
[كانون الثاين/يناير ٣٠، ٢٠١١]
(القانون العام ١٠٨-١٠٦ و٩٥-٤٥٢، بصيغته املعدلة)

الخاص العام  العــــــراقاملفتش  إعامر  الخاص إلعادة  العام  املفتش 
العــــــراق     إعامر  إلعادة 





يسعدين أن أقدم هذا التقرير ربع السنوي الثامن والعرشون إىل كونغرس الواليات املتحدة ووزراء كالً من الخارجية والدفاع، والذي 
يتزامن مع احتفايل بعامي السابع من العمل يف منصب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق. 

وسوف تشهد األحد عرش شهراً القادمة سلسلة من التحوالت يف العراق والتي سيكون لها تأثري كبري عىل طبيعة مهمة الواليات املتحدة 
املستمرة، وهي تتلخص يف االنسحاب املقرر لجميع قوات الواليات املتحدة بحلول ٣١ من كانون األول/ديسمرب، ٢٠١١. وتشمل التحوالت 

الهامة ما ييل:
انتهاء أعامل فرق إعادة إعامر املحافظات السابقة وانتقال مهام إعادة اإلعامر املوكلة إليهم إىل القنصليات املوجودة يف أربيل والبرصة •

واملكاتب املؤقتة يف املوصل وكركوك 
انتقال مهمة تدريب الرشطة من القوة العسكرية إىل وزارة الخارجية •
فتح مكتب جديد للتعاون األمني العراقي ليتوىل إدارة معظم نواحي برنامج املساعدة العسكرية األمريكية املستمر•

ستظهر التغيريات املتعددة للعيان يف العراق يف العام ٢٠١١ يف ظل رعاية حكومة االئتالف الجديدة يف بغداد. فقد ضمن أخرياً رئيس 
الوزراء نوري املاليك دورة ثانية ملدة أربع سنوات يف هذا الربع السنوي، ولكنه مل يصل لهذا إال بعد السامح لكثري من منافسيه بالحصول 

عىل مناصب يف مجلس الوزراء الجديد. 

وقد كان هذا الربع السنوي جيداً للعراق من الناحية االقتصادية. فقد تواصلت جهود الحكومة العراقية لجذب رأس املال األجنبي يف جي 
مثارها. عالوة عىل ذلك، فقد ذكرت العديد من رشكات النفط الدولية، العاملة يف تطوير حقول النفط العراقية الجنوبية املربحة، إحراز 
تقّدم بأفضل مام كان متوقعاً مبا يف ذلك زيادة اإلنتاج يف حقل الرمايلة العمالق. ويتقع معظم موارد النفط والغاز العراقية يف محافظة 

البرصة، والتي تعد محرك االقتصاد العراقي وبوابته االقتصادية عىل العامل. ولعلمه بأهمية البرصة يف مستقبل العراق، فقد توجه مسئولو 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بالسفر إىل هناك يف كانون الثاين/يناير وذلك لتقييم أوضاع جهود إعادة اإلعامر التي تقوم 

بها الواليات املتحدة. ويذكر الفصل الخاص "بالرتكيز عىل البرصة" بالتفصيل النتائج التي توصل إليها املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق ويصف األوضاع يف املحافظة التي تعد أهم املحافظات العراقية إسرتاتيجياً. 

ويف تطور آخر متثّل يف إصدار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة لثالث قرارات يف كانون األول/ديسمرب رفعت سلسلة من العقوبات 
التجارية التاريخية والتي كانت قد فرضت عىل العراق يف ظل حكومة صدام. وستكون أحد آثار هذه اإلجراءات الصادرة من األمم 

املتحدة متمثالً يف حرية الحكومة العراقية (GOI)، إذا كانت ترغب يف ذلك، يف متابعة برنامج الطاقة النووية السلمية. كام سيكون من 
الالزم عليها مراعاة الحيطة يف التعامل مع مدينيها، حيث سرتفع من اآلن الحامية التي كانت تقدمها األمم املتحدة يف هذا الصدد.

ويف هذا الربع السنوي، أصدر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق خمسة تقارير حول عمليات التدقيق، مبا يف ذلك استعراض 
لجهود الواليات املتحدة العسكرية املتمثلة يف دفع ٣٧٠ مليون دوالر للمتمردين السابقني لتوفري خدمات أمنية من خالل برنامج أبناء 

 .(CERP) وقد قام الجيش بتمويل مبادرة أبناء العراق املكلّفة باستخدام أموال من برنامج االستجابة الطارئة للقائد .(SOI) العراق
وحتى اآلن، فقد تّم تخصيص ما يقرب من ٣٫٧ مليار دوالر من أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد إىل مشاريع يف العراق، مع بقاء 

برنامج أبناء العراق أكرب مصدر واحد لإلنفاق. وتضم الورقة املدرجة مع هذا التقرير ربع السنوي عىل نظرة شاملة تبني األوجه التي تّم
إنفاق أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد فيها يف العراق. وتعد مجموعة تقارير اإلرشاف عىل برنامج االستجابة الطارئة للقائد التي 

أعدها املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق لغرض املعلومات بشكل خاص، وذلك عند األخذ يف االعتبار استخدام أموال برنامج 
االستجابة الطارئة للقائد عىل نطاق واسع وبشكل مستمر يف أفغانستان. 



وقد شملت انجازات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق الهامة األخرى ما ييل:
إكامل أعامل التحقيق التي ساعدت يف التوصل إىل فرض عقوبات جنائية ومدنية تصل إل ٦٩ مليون دوالر فرضت كغرامات • 

ومصادرات ضد مجموعة لويس بريجر وذلك للتالعب بالزيادة يف فواتري األعامل التي قامت بتنفيذها لصالح الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية ووزارة الدفاع

إصدار ما تّم التوّصل إليه حول عدم دعم الحكومة العراقية بشكل رسمي ملبلغ ٢٦ مليون دوالر التي مّولت بها الواليات املتحدة • 
األكادميية التعليمية للمسئولني العراقيني وأنه مل يتم اتخاذ أي إجراءات لتشغيل األكادميية ودعمها

تحديد وجود تناقض بني إجاميل مخصصات برنامج االستجابة الطارئة للقائد التي ذكرت القوات األمريكية يف العراق تلقيها لها وبني • 
األموال التي ذكر مكتب ميزانية الجيش بأنه قام بإعطائها لربنامج االستجابة الطارئة للقائد

سوف أسافر إىل العراق، ببداية شباط/فرباير، وذلك للمرة ٢٩، لاللتقاء باملسئولني رفيعي املستوى من سفارة الواليات املتحدة 
والحكومة العراقية وذلك ملناقشة تأثري تقليص تواجد الواليات املتحدة عىل جهود إعادة اإلعامر املستمرة. كام سأتشاور مع أعضاء 

الحكومة العراقية الجديدة حول خططها يف املحافظة عىل املشاريع التي متولها الواليات املتحدة ويف العمل عىل تحسني التأثري الضار 
املستمر للفساد. 

عىل الرغم من احتاملية انسحاب آخر القوات من العراق يف كانون الثاين ٢٠١١، إال أن وزارة الخارجية سوف تظل محافظة عىل تواجد 
هام لجهود إعادة اإلعامر هناك وذلك لسنوات تالية، مام يتطلب إرشاف متواصل مدعوم والتزام بحامية مبلغ ٥٨ مليار دوالر املتبقية 

ضمن برنامج الواليات املتحدة إلعادة اإلعامر. 

 ستيوارت دبليو بوين جونيور،
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق



 

ملخص أداء املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
حتى تاريخ ٣٠ كانون الثاين/يناير ٢٠١٠

عمليات التدقيق

١٨٢التقارير الصادرة

٤٤٤التوصيات الصادرة

٦١٠٫٦١ دوالراألموال التي تّم توفريها واسرتدادها (مباليني الدوالرات)

٥٨٦٫٦٢ دوالراألموال التي تّم تحسني استخدامها (مباليني الدوالرات)

١١٢٫٦٣دوالراملدفوعات املشكوك بأمرها (مباليني الدوالرات)

التقييامت

١التقارير الصادرة

٤التوصيات الصادرة

٣الدراسات الجارية/املخطط لها

عمليات التفتيش

١٧٠تقييامت املشاريع الصادرة

٩٦التقييامت املحدودة الصادرة من املوقع

٨٧١تقييامت صور األقامر الصناعية

التحقيقات

٥٢٤التحقيقات التي متّت مبارشتها

٤٢٠التحقيقات التي أغلقت أو أحيلت

١٠٤التحقيقات املفتوحة

٣١االعتقاالت

٥٤االتهامات

٤٤اإلدانات القضائية

١٤٠٫٩ دوالرالنتائج ذات الّصلة باألموال النقدية (مباليني الدوالرات)

اتصاالت الخط الساخن، حتى تاريخ ٣٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠

٣٩٨الربيد اإللكرتوين

١٨الفاكس

٢٩الربيد

 ٢٦اإلحاالت

١٦٩املوقع اإللكرتوين للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق

٧٩الهاتف

١١٢الحضور بصفة شخصية

٨٣١مجموع اتصاالت الخط الساخن

منتجات أخرى

٣١الشهادات أمام الكونغرس

٥تقارير الدروس املستفادة الصادرة

٢٨التقارير ربع السنوية





الباب ١
مالحظات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

١
 إعادة إعامر العراق ٢٠١١:

٢ التقدم نحو النظام    
٣ تحديث التمويل 
٤ إدارة الواليات املتحدة إلعادة اإلعامر 
٦ تشكيل الحكومة 
١٠ األمن 
١٣ الطاقة 
١٤ االقتصاد 
١٦ رقابة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
١٨ الخسائر البرشية 

الباب ٢
١٩ متويل إعادة إعامر العراق 
٢٠ نظرة عامة عىل التمويل 
٢١ التمويل األمرييك 
٣٤ التمويل العراقي 
٣٦ الدعم الدويل 

الباب ٣
 تواجد الواليات املتحدة

٣٧ إدارة إعادة اإلعامر 
٣٨ تواجد الواليات املتحدة يف ٢٠١١ 
٤٤ التعاقد 

الباب ٤
٥٥ عمليات التطوير يف العراق 
٥٦ النظام اإلداري 
٦٥ األمن 
٧٥ سيادة القانون 
٨١ االقتصاد 
٩٤ الخدمات العامة 

* النسخة الكاملة من هذا التقرير ربع السنوي الصادر عن املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق متاح عىل املوقع اإللكرتوين للمفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق: www.SIGIR.mil. وهذه هي 
النسخة الرسمية للتقرير، والتي تحتوي عىل كافة امللحقات والتصحيح.

الباب ٥
١٠٣ رقابة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

 تدقيقات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
١٠٤ العراق 

 التدقيقات الجنائية املجمعة/
١١٧ مبادرة التحقيقات   

تحقيقات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
١١٨ العراق 

تقييامت املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
١٢٩ العراق 
الخط الساخن للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
١٣٠ العراق 

املوقع اإللكرتوين للمفتش العام الخاص إلعادة 
١٣١ إعامر العراق 
١٣٢ التحديثات الترشيعية 

الباب ٦
١٣٥ رقابة الوكاالت األخرى 
١٣٦ مقدمة 
١٣٧ تدقيقات الوكااالت األخرى 
١٤٠ تحقيقات الوكالت األخرى 

امليزة الخاصة
١٤٥ الرتكيز عىل البرصة 

١٤١ الهوامش 
١٥٢ مصادر ومالحظات لإلدراج 
١٥٣ املخترصات والتعريفات 



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 

املعّدلة، وقانون املفتش العام لسنة ١٩٧٨، بصيغته املعدلة. 

امللحق ب يحتوي عىل اإلسنادات الرتافقية ملصطلحات امليزانية املرتبطة مع صندوق إغاثة وإعادة 
إعامر العراق (IRRF) وصندوق قوات األمن العراقية (ISFF)، وصندوق دعم االقتصاد (ESF)، وبرنامج 

االستجابة الطارئة للقائد (CERP)، 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 د يحتوي عىل قامئة شاملة بعقود إعادة إعامر العراق املعطّلة واملمنوعة أو عقود دعم الجيش يف 
العراق والكويت.

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

التذييل و 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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مالحظات
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

 
 إعادة إعامر العراق ٢٠١١:

التقدم التدريجي نحو النهج املنتظم                                                         ٢  

تحديث التمويل                                                                                     ٣

إدارة الواليات املتحدة إلعادة اإلعامر                                                            ٤

تشكيل الحكومة                                                                                      ٦

األمن                                                                                                  ١٠

الطاقة                                                                                                 ١٣

االقتصاد                                                                                               ١٤

رقابة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق                                             ١٦

الخسائر البرشية                                                                                   ١٨



 I  

الشيعي واالئتالف الكردستاين— ١٢ مقعداً و٧ مقاعد يف 
مجلس الوزراء، عىل الرتتيب. 

وسيكون التحدي الرئييس الذي ستواجهه الحكومة 
الجديدة هو إدارة عالقتها مع الزعيم الديني مقتدى 
الصدر املعادي ألمريكا، والذي عاد من إيران يف هذا 

الربع السنوي ويسيطر عىل ٣٩ مقعد يف مجلس النواب 
(CoR). وهذه القوة السياسية التي يتمتع بها جعلته يف 
موضع يتمكن منه باملطالبة بامتيازات سياسية من رئيس 
الوزراء املاليك. يف كانون الثاين/يناير، منع الصدر الوزراء 

التابعني له من االلتقاء بأي من املسئولني األمريكيني.٢
األمن. يف أواخر العام ٢٠١٠، بدأت الحكومة العراقية يف • 

حل بعضاً من نقاط التفتيش األكرث من ٨٧٠ واملنترشة يف 
بغداد، وذلك بسبب، وبشكل جزيئ، تدين عدد حوادث 

العنف املسّجلة إىل العدد املسّجل قبل بدية الغزو. 
وعىل الرغم من هذه األخبار اإلحصائية الجيدة إال أّن 
املتمردين استمروا يف القيام بحمالت تخويف واغتيال 

ضد أفراد عسكريني ومدنيني يف الحكومة العراقية يف هذا 
الربع السنوي، ليقتلوا أو يحاولوا قتل عدة عرشات من 

املسئولني. واستهدف مسئويل الرشطة بشكل خاص. 
مع انتهاء املهمة القتالية للواليات املتحدة يف العراق 
يف آب/أغسطس املايض واملغادرة املقررة لجميع القوات 
األمريكية يف أواخر هذا العام، ستكون أحد املسئوليات 
الرئيسية عىل قوات األمن العراقية هي قمع ممثل هذا 

العنف. ويف هذا الربع السنوي، الحظ العديد من مراقبي 
الواليات املتحدة جود فجوات فعلية أو محتملة يف 

قدرات قوات األمن العراقية (ISF) والتي من املمكن أن 
تؤثر عىل قدرتها يف املكاسب األمنية التي تّم التوّصل إليها 

بجهد جهيد.٣
الخدمات األساسية. طبقاً لتقرير وزارة الخارجية الصادر • 

مؤخراً، فسيكون نقص الخدمات األساسية الكافية هو 
أحد أكرث األسباب احتاملية يف التسبب يف عدم االستقرار 
املستقبيل يف العراق. وقد حللت "خريطة طريق تحقيق 

االستقرار" التي أعدتها وزارة الخارجية بيانات الرأي العام 
وتوصلت إىل أّن النقص امللحوظ يف أنظمة املياه والرصف 

الصحي والكهرباء يف العراق من املمكن أن تؤدي إىل 
اضطرابات عامة—أكرث من كونها خالفات سياسية أو 

طائفية. وإلصالح جزء من هذه املشكلة، فسوف تقوم 
وزارة الكهرباء (MOE) بإطالق خطة كهرباء العراق 

الرئيسية لتحسني أوضاع الشبكة الوطنية. وهي تتوقع 
أنّه يف حالة دخول املولدات املخطط لها يف الخدمة طبقاً 
للجدول الزمني املحدد لها يف األعوام القليلة املقبلة، فإّن 
العراق ستكون قادرة عىل توفري االحتياجات الوطنية من 

الكهرباء بحلول العام ٢٠١٤. ولكن هذا األمل مرشوط 
بتنفيذ تحسينات مكلّفة عىل شبكة نقل وتوزيع الكهرباء 

إعادة إعامر العراق ٢٠١١: التقّدم 
التدريجي نحو النهج املنتظم

استهل العام الجديد بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة 
ومن املتوقع أن ينتهي العام باالنسحاب الفعيل لجميع 

القوات العسكرية، منهية تواجد الواليات املتحدة العسكري 
عىل مدى تسع سنوات يف العراق. وعىل الرغم من أّن مهام 
القوات األمريكية يف العراق (USF-I) املتبقية سوف تنتهي 

بحلول كانون األول/ديسمرب ٢٠١١ والتي يتم تنفيذها يف 
ظل عملية الفجر الجديد، إال أّن دعم الواليات املتحدة الهام 
سيظل مستمراً مع سعي الحكومة العراقية (GOI) الجديدة 

البناء عىل املكاسب الحالية يف القطاع النظام اإلداري 
واالقتصادي واألمني. 

وسوف تشهد األحد عرش شهراً القادمة العديد من 
االنتقاالت والتحوالت ضمن برنامج الواليات املتحدة إلعادة 

البناء، والتي يصل سعرها عىل كاهل الدوالر األمرييك اآلن إىل 
٥٨ مليار دوالر. وتشمل التغيريات الهامة ما ييل:

بحلول نهاية كانون الثاين/يناير، سوف تنهي قوة مهام • 
لألعامل وعمليات االستقرار (TFBSO) التابعة لوزارة 

الدفاع (DoD) عملياتها الحالية يف العراق.١ 
مع بداية الخريف، سوف تنتهي أعامل آخر فرق إعادة • 

إعامر املحافظات (PRTs)، وستقوم بنقل بقية املهام 
إىل اثنني من القنصليات الدامئة واثنني من مكاتب فروع 

 .(EBOs) السفارة املؤقتني
بحلول ترشين األول/أكتوبر، ستتوىل وزارة الخارجية • 

(DoS) مهمة تدريب الرشطة من وزراة الدفاع، وسيتوىل 
مكتب التعاون األمني العراقي (OSC-I) الجديد التحكم 

مبعظم نواحي برنامج املساعدة العسكرية األمريكية 
املستمر. 

وقد وقعت هذه التطورات يف هذا الربع السنوي:
تشكيل الحكومة. بعد ما يقرب من تسعة أشهر من • 

املفاوضات السياسية، استطاع رئيس الوزراء نوري املاليك 
ضامن دعم برملاين كاٍف يف أواخر ترشين الثاين/نوفمرب 

ليطالب بفرتة ثانية. ويف ظل اتفاق مشاركة السلطة، 
استطاع تكتل دولة القانون (SoL) التابع للامليك من 

السيطرة عىل الوزارات املؤثرة من وزارة الداخلية 
والدفاع وخمسة مناصب أخرى يف مجلس الوزراء. وتوىل 

رئيس الوزراء السابق إياد عالوي التابع لتكتل العراقية 
منصب رئيس املجلس الوطني للسياسات العليا الجديد 

(NCHP)—والذي مل يتم تحديد الواجبات املنوطة 
به بعد—و ١٠ مكاتب مبستوى مجلس الوزراء. وكان 
للتكتلني الكبريين اآلخرين—االئتالف الوطني العراقي 
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(IRRF)، وحساب الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات وفرض 
إنفاذ القانون (INCLE)، وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد 

(CERP).٦ الشكل ١٫١ يلّخص الوضع الحايل لاللتزامات التي 
مل يتم إنفاقها بعد من الصناديق الخمسة الرئيسية. ملعرفة 

املزيد عن التمويل األمرييك إلعادة اإلعامر، انظر الباب ٢ من 
هذا التقرير ربع السنوي.

وضع برنامج االستجابة الطارئة للقائد
بدأ برنامج االستجابة الطارئة للقائد كأحد الوسائل قليلة 
التكلفة نسبياً ليستخدمه القادة العسكريني املحليني يف 
تنفيذ مشاريع إعادة اإلعامر الصغرية والتي متثّل حاجة 

ملّحة وإنسانية. وعىل مر السنوات، تزايد الربنامج إىل برنامج 
برأس مال ٣٫٩٩ مليار دوالر والذي استخدم يف عدد وافر من 

املشاريع—من الدفع للمتمردين السابقني ليوفروا خدمات 
أمنية من خالل نظم أبناء العراق (SOI) إىل متويل أعامل 
عىل نطاق واسع ومشاريع البنية التحتية. وبحلول كانون 

الثاين/يناير ٢٠١١، كانت القوات األمريكية يف العراق ال تزال 
تعمل عىل توفري تحديث شامل حول استخدامها لربنامج 

االستجابة الطارئة للقائد يف متويل املشاريع. ونتيجة لذلك،مل 
يتمّكن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق من توفري 

حسابات كاملة عن "كل مرشوع بوصفه" أو عن كل "فئة 
بوصفها" عن جميع التزامات برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

ونفقاته. للوصول إىل تحليل أشمل للتحديات حول بيانات 
تقارير برنامج االستجابة الطارئة للقائد، انظر الباب ٢؛ 

العراقية، باإلضافة إىل تحسينات تشغيلية بني كالً من 
وزارة الكهرباء ووزارة النفط. ويف كانون األول/ديسمرب، 

عنّي رئيس الوزراء وزير النفط السابق حسني الشهرستاين 
كنائب لرئيس الوزراء لشئون الطاقة—وهو منصب جديد 

يجعله يف موضع املسئولية عن تنظيم سياسة الحكومة 
العراقية يف ما يتعلق بالطاقة، والتي عانت يف فرتات 

سابقة من نقص التنسيق بني الوزارات املرتبطة بالطاقة. 
التنمية االقتصادية. ال تزال حقول النفط الجنوبية • 

العراقية محل تركيز املستثمرين من الصعيد الدويل يف 
هذا الربع السنوي، مع تجاوز حقل الرميلة يف البرصة 
املستهدف من إنتاج النفط الخام وزيادة العديد من 

رشكات النفط الدولية حجم ومجال تواجدها يف الصحراء 
الغنية بالنفط حول البرصة. وذكر مسئولو الحكومة 

العراقية أنّهم يخططون الكتشاف مزيد من اكتشافات 
النفط الجديدة يف الصحراء الغربية الواقعة يف محافظة 

األنبار ذات الغالبية املسلمة.٤ وتقف العتديد من 
العقبات يف طريق تحقيق عمليات االستكشاف الفّعالة 
وتحويل املصادر املوجودة إىل أموال، مبا يف ذلك البنية 

التحتية الرديئة، والفساد العام املسترشي، ومجموعة من 
القوانني التي عفا عليها الزمن وايل يلزم إعادة صياغتها. 

العودة لالنخراط يف املجتمع الدويل. يف بداية ترشين • 
األول/أكتوبر، أتاح صندوق النقد الدويل (IMF) مبلغ 

٧٤١ مليون دوالر إضافية للرصف لصالح الحكومة 
العراقية كجزء من ترتيبات االستعداد التي يتخذها نحو 
العراق.٥ وبعد شهرين، أصدر مجلس األمن التابع لألمم 

املتحدة (UNSC) ثالث قرارات، لريفع سلسلة من 
العقوبات التي كانت قد فرضت عىل العراق يف ظل 

حكومة البعثيني. وأحد نتائج القرارات الثالثة هو متّكن 
العراق مرّة أخرى، إذا اختار ذلك، من متابعة برنامج 

الطاقة النووية السلمية. وحالياً، تستعد الحكومة 
العراقية الستضافة القمة العربية املقبلة، والتي من 
املقرر عقدها يف شهر آذار/مارس املقبل يف بغداد—
وهو التجمع األول الذي يعقد يف العراق ألكرث من 

عقدين بهذا املستوى. 

تحديث عمليات التمويل
صناديق الواليات املتحدة الرئيسية إلعادة إعامر العراق 
منذ العام ٢٠٠٣، خصصت الواليات املتحدة أو أتاحت 
مبلغ ٥٨ مليار دوالر لجهود اإلعامر يف العراق، وذلك 
أساساً من خالل خمسة صناديق متويل أساسية هي: 

صندوق قوات األمن العراقية (ISFF)، وصندوق دعم 
االقتصاد (ESF)، وصندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق 

ISFF
١٫١٨$

CERP
٠٫١١$

INCLE
٠٫١٦$

IRRF
٠٫٣٥$

ESF
٠٫٤٦$

٪٢٠

٪١٥

٪٧
٪٥

٪٥٢

اإلجاميل: $٢٫٢٧

االلتزامات غري املنفقة: صناديق الواليا ت املتحدة الرئيسية
باملليار دوالر

مالحظة : مل يتم تدقيق البيانات. األرقام قد تتأثر بالتقريب.

 Sources: P.L. 108-7; P.L. 108-11; P.L. 108-106; P.L. 108-287; P.L. 109-13;
 P.L. 109-102; P.L. 109-148; P.L. 109-34; P.L. 109-289; P.L. 110-28; P.L.

 110-92; P.L. 110-116; P.L. 110-137; P.L. 110-149; P.L. 110-161; P.L.
 110-252; P.L. 111-32; P.L. 111-117; P.L. 111-118; P.L. 111-212; P.L.

P.L. 111-242, Sec. 101(8 ;322-111); وUSAID, ردا عىل طلب استدعاء البيانات 
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق, ٢٠١١/١٠/١; USACE, ردا عىل طلب 

استدعاء البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق, ٢٠١١/٤/١; NEA-I, ردا 
عىل طلب استدعاء البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق, ٢٠١٠/٢٠/١٢, 
٢٠١٠/٢١/١٢, ٢٠١١/٧/١, و ٢٠١١/١٠/١; INL, ردا عىل طلب استدعاء البيانات الصادر عن املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق, ٢٠١١/١٠/١; OSD, ردا عىل طلب استدعاء البيانات الصادر عن 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١١/١٣/١; ABO, ردا عىل طلب استدعاء البيانات 

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق, ٢٠١٠/٦/١٢.
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األمريكيني مخاوفهم بشكل خاص حول هذا البند، متوقعني 
بأّن، إذا تّم اعتامد هذا االقرتاح كقانون، فمن املمكن أن 
يضعف الثقة الدولية فعالً يف قدرة الدولة العراقية عىل 

الوفاء ديونها.١٧ وسوف يقّرر مجلس النواب مصري املادة ٣٩ 
عندما ينتهي من ميزانية العراق للعام ٢٠١١. 

إدارة الواليات املتحدة لجهود 
إعادة اإلعامر

واصلت وزارة الخارجية (DoS) العمليات املستمرة 
والخاصة بتنسيق عمليات السفارة يف هذا الربع السنوي، 

مستمرة بالخطط الخاصة باالنتهاء من عمل فرق إعادة 
إعامر املحافظات بحلول أيلول/سبتمرب ٢٠١١. وسوف 

تنتقل مسئوليات إعادة اإلعامر الخاصة بفرق إعادة إعامر 
املحافظات إىل القنصليات العامة يف أربيل والبرصة ومكاتب 

فروع السفارة املؤقتة يف املوصل وكركوك. 

تعريف وزارة الخارجية مفهوم إعادة اإلعامر بشكل أضيق، 
يتسبب يف فجوة يف البيانات 

يف هذا الربع السنوي، أبلغت وزارة الخارجية املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق أّن املوظفني الحكوميني 

املدنيني األمريكيني الداعمني لجهود إعادة اإلعامر يف العراق 
حتى تاريخ ٣١ كانون األول/ديسمرب، ٢٠١٠، كانوا هم 

فقط ١٠ أعضاء تابعني لها من مكتب الرشاكة  اإلسرتاتيجية 
العراقية. وقّدرت دعم املتعاقدين ألنشطة إعادة اإلعامر 

بنحو ١٫١٪ من إجاميل عدد املتعاقدين الداعمني ألنشطة 
السفارة،بإجاميل مجموع ٥٨ متعاقد من الواليات املتحدة 
وأطراف ثالثة وعراقيني—مبا يف ذلك رشكات األمن الخاصة 

(PSCs) وغريها. وتوّصلت وزارة الخارجية إىل هذه الصورة 
عن طريق اتباع تعريف دقيق حول "إعادة اإلعامر"، 

مستثنية الربامج التي تديرها فرق إعادة إعامر املحافظات، 
والوكالة األمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ومكتب 

شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية (INL) التابع لوزارة 
الخارجية، ومكتب الدميقراطية وحقوق اإلنسان والعمل 

—(PRM) ومكتب السكان والالجئني واملهجرين ،(DRL)
والتي ينفق جميعها من أموال دافعي الرضائب األمريكية 

والتي يرشف عليها املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق. 
وقد يعني تطبيق مفهوم "إعادة اإلعامر" الضيّق الذي 

تتبناه السفارة األمريكية يف بغداد أنّه، وبشكل واقعي، جميع 
املوظفني املدنيني الحكوميني األمريكيني البالغ عددهم ٩١٠ 

والعاملني يف السفارة األمريكية يف بغداد يقومون مبهام ال 

وللوصول إىل تحليل حول برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
منذ العام ٢٠٠٣، انظر الورقة املدرجة مع هذا التقرير ربع 

السنوي.٧ 

مرشوع امليزانية العراقية للعام ٢٠١١
يف ١ كانون األول/ديسمرب، ٢٠١٠، أقر مجلس الوزراء العراقي 

(CoM) مرشوع ميزانية ٧٩٫٤٧ مليار دوالر للعام ٢٠١١. 
وميثّل مرشوع امليزانية نسبة زيادة مبقدار ١٠٪ عن ميزانية 

الحكومة العراقية األساسية للعام ٢٠١٠ البالغة ٧٢٫٣٦ مليار 
دوالر.٨ وتعتمد ميزانية العام ٢٠١١ عىل افرتاضني اثنني 

متعلقان بالنفط:٩
السعر. فهي تفرتض أّن متوسط سعر لربميل النفط يصل • 

إىل ٧٣٫٠٠ دوالر، بزيادة قدرها ١٧٪ عن السعر املفرتض 
مليزانية العام ٢٠١٠ وهو ٦٢٫٥٠٪ للربميل.١٠ وبحلول ٣١ 

كانون األول/يناير، ٢٠١٠، كان سعر نفط كركوك الخام 
٩٠٫٨٤ دوالر للربميل.١١

مستويات التصدير. وتفرتض أّن متوسط صادرات العراق • 
 .(MBPD) ًمن النفط سيكون ٢٫٢٥ مليون برميل يوميا

ويشمل هذا االفرتاض ١٥٠٫٠٠٠ برميل يومياً يف الصادرات 
من املنطقة الكردستانية. كانت قد افرتضت ميزانية 

الحكومة العراقية للعام ٢٠١٠ متوسط تصدير يصل إىل 
٢٫١٥ مليون برميل يومياً.١٢ وكان املعّدل الفعيل للتصدير 

يف العام ٢٠١٠ هو ١٫٩٠ مليون برميل يومياً.١٣ 

ويوفّر مرشوع امليزانية إلنفاقات رأس املال ما مجموعه 
٢٤٫٧٥ مليار دوالر، بزيادة ٢٢٪ عن ميزانية ٢٠١٠. واشتملت 

إنفاقات رأس املال الهامة املخطط لها للعام ٢٠١١ ما ييل:١٤ 
٥٫٩٤ مليار دوالر لوزارة النفط، بزيادة ١٦٢٪ عن العام • 

٢٠١٠
٣٫٦٩ مليار دوالر لحكومات املحافظات، بزيادة ٦٩٪ عن • 

العام ٢٠١٠
٣٫٦٤ مليار دوالر لحكومة كردستان اإلقليمية، بزيادة ٢٪ • 

عن العام ٢٠١٠
٣٫٢٠ مليار دوالر لوزارة الكهرباء، بزيادة ٣٨٪ عن العام • 

 ٢٠١٠

يف القطاع األمني، يوفر مرشوع امليزانية أموال تكفي 
لدفع أجور حوايل ١١٠٫٠٠٠ من ضباط الرشطة الجدد. كام 
تخصص أيضاً ١٩٥ مليون دوالر للرواتب والنفقات املتعلّقة 

بربنامج أبناء العراق, بنسبة ٤٨٨٪ زيادة عن مستويات العام 
٢٠١٠٫١٥

وتسمح املادة ٣٩ من مرشوع امليزانية من استخدام 
مجلس الوزراء العراقي ملبلغ ٥ مليار دوالر من البنك املركزي 

من احتياطيات العملة العراقية.١٦ وقد أبدى املسئولني 
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عىل التحقيقات املعّقدة، بل بدالً من ذلك سيكون الرتكيز 
عىل تطوير القيادة يف وزارة الداخلية العراقية، والقدرات 

اإلرشافية، وذلك مام دفع بعض مسئويل وزارة الداخلية 
للتعبري عن مخاوفهم من أّن التدريب عىل التحقيقات 

الجنائية املطلوبة حالياً ال تحظى باألولوية الكافية.٢٣ 

قوة املهام لألعامل وعمليات االستقرار تنتهي من املهمة 
العراقية

منذ العام ٢٠٠٦، عملت قوة املهام لألعامل وعمليات 
االستقرار التابعة لوزارة الدفاع يف العراق، مركّزة عىل إعادة 

تأهيل االقتصاد وخلق الوظائف للعاطلني. ويف هذا الربع 
السنوي، ذكر مكتب وزير الدفاع أّن قوة املهام لألعامل 

وعمليات االستقرار تخطط إلنهاء عملياتها هناك يف ٣١ كانون 
الثاين/يناير ٢٠١١. ٢٤

يف أيلول/سبتمرب، أبلغ نائب وزير الدفاع عن دعاوى 
املطالبة بالحق التي أصدرها الستخدام برنامج االستجابة 

الطارئة للقائد يف متويل ثالثة عقود تتبع قوة املهام لألعامل 
وعمليات االستقرار يزيد كل منها عن ٢ مليون دوالر. واثنني 
من هذه العقود تعد من أكرب ١٠ عقود يف برنامج االستجابة 

الطارئة للقائد مسّجلة يف العراق:٢٥
٩٫٨ مليون دوالر لتسهيل فرص تطوير األعامل يف املوارد • 

الطبيعية التي ال تعمل بالوقود
٩٫١ مليون دوالر ملساعدة وزارة الصناعة والتعدين يف • 

إعادة بناء العمليات الخاصة بها
وتّم متويل هذه املشاريع أساساً من ِقبل أموال تشغيل 

وصيانة جيش الواليات املتحدة؛ ولكن بعد التأكّد من عدم 
قانونية هذا، قامت وزارة الدفاع بضم حسابات هذه العقود 
عىل برنامج االستجابة الطارئة للقائد، لتكون بذلك هي املرة 

األوىل التي تتلقى فيها قوة املهام لألعامل وعمليات االستقرار 
بشكل واضح أموال من برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

لدعم عملياتها يف العراق.٢٦ 

تشكيل الحكومة
رئيس الوزراء املاليك يضمن فرتة ثانية

عىل الرغم من أّن تحالف ائتالف دولة القانون التابع لرئيس 
الوزراء نوري املاليك فاز مبقعدين أقل يف انتخابات آذار/

مارس ٢٠١٠ عىل تكتل العراقية التابع لرئيس الوزراء السابق 
إياد عالوي، إال أّن املاليك استطاع أن يتفّوق عىل سابقيه 
يف يف األشهر التسعة من املفاوضات التي تلت ذلك. ففي 

ترشين األول/أكتوبر، فاز بتأييد مقتدى الصدر وبال٣٩ مقعد 
الخاصة بأتباعه يف مجلس النواب؛ ويف ترشين الثاين/نوفمرب، 

قام بإعطاء ضامنات كافية لتحالف العراقية والتحالف 

تتعلق بدعم جهود إعادة اإلعامر.١٨ وقد رفضت السفارة 
اإلجابة عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

حول املعلومات عن وضع ومتويل العديد من أوجه إعادة 
اإلعامر التي تقع تحت مسئوليتها، مبا يف ذلك:

وضع عقود دعم الحياة التي سوف تستخدم يف تقديم • 
الدعم إىل فرق إعادة إعامر املحافظات، ومكاتب فروع 
السفارة والقنصليات والعنارص األخرى التابعة لسفارة 

والتي تقوم بتنفيذ أنشطة إعادة اإلعامر
وضع مركبات السفارة ومعداتها لدعم برنامج تطوير • 

الرشطة (PDP) ومكاتب فروع السفارة والقنصليات 
(حيث أنها تتعلق مبهمة فرق إعادة إعامر املحافظات 

وأنشطة إعادة اإلعامر األخرى)
تعيني العاملني املنتظر لصيانة املركبات واملعدات لتلك • 

األنشطة ذات الصلة بإعادة اإلعامر

مكتب التعاون األمني العراقي 
يف ١ ترشين األول/أكتوبر، ٢٠١٠، سيتوىل مكتب التعاون 
األمني العراقي املسئولية األساسية ملساعدة قوات األمن 

العراقية وذلك بدالً من القوات األمريكية يف العراق. وسوف 
يدير مكتب التعاون األمني العراقي مبيعات املعدات 

العسكرية األمريكية إىل الحكومة العراقية، ليعمل مبثابة 
مكتب ضمن السفارة األمريكية يف بغداد تحت سلطة رئيس 

البعثة الدبلوماسية. وتطالب الخطط الحالية بوجود ١٥٧ 
من العاملني بدوام كامل، و١١٨ ممن سيوفّرهم الجيش 

األمرييك.١٩ وجدير بالذكر، أّن وكالة التعاون األمني الدفاعي، 
والتي تدير مكاتب مامثلة يف ١١٧ دولة، يوجد لديها ٧٢٣ 

من املنسقني األمنيني املوجودون بالخارج—وذلك مبعدل ٦٫٢ 
منّسق لكل وظيفة.٢٠ 

مهمة مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية 
لتدريب الرشطة، تقل يف حدودها 

سوف يبدأ مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية 
يف تنفيذ برنامج تطوير الرشطة يف منتصف ٢٠١١، وسيتوىل 

مسئولية تدريب ضباط الرشطة العراقية من القوات 
األمريكية يف العراق يف ترشين األول/أكتوبر. ويف هذا الربع 

السنوي، ذكر مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية 
أنه قام بتقليل عدد املستشارين الذين سيتم توزيعهم عىل 

الربنامج بسبب اعتبارات التمويل.٢١ وعىل الرغم من أّن 
مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية لن يكون 

قادراً عىل الوصول إىل العدد الذي طالب به مسئولو وزارة 
الداخلية العراقية يف الخطة األساسية، إال أنه ذكر أّن "هذا 

التغيري لن يغرّي املهمة بشكل عام أو األهداف."٢٢ ولن 
يركّز برنامج تطوير الرشطة املعّدل عىل عمليات التدريب 



 I  

وبناء عىل اتفاق ترشين الثاين/نوفمرب، قام كل تكتل برتشيح 
٣ مرشحني يف مناصب الوزارات التي يسعون إليها، واختار 

رئيس الوزراء املاليك من بني هؤالء املرشحني. وتسبب اتفاق 
تقاسم السلطة املوّسع يف التوزيعات التالية للسلطة:٣٠

دولة القانون. يسيطر ائتالف دولة القانون عىل ٧ مقاعد •
يف مجلس الوزراء الجديد، مبا يف ذلك وزارات الدفاع 
والداخلية، ويشغل حالياً كال املنصبني رئيس الوزراء 

باإلنابة. ويجمع ائتالف دولة القانون بني حوايل ١٧٪ من 
مقاعد مجلس الوزراء، و٢٧٪ من مقاعد مجلس النواب 

(٨٩ مقعد). 
العراقية. ضمت العراقية ١٠ مناصب يف مجلس الوزراء، •

مبا يف ذلك وزارات املالية والكهرباء والزراعة والصناعة 
والتعدين. وتسيطر العراقية عىل حوايل ٢٤٪ من مقاعد 

مجلس الوزراء، و٢٨٪ من الربملان (٩١ مقعد).
االئتالف الوطني العراقي (INA). هذه املجموعة من •

األحزاب الشيعية، مبا يف ذلك التوجه الصدري و املجلس 
األعىل اإلسالمي العراقي (ISCI), لديها عىل األقل ١٢

منصباً يف مجلس الوزراء، مبا يف ذلك وزارات النفط 
والعدل والنقل. ويجمع االئتالف الوطني العراقي بني 

حوايل ٢٩٪ من مناصب مجلس الوزراء، و٢٢٪ من إجاميل 
مقاعد مجلس النواب (٧٠ مقعد).٣١

الكردستاين لضامن موافقتهم عىل توليه لحكومة تحالفات 
موّسعة تضم جميع التكتالت السياسية الرئيسية يف العراق. 

وأصبح االتفاق رسمياً يف ٢٥ ترشين الثاين/نوفمرب، ٢٠١٠، 
عندما طلب الرئيس جالل طالباين رسمياً من املاليك تشكيل 

الحكومة الجديدة، لينهي ٢٦٤ يوم من املأزق السيايس. 
الشكل ١٫٢ يظهر األحداث املختارة الهامة التي حدثن أثناء 

تشكيال حكومة بني آذار/مارس ٢٠١٠ وكانون الثاين/يناير 
٢٠١١. ٢٧

املزيد من املقاعد عىل الطاولة
تضم الحكومة العراقية ٤٢ منصباً وزارياً، أكرب قليالً من 

حجم الحكومة السابقة.٢٨ وتشمل املناصب الجديدة املضافة 
مساعد إضايف للرئيس، ونائب لرئيس الوزراء لشئون الطاقة، 

واملجلس الوطني للسياسات العليا، والعديد من املناصب 
الوزارية مبجلس الوزراء. إال أّن العديد من هذه املكاتب 

الجديدة ليست إال مجرد وزراء بدون حقائب وزارية. 
وسيكون تحديد مسئوليات هذه املناصب وتوضيح العالقة 

بينهم أحد تحديات الحكومة العراقية الرئيسية يف األشهر 
املقبلة.٢٩

وضامن عمل األغلبية يف الربملان املكّون من ٣٢٥ فرداً، 
قام ائتالف دولة القانون، الذي فاز بعدد ٨٩ مقعداً، بتولية 

خصومه السابقني املناصب البارزة يف وزارات مجلس الوزراء. 

أيلول/سبتمرب ترشين األول/أكتوبر ترشين الثاين/نوفمرب كانون األول/ديسمرب كانون الثاين/يناير

 نائب الرئيس بايدن يصل إىل
 أربيل للقاء املسئولني األكراد، مبن
فيهم الرئيس بارزاين

 ستة أشهر عىل الذكرىالسنوية
النتخابات مجلس الوزراء

 مجموعة من املنظامت غري الحكومية العراقية تعلن  • 
   دعوى تطالب بعودة رواتب أعضاء مجلس النواب

 حزب الفضيلة الشيعي يعلن تأييده للامليك لرئاسة  • 
الوزراء  

 اتفاق مؤقت لتقاسم السلطة من قبل
 املاليك رئيس الوزارء ورئيس الوزراء
السابق عالوي

 مجلس الوزراء يرجئ إىل أجل غري
 مسمى التعداد الوطني الذي كان من
 املقرر يف ٥ كانون األول/ديسمرب
٢٠١٠

 العراقية يعلن ان املجلس الوطني
 للسياسات العليا لن يتم تشكيله حتى
 عىل األقل يف أواخر كانون الثاين/ يناير
٢٠١١

 مقتدى الصدر، الذي يسيطر
 أتباعه التحكم عىل ٣٩ مقعدا يف
مجلس النواب، يعود من ايران

 العراقية تكمل مرشوع قانونها
 للمجلس الوطني للسياسات العليا

 العراقية وائتال دولة القانون يحاولون
 االتفاق عىل صيغة لقانون املجلس
الوطني للسياسات العليا

 صوت مجلس النواب عىل رفع الحظر املفروض عىل
 أهلية بعض الساسة السنة للمشاركة يف الحكومة،
ولكن العديد من النواب الشيعة قاطعوا التصويت

 رئيس الوزراء املاليك
 يعلن حكومة جديدة،
 ويرتك ١١ مقعدا فيها

 شاغرة؛ ويصادق مجلس
النواب عليها

 الرئيس طالباين
 يطلب من

 رئيس الوزراء
 املاليك تشكيل

 حكومة جديدة
   يف غضون ٣٠ 

   يوما  

 يعقد مجلس النواب؛ وينتخب أسامة النجيفي
 اتابع للعراقية كمتحدث؛ والرئيس طالباين انتخب

لوالية ثانية؛ وتعرتض العراقية
 مجلس النواب يجتمع مرة

 أخرى؛ وحزب العراقية ينهي
اإلرضاب  

 مقتدى الصدر يدعم فرتة والية ثانية للامليك؛ حيث
 غالبية التحالف الوطني الشيعي يؤيد املاليك لوالية

 ثانية لرئاسة  مجلس الوزراء  

 اعرتاضات يف وسط بغداد تعرتض عىل نقص
الحكومة

القايض مدحت يأمر مجلس 
النواب باالجتامع   

 التحالف الكردستاين يرسل ١٩ رشطا لكال من
حزب العراقية وائتالف دولة القانون

 السفري األمرييك الجديد جيمس
 جيفري يقدم اوراق اعتامده إىل
   طالباين   الرئيس 

.  : 

التطورات الهامة يف املفاوضات املتعلقة بتشكيل الحكومة, ٢٠١٠/١/٣−٢٠١١/١٥/١
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السابقة، كام أنّه غري وارد يف الدستور العراقي. وسوف يكون 
عالوي رئيس املجلس الوطني للسياسات العليا باإلضافة 
لثالث واجبات ضمن مسئوليته، واحدة من ائتالف دولة 

القانون، وأخرى من االئتالف الوطني العراقي، وأخرى من 
التحالف الكردستاين. ومل يتم تحديد مدة العضوية يف املجلس 
الوطني للسياسات العليا بعد، إال أّن ممثلني من كل التكتالت 
السياسية الكبرية سيشاركون فيه. وعىل الرغم من أّن املجلس 
الوطني للسياسات العليا يتوقع أن يكون له كلمته يف األمور 
املتعلقة باألمن واالقتصاد والطاقة والقضايا الحكومية، إال أّن

مجال سلطاته املحكم مل يتم تحديده بعد.٣٣
ومبنتصف كانون الثاين/يناير، سيعمل مجلس النواب عىل 

مرشوع قانون لرسم السلطات املخولة للمجلس الوطني 
للسياسات العليا. وطبقاً للرتتيبات املتّبعة يف هذا اإلعالن، 

فإّن املجلس الوطني للسياسات العليا سيضم ٢٠ عضواً، مبن 
فيهم الرئيس، ونائب الرئيس، ورئيس الوزراء، واملتحّدث 

باسم مجلس النواب ومندوبيه، وقادة جميع التكتالت 
 .(HJC) السياسية الكبرية، ورئيس مجلس القضاء األعىل

ووفقاً ملرشوع القانون قبل عرضه عىل مجلس النواب، فإّن
من املمكن للمجلس الوطني للسياسات العليا أن يحتّم عىل 

رئيس الوزراء إتباع رغباته، ولكن ذلك فقط يف حالة دعم 
٨٠٪ من املجلس للقرار. إذا عمل املجلس الوطني للسياسات 

العليا يف وجود ٢٠ عضواً، فإّن هذا من شأنه أن يسمح ألي 

التحالف الكردستاين (KA). يشغل األكراد ٧ مناصب •
يف مجلس الوزراء، مبا يف ذلك وزارات الشئون الخارجية 
والصحة. ويسيطر التحالف الكردستاين عىل حوايل ١٧٪ 

من مجلس الوزراء، و١٣٪ من مجلس النواب (٤٣ مقعد).

ويشغل املناصب املتبقية ممثلني ألحزاب األقلّية. وبتاريخ 
١٨ كانون الثاين/يناير، كانت الحكومة ال تزال يف مرحلة 

تشكيل، وكانت ال تزال جميع املناصب املذكورة محل تغيري.
وقد عيّنت وزيرة وحيدة يف مجلس الوزراء الجديد؛ 

وسوف تخدم يف منصب وزيرة الدولة عىل املستوى املوّسع. 
ويف الحكومة السابقة، كان هناك ٥ نساء يف مجلس الوزراء 

(وذلك حتى ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠١٠)، وكانت تتوىل 
قيادة وزارات هامة مثل البيئة وحقوق اإلنسان.٣٢ وأشارت 

التقارير الواردة مبنتصف كانون الثاين/يناير أّن أعضاء نسائية 
إضافية قد يتم تعيينها يف األسابيع املقبلة. الشكل ١٫٣ يظهر 

الرتتيبات الحالية للحكومة العراقية. 

املجلس الوطني للسياسات العليا 
يعد املجلس الوطني للسياسات العليا الذي تّم إنشاؤه 

مؤخراً هو امليزة األكرث بروزاً والتي متيّز الحكومة الحالية 
عن سابقاتها. وقد أنشئ هذا الكيان ضمن جهود اسرتضاء 

زعيم العراقية إياد عالوي، وال يوجد له نظري يف الحكومات 

انتخابات مجلس 
النواب

IHEC يبدأ يف فرز 2.5 مليون صوت 
يف محافظة بغداد

مرشح برملاين فائز من
القامئة العراقية اغتيل يف املوصل

IHEC ينهي فرز أصوات بغداد ليؤكد 
النتيجة األولية

IHEC يعلن نتائج 
االنتخابات

رئيس الوزراء يلتقي مع ممثل 
العراقية رافع العيسوي

إياد عالوي يلتقي مع 
آية الله السيستاين يف 

النجف

IHEC يرفض االستئنافات النهائية 
لنتائج االنتخابات

رئيس الوزراء يلتقي مع 
إياد عالوي

اعتيال اثنني من املرشحني 
الربملانيني ضمن حزب العراقية

مجلس النواب الجديد 
يعقد جلسته األوىل رئيس الوزراء يلتقي مرة 

وزير الكهرباء يعلن أخرى مع عالوي
استقالته

رئيس العدل مدحت محمود 
يصدق عىل نتائج االنتخابات

آذار/مارس نيسان/أبريل أيار/مايو حزيران/يونيو متوز/يوليو آب/أغسطس

رئيس الوزراء األسبق 
عالوي يلتقي مع مقتىض 

الصدر يف سوريا

رئيس  ISCI,  الحكيم 
يلتقي مع أحمد 

شااليب

· االجتامع الثاين ملجلس 
النواب أرجأ إىل أجل 
غري مسمى
·  رئيس الوزراء املاليك 
يجتمع مع رئيس هيئة 
األركان مولني املشرتكة 
شعبة الشؤون اإلدارية

وزير الخاترجية العراقي يدعو إىل 
عدم وجود ”مخرج“ للحكومة

حليف رئيس الوزراء املاليك يزور 
آية الله العظمى السيستاين يف 

النجف

رئيس الوزراء املاليك 
يجتمع مع مساعد 

وزيرة الخارجية 
فيلتامن
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التحالف الكردستاين هو ائتالف من الحزبني الكرديني الرئيسيني: االتحاد الوطني الكردستاين (بزعامة جالل طالباين) والحزب الدميوقراطي الكردستاين (بزعامة مسعود بارزاين).

تحالف دولة القانون هو تكتل سيايس من السنة والشيعة يقوده رئيس الوزراء نوري املاليك. 

العراقية هو تكتل علامين إىل حد كبري بقيادة رئيس الوزراء السابق اياد عالوي. وفاز بأكرب عدد من املقاعد يف انتخابات آذار/مارس ٢٠١٠ مبجلس النواب.

التحالف الوطني العراقي هو الكتلة السياسية الشيعية التي تتكون أساسا من املجلس اإلسالمي األعىل يف العراق (ISCI)، والتيار الصدري.

تضم أعضاء من مختلف األحزاب الصغرى، الذين من وقت آلخر قد ينضموا إىل الكتل الكربى.

مكتب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء

وزير الدفاع: 
نوري املاليك (بالنيابة)

الحزب: الدعوة

وزير الداخلية: 
 نوري املاليك (بالنيابة)

الحزب: الدعوة

وزير األمن القومي: 
نوري املاليك (بالنيابة)

الحزب: الدعوة

وزير النفط: 
عبد الكريم اللعيبي

الحزب: مستقل

وزير الزراعة: 
عز الدين الدولة
الحزب: الحدباء

وزير الشئون الخارجية: 
هوشيار زيباري

الحزب: الحزب الدميقراطي الكردستاين

وزير التجارة: 
روش شوايز (بالنيابة) 

الحزب: الحزب الدميقراطي الكردستاين

وزيرالصناعة واملعادن: 
أحمد الكربويل

الحزب: قامئة متجددة

وزيرالتعليم العايل والبحث العلمي: 
عيل األديب

الحزب: الدعوة

وزير املوارد املائية: 
مهند السعدي

الحزب: جبهة الحوار الوطني العراقي, 
بالتحالف مع التيار الصدري

وزير االتصاالت: 
محمد توفيق عالوي

الحزب: التحالف الوطني العراقي

وزير العلوم والتكنولوجيا: 
عبد الكريم الساماراي
الحزب: قامئة متجددة

وزير الشباب والرياضة: 
جسيم محمد جعفر 

الحزب: الحركة االسالمية يف كردستان العراق

وزير حقوق اإلنسان: 
محمد سوداين

الحزب: الدعوة

وزير الدولة لشئون املرأة: 
هوشيار زيباري (بالنيابة)

الحزب: الحزب الدميقراطي الكردستاين

وزير الدولة للسياحة واآلثار: 
ليوا  سميسيم

الحزب: التيار الصدري

وزير الدولة لشئوون املستنقعات:
حسن الصاري

الحزب: حزب الله

وزير الدولة للشئون القبلية: 
حسني األهالن (بالنيابة)

الحزب: مستقل

وزير الدولة للشئون الخارجية: 
عىل السجري

الحزب: الدستور

وزير الدولة للمنظامت غري الحكومية: 
سيتم تحديده

الحزب: سيتم تحديده

نائب الرئيس األول: 
الحزب: سيتم تحديده

نائب الرئيس الثاين: 
الحزب: سيتم تحديده

نائب الرئيس الثالث: 
الحزب: سيتم تحديده

الرئيس: 
جالل طالباين

الحزب: االتحاد الوطني الكردستاين

رئيس الوزراء: 
نوري اماليك

الحزب: الدعوة

النائب األول لرئيس الوزراء: 
صالح املطالق

الحزب: جبهة الحوار الوطني العراقي

النائب الثاين لرئيس الوزراء: 
رواش  شوايز

الحزب: الحزب الدميقراطي الكردستاين

النائب الثالث لرئيس الوزراء: 
حسني الشهرستاين

الحزب: مستقل

سيتم تحديده

سيتم تحديده

سيتم تحديده

الحكومة العراقية، حتى تاريخ، ٢٠١١/١/١٥
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مجلس النواب املجلس الوطني للسياسات العليا

مالحظة : العديد من وزارات أحزاب األقلية تتحالف مع التكتالت الكربى. االنتامءات الحزبية املوضحة يف هذا الشكل ال متثل بالرضورة التشكيل النهايئ ملجلس الوزراء.

املصادر: GOI, CoR, www.Parliament.iq/dirrasd/2010/sort.pdf; GOI, CoM, ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق الحصول عىل بيانات بتاريخ, 
 ;٢٠١١/٧/١

تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ملستندات الحكومة العراقية والحكومة االمريكية واملعلومات مفتوحة املصدر باللغتني العربية واإلنكليزية، ٢٠١٠/١١−٢٠١١/١.

F= 

وزير املالية: 
رايف العيسوي

الحزب: تجمع املستقبل الوطني

وزير الكهرباء: 
زياد طارق (بالنيابة)الحزب: الحركة الوطنية 

لإلصالح والتطوير

وزير العدل: 
حسن الشامري

الحزب: الفضيلة

وزير التخطيط: 
نارص الربيعي (بالنيابة)

الحزب:التيار الصدري

وزير النقل: 
حادي األمريي

الحزب: املجلس األعىل اإلسالمي العراقي

وزير االسكان والتعمري: 
محمد الداراجي

الحزب: التيار الصدري

وزير الصحة: 
ماجد أمني 

الحزب: االتحاد الوطني الكردستاين

وزير التعليم :
محمد متيم

الحزب: جبهة الحوار الوطني العراقي

وزير العمل: 
نصار الربيع

الحزب: التيار الصدري

وزير االنتقال والهجرة: ديدار نجامن
الحزب: اإلتالف اإلسالمي

وزير البيئة: 
سارجون سليوه

الحزب: الحركة الدميقراطية اآلشورية

وزير الثقافة: 
سعدون الدليمي

الحزب: حزب الدستور باالشرتاك مع االئتالف 
الوطني العراقي

وزير الدولة لشئون مجلس النواب: 
صفاء الصايف

الحزب: مستقل

وزير الدولة واملتحدثني الحكوميني:
عىل دباغ

الحزب: مشرتك مع الدعوة

وزيرالدولة لشئون املحافظات: 
نورهان مودهر

الحزب: الجبهة الوطنية الكردستانية باالشرتاك 
مع العراقية

وزير الدولة للمصالحة الوطنية: 
عىل األديب (بالنيابة)

الحزب: الدعوة

وزير الدولة العام: 
ياسني محمد أحمد 

الحزب: املجلس األعىل اإلسالمي العراقي 
باالشرتاك مع االئتالف الوطني العراقي

وزير الدولة العام: 
عبد املهدي متريي

الحزب: مشرتك مع التيار الصدري

وزير الدولة العام: 
(F) برشى صالح

الحزب: مستقل، باالشرتاك مع حزب الفضيلة

وزير الدولة العام: 
صالح الجعبوري

الحزب: جبهة الحوار الوطني العراقي

وزير الدولة العام: 
ضياء األسدي

الحزب: التيار الصدري

وزير البلديات واألعامل العامة: 
ديندار نجامن (بالنيابة)
الحزب: التيار الصدري

املتحدث:
أسامة النجيفي
الحزب: الحدباء

النائب األول: 
قيص السهيل

الحزب: التوجه الصدري

النائب الثاين: 
عريف تيفور

الحزب: الحزب الدميقراطي الكردستاين

رئيس املجلس الوطني للسياسات العليا: 
إياد عالوي

الحزب: التحالف الوطني العراقي

النائب األول: 
الحزب: سيتم تحديده

النائب الثاين: 
الحزب: سيتم تحديده

النائب الثالث: 
الحزب: سيتم تحديده

سيتم تحديده

سيتم تحديده

سيتم تحديده
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إعامر العراق أن ما يقرب من ٢٤٠ من قوات األمن العراقية 
وأفراد من االستخبارات وحوايل ١٢٠ من املدنيني من موظفي 

الحكومة اغتيلوا يف األشهر األخرية.٣٧ وكام يبني الجدول رقم 
١٫١، فأكرث من ثالثة درزينات من املسئولني العسكريني 

واملدنيني متوسطي ورفيعي املستوى لدى الحكومة العراقية 
كانوا األهداف الواضحة ملحاوالت االغتيال يف هذا الربع 

السنوي، وذلك استمراراً للمسلسل املقلق الذي أبلغ عنه 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للمرة األوىل يف 

كانون الثاين/يناير ٢٠١٠. ٣٨ 

األمن القضايئ ال يزال ميثل مشكلة
هاجم مجهولون اثنني من القضاة العراقيني يف كانون الثاين/
يناير، مام أسفر عن مقتل أحدهم. ومنذ العام ٢٠٠٣، قتل 
أكرث من ٤٠ قاضياً يف العراق. وحاول مجلس القضاء األعىل 
أن يضمن التمويل يف ميزانية ٢٠١١ لتوفري ٤٫٠٠٠ من أفراد 
األمن اإلضافيني للقضاة، ولكن مجلس الوزراء العراقي رفض 

الطلب، ليرتك مجلس القضاء األعىل بعدد أقل بكثري من 
عدد األفراد املدربني الالزمني لحراسة ١٢٦٠ من القضاة 

العراقيني.٣٩

العنف ضد املسيحيني
يف أعنف حادث دموي ضد املسيحي منذ العام ٢٠٠٣، اقتحم 

مسلحون من املتمردين كنيسة الرسيان الكاثوليك يف بغداد 
يوم ٣١ ترشين األول/أكتوبر، ٢٠١٠، مام أسفر عن مقتل أكرث 
من ٥٠ شخصا.٤٠ كام سقط باقي املجتمع املسيحي يف العراق 

أيضاً فريسة لهجامت عنيفة أخرى عديدة، كام يلخص ذلك 
الجدول ١٫٢.

وتقدر األمم املتحدة أن عدة آالف من املسيحيني فروا من 
محافظات نينوى وبغداد يف أعقاب مذبحة الكنيسة، ولجئوا 

إىل إقليم كردستان ومناطق أخرى يف شامل العراق.٤١ 

رئيس الوزراء: جميع القوات األمريكية ستكون خارج 
العراق بحلول نهاية السنة

يف هذا الربع السنوي، ّرصح رئيس الوزراء نوري املاليك يف 
أحد ترصيحاته العامة األوىل بعد ضامن فرتة والية ثانية له 

يف منصبه، بأنه ال ينوي تغيري أو توسيع االتفاقية األمنية بني 
الواليات املتحدة والعراق (SA). وقال بأنه يتوقع أن تلتزم 

الواليات املتحدة باملواعيد النهائية القامئة، والتي تقتيض بأن 
تغادر جميع القوات العسكرية األمريكية العراق بحلول ٣١ 
كانون األول/ديسمرب ٢٠١١. واعتبارا من مطلع كانون الثاين/
يناير ٢٠١١، فإّن لدى القوات األمريكية يف العراق أكرث من 

٤٩٫٠٠٠ جندي يف العراق.٤٢ 
االتفاقية األمنية الحالية—والتي تحكم العالقات األمنية 

الثنائية بني البلدين—تنتهي بنهاية السنة. وأي محاولة 

مجموعة من ٥ أعضاء من منع صدور قرار ملزم، مام يجعل 
من الصعب عىل املجلس الوطني للسياسات العليا فرض 

إرادته عىل رئيس الوزراء.٣٤ 

األولويات عىل املدى القريب بالنسبة للحكومة الجديدة
يف األشهر املقبلة، ستواجه الحكومة الجديدة سلسلة من 

التحديات الترشيعية امللحة. ويف مقدمتها ما ييل: 
تعيني وزراء الدفاع والداخلية الدامئني وتعزيز قوات األمن • 

العراقية 
تحديد صالحيات املجلس الوطني للسياسات العليا • 

وتوضيح عالقته مبكاتب الحكومة العراقية الدستورية 
وإعداد امليزانية النهائية لعام ٢٠١١

تنفيذ االنتقال السلس لعائدات النفط من األمم املتحدة • 
(UN) إىل سيطرة الحكومة العراقية، مع ضامن حامية 

األموال العراقية من الدائنني الدوليني 
خلق بيئة آمنة عىل نحو فعال• 
إجراء تعداد وطني، والذي كان قد تأّجل يف هذا الربع • 

مرّة أخرى إىل أجل غري مسمى 
تنفيذ عملية اإلنابة الدستورية لتحديد الوضع النهايئ • 

لكركوك وتوابعها
تحسني قدرات العاملني يف الحكومة العراقية وتعزيز • 

مكافحة الفساد يف جميع مستويات الحكومة

األمن
أشكال توضيح الضحايا يف التقارير العراقية للعام ٢٠١٠ 

وفقاً لتقارير الحكومة العراقية، فقد قتل ٣٦٠٠ من املدنيني 
وأفراد قوات األمن العراقية يف حوادث العنف خالل العام 

٢٠١٠. ٣٥ وللشهر الثالث عىل التوايل، وعىل الرغم من تسجيل 
كانون األول/ديسمرب رقامً قياسياً عام ٢٠١٠ ألقل عدد من 

األشخاص الذين قتلوا يف الهجامت، بانخفاض ١٥١ عن رقم 
األشهر السابقة من العام ٢٠١٠ القيايس الذي كان ١٧١. ٣٦ 

الشكل ١٫٤ يوّضح بعض الحوادث األمنية الرئيسية يف العراق 
يف الفرتة بني ٢٠ ترشين األول/أكتوبر ٢٠١٠، و٢٠ كانون 

الثاين/يناير ٢٠١١. 

مسئولو الحكومة العراقية هدفاً لعمليات االغتيال
يف ٢٩ كانون األول/ديسمرب، ٢٠١٠، اقتحم ثالثة انتحاريني 

مبنى مقر الرشطة الرئييس يف مدينة املوصل املضطربة 
بشامل العراق، مام أسفر عن مقتل قائد الرشطة املحلية، 

املقدم شامل أحمد الجبوري. وبعد ما يزيد قليالً عن 
أسبوعني، نجح انتحاري يف قتل محافظ محافظة األنبار. 

وأبلغ مسئولو وزارة الداخلية املفتش العام الخاص إلعادة 
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والتي تحتاجها لتوفّر بشكل فّعال الدفاع عن العراق داخلياً 
وخارجياً. يجري العراق بعض االستثامرات األمنية الخاصة 

به، ولكن تقريراً صدر مؤخرا عن مكتب وزارة الدفاع لدى 
املفتش العام حذر من أن النظام اللوجستي لدى قوات األمن 

العراقية ال يزال محاطاً بتحديات ال تعد وال تحىص.٤٤ وقد 
أوردت القوات األمريكية يف العراق هذه املخاوف، مشرية إىل 

أّن استثامرات إضافية سوف يتعني القيام بها لتّأكّد من أن 
قوات األمن العراقية سوف تحقق الحد األدىن من القدرات 

األساسية قبل كانون األول/ديسمرب ٢٠١١٫٤٥ كام أّن مساعدة 
الواليات املتحدة يف شكل صندوق قوات األمن العراقية للعام 

٢٠١١ قد حدد مببلغ ١٫٥ مليار دوالر، بدال من مستوى ٢٫٠ 
مليار دوالر التي طلبتها وزارة الدفاع.(٤٦) 

أبناء العراق
يف هذا الربع السنوي، استمرت قوات املتمردين يف استهداف 

أعضاء أبناء العراق، وذلك حسب ما ذكر من مقتل ١٧ يف 
ترشين األول/أكتوبر وترشين الثاين/نوفمرب. وأفادت التقارير 

أنّه ما ال يقل عن ٣٨٧ من أفراد أبناء العراق قد قتلوا منذ 
ترشين األول/أكتوبر ٢٠٠٩. ٤٧ 

وحتى اآلن، استأجرت الحكومة العراقية ما يزيد قليال 
عىل ٣٩٫٠٠٠ عضواً من أعضاء أبناء العراق، من أصل ٩٥٠٠٠ 

تقريباً.٤٨ ونتيجة ملراجعة الحسابات لشؤون اعامر العراق 
صدر هذا الربع وجدت ، فإّن الحكومة العراقية قد ناضلت 
لتستمر يف دفع رواتب أبناء العراق عىل أساس شهري.٤٩ إال 
أنّه ويف اآلونة األخرية، أفاد مسئولون يف الحكومة العراقية 

عن بعض التقدم يف تسديد املدفوعات يف الوقت املناسب.٥٠ 
وملعرفة املزيد عن برنامج أبناء العراق، أنظر الباب ٤ و٥ من 

هذا التقرير ربع السنوي. 

إلعادة التفاوض حولها فعىل األرجح يتعنّي أن تبدأ قريبا. ومل 
يرش رئيس الوزراء إىل إجراء استفتاء شعبي حول االتفاقية 

األمنية، وهو ما كان قد وعد بالقيام به بحلول منتصف عام 
 ،(SFA) ٢٠٠٩، لكنه صادق عىل اتفاقية اإلطار االسرتاتيجي

والتي تحدد الخطوط العريضة للعالقة السياسية واالقتصادية 
والثقافية املستمرة بني الواليات املتحدة والعراق. وخالفا 

لالتفاقية األمنية، فإّن اتفاقية اإلطار االسرتاتيجي سوف 
تستمر سارية املفعول بعد عام ٢٠١١، ما مل ينسحب أي من 

الطرفني من املعاهدة.٤٣ 

الشكوك تحيط بقدرة قوات األمن العراقية عىل إظهار الحد 
األدىن من القدرات األساسية

سيكون أحد أهداف القوات األمريكية يف العراق الرئيسية يف 
العام ٢٠١١ هو أن تعمل مع قوات األمن العراقية ملساعدتها 

 (MEC) "عىل تحقيق "الحد األدىن من القدرات األساسية

األنبار

املثنىالبرصة

القادسية

النجف

أربيل

متيمالسليامنبة

دهوك

ذي قار

دياىل

كربالء

ميسان

نينوى

صالح الدين

واسط
بابيلون

بغداد

 ١٢ /٢٠١٠/٢٩
عدة هجامت انتحارية عىل مقر الرشطة 
باملوصل؛مام أدى ملقتل قائد   الرشطة

 ١٠ /٢٠١٠/٢٦
رسقة   محل مجوهرات بكركوك،   
قتل   ١٠

 ١٠ /٢٠١٠/٢٩
قصف مقهى   يف   بلدروز؛   قتل   ٢٦

 ١٢ /٢٠١٠/١٢
قصف مجمع   حكومة 

محافظة األنبار؛   قتل   ما ال 
يقل عن   ١٠

 ١٢ /٢٠١٠/٢٧
مجموعات من تفجريات 

انتحارية   متعددة   يف   
الرمادي   تستهدف حشوداً 
قتلوا يوم    ١٢/٢٠١٠/   ، ١٢

ال يقل عن ١٩    قتلوا  
وأصيب   أكرث من   ٤٠

 ١ /٢٠١١/١٨
انتحاري يهاجم مركز 

تجنيد الرشطة   يف   تكريت؛   
وأنباء عن مقتل   ما ال يقل 

عن  ٥٠  وجرح أكرث من 
 ١٠٠

 12/4/2010 
قتلوا   تقريبا  14  متعددة؛   تفجريات

 ١١ /٢٠١٠/٨
سيارات ملغومة   تستهدف   الحجاج 
اإليرانيني   يف كربالء والنجف،   قتل   ١٠

 ١ /٢٠١١/٢٠
سلسلة تفجريات بسيارات 
ملغومة تقصف الحجاج   الشيعة   
يف   كربالء؛   ال يقل عن ٥٠    قتلوا   
وأصيب أكرث من   ١٥٠

 ١٠ /٢٠١٠/٣١
الهجوم عىل    

كنيسة   الرسيان 
الكاثوليك   يف   

بغداد؛   قتل   أكرث 
من ٥٠ 

 ١١ /٢٠١٠/٢
تفجري ١٢ قنبلة يف   معظم 
مناطق   الشيعة   يف بغداد، أكرث 
من  ٦٠  قتيال

 ١١ /٢٠١٠/١٠
عدة هجامت   عىل 
منازل   املسيحيني؛  ٣  

قتلوا   وأصيب أكرث من 
 ٢٠

ملحوظة: جميع أرقام الحوادث مستندة عىل أفضل مصادر املعلومات املتاحة.

املصدر: تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق لوثائق الحكومة العراقية والحكومة األمريكية 
ومصادر املعلومات مفتوحة املصدر باللغتني العربية واإلنكليزية.

الحوادث األمنية الهامة، ٢٠١٠/١٠/٢٠−٢٠١١/١/٢٠
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يف العام ٢٠٠٩، منحت وزارة النفط ١٠ عقود تقديم خدمات 
لرشكات دولية، ومنحتهم الحق يف تطوير حقول النفط 
الرئيسية يف رشاكة مع رشكات النفط العراقية اململوكة 
للدولة. وأفاد اتحاد رشكات األنجلو الصينية العاملة يف 

تطوير حقل الرميلة وصوله ألعىل مستوى متوسط لإلنتاج 
اليومي منذ بداية العمليات هناك يف العام املايض. كام 

تخطط الحكومة العراقية أيضاً للتنقيب عن حقول جديدة، 
وأعلنت يف مطلع كانون الثاين/يناير أنّها يف بداية التحضري 

للمزاد العلني الرابع لتمنح عقود التنقيب عن النفط والغاز. 
وللحصول عىل تقرير كامل عن قطاع النفط يف العراق، انظر 

الباب ٤ من هذا التقرير ربع السنوي. 

إمدادات الكهرباء
يف هذا الربع السنوي، بلغ متوسط إمدادات الكهرباء 

العراقية ٦٫٣٣٩ ميجاوات (MW)، ليرتاجع بنسبة ٣٪ عن 
الحد املرتفع املسّجل يف الربع السنوي األخري، ولكن بزيادة 

٧٪ عن الربع األخري من العام ٢٠٠٩. ٥٣ وتعتمد العراق 
بشكل متزايد عىل الكهرباء التي توفرها محطات توليد 

الكهرباء من القطاع الخاص. ومل يكن هناك قبل العام ٢٠٠٨ 
محطات توليد كهرباء مملوكة للقطاع الخاص يف العراق. 
ولكن بحلول عام ٢٠١٠، شكلت أربعة محطات مملوكة 

للقطاع الخاص نسبة ١٣٪ من إمدادات الكهرباء يف العراق. 
ويف كانون األول/ديسمرب، أعلنت الحكومة العراقية أنها 

ستجري جولة عطاءات ملستثمرين من القطاع الخاص حيث 
ستجري مزاد علني للحصول عىل حق بناء أربع محطات 

جديدة لتوليد الكهرباء والتي عند االنتهاء منها من شأنها 
أن تضيف ٢٫٧٥٠ ميغاواط من الطاقة االسمية للشبكة 

الوطنية.٥٤ وللحصول عىل مزيد من املعلومات حول قطاع 
الكهرباء يف العراق، انظر الباب ٤ من هذا التقرير ربع 

السنوي. 

االقتصاد
يقّدر صندوق النقد الدويل أن زيادة النشاط االقتصادي 

يف قطاع النفط والغاز سوف يتسبب يف ارتفاع معدل منو 
الناتج املحيل اإلجاميل للعراق من مستوى ٢٫٦٪ يف العام 

٢٠١٠ إىل ١١٫٥٪ يف العام ٢٠١١ و ١١٪ يف العام ٢٠١٢، مام 
يضع العراق بني أرسع االقتصاديات منواً يف العامل.٥٥ وألغراض 

املقارنة، فإّن صندوق النقد الدويل يتوقع معدالت النمو 
بنسبة ٩٦٪ للعام ٢٠١١ لجمهورية الصني الشعبية و٨٫٤٪ 

للهند.٥٦

مجلس األمن التابع لألمم املتحدة يصّوت إلنهاء بعض 

عودة ظهور مقتدى الصدر
يف ٥ كانون الثاين/يناير ٢٠١١، هبطت طائرة مقتدى الصدر 

رجل الدين الشيعي يف مدينة النجف املقدسة، ليكون 
مبناسبة ظهوره الرسمي األول يف العراق منذ ٢٠٠٧ وعودته 

الرسمية إىل املشهد السيايس العراقي.
ويقود الصدر، الذي برز عىل الساحة باعتباره سليل عائلة 

تحظى باالحرتام والتقدير من قادة الشيعة الدينية، تنظيم 
سيايس نجح يف تحويل نفسه من متطرف متمرد إىل محتكر 
سمسار مؤثر من سامرسة السلطة، وله ٣٩ مقعداً يف مجلس 

النواب الجديد. ويف أول حديث علني يديل به بعد عودته 
إىل النجف، دعا الصدر أتباعه ملقاومة الواليات املتحدة، 
عىل الرغم من توقفه إىل حد ما عن نربة الخطابة األكرث 

عنفاً. وندد أيضاً بالعنف العراقي العراقي وأعرب عن تأييده 
املرشوط لحكومة رئيس الوزراء نوري املاليك.٥١ 

الطاقة
النفط: اإلنتاج والتصدير

يف هذا الربع السنوي، بلغ متوسط إنتاج العراق من النفط 
الخام ٢٫٤٠ مليون برميل يومياً، ليشكل زيادة بنسبة ٣٪ عن 

الربع السنوي األخري، ولكن بنسبة أقل من ١٪ عن الربع 
السنوي األخري من العام ٢٠٠٩. وبلغ متوسط الصادرات ١٫٩٥ 

مليون برميل يومياً خالل هذا الربع السنوي، أي بزيادة ٤٪ 
عن الربع السنوي السابق و٢٪ أعىل من الربع السنوي نفسه 

عن العام ٢٠٠٩. ورسميا مل يتم تصدير النفط من إقليم 
كردستان، استمراراً يف التوجه الذي بدأ يف العام ٢٠٠٩. ٥٢ 

تقرير التقّدم املرحيل لرشكات النفط الدولية 
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يف ٢٩ كانون األول/ديسمرب، ٢٠١٠، نقلت القوات األمريكية 
يف العراق رسمياً معسكر بوكا إىل الحكومة العراقية. والذي 

كان يعرف يف السابق بأكرب منشأة اعتقال تابعة للواليات 
املتحدة يف العراق، وتّم حالياً تحويل معسكر بوكا لالستخدام 

املدين من قبل اتحاد الواليات املتحدة والعراق والذي منح 
الحق يف بناء وإدارة مجمع لألعامل هناك من خالل عملية 

مزاد علني شفافة. ومن املقرر أن يكتمل بحلول عام ٢٠١٢، 
وسوف يوفّر هذا املرشوع البالغ تكلفته ٢٣٦ مليون دوالر 

والذي أطلق عليه اسم "مدينة البرصة اللوجستية،" مركز آمن 
للمستثمرين الدوليني للقيام باألعامل يف جنوب العراق.٦٢ 

وملزيد من املعلومات، راجع الباب الخاص مبحافظة البرصة، 
املميّزة يف هذا التقرير ربع السنوي. 

رقابة املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق

عمليات التدقيق
يف هذا الربع السنوي، أصدرت مديرية تدقيق املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق خمسة تقارير عن عمليات 
التدقيق. ومنذ العام ٢٠٠٤، قام املفتش العام الخاص بإعادة 
إعامر العراق بإصدار ١٨٢ تقرير عن عمليات التدقيق حول 

برنامج الواليات املتحدة إلعادة اإلعامر يف العراق. وقد 
استعرضت تقارير تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق يف هذا الربع السنوي ما ييل:
إدارة الواليات املتحدة العسكرية لربنامج أبناء العراق. • 

يف حزيران/يونيو ٢٠٠٧، بدأت القوات متعددة الجنسيات 
يف العراق (MNC-I) يف استخدام أموال برنامج االستجابة 

الطارئة للقائد الستئجار املتمردين السابقني لحراسة 
نقاط التفتيش واملباين، واألجزاء الرئيسية من األحياء يف 
العراق—وهو برنامج بقيمة ٣٧٠ مليون دوالر اعتمده 

الجيش األمرييك ليساعد يف الحد من العنف بشكل 
عام يف العراق. ومع ذلك، ولعدم كفاية بيانات الربنامج 

التي ميكن قياسها إىل جانب عدم القدرة عىل فصل 
تأثري أبناء العراق عن العوامل األخرى، مل يتمّكن املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق التوّصل إىل من إعداد 
استنتاجات تجريبية موثوق بها حول مساهمة الربنامج 
يف خفض العنف يف العراق والذي بدأ يف أواخر صيف 

عام ٢٠٠٧. باإلضافة إىل ذلك، كشف املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق عن أّن الجيش األمرييك اتّبع ضوابط 

مالية ضعيفة فيام يخص املدفوعات النقدية ألبناء العراق. 
ومنذ تويل السيطرة الكاملة عىل برنامج أبناء العراق يف 

العقوبات عىل العراق

يف منتصف كانون األول/ديسمرب، أصدر مجلس األمن التابع 
لألمم املتحدة ثالثة قرارات ذات صلة، ورفع معظم القيود 

املتبقية املفروضة عىل العراق خالل العام ١٩٩٠: 
قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة (UNSCR) رقم • 

١٩٥٦— ميد فرتة الحامية لعائدات النفط العراقي من 
الدائنني الدوليني حتى ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١١، ليعطي 

الحكومة العراقية املزيد من الوقت لوضع آلية الستبدال 
صندوق تنمية العراق (DFI)، والذي كان يحمي عائدات 

النفط منذ عام ٢٠٠٣. ٥٧ وتخطط الحكومة العراقية 
إليجاد بديل ليكون خلفاً لصندوق تنمية العراق والذي 

سيكون تحت إرشاف لجنة الخرباء املاليني (COFE)، التي 
يقودها رئيس أقدم مؤسسة للرقابة املالية يف العراق، 

وهي ديوان الرقابة املالية.٥٨ وستحل لجنة الخرباء املاليني 
محل املجلس الدويل االسـتـشـاري والرقايب للعراق. 

قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم ١٩٥٧— • 
ينهي العقوبات التجارية الباقية والخاصة باسترياد 

املواد الحساسة، مبا يف ذلك بعض املواد النووية واملواد 
الكيميائية.٥٩ ونتيجة لذلك، فإّن العراق اآلن قادر عىل 

االنخراط يف األنشطة النووية املدنية، مثل تطوير محطات 
الطاقة النووية. واستقبل القائم بأعامل وزير الكهرباء 

العراقي قرار األمم املتحدة باملوافقة، معربا عن تأييده 
الستئناف الربنامج النووي السلمي العراقي. وكان تنبّه 

الرشكاء الدوليني املحتملني رسيعاً نحو هذه الفرص املتاحة 
يف هذا املجال، وذلك بإعراب املسئولني الفرنسيني بالفعل 

عن الرغبة يف التعاون مع العراق يف مشاريع الطاقة 
النووية.

قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم ١٩٥٨—• 
بإنهاء جميع األنشطة املتصلة بربنامج النفط مقابل 

الغذاء.٦٠

يف حني أّن ملّخص هذه القرارات ميثّل خطوة هامة يف 
إعادة دمج العراق يف املجتمع الدويل، إال أنه يجب عىل 
الحكومة العراقية أن تعمل مع حكومة الكويت لتسوية 

النزاعات الناشئة عن غزو عام ١٩٩٠. ويشمل هذا تعويض 
الضحايا الكويتيني من جرّاء الغزو، واملحاسبة عن رفات هؤالء 
القتىل، وإعادة املمتلكات الكويتية. كل هذه املسائل ال تزال 

حتى اآلن خاضعة إلرشاف مجلس األمن مبوجب الفصل 
السابع املحدد لسلطته، وهو األمر الذي يتيح له اتخاذ 

التدابري للحفاظ عىل األمن الدويل. 

أكرب مركز اعتقال تابع للواليات املتحدة يتحّول إىل مركز 
لألعامل
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وزير النفط يناقش مستقبل العراق مع 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
يف ٨ من ترشين الثاين/نوفمرب، ٢٠١٠، التقى 
املفتش العام مع نائب وزير النفط لشئون 

االستخراج عبد الكريم اللعيبي يف مكتبه 
ببغداد. وبعد ستة أسابيع من هذا االجتامع، 

اختري اللعيبي، الذي خدم لفرتة طويلة يف 
وزارة النفط كخبري تقني، ليتوىل قيادة الوزارة 

يف الحكومة الجديدة. ويف إطار مناقشته 
املوسعة، فقد ناقش نائب الوزير اللعيبي مع 

املفتش العام ما ييل:٦١ 
التطلعات املستقبلية حول قطاع النفط • 

العراقي. ذكر نائب الوزير أّن تعامل 
 (IOCs) العراق مع رشكات النفط الدولية

كان بأفضل مام يتوقّع. كام ذكر أيضاً 
أّن العراق تنوي أن تصل إىل مستوى 

٣٫٢٦ مليون برميل يومياً كمتوسط إنتاج 
بحلولك كانون األول/ديسمرب ٢٠١١، مع 

ارتفاع التصدير إىل ٢٫٣ مليون برميل 
يومياً. وذكر بأنّه عىل املدى البعيد، فإّن 
التصورات الحالية تشري إىل أّن متوسط 
اإلنتاج سيتنامى تدريجياً ليصل إىل ١٢ 

مليون برميل يومياً. 
خط أنابيب البرصة ومحطات النفط • 

البحرية. ستكون أحد أولويات الحكومة 
الجديدة إكامل عمليات التجديد املستمرة 
لشبكة خطوط األنابيب ومحطات النفط 

البحرية الواقعة قبالة ساحل جنوب 
ميناء أم قرص. وقد رسمت الخطط ٣ 

خطوط أنابيب متتد تحت البحر ومتولها 
الحكومة العراقية وهي: من شبه جزيرة 
 ،(ABOT) الفاو إىل محطة نفط البرصة
ومن محطة نفط البرصة إىل محطة نفط 

خور العمية (KAAOT)، ومن محطة 
نفط البرصة إىل املحطات البحرية بنقطة 

التجميع الفردية. وسوف يرفع االنتهاء 
بنجاح ملشاريع خط أنابيب البرصة من 
قدرات صادرات البرصة إىل ٤٫٥ مليون 

برميل يومياً. كام تخطط الحكومة العراقية 
أيضاً إىل تنفيذ إصالحات موّسعة يف محطة 

نفط خور العمية، والتي انهارت أجزاء 
منها يف الخليج الفاريس بسبب الحاجة إىل 

عمليات الرتميم. 
قدرات سعة تخزين النفط. دمرت • 

العمليات القتالية التي وقعت يف شبه 
جزيرة الفاو يف أثناء الحرب العراقية 

اإليرانية الكثري من قدرات سعة تخزين 

العراق للنفط، وقد بدأت جهود استعادة 
هذه القدرات التخزينية اآلن فقط يف 

تحديد معامل لها. وذكر نائب الوزير 
اللعيبي أّن الوزارة تخطط إلنشاء ٣٥ 

صهريج جديد لتخزين النفط يف جنوب 
العراق لتحل محل الصهاريج التي دمرتها 

العمليات القتالية مع اإليرانيني. 
التنقيب عن النفط. نظراً لسهولة حفر • 

العديد من حقول النفط الحالية، فلم 
يكن من املجدي اقتصادياً للمسئولني 

السابقني أن يتم تكريس موارد ضخمة يف 
التنقيب عن النفط يف املواقع البعيدة. إال 

أّن وزير النفط الجديد ينوي تغيري هذه 
اإلسرتاتيجية، موضحاً أن الحكومة العراقية 

تبدأ يف إعداد خطة عىل مدى عامني 
للتنقيب عن حقول النفط التي مل تكتشف 

بعد، والتي، إذا ما تّم ذلك، سرتفع من 
احتياطي العراق الحقيقي إىل ٢٠٠ مليار 

برميل. وقد تشتمل هذه الخطة أيضاً عىل 
مزايدات للحصول عىل حقوق التنقيب يف 

سلسلة من العطاءات العامة مشابهة لتلك 
التي جرت يف العام ٢٠٠٩. 

التعاون مع وزارة النفط. عند الحديث • 
عن العالقة بني وزاريت النفط والكهرباء، 

أعرب نائب الوزير عن أمله يف تنايس 
جميع املشاكل التي شّوهت هذه العالقة، 
وذكر أّن التحدي الرئييس القادم لن يكون 

هو توفري الوقود الكايف لتزويد محطات 
الكهرباء به، ولكن بدال من ذلك سيكون 

هو توفري البنية التحتية الالزمة لنقلها إىل 
وزارة الكهرباء يف وقت مناسب. 

أمن خط األنابيب. عىل الرغم من تحّسن • 
الوضع األمني منذ العام ٢٠٠٧، إال أّن 

نائب الوزير اللعيبي ذكر أّن تأمني شبكة 
خطوط األنابيب العراقية مرتامية األطراف 
يظل أحد التحديات. وعلّق عىل أّن نظام 

األعامل الدفاعية الذي متوله الواليات 

املتحدة واملعروف مبناطق حظر خطوط 
األنابيب يؤّدي الغرض منه بشكل جيّد يف 

املناطق البعيدة، ولكن لوحظ أّن الهجامت 
ال تزال تقع يف املناطق كثيفة السكان. 

القضايا املتعلقة باملنطقة الكردستانية. • 
أكّد نائب الوزير عىل أّن وزارة النفط ليس 
لديها رؤية مؤكدة حول كمية النفط التي 

يتم إنتاجها يف املنطقة الكردستانية، كام 
أنه ال يوجد لديها أي معلومات مؤكدة 

عن قدرات معامل التكرير الغري مرّخصة 
العاملة هناك. وذكر نائب الوزير اللعيبي 

أنّه حالياً يجري مفاوضات مع املنطقة 
الكردستانية يف مساعي لحل بعضاً من 

املشاكل املستمرة بينها وبني بغداد، ولكنه 
ذكر بأّن الحلول الجذرية تحتاج لبعض 

الوقت لتحقيقها. 
تهريب النفط. ّرصح نائب الوزير اللعيبي • 

للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق برصاحة بأّن تهريب النفط مل يعد 
باملشكلة الخطرية. وكشف عن أّن الوزارة 
تخطط لرتكيب نظام قياس جديد ملراقبة 

كميات تدفق النفط، وذكر أّن أساليب 
االستطالع الرأسية الخاصة بالواليات 

املتحدة مثل األقامر الصناعية والطائرات 
الصغرية بدون طيار، مل تلحظ يف الفرتة 

األخرية وجود أي مواكب لناقالت صهاريج 
النفط مشكوك فيها تغادر العراق. إال أّن 
نائب الوزير حّذر من أنه ال يوجد لديه 

أي معلومات حول مستوى أنشطة تهريب 
النفط يف املنطقة الكردستانية. 

العالقات الدولية. تشرتك العراق يف • 
العديد من حقول النفط والغاز مع 
الدول املجاورة، مام يجعل استخدام 
هذه الحقول مسألة ذات بعد دويل. 

ويلتقي مسئولو وزارة النفط مع نظرائهم 
باململكة العربية السعودية، وسوريا، 

وإيران ملناقشة مثل هذه املسائل. وذكر 
نائب الوزير اللعيبي أيضاً أنّه يتحّدث عن 

هذه املسائل بانتظام مع مسئويل سفارة 
الواليات املتحدة.

  
.



 I  

نظام الرصف القابل لالنتشار التابع لوزارة الدفاع • 
(DDS). قامت مصلحة املالية واملحاسبة الدفاعية بتطوير 

نظام الرصف القابل لالنتشار لتمكني أفراد وزارة الدفاع 
من تنفيذ املساءلة عن األموال التي يتم تخصيصها أثناء 
التواجد يف امليدان. وقد أكّد املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق أّن بعض البيانات من العراق قد فقدت، 
وذلك يف إطار جمع البيانات إلجراء مراجعته الجنائية 

بتكليف من الكونغرس عن جميع نفقات إعادة اإلعامر. 
وأشارت مراجعة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق إىل وجود قدر كبري من البيانات املفقودة يتعلّق 
باملدفوعات، ويحتمل اشتاملها عىل معلومات رسية 

ومعلومات شخصية مميّزة (PII) عن أفراد من الجيش. 
ونظراً ألن البيانات املفقودة متنع املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق من تلبية التكليف الخاص بالتدقيق 
الجنايئ، فقد أوىص املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق أن تقوم قيادة اإلدارة املالية للجيش بإعادة إصالح 
جميع املعامالت املفقودة وإعادة النظر فيها لتحديد 
ما إذا كانت تشمل أيّا من معلومات شخصية مميّزة 

ومعلومات ّرسية.
 • .(١ IRRF) صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق ١

استخدمت أموال صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق ١ 
يف متويل مجموعة متنوعة من برامج إعادة اإلعامر، مبا 
يف ذلك املشاريع الرامية إىل إعادة تأهيل البنية التحتية 

املائية والرصف الصحي يف العراق، وتجديد قطاع الكهرباء 
به، ويف تطوير املؤسسات العاملة يف مجال سيادة القانون. 

خالل السنوات املالية ٢٠٠٣ و٢٠٠٤، خصص مكتب 
اإلدارة واملوازنة تقريباً جميع مبلغ ٢٫٤٨ مليار دوالر التي 
خصصها الكونغرس لصندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق 
١. وذهبت معظم هذه األموال إىل ثالث وكاالت، وذلك 

باستالم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ١٫٦٢ مليار 
دوالر، واستالم وزارة الدفاع/جيش الواليات املتحدة ٥١٨ 
مليون دوالر، واستالم وزارة الخارجية ١٠١ مليون دوالر. 

وبتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٤، أظهرت تقارير هذه 
الوكاالت أنّه تّم االلتزام تقريباً بجميع مبلغ ٢٫٤٨ مليار 

دوالر، ومل تحدد مراجعة املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق وجود أي مسائل هامة تتعلق مبخصصات 
صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق ١، أو االلتزامات، أو 

النفقات، أو اإللغاءات.
املساءلة حول مخصصات برنامج االستجابة الطارئة • 

للقائد للعراق. وجد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق أن إجاميل مخصصات أموال برنامج االستجابة 

الطارئة للقائد التي ذكرت القوات األمريكية يف العراق 
أنها تلقتها ال تتفق مع املبلغ الذي ذكر مكتب ميزانية 
الجيش (ABO) أنه قّدمها. ووفقا للقوات األمريكية يف 

نيسان/أبريل ٢٠٠٩، واجهت الحكومة العراقية صعوبات 
يف إدارة الربنامج، متثّلت يف دفع أجور أبناء العراق بشكل 
صحيح، وإدماج أعضاء أبناء العراق يف الوزارات العراقية.

دعم الحكومة العراقية لألكادميية العراقية الدولية • 
(IIA). الغرض من هذا املرشوع البالغة تكلفته ٢٦ مليون 

دوالر والذي ميوله صندوق قوات األمن العراقية هو 
تطوير منشأة تعليمية عىل املستوى التنفيذي—األكادميية 

العراقية الدولية—للمسئولني املدنيني والعسكريني 
للحكومة العراقية. ويدار هذا املرشوع الجاري، الواقع يف 

املنطقة الدولية، من قبل البعثة التدريبية واالستشارية 
للعراق التابعة للقوات األمريكية يف العراق واملخصصة 

ملساعدة وزارة الدفاع (ITAM-MOD). وبعد استعراض 
املراسالت ذات الصلة وإجراء مقابالت مع مسئويل وزارة 

الدفاع، أكّد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
أنّه عىل الرغم من عمل البعثة التدريبية واالستشارية 
للعراق التابعة للقوات األمريكية يف العراق املخصصة 
ملساعدة وزارة الدفاع مع نظرائها يف وزارة الدفاع من 

أجل رشاء لألسهم الخاصة باألكادميية العراقية الدولية من 
البلد املضيف، إال أنّه مل يتم التفاوض أو توقيع اتفاقيات 

ثنائية، وال يزال من غري الواضح ما إذا كانت الحكومة 
العراقية سوف متّول تشغيل وصيانة األكادميية العراقية 

الدولية بعد االنتهاء منها. وبدون التوصل ملثل هذه 
االتفاقات، فإّن األموال التي أنفقتها الواليات املتحدة عىل 
بناء األكادميية العراقية الدولية (مبلغ ١٣٫٤ مليون دوالر) 

تكون معرضة لخطر اإلهدار، وكذلك األموال املخطط 
استخدامها لتجهيز وتأثيث املنشأة (١٢ مليون دوالر). 

ولذلك، أوىص املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
أن ال تقوم القوات األمريكية يف العراق باتخاذ أي إجراء 

آخر لرشاء أثاث ومعدات لألكادميية العراقية الدولية، وأن 
تبلغ الحكومة العراقية أّن هذا من مسئوليتها. 

 .
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املحكمة، فقد واعرتف سانشيز بقبوله رشاوى من رشكات 
أجنبية التي تسعى إىل الحصول عىل عقود الجيش، 

وذلك يف أثناء شغله ملنصب ضابط التعاقد يف العراق 
وأفغانستان والكويت بني عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٧. وخالل 

هذا الوقت، قبل سانشيز ساعات من ماركة رولكس 
ومدفوعات نقدية غري مرشوعة تبلغ قيمتها أكرث من 

٢٠٠٫٠٠٠ دوالر. يف ١٩ كانون األول/يناير ٢٠١١، حكم 
عىل سانشيز بالسجن لخمس سنوات وأمر بدفع غرامة 

عن جميع املمتلكات التي قام برشائها من عائدات 
مخططه. 

ويف ٥ ترشين الثاين/نوفمرب، وافقت رشكة مجموعة لويس • 
بريغر (LBG)، عىل دفع أكرث من ٦٩ مليون دوالر من 
العقوبات الجنائية واملدنية لتسوية اتهامات باالحتيال 

متصلة بأعاملها الدولية باسم وزارة الدفاع والوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية. ومن الناحية الجنائية، دخلت 

رشكة مجموعة لويس بريغر يف اتفاق تأجيل القضية 
(DPA) مع وزارة العدل، والتي طلبت منها دفع ١٨٫٧ 

مليون دوالر كعقوبات، واعتامد ضوابط داخلية أكرث قوة، 
واالحتفاظ بحق املراقبة املستقلة لتقييم امتثالها التفاق 
تأجيل القضية والذي يستمر لفرتة سنتني. كام توصلت 
رشكة مجموعة لويس بريغر أيضاً إىل تسوية مدنية مع 

حكومة الواليات املتحدة مببلغ ٥٠٫٦ مليون دوالر، وذلك 
بسبب الدعاوي حول انتهاكها لقانون االدعاءات الكاذبة 
عن طريق طلب الحصول عىل أسعار مبالغ فيها لتنفيذ 

العقود الحكومية. 
ويف حالة مشابهة، أقر كالً من املسئول املايل السابق • 

سلفاتوري بيبي واملراقب برييس بيليتريي لدى رشكة رشكة 
مجموعة لويس بريغر بالذنب واعرتف بالتآمر لالحتيال 

عىل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية للحصول عىل 
مدفوعات فواتري العقد بأسعار مبالغ فيها مزّورة يف الفرتة 

من أيلول/سبتمرب ٢٠٠١ وحتى آب/أغسطس ٢٠٠٧. 
ويف ١٠ ترشين الثاين/نوفمرب، اتهم مقدم يف الجيش • 

األمرييك بالتآمر، وقبول الهبات غري املرشوعة، واالعتداء 
باستخدامه سلطاته الرسمية لتحويل ممتلكات اآلخرين 
الستخدامه الخاص. ووفقا لالئحة االتهام، فقد استخدم 

املتهم منصبه باعتباره "عمدة" قاعدة العمليات املتقدمة 
يف العراق بالسامح لنفسه بقبول األموال والهدايا من 

املتعاقدين يف مقابل الحصول عىل أفضليات يف املعاملة، 
مبا يف ذلك إصدار تصاريح باألسلحة بشكل غري صحيح 

لبعض املقاولني. 
ويف ١٠ كانون الثاين/يناير ٢٠١١، حكم عىل الرائد مارك • 

فولر، وهو مقاتل طيّار يف مشاة البحرية األمريكية، 
بالخدمة سنة واحدة ويوم واحد يف السجن ودفع غرامة 
قدرها ١٩٨٫٥١٠ دوالر. وكان الحكم نتيجة العرتاف فولر 

العراق، فقد تلقت القوات مخصصات برنامج االستجابة 
الطارئة للقائد بإجاميل قيمة ٤٫٥٥٨٫٠٠٠٫٠٠٠ دوالر، يف 

حني يذكر مكتب ميزانية الجيش أن املخصصات هي 
٣٫٨٩٠٫٧٠٩٫٨٢٩ دوالر. ووجد املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق أيضاً أن مبلغ االلتزامات غري مؤكد. 
وبتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، ذكر كالً من مكتب 

ميزانية الجيش و القوات األمريكية يف العراق أن التزامات 
برنامج االستجابة الطارئة للقائد هي ٣٫٦٧٥٫٣٢٣٫١٥٢ 

دوالر. ومع ذلك، فقد حصل كالً منهام عىل بيانات 
االلتزام الخاصة بهم من نظام الجيش املايل املوحد 

(STANFINS)، وأثارت العديد من تقارير املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق السابقة تساؤالت حول ما إذا 
كان نظام الجيش املايل املوحد  يحتوي عىل كافة التزامات 

برنامج االستجابة الطارئة للقائد.

للوصول إىل تفاصيل حول عمليات تدقيق املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق يف هذا الربع السنوي، انظر 

الباب ٥ من هذا التقرير ربع السنوي.

التحقيقات
بتاريخ ١٥ كانون الثاين/يناير، ٢٠١١، كان محققوا املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق يعملون عىل ما ال يقل 
عن ١٠٤ قضية جارية. وأّدى عمل املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق يف التحقيق إىل ٥٤ الئحة اتهام، و٤٤ 
من اإلدانات، وأكرث من ١٤٠٫٩ مليون دوالر من الغرامات، 

واملصادرات، ودفع التعويضات التي أمرت بها املحاكم. 
وأسفرت عملية تسديد واحدة يف هذا الربع السنوي عن 
مصادرة ملكيات بقيمة ٧٠ مليون دوالر كغرامات مالية. 
وشملت أبرز إنجازات التحقيق يف هذا الربع السنوي:

يف ٢٧ ترشين األول/أكتوبر، أقر الرائد يف الجيش األمرييك • 
رودريك سانشيز بالذنب يف تهمة بالرشوة. وطبقاً لوثائق 

 ) .
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املتعاقدين
تلقت وزارة العمل (DoL) تقارير عن ١٣ حالة وفاة من 

املتعاقدين الذين يعملون يف برامج إعادة اإلعامر التي متولها 
الواليات املتحدة يف العراق خالل هذا الربع السنوي. كام 
تلقت وزارة العمل أيضاً تقارير عن ٥٢٢ من اإلصابات يف 

هذا الربع السنوي والتي أسفرت عن فقد املتعاقد للقدرة 
عىل العمل ألربعة أيام عىل األقل. ومنذ بدء وزارة العمل يف 

جمع البيانات عن وفيات وإصابات املتعاقدين يف آذار/مارس 
٢٠٠٣، تلقت تقارير عن وفيات ١,٥٢٠ متعاقد عىل األقل يف 

العراق.٦٤

الصحفيني
وقع العديد من الصحفيني، للربع السنوي الثاين عىل التوايل، 

ضحايا لهجامت عنيفة يف العراق. ويف ٤ ترشين األول/أكتوبر، 
قتل املصور تحرير كاظم جواد يف انفجار مبحافظة األنبار. 

وبعد أكرث قليالً من ستة أسابيع، قتل مازن ماردان البغدادي 
البالغ من العمر ١٨ عاماً، وهو مراسل ناشئ لدى محطة 

تلفزيون املوصلية، وقد قتل بالرصاص يف املوصل. وبناء عىل 
ما ذكره والده، فقد دخل القتلة إىل منزل العائلة من خالل 
زعمهم بأنهم ضمن وحدة االستخبارات العسكرية العراقية 
ثم فتحوا النار عىل البغدادي عندما بدأ يف التحدث معهم. 
وهو الصحفي الثاين من قناة املوصلية الذي قتل يف األشهر 

األخرية.٦٥ 
ويف ١٢ كانون األول/ديسمرب، قتل انفجار سيارة مفخخة 

يف الرمادي عمر راسم القييس، وهو مذيع يف محطة تلفزيون 
األنبار، وأصيب أحد زمالئه بجروح. وبعد تسعة أيام، أصيب 
صحفي يعمل لدى قناة األنوار الفضائية التلفزيونية بجروح 
خطرية عندما انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من سيارته.٦٦ ◆

يف آب/أغسطس ٢٠١٠ بالذنب يف اثنني من التهم الجنائية 
نتيجة لتنظيم معامالت مالية. وقد اتهم فولر يف الئحة 
اتهام تضم ٢٢ اتهاماً وذلك بإيداعه بصورة غري قانونية 
أكرث من ٤٤٠٫٠٠٠ دوالر يف حسابات مرصفية أمريكية 

بعد تعيينه للعمل يف ٢٠٠٥ بالعراق، حيث شغل منصب 
ضابط التعاقد. 

ويف ١١ كانون الثاين/يناير ٢٠١١، حكم عىل املقّدم يف • 
الجيش األمرييك االحتياطي بروس جيليت بسنة واحدة 
تحت االختبار املرشوط وتغرميه ٢٫٠٠٠ دوالر الستغالله 

موقعه كحلقة وصل بني الجيش األمرييك واللجنة 
االنتخابية املستقلة للعراق لتحقيق مكاسب مالية 

شخصية، وذلك يف أثناء تواجده يف العراق يف عامي ٢٠٠٤ 
و٢٠٠٥.

للحصول عىل تقرير كامل عن تحقيقات املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق الحالية، انظر الباب ٥ من هذا 

التقرير ربع السنوي.

الخسائر البرشية
حاالت وفاة املدنيني األمريكيني

ذكرت وزارة الخارجية أن ثالثة مدنيني أمريكيني توفوا يف 
العراق خالل هذا الربع السنوي. وقد مات اثنان منهم من 
أسباب طبيعية؛ وال يزال سبب وفاة الثالث قيد التحقيق. 

ومنذ ٢٠٠٣، مات عىل األقل ٣١٣ مدين أمرييك يف العراق.٦٣ 



متويل إعادة إعامر 
العراق

٢٠ نظرة عامة عن التمويل 

٢١ متويل الواليات املتحدة 

٣٤ التمويل العراقي 
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اعتبارا من ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠، تم توفري ١٨١٫٢٦ 
مليار دوالر إلغاثة وإعادة إعامر العراق من خالل ثالثة مصادر 

رئيسية:٦٧
االعتامدات األمريكية—٥٨٫٠٠ مليار دوالر أمرييك• 
بلغت التمويالت العراقية التي أرشفت عليها سلطة • 

االئتالف املؤقتة (CPA) ونفقات ميزانية رأس املال 
العراقي—١١٠٫٢٥ مليار دوالر

بلغت االلتزامات الدولية التي تأخذ شكل مساعدات • 
وقروض من مصادر غري أمريكية—١٣٫٠١ مليار دوالر

انظر الشكل ٢٫١ إللقاء نظرة عامة عىل مصادر التمويل 
هذه. انظر الشكل ٢٫٢ لرتى املقارنة التاريخية بني الدعم 

العراقي واألمرييك إلعادة إعامر العراق. ◆

نظرة عامة عيل التمويل

أخرى $٧٫٦٣

CERP ٣٫٩٩$
INCLE ١٫٣٦$

ESF ٤٫٧٢$

ISFF
١٩٫٤٣$

إنفاقات سلطة االئتالف املؤقتة
١٢٫٠٧$

IRRF
٢٠٫٨٦$

إجاميل التمويل العراقي
١١٠٫٢٥$

 إجاميل التمويل الدويل غري
  األمرييك
١٣٫٠١$

 إجاميل متويل
الواليات املتحدة

٥٨٫٠٠$

 ميزانية رأس
املال العراقية

٩٨٫١٩$

اإلجاميل: $١٨١٫٢٦

ثنايئ الجهات
٨٫٦٠$

 متعدد الجهات
٤٫٤٢$

مالحظة : مل يتم تدقيق البيانات. األرقام قد تتأثر بالتقريب.

املصادر: انظر الشكل ٢٫٢.

مصادر التمويل، ٢٠٠٣–٢٠١٠
باملليار دوالر

٠$

٢٠$

٤٠$

٦٠$

٨٠$

١٠٠$

١٢٠$

األمرييك

الدويل غري األمرييك

العراقي

٢٠٠٤٢٠٠٣ ٢٠٠٦٢٠٠٥ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠
مالحظة : مل يتم تدقيق البيانات. األرقام قد تتأثر بالتقريب. يف ربع السنة املالية املنتهية يف ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، حول املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق مقاييسه لتتبع الدعم الدويل من املبالغ املتعهد بها 

إىل املنفذة بالفعل، وهو ما ميثل انخفاض واضح يف املساهمة الدولية يف ذلك التاريخ يف هذا املخطط.

 P.L. 108-7; P.L. 108-11; P.L. 108-106; P.L. 108-287; P.L. 109-13; P.L. 109-102; P.L. 109-148; P.L. 109-34; P.L. 109-289; P.L. 110-28; P.L. 110-92; P.L. 110-116; P.L. :املصادر
P.L. 110-149; P.L. 110-161; P.L. 110-252; P.L. 111-32; P.L. 111-117; P.L. 111-118; P.L. 111-212; P.L. 111-242; P.L. 111-290; P.L. 111-317; P.L. 111-322 ;137-110; وOSD, ردا 

عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق الحصول عىل بيانات بتاريخ، ٢٠١٠/١٥/١٠; USACE, ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق الحصول عىل بيانات بتاريخ, 
٢٠٠٨/٦/١٠; USAID, ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق الحصول عىل بيانات بتاريخ، ٢٠٠٩/١٢/١ و ٢٠٠٩/٨/٤; NEA-I,  ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

الحصول عىل بيانات بتاريخ, ٢٠١٠/٢٧/٩, ٢٠١٠/٤/١٠, ٢٠١٠/٦/١٠, ٢٠١١/٥/١, and ٢٠١١/١٣/١; DoS, DRL, ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق الحصول عىل بيانات بتاريخ, 
٢٠١٠/٢٢/٩; TFBSO, ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق الحصول عىل بيانات بتاريخ، ٢٠١٠/٤/١٠; DoJ, شعبة إدارة العدل, ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق الحصول عىل بيانات بتاريخ, ٢٠١٠/٥/١٠; DoS, ECA, ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق الحصول عىل بيانات بتاريخ, ٢٠١٠/١٤/٤; OMB, ردا عىل طلب املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق الحصول عىل بيانات بتاريخ، ٢٠١٠/٢١/٦; OUSD(C), ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق الحصول عىل بيانات بتاريخ, ٢٠١٠/١٤/١٠; السفارة األمريكية 

يف بغداد, ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق الحصول عىل بيانات بتاريخ, ٢٠٠٩/٣/١٠; DoJ, الرشطة العسكرية األمريكية, ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
الحصول عىل بيانات بتاريخ, ٢٠١٠/٥/١٠; DoS, PM, ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق الحصول عىل بيانات بتاريخ، ٢٠١٠/٢١/٩; BBG, ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة 

 ,GOI, CoR ;إعامر العراق الحصول عىل بيانات بتاريخ, ٢٠١٠/٥/١٠
"قانون املوازنة العامة االتحادية للسنة املالية ٢٠١٠،" ٢٧/١/٢٠١٠؛ الحكومة العراقية، وزارة املالية، "تقييم امليزانية العراقية، ٢٠٠٦-٢٠١٠"، ٨ / ٢٠١٠؛ الحكومة العراقية، رئاسة الجمعية الوطنية العراقية 
املؤقتة، "املوازنة العامة لعام ٢٠٠٥ "، ٢٠٠٥؛ الحكومة العراقية،"إيرادات املوازنة والنفقات ٢٠٠٣، متوز/يوليو -كانون األول/ديسمرب"، ٢٠٠٣؛ الحكومة العراقية، مجلس الوزراء،" مرشوع قانون لجمهورية 
العراق (الحكومة العراقية) للميزانية االتحادية للسنة املالية ٢٠١١، "١١ / ٢٠١٠/٣٠؛ تقارير املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ربع السنوية والتقارير نصف السنوية لكونغرس الواليات املتحدة، 

.٢٠٠٤/٣-٢٠١٠/١٠

الدعم العراقي واألمرييك والدويل من غري األمرييك يف إعادة اإلعامر، ٢٠٠٣–٢٠١٠
باملليار دوالر
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ومن هذا املبلغ، تّم االلتزام مببلغ ٤٦٫٦٧ مليار دوالر وأنفقنا 
مبلغ ٤٤٫٤٠ مليار دوالر.٧٠

ومن بني مبلغ ٤٦٫٦٧ مليار التي تّم االلتزام بها من الصناديق 
الكربى، تبقى مبلغ ٢٫٢٧ مليار دوالر مل يتم انفاقه حتي تاريخ ٣١ 

كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠. وهناك مبلغ إضايف وهو ٣٫٣٧ مليار 
دوالر مل يتم االلتزام به، ولكن تّم االنتهاء من ١٫٥٥ مليار دوالر 

من هذه الصناديق. األموال التي مل يتم االنتهاء منها بعد—٢٫١٥ 
مليار دوالر حتى تاريخ ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠—هي 

فقط ما ميكن االلتزام بها يف مرشوعات جديدة.٧١
كام وفر الكونجرس أيضاً ٧٫٦٣ مليار دوالر من خالل مصادر 

متويل صغرية متعددة.٧٢
إللقاء نظرة عامة عىل االعتامدات األمريكية وااللتزامات 

والنفقات من الصناديق الخمس الكربى، اعتبارا من ٣١ كانون 
األول/ديسمرب ٢٠١٠، انظر الشكل ٢٫٣. وملزيد من التفاصيل عن 

االعتامدات وعن حالة جميع الصناديق حتى تاريخ ٣١ كانون 
األول/ديسمرب ٢٠١٠، انظر الجدول ٢٫١. 

أعامل الكونغرس

مل يكمل الكونغرس بعد نظره يف طلب اعتامدات اإلدارة للسنة 
املالية ٢٠١١. وبدالً من ذلك، ولتمويل العمليات الحكومية للسنة 
املالية ٢٠١١، أقر الكونغرس أربعة قوانني الستمرار االعتامدات.٧٣ 
ويف ٢٢ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠، اعتمد الرئيس ضمن الترشيع 

أحدث هذه القوانني (القانون العام ١١١-٣٢٢)، والذي يوفر 
التمويل عموماً مبعدالت السنة املالية ٢٠١٠ وذلك حتى تاريخ 
٤ آذار/مارس ٢٠١١. ٧٤ وإجاميل االعتامدات للصناديق الخمسة 

الرئيسية املفّصلة أدناه تدمج سلطة امليزانية املتوقعة حتى هذا 
التاريخ.٧٥

يف يوم ٧ كانون الثاين/يناير ٢٠١١، وقع الرئيس عىل قانون 
تفويض الدفاع الوطني للسنة املالية ٢٠١١، القانون العام ١١١-
٣٨٣. باإلضافة إىل متديد صندوق قوات األمن العراقية وبرنامج 

االستجابة الطارئة للقائد ملدة عام آخر، فإن قانون تفويض الدفاع 
الوطني يرخص مببلغ  ١٫٥ مليار دوالر يف اعتامدات السنة املالية 
٢٠١١ لصندوق قوات األمن العراقية و١٠٠ مليون دوالر لربنامج 

االستجابة الطارئة للقائد يف العراق.٧٦

التدقيق الجنايئ للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق

منذ ٢٠٠٣، اعتمد الكونجرس األمرييك أو وفر ٥٨٫٠٠ مليار دوالر 
لجهود إعادة اإلعامر يف العراق، مبا يف ذلك بناء البنية التحتية 
وإقامة املؤسسات السياسية واالجتامعية وإعادة تكوين قوات 

األمن ورشاء منتجات وخدمات ملصلحة الشعب العراقي.٦٨
واعتبارا من ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠، تم تخصيص مبلغ 

٥٠٫٣٧ مليار دوالر من خالل خمس صناديق كربى:٦٩
صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق (IRRF)—مببلغ ٢٠٫٨٦ • 

مليار دوالر
صندوق قوات األمن العراقية (ISFF)—مببلغ ١٩٫٤٣ مليار • 

دوالر
صندوق دعم االقتصاد (ESF)—مببلغ ٤٫٧٢ مليار دوالر• 
برنامج االستجابة الطارئة القائد (CERP)—مببلغ ٣٫٩٩ مليار • 

دوالر
الصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات وتطبيق القانون • 

(INCLE)—مببلغ ١٫٣٦ مليار دوالر

متويل الواليات املتحدة

٠$

١٠$

٢٠$

٣٠$

٤٠$

٥٠$

مخصصةملتزم بهامنفقة

ISFF
$

CERP
$

INCLE
$

IRRF
$

ESF
$

IRRF

ISFF

ESF

CERP

IRRF

ISFF

ESF

CERP

IRRF

ISFF

ESF

CERP

INCLE
INCLE

INCLE

أوضاع أموال الصناديق األمريكية الرئيسية  
باملليار دوالر

مالحظة : مل يتم تدقيق البيانات. األرقام قد تتأثر بالتقريب.

 P.L. 108-7; P.L. 108-11; P.L. 108-106; P.L. 108-287; P.L. 109-13; P.L. 109-102; P.L. 109-148; P.L. 109-34; P.L. :املصادر
 109-289; P.L. 110-28; P.L. 110-92; P.L. 110-116; P.L. 110-137; P.L. 110-149; P.L. 110-161; P.L. 110-252; P.L.

P.L. 111-117; P.L. 111-118; P.L. 111-212; P.L. 111-322; P.L. 111-242, Sec. 101(8 ;32-111); و USAID, ردا عىل طلب 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامرالعراق الحصول عىل بيانات بتاريخ،٢٠١١/١٠/١; USACE, ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامرالعراق الحصول عىل 

بيانات بتاريخ، ٢٠١١/٤/١; NEA-I, ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامرالعراق الحصول عىل بيانات بتاريخ, ٢٠١٠/٢٠/١٢, ٢٠١٠/٢١/١٢, ٢٠١١/٧/١, 

and ٢٠١١/١٠/١; INL, ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامرالعراق الحصول عىل بيانات بتاريخ, ٢٠١١/١٠/١; OSD, ردا عىل طلب املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامرالعراق الحصول عىل بيانات بتاريخ، ٢٠١١/١٣/١; ABO, ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامرالعراق الحصول عىل بيانات بتاريخ، 
.٢٠١١/٦/١٢
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االلتزامات والنفقات ربع السنوية لصندوق قوات األمن العراقية
حتى تاريخ ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠, تم تخصيص مبلغ 

١٨٫٢٩ مليار دوالر (٩٤٪) من مبلغ ١٩٫٠٤ مليار دوالر املخصصة 
لصندوق قوات األمن العراقية إىل أربعة مجموعات أنشطة فرعية 

كربى: األجهزة، والبنية التحتية، واالستدامة، والتدريب. والباقي 
وهو ٩٠٨ مليون دوالر (٥٪) من صندوق قوات األمن العراقية 

مخصص ملجموعات أنشطة فرعية أصغر. ويطلق عليها مجتمعة 
"األنشطة املعنية" وهي تتضمن صندوق االستجابة الرسيع التابع 
لصندوق قوات األمن العراقية وإنشاء مراكز االعتقال ومجمعات 

إنفاذ القانون وبرامج أخرى.٨٣
للوقوف عىل الوضع والتغريات ربع السنوية لصندوق قوات 
األمن العراقية، حسب الوزارة ومجموعة النشاط الفرعي، وذلك 

حتى تاريخ ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠، انظر الجدول ٢٫٢.

أكمل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق العراق االختبارات 
الجنائية األولية إلنفاقات وزارة الدفاع (DoD)، ووزارة الخارجية 

(DoS)، والوكالة األمريكية للتنمية الدولية (USAID) من األموال 
املخصصة إلعادة إعامر العراق. وشمل هذا االختبار ما يقرب من 

١٨٠٫٠٠٠ من املعامالت التي تبلغ قيمتها نحو ٤٠ مليار دوالر. 
وقد أعد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق تقارير بشأن 

قضايا محددة ذات صلة بهذا العمل، مثل معامالت برنامج 
االستجابة الطارئة للقائد املشكوك فيها.٧٧ 

وهدف املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق الحايل هو 
تحديد حاالت التزوير املحتملة يف إعداد الفاتورة قبل تسليم 

مدفوعات القسيمة. وباإلضافة إىل ذلك، شملت مبادرة املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق الربامج التي راجعها املدققني 

واملحللني واملحققني والتي تتيح الوصول السهل إىل األموال 
النقدية، مام أدى إىل فتح من ٥٤ التحقيقات الجنائية. وهذا الربع 

السنوي، أصدر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق تقرير 
معربا عن املخاوف بشأن البيانات املفقودة من نظام الرصف 

القابل لالنتشار التابع لوزارة الدفاع. وألن البيانات مفقودة، فقد 
منع ذلك املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق من استكامل 
تكليفه الخاص بالتدقيق الجنايئ. أيضا، فإن املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق يساوره القلق من أن البيانات املفقودة قد 

تحتوي عىل معلومات تحديد الهوية واملعلومات الرسية.٧٨

صندوق قوات األمن العراقية

منذ العام ٢٠٠٥، خصص الكونجرس ١٩٫٤٣ مليار دوالر إىل 
صندوق قوات األمن العراقية لدعم وزارة الدفاع العراقية 

(MOD) ووزارة الداخلية العراقية (MOI) وذلك لتطوير قوات 
األمن العراقية (ISF) وزيادة القدرات الوزارية.٧٩ وهذا يشمل ما 

يقرب من مليون ٣٨٨ دوالر التي املقّدمة من آخر االعتامدات 
املستمرة للسنة املالية ٢٠١١. ٨٠ ومل يكمل الكونغرس بعد نظره 

يف طلب اإلدارة ملبلغ ٢٫٠٠ يف متويل صندوق قوات األمن العراقية 
للسنة املالية ٢٠١١، ولكن قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة 

املالية ٢٠١١ يأذن باعتامدات لصالح صندوق قوات األمن العراقية 
تصل قيمتها إىل ١٫٥٠ مليار دوالر.٨١

وحتى تاريخ ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠، مل يتم إنفاق 
١٫١٨ مليار دوالر من متويالت صندوق قوات األمن العراقية 
املخصصة له. وهناك مبلغ إضايف بقيمة ١٫٢٦ مليار دوالر مل 

يتم االلتزام بها، إال أّن مدة ٤٣٥ مليون دوالر منها قد انتهت. 
وهذا يبقي عىل ٨٢٣ مليون دوالر متاحة لاللتزام بها يف مشاريع 

جديدة.٨٢
وللوقوف عىل وضع صندوق قوات األمن العراقية، مبا يف ذلك 

الرتاجع يف االلتزامات غري املنفقة، حتى تاريخ ٣١ كانون األول/
ديسمرب ٢٠١٠، انظر الشكل ٢٫٤.

االلتزامات غري املنفقة

٪٢١

٪١١

٪١٢
٪١٤

٪٢٧

اإلجاميل: $1,179.7

٪١٥

$

$

$

$

$

$

مالحظة : مل يتم تدقيق البيانات. األرقام قد تتأثر بالتقريب.

 ;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 :املصادر
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. 111-322; P.L. 111-242, القسم 101(8); و

OSD, ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق الحصول عىل بيانات بتاريخ, ٢٠١١/١/١٣.

صندوق قوات األمن العراقية: أوضاع األموال
باملليون دوالر

املخصصة    $١٩,٤٢٧٫٥
امللتزم بها   $١٨,١٦٧٫٤

املنفقة   $١٦,٩٨٧٫٧
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الصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات وتطبيق القانون

منذ العام ٢٠٠٦، خصص الكونغرس ١٫٣٦ مليار دوالر إىل 
الصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات وتطبيق القانون يف العراق 

لدعم أنشطة سيادة القانون.٨٤ وهذا يشمل ما يقرب من ٢٩٦ 
مليون دوالر مقدمة من آخر االعتامدات املستمرة للسنة املالية 
٢٠١١. ٨٥ ومل يكتمل الكونغرس بعد نظره يف طلب اإلدارة ملبلغ 

٣١٥ مليون دوالر يف متويل الصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات 
وتطبيق القانون للسنة املالية ٢٠١١. ٨٦

وحتى تاريخ ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠، مل يتم إنفاق ١٦٤ 
مليون دوالر من األموال املخصصة للصندوق الدويل للرقابة عىل 

املخدرات وتطبيق القانون. وهذا يبقي عىل ٩٢٩ مليون دوالر 
متاحة لاللتزام بها يف مشاريع جديدة.٨٧

وملعرفة وضع الصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات وتطبيق 
القانون مبا يف ذلك االلتزامات غري املنقة حتى تاريخ ٣١ كانون 

األول/ديسمرب ٢٠١٠، انظر الشكل ٢٫٥.

االلتزامات ربع السنوية والنفقات للصندوق 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 (والتي تتضمن متويل 
برنامج التنمية والدعم). إن أغلبية التزامات الصندوق الدويل 
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االلتزامات غري املنفقة

٪١٥

٪٨
٪٦

٪٦
٪٣٣

٪٢٤

اإلجاميل: $١٦٤٫٢

٪٨

املحاكم
٣٨٫٦$

مستشاري إنفاذ القانون
٩٫٩$

تطوير الربنامج والدعم
٩٫٥$

اإلعامر
١٣٫٢$

أخرى
١٣٫١$

مستشاري الرشطة
٥٤٫٩$

مستشاري التقويم
٢٥٫٠$

املخصصة   $١,٣٦٤٫٦

امللتزم بها    $٤٣٣٫٧
املنفقة   $٢٦٩٫٤

مالحظة : مل يتم تدقيق البيانات. األرقام قد تتأثر بالتقريب.

 ;P.L. 109-234; P.L. 110-5; P.L. 110-28; P.L. 110-252; P.L. 111-32; P.L. 111-117; P.L. 111-212; P.L. 111-242 :املصادر
P.L. 111-290; P.L. 111-317; P.L. 111-322; وINL, ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق الحصول عىل بيانات 

بتاريخ, ٢٠١١/١٠/١.

الصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات وتطبيق القانون: أوضاع األموال
باملليون دوالر
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وملعرفة وضع صندوق دعم االقتصاد، مبا يف ذلك الرتاجع 
يف االلتزامات غري املنفقة، حتى تاريخ ٣١ كانون األول/ديسمرب 

٢٠١٠، انظر الشكل ٢٫٦. 

للرقابة عىل املخدرات وتطبيق القانون حتى اآلن موجهة لربامج يف 
قطاع العدل الجنايئ.٨٨

لإلطالع عىل وضع الصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات 
وتطبيق القانون والتغريات ربع السنوية لها حسب الربنامج حتى 

تاريخ ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠، انظر الجدول ٢٫٣.

صندوق دعم االقتصاد

منذ العام ٢٠٠٣، خصص الكونغرس ٤٫٧٢ مليار دوالر إىل 
صندوق دعم االقتصاد لتحسني البنية التحتية واألمن املجتمعي، 

وتعزيز الدميقراطية واملجتمع املدين، ودعم بناء القدرات 
والتنمية االقتصادية.٨٩ وهذا يشمل ما يقرب من ١٦١ مليون 

دوالر مقدمة من آخر االعتامدات املستمرة للسنة املالية ٢٠١١. 
٩٠ ومل يكمل الكونغرس بعد نظره يف طلب اإلدارة ملبلغ ٣٨٣ 

مليون دوالر يف متويل صندوق دعم االقتصاد للسنة املالية ٢٠١١. 
 ٩١

وحتى تاريخ ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠، مل يتم إنفاق 
٤٦٣ مليون دوالر من التمويالت املخصصة لصندوق دعم 

االقتصاد. وهناك مبلغ إضايف قدره ٦٨٤ مليون دوالر مل يتم 
االلتزام بها، لكن ٢٨٩ مليون دوالر من هذا املبلغ انتهى موعدها. 

وهذا يبقي عىل ٣٩٥ مليون دوالر، واملخصصة بواسطة القانون 
العام ١١١-١١٧، متاحة لاللتزام بها يف مرشوعات جديدة.٩٢

 :INCLE

      ( )

      ( )  ( )

      ( )  ( )

      ( )  ( )

      ( )

      ( )

    

      ( )  ( )

      ( )

      ( )

      ( )

      ( )  ( )
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. / / / / INL :

 االلتزامات الغري منفقة
اإلجاميل: $٤٦٢٫٥

املخصصة   $٤,٧٢٠٫٥

امللتزم بها   $٤,٠٣٦٫٦

املنفقة   $٣,٥٧٤٫١

برنامج الحكم املحيل
٣٩٫٢$

 مشاريع
PRT/PRD

C  
٧٤٫٩$

 برنامج العمل
املجتمعي

٦٥٫٢$

أخرى
٧١٫٨$

 الدميقراطية والعمل
املدين

٩٢٫٠$

 صندوق االستجابة الرسيع لفرق
إعادة إعامر املحافظات
٤٧٫٧$

 تنمية اقتصاد
املحافظات
٤٢٫٩$

تطوير القطاع املايل
٢٨٫٩$

٪١٠

٪٨
٪١٦٪٩

٪١٦
٪٢٠ ٪٦

٪١٤

مالحظة : مل يتم تدقيق البيانات. األرقام قد تتأثر بالتقريب.

 ;P.L. 108-7; P.L. 109-102; P.L. 110-28; P.L. 110-161; P.L. 111-32; P.L. 111-117; P.L. 111-242; P.L. 111-290 :املصادر

صندوق دعم االقتصاد: أوضاع األموال
باملليون دوالر
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صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق

هو أكرب مصدر للتمويالت األمريكية إلعادة اإلعامر، وهو يشكل 
٢٠٫٨٦ مليار دوالر تتوافر عرب اثنني من املخصصات: صندوق 

إغاثة وإعادة إعامر العراق ١ (٢٫٤٨ مليار دوالر) وصندوق إغاثة 
وإعادة إعامر العراق ٢ (١٨٫٣٩مليار دوالر).٩٤ وحتى تاريخ ٣١ 

كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠، كان هناك ٣٤٦ مليون دوالر من 
األموال امللتزم بها مل تنفق من صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق 

 ٢. ٩٥

االلتزامات والنفقات ربع السنوية لصندوق دعم االقتصاد
تخصص متويالت صندوق دعم االقتصاد لربامج يف ثالثة مسارات: 

األمن والسياسة واالقتصاد. وأغلبية اعتامدات صندوق دعم 
االقتصاد تتم يف املسار األمني كل عام.٩٣

ولدراسة الوضع والتغريات ربع السنوية لصندوق دعم 
االقتصاد، حسب املسار والربنامج حتى تاريخ ٣١ كانون األول/

ديسمرب ٢٠١٠، انظر الجدول ٢٫٤.
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برنامج االستجابة الطارئة للقائد

منذ العام ٢٠٠٤، وفّر الكونغرس ٣٫٩٩ مليار دوالر إىل برنامج 
االستجابة الطارئة للقائد لغرض متكني القادة العسكريني من 

االستجابة ملتطلبات اإلغاثة اإلنسانية العاجلة وإعادة اإلعامر يف 
حدود مسئولياتهم.٩٨ وهذا يشمل ما يقرب من  ١٠١ مليون دوالر 

مقّدمة من آخر االعتامدات املستمرة للسنة املالية ٢٠١١. ٩٩ ومل 
يكمل الكونغرس بعد نظره يف طلب اإلدارة ملبلغ ٢٠٠ مليون 
دوالر يف متويل برنامج االستجابة الطارئة للقائد للسنة املالية 

٢٠١١، ولكن قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة املالية ٢٠١١ 
يأذن باعتامدات من السنة املالية ٢٠١١ لصالح برنامج االستجابة 

الطارئة للقائد تصل قيمتها إىل ١٠٠ مليون دوالر.١٠٠
وللربع السنوي الثاين عىل التوايل، مل يقدم مكتب وزير 

الدفاع (مراقب الحسابات) OUSD(C) بيانات شاملة "عىل 
أعىل مستوى" عن مخصصات برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
والتزاماته ونفقاته حتى نهاية الربع السنوي الحايل من السنة 

املالية. وبالتايل، ال ميكن للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق توفري بيانات عىل أعىل مستوى عن أوضاع برنامج 

االستجابة الطارئة للقائد حتى تاريخ ٣١ كانون األول/ديسمرب 

أُلغي صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق ١ يف ٣٠ أيلول/
سبتمرب ٢٠٠٩ بعد خمس سنوات من نهاية الفرتة التي كان 

مسموح خاللها بعمل التزامات جديدة، وبناء عليه، مل تعد هناك 
سلطة إلزام أو إنفاق أي متويالت من صندوق إغاثة وإعادة إعامر 

العراق ١. ٩٦ وللوقف عىل ملخص عمليات التدقيق التي أجراها 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق عىل صندوق إغاثة 

وإعادة إعامر العراق ١، والصادرة يف هذا الربع السنوي، انظر 
الباب ٥.

القانون العام ١٠٩-٢٣٤ والقانون العام ١١٠-٢٨ ميد فرتة 
االلتزام لبعض متويالت صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق ٢ 

حتى ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٨. وبناء عليه، ستظل بعض متويالت 
صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق ٢ متاحة لإلنفاق حتى ٣٠ 

أيلول/سبتمرب ٢٠١٣. ٩٧
وملعرفة وضع صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق، حتى تاريخ 

٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠، انظر الجدول ٢٫٥.
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يوما من نهاية الربع السنوي. قّدم وكيل وزارة الدفاع (مراقب 
الحسابات) تقريره ربع السنوي عن برنامج االستجابة الطارئة 

للقائد إىل الكونغرس للربع السنوي الرابع من السنة املالية ٢٠١٠ 
يف يوم ٣٠ كانون األول/ديسمرب، ٢٠١٠—بعد ٩١ يوما بعد نهاية 

الربع املايل.١٠٢ لإلطالع عىل تفاصيل توافر بيانات برنامج االستجابة 
لطارئة للقائد، انظر املناقشة أدناه.

مل يتمكن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق من تقديم 
حسابات عن كل "مرشوع عىل حدة" أو "فئة عىل حدة" عن 

جميع التزامات ونفقات برنامج االستجابة الطارئة للقائد، وذلك 
ألن القوات األمريكية يف العراق توفر تحديث عن أوضاع األموال 
عىل مستوى املشاريع والفئات فقط عن مخططات السنة املالية 

الحالية. فالقوات األمريكية ال تقدم تحديثات باملعلومات عن 
أوضاع األموال للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أو إىل 
الكونغرس يف أثناء مرحلة إعداد التقارير ومرحلة اإلنفاق (فرتة 

الخمس سنوات بعد انتهاء مدة استخدام املخصصات يف التزامات 
جديدة).١٠٣ 

وملعرفة وضع برنامج االستجابة الطارئة للقائد، حسب فئة 
املرشوع، حتى تاريخ ٣٠ أيلول/سبتمرب، ٢٠١٠، انظر الجدول ٢٫٦. 
ويقارن الجدول البيانات الشاملة عىل مستوى الفئة املقدمة من 
القوات األمريكية يف العراق من خالل تقاريرها ربع السنوية إىل 
الكونغرس مع البيانات الدقيقة عىل أعىل مستوى واملقدمة من 
مكتب ميزانية الجيش (ABO). ونظرا ألن القوات األمريكية يف 

العراق ال تتعقب مخصصات برنامج االستجابة الطارئة للقائد من 
خالل تقاريرها الكاملة ومرحلة اإلنفاق، تأيت تقاريرها مضاعفة 
أو مقللة من االلتزامات والنفقات الفعلية لكل مخصصات سنة 

مالية.

بيانات إدارة برنامج االستجابة الطارئة للقائد غري مكتملة
هناك ثالثة مصادر أساسية لبيانات برنامج االستجابة الطارئة 

للقائد، وكلها تتسم بالضعف الذي ال يجعل املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق قادرا عىل توفري معلومات كاملة ودقيقة عن 
حسابات "كل مرشوع عىل حدة" أو "فئة عىل حدة" من الفئة" يف 

برنامج االستجابة الطارئة للقائد:
مكتب ميزانية الجيش يوفر أعىل مستوى من البيانات التي • 

تشمل البيانات املالية من جميع مخصصات برنامج االستجابة 
الطارئة للقائد للسنوات املالية. وعىل املستوى العام، يعد هو 
املصدر األكرث اكتامال ودقة لبيانات برنامج االستجابة الطارئة 

للقائد. ومع ذلك، فإنه ال يقدم بيانات عن كل مرشوع أو عىل 
مستوى فئة املرشوع عىل حدة. 

وقدم نظام إدارة إعادة إعامر العراق (IRMS) بيانات حديثة • 
عىل مستوى فئة املرشوع ملخصصات جميع السنوات املالية 

(إىل حني تم إغالقه يف أيلول/سبتمرب ٢٠١٠). وقد كانت 
منفعته محدودة ألن القوات األمريكية يف العراق مل تقم 

٢٠١٠، بالطريقة التي ميكنه تقدميها مع جميع صناديق الواليات 
املتحدة الرئيسية األخرى.

وحتى تاريخ ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، مل يتم إنفاق ١١٥ مليون 
دوالر من التمويالت امللتزم بها يف برنامج االستجابة الطارئة 

للقائد. وهناك مبلغ ٢١٥ مليون دوالر إضافية مل يتم االلتزام بها 
من اعتامدات السنة املالية ٢٠٠٤ - السنة املالية ٢٠١٠، ولكن 

انتهت مدة هذا املبلغ بأكمله. وأموال برنامج االستجابة الطارئة 
للقائد املتاحة لاللتزام بها هي فقط حوايل ١٠١ مليون دوالر 

مقّدمة من آخر املخصصات املستمرة من السنة املالية ٢٠١١. ١٠١
وملعرفة وضع برنامج االستجابة الطارئة للقائد, مبا يف ذلك 

االلتزامات غري املنفقة، حتى تاريخ ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، انظر 
الشكل ٢٫٧. لإلطالع عىل موجز عن عمليات التدقيق التي أجراها 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق عن أوضاع أموال برنامج 
االستجابة الطارئة للقائد، والتي صدرت يف هذا الربع السنوي، 

انظر الباب ٥.

النفقات وااللتزامات ربع السنوية لربنامج االستجابة الطارئة 
للقائد

آخر بيانات املشاريع وبيانات املستويات الفئوية لربنامج 
االستجابة الطارئة للقائد املتوفرة من القوات األمريكية يف العراق 

هي بيانات متأخرة بفرتة ربع سنوي ألن القوات األمريكية يف 
العراق ووكيل وزارة الدفاع (مراقب الحسابات) ال يقومون بتقديم 

املعلومات يف موعدها لتلبية املوعد النهايئ الخاص باملفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق إلعداد تقارير بها يف خالل ٣٠ 

 االلتزامات غري
املنفقة

١١٥٫٠$

املخصصة    $٣,٩٩١٫٩
امللتزم بها    $٣,٦٧٥٫٣

املنفقة   $٣,٥٦٠٫٤ 

األموال غري املنفقة

الغري ملتزم بها
٣١٦٫٦$

٪٧٣

٪٢٧

اإلجاميل: $٤٣١٫٦

مالحظة : مل يتم تدقيق البيانات. األرقام قد تتأثر بالتقريب.

املصادر : P.L. ١١١-٢٤٢ ؛ P.L. ١١١-٢٩٠ ؛ P.L. ١١١-٣١٧ ؛ ABO، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق الحصول عىل بيانات بتاريخ، ٠٦/١٢/٢٠١٠.

برنامج االستحابة الطارئة للقائد: أوضاع الصناديق، حتى تاريخ ٢٠١٠/٩/٣٠
باملليون دوالر
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والذي يتضمن تفاصيل مثل وصف املرشوع وتواريخ البدء 
واالنتهاء واملوقع وفئة املرشوع. ومع ذلك، اكتشف املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق اثنني من العقبات التي يصعب حلها 

يف أثناء محاولة إنشاء قاعدة بيانات جديدة:١٠٥
فقبل السنة املالية ٢٠٠٨، مل تكن القوات األمريكية يف العراق • 

تضيف بانتظام رقم الوثيقة املرجعي الفريد يف تتبع مشاريع 
برنامج االستجابة الطارئة للقائد، مام يجعل من املستحيل 
استخدام  بيانات مكتب ميزانية الجيش يف تتبع املشاريع 

بشكل منفرد حتى انتهائها للسنوات املالية ٢٠٠٤ وحتى السنة 
املالية ٢٠٠٤ ملخصصات برنامج االستجابة الطارئة للقائد.

وبالنسبة ملخصصات السنة املالية ٢٠٠٨ حتى السنة املالية • 
٢٠١٠ يف برنامج االستجابة الطارئة للقائد، توجد بعض 
املشاريع مجّمعة (معظمهم من املنح الصغرية لربنامج 

االستجابة الطارئة للقائد) تحت رقم وثيقة مرجعي فريد 
واحد، مام يجعل من املستحيل التمييز بني ما إذا كانت 

املشاريع أو املنح املوجودة ضمن رقم الوثيقة املرجعي الفريد 
قد دفعت تكاليفها أو ألغيت.

وحتى اآلن، ال ميكن مطابقة البيانات املالية ملكتب ميزانية 
الجيش بشكل كامل أو بسهولة مع بيانات املرشوع الفردية التي 

قدمتها القوات األمريكية يف العراق، وبالتايل، ال ميكن مطابقتها مع 
 (FMR) فئات املرشوع املحددة من قبل تعليامت اإلدارة املالية
لوزارة الدفاع. وسوف يواصل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق العمل مع مكتب ميزانية الجيش لحل هذه املشاكل. واذا 
نجح، فسوف يستخدم املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

قاعدة البيانات الجديدة هذه لشؤون إعامر العراق قاعدة بيانات 
جديدة لتحل محل نظام إدارة إعادة إعامر العراق، حيث أن 

سجالت بيانات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق عنن 
برنامج االستجابة الطارئة للقائد محددة ملستوى املرشوع وفئة 

املرشوع. 

يستخدم برنامج االستجابة الطارئة للقائد يف دعم مشاريع 
قوة املهام لألعامل وعمليات االستقرار

يف ٢٩ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، وقبل نهاية السنة املالية بيوم واحد، 
أبلغ نائب وزير الدفاع الكونغرس عن التنازالت التي أصدرها 

الستخدام برنامج االستجابة الطارئة للقائد يف متويل ثالثة مشاريع 
لقوة املهام لألعامل وعمليات االستقرار (TFBSO) التابعة لوزارة 
الدفاع مبا يتجاوز ٢ مليون دوالر لكل منها. ويف األصل تم متويل 

املشاريع من قبل صناديق التشغيل والصيانة التابعة للجيش 
األمرييك، ولكن وزارة الدفاع قررت خطأ القيام بذلك وضبطت 

حساباتها لتوجيه تكاليف هذه العقود إىل برنامج االستجابة 
الطارئة للقائد.١٠٦ 

وهذه هي املرة األوىل التي تتلقى فيها قوة املهام لألعامل 
وعمليات االستقرار متويالت من برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

بتحديث جميع املشاريع؛ ولكن وبالنظر إىل املصادر املتاحة، 
كان هو أقرب املصادر التي قدمت بيانات كاملة. 

تتبع مرشوع برنامج االستجابة الطارئة للقائد هو نظام يعتمد • 
عىل جدول مستخدم من قبل القوات األمريكية يف العراق 
إلعداد تقارير إىل الكونغرس. ووفقا للقوات األمريكية يف 

العراق، فهو يشتمل عىل بيانات كاملة عىل مستوى املشاريع 
والفئات، ولكنه فقط ملخصصات السنة املالية الحالية.

وللحصول عىل بالتغطية الخاصة مبصادر بيانات برنامج 
االستجابة الطارئة للقائد، انظر الشكل ٢٫٨.

وقد اعرتفت وزارة الدفاع مبخاوف املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق حيال البيانات غري املكتملة عىل مستوى 

املشاريع وفئات املشاريع، واتخذت خطوات للتغلب عىل هذه 
القيود يف أفغانستان من خالل استخدام شبكة تبادل البيانات عن 

املعلومات املجمعة (CIDNE) إلدارة بيانات برنامج االستجابة 
الطارئة للقائد. ووفقا لوزارة الدفاع، فإّن شبكة تبادل البيانات عن 

املعلومات املجمعة توفر بيانات إدارة الربنامج عن مخصصات 
العام الحايل والعام السابق لربنامج االستجابة الطارئة للقائد 
باإلضافة ألنظمة البيانات املالية القامئة—عىل وجه التحديد، 

النظام املايل القيايس للجيش (STANFINS) وجهاز إدارة املوارد 
(RMT). إال أّن شبكة تبادل البيانات عن املعلومات املجمعة 

تضم أيضاً بيانات حساسة ولذا يتم تصنيفها عىل أنها رسية. ووفقا 
لوزارة الدفاع، سوف تشمل حلول إدارة البيانات يف أفغانستان، 
لذلك، أيضا عىل نظام لقاعدة بيانات يسمى INDURE، والذي 
سوف يحتوي عىل البيانات غري الرسية من شبكة تبادل البيانات 

عن املعلومات املجمعة، وبالتايل تجنب العقبات التي تعرتض 
الرقابة التي تحدث بسبب صعوبة الوصول للبيانات.١٠٤

وقد استخدم املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق نظام 
إدارة إعادة إعامر العراق لتقديم بيانات عن برنامج االستجابة 

الطارئة للقائد عل مستوى املرشوع وفئة املرشوع يف تقريره ربع 
السنوي، مبا يف ذلك اإلدراج الوارد مع هذا التقرير. ومع ذلك، 

وبسبب إغالق نظام إدارة إعادة إعامر العراق يف أيلول/سبتمرب 
٢٠١٠، مل يتمكن من تقديم هذه املهمة. وخالل الربعني السنويني 

املاضيني، عمل مكتب ميزانية الجيش بالتعاون مع املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق عىل مطابقة البيانات املالية املكتملة 

التي يقدمها مع بيانات إدارة الربنامج املخترصة التي تقدمها 
القوات األمريكية يف العراق. وهذا ميكن أن يسفر عن التوصل إىل 
مجموعة بيانات كاملة والتي تجمع بني كونها دقيقة عىل املستوى 

الكيل ومفصلة مبستوى املرشوع ومستوى فئة املرشوع. 
ويتطلب بناء قاعدة بيانات دقيقة وكاملة عن برنامج 

االستجابة الطارئة للقائد مطابقة السجالت املالية التي يقدمها 
مكتب ميزانية الجيش—والتي ال تتضمن سوى االلتزامات أو 
النفقات والتي يستدل عليها من رقم الوثيقة املرجعي الفريد 
(DRN)—مع تتبع مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد، 
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٢٠٠٤
التكمييل

٢٠٠٥
املنتظم

٢٠٠٦
املنتظم والتكمييل

٢٠٠٧
املنتظم والتكمييل

٢٠٠٨
املنتظم والتكمييل ٢٠٠٩

املنتظم
٢٠١٠
التكمييل

فرتة اإلبالغ
(FY)

نظام إدارة إعادة إعامر العراق املستوى األعىل
ملكتب ميزانية الجيش

= ١ مليار دوالر االلزامات غري املنفقة

النفقات

الدوائر محددة لتشري إىل 
إجاميل االلتزامات املذكورة 

يف هذا الربع السنوي.

تعقب املرشوع لربنامج االستجابة 

الطرئة للقائد والتابع للقوات 

األمريكية يف العراق

نظام تعقب املرشوع لربنامج 
االستجابة الطرئة للقائد والتابع 

للقوات األمريكية يف العراق يتم 
تحديثه فقط حتى نهاية السنة 

املالية ذات الصلة

تم غلق نظام إدارة 
إعادة إعامر العراق يف 

أيلول/سبتمر ٢٠١٠

مالحظة : مل يتم تدقيق البيانات.

 املصادر : IRMS، املعيار العاملي، ٠٣/٠٩/٢٠١٠، ABO، ردا عىل طلب البيانات الصادر عن الفتش العم الخاص إلعادة إعامرا لعراق بتاريخ، ٠٤/١٠/٢٠١٠، ٠٨/١٠/٢٠١٠، 
٠٦/١٢/٢٠١٠، و ٢٢/١٢/٢٠١٠.

مقارنة بني التزامات برنامج االستجابة الطارئة للقائد والنفقات الواردة من كال من نظام إدارة إعادة إعامر العراق، ومكتب ميزانية الجيش، ونظام 
تعقب املرشوع لربنامج االستجابة الطارئة للقائد التابع للقوات األمريكية يف العراق، وذلك حسب مخصصات السنة املالية والربع السنوي 
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للدفع ألنشطة قوة املهام لألعامل وعمليات االستقرار،" إال أن 
خطاب اإلشعار يؤكد أن برنامج االستجابة الطارئة للقائد كان هو 

املصدر الوحيد املتاح لتمويل تلك املشاريع. كام وضح خطاب 
اإلشعار أيضا أن وزارة الدفاع سعت للحصول عىل سلطات مناسبة 
للسنة املالية ٢٠١١ وسلطة لسد الفجوة يف القرار املستمر، و  "إذا 

مل تحصل [وزارة الدفاع] عىل هذه السلطة، [فستضطر] الختيار 
أحد خيارين، وكالهام غري مرغوب فيه: إما إغالق عمليات قوة 

املهام لألعامل وعمليات االستقرار أو مواصلة متويل أجزاء من قوة 
املهام باستخدام برنامج االستجابة الطارئة للقائد."١٠٩ إال أن قانون 

تفويض الدفاع الوطني ألغى يف السنة املالية ٢٠١١ اللغة التي 
ذكرتها وزارة الدفاع للسامح باستخدام برنامج االستجابة الطارئة 

للقائد لالستخدام يف قوة املهام لألعامل وعمليات االستقرار. 
وذكرت قوة املهام لألعامل وعمليات االستقرار أن عملياتها سوف 
تتوقف يف ٣١ كانون األول/يناير ٢٠١١، ولكنها مل تقدم معلومات 
بشأن الوكالة التي سوف تدير هذه املشاريع الكبرية التي ميولها 

برنامج االستجابة الطارئة للقائد يف ذلك الوقت.١١٠ 

التمويالت الصغرية

خصص الكونجرس أو وفر حوايل ٧٫٦٣ مليار دوالر يف أوجه 
التمويل الصغرية إلعادة إعامر العراق. صنف املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق هذه األوجه إىل ثالثة فئات:١١١

برامج املساعدة األخرى—4.03 مليار دوالر• 

لدعم أنشطتها. ومؤخراً ويف متّوز/يوليو ٢٠١٠، ذكرت قوة املهام 
لألعامل وعمليات االستقرار للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق أنها ليس لديها نية الستخدام برنامج االستجابة الطارئة 
للقائد. ووفقا للقوات األمريكية يف العراق، فقد كانت مشاريع 

قوة املهام لألعامل وعمليات االستقرار التي ميولها برنامج 
االستجابة الطارئة للقائد تنظم مبارشة بني قوة املهام لألعامل 

وعمليات االستقرار وبني مكتب وزير الدفاع. والقوات القوات 
األمريكية يف العراق ال تدير أو تعد حسابات ألي متويالت من 

متويالت برنامج االستجابة الطارئة للقائد واملستخدمة يف مشاريع 
قوة املهام لألعامل وعمليات االستقرار يف العراق. ونتيجة لذلك، 
ال تود أي مرجعيات عن مشاريع قوة املهام لألعامل وعمليات 

االستقرار املمولة من برنامج االستجابة الطارئة للقائد لدى قادة 
القوات األمريكية يف العراق عن بيانات برنامج االستجابة الطارئة 

للقائد املوّجهة إىل الكونغرس.١٠٧
وهناك اثنني من مشاريع قوة املهام لألعامل وعمليات 

االستقرار، بقيمة ٩٫٨ مليون دوالر و ٩٫١ مليون دوالر، من بني 
أكرب عرشة مشاريع مولها برنامج االستجابة الطارئة للقائد يف 

العراق من قبل. وإجامالً، فقد استخدم ٢٢٫٤٥ مليون دوالر (٩٪) 
من مخصصات برنامج االستجابة الطارئة للقائد للسنة املالية 

٢٠١٠ لدعم أنشطة قوة املهام لألعامل وعمليات االستقرار يف 
العراق.١٠٨ لإلطالع عىل تفاصيل كل من هذه املشاريع، انظر 

الجدول ٢٫٧.
ووفقا لخطاب اإلشعار، فإن وزارة الدفاع "يجب أن تكون قد 

طلبت أذن خاص ملشاريع قوة املهام لألعامل وعمليات االستقرار 
يف السنة املالية ٢٠١٠." وعىل الرغم من أن وزارة الدفاع "قد 

تفضل بشدة عدم استخدام أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
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إيرادات الحكومة العراقية لعام ٢٠١٠
يف العام ٢٠١٠، تلقت الحكومة العراقية ٤٨٫٨٣مليار دوالر من 

عائدات النفط، بزيادة ٣٢٪ أكرث من مبلغ ٣٧٫٠٢ مليار دوالر من 
عائدات النفط لعام ٢٠٠٩، ١١٨ وأكرث قليال من مبلغ ٤٧٫٩١ مليار 

دوالر املخطط لها يف ميزانية الحكومة العراقية للعام ٢٠١٠. ١١٩
وعىل مدار العام ٢٠١٠، تلقى العرق يف املتوسط ٧٤٫٥٧ دوالر 

للربميل الواحد من النفط املصدر،١٢٠ وهو أعىل بكثري من سعر 
٦٢٫٥٠ دوالر للربميل الواحد املستخدم يف التخطيط إليرادات 

النفط العراقية للعام ٢٠١٠. ١٢١ ولكن وخالل العام ٢٠١٠، كان 

وحتى تاريخ ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠، تم تخصيص ٤٫٧٨ 
مليار دوالر (٦٣٪) عىل األقل من هذه التمويالت، وإنفاق ٤٫٥٠ 
مليار دوالر (٥٩٪) عىل األقل.١١٢ وملزيد من التفاصيل عن وضع 

التمويل، انظر الجدول ٢٫١. ◆

التمويل العراقي
حتى تاريخ ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠، قدمت العراق 
١١٠٫٢٥ مليار دوالر إلغاثة وإعادة إعامر العراق عرب التمويل 

العراقي من سلطة االئتالف املؤقتة وميزانيات رأس املال السنوية 
الخاصة بها.١١٣

امليزانية العراقية ٢٠١١

ويف ٣٠ ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠١٠، أقر مجلس الوزراء العراقي 
(CoM) مرشوع ميزانية الحكومة العراقية للعام ٢٠١١. ويخطط 

مرشوع امليزانية وجود ٦٧٫٢٧ مليار دوالر يف إيراداتها، وهي 
تستند أساساً عىل تقدير سعر النفط ب ٧٣٫٠٠ دوالر للربميل 

 ١١٤.(MBPD) ومعدل تصدير يقدر ب ٢٫٢٥ مليون برميل يوميا
وهذا ميثل زيادة قدرها ١٠٫٥٠ دوالر (١٧٪) للربميل الواحد يف 

السعر و٠٫١٥ مليون برميل يوميا (٧٪) يف حجم الصادرات خالل 
التقديرات املستخدمة لخطة ميزانية الحكومة العراقية للعام 

 ٢٠١٠. ١١٥
ويخطط مرشوع امليزانية لوجود ٧٩٫٤٧ مليار دوالر يف 

النفقات، مام أسفر عن عجز متوقع يصل إىل ١٢٫٢٠ مليار دوالر. 
وفقا ملرشوع امليزانية، فسيتم تغطية هذا العجز عن طريق 

مخصصات امليزانية غري املنفقة من العام ٢٠١٠ ومن االقرتاض 
الداخيل والخارجي. وعليه، فإن مرشوع امليزانية يأذن لوزير املالية 
يف اقرتاض ٤٫٥ مليار دوالر من صندوق النقد الدويل (IMF)، و٢٫٠ 
مليار دوالر من البنك الدويل، و١٫٨ مليار دوالر يف حقوق السحب 

الخاصة (SDR) من صندوق النقد الدويل، ومبلغا غري معروف 
من تحويالت الخزينة املحلية. وباإلضافة إىل ذلك، أوضح مرشوع 

امليزانية أن قرضاً بقيمة ٥٠٠ مليون دوالر من "رشكة النفط 
الربيطانية" سوف يستخدم أيضا للمساعدة يف تغطية العجز.١١٦ 

ويصنف مرشوع ميزانية الحكومة العراقية النفقات عىل نطاق 
واسع بتلك النفقات املتصلة بالعمليات (٥٤٫٧٢ مليار دوالر) 

واستثامرات رأس املال (٢٤،٧٥ مليار دوالر).١١٧ وللحصول عىل 
تفاصيل عن مخصصات امليزانية الحكومة العراقية، انظر الجدول 
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توقعات امليزانية

العائد

املتحصل

 كانون
الثاين

شباط آذار نيسان أيار حزيران متوز آب ايلول  ترشين
األول

 ترشين
الثاين

 كانون
األول

 كانون
الثاين

شباط آذار نيسان أيار حزيران متوز آب ايلول  ترشين
األول

 ترشين
الثاين

 كانون
األول

مالحظة : مل يتم تدقيق البيانات. األرقام قد تتأثر بالتقريب. ليست كل عائدات تصدير النفط تذهب إىل الحكومة العرقية، حيث 
يدفع ٥٪ يف تعويضات الحرب للكويت، والتي متثل الفرق بني املتحصالت وخطوط العائد يف هذا املخطط.

 GOI, ;املصادر: وزارة الخزانة األمريكية, ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامرالعراق الحصول عىل بيانات بتاريخ, ٢٠١١/٤/١
CoR, ”قانون امليزانية العامة الفيدرايل للسنة املالية ٢٠١٠,“ ٢٠١٠/٢٧/١.

سعرالنفط الشهري والصادرات والواردات يف مقابل مخططات ميزانية الحكومة 
العراقية للعام ٢٠١٠  

سعرالنفط الشهري والصادرات يف مقابل توقعات امليزانية

املتحصل الشهري من النفط يف مقابل توقعات امليزانية
باملليار دوالر

نفقات التشغيل املتعلقة بإعادة اإلعامر—3.29 مليار دوالر• 
الرقابة عىل إعادة اإلعامر—310 مليون دوالر• 
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مخصصات امليزانية العراقية للعام ٢٠١١، مع التغيريات من العام ٢٠١٠ والعام ٢٠٠٩
باملليون دوالر

مخصصات امليزانية العراقية للعام ٢٠١١

لفئة ا الوزارة التشغيل اإلجاميل رأس املال

رئاسة الجمهورية اإلجاميل ٧٩٫٧ ١٠٫١ ٦٩٫٦ 
مجلس النواب مجلس النواب ٢٤٧٫٧ ٢٤٧٫٧ 

مجلس التدقيق األعىل ٦٠٫١ ٣٫٠ ٥٧٫١ 
لجنة النزاهة ٢٩٫٣ ٠٫٥ ٢٨٫٩ 
 ١١٧٫٤ ١١٧٫٤ أخرى
اإلجاميل ٤٥٤٫٥ ٣٫٥ ٤٥١٫٠ 

مجلس الوزراء رئيس الوزراء والوزراء ٤٤٥٫٦ ٥٦٫٣ ٣٨٩٫٢ 
معهد الشهداء ٤٧٢٫٩ ١٩٦٫٢ ٢٧٦٫٨ 
الهبات ٤٨٠٫٣ ٧٦٫١ ٤٠٤٫٣ 
املخابرات الوطنية العراقية ١٧٥٫١ ٣٤٫٣ ١٤٠٫٨ 
مجلس األمن القومي الوطني املشرتك ٦٨٫٠ ١٫٣ ٦٦٫٧ 
مديرية نزع سالح امليليشيات والتكامل ١٩٥٫٥ ١٩٥٫٥ 
أخرى ٤٩٫٤ ١٫٨ ٤٧٫٥ 
اإلجاميل ١,٨٨٦٫٨ ٣٦٦٫٠ ١,٥٢٠٫٨ 

الوزارات املالية ١٢,٨٩١٫٠ ١,٠٠٣٫٨ ١١,٨٨٧٫٢ 
النفط ٧,٩٨٧٫٦ ٥,٩٤٠٫٢ ٢,٠٤٧٫٤ 
الداخلية ٦,٣١٣٫٤ ١٦٧٫٤ ٦,١٤٦٫٠ 
الكهرباء ٥,٥٩٨٫١ ٣,١٩٧٫٩ ٢,٤٠٠٫١ 
الدفاع ٥,٥١٩٫٧ ١٧٠٫٩ ٥,٣٤٨٫٨ 
التعليم ٥,٣٧٥٫٣ ٣٤١٫٩ ٥,٠٣٣٫٥ 
الصحة ٤,٨٤٨٫٢ ٨٥٤٫٧ ٣,٩٩٣٫٥ 
التجارة ٣,٠٦٣٫٠ ٣٤٫٢ ٣,٠٢٨٫٨ 
التعليم العايل والبحث العلمي ٢,٠٠٠٫١ ٢٩٩٫٣ ١,٧٠٠٫٨ 
البلديات واألعامل العامة ١,٦٨٥٫٣ ٩٥٧٫٩ ٧٢٧٫٣ 
املوارد املائية ١,٣٣٧٫٨ ١,١٣٧٫٩ ١٩٩٫٩ 
الزراعة ٩٥٨٫٧ ١٩٢٫١ ٧٦٦٫٦ 
اإلسكان والتعمري ٨٩١٫٧ ٦٥٨٫١ ٢٣٣٫٦ 
اإلجتامعية والشئون  العمل  ٨٨٣٫٢ ١٥٫٤ ٨٦٧٫٩ 
الشباب والرياضة ٧٣٠٫٣ ٦٥٢٫٥ ٧٧٫٨ 
الصناعة والتعدين ٦٥٠٫١ ٥٥١٫٠ ٩٩٫١ 
الشئون الخارجية ٥٤١٫٤ ٢٣٢٫٤ ٣٠٩٫٠ 
النقل ٥٣٨٫٠ ٢٨٥٫٢ ٢٥٢٫٨ 
 ٣٩٤٫٠ ١١٫٥ ٣٨٢٫٥ العدل
أخرى ٦٩٥٫٠ ٣١٢٫٠ ١,٠٠٧٫٠

اإلجاميل ٤٦,١٩٧٫٧ ١٧,٠١٦٫٢ ٦٣,٢١٣٫٩ 
املكاتب املستقلة املجالس املحلية يف املحافظات ١١٣٫٨ ١١٣٫٨ 

اإلدارة العامة يف الحافظات ٤,٠١٦٫٩ ٣,٦٩١٫١ ٣٢٥٫٨ 
لجان االستثامر يف املحافظات ٢٢٫١ ٢٢٫١ 
اللجنة العليا املستقلة لالنتخابات ١٦٤٫٩ ٥٫٨ ١٥٩٫١ 
املحكمة الجنائية العراقية ٢٥٫٢ ٢٥٫٢ 
اللجان  األمنية ٣٫٢ ٣٫٢ 
اإلجاميل ٤,٣٤٦٫٠ ٣,٦٩٦٫٩ ٦٤٩٫١ 

املجلس القضايئ األعىل اإلجاميل ٢٧٧٫٨ ١٤٫٧ ٢٦٣٫١ 
املنطقة الكردستانية اإلجاميل ٩,٢١١٫٩ ٣,٦٤٣٫٠ ٥,٥٦٨٫٩ 
املجموع ٧٩,٤٧٠٫٦ ٢٤,٧٥٠٫٤ ٥٤,٧٢٠٫٢ 

ملحوظة: مل يتم تدقيق البيانات. األرقام متأثرة بالتقريب.
املصادر : GOI, CoM، "مرشوع قانون الجمهورية العراقية(GOI) المليزانية االتحادية للسنة املالية ٢٠١١، بتاريخ ٣٠/١١/٢٠١٠، GOI، مجلس الرئاسة "قانون املوازنة العامة 

االتحادي للسنة املالية ٢٠١٠ ، بتاريخ ١٠/٢/٢٠١٠؛ خزانة الواليات املتحدة، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق الحصول عىل بيانات بتاريخ، ٩/٤/٢٠٠٩.
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املفوضية األوروبية مليزانية مساعدة العراق مببلغ ١٢٤ مليون 
دوالر فضال عن تنقيحات بالزيادة ملبالغ املساعدة من كل من 

السويد (١٠٢ مليون دوالر) وإيطاليا (١٣٣ مليون دوالر). ورفعت 
إيران تعهداتها إىل ٥٠ مليون دوالر خالل هذا الربع السنوي.١٢٥
وحتى تاريخ ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠، قدم املتربعون 

الدوليون ١٨٫٠٢ مليار دوالر: ٥٫٢٦ مليار دوالر من املساعدات يف 
شكل منح و١٢،٧٧ مليار دوالر يف شكل قروض.١٢٦ وحتى تاريخ 
٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠، بلغ مجموع التعهدات ٧٢٪ من 

العهود، لرتتفع عن نسبة التعهدات ٦٦٪ التي كانت يف الربع 
السنوي األخري، ولكن النسبة املئوية تفاوتت تفاوتاً كبرياً فيام 

بني الجهات املانحة. فبعض املانحني، وال سيام يف الرشق األوسط، 
تعهدت بأقل بكثري مام وعدت به.١٢٧

لإلطالع عىل تصنيف التعهدات والوعود، حسب نوع املساعدة 
واملانح، انظر الشكل ٢٫١٠. ◆

حتى تاريخ ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠، قدم املتربعون 
الدوليون (غري األمريكيني) ١٣٫٠١ مليار دوالر إلغاثة وإعادة إعامر 

العراق: منهم ٦٫٥١ مليار دوالر يف صورة مساعدات عىل شكل 
منح و ٦٫٥٠ مليار دوالر يف شكل قروض. 

ويف هذا الربع السنوي، زادت مجموع تعهدات األموال 
املقدمة تقريبا بنحو ١٫٠٠ مليار دوالر (٨٪). ١٢٣ ويف ١ ترشين 

األول/أكتوبر ٢٠١٠، أكمل صندوق النقد الدويل االستعراض األول 
لألداء االقتصادي يف العراق يف إطار ترتيبات صندوق النقد الدويل 

ملدة ٢٤ شهرا ملساعدة العراق، وقدم ٧٤١ مليون دوالر إضافية 
متاحة لرصفها.١٢٤ كام ساهم أيضا يف الزيادة التي متثلت يف إعالن 
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مالحظة : مل يتم تدقيق البيانات. األرقام قد تتأثر بالتقريب. االلتزامات الثنائية تستثني الودائع من املرفق الدويل. قد تختلف املبالغ عن األرباع السنوية السابقة بسبب التغريات يف أسعار رصف العمالت 
األجنبية

املصادر: NEA-I, ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق الحصول عىل بيانات بتاريخ, ٢٠١١/١/٥ و ٢٠١١/١/١٣.

املنح الدولية والقروض، حسب نوع املساعدة، الحالة، واملتربع 
باملليار دوالر 
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القروض املنح اإلجاميل

اصول مرهونة ١٢٫٧٧ ٥٫٢٦ ١٨٫٠٢
متعهد به ٦٫٥٠ ٦٫٥١ ١٣٫٠١

ثنايئ األطراف متعدد األطراف اإلجاميل

أصول مرهونة ١٠٫٨٨ ٧٫١٤ ١٨٫٠٢
متعهد به ٨٫٦٠ ٤٫٤٢ ١٣٫٠١

الحالة، حسب املتربع

الحالة، حسب النوع

حجم الصادرات العراقية أقل بنسبة ١٠٪ عن املتوقع.١٢٢ وملزيد 
من التفاصيل، انظر الشكل ٢٫٩. ◆

الدعم الدويل



التواجد األمرييك
وإدارة

إعادة اإلعامر
٣٨ التواجد األمرييك يف ٢٠١١ 

٤٤ التعاقد 

٤٥ امليزة الخاصة: الرتكيز عىل البرصة 
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الخارجية (DoS)  سيقوم بتنفيذ خطته لربنامج تطوير 
الرشطة (PDP)، وسيقوم مكتب التعاون األمني العراقي 
(OSC-I) املخطط له بتنفيذ برنامج املبيعات العسكرية 

١٣٤. (FMS) الخارجية
ومن مجموع ٩١٠ موظف حكومي مدين أمرييك يف 

السفارة األمريكية ببغداد، ال يتضح من منهم يقدم خدمات 
لدعم أنشطة إعادة اإلعامر. ووفقا لسفارة الواليات املتحدة 

يف بغداد، مل يكن هناك سوى ١٠ موظفني يدعمون جهود 
إعادة اإلعامر حتى تاريخ ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠—
وعمل كل منهم يف مكتب العراق الرشاكة اإلسرتاتيجية يف 

العراق (ISPO). ويستبعد تعريف السفارة الجديد املحدد 
لعملية "إعادة اإلعامر" الربامج التي نفذتها فرق إعادة 

إعامر املحافظات، ومكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني 
الدولية، والوكالة األمريكية للتنمية الدولية، وغريهم من 

املكاتب والوكاالت واملكاتب التي تستخدم أموال املساعدات 
الخارجية تحت سلطة رقابة املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق. ومع ذلك، قالت السفارة كان هناك "مثة 
العديد آخرين" من املوظفني املدنيني بحكومة الواليات 

املتحدة يدعمون برامج املساعدة "التقليدية".١٣٥ 
وستقدم العنارص األخرى لبعثة الواليات املتحدة ملكاتب 

فروع السفارة والقنصليات العامة الدعم املبارش والشامل 
الرضوري يف مجاالت دعم الحياة/الطبي، واألمن، واالتصاالت، 

والطريان.١٣٦ فعىل سبيل املثال، ووفقا ملكتب شؤون 
املخدرات، فإنه سيتم تقديم املركبات املدرعة ذات الرتخيص 

الدبلومايس بناء عىل العقد األخري لربنامج تعزيز اللوجستيات 
املدنية للجيش األمرييك (LOGCAP IV) لدعم برنامج 

تطوير الرشطة. وحاليا، يوجد لدى مكتب شؤون املخدرات 

يف هذا الربع السنوي، واصل السفري جيمس جيفري 
قيادة جهود الواليات املتحدة يف إعادة اإلعامر والجهود 

الدبلوماسية كرئيس للبعثة األمريكية يف العراق. وحتى تاريخ 
٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠، كان هناك نحو ٩١٠ موظف 
مدين و٥٢٧٣ من املتعاقدين يقومون بدعم أنشطة السفارة 

األمريكية يف العراق.١٢٨ باإلضافة إىل ٣٩٣٤ من املتعاقدين 
الذين قاموا بدعم أنشطة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

(USAID).١٢٩ ولإلطالع عىل تفاصيل أنشطة السفارة 
األمريكية يف بغداد، وموظفيها، وأنشطة دعم الحياة، يرجى 

مراجعة األقسام الفرعية حول السفارة والتعاقدات أدناه.
وبحلول ١ كانون األول/يناير ٢٠١١ كان هناك ٤٩٧١٢ 

جندي أمرييك يف العراق تحت قيادة الجرنال لويد أوسنت.١٣٠ 
وحتى تاريخ ٣٠ ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠١٠، كان هناك 

٧٢٦٦٣ من املتعاقدين يقومون بدعم أنشطة وزارة الدفاع 
(DoD) يف العراق.١٣١

ومل تتغري مستويات القوات تقريبا عن ما كانت عليه يف 
الربع األخري، وتتوقع اإلدارة وجود قوة مامثلة ألكرث فرتة 

عملية الفجر الجديدة—مهمة الواليات املتحدة بعد انتهاء 
القتال والتي بدأت يوم ٣١ آب/أغسطس ٢٠١٠—حتى 

الرتاجع قبل املوعد النهايئ النسحاب جميع القوات األمريكية 
يوم ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠. ١٣٢

السفارة األمريكية يف بغداد: بناء القدرات لدعم برنامج 
املساعدة

السفارة األمريكية يف بغداد تواصل تعزيز أنشطة إعادة 
اإلعامر ومحاولة "تطبيع" العمليات يف العراق. ووفقا لسفارة 
الواليات املتحدة يف بغداد، فإن إدارة صندوق دعم االقتصاد 

(ESF) وغريها من مساعدات إعادة اإلعامر ستعمل يف 
 (EBOs) السفارة األمريكية يف بغداد ومكاتب فروع السفارة
والقنصليات العامة، وكذلك يف واشنطن العاصمة، وذلك بعد 

انتهاء عمل فرق إعادة إعامر املحافظات يف أيلول/سبتمرب 
٢٠١١. ١٣٣

ووفقا لسفارة الواليات املتحدة يف بغداد، فإن كال من 
مكاتب فروع السفارة والقنصليات العامة سيكون لديها 

موظفني أساسيني—مبا يف ذلك السياسيني واالقتصاديني 
واالستشاريني والشئون العامة ومسئويل اإلدارة—لدعم 

األنشطة الجارية. وباإلضافة إىل ذلك، فإن مكتب شؤون 
املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية (INL) التابع لوزارة 

التواجد األمرييك يف ٢٠١١
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التي تعتزم الحكومة األمريكية بيعها أو تقدميها. وتتوقع 
السفارة األمريكية يف بغداد أن يكون هناك ما يقرب من ٧٥٠ 

من أعضاء فرق املساعدة األمنية يف العراق يف بداية العام 
٢٠١٢، تبعا لحالة املبيعات العسكرية الخارجية الحالية 

واملستقبلية.١٤٠
كام تطالب الخطط الحالية أيضا مكتب التعاون األمني 
العراقي بجعل قاعدة أنشطة املساعدة األمنية يف خمسة 

مواقع بالقرب من مواقع عسكرية عراقية وهي: بغداد 
وتكريت ومدينة أم قرص (البحرية العراقية)والتاجي (املركز 

العراقي للدعم اللوجستي والجيش العراقي)، وبسامية (مركز 
تدريب الجيش العراقي). ومن املمكن أن يتمركز أفراد 

فرق املساعدة األمنية يف مواقع أخرى وفقا ملتطلبات وضع 
املبيعات العسكرية الخارجية.١٤١

مكتب الرشاكة اإلسرتاتيجية يف العراق

وفقا لسفارة الواليات املتحدة يف بغداد، فقد واصل مكتب 
الرشاكة اإلسرتاتيجية يف العراق الجهود العادية لرصد وصياغة 

ومساعدة املشاريع يف هذا الربع السنوي. وحتى تاريخ ٣١ 
كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠، كان مكتب الرشاكة اإلسرتاتيجية 

يف العراق يعمل به ١٠ موظفني مدنيني أمريكيني وعدد ٢ 
من الضباط العسكريون األمريكيني أساسيني.١٤٢ 

وهذا الربع السنوي، أجرى مكتب الرشاكة اإلسرتاتيجية 
يف العراق زيارات ميدانية الثنني من مشاريع البناء املقرر 

انتهائها قريباً بناء عىل جداول أعاملهم األصلية: وهي 
مستشفى ميسان الجراحية املمولة من صندوق دعم 
االقتصاد، ومركز املأمون للتبادل واالتصاالت السلكية 

والالسلكية، الذي ميوله صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق 
(IRRF). وسلمت جوائز لطريق ميسان ومركز الوزارية 

للتدريب عىل الكهرباء. ومل يتم إلغاء أي مشاريع أو الخروج 
بها عن مجالها.١٤٣ ويف هذا الربع أيضا، تم االنتهاء من ٢٢ 
مرشوعا والتي تبلغ قيمتها ما يقرب من ٧٥ مليون دوالر 

يديرها مكتب الرشاكة اإلسرتاتيجية يف العراق.١٤٤ وملزيد من 
التفاصيل، انظر الجدول ٣٫١. 

وحتى تاريخ ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠، كان هناك 
٨٩ مرشوعا جاريا يديرها مكتب الرشاكة اإلسرتاتيجية يف 

العراق بلغت قيمتها ٤١٦ مليون دوالر. ومن بني تلك 
املشاريع الجارية، كان هناك ٢٥ مرشوعا بتكلفة إجاملية 

٢٣٦ مليون دوالر كان قد تقرر االنتهاء منها يف أو قبل ٣١ 
كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠. ١٤٥

وإنفاذ القوانني الدولية ٧٢ مركبة، ولكن هذا العدد يتوقع أن 
يرتفع إىل أكرث من ١٥٠ بحلول متّوز/يوليو ٢٠١١. وسيكون 

لكل منها القدرة عىل عمل االتصاالت الرقمية، وتحتوي عىل 
أجهزة تعقب، واملعدات املضادة لاللكرتونيات.١٣٧ 

مكتب التعاون األمني العراقي

يف هذا الربع السنوي، واصلت القوات األمريكية يف العراق 
االستعدادات إلنشاء مكتب التعاون األمني العراقي مبساعدة 
من قسم السياسية العسكرية يف السفارة األمريكية ببغداد. 

ومن املقرر تويل مكتب التعاون األمني العراقي مسئولية 
الرقابة عىل املساعدة األمنية من القوات األمريكية يف 

العراق يف ١ ترشين األول/أكتوبر، ٢٠١١، ويصبح قسم 
داخل السفارة األمريكية يف بغداد تحت سلطة رئيس البعثة 

الدبلوماسية.١٣٨
والغرض العام من مكتب التعاون األمني العراقي هو 

تنفيذ مهمة املساعدة األمنية يف العراق عىل النحو املأذون 
به مبوجب قانون املساعدات الخارجية وقانون ضبط تصدير 

األسلحة. ووفقا لسفارة الواليات املتحدة يف بغداد، فهذه 
األنشطة تشمل عىل:١٣٩

توفري ببيئة لتبادل املعلومات واملشورة بني الجيش • 
العراقي والسفارة األمريكية، وهيئات وزارة الدفاع 

األمريكية املسئولة عن برامج املساعدة األمنية، مبا يف ذلك 
التشجيع عىل توحيد املقاييس وقابلية التشغيل البينى، 

وغريها من صور التعاون 
تقييم القدرة العراقية عىل استخدام وصيانة املعدات ذات • 

الصلة باألمن واملساعدة
تنفيذ الربامج والتخطيط واإلدارة وتنفيذ املهام ذات الصلة • 

باملبيعات العسكرية الخارجية وبرنامج التمويل العسكري 
الخارجي (FMF) و التدريب والتعليم العسكري عىل 

املستوى الدويل (IMET) وتخطيط التدريبات املشرتكة، 
وغريها من أشكال املشاركة العسكرية الثنائية 

تستلزم الخطط الحالية توفري ١٥٧ من املوظفني األساسيني 
العاملني بدوام كامل لتقديم خدمات اإلدارة العامة يف مكتب 
التعاون األمني العراقي: ١١٨ من األفراد العسكريني، و٩ من 
املدنيني يف الحكومة األمريكية، و٣٠ موظف محيل. وسوف 
تلحق فرق املساعدة األمنية (SATs) باملوظفني األساسيني 
عىل النحو املطلوب لتقديم املشورة والتدريب واملساعدة 

التقنية والدعم. وسوف يعمل العسكريني األمريكيني 
واملدنيني بوزارة الدفاع واملتعاقدين مع فرق املساعدة 

األمنية بشكل مؤقت لدعم اتفاقات محددة حول املبيعات 
العسكرية الخارجية للحصول عىل املواد والخدمات الدفاعية 
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وبينام يستعد سالح املهندسني بالجيش األمرييك إلنهاء 
عملياته يف العراق، فقد واصل إدارة برنامجني لالكتفاء الذايت 
عىل مستوى البالد تهدف إىل تدريب العراقيني عىل تشغيل 
وإدارة مشاريع املياه التي متولها الواليات املتحدة والرصف 
الصحي، ومشاريع أخرى: ٢٫٦ مليون دوالر كجزء من ٤٫٨ 

مليون دوالر ملرشوع تدريب املهندسني العراقيني املحرتفني 
والذي ميوله صندوق دعم االقتصاد و٢٤٥،٠٠٠ دوالر كجزء 

من ٥٫٦ مليون دوالر للمرشوع الوطني والذي ميوله صندوق 
دعم االقتصاد لتوفري موجه واحد لكل مهندس من املهندسني 

العراقيني. والهدف هو تدريب العراقيني حتى يتسنى 
للحكومة العراقية تحقيق االستفادة من مرشوعات الحكومة 
األمريكية بعد استكاملها ونقلها لسيطرة الحكومة العراقية. 

سالح املهندسني بالجيش األمرييك

يف هذا الربع السنوي، أكمل سالح املهندسني بالجيش 
األمرييك (USACE) ٦٣ مرشوعا بتكلفة ما يقرب من ٢٢٧ 

مليون دوالر (والتي كان بعضها يدار بواسطة مكتب الرشاكة 
اإلسرتاتيجية يف العراق وهي مدرجة يف الجدول ٣٫١). وحتى 

تاريخ ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠، كان هناك ١٥٢ 
مرشوعا جاريا ينفذها سالح املهندسني بالجيش األمرييك 

بلغت قيمتها ٥٣٥ مليون دوالر. ومن بني تلك املشاريع، كان 
هناك ١١٠ مرشوعاً بتكلفة إجاملية ٤١٩ مليون دوالر كان 

قد تقرر االنتهاء منها يف أو قبل ٣١ كانون األول/ديسمرب 
٢٠١٠. ١٤٦
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وفقا ملكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية، فإن 
برنامج تطوير الرشطة سوف يضم ما يقدر ب ١٩٠ من 

مستشاري الرشطة الخرباء يف مقرات بثالث مدن:١٤٨
بغداد، يف منشأة قامئة بذاتها عىل أرايض املحطة األمنية •

املشرتكة (JSS) املحمية
البرصة، يف نفس املوقع مع القنصلية املقرتحة•
أربيل، يف نفس املوقع مع موظفي الطريان التابعني •

للسفارة األمريكية يف بغداد

وستدير السفارة األمريكية يف بغداد كل العمليات األمنية، 
والخدمات اللوجستية، وعقود دعم الحياة يف جميع املواقع، 

مع قيام مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية 
بتقديم نصيبه من الخدمات. وحالياً، ال يخطط مكتب شؤون 

املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية القامئة العراقية الوطنية 
إلضافة أي أفراد من برنامج تطوير الرشطة إىل مكاتب فروع 

السفارة، ولكن ميكن استخدام مكاتب فروع السفارة يف 
كركوك واملوصل واملناطق املعدة لهبوط مروحية. وميكن 

أيضا دعم برنامج تطوير الرشطة بواسطة قوات االستجابة 
الرسيعة من مكاتب فروع السفارة إذا لزم األمر.١٤٩

عىل الرغم من أن الربنامج أصغر مام كان متصورا يف 
األصل، إال أن مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني 

الدولية أكد عىل أن الربنامج سوف يستمر يف توسيع قدراته 
الجغرافية والوظيفية. ووفقا ملكتب شؤون املخدرات وإنفاذ 
القوانني الدولية، فإن املستشارين سيقومون بتنفيذ الربنامج 

يف ٢٨ موقع من املواقع املقرتحة التي تقع يف ١٠ من 
محافظات العراق ال ١٨. وستجري معظم الزيارات امليدانية 
بالسفر الربي، ولكن يخطط مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ 
القوانني الدولية للحصول عىل ١٢ طائرة هليكوبرت—٩ من 
طراز ١Ns-UH يف أربيل وثالثة ٦١s-S يف بغداد—لتوفري 

خدمة الطريان لتلك املواقع التي هي األكرث فعالية وسالمة 
للوصول إليها جوا من املواقع املحورية.١٥٠

التنسيق بني القوات األمريكية يف العراق ومكتب شؤون 
املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية

تحسبا النسحاب كامل للقوات األمريكية يف كانون األول/
ديسمرب ٢٠١١، تجتمع القوات األمريكية يف العراق مع 
مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية بصورة 
منتظمة لتنسيق تنفيذ برنامج تدريب الرشطة الجاري 
والتابع للقوات األمريكية يف العراق وللتخطيط ملتابعة 

برنامج مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية. 
وباإلضافة إىل ذلك، فإنه لدي القوات األمريكية يف العراق 
ضابط اتصال عسكري متفرغ يف مكتب شؤون املخدرات 

وإنفاذ القوانني الدولية ببغداد، وقد عني مكتب شؤون 
املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية خمسة أفراد ليكونوا 

ومن املقرر االنتهاء من كال من برنامجي االكتفاء الذايت 
بحلول آذار/مارس ٢٠١١. 

االنتقال إىل برنامج مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني 
الدولية لتطوير الرشطة العراقية

وفقا لسفارة الواليات املتحدة يف بغداد، فإنه يجري التخطيط 
لربنامج مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية 

لتطوير الرشطة العراقية. ومبجرد إعداده وتشغيله، فسيكون 
برنامج تطوير الرشطة هو الوسيلة األساسية والتي توفر 
الواليات املتحدة املساعدة للرشطة العراقية من خاللها. 

ووفقا ملكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية، فإن 
الربنامج سوف يسعى إىل تطوير قدرات وزارة الداخلية 

العراقية (MOI) إلدارة والحفاظ عىل مجموعة كاملة من 
العمليات األمنية الداخلية، مبا يف ذلك:١٤٧

التطوير املستمر ملؤسسات إنفاذ القانون واألفراد بتطوير •
القيادة وتعزيز القدرة عىل اإلدارة

تعزيز الرشطة املجتمعية واملهارات املتخصصة•
تعزيز تقوية الحدود وتأسيس نظم التدريب املستدامة•

وحاليا، يطالب برنامج تطوير الرشطة بخفض أعداد 
املستشارين وتقليل الرقعة الجغرافية عام كان متصورا يف 
األصل، وذلك بسبب املتطلبات املتكررة والتكاليف فضال 

عن محدودية توافر األموال. وذكر مكتب شؤون املخدرات 
وإنفاذ القوانني الدولية أن هذه التخفيضات لن تؤثر عىل 

املهمة العامة أو أهداف برنامجها، ولكن قد تباطأ من عملية 
التقدم. لتنفيذ اإلطار الزمني لربنامج تطوير الرشطة، انظر 

الشكل ٣٫١. 

إقامة القواعد العسكرية، والتوظيف، ودعم الحياة

 كانون
الثاين

شباط آذار نيسان أيار حزيران متوز آب ايلول  ترشين
األول

 ترشين
الثاين

 كانون
األول

٢٠١١٢٠١٠
  INL منشئات رشطة
تحت اإلنشاء

تعيني املستشارين املتبقني

قوات الحراسة األمنية الثابتة 
يف موضعها

التعهد برشاء معدات أمنية خاصة

 S-61 رشاء مروحيات
(رفع متوسط)  

تعيني هيئة إدارة التعيني املبارش 
الحكومية األمريكية

قدرات مفزة األمن الخاص األولية 
للتحركات األمنية PDP يف القدرات التشغيلية

قدرات مفرزة األمن الخاص 
الكاملة

املصدر: DoS, INL, ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامرالعراق الحصول عىل بيانات بتاريخ، ٢٠١١/٥١/٥.

برنامج تطويرالرشطة: اإلطارالزمني للتنفيذ

 

 

  

 

 

 

.



 I  

ووفقا لسفارة الواليات املتحدة يف بغداد، مل يتم االنتهاء 
من الجدول الزمني لفريق إعادة اإلعامر بعد. وسيجري 

تقليل عدد املوظفني يف فرق إعادة اإلعامر تدريجيا يف األشهر 
املقبلة تحسبا لإلنتهاء الرسمي، ولكن سيكون هناك "عدد 

كاف من املوظفني" حتى تاريخ االنتهاء.١٥٦
وتعتزم السفارة األمريكية يف بغداد اإلبقاء عىل العدد 

الحايل من فرق إعادة اإلعامر اإلقليمية وفرق إعادة إعادة 
إعامر املحافظات وهو ١٦ حتى أيار/مايو ٢٠١١، ١٥٧ وذلك 
عىل الرغم من أنه واعتباراً من ١ كانون األول/يناير ٢٠١١، 

كان مكتب شئون املحافظات قد نقل مسئولية فريق إعادة 
اإلعامر اإلقليمي بأربيل إىل أقسام السفارة األخرى.١٥٨ ومن 

حزيران/يونيو إىل أيلول/سبتمرب ٢٠١١، تخطط السفارة 
األمريكية يف بغداد إلنهاء ١٢ فريق من فرق إعادة اإلعامر. 
وبعد أيلول/سبتمرب، ستبقى عنارص إعادة اإلعامر يف أربعة 
مواقع: وهي القنصليات العامة يف أربيل والبرصة ومكاتب 

فروع السفارة املؤقتة يف املوصل وكركوك. وستكون هذه 

ممثلني يف هيئة البعثة التدريبية واالستشارية للعراق  
للقوات األمريكية يف العراق. 

مؤرشات املشرتيات العراقية
وفقا ملكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية، 
فإّن املناهج الدراسية الحالية لوزارة الداخلية لتدريب 

الرشطة تفي باملعايري الدولية. فهي تشمل أكرث من ٤٠٠
من الكورسات التي يؤديها خرباء الرشطة العراقية يف جميع 
أنحاء البالد يف كليات الرشطة ومراكز التدريب اإلقليمية.١٥١

ووفقا لسفارة الواليات املتحدة يف بغداد، فإّن برنامج تطوير 
الرشطة سوف يكمل برنامج وزارة الداخلية للتدريب من 

خالل التشديد عىل أنشطة "تدريب املدربني" بحيث ميكن 
لوزارة الداخلية الحفاظ عىل قدراتها الخاصة يف التدريب 

املتخصص عند انتهاء برنامج تطوير الرشطة.١٥٢
وأفادت السفارة األمريكية يف بغداد بأن مسئولني يف وزارة 
الداخلية "يف توافق" مع مهمة برنامج تطوير الرشطة لتجاوز 

مستوى التدريب األسايس وجيل القوة-وهي التي كانت 
محل تركيز جهود الواليات املتحدة حتى اآلن-إىل برنامج 
يساعد يف الوصول إىل "كادر عريض من املستوى العلوي 
الرشطة." وقد أيد وزير الداخلية العراقي برنامج تطوير 
الرشطة ورحب باستخدام موقع املحطة األمنية املشرتكة 

املحمية الحايل لتنفيذ أنشطة برنامج تطوير الرشطة. وهناك 
مزيد من الدعم، وفقا ملا أوردته سفارة الواليات املتحدة يف 
بغداد، يأيت من "جميع املستويات" يف وزارة الداخلية، مبا يف 

ذلك نواب الوزراء واملدراء العامني ورؤساء رشطة املحافظات 
والرشطة الرسمية، واملهنيني املدنيني الدامئني ، واملستشارين 

السياسيني عىل أعىل مستوى، فضال عن أعضاء مجلس النواب 
العراقي.١٥٣ ومع ذلك، فقد أعرب بعض املسئولني يف وزارة 

الداخلية عن قلقهم للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق من أن التدريب عىل التحقيق الجنايئ مل يحظى 

باألولوية الالزمة مبا فيه الكفاية.١٥٤

برنامج انسحاب فريق إعادة إعامر املحافظات

حتى تاريخ ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠، كان وجود 
فريق إعادة إعامر املحافظات يف العراق يضم ١٥ فرقة من 

فرق إعادة إعامر املحافظات، أحد هذه الفرق هو فريق 
إعادة إعامر إقليمي (RRT)، و٧ مواقع للحضور املتقدم. 

ووفقا ملكتب السفارة األمريكية يف بغداد لشئون املحافظات 
(OPA)، ولذي يدير فرق إعادة اإلعامر، كان هناك ٦٩٨

من املوظفني العسكريني واملدنيني العاملني يف فرق إعادة 
اإلعامر.١٥٥ وملزيد من التفاصيل، انظر الشكل ٣٫٢ و الجدول 

.٣٫٢

RRT ١

التواجد األمامي ٧

PRT ١٥
اإلجاميل١٦

األنبار

البرصة

املثنى

القادسية

النجف

أربيل

متيمالسليامنية

دهوك

ذي قار

دياىل

كربالء

ميسان

صالح الدين

بابيلونواسط

بغداد

نينوى

املصدر: السفارة األمريكية يف بغداد، OPA, ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامرالعراق الحصول عىل بيانات بتاريخ، 
.٢٠١١/١/٤

آثار فريق إعادة إعامر املحافظات، حتى تاريخ ٢٠١٠/١٢/٣١
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فرق إعادة إعامر املحافظات تحدد املنظامت العراقية 
غري الحكومية الرشيكة عىل أساس الخربة السابقة وطبيعة 

املنظامت غري الحكومية واملرشوع الذي سيتم تنفيذه. وعند 
اكتامل املشاريع، تقوم فرق إعادة إعامر املحافظات بقياس 

نتائج املرشوع وآثاره؛ وتستخدم النتائج للمساعدة يف تحديد 
ما إذا كان سيتم منح نفس هذه املنظامت غري الحكومية 

منحا يف املستقبل، ولتحديد املستفيدين.١٦٣
ووفقا لسفارة الواليات املتحدة يف بغداد، ال يوجد أي 

تدريب رسمي مطلوب للمنظامت غري الحكومية التي يتم 
اختيارها. ومع ذلك، يتم تقديم دعم بناء القدرات أحياناً من 
قبل فرق إعادة إعامر املحافظات. فعىل سبيل املثال، يسعى 

برنامج فريق إعادة إعامر املحافظات يف بغداد الستمرارية 
املنظامت غري الحكومية لتقديم التدريب األسايس إىل 

٢٥٠-٥٠٠ من املنظامت غري الحكومية العراقية التي تلقت 
املساعدة من فريق إعادة إعامر بغداد والوكالة األمريكية 

للتنمية الدولية ووزارة الدفاع وغريها من الوكاالت. املرحلة 
الثانية، وهي "إعادة استثامر النجاح"، وسيكون الرتكيز 

عىل مزيد من تدريب االستدامة املكثف لعدد ٣٠-٤٠ من 
املنظامت غري الحكومية العراقية.١٦٤ ◆

املهام مستمرة بعد االنسحاب املقرر للقوات األمريكية يف 
كانون األول/ديسمرب ٢٠١١. ١٥٩ 

انتقال مسئوليات فريق إعادة إعامر محافظات العراق 
ومكتب شئون املحافظات ألقسام السفارة األخرى

ضمن مامرسات "التخلص من املهام" يف اآلونة األخرية، 
ذكر مكتب شئون املحافظات ١١٧ من املهام التي قاب بها 
موظفيه والتي قد تحتاج إىل نقلها إىل أقسام أخرى بسفارة 
الواليات املتحدة يف بغداد لدعم الوجود الدائم باملحافظات 

بعد انتهاء عمل مكتب شئون املحافظات. وقد أدرجت قيادة 
سفارة الواليات املتحدة يف بغداد هذه املعلومات يف جهود 

التخطيط عىل املدى الطويل، ولكن تّم تأجيل التخطيط 
التفصييل حتى الربع السنوي القادم، عندما كان من 

املتوقع استقرار مطالب العمل املتعلقة بتشكيل الحكومة 
العراقية.١٦٠

ووفقا لسفارة الواليات املتحدة يف بغداد، فقد ضاعفت 
فرق إعادة إعامر املحافظات من جهودها لبناء قدرات 

حكومات املحافظات وللتخفيف من حدة الرصاعات 
الداخلية والنقاط املستعرة عىل مدى العام املايض. ويف 

األشهر األخرية، رشعت يف بعض من مشاريع إعادة اإلعامر ال 
تتعلق ببناء القدرات وخططت الستكامل املشاريع الجارية 

كام هو مقرر لها أو تحويلها إىل عنارص إعادة اإلعامر الدامئة 
يف مكاتب فروع السفارة املؤقتة. كام أن املسؤوليات التي 

سيتم تسليمها إىل مكاتب فروع السفارة املؤقتة والقنصليات 
العامة معرّفة يف "بيان مهمة التواجد باملحافظات" التي 

أعدتها وزارة الخارجية مبساهمة من السفارة االمريكية يف 
بغداد وفرق إعادة إعامر املحافظات.١٦١ وملزيد من التفاصيل، 

انظر الشكل ٣٫٣.

الرشكاء من املنظامت غري الحكومية العراقية
وفقا لسفارة الواليات املتحدة يف بغداد، تعمل فرق إعادة 

إعامر املحافظات مع املنظامت العراقية غري الحكومية، عند 
االقتضاء، لتحقيق أهداف خطة عمل فريق إعادة إعامر 

املحافظات. وشملت مجاالت التعاون ييل:١٦٢
التدريبي عىل اللغة اإلنجليزية• 
تنظيم حمالت التوعية بحقوق املرأة وحقوق الطفل• 
تدريب املرأة عىل تنظيم املشاريع• 
مشاريع لزيادة القدرة عىل اإلنتاج الزراعي• 
بناء املدارس يف املناطق التي توجد فيها زيادة سكانية من • 

تواجد األقليات

 :
.

OPA  :

. / /

إفادة مبهمة التواجد يف املحافظات
سوف يستمر الوجود يف املحافظات يف املساهمة يف تكوين عراق 

ذات سيادة ومستقرة تعتمد عىل ذاتها من خالل السعي إىل:
 التخفيف والتوسط بني العرب واألكراد، وبني السنة والشيعة، • 

ومعالجة التوترات بني بغداد واملحافظات
تعزيز سيادة القانون وقدرة املؤسسات يف املحافظات يف املواقع • 

املضطربة الرئيسية
توازن التدخل األجنبي• 
توفري منصة لألمم املتحدة واملنظامت األخرى• 
تشجيع العودة اآلمنة وإعادة توطني املرشدين• 
تشجيع االستثامر األجنبي، والنمو االقتصادي، والتنمية• 
تحديد التوجهات اإلسرتاتيجية، واألحداث، وموجهي االستقرار • 

العراقي
تقديم السياسة األمريكية وتعزيز التفاهم املتبادل واحرتام القيم • 

األمريكية
توفري خدمات محدودة للمواطنني األمريكيني• 

OPA  :
. / /
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أعامل التعاقد واملنح

حتى تاريخ ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠، ذكرت وزارة 
الدفاع األمريكية ووزارة الخارجية األمريكية والوكالة 

األمريكية للتنمية الدولية أن عدد ٦٩,٥٣١ من أعامل 
التعاقد واملنح، مبا يبلغ إجاميل وقدره ٣٩,٠٤ مليار دوالر 

كالتزامات مرتاكمة.١٦٩وهذا يفرس ٨٤٪ من الـ٤٥,٢٤ مليار 
دوالر من االلتزامات املالية املذكورة بالتقارير من صندوق 

إغاثة وإعادة إعامر العراق، وصندوق دعم االقتصاد، 
وصندوق قوات األمن العراقية (ISFF)، وبرنامج االستجابة 

الطارئة للقائد.١٧٠ويف هذا الربع السنوي، ذكرت وزارة الدفاع 
األمريكية ووزارة الخارجية األمريكية والوكالة األمريكية 

للتنمية الدولية ٦٤٠ من أعامل التعاقد واملنح، مام نتج عنه 
٥١٠ مليون دوالر يف التزامات جديدة، و٦٠٨ مليون دوالر يف 

نفقات جديدة.١٧١ 
وللحصول عىل نظرة عامة عىل أوضاع أعامل التعاقد 

واملنح والتغري الربع سنوي بها، انظر الجدول ٣٫٣. لإلطالع 
عىل القامئة الكاملة ألعامل التعاقد واملنح عىل النحو املذكور 

للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، يرجى زيارة 
◆ .www.sigir.mil

رشكات األمن الخاصة

يف نهاية ٢٠١٠، كان هناك ما يقرب من ١٤٫٥٠٠ من 
املتعاقدين لتقديم خدمات أمنية لوزارة الدفاع (١٣٫٦٠٣) 

والوكالة األمريكية للتنمية الدولية (١٧٤١). ١٦٥ وباقرتاب 
القوات األمريكية يف العراق من نهاية مهمتها، فإن هذه 

الوكاالت تتوقع انخفاض كبري يف عدد الرشكات األمنية 
الخاصة (PSCs) التي يستخدمونها. وعىل الرغم من أن 

وزارة الخارجية تتوىل السلطة عىل الرشكات األمنية الخاصة 
يف العراق، فقد أفادت السفارة األمريكية يف بغداد أنها ال 
تستطيع تقديم معلومات لرشكات التعاقد األمنية حسب 

الجنسية أو الوكالة املدنية.١٦٦
ووفقا لسفارة الواليات املتحدة يف بغداد، فال تزال 

الرشكات األمنية الخاصة تتغلب عىل تأخر الحكومة العراقية 
يف تسجيل األسلحة وترخيص املركبات. ويذكر أن تداخل 

االختصاصات بني وزاريت الداخلية والدفاع تسبب يف احتجاز 
الرشكات األمنية الخاصة وتوجيه عمليات تفتيش غري 

معلنة لها عىل مركباتها من قبل وكاالت متعددة بالحكومة 
العراقية ال تعي باملشاركة املبارشة يف تعليامت الرشكات 
األمنية الخاصة. وبالرغم من هذه التحديات املستمرة، 

ذكرت السفارة يف هذا الربع أنه—وألول مرة—تشارك وكالة 
الحكومة العراقية األمنية االستخبارات مع الرشكات املتعاقدة 

والتي كانت مستهدفة من قبل 
مجموعات اإلرهابيني.١٦٧

وعىل ما يبدو لن يكون هناك تأثري 
فوري عىل عمليات الرشكات األمنية 

الخاصة يف العراق بعد انسحاب القوات 
األمريكية، ولكن السفارة تحذر من 
أن جامعات معادية تسعى ألهداف 

جديدة قد تشكل تهديدا يف املستقبل. 
كام أن الحد الذي ستقبل به الحكومة 
الجديدة فيام يخص الرشكات األمنية 
الخاصة ميكن أن يؤثر أيضا عىل بيئة 

عملها وضعفها.١٦٨

العقود

 ,        ( )  ( )  
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 ,        ( )  -( )  
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 ,        ( )  ( )  
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الخلفية
مدينة البرصة، والتي كانت تعرف بأنها فينيسيا 
الرشق األوسط، وهي تقع عىل بعد ٣٠ ميالً إىل 
الشامل الغريب من الخليج الفاريس يف مياه شط 

العرب. الحكومة العراقية تقدر سكان البرصة 
بعدد ٢٫٨٧٠٫٠٠٠ نسمة، مام يجعلها إىل حد 

كبري أكرب مركز حرضي جنوب بغداد.١٧٢ معظم 
السكان هم من الشيعة، وعىل الرغم من أن 

املدينة ال تزال موطنا ألهل السنة وحتى بعض 
املقاطعات املسيحية، إال أن العديد من األقليات 

تم إجالؤهابالقوة من قبل ميليشيات شيعية 
خالل ٢٠٠٦-٢٠٠٨. ١٧٣

وهي موطن تاريخي للتجارة العامرة 
واملتنوعة، وأصبحت البرصة املركز اإلداري يف 
الخالفة العثامنية وهي اآلن مدينة يف جنوب 
العراق يف القرن التاسع عرش.١٧٤ وخالل حرب 
إيران مع العراق (١٩٨٠–١٩٨٨)، ترضرت أو 

دمرت معظم بنية املحافظة التحتية، حيث كانت 
البرصة شاهداً عىل بعض من أعنف عمليات 

القتال خالل الحرب. واليوم، البرصة هي عاصمة 
محافظة ما نطلق عليه، املحافظة العراقية 

الغنية بالنفط التي لها حدود مشرتكة مع إيران 
والكويت. 

وإىل غرب وشامل البرصة مبارشة يقع جزء 
كبري من الرتاث الوطني العراقي يف أربعة حقول 

نفطية كبرية عىل املستوى العاملي والتي تم 
مؤخرا فقط إعادة فتح باب االستثامر الدويل عىل 
نطاق واسع فيها: غرب القرنة والرميلة ومجنون 

وآل الزبري. وتضم هذه الحقول مجتمعة أكرث من 
٨٠ مليار برميل من االحتياطيات املؤكدة—أكرث 
من نصف الرثوة النفطية يف العراق.١٧٥ وتنفرد 
اليرصة من بني جميع محافظات العراق بأنها 
تطل عىل البحر، مام يجعلها بوابة البالد إىل 

عامل أوسع من التجارة الدولية. كام أن محافظة 
البرصة هي أيضا موطن محطة شبكة السكك 

الحديدية بجنوب العراق—حيث كانت املحطة 
األخرية للخط العظيم األملاين املتخيل والذي 
يربط من برلني إىل بغداد يلتقي هناك مع 

البحر—فضال عن املطار الدويل املتنامي برسعة. 
وعىل الرغم من معاناة حقول النفط والسكك 

الحديدية ومرافق املوانئ كثريا من سنوات 

الحرب واإلهامل، إال أن املستثمرين الدوليني 
يعيدون تأهيل البنية التحتية بنشاط يف البرصة. 

ويف حال نجاحها، ستقف البرصة إىل جانب 
غريها من املدن الخليجية الغنية بالنفط، لتصل 
إىل تحقيق إمكاناتها االقتصادية الواضحة وتوفر 

للحكومة العراقية تدفق من اإليرادات يعتمد 
عليه لتمويل مشاريع إعادة اإلعامر التي تحتاجها 

بشدة. 

األمن
يف ٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٣، سقطت مدينة البرصة 

بالقوات الربيطانية بقيادة اللواء ٧ املدرع 
األسطوري، أحفاد اللواء مونتغمري "فرئان 

الصحراء" يف الحرب العاملية الثانية.١٧٦ بداية، 
كانت البرصة واحدة من قصص النجاح يف العراق، 

مع بيئة أمنية املستباحة التي سمحت للقوات 
الربيطانية من القيام بدوريات يف الشوارع بدون 

الخوذ والدروع الواقية للبدن.١٧٧ ويف السنوات 
التي تلت ذلك، تدهورت األوضاع، حيث تنامت 
جامعات امليليشيا الشيعية تدريجيا يف الصدارة، 

مام اضطر الربيطانيون لالنسحاب من وسط 
املدينة بالبرصة إىل قاعدتهم الرئيسية يف مطار 

البرصة الدويل يف أواخر ٢٠٠٧. ١٧٨ وبحلول آذار/
مارس ٢٠٠٨، كان أكرث من ٤٠٠٠ من الرشطة 

يف البرصة واملنطقة املحيطة بها تحت سيطرة 
العديد من امليليشيات الشيعية.١٧٩ الشكل أ 

يوضح أهم األحداث التي تؤثر عىل أمن البرصة 
منذ عام ٢٠٠٣، والشكل ب به بيانات عن عدد 

من الحوادث األمنية التي أعلن عنها يف املحافظة 
بأكملها منذ عام ٢٠٠٤.

كان آخر األحداث يف البرصة بعد صدام، 
عملية هجوم الفرسان. وقد أطلق رئيس 

الوزراء نوري املاليك هذه العملية يف أواخر 
آذار/مارس ٢٠٠٨ إلعادة االستيالء عىل البرصة 

من امليليشيات الشيعية، مثل جيش املهدي 
التابع ملقتدى الصدر، الذي قد جاء للسيطرة 

عىل مساحات كبرية من املدينة ومرافق 
امليناء املجاورة.١٨٠ وتلقت العديد من هذه 

الرتكيز عىل البرصة

إيران

العراق

الكويت

املقال

أبو فلوس
البرصة

الزبري

أم قرص

الفاو

رصة
ط الب

ش

الخليج الفاريس

خور عبد الله   

شط العرب           

 مطرا البرصة
الدويل

البرصة

املستوى القيايس لخطوط السكة الحديد
تصميم املستوى القيايس املكتمل
املواين

) .
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القوات الدعم األسايس من قوات الحرس الثوري 
اإليراين.١٨١ وواجهت القوات العراقية التي تولت 
تنفيذ العملية يف البداية مقاومة رشسة، وهرع 

القادة العسكريون األمريكيون إىل تقديم تعزيزات 
إىل ساحة القتال.١٨٢ ولكن بعد عدة أسابيع 

 (ISF) من القتال، دعمت قوات األمن العراقية
قواتها وقامت بتطهري معظم معاقل امليليشيات 

املتبقية.١٨٣

ويف هذه اللحظة، كانت البرصة مستقرة 
نسبياً، ولكن أعامل العنف كانت ال تزال 

مستمرة. الحوادث األمنية األخرية البارزة تشمل 
ما ييل:١٨٤

٨ ترشين الثاين/نوفمرب. قتل ١٢ شخصا •
عىل األقل وجرح أكرث من ٣٠ آخرين عندما 
انفجرت سيارة ملغومة يف شارع مزدحم يف 

جنوب غرب البرصة. 
ترشين الثاين/نوفمرب–كانون األول/ديسمرب •

٢٠١٠. تعرض مطار البرصة الدويل بشكل 
متقطع لهجامت صاروخية وقذائف الهاون. 

وعىل الرغم من أنها مل تكن مؤثرة إىل حد 
كبري، إال أن هذه الهجامت تسببت يف تعطيل 
الخدمة املقررة، وإذا ما كانت استمرت، كان 
من املحتمل أن تثني املستثمرين عن السفر 

إىل هناك.
٦ كانون األول/ديسمرب. انفجرت قنبلة •

مزروعة عىل الطريق يف غرب البرصة بالقرب 
من قافلة أمريكية، ولكن مل ترد تقارير عن 

وقوع أرضار أو إصابات. 

استعداد قوات األمن العراقية

٧     نيسان/أبريل   
القوات الربيطانية تسيطر عىل مدينة 
البرصة ومترر دوريات مع الرشطة العراقية .  
 

٢٤     حزيران/يونيو   
مقتل ٦ من الرشطة العسكرية امللكية يف 
  . مركز للرشطة بالقرب من مدينة البرصة 

٩     آب/أغسطس   
سكان البرصة 
يثريون الشغب 
عىل نقص الوقود 
والكهرباء  . 

آذار/مارس  
تنتهي عملية سندباد 
  . بشكل غري حاسم 

آب/أغسطس  
التيار الصدري يعلن ٦ أشهر من وقف 
إطالق النار.  

حزيران/يونيو  
إنشاء قيادة عمليات البرصة من قبل الحكومة 
العراقية لإلرشاف عىل األمن.    ١ كانون الثاين/يناير  

اململكة املتحدة تسلم السيطرة الكاملة 
عىل مطار البرصة الدويل إىل الحكومة 
العراقية.  

٣٠     ترشين األول/أكتوبر   
امليليشيات الشيعية تقتل ١٧ من 
مجندي الرشطة السنية قرب مركز 
تدريب تدير اململكة املتحدة. 

١٥     آذار/مارس   
هجوم ميليشيا التيار الصدري عىل الطالبات 
يف جامعة البرصة؛ ومظاهرات العامة ترتتب 
  . عىل ذلك 

٣١     كانون الثاين/يناير   
فوز تحالف الشيعة املجلس األعىل للثورة اإلسالمية 
يف العراق ويحظى بالسيطرة عىل مجلس محافظة 
البرصة.  وحزب الفضيلة، وهو حزب شيعي آخر، يف 
املركز الثاين، ويضمن منصب املحافظ يف االقرتاع 
التايل.    

آذار/مارس 
القوات الربيطانية تدخل 
العراق من الكويت. 

٢١     نيسان/أبريل   
انفجار عدة سيارات 
ملغومة تقتل أكرث من 
٧٠ يف مدينة البرصة   . 

متوز/يوليو - آب/أغسطس  
قوات أفضل تنظيام تابعة 
للتيار الصدري القوات تسيطر 
عىل املناطق الرئيسية  يف 
البرصة.  

 ١٩ أيلول/سبتمرب  
ميليشيا موالية للرشطة باحتجاز 

جنديني للمملكة املتحدة؛ واململكة 
املتحدة بالتايل تنفذ مهمة تؤدي إىل 

معركة واسعة  مع التيار الصدري.  

 ١٧ أيلول/سبتمرب  
القوات الربيطانية تشن غارة 
عىل مقر التيار الصدري يف 
البرصة؛ بسبب أعامل العنف 
االنتحارية.  

أيار/مايو  
يستأنف التعاون مع القوات 
الربيطانية.  
الجديد يعاين من ٤١ من 
الهجامت و٧   KIA  يف 
األسبوعني األولني له يف البالد.  
 ٣١ أيار/مايو  
رئيس الوزراء املاليك يعلن حالة 
طوارئ واحدة يف الشهر يف 
مدينة البرصة بعد مقتل ١٠٠ يف 
صدامات طائفية.  

ترشين 
األول/أكتوبر  
مجلس محافظة 
البرصة يعلق 
التعاون مع 
اململكة املتحدة. 
 

٢٥     كانون األول/ديسمرب   
القوات الربيطانية تدخل يف معركة 
مع وحدات ميليشيا موالية للرشطة 
  . العراقية 

 ١٦ كانون األول/ديسمرب 
اململكة املتحدة تنقل السيطرة 
عىل محافظة البرصة إىل الحكومة 
العراقية.  

19 متوز/يوليو  
مقتل 2 فياالحتجاجات يف البرصة 

عىل انقطاع الكهرباء.

٨     ترشين الثاين/نوفمرب   
مقتل ١٠ وجرح أكرث من 

٤٠ يف انفجار سيارة 
ملغومة يف غرب البرصة.  

 

 ٣ أيلول/سبتمرب  
الحكومة العراقية تتوىل حضانة قرص 
البرصة مع مغادرة آخر القوات 
الربيطانية ملركز املدينة.  

 ٣١ أذار/مارس 
اململكة املتحدة تنتهي املهمة وتحول قيادة 
عمليات التحالف العسكرية يف جنوب العراق 
إىل الواليات املتحدة.  

٢٩     أيلول/سبتمرب   
قوات اململكة املتحدة تطلق عملية سندباد 

الستعادة السيطرة عىل مدينة البرصة من 
امليليشيات الشيعية .  

٢٥     آذار/مارس   
رئيس الوزراء املاليك يطلق عملية صولة الفرسان 
  . الستعادة النظام يف مدينة البرصة 
٢٦ -٢٧    آذار/مارس   
قوى   األمن العراقية تواجه مقاومة رشسة من القوات 
الشيعية املدعومة من إيران؛   والقوات العسكرية 
األمريكية تدفع  بهجامت وغريها من أشكال الدعم  . 

أوائل نيسان/أبريل   
وقف إطالق النار بني قوات األمن العراقية وامليليشيات ينفذ تدريجيا.    

نيسان/أبريل – أيار/مايو   
قوات األمن العراقية وقوات التحالف تنظف ما تبقى يف مدينة البرصة  . 

أيار/مايو  
حوايل ٢٦٠٠٠ من 
القوات الربيطانية يف 
العراق، وال سيام يف 
الجنوب الرشقي.  

متوز/يوليو  
بقى ما يقرب من 
٩٠٠٠ من القوات 
الربيطانية. 

٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧٢٠٠٣ ٢٠٠٤

   (EFPs)    األمن العراقية.  استهداف قوات التحالف وقوات تستخدم بشكل متزايد يف صواريخ خارقة للدروع

املطار.  إىل قاعدتها الرئيسية يف تدريجيا من مدينة البرصة القوات الربيطانية تنسحب 
نيسان/أبريل 
أيلول/سبتمرب 
 ٢٠٠٧

مالحظة:    يهدف هذا   اإلطار الزمني إىل   تسليط الضوء عىل   أحداث   رئيسية مختارة   منذ   نيسان/أبريل ٢٠٠٣   . وليس  املقصود   أن   يكون   عرضا شامال   لألحداث   عىل مدى 
السنوات السبع   املاضية . 

البرصة: اإلطار الزمني األمني، ٢٠٠٣−٢٠١٠

٠
١٠٠
٢٠٠
٣٠٠
٤٠٠
٥٠٠

٢٠٠٤ ٢٠٠٦٢٠٠٥ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠
املصدر: USF-I, ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق الحصول عىل بيانات بتاريخ، ٢٠١١/٤/١.

الحوادث األمنية الشهرية يف البرصة، ٢٠٠٤/١–٢٠١٠/١٢

الصدريون يعلنون وقف إطالق النار

عملية هجوم الفرسان

) .
(
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علق قادة كال من الرشطة والجيش العراقي يف 
البرصة يف االجتامع مع املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق يف كانون الثاين/يناير 
٢٠١١، عىل استمرار الحاجة إىل الدعم الدويل، 
حتى بعد االنسحاب املقرر للقوات األمريكية 

يف كانون األول/ديسمرب ٢٠١١. ووفقا ملا أورده 
املقدم محمد، قائد وحدات الجيش العراقي يف 

املحافظة، قال بأن قوات الرشطة العراقية تحتاج 
إىل مزيد من التدريب عىل عمليات التحقيق 

والجنائيات. لكنه أشار إىل أن تقنيات جمع األدلة 
التي تدرس لهم من قبل مدريب الواليات املتحدة 
واململكة املتحدة قد زادت من عدد من املجرمني 

املقدمني إىل العدالة. وأشار أيضا إىل أنه يف حني 
أن الجيش والرشطة العراقية يتمتعون باالكتفاء 

الذايت يف تلبية االحتياجات التدريبية األساسية 
لهم، إال أنهم ال يزالون يف حاجة إىل املساعدة 

يف تطوير كوادرهم يف املجال الطبي والنقل 
والخدمات اللوجستية.١٨٥ 

النظام اإلداري

االنتخابات
يف انتخابات مجالس املحافظات العراقية التي 
تجرى ألول مرة، والتي عقدت يف كانون الثاين/

يناير ٢٠٠٥، دعم الناخبني يف البرصة بقوة 
التحالف الشيعي بقيادة املجلس األعىل للثورة 

اإلسالمية يف العراق (SCIRI، والذي يعرف 
اآلن باسم املجلس األعىل اإلسالمي العراقي، 

أو ISCI).١٨٦ وعند فرز األصوات، فاز املجلس 
األعىل اإلسالمي العراقي بعدد ٢٠ من املقاعد 

ال ٤١ عىل املحك. وحزب الفضيلة، وهو حزب 
شيعي آخر، يف املركز الثاين، ولكنه كان قادرا 

عىل الحصول عىل منصب محافظ البرصة ألحد 
تابعيه، محمد الوائيل، يف شباط/فرباير ٢٠٠٥. ١٨٧

ويف حكم الوائيل، رسعان ما اكتسب املتطرفني 
من حزب الفضيلة السيطرة عىل وحدات الرشطة 

الرئيسية ورشعوا يف تهريب النفط ومخططات 
االبتزاز. كام ارتفعت حصيلة العنف مع قتال 
الفصائل الشيعية مع أنفسها—علنا يف بعض 

األحيان، ولكن يف كثري من األحيان، بالوسائل غري 
املبارشة—من أجل السيطرة عىل امتياز امليناء 

الذي يدر أمواال.١٨٨
وبعد أربع سنوات، وجه الناخبون يف البرصة 
هزمية حاسمة لهذه األحزاب الدينية الشيعية، 

مع إئتالف دولة القانون (SoL) التابع لرئيس 
الوزراء نوري املاليك الفائز بأغلبية مطلقة من 
املقاعد يف مجلس املحافظة يف أعقاب هجوم 

قوات األمن العراقية بنجاح يف آذار/مارس ٢٠٠٨. 
١٨٩ ويبني الشكل ج نتائج انتخابات املحافظات يف 

العام ٢٠٠٥ و٢٠٠٩ يف البرصة. 
ويف مجلس النواب الجديد، مُتثل محافظة 

البرصة بواسطة ٢٤ عضوا: ١٤ إئتالف دولة 
القانون، و٧ ممثلني عن التحالف الوطني العراقي 

(وهو اتحاد من التيار الصدري واملجلس األعىل 
اإلسالمي العراقي، وغريهم من األحزاب الشيعية)، 

و ٣ أعضاء من تحالف العراقية التابع لرئيس 
الوزراء السابق إياد عالوي.١٩٠

النزعة اإلقليمية 

كثري من سكان البرصة (املعروفني بالبرصيني) 
يحددون املحافظة من ناحية عالقتها مع بقية 

العراق، باملفهوم الذي يصفها بالجنوبية، أو جنوت 
البالد.١٩١ وهذه الهوية اإلقليمية وطدت بعمق 

بني بعض السكان الذين يرون أن املوارد الطبيعية 
للبرصة قد تم استغاللها من قبل الحكومات 

املركزية العراقية الحالية والسابقة مع رد قليل من 
هذه املوارد يف املقابل. وقد أدت مشاعر االغرتاب 

هذه إىل محاوالت للحصول عىل الحكم الذايت 
املحيل. ففي ١٩٢٠، سعت مجموعة من السكان 
ذات تأثري إىل جعل املنطقة كجمهورية مستقلة 

تحت الحامية الربيطانية، بشكل يشبه إىل حد كبري 
ما حدث مؤخرا مع جريانهم يف الكويت.١٩٢ وعىل 
الرغم من تعرث هذه الحركة، إال أن فكرة البرصة 

كمنطقة منفصلة ال تزال عىل قيد الحياة يف عراق 
اليوم. 

ففي أوائل عام ٢٠٠٩، فشلت جهود الساسة 
البارزين يف البرصة يف جعل املنطقة (والذي 
سيحكمها املجلس الترشيعي بحصوله عىل 

سلطات كبرية، كام هو الحال يف إقليم كردستان) 
عندما مل يتمكنوا من جمع توقيعات كافية 

إلجراء استفتاء حول هذا األمر.١٩٣ ومع ذلك، ذكر 
عدد من املسئولني يف البرصة مؤخرا أنهم ينوون 

محاولة إجراء استفتاء آخر يف عام ٢٠١١. ١٩٤ وإذا 
كانت البرصة لتصبح منطقة بحكم شبه ذايت، 

فيمكن لها ساعتها أن تحتفظ مبزيد من األرباح 
الناتجة عن الصادرات النفطية مام هو عليه 

الحال اآلن، وبالتايل حرمان الحكومة املركزية من 
مصدر هام للدخل. 

الحياة يف البرصة
يف العام ١٩٧٠، جذبت الحياة الليلية املزدهرة 

يف البرصة رعاة من مختلف أنحاء املنطقة، ولكن 
املجتمع منا بشكل أكرث تحفظا عىل مر الزمن. 

املجتمع اآلن متحفظة جدا؛ فمعظم سكان 
البرصة من اإلناث ال يغادرن منازلهم دون ارتداء 

الحجاب. ورغم ذلك، هناك نسبة كبرية من 
طالب الجامعات هم من اإلناث. ولكن الحياة 

ال تزال صعبة عىل من تبقى من املسيحيني 
يف مجتمع البرصة، ومن الصعب بالنسبة لهم 

الحصول عىل عمل.١٩٥
وكانت هناك تغيريات كبرية يف الحياة اليومية 

منذ نهاية الحكم البعثي، مع امتالك العديد 
من السكان اآلن للسيارات والهواتف املحمولة. 

ويصل إيجار الشقق يف مدينة البرصة إىل ٥٠٠
دوالر شهريا يف أفضل األحياء، ولكن األرايض 

التجارية تكلف ما يصل إىل ٥٠٠٠ دوالر للمرت 
املربع الواحد.

وأصبحت البرصة أيضا سوق لوسائل اإلعالم 
التي تحتدم فيها املنافسة. واليوم، ميتلك الجميع 

تقريبا التلفزيون واملئات من القنوات متاحة 
للمشاهدة. وذكر بعض البرصيني الذين التقى 
بهم املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

أنهم يفضلون محطة الحرة الفضائية التلفزيونية 
التي متولها الواليات املتحدة وراديو سوا الذي 
متوله الواليات املتحدة ألنهم يقدرون نهجهم 

املتوازن يف عرض األنباء. كام أن العديد من األرس 
من الطبقة املتوسطة متتلك اإلنرتنت يف املنزل، 

نتائج إنتخابات محافظة البرصة
٢٠٠٥ 

٢٠٠٩ 

٥

٢٠

٢٠
٢ ٢

٦
٣

٤

2

١٢

أخرى

ISCI

INL 
(عالوي)

؛  GOI، اللجنة املصادر  :       ،UNAMIنتائج   االنتخابات، القضية رقم ٣٠، ٢٠٠٩/٢
   العليا املستقلة لالنتخابات،  www.ihec.iq/arabic، ترجمة   املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق،  ٠٢/٢٠٠٩/ ٢ . 

ائتالف دولة القانون
(املاليك)

الصدر

الفضيلة



 I  

عىل الرغم من أن قوة االتصال باإلنرتنت ما 
زال بطيء  ومكلف. وباإلضافة إىل ذلك، فتحت 

العديد من املدارس الخاصة الجديدة مؤخرا و—
مع زيادة رواتب موظفي الحكومة العراقية—

يستطيع بعض السكان من الطبقة الوسطى 
(ومعظمهم ممن يعمل يف القطاع الحكومي) 

إرسال أطفالهم إىل املعاهد الخاصة. كام أن 
متوسط الرواتب ملوظفي الحكومة العراقية 
ملستوى املدير العام يف البرصة ما يقرب من 

٣٫٠٠٠ دوالر شهريا، ويحصل املوظفني بالحكومة 
من املستوى األقل عىل أجور شهرية ترتاوح بني 

١٫٠٠٠ دوالر إىل ١٫٥٠٠ دوالر.١٩٦
ومع ذلك، ال تزال الخدمات العامة ضئيلة. 

ويذكر مسئولو الحكومة العراقية والسكان 
املحليني أنه يجري بناء محطات جديدة ملعالجة 

املياه وقطاع املياه هو أحد أولويات الحكومة 
يف إعادة اإلعامر. ومع ذلك، يحذرون من أنه ال 

أحد يثق يف جودة املاء املتوفر، ومعظم الجميع ال 
يزالون يشرتون املياه املعبأة للرشب.١٩٧ 

مستوى املعيشة 
يف حني أن الثلث تقريباً من سكان محافظة البرصة 
تقع تحت خط الفقر الوطني وهو ٢٫٢٠ دوالر يف 
اليوم الواحد، إال أن الوضع يف البرصة أفضل نسبيا 
من بقية العراق من خالل عدة مقاييس أخرى.١٩٨ 
فعىل سبيل املثال، معدل وفيات الرضع يف البرصة 

هو ١٧٪ أقل من املعدل الوطني، والوالدات ويولد 
٩٧٪ من املواليد عىل يد العاملني يف مجال الصحة، 
مقارنة مع املعدل الوطني البالغ ٨٨٫٥٪. ١٩٩ ولكن 

معدالت اإلصابة بالرسطان يف البرصة تبدو أعىل 
مام عليه الحال يف أي مكان آخر يف العراق. ويف 

عام ١٩٩٨، استأثرت محافظة البرصة بنسبة ٩٫٢٪ 
أعىل من حاالت الرسطان املسجلة يف العراق، 
لرتتفع عن نسبة ٥٫٥٪ املسجلة يف ١٩٨٩. ٢٠٠ 

املهجرين

جذب الهدوء النسبي الذي ساد يف البرصة منذ 
ربيع ٢٠٠٨ املرشدين داخلياً (IDPs) الذين فروا 

من ديارهم خالل العنف الطائفي عىل نطاق 
واسع يف أعقاب تفجري مسجد سامراء يف شباط/
فرباير ٢٠٠٦. وبحسب ما أوردته األمم املتحدة، 

فإن ٨٥٪ من املرشدين داخلياً يف البرصةالذين 
جاء معظمهم من بغداد—يرغبون يف االستقرار 

يف أماكنهم.٢٠٣ ومع ذلك، فإن أكرث من ٩٠٪ 
من املرشدين داخلياً من البرصة الذين شملهم 

االستطالع من قبل األمم املتحدة أعربوا عن 
قلقهم الشديد إزاء النقص يف اإلسكان املحيل 

والحصول عىل فرص العمل يف املحافظة.٢٠٤

التنمية االقتصادية
ذكر أعضاء مجلس املحافظة للمفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق أن الرشكات العاملية 

حقل نفط الرميلة: دراسة حالة 
يف ٢٠٠٩، فاز تحالف يجمع بني كال من رشكة البرتول الربيطانية (BP) ورشكة 

البرتول الوطنية الصينية (CNPC) بحق تطوير حقل الرميلة يف رشاكة مع رشكة 
النفط الجنوبية العراقية اململوكة للدولة (SOC). ولدى رشكة البرتول الربيطانية 

تاريخ يف املنطقة، فقد عملت عىل نطاق واسع يف البرصة قبل صعود صدام 
حسني، وغادرت يف العام ١٩٧٦. ٢٠١

ولتسهيل استغالل هذا الحقل العمالق، شكلت رشكة البرتول الربيطانية 
ورشكة البرتول الوطنية الصينية ورشكة النفط الجنوبية منظمة عمليات الرميلة 

(ROO). ويف هذا الربع السنوي، اجتمع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق مع املدير العام ملنظمة عمليات الرميلة، والذي ذكر أن املنظمة يعمل 
بها حاليا أكرث من ٤٠٠٠ فردا، من بينهم حوايل ٣٤٠٠ تم نقلهم للعمل مبنظمة 

عمليات الرميلة من رشكة النفط الجنوبية. وحتى منتصف كانون الثاين/يناير 
٢٠١١، كان أكرث من ١٠٠٠٠ من املتعاقدين واملتعاقدين من الباطن يعملون أيضا 

يف املوقع.٢٠٢
وذكر مسئولون مبنظمة عمليات الرميلة للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق أن اإلنتاج املستهدف حتى منتصف ٢٠١١ قد تم بالفعل تجاوزه. واعتبارا 
من كانون الثاين/يناير ٢٠١١، كان حقل الرميلة ينتج ١٫٢٥ مليون برميل يوميا، 

وهو ما يتجاوز خط اإلنتاج األسايس ١٫٠٥ مليون برميل يوميا من األويل وما 
يزيد عىل ١١٠٪ من حد اإلنتاج األويل الذي يحتاج إليه االتحاد للوصول ألحقية 

الحصول عىل املدفوعات من وزارة النفط. وباإلضافة إىل الزيادات الهامة يف 
اإلنتاج، فقد أدت النجاحات األولية فيه إىل الدخول يف العديد من العقود 

مع الرشكات العراقية والدولية لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات. وكانت 
العقود والعقود من الباطن التي توقعها منظمة عمليات الرميلة عقود ذات 

أهمية. ووصف املدير العام ملنظمة عمليات الرميلة مهمته مبهمة إدارة "٥٠٠ 
رشكة سعيدة الحظ." ولتحسني التدفقات النقدية لحساب منظمة عمليات 

الرميلة، فقد بدأت رشكة البرتول الربيطانية يف تدريب فريق عراقي عىل الضوابط 
الداخلية، والتعاقد، واإلدارة املالية. 

والوضع األمني العام لرشكات النفط الدولية العاملة يف املحافظة ممتاز. 
فلم يتم الهجوم عىل حقل الرميلة أبدا منذ بدء الرشكات الدولية لعملياتها 

هناك. وعلق الجرنال محمد، قائد الفيلق ١٤ يف الجيش العراقي ١٤ وأعىل رتبة 
يف املحافظة، قائالً: "األعامل مزدهرة. . . . فوجود رشكة لوك أويل، ورشكة شل 

، ورشكة البرتول الربيطانية يف البرصة يعد مؤرشا جيداً عىل الوضع األمني يف 
البرصة. وحقيقة عدم تعرض أيا من [موظفي الرشكات] للهجوم ، أو للخطف، أو 
لالبتزاز يثبت كثريا جودة الوضع االمني." وأشار أيضا إىل أنه كان هناك أكرث من 
١،٥ مليار دوالر ضمن االستثامرات يف البرصة عىل مدى العامني املاضيني، وهي 

ثالثة أضعاف امليزانية السنوية للمحافظة.٢٠٥ 
 .(OPF) ويتم توفري األمن لحقل الرميلة القاعدة من قبل قوات حامية النفط

والحظ مسئولون يف قوات األمن العراقية أن قوات حامية النفط تحتاج إىل 
تدريبات إضافية وأن يتم ضمها مع تدريبات قوات األمن العراقية املنتظمة يف 

بعض النقاط. ولتلبية هذه الحاجة، تعتقد الرشكة الربيطانية للبرتول أن الحكومة 
العراقية يجب أن تدفع للتدريب، يف حني أن الرشكات األجنبية األخرى—ال 

سيام رشكة البرتول الوطنية الصينية ورشكة شل امللكية، والتي تعمل أيضا لصالح 
محافظة البرصة—تدعم منوذج "تبني كتيبة"، حيث تقوم الرشكات بتمويل 

التدريب املتطور لوحدات قوات حامية النفط.٢٠٦ 
ومع ذلك، فإن أكرب تحد يواجه حقل الرميلة، ليس هو األمن، ولكنه الصيانة. 
وتحفز منظمة عمليات الرميلة موظفيها باملكافآت لجعل العامل يخفضون من 

وقت التوقف عن العمل إىل الحد األدىن. كام أن تأخر عمليات الصيانة ذات 
الصلة تقلل من إنتاج الكهرباء. ويف معرض تعليقه عىل أوضاع البنية التحتية 
للحقل، ذكر املدير العام ملنظمة عمليات الرميلة أنه يواجه ٣٠-٤٠ سنة من 

سوء عمليات الصيانة املرتاكمة وهذا يعكس أن هذا األمر سيكون محل تركيزه 
الرئييس يف عام ٢٠١١. ٢٠٧ 
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الراغبة يف القيام بأعامل تجارية يف البرصة ال 
تحتاج إىل إنشاء قاعدة دامئة للعمليات هناك. 

فبدال من ذلك، هم يشجعون الرشاكة مع 
الرشكات العراقية املحلية، حيث أن البرصة بها 

عدد كبري من املهنيني املهرة يف حاجة إىل العمل. 
وتويل لجنة استثامر البرصة (BIC) أولوية قصوى 

للصفقات التي تضم الرشكات املحلية، ثم بعد 
ذلك الصفقات التي تضم عراقيني يعيشون يف 

الخارج، ثم املشاريع التي تضم املستثمرين 
األجانب.٢٠٨ ولكن رئيس لجنة استثامر البرصة 

حذر من أن التنمية سوف تستغرق وقتاً.٢٠٩

البطالة
قدم مؤخراً النمو يف قطاع النفط والغاز شيئا 

بسيط يذكر لتحسني أحوال الكثري من العاطلني 
عن العمل يف البرصة. فحوايل ٣٥٪ من هؤالء 

العاملني يف الحكومة، مع العامل الزراعيني الذين 
يشكلون ٢٠٪ أخرى من القوى العاملة.٢١٠ ويقدر 

املسئولني بالحكومة العراقية معدل البطالة يف 
املحافظة ب٢٥٪، مع نسبة بطالة بني خريجي 

الجامعة يف اآلونة األخرية تصل إىل ٥٠٪. ٢١١
وعندما أعلنت مؤسسة تسويق النفط الحكومية 

عن الوظائف املتاحة، تلقوا أكرث من ٣٠٫٠٠٠
من طلبات االلتحاق، ويقدر املسئولني مبجلس 

املحافظة أن هناك ما ال يقل عن ٥٢٫٠٠٠ نسمة 
من السكان يبحثون عن فرصة عمل.٢١٢

الهيدروكربونات
يف عام ٢٠٠٩، أجرى العراق سلسلتني من 

املناقصات لعقود الخدمات النفطية. وشاركت 
أكرث من ٢٠ رشكة عاملية، ومنحت يف النهاية 

١٠ عقود. ويبني الشكل د الرشكات الفائزة يف 
الحقول الرئيسية يف محيط البرصة. 

ومبوجب رشوط عقودهم مع الحكومة 
العراقية، تعهدت الرشكات الفائزة بزيادة اإلنتاج 

ملعايري معينة يف مقابل األجر. ويف هذا الربع 
السنوي، أعلن اتحاد ايني أوكيدنتال الذي يعمل 

عىل تطوير حقل الزبري واتحاد رشكة البرتول 
الوطنية الصينية ورشكة البرتول الربيطانية الذي 
يعمل عىل تطوير حقل الرميلة أن كال منهام قد 
حقق أهداف اإلنتاج األولية. وشملت التطورات 

األخرية يف البرصة يف قطاع النفط والغاز ما ييل:٢١٣
رفع اتحاد إكسون رويال وشل الهولندية الذي •

يعمل عىل تطوير حقل غرب القرنة املرحلة-١
هدفه يف إنتاج النفط بحوايل ٢٢٪ إىل أكرث من 

٢٫٨ مليون برميل يوميا (MBPD) يف الفرتة من 
ست إىل سبع سنوات. ويوجد حاليا ٣٦٠ برئا يف 
الحقل، كام أن الخطط تطالب بحفر مزيد من 
٢٠٠٠ برئ أخرى عىل مدى فرتة العقد املمتدة 

إىل ٢٠ عاماً.

ويذكر أن املرشوع الرويس الرنويجي الذي •
حفر املرحلة-٢ بغرب القرنة غري املستغلة من 
قبل، يخطط لحفر ٧٠ برئ أخرى يف أوائل عام 

.٢٠١١
وأعلنت رشكة شل الهولندية امللكية ورشكة •

برتوناس املاليزية أنها تتوقع إنتاج ١٧٥٫٠٠٠
برميل يوميا من حقل مجنون بحلول نهاية 

عام ٢٠١٢.
ويف ٢٠ ترشين األول/أكتوبر، فاز مرشوع •

مشرتك بني الكويت وتركيا بالحق يف تطوير 
سيبا، وهو حقل صغري نسبيا للغاز به 

احتياطي يقدر بنحو ١٫٥ تريليون قدم 
مكعب.

وقد أعاق الدمار الذي لحق بأنبوب النفط، 
وأوضاع الطاقة، والبنية التحتية للنقل، عىل   .

( )
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املناقصة الفائزة : رشكة بريتيش برتوليوم (٥١ ٪)، 
رشكة البرتول الوطنية (٤٩ ٪)
رسوم الدفع:  ٢٫٠٠ دوالر /الربميل
سقف اإلنتاج املستهدف: ٢٨٥٠٠٠٠ برميل يوميا
الطاقة اإلنتاجية الحالية : ١ مليون برميل يوميا
االحتياطيات املؤكدة : ١٧٫٣ مليار برميل
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فرتات طويلة قدرة العراق عىل التصدير. ويف هذا 
الربع السنوي، أعلنت وزارة النفط أنه تم توقيع 

عقود الثنني من أربع عقود ملحطات جديدة 
للتوصيل للخارج. وعند االنتهاء منها، سيكون 
لدى األربع محطات سيكون لها تأثري مشرتك 
يصل ألكرث من مضاعفة القدرة الحالية عىل 

تصدير ٤ مليون برميل يوميا.٢١٤ ووقعت وزارة 
النفط أيضا أول عقد لبناء خط أنابيب جديد 
لالتصال بنقطة محطات التوصيل الجديدة يف 

هذا الربع .

املشاكل مع عائدات النفط
تقدم أحكام مبادرة واردة يف ميزانية ٢٠١٠ 

العراقية لحكومات املحافظات استحقاقات مالية 
محددة ("عن عائدات النفط") إلنتاجها وتكريرها 

املواد الهيدروكربونية، لتشمل ١ دوالر عن كل 
برميل من النفط يتم إنتاجه يف محافظتهم و١ 

دوالر عن كل برميل يتم تكريره. ويف عام ٢٠١٠، 
بلغت هذه الكمية نحو ٩٠٠ مليون دوالر 

ملحافظة البرصة.٢١٥ وذكرت حكومة املحافظة 
أنها تلقت حوايل ١٦٠ مليون دوالر من عائدات 

النفط من وزارة املالية، ولكن هذا الكم من املال 
مرهون بالعديد من القيود عىل استخدامه:٢١٦

فيجب أوال اعتامد املشاريع املمولة من • 
عائدات النفط من قبل وزارة التخطيط 

والتعاون اإلمنايئ. وعندئذ فقط تقوم وزارة 
املالية بتوفري األموال.

ال تستخدم عائدات النفط فقط متويل • 
مشاريع البنية التحتية؛ وال ميكن استخدامها 

لتغطية نفقات التشغيل، مثل الرواتب.
ومن املفارقات، أن عائدات النفط تقدم • 

للمحافظات بالدينار العراقي. وبالتايل، إذا 
كانت هذه املحافظة تريد الدخول يف عقد مع 

رشكة أجنبية، فيجب مشاركة البنك املركزي 
العراقي واملرصف التجاري يف الصفقة، مام 

يزيد من تكاليف الصفقة وتعقيد التعامل مع 
الرشكات األجنبية.٢١٧

ويف كانون الثاين/يناير، قال أعضاء مجلس 
املحافظة وممثلني من مكتب املحافظ للمفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق أنهم حددوا 

عدة مشاريع جديرة، لكنهم مل يستطيعوا العمل 
عىل إنجاحها بسبب الصعوبات البريوقراطية. 

فعىل سبيل املثال، اشرتت الحكومة العراقية ١٢ 

مولد من جرنال إلكرتيك. وأعدت حكومة محافظة 
البرصة األرض الخاصة ألربعة من هذه املولدات، 

عىل وتريد استخدام ٤٥٠ مليون دوالر من 
ميزانيتها من عائدات النفط لرتكيبها. ولكن، وزارة 
الكهرباء (MOE) تريد تحديد املتعاقدين الذين 

سيقومون بعمليات الرتكيب. ويرى مسئولو البرصة 
أن هذا الخيار من حقهم ويلزم عليهم هم اتخاذه 

وأعربوا عن تفضيلهم الستخدام إحدى الرشكات 
األمريكية، وذلك حني الحظوا أن عدداً قليالً من 

الرشكات األمريكية يريد أن يعمل هناك. وهكذا، 
حدثت األزمة، ومل يتم التوصل إىل أي اتفاقات. 

كام أشار مسئولو البرصة أيضا للمفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق أن وزارة الكهرباء 
قد ترغب يف تركيب هذه املولدات يف النجف، 

عىل الرغم من أن للبرصة اتصال متفوق بشبكات 
توزيع الكهرباء والوقود.٢١٨ 

الكهرباء
أثر انقطاع التيار الكهربايئ املتواصل أيضا عىل 

مناخ االستثامر، وذلك مع نقص الكهرباء يف أشهر 
الصيف عىل نطاق واسع. ففي الصيف املايض، مع 

ارتفاع درجات الحرارة إىل ١٢٠ درجة فهرنهايت 
يف البرصة، خرج السكان إىل الشوارع لإلحتجاج 

عىل انقطاع التيار الكهربايئ املتكرر. ويف يوم ١٩ 
حزيران/يونيو، أطلقت قوات األمن العراقية النار 

عىل مظاهرة هناك، مام أسفر عن مقتل اثنني 
من املتظاهرين وإصابة اثنني آخرين. وبعد ذلك 
بيومني، وبعد احتجاجات مشابهة جنوب مدينة 
النارصية، استقال عىل إثرها وزير الكهرباء من 

منصبه وحل محله وزير النفط.٢١٩ 
وسوف يزيد عدم امليض قدما يف تركيب 

مولدات إضافية (مثل تلك التي ركبتها جرنال 
إلكرتيك) ترفع احتامالت أن تواجه البرصة نزاعات 

أخرى طويلة، وصيف ساخن من انقطاع التيار 
الكهربايئ ونقص يف الطاقة الكهربائية يف عام 

٢٠١١، وبينام يسعى الطلب املحيل إىل الكهرباء 
غري املكلفة، ال تزال الكهرباء الحكومية مقترصة 

عىل ما توفره. ويف الشتاء، يصل الطلب الكيل 
لحوايل ١٫٣٥٠ ميجاوات (MW)، ويرتفع إىل 

٢٫٣٠٠ ميجاوات يف الصيف، وهو يفوق العرض 
بعدة مئات من امليجاوات. االحتياجات الصناعية 

ملنشآت النفط ومحطات املياه واملستشفيات 
تحتل األسبقية عىل االحتياجات السكنية. ويف 

مناقشاتهم مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق، اعترب مسئولو البرصة أن وزارة الكهرباء 
تحّول بعض من الكهرباء املنتجة يف املحافظة، 

مام أدى إىل تفاقم انقطاع التيار الكهربايئ 
يف األحياء السكنية. ومع توقع تزايد النشاط 
الصناعي هذا العام، وليس هناك عىل املدى 

القصري زيادة يف توليد الكهرباء تلوح يف األفق، 
فإن هناك احتامالت حدوث نقص يف الكهرباء 

شديد يلوح يف األفق مع اقرتاب فصل الصيف.٢٢٠

الزراعة
يتعلق بقوة العديد من السكان بالزراعة 

التقليدية، وخاصة زراعة النخيل.٢٢١ ولكن قطاع 
الزراعة عاىن عىل مر سنوات تحت وطأة القمع 

البعثي، حيث كانت االحتياجات املحلية يتم 
اهاملها من قبل الحكومة املركزية السنية التي 

تنظر إىل البرصة كجزء من الجنوب الشيعي 
دائم التمرد. وعالوة عىل ذلك، وبسبب إغراء 

الرثوة النفطية، فإن أولويات التنمية االقتصادية 
لحكومة املحافظة الحالية تنصب عىل تحديث 

البنية التحتية النفطية وتجديد مرافق امليناء 
يف أم قرص، وترك التنمية الزراعية يف مستوى 

األولوية الثانية يف أحسن األحوال.٢٢٢ 
وملحافظة البرصة ثالثة أنواع من اإلنتاج 

الزراعي:٢٢٣
بساتني النخيل، والتي تنتج ما كان ينظر • 

إليه عىل أنه أول أفضل محصول للتمر عىل 
مستوى العامل 

وهناك ما يقرب من ١٠٫٠٠٠ مزرعة يف • 
الصحراء املحيطة باملدينة، تزرع البندورة 

(الطامطم) والباذنجان والبصل وغريهم من 
الخرضوات

مناطق انتاج القمح والشعري يف شامل املدينة• 

) .
(
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وأكرب مشكلة يواجهها املزارعون يف البرصة 
اليوم هو ما كان بعد العام ٢٠٠٣ من فتح 

الحدود أمام الواردات الزراعية األرخص من إيران 
والصني. التحديات الكبرية األخرى تشمل:٢٢٤

تصاعد تكلفة املواد، مثل األغطية البالستيكية • 
املطلوبة لتغطية حقول الخرضوات 

نقص توافر مصانع تصنيع األغذية • 
قيود الحكومة العراقية عىل تصدير املنتجات • 

الزراعية 

لقد عانت بساتني النخيل بشكل خاص. فوفقا 
ألحد املزارعني املحليني البارزين، فمنذ عدة 

عقود كان هناك ١١ مليون نخلة يف املحافظة، 
تنتج التمور الشهرية—التي يرتفع الطلب عليها 

يف الخارج—بسبب مذاقها الغني. ومع ذلك، 
فقد دمرت الحرب بني إيران والعراق الكثري من 

هذه املحاصيل، وأثرت العقوبات بدرجة أكرب 
عىل القطاع الزراعي من زيادة صعوبة الحصول 

عىل بعض األدوات واملواد الكيميائية. وأرضت 
زيادة امللوحة يف مياه شط العرب أيضاً عىل 

محصول التمر، مام قلل من عدد األصناف التي 
تنموا هناك من ٣٥٠ إىل نحو ١٠٠. واليوم، هناك 
فقط حوايل ٢٫٧ مليون شجرة نخيل يف البرصة.٢٢٥ 

وساعد فريق إعادة إعامر محافظات العراق يف 
البرصة عىل ربط مزارعي التمر يف البرصة مع 

مزارعي التمر يف والية كاليفورنيا حتى يتمكنوا 
من زيارة وتعلم تقنيات إنتاج جديدة. (ميكن 

أن تنتج كاليفورنيا ٥٠٠-٧٠٠ كجم من الشجرة 
الواحدة، يف حني أن العراق ينتج يف املتوسط ٥٠-

١٠٠ كجم للشجرة الواحدة.)
ويف هذا الربع السنوي، شارك مسئولو البرصة 

يف اإلعداد الحتفالية حجر األساس للمرشوع 
البالغة تكلفته ٣٠٠ مليون دوالر والذي متوله 

الحكومة العراقية واملخصص لري حوايل ٦٠٫٠٠٠ 
فدان من األرايض الزراعية بالقرب من البرصة. 

ويف كانون األول/ديسمرب، توصلت حكومة 
املحافظة إىل اتفاق مع منظمة األمم املتحدة 
لألغذية والزراعة (FAO) لتنفيذ العديد من 

مشاريع التنمية الزراعية. كام وافقت منظمة 
األغذية والزراعة عىل تطوير مركز البحوث 

الزراعية يف جامعة البرصة، واملساعدة يف تطوير 
مصائد األسامك يف املحافظة.٢٢٦ 

االستثامر 
مع استقرار الوضع األمني يف النصف الثاين من 

عام ٢٠٠٨، بدأ املستثمرين املحليني واألجانب يف 
تخصيص املوارد للمشاريع خارج قطاع النفط. 

وخالل زياراتهم األخرية مع املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق، الحظ مسئولو البرصة انتشار 

الرشكات الصينية والرتكية العاملة يف املحافظة، 
مشريين إىل أن الوجود اإليراين هناك أكرث تركيزا 
عىل األنشطة التجارية عرب الحدود، يف حني أن 

الصينيني واألتراك يركزون عىل إنشاء وجود تجاري 
مستمر.٢٢٧ 

وتعمل لجنة استثامر البرصة مبثابة محطة 
واحدة للمستثمرين الذين يسعون إىل القيام 

بأعامل تجارية يف املحافظة. "عليك أن تكون أكرث 
جرأة للقيام بأعامل تجارية يف البرصة اآلن." هذا 

البيان الذي أدىل به ممثل عن مكتب املحافظ 
يلخص مناخ االستثامر الحايل يف البرصة—أحد 

األماكن التي يرتقب منوها وتحسنها األمني. 
ويعرض الجدول أ أمثلة لبعض أنشطة االستثامر 

األجنبي الحديثة يف املحافظة.

الحواجز أمام االستثامر األجنبي
ال تزال الرتكة املؤذية من التخطيط املركزي البعثي 
والبريوقراطي تؤثر عىل قدرة األجانب عىل مزاولة 

العمل يف البرصة. واعترب عدد من املسئولني 
يف الحكومة العراقية أن صعوبة الحصول عىل 
تأشرية دخول، والتنفيذ العشوايئ للتنظيامت، 

ومحدودية قدرة الحكومة املحلية عىل تقديم 
الرتاخيص عىل وجه الرسعة، أدى إىل أخذ بعض 

املستثمرين ألموالهم بعيدا ألي مكان آخر تجنباً 
للبريوقراطية القامئة يف البرصة. وعّول أحد قادة 

األعامل البارزين عىل املستوى املحيل عىل أن هذه 
الحواجز التي تعرقل االستثامر تبدو مرعبة ال سيام 
عىل الرشكات األمريكية، مشريا إىل أن املستثمرين 

األوروبيني واآلسيويني هم أكرث انتشارا يف البرصة 
من الرشكات األمريكية.٢٢٨ 

 معوقات القوانني القدمية 
كفاءة استخدام األرايض

يف عهد صدام كان "قانون إنتاج الهيدروكربونات" 
يعطي رشكة نفط الجنوب الحق يف منع أعامل 
التطوير عىل أي أرض يحتمل أن تؤثر يف تطوير 
حقول النفط. وذكر ممثل من مكتب املحافظ 
للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أن 

رشكة نفط الجنوب كانت مرتددة جداً إلعطاء 
إذن للبناء عىل هذه املمتلكات، وأشار غريه من 

املسئولني يف البرصة إىل هذا الترشيع بوصفه أحد 
العقبات الرئيسية التي تعرتض التنمية االقتصادية 

وبناء املساكن الجديدة. وأكد رئيس لجنة 
استثامر البرصة هذه املالحظة، مشرياً إىل أنه 

يحتمل أن تتأثر حوايل ٦٠٪ من األرايض املتاحة 
يف املحافظة بهذا القانون. 

ومام يفاقم هذه املشاكل هو درجة عدم 
اليقني القانوين عن أي كيان يف الحكومة العراقية 

ميكنه إصالح قوانني استخدام األرايض املحلية: 
مجلس النواب، أو حكومة املحافظة، أو وزارة 

النفط، أو رشكة نفط الجنوب، أو مزيج من كل 
منهم. ويشكل واضعي اليد أيضاً مشكلة بالنسبة 

للرشكات التي تسعى للعمل يف البرصة، ألنهم 
يحتلون العديد من املواقع ذات القيمة العالية. 

وهكذا، فعىل الرغم من اهتامم املستثمرين ببناء 
مساكن جديدة، إال أنهم يواجهون مشكلة تحديد 
األرايض غري املثقلة بالنواحي القانونية. وقد رشح 
هذه املشكلة أحد املسئولني يف البرصة والذي قال 

إن املحافظ رفض إذن من رشكة نفط الجنوب 
الستخدام قطعة أرض لبناء مستشفى عىل الرغم 
من أن املوضع املجاور لقطعة األرض كان موقع 

ملجمع سكني ملوظفي رشكة نفط الجنوب. 
وبالرغم من هذه املسائل القانونية، فال يزال 

قطاع اإلسكان مغرياً للمستثمرين األجانب، 
مع سعي الرشكات من الواليات املتحدة وإيران 
والكويت لبناء وحدات سكنية (والبنية التحتية 

املرتبطة بها) والتي من شأنها أن تباع فقط 
للمواطنني العراقيني. والحظ مسئولون محليون 

أيضاً أن املعروض من املساكن الجديدة املحدود 
قد أدى إىل رفع األسعار والذي خفف من هذا 

التضخم بعض اليشء هي إعانات اإلسكان 
املقدمة للعاملني يف الحكومة.٢٢٩

.
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 التحديات التي تواجه عمليات البناء 
سيادة القانون

أحرز العديد من قضاة البرصة التقدم يف إدارة 
قوائم الدعاوى بنحو أكرث كفاءة يف األشهر 

األخرية، مع اعتامد ٨٥ منهم من قبل مجلس 
القضاء األعىل (HJC) إلصدار الحكم عىل ٩٨٪ 

من القضايا املعروضة عليهم، وذلك داخل أروقة 
مجمع املحاكم الذي مولته الواليات املتحدة 
وأكتمل منذ حوايل سنتني. ومع ذلك، اعرتف 

القضاة الذين اجتمع بهم املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق كانون الثاين/يناير أن 

هناك فجوة كبرية بني إصدار أمر أو إذن اعتقال 
وتنفيذه من قبل الرشطة املحلية، مشريين 

إىل نقص قدرة الرشطة املحلية باعتبارها أحد 
التحديات الرئيسية يف إرساء سيادة القانون يف 

البرصة.٢٣٠ 
وذكرت الهيئة القضائية يف البرصة أن استمرار 

انعدام األمن القضايئ هو ما ميثل التحدي 
الرئييس اآلخر الذي يواجهونه يومياً. ويخصص 

لكل قايض اثنني من أفراد األمن، لكنهم يسافرون 
للعمل وهم عزل يف سياراتهم الشخصية.٢٣١

وال يزال الفساد يشكل مشكلة أيضاً يف البرصة. 
ففي كانون األول/ديسمرب، ذكر مسئولني يف 

الرشطة املحلية أن ١٩٩ من األشخاص املطلوبني 
بتهم الفساد اإلداري أو املايل كان قد ألقي القبض 

عليه يف البرصة خالل عام ٢٠١٠. ٢٣٢ وتجد لجنة 
النزاهة (COI) التابعة للحكومة العراقية عادة 

صعوبة يف العمل يف البرصة. ففي األشهر الثامنية 
األوىل من ٢٠١٠، ذكرت لجنة النزاهة إثباتها 
لسبعة إدانات فقط يف املحافظة بأكملها، أو 

حوايل ٢٪ من جميع اإلدانات يف البالد خالل تلك 
الفرتة.٢٣٣ 

إعادة التكوين

التواجد االئتاليف والربامج
من ٢٠٠٣ حتي ٢٠٠٩، تولت قوات اململكة 

املتحدة العسكرية واملدنيني قيادة جهود تحقيق 

االستقرار وإعادة اإلعامر يف محافظة البرصة. 
ومع ذلك، قلل تدهور الوضع األمني يف الفرتة 
٢٠٠٦-٢٠٠٧ من قدرة الربيطانيني عىل تنفيذ 

الربامج واملشاريع الكاملة. وبحلول أيلول/سبتمرب 
٢٠٠٦، كانت القوات الربيطانية بحاجة لنرش 

قافلة من ناقالت الجنود املدرعة بأكملها لنقل 
عدد من مدريب الرشطة إىل أحد مراكز الرشطة. 

وتوقفت التحركات غري األساسية غري ، وجزء كبري 
من برنامج إعادة اإلعامر توقف يف النهاية العمل 

عليه.٢٣٤ 
وقد أنفق ما مجموعه ٢٫١٧ مليار دوالر 

من الواليات املتحدة عىل مشاريع يف محافظة 
البرصة. وحتى تاريخ ٣١ كانون األول/ديسمرب 

٢٠١٠، كان ملكتب الرشاكة اإلسرتاتيجية يف العراق 
(ISPO) ثالثة مشاريع جارية أو أنجزت بالفعل 
مؤخرا ضمن مشاريع إعادة اإلعامر يف محافظة 

البرصة، وجميعها ممولة بأموال من صندوق 
دعم االقتصاد وتدار من قبل سالح املهندسني 

٢٣٥:(USACE) بالجيش األمرييك

(  )  

)
(

(  )  ,

 

(  )  ,

)
(

 

(  )

 

 

(  )

 .  :

.  :



  I  I /  

شبكة القبلة والعاصفة للرصف الصحي—• 
مرشوع بتكلفة ١١ مليون دوالر لتصميم وبناء 
نظام الرصف الصحي اكتمل منه ٦٤٪، ويتوقع 

االنتهاء من العمل يف حزيران/يونيو ٢٠١١. 
شبكة العباس للرصف الصحي—عقد بقيمة  • 

١١٫٢ مليون دوالر لرتكيب حوايل ٢٦ كيلومرتا 
من خطوط الرصف الصحي واثنني من 

محطات الضخ وهو مكتمل تقريباً. 
مجزر البرصة الحديث—مرشوع بقيمة ٥٫٦ • 

مليون دوالر لتصميم وبناء مبنى لذبح املاشية 
والغنم وقد اكتمل منه بنسبة ٩٠٪؛ ويتوقع 

االنتهاء يف شباط/فرباير ٢٠١١. عملية تفتيش 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

يف ٢٠٠٩ وجدت أن هذا املرشوع كان يعاين 
من سوء التخطيط، وأن النتائج التي تحققت 
حتى نيسان/أبريل ٢٠٠٩ كانت ال تتفق مع 

األهداف األصلية.
ومنذ عام ٢٠٠٣، متكن سالح املهندسني 

بالجيش األمرييك من إدارة ما يزيد عىل ٢٨٠ من 
عقود إعادة اإلعامر يف محافظة البرصة، مبا يف 

ذلك:٢٣٦
مرشوع بقيمة ٥١٫٥ مليون دوالر، من • 

 (IRRF) صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق
إلعادة تأهيل نظام الرصف الصحي يف البرصة 

مرشوع بقيمة ٤٦ مليون دوالر إلصالح رصيف • 
ميناء أم قرص والسور البحري، والذي تم 

متويله من خالل برنامج املبيعات العسكرية 
الخارجية

مرشوع بقيمة ١٣٫٥ مليون دوالر، ممول من • 
صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق إلعادة 

تأهيل محطة الكهرباء بقوة ١٣٢ كيلو فولت 

ويبني الشكل ه      النفقات األمريكية حسب فئة 
املرشوع وصندوق التمويل يف محافظة البرصة منذ 

عام ٢٠٠٣. 

رقابة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
منذ عام ٢٠٠٥، أجرى املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق ٢٤ من التقييامت يف املوقع ملشاريع 
إعادة اإلعامر التي متولها الواليات املتحدة يف أكرب 

مناطق البرصة. فعىل سبيل املثال:
مستشفى األطفال بالبرصة. كان الهدف من • 

املرشوع هو بناء مستشفى رسطان لألطفال 
"بأعىل التقنيات". وزادت التكلفة األصلية من 
٥٠ مليون دوالر إىل ما يقرب من ١٦٦ مليون 

دوالر (ويشمل هذا املجموع أكرث من ١٠٠ 
مليون دوالر من األموال األمريكية فضال عن 

أموال الجهات املانحة األخرى). ووجد املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق أن هناك 

عدة عوامل ساهمت يف حدوث تأخريات كبرية 
وتجاوز التكاليف التي ابتيل بها هذا املرشوع 

منذ بدايته، مبا يف 
ذلك األطر الزمنية 

الغري واقعية 
للتصميم والبناء، 
والوضع األمني، 
وعدم امتثال الحكومة العراقية اللتزاماتها. 

ويف أكتوبر ٢٠١٠، افتتحت املستشفى، ولكنها 
تخدم املرىض يف إطار محدود. وفقا ملسئولني 
يف فريق إعادة إعامر املحافظات، فقد تولت 
وزارة الصحة املسئولية الكاملة للحفاظ عىل 

املستشفى.١٨٥
رصيف شحن وتفريغ. زاد هذا املرشوع • 

املكلف ٢٫٧ مليون دوالر الكفاءة التشغيلية 
وقدرة ميناء أم قرص، مام يسمح لسفن 

إضافية بالرسو يف امليناء، وبالتايل زيادة كمية 
الواردات والصادرات التي تتدفق من خالل 
امليناء وتقليل الوقت الالزم لشحن وتفريغ 

البضائع. وخلص تقرير املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق إىل أن بناء رصيف 

الشحن والتفريغ 
كان كافياً، برصف 
النظر عن بعض 
األرضار الطفيفة.

محكمة البرصة ومبنى حامية الشهود. هذه • 
املحكمة اإلقليمية بتكلفة ١١ مليون دوالر 

ومبنى حامية الشهود تعمل اآلن وتخدم 
كأحد أهم املراكز القضائية يف املحافظة. وود 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف 

التفتيش الذي أجراه يف ٢٠٠٨ بعض أوجه 
القصور الطفيفة يف البناء يف سالمل البناء وخط 
املياه، ولكنه اعترب بأن تشييد املبنى تّم بصورة 

كافية. 

ويبني الجدول ب أعامل رقابة املفتش العام 
الخاص إلعادة 

إعامر العراق يف 
مناطق البرصة. ◆
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 النفط($٥٥٥٫١٧)
الكهرباء ($٥٥٤٫٧٤)

الرصف الصحي واملياه ($٢٤٦٫٩٩)
األمن والعدل ($١٩٩٫١٠)

 النقل($١٧٠٫١٨)
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تطوير القدرة الوطنية
وقد ذكرت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أنها أنفقت 

أكرث من ٣٢ مليون دوالر من صندوق دعم االقتصاد يف الربع 
السنوي الحايل لتقوية الحكومة الوطنية العراقية من خالل 
برنامج تنمية القدرات الوطنية (والذي يسمى تطوير).٢٣٩ 
واستمر فريق عمل تطوير يعمل مع الوزارات العراقية 
للصحة والبرتول والكهرباء والزراعة، باإلضافة إىل املرصف 

التجاري العراقي، و الجهاز املركزي للتقييس والسيطرة 
النوعية (COSQC)، وجامعة املستنرصية لتقوية املؤسسات 

الحكومية والعامة العراقية. عىل سبيل املثال، عقد فريق 
تطوير ورشة عمل لتطوير منهج التدريب يف إدارة املناطق 
الصحية األساسية املختارة، وتم تخطيط ورشة عمل مامثلة 
لتعليم املدربني يف وزارة الصحة (MOH) يف إطار تطوير 

مواصفات العمل للوزارة. يف عام ٢٠١١، تخطط وزارة الصحة 
الستخدام مواد التدريب الخاص بربنامج تطوير بينام تبدأ 
يف تدريب ١٠٠٠ موظف يف وزارة الصحة سنويا يف اإلدارة 

العامة والصحية.٢٤٠
ويعقب ورشة عمل تطوير عىل املشرتيات والعقود، قيام 
البنك التجاري العراقي بإدارة ورشة عمل خطاب ضامن يف 

وزارة البرتول. وىف مكان آخر قام فريق عمل تطوير مبساعدة 
وزارة الكهرباء (MOE) يف تطوير قوالب املناقصة املتعلقة 

مبرشوع محطات الطاقة يف محافظة وسيط. كام قام أيضا 
فريق تطوير مبساعدة الجهاز املركزي للمقياس والسيطرة 

النوعية يف تأسيس عمليات تفتيش مستقلة لألغذية 
املستوردة والسلع األخرى لتعزيز سالمة املستهلك. وىف هذا 

الربع السنوي، أصبحت املستنرصية أول جامعة تقوم بتنفيذ 
منهج دراسات عليا عن املشرتيات واإلدارة املتكاملة لسالسل 

التوريد باستخدام املواد املطورة الخاصة بربنامج تطوير.٢٤١
وكجزء من جهودها الجارية يف مساعدة وزارة التخطيط 

والتعاون اإلمنايئ العراقية (MoPDC)، قامت تطوير يف 
الربع السنوي الحايل باملساعدة يف وضع اللمسات األخرية 

ألهداف ومؤرشات رصد تنفيذ التنمية يف خطة التنمية 
الوطنية العراقية. (٢٠١٠-٢٠١٤) (NDP). وقد ذكرت الوكالة 

األمريكية للتنمية الدولية أن هذه املؤرشات سوف يتم 
برمجتها كوحدة يف نظام التطوير اإلداري (IDMS)، والذي 
تخطط الحكومة العراقية الستخدامه يف مراقبة مرشوعات 

خطة التنمية الوطنية العراقية.٢٤٢

حتى تاريخ ٣١ كانون األول/ديسمرب،٢٠١٠ قامت الواليات 
املتحدة األمريكية بتخصيص ٥٫٥٥ مليار دوالر وقامت بإنفاق 

٥٫٠٧ دوالر لبناء الطاقة اإلنتاجية للمؤسسات الحكومية 
العراقية، والرتويج للدميقراطية، وتقديم مساعدات إنسانية 

لالجئني العراقيني واملواطنني املهجرين داخليا.٢٣٧

تشكيل الحكومة

توصلت الكتل السياسية الرئيسية يف العراق إىل اتفاق بشأن 
تشكيل الحكومة الجديدة يف أواخر شهر ترشين الثاين/

نوفمرب، ليصل إىل حد أكرث من مثانية أشهر من املفاوضات 
املكثفة وعودة رئيس الوزراء نوري املاليك ملنصبه لفرتة والية 

ثانية. وىف التوسع األخري ملجلس الوزراء البالغ ٤٢ مقعد، 
أصبح قانون ائتالف رئيس الوزراء يسيطر عىل سبعة مقاعد، 

كام يفعل التحالف الكردستاين. كام منحت أيضا رشوط 
اتفاقية تشكيل الحكومة ١٠ مقاعد يف مجلس الوزراء إىل 

كتلة رئيس الوزراء السابق إياد العالوي العراقية، والذي فاز 
مبقعدين إضافيني يف مجلس النواب (CoR) يف انتخابات 
آذار/مارس ٢٠١٠، و١٢ مقعد للتحالف الوطني العراقي 
الشيعي املهيمن. كام أن العراقية سرتأس أيضا املجلس 

الوطني الجديد للسياسات العليا، وهو كيان ال تزال سلطاته 
قيد تحديد مجلس النواب. وإللقاء نظرة مفصلة عىل 

الحكومة العراقية الجديدة، حتى تاريخ ١٩ كانون الثاين/
يناير، انظر الجزء ١. 

برامج الواليات املتحدة األمريكية لتعزيز الدميقراطية 
وتطوير املؤسسات الحكومية 

وىف هذا الربع السنوي ما زالت تقوم الواليات املتحدة 
األمريكية بإدارة برامج تطوير الدميقراطية والطاقة اإلنتاجية 

املتعددة عىل املستوى القومي واإلقليمي واملحىل. وعادة 
ما تقوم وزارة الخارجية (DoS) والوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية بإدارة الربامج، أما التمويل فيتم عن طريق صندوق 
دعم االقتصاد (ESF).٢٣٨ ولإلطالع عىل توزيع الربامج املختارة 

الجارية، انظر الجدول ٤٫١.

النظام اإلداري
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املواطنني يف الحكومة عىل املستوى املحىل. هذا الربنامج أيضا 
يقوم بتسهيل مشاريع صندوق مارال رزيقة لضحايا الحرب 

العراقية، والذي يستفيد منه العراقيني الذين ترضروا من 
الواليات املتحدة األمريكية أو عمليات التحالف العسكرية يف 

جميع أنحاء البالد.٢٤٦ 
كام عقد برنامج عمل املجتمع األهيل الثالث يف الربع 

السنوي الحايل ورش عمل ألعضاء وموظفي مجالس الحي 
واملنطقة عن موضوعات مثل توعية املواطن، ومشاركة 
املواطنني، وكتابة املرشوع املقرتح، العالقات اإلعالمية، 

وحقوق املرأة. وتساعد مرشوعات مارال رزيقة العراقيني 
يف إيجاد الخدمات الطبية، والوظائف ، واإلسكان. ويركز 

مستشارو برنامج عمل املجتمع االهىل الثالث عىل مساعدة 
األرامل واألطفال وعىل توفري األطراف االصطناعية وغريها من 

أشكال الدعم الطبي للجرحى. كام ذكرت الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية أن مرشوعات مارال رزيقة التي تصل إىل 

٢٢٢، تبلغ قيمتها أكرث من ٣٫١ مليون دوالر، والتي يستفيد 
منها أكرث من ٥٧٠٠٠ عراقي يف الربع السنوي الحايل.٢٤٧

املجتمع الدميقراطي واملدين 
وذكر مكتب الدميقراطية وحقوق اإلنسان والعمل الخاص 
بوزارة الخارجية استكامل اثنان من أصل تسعة مرشوعات 

خاصة بالدميقراطية واملجتمع املدين يف الربع السنوي الحايل. 
كام أن املرشوع الجاري األعىل قيمة هو مجهود ١٥ مليون 

دوالر ملساعدة مجلس النواب، والربملان العراقي الكردستاين، 
واألحزاب السياسية العراقية. والهدف هو تعزيز املسئولية 
والشفافية من خالل تحسني الكفاءة يف مترير الترشيعات 
ومساعدة املسئولني املنتخبني عىل االستجابة الحتياجات 

الناخبني. واملجهود الحايل الثاين يف الرتتيب من حيث القيمة 
هو مرشوع مرحلة ما بعد االنتخابات والتي تبلغ ١٢ 

تنمية الحكومة اإلقليمية
كام ذكرت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أنها أنفقت ٥٤ 

مليون دوالر يف الربع السنوي الحايل عىل املرحلة الثالثة 
لربنامج نظام الحكم املحىل (LGP III), والذي يدعم مجالس 

املحافظات العراقية (PCs) بينام يقوموا بصياغة الترشيع، 
وإعداد املوازنات الرأساملية والتشغيلية، وتنفيذ املشاريع 

الرأساملية.٢٤٣ كام أفاد مسئولو املرحلة الثالثة لربنامج نظام 
الحكم املحىل يف عام ٢٠١٠، أن جميع املحافظات العراقية 

سوف تفي باملواعيد النهائية لتقديم ميزانياتها للحكومة 
املركزية. لقد كان هذا هو الرتكيز املستمر للتدريب لربنامج 

نظام الحكم املحىل. يف عام ٢٠٠٩، كانت هناك محافظة 
واحدة فقط قادرة عىل أن تفي باملوعد النهايئ.٢٤٤ 

يف الربع السنوي الحايل، ذكرت الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية أن مستشارو املرحلة الثالثة لربنامج نظام الحكم 

املحىل قاموا مبساعدة مجالس املحافظات العراقية يف 
تطوير قواعد إجرائية جديدة، وجداول زمنية ترشيعية، 

ووثائق االجتامعات والقرارات. وقد بدأت كل املحافظات 
فيام عدا ثالثة يف نرش إعالن رسمي يعلن العمل الرسمي 

للحكومة. كام قام أيضا مستشارو املرحلة الثالثة من برنامج 
نظام الحكم املحىل بتشجيع أعضاء مجلس املحافظة عىل 
توىل الجلسات العلنية وإنشاء مواقع االنرتنت الحكومية 

لتعزيز مشاركة املواطنني، كام أنهم قاموا مبساعدة مجالس 
املحافظات العراقية يف إنشاء اسرتاتيجيات التنمية الوطنية مبا 

يالءم خطة التنمية الوطنية العراقية.٢٤٥

تنمية املجتمع
كام ذكرت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية إنفاق ٢٨ 

مليون دوالر يف الربع السنوي الحايل لربنامج عمل املجتمع 
االهىل الثالث (CAP III)، والذي يقوم بتعزيز مشاركة 

( ) 

( )
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تستخدم فرق إعادة أعامر املحافظات أيضا لجنة إعادة 
أعامر وتنمية املحافظات (PRDC) لتمويل العديد من 

مرشوعات املياه والرصف الصحي، ومرشوعات إعادة تأهيل 
املدارس، ومرشوعات إعادة االعامر األخرى. يف الربع السنوي 

الحايل، استكملت فرق إعادة أعامر املحافظات ١٦ مرشوع 
من مرشوعات لجنة إعادة أعامر وتنمية املحافظات وتبلغ 

قيمتها أكرث من ٣٥٫٥ مليون دوالر، كام أن هناك ٥٥ مرشوع 
آخر للجنة إعادة أعامر وتنمية املحافظات تبلغ قيمتها حوايل 

١١١٫٩ مليون دوالر كان يجرى العمل بها يف نهاية الربع 
السنوي.٢٥٤

إحراز التقدم نحو اعتامد املحافظات عىل نفسها

منذ عام ٢٠٠٦، ذكرت فرق إعادة أعامر املحافظات األمريكية 
رصدهم الستخدام الطاقة اإلنتاجية للحكومة اإلقليمية ألداة 
يف بادئ األمر أطلق عليها منوذج نضوج القدرة (CMM) ثم 

بعد ذلك استخدمت التقييم الربع سنوي لنموذج النضوج 
(MMQA). وىف هذا الربع السنوي، بدأ مكتب شئون 

املحافظات (OPA) يف استخدام منوذج مختلف، وهو يسمى 
خارطة الطريق لالستقرار والتنمية (SDR)، لتوفري "تحليل 
الرأي العام الذي يقيس احتاملية تعرض احد املحافظات 
الضطرابات مدنية واسعة النطاق" يف حالة حادثة "عود 
ثقاب" عىل حد تعبري مكتب شئون املحافظات. وتهدف 

خارطة الطريق لالستقرار والتنمية بتطويرها خصيصا من 
أجل مكتب شئون املحافظات، أن تقوم بقياس مدى تعرض 

كل محافظة الضطرابات مدنية وعد استقرار وذلك عن 
طريق تحليل اقرتاع الرأي العام.٢٥٥ يف السنة املالية ٢٠١١، تم 

تخصيص ٢٫٥ مليون دوالر لصالح خارطة الطريق لالستقرار 
والتنمية وتم إنفاق ٦٢٥٫٠٠٠ دوالر.٢٥٦

وتتضمن الفئات التي قامت بتقديرها خارطة الطريق 
لالستقرار والتنمية: الخدمات األساسية، وفاعلية الحكومة، 
والفاعلية السياسية، والتنمية االقتصادية، وسيادة القانون. 

وقد تم ضبط ٣٥ مقياس لتحديد الرضا العام يف كل فئة.٢٥٧ 
وللحصول عىل نظرة عامة للتصنيفات املجمعة يف خارطة 

الطريق لالستقرار والتنمية للفرتة من ترشين األول/أكتوبر 
إىل كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠، انظر الشكل رقم٤٫١.

الخدمات األساسية
وفقا لخارطة الطريق لالستقرار والتنمية، فان عدم الكفاية 

املتصورة للخدمات األساسية- مثل املاء، واملجارى، والكهرباء- 
هي املصدر األكرب لعدم االستقرار املحتمل يف العراق. 

وقد حصلت جميع املحافظات ماعدا واحدة فقط تقييم 
"غري مستقرة عىل اإلطالق" يف عدد كايف من القياسات الن 

مليون دوالر، لتقوية زعامء املقاطعات والزعامء الوطنيني 
املنتخبني حديثا، واألحزاب السياسية ومراكز الفكر األكادميية، 

واملؤسسات الدميقراطية عىل الصعيد الوطني.٢٤٨ 
وتقوم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ثالثة برامج 
خاصة بالدميقراطية واملجتمع املدين، من ضمنها برنامج 

جديد، يسمى الوصول إىل العدالة، والذي سوف يركز عىل 
تحسني وصول السكان الضعفاء واملحرومني إىل النظام 

العراقي القضايئ. ملعرفة املزيد عن هذا الربنامج، انظر القسم 
الفرعي من هذا التقرير عن سيادة القانون. ويقدم برنامج 

التعزيز الترشيعي الدعم ملجلس النواب لتحسني الرقابة 
املؤسسية لعمليات الحكومة، والتنمية الترشيعية، ومتثيل 

جمهور الناخبني. ويركز برنامج دعم االنتخابات عىل تقديم 
مساعدة تقنية طويلة املدى لهيئة العليا املستقلة لالنتخابات 

(IHEC) لدعم صياغة قوانني االنتخاب وتسجيل الناخبني، 
وتصميم االقرتاع، والنشاطات األخرى املتعلقة باالنتخاب.٢٤٩ 

تطوير القدرة الوزارية
يف الربع السنوي الحايل، قام مكتب الرشاكة اإلسرتاتيجية 

يف العراق (ISPO) بإدارة أربعة مشاريع لتنمية القدرات 
الوزارية، أكربها والذي يبلغ قيمته ٥مليون دوالر، برنامج 

لتدريب ومراقبة موظفي وزارة الكهرباء العراقية يف تطوير 
خطة طويلة املدى لشبكة الطاقة القومية العراقية (والتي 

سيتم مناقشتها يف القسم الفرعي الخاص بالخدمات العامة 
يف هذا التقرير الربع سنوي). واملرشوعات األخرى تعمل 
مع وزارات املوارد املائية، والزراعة، والتخطيط، باإلضافة 
إىل مكتب نائب رئيس الوزراء لتقديم الخربة يف مجاالت 
مثل أبحاث السياسة العامة، وأخذ عينات املياه الجوفية، 

وتكتيكات للمفاوضات لتقاسم املياه مع الدول املجاورة.٢٥٠ 
يف الربع السنوي الحايل، قام مكتب الرشاكة اإلسرتاتيجية مع 
العراق بتخصيص ٣٨ مليون دوالر وقامت بإنفاق ٣٥ مليون 

دوالر عىل هذه الربامج.٢٥١

إعادة أعامر املحافظات
تستخدم فرق إعادة أعامر املحافظات (PRTs) صندوق 

االستجابة الرسيعة (QRF) لدعم مختلف مرشوعات التنمية 
يف محافظات العراق. كام أن املرشوعات يتم إدارتها من 

خالل وزارة الخارجية والوكالة األمريكية للتنمية الدولية. 
يف الربع السنوي الحايل، وافقت وزارة الخارجية عىل ١٨٣ 

مرشوع تبلغ قيمتها ١٤٫١ مليون دوالر وأنفقت ما يقرب من 
٤٥٠٫٠٠٠ دوالر لهذه املرشوعات الجديدة. باإلضافة إىل ذلك، 

فقد اكتمل يف الربع السنوي الحايل ١٠١ مرشوع لصندوق 
االستجابة الرسيعة تقوم بإدارتها وزارة الخارجية تبلغ قيمتها 

٣٠٩ مليون دوالر.٢٥٢ ومل تذكر الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية مرشوعات جارية لصندوق االستجابة الرسيعة.٢٥٣ 

.
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الخالفات الطائفية قامئة، فليس من املحتمل كثريا أن يكونوا 
سبب يف اندالع أعامل عنف عىل نطاق واسع مقارنة باألعوام 

املاضية.٢٥٩

التنمية االقتصادية
كان يُنظر إىل البطالة عىل أنها العامل األكرث أهمية يف 

احتاملية زعزعة االستقرار يف فئة التنمية االقتصادية، وان 
االفتقار إىل الثقة يف البنوك كان يُنظر إليه عىل انه عامل 

محتمل لحدوث عدم استقرار مدين واسع النطاق. وتضمنت 
املخاوف الرئيسة نقص السيولة املرصفية واالنهيار الوشيك 
لبنك "الورقة" اكرب بنك خاص يف العراق. وقد ذكرت عدة 

فرق إلعادة أعامر املحافظات انتعاش تجارى يف السلع 
االستهالكية وطفرة يف البناء. ويظل تامني إيجارات األرايض 

عائق رئييس أمام االستثامر األجنبي املبارش، ومازالت تشكل 
قدرات املاء والري تحدى مستمر.٢٦٠ 

سيادة القانون
وبينام تجد خارطة الطريق لالستقرار والتنمية أن مفهوم 
الفساد منترش عىل نطاق واسع يف العراق، مام ينتج عنه 
فقد تباينت النتائج بشأن ما إذا كان الفساد ميكن يكون 

تحصل عىل التقييم العام "غري مستقرة عىل اإلطالق" يف 
فئة الخدمات األساسية. وحصلت تسعة محافظات عىل 

تقييم "غري مستقرة عىل اإلطالق" يف كل قياسات الخدمات 
األساسية. ومل يكن العامل األكرث أهمية يف االستطالع العراقي 
الحالة الحقيقية للخدمات األساسية وإمنا كان نقص التحسني 

امللموس يف حالتهم.٢٥٨

الفاعلية الحكومية والسياسية
جمعت السفارة األمريكية يف بغداد تحليل البيانات لكل 

من فئات فاعلية الحكومة والفاعلية السياسية يف تقريرها. 
وقد أشارت خارطة الطريق لالستقرار والتنمية إىل إدراك 

تناحر سيايس متزايد بني أعضاء مجلس املحافظة، فضال عن 
ظهور تكتالت سياسية تحديا لسلطة الحاكم. ومع ذلك، فان 

االختالفات السياسية تم اعتبارها من غري املرجح إطالقها 
لرشارة انتفاضة عامة كربى. وعىل الرغم من التقييامت 

املنخفضة للعراقيني للقيادة الوطنية واملحلية الخاصة بهم، 
وقاموا بإعطاء تصنيف مرتفع لعملية االنتخابات، وحصلت 

كل املحافظات البالغ عددها ١٨ تقديرات "مستقرة" أو 
"مستقرة جدا" يف فئة تسمى "تسوية الخالفات بالطرق 

السلمية." وذكر مكتب شئون املحافظات انه بينام ما تزال 

ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامرالعراق الحصول عىل بيانات بتاريخ،   :
. / /

خارطة طريق تقدم االستقرار، ٢٠١٠/١٠–٢٠١٠/١٢
املحافظة الخدمات األساسية التأثري الحكومي التأثري السيايس التطور االقتصادي سيادة القانون
األنبار
بابيلون
بغداد
البرصة
دياىل
كربالء
املنطقة الكردستانية
ميسان
املثنى
النجف
نينوى
القادسية
صالح الدين
متيم
ذي قار
واسط

   

.
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وكان يذهب األغلبية من العائدين إىل محافظتي بغداد 
ودياىل.٢٦٨ ووفقا لبيانات حكومة العراق (GOI) فانه قد 
عاد أشخاص مهجرون أكرث من الالجئني إىل منازلهم: من 

كانون الثاين/يناير إىل ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠١٠ كان ٢٢٪ 
من ١١٢,٢٥٠ عائد يعتربوا من الالجئني، أما البقية فقد كانوا 

أشخاص مهجرين.٢٦٩ العديد من الذين عادوا ندموا عىل 
قرارهم: أن الدراسة التي أجرتها املفوضية العليا لالجئني 

رشارة اندالع االضطرابات يف محافظات مختلفة. وىف فئة 
سيادة القانون، ذكر العراقيون أن شاغلهم األكرب إزاء 

حاالت املسجونني يف املرافق اإلصالحية العراقية. وىف جميع 
املحافظات ال١٨، كان التقييم الذي توصل إليه هذا املقياس 
هو "غري مستقر عىل اإلطالق" مشريا إىل الكثري من اإلحباط 

العام املكبوت الذي ميكن أن يؤدى إىل اندالع االضطرابات إذا 
حدثت حالة رفيعة املستوى من سوء معاملة سجني.٢٦١

املرشدين داخلياً والالجئني

تقدر املفوضية العليا لالجئني التابعة للم املتحدة 
(UNHCR) انه مازال هناك ١٫٥ مليون عراقي مهجرين 
داخل العراق، وانه اعتبارا من ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠١٠

تم تسجيل ١٩٧٩٩٦ الجئ عراقي يف الدول املجاورة. والرقم 
الحقيقي لالجئني العراقيني يف املنطقة ما زال غري معروف، 

ولكن من املمكن أن يكون اكرب بكثري: وتقدر البلدان 
املضيفة املجاورة انه يوجد ما يصل إىل ١٫٨ مليون الجئ يف 
هذه البلدان.٢٦٢ لنظرة عامة عىل التحركات الرئيسية لهؤالء 

املهجرين، انظر الشكل ٤٫٢. 
وقد ذُكر فقدان املنازل بسبب وضع اليد أو العنف 

والوصول ضعيف املستوى إىل الخدمات األساسية عىل انه 
 (IDPs) األسباب التي من اجلها يفضل األشخاص املهجرون

أن يظلوا مهجرين. ومع ذلك، بينام يعيش األغلبية من 
األشخاص املهجرين يف منازل مستأجرة، فان هناك حوايل 

٥٠٠,٠٠٠ منهم يعيشون يف مستوطنات عشوائية مؤقتة أو يف 
مباين عامة.٢٦٣ وهناك ما يقدر ب٢٠٠,٠٠٠ من هذا املجموع 
يعيش يف أكرث من ١٢٠ مستوطنة يف أنحاء بغداد.٢٦٤ ويعاىن 

األشخاص املهجرون يف املستوطنات من شدة االكتظاظ 
وعدم كفاية املأوى، وقلة الحصول عىل املياه والخدمات 

األساسية األخرى.٢٦٥ ووفقا لتقرير مكتب املحاسبة الحكومية 
(GAO) والذي نرش يف الربع السنوي الحايل، ذكر موظفي 
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية واملفوضية العليا لالجئني 
التابعة لألمم املتحدة أن االندماج يف مجتمعات اللجوء ما 

زالت خيار ألولئك الذين يخشون من انتقام أعضاء الطوائف 
الدينية املعارضة يف أماكن معيشتهم األصلية. وقد تقوم 

العوامل األخرى والتي تتضمن التحوالت الدميوجرافية وطول 
الوقت الذي يقضونه يف أماكن نزوحهم بإقناع األشخاص 

املهجرين بالبقاء يف املجتمعات املضيفة.٢٦٦
بينام عاد عرشات اآلالف إىل أماكن نشأتهم، فان تدفق 

املهجرين إىل منازلهم- والذي كان قياسه ٩,٥٠٠ إىل ١٥,٠٠٠
شهريا قبل انتخابات آذار/مارس ٢٠١٠ يف العراق- انخفض 

إىل حوايل ٧,٥٠٠ شهريا.٢٦٧ وما زال عدد هؤالء املهجرين اكرب 
بكثري من عدد األشخاص الذين عادوا. 

 .
( )

املهجرين داخليا خرجوا من: 
 محافظة
بغداد

 محافظة
نينوى

الالجئني من العراق

مايقرب من ٩٠٪ من هؤالء النازحني خرجوا من املحافظات ذات اللون األزرق.

 محافظة
دياىل

األنبار

البرصة
 املثنى

القادسية

النجف

أربيل

متيمالسليامنية

دهوك

ذي قار

دياىل

كربالء

ميسان

صالح الدين

واسط
بابيلون

بغداد

مرص ولبنان نينوى

أوربا    

املصدر: تقرير املساءلة الحكومية GAO-11-124, "املهجرين العراقيني: االسرتاتيجية الدولية املتكاملة 
الالزمة إلعادة إدماج الالجئني يف العراق املهجرين داخليا والعائدين،" ٠٢/١٢/٢٠١٠، ص ٧.

التحركات الرئيسية للعراقيني النازحني، ٢٠٠٦–٢٠٠٨/٩ 

.
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يف السنة املالية ٢٠١٠ لدعم املهجرون من خالل برنامج عمل 
املجتمع االهىل الثالث و الرشكاء املنفذون.٢٧٢

مكتب الدميقراطية، وحقوق اإلنسان، والعمل التابع لوزارة 
الخارجية 

يقوم مكتب الدميقراطية وحقوق اإلنسان والعمل بتمويل 
برنامج يقدمه تحالف هارتالند لتوفري خدمات الصحة 
النفسية والعقلية للمهجرين يف مخيم كاالوا مبحافظة 

السليامنية. وقد ذكرت السفارة األمريكية ببغداد أن ٦٥٪ 
من أولئك الذين حصلوا عىل مساعدة من هارتالند هم 

ناجون من التعذيب والنسبة املتبقية ٣٥٪ تتضمن ضحايا 
صدمة الحرب، والعنف بني الجنسني، واالتجار بالبرش. كام 

يعمل تحالف هارتالند أيضا مع املهجرين يف مخيم بختيارى 
يف محافظة دياىل لتوفري الخدمات الطبية وخدمات الصحة 
النفسية.٢٧٣ للحصول عىل معلومات عن النشاطات األخرى 
التي يديرها تحالف هارتالند، انظر الجزء الفرعي الخاص 

بسيادة القانون يف هذا التقرير الربع سنوي.

التابعة لألمم املتحدة عىل ٢,٣٥٣ عراقى وهم الذين عادوا 
إىل اثنان من أحياء بغداد، وجدت أن ٦١٪ منهم قد ندم 

عىل العودة إىل منزله، واستشهد ٦٠٪ منهم باملخاوف األمنية 
كسبب لذلك.٢٧٠ لرؤية عامة لعودة املهجرين والالجئني إىل 

أماكنهم األصلية، انظر الشكل ٤٫٣.

دعم الواليات املتحدة لالجئني واملهجرين

يف السنة املالية ٢٠١٠، قدمت وزارة الخارجية أكرث من 
٣١٠ مليون دوالر يف شكل مساعدات إنسانية إىل الالجئني 

العراقيني، وضحايا النزاعات. وىف داخل العراق، يتضمن هذا 
٧٫١ مليون دوالر مساهمة يف برنامج الغذاء العاملي، و١٧

مليون دوالر للمنظمة الدولية للهجرة، و٢٩٫٣ مليون دوالر 
للمنظامت الدولية األخرى. كام انه يتضمن أيضا ٢٠٤٫٥
مليون دوالر مساهمة لإلغاثة اإلقليمية للعراق التابعة 

للمفوضية العليا لالجئني التابعة لألمم املتحدة.٢٧١ كام أن 
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية تقوم بتمويل برامج لدعم 
املهجرين والالجئني، معلنة عن ٢٠ مليون دوالر تم توفريها 

·  استمرار التهديدات الحقيقية أو املتصورة من 
العنف يف أحيائهم

·  املنازل إما محتلة أو دمرت من قبل اآلخرين
·  عدم وجود فرص عمل

·  عدم توفر الخدمات األساسية

األسباب األقوى التي دفعت املهجرين داخليا 
والالجئني لعدم العودة إىل أماكنهم األصلية: 

>٥,٠٠٠

العائدين

٥٠٠-٥,٠٠٠
١٠٠-٥٠٠
٠-١٠٠

األنبار

البرصة
املثنى

القادسية

النجف

أربيل

متيمالسليامنية

دهوك

ذي قار

دياىل

كربالء

ميسان

صالح الدين

بابيلونواسط

بغداد

نينوى

األنبار

البرصة
املثنى

القادسية

النجف

أربيل

متيمالسليامنية

دهوك

ذي قار

دياىل

كربالء

ميسان

صالح الدين

بابيلونواسط

بغداد

نينوى

املصدر: UNHCR, "التحديثات اإلحصائية الشهرية عن العودة—أيلول/سبتمرب٢٠١٠," ٢٠١٠/٩.

عودة املهجرين داخليا والالجئني، حسب املمحافظة،  ٢٠٠٩/١٠−٢٠١٠/٩
عودة املهجرين داخليا عودة الالجئني

.
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يف الربع السنوي الحايل خصص مكتب مساعدة الكوارث 
األجنبية مبلغ اضاىف يبلغ ٤٫٣ مليون دوالر للمنظمة الدولية 

للهجرة.٢٧٧

دعم الحكومة العراقية لالجئني واملهجرين

وفقا لتقرير مكتب املساءلة الحكومية الذي نرش يف الربع 
السنوي الحايل، ال تظهر الحكومة العراقية ملتزمة إزاء 

معالجة قضايا الترشد أو إزاء العمل مع األردن وسوريا إلعادة 
توطني الالجئني العراقيني املقيمني يف تلك البلدان.٢٧٨ ومع 
ذلك فقد أعلنت السفارة األمريكية بالعراق أن املسئولني 

االمريكني يحثون الحكومة العراقية عىل زيادة التزامها 
مبساعدة املهجرين والعمل مع الدول املجاورة ملساعدة 

الالجئني العراقيني.٢٧٩ وذكر مسئويل املنظمة الدولية للهجرة 
أن العديد من الالجئني السنيني سيختارون عدم العودة 

إىل الوطن حتى يحدث تقدم اكرب تجاه املصالحة الوطنية 
بني الجامعات الدينية والعرقية العراقية.٢٨٠ وىف دراسة عام 

٢٠٠٨، ميثل السنة ٥٦٪ من الالجئني البالغني حوايل ٣١١،٠٠٠ 
مقيمني يف البلدان املجاورة، ومسجلني لدى املفوضية العليا 

لالجئني التابعة لألمم املتحدة. وىف داخل العراق، ينعكس 
املوقف: أما الشيعة ميثلون األغلبية من ١٫٣ مليون مهجرين 
داخليا يف تقييم شباط/فرباير ٢٠١٠، الذي قامت به املنظمة 
الدولية للهجرة.٢٨١ للحصول عىل توزيع للمهجرين والالجئني 

العراقيني تبعا لالنتامء الديني، انظر الشكل ٤٫٤.
يستمر منسقو الالجئني التابعني للسفارة األمريكية 

ببغداد يف مشاركة لجنة التنفيذ واملتابعة للمصالحة الوطنية 
التابعة للحكومة العراقية لحثها وحث وزارة التهجري والهجرة 
(MoDM) عىل مساعدة املهجرون الذين يريدون أن يظلوا 

يف منطقة بغداد.٢٨٢
وتضمنت ميزانية ٢٠١٠ للعراق مبلغ ١٩٥٫٢ مليون 

دوالر لصالح وزارة التهجري والهجرة من مجموع ٧٢٫٣ مليار 
دوالر- زيادة كبرية يف تخصيص امليزانية لصالح وزارة التهجري 
والهجرة خالل عام ٢٠٠٩، ولكن اقل مام تم تخصيصه يف عام 
٢٠٠٨. ٢٨٣ للحصول عىل نظرة عامة مليزانية الحكومة العراقية 

لصالح املهجرين والالجئني، انظر الجدول ٤٫٢.

مبادرة دياىل
يف الربع السنوي الحاىل، ذكرت السفارة األمريكية أن مبادرة 
دياىل التي أنشاها األمر التنفيذي للحكومة العراقية يف متوز/

يوليو ٢٠٠٩ للمساعدة يف عودة وإعادة اندماج املهجرون 
والالجئني، مل تؤدى إىل زيادة كبرية يف عودة املهجرين إىل 

مقاطعة دياال. اعتبار من الربع السنوي الحايل، كان املرشوع 
ال يزال يف "مرحلة مبكرة" من التنفيذ، والخطط األولية ال 

مكتب السكان والالجئني واملهجرين التابع لوزارة الخارجية
يقوم مكتب السكان والالجئني واملهجرين (PRM) بدعم 
العودة وإعادة االندماج الطوعية للمهجرين عن طريق 

مساعدتهم للبحث عن مسكن، ووظيفة، ووصول إىل 
الخدمات العامة. ويعمل منسقو الالجئني يف مكتب السكان 

والالجئني واملهجرين مع القادة العراقيني ملساعدتهم يف 
تخصيص ارض لالجئني واملهجرين ولتقديم الدعم لكل من 

الفريقني املرشدين من خالل املنظمة الدولية للهجرة وبرنامج 
الغذاء العاملي التابع لألمم املتحدة (WFP). وتركز املنظمة 

الدولية للهجرة عىل االحتياجات االقتصادية واالجتامعية 
إلعادة اندماج العائدين ومجتمعاتهم املضيفة باستخدام 
منح عينية ومساعدات لألعامل التجارية. ويقوم برنامج 

الغذاء العاملي بتشغيل برنامج النقد مقابل العمل والذي 
يهدف إىل إعادة تأهيل البنية التحتية للمجتمع وتوفري 

فرص عمل فورية لنحو ١٢٠٠٠ من األرس األكرث ضعفا يف 
محافظات دياىل وبغداد. ومل يقم مكتب السكان والالجئني 

واملهجرين بتخصيص موارد مالية جديدة للسنة املالية ٢٠١١ 
للنشاطات يف العراق، بدال من ذلك يقوم الرشكاء الرئيسيني، 
ومن ضمنهم املفوضية العليا لالجئني التابعة لألمم املتحدة 
واملنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الغذاء العاملي باستخدام 

موارد مالية تم تخصيصها يف نهاية السنة املالية ٢٠١٠ لتنفيذ 
الربمجة.٢٧٤

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/ مكتب مساعدة الكوارث 
األجنبية 

حتى تاريخ ٣١ كانون األول/ديسمرب، ٢٠١٠ كان قد خصص 
مكتب مساعدة الكوارث األجنبية (OFDA) التابع للوكالة 

األمريكية للتنمية الدولية أكرث من ٤٢٥٫٥٤ مليون دوالر 
وانفق ٤٠٥٫٤٠ مليون دوالر لتوفري الدعم يف حاالت الطوارئ 

لتحسني الظروف املعيشية الخاصة باملهجرين والالجئني، 
و النسب السكانية الضعيفة األخرى يف العراق.٢٧٥ كام 

يقوم أيضا مكتب مساعدة الكوارث األجنبية بالتنسيق مع 
املنظامت الحكومية، واملنظامت الغري حكومية، ووكاالت 

األمم املتحدة ملساعدة األشخاص املهجرين للعودة إىل 
مناطق األصلية، واالندماج يف مناطق التهجري أو إعادة 

االستقرار يف موقع ثالث. كام يقوم أيضا مكتب مساعدة 
الكوارث األجنبية بدعم مراكز مساعدة العائدين (الحكومة 

العراقية) يف العراق لتسهيل العودة األمنية والطوعية 
للمهجرين والالجئني. وىف هذا الربع السنوي يضمن مكتب 

مساعدة الكوارث األجنبية استمرار إنشاء وإعادة تأهيل 
املالجئ يف ١٢ من أصل ١٨ محافظة من محافظات العراق. 

يف السنة املالية ٢٠١٠، وفر مكتب مساعدة الكوارث األجنبية 
أكرث من ٤٥ مليون دوالر يف شكل مساعدات إنسانية إىل 

النسب السكانية الضعيفة يف العراق، ومنهم املهجرون.٢٧٦ 
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تزال جارية لتوسيع املبادرة لبغداد.٢٨٤ ويظل التحدي األكرب 
هو نقص فرص العمل يف القطاع الزراعي بسبب البنية 
األساسية للري التي دمرتها الحرب وآثار الجفاف لعدة 

سنوات.٢٨٥ وبعد نجاح مساعدة ٥٠٠ من األرس العائدة يف 
دياال، يعمل الربنامج عىل اإلعداد للتوصل لعودة ١١٫٦٨٢ من 
األرس يف محافظتي دياال وبغداد.٢٨٦ ذكرت الحكومة العراقية 
أن هناك أكرث من ١٤٫٨٠٠ عائلة عادت إىل دياال بعد تنفيذ 

املبادرة وتراجع العنف يف املحافظة.٢٨٧

الدعم الدويل لالجئني واملهجرين

يف كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠، تم إصدار تقرير مكتب 
املساءلة الحكومية عن العراقيني املهجرين ينتقد املجتمع 

الدويل بسبب فشله يف خلق منهج منسق إلعادة إدماج 
العراقيني املهجرين، ويتهم حكومة الواليات املتحدة 

واملفوضية العليا لالجئني التابعة لألمم املتحدة بالخطأ 
إلهاملهم إعالن إسرتاتيجيتهم الخاصة.٢٨٨ ويلقى التقرير 

الكثري من اللوم عىل نقص خطط االندماج بخصوص القيود 
املفروضة عىل وزارة التهجري والهجرة من الحكومة العراقية، 

ولكنها تالحظ أن نقص تركيز اإلسرتاتيجية الدولية قد قام من 
وجهة نظر مكتب املساءلة الحكومية بعرقلة جهود تقييم 
احتياجات املهجرين والالجئني. وعىل وجه التحديد، ويذكر 

التقرير ثالثة قضايا مهمة:٢٨٩
وهناك عدم فاعلية محتملة ملراكز املساعدة املتعددة • 

والوحدات املتنقلة التي يقوم بتشغيلها كيانات مختلفة 
تهدف إىل مساعدة العائدين. هناك العديد من الوكاالت 

التي تعمل إليجاد املأوى والعمل، والخدمات األساسية 

اإلجاميل: ~١٫٣ مليون

٪٣٣٪٥٨ املسلمني السنةاملسلمني الشيعة

أخرى/غري معروفة
٪٤

املسيحيني
٪٥

اإلجاميل: ~٣١١,٠٠٠

٪٥٦
٪٢١

٪١٤

املسلمني الشيعة
املسلمني السنة

املسلمني الغري متحيزين٤٪
أخرى/غري معروفة

٪٥
املسيحيني

االنتامءات الدينية لالجئني املسجلني حتى نهاية آخر عام ٢٠٠٨ 

مالحظة : تم تقييم ٢٢١٩٨٣ عائلة مهجرة داخلياً.

املصدر : تقرير املساءلة الحكومية، GAO-11-124، "العراقيني املهجرين: 
االسرتاتيجية الدولية املتكاملة الالزمة إلعادة إدماج الالجئني يف العراق 

واملرشدين داخليا والالجئني العائدين،" ٠٢/١٢/٢٠١٠، ص ٩-١٠.

االنتامءات الدينية للمهجرين داخليا والالجئني
االنتامءات الدينية للمهجرين داخليا يف العراق حتى تاريخ ٢٠١٠/٢   

–
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وزارة الخارجية األمريكية أيضا إىل أن حكومة الواليات 
املتحدة مل تشجع العراقيني مسبقا عىل العودة إىل أماكنهم 
األصلية، ولكنها بدال من ذلك قامت بدعم العودة الطوعية 

وإعادة االندماج. كام أشارت وزارة الخارجية األمريكية أيضا 
إىل أنها قد قامت بحث الحكومة العراقية بشكل مستمر عىل 
زيادة مشاركتها يف قضايا املهجرين والالجئني. أما عن الوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية فقد اتفقت يف ردها عىل التقرير 

مع توصيات مكتب املحاسبة الحكومية، مع مالحظة أنها 
قد عملت مع مكتب السكان والالجئني واملهجرين وآخرين 
عىل نسخة غري مصنفة من إسرتاتيجية املهجرين والالجئني 

للواليات املتحدة.٢٩٠

إعادة توطني الالجئني يف الواليات املتحدة

هناك أكرث من ٥٨,٨٠٠ الجئ عراقي وحاميل تأشرية الهجرة 
الخاصة (SIV) قد أعيد توطينهم يف الواليات املتحدة يف 
الفرتة بني ١ترشين األول/أكتوبر،٢٠٠٧ و٣١ كانون األول/

ديسمرب، ٢٠١٠، من ضمنهم ٥٤,٥٥١ الجئ وعىل األقل 
٤,٢٦٣ من حاميل تأشرية الهجرة الخاصة (تقوم وزارة 

الخارجية األمريكية مبتابعة حاميل تأشرية الهجرة الخاصة 
الذين يتم إعادة توطينهم من خالل مكتب السكان والالجئني 

واملهجرين فقط). تم إعادة توطني الغالبية العظمى من 
الالجئني يف كاليفورنيا، وتكساس، وميتشجان، والينوى، 

وأريزونا، بينام الغالبية من حاميل تأشرية الهجرة الخاصة 
استقروا يف تكساس، وكاليفورنيا، وفريجينيا، وواشنطون، 

وتينيىس.٢٩١ ◆

للمهجرين والالجئني، ولكن ليس هناك طريقة متسقة 
لقياس نجاحهم مقابل األهداف الدولية إلعادة االندماج. 

كان يتم تصنيف أو اعتبار أهداف ونتائج الجهود • 
الدبلوماسية األمريكية واملساعدات املادية املقدمة من 

خالل الرشكاء املنفذين معلومات حساسة وال يتم توفريها 
للعامة.

ومل تنجح الحكومة العراقية يف االلتزام بتشجيع العودة • 
وإعادة االندماج وفقا للمنظامت الدولية ومسئويل 

الواليات املتحدة. تصدر وزارة التهجري والهجرة سياسة 
قومية للتهجري ولكنها تفتقر إىل السلطة لقيادة الجهود 

الوزارية، مام ينتج عنه تحديات بريوقراطية يواجهها 
العائدون يف أثناء محاولتهم استعادة املمتلكات أو 

الحصول عىل رواتب الحكومة.

ويقرتح التقرير أن املنهج األكرث فاعلية قد يكون دمج 
السياسات والربامج يف إسرتاتيجية واحدة شاملة بقيادة 

عراقية والتي تتضمن أهداف واضحة وُمتفق عليها. وكان رد 
وزارة الخارجية األمريكية عىل التقرير اإلشارة إىل أن هناك 
عوامل عديدة أثرت عىل املساعدات األمريكية للمهجرين 

والالجئني، مبا يف ذلك األوضاع األمنية يف العراق، األمر الذي 
أعاق التنقل وجعل من الصعب رصد الربامج. كام أشارت 

 

  

  

 

.



  I  I /  

ديسمرب ٢٠١٠ كانت النسبة العامة للعنف يف العراق ٩٠٪ اقل من 
الذروة التي شهدها عام ٢٠٠٧. يف العام املايض، كان متوسط عدد 

األحداث األمنية اليومية عىل الصعيد الوطني أقل من ٢٥—مام 
يجعل عام ٢٠١٠ أقل األعوام عنفا منذ بدء العمليات األمريكية يف 

عام ٢٠٠٣ (انظر الشكل ٤٫٥). ٢٩٧ ومع ذلك تظل العراق مرسًحا 
للهجامت الشامل العشوائية والهجامت املستهدفة املتكررة عىل 
مسئويل الحكومة، أفراد األمن، واألقليات الدينية. وىف ٢ ترشين 

الثاين/نوفمرب، أطلقت منظمة القاعدة يف العراق أكرب هجمة 
شاملة يف الربع السنوي الحايل، حيث فجرت ١٦ قنبلة قتلت 

٧٠ شخص وجرحت ٢٥٠ عىل األقل يف بغداد.٢٩٨ للحصول عىل 
تحديث املؤرشات األمنية انظر الشكل ٤٫٦.

الهجامت عىل األقليات املسيحية
ذكرت الحكومة العراقية، انه يف ٣١ ترشين األول/أكتوبر، عام 

٢٠١٠، قُتل ما يقرب من ٥٠ عضو من أعضاء كنيسة سيدة النجاة 
يف بغداد، وُجرح نحو ٧٥، بعد هجوم مجموعة أمامية من منظمة 

حتى تاريخ ٣١ كانون األول/ديسمرب،٢٠١٠ كان قد انترش حوايل 
٤٩,٧٠٠ من القوات األمريكية يف العراق.٢٩٢ تحت عملية الفجر 
الجديد، والتي بدأت يف ٣١ آب/أغسطس، ٢٠١٠ وكانت مهمة 

القوات األمريكية يف العراق (USF-I) هي إرشاد وتدريب 
ومساعدة وإعداد قوات األمن العراقية (ISF). وبناء عىل طلب 
الحكومة العراقية، قد تقوم القوات األمريكية يف العراق بقيادة 
عمليات مكافحة إرهاب مشرتكة وتقوم بتقديم أشكال الدعم 

األمني األخرى. كام تقوم أيضا القوات األمريكية يف العراق بحامية 
املدنيني العاملني مع األمم املتحدة والبعثة األمريكية يف العراق 

لبناء قدرة مدنية يف أنحاء املحافظات.٢٩٣ 
وىف ١٥ كانون الثاين/يناير، ٢٠١٠، اسقط جندي عراقي واحد 

عىل األقل جنديني أمريكيني بالرصاص يف مركز التدريب يف العراق. 
وقد قُتل جندي أمرييك ثالث يف حادثة منفصلة يف نفس اليوم- 

األكرث دموية بالنسبة للقوات األمريكية منذ متوز/يوليو ٢٠١٠. ٢٩٤ 

مستويات العنف األخرية

وذكرت القوات األمريكية يف العراق الخطر املستمر للعنف من 
عدد من املجموعات اإلرهابية الغري معروفة يف أرجاء العراق. وما 
زالت متثل منظمة القاعدة يف العراق (AQI) تهديد خطري، ولكن 
ذكرت القوات األمريكية يف العراق أن قدرات املجموعة تدهورت 

كنتيجة الستهداف األمريكيني والعراقيني لعملياتها.٢٩٥
وىف عام ٢٠١٠، حينام انخفض عدد القوات األمريكية إىل 

النصف منذ مستويات ٢٠٠٩، فان عدد الحوادث األمنية انخفضت 
بنسبة تصل إىل أكرث من ٢٠٪. ٢٩٦ وحتى تاريخ ٣١ كانون األول/

األمن
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٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠
املصدر: USF-I,  ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق الحصول عىل بيانات بتاريخ،٢٠١١/٤/١.
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الضحايا من املدنيني العراقيني

الحوادث األمنية

 الثورات يف بغداد
والفلوجة والنجف

 االنتخابات العراقية

االستفتاء عىل الدستور

 تفجري مسجد سامراء

 االنتخابات
الربملانية

 انتخابات
املحافظات

 االنتخابات
الوطنية

التدفق األمرييك
(١٥٠,٠٠٠ من القوات<)

 تشكيل مجلس
صحوة األنبار

الرئيس بوش
يعلن تدفق 
القوات 

 مقتىض الصدر
 يعلن وقف
إطالق النار

 عمليات مدينة
البرصة والصدر

”مثلث املوت“

الرصاع املدين
٢٠٠٦/٢٢/٢—٢٠٠٧/٢/٥

بناء الدولة والتوطيد
٢٠٠٨/١/٥—٢٠١٠/٣٠/١٢

”مثلث السنة“الحدود الداخلية املتنازع عليها

التمرد
٢٠٠٤/١/١−٢٠٠٦/٢١/٢

٥٠ حادثة < ٢٠–٥٠ حادثة ١٠–٢٠ حادثة ٢-١٠ حادثة ٠–٢ حادثة السنة الشيعة

القوات األمنية الشهرية والضحايا من املتعاقدين

األحداث األمنية الشهرية والضحايا املدنيني

األحداث األمنية السنوية لكل ١٠٫٠٠٠ شخص، حسب املحافظة

األحداث األمنية والضحايا يف العراق، ٢٠٠٤/١–٢٠١٠/١٢

مالحظة : مل يتم تدقيق البيانات. األرقام قد تتأثر بالتقريب. "تدفق الواليات املتحدة" يدل عىل الفرتة التي تم فيها دفع ما ال يقل عن ١٥٠،٠٠٠ من القوات االمريكية يف العراق. بيانات ضحايا قوات األمن الداخلية 
لبيانات الوفيات االتي وقعت قبل ٤/١/٢٠٠٥ غري متوفرة.

املصادر : وزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن يف العراق، ٢٠٠٦/٢-٢٠٠٩/٩ ؛ وزارة العمل، ردا عىل طلب استدعاء البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٥/١١/٢٠٠٩ ، ٠٥/٠١/٢٠١٠ ، 
١٢/٠٤/٢٠١٠ ، ٠٧/٠٧/٢٠١٠ ، ٠٧/١٠/٢٠١٠ ، ١٤/٠١/٢٠١١ و؛ معهد بروكينغز ، ومؤرش العراق ، ٣٠/١٢/٢٠١٠ ، الصفحتان ١٢ و ١٤ ؛ تقارير املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ربع سنوية ونصف السنوية 
للكونغرس الواليات املتحدة ، ٤ / ٢٠٠٩ ، ١٠ / ٢٠٠٩ ، و١ ٢٠١٠ / ، الحكومة العراقية، ردا عىل طلب استدعاء البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢١/١٢/٢٠٠٩ ؛ جامعة جنوب فلوريدا ، 

األول ، ردا عىل طلب استدعاء البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٤/١/٢٠١١. 
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البيانات املعدلة عن الحوادث األمنية
اعتمد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق عىل 

السلطات العسكرية األمريكية (يف القيادة املركزية 
األمريكية (CENTCOM)، والقوات األمريكية يف العراق، 

وكيانات القوات املتعددة الجنسيات السابقة) للحصول 
عىل بيانات الحوادث األمنية الواردة يف التقارير ربع 
السنوية للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق. 

قدمت القيادة املركزية األمريكية يف شباط/فرباير ٢٠١٠، 
للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق مجموعة 
كاملة تغطس األحداث األمنية من كانون الثاين/يناير 
٢٠٠٤ وحتى كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٨، وذلك ألن 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق مل يكن لديه 
املجموعة الكاملة من البيانات يف ذلك الوقت. وجاءت 

مجموعة البيانات من القوات متعددة الجنسيات 
(MNC-I)، وكانت متفقة مع البيانات السابقة املقدمة 
من القوات املتعددة الجنسيات حول الحوادث األمنية 

خالل النصف األول من ٢٠٠٩. 
وخالل إعداد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق لتقريره ربع السنوي يف نيسان/أبريل ٢٠١٠، تلقى 
مجموعة أخرى من البيانات من القوات األمريكية يف 

العراق، والتي تغطي الفرتة من ١ نيسان/أبريل ٢٠٠٩، 
وحتى ٢٦ آذار/مارس ٢٠١٠. وعىل أرض الواقع، بدت 

مجموعة هذه البيانات األكرث حداثة متعارضة مع 
أقدم مجموعة ألنها أظهرت املزيد من الحوادث بشكل 

ملحوظ يف الفرتة من نيسان/أبريل إىل حزيران/يونيو 
٢٠٠٩. وشكك املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
يف دقة البيانات، وأخرب بأن هذا هو كل ما ميكن توفريه. 

ويعكس إطار "الحوادث الشهرية" يف الشكل ٢٫١١ يف 

تقرير املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ربع 
السنوي نيسان/أبريل ٢٠١٠ انقطاع البيانات ويبدو من 

الواضح أن البيانات جاءت من مصدرين مختلفني. وعرض 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق نفس البيانات 

التاريخية مستكملة بالتحديثات من القوات األمريكية 
يف العراق يف تقريره ربع السنوي يف متوز/يوليو وترشين 

األول/أكتوبر ٢٠١٠.
ويف ٣٠ ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠١٠، اتصلت القوات 

األمريكية يف العراق باملفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق وطعنت يف دقة بيانات الحوادث األمنية 
املعروضة يف تقرير املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق ربع السنوي يف ترشين األول/أكتوبر ٢٠١٠. وبعد 
مراجعة البيانات األساسية، أقرت القوات األمريكية يف 
العراق بأن الرسوم البيانية التي أعدها املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق تعكس بأمانة البيانات 

التي قدمتها القوات األمريكية يف العراق للمفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق—ولكن هذه البيانات كانت 
هي غري الصحيحة. وذكرت القوات األمريكية يف العراق 

للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أنها "عن غري 
قصد قدمت ملف بيانات غري صحيحة يف أيلول/سبتمرب 

٢٠١٠ عند الرد عىل طلب البيانات ربع السنوي."٢٩٩ 
ووفقا للقوات األمريكية يف العراق، فإن البيانات الخاطئة 
تعكس "حوادث كام هي (قبل تحليلها) عرب عدة فئات، 
والتي ال تستوف غالبيتها معايري التحليل األولية لتفادي 

التكرار املطلوبة حتى يتم تسجيلها كحوادث أمنية".٣٠٠
وتلقى املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

البيانات املنقحة من القوات األمريكية يف العراق يف ٤ 
كانون الثاين/يناير ٢٠١١. الشكل ٤٫٧ يقارن البيانات "غري 

الصحيحة" القدمية مع البيانات الجديدة "الصحيحة". 
واعرتفت القوات األمريكية يف العراق بأن، "يف حني يصور 

الرسم البياين البيانات املقدمة، فإنه ال ميثل البيانات 
الشهرية املسجلة رسميا عن الحوادث األمنية."٣٠١ 

وتظهر مجموعة البيانات الجديدة حوادث أمنية أكرث 
من تم اإلبالغ عنها سابقا يف الفرتة من منتصف ٢٠٠٦ 

إىل منتصف ٢٠٠٧. ووفقا للقوات األمريكية يف العراق، 
فقد تم إيضاح أن هذا الفارق مرشوح عن طريق 

إدراج املعلومات املقدمة من قبل الدولة املضيفة التي 
ذكرت يف وزارة الدفاع (DoD) لشبكة تبادل بيانات 

املعلومات املجمعة (CIDNE) منذ آب/أغسطس 
٢٠٠٦. كام تنحرف البيانات الجديدة أيضا بشكل كبري 

عن مجموعة البيانات القدمية التي تبدأ يف نيسان/أبريل 
٢٠٠٩. ومن نيسان/أبريل ٢٠٠٩ وحتى آب/أغسطس 
٢٠١٠، تظهر البيانات املعدلة انخفاضا بنسبة ٥٠٪ يف 

مجموع الحوادث األمنية نسبة إىل البيانات املقدمة من 
قبل القوات األمريكية يف العراق يف السابق. وإذا كانت 
البيانات الجديدة دقيقة، فإن كل الحوادث األمنية التي 

تلقاها املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق من 
القوات األمريكية يف العراق يف ٢٠١٠—وليس مجرد 

البيانات التي تلقاها يف أيلول/سبتمرب—كانت غري دقيقة. 
وجميع األشكال التوضيحية للحوادث األمنية الواردة 

يف هذا التقرير كانون الثاين/يناير ٢٠١١ تستخدم البيانات 
الجديدة، وهي البيانات املصححة التي قدمتها القوات 

األمريكية يف العراق يف يف ٤ كانون الثاين/يناير ٢٠١١. 

٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠٢٠٠٧٢٠٠٦٢٠٠٥٢٠٠٤٠
١,٠٠٠
٢,٠٠٠
٣,٠٠٠
٤,٠٠٠
٥,٠٠٠
٦,٠٠٠
٧,٠٠٠
٨,٠٠٠

البيانات الحديثة التي قدمتها 
القوات األمريكية يف العراق للمفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف
٢٠١١/٤/١

البيانات الحديثة التي قدمتها القوات األمريكية يف العراق 
للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بدءاً من  
بيانات الفيلق املتعدد الجنسيات ٢٠١٠/٣١/٣ وحتى ٢٠١٠/٤/١٠

يف العراق القدمية التي قدمتها 
القيادة املركزية األمريكية 
للمفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق يف٢٠١٠/٢٢/٢

بيانات الفيلق املتعدد 
الجنسيات يف العراق 

القدمية املقدمة للمفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق يف٢٠٠٩/٢/٧

مقارنة بني بيانات األحداث األمنية القدمية والتي تم تنقيحها، ٢٠٠٤–٢٠١٠ 

املصادر: MNC-I, ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامرالعراق الحصول عىل بيانات بتاريخ، ٢٠٠٩/٢/٧; CENTCOM, ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامرالعراق الحصول عىل بيانات بتاريخ, ٢٠١٠/٢٢/٢; USF-I, ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامرالعراق الحصول عىل بيانات بتاريخ، ٢٠١٠/٣١/٣, ٢٠١٠/١/٤, 

٢٠١٠/١/٧, ٢٠١٠/٤/١٠, و ٢٠١١/٤/١.
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إضافية مللء ثغرات أساسية قدرات قوات األمن العراقية أو قبول 
مخاطرة التقصري يف قدرتها عىل تأمني كامل العراق من التهديدات 

الداخلية والخارجية عند رحيل قوات الواليات املتحدة وفقا 
لالتفاقية األمنية."٣١١ باإلضافة إىل النقص يف القدرات اللوجيسيتية 

 DoD) التي يظهرها مكتب املفتش العام لدى وزارة الدفاع
OIG) يف الربع السنوي الحايل، وذكرت البعثة األمريكية للنصح 
والتدريب يف العراق أن الفساد داخل قوات األمن العراقية قد 

عرقل التنمية وقاد إىل عدم كفاءة يف تخصيص املوارد املالية 
والبرشية، باإلضافة إىل غياب عملية التخطيط وفقا للمتطلبات 

للحفاظ عىل امن البنية التحتية واملعدات.٣١٢

وضع وزارة الدفاع العراقية

القاعدة يف العراق عىل الكنيسة وتم احتجاز رهائن من املصلني 
لعدة ساعات. وقد فجر املهاجمون أحزمة ناسفة إطالق النار عىل 

الرشطة العراقية (IP) ردا منهم عىل اقتحام األخرية للمبنى، مام 
أسفر عن قتل العديد من الرهائن وسبعة من ضباط الرشطة. 

وقد قتل خمسة من املهاجمني وتم احتجاز مثانية.٣٠٢ بعد عرشة 
أيام، أدى انفجار قنبلة يف الصباح الباكر وهجامت مدافع عىل 

منازل املسيحيني يف بغداد إىل قتل ثالثة أفراد عىل األقل وجرح 
٢٦. وبالتايل أعلنت إدارة التهجري والهجرة العراقية يف محافظة 

داهوك أنها استقبلت أكرث من ٨٠ عائلة مسيحية فروا من بغداد 
واملوصل.٣٠٣

إزالة األلغام األرضية
يف ٢٥ ترشين األول/أكتوبر، عام٢٠١٠، دعت العراق املساعدة 
الدولية إىل إزالة ما يقرب من ٢٠ مليون لغم أرىض يف جميع 

أنحاء البالد. وقد أعلنت األمم املتحدة أن العراق ملوثة بشدة 
باملتفجرات من مخلفات الحرب واأللغام األرضية، وغريها من 

الذخائر.٣٠٤ خالل األعوام ١٩٩١-٢٠٠٨، ما يقرب من ٨٠٠٠ عراقي، 
من بينهم ٢٠٠٠ طفل، لقوا مرصعهم أو تشوهوا من جراء األلغام 

والقنابل العنقودية، وفقا ألرقام األمم املتحدة.٣٠٥ وقد الحظت 
بعثة األمم املتحدة لتقديم املساعدة للعراق (UNAMI) أن 

األلغام األرضية ترض ١٫٦ مليون عراقي، وأن ٩٠٪ من األلغام تقع 
يف األرايض الزراعية. وقد أكد املاليك رئيس الوزراء أن املشكلة 

تضاعفت بسبب نقص خرائط األلغام يف املنطقة، وقام بطل 
املساعدة من املجتمع الدويل.٣٠٦

قوات األمن العراقية

واعتبارا من ٣١ كانون األول/ديسمرب، ٢٠١٠ كان ما يقرب من 
٨٠٠,٠٠٠ فرد من قوات األمن يؤدى الخدمة يف وزارة الدفاع 

العراقية (MOD)، ووزارة الداخلية العراقية (MOI) والقوات 
الوطنية العراقية ملكافحة اإلرهاب.٣٠٧ للتوزيع من حيث الوزارة، 

انظر الجدول ٤٫٣.
وقد ذكرت البعثة األمريكية للنصح والتدريب يف العراق 

(ITAM) التابعة للقوات األمريكية يف العراق، انه يجرى يف الربع 
السنوي الحايل تطوير القيادة العراقية للعمليات املشرتكة لدعم 
انتقال مسئولية األمن الداخيل إىل مكونات الرشطة العراقية.٣٠٨ 

كام ذكرت أيضا القوات األمريكية يف العراق التقدم الذي حدث يف 
دمج قوات الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان التي تعمل 

تحت غطاء وزارة الدفاع العراقية.٣٠٩ وقد انتهى متويل الواليات 
املتحدة لجزء من برنامج دمج قوات الحكومة العراقية وحكومة 

إقليم كردستان يف كانون األول/ديسمرب، ٢٠١٠. ٣١٠ 
عىل الرغم من هذه التحسينات فقد ذكرت القوات األمريكية 

يف العراق أن الواليات املتحدة تواجه خيار القيام باستثامرات 
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ويركز التدريب الحايل عىل- باإلضافة إىل مهمة كبرية ملرة واحدة 
لتدريب ودمج خدمة حامية املرافق (FPS) (مرشوحة أدناه) - 
قوات رشطة مدربة تدريب مهني، تعمل مبا فيه الكفاية وقادرة 

عىل قمع التمرد، مام يخلق بيئة من األمن الداخيل، وتطبيق 
سيادة القانون.٣٢١ وقد ذكرت البعثة األمريكية للنصح والتدريب 

يف العراق انه يتم حاليا تحليل كم عدد املستشارون االضاىف 
الرضوري لدعم ٢٧٣ سلطات االئتالف الوطني التي تعمل حاليا يف 

العراق، وكيف سيتم تعيينهم ونرشهم.٣٢٢

حالة انتقال خدمة حامية املرافق
إن خطة انتقال أفراد خدمة حامية املرافق إىل خدمة الرشطة 

العراقية قد تطورت ببطء منذ عام ٢٠٠٨. ٣٢٣ ويف ترشين الثاين/
نوفمرب أعلن وزير الداخلية أنه وافق عىل متويل وزارة الداخلية 
العراقية لتدريب حوايل ٧٦٫٠٠٠ من أفراد خدمة حامية املرافق 

ليكونوا ضباط رشطة يف عام ٢٠١١. ٣٢٤ ومبوجب اتفاقية االنتقال، 
فان جميع مقاويل خدمة حامية املرافق يصبحون من الرشطة 

العراقية يف أواخر شهر كانون الثاين/يناير أو مطلع شباط/ فرباير 
٢٠١١. وسيؤدى هذا التغيري يف الحالة إىل حل اختالالت الدفع 

التي حدثت مع موظفي خدمة حامية املرافق يف وزارة الصناعة 
وبلدية بغداد (أمانات).٣٢٥ 

وحاليا تضم خدمة حامية املرافق حوايل ٩١,٦٥٠ موظف. من 
بني هؤالء، يوجد حوايل ١٧,٣٣٠ رشطة خدمة حامية املرافق بدوام 

كامل، وحوايل ٧٤,٣٢٠ مقاولني وزارة الداخلية العراقية. ومن 
الناحية التاريخية، فان املقاولني قد كسبوا نصف مكسب موظفي 
خدمة حامية املرافق بدوام كامل بينام يواجهون نفس الصعوبات 
واألخطار. وباإلضافة إىل ذلك فان املقاولني ال يتوفر لديهم بطاقات 

الهوية الخاصة بوزارة الداخلية العراقية، والتي ترخص لهم 
حمل السالح. وىف املايض، قامت قوات التحالف وضباط الرشطة 

العراقية مبصادرة أسلحة بعض مقاول وزارة الداخلية العراقية 
وذلك لعدم حملهم لبطاقات الهوية املذكورة. ومن املتوقع حل 

هذه املشاكل عندما يصبح املقاولون ضباط يف الرشطة العراقية يف 
أوائل ٢٠١١. ٣٢٦ 

ذكرت القوات األمريكية يف العراق أن قوات األمن العراقية تُعترب 
اآلن قادرة عىل مكافحة التمرد (COIN) أن وجود املدربني 

العراقيني املؤهلني رضوري للحفاظ عىل وجود قوات مكافحة 
التمرد التابعة للجيش العراقي يف مكانها.٣١٣ كام ذكرت البعثة 

األمريكية للنصح والتدريب يف العراق أن هناك أكرث من ١٩١,٠٠٠ 
فرد يف الجيش العراقي قد تم إيفادهم يف ١٣ فرقة مشاة خفيفة 

و١ فرقة ميكانيكية. وقد تخرج أكرث من ٥٤,٨٠٠ جندي يف الجيش 
العراقي من برامج التدريب األولية واملتخصصة خالل عام ٢٠١٠. 
٣١٤ ويستمر التدريب يف مدارس املعدات امليكانيكية واملتخصصة 

يف برنامج زمني بالتنسيق مع برنامج تحديث معدات الجيش 
العراقي.٣١٥

وتقود وزارة الدفاع العراقية تدريب الجيش العراقي يف ٢٠ 
موقع، والذي يتم توفريه لنطاق من الدورات التدريبية الفردية 

والجامعية وتدريب القادة. ويركز التدريب الحايل عىل إعداد 
الجيش العراقي لعمليات االستقرار والدفاع الخارجي. وقد انتقل 

اآلن مفهوم "تدريب املدرب" من القوات األمريكية يف العراق 
إىل وزارة الدفاع العراقية، ويقال أن إيفاد مدربني عراقيني عىل 

املستوى االدارى قد شارف عىل االنتهاء.٣١٦ 

موقف وزارة الداخلية العراقية
وفقا لتقييامت وزارة الدفاع األمريكية، فان كل من قوات 

امن وزارة الداخلية العراقية ووزارة الدفاع العراقية قد يكونوا 
 -(MEC) متأخرين يف الوصول إىل القدرة األساسية القياسية
وهو املعيار الذي يحدد" إمكانية الوزارات األمنية العراقية، 
واملؤسسات، والقوات توفري األمن الداخيل وامتالك قدرات 

تأسيسية للدفاع ضد التهديدات الخارجية.٣١٧ ومن بني قوات وزارة 
الداخلية العراقية املتعددة، يتم حاليا تقييم الرشطة االتحادية 

(FP) ورشطة البرتول فقط لتكون قادرة من الناحية التشغيلية. 
 ،(DBE) ويتم تقييم الرشطة العراقية، وإدارة تقوية الحدود

وخدمات ميناء الدخول عىل أساس امتالك القدرة عىل تحسني 
املهارات األساسية والتقنية. ومع ذلك فمن املتوقع أن تحتوى 

كل قوات امن وزارة الداخلية العراقية عىل فجوات يف التمويل، 
واإلدارة، والرقابة، والبنية التحتية اللوجيستية خالل الوقت الذي 
تنسحب فيه القوات األمريكية يف العراق يف كانون األول/ديسمرب 

 ٢٠١١. ٣١٨
واعتبارا من ٣١ كانون األول/ديسمرب، ٢٠١٠ تم تدريب أكرث 
من ٧٠٨,٦٠٠ موظف من خالل مراكز وزارة الداخلية العراقية 

بشكل اساىس يف هذه املكونات الثالثة:٣١٩ 
٤٥٩,٢٦٨ موظف يف الرشطة العراقية• 
١٠٤,٨٣٤ موظف يف الرشطة االتحادية• 
٦٥,٥٤١ موظف يف إدارة تقوية الحدود• 

ويتم عقد تدريب وزارة الداخلية العراقية يف ٣٦ مركز تدريب 
نشط, ٢٨ منها يدعمها مستشارو الرشطة املدنية األمريكية.٣٢٠ 
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كل أنحاء البالد. وترتاوح املرتبات الحالية وفقا للمحافظة من ١٣٠ 
إىل ٣٠٠ دوالر يف الشهر. وقد ذكرت وزارة املالية أن نفس الكمية 

قد تم تضمينها يف عرض امليزانية لعام ٢٠١١ املقدم ملجلس 
النواب.٣٣٣ 

ويتواصل اإلبالغ عن الشكاوى حول الربنامج. ومع ذلك فان 
مكتب نزع السالح والترسيح وإعادة االندماج (DDR) التابع 

للحكومة العراقية قد أبلغ عن التحسينات يف دفع مرتبات أعضاء 
منظمة أبناء العراق.٣٣٤ 

وقد تخلفت مرتبات شهر آب/أغسطس عن الربنامج الزمني • 
وتم دفعها مع دفع مرصوفات شهر أيلول/سبتمرب. 

وىف بعض املناطق، فان مرتبات شهر ترشين األول/أكتوبر • 
املستحقة للدفع يف يوم ١٤ ترشين الثاين/نوفمرب، مل يتم 

استكاملها حتى نهاية شهر ترشين الثاين/نوفمرب. 
وىف االنبار ومتيم، تراجعت املرتبات بشكل كبري عن الربنامج • 

الزمني وكال من مرتبات شهري ترشين األول/أكتوبر وترشين 
الثاين/نوفمرب تم دفعها معا. 

وقد تم استكامل مرتبات شهر ترشين الثاين/نوفمرب يف الوقت • 
املحدد وذلك يف خمسة من أصل تسعة محافظات حيث تعمل 

منظمة أبناء العراق. أما املحافظات املتبقية فقد تم االنتهاء 
منها يف ١٨ كانون األول/ديسمرب.

ومل يتم استحقاق مرتبات شهر كانون األول/ديسمرب حتى يوم • 
١٤ كانون الثاين/يناير ٢٠١١. ومع ذلك فان الحكومة العراقية 

وسيتم استخدام اثني عرش أكادميية تدريب تابعة لوزارة 
الداخلية العراقية يف جميع أنحاء العراق لقيادة تدريب خدمة 

حامية املرافق. وتدعو الخطة إىل ١١ دورة تدريب، متتد عدة 
أشهر، مع ٦,٧٠٠ مقاول لتدريبهم يف كل دورة مكونة من أربعة 

أسابيع. وسيستغرق انجاز هذا حوايل ١٨ شهر. وسوف يقوم 
املنهج بدمج عنارص كل من تدريب التجنيد االساىس ومنهج خدمة 

حامية املرافق.٣٢٧ 
وذكرت البعثة األمريكية للنصح والتدريب يف العراق أن 

النفقات البالغ قيمتها ١٠ مليون دوالر الخاصة بصندوق قوات 
األمن العراقية (ISFF) واملخصصة لبناء مرفق تدريب تابع لخدمة 

حامية املرافق هي اآلن محل سؤال بسبب "التقدم الغري كايف" 
والذي حدث لهذا املرشوع.٣٢٨ 

برنامج الكالب البوليسية
برنامج الكالب البوليسية مثال عىل الربامج التدريبية املتخصصة 

األخرية. يف ٧ ترشين الثاين/نوفمرب، ٢٠١٠، قامت املدرسة العراقية 
لربنامج الكالب البوليسية ومدربيها بالتصديق عىل ٢٦ مدرب 

كالب الكشف عن املتفجرات، ١٤ من مساعدي الطبيب البيطري، 
و٣ أطباء بيطريني يف كلية الرشطة ببغداد. ويتطلب التوثيق 
كمدرب كالب الكشف عن املتفجرات من رجل الرشطة أن 

يستكمل برنامج ملدة ٤٥ يوم مع مدربني الكالب الرئيسيني. وكان 
تخرج ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠١٠، هو تخرج رابع مجموعة من 

مدريب الكالب الذين يقومون باستكامل الربنامج التدريبي، والذي 
قام بتخريج مجموع ١٦٤ فريق كشف عن املتفجرات. وسوف 

يعود الخريجني إىل محافظاتهم حيث سيعملون كفرق كشف عن 
املتفجرات، وسيقومون بأداء خدمتهم يف نقاط التفتيش األمنية.٣٢٩

منظمة أبناء العراق
 (SOI) مل يكن هناك تغيري يف عدد العاملني يف منظمة أبناء العراق
الذين انتقلوا إىل قوات األمن العراقية أو الوزارات الغري أمنية منذ 

الربع السنوي السابق. ومنذ ترشين األول/أكتوبر لعام ٢٠٠٨، 
تم تعيني ٨,٧٤٨ من أعضاء منظمة أبناء العراق يف قوات األمن 

العراقية وتم تعيني أكرث من ٣٠,٠٠٠ يف الوزارات الغري أمنية.٣٣٠ و 
ال متلك القوات األمريكية يف العراق اى معلومات عن عدد منظمة 

أبناء العراق امللتحقني بربامج التدريب املهنية والتعليمية. واىل 
الدرجة التي تتواجد بها مثل هذه الربامج، فان الحكومة العراقية 

تقوم بإدارتها.٣٣١ 

دفع رواتب منظمة أبناء العراق
قامت الحكومة العراقية بوفري أكرث من ٢٧٠ مليون دوالر لتقوم 

بدفع رواتب منظمة أبناء العراق يف عام ٢٠٠٩ وتعهدت مبا 
يساوى هذا املبلغ ملرتبات ٢٠١٠. ٣٣٢ ووفقا للقوات األمريكية يف 

العراق، فان مسودة ميزانية ٢٠١١ تتضمن التمويل لزيادة مرتبات 
منظمة أبناء العراق لتصل إىل ٣٠٠ دوالر يف الشهر لكل األعضاء يف 

( ) .

.



  I  I /  

الهجامت عىل منظمة أبناء العراق
افرتض أعضاء منظمة أبناء العراق خطر شخيص كبري خالل فرتة 

الربنامج التدريبي واستمر الخطر حتى بعد الفرتة عالية املستوى 
من الصعود. وحتى تاريخ ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠١٠، كان قد 
قُتل ٣٨٧ عضو من منظمة أبناء العراق يف ٦٦٣ هجمة. وتبدو 
الهجامت عىل منظمة أبناء العراق وكأنها أكرث استهدافًا يف عام 
٢٠١٠. وعىل الرغم من أن عدد إجاميل الهجامت يف عام ٢٠٠٩ 

كان أكرث بنسبة ١١٦٪ منه يف عام ٢٠١٠، فان عدد أفراد منظمة 
أبناء العراق الذي قتل يف ٢٠١٠ كان اقل مبا يبلغ ١٦٪ فقط من 

العدد املذكور إلفراد منظمة أبناء العراق الذين قتلوا يف عام 
٢٠٠٩. عالوة عىل ذلك، فان املقارنة ال تتضمن هؤالء الذين قتلوا 

خالل شهر كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠. ٣٣٥ للحصول عىل عدد 
أفراد منظمة أبناء العراق الذين قتلوا والهجامت املرتبطة بهم، 

انظر الجدول ٤٫٥.

تدقيق املفتش العام إلعادة إعامر العراق لربنامج منظمة أبناء 
العراق

صدر املفتش العام إلعادة إعامر العراق يف الربع السنوي الحايل 
تدقيق لربنامج منظمة أبناء العراق. أنفقت القوات املتعددة 

الجنسيات يف العراق عىل الربنامج حوايل ٣٧٠ مليون دوالر من 
املوارد املالية لربنامج االستجابة الطارئة للقائد للسنة املالية ٢٠٠٧ 

والسنة املالية ٢٠٠٩. وقد وجد مدققى املفتش العام إلعادة 
إعامر العراق أن عدم كفاية بيانات الربنامج قابلة للقياس الكمي، 

باإلضافة إىل عدم القدرة عىل فصل اآلثار املمكنة ملنظمة أبناء 
العراق من اى عوامل أخرى، أدت إىل منع املفتش العام إلعادة 

إعامر العراق من وضع استنتاجات حول مساهمة الربنامج يف 
خفض العنف يف العراق. أن قادة ومسئويل القوات املتعددة 

الجنسيات يف العراق الذين تحدثوا مع املفتش العام إلعادة إعامر 
العراق قد أعلنوا أنهم يعتقدون أن منظمة أبناء العراق كانت 
عامل هام يف تراجع العنف وقدموا عدد من األمثلة القصصية 
لدعم آراؤهم. وبصورة شاملة، فقد وجد املفتش العام إلعادة 

إعامر العراق أن القوات املتعددة الجنسيات يف العراق قد مارست 
ضوابط مالية ضعيفة عىل مدفوعاتها النقدية ملنظمة أبناء العراق. 

ووجد املفتش العام إلعادة إعامر العراق أن هذه املدفوعات 
كانت تقدم إىل قادة منظمة أبناء العراق بدال من األعضاء 

الفرديني ملنظمة أبناء العراق. ومنذ فرض الرقابة الكاملة عىل 
برنامج منظمة أبناء العراق يف نيسان/أبريل ٢٠٠٩، فان الحكومة 

العراقية قد واجهت صعوبات يف إدارة الربنامج ودمج أعضاء 
منظمة أبناء العراق يف الوزارات العراقية. وقد وعدت الحكومة 

العراقية بتوظيف ٩٥,١٢٠ من أعضاء منظمة أبناء العراق، ولكنها 
قدمت العروض إىل ٣٩,٢٢٤ فقط. وباإلضافة إىل ذلك، فإنها مل 

تقدم اى وظيفة منذ ترشين الثاين/نوفمرب عام ٢٠٠٩. 

قامت بالترسيع من الجداول الزمنية للدفع. وقامت منظمة 
أبناء العراق يف بعض املحافظات بدفع شهر كانون األول/

ديسمرب يف نفس الوقت الذي تم فيه توزيع مرتبات ترشين 
الثاين/نوفمرب. وقد تم دفعها كلها بحلول نهاية كانون األول/

ديسمرب، اى أسبوعني مبكرا عن تاريخ استحقاق الدفع يف 
كانون الثاين/يناير.

ويلخص الجدول ٤٫٤ أداء الحكومة العراقية لدفع املرتبات منذ 
أيار/مايو ٢٠١٠، عندما تم تأسيس عملية دفع مبسطة.
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برنامج إدارة األصول العراقية و مخزون يف متناول اليد إلصالح • 
قطع الغيار يف ورش العمل متوسطة الحجم

وتضمنت مالحظات مكتب املفتش العام لدى وزارة الدفاع 
الحديثة للنقص امللحوظ يف نظام وزارة الداخلية العراقية 

اللوجيستى:٣٤٢
إصالح قطع الغيار لقافلة مركبات وزارة الداخلية العراقية • 

والرشطة العراقية
لواء الرشطة االتحادية لالكتفاء الذايت• 
املوارد الطبية يف الكتيبة الطبية للرشطة االتحادية• 
سالمة الذخائر يف مقار الرشطة االتحادية• 

متويل السنة املالية ٢٠١٠ والسنة املالية ٢٠١١ لربامج الواليات 
املتحدة األمنية

حتى تاريخ ٣١ كانون األول/ديسمرب،٢٠١٠ كان ما يزال متوفرا ما 
يقرب من ٤٣٧ مليون دوالر (٤٤٪) يف االعتامدات التكميلية للسنة 

املالية ٢٠١٠ لصالح صندوق قوات األمن العراقية ليتم تخصيصها 
للمرشوعات الجديدة، هذه التمويالت تنتهي صالحيتها يف ٣٠ 

أيلول/سبتمرب، ٢٠١٠. وظل أكرث من ٧١٣ مليون دوالر (٧١٪) مل 
يتم إنفاقها.٣٤٣ وتتضمن خطة إنفاق صندوق قوات األمن العراقية 
للسنة املالية ٢٠١٠ مشاريع وزارة الدفاع العراقية لالكتفاء الذايت، 

تحديث إدارة سلسلة التوريد، ودعم علوم الحياة والزراعة 
(LIFE) لربنامج املشرتيات العسكرية األجنبية الذي تعده الشعبة 

امليكانيكية التاسعة العراقية (FMS). تم التعهد مبعظم متويل 
صندوق قوات األمن العراقية للتدريب كام تقوم القوات األمريكية 

يف العراق باإلعداد لنقل مسئولية برنامج تدريب الرشطة ملكتب 
شئون املخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (وزارة الخارجية 

األمريكية) يف ترشين األول/أكتوبر ٢٠١١. ٣٤٤ لحصول عىل تفاصيل 
النقل، انظر الباب ٣ من هذا التقرير ربع السنوي.

أن مساعدة السنة املالية ٢٠١١ لقطاع األمن العراقي غري 
مؤكدة بسبب أن الكونجرس مل يكمل بعد بحثه يف مخصصات 

السنة املالية ٢٠١١ لإلدارة بخصوص طلب ٢ مليار دوالر لصالح 
صندوق قوات األمن العراقية و٣١٥ مليون دوالر لصالح الصندوق 

الدويل للرقابة عىل املخدرات وتطبيق القانون (INCLE). وبدال 
من ذلك، فقد وافق الكونجرس عىل أربع قوانني مخصصات 

مستمرة لتمويل العمليات الحكومية للسنة املالية ٢٠١١، وكان 
آخرها (القانون العام ١١١-٣٢٢) والتي تقدم التمويل خالل ٤ 

آذار/مارس ٢٠١١. القانون يقدم:٣٤٥
حوايل ٣٨٦ مليون دوالر لصندوق قوات األمن العراقية، اقل • 

قليال من مبلغ الفرتة املطابقة التي تم تقدميها يف السنة املالية 
٢٠١٠ واقل بشكل ملحوظ مام تم طلبه للسنة املالية ٢٠١١

حوايل ٢٩٦ مليون دوالر للصندوق الدويل للرقابة عىل • 
املخدرات وتطبيق القانون، وهو نفس مبلغ التمويل للفرتة 

خطط املساعدة يف القطاع األمني لعام ٢٠١١

تستمر القوات األمريكية يف العراق يف تعزيز وإعداد وتدريب 
أفراد قوات األمن العراقية يف وزارة الدفاع العراقية ووزارة 

الداخلية العراقية بالهدف املعلن الخاص بالتأكد من تحقيق 
معايري القدرة األساسية القياسية عىل األقل.٣٣٦ يف ترشين الثاين/

نوفمرب حذرت دورية مكتب املفتش العام لدى وزارة الدفاع من 
"املوعد النهايئ كانون األول/ديسمرب ٢٠١١ والذي يلوح يف األفق 
ال يسمح سوى بالقليل من الوقت لتطوير الخدمات اللوجستية 

القابلة للتطبيق والقدرة الصناعية التي ميكن أن تحقق وتعزز 
الحد األدىن من مستويات االستعداد املادي لقوات األمن العراقية." 

ويحذر الربنامج من الفشل يف فعل هذا " من املمكن أن ينتج 
عنه دوامة هبوط لالستعداد التنفيذي الذي من املمكن أن يعرض 

امن واستقرار العراق للخطر."٣٣٧ وعالوة عىل ذلك، فقد ذكرت 
وزارة الدفاع األمريكية أن القدرات األساسية قد ال تكون يف 

مكانها قبل انتقال املسئولية عن تدريب الرشطة إىل مكتب شئون 
املخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون التابع لوزارة الخارجية 

األمريكية (INL). يف آب/أغسطس، ذكرت وزارة الدفاع األمريكية 
أنه سيكون هناك ثغرات دامئة يف قدرة الرشطة- لن يشملها 
مهمة مكتب شئون املخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون 

(وزارة الخارجية األمريكية) لتدريب الرشطة- "إذا مل تقم الرشطة 
العراقية بانجاز القدرة األساسية القياسية قبل أن يتوىل مكتب 

شئون املخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (وزارة الخارجية 
األمريكية) املهمة بشكل مستقل."٣٣٨ 

نقاط الضعف يف القدرات اللوجستية لدى وزارة الدفاع العراقية 
ووزارة الداخلية العراقية 

ووفقا للقوات األمريكية يف العراق، فان القدرة اللوجيستية 
واالكتفاء الذايت للجيش العراقي هي احد املجاالت التي تبدو 

وكأنها تفتقر إىل معيار القدرة األساسية القياسية عندما يتم 
إعادة انتشار القوات األمريكية يف كانون األول/ديسمرب ٢٠١١. ٣٣٩ 

وعىل الرغم من أن األوامر والقواعد الخاصة بالدعم الوجيستى 
واالكتفاء الذايت يف مكانها إىل حد كبري فان صيانة املعدات التي 

متولها صندوق قوات األمن العراقية والبنية التحتية وإدارة املوارد 
لتنفيذ مهمة وزارة الدفاع العراقية ما زالت تشكل مشكلة.٣٤٠ 

وتتضمن مالحظات مكتب املفتش العام لدى وزارة الدفاع النقص 
امللحوظ للنظام اللوجيستى لوزارة الدفاع العراقية:٣٤١

إدارة املستودع يف القيادة املشرتكة إلصالح قطع الغيار يف تاجى• 
توفر قطع الغيار الحساسة• 
حوافز نظام توريد الوقود وزارة الدفاع العراقية إلصالح • 

املركبات
ورشة عمل القاعدة املشرتكة يف مستودع التاجى الوطني• 
الدعم الوجيستى ألقسام الجيش العراقي• 

 

 

 

 

 

.
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واملشاريع التي تم توصيلها بالفعل أو تخضع لعملية توصيلها 
اآلن.٣٤٩ وتتضمن األمثلة عىل نشاط هذا الربع السنوي:

وحتى تاريخ ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠، تم توصيل ٦٣ • 
من أصل ١٤٠ دبابة M١A١ بتكلفة تقريبية تبلغ ٣٫٦ مليون 

دوالر للدبابة.٣٥٠ ومن املتوقع أن تصل الشحنة األخرية إىل 
العراق يف آب/أغسطس ٢٠١١. ٣٥١

وقد تم إنتاج مثاين مركبات M٨٨A٢ تصليح أعطال ونقلت إىل • 
العراق، مع قيمة تقدر مببلغ ٢٩٫٦ مليون دوالر.٣٥٢

وقد تم وضع تدريب املشغل واملعيل الخاصة بM١A١s و• 
M٨٨A٢s تحت الربنامج الجديد ألدوات التدريب يف العقد 

واملقرر لهم هو ١ شباط/ فرباير ٢٠١١. ويتضمن التدريب 
للفوجني (٧٠ طاقم دبابة) حتى ٣١ كانون األول/ديسمرب،٢٠١١ 
ومن املقرر حاليا لتدريب معيل الدبابة حتى ٢٨ شباط/ فرباير 

٢٠١٢. وترتاوح التكلفة الكلية لحزمة التدريب ما بني ٣٤٫٢ 
مليون دوالر.٣٥٣

وهذا العقد الساري ملدة سنة يقدم الدعم للوجيسيتيات • 
املتعاقد (٣٥ مليون دوالر، تقديريا) من املقرر أن تبدأ يف ١ 

شباط/ فرباير،٢٠١١. ٣٥٤
وقد وافقت مديرية طريان الجيش العراقي عىل توصيل • 

طائريت هليكوبرت ١٧١E-Mi جديدتني. هذا التوصيل، الذي تم 
التنسيق له مع بعثة املساعدة األمنية للعراق التابعة للقوات 
األمريكية يف العراق، قام بزيادة املخزون الكىل للمديرية من 

هذه الطائرات الروسية الصنع إىل مثانية. وسوف تستخدم 
طائرات الهليكوبرت يف إجراء مكافحة اإلرهاب، والنقل الجوي 

واالستخبارات واملراقبة واالستطالع، وغريها من املهام.٣٥٥

مشاريع البناء التي متولها الواليات املتحدة األمريكية 

وقد ذكر سالح الهندسة يف الجيش االمريىك (USACE) انه قد 
استكمل ٣٣ مرشوع بناء أمنى، وتبلغ قيمتهم املجتمعة ٦٢٫٤ 

مليون دوالر، يف الربع السنوي الحاىل. وقد استخدمت أربعة من 
هذه املشاريع ما يصل إىل ١٫٧ مليون دوالر يف متويالت الصندوق 

الدويل للرقابة عىل املخدرات وتطبيق القانون، وثالثة من هذه 
املرشوعات الخاصة بالصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات 

وتطبيق القانون كانت من اجل التحديثات األمنية يف املحاكم.٣٥٦
أما يف املرشوعات ٢٩ األخرى املكتملة فقد تم متويلها مببلغ 
٦٠٫٨ مليون دوالر من صندوق قوات األمن العراقية وتضمنت 

ثالثة عند مخيم التاجى يف بغداد. يف ٢ ترشين الثاين/نوفمرب 
٢٠١٠، أكملت فرقة منطقة الخليج (GRD) التابعة لسالح 

الهندسة يف الجيش األمرييك، بناء مرفقي تخزين متامثلني يف 
القيادة املشرتكة لقطع الغيار مبخيم التاجى. واملرافق التي تم 

بناؤها باستخدام ٦٫٣ مليون دوالر من صندوق قوات األمن 
العراقية، ستقوم بعملها كموقع تخزين رئييس لقطع غيار مركبات 

املطابقة التي تم تقدميها يف السنة املالية ٢٠١٠ ولكن اكرب 
بشكل ملحوظ مام تم طلبه للسنة املالية ٢٠١١

ووفقا للقوات األمريكية يف العراق، فان خطة إنفاق صندوق 
قوات األمن العراقية للسنة املالية ٢٠١١ ليست متاحة ولن يتم 
تطويرها حتى يتم تحديد مبالغ التمويل النهائية. ولكن ذكرت 
القوات األمريكية يف العراق أن الواليات املتحدة "تواجه خيار 

عمل استثامرات إضافية مللئ الفجوات األساسية يف قدرات قوات 
األمن العراقية أو تقبل مخاطرة التقصري يف قدرتهم عىل التامني 

الكامل للعراق من التهديدات الخارجية والداخلية" وذلك بحلول 
انسحاب القوات األمريكية املقرر يف كانون األول/ديسمرب ٢٠١١. 

و خطة اإلنفاق التي تتمحور حول طلب مخصصات اإلدارة للسنة 
املالية والذي يبلغ ٢٫٠ مليار دوالر كانت قد قامت بتخصيص ٨٠٪ 

من التمويل املتوقع لنشاطات وزارة الدفاع العراقية، وتتضمن 
٨٤٩ مليون لالكتفاء الذايت و٦١٩ مليون للمعدات.٣٤٦ قانون 

تفويض الدفاع الوطني للسنة املالية ٢٠١١ (القانون العام ١١١-
٣٨٣)، والذي قام الرئيس بتوقيع إىل قانون يف ٧ كانون الثاين/يناير 

٢٠١١، يفوض ما يصل إىل ١٫٥ مليار دوالر يف مخصصات السنة 
املالية ٢٠١١ إىل صندوق قوات األمن العراقية.٣٤٧ وال يتضح ما إذا 
كانت ستقوم القوات األمريكية يف العراق بتخصيص نفس األولوية 
لالكتفاء الذايت واملعدات الخاصة بوزارة الدفاع العراقية، إذا وافق 

الكونغرس يف النهاية عىل أقل مام تم طلبه.
كان مكتب شئون املخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون 
(وزارة الخارجية األمريكية) غري قادر عىل تزويد املفتش العام 
إلعادة إعامر العراق بخطة إنفاق لتمويل السنة املالية ٢٠١١ 

الخاصة بها عىل أساس أن املوافقات مل تستكمل بعد. وقد طلب 
مكتب شئون املخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (وزارة 

الخارجية األمريكية) حوايل ٣١٥ مليون دوالر، و٢٩٥ (٩٤٪) مام 
 (PDP) تم التخطيط له لتغطية نفقات برنامج تطوير الرشطة

ملدة حوايل ثالثة أشهر.٣٤٨ للحصول عىل تفصيالت أكرث عىل برنامج 
تطوير الرشطة الذي خطط له ومكتب شئون املخدرات الدولية 

وفرض تطبيق القانون (وزارة الخارجية األمريكية)، انظر الباب ٣. 

املشرتيات العسكرية األجنبية

لقد تم تسهيل تحديث قوات األمن العراقية من خالل برنامج 
املبيعات العسكرية األجنبية. وحاليا، التزمت الحكومة العراقية 
ب٣٥٥ اتفاقية لربنامج املشرتيات العسكرية األجنبية للحصول 

عىل أدوات دفاع وخدمات تقوم حكومة الواليات املتحدة 
بعرضها للبيع. وحتى تاريخ ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠، 
قامت الحكومة العراقية بتخصيص ٧٢٪ من مبلغ ٨٫٣ مليار 

دوالر لربنامج املشرتيات العسكرية األجنبية. كام قامت الحكومة 
العراقية بتخصيص ٦٣٫٩٪ من مبلغ ١٫٩٧ مليار دوالر يف املعدات 
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العراق بان يقوم قائد قيادة املنطقة املركزية للقوات املسلحة 
األمريكية بتوجيه قائد القوات األمريكية يف العراق بعدم اتخاذ 

اى إجراء بشان رشاء أثاث أو معدات لألكادميية الدولية العراقية، 
وإبالغ الحكومة العراقية أنها مسئولية الحكومة العراقية لتقوم 

بهذا.٣٦١ ◆

 .
( )

الجيش العراقي.٣٥٧ وقد قام املفتش العام إلعادة إعامر العراق 
بتدقيق مراحل سابقة من مرشوع تاجى، مبا فيها التزام الحكومة 

العراقية باملصادر لفريق العمل وتعزيز العمليات اللوجستية 
املعقدة يف مرافق.٣٥٨

وحتى تاريخ ٣١ كانون األول/ديسمرب،٢٠١٠، كان لدى سالح 
الهندسة يف الجيش األمرييك ٨٢ مرشوع إنشاء أمنى يجرى العمل 

بهم مع قيمة مجتمعة لهم ٢٩٥٫٤ مليون دوالر. والتمويالت 
كلها تقريبا تأىت من صندوق قوات األمن العراقية. واملرشوع 

األكرب قيمة والتي تبلغ ٤٦٫١ مليون دوالر لبناء مجمع لواء رشطة 
االكتفاء الوطني يف بغداد.٣٥٩ 

كام انه تقوم أيضا فرقة منطقة الخليج بتحويل املقار 
العسكرية السابقة العراقية يف بغداد إىل األكادميية الدولية 
العراقية الجديدة (IIA). وقد تم تصميم األكادميية لتوفري 

الفصول وورش العمل يف الحوار االسرتاتيجي والتطوير املهني، 
واللغة االنجليزية لقادة الحكومة العراقية رفيعي املستوى وذوى 

املستوى التنفيذي. واملرشوع اإلنشايئ الذي يبلغ تكلفته ١٣٫٤ 
مليون دوالر ويقوم صندوق قوات األمن العراقية بتمويله من 

املقرر له أن ينتهي يف صيف ٢٠١١. كام يقوم سالح الهندسة يف 
الجيش األمرييك برتميم ١٠ مباين وإنشاء مبنيني جديدين يف حرم 

الجامعة.٣٦٠ 
وىف الربع السنوي الحايل، أطلق املفتش العام إلعادة إعامر 

العراق تقرير ليعالج املدى الذي كانت قد أعدته الحكومة 
العراقية للحفاظ عىل وتشغيل األكادميية الدولية العراقية بعد 
أن يكتمل البناء. وقد وجد املفتش العام إلعادة اعامر العراق 

أن الحكومة العراقية مل تقم باى التزام لتمويل عملية األكادميية 
الدولية العراقية بعد افتتاحها املخطط له وان الجيش األمرييك مل 
يقم بشكل كاف مبعالجة احتياجات االكتفاء الذايت مع الحكومة 
العراقية يف املرشوع الخاص بها لتنظيم املداوالت. وباإلضافة إىل 

ذلك، تخطط وزارة الدفاع األمريكية لفرش وإعداد املرفق بتكلفة 
إضافية تبلغ ١٢ مليون دوالر. ويوىص املفتش العام إلعادة إعامر 
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تطوير العمليات الحكومية واإلجراءات لتوفري فرصة • 
أفضل للنسب الضعيفة من السكان للوصول إىل الخدمات 

الحكومية واملعالجات القانونية
ويقوم بتعزيز املعرفة العامة ملسئوليات وحقوق املواطنني • 

واإلصالحات مبوجب القانون العراقي 
وزيادة االختصاص وتوفر املهنيني القانونيني ورشكاء • 

املجتمع املدين للمساعدة يف مساعدة العراقيني الضعفاء 
واملحرومني

النظام القضايئ العراقي

نظام املحكمة العراقية
يف هذا الربع السنوي، استمر منسق حكم القانون ومكتب 

شئون املخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (وزارة 
الخارجية األمريكية) يف مساعدة الحكومة العراقية يف 

تحديث نظامها القضايئ، متضمنا املساعدة يف تامني مرافق 
املحكمة وتحديث مامرستها االدارية.٣٦٧ وعىل الرغم من 

هذه املساعدة، فان بعض املحاكم الجنائية ما زالت مثقلة 
مبعتقيل ما قبل املحاكمة. عىل سبيل املثال، يف الفرتة ما بني 

األول من متوز/يوليو و٣٠ أيلول/سبتمرب، ٢٠١٠، فقد ذكر 
مجلس القضاء األعىل أن أول محكمة التحقيق الجنايئ يف 

وسط الكرخ قد استكملت ٩٥٠ فقط من أصل ٣٦٧٧ قضية 
تلقتها، مام يجعلها تصل إىل نسبة استكامل قضايا تصل إىل 
٢٦٪ تاركة قضايا مرتاكمة تصل إىل ٢٫٧٢٧ قضية يف مرحلة 

التحقيق. ومع ذلك، فخالل نفس الفرتة، ذكر مجلس القضاء 
األعىل أن محكمة التحقيق الجنايئ باالنبار قد استكملت ما 

يقرب من ٩٠٪ من القضايا التي تنظر أمامها. ذكر منسق 
حكم القانون أيضا أن محكمة التمييز االتحادية قد خفضت 
العدد املرتاكم لديها من القضايا يف عام ٢٠١٠. وعىل الرغم 

من الفرق املبهم يف نسب استكامل القضايا بني محاكم 
التحقيق الجنائية ما زال موجودا، فان منسق حكم القانون 
ذكر أن متوسط استكامل القضايا ملحاكم التحقيق يف أنحاء 
العراق قد تحسنت بشكل مستمر وهى حاليا تصل إىل ما 

يقرب من ٧٥٪. ٣٦٨
وتستمر محكمة الرصافة والتي تقع بالقرب من مركز 

احتجاز الرصافة يف بغداد، يف استكامل عدد قضايا مكافحة 
اإلرهاب. أما املحامى العام للقضاء العسكري االمريىك يف 

الواليات واملتحدة- فرقة عمل القانون والنظام العراقي 
(LAOTF) كان يعمل مع السلطة القضائية إليجاد طرق 

وحتى تاريخ يوم ٣١ من شهر كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠، 
كانت قد قامت الواليات املتحدة األمريكية بتخصيص مبلغ 

١٫٩٧ مليار دوالر وأنفقت مبلغ ١٫٦٧ مليار دوالر لتطوير 
سيادة القانون، مبا فيها االمتثال لحقوق اإلنسان يف العراق.٣٦٢ 
ووفقا لسفارة الواليات املتحدة األمريكية يف بغداد فان برامج 
تحسني نظام العدالة—والذي يركز عىل زيادة  األمن القضايئ، 
ومعالجة القضايا الجنائية بشكل أكرث كفاءة، وتحسني مراقبة 

واستيعاب مرافق االعتقال—تظل جزء مركزي من جهود 
الواليات املتحدة يف الحصول عىل عراق موحدة، ودميقراطية، 

واتحادية تكون يف حالة سالم مع جريانها وتتحالف مع 
الواليات املتحدة األمريكية.٣٦٣ 

وىف هذا الربع السنوي، استمر مكتب منسق حكم 
القانون (RoLC) مع فرق إعادة أعامر املحافظات، ومكتب 

شئون املخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (وزارة 
الخارجية األمريكية) يف العمل مع وزارات متعددة من 
ضمنها وزارة الداخلية العراقية و مجلس القضاء األعىل 

(HJC)، لتحسني ظروف األمن للقضاة واإلرساع يف عملية 
إصدار بطاقات األسلحة للقضاة وتفاصيلهم األمنية الوقائية. 

ومبساعدة ممثلني من الربنامج الدويل للمساعدة يف التدريب 
عىل التحقيقات الجنائية (ICITAP) والخاص بوزارة العدل، 

والقوات األمريكية يف العراق، استمر أيضا منسق حكم 
القانون يف تضمني نظم تدريبية يف مرافق االعتقال الخاصة 

بوزارة العدل العراقية (MOJ) وعمل زيارات منتظمة ملرافق 
االعتقال الخاصة بوزارة الداخلية العراقية لتقييم الظروف 

ومراقبة أعضاء فريق العمل.٣٦٤
يف ٣-٤ ترشين الثاين/نوفمرب عام ٢٠١٠، عقد منسق حكم 

القانون مؤمتر سيادة القانون اإلقليمية يف سفارة الواليات 
املتحدة يف بغداد. وقد التقى حوايل ١٠٠ ضابط عسكري 

ومدين لتبادل الدروس التي تعلموها ولتقييم أفضل طريقة 
لتعزيز التقدم وسحب الوجود العسكري يف العراق. وقد 
استعرض املؤمتر الواليات املتحدة األمريكية وااللتزامات 

الدولية مع املؤسسات القضائية الخاصة بالحكومة العراقية 
والتي يتم التخطيط الن تحدث بعد رحيل القوات األمريكية 

املحدد يف كانون األول/ديسمرب ٢٠١١. ٣٦٥ 
يف هذا الربع السنوي، منحت الوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية عقد جديد لربنامج يسمى الوصول إىل العدالة، 
ممهًدا الطريق للعمل مع الرشكاء العراقيني لتطوير منهج 

يهدف إىل:٣٦٦ 

سيادة القانون

.
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عدد قضاة التحقيق من املمكن أن يزيد وإنهم سوف 
يحصلوا عىل تدريب يف الطب الرشعي واملسائل التقنية 

األخرى. 
ويظل االهتامم األكرب ملدحت منصبا عىل األمان للقضاة. • 

يف كانون الثاين/يناير تم مهاجمة اثنان من القضاة، وتوىف 
آخر. ويوجد حاليا ٥٢٣٠ رجل امن يقوم بتغطية كل 

املحاكم وقضاة العراق البالغ عددهم ١٢٦٠ قاىض. وقد 
رفض مجلس الوزراء (COM) طلب ميزانية مجلس 

القضاء األعىل لعام ٢٠١١ لتمويل ٤٠٠٠ رجل امن اضاىف 
وان مجلس القضاء األعىل ما زال بدون سيارات مصفحة 

أو أسلحة.
أن قانون الحكومة العراقية الخاص بفرض التقاعد يف سن • 

٦٣ مشكلة خطرية. وفقا ملدحت، هناك اقرتاح ترشيعي 
بجعل القضاة يظلون يف منصبهم حتى سن ٧٠، مام 

سيسمح للعراق بان تستبقى أكرث موظفيها خربة وتساعد 
يف إزالة الرتاكم الكبري للقضايا. وحتى يتم مترير ذلك 

اإلجراء، يجب عليه أن يقدم الطلبات إىل رئيس العراق 
عىل أساس كل قاىض عىل حدة للحصول عىل إعفاء يسمح 

للقضاة املنتظمني بأداء عملهم حتى سن ٦٥ وأعضاء 
محكمة النقض إىل سن ٦٨ سنة.

مكافحة الفساد

دعم الواليات املتحدة ملؤسسات مكافحة اإلرهاب العراقية
ومنذ عام ٢٠٠٣ قدم مسئويل الواليات املتحدة مساعدة كبرية 

 ،(COI) للوكاالت العراقية ملكافحة اإلرهاب- هيئة النزاهة
املفتشني العموميني للوزارات (IGs)، و مجلس التدقيق 

األعىل. وىف مكتب شئون املخدرات الدولية وفرض تطبيق 
القانون الدويل (وزارة الخارجية األمريكية) بالسفارة، يرشف 

مكتب منسق مكافحة الفساد (ACCO) عىل مبادرات 

أكرث كفاءة إلدارة جلسات التحقيق األولية واإلرساع من 
القضايا للمحاكمة. وقد ذكر مجلس القضاء األعىل أن القضاة 
يف محكمة الرصافة قد استمعوا إىل ما يقرب من ١٤٨٨ قضية 

وانهوا ٧٤٨ قضية يف الفرتة بني األول من متوز/يوليو و٣٠ 
أيلول/سبتمرب ٢٠١٠. ٣٦٩ 

مبادرات مكتب شئون املخدرات الدولية وفرض تطبيق 
القانون (وزارة الخارجية األمريكية) لإلصالح القضايئ

يف أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، قدم مكتب شئون املخدرات الدولية 
وفرض تطبيق القانون (وزارة الخارجية األمريكية) منح 

للقدرة االستيعابية ملبنى الحكمة االدارية إىل املركز القومي 
لحاكم الدولة وإدارة البيانات إىل معهد القانون الدويل 

وحقوق اإلنسان. وباإلضافة إىل ذلك، فقد قام مكتب شئون 
املخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (وزارة الخارجية 
األمريكية) بالتوقيع عىل اتفاقية مع برنامج األمم املتحدة 

للتنمية (UNDP) للمساعدة يف تقوية املهام االدارية 
األساسية الخاصة مبجلس القضاء األعىل عىل املستوى القومي 

واملستوى اإلقليمي حتى عام ٢٠١٢. ٣٧٠ 
وذكر مكتب شئون املخدرات الدولية وفرض تطبيق 
القانون (وزارة الخارجية األمريكية) أن برنامج التمويل 

الخاص به يف السنة املالية  ٢٠١١ سوف تدعم الربامج التي 
بدأت مؤخرا والتي توفر الخرباء التقنيني لتقديم املشورة 
بشان اإلصالح القانوين،  وامن املحكمة، واملسائل االدارية 

والتنظيمية األخرى. كام يخطط أيضا ومكتب شئون 
املخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (وزارة الخارجية 
األمريكية) لالستمرار يف متويل مستشارين سيادة القانون 

الذين يعملون يف سفارة الواليات املتحدة األمريكية وىف فرق 
إعادة أعامر املحافظات.٣٧١ 

تحديث مجلس القضاء األعىل
وىف لقاء مع املفتش العام إلعادة إعامر العراق يف هذا الربع 
السنوي، قدم رئيس املحكمة العليا مدحت املحمود تحديث 

النجازات مجلس القضاء األعىل وقال انه ما زالت هناك 
العديد من التحديات تواجه مجلس القضاء األعىل:٣٧٢ 

وقد انشأ مجلس القضاء األعىل مكاتب تحقيق لكل • 
القضاة. وقال مدحت أن العراق تعود إىل "الحياة 

الطبيعية"، وانه يجب عىل الدولة أن تالحظ القوانني 
التي تنص عىل أن التحقيق يكون من اختصاص السلطة 

القضائية وليس الرشطة. ومع ذلك بسبب نقص قضاة 
التحقيق، فان الرشطة كانت تقوم مبلء الفراغ (وىف 

الظروف الحرجة تقوم أيضا القوات العسكرية باملساعدة 
فيام اسامه مدحت "املناطق الساخنة"). وقد بدأ مجلس 

القضاء األعىل يف بناء قدرات تحقيق املحاكم املتعددة 
للبدء يف تناول حاالت أكرث من القضايا. وذكر مدحت أن 
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تحقيقات هيئة النزاهة
عند االنتهاء من اى تحقيق، يتطلب القانون العراقي أن تقوم 

هيئة النزاهة بتقديم النتائج التي توصلت إليها إىل قاىض 
التحقيق ليقوم بالفصل فيها. وحتى تاريخ ٣٠ أيلول/سبتمرب 

حولت هيئة النزاهة أكرث من ٢٠٠٠ متهم إىل املحاكم يف 
عام ٢٠١٠، متورطني يف ادعاءات بالفساد يصل مجموعها إىل 
حوايل ٣٨٠ مليون دوالر. أن وزارة الدفاع العراقية بها العدد 

األكرب من املوظفني الذين تم إحالتهم إىل قضاة التحقيق، 
يليها يف الرتتيب وزارة الداخلية العراقية، ووزارة البلديات 

واألشغال العامة.٣٧٩ 
كام ذكرت أيضا هيئة النزاهة أن التحقيق أدى إىل 
٤٨١ إدانة بني األول من كانون الثاين/يناير و٣٠ أيلول/

سبتمرب،٢٠١٠، من ضمنها إدانات ل٥٠ من موظفي الحكومة 
العراقية الذين يشغلون منصب مدير عام أو أعىل من ذلك. 
من بني الذين متت إدانتهم، كان هناك ٣٩٪ أدينوا بالتزوير 

(عادة ما تكون شهادات دراسية) و٢٦٪ أدينوا بتدمري ملكية 
حكومية، و٢٠٪ باالختالس.٣٨٠ 

أسئلة قيادة هيئة النزاهة
مبوجب القانون العراقي فان مكتب مفوض هيئة النزاهة 

لديه كل الصالحيات يف توجيه والتحكم يف كل عمليات هيئة 
النزاهة،٣٨١ ويحتمل اشرتاك املفوض يف كل تحقيق فساد يف 

مكافحة الفساد يف العراق. وقد ذكر أن تقدم الحكومة 
العراقية تجاه انجاز أهدافها يف مكافحة الفساد كان بطيء، 

ومازالت املخاوف األمنية، والشكوك القانونية، والقدرات 
املؤسسية املتخلفة تعوق جهود الحكومة العراقية يف مكافحة 

الفساد.٣٧٣ 
وقد كان يقوم مستشارو الربنامج الدويل للمساعدة يف 
التدريب عىل التحقيقات الجنائية بتقديم التدريب عىل 

التحقيق إىل موظفي هيئة النزاهة منذ عام ٢٠٠٤ من خالل 
التمويل الذي يقدمه مكتب شئون املخدرات الدولية وفرض 

تطبيق القانون (وزارة الخارجية األمريكية) واتفاقية الوكاالت 
بني  وزارة الخارجية األمريكية وزارة العدل األمريكية.٣٧٤ 
وىف قمة الربنامج يف عام ٢٠٠٧، تم تكريس ١٥ مستشار 

من مستشاري الربنامج الدويل للمساعدة يف التدريب عىل 
التحقيقات الجنائية لهذه املهمة.٣٧٥ وحتى تاريخ كانون 
الثاين/يناير ٢٠١١ تم تعيني ثالثة من مستشاري الربنامج 

الدويل للمساعدة يف التدريب عىل التحقيقات الجنائية يف 
هيئة النزاهة إلدارة النشاطات يف ثالثة مناطق حتى ختام 

الربنامج املقرر له تاريخ ٣٠ حزيران/يونيو،٢٠١١: ٣٧٦ 
وبناء القدرات اإلدارية الخاصة مبديرين ومرشفني هيئة • 

النزاهة من خالل التوجيه النشط 
مام يتيح لهيئة النزاهة التطوير والتنفيذ الكامل • 

إلسرتاتيجية تدريب شامل وطني مستديم
وتحسني الكفاءة التشغيلية الحالية لهيئة النزاهة• 

مع الدعم املقدم من فريق دعم املعلومات العسكرية 
(MIST) بسفارة الواليات املتحدة، كام يقوم أيضا الربنامج 

الدويل للمساعدة يف التدريب عىل التحقيقات الجنائية  
ومكتب تنسيق مكافحة الفساد مبساعدة هيئة النزاهة يف 

توفري ٣٠٠٠٠ مجلة ملكافحة الفساد للتوزيع عىل أطفال 
املدارس العراقية يف هذا الربع السنوي.٣٧٧ 

اإلسرتاتيجية القومية ملكافحة الفساد
يف هذا الربع السنوي تقوم وزارات الزراعة، والتعليم، 

والثقافة، باإلضافة إىل مجلس الوزراء، بإدارة ورش عمل 
تهدف إىل تنفيذ أحكام اإلسرتاتيجية القومية ملكافحة 

الفساد (NACS) لألعوام ٢٠١٠-٢٠١٤، والتي أصدرتها 
الحكومة العراقية يف مارس ٢٠١٠. وحتى نهاية عام ٢٠١٠ 

كان قد امتثل معظم وزراء الحكومة العراقية إىل متطلبات 
أحكام اإلسرتاتيجية القومية ملكافحة الفساد الستكامل 

وتقديم خططهم الفردية ملكافحة الفساد إىل هيئة النزاهة 
ملراجعتها.٣٧٨ 
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ناقالت الوقود ألنها تحتوى عىل ثلث كمية الوقود فقط التي 
تم طلبها مبوجب العقد ومل يفي الوقود املوجود بداخلها 

باملواصفات املطلوبة. وقد أعرب املفتش العام لوزارة 
الكهرباء العراقية عن شكوكه يف احتامل ارتكاب جرمية، ويتم 

اآلن إجراء تحقيق يف أصول تلك املؤامرة املزعومة.٣٨٦ 
كام يظل أيضا موظفي املفتش العام أيضا مستهدفني 

من العنف. يف بداية كانون األول/ديسمرب، قتل احد أعضاء 
مكتب املفتش العام لوزارة اإلسكان يف شامل بغداد عىل 
يد قناص غري معروف والذي استخدام سالح مزود بكاتم 

صوت.٣٨٧

هناك مسائل أخرى هامة للتحقيق
يف أواخر آب/أغسطس ٢٠١٠، أعلن مسئويل امليناء العراقي 

بشكل غري صحيح عن وجود اثنان من حاويات الشحن 
"مهجورتني" يف جنوب العراق محملتان مبا يصل إىل ٨٠٨٠ 
جهاز كمبيوتر محمول متلكهم الحكومة األمريكية وقد تم 

بيعهم يف املزاد بعد فرتة قصرية. وعندما علمت السفارة 
األمريكية يف بغداد أن أجهزة الكمبيوتر املحمول تم بيعها، 

طلبت إعادتهم فورا، ومبساعدة رئيس الوزراء  املالىك تم 
إعادة ٤٠٢٠ كمبيوتر محمول إىل وصاية الحكومة األمريكية. 

ولكن وفقا إىل منسق حكم القانون، ظل ٤٠٦٠ كمبيوتر 
محمول مفقود. 

ولتسهيل سري تحقيق هيئة النزاهة يف هذه املسالة, وىف 
١٧ ترشين الثاين/نوفمرب٢٠١٠، سمحت السفارة لخمسة من 
املوظفني االمريكني من الذين كانوا عىل صلة مبوظفي امليناء 
العراقي قبل موعد املزاد ليدلوا بشهاداتهم يف صورة مكتوبة 

إىل هيئة النزاهة. ومع ذلك فان محقق هيئة النزاهة، قد 
حذر من أنه ال يزال ينتظر مسئويل امليناء ليوافقوا عىل 

التحقيق، حيث أن حاالت الفساد قد تكون توقفت بواسطة 
مجلس الوزراء عمال باملادة ١٣٦(ب) من قانون اإلجراءات 

الجنائية العراقي.٣٨٨

العراق. وقد قام املالىك رئيس الوزراء بتعيني القايض الذي 
يشغل املنصب حاليا وهو القايض رحيم العجيىل يف كانون 

األول/ديسمرب ٢٠٠٧. ومع ذلك، مل يقم مجلس النواب 
(الحكومة العراقية) بتأكيد تعيينه، وبهذا يعمل فقط بقدرة 

مؤقتة ويكون عرضة الستبداله تحت حرية ترصف رئيس 
الوزراء.٣٨٢ وبسبب سلطته الحقيقية -واملسترتة-، يكون 

منصب مفوض هيئة النزاهة تعيني هام للحكومة الجديدة. 

إقرار الذمة املالية
مبوجب أمر السلطة االئتالفية املؤقتة رقم٥٥، والذي يستمر 

يف حكم نشاطات هيئة النزاهة، ويجب عىل كل موظفني 
الحكومة العراقية ذوى الرتب املتوسطة والعليا أن يقوموا 

بتقديم مناذج إقرار الذمة املالية سنويا مع هيئة النزاهة.٣٨٣ 
يف ٥ كانون األول/ديسمرب، ٢٠١٠ ذكرت هيئة النزاهة أن ٧٦٪ 

من أعضاء مجلس النواب السابق (ما قبل انتخابات ٧ آذار/
مارس) قد قاموا بتقديم مناذج اقرارت الذمة املالية املناسبة. 

وتتضمن النتائج املالية األخرى امللحوظة للعام ٢٠١٠: ٣٨٤
١٠٠٪ نسبة االستجابة ملا يصل إىل ٣٤ من أصل ٥٦ وكالة • 

تقوم بتوظيف املوظف املترضر 
١٠٠٪ نسبة االستجابة ملجلس الوزراء • 
٩٢٪ نسبة االستجابة ملا يصل إىل ٢٤ رئيس وكالة مستقل • 

(غري وزاري)
٥٦٪ (١٠ من أصل ١٨) نسبة االستجابة لحكام املحافظات• 
١٨٪ معدل االستجابة لألفراد أكرث من ٣٤٠٠ أثرت يف • 

وزارة الداخلية

مفتيش العموم 
يف هذا الربع السنوي، استمر املفتشني العامني للوزارات 
بالعراق يف فحص دعاوى الفساد يف داخل وزاراتهم. وىف 

ترشين األول/أكتوبر ابلغ املفتش العام إلعادة إعامر العراق 
عن التحقيق يف رشاء وزارة الداخلية العراقية لكاشفات قنابل 

غري فعالة من رشكة بريطانية  تم إلغائها مبوجب احتجاج 
املادة ١٣٦(ب) من قانون اإلجراءات الجنائية العراقية، والذي 
يسمح للوزير بوقف التحقيقات القضائية إىل نشاطات عمل 

املوظفني العاملني يف هذه الوزارة. وىف هذا الربع السنوي 
أعلن املفتش العام بوزارة الداخلية العراقية عن نيته يف إدارة 
تحقيق مشرتك مع السلطات األوروبية عن الظروف املحيطة 
باكتساب هذه األجهزة. ووفقا للمفتش العام بوزارة الداخلية 
العراقية، فان ٧٥٪ من العقد ذهب إىل العموالت التي تلقاها 

موظفي الحكومة العراقية.٣٨٥ 
وىف تحقيق آخر هام، أعلن املفتش العام لوزارة الكهرباء 

العراقية أن مكتبه قد صادر عدد من ناقالت الوقود وهى 
تقوم بتوصيل وقود الديزل إىل محطات الطاقة الخاصة 

بوزارة الكهرباء العراقية يف جنوب بغداد. تم مصادرة 
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نشاطات خلية تفكري (بيت خربة) ملكافحة الفساد• 

مبادرات مكافحة غسيل األموال 
ومنذ ٢٠٠٥، قام مسئويل سفارة الواليات املتحدة مبساعدة 

الحكومة العراقية يف إنشاء بروتوكوالت حديثة ملكافحة 
غسيل األموال والتي تتفق مع املقاييس املقبولة دوليا. وقد 

قاد امللحق املايل- باالشرتاك مع أفراد من دائرة اإليرادات 
الداخلية يف إدارة التحقيقات الجنائية- هذه الجهود، والتي 
تركز عىل تطوير قدرة البنك املركزي العراقي (CBI) لردع 
وكشف، ومنع غسل األموال. وىف متوز/يوليو ٢٠١٠، بدأت 

وزارة الخزانة األمريكية يف العمل مع البنك املركزي العراقي 
ملساعدته يف إنشاء مكتب اإلبالغ عن غسيل األموال، وهى 

عملية مستمرة اآلن.٣٩٦

حقوق اإلنسان
حامية األقليات الدينية 

كام يتضح من الهجوم عىل كنيسة سيدة النجاة الرسيانية 
الكاثوليكية يف بغداد يف ٣١ ترشين األول/أكتوبر، فان 

املسلحني ما زالوا يستهدفون األقليات الدينية، مام يتسبب 
يف أن يرتك العديد منهم منزله طلبه للجوء يف اى مكان آخر. 

وىف هذا الربع السنوي، ذكرت السفارة األمريكية يف بغداد 
أنها كانت قد قامت بإنشاء فريق عمل جديد، يركز عىل 

حقوق األقليات يقوده مساعد رئيس البعثة لتقديم املساعدة 
االنتقال بيرت بودى، تركز عىل حقوق األقليات. كام اجتمع 

مسئولون آخرون ىف السفارة بشكل منفصل مع رئيس ديوان 
الوقف املسيحي بشان الكيفية التي ميكن بها للوكالة زيادة 
املساعدة التى تقدمها اىل املجتمع املسيحي واجتمعوا مع 

نائب وزير املهجرين واملهاجرين فيام يتعلق بالخدمات 
للمسيحني النازحني.٣٩٧ 

كام ذكرت وزارة الخارجية أن مكتب الدميقراطية، وحقوق 
اإلنسان، والعمل (DRL) الخاص بها يخطط لتمويل مؤسسة 

العراق مرشوع التعاون بني األديان. وجهود الخمسة عرش 
شهرا تهدف إىل تعميق املعرفة العامة والرتويج لحوار حول 
املرياث الديني وتعزيز الحرية الدينية، والتعاون بني األديان 

والثقة واالحرتام املتبادل بني الجامعات الدينية.٣٩٨ 

محاربة العنف ضد املرأة
ىف هذا الربع السنوي، ذكرت وزارة الخارجية أن تحالف 
هارتالند- منظمة غري حكومية (NGO) تتلقى دعم من 

مكتب الدميقراطية وحقوق اإلنسان والعمل ملساعدة 
الناجني من التعذيب- استمر يف تقديم الخدمات القانونية 
واالجتامعية والطبية والصحة العقلية إىل األطفال والكبار 

كام ابلغ مسئويل الواليات املتحدة والحكومة العراقية 
عن العديد من التطورات الهامة يف مسائل مكافحة الفساد 

األخرى يف هذا الربع السنوي:
وقد بدأ مجلس الوزراء يف عملية تشكيل لجنة داخل • 

الوزارات للتحقيق يف تزوير الدبلومة والشهادات يف 
الحكومة العراقية. وقد ذكرت وزارة التعليم العايل 

والبحث العلمي أنها كانت قد قامت بكشف أكرث من 
٧٫٠٠٠ شهادة دبلومه مزورة، عىل الرغم من أنها مل توضح 

إىل أي مدى قام العراقيني باستخدام هذه الدبلومات 
للحصول عىل وظيفة حكومية.٣٨٩ 

وقد ذكر نائب محافظ محافظة بغداد عن حوايل ٢٩٠٠٠ • 
حالة من تزوير املنافع العامة الواضحة. وعندما طُلب 

تقديم دليل عىل أحقيتهم يف الحصول عىل منافع عامة، مل 
يستطع سوى ٧٥٠ من ٢٩٫٠٠٠ تقديم الدليل.٣٩٠ 

كام ذكر مجلس محافظة النجف حالة تتعلق بدعوى • 
فساد يف إنشاء مرشوعي مياه املجارى اللذان قامت 

بتنفيذهام وزارة البلديات واألشغال العامة، واللذان يبلغ 
قيمتهام حوايل ٨٦ مليون دوالر.٣٩١ 

وقد صادرت وحدات الرشطة املسئولة عن تامني مرافق • 
النفط ستة من ناقالت الشحن تستخدم يف تهريب النفط 

يف الجزء الجنويب من البالد.٣٩٢ 
بدأت هيئة النزاهة يف العمل عىل ٣٥٠ قضية تتعلق • 

بدعاوى مسئولني دياال بتلقي رواتب الحكومية 
مضاعفة.٣٩٣

افتتاح أكادميية مكافحة اإلرهاب
بعد أكرث من خمس سنوات من التأجيل، تم افتتاح األكادميية 
العراقية ملكافحة الفساد يف بغداد يف ٩ كانون األول/ديسمرب، 

٢٠١٠. أن املهمة الرئيسية لألكادميية هي تدريب موظفي 
الحكومة العراقية والصحفيني العراقيني يف أفضل مامرسات 
مكافحة اإلرهاب. ويكون مفوض هيئة النزاهة مسئوال عن 

إدارة األكادميية الجديدة، تحت رعاية مجلس الوزراء.٣٩٤ 
وتتلقى األكادميية املساعدة التقنية والدعم يف تصميم 

وتنفيذ منهجها من األكادميية الدولية ملكافحة اإلرهاب 
(IACA) برعاية األمم املتحدة يف اسرتاليا. واعتبارا من 

منتصف كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠، وافقت رسميا أكرث من 
٥٠ دولة من بينها العراق عىل أن تشارك األكادميية الدولية 

ملكافحة اإلرهاب.٣٩٥
يف تدريب موحد ملكافحة اإلرهاب ودعم األبحاث• 
التدريب يف كل بلد عىل حدة ودعم األبحاث • 
برامج درجة جامعية متعددة التخصصات (تبدأ • 

منتصف-٢٠١١)
منصات للحوار والتواصل (مثل تجمعات الخريجني، • 

واملناسبات الخاصة، ومؤمترات ملكافحة الفساد) 
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دفاع جنايئ للنساء والفتيات املتهامت بالدعارة. كام يقوم 
تحالف هارتالند ورشيكه بإجراء التدريب وتقديم العروض 

إىل املسئولني عن إنفاذ القانون، ومقدمي الخدمات، الجمهور 
لزيادة الوعي وتشجيع زيادة مقاضاة املتاجرين بشكل غري 

قانوين (املهربني). يف اآلونة األخرية، عقد تحالف هارتالند 
وبرنامج جامعة جونز هوبكنز يف مجال الحامية ورشة عمل 
ألول مرة لدعم حكومة إقليم كردستان يف صياغة ترشيعات 
ملكافحة االتجار الغري قانوين (التهريب). ووفقا ملنسق حكم 

القانون، كانت الجامعة فعالة يف العمل مع مسئويل الحكومة 
يف بغداد لتخطيط ترشيع مامثل.٤٠٢

مساعدة أرامل الحرب
S/) ويستمر مكتب وزارة الخارجية لقضايا املرأة العاملية

GWI)، بالتعاون مع مكتب الدميقراطية وحقوق اإلنسان 
والعمل، يف مساعدة النساء العراقيات من خالل مبادرة 

الدميقراطية للمرأة العراقية وبرنامج أمانة لجنة األرامل الذي 
تم نرشه حديثا. ومبوجب الربنامج الجديد، يعمل مكتب 

الدميقراطية وحقوق اإلنسان والعمل ومكتب وزارة الخارجية 
لقضايا املرأة العاملية مع رشكاء منظمة غري حكومية لتوفري 

الدعم املبارش والتدريب لألرامل العراقيات، والسيدات 
املعيالت لألرسة، وغريهم من النساء الضعيفات يف العراق 

يف مجاالت حقوق اإلنسان، ومحو األمية وتنظيم املشاريع، 
واملهارات املهنية. أن الهدف هو متكني األرامل العراقيات 

املحرومات من الحصول عىل مجموعات من املهارات الالزمة 
ليصبحن مكتفني ذاتيا من الناحية االقتصادية، وزيادة 

استقاللهن وتنويع مصادر أرزاقهم، واملساهمة يف التنمية 
االقتصادية يف العراق.٤٠٣ ◆

ضحايا العنف القائم عىل نوع الجنس وعائالتهم. تم تقديم 
هذه الخدمات من خالل رشكاء التنفيذ املحليني بدعم 

ومشاركة من جانب موظفي التحالف هارتالند.٣٩٩ 
برامج الحامية املضادة للعنف القائم عىل نوع الجنس 

تتم يف بغداد وكركوك والبرصة والسليامنية وأربيل، ودهوك. 
كام يتم تقديم التمثيل القانوين والدعم االجتامعي إىل 

ضحايا العنف القائم عىل نوع الجنس الذين يريدون توجيه 
اتهامات جنائية ضد مرتكبي هذه األعامل والذين يرغبون 

يف رفع دعاوى يف محاكم األحوال الشخصية. معظم القضايا 
التي تم رفعها يف محاكم األحوال الشخصية يف جميع أنحاء 

العراق هي طلبات للحصول عىل الطالق بناء عىل دعاوى من 
العنف املنزيل، مع حاالت ذات صلة من أجل النفقة وحضانة 

األطفال. ويقدم املحامني االستشارات القانونية، وتقييم 
القضايا، والتمثيل الكامل للقضايا، بينام يتوسط األخصائيون 

االجتامعيون مع العائالت لدعم إعادة االندماج. كام يتم 
فحص النساء والفتيات يف مراكز االعتقال أو مراكز الرشطة يف 

جميع محافظات العراق، ويوفر تحالف هارتالند األطباء يف 
جميع املواقع ما عدا بغداد، فضال عن أماكن إليواء السكان 

يف إقليم كردستان.٤٠٠ 
وقد قام تحالف هارتالند بتوثيق العنف املؤسيس ضد 

النساء والفتيات وأعلن انه سينرش قريبا تقريره عن تجارب 
النساء والفتيات يف نظام العدالة الجنائية ومحاكم األحوال 

الشخصية. من املتوقع أن يشمل التقرير توصيات إلجراء 
إصالحات قانونية وسياسية تهدف إىل تحسني وصول املرأة 

إىل النظام القضايئ العراقي.٤٠١ 
كام يقدم تحالف هارتالند الخدمات القانونية 

واالجتامعية لضحايا االتجار بالجنس يف إقليم كردستان 
وبغداد والبرصة. ومعظم الخدمات القانونية تتضمن متثيل 

 

 

 

.
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النفط والطلب العاملي أكرث من أي دولة أخرى مصدرة 
للنفط يف الرشق األوسط أو شامل أفريقيا.٤٠٨ ويظهر 

مدى من هذا التعرض يف الشكل ٤٫٨.
وىف الربع السنوي الحايل, تلقت الحكومة العراقية 

١٣٫٣٣ مليار دوالر من عائدات تصدير النفط، اى أكرث 
من الربع السنوي املايض مبا يساوى ١٫٩٦ مليون دوالر. 

وبلغ مجموع عائدات لعام ٢٠١٠ ٤٨٫٨٣ مليار- اى 
بزيادة تبلغ ١١٫٨١ مليار عن عام ٢٠٠٩، و٩٢٠ مليون 

دوالر أكرث من ٤٧٫٩١ مليار دوالر تم توقعها يف ميزانية 
٢٠١٠ الخاصة بالحكومة العراقية. وميثل هذا الدخل 

من النفط حوايل ٩٠٪ من كل اإليرادات الحكومية، 
وثلثي امليزانية االتحادية لعام ٢٠١٠ للحكومة العراقية، 

 ٤٠٩.(GDP) و٥٨٪ من الناتج اإلجاميل املحىل العراقي
(الخدمات، والتصنيع، والزراعة، كل ذلك يساهم يف 

الثلث املتبقي.)
للحصول عىل نظرة مفصلة عىل الصلة ما بني النفط، 

والسعر، وعائدات الحكومة العراقية، والناتج اإلجاميل 
املحىل العراقي، انظر الشكل ٤٫٩.

التضخم
بعد هبوط العراق بدرجة كبرية يف خالل النصف األول 
من عام ٢٠١٠ ثم الثبات خالل الربع السنوي الثالث، 
فان نسبة التضخم األسايس السنوي العراقية ارتفعت 

إىل أكرث من ٣٪ خالل الربع السنوي األخري. وحتى 
تاريخ ترشين الثاين/نوفمرب، كان متاحا الشكل السنوي 
الشهري، كان التضخم األسايس ٣٫٠٧٪ أكرث من النقطة 

املئوية الكاملة فوق ١٫٩٪ املسجلة ملعظم الربع السنوي 
السابق.٤١٠ وكان التضخم العام هامشيا أقل عند نسبة 

٣٫٠٥٪. ٤١١ وما زالت الزيادة ترتك يتوقع معدل التضخم 
العراقي أقل من املعدل املتوقع لبلدان أخرى يف املنطقة 
لعام ٢٠١٠. ٤١٢ ومن املتوقع أن يرتفع التضخم العراقي 

إىل حوايل ٥٪ يف ٢٠١١ حيث تنتعش أسعار السلع 
العاملية وتقوم املحاصيل الضعيفة برفع تكلفة الطعام.٤١٣ 

وتتامىش الزيادة مع الزيادات املتوقعة يف األسعار 
العاملية بنحو ٥٪ عىل السلع غري النفطية واملواد الغذائية 

واملواد الخام الصناعية.٤١٤ 
أما بالنسبة للعام الثاين عىل التوايل، فقد حافظ البنك 
املركزي العراقي عىل سعر رصف غري رسمي مببلغ ١,١٧٠ 

دينار عراقي مقابل دوالر أمرييك واحد. من املتوقع أن 

مع وجود الحكومة يف مكانها، وتقوية االستثامر الخاص 
يف النفط،٤٠٤ والنمو حاد الذي يتوقعه صندوق النقد 

الدويل (IMF)،٤٠٥ يوجد سبب لنكون متفائلني بحذر عن 
االحتامالت املستقبلية االقتصادية للعراق لعام ٢٠١١. 
ومع ذلك، فان الفساد ما يزال موجودا بدرجة عالية، 

وظروف العمل التجاري صعبة،٤٠٦ وقدرة الحكومة 
الجديدة عىل معالجة القضايا الحساسة التي تؤثر يف 
االقتصاد مل تُخترب إىل حد كبري. وقد قام رئيس لجنة 

استثامر البرصة حيدر فضل بوضع التحدي يف املنظور 
عندما اخرب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

بالتايل: "إننا ال نستطيع أن نقفز فقط من النموذج 
السوفيتي إىل السوق الحرة". فهناك العديد من 

الخطوات للوصول لذلك."٤٠٧

التوجهات والتطورات االقتصادية الهامة

ويظل االقتصاد العراقي معتمدا بدرجة كبرية عىل قطاعه 
الخاص بالنفط و سيظل هكذا يف املستقبل املتوقع. 
ونظرا للغموض الذي يحيط بأسواق الطاقة العاملية، 

فإن األداء االقتصادي للعراق أكرث عرضة لتقلبات أسعار 

٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ١٠٠
٠

١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠
٨٠

عائدات النفط بالنسبة املئوية ٪ من إجاميل عائدات الحكومة
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املصدر: IMF, توقعات االقتصاد االقليمية: الرشق األوسط وآسيا الوسطى, ٢٠١٠/١٠, ص ١٥.

اعتامد االقتصاد عىل النفط من بني الدول املختارة من الرشق األوسط وشامل 
أفريقيا، ، ٢٠١٠

االقتصاد

"

 .

".



 I  

٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠٢٠٠٧٢٠٠٦٢٠٠٥٢٠٠٤

٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠٢٠٠٧٢٠٠٦٢٠٠٥٢٠٠٤

در
ملق

يل ا
ملح

ج ا
نات

 ال
اميل

إج
 و

ط
نف

 ال
ت

صال
تح

م
الر)

دو
ار 

مللي
(با

ط (بالدوالر للربميل)
سعرا لنف

٠$

١$

٢$

٣$

٤$

٥$

٦$

٧$

٨$

٠$

٢٠$

٤٠$

٦٠$

٨٠$

١٠٠$

١٢٠$

١٤٠$

الكساد العاميل$١٦٠

إجاميل الناتج املحيل املقدر

متحصل النفط الشهري

سعر النفط األسبوعي $4.72

$7.01

$90.84

(باملليار دوالر)

التضخم يف العراق والرشق األوسط
نسبة التغري من نهاية الفرتة (بيانات العراق الشهرية) أو املتوسط السنوي (متوسط الرشق األوسط)

 التضخم يف الرشق
األوسط وشامل أفريقيا

(املتوسط السنوي)
٪٦٫٧٧

٪١٠-
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التضخم العراقي(باملقارنة مع 
السنني، والشهري) 

التضخم العراقي 
الرئييس(باملقارنة مع السنني، 

والشهري) 

1/2010—البنك 
املركزي العراقي يبدأ 

باستخدام بيانات من جهاز 
االحصاء العراق املسح 
االجتامعي واالقتصادي 
لألرس املعيشية لحساب 

معدالت التضخم

موازنة التجارة العراقية
باملليار دوالر
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موازنة الحساب الحايل

مالحظة : مل يتم تدقيق البيانات. األرقام قد تتأثر بالتقريب. ميثل السعر اليومي للنفط العراقي ويكيل سعر العائد الصايف األسبوعي لكركوك يف خليج الواليات املتحدة. جميع قيم الدوالر باألسعار الحالية. 
أرقام الناتج املحيل اإلجاميل من ٢٠٠٩-٢٠١٠ هي تقديرات.

املصادر: الخزانةاألمريكية, ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامرالعراق الحصول عىل بيانات بتاريخ, ٢٠١٠/٨/٦, ٢٠١٠/١٣/٢٠١٠,١٠/١٣/٧, و٢٠١١/١٤/١; IMF, االستطالعات املالية واالقتصادية 
العاملية: قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية, ٢٠١٠/١٠, www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/weodata/index.aspx, الوصول إليه يف ٢٠١١/١٤/١, والتوقعات االقتصادية الحالية: 

الرشق األوسط وأسيا الوسطى, ٢٠٠٩/١٠, pp. ٥٥–٥٧, and ٢٠١٠/١٠, pp. ٦٨–٧٠; EIA, ”سعر العائد الصايف األسبوعي لكركوك يف خليج الواليات املتحدة,“ 
www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=WEPCKIRK&f=W, الوصول إليه يف٢٠١١/١٤/١; GOI, CBI, ”املؤرشات املالية الرئيسية,“ ٢٠١٠/٢٩/١٢, 

www.cbi.iq/documents/key_financial.xls, الوصول إليه يف ٢٠١١/١٢/١.

االقتصاد العراقي، ٢٠٠٤–٢٠١٠
سعر النفط واملتحصل من النفط العراقي وإجاميل الناتج املحيل

$86.53

$72.18

$58.79
$16.52
$25.77
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$45.08

$32.10

$35.88

$56.98

$41.05

$37.02

$65.84

$58.61
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$72.36

إجاميل الناتج املحيل$84.14

ميزانية الحكومة العراقية

متحصل النفط
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االستثامر إىل األمام مع إعادة إعامر العراق." وقد تم 
التخطيط إلنشاء فروع إضافية من املحكمة يف البرصة 

واملوصل.٤٢٤ 
يف ٢٩ كانون األول/ديسمرب، قام رئيس الوزراء املالىك • 

بتوقيع حكم قضايئ لضامن ملكية املستثمرين 
لألرايض لصالح مشاريع اإلسكان بدون دفع مبلغ 

مقدم يف مقابل أن تحصل الدولة عىل نسبة محددة 
من الوحدات التي تم بناؤها. كام يوفر الحكم 

القضايئ أيضا تأجري وتخصيص األرض للعديد من 
املشاريع االستثامرية التجارية األخرى، مبا فيها تلك 

التي يف الزراعة والسياحة والصناعة.٤٢٥ 

ومع ذلك، ما تزال العراق مكان صعب للقيام 
باألعامل التجارية. وىف تصنيفه األخري لسهولة القيام 

بالعمل التجاري، قام املرصف العاملي بتصنيف العراق 
يف املرتبة رقم ١٦٦ من أصل ١٨٣ دولة. يف قياس سهولة 

بدء عمل تجارى، كان تصنيف العراق التاسعة من 
أسفل.٤٢٦ قام مؤرش مدركات الفساد للشفافية الدولية 

بتصنيف العراق الرابعة يف ترتيب الدول األكرث فسادا يف 
العامل واألكرث فسادا يف منطقة الرشق األوسط.٤٢٧ 

الفصل VII عقوبات
يف يوم ١٥ كانون األول/ديسمرب، قام مجلس األمن التابع 

لألمم املتحدة (UNSC) بإعادة العراق إىل املوقف 
القانوين والدويل الذي كانت عليه قبل غزو الكويت عام 

١٩٩٠ بواسطة مترير ثالث قرارات لتغلق معظم وصايات 
 .VII الفصل

إنهاء العقوبات التجارية املتعلقة بأسلحة الدمار • 
الشامل. وقرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 

(UNSCR) ١٩٥٧ ينهى العقوبات التجارية التي تم 
وضعها لعزل حكومة صدام حسني سياسيا ومنعها 

 ٤٢٨.(WMD) من تطوير أسلحة الدمار الشامل
والعقوبات يف إحدى النقاط تقوم مبنع استرياد كل 

تستمر هذه السياسة عىل األقل خالل عام ٢٠١١. ٤١٥ 
ومع ذلك، فان أي انكامش يف أسعار النفط أو أي نكسة 

سياسية كبرية مبا يكفى لتسبب تآكل الثقة قد تتطلب 
من البنك املركزي العراقي أن يدعم هذه النسبة بواسطة 

استغالل احتياطي النقد االجنبى الكبري للبالد يف رشاء 
الدينار.٤١٦ 

النمو
ونقال عن إنتاج وتصدير النفط األقل من املتوقع، فان 

صندوق النقد الدويل يف ترشين األول/أكتوبر يقوم 
بتخفيض تقديره لنمو الناتج اإلجاميل املحىل الحقيقي 

العراقي لعام ٢٠١٠ بأكرث من النصف من ٧٫٣٪ إىل 
٢٫٦٪.٤١٧ ومع ذلك، فانه من املتوقع أن تقوم الوترية 

املتسارعة لالستثامر األجنبي املبارش الجديد يف مجاالت 
النفط العراقية بتعزيز النشاطات االقتصادية العامة 

املتعلقة بالنفط إىل الدرجة التي كان قد رفع إليها 
صندوق النقد الدويل توقعاته السابقة بالنسبة لنمو 

الناتج اإلجاميل املحىل يف عام ٢٠١١ من ٧٫٩٪ إىل ١١٫٥٪، 
وىف عام ٢٠١٢ من ٧٫٦٪ إىل ١١٪.٤١٨ 

وعىل الرغم من الترصيحات يف الربع السنوي الحايل 
عن مشاريع البناء الكربى الجديدة،٤١٩ ما يزال تقدير 

منو الناتج اإلجاميل املحىل الحقيقي الغري متعلق بالنفط 
لعام ٢٠١١ بدون تغيري عند حوايل ٤٫٥٪. ٤٢٠ وذلك ألن 
قطاع النفط ال يوفر سوى جزء صغري من الوظائف يف 
العراق، حتى أن منو الناتج املحيل اإلجاميل املكون من 

رقمني يبدو انه من غري املرجح أن يخفض كثريا يف معدل 
البطالة الحالية املرتفعة أو استيعاب أعداد كبرية من 

الشباب العراقيني الذين يدخلون سوق العمل سنويا.٤٢١ 
والرقم البطالة األخرية املذكورة من قبل املنظمة املركزية 

لإلحصاء وتكنولوجيا املعلومات التابعة للحكومة 
العراقية —١٥٫٣٪— هو من عام ٢٠٠٨. ٤٢٢ وعالوة عىل 
ذلك، فإن التوقعات بالنسبة للقطاع الزراعي، أحد أكرب 
مصادر تشغيل العاملة يف البالد، ال يزال غري مؤكد بعد 

سنتني من سقوط األمطار الذي كان أقل من املتوسط.٤٢٣

مناخ االستثامر
اتخذت الحكومة العراقية خطوات يف الربع السنوي 

الحايل لتحسني مناخ االستثامر لالقتصاد العراقي:
وقد قام مجلس القضاء األعىل العراقي بإنشاء محكمة • 

خاصة يف بغداد لتقوم بالفصل يف النزاعات املتعلقة 
باملستثمرين األجانب. ووفقا للمتحدث باسم مجلس 

القضاء األعىل، فان الهدف الرئييس للمحكمة هو 
حامية رأس مال االستثامر األجنبي "لدفع عملية 
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الخاصة بصندوق تنمية العراق الذي تم القيام به 
خالل ٢٠٠٩ و٢٠١٠. وقد وجد املدققون أن هناك 
أكرث من ٢٠٠ مليون دوالر يف شكل موارد مالية تم 

ضبطها أو اكتسابها من املمكن أن تبقى يف الحسابات 
املتعددة التابعة لصندوق تنمية العراق.٤٣٦ 

برنامج النفط مقابل الغذاء. قرار مجلس األمن • 
التابع لألمم املتحدة لعام ١٩٥٨ ينهى كل النشاطات 

املرتبطة بربنامج النفط مقابل الغذاء، والذي تم 
تشغيله خالل الفرتة من ١٩٩٦-٢٠٠٣ وسمح 

للحكومة العراقية باستخدام إيرادات النفط لرشاء 
األغذية واألدوية. وعقب مترير هذا القرار، كان سيتم 
نقل املتبقي من متويالت برنامج النفط مقابل الغذاء 

إىل صندوق تنمية العراق، أقل مبلغ يصل إىل ١٥١ 
مليون دوالر، والذي تم االحتفاظ به لدفع املرصوفات 

وتوفري التعويض. ٤٣٧

وتظل جوانب عالقات العراق بالكويت معرضة 
لرشوط الفصل VII مبا يف ذلك االلتزام باستمرار دفع 

قيمة اإلصالحات بالكويت:٤٣٨ 

النفط والغاز

إنتاج النفط الخام وتنمية الحقول 
ويبلغ متوسط إنتاج النفط الخام يف الربع السنوي 

الحايل ٢٫٤٠ مليون برميل يف اليوم، بزيادة عن 
الربع السنوي السابق تبلغ ٣٪، ولكنها اقل مبا 

املنتجات تقريبا فيام عدا األغذية واألدوية، مبا يف 
ذلك املواد الكيميائية واملواد األخرى املستخدمة 

يف الصناعة واإلنتاج الزراعي، باإلضافة إىل اى مواد 
نووية- مثل تلك املستخدمة يف اإلغراض الطبية.٤٢٩ 

وبينام كان رفع العقوبات األخرية كان ترصيح سيايس 
إىل حد كبري إال انه يسمح للعراق بتطوير برنامج 

طاقة نووية مدين سلمى. ٤٣٠
حامية إيرادات النفط العراقية. أما قرار مجلس األمن • 

التابع لألمم املتحدة لعام ١٩٥٦ يقدم متديد نهايئ 
حتى ٣٠ حزيران / يونيو، ٢٠١١ لحامية إيرادات 

النفط العراقية من الدائنني الدوليني الذين ما زالوا 
يبحثون عن تعويض ألعامل العراق خالل فرتة حكم 

صدام.٤٣١ وقد بلغ عبء الديون الدولية من تلك 
الحقبة أكرث من ١٢٠ مليار دوالر يف نهاية عام ٢٠٠٤. 

٤٣٢ ولكنها يف اآلونة األخرية قدرت بنحو ٤٦ مليار 

دوالر -٨٧ مليار دوالر.٤٣٣ وسوف يتم حل صندوق 
تنمية العراق (DFI) والذي كان يعمل كغطاء حامية 

إليرادات النفط العراقية باإلضافة إىل الهيئة الدولية 
االستشارية والرقابية للعراق (IAMB)، والذي يتحمل 

مسئوليات اإلرشاف عىل صندوق تنمية العراق منذ 
أن تم إنشاؤه بواسطة األمم املتحدة يف عام ٢٠٠٣. ٤٣٤ 

 (COFE) من املتوقع أن تقوم لجنة الخرباء املاليني
التي يرأسها رئيس مجلس التدقيق األعىل العراقي 
بإدارة خالفة صندوق تنمية العراق.٤٣٥ وىف اجتامع 

املجلس الدويل للمشورة والرقابة يف العراق يف ٦ 
كانون الثاين/يناير ٢٠١١ قدم املفتش العام الخاص 

إلعادة اعامر العراق تحديث لنتائج األربعة تدقيقات 

٠٫٠

٠٫٥

١٫٠

١٫٥

٢٫٠

٢٫٥

٣٫٠ اإلنتاج

الصادرات

٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠

املصادر: NEA-I, ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق الحصول عىل بيانات بتاريخ, 
٢٠١٠/٦/٤, ٢٠١٠/٧/٦, و ٢٠١١/١/١١.

منتجات وصادرات النفط الخام، حسب الشهر، ٢٠٠٣/١٠–٢٠١٠/١٢
مليون برميل يوميا

(DFI)

.
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يف اليوم.٤٤٦ ومع ذلك، فقد الحظت انه حتى هذه 
الزيادة األكرث تواضعا تشكل حصة كبرية من االرتفاعات 

املتوقعة يف إنتاج األوبك (منظّمة الدول املصدرة للبرتول 
(OPEC)، خالل ربع القرن املقبل، ومتكن العراق من 
التساوي مع إنتاج إيران من النفط يف وقت ما خالل 

الخمس سنوات املقبلة.٤٤٧ للحصول عىل توزيع توقعات 
الحكومة العراقية واملقارنة بني تقديرات وكالة الطاقة 

الدولية، انظر الشكل ٤٫١١.
وتسرت رشكات النفط العاملية الكربى يف زيادة 

العمليات يف حقول النفط العراقية الجنوبية يف الربع 
السنوي الحايل: 

ففي الرميلة، ذكرت رشكة ىب ىب للنفط الربيطانية • 
(BP) ورشكة البرتول الوطنية الصينية، أنهم قد قاموا 
يف كانون الثاين/يناير بزيادة إنتاج إىل أكرث من ١٠ ٪ 
فوق نسبة معدل اإلنتاج األوىل ملا يصل إىل ١٫٠٦٦ 

مليون برميل يف اليوم تم االتفاق عليها يف كانون 
األول/ديسمرب ٢٠٠٩. وقد ذكرت رشكة ىب ىب للنفط 

الربيطانية انه تم اآلن تعبئة ٢٠ منصة جديدة يف 
الحقل وتم حفر ٤١ برئ يف ٢٠١٠. ٤٤٨ وقد اشرتكت 

رشكتي النفط الدوليتني مع رشكة نفط الجنوب 
العراقية لتكوين كيان جديد، منظمة عمليات 

الرميلة (ROO). تقوم رشكة النفط الربيطانية بتوفري 
التدريب، واملراقبني، والنظم، والخربة إىل منظمة 

عمليات الرميلة.٤٤٩ 
وىف حقل الزبري، ذكر الكونسورتيوم الذي يقوده • 

رشكة اينى أن متوسط معدالت اإلنتاج ٢٣٦,٠٠٠ 
برميل يف اليوم (BPD) حيث انه يعمل باتجاه هدف 

يساوى ١٪ من نفس الربع السنوي لعام ٢٠٠٩. ٤٣٩ 
للحصول عىل مستويات إنتاج النفط الخام والتصدير 

منذ عام ٢٠٠٣، انظر الشكل ٤٫١٠.
وتقدم الحكومة العراقية تحليل مفصل يف الربع 

السنوي الحايل عن كيفية توقعها لتحقيق هدفها 
الطموح إلنتاج ١٢ مليون برميل يف اليوم بحلول عام 

٢٠١٧، اى حوايل خمسة أضعاف مستوى اإلنتاج الحايل. 
ومن املتوقع لثالثة حقول نفط جنوبية- الرميلة وغرب 
القرنة، ومجنون- أن تقوم بإنتاج ٩٫٢٤ مليون برميل يف 

اليوم أو أكرث من ثالثة أرباع املجموع.٤٤٠ وىف ترشين 
الثاين/نوفمرب توقعت وزارة النفط أن يصل اإلنتاج إىل 

٣٫٢٦ مليون برميل يف اليوم بحلول نهاية عام ٢٠١١. ٤٤١ 
كام مييل الخرباء الخارجيني للموافقة عىل أن قدرة 
العراق عىل اإلنتاج كبرية، ولكنهم ينظرون إىل هدف 

الحكومة العراقية بتشكك.٤٤٢ وال يتطلب فقط تحقيق 
هدف اإلنتاج الرسمي استثامر كبري- والذي قدره البعض 

ليصل إىل ١٥٠ مليار دوالر أو أكرث٤٤٣—ولكن أيضا 
التغلب عىل تحديات السياسة، والتحديات اللوجيستية، 
والنقل، والبنية التحتية.٤٤٤ وقد توصل تقرير عام ٢٠٠٧ 

الذي أعدته رشكة فوسرت ويلر الهندسية األمريكية إىل أن 
مستويات التآكل املفرطة يف خطوط األنابيب الرئيسية 

وضعتهم يف خطر الفشل.٤٤٥ 
وىف توقعات الطاقة العاملية ٢٠١٠ والتي أصدرتها 
وكالة الطاقة الدولية يف كانون األول/ديسمرب توقعت 

أن األمر سيستغرق حتى عام ٢٠٣٠ ليزيد إنتاج النفط 
العراقي عن ٦ مليون برميل يف اليوم- فقط نصف هدف 
الحكومة العراقية لعام ٢٠١٧ لتحقيق ١٢ مليون برميل 

٠

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

١٤

الرميلة

املرحلة ١ بغرب القرنة

املرحلة ٢ بغرب القرنة

مجنون

الحقول األخرى من دورة 
الرتخيص األوىل والثانية إنتاج آخر (الجنوب)

جميع الحقول من دورة الرتخيص الثانية
إنتاج آخر (الشامل)

الشامل

الحنوب

إجاميل الناتج املخطط لدى الحكومة 
العراقية

تقديرات وكاالت الطاة الدولية
٢٠١٠ ٢٠١٥ ٢٠٢٠ ٢٠٢٥ ٢٠٢٩

املصدر: الحكومة العراقية, وزارة النفط يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، , ٢٠١٠/١١/٨.

إنتاج النفط املخطط له من قبل الحكومة العراقية ووكالة الطاقة الدولية، حسب العام، ٢٠٠٩–٢٠٣٠
ً مليون برميل يوميا

.
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عىل دفعة فورية تصل إىل ١٥٠٫٠٠٠ برميل يف اليوم إذا 
كان ميكن حل نزاع الحكومة العراقية مع حكومة إقليم 
كردستان قريبا بشأن صادرات النفط املتوقفة من إقليم 

كردستان يف عام ٢٠٠٩. ٤٥٦
وقد أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي حسني 
الشهرستاين الذي توىل حقيبة النفط يف الحكومة 

السابقة، يف كانون األول/ديسمرب أنه قد تم توقيع عقود 
بناء اثنني من أربع محطات منصات عامئة بحرية جديدة 

(SPM) يف الخليج الفاريس جنوب البرصة.٤٥٧ وتشري 
التقييامت املستقلة إىل أن من املرجح أن تكتل أول 

محطتني، باإلضافة إىل خطوط األنابيب التي متر تحت 
البحر الجديدة ذات القياس ٤٨ بوصة إىل محطة نفط 
البرصة (ABOT) بحلول أوائل عام ٢٠١٢، تليها الثالثة 

يف أواخر عام ٢٠١٢. ويقدر استكامل الرابع يف الفرتة بني 
منتصف ٢٠١٣ ووقت ما من عام ٢٠١٥. ٤٥٨ من املمكن 

أن يقوم استكامل األنابيب وجميع محطات املنصة 
العامئة البحرية مبضاعفة قدرات التصدير إىل ما بني ٤ 

مليون برميل يف اليوم و٤٫٥ مليون برميل يف اليوم.٤٥٩ 
ويجرى العمل يف مرشوع لبناء ٣٥ وحدة تخزين نفط 
جديدة يف جنوب العراق. ستحل هذه الخزانات محل 

٦٦ خزان نفط يف منطقة الفاو كان قد تم تدمريهم 
خالل حرب إيران والعراق.٤٦٠ 

قياس النفط
تأخر تركيب نظام قياس النفط شامل عن الجدول 
الزمني املقرر له، وبناء عىل طلب املجلس الدويل 

للمشورة والرقابة يف العراق، فقد قامت رشكة برايس 
ووترهاوس كوبرز (ىب دبليو ىس) (PWC) بتوسيع 
نطاق العمل الخاص بالتدقيق املؤقت لعام ٢٠١٠ 

لصندوق تنمية العراق ليتضمن مراجعة للربنامج.٤٦١ أن 
قياس تدفق النفط الخام من املصدر إىل نقطة النهاية 
يسمح للسلطات بتعقب حجم النفط وأيضا تنبيههم 

إىل أى عملية شفط غري قانونية. وقد كان دامئا كل من 
رسعة وجودة تركيب مرت النفط من القضايا التي يهتم 
بها املجلس الدويل للمشورة والرقابة يف العراق. وجد 

املدققون الخارجيون التابعني للمجلس الدويل للمشورة 
والرقابة يف العراق يف كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٨—

تقريبا بعد أربع سنوات من توصيتها األوىل لنظام قياس 
النفط لكل حقول النفط، ومحطات النفط، واملصايف—

انه مل يتم تركيب إال ثلث القياسات املخطط لها فقط.٤٦٢
وىف ترشين الثاين/نوفمرب، قامت الحكومة العراقية 
بتزويد مجلس األمن التابع لألمم املتحدة مبعلومات 

توضح أنها بحلول ٣٠ أيلول/سبتمرب،٢٠١٠ استكملت 

طويل املدى للوصول إىل ١٫٢ مليون برميل يف اليوم. 
ومتثل نسبة اإلنتاج الحايل زيادة تساوى ٢٩٪ من 

حجم البداية األولية التي تساوى ١٨٣,٠٠٠ برميل يف 
اليوم.٤٥٠ 

وللمرحلة األوىل من غرب القرنة، التزم كل من • 
اكسون موبايل و رشكة شل الهولندية امللكية برفع 

اإلنتاجية مبا يصل إىل ٥٠٠٫٠٠٠ برميل إضايف يف اليوم 
بواسطة استغالل خزانات إضافية يف الحقل. والهدف 

الجديد يف غرب القرنة هو زيادة اإلنتاجية الحالية من 
٢٤٤,٠٠٠ برميل يف اليوم إىل ٢٫٨٢٥مليون برميل يف 

اليوم يف خالل ستة سنوات.٤٥١
وىف حقل املجنون أعلن كل من شل وبرتوناس يف • 

ترشين الثاين/نوفمرب أنهم قاموا بتوقيع عقد مع 
هاليبورتون ورشكتني أخريني إلنشاء مخيم عمليات 

وحفر ١٥ برئ عىل األقل.٤٥٢

وىف شامل العراق، أعلنت لجنة نفط نينوى يف نوفمرب 
أن اإلنتاج يف حقل نفط باتنة قد استأنف العمل ألول 

مرة يف ٢٠ عاما.٤٥٣ 
يف وسط هذا النشاط املتزايد، وقد تم اتصال فريق 
دعم رشكة النفط العاملية لوكاالت الحكومة األمريكية 

والتي نشا يف آب/أغسطس ٢٠١٠ مع رشكات النفط 
العاملية (بغض النظر عن الدولة أو اإلقليم) ملساعدتهم 

عىل التعامل مع التحديات اإلدارية، اللوجيستية 
والبريوقراطية لعملياتهم.٤٥٤

صادرات النفط الخام وزيادة القدرة
يف الربع السنوي الحايل كان متوسط صادرات النفط 
١٫٩٥ مليون برميل يف اليوم، لتصل إىل ٤٪ من الربع 

السنوي السابق و٢٪ أعىل من نفس الربع السنوي يف 
عام ٢٠٠٩. ٤٥٥ ومن املمكن أن تحصل صادرات النفط 

 .  
( )

.
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ل بنسبة ١٧٪ باملقارنة بنفس الربع السنوي لعام  املُسيَ
٢٠٠٩. وقد تم استرياد ما يقرب من ربع موارد البالد من 

الجازولني يف الربع السنوي الحايل، بانخفاض من ٣٢٪ 
خالل نفس الفرتة من عام ٢٠٠٩. ٤٦٦ وتخطط العراق 
إلنشاء أربع مصايف جديدة تابعة للحكومة العراقية، 

والتي من املمكن أن تضاعف تقريبا من سعة املصفاة 
املوجودة.٤٦٧ 

الغاز الطبيعي
وفقا لوزارة النفط، أن متوسط إنتاج الغاز الطبيعي 

 (MCF) املصاحب يصل إىل ١,٤١٣ مليون قدم مكعب
يف اليوم خالل ١١ شهرا األوىل من عام ٢٠١٠، وقد 

اندلعت ٥١٪ من هذه الكمية.٤٦٨
يف ١٤ ترشين الثاين/نوفمرب، قامت وزارة النفط 

بتوقيع عقود متهيدية لتطوير اثنان من ثالثة حقول 
غاز طبيعي غري مصاحب للنفط تم تقدميها يف مزايدة 
٢٠ ترشين األول/أكتوبر. وقد تم توقيع عقد واحد مع 

الكونسورتيوم الذي يجمع رشكة تيباو الرتكية، ورشكة 
الطاقة الكويتية (KEC)، واملؤسسة الكورية للغاز 

(Kogas) لتطوير حقل غاز املنصورية يف رشق العرق.٤٦٩ 
وتم توقيع االتفاق الثاين مع رشكة تيباو الرتكية ورشكة 

الطاقة الكويتية لتشغيل حقل غاز سيبا األصغر يف 
جنوب العراق.٤٧٠ وقد تم تأجيل استكامل العقد الثالث 

لتطوير حقل عكاس يف غرب محافظة االنبار وسط 
تقارير عن مقاومة محلية لرشوط العقد.٤٧١ وعكاس 

هي أكرب الحقول الثالثة،٤٧٢ والتي اختربت جميعا 

العمل عىل ٥١٪ من ٣,٣٠٢ مرت التي كان من املخطط 
تركيبها يف هذا املوعد (انظر الجدول ٤٫٦). وقد ذكرت 

أيضا أن العمل كان مستمرا عىل نظام لقياس النفط 
الخام الذي يتم تصديره من محطة نفط البرصة. وقد 

تم استكامل نظام يضم ١٢ مرت يف محطة نفط خور 
العامية٤٦٣ وتدعو خطة قياس الحكومة العراقية إىل 

مجموع ٤,٨٩٨ مرت.٤٦٤ وذكرت رشكة ىب دبليو ىس انه 
ليس كل األمتار التي تم تركيبها تم استخدامها عىل 

النحو املقصود. للتنفيذ الكامل للمخطط الزمني للرتكيب 
بحلول نهاية ٢٠١١، أوصت رشكة ىب دبليو ىس بتعيني 

طرف مؤهل تقنيا ومستقل للتحقق من استكامل، 
وفاعلية، وكفاءة الخطة مبجرد أن يتم تنفيذها بشكل 

كامل.٤٦٥ 

معامل التكرير ومنتجات البرتول
ارتفع بشكل كبري يف الربع السنوي الحايل اإلنتاج املحىل 

للجازولني، ووقود الديزل، والكريوسني، وغاز البرتول 
ل (LPG)، باإلضافة إىل املورد الكىل لكل من هذه  املُسيَ

املنتجات البرتولية باملقارنة مع نفس الربع السنوي 
يف عام ٢٠٠٩. و لتلبية الطلب املتزايد، ال تزال العراق 

ل- ولكن للمرة األوىل  تستورد البنزين وغاز البرتول املُسيَ
منذ أكرث من عام، انقضت ثالثة أشهر دون استرياد الى 

وقود ديزل. وما زالت العراق أيضا مكتفية ذاتيا يف إنتاج 
الكريوسني خالل الربع السنوي. وقد ارتفعت إنتاجية 

املصفاة بنسبة ٢٧٪ يف الربع السنوي الحايل، والجازولني 
بنسبة ٣٧٪, والكريوسني بنسبة ٢٦٪, وغاز البرتول 
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ما يصل إىل ١ دوالر لكل برميل نفط خام يتم إنتاجه 
أو تكريره ومقابل ١٥٠ مرت مكعب من الغاز الطبيعي 

املستخرج. وقد أدت القيود املوضوعة عىل إنفاق هذه 
املوارد املالية إىل التأجيالت يف بدء هذه املرشوعات،٤٧٨—

عىل سبيل املثال يجب أن يتم إنفاقهم يف مرشوعات بنية 
تحتية تم املوافقة عليها أوال من وزارة التخطيط. 

الحد من الفقر
إسرتاتيجية الحد من الفقر والتي استكملتها وزارة 

التخطيط والتعاون التنموي يف أواخر ٢٠٠٩، تحدد 
ستة مناطق ألولوية االستثامر لتعكس ثالثة عقود من 

االنخفاض يف املؤرشات االجتامعية العراقية وتقلل عدد 
األشخاص الذين يعانون من الفقر بنسبة ٣٠٪- من 

حوايل ٧ مليون من العراقيني الذين يبلغ عددهم أكرث 
من ٣٠ مليون إىل حوايل ٥ مليون بحلول عام ٢٠١٤. 
تتضمن اإلسرتاتيجية خطوات لزيادة الدخل للفقراء 

العاملني، وتحسني الرعاية الصحية، ورفع نوعية التعليم 
وتحقيق التعليم االبتدايئ شبه عاملي، خفض معدالت 

األمية إىل النصف، واالستعاضة عن املساكن القدمية دون 
املستوى املطلوب.٤٧٩ تدعو اإلسرتاتيجية أيضا إىل خفض 

الفجوة بني الجنسني يف الفرصة. وكان بعض ٨٧٪ من 
النساء العراقيات خارج قوة العمل يف ٢٠٠٧. ٤٨٠ 

وتعكس أجندة العراق للحد من الفقر االنخفاض 
االجتامعي االقتصادي للبالد عرب العقود الزمنية الثالثة 

األخرية. وفقا ألرقام البنك العاملي، انخفض الناتج 
اإلجاميل املحىل لكل فرد بحوايل ٦٠٠ دوالر (١٦٪) بني 
١٩٨٠ و٢٠٠٨ (انظر الشكل ٤٫١٢). ٤٨١ كام انخفضت 

أيضا بشكل حاد إنتاجية املحاصيل كنتيجة لضعف 

احتياطيات تبلغ ٧٫٦ تريليون قدم مكعب- أقل بقليل 
من ٧٪ من إجاميل احتياطيات الغاز يف العراق من ١١٢ 

تريليون قدم مكعب.٤٧٣ من املمكن أن تتطلب الصفقات 
الثالثة موافقة من مجلس الوزراء العراقي قبل أن يتم 
تنفيذها.٤٧٤ من املتوقع أن يتم استهالك معظم الغاز 

الطبيعي العراقي محليا يف محطات توليد الكهرباء التي 
تم تصميمها الستخدام الغاز مبجرد أن تستعد البنية 

التحتية لتشغيل وتوصيل الغاز. 

الهجامت عىل البنية التحتية للنفط والغاز
يظل امن األنابيب تحدى، ومع ذلك فان عدد الهجامت 

اليومية قد تراجع إىل حد كبري حيث يتزايد تعاون 
الحكومة مع السكان املحليني. وقد أثبتت مناطق 
استبعاد خط األنابيب أنها مفيدة فقط يف املناطق 

البعيدة مثل تلك التي تقع بني كركوك وبيجى. مع ذلك، 
فان مسئويل الحكومة العراقية ذكروا أن تلك املناطق 
األمنية يف املناطق اآلهلة بالسكان كانت اقل فاعلية - 
عىل سبيل املثال، جنوب بغداد، حيث يعيش، ويعمل 
السكان املحليني ويقوموا بعبور خطوط األنابيب عند 

نقاط عديدة. عموما، أن شبكة األنابيب يف جنوب 
العراق آمنة، يف كل من املناطق العامرة بالسكان وتلك 

الخالية، بينام املناطق شامل بيجى والقريبة من الحدود 
الرتكية تعترب أنها "ساخنة."٤٧٥

التنمية الوطنية والحد من الفقر

يعكس مرشوع ميزانية عام ٢٠١١ والذي يبلغ ٧٩٫٥ 
والذي وافق عليه مجلس الوزراء وتم إرساله إىل مجلس 

النواب يف أواخر كانون األول/ديسمرب تأثري كل من 
 (NDP) (٢٠١٠-٢٠١٤) خطة التنمية الوطنية العراقية

واإلسرتاتيجية الوطنية ملدة خمس سنوات للحد من 
الفقر. وتدعو امليزانية لخلق ١٧٢,٠٠٠ فرصة عمل—
تكون بشكل رئييس يف القطاعات الغري نفطية، مبا يف 

ذلك الرعاية الصحية والتعليم—وتعالج أهداف الحد من 
الفقر، مبا يف ذلك اإلسكان.٤٧٦ 

متويل التنمية الجديدة
ى عام ٢٠١٠، أطلقت وزارة املالية (MOF) أكرث من 

٢٥٠ مليون دوالر يف املوارد املالية ملرشوع البرتودوالر 
ملحافظة البرصة (١٦٠ مليون دوالر) وكركوك (١٠٠ 

مليون دوالر).٤٧٧ وقد تم تخصيص املوارد املالية مبوجب 
رشوط قانون ميزانية العراق، والذي مينح املحافظات 

١,٠٠٠-
٥٠٠-

٠
٥٠٠

١,٠٠٠
١,٥٠٠
٢,٠٠٠
٢,٥٠٠

إيران األردن املغرب سوريا مرصالعراق باكستان أفغانستان

التغري يف الناتج اإلجاميل املحىل لكل فرد يف الدول املحددة، ١٩٨٠–٢٠٠٨
بالدوالر األمرييك

املصدر: البنك الدويل، مؤرشات بنك البيانات للتطوير العاملي، 
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators،  الوصول 

إليه يف٢٠١٠/١٢/٣٠.
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االستثامر، واإلهامل، والجفاف.٤٨٢ يف عام ١٩٨٠، كان 
توقع الحياة للعراق مامثل تقريبا للبلدان املجاورة لها، 

ولكن يف عام ٢٠٠٦، من بني الدول يف منطقة الرشق 
األوسط وشامل أفريقيا، كان توقع الحياة لجيبويت فقط 

أقل (الشكل ٤٫١٣). ٤٨٣ ويف عام ١٩٨٠، كان معدل 
االلتحاق باملدارس االبتدائية يف العراق، ما يقرب من 

١٠٠٪، كانت أعىل دولة يف املنطقة. واليوم، بنسبة أقل 
من ٧٥٪، هي من ضمن الدول األقل.٤٨٤

وتدعو كل من إسرتاتيجية الحد من الفقر وخطة 
التنمية الوطنية العراقية الشرتاك القطاع الخاص بشكل 
اكرب يف االقتصاد لخلق فرص العمل وزيادة اإلنتاجية يف 

القطاعات الغري نفطية. إذا تم تحقيق ذلك، فان كل من 
الهدفني من املمكن أن يساعدوا الحكومة عىل الحد من 
اإلنفاق عىل شبكات األمان االجتامعي التي يتم تشكيلها 

اليوم باألكرب إىل حد بعيد يف الرشق األوسط.٤٨٥ ويدعو 
مرشوع ميزانية ٢٠١١ يدعو إىل إنفاق ١٠٫٢ مليار دوالر 

عىل الرعاية االجتامعية.٤٨٦ ويحصل حوايل ٩٩٪ من 
السكان حاليا عىل شكل من أشكال الدعم الحكومي.٤٨٧ 

وأظهرت بيانات البنك الدويل التي تدعم إسرتاتيجية 
الحد من الفقر أنه يف عام ٢٠٠٨ بلغت تلك التحويالت 

بلغت ٨٫٨٪ من الناتج املحيل اإلجاميل.٤٨٨ يوضح الشكل 
٤٫١٤ املقارنة بني اإلنفاق عىل شبكة األمان يف العراق 

وبني الدول واألقاليم، أو مجموعات الدول األخرى. 
كام تدعو أيضا إسرتاتيجية الحد من الفقر إىل استثامر 

جديد كبري يف الزراعة واإلسكان. وفد توصلت نتائج 
 (IHSES) املسح االقتصادي االجتامعي األرسى العراقي

لألعوام ٢٠٠٦-٢٠٠٧ أنه يف املتوسط، ٣٩٪ من سكان 
الريف العراقيني كانوا يعيشون تحت خط الفقر، 

باملقارنة بنسبة ١٦٪ بني نظرائهم يف املناطق الحرضية.٤٨٩ 
ومن بني الفقراء العاملني يف البالد، ٢٩٪ منهم يعملون 

بالزراعة.٤٩٠ ويخصص مرشوع ميزانية ٢٠١١ ١٩٢ مليون 
دوالر لوزارة الزراعة إلنفاق رأس املال— ١٠٪ أكرث من 

العام السابق. إذا متت املوافقة عىل املرشوع، فان وزارة 
اإلسكان والتعمري من املمكن أن تحصل عىل متويالت 

يف عام ٢٠١١—أقل بقليل من ا مليار دوالر،٤٩١ ملعالجة 
النقص يف املنازل يف البالد. وتقرتح خطة التنمية الوطنية 
العراقية انه من املمكن أن يوجد ما يصل إىل ٣٫٥ مليون 

مسكن دون املستوى يف الدولة.٤٩٢ وكام متت مناقشته 
أدناه، تم توقيع سلسلة من العقود السكنية الرئيسية يف 

اآلونة األخرية. 

٤٠

٤٥

٥٠

٥٥

٦٠

٦٥

٧٠

٧٥

٨٠

التوقعات الحياتية يف األعوام (١٩٨٠) التوقعات الحياتية يف األعوام (٢٠٠٦)

عامن إيران سوريا تركيا األردن الكويت لبنان العراق السعوديةجيبويت

املصدر: البنك الدويل، مؤرشات التنمية العاملية، ٢٠٠٨ (إصدار القرص املضغوط) كام ورد لدى الحكومة العراقية، اللجنة العليا السرتاتيجية 
الحد من الفقر، البنك الدويل ، إدارة الرشق االوسط، "تقرير بيانات الفقر يف العراق،" املجلد. ١ : النتائج الرئيسية، ٣ / ٢٠١٠، ص ٤١.

تغريات التوقعات الحياتية يف الدول املحددة، ١٩٨٠–٢٠٠٦

٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠

لبنان

رشق آسيا األطليس

جنوب آسيا

اليمن

أمريكا الالتينية والكاريبي

األردن

مرص
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أوربا الرشقية ووسط آسيا

تونس
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أفريقيا (الصحراء الكربى)

الرشق األوسط وشامل أفريقيا
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جيبويت

العراق

مالحظة : البيانات عن العراق من تحديث وزارة املالية وبيت الحكمة  لتعكس االنفاق لعام ٢٠٠٨.

املصدر : Weigand وGrosh، ورقة مناقشة الحامية االجتامعية رقم ٠٨١٧، البنك الدويل: واشنطن العاصمة ، 
٢٠٠٨ كام ورد لدى الحكومة العراقية، اللجنة العليا السرتاتيجية الحد من الفقر، والبنك الدويل، إدارة الرشق االوسط، 

"تقرير بيانات الفقر يف العراق،" املجلد. ١ : النتائج الرئيسية، ٢٠١٠/٣، ص ٥٢.

اإلنفاق العام عل سالمة الشبكات بالنسبة املئوية من إجاميل النامتج املحيل، ٢٠٠٨
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الزراعة
إن إحياء القطاع الزراعي من أولويات خطة التنمية 
الوطنية العراقية باإلضافة إىل كونها خطوة أساسية 

باتجاه هدف الحكومة العراقية املعلن بتوسيع اقتصادها 
للتقليل من االعتامد عىل النفط. كام أن الزراعة مهمة 

جدا من الناحية السياسية ألنها متثل حوايل خمس عاملة 
العراق.٥٠٣ ومازالت تقوم الظروف الزراعية املعاكسة 
والتي منها العواصف الرتابية، وتضائل نسب املياه يف 

دجلة و الفرات، وتدهور نظام الري، بخفض حجم الغلة 
الزراعية وبالتايل انخفاض مستويات الدخل يف املناطق 
الريفية.٥٠٤ وكاستثناء لهذه الصورة الكبرية، فقد فاقت 

نسبة حصد املحاصيل يف العراق من القمح كل التوقعات 
يف ربيع عام ٢٠١٠. واملحاصيل التي تبلغ ٢٫٦ مليون 
طن مرتي، تقرتب من ضعف املحاصيل التي أصابها 

الجفاف من العامني السابقني.٥٠٥ عىل الرغم من ذلك، 
فإن عملية زراعة املحاصيل مؤخرا هذا الشتاء يف منطقة 
مخفضة أدى إىل انخفاض التوقعات بالنسبة للمحاصيل 

التي سيتم حصدها خالل ربيع ٢٠١١. ٥٠٦ وىف خالل 
عام ٢٠١٠ استمرت العراق يف مامرستها لعملية استرياد 

كميات كبرية من القمح.٥٠٧
وتقوم الحكومة العراقية مبحادثات مع كل من 

تركيا وسوريا يف محاولة لضامن أن مشاريع استخدام 
املياه يف تلك البالد يسمح بتدفق مياه النهر يف املناطق 

الزراعية العراقية الرئيسية.٥٠٨ وتعترب الزراعة هي 
الغالبية العظمى من إجاميل استهالك املياه يف العراق، 

حيث تستهلك حوايل ٩٢٪ من املياه العذبة يف الري 
وإنتاج الغذاء.٥٠٩ وبينام قامت األمطار املفضلة يف أواخر 

الخريف بتحسني ظروف النمو يف أجزاء من الشامل 
مبا يف ذلك محافظات نينوى ودهوك وجزء كبري من 
إقليم كردستان، لكن مازالت مناطق وسط وجنوب 

تنمية القطاع الخاص يف مجاالت غري الهيدروكربون
اإلسكان واإلنشاء

وىف الربع السنوي الحايل منح مسئويل البلدية واملحافظة 
عقود لبناء آالف املساكن لألرس متوسطة الدخل 

ومنخفضة الدخل يف مناطق بغداد والبرصة.٤٩٣ وىف 
ترشين الثاين/نوفمرب، قامت لجنة استثامر البرصة مبنح 
ثالثة عقود تبلغ قيمتها ما يقرب من ١٫٤ مليار دوالر 

لرشكات هندسية إيرانية ولبنانية وأمريكية لبناء ١٢٫٠٠٠ 
وحدة سكنية.٤٩٤ وقد دعت الحلول العاملية الدولية 

ومقرها ماريالند والتي يقال أن الجزء الخاص بها من 
املرشوع يساوى ٢٢٠ مليون دوالر، إىل إنشاء ٢,٥٠٠ 
شقة ومنزل مستقل عىل قطعة أرض مساحتها ٢٠٠ 

فدان بالقرب من البرصة.٤٩٥ وقد منحت حكومة بلدية 
بغداد عقد ملدة أربع سنوات، بقيمة ١١٫٣ مليار دوالر 
لكونسورتيوم مكون من رشكات املقاوالت الرتكية لبناء 

٧٥٫٠٠٠ وحدة سكنية يف مدينة الصدر.٤٩٦
وتتنبأ الحكومة العراقية بأن الدولة تحتاج إىل بناء 
٢٫٥ مليون وحدة سكنية بحلول عام ٢٠١٥. ٤٩٧ ومن 

املتوقع أن تقوم مشاريع البنية التحتية التي متولها 
الحكومة باإلضافة إىل اإلنفاق الذي تقوم به رشكات 

النفط العاملية واملستثمرين اآلخرين من القطاع الخاص، 
بدعم منو أكرب لنشاط البناء. 

وقد أصدرت حكومة إقليم كردستان ترخيص خالل 
الربع السنوي الرابع من عام ٢٠١٠ لبناء ١٫١ مليار 

مصهر ومصنع للصلب يف محافظة السليامنية.٤٩٨ ومبا 
أن اإلنشاء يرتفع، أعلن منتج االسمنت الفرنيس الفارج 

اس ايه، والذي يقوم بإنتاج ٢٥٪ من اسمنت العراق عن 
خطط لزيادة إنتاجه السنوي يف العراق مبقدار ٢ مليون 

طن عىل مدار العامني القادمني.٤٩٩ 

الخدمات
أعلنت كال من رشكة املحاسبة العاملية ديلويت توش 

توهامتسو املحدودة ورشكة مارش إلدارة املخاطر والتي 
مقرها نيو يورك عن قرارات إلنشاء وجود يف العراق.٥٠٠ 

فقد قالت ديلويت أنها سوف تفتتح مكتب يف بغداد 
خالل الربع السنوي األول من عام ٢٠١١ وسوف تعمل 

مع عمالء بشكل رئييس يف صناعة النفط والغاز.٥٠١ 
وتخطط مارش للرشاكة مع وسيط التأمني الوحيد 
املرخص يف العراق—رشكة (انكلو آراب انشورنس 

بروكرز) رشكة السامرسة االنجلو عرب للتأمني—لتقديم 
التامني، وإدارة املخاطر، وخدمات توىل املطالبات للعمالء 
الذين يعملون يف صناعات الطاقة، والكهرباء والطريان.٥٠٢ 

 
( ) .
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شحنة متر عراقي منذ حوايل عقدين يف لندن شهر أيلول/
سبتمرب. وعملية البيع تبعت مؤمتر استضافه برنامج 

إنماء يف أوائل هذا العام من ألحياء الصادرات.٥١٧ ففي 
السبعينات أنتجت العراق أكرث من نصف إنتاج العامل 

من التمر لكن الصادرات انخفضت متاما بعد حرب 
الخليج عام ١٩٩١. ٥١٨ وىف الربع السنوي الحايل، عقد 
برنامج إمناء اجتامعا قام بالرتكيز عىل تطوير املؤسسة 

لجمع وتوزيع بيانات التسويق املفيدة عىل املنتجني.٥١٩ 
وبعد عدم تلقى أى عطاءات يف الربع السنوي الحايل، 
ألغت الوكالة الدولية للتنمية الدولية مشرتياتها للدخل 

الزراعي والريفي الجديد مع برنامج بيئة مستدامة 
(ارتفاع الزيادة). أن الوكالة الدولية للتنمية الدولية 

مشرتكة حاليا يف استشارات مع الحكومة العراقية عن 
الخطوات املقبلة املمكنة، والتي تتضمن أيضا تصميم 

املشرتيات يف قطاع الزراعة ولكن مل يتم التخطيط 
الى مشرتيات محددة.٥٢٠ وقد طبلت خدمات الزراعة 

األجنبية يف وزارة الزراعة األمريكية حوايل ٥ مليون 
دوالر أمرييك للسنة املالية ٢٠١١ للربامج الداعمة لوزارة 

الزراعة وأربع وزارات فيدرالية أخرى وهيئات خاصة.٥٢١

تطوير القطاع املايل
قبل أن تتقلد الحكومة الجديدة منصبها استبعد وزير 

املالية أى نوع من الخصخصة للبنوك التي تديرها 
الدولة يف غضون األربع سنوات القادمة، معلنا أن تلك 

الخطوة سيكون لها اثر سلبي عىل االقتصاد العراقي. 
وبدال من ذلك سيكون الرتكيز منصبا عىل إعادة هيكلة 
البنوك بهدف جعلهم متنافسني بشكل اكرب يف االقتصاد 

العاملي.٥٢٢ والقرار كان قد تبع نرش صندوق النقد الدويل 
للمراجعة األوىل التفاقية ترتيبات القروض االحتياطية 

والتي بلغت ٣٫٦ مليار دوالر والتي حاكمت جهود 
الحكومة العراقية لتشكيل جهودها إلصالح مشاكل 

البنكني الذين متلكهام الدولة.٥٢٣ 
أن االفتقار إىل التطور يف إعادة هيكلة بنوك الرشيد 

و الرافدان وهام اكرب مؤسستان لإلقراض يف الدولة، جاء 
يف تقييم بصورة ايجابية عىل خالف ذلك ألداء العراق 
يف الرتتيبات التمويلية االحتياطية للبنك الدويل. صنف 
صندوق النقد الدويل أداء الحكومة العراقية عىل أنه 

"مرىض بشكل كبري".٥٢٤ وىف خطاب نوايا يف أيلول/
سبتمرب ٢٠١٠ تم إرساله إىل صندوق النقد الدويل قام 
وزير املالية العراقي يف ذلك الوقت باقر جابر الزبيدى 
ومحافظ البنك املركزي (CBI) سنان الشبيبى تعهدوا 

بإنشاء ومراقبة وحدة تسوية البنك (BRU) إلكامل 
إعادة الهيكلة بحلول حزيران/يونيو ٢٠١١. ستقوم وحدة 

العراق تعاىن من نقصان املياه وغريها من ظروف الفقر 
املتنامي.٥١٠ 

و للمساعدة يف تحسني املحاصيل الزراعية، حصلت 
وزارة الزراعة يف ترشين الثاين/نوفمرب عىل موافقة من 
السيد رئيس الوزراء املالىك لبدء استخدام ٧٠ مليون 
دوالر يف تحسينات مجال الري.٥١١ وىف تطور آخر قام 

كل من جامعة والية اوريجون ووزارة التعليم العايل و 
مؤسسة خاصة مقرها يف اوريجون عىل مذكرة تفاهم 

(MOU) تضمنت برنامج مدته خمس سنوات لتطوير 
الزراعة املستدمية وزراعة األرايض الجافة.٥١٢ وىف البرصة، 

وضع مسئويل املقاطعة حجر األساس يف مرشوع قناة 
شط العرب الذي تكلف ٣٠٠ مليون دوالر والذي 

سيساعد يف ري ٦٠٫٠٠٠ فدان من األرايض الزراعية يف 
املقاطعة.٥١٣ عىل الرغم من وصول رشكات النفط لتطوير 

حقول النفط حول البرصة إال أن مسئويل الحكومة 
املحلية هناك يرون أن مشاريع الزراعة- وفرص العمل 

التي ستجلبها- ستكون مفتاح انتعاش االقتصاد يف 
املنطقة.٥١٤

الربامج الزراعية التي متولها الواليات املتحدة
إن برنامج األعامل الزراعية "إنماء" التابع للوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية اقرتب من نهاية دورة 

التمويل. أن إجاميل مبلغ ١٤٤٫٨ مليون دوالر وهى 
تكلفة املرشوع قام بتخصيصها صندوق دعم االقتصاد، 
وما زال هناك مبلغ ٢٠٫٨ مليون دوالر باقية مخصصة 
للنفقات.٥١٥ وىف هذا الربع السنوي تضمنت نشاطات 

برنامج إنماء برامج التدريب عىل إجراءات الري و 
التقنيات املتقدمة و األساسية للدفيئة (املشتل). وقد 
اشرتك حوايل ٢,٠٠٠ مواطن عراقي يف التدريب.٥١٦ يف 
خطوة كربى يف صناعة التمر يف العراق، تم بيع أول 

 .
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يف عام ٢٠١٠ قام األوبك بتوفري ٢١٢٫٠٠٠ دوالر لتغطية 
املخاطرة السياسية للجنة اإلنقاذ الدولية لنشاطاتها 

اإلنسانية و خدماتها.٥٢٨ 
تم إنشاء رشكة خدمات مالية عراقية وأمريكية يف 
الربع السنوي الحايل. قامت رشكة األعامل املرصفية 

األمريكية تايلور ديجونك مبشاركة بنك االستثامر العراقي 
فينيكس كابيتال رشكة مساهمة محدودة وهى رشكة 
تابعة لرشكة مقرها والية ديالوير وهى أنشئت فقط 
ملساعدة إعادة إعامر العراق.٥٢٩ سيتم افتتاح الرشاكة 

بواشنطن وبغداد مع التخطيط ملكاتب إضافية البرصة 
وأربيل. تتوقع الرشاكة أن تتخصص يف قطاع الطاقة 

و العمل مع عمالء القطاع العام و الخاص العاملي و 
العراقي يف العديد من املجاالت من ضمنها املرشوع 

املايل، وعمليات الدمج و التملك واالستثامر املبارش.٥٣٠

التجارة
بحلول ٣١ ديسمرب ٢٠١٠ قام برنامج النمو االقتصادي 

املحىل التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
(USAID) (والذي أطلق عليه اسم "تجارة") برصف 

٧٤٫٩ مليون دوالر من أصل ١١٧٫٨ دوالر من اجل 
مهمة زيادة القطاع الخاص للموارد املالية و األعامل 

املتوسطة.٥٣١ ومنذ أن بدا يف عام حققت صناعة ٢٠٠٣ 
حققت صناعة التمويل األصغر أكرث من ٢٤٠،٠٠٠ قروض 

صغرية بقيمة رصف إجاملية ٥٥٨ مليون دوالر. وحتى 
تاريخ ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠ سيطر أكرث من 
٧٢٫٠٠٠ عميل عىل حافظة قروض بارزة بحوايل ١٣٠ 

مليون دوالر.٥٣٢ تم رصف أكرث بقليل من ١ مليون دوالر 
يف عام ٢٠١٠ لتقليل التحذيرات اإلدارية وتعزيز العمل 

الكىل ومناخ االستثامر يف العراق. وقد عرض فريق 
العاملني بالربنامج بعض التوصيات عىل وزراء الحكومة 
العراقية حول التطوير السيايس و اإلصالح التنظيمي.٥٣٣ 

أكدت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أن برنامج 
تجارة قد حقق أهدافه الخاصة التي تم االتفاق عليها 
يف حزيران/يونيو ٢٠١٠ لتعزيز صناعة التمويل األصغر 

مبا يف ذلك إنشاء رشكة التمويل األصغر العراقية وتطوير 
نظام اإلقراض ليصل لحد يفوق ١٠٠ مليون دوالر.٥٣٤

التنمية التجارية
االنضامم إىل منظمة التجارة العاملية

التجارة العاملية لربنامج "تجارة" ومرشوع االنضامم 
ملنظمة التجارة العاملية ينتظر الحكومة الجديدة ليبدأ 

تسوية البنك بالتعامل مع الخصوم الخارجيني وشطب 
القروض املتعرثة للرشكات التي متلكها الدولة واقرتاح 

سبل للتعامل مع غريها من الحسابات املتبقية التي ال 
ميكن توفيقها وتحديث عنارص امليزانية التي تقومها 

العمالت األجنبية لتعكس قيمها الجارية. من املمكن أن 
تضم الوحدة موظفني من كل البنوك ومن البنك املركزي 

العراقي ووزارة املالية وديون الرقابة املالية وخرباء من 
ارنست أن يونج، رشكة املحاسبة و االستشارات الدولية 

التي ساعدت وزارة املالية يف إعادة الهيكلة الخارجية 
للعراق.٥٢٥ 

وقد كلف البنك املركزي بنوك الدولة الخاصة 
برفع قيمة رؤوس أموالها خمسة مرات إىل ٢٥٠ مليار 
دينار (ما يعادل ٢١٤ مليون دوالر). أكد ممثل البنك 

املركزي أن تلك الخطوة مطلوبة لتعزيز البنوك من 
أجل مساعدتهم للوصول لنمو املتوقع للخدمات املالية 

للرشكات املشاركة يف عمليات إعادة اإلعامر الكربى 
ومشاريع تطوير النفط.٥٢٦ 

وقدمت مؤسسة االستثامر الخاص عرب البحار 
(OPIC) التمويل لربنامج واحد عام ٢٠١٠—بقيمة 
 (CHF) ٩٠ مليون دوالر ملؤسسة اإلسكان التعاوين

لتمويل القروض الصغرية و املرشوعات املتوسطة.٥٢٧ 
(ويشرتك املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

بالتدقيق يف برنامج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
(USAID) و الذي يشمل نشاطات مؤسسة اإلسكان 

التعاوين (USAID.) وتم إىل حد كبري متويل أكرب برنامج 
لالوبيك منذ بداية العمل يف العراق عام ٢٠٠٥ . كام انه 
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للعمليات يف الفرتة بني ٢٢ متوز/يوليو ٢٠١٠ عندما بدأت 
ألول مرة بالعراق وحتى ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠ 

. ومع ذلك ، شارك البنك يف نشاطات تطوير العمل يف 
الربع السنوي الحايل، باإلضافة إىل عمل ندوة يف بلتيمور 
شهر ترشين األول/أكتوبر بعنوان "العراق مفتوح للعمل 
التجاري" برعاية الخدمات التجارية للواليات املتحدة.٥٤١ 

تم تحديد الجدول الزمني للمهمة التجارية التي تقوم 
برعايتها الغرفة التجارية بالواليات املتحدة إىل ترشين 
الثاين/نوفمرب ثم تم تعديلها إىل شباط/فرباير وهذا ما 

قد يحدث يف اى وقت من صيف عام ٢٠١١. وقد أكدت 
الغرفة عىل السبب الوحيد وراء التأخري األخري وهو 

للسامح بوقت اكرب لنقل مسئوليات الواليات املتحدة يف 
العراق من وزارة الدفاع األمريكية إىل وزارة الخارجية 

األمريكية ألداء مهمتها.٥٤٢ ◆

العمل قبل تحديد ما إذا كان سيتم تقديم الدعم 
للحكومة العراقية لالنضامم ملنظمة التجارة العاملية 

(WTO). ٥٣٥ وبعد تعليقات وزير العمل ووزير الشئون 
االجتامعية يف آب/أغسطس ٢٠١٠ تضاعفت الشكوك 

حول اهتامم الحكومة العراقية بعضوية منظمة التجارة 
العاملية (WTO) ومنذ ذلك الحني قام وزير التجارة 
بعدة ترصيحات لدعم مرشوع االنضامم. ومع ذلك، 

فوفقا للوكالة األمريكية للتنمية الدولية (USAID) فقد 
أدى منهجه إىل "احرتاس أكرث لنسبة التقدم" من أجل 

اإلنضامم.٥٣٦ يف الفرتة ما بني األول من نيسان/ابريل عام 
٢٠٠٨ و ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، تم رصف أكرث من ٦٫٥ 
مليون دوالر من املوارد املالية الخاصة بربنامج "تجارة" 

إلعداد العراق لعضوية منظمة التجارة العاملية.٥٣٧ 

تطوير التجارة األمريكية العراقية
قامت رشكة جرنال موتورز (GM) بتحويل العراق إىل 
سوق تجارى ناجح خالل عام ٢٠١٠ وقامت ببيع أكرث 
من ١٩،٠٠٠ سيارة خالل هذا العام لتصل لزيادة ٥٢٪ 
أكرث من ١٢،٤٩٤ سيارة باعتها يف عام ٢٠٠٩. ويف الربع 

السنوي الحايل، قامت صناعة السيارات وحدها ببيع 
أكرث من ٨,٠٠٠ سيارة وهذا الرقم أكرب من ضعف الرقم 

الذي باعته رشكة جرنال موتورز يف العراق عام ٢٠٠٩. 
٥٣٨ تقوم اآلن رشكة جرنال موتورز والتي تبيع موديالت 

مثل كاديالك، شيفروليه، وجى ام ىس يف املنطقة باعتبار 
العراق واحدة من أكرب سوقني يف منطقة الرشق األوسط 

. (السوق األخرى هي اململكة العربية السعودية.)٥٣٩ 
وقد استأنفت رشكة جرنال موتورز املبيعات يف العراق 
يف أواخر عام ٢٠٠٣ و حديثا يف ٢٠٠٧ وسجلت معدل 
سنوي للمبيعات أقل من ١٫٥٠٠ سيارة (الحظ الشكل 

٤٫١٥). ٥٤٠
مل يصدر بنك الواليات املتحدة للتصدير و االسترياد 
أي ديون أو قروض أو شهادات ضامن أو بوالص تامني 

٠

٥,٠٠٠

١٠,٠٠٠

١٥,٠٠٠

٢٠,٠٠٠

٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠
املصدر: جرنال موتورز، مبا يتوافق مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١١/١/١٧.

مركبات جرنال موتورز التي تم بيعها يف العراق، ٢٠٠٧–٢٠١٠

.
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مرة أخرى يؤدى عدم كفاية تدفق املياه من األنهار يف العراق 
إىل انخفاض متوسط الناتج من محطات الطاقة الكهرومائية. 

الثاين: كام هي الحال خالل الفرتة من ترشين/أكتوبر إىل 
كانون األول/ديسمرب من كل عام خرجت العديد من وحدات 

التوليد من الخدمة وذلك بسبب الصيانة الروتينية.٥٤٦
كام يتامىش مع النمط املعتاد سنويا، ففي الربع السنوي 

الحايل كان الطلب املقدر عىل الكهرباء اقل من الربع السنوي 
األخري، وكان متوسط الطلب املقدر ٢٢٤,٦٢٠ ميجاوات يف 

اليوم الواحد أو ما يعادل ٩٫٣٥٩ ميجاوات- منخفضة بنسبة 
٢٦٪ عن الربع السنوي املايض ولكن تزيد بنسبة ١٢٪ عن 
الربع السنوي ذاته يف العام املايض. وصل الدعم إىل نسبة 

٦٨٪ من الطلب املقدر يف الربع السنوي الحايل مقارنة بنسبة 
٥٢٪ يف الربع السنوي الربع األخري و ٧١٪ خالل نفس الربع 

السنوي من العام املايض.٥٤٧

قام العراقيون باستعراض ظروف الخدمات األساسية– مثل 
الطاقة الكهربية، مياه الرشب النظيفة، الرصف الصحي، 
وجمع القاممة- وتعترب هذه املشاكل هي األكرث إلحاحا. 

وعىل الرغم من التحسينات التي من املمكن التحقق منها 
والتي وقعت عىل مدار السبع سنوات املاضية، أظهرت 
احدث بيانات الستطالع الرأي أن الجمهور مقتنع بأن 

الخدمات العامة تزداد سوءا وال تتحسن.٥٤٣ وترصيحات 
مسئويل الحكومة العراقية تعكس هذه املخاوف.

الكهرباء
اعتبارا من يوم ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١١ كانت الواليات 

املتحدة خصصت مبلغ ٥٫٠٦ مليار دوالر وأنفقت حوايل 
٤٫٩٦ مليار دوالر لتحسني توليد ونقل وتوزيع الكهرباء 

العراقية.٥٤٤ كانت العراق مع مساعدات الواليات املتحدة 
واملساعدات األوروبية قادرة عىل زيادة معدل الدعم السنوي 

للطاقة الكهربائية عىل الشبكة الوطنية بنسبة الثلثني منذ 
٢٠٠٤ إىل ٢٠١٠. ومع ذلك فخالل تلك الفرتة نفسها، تضاعف 

الطلب املقدر، مام أدى إىل نقصان مستمر. 
ملعالجة القضايا التي تواجه قطاع الطاقة بالعراق —

مبا يف ذلك تزايد الطلب املتوقع ثالث أضعافه عىل مدى 
العرشين عاما املقبلة—وقد قامت وزارة الكهرباء وبارسونس 

برينكرهوف بإعداد خطة الكهرباء الرئيسية لتوسيع نطاق 
مد الكهرباء بالعراق . وقد اعتزموا اإلعالن عن الخطة يف 

مؤمتر بإسطنبول يف يومي ١ و٢ من شهر شباط/فرباير. قام 
مكتب الرشاكة اإلسرتاتيجية مع العراق بضخ ٥ ماليني دوالر 

يف الصندوق الوزاري لتنمية القدرات لدعم هذا الجهد.٥٤٥

العرض والطلب
وقد بلغت إمدادات الكهرباء للشبكة بالعراق يف الربع 

السنوي الحايل حوايل ١٥٢,١٤٥ ميجا وات يف الساعة 
 .(MW) يف اليوم أو ما يبلغ ٦٫٣٣٩ ميجا وات (MWh)

وكام هو مبني يف الشكل ٤٫١٦، كانت هذه زيادة قدرها ٣٨٧ 
ميجاوات أو ٧٪، من نفس الربع السنوي يف عام ٢٠٠٩—

مطابقة تقريبا ملعدل منو القدرة اإلنتاجية يف محطة الطاقة 
العملية يف خالل هذه الفرتة التي تبلغ عاما واحدا—لكنه 
منخفض مبقدار ٣٪ باملقارنة اإلمدادات التي سجلت رقم 

مرتفع هو ٦,٥٤٠ ميجاوات. وقد نتج هذا االنخفاض مبدئيا 
عن الربع السنوي السابق بسبب اثنان من العوامل. األول، 
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١٤,٠٠٠

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

الواردات

الحرارية

الكهرباء املائية
الديزل

توربينات االحرتاق

تقديرات الطلب

إجاميل اإلمداد

٢٠٠٩ ٢٠١٠
املصادر: ITAO/ESD, تقارير أداء الكهرباء اليومية, ٢٠٠٩/١٠/١–٢٠١٠/١٢/٣١.

إمدادات الكهرباء وتقديرات الطلب، حسب الربع السنوي، 
٢٠٠٩/١٠−٢٠١٠/١٢

ميجاواط

الخدمات العامة
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اململوكة للقطاع الخاص ١٣٪ من مجموع إمدادات 
الكهرباء يف العراق إىل الشبكة يف ٢٠١٠. كام أنهم قدموا 

١٧٪ يف الشهر األخري من نفس العام.٥٥١

ومن املتوقع استمرار االتجاه إىل تزايد االعتامد عىل 
الكهرباء من املحطات اململوكة للقطاع الخاص واملحطات 
العاملة. قامت الرشكة العاملية ببناء محطة طاقة جديدة 

بقوة ٥٠٠ ميجاوات يف دهوك ومن املتوقع أن تكتمل مرحلة 
التشغيل التام بحلول منتصف عام ٢٠١١ . ويتزامن وجود 

رشكتان من أصل أربعة بطاقة ١٢٥ ميجاوات مع الشبكة يف 
كانون األول/ديسمرب وكانون الثاين/يناير. تقوم الرشكة العاملية 

أيضا بتوسيع نطاق قدرة مصنعها يف السليامنية بنسبة ٢٥٠ 
ميجاوات ومصنعها يف اربيل مبقدار ٥٠٠ ميجاوات. عندما 

يتم االنتهاء من بناء وتوسيع هذه املشاريع، ستصل القدرة 
املجمعة لتلك املحطات اململوكة للقطاع الخاص يف منطقة 

كردستان إىل ٢٫٢٥٠ ميجاوات. تستخدم جميع الرشكات 
٥٢٢.(GE) توربينات الحرق من رشكة جرنال إلكرتيك

متىض وزارة الكهرباء العراقية قدما يف سبيل عمل خطط 
ملستثمرين من القطاع الخاص لبناء وتشغيل وصيانة 

محطات توليد الكهرباء باستخدام بعض التوربينات التي 
اشرتتها من رشكة جرنال إلكرتيك يف إطار (صفقة ميجا). 

وىف يوم ١٨ من كانون األول/ديسمرب قامت وزارة الكهرباء 
العراقية جنبا إىل جنب مع رشكة االستثامر العراقية بعقد 

مؤمتر يف بغداد لتعلن تفاصيل أربعة مشاريع من هذا 
القبيل. وكانت العروض مقدمة من قبل مقدمي العطاءات 
مبرحلة ما قبل التأهيل يف شباط/فرباير. سيكون هناك لكل 

ثالثة من املواقع املقرتحة مثل الساموة ، الديوانية ، العامرة 
أربع وحدات توليد طاقة مبقدار ١٢٥ ميجاوات. سيكون 

للموقع الرابع ، شط البرصة مقدار ١٠ من تلك الوحدات. 
معا، فإن هذه املحطات املولدة للكهرباء قد تضيف ٢٫٧٥٠ 

ميجاوات من القدرة االسمية إىل الشبكة الوطنية.٥٥٣ 

تزايد االعتامد عىل الطاقة املشرتاة
وقد ارتفع متوسط إمدادات العراق السنوية من الكهرباء 
من ٣,٧٦٤ ميجاوات يف عام ٢٠٠٤ إىل ٦,٣٥٣ ميجاوات يف 
عام ٢٠١٠. كام هو مبني يف الشكل ٤٫١٧ يتم الحصول عىل 

أقل من نصف هذه الزيادة والتي تبلغ ٢,٥٨٩ ميجاوات من 
محطات الطاقة التابعة لوزارة الكهرباء العراقية. وعىل الرغم 
من أن هذه املصانع مازالت توفر الجزء األكرب من الطاقة إىل 
الشبكة، فقد انخفضت مساهمتها يف إجامىل اإلمدادات من 

حوايل ٩٦٪ يف عام ٢٠٠٤ إىل ٧٦٪ يف عام ٢٠١٠. ٥٤٨ أما الجزء 
املتبقي من الزيادة يف اإلمدادات تلك الفرتة فقد نشأ من 

املحطات التي اشرتتها مقابل تلك التي تنتجها وزارة الكهرباء 
العراقية:

ارتفعت واردات الكهرباء بنسبة ٥٦٦ ميجاوات عىل مدى • 
السنوات الست املاضية. يف عام ٢٠١٠، شكلت الواردات 

(معظمها من إيران) حوايل ١١٪ من مجموع الدعم.٥٤٩
كام متثل محطات توليد الكهرباء اململوكة للقطاع الخاص • 

يف العراق نسبة منو ٨١٣ ميجاوات املتبقية يف الدعم منذ 
عام ٢٠٠٤. مل تكن أي من هذه املحطات متاحة للتشغيل 

حتى عام   ٢٠٠٨، عندما تم بناء أحد محطتني توربني 
اململوكة قبل  رشكة االستثامر الجامعي العاملي، وهى 

املنتج املستقل  للكهرباء ( IPP )ومقرها يف األردن، وتعمل 
يف  منطقة كردستان.٥٥٠ يف عام ٢٠١٠، بدأت  الرشكتان 

املولدتان للطاقة اململوكتان لرشكة  كارتيت الرتكية بإنتاج 
الكهرباء يف البرصة. وقد أصبح ثاين هذه املرشوعات يعمل 
يف الربع السنوي الحايل. معا، قدمت هذه املصانع األربعة 

متوسط إمدادات الكهرباء للشبكة، حسب املصدر والعام ، ٢٠٠٤–٢٠١٠
      

      ميجا وات

املصادر:  DoS، تقرير حالة   العراق،٢٠٠٦ /١٠/   ، ٢٥الرشيحة ١١ ؛  ITAO/ESD  تقارير األداء 
اليومية عن أوضاع  الكهرباء،  ٦ /٢٠٠٦/١-٢٠١٠/٣١/١٢. 
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الطويل، فإن خطة الكهرباء الرئيسية بالعراق تقدر أن هناك 
٢٩ مليار دوالر إضافية ستحتاج أن يتم استثامرها يف مجال 
توليد الطاقة يف الفرتة من ٢٠١٦ إىل ٢٠٣٠. إذا مل يتم بناء 

محطات توليد طاقة أكرث من املتواجدة حاليا، من املتوقع أن 
تزداد الفجوة بني العرض والطلب يف عام ٢٠١٧. ٥٥٨ 

أنواع محطات توليد الطاقة و الوقود
كام هو موضح بالشكل ٤٫١٦، هناك أربعة أنواع من مولدات 
الطاقة بالعراق تتغذى حاليا عىل الشبكة العراقية: الحرارية، 

وتوربينات االحرتاق، وزيت الديزل، والطاقة الكهرومائية. 
وهم يولدون الطاقة أما عن طريق حرق النفط الخام و 
املنتجات املكررة أو الغاز الطبيعي أو عن طريق تسخري 
الطاقة الحركية لتدفق املياه.٥٥٩ ووفقا للمخطط الرئييس 

للطاقة يف العراق، هناك ما يقرب من ثالث أرباع (من حيث 
محتوى الطاقة) من الوقود املحرتق يف محطات توليد الطاقة 

التابعة لوزارة الكهرباء العراقية يف عام ٢٠٠٩، حيث تتألف 
من النفط الخام و املنتجات املكررة (الشكل ٤٫١٩). وقد 

قامت الخطة باملالحظات التالية:٥٦٠
أن استخدام النفط الخام يف توليد الطاقة هو يشء مكلف • 

جدا لالقتصاد العراقي من حيث دخل التصدير املفقود.
أن وقود الديزل يعترب وقود بدايئ، ومل تنتج املصايف يف • 

العراق ما يكفى لتلبية االحتياجات املحلية وبالتايل 
احتاجوا للواردات .

وتعترب كمية الوقود املحرتق حوايل نصف الدعم املتوافر.• 
من املمكن أن يتضاعف استخدام الغاز الطبيعي إذا تم • 

الحصول عيل الغاز املحرتق حاليا وتجهيزه وتوصيله إىل 
محطات توليد الطاقة. 

مشاريع الهندسة و املشرتيات و اإلنشاء
إن عقود مشاريع الهندسة واملشرتيات واإلنشاء لتابعة 

لوزارة الكهرباء للموقعني املضمنني يف صفقة جرنال موتورز 
ميجا—الخريات يف كربالء والقدس يف بغداد—يف انتظار 

موافقة مجلس الوزراء. املوقع الثالث يف مشاريع الهندسة 
واملشرتيات واإلنشاء، يف صفقة جرنال إلكرتيك ميجا القامئة 

بعملية مزايدة، يف القريية يف نينوى، أحيل مرة أخرى إىل 
مجلس الوزراء للحصول عىل ترصيح للرتسية عىل العرض 

الثاين األقل. سيكون لتلك املحطات قيمة ٢٫٥٠٠ ميجاوات 
من أصل القدرة العليا . ومؤخرا هذا العام، قامت وزارة 

الكهرباء العراقية بتقديم خطط لطلب عروض لثالثة مواقع 
إضافية لرشكات جرنال إلكرتيك لعقد الصفقات الكربى: 

الحيدرية يف كربالء ( ٥٠٠ ميجاوات )، النجيببية يف البرصة 
(٥٠٠ ميجاوات) وحقل عكاس يف االنبار (٢٥٠ ميجاوات).٥٤٤ 

لقد تم تأجيل مرشوعات متعاقد هندسة ومشرتيات 
وإنشاءات والتي سوف تستخدم توربينات من هذه الصفقة 

الضخمة مع رشكة سيمنز يف انتظار موافقة مجلس الوزراء 
بزيادة يف نطاق الخدمات التي ستقدمها رشكة سيمنز.٥٥٥

وتم اآلن متويل خطابات االعتامد بالكامل لعقود 
متعاقد هندسة ومشرتيات وانشاءات ملواقع جرنال إلكرتيك 
الثالثة "املسار الرسيع". تقع هذه املواقع يف التاجية (١٨٠ 

ميجاوات) الحلة (٢٥٠ ميجاوات) وكربالء (٢٥٠ ميجاوات). 
وفقا لسفارة الواليات املتحدة ببغداد، لن يتم استكامل أي 

من تلك املحطات قبل منتصف عام ٢٠١٢. ٥٥٦ 

التخطيط عىل املدى البعيد
التزمت وزارة الكهرباء العراقية بإضافة أكرث من ١٢٫٠٠٠ 

ميجاوات من قدرات التوليد الجديدة يف الفرتة من ٢٠١٠ إىل 
٢٠١٥، مع معظم هذه القدرات اإلنتاجية الناجمة عن رشكة 

جرنال إلكرتيك وسيمنز للعروض الضخمة . يوضح الشكل 
٤٫١٨ توقيت التعديالت املخططة الحالية. وفقا للخطة 

الرئيسية لتوليد الطاقة يف العراق ، إذا كان تكليف هذه 
املحطات يحدث يف املوعد املحدد، سيكون للعراق القدرة 

الكافية (مع االحتياطات الكافية لتلبية الطلب املتوقع بحلول 
عام ٢٠١٣ أو ٢٠١٤). سيتطلب تنفيذ هذه الخطط استثامر 
حوايل ٢٦ مليار دوالر . التأكد من أن تلك املحطات ستكون 
قادرة عىل الوفاء بوعدها سيتطلب تطور موازى إلمدادات 
الوقود و املزيد من االستثامرات مبا يباع حوايل ٤ مليارات 

دوالر لتطوير البنية التحتية للنقل و التوزيع وربط املحطات 
باملوقع.٥٥٧

بعد عام ٢٠١٥، من املتوقع أن يتواصل ارتفاع الطلب 
عىل الكهرباء ملواصلة االرتفاع يف النمو االقتصادي، لذا فإن 

إنتاج املحطات القامئة الحالية سيستمر يف التاليش نظرا لتقدم 
العمر بهم. لتلبية احتياجات العراق من الكهرباء عىل املدى 

٠

١,٠٠٠

٢,٠٠٠

٣,٠٠٠

٤,٠٠٠

٥,٠٠٠

٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥

إضافات قدرات محطات الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء املخطط لها 
يف الوقت الحايل، ٢٠١٠–٢٠١٥

ميجا واط

ملحوظة: ال تتضمن القدرات املضافة يف املنطقة الكردستانية.

املصدر: وزارة الكهرباء ورشكة باراسون مجلس العمل، الخطة الرئيسية لكهرباء العراق، التقرير 
النهايئ، املجلد ١، امللخص التنفيذي،  ٢٠١٠/١٢, ص ٢٢.
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نووي سلمى بالتنسيق مع السلطات املعنية".٥٦٥ وسابقا يف 
عام ٢٠١٠ رصح السفري الفرنيس بالعراق باستعداد بالده عىل 

مساعدة العراق لعمل برنامج نووي جديد.٥٦٦
تم استكامل معظم األعامل يف خطط الطاقة الكهربية 

العراقية قبل مترير قرار مجلس األمن رقم ١٩٥٧ يف ١٥ كانون 
األول/ديسمرب. بناءا عىل الوثائق التي قام املفتش العام 

إلعادة اعامر العراق، فان الخطة مل تضع يف االعتبار خيار 
الطاقة النووية .

املشاريع التي متولها الواليات املتحدة األمريكية املكتملة 
أخرياً والجارية

أكد سالح الهندسة يف الجيش االمريىك أنه قد أتم بناء 
مرشوعان للكهرباء، تبلغ قيمتهام مجتمعني ٤٫١ مليون 

دوالر يف الربع السنوي الحايل. قام صندوق الدعم االقتصادي 
بتمويلهام معا. كان املرشوع األكرب بقيمة ٢٫٩ مليون دوالر 
إلنشاء محطة كهرباء فرعية يف ميسان و اآلخر كان مرشوع 
بقيمة ١٫٢ مليون دوالر لتوفري عمليات التشغيل و الصيانة 
وتقديم خدمات لثالث محطات فرعية وأسالك توصيل يف 

دهوك.٥٦٧
وحتى تاريخ ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠ قام سالح 

الهندسة بالجيش االمريىك بتشغيل ١٦ محطة للطاقة 
الكهربية بقيمة ١١٦٫٠ مليون دوالر. ,ما زال يحصل اكرب 

مرشوعان عىل قيمة ٤٨٫٢ مليون دوالر لبناء محطات الفاراىب 
وجميلة ىف مدينة الصدر واملرشوع الذي تبلغ قيمته ٢٩٫٣ 

مليون دوالر لبناء محطات الكهرباء ىف رمادى . هذه كانت 
اخر مشاريع سالح الهندسة بالجيش االمريىك الكهربية 

والتي يقوم بتمويلها صندوق إغاثة وإعادة اعامر العراق. 
مُتول ١٤ مرشوعا الجارية األخرى عن طريق صندوق الدعم 

االقتصادي تتضمن مرشوع قيمته ٨٫٠ مليون دوالر إلمداد 
مرشوع قطع غيار ومعدات الطوارئ ملحطة غاز املسيب يف 

بابليون ومرشوع آخر يبلغ قيمته ٦٫٨ مليون إلمداد األدوات 
للمحطات الفرعية يف الدياىل.٥٦٨

وفقا للقوات األمريكية يف العراق، تم االنتهاء من ٣٨ 
مرشوع كهربايئ ممول مع اعتامدات السنة املالية ٢٠١٠ 

لربنامج االستجابة الطارئة للقائد حتى تاريخ ٣٠ كانون األول/
ديسمرب ٢٠١٠ بقيمة ٩٫٥ مليون دوالر. ما زال العمل مستمرا 

يف بداية هذا الربع السنوي يف ٣٦ مرشوع إضايف بتكلفة 
إجاملية وصلت ١٣٫٣ مليون دوالر تم متويلها من اعتامدات 

السنة املالية ٢٠١٠ لربنامج االستجابة الطارئة للقائد. تم 
تقييم خمسة من املشاريع القامئة بأكرث من ٥٠٠٫٠٠٠ 

دوالر وترتاوح بني ٥٢٣٫٩٤٨ إىل ٧٤٨٫٨٤٧ دوالر. كان هناك 
ثالثة مشاريع لتصميم وتركيب واختبار خطوط التغذية ىف 

القادسية وهام لصيانة محطات الكهرباء ىف الوسيط.٥٦٩

 محطات الطاقة التى تعمل بحرق الغاز: 
الخيار املفضل

ويلخص املخطط الرئييس للطاقة الكهربية يف العراق الغاز 
الطبيعي بأنه هو (خيار الوقود االقتصادي ) وتوىص اللجنة 

بأنه من املمكن تحويل وحدات توليد الطاقة املوجودة 
واملخططة حاليا ميكن أن يتم تحويلها إىل غاز طبيعي يف 

أقرب وقت عميل ممكن. عىل املدى الطويل ، تدعو الخطة 
لبناء محطات تعمل بالغاز بنظام الدورة املركبة والتي تجمع 
بني احرتاق توربينات املراجل مع النفايات الحرارية ، وبالتايل 

فهى أكرث كفاءة من محطات التوربينات الحارقة املتوافرة 
اآلن . ال تنصح الخطة أبدا ببناء محطات حرارية إضافية ألنه 

"ليس الحل األقل كلفة".٥٦١

الطاقة النووية: الخيار املتجدد
أي خطط سابقة قد تكون امتلكتها العراق حاليا إلضافة 
الطاقة النووية إىل مزيج وحدات التوليد التي تالشت يف 
حزيران/يونيو ١٩٨١ عندما قامت الطائرات اإلرسائيلية 
مبهاجمة وقصف املفاعل النووي اوسرياك بالتويثة قرب 
بغداد. وادعت ارسائيل أن هذا املفاعل الذي تم بناءه 

مبساعدة من فرنسا سيقوم بصناعة أسلحة نووية.٥٦٢ وبعد 
عرش سنوات، بعد حرب الخليج األوىل، قيد قراري مجلس 

األمن التابع لألمم املتحدة رقم ٦٨٧ ورقم ٧٠٧ قدرة العراق 
عىل املشاركة يف إنتاج أسلحة نووية مدنية.٥٦٣ 

بعد صدور قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 
١٩٥٧، يف كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠، تم رفع معظم هذه 

القيود وأصبح من حق العراق اآلن إضافة مرافق نووية 
ملجموعة محطات الطاقة التي متلكها.٥٦٤ وأوضح شاهرستاىن 
نائب رئيس الوزراء الذي يحمل دكتوراه يف الكيمياء النووية 

وكان القائم بأعامل وزير الكهرباء عندما مرر قرار مجلس 
األمن التابع لألمم املتحدة رقم ١٩٥٧، انه يؤيد "برنامج 

الغاز الطبيعي

الديزل

وقود النفط الثقيل

النفط الخام

٪٢٧٫٨

٪٢٦٫٢

٪١٣٫٣

٪٣٢٫٧

الوقود املستخدم يف محطات كهرباء وزارة الكهرباء، 2009

ملحوظة: النسبة املئوية مقدرة بناء عىل كمية الطاقة الناتجة عن الوقود.

املصدر: وزارة الكهرباء ورشكة باراسون مجلس العمل، الخطة الرئيسية لكهرباء 
العراق، التقرير النهايئ، املجلد ١، امللخص التنفيذي،  ٢٠١٠/١٢, ص ١١.
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مشاريع املياه التي متولها الواليات املتحدة األمريكية املكتملة 
أخرياً والجارية

أفاد سالح الهندسة ىف الجيش االمريىك انه أنجز ١٢ مرشوع 
مايئ ىف الربع السنوي الحايل بلغت تكلفتها ١١٦٫٤ مليون 

دوالر.٥٧٦ من بينهم ما يىل من مشاريع عالية القيمة:
مرصف الفرات الرشقية. كان من املقرر ىف األصل إن • 

يكتمل ىف كانون الثاين/يناير ٢٠٠٩، وتم االنتهاء من 
مرشوع بقيمة ٣٨٫٥ مليون دوالر ىف ٣١ كانون األول/

ديسمرب ٢٠١٠. ويهدف املرشوع إىل تعزيز قدرات الري 
ىف العراق عن طريق استصالح أكرث من ٥٨٫٠٠٠ هكتار 

(١٤٣٫٠٠٠ فدان) من األرايض الزراعية وإزالة الفائض من 
املياه املالحة من أكرث من ٤٠٠٫٠٠٠ هكتار (٩٩٠٫٠٠٠ 

فدان) من األرض املروية.٥٧٧ 
نظام الرصف الصحي ىف الفالوجة. نظرا إىل تكلفة البناء • 

التي بلغت ٢٩٫٦ مليون دوالر، يعترب هذا املرشوع 
"العمود الفقري" لنظام معالجة مياه الرصف بالفالوجة. 

بداية من عام ٢٠٠٦، كان بناء النظام معرضا للتأجيل 
املتكرر نظرا للتصميم املعقد ونقصان العاملة املاهرة 

املتاحة و القضايا األمنية. وقد كان املقرر من قبل اإلمتام 
ىف نيسان/ابريل ٢٠١٠ بعد اإلعالن عن خطط مصغرة وقد 
تم االنتهاء من املرشوع نهائيا ىف ١٤ كانون األول/ديسمرب 

٢٠١٠. ملعرفة نتائج تفتيش املفتش العام إلعادة شئون 
إعامر العراق للمرشوع ىف عام ٢٠٠٨ قم بزيارة الرابط 

٥٧٨.www.sigir.mil التايل
مرشوع مشكاب إلمدادات املياه. هذا املرشوع البالغ • 

تكلفته ٢٣٫١ مليون دوالر لبناء واستكامل محطة معالجة 
املياه مبحافظة النجف يوم ٣٠ كانون األول/ديسمرب 

٢٠١٠. وقد تم تصميم املرافق لضخ مياه رشب نقية إىل 
حوايل ٢٠٠٫٠٠٠ من السكان ببلدة مسخاب و املناطق 

الريفية املحيطة.٥٧٩ 

وبحلول نهاية الربع السنوي الحايل، كان سالح الهندسة ىف 
الجيش األمرييك قد استكمل ١٨ مرشوع لضخ املياه الجارية 

بقيمة إجاملية ٣٧٫٨ مليون دوالر. وكان اكرب مرشوعان تم 
دعمهم من قبل صندوق الدعم االقتصادي:

مرصف القبلة وشبكة العاصفة. تكلف هذا املرشوع • 
١١٫١ مليون دوالر لتصميم وبناء شبكة الرصف الصحي 

ونظام جمع مياه العواصف مبا ىف ذلك أنابيب الضخ 
ومحطات القوة وغرف التفتيش والخلجان و الوصالت 

املنزلية الفردية يف محافظة البرصة و من املتوقع أن 
يكتمل يف حزيران/مايو ٢٠١١. ٥٨٠

التوصيالت املنزلية مبنطقة الفالوجة . من املتوقع لهذا • 
املرشوع التي بلغت كلفته ٤٫٦ مليون دوالر لتوصيل 

املياه والرصف الصحي

 حتى تاريخ ٣١ كانون األول/ديسمرب، قامت الواليات املتحدة 
بتخصيص ٢٫٦٥ مليار دوالر وإنفاق ٢٫٥٧ مليار دوالر إلعادة 

تأهيل املياه و الرصف الصحي ىف العراق.٥٧٠
وفقا للمعلومات فيام بني الوكاالت ووحدة التحليل 

التابعة لألمم املتحدة، رمبا تجد الحكومة العراقية صعوبات 
للوصول لهدف التطوير األلفي لتوفري ٩١٪ من األرس العراقية 
إمكانية الحصول عىل مياه الرشب النظيفة بحلول عام ٢٠١٥. 

٥٧١ ومازالت الدولة تعاىن من نقص ىف املياه بسبب أعوام 

الجفاف فضال عن سوء اإلدارة و اإلهامل ىف املياه واملرافق 
الصحية العامة.٥٧٢ ووفقا لوثائق األمم املتحدة، تم إدارة 
الطبقات الصخرية املائية ىف العراق للحد األدىن، وأصبح 

عىل البالد أن تعتمد بشكل كبري عىل هطول اإلمطار التي 
تقع خارج حدودها مام أدى إىل تفاقم الخالفات مع تركيا 

وسوريا عىل املوارد املائية. إن الدرجات املائية ىف البحريات و 
الخزانات وىف دجلة و الفرات تقلصت بشكل وصفته األمم 

املتحدة "بالخطري." وكانت النتيجة حدوث نقص ىف الحصول 
عىل املياه و الرصف الصحي: وتقدر منظمة األمم املتحدة 

للرتبية و العلوم والثقافة (اليونسكو) أن هناك أكرث من ٧٫٦ 
مليون عراقي (حوايل ٢٥٪من إجاميل السكان) يفتقرون إىل 

مياه الرشب النظيفة.٥٧٣ 
ملعالجة هذا النقص قامت كال من الواليات املتحدة و 

األمم املتحدة وكل من يعمل مع الوزارات العراقية بإعادة 
تأهيل البنية التحتية وتعزيز جودة وكمية املياه التي تصل 

للمناطق السكنية املحرومة من الخدمات. وىف الربع السنوي 
الحايل، أطلقت منظمة اليونسكو دراسة علمية للمياه 

الجوفية ىف العراق لتحسني قدرة الحكومة العراقية عىل 
معالجة ندرة املياه.٥٧٤ أعلنت الحكومة العراقية إن املرحلة 

األوىل من الدراسة ستكتمل ىف آذار/مارس ٢٠١١. ٥٧٥

 ( ) .
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توزيع مصادر املياه و البنية التحتية وعمل الشوارع وإضاءة 
امليناء العراقي—ىف ترشين األول/أكتوبر ٢٠١٠. ٥٨٦ وىف بداية 
الربع السنوي، كان أكرب مرشوع نقل جارى متوله اعتامدات 

السنة املالية ٢٠١٠ لربنامج االستجابة الطارئة للقائد هو 
مرشوع يبلغ قيمته ٤٩٨٫٠٠٠ دوالر لدعم وتركيب ١٠ 

عوامات بحرية يف ميناء أم قرص.٥٨٧
وذكرت السفارة األمريكية يف بغداد ىف هذا الربع السنوي 
أن قوة املهمة املشرتكة األمريكية بني الوكاالت (JIATF) قد 
أمتت دورتها التدريبية األوىل (التي وضعتها الواليات املتحدة 

لخفر السواحل) لضباط أمن املوانئ واملرافق. باإلضافة إىل 
ذلك، استكمل مكتب الواليات املتحدة للجامرك وحامية 

الحدود تقييام للوضع األمني وحركة الحاويات يف ميناء أم 
قرص، واجتمعت قوة املهمة املشرتكة األمريكية بني الوكاالت 
مع املسئولني العراقيني ملناقشة إزالة أكرث من ٢٠٠٠ حاوية 

مهجورة من ميناء أم قرص.٥٨٨

السكك الحديدية
وذكر سالح الهندسة ىف الجيش االمريىك ىف العراق أن  املرحلة 
الثانية من التدريب تستمر للعامل العراقيني الذين  يقومون 
بتشغيل والحفاظ عىل شبكة اتصاالت  امليكروويف الرقمية 

الالسلكية التي تبلغ قيمتها ٤٨٫١  مليون دوالر شبكة اتصاالت 
ميكروويف رقمية راديو،  والتي تستخدم لتشغيل خدمة 
السكك الحديدية يف العراق.  املرحلة األوىل من التدريب، 

وهو مرشوع قيمته ٨٢٦,٠٠٠ دوالر، وانتهى يف أيلول/
سبتمرب ٢٠١٠. وبدأت املرحلة الثانية، املمولة مببلغ ٣٫٧١ 

مليون دوالر، يف آب/أغسطس ٢٠١٠، ومن املقرر أن تستمر 
حتى نيسان/أبريل ٢٠١١. وىف هذا الربع السنوي، قام قسم 

النقل األمريىك املركزي بالعمل مع رشكة الجمهورية العراقية 
للطرق و املتدربني لتصحيح املشاكل التقنية لبداية عملية 

صنع أقسام عملية.٥٨٩

٩٫٣٠٠ منزل بنظام معالجة املياه وسيستكمل يف آذار/
مارس ٢٠١١. ٥٨١

تتوقع إدارة سالح الهندسة يف الجيش األمرييك أن يتم 
استكامل كل املرشوعات الخاصة باملياه بحلول متوز/يوليو 
٢٠١١ ىف الوقت الذي توفر فيه تدريب التشغيل والصيانة 

ملهنديس معالجة املياه مبا ىف ذلك فصليني دراسيني للتشغيل 
و الصيانة ىف مركز أمانات للتدريب ىف بغداد.٥٨٢

وفقا للقوات األمريكية للعراق تم دعم ١٣٨ مرشوع 
للمياه و الرصف الصحي متوله اعتامدات السنة املالية ٢٠١٠ 
لربنامج االستجابة الطارئة للقائد وقد استكملت حتى تاريخ 

٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠ بقيمة ١١٫١ مليون دوالر. كان هناك 
١١٨ مرشوع اضاىف تكلف متويلهم االجامىل ٢٨٫٩ مليون 

دوالر من اعتامدات السنة املالية ٢٠١٠ لربنامج االستجابة 
الطارئة للقائد وال تزال مستمرة مع بداية الربع السنوي 
الحايل. بلغت قيمة سبعة من املشاريع الحالية أكرث من 

٥٠٠٫٠٠٠ دوالر وترتاوح ما بني ٦٥٠٫٠٠٠ دوالر إىل ٩٩٨٫٥٢٠ 
دوالر . وكان أكرب مرشوع هو بناء نظام معالجة مياه الرصف 
الصحي لبحرية الحبانية ىف محافظة األنبار. هناك ١٣ مرشوع 
اضاىف يجرى العمل بهم ويتوقع أن تفوق تكلفتهم ٤٠٠٫٠٠٠ 

دوالر.٥٨٣

النقل واالتصاالت

حتى تاريخ ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠، خصصت 
الواليات املتحدة ١٫١٤ مليار دوالر، وأنفقت ١٫٠٧ مليار 

دوالر إلعادة تأهيل وسائل النقل يف العراق وقطاع 
االتصاالت.٥٨٤ 

وفقا للقوات األمريكية ىف العراق، تم االنتهاء من عدد 
٥٧ مرشوع نقل متولها اعتامدات السنة املالية ٢٠١٠ لربنامج 

االستجابة الطارئة للقائد ىف يوم ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠ 
وتبلغ قيمتها أكرث من ٨٫١ مليون دوالر. ما زال يجرى العمل 

ىف ٤١ مرشوع اضاىف ووصلت التكلفة اإلجاملية لهم حوايل 
٨٫٦ مليون دوالر من اعتامدات السنة املالية ٢٠١٠ لربنامج 

االستجابة الطارئة للقائد للقائد بحلول بداية الربع السنوي. 
وهناك مثانية من املشاريع الجارية وصلت تكلفة كل منها 

٤٠٠٫٠٠٠ دوالر ورمبا أكرث.٥٨٥

املوانئ
أكدت قيادة سالح الهندسة ىف الجيش االمريىك بالعراق 

اكتامل إنشاء مرافق دعم الرصيف ىف أم قرص والسور 
البحري—بقيمة ٤٦ مليون دوالر كجزء من مبلغ ٥٣ مليون 
دوالر، وهو املرشوع الذي متوله الحكومة العراقية ويتضمن 

( ) . /
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كل من الطريان النمساوي و رشكة لوفتهانزا لبدء العمليات 
ىف مطار بغداد الدويل الصيف املايض لكن تم تعليق هذه 

الخطط ىف الربع الحايل للوصول ملشاورات عن األمن 
وإجراءات النقل الجوى واملناولة األرضية. تخطط رشكة 

الطريان النمساوي لتحديد ما إذا كانت ستبدأ عملياتها أم 
ال ىف كانون الثاين/يناير. ال يوجد هناك ميعاد لبدء عمل 
لوفتهانزا. وىف الوقت نفسه أصبحت فرنسا أصبحت اخر 

دولة أوروبية تخطط لرحالت تجارية للعراق وتحمل رشكة 
ايجل ازور الفرنسية للطريان شخصيات هامة لبغداد يوم ٣١ 

ترشين/أكتوبر ٢٠١٠. ٥٩٧

االتصاالت السلكية والالسلكية
يقدر اآلن موعد إمتام البناء ىف بورصة أل مأمون بقيمة ١٨٫٣ 
مليون دوالر و االتصاالت السلكية و االسلكية ىف مركز بغداد 
ليكون يوم ٣١ آذار/مارس ٢٠١١. وكان تاريخ االنتهاء االصىل 

املتوقع هو كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٦، لكن عاىن املرشوع 
من مشاكل التخريب و التعاقد وتم إعادته ىف ٢٠٠٩. وذكر 

سالح الهندسة يف الجيش األمرييك أنه بحلول ٢ ترشين 
األول/أكتوبر ٢٠١٠, سيكون قد انتهى ٧٤٪ من املرشوع الذي 

ميوله صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق.٥٩٨ 

املطارات
أكدت السفارة األمريكية بالعراق أن عملية انتقال الرقابة 

 (ICAA) عىل النقل الجوى إىل هيئة الطريان املدين العراقي
التى تم إلغائها ىف هذا الربع السنوي بسبب املشاكل التقنية 

التي من املتوقع حلها بنهاية الربع السنوي الحايل. وتقوم 
هيئة الطريان املدين العراقي بالتحكم ىف الطريان بالفعل 

فوق ارتفاع ١٥٫٠٠٠ قدم ىف شامل البالد ومن املتوقع أن 
يكون هناك عدد كايف من املراقبني ىف شباط/فرباير ٢٠١١ 

للتحكم ىف الطريان املدين عىل ارتفاع ١٥٫٠٠٠ قدم ىف جنوب 
العراق. وىف هذا الربع السنوي، أرسلت هيئة الطريان املدين 
العراقي ٢٧ طالب مراقب عراقي ألكادميية بان أم ىف ميامى 

بوالية فلوريدا. وقد تخرج عرشة من الطالب ىف كانون 
األول/ديسمرب واستمروا ايضا ىف التدريب العميل ىف املنطقة 
املركزية ببغداد . والسبعة عرش طالب املتبقني من املتوقع 

أن يتم تخرجهم ىف فرباير ٢٠١١. وقد حصلت هيئة الطريان 
املدين العراقي عىل موافقة عىل تعيني ٥٠ مراقب إضايف.٥٩٠ 
أن عملية التحكم ىف الطريان ىف كل االتجاهات متر مبرحلة 

انتقالية إىل هيئة الطريان املدين العراقي ىف عدة أوقات 
مختلفة خالل عام ٢٠١١ كخطوة لتحسني قدرات االتصاالت 

واملالحة، وقدرات املراقبة العراقية.٥٩١
أكدت السفارة أن هيئة الطريان املدين العراقي تقوم 

بخطوات ايجابية نحو استيفاءها ملقاييس املنظمة الدولية 
للطريان املدين (ICAO)، لكن هناك بعض التحسينات التي 

تحتاجها عىل املستوى املحىل واملستوى الوطني, للوصول 
بالطريان العراقي ملقاييس الطريان العاملية. ىف الربع السنوي 

الحايل، قامت وزارة النقل (MOT) باملوافقة عىل وإرسال 
خطة وطنية ألمن الطريان إىل رئيس البعثة الدبلوماسية وهى 

مطلب اساىس من منظمة االيكاو (منظمة الطريان املدين 
الدويل). وتقوم اآلن هيئة الطريان املدين بتشغيل اللجنة 
الوطنية ألمن الطريان ولجنة امن املطار الدويل بالعراق، 

يجرى العمل إلنشاء لجان مامثلة ىف املطارات املدنية األخرى 
ىف العراق. باإلضافة إىل ذلك، طلبت هيئة الطريان املدين 

العراقي اثنان من املدققني تقوم منظمة الطريان املدين الدويل 
اإليكاو بتوجيههم بشأن سالمة املطارات واألمن—وهى 

عملية دامئا ما تستغرق عام أو عامني لالنتهاء.٥٩٢
استعادت العراق الحق ىف التصويت ىف الربع السنوي 
الحايل ىف أعامل منظمة الطريان الدويل للمرة األوىل منذ 

الغزو العراقي عام ١٩٩٠ للكويت.٥٩٣ كانت العراق عضوا ىف 
منظمة منظمة الطريان املدين الدويل اإليكاو لكنها توقفت 

عن املشاركة بعد غزو الكويت.٥٩٤
أعلنت وزارة التجارة العراقية أنها وقعت اتفاقات مع 
قطر وعامن وهولندا لبدأ رحالت تجارية.٥٩٥ كام وافقت 

وزارة التجارة عىل بدء رشكة طريان النرصىف تسيري رحالت 
تجارية بني العراق والسويد و أملانيا وبريطانيا.٥٩٦ خطط 
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مع املرىض ىف هذا الربع ، وهناك جهود جارية إلكامل 
تركيب املعدات التي تربعت بها رشكة األمل للمستشفى.٦٠٤ 
بعد خمس سنوات من إعالن افتتاح املستشفى، تم تعديل 

املرشوع ليقدم خدمات طب األورام. عىل الرغم من أنه 
تم االنتهاء من التشييد وتقديم الخدمات األساسية الطبية 

لألطفال وتبعد خدمات األورام عدة أشهر بعيدا "، عىل حد 
قول مساعد رئيس البعثة بيرت بودى.٦٠٥ 

برنامج تحسني الصحة مبساعدة أمريكية
دعمت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية مببلغ ٥ مليون 

دوالر لتعزيز برنامج الصحة ىف العراق ويهدف إىل املساعدة 
عىل تصميم وزارة الصحة وتقييم الوعي العام العراقي من 
القضايا الصحية مثل سوء التغذية و السمنة عند األطفال . 

ذكرت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أن تكاليف املرشوع 
بلغت ٩٥٨٫٠٠٠ دوالر ىف هذا الربع السنوى. قدر للربنامج أن 
ينتهى بحلول ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠ وتم مد هذه الفرتة إىل 

١٥ نيسان/إبريل ٢٠١١. ٦٠٦

التعليم
بعد تكوين ورشة عمل ىف إقليم كردستان ، بدأ خرباء التعليم 

من ١١ محافظة عراقية باستعراض قطاع التعليم بالعراق ، 
مبناسبة الخطوة األوىل الفعلية التي يأملون فيها أنها تؤدى 

إىل تجديد العملية التعليمية للعراق . هذا املجهود هو جزء 
من املبادرة التي أطلقتها اليونسكو و صندوق األمم املتحدة 

للطفولة لعمل منتدى وتوفري الخدمات األساسية ومن ضمنها 
التعليم.٦٠٧

املشاريع التعليمية التى متولها الواليات املتحدة
أفاد سالح الهندسة ىف الجيش األمرييك انه حتى تاريخ ٣١ 

كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠ قد أكمل ١٫١٦٦ مرشوع ىف قطاع 
التعليم مبا ىف ذلك ثالثة مشاريع أخرى: بناء كلية الهندسة 

الرعاية الصحية
مشاريع الرعاية الصحية التي تدعمها الواليات املتحدة

واصل سالح الهندسة ىف الجيش األمريىك ىف العراق اإلرشاف 
عىل ثالث مشاريع رعاية صحية متولها اموال الدعم للطوارئ 

بتكلفة إجاملية وصلت إىل ٢٤٫٢ مليون دوالر: مستشفى 
ميسان الجراحي، جناح الجراحة مبستشفى بعقوبة العام 
ورفع مستوى املرافق ىف مركز ابن سينا ألمراض القلب.٥٩٩

مستشفى ميسان الجراحي
يستمر التقدم البطيء لبناء مستشفى ميسان الجراحي، لقد 

عاىن املرشوع الذي تكلف ١٢٫٦ مليون دوالر من العديد 
من املشاكل والعراقيل منذ بداية إنشاء املرفق املكون من 

٨٠ رسير ىف ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٧. وقد ذكرت السفارة 
األمريكية ببغداد أن املتعاقد يتبع جدول زمني وأن سالح 
الهندسة ىف الجيش االمريىك ومكتب الرشاكة االقتصادية 

سيحسنان أداء املتعاقد.٦٠٠ بالنسبة لقيادة سالح الهندسة ىف 
الجيش األمريىك، تم جدولة املرشوع ليستكمل ىف حزيران/

يونيو ٢٠١١. ٦٠١

الجناح الجراحي ببعقوبة
أفاد سالح الهندسة ىف الجيش األمرييك أن الجناح الجراحي 

الذي تم إنشاءه ببعقوبة و الذي تم إنفاق ٥ مليون دوالر ىف 
بناءه سيكتمل الربع السنوي الحايل ولكن السفارة األمريكية 

ىف بغداد ذكرت أن شبكة خدمات املرافق األساسية مل يتم 
بناءها بعد وان سالح الهندسة ىف الجيش االمريىك ومكتب 

الرشاكة االقتصادية مع العراق كانا يعمالن مع وزارة الكهرباء 
و الصحة العراقية لحل املوقف.٦٠٢ 

مستشفى ابن سينا
وكان العمل ىف مستشفى ابن سينا التي تكلفت ٣٫٦ مليون 

دوالر ىف املوصل قد توقف بسبب فشل املرصف بنقل 
٣٤٥٫٠٠٠ دوالر املرسلة من قبل سالح الهندسة ىف الجيش 

االمريىك للمتعاقد ، نقال عن قضايا السيولة املرصفية . 
ونتيجة لذلك ، ال ميكن للمتعاقد أن يدفع للمساعدين 
والعامل والداعمني . وفقا للسفارة، والقيادة العسكرية 

وفريق إعادة اإلعامر بنينوى ومكتب اإلدارة املالية و 
القوات األمريكية بالعراق وامللحق املايل فإن عىل هؤالء حل 

املشكلة.٦٠٣

مستشفى األطفال بالبرصة
تم افتتاح مستشفى البرصة لألطفال التي كانت تكلفتها 

١٦٥ مليون دوالر ىف ترشين/أكتوبر ٢٠١٠، وكانت تتعامل 
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للحصول عىل معلومات إضافية عن هذا املرشوع، انظر 
القسم االقتصادى لهذا التقرير.٦١١

ويف هذا الربع السنوي تم اختيار ١٠٠ من أعضاء هيئة 
التدريس العراقية للمشاركة ىف دورات تدريبية ىف الواليات 

املتحدة األمريكية ىف محاولة ملساعدة الطالب العراقيني 
الذين يرغبون ىف مواصلة دراساتهم العليا بالخارج.٦١٢ كام 

أعلنت وزارة التعليم العايل العراقية عن خطط لبناء ١٥ 
جامعة جديدة خالل السنوات القليلة القادمة والتي تم 

املوافقة عىل بناء مثانية منها الستيعاب التزايد السكاين.٦١٣ ◆

بجامعة الكوفة مببلغ ٣٫٥ مليون دوالر، ومدرستان ب ١٢ 
فصل درايس، قيمة كل مرشوع وحده ١ مليون دوالر.٦٠٨ 

تم بناء الثالث مشاريع بدعم من صندوق دعم االقتصاد. 
باإلضافة إىل ذلك، أفاد سالح الهندسة ىف الجيش االمريىك 

بالعراق أن هناك ٢٠ مرشوع جارى إلعادة تأهيل املدارس 
كام أفادت ايضا السفارة األمريكية ببغداد بوجود ٢٦ مرشوع 

تعليمي جاري.٦٠٩ 
ووفقا للقوات األمريكية بالعراق، فقد تم االنتهاء من 

٢٤٢ مرشوع تعليم ممولة من إعتامدات السنة املالية ٢٠١٠ 
لربنامج االستجابة الطارئة للقائد حتى تاريخ ٣٠ أيلول/

سبتمرب ٢٠١٠ بتكلفة قدرها ١٨٫٢ مليون دوالر. كان هناك 
١٢٥ مرشوع اضاىف بتمويل بلغ اجامىل ١٨٫٣ مليون دوالر 

من اعتامدات السنة املالية لربنامج االستجابة الطارئة للقائد 
٢٠١٠ وال تزال العملية ىف بداية هذا الربع. وقد بلغت مثاين 

من هذه املشاريع قيمة ٤٠٠٫٠٠٠ دوالر أو أكرث، وأكربها 
هو مرشوع لبناء مركز للتدريب واملؤمترات باملحافظات يف 

محافظة ميسان والذي بلغ قيمته ٤٩٩٫٩٩٠ دوالر.٦١٠

مشاريع تعليمية أخرى
أصبحت والية اوريجون اول والية أمريكية توقع عىل مذكرة 

متصلة بالتعليم وتتفاهم مع مسئوىل الحكومة العراقية. 
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إعامر العراق املفتش العام الخاص إلعادة رقابة
١٠٤ عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
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عمليات التدقيق التي أمتها املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق يف هذا الربع السنوي

صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ١: تقرير عن الأموال 
المخصصة والمنفقة والملغاة 

(SIGIR 11-007)

مقدمة
يف نيسان/أبريل ٢٠٠٣، القانون العام (P.L.) ١٠٨-١١ خصص 

٢٫٤٨ مليار دوالر إىل الرئيس لتقديم املساعدة اإلنسانية 
وإعادة التأهيل وإعادة اإلعامر يف العراق، وهي التي يشار 
 IRRF) إليها بصندوق إغاثة وإعادة إعادة إعامر العراق ١

١). وخصص مكتب اإلدارة واملوازنة (OMB) الجزء األكرب من 
 ،(USAID) هذه األموال للوكالة األمريكية للتنمية الدولية
ووزارة الدفاع (DoD)/والجيش األمرييك، وزارة الخارجية 

(DoS)، ووزارة الخزانة األمريكية (Treasury). وكانت 
األموال متاحة لاللتزامات الجديدة حتى ٣٠ أيلول/سبتمرب 

٢٠٠٤، وكانت ضمن الحسابات املنتهية الصالحية ملدة 
السنوات الخمس املقبلة، حتى ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٩. 

وبينام كانت األموال يف الحسابات منتهية الصالحية، كانت 
األموال متاحة فقط إلجراء تعديالت رشعية عىل االلتزامات 

التي يتم تحملها خالل هذه الفرتة، ومل تكن متاحة اللتزامات 
جديدة. وحتى تاريخ ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٩، كان الحساب 
قد تم إغالقه، واألموال املتبقية مل تكن متاحة ألي غرض من 

األغراض. 
وأعد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق تقارير بها 

عن حالة األموال املتعددة املستخدمة إلغاثة وإعادة إعامر 
العراق. ويهدف هذا التقرير إىل معالجة أوضاع صندوق 

إغاثة وإعادة إعامر العراق ١، مبا يف ذلك املبالغ املخصصة 
للمنظامت الحكومية األمريكية، والتي تم االلتزام بها خالل 
فرتة توافرها، واملعدلة خالل السنوات الخمس التي كانت 
األموال فيها يف الحسابات منتهية الصالحية، والتي ألغيت 

عندما تم إغالق الحساب.

النتائج
خالل السنوات املالية (FYs) ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤، وّزع مكتب 

اإلدارة واملوازنة تقريبا كل مبلغ ٢٫٤٨ مليار دوالر املخصصة 
لصندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق ١. كام وّزع مكتب 

اإلدارة واملوازنة ٢٫٢٥ مليار دوالر لتغطية االلتزامات 
الجديدة، بحيث يذهب معظمهم إىل ثالث منظامت: تلقت 

منذ آذار/مارس ٢٠٠٤، أصدر املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق ١٨٢ تقرير. من ١ ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠١٠، 
إىل ٣١ كانون الثاين/يناير ٢٠١١، أصدر املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق خمسة تقارير تدقيق تعالج مجموعة 

واسعة من قضايا إعادة اإلعامر. وهي تشمل:
تقرير حول الشواغل املتعلقة بدعم الحكومة العراقية • 

لألكادميية الدولية العراقية 
تقرير عن حالة أموال صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق • 

١ املخصصة إلغاثة وإعادة إعامر العراق 
تقرير يتناول املخاوف حول فقدان البيانات اإللكرتونية • 

من نظام الرصف القابل لالنتشار 
تقرير ملعالجة عجز وزارة الدفاع يف التوفيق بني بيانات • 

برنامج االستجابة الطارئة للقائد
تقرير عن إدارة برنامج أبناء العراق• 

للحصول عىل قامئة مبنتجات التدقيق هذه، انظر الجدول 
.٥٫١

لدى املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف الوقت 
الحايل ١٨ عملية تدقيق جارية، ويتوقع من أن تبدأ عمليات 

تدقيق أخرى خالل هذا الربع السنوي. يقوم املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق بتنفيذ أعامل التدقيق وفقا 

ملعايري التدقيق الحكومية املتعارف عليها.
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وقد أنفقت املنظامت أموال صندوق إغاثة وإعادة 
إعامر العراق ١ يف إطار ١٤ برامج لإلغاثة وإعادة اإلعامر. 
وكان للوكالة األمريكية للتنمية الدولية سبعة برامج، وكان 

برنامجها الخاص "باستعادة البنية التحتية االقتصادية 
الهامة" هو األكرب—مع نفقات بلغت ١٫١٢ مليار دوالر. وقد 
أستخدمت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أموال صندوق 

إغاثة وإعادة إعامر العراق ١ يف املقام األول للمساعدة يف 
(١) إعادة بناء الطرق واملوانئ يف العراق، (٢) تيسري النقل 

للمساعدة اإلنسانية، و (٣) استعادة إمدادات الطاقة إىل 
املنشئات الصحية والتعليمية وإمدادات املياه. وزارة الدفاع/

جيش الواليات املتحدة كان له ثالثة برامج: واستخدم أكرب 
اثنني منهم ٤٦٤٫٩٦ مليون دوالر للمساعدة يف استعادة 

قطاعات الكهرباء والنفط يف العراق. 
وكانت أموال صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق ١ توزع 

برسعة بواسطة مكتب اإلدارة واملوازنة، وكانت املنظامت 
التي تتلقى أمواال تتحرك برسعة لتحديد االلتزامات بهذه 

األموال. ومع انتقال األموال من كونها متاحة لاللتزامات، إىل 
أموال منتهية الصالحية، ومن ثم إىل أموال ملغاة وحساب 

مغلق، فلم يتم تحديد قضايا هامة تتعلق بتوزيع أموال 
صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق ١ وااللتزام بها، وإنفاقها، 

وإلغاءها. 

التوصيات 
هذا التقرير ال يتضمن توصيات.

تعليقات اإلدارة ورد عمليات التدقيق
حيث أنّهذا التقرير ال يتضمن أي توصيات، فلم تطالب 

الوكاالت املسئولة، ومل تقم بتقديم تعليقات. 

التقرير المرحلي: الإجراءات اللازمة لتحديد بيانات نظام 
الصرف القابل للانتشار الناقصة

(SIGIR 11-008)

مقدمة
يف كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٨، أعلن املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق تدقيق بيانات مخصصات والتزامات 
وإنفاقات وزارة الدفاع (DoD) املتعلقة مبشاريع اإلغاثة 

وإعادة اإلعامر يف العراق (املرشوع ٩٠٠٥). ويجري املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق هذا التحليل للوفاء 

بالتفويض املمنوح له للقيام بالتدقيق الجنايئ عىل جميع 
أموال إعادة إعامر العراق. وأثناء عملية جمع البيانات، 

قام املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بالتوفيق بني 
 ،(DDS) البيانات املالية يف نظام الرصف القابل لالنتشار

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ١٫٦٢ مليار دوالر؛ ووزارة 
الدفاع/والجيش األمرييك ٥١٨ مليون دوالر، وتلقت وزارة 
الخارجية ١٠١ مليون دوالر. القانون العام ١٠٨-١١ حدد 
أيضا أن األموال كان يلزم استخدامها لتسديد الحسابات 

التي تديرها بالكامل كال من وزارة الخارجية، وزارة الخزانة، 
والوكالة األمريكية للتنمية الدولية عىل االلتزامات املتعلقة 

التي تتحملها قبل سن هذا الترشيع. وّزع مكتب اإلدارة 
واملوازنة ٢٣٩ مليون دوالر للوفاء بهذه االلتزامات التي تم 
االلتزام بها يف السابق: ذهبت ٢١٢ مليون دوالر ل الوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية، والتي ردت يف وقت الحق ١٠ 

ماليني دوالر ملكتب اإلدارة واملوازنة، وتلقت وزارة الخارجية 
نحو ٢٥ مليون دوالر كتعويض عن االلتزامات السابقة. هذا 

التقرير ال يتناول حالة األموال التي قدمها مكتب اإلدارة 
واملوازنة لهذه االلتزامات التي تّم تحملها يف السابق. 

واعتبارا من تاريخ ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٤، كانت تقارير 
املنظامت حول تنفيذ امليزانية واملوارد املالية تظهر أن تقريبا 
هناك ٢٫٢٥ مليار دوالر تم االلتزام بها، ومل يتم االلتزام مببلغ 

٢٥٧٫٠٠٠ دوالر فقط. يف العامني األولني من فرتة الخمس 
سنوات النتهاء الصالحية، تم الغاء االلتزام مببلغ بنحو ٢٨ 
مليون دوالر وإعادة االلتزام بها يف مشاريع أخرى، وهي 

متثل تقريبا كل من األموال التي ألغي االلتزام بها وأعيد يف 
مشاريع أخرى خالل فرتة األموال منتهية الصالحية. وزارة 
الدفاع/جيش الواليات املتحدة ألغى االلتزام/أعاد االلتزام 

مبعظم األموال—ألغى االلتزام مببلغ ١٤٫٥٢ مليون دوالر يف 
السنة املالية ٢٠٠٥ وأعيد االلتزام مببلغ ١٠٫٦٦ مليون دوالر 
يف السنة التي املالية نفسها والباقي يف السنة املالية ٢٠٠٦—

ولكن هذه األموال ال تزال متثل أقل من ٣٪ من دخلها 
٥١٨٫٢٨ مليون دوالر من األموال املقسمة. 

وأغلق حساب صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق ١، 
وألغيت األموال من تاريخ ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٩، مع 
رد ١٨٫٤٦ مليون دوالر إىل صندوق الخزانة العامة. وقد 

أعيدت معظم األموال من قبل الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية (١٤٫١٣ مليون دوالر)، ووزارة الخارجية (٣٫٥٣ مليون 

دوالر). واعتبارا من ذلك التاريخ، كان للوكالة حوايل ٢٫٠٨ 
مليون دوالر من االلتزامات التي تحملتها مبوجب صندوق 

إغاثة وإعادة إعامر العراق ١ والتي سيتم دفعها من األموال 
املتاحة األخرى. وعالوة عىل ذلك، فإن لدى الوكالة األمريكية 

للتنمية الدولية رصيد نقدي سلبي يف حسابها حتى تاريخ 
٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٩، ونتيجة لذلك، مل يتم غلق حسابها 

ولكن تم تعديله يف السنة املالية ٢٠١٠. وقال مسئولو الوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية أن الرصيد النقدي السلبي وقع 

بسبب إدخال خاطئ يف الدفاتر اليومية. وقالوا بأن الحاجة 
للتعديل بدأت يف السنة املالية ٢٠٠٦ وستم االنتهاء من هذه 

التعديالت للحساب يف أوائل السنة املالية ٢٠١١. 
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أوىص املفتش العام لوزارة الدفاع بتوصيات ملعالجة هذه 
املشكلة،٦١٤ ويف نيسان/أبريل ٢٠٠٩، تم استحداث إجراءات 
جديدة لتحكم مناولة وتخزين بيانات نظام الرصف القابل 

لالنتشار.
ووجد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أن 
البيانات املفقودة قد تتضمن كمية كبرية من معامالت 

برنامج االستجابة الطارئة للقائد. ويعترب موظفي وزارة الدفاع 
يف العراق هم املسؤولون عن التعامل مع املال، وإنشاء 

السجالت الورقية، وإدخال املعامالت يف نظام الرصف القابل 
لالنتشار لتسجيل املدفوعات؛ وبالتايل يزداد خطر تواطؤ 
موظفي وزارة الدفاع يف أعامل إجرامية ألنه يتم التعامل 

مع كامل عملية الرصف عىل املستوى املحيل. وحتى اآلن، 
أسفرت تحقيقات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

عن ستة إدانات ملوظفي وزارة الدفاع تنطوي عىل أنشطة 
مدفوعات تتعلق بربنامج االستجابة الطارئة للقائد. 

وقد خلصت مراجعة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق لبيانات نظام الرصف القابل لالنتشار أنها تشتمل 

عىل أسامء األفراد العسكريني واملدنيني املسئولني عن تسديد 
املدفوعات من أموال إعادة إعامر العراق. وتتطلب توجيهات 
وزارة الدفاع حول حامية املعلومات الشخصية (آب/أغسطس 

٢٠٠٦) أن يتم تقييم تأثري فقدان أو الكشف غري املرصح به 
ملعلومات تحقيق الشخصية وحاميتها وفقا لذلك. ومل تقم 
قيادة اإلدارة املالية للجيش بتقييم ظروف الخرق لتحديد 

ما إذا كان يلزم إخطار املوظفني املتأثرين بذلك. وعالوة عىل 
ذلك، ويف ٢٠٠٩، ذكر املفتش العام لوزارة الدفاع األمريكية 

أن موظفي وزارة الدفاع قد أدخلوا معلومات رسية إىل نظام 
الرصف القابل لالنتشار،٦١٥ ولذلك فمن املمكن أن تشتمل 

البيانات املفقودة التي حددها املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق عىل معلومات رسية، مثل أسامء مصادر 

استخباراتية، والتي ميكن أن تعرض املصادر ورشكائهم ملخاطر 
كبرية. 

التوصيات 
أوىص املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق جيش 

الواليات املتحدة (اإلدارة املالية ومراقب الحسابات) أن تقوم 
بتوجيه قيادة اإلدارة املالية للجيش مبا ييل:

إعادة تكوين جميع املعامالت املفقودة باستخدام . ١
سجالت مصلحة املالية واملحاسبة الدفاعية املتاحة 

وتقديم هذه املعلومات للمفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق.

استعراض املعامالت التي تم إعادة تكوينها لتحديد ما . ٢
إذا كانت تتضمن أي معلومات تحقيق الشخصية وأي 

معلومات رسية واتخاذ اإلجراءات املناسبة وفقا للقانون 
الفيدرايل والتوجيهات املعمول بها.

والذي تم تطويره يف عام ٢٠٠٥ ليكون مبثابة املوضع 
األوحد، وبني نظام الرصف التكتييك للوحدات العسكرية 
املنترشة مع اعتامدات الكونغرس وبيانات األنظمة املالية 
لوزارة الدفاع األخرى ووجد أن بعض بيانات نظام الرصف 
القابل لالنتشار مفقودة. وتعترب البيانات املفقودة مصدر 

قلق للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ألن هناك 
حاجة إىل البيانات إلكامل تفويض املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق  للقيام بالتدقيق الجنايئ، وقد أظهرت 
أعامل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف التدقيق 

الجنايئ وجود مشاكل كبرية مع الضوابط املطبقة عىل برنامج 
االستجابة الطارئة للقائد (CERP)—وخاصة يف ما يتعلق 
باإلنفاق النقدي لألموال، والتي تبدو أنها متثل جزء كبري 
من البيانات املفقودة. باإلضافة إىل ذلك، فمن املحتمل 

أن تحتوي البيانات املفقودة أيضا عىل معلومات تحقيق 
الشخصية (PII) لألفراد العسكريني وميكن أن تشتمل أيضاً 
عىل معلومات رسية. ويعالج هذا التقرير املرحيل مخاوف 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق املتعلقة بالبيانات 
املفقودة من نظام الرصف القابل لالنتشار ويسعى املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف طلب مساعدة وزارة 

الدفاع األمريكية يف اسرتداد البيانات. 

النتائج
وجد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أن بعض 
بيانات نظام الرصف القابل لالنتشار كانت مفقودة وأن 

بعض البيانات املفقودة قد تحتوي عىل معلومات تحقيق 
الشخصية ومعلومات رسية، وأن فقدان البيانات قد يشري 

إىل وجود خرق متعمد للضوابط الداخلية لربنامج االستجابة 
الطارئة للقائد. ويف أوائل عام ٢٠١٠ قال مسئولو مصلحة 
املالية واملحاسبة الدفاعية (DFAS) وقيادة اإلدارة املالية 

للجيش للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أن 
املفتش العام (IG) لوزارة الدفاع قد قد سبق وأعلمهم 

بالوضع. ووفقا ملسئويل اإلدارة املالية للجيش، فإن البيانات 
املفقودة—يف الفرتة من ترشين األول/أكتوبر ٢٠٠٥ إىل آذار/

مارس ٢٠٠٧ يف موضع واحد والبيانات املفقودة يف الفرتة 
من ترشين األول/أكتوبر ٢٠٠٥ إىل آب/أغسطس ٢٠٠٦ يف 
موقع آخر—فقدت بسبب عطل يف جهاز الكمبيوتر، وألن 

بعض املستخدمني من نظام الرصف القابل لالنتشار مل يتبعوا 
اإلجراءات املناسبة. فعىل سبيل املثال، عند استخدام وحدة 

نقل البيانات بشكل مناسب من أحد أجهزة الكمبيوتر 
التي وصلت إىل أقىص قدرة لها يف استخدام القرص الصلب 

إىل جهاز كمبيوتر آخر، إال أن القرص الصلب للكمبيوتر 
الثاين تعطل يف أثناء ذلك. ويف حالة أخرى، تم نقل وحدات 

البيانات الخاصة بهم إىل أقراص ولكن تم إحضار البيانات 
عند مغادرتهم العراق وفقدت بعد ذلك األقراص. وقد 
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سبتمرب ٢٠٠٩، بقيمة ١١٫٧١٠٫٠٠٠ دوالر، وثالث تعديالت 
عىل العقود زادت التكاليف إىل ١٣٫٤٣٧٫٨٢٢ دوالر. وحتى 

تاريخ ١ ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠١٠، كان قد تم إنفاق ٣٫٢٤ 
مليون دوالر، وأنجز ما يقدر ب ٢٤٪ من العمل. وتقدر 
تكلفة املرحلة الثانية من املرشوع لتوفري األثاث وتجهيز 

املنشأة بنحو ١٢ مليون دوالر، ولكن مل يتم طلب أي متويل 
بعد، ومل يتم مناقشة متطلبات األثاث واملعدات مع حكومة 

العراق (GOI). وقد أجري املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق هذه املراجعة لتحديد مدى موافقة الحكومة 
العراقية عىل دعم وتشغيل األكادميية العراقية الدولية بعد 

إنتهاء فيلق مهنديس الجيش األمرييك، وقطاع منطقة الخليج، 
من اكتامل تجديد وتشييد مبنى األكادميية العراقية الدولية. 

النتائج
وجد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أن الحكومة 
العراقية ليس لديها خطة لتمويل تشغيل األكادميية الدولية 
العراقية بعد افتتاحها يف أيلول/سبتمرب ٢٠١١، وأن الجيش 

األمرييك مل يعالج بشكل كاف مع الحكومة العراقية الحاجة 
إىل قيام الحكومة العراقية بدعم وتشغيل األكادميية الدولية 

العراقية يف مداوالت تخطيط مشاريعها. 
وللتوضيح، فقد ذكر الثالثة مسئولني يف وزارة الدفاع 

العراقية للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق الذين 
جرى مقابلتهم أنهم قد ناقشوا مفهوم األكادميية الدولية 
العراقية مع مسئولني أمريكيني واتفقوا عىل أن الحكومة 

العراقية بحاجة إىل مثل هذه املؤسسة التعليمية. ومع ذلك، 
أبلغوا املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أن البعثة 

التدريبية واالستشارية للعراق التابعة لوزارة الدفاع العراقية 
مل ترث مسألة الدعم املايل العراقي معهم و، كام رصح أحد 

املسئولني، افرتض ببساطة أن الواليات املتحدة ستمول عملية 
تشغيل األكادميية الدولية العراقية لعام واحد عىل األقل. 
باإلضافة إىل ذلك، فقد قدم املسئولون العراقيون أسباب 

أخرى عن أسباب بقاء متويل األكادميية الدولية العراقية غري 
مؤكد. وذكر أحد املسئولني أنه كان يعلم أن العراقيني يجب 

أن يتحملوا مسئولية األكادميية الدولية العراقية ولكنها مل 
تتلق بيانات التكلفة الالزمة من الجيش األمرييك يف ما يخص 

أمورا مثل عدد وأنواع الكليات الالزمة لتحديد تكاليف 
التشغيل والصيانة والدعم. وقال أيضا إن الحكومة العراقية 

مل تخص وزارة لتكون مسئولة عن األكادميية الدولية العراقية 
وأنه من غري املرجح أن تقوم أي وزارة مبضاعفة جهودها 

وطلب التمويل عىل ميزانيتها حتى تقوم الحكومة العراقية 
بعمل ذلك. 

ناقشت وثائق تخطيط البعثة التدريبية واالستشارية 
للعراق التابعة لوزارة الدفاع العراقية رؤيتها حول األكادميية 

الدولية العراقية ولكنها مل تتطرق إىل تكاليف التشغيل 

تعليقات اإلدارة ورد عمليات التدقيق
ووردت  تعليقات اإلدارة يف التقرير النهايئ، والذي يوجد 

يف موقع املفتش العام إلعادة إعامر العراق عىل االنرتنت. 
.www.sigir.mil

دعم الحكومة العراقية للأكاديمية الدولية العراقية
(SIGIR 11-009)

مقدمة
يف أوائل العام ٢٠٠٩، ناقشت القيادة االنتقالية األمنية 

املتعددة الجنسيات يف العراق٦١٦، وسفارة الواليات املتحدة 
يف بغداد، وحكومة العراق (GOI) الحاجة إىل أكادميية 

التدريب عىل اللغة اإلنجليزية لتعزيز مواقع تدريس 
اإلنجليزية بوزارة الدفاع العراقية (MOD) ووزارة الداخلية 

العراقية ولوضع مناهج موحدة. ويف ذلك الوقت، كانت 
التكلفة املقدرة بأكرث من ٢٠ مليون دوالر. ويف كانون الثاين/
يناير ٢٠١٠، وّسع الجيش األمرييك من رؤيته إىل لألكادميية 

إىل معهد إقليمي تعليمي مامثل ملركز جورج مارشال يف 
أملانيا.٦١٧ وسوف تقدم مبادرة التوسيع التي يطلق عليها 
اآلن األكادميية الدولية العراقية (IIA) التعليم يف مجال 

الدراسات األمنية مثل العالقات الدولية، واإلدارة العامة، 
واللغة اإلنجليزية األكادميية واملستوى التنفيذي منها. 

ويتم متويل املرشوع املقدر بنحو ٢٦ مليون دوالر من قبل 
صندوق قوات األمن العراقية (ISFF) ويدار هذا الجزء من 

قبل البعثة التدريبية واالستشارية للعراق التابعة للقوات 
األمريكية يف العراق (USF-I) واملعينة ملساعدة وزارة الدفاع 

العراقية (ITAM-MOD). ومنح عقد البناء يف ٢٠ أيلول/

/ ) .
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برنامج أبناء العراق: النتائج غير مؤكدة والضوابط المالية 
ضعيفة

(SIGIR 11-010)

مقدمة
يف حزيران/يونيو ٢٠٠٧، بدأت القوات متعددة الجنسيات 
يف العراق (MNC-I) يف استخدام أموال برنامج االستجابة 

الطارئة للقائد (CERP) لتوظيف املتمردين السابقني 
ومؤيديهم لحراسة نقاط التفتيش، واملباين، واألجزاء الرئيسية 

من األحياء يف العراق. وهو يعرف بربنامج أبناء العراق 
(SOI)، وكان للجهود التي يقوم بها الفضل يف املساعدة علة 

الحد من مستويات العنف العامة يف العراق. وخالل فرتة 
الربنامج، أنفقت القوات متعددة الجنسيات ما يقرب من 
٣٧٠ مليون دوالر مستمدة من أموال السنة املالية ٢٠٠٧-

٢٠٠٩ لتمويل برنامج االستجابة الطارئة للقائد. وقد حددت 
التقارير السابقة للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

الضعف يف إدارة أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد. 
واألهداف التي يذكرها املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق لربنامج أبناء العراق هي لتحديد (١) مساهمة 
الربنامج يف الحد من العنف يف العراق، (٢) فعالية ضوابط 
اإلدارة املالية املتبعة، و (٣) وضع جهود الحكومة العراقية 

لدمج أفراد أبناء العراق يف الوزارات العراقية. 

النتائج
لعدم كفاية بيانات الربنامج التي ميكن قياسها إىل جانب عدم 

القدرة عىل فصل تأثري أبناء العراق عن العوامل األخرى، مل 
يتمّكن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق التوّصل 

إىل من إعداد استنتاجات تجريبية موثوق بها حول مساهمة 
الربنامج يف خفض العنف يف العراق والذي بدأ يف أواخر 

صيف عام ٢٠٠٧. ذكر مسئولو القوات متعددة الجنسيات 
يف العراق (MNF-I) والقادة الذين تحدثوا مع املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق أنهم يعتقدون أن برنامج أبناء 
العراق كان عامال مهام يف الحد من العنف، وقدموا عددا 
من األمثلة القصصية التي تدعم آرائهم. ومع ذلك، فإنه 

ليس من املمكن التوصل إىل استنتاجات أكرث تحديدا حول 
آثار الربنامج. وعىل وجه التحديد، مل تكن هناك خطة شاملة 

لربنامج أبناء العراق ذات أهداف محددة أو مقاييس أو 
معامل ميكن من خاللها قياس مدى تأثري الجهود عىل املستوى 
الفردي أو الجامعي. إضافة إىل ذلك، مل تكن هناك متطلبات 

من القادة لتوثيق ما تقوم مجموعات أبناء العراق بإنجازه أو 
ألية منظمة أخرى لتقييم أثر الربامج الشامل يف األمور مثل 

التقليل من هجامت املسلحني. ونظرا لعدم وجود معلومات 
مفصلة عن آثار برنامج أبناء العراق وحقيقة العديد من 

العوامل األخرى التي تؤثر يف مستويات العنف يف العراق 

والدعم املستقبلية، أو الحاجة إىل الحصول عىل تعهد 
من الحكومة العراقية. وأخرب مسئولو البعثة التدريبية 

واالستشارية للعراق التابعة لوزارة الدفاع العراقية املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق أن جهودها للحصول 

عىل تعهد بدعم مايل حتى اآلن مل تكلل بالنجاح. وخالل 
مطابقة املذكرات والرسائل من البعثة التدريبية واالستشارية 

للعراق التابعة لوزارة الدفاع العراقية مع وزارة الدفاع 
العراقية والحكومة العراقية بني عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٠ مل تتم 

مناقشة أي من الحاالت التي أثارت فيها البعثة التدريبية 
واالستشارية للعراق التابعة لوزارة الدفاع العراقية مسألة 
مسئوليات الحكومة العراقية يف املستقبل عن األكادميية 

الدولية العراقية. وقال مسئولو البعثة التدريبية واالستشارية 
للعراق التابعة لوزارة الدفاع العراقية أنهم يدركون أن عدم 
التزام الحكومة العراقية بتمويل األكادميية الدولية العراقية 
يعد مشكلة وأنه كان ينبغي معالجة هذه املسألة يف وقت 
سابق، لكنهم يحاولون تدارك األمر يف هذا الوقت. باإلضافة 

إىل ذلك، فقد ذكروا بأن التأخري لسبعة أشهر يف تشكيل 
حكومة جديدة قد أعاق جهودهم يف الحصول عىل دعم 

الحكومة العراقية ألن الحكومة العراقية مل تكن قد حددت 
أي الوزارات ستكون مسئولة. وذكر مسئولو البعثة التدريبية 

واالستشارية للعراق التابعة لوزارة الدفاع العراقية أنهم 
سيواصلون العمل مع نظرائهم من الحكومة العراقية من 

أجل حل هذه املشكلة. 

التوصيات 
يويص املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أن تقوم 

القيادة، والقيادة املركزية األمريكية، بتوجيه القيادة العامة 
والقوات األمريكية يف العراق بعدم اتخاذ أي إجراء آخر 

لرشاء أثاث ومعدات لألكادميية الدولية العراقية، وأن تبلغ 
الحكومة العراقية بأّن هذا األمر يقع ضمن مسئوليتها.

الدروس املستفادة
مع تحّسن قدرة العراق عىل كونها دولة ذات سيادة، يجب 
أن يتم توقيع االتفاق املكتوب الثنايئ بني الواليات املتحدة 
والعراق مسبقا يف كل ما يخص مشاريع املساعدة اإلمنائية 

لضامن عدم تبديد أموال الواليات املتحدة.

تعليقات اإلدارة ورد عمليات التدقيق
ووردت  تعليقات اإلدارة يف التقرير النهايئ، والذي يوجد 

يف موقع املفتش العام إلعادة إعامر العراق عىل االنرتنت. 
www.sigir.mil
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املدفوعات تقدم إىل أعضاء أبناء العراق بشكل فردي، 
كانت املدفوعات عادة ما تكون أقل مام كان مقدراً. فعىل 

سبيل املثال، يف ملف مرشوع واحد، كان هناك ٥٤٥ من 
أعضاء أبناء العراق يف السجل الرسمي، ولكن ٤٥٤ منهم 
هم فقط من وقعوا عىل جدول األجور وأخذوا رواتبهم. 

وهذا قلل التكاليف الفعلية بنسبة ١٧٪ من ما يقدر مببلغ 
٦٢٫٨٨٤ دوالر إىل ٥٢٫٣٨٤ دوالر. وعالوة عىل ذلك، كانت 
الوثائق الرئيسية للرقابة املالية مبا يف ذلك الرقابة النقدية، 

واإليصاالت، وقسائم البيع والرشاء مفقودة عادة من ملفات 
املرشوع. 

ومنذ تويل السيطرة الكاملة عىل برنامج أبناء العراق يف 
نيسان/أبريل ٢٠٠٩، واجهت الحكومة العراقية صعوبات 
يف إدارة الربنامج، متثّلت يف دفع أجور أبناء العراق بشكل 
صحيح، وإدماج أعضاء أبناء العراق يف الوزارات العراقية. 

ووعدت الحكومة العراقية بتوظيف ٩٥٫١٢٠ من أعضاء أبناء 
العراق، ولكن حتى اآلن مل تقدم عروض لغري ٣٩٫٢٢٤ فقط. 

باإلضافة إىل ذلك، مل تقدم أي وظيفة منذ ترشين الثاين/
نوفمرب ٢٠٠٩. وقد دفعت الحكومة العراقية ألعضاء أبناء 

العراق يف الوقت املحدد فقط يف ٤٢٪ من املرات التي دفعت 
لهم فيها. ووفقا ملا أوردته القوات األمريكية يف العراق، كان 
التصور الخاص بالوعود الكاذبة والالمباالة التي تتعامل بها 

خالل نفس الفرتة الزمنية، مثل تدفق أعداد كبرية من القوات 
األمريكية اإلضافية خالل مرحلة التخبط، مل يتمكن املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق من رسم استنتاجات 
تجريبية موثوقة مدعومة حول املدى الكامل ملساهامت 

برنامج أبناء العراق يف هذا املجال.
للوقوف عىل جدول زمني لعضوية برنامج أبناء العراق 

من العام ٢٠٠٧ حتي ٢٠٠٩، انظر الشكل ٥٫١.
وعالوة عىل ذلك، كشف املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق عن أّن القوات متعددة الجنسيات يف العراق 
اتّبعت ضوابط مالية ضعيفة فيام يخص املدفوعات النقدية 

ألبناء العراق. ووجد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق أن املدفوعات كثرياً ما كانت تقدم مبارشة لقائد أبناء 

العراق بدالً من أعضاء أبناء العراق عىل املستوى الفردي. 
وباإلضافة إىل ذلك، ويف بعض امللفات، يقوم وكيل الدفع 

ببساطة بتكرار دفع نفس القدر من املال كل شهر من دون 
تحديد عدد أعضاء أبناء العراق الذين يعملون فعالً يف 

هذا الشهر وعدد الساعات التي عملوا خاللها بشكل ظاهر 
خالل الشهر. فعىل سبيل املثال، ملرشوع يستمر ملدة أربعة 
أشهر تقدر تكلفته مببلغ ٣٣١٫٢٠٠ دوالر، قام وكيل الدفع 
ببساطة بتقديم مبلغ ٨٢٫٨٠٠ دوالر شهريا تلقائيا أي ما 

مجموعه ٣٣١٫٢٠٠ دوالر. ويف الحاالت القليلة التي كانت 

مالحظة : حتى آب/أغسطس ٢٠٠٨، كان هناك نحو ٧٧٩ فرد يف اتفاقات أبناء العراق لتغطية ما يقرب من ١٠٠٫٠٠٠ من أبناء العراق أكرث من ٩ محافظات يف العراق. وكان هناك 
٩٥٫١٢٠ أبناء العراق مسجلني عىل أن يتم تحويلهم اىل الحكومة العراقية.

املصدر: القوات األمريكية يف العراق، عرض أرقام أبناء العراق الشهري.

أعداد أبناء العراق من ٢٠٠٧/٦−٢٠٠٩/٢
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النتائج 
حتى تاريخ ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، أفادت تقارير مكتب 
ميزانية الجيش أنه تم تخصيص ٣٫٨٩٠٫٧٠٩٫٠٠٠ ملشاريع 

برنامج االستجابة الطارئة للقائد. ومن هذا املبلغ، تم 
االلتزام مببلغ ٣٫٦٧٥٫٣٢٣٫١٥٢ دوالر (٩٤٫٥٪). من هذا 

املبلغ امللتزم به، تم رصف ٣٫٥٦٠٫٣٥٦٫٠٤٠ دوالر (٩٦٫٩٪)، 
و١١٤٫٩٦٧٫٢٢٢ دوالر (٣٪) مل يتم تصفيتها بعد. وتتفق 

بيانات الرصف التي قدمها مكتب ميزانية الجيش مع بيانات 
الرصف التي قدمتها القوات األمريكية يف العراق. وعالوة 

عىل ذلك، أجرى املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
مراجعة جنائية للمدفوعات االلكرتونية الخاصة بوزارة الدفاع 

ألموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد ليبحث عن الحاالت 
الشاذة، والتي تناولها بعد ذلك مبراجعة إضافية. وركزت 

االختبارات التي قام بها املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق عىل تحديد الشذوذ يف قسائم العقد التي تم دفعها. 
ومل يكشف اختبار املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

عن قضايا هامة. 
وال تتفق مخصصات أموال برنامج االستجابة الطارئة 

للقائد التي ذكرت القوات األمريكية يف العراق أنها استلمتها 
مع الكمية التي ذكر مكتب ميزانية الجيش أنه قدمها. 
ووفقا للقوات األمريكية يف العراق، فقد تلقت القوات 

مخصصات برنامج االستجابة الطارئة للقائد بإجاميل قيمة 
٤٫٥٥٨٫٠٠٠٫٠٠٠ دوالر، يف حني يذكر مكتب ميزانية الجيش 

أن املخصصات هي ٣٫٨٩٠٫٧٠٩٫٨٢٩ دوالر—باختالف بحوايل 
٦٦٧٫٢٩٠٫١٧١ دوالر. ووقع االختالف يف السنوات املالية 
٢٠٠٨، و٢٠٠٩، و٢٠١٠. ففي السنة املالية ٢٠٠٨، ذكرت 

القوات األمريكية يف العراق أنها تلقت مخصصات بإجاميل 
١٫٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ دوالر، يف حني أن تقارير مكتب ميزانية 

الجيش يشري إىل مخصصات بقيمة ٩٩٥٫٩٠٩٫٠٠٠ دوالر؛ ويف 
السنة املالية ٢٠٠٩، ذكرت القوات األمريكية يف العراق أنها 

تلقت مخصصات بإجاميل ٧٤٧٫٠٠٠٫٠٠٠ دوالر، يف حني ذكر 
مكتب ميزانية الجيش أن املخصصات بقيمة  ٣٣٩٫٠٥٠٫٠٠٠ 
دوالر. وأخريا، ويف ٢٠١٠، فإن تقرير مكتب ميزانية الجيش 
يظهر مخصصات بقيمة ٢٣٩٫٨٥٠٫٨٢٩ $دوالر، يف حني أن 

القوات األمريكية يف العراق تذكر حوايل ٢٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠ 
دوالر، أي بفارق حوايل ٥ ماليني دوالر.

وطلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
الوثائق الداعمة من القوات األمريكية يف العراق عن 

أعىل املخصصات التي ذكرتها، ولكن القوات األمريكية يف 
العراق مل تكن قادرة عىل توفريها. وحتى تاريخ ٣٠ أيلول/

سبتمرب ٢٠١٠، ذكر كالً من مكتب ميزانية الجيش و القوات 
األمريكية يف العراق أن التزامات برنامج االستجابة الطارئة 

للقائد هي ٣٫٦٧٥٫٣٢٣٫١٥٢ دوالر. ومع ذلك، حصل كال 
منهام عىل بيانات االلتزام من نظام الجيش املايل القيايس. 

الحكومة العراقية قد أدى إىل إضمحالل الثقة العامة، وعزز 
فقدان أبناء العراق للثقة يف الحكومة العراقية، وزيادة 

الخوف من نفوذ املتمردين عىل أعضاء أبناء العراق. ويف حني 
أن الحكومة العراقية قد أحرزت تقدما خالل الفرتة التي مل 
تتمكن من تشكيل الحكومة فيها، فإن مثل هذه املشاكل 

تثري تساؤالت حول ما إذا كانت الحكومة العراقية قادرة عىل 
املحافظة عىل املصالحة مع أبناء العراق.

التوصيات 
يويص املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أن يقوم 

وزير الدفاع بتوجيه وكيل وزارة الدفاع (مراقب الحسابات) 
ملراجعة توجيهات برنامج االستجابة الطارئة للقائد لتشمل 

التوجيه حول متى ينبغي أن تدار املشاريع ذات الصلة 
كربنامج ذا أهداف محددة واضحة، مع تنفيذ اللوائح 

واملعايري لتقييم النتائج.

تعليقات اإلدارة ورد عمليات التدقيق
ووردت  تعليقات اإلدارة يف التقرير النهايئ، والذي يوجد 

يف موقع املفتش العام إلعادة إعامر العراق عىل االنرتنت. 
 .www.sigir.mil

التزامات برنامج الاستجابة الطارئة القائد غير مؤكدة
(SIGIR 11-012)

مقدمة
أوردت تقارير مكتب ميزانية الجيش (ABO) التي، منذ 
عام ٢٠٠٣، أنه قد خصص نحو ٣٫٨٩ مليار دوالر ملشاريع 

برنامج االستجابة الطارئة للقائد (CERP) يف العراق. 
ووفقا لنظام المال والسلاح (MAAWS)، ودليل سياسات 

وإجراءات القوات األمريكية يف العراق (USF-I) التي توجه 
تنفيذ الربنامج وتحدد األهداف لتمويل برنامج االستجابة 
الطارئة للقائد، فإن هناك اثنني من نظم املعلومات تتبع 

بيانات املسار الثاين بيانات برنامج االستجابة الطارئة للقائد: 
متتبع مرشوع برنامج االستجابة الطارئة للقائد، والذي هو 

أداة إلدارة املوارد التي تحدد وضع كل مرشوع من مشاريع 
برنامج االستجابة الطارئة للقائد، ونظام الجيش املايل القيايس  

(STANFINS)، والذي يحدد التزامات وإنفاقات برنامج 
االستجابة الطارئة للقائد. والهدف من هذه املراجعة هو 

تحديد إىل أي مدى قد تم االلتزام باألموال املخصصة لربنامج 
االستجابة الطارئة للقائد وتصفيتها، وكيف استخدمت هذه 

األموال.
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عمليات التدقيق الجارية
يعمل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق حالياً عىل 

هذه التدقيقات:
املرشوع ١١٠٥: التدقيق يف استخدام وزارة الدفاع لألموال • 

العراقية املخصصة لربنامج االستجابة الطارئة للقائد 
العراقي

املرشوع ١١٠٤: التدقيق يف وضع توصيات املفتش العام • 
الخاص إلعادة إعامر العراق املقدمة للوكالة األمريكية 

للتنمية الدولية 
املرشوع ١١٠٣: التدقيق يف وضع توصيات املفتش العام • 

الخاص إلعادة إعامر العراق املقدمة لوزارة الخارجية
املرشوع ١١٠٢: التدقيق يف وضع توصيات املفتش العام • 

الخاص إلعادة إعامر العراق املقدمة لوزارة الدفاع
املرشوع ١١٠١: التدقيق يف استخدام األموال املخّصصة • 

لربنامج االستجابة الطارئة للقائد يف العراق 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 ١٠١٩: التدقيق يف أوضاع الرقابة عىل الرشكات • 

األمنية الخاصة يف العراق
املرشوع ١٠١٨: تدقيق نتائج وتكلفة وإدارة مرشوع • 

محطة معالجة الرصف الصحي بالفلوجة 
املرشوع ١٠١٧: التدقيق يف خطط وعمليات سالح • 

الهندسة يف الجيش األمرييك املهندسني لنقل مشاريع 
إعادة اإلعامر الحالية للحكومة العراقية

املرشوع ١٠١٥: التدقيق يف الرقابة عىل صندوق االستجابة • 
الرسيعة

املرشوع ١٠١٤b: التدقيق يف وضع األموال املخصصة • 
لصندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق ٢

املرشوع ١٠١٣: تدقيق اإلتفاقات التعاونية املمنوحة • 
ملؤسسة اإلسكان التعاوين الدويل

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

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

وقد أثارت العديد من تقارير املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق السابقة تساؤالت حول ما إذا كان نظام الجيش 

املايل القيايس يحتوي عىل كافة االلتزامات الخاصة بربنامج 
االستجابة الطارئة للقائد. 

ولألسباب التي ذكرناها أعاله، مل يتمكن املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق من تطوير بيانات موثوقة عن 

الكم الذي أنفقته القوات األمريكية يف العراق لفئات معينة 
من مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد. وقدمت 

القوات األمريكية يف العراق معلومات عن الطريقة التي 
استخدمت بها متويل برنامج االستجابة الطارئة للقائد، مثل 
استخدامها يف اتخاذ تدابري وقائية واملياه والرصف الصحي. 
ومع ذلك، فإن الفئة األكرب من االنفاق هي "ال توجد قامئة 

بالفئات محددة"، والتي متثل ٢١٪ من مجموع متويل برنامج 
االستجابة الطارئة للقائد. ووفقا ملسئويل القوات األمريكية يف 
العراق، فإن هذه الفئات تستخدم عندما ال تحدد الوحدات 

فئة ملشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد الخاصة بهم. 

التوصيات 
هذاالتقرير ال يتضمن توصيات.

تعليقات اإلدارة ورد عمليات التدقيق
حيث أّن هذا التقرير ال يتضمن أي توصيات، فلم تطالب 

الوكاالت املسئولة، بتقديم تعليقات. 

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، فقد أجرى 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق تقييامت وسوف 
يستمر يف إجراء تقييامت متعمقة عن املنح لتشمل ما هو 
معقول ومسموح به وميكن توزيعه من التكاليف. وسوف 
يراقب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق عن كثب 
أيضاً ويستعرض أنشطة إعادة اإلعامر نظرا النخفاض وجود 
وزارة الدفاع وتزايد مسؤوليات وزارة الخارجية اإلدارية عن 

إعادة اإلعامر.
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إعامر العراق أوجه القصور يف إدارة العقود وأنشطة إعادة 
اإلعامر؛ وقدم توصيات لتحسني االقتصاد وكفاءة عمليات 

الواليات املتحدة وجعل األنشطة التي تتم أقل عرضة 
لالحتيال، واإلهدار، وإساءة اإلستعامل؛ وتقديم الدروس 
املستفادة الستخدامها يف مساعي عمليات إعادة اإلعامر 

األخرى. 
وعالوة عىل ذلك، قدم املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق ٤٤٤ من التوصيات لتحسني أنشطة إعادة اإلعامر 
يف العراق، وقد وافقت اإلدارة بالفعل ونفذت ١٢٣ منها. 

وتناقش هذه التوصيات بتفصيل أكرث يف الباب التايل. 
وميكن أن يعزى جزء كبري من نتائج التدقيق التي يجريها 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق إىل تواجد املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف العراق. وقد مكن 
هذا الوجود املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق من 
تقديم عمليات التدقيق يف وقت وقوعها—والتي غالبا ما 

تبدأ وتكتمل يف غضون ستة أشهر—والتي تعالج قضايا إعادة 
اإلعامر الهامة. كام مكنت أنشطة املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق التدقيقية يف البلد متكني من القيام 

باالتصاالت وجها لوجه وتكوين عالقة مع مسئويل كالً من 
وزارة الدفاع (DoD)، ووزارة الخارجية (DoS)، وحكومة 

العراق (GOI)، والذين قاموا بتقديم املعرفة املتعمقة 
والتاريخية حول برنامج إعادة اإلعامر يف البالد. 

وقد عمل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
بشكل استباقي مع سفراء الواليات املتحدة السابقني 

والحاليني والقادة العموميني، لتقديم األفكار حول القضايا 
التي تحتاج إىل معالجة. فعىل سبيل املثال، ويف آب/

أغسطس ٢٠٠٩، حدد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق للقائد العام وسفري الواليات املتحدة املناطق التي 

هي بحاجة للتعامل معها لضامن االنتقال السلس مع انتقال 
إدارة اإلعامر من وزارة الدفاع لوزارة الخارجية، وذلك مع 

تقليل حجم التواجد األمرييك وزيادة قدرة وزارات الحكومة 
العراقية. 

القضايا الرئيسية التي تعالجها تقارير التدقيق 
حدد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، يف إطار 

عمله، القضايا الكبرية واملتكررة التي كانت األسباب الرئيسية 
التي تسهم يف حدوث أوجه القصور امللحوظة يف بنيان 

عمليات التدقيق التي يجريها املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق. ولتوضيح ذلك، ففي متّوز/يوليو ٢٠٠٨، أصدر 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق تقرير تدقيق 
والذي ناقش أربع قضايا مستمرة تؤثر عىل إدارة أنشطة 

إعادة اإلعامر يف العراق. وهم:
الحاجة إىل فهم أفضل للمشاكل املرتبطة بتنفيذ برامج • 

إعادة اإلعامر يف بيئة غري مستقرة أمنياً. (عىل سبيل املثال، 

عمليات التدقيق املخطط لها
ترتبط عمليات التدقيق التي يخطط لها املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق بثالثة أهداف رئيسية وهي الواردة يف 
خطته اإلسرتاتيجية 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 اإلسرتاتيجية 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 التدقيق عىل معامالت العقود واملنح مع النتائج، 
والتكاليف والرقابة واملرتبطة بعقود إعادة اإلعامر الرئيسية 

يف العراق، فضال عن نقاط الضعف املتمثلة يف التزوير 
واإلهدار وإساءة االستعامل. باإلضافة إىل ذلك، أجرى املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق عمليتي تدقيق عىل 
املنح والتي بدت يف النتائج سواء كانت التكاليف املحددة 
معقولة ومسموح بها وموزعة وفقا للوائح الفيدرالية. وقد 

حدد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق من بني هذه 
التكاليف املشكوك فيها. ما يجري التدقيق يف العقود واملنح 

املشابهة، وهناك عمليات تدقيق أخرى مخطط لها. 
ويف املستقبل، سوف يركز املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق عىل العقود التي ميولها صندوق قوات األمن 
العراقية وصندوق دعم االقتصاد. وباإلضافة إىل ذلك، فسوف 
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 إىل وزارة 

الخارجية.

عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق: ٢٠٠٣-٢٠١٠

منذ عام ٢٠٠٣، قام املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق بنرش ١٨٢ تقرير تدقيق ملعالجة كم كبري من 

املواضيع، مثل اإلرشاف عىل عقود إعادة اإلعامر والربامج 
املحددة، فضال عن التكاليف والرقابة عىل الرشكات األمنية 

الخاصة. وطيلة فرتة واليته، حدد املفتش العام الخاص إلعادة 
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لتحسني احتامالت تويل الحكومة العراقية دعم املرافق 
والربامج التي متولها الواليات املتحدة بحيث ال تضيع 

جهود الواليات املتحدة

باإلضافة إىل ذلك، فقد قدم املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق توصيات لتحسني اإلدارة والكفاءة والنتائج—

من الربامج الكبرية ومرتفعة التكلفة والتي ستستمر حتى مع 
تراجع جهود إعادة اإلعامر األمريكية يف العراق:

أصدر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ١١ تقرير • 
وقدم ٢٤ من التوصيات ملعالجة الحاجة إىل تحسني إدارة 
برنامج االستجابة الطارئة للقائد (CERP). وهذا الربنامج 

يخول القادة امليدانيني للواليات املتحدة يف استخدام 
أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد لالستجابة لإلغاثة 
العاجلة اإلنسانية، ومتطلبات إعادة اإلعامر التي تساعد 
عىل الفور السكان األصليني وتحقق آثاراً أكرث تركيزا. ويف 

هذا الربع السنوي، أكمل املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق استعراض برنامج أبناء العراق الذي ميوله 
برنامج االستجابة الطارئة للقائد وخلص إىل أنه بسبب 

عدم كفاية البيانات، مل يكن من املمكن أن يحدد بالضبط 
ما حققه الربنامج بالفعل. ووصف تقرير آخر لربنامج 

االستجابة الطارئة للقائد عدم قدرة وزارة الدفاع يف 
التوفيق بني البيانات عىل مستويات التزامات برنامج 

االستجابة الطارئة للقائد، فضال عن املعلومات الناقصة 
حول استخدامات أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد. 

وقد أصدر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أكرث • 
من ٢٧ من التقارير التي تناولت، بدرجات متفاوتة، جهود 
 .(ISF) الواليات املتحدة لتطوير أداء قوات األمن العراقية
وهذا الجهد يأخذ أهمية متزايدة، حيث يتضاءل الوجود 

العسكري األمرييك واآلن تم تصنيف الوكالة الرئيسية التي 
أنشئت لتنفيذ هذا الهدف—القيادة االنتقالية األمنية 

املتعددة الجنسيات يف العراق (MNSTC-I)—يف القوات 
األمريكية يف العراق (USF-I). وحتى اآلن، قدم املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق خمس توصيات فيام 
يتعلق بتنمية القدرات الوزارية، واإلرشاف عىل األسلحة 

املقدمة إىل قوات األمن العراقية، ونقل األصول، واستخدام 
أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد، وجهود مكافحة 

الفساد، وغريها من املواضيع، مبا يف ذلك النقل واإلمداد، 
ومسؤوليات الصيانة، وتدريب أفراد قوات األمن. ويف 
هذا الربع السنوي، ذكر املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق أن الجهود األمريكية لبناء وإنشاء األكادميية 
الدولية العراقية عرضة للضياع ألن الحكومة العراقية مل 

توافق عىل متويل ودعم تشغيلها.

القضايا األمنية وتكاليفها مل تكن تؤخذ يف الحسبان يف كثري 
من األحيان بشكل كاف عند تصميم وتنفيذ أنشطة إعادة 

اإلعامر وتقدير التكاليف.)
أثر عدم وجود هيكل إداري متكامل لتقديم خطوات • 

واضحة لسلطة تنسيق الربامج وتنفيذها الناجح 
للمشاريع. (عدم وجود مثل هذه النوع من وحدة األمر 

أدى إىل الحاالت التي تكون فيها حكومة الواليات املتحدة 
غري قادرة عىل تحديد املدى الكامل لجميع أنشطة 

الوكاالت يف قضية واحدة، مثل مكافحة الفساد أو تنمية 
القدرات.) 

أهمية التوقع باحتياجات التوظيف وتخفيض معدل • 
إعادة تنظيم املوظفني

تقدير مدى أهمية العمل بشكل وثيق مع الحكومات • 
املضيفة يف تحقيق نجاح طويل األمد الستثامرات الواليات 

املتحدة يف مشاريع إعادة اإلعامر

باإلضافة إىل ذلك، أشارت تقارير تدقيق املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق للعقود املواضع التي يتعني 

فيها تحسني إدارة العقود لتوفري اقتصاد أفضل وكفاءة 
وجعل العقد أقل عرضة لعمليات التزوير واإلهدار وإساءة 

االستعامل.

توصيات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق من أجل 
تحسني إدارة أنشطة إعادة اإلعامر 

قدم املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق توصيات 
للتعامل مع هذه املشاكل اإلدارية. ويف عدد من الحاالت، 
عالجت توصية واحدة أكرث من قضية واحدة من القضايا 

املذكورة أعاله. ولتوضيح ذلك، فقد قدم املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق:

أكرث من ١٧٥ من التوصيات لتحسني إدارة الربامج، مبا يف • 
ذلك الحاجة إىل تعيني موظفني باملكاتب عىل نحو كاف 

والحد من عملية إعادة تنظيم املوظفني
أكرث من ٧٠ توصية لتحسني التنسيق بني الوكاالت • 

والتعاون وتبادل أفضل للمعلومات
أكرث من ١٨٥ من التوصيات لتحسني الرقابة عىل العقود • 

واملتعاقدين لتشجيع االقتصاد والكفاءة وتقليل احتامالت 
التزوير واإلهدار وإساءة االستعامل

أكرث من ١٧٥ من التوصيات لتحسني املساءلة وضعف • 
الرقابة الداخلية. (وتشمل هذه العيوب مثل عدم كفاية 

مراجعة فواتري املتعاقد، وعدم كفاية الرقابة عىل املتعاقد، 
وفقدان أو عدم اكتامل وثائق إجراءات العقد، وعدم 

كفاية املوظفني.)
أكرث من ٣٥ من التوصيات للعمل بشكل وثيق مع • 

الحكومة العراقية يف مجاالت مثل تصميم ونقل املشاريع 
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األمريكية يف العراق أنها قد حسنت إدارتها للسجالت ونظام 
الحفظ.

وقد أعلن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
مؤخراً تقييام لإلجراءات والتي اتخذتها كال من وزارة الدفاع، 

ووزارة الخارجية، والوكالة األمريكية للتنمية الدولية، أو 
تخطط التخاذها، يف تنفيذ التوصيات القامئة واإلبالغ بهذه 

اإلجراءات إىل الكونغرس كام هو مطلوب تبعا لتعميم مكتب 
اإلدارة واملوازنة A-٥٠ وقانون املفتش العام لعام ١٩٧٨، 

بصيغته املعّدلة. 

اآلثار املالية لعمليات التدقيق التي يجريها املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق 

كان لعميات التدقيق التي يجريها املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق آثار مالية، كام هو مبني يف الجدول ٥٫٢. 
من خالل تدقيقاته، متكن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق من تحديد ما ييل:
األموال التي ميكن استخدامها عىل نحو أفضل (مبعنى أنه • 

ميكن استخدام األموال بكفاءة أكرب إذا اتخذت اإلدارة 
إجراء مثل تخفيض النفقات أو إعادة االلتزام باألموال يف 

برنامج معني أو عملية)
املدفوعات التي يشك فيها املفتش العام الخاص إلعادة • 

إعامر العراق والتي أوىص الوكالة باستعادتها (ألن املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق قرر أن املدفوعات 

كانت إما غري معتمدة بشكل كاف يف الوثائق أو تبدو غري 
مسموح بها أو غري مقبولة أو غري موزعة وفقا للوائح و/أو 

غريها من االتفاقات التي تنظم إنفاق األموال)
األموال التي تم حفظها (ألن الوكالة قيد االستعراض • 

وافقت عىل توصيات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق بأن تستخدم األموال بشكل أفضل من قبل اإلدارة 
أو يتم اسرتداد األموال التي كانت تنفق بشكل غري الئق 

من قبل املتعاقد، أو من حصل عىل املنحة، أو أي منظمة 
أخرى تتلقي متويل الواليات املتحدة)

وقد حدد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ما 
مجموعه ٥٨٦٫٦٢ مليون دوالر ميكن استخدامها بكفاءة 

وفعالية أكرب إذا ما استخدمت يف أماكن أخرى. فعىل سبيل 
املثال، حدد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف هذا 

الربع السنوي ١٢ مليون دوالر يخطط الستخدامها يف فأثاث 
وتجهيز األكادميية الدولية العراقية والتي ميكن إنفاقها بشكل 

أفضل يف مكان آخر ألن الحكومة العراقية مل تقدم تعهداً 
بتمويل تشغيل وصيانة األكادميية. 

كام شك املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أيضا يف 
١١٢٫٦٣ مليون دوالر يف املدفوعات للمتعاقدين والحاصلني 
عىل املنح مبوجب عقود رد التكاليف أو اتفاقيات املنح ألن 

التكاليف املطلوبة التي ال يتم دعمها بوثائق كافية، مثل 

ويف بعض الحاالت، ال تستجيب الوكاالت لتوصيات التقرير 
يف الوقت املناسب. فعىل سبيل املثال، يف تقرير التدقيق الذي 

أصدره املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف متوز/
يوليو ٢٠١٠ حول "خطط املحافظة عىل برنامج إعادة إعامر 
 ،(SIGIR 10-021) "العراق وسجالت العقد الالزم تحسينها

قدم املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق توصيات 
لكال من وزير الدفاع والخارجية، ومدير الوكالة األمريكية 

للتنمية الدولية (USAID)، وبعض منظامت وزارة الدفاع يف 
العراق لتحسني إدارتها لسجالت توثيق جهود إعادة اإلعامر 
التي تقوم بها الواليات املتحدة. ومل يستجب كال من وزير 

الدفاع والخارجية والقائد العام والقوات األمريكية يف العراق 
للتوصيات يف الوقت املطلوب. ويف نهاية املطاف، رد مكتب 

شئون الرشق األدىن التابع لوزارة الخارجية، يف ٤ ترشين 
األول/أكتوبر ٢٠١٠، بالنيابة عن وزير الخارجية واتفق مع 
التوصيات. وقدم املكتب التدابري املحددة التي سيتخذها 

ملعالجة توصيات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
ليقوم بتعيني مكتب يتوىل مسئولية الحفاظ عىل السجالت، 
ولتنفيذ تلك الخطوات التي تم رسدها يف التوصية، وتقديم 

التوجيهات التفصيلية للسفارة. ومل يقدم مكتب وزير الدفاع 
رده بعد عىل توصية املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق، عىل النحو املطلوب من قبل التعميم الخاص مبكتب 
 .(OMB) A-50 االدارة واملوازنة

باإلضافة إىل ذلك، فقد أوىص املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق القيادة العامة، والقوات األمريكية يف العراق، 

أن تبارش وضع خطط للحفاظ عىل سجالت قوات األمن 
العراقية وسجالت برنامج االستجابة الطارئة للقائد بوسائل 

مثل وضع إجراءات تشغيل قياسية. وقد وجه املفتش العام 
للقوات األمريكية يف العراق القيادة املركزية األمريكية نحو 
الرد، وهو ما فعلته، ولكنها فعلت ذلك بعد يوم من صدور 
تقرير التدقيق. وردت القوات األمريكية يف العراق بأنها ال 

تتفق مع التوصية ألنها قد أصدرت توجيهات بشأن الحفاظ 
عىل سجالت إعادة اإلعامر قبيل نرش تقرير التدقيق. ويف 

هذه الحالة، يويص املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
القوات األمريكية يف العراق بإصدار التوجيهات ولكن خلص 

إىل أن التوجيه ال يفي متاماً بالقصد من التوصية لوضع خطة 
تضمن حفظ جميع السجالت الحالية والتاريخية. وعالوة 
عىل ذلك، تواصل تدقيقات املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق الكشف عن املشاكل يف صيانة وتخزين هذه 
السجالت الحيوية من قبل القوات األمريكية يف العراق، 

وأنه كان هناك القليل من الجهد لتحديد موقع السجالت 
املفقودة—خصوصا ما فقد من املشاريع التي ميولها برنامج 

االستجابة الطارئة للقائد. لذلك، يحتفظ املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق بالتوصية قامئة حتى تثبت القوات 
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عىل موافقة الوكالة قبل رشاء ما يقرب من ٧٠٠٫٠٠٠ من 
سيارات األمن، وبالتايل شكك املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق يف التكلفة. 
وحتى ٣١ كانون األول/يناير ٢٠١١، وافقت إدارة الوكالة 
مع بعض نتائج تدقيقات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق وتوصياته، مام أدى إىل نحو ٦١٠٫٦١ مليون دوالر 
من األموال التي تم توفريها واسرتدادها. فعىل سبيل املثال، 
تم توفري إصدار ٢٣ مليون دوالر من األموال من التوصيات 

بشأن تحسني مراقبة مخزون املعدات التي تم رشاؤها ملراكز 
الرعاية الصحية األولية، وتوفري ٩٤ مليون دوالر من خالل 
تحسني إجراءات مراجعة فاتورة متعاقد يف برنامج تدريب 

الرشطة العراقية. 
الجدول ٥٫٣ يوضح قوائم املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق يف تأثري تقارير التدقيق املالية وقيمة اإلنجازات 
املالية. ◆

اإليصاالت أو الفواتري؛ ال يسمح بها طبقا للوائح الحكومية؛ 
أو ألنها غري معقولة أبداً؛ أو ألنها غري موزعة إىل املرشوع. 

فعىل سبيل املثال، وجد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق أن املستفيد من منحة بناء الدميقراطية التابعة لوزارة 
الخارجية مل يتبع اللوائح الحكومية التي تتطلب بأن يحصل 

الجدول ٥٫٢
اآلثار املالية للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق

مباليني الدوالرات

 

قانون املفتش العام لعام ١٩٧٨، § ٥. (و) يقول ما ييل: أ 
(٤) مصطلح "توصية بأن توضع األموال لالستخدام األفضل" يعني التوصية من ِقبل املكتب بأّن األموال ميكن أن تستخدم بشكل أكرث كفاءة إذا قامت   

إدارة املؤسسة باتخاذ إجراءات لتنفيذ واستكامل التوصية، مبا يف ذلك-- 
(أ) الحد من النفقات؛    

(ب) تخفيض األموال املربر من الربامج أو العمليات؛    
(ج) االنسحاب من تكاليف دعم الفائدة عىل القروض أو ضامنات القروض أو التأمني أو السندات؛    

(د) التكاليف التي مل تتكبدتها بتنفيذ التحسينات املوىص بها ذات الصلة بعمليات اإلنشاء أو املتعاقد أو الحاصل عىل املنحة؛    
(ه) تجنب النفقات غري الرضورية املشار إليها يف املراجعات املمنوحة سلفاً والخاصة بالعقد أو اتفاقيات املنح؛ أو    

(و) أي وفورات أخرى يتم ذكرها عىل وجه التحديد.   
قانون املفتش العام لعام ١٩٧٨، § ٥. (و) يقول ما ييل: ب 

(١) مصطلح "التكاليف املشكوك فيها" تعني التكاليف يشك فيها املكتب بسبب--   
(أ) انتهاك مزعوم للحكم القانوين واللوائح والعقود وأحكام اتفاق املنح أو أحكام االتفاق التعاوين، أو أي اتفاق آخر أو وثيقة تنظيم رصف    

األموال؛ 
(ب) العثور عىل ما يدل أنه يف وقت القيام بعملية التدقيق، مل تكن مثل هذه التكاليف مدعومة بالوثائق الكافية؛ أو    

(ج) العثور عيل ما يدل أّن إنفاق األموال لتحقيق الغرض املقصود غري رضوري أو غري معقول؛    
(٢) مصطلح "التكلفة غري املدعومة" يعني أن التكلفة محل شك من قبل املكتب، ألن املكتب وجد أنه يف وقت التدقيق، مل يتم دعم التكلفة   

بالوثائق الكافية.

املصدر: تحليل تقارير التدقيق والتوصيات الصادرة عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١١/١. 
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تقنيات التدقيق والتحقيق للكشف عن املعامالت املتضمنة 
عىل مشاكل فيها والحصول عىل الدليل الكايف الستخدامه يف 

اإلجراءات اإلدارية أو يف إدعاءات التزوير املدنية أو الجنائية. 
املسائل األنسب التي يتناولها القرار اإلداري، مثل عدم 

سامحية التكاليف واالسرتداد، سوف تحال من خالل تقارير 
التدقيق ملسئولني التعاقد بالوكالة التخاذ اإلجراء املناسب.

وتواصل مديريات التدقيق والتحقيقات التابعة للمفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف التوسع من الجهد 

االستباقي املشرتك الذي تم تأسيسه يف كانون الثاين/يناير 
٢٠٠٩. وتركّز هذه التحقيقات عىل برامج اإلغاثة وإعادة 

إعامر العراق التي تتيح الوصول السهل إىل األموال النقدية 
مع وجود ضعف يف مراقبة هذه اإلنفاقات. وحتى اآلن، 
قام املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بفتح ٥٤ 

من التحقيقات الجنائية نتيجة لهذا الجهد. وقد وفر هذا 
املرشوع أيضاً الدعم للتحقيقات الجنائية الجارية.

باإلضافة إىل ذلك، فال يزال املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق مستمراً يف تقديم الدعم يف مجال إجراء 

عمليات التدقيق الجنايئ الذي يقوم به املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر أفغانستان. ◆

تشارك مديريات التدقيق والتحقيق التابعة للمفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق يف عدد من عمليات التدقيق 

الجنايئ التعاونية ومبادرات التحقيق الرامية إىل التعرف 
التزوير واإلهدار وإساءة االستعامل. القانون العام ١٠٨-

١٠٦، بصيغته املعدلة، يُطالب املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق بإعداد تقرير نهايئ حول التدقيق الجنايئ عىل 
جميع أموال التمويل املخصصة إلعادة إعامر العراق، والتي 

يصل مجموعها إىل ٥٨ مليار دوالر. وعىل مدى السنوات 
الثالث املاضية، أجرى املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق سلسلة من ١٨ من عمليات التدقيق عىل عقود 

إعادة اإلعامر الرئيسية والتي كانت تهدف، يف جزء منها، إىل 
تحديد أوجه الضعف يف الرقابة الداخلية. وحيث أّن وجود 
مثل هذا الضعف يتيح الفرصة لعمليات التزوير واإلهدار 
وإساءة االستعامل، فقد قام املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق باستخدام النتائج من عمليات التدقيق هذه يف 
تطوير األساليب املتبعة يف التدقيق الجنايئ، وذلك للتعرف 

عىل حاالت التعديات املحتملة. والتدقيق الرشعي هو دراسة 
منهجية للضوابط الداخلية عىل النفقات الخاصة بالربنامج أو 
البيانات املالية األخرى لتحديد الحاالت الشاذة يف املعامالت 
الفردية التي قد تكون مؤرشا عىل التزوير واإلهدار وإساءة 

االستعامل. العملية التحليلية مصورة يف الشكل ٥٫٢. 
ويجمع األسلوب الذي يتبعه املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق بني التنقيب اآليل عىل البيانات واستخدام 

عملية التدقيق الجنايئ

البيانات املالية إلعادة إعامر العراق (التحليل املايل 
لجميع معامالت وزارى الدفاع ووزارة الخارجية 
والوكالة األمريكية للتنمية الدولية ٢٠٠٣–٢٠٠٩)

مبادرة تدقيق وتحقيق املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق

(الربامج املستهدفة ذات الضوابط الداخلية الضعيفة 
والتي تسهل التعمل النقدي)

اختبار الشذوذ واستخراج البيانات

تدقيقات العقةد املركزة
(التدقيقات التي تستهدف التكاليف، والنواتج، 

والرقابة عىل عقوود ومتعاقدين معينني)

تحديد األنشطة الشاذة إشارة إىل 
التزوير واإلهدار وإساءة االستعامل

التحقيقات الجنائية أدت إىل إدانات واتهامات

عمليات التدقيق عىل املتعاقدين أدت إىل 
اكتشاف وتحديد نقاط الضعف يف الرقابة 
الداخلية

مصدر البيانات التحليل النتائج

1100100
1101011

1110010

مبادرة عمليات التدقيق الجنائية/التحقيقات التعاونية

/
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واتهم ضابط يف الجيش بالتآمر، وقبول الهبات، وتحويل • 
ممتلكات آلخرين الستخدامه الخاص. 

حكم عىل رائد فيلق يف البحرية بسبب جرائم مالية • 
تضمنت أكرث من ٤٤٠،٠٠٠ دوالر.

وحكم عىل عقيد يف الجيش بسبب أفعال متس املصلحة • 
املالية الشخصية.

وأسفرت نتائج مخطط تزوير عن إدانات الثنني من املوظفني 
رفيعي املستوى وأكرث من ٦٩ مليون دوالر من العقوبات 

الجنائية والتسوية املدنية
ويف ٥ ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠١٠، تربأت رشكة مجموعة 

لويس بريغر، وهي رشكة لالستشارات الهندسية ومقرها يف 
نيو جرييس، من تهم جنائية ومدنية تتعلق بالعمل باسم 

الوكالة األمريكية للتنمية الدوليةالدولية (USAID) ووزارة 
 .(DoD) الدفاع األمريكية

وباإلضافة إىل ذلك، أقر اثنان من كبار املوظفني السابقني 
يف رشكة مجموعة لويس بريغر بالذنب يف دورهم يف 

املخطط. وأقر كال من سلفاتوري بيبي، املدير املايل السابق 
لدى رشكة مجموعة لويس بريغر، وبرييس بيليتريي، املراقب 

املايل السابق لدى الرشكة، بالتآمر لالحتيال عىل الوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية بالحصول عىل مدفوعات فواتري 

تستمر تحقيقات املفتش العام إلعادة إعامر العراق يف 
تعقب االدعاءات الخاصة التزوير واإلهدار وإساءة االستعامل 

يف العراق وذلك بفتح ١٠٤ تحقيق. وخالل الفرتة املشمولة 
بالتقرير، قام املفتش العام إلعادة إعامر العراق بتعيني ٣ 

محققني يف بغداد، و٧ يف املركز الرئييس للمفتش العام إلعادة 
إعامر العراق يف أرلينجتون، فرجينيا باإلضافة إىل ١٣ محقق 

يف مكاتب بنسلفانيا، فلوريدا، تكساس، أوهايو، نيويورك، 
أوكالهوما، وكاليفورنيا. وتضمنت اإلنجازات الناتجة عن 

التحقيق يف هذا الربع السنوي عن ٤ لوائح اتهام، و٣ إدانات، 
و٢ من األحكام. وحتى اآلن فقد أدت تحقيقات املفتش 

العام إلعادة إعامر العراق إىل ٣١ اعتقال، ٥٤ الئحة اتهام، 
و٤٤ إدانة، وما يصل إىل أكرث من ١٤٠ مليون دوالر متمثلة 
يف الغرامات، واملصادرات، و املبالغ املسرتدة، و التعويض، 

والنتائج النقدية األخرى. 
ويف هذا الربع من السنة، استمر املفتش العام إلعادة 

إعامر العراق يف التعامل مع عدد من التحقيقات الجنائية 
الكبرية املتعلقة بإعادة إعامر العراق، وقد ارتبط عمله 

باملدعني العموميني، ووكاالت الواليات املتحدة الرشيكة يف 
التحقيق، واملحققون ضمن رشكاء االئتالف، باإلضافة إىل 

األفراد املكلفني بتطبيق إنفاذ القوانني من الدول األخرى. 
وكنتيجة لتحقيقات املفتش العام إلعادة إعامر العراق، يوجد 

٣ متهمني رهن االتهام  استنادا إىل شكاوى االعتقال، بينام 
ينتظر ٧ متهمني املحاكمة، باإلضافة إىل ١٦ متهم يف انتظار 
الحكم. (الشكل ٥٫٣ يظهر زيادات كبرية يف عدد اإلجراءات 
القضائية والنتائج النقدية التي تحققت يف كل من العامني 

املاضيني بناء عىل تحقيقات املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق. ومن املتوقع أن يستمر هذا التوجه، حيث 
أن أعداد كبرية من حاالت إضافية يف يد النيابة العامة.) 
انظر الجدول رقم ٥٫٤ يف نهاية هذا الجزء للحصول عىل 

قامئة شاملة باإلدانات التي جمعتها وزارة العدل. وقد سجل 
املفتش العام إلعادة إعامر العراق نشاطات التحقيق التالية 

للربع السنوي الحايل:
وأسفر مخطط احتيال يتعلق بعقود إعادة اإلعامر يف • 

إدانة اثنني من املوظفني رفيعي املستوى، وهو اتفاق 
مقاضاة مؤجل من قبل الرشكة، وأكرث من ٦٩ مليون دوالر 

من العقوبات الجنائية والتسويات املدنية.
أقر ضابط تعاقد بالجيش بالذنب وحكم عليه بالسجن • 

لحصوله عىل رشوة تتعلق بعقود يف العراق والكويت 
وأفغانستان.

تحقيقات املفتش العام إلعادة إعامر العراق

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠
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تحقيقات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق: النتائج 
الجنائية والنقدية
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التكلفة الفعلية التي تتقاضاها رشكة مجموعة لويس بريغر 
من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية وغريها من الوكاالت. 

وتقاضت رشكة مجموعة لويس بريغر هذه التكلفة من 
الحكومة الفيدرالية مبعدالت "تكلفة زائدة" عىل العقود، 

مام مكن املتعاقدين من مترير التكاليف الفعلية لديهم إىل 
الوكالة بشكل عام بنفس نسبة العاملة التي تقدمت بها 

رشكة مجموعة لويس بريغر عن العقود الحكومية. واعرتف 
بيبي وبيليرتي أنه من أيلول/سبتمرب ٢٠٠١ وحتى آب/

أغسطس ٢٠٠٧، أنهم اتفقوا مع بعضهم البعض ومع آخرين 
بتقديم فواتري للوكالة األمريكية للتنمية الدولية وللوكاالت 

الفيدرالية األخرى عن تكاليف النفقات العامة التي قدمتها 
رشكة مجموعة لويس بريغر مبعدالت مضاعفة زوراً. واتفقوا 

عىل استهداف املعدل املضاعف بنسبة ١٤٠٪—مام يعني 
أنه مقابل كل دوالر من العمل املقدم للوكالة األمريكية 

للتنمية الدولية، سوف تحصل رشكة مجموعة لويس بريغر 
مبلغ إضايف قدره ١٫٤٠ دوالر من النفقات املضاعفة واألرباح 
اإلجاملية التي تزعم رشكة مجموعة لويس بريغر أنها حصلت 

عليها. 
وخرجت هذه القضية ضد رشكة مجموعة لويس بريغر 

للضوء عندما قام املوظف السابق الذي كان يعمل يف قسم 
املحاسبة برفع دعوى قضايئ يف مقاطعة مرييالند يتهم فيها 
رشكة مجموعة لويس بريغر بعدة انتهاكات للقانون املدين 
الخاص باإلدعاءات الكاذبة. ومبوجب أحكام قانون مقدم 

الدعوى، أو املبلغني، لالدعاءات الكاذبة، فيمكن لطرف خاص 
رفع دعوى نيابة عن الواليات املتحدة ويحصل عىل جزء مام 

تسرتده الحكومة. 
ودرست التحقيقات املدنية الحكومية بقيادة الشعبة 

املدنية بوزارة العدل ومكتب املدعي العام األمرييك ملقاطعة 
مرييالند، العمليات املحاسبية لرشكة مجموعة لويس بريغر 

من ١ متوز/يوليو ١٩٩١، إىل ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٠٨. 
وتضمنت االدعاءات الكاذبة التي كشف عنها التحقيق املدين 

طلب رشكة مجموعة لويس بريغر لتكاليف غري صحيحة 
كجزء من تكاليف املقر الرئييس لها، وجزء من تكاليفها 

ملكتب واشنطن ملضاعفة الحسابات بحيث يبدو أنها نشأت 
يف القطاع الحكومي الدويل لرشكة مجموعة لويس بريغر. 

باإلضافة إىل طلب تكاليف غري صحيحة من الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية، فإن االدعاءات الكاذبة ضاعفت من الفواتري 

أيضا عىل العقود املنفذة يف الخارج لصاح الجيش األمرييك 
والقوات الجوية األمريكية. 

ومبوجب التسوية، سوف تدفع رشكة مجموعة لويس 
بريغر ٤٦٫٣ مليون دوالر باإلضافة إىل اعتامدات قدرها ٤٫٣ 
مليون دوالر التي قدمتها بالفعل، تبدأ يف متّوز/يوليو وآب/

أغسطس ٢٠٠٧، عىل العقود املنفذة للوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية. كام أبرمت رشكة مجموعة لويس بريغر 

العقد مبعدالت مضاعفة زورا. وأقر كال من بيبي وبيليتريي 
بالذنب يف فصل معلومات جنائية تتهمهم بالتآمر لالحتيال 

عىل الحكومة فيام يتعلق باملطالبات. 
وتضمنت مكونات التسوية ما ييل:

اتفاق مقاضاة مؤجل (DPA)، مبوجب ما سوف يقوم • 
مكتب املدعي العام األمرييك يف والية نيو جرييس بتعليق 
مالحقة شكوى جنائية تتهم رشكة مجموعة لويس بريغر 
بانتهاك قانون االحتيال األسايس. ويف املقابل، سوف تقوم 

رشكة مجموعة لويس بريغر، من بني أمور أخرى، بدفع 
١٨٫٧ مليون دوالر عن العقوبات الجنائية ذات الصلة؛ 

وإعادة كل ما للوكالة األمريكية للتنمية الدولية؛ واعتامد 
معايري فعالة للسلوك، واألنظمة الداخلية للضوابط 

وأخالقيات موظفي الربامج التدريبية؛ وتوظيف مراقب 
مستقل والذي سوف يقوم مبراقبة امتثال الرشكة مع 

اتفاق املقاضاة املؤجل ملدة عامني.
إن التوصل إىل التسوية املدنية تتطلب من الرشكة أن • 

تدفع للحكومة ٥٠٫٦ مليون دوالر لتسوية مزاعم بأن 
رشكة مجموعة لويس بريغر انتهكت قانون االدعاءات 

الكاذبة عن طريق فرض معدالت مضاعفة من املدفوعات 
التي كانت تستخدم لتحرير الفواتري عىل العقود 

الحكومية.
االتفاق اإلداري الذي كان بني رشكة مجموعة لويس بريغر • 

والوكالة األمريكية للتنمية الدولية، الذي كان الضحية 
الرئيسية ملخطط االحتيال. 

ووفقا لوثائق قدمت يف هذه القضايا والبيانات املدىل بها 
يف املحكمة، فإن رشكة مجموعة لويس بريغر تقدم خدمات 

استشارات هندسية وغريها للكيانات الخاصة والعامة، مبا 
يف ذلك الوكاالت الفيدرالية ووكاالت الدولة، والحكومات 

األجنبية. وكانت عدة من أكرب عقود لرشكة مجموعة 
لويس بريغر مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية. وقد 

منحت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية عدة عقود مباليني 
الدوالرات لرشكة مجموعة لويس بريغر ألعامل إعادة التأهيل 
وإعادة البناء يف العراق وأفغانستان. ومنذ ما ال يقل عن عام 
١٩٩٩حتى آب/أغسطس ٢٠٠٧، كانت رشكة مجموعة لويس 

بريغر، من خالل مسؤوليها التنفيذيني السابقني واملوظفني 
االداريني، كانت تقدم فواتريا مضاعفة عمدا لحكومة الواليات 

املتحدة فيام يتعلق بالعقود عن األعامل التي تنجزها يف 
خارج البالد. ونفذ مخطط االحتيال عىل الحكومة من قبل 

بيبي وبيليتريي، يف اتجاه الرئيس التنفيذي السابق. 
ويرشف بيبي مبارشة عىل بيليتريي، والذي يرشف عىل 

شعبة املحاسبة العامة يف رشكة مجموعة لويس بريغر. 
وكان كال منهام مسئوال عن ضامن سالمة بيانات تكاليف 
رشكة مجموعة لويس بريغر فيام يخص حساب معدالت 
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ويف ١٠ ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠١٠، اتهم العقيد يف الجيش 
األمرييك يف الئحة اتهام تضم أربعة تهم بالتآمر، وقبول 

الهبات، ونتيجة لعمله كموظف عمومي بتحويل ممتلكات 
آخرين الستخدامه الخاص. وقد تم ارسال العقيد إىل العراق 

من ترشين األول/أكتوبر ٢٠٠٣ وحتى نيسان/أبريل ٢٠٠٤ 
وخالل تلك الفرتة عمل مبثابة "عمدة" لقاعدة العمليات 

املتقدمة (FOB). وبهذه الصفة كان لديه سلطة عىل 
العمليات اليومية يف قاعدة العمليات املتقدمة. 

ووفقا لالئحة االتهام، فقد استخدم العقيد وضعه إلثراء 
نفسه بقبول أكرث من ١٠٫٠٠٠ دوالر نقدا، فضال عن الهدايا 

واملجوهرات واملالبس، من املتعاقدين. ويف املقابل، شجع 
العقيد عملية منح العقود ملتعاقدين معينني، ومترير وتجاوز 

اإلجراءات األمنية يف قاعدة العمليات املتقدمة ملتعاقدين 
محددين، وإصدار تصاريح باألسلحة من دون سلطة قانونية 

ودون اتباع الربوتوكول املناسب للعاملني لدى املتعاقدين، 
وتوجيه املوظفني الحكوميني الستخدام املعدات واللوازم التي 
تفيد صالح متعاقدين محددين، وتحويل ممتلكات الحكومة 

التي تقع تحت سيطرة العقيد لالستخدام من قبل هؤالء 
املتعاقدين.

كام تضمنت الئحة االتهام أيضا طلباً ملصادرة ١٢٫١٠٠ 
دوالر من العملة، ومجوهرات ومالبس رجالية ونسائية، 

وسجادتني للصالة.
 ويجري العمل عىل القضية باالشرتاك مع املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق،  وجهاز التحقيقات الجنائية 
التابع لوزارة الدفاع، ووحدة القيادة املركزية للتحقيقات 

الجنائية يف الجيش األمرييك لالحتيال يف املشرتيات، وتم رفع 
 (SIGPRO) الدعوى من قبل نائب مبادرة االدعاء اعامر

التابعة للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق.

حكم عىل رائد فيلق يف البحرية األمريكية بسبب جرائم 
مالية تضمنت أكرث من ٤٤٠٫٠٠٠ دوالر.

ويف ١٠ كانون الثاين/يناير ٢٠١١، حكم عىل الرائد مارك فولر 
يف املحكمة األمريكية مبقاطعة فوينكس بأريزونا، وهو مقاتل 
طيّار يف مشاة البحرية األمريكية، بالخدمة سنة واحدة ويوم 

واحد يف السجن ودفع غرامة قدرها ١٩٨٫٥١٠ دوالر، ورضيبة 
خاصة بقيمة ٢٠٠ دوالر. وكان الحكم نتيجة العرتاف فولر 

يف ٤ آب/أغسطس ٢٠١٠ بالذنب يف اثنني من التهم الجنائية 
نتيجة لتنظيم معامالت مالية. واتهم فولر يف ٢٢ اتهام تم 

تقدميها بواسطة هيئة محلفني اتحادية يف فينكس، أريزونا، 
بإيداع أكرث من ٤٤٠٫٠٠٠ دوالر أمرييك بصورة غري قانونية 

إىل حسابات بنك الواليات املتحدة يف الستة أشهر التالية 
لتوليه عمله يف العراق يف عام ٢٠٠٥ كضابط تعاقد. 

ووفقا لوثائق املحكمة، فقد تم تعيني فولر إىل العراق من 
١٥ شباط/فرباير ٢٠٠٥، إىل ٢٧ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٥، حيث 

والرشكة األم مجموعة بريجر القابضة اتفاقا مع الوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية حيث اتفقت الرشكات عىل 

استمرار التعاون واالسرتاتيجيات يف امليض قدما. 
وتجري القضية باالشرتاك مع الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية، وجهاز التحقيقات الجنائية التابع لوزارة الدفاع 
(DCIS)، و املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

.(FBI) ومكتب التحقيقات الفدرايل

يقر ضابط تعاقد أمرييك بالجيش بالذنب ويحكم عليه 
بسبب الرشوة

ويف ١٩ كانون الثاين/يناير ٢٠١١، حكم عىل امليجور 
األمرييك رودريك دال سانشيز يف املحكمة الجزئية االمريكية، 

دنفر، كولورادو، بالخدمة ملدة ٦٠ شهرا يف السجن، مع 
ثالث سنوات من االفراج املرشوط عقب فرتة السجن ودفع 
غرامة قدرها ١٥٫٠٠٠ دوالر. وباإلضافة إىل ذلك، صدر أمر 

ضد سانشيز مبصادرة ساعات رولكس، وعقارات، وغريها 
من املمتلكات التي تم رشاؤها من عائدات مخطط الرشوة. 

ووجاء الحكم نتيجة إلقرار سانشيز بالذنب يف ٢٧ ترشين 
األول/أكتوبر ٢٠١٠، بأحد جرائم املعلومات التي اتهم فيها 

بالرشوة لقبول األموال واألشياء ذات القيمة يف مقابل التأثري 
يف منح عقود الجيش.

وطبقا لوثائق املحكمة، ويف أوقات مختلفة من حوايل 
العام ٢٠٠٤ حتى العام ٢٠٠٧، كان سانشيز يعمل لدى 

الجيش األمرييك وعمل يف الخارج يف العراق وأفغانستان 
والكويت كضابط تعاقد. وكانت واجبات سانشيز تتضمن 

مراجعة العطاءات التي تقدم بها املقاولون لعقود الجيش, 
التوصية مبنح عقود الجيش إىل مقاولني بعينهم, وىف النهاية 

منح هذه العقود إىل مقاولني حكوميني. واعرتف سانشيز 
أنه خالل تلك الفرتة الزمنية قبل رشوة كمدفوعات غري 

مرشوعة من الرشكات األجنبية التي تسعى إىل الحصول عىل 
عقود الجيش. ويف املقابل، استخدم سانشيز منصبه الرسمي 

من أجل ترسية عقود الجيش لصالح هذه الرشكات. ومن 
خالل هذا املخطط اإلجرامي، قبل سانشيز ساعات رولكس، 
ومدفوعات نقدية، وأشياء أخرى ذات قيمة يبلغ مجموعها 

أكرث من ٢٠٠،٠٠٠ دوالر.
ويجري العمل عىل القضية باالشرتاك مع املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق، ووحدة القيادة املركزية 
للتحقيقات الجنائية يف الجيش األمرييك لالحتيال يف 

املشرتيات (CID-MPFU)،  وجهاز التحقيقات الجنائية 
التابع لوزارة الدفاع، ومكتب التحقيقات الفدرايل.

اتهم ضابط يف الجيش األمرييك بالتآمر، وقبول الهبات، 
وتحويل ممتلكات آلخرين الستخدامه الخاص.
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وشاشات التصويت—من مختلف املواقع حول العامل إىل أكرث 
من ٢٠ مستودع يف أنحاء العراق. ومن أجل مساعدة اللجنة 

االنتخابية املستقلة يف العراق يف االنتخابات، قامت األمم 
املتحدة بإنشاء عملية دعم لوجستي للمساعدة يف تنسيق 

دعم وتخطيط و اإلرشاف عىل املعدات االنتخابية. 
وملساعدة العراق يف التأهب لكل من هذه االنتخاب 
واالنتخابات املستقبلية, ومن ضمنها انتخابات مخططة 

دستورية استفتائية وسياسية, وقد التزمت الواليات املتحدة 
األمريكية بحوايل ١٣٠ مليون دوالر لتوفري املساعدة الغري 

أمنية إىل اللجنة االنتخابية املستقلة يف العراق وإىل الكيانات 
العراقية األخرى. باإلضافة إىل ذلك، وكجزء من القوات 
متعددة الجنسيات يف العراق (MNF-I)، فقد قامت 

الواليات املتحدة بتوفري كل من الدعم األمني واللوجيستى 
إىل حكومة العراق فيام يتصل باالنتخابات. تضمن هذا 
الدعم, من ضمن أشياء أخرى، نقل املواد اإلنتخابية إىل 

أماكن االقرتاع ومحطات اإلحصاء يف أنحاء العراق. 
ويف كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٤, قام مكتب األمم املتحدة 

لخدمات املشاريع (UNOPS) بالدعوة لتقديم عطاءات 
لعقد وكالء للشحن ومنح العقد يف كانون الثاين/يناير ٢٠٠٥ 
إىل وكيل شحن يف نيويورك. وقد تلقى املقاول ما يزيد عىل 

٤٠ مليون دوالر أمرييك مقابل االنتهاء بنجاح من رشوط 
عقد مكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع. 

ووفقا لسجالت املحكمة، كان جيليت يف خدمة عسكرية 
نشطة يف العراق من آب/أغسطس ٢٠٠٤ إىل آب/أغسطس 

٢٠٠٥ وتم تعيينه رئيس خلية انتخابية للقوات متعددة 
الجنسيات يف العراق، مديرية العمليات العسكرية املدنية. 

يف هذا املوقع خدم جيليت كمسئول اتصال بني القوات 
متعددة الجنسيات يف العراق وبني اللجنة االنتخابية املستقلة 

يف العراق, ووزارة الخارجية األمريكية, والكيانات الحكومية 
العراقية. وشارك أيضا يف قرار األمم املتحدة ملنح عقد مكتب 

األمم املتحدة لخدمات املشاريع. وساعد جيليت يف تطوير 
وتنفيذ خطة لنقل املواد االنتخابية من أجزاء مختلفة من 

العامل إىل العراق من بني أشياء أخرى, والتنسيق مع املقاول. 
ويف آذار/مارس ٢٠٠٥، ُمنح جيليت ميدالية النجمة الربونزية 

لقاء خدماته يف العراق "بينام كان يؤدى خدمته كمدير 
لخلية االنتخابات" وهي الفرتة التي متكن خاللها "أن يطور 

اإلسرتاتيجية و أن ينسق أكرب عملية نقل شحنات االنتخابات 
يف التاريخ." 

وقد انخرط جيليت يف مناقشات ومفاوضات مع املتعاقد 
بشأن العاملة املرتقبة يف نفس الوقت التي كانت تجرى 

فيه املفاوضات بني مكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع 
واملتعاقد خالل الوقت الذي تم فيه منح العقد. 

وقد شارك يف قيادة التحقيق كل من املفتش العام إلعادة 
إعامر العراق, ودائرة التحقيقات الجنائية يف وزارة الدفاع 

شغل منصب ضابط مرشوع الرشاء لربنامج االستجابة الطارئة 
للقائد (CERP)، وقد تم تعيينه يف املجموعة الخامسة 

للشئون املدنية، يف معسكر الفالوجة. وبهذه الصفة، قام 
فيولر بتحديد واختيار مشاريع إعادة االعامر، ومنح مشاريع 
إعادة االعامر ملتعاقدين عراقيني، و قام بالتفاوض يف رشوط 

العقد، والتحقق من إنجاز املشاريع. تم توزيع األموال 
الخاصة بربنامج االستجابة الطارئة للقائد عىل املقاولني 

العراقيني يف شكل أوراق مالية جديدة متاما من فئة ١٠٠ 
دوالر أمرييك. 

وبعد عودته مبارشة من مهمة التعيني يف العراق، بدأ 
فولر يف عمل ودائع نقدية بأوراق مالية جديدة متاما من 

فئة ١٠٠ دوالر أمرييك. وفيام بني ترشين األول/أكتوبر ٢٠٠٥ 
ونيسان/إبريل ٢٠٠٦، قام فيولر بعمل ٩١ وديعة نقدية, بلغ 
مجموعها أكرث من ٤٤٠٠٠٠ دوالر أمرييك يف حسابات بنكية 

يف بنك أمريكا, بنك تشايس, واالتحاد االئتامين الفيدرايل 
البحري. وقد قام فولر بعمل ودائع نقدية متعددة بقيمة 
١٠،٠٠٠ دوالر أمرييك يف حسابات بنكية مختلفة بغرض 

التهرب من متطلبات تقديم التقارير مبوجب القانون 
الفيدرايل. 

وقد اشرتك يف قيادة هذا التحقيق املفتش العام إلعادة 
إعامر العراق, جهاز التحقيق الجنايئ يف وزارة الدفاع, ودائرة 
رضيبة الدخل- فرع التحقيقات الجنائية، ودائرة التحقيقات 

.(NCIS) الجنائية البحرية

حكم عىل عقيد يف الجيش بسبب أفعال متس مصلحة املالية 
الشخصية

ويف ١١ كانون الثاين/يناير ٢٠١١، حكم عىل العقيد بالجيش 
االحتياطي األمرييك بروس جيليت يف املحكمة الجزئية 
األمريكية، نيويورك، نيويورك، بسنة واحدة مع إيقاف 

التنفيذ، وغرامة ٢٫٠٠٠ دوالر، و ١٦٠ ساعة من الخدمة 
املجتمعية، ومنعه من حيازة سالح ناري يف فرتة إيقاف 
التنفيذ. وكان الحكم نتيجة إلقرار جيليت بالذنب يف ٦ 

ترشين األول/أكتوبر ٢٠١٠، بواحدة من جرائم املعلومات 
يتهم فيها بأعامل متس مصلحة شخصية مالية. 

ووفقا لوثائق املحكمة, ففي ٢٨ حزيران/يونيو ٢٠٠٤، 
قامت سلطة االئتالف املؤقتة بنقل السلطة إىل الحكومة 
العراقية ذات السيادة املؤقتة, والتي كانت مسئولة عن 

إجراء انتخابات ألعضاء بالغ عددهم ٢٧٥ يف الجمعية 
 .(UN) الوطنية االنتقالية، وذلك مبساعدة األمم املتحدة
ومتت االنتخابات يف ٣٠ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٥. وقد تم 

إنشاء اللجنة االنتخابية املستقلة يف العراق (IECI) يف أيار/
مايو ٢٠٠٤ وتم تكليفها بإدارة أحد أكرب العمليات االنتخابية 
اللوجيستية حيث كان يجب توصيل أكرث من مليون طن من 
املواد االنتخابية—من ضمنها البطاقات، ومجموعات االقرتاع، 
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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 املتعاقد والتي تتطلب 
فحص قائم عىل الوقائع بواسطة مسئول التعليق والحظر 

يف الجيش. وىف الفرتة من ١ ترشين األول/أكتوبر إىل ٣١ 
كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠، قام الجيش بإيقاف ٥ متعاقدين 

بناء عىل ادعاءات االحتيال يف  العراق والكويت. باإلضافة 
إىل ذلك، قام الجيش بحظر التعامل مع ٤ متعاقدين وقام 
بإمتام اإلجراءات األخرية لحظر ١١ من األفراد والرشكات يف 

خالل الفرتة نفسها. وحتى اآلن قام الجيش بإيقاف ١٠١ فرد 
ورشكة متورطني يف عقود االكتفاء الذايت وإعادة اإلعامر لدعم 

الجيش يف العراق والكويت؛ و١٣٦ فرد ورشكة تم حظرهم 
مام أدى إىل ١١٤ حظر نهايئ يرتاوح يف مدته من ٩ أشهر إىل 

١٠ سنوات. ويسعى 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 ٥٫٥. للحصول عىل 
قامئة كاملة بالعقود املعطّلة واملمنوعة, انظر امللحق ه . ◆

األمريكية, ووحدة الكشف عن االحتيال يف املشرتيات 
الرئيسية لدى قيادة التحريات الجنائية للجيش األمرييك, 

ومكتب التحقيقات الفدرايل.

تحديث مبادرة اإلدعاء العام للمفتش العام إلعادة 
اعامر العراق

تواصل مبادرة اإلدعاء العام للمفتش العام إلعادة إعامر 
العراق إحداث تأثري موضوعي. ويف نهاية عام ٢٠٠٩ وىف 
محاولة منه لزيادة مواءمة املوارد مع الدعاوى القضائية 
املتزايدة، قام املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 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 لإلدعاء يف قضايا تحقيقات املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق، حيث كانوا يتناولون قضايا وزارة 

العدل الخاصة بهم باإلضافة إىل عملهم بالقرب من املستشار 
العام للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ومدعني 
وزارة العدل اآلخرين الذين تم تعيينهم يف قضايا املفتش 

العام الخاص 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 ٤٠ مسالة 
ادعاء ويستمرون يف لعب أدوار كاملة يف تطور و املالحقة 

القضائية لقضايا بلغ عددها ١٠٤ قضية تعمل بها إدارة 
تحقيقات املفتش العام إلعادة إعامر العراق. 

التعليق والحظر
منذ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٥، واملفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق يعمل عن قرب مع وزارة العدل, 
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إعامر العراق أن يقدم تقريرا عن هذا التقييم، كام أُعلن يف 
أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، يف املستقبل القريب.

ويف هذا الربع السنوي، أصدر املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق إعالن التقييم الرابع له: "استعراض جهود 

بناء القدرات الوزارية يف العراق." وتهدف هذه الدراسة إىل 
تحديد أوضاع الربامج التي متولها الحكومة األمريكية لبناء 

القدرات يف الوزارات التي تم اختيارها من حكومة العراق، 
ولتقييم ما إذا كانت الربامج قد عززت بالفعل من قدرات 

الوزارات لتقوم بأداء املهام الحكومية الحساسة. ويتوقع 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أن يقدم تقريراً 

عن هذا التقييم يف نهاية نيسان/أبريل ٢٠١١. ◆

إن إدارة تقييامت املفتش العام إلعادة إعامر العراق قامت 
بتنفيذ منهج متعدد األوجه ليقوم بتقييم تأثري الربامج التي 

تقوم حكومة الواليات املتحدة األمريكية  بتمويلها لدعم  
استقرار وإعادة إعامر العراق. ويخطط املفتش العام إلعادة 

إعامر العراق لتقييم الربامج الرئيسية للواليات املتحدة 
األمريكية  والتي تم إنشاؤها لهذا الغرض. وباإلضافة إىل 

نتائج واستنتاجات وتوصيات التنمية إىل إدارة الوكالة, فان 
التقييامت ستحدد وتكشف عن حصيلة وآثار برامج االستقرار 

وإعادة اإلعامر.
ويف هذا الربع السنوي، واصل املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق أعامل التقييامت التي يقوم بها، سواء 
يف الواليات املتحدة ويف العراق، يف تقييمه لربنامج االستجابة 

الطارئة للقائد يف العراق. ويتوقع املفتش العام الخاص إلعادة 

تقييامت املفتش العام إلعادة إعامر العراق
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ورفضت ٣ منها.• 
وأغلقت ١ قضية عرب التحقيقات التي أجراها املفتش • 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق.
وأغلقت واحدة باعتبارها مساعدة.• 

الشكاوى املحالة
بعد استعراض شامل، قام املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق بإحالة ٤ شكاوى إىل وكاالت خارجية التخاذ القرار 
املناسب:

فأرسلت ٢ إىل إدارة مكتب املفتش العام لوزارة الخارجية.• 
وأرسلت ١ إىل إدارة مكتب املفتش العام لوزارة الدفاع.• 
وأرسلت ١ إىل إدارة مكتب املفتش العام لوزارة العدل. ◆• 

يسهل الخط الساخن التابع للمفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق عملية اإلبالغ عن التزوير واإلهدار وإساءة 

االستعامل وسوء اإلدارة واالنتقام يف جميع الربامج املرتبطة 
بجهود إعادة إعامر العراق التي ميولها دافع الرضائب من 

األمريكيني. ويتلقى الخط الساخن التابع للمفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق االتصاالت يداً بيد وعرب الهاتف 

والفاكس ، والربيد ، واالتصاالت عرب اإلنرتنت من شعب 
العراق، والواليات املتحدة، وجميع أنحاء العامل. وترد معظم 
الحاالت من خالل موقع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق والربيد االلكرتوين. وعندما ال تتعلق القضية التي 
يتلقاها الخط الساخن التابع للمفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق بربنامج أو عمليات ممولة من املبالغ املخصصة 
أو املتوفرة إلعادة إعامر العراق، فإن املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق يحيل تلك القضية إىل الجهة املناسبة. 

تقارير الربع الرابع
حتى تاريخ ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠، كان الخط 

الساخن التابع للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
قد بدأ ٨٣١ قضية. ومن بني هذه القضايا، تم إغالق ٧٦٥ 

منها، و٦٦ قضية ال تزال مفتوحة. للحصول عىل ملخص بهذه 
القضايا، انظر الجدول ٥٫٦.

القضايا الجديدة 
خالل فرتة هذا التقرير، تلقى الخط الساخن التابع للمفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق ٩ شكاوى جديدة، ليصل 

املجموع الرتاكمي لقضايا الخط الساخن ٨٣١. وصنفت 
الشكاوى جديدة ضمن هذه الفئات:

٧ تضمنت تزوير يف العقود.• 
٢ تضمنت قضايا متنوعة.• 

ومن بني الشكاوى ٩ التي تلقاها الخط الساخن الجديدة، 
ورد ٤ منها من خالل املوقع اإللكرتوين التابع للمفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق، وورد ٣ منها عن طريق الربيد 
اإللكرتوين، وواحدة عن طريق الهاتف، وواحدة من خالل 

الخدمة الربيدية يف الواليات املتحدة.

القضايا املغلقة
خالل هذا الربع، أغلق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق ٩ من قضايا الخط الساخن:
٤ أحيلت إىل وكاالت أخرى من املفتشني العموميني.• 

الخط الساخن للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
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يف هذا الربع السنوي، سجل املوقع اإللكرتوين التابع للمفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق (www.sigir.mil) هذه النشاطات: 

أكرث من ١١٥٫٠٠٠ من املستخدمني زاروا موقع املفتش العام الخاص إلعادة • 

إعامر العراق اإللكرتوين—أكرث من ١٢٥٠ من املستخدمني يف اليوم الواحد. 

وتلقى قسم اللغة العربية للموقع أكرث من ٣٣٥٠ زائر. • 

وكانت معظم الوثائق التي يتم تحميلها بشكل متكرر هي التقارير ربع • 

السنوية األخرية التي يصدرها املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق. 

وأكرث من ٢٦٫٠٠٠ من خالصات الويب متت زيارتها خالل هذا الربع • 

السنوي.  ويتم تحديث املعلومات عرب موجز الشبكة، والتي يتم تحميلها 

تلقائيا عىل أجهزة الكمبيوتر لألعضاء املشرتكني يف الخدمة، والتي ميكن 

مشاهدتها بواسطة أي برامج قارئ للموجز. 

للوقوف عىل ملحة عامة عن عدد الزيارات اليومية ملوقع املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق، انظر الشكل ٥٫٤.  ◆

املوقع اإللكرتوين للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق

٠

٥٠٠

١,٠٠٠

١,٥٠٠
١,٢٥٧

متوسط عدد الزوار اليومي ملوقع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
 العراق، حسب الربع السنوي، ٢٠٠٩/١٠/١–٢٠١٠/١٢/٣١

املصدر: DoD, IMCEN, ردا عىل طلب استدعاء البيانات الصادر عن املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١١/١٩/١.
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املرشوعات الصغرية التي تم تصميمها لتلبية 
احتياجات اإلغاثة اإلنسانية العاجلة أو لتأمني 

احتياجات إعادة اإلعامر العاجلة يف مجال 
مسؤولياتهم، و

(٢) يوفر فائدة فورية ومبارشة ألهل العراق أو 
أفغانستان.

كام أن تغيري التعريف السابق، من بني أشياء أخرى، 
يزيل أي غموض حول ما إذا كانت كلمة "عاجلة" 
تقوم بتعديل كل من "اإلغاثة اإلنسانية"و "إعادة 

األعامر" (والترشيع السابق يشري إىل "اإلغاثة اإلنسانية 
وإعادة األعامر العاجل" ويقدم التعريف الجديد أيضا 

مصطلح "الصغرية" ويوضح أن اى فائدة تعود عىل أهل 
أفغانستان أو العراق البد أن تكون "مبارشة" باإلضافة 
إىل كونها "فورية" (كام نص عىل ذلك سابًقا). وأخريا، 

فان التعريف بهمل اإلشارة إىل برنامج االستجابة الطارئة 
للقائد االصىل الخاص بسلطة االئتالف املؤقتة، والذي 
كان يستخدم لتربير مجموعة من النشاطات مل تعد 

تَعترب متسقة مع وجهات نظر الكونجرس الحالية بشأن 
أغراض برنامج االستجابة الطارئة للقائد. 

صندوق قوات األمن العراقية
يقوم القسم ١٥١٠ بالسامح مببلغ ٦٣٫٢ مليار دوالر 

للتشغيل والصيانة لصالح الجيش للسنة املالية ٢٠١١. 
كام يقوم أيضا بالسامح مببلغ ٩٫٤ مليار دوالر للتشغيل 
والصيانة والدفاع ومبلغ ١٫٥ مليار دوالر لصالح صندوق 

.(ISFF) قوات األمن العراقية
أما القسم ١٥٣٢ فينص عىل سلسلة من القيود 

الجديدة عىل استخدام صندوق قوات األمن العراقية. 
وهو يضع صندوق قوات األمن العراقية تحت قيود 

التفويضات السابقة لصندوق قوات األمن العراقية، مثل 
القسم ١٥١٢ لقانون تفويض الدفاع القومي (األمرييك) 

للسنة املالية ٢٠٠٨، بصيغته املعدلة.
ويوجد قيد واحد جديد عىل صندوق قوات األمن 

العراقية وهو إذا تم توفري املوارد املالية لرشاء اى عنرص 
أو خدمة، ال يجب أن تغطى املوارد املالية أكرث من 

٨٠ يف املائة من تكلفة العنرص أو الخدمة. عىل سبيل 
االستثناء، ال يتم تطبيق هذه القاعدة عىل (أ) العنارص 

التي حددتها وزارة الدفاع عىل أنها "عنرص من مواد 
عسكرية هامة" كام قام بتعريفها احد أحكام قانون 

تم سن العديد من القوانني يف الربع السنوي الحايل 
والتي تنص عىل "االستمرار" ملختلف الفرتات يف السنة 

املالية ٢٠١١، تستخدم االعتامدات لتمويل مختلف 
أنشطة إعادة األعامر املتعددة يف العراق عموما عىل 
املستويات الواردة يف اعتامدات السنة املالية ٢٠١٠. 
وأحدث قانون من هذا القبيل، "قانون االعتامدات 

املستمرة وملحقات النقل السطحي،٢٠١١" (القانون 
العام ١١١-٣٢٢) ينص عامة عىل مثل هذه االعتامدات 

من ٤ آذار/مارس٢٠١١.

قانون ايك سكيليتون لتفويض الدفاع القومي (االمريىك 
للسنة املالية ٢٠١١

ىف خالل الربع السنوي الحايل، أنهى الكونجرس العمل 
عىل قانون ايك سكيليتون تفويض الدفاع القومي 

(االمريىك) (NDAA) للسنة املالية،٢٠١١، والقانون 
العام ١١١-٣٨٣، والذي قام الرئيس بتوقيعه يف ٧ 

يناير,٢٠١١. وتؤثر األحكام التالية عىل برامج إعادة 
اعامر العراق أو املسائل املتعلقة بها.

برنامج االستجابة الطارئة للقائد
يقوم القسم ١٢١٢ مبد وتعديل برنامج االستجابة الطارئة 

 .(CERP) للقائد
والقسم الفرعي (ا) يسمح يف السنة املالية ٢٠١١ 

بتخصيص ما يصل إىل ١٠٠ مليون دوالر يف املوارد املالية 
للتشغيل والصيانة لربنامج االستجابة الطارئة للقائد يف 

العراق.
والقسم الفرعي (ب) هو رشط دائم يعدل مطلب 

تقديم التقارير املوجود حاليا إىل أن يتطلب أن يتم 
تقديم التقارير يف منوذج الكرتوين قابل للبحث ويسمح 

برتتيب املبالغ املنفقة، موقع املشاريع، "واملرشوع أو أى 
مجال بيانات آخر يشمله التقرير"

و القسم الفرعي (ج) هو رشط دائم متعلق باملوارد 
املالية التي قد ال يتم تخصيصها أو إنفاقها مبوجب 
الصالحية املنصوص عليها إىل "تنفيذ اى مرشوع لو 
أن مجموع مبالغ املوارد املالية تسمح بغرض تنفيذ 
املرشوع، مبا يف ذلك اى عنارص مساعدة أو متعلقة 

باملرشوع تزيد عن ٢٠,٠٠٠,٠٠٠دوالر." 
والقسم الفرعي (د) يعيد تعريف برنامج االستجابة 

الطارئة للقائد كربنامج يقوم بااليت
(١) يفوض القادة العسكريني األمريكيني لتنفيذ 

التحديثات الترشيعية
االعتامدات
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بتفويض االعتامدات يف القانون يف اآلىت (أ) إنشاء اى 
قاعدة عسكرية أو جهاز لغرض توفريها للتمركز الدائم 

لقوات جيش الواليات املتحدة يف العراق، أو (ب) أو 
لبسط السيطرة األمريكية عىل موارد النفط العراقية.

كام تقوم األقسام ١٢١٣،١٢١٤ و١٢١٨ مبد وتعديل 
األحكام املوجودة بالفعل يف القسم ١٢٣٣ و١٢٣٤ لقانون 

تفويض الدفاع القومي (األمرييك) للسنة املالية ٢٠٠٨ 
املتعلق بسداد بعض دول تحالف معينة لدعم العمليات 

العسكرية األمريكية، ولنقل سلع الدفاع، وتوفري 
خدمات الدفاع إىل القوات العسكرية واألمنية للعراق 
وأفغانستان، وملد الدعم اللوجيستى لقوات التحالف 

الداعمة للعمليات يف العراق وأفغانستان. يتطلب القسم 
١٢٣٤ رشط تقرير عن تطبيق سلطات دعم التحالف 

لعملية الحرية العراقية وعملية استمرار الحرية.
ويقوم القسم ١٢٣٣ بتعديل تقرير وزير الدفاع عن 
"الجالء املسئول للقوات املسلحة األمريكية من العراق" 

ليتضمن تطلب اآليت: 

(أ) تقييم تقدم نقل وزارة الدفاع للمسئولية 
الخاصة بالربامج، واملرشوعات واألنشطة التي تتم 

يف العراق إىل اإلدارات الحكومية األخرى والوكاالت 
والهيئات الدولية أو غري الحكومية األمريكية، أو 

حكومة العراق و(ب) تقييم التقدم باتجاه هدف 
بناء الحد األدىن الرضوري من قدرات وزارة الدفاع 
ووزارة الداخلية يف العراق، مبا يف ذلك .....مستوى 

االلتزام، عىل الصعيدين املايل والسيايس، الذي 
قامت به حكومة العراق لتطوير هذه القدرات، مبا 
يف ذلك النقاش املتعلق بان املوارد التي استخدمتها 

حكومة العراق لتطوير القدرات التي يحددها 
الوزير ليست الحد األدىن من القدرات األساسية 

لألغراض املذكورة يف هذه الفقرة.
ويتطلب أيضا القسم أن يتم تقديم التقرير إىل 

وزارة الخارجية، والتي قد تتضمن ملحق يحتوى عىل 
مالحظات أو معلومات إضافية.

والقسم ١٢٣٦ يتطلب تقرير عن موقف بعض 
العراقيني الذين كانوا يعملون مع الواليات املتحدة، 

مبا يف ذلك موقف أولئك الذين تقدموا بطلبات إلعادة 
التوطني يف الواليات املتحدة مبوجب احد أحكام القانون. 

ويجب عىل وزراء الدفاع والخارجية واألمن القومي 
لوضع خطة تهدف إىل "اإلرساع يف معالجة هذه الطلبات 

مراقبة تصدير األسلحة، أو (ب) عىل العنارص املوجودة 
يف قامئة الواليات املتحدة للذخائر.

وهناك جيد آخر جديد وهو انه ال يجب تخصيص 
أكرث من ١ مليار دوالر يف السنة املالية ٢٠١١ حتى تشهد 
وزارة الدفاع للكونجرس بان حكومة العراق قد برهنت 

عىل التزامها بكل من التايل:

(ا) لبناء القدرة اللوجيستية والصيانة لقوات األمن 
العراقية عىل النحو الكايف.

(ب) لتطوير القدرة املؤسسية إلدارة مثل هذه 
القوات بشكل مستقل.

(ج) لتطوير ثقافة االكتفاء الذايت للمعدات التي 
تقوم الواليات املتحدة بتوفريها أو يتم اكتسابها 

مبساعدة الواليات املتحدة األمريكية.

ويجب أن تتضمن الشهادة أو التصديق وصف لكل 
اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية والتي قد 

اعتربها الوزير دعم للتصديق.
وقد تغري املطلب الخاص بإرسال إشعار إىل الكونجرس 

قبل ٥ أيام عىل األقل من تخصيص اى موارد مالية من 
صندوق قوات األمن العراقية إىل أن يشرتط إشعار ب١٥ 

يوًما.

األحكام األخرى املتعلقة بالعراق
الفصل الثامن VIII—سياسة الاكتساب، إدارة 

الاكتساب، والمسائل المتعلقة بها
ويقوم القسم ٨٣٥ بتعديل القسم ٨٦٣ من قانون 

تفويض الدفاع القومي (األمرييك) للسنة املالية ٢٠٠٨ 
لتعديل التقرير السنوي املشرتك ومراجعة املراقب العام 
عن التعاقد يف العراق وأفغانستان. وهذا الرشط يتطلب 

"تقرير مشرتك عن العقود يف العراق أو أفغانستان" 
ويكون هذا التقرير واسع النطاق (اى ليس مقترصا 

عىل إعادة التعمري) من وزراء الخارجية والدفاع ومدير 
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية. ويجب عىل املراقب 

العام مراجعة التقرير املشرتك وتقديم تقرير عن 
املراجعة. 

الفصل التاسع XII—الأمور المتعلقة بالأمم الأجنبية
والقسم ١٢١١ يكرر اللهجة السابقة وينص عىل انه 

ال يجب تخصيص أو إنفاق موارد مالية مخصصة عمال 
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املثول أمام الكونجرس

منذ التقرير الربع سنوي السابق، مثل املفتش العام أمام 
لجنة من الكونغرس يف مناسبة واحدة:

١٨ ترشين الثاين/نوفمرب، ٢٠١٠—جلسة استامع • 
-لجنة األمن الداخيل والشؤون الحكومية مبجلس 
الشيوخ، واللجنة الفرعية املخصصة للرقابة عىل 

التعاقد- بخصوص "الرقابة عىل عقود إعادة األعامر 
يف أفغانستان ودور املفتش العام الخاص." وقد 

شهد املفتش العام عىل مزايا املفتشني العموميني 
الخصوصيني يف الرقابة عىل عمليات الطوارئ. وردا 
عىل استفسار يف خطاب دعوة رئيس املجلس، ذكر 

املفتش العام انه كان من الصعب عىل املفتشني 
العموميني الدامئني تحرير ونرش املصادر املطلوبة 

للتعامل مع عمليات الطوارئ. وقد ثبت أيضا تكلفة 
وإهدار الوقت الذي يسببه إنشاء وتوظيف ونرش 

مفتش عام خاص جديد لعمليات طوارئ معينة 
عرب البحار. كبديل قام املفتش العام بدعم إنشاء 

"املفتش العام الخاص لعمليات الطوارئ عرب البحار" 
(SIGOCO) صغري وقائم والذي يتوىل مهمة التحضري 
للتوسع الرسيع ومدققى االنتشار، واملحققني واملهنيني 
اآلخرين يف حاالت الطوارئ. وميكن توفري رقابة فعالة 

يف أقرب وقت ممكن مع اختيار قيادتها وإجراءات 
املحددة مسبقا مام يؤدى إىل توفري أموال دافعي 

الرضائب، واملساعدة عىل ضامن تحقيق نتائج أكرث 
فعالية.

ميكن الزوصول إىل البيانات الكاملة التي أعدها 
مسئولو املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

www.sigir. والذين شهدوا أمام الكونغرس عىل الرابط
◆ .mil/publications/testimony/index.html

يف حالة تعرض العراقيني للخطر بينام تنسحب الواليات 
املتحدة من العراق."

الفصل XV—تفويض الاعتمادات الإضافية لعمليات 
الطوارئ عبر البحار

والقسم ١٥٣٣ يطبق حظر استخدام أموال الواليات 
املتحدة يف القسم ١٥٠٨(أ) من القانون العام ١١٠-٤١٧ 

(قانون دانكن هانرت للدفاع القومي (االمريىك) للسنة 
املالية ٢٠٠٩) للموارد املالية املفوضة ليتم تخصيصها 
بواسطة الفصل XV (األكرث صلة باملوضوع، صندوق 

قوات األمن العراقية ومتويالت التشغيل والصيانة للسنة 
املالية ٢٠١١). القسم ١٥٠٨(أ) حظر استخدام املوارد 

املالية بغرض "اكتساب، أو تحويل، أو إعادة تأهيل، أو 
تركيب املرافق يف العراق الستخدام الحكومة العراقية 

والتقسيامت السياسية يف العراق أو الوكاالت واإلدارات، 
أو قوات الحكومة العراقية أو تلك التقسيامت 

السياسية." (ومن بني أشياء أخرى ال يتم تطبيق الحظر 
عىل املبالغ املفوضة لتخصيصها لربنامج االستجابة الطارئة 

للقائد.)
القسم ١٢٣٥، والذي يتطلب عموما تقديم التقارير 

عن نشاطات تدريب الرشطة يف أفغانستان أو فيام 
يتعلق بها، كام يتطلب أيضا تقرير موسع (وليس 

أفغانستان فقط) من الرئيس عن تدريب رشطة الحكومة 
األمريكية وبرامج اإلعداد خارج الواليات املتحدة، مبا 

ىف ذلك تقييم "ما هي التغريات املطلوبة لتحسني قدرة 
الواليات املتحدة عىل ......تلبية .... املتطلبات" ملثل هذا 

التدريب واإلعداد يتم تقييم للدور املناسب إلدارات 
حكومة الواليات املتحدة والوكاالت يف تنسيق وتنفيذ 
برامج تدريب وإعداد برامج الرشطة" ويلفت االنتباه 
دور واإلرشاف عىل املتعاقدين، والتوصيات للتعديالت 

الترشيعية....للسلطات املوجودة املرتبطة بتدريب 
وإعداد الرشطة." 
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للحصول عىل التحديثات حول وكالة تدقيق العقود 
الدفاعية (DCAA)، أنظر امللحق ر. 

ويف األرباع السنوية السابقة، قدم املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق التحديثات حول وزارة 

الخزانة ووزارة التجارة األمريكية، ولكن هذه الوكاالت 
ال يوجد لها أنشطة رقابية يف العراق حالية أو جارية 

أو مخطط لها للعام املايل ٢٠١١. ومل يعد املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق يقدم تقارير عن هذه 

الوكاالت يف هذا الباب.
القسم ٨٤٢ من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة 

املالية ٢٠٠٨ (القانون العام ١٠١-١٨١) يتطلب من 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، بالتشاور 

مع املفتشني العموميني اآلخرين، بوضع "خطة شاملة 
لسلسلة من عمليات التدقيق" حول "عقود الوكالة 
الفيدرالية والعقود من الباطن، و املهام، والطلبات 

البيانية حول أداء مهام األمن وإعادة اإلعامر يف العراق." 
وعقب سن قانون القسم ٨٤٢، عمل املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق بشكل وثيق مع مكتب 
املفتش العام لوزارة الدفاع لفريق التخطيط املشرتك 
بجنوب غرب آسيا، والذي سهل وضع خطة للرقابة 

الشاملة لجنوب غرب آسيا. وتلخص هذه الوثيقة، التي 
جمعها املفتشني العموميني ذوي الصلة (مبا يف ذلك 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق)، 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 ولتعزيز 
 (IGs) التعاون والتنسيق بني املفتشني العموميني

التابعني للوكاالت التي ترشف عىل أموال إعادة إعامر 
العراق. وقد اجتمع ممثلون من املنظامت األعضاء 

بشكل ربع سنوي لتبادل التفاصيل حول عمليات 
التدقيق الجارية واملخطط لها، لتحديد الفرص املتاحة 

للتعاون، والتقليل من تكرار الجهود.
ويف ضوء استمرار تقليل حجم الجهود يف العراق، 

يقوم مجلس املفتشني العموميني يف العراق بنقل عمله 
ليكون تحت مظلة مكتب املفتش العام لوزارة الدفاع 
(DoD OIG) لفريق التخطيط املشرتك بجنوب غرب 
آسيا . وعىل هذا النحو، فإن اجتامعات ربع السنوية 
ملجلس املفتشني العموميني يف العراق لن تنعقد بعد 

ذلك. ويخطط املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
ملواصلة التعاون الوثيق مع مجتمع املراقبني بأكمله 

املنخرطون يف عمليات اإلرشاف يف العراق، ويتوقع إنشاء 
مجموعة فرعية ضمن فريق التخطيط املشرتك والتي 
سيكون من شأنها ضامن استمرار الرتكيز عىل املهمة 

يف العراق. ويف ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠١٠، عقد فريق 
التخطيط املشرتك اجتامعه الخامس عرش.

ويف كل ربع سنوي، يطلب املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق تحديثات من املنظامت األعضاء 
عن أنشطتها الرقابية املكتملة والجارية واملخطط لها. 

ويلخص هذا الباب عمليات التدقيق والتحقيقات التي 
تم إفادة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق عنها 

يف هذا الربع السنوي من قبل املنظامت التالية:
مكتب املفتش العام لوزارة الدفاع • 
 •(DoS OIG) مكتب املفتش العام لوزارة الخارجية
 •(GAO) مكتب املساءلة الحكومية
 •(USAAA) وكالة التدقيق يف الجيش األمرييك
مكتب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية للمفتش العام • 

(USAID OIG)

مقدمة
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للحصول عىل أنشطة تقرير الرقابة الجارية للوكاالت • 
األمريكية األخرى خالل هذه الفرتة املشمولة بالتقرير، 

انظر الجدول ٦٫٢.
ملزيد من املعلومات حول عمليات التدقيق للوكاالت • 

األخرى، مبا يف ذلك ملخصات عمليات التدقيق، انظر 
امللحق و. 

يوفر هذه الباب التحديثات حول عمليات التدقيق التي 
ذكرتها الوكاالت األعضاء ملجلس املفتشني العموميني يف 

العراق للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق:
للوقوف عىل أنشطة تقرير الرقابة املكتمل مؤخرا، • 

انظر الجدول ٦٫١. 

عمليات تدقيق الوكالة األخرى

للحصول عىل الئحة تاريخية كاملة بعمليات التدقيق واملراجعة حول إعادة إعامر العراق من قبل جميع الكيانات، انظر امللحق ر. ◆• 

الجدول ٦٫١
تقارير الرقابة املنتهية مؤخرا للوكاالت األمريكية األخرى، حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٠

DoDD-2011-028/ /

DoDD-2011-019/ /

DoDSPO-2011-001/ /

DoDD-2011-014/ /

GAOGAO-11-124/ / :

GAOGAO-11-63/ /

GAOGAO-11-1/ / :

USAAAA-2011-0047-ALL/ /—

USAAAA-2011-0048-ALL/ /

USAAAA-2011-0030-ALL/ /

USAAAA-2011-0020-ALL/ /(USFOR-A) (CERP)

USAAAA-2011-0010-ALL/ /

USAIDE-267-11-002-S/ //

USAIDE-267-11-001-S/ //

USAIDE-267-11-001-P/ /
/
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الجدول ٦٫٢
أنشطة الرقابة الجارية للوكاالت األمريكية األخرى، حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٠

DoDD2011-D000JB-0098.000/ /

DoDD2011-D000LF-0041.000/ /

DoDD2011-D000CH-0032.000/ /

DoDD2010-D000LD-0264.000/ /

DoDD2010-D000AS-0266.000/ /

DoDD2009-DIP0E3-0260.000/ /(CTIP)

DoDD2010-D000JA-0241.000/ /

DoDD2010-D000JB-0219.000/ / –

DoDD2010-D000JB-0211.000/ /

DoDD2010-D000JB-0158.000/ /

DoDD2010-D000AE-0139.000/ /

DoDD2010-D000CH-0077.001/ /

DoDD2010-D000CH-0077.000/ /

DoDD2010-D000JA-0054.000/ /

DoDD2010-D000AS-0031.000/ /

DoDD2009-D000FH-0292.000/ /

DoDD2009-D000JB-0307.000/ /

DoDD2009-DIPOE3-0306.000/ / —

DoDD2009-D00SPO-0287.000/ /

DoDD2009-D000AS-0266.000/ /

DoDD2009-D000CH-0244.000/ /

DoDD2009-D00SPO-0242.00/ /

DoDD2009-D000AE-0210.000/ /

DoDD2009-D000FG-0183.000/ /
 

DoDD2009-D000AS-0163.000/ /

DoDD2009-D000FB-0112.000/ //

DoDD2009-D000CK-0100.000/ /

DoDD2008-D000CD-0256.000/ /

DoDD2007-D000FL-0252.000/ /

DoS11MERO3004/ /PAE

DoS10MERO3016/ /( )  —

GAO351552/ /

GAO351559/ /

GAO351525/ /

GAO351514/ /

GAO351476/ /
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GAO351431/ /

GAO320734/ /

GAO351393/ /

GAO120931/ /

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/FYARCENT—

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 (IED-D)

USAAAA-2010-ALL-0338.000 Q/FY

USAAAA-2010-ALL-0312.000 Q/FY

USAAAA-2010-ALL-0311.001 Q/FY

USAAAA-2010-ALL-0103.000 Q/FY -

USAAAA-2010-ALL-0232.000 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 (LOGCAP)

USAID Q/FY/

USAID Q/FY
/

USAID Q/FY/

USAID Q/FY/
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ينظم املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بانتظام 
مع وكاالت حكومية أخرى إجراء تحقيقات يف العراق. 
للوقوف عىل إحصاءات أنشطة التحقيق من الوكاالت 

األخرى، انظر الجدول ٦٫٣. ◆

عمليات التحقيق من الوكاالت األخرى

 

 / /

* /

.  *



الهوامـــــــــش و
املختصــــــــــرات و

التعريفـــــــــــــــــات



 I  

OSD، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .٥٠
للحصول عىل بيانات بتاريخ ١/٤/٢٠١١.

تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للمصادر    .٥١
املفتوحة املصدر من املستندات باللغة اإلنجليزية واللغة 

العربية، ٢٠١٠/١.
NEA-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    .٥٢

الخاص إلعادة إعامر العراق، ٠٤/٠٦/٢٠١٠ ، ٠٦/٠٧/٢٠١٠ ، 
www.oil.gov.iq/oil%20 ،وزارة النفط ،GOI ١١/٠١/٢٠١١؛

arab/، ميكن الوصول إليه يف  ١٢ / ٩ / ٢٠١٠.
ITAO/ESD، تقارير أداء الكهرباء اليومي، ٢٠٠٩/١/١٠-   .٥٣

.٢٠١٠/٣١/١٢
ITAO/ESD، تقارير أداء الكهرباء اليومي، ٢٠٠٩/١/١٠-   .٥٤

٢٠١٠/٣١/١٢؛ رشكة فارتسيال، نرشة صحفية، "رشكة فارتسيال 
تستقبل اتفاق تشغيل وصيانة ملحطات الطاقة العراقية العامئة،" 

www.wartsila.com/,en,press,releases,all_، ١٢/٠٥/٢٠١٠
releases,,20068131103430,no,7800.htm، الوصول إليه يف 

.١٢/١/٢٠١١
IMF، التقرير القطري رقم ٣١٦/١٠، "العراق: أول مراجعة    .٥٥

مبوجب الرتتيبات االحتياطية، طلب اإلعفاء من عدم االمتثال 
ملعيار األداء، اإلعفاء من التطبيق، وإعادة مرحلة الدخول" 

٢٠١٠/١٠، ص ١٣.
www. ،"قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية" ،IMF   .٥٦

imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/weodata/index.
aspx، الوصول إليه يف ١٥/٠١/٢٠١١.

قرار مجلس األمن رقم ١٩٥٦، ١٥/١٢/٢٠١٠.   .٥٧
قرار مجلس األمن رقم ١٩٥٦، ١٥/١٢/٢٠١٠، عمليات تدقيق    .٥٨

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ١٠-٠٠٦، "منهجيات 
التدقيق الجنايئ املستخدمة لجمع وتحليل اإلنفاق االلكرتوين 
ألموال إعادة اإلعامر يف العراق"، ٢٠١٠/١٠؛ عمليات تدقيق 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ١٠-٠١٤، "عملية 

الدفع املستمر للفواتري لصندوق تنمية العراق يحتاج إىل 
االهتامم،" ٢٠١٠/٤؛ عمليات تدقيق املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق ١٠-٠٢٠، "صندوق تنمية العراق: وزارة 
الدفاع بحاجة إىل تحسني الضوابط املالية واإلدارية،" ٧ / ٢٠١٠؛ 

عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
١١-٠٠٢، "التوجيهات الالزمة الستخدام األموال املتبقية العراقية 

املكتسبة واملصادرة"، ٢٠١٠/١٠.
قرار مجلس األمن رقم ١٩٥٧، ١٥/١٢/٢٠١٠.   .٥٩
قرار مجلس األمن رقم ١٩٥٨، ١٥/١٢/٢٠١٠.   .٦٠

GOI، وزارة النفط، نائب الوزير اللعيبي، يف االجتامع مع    .٦١
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٠٨/١١/٢٠١٠. 

GOI، رئيس لجنة استثامر البرصة، يف االجتامع مع املفتش العام    .٦٢
الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٣/١/٢٠١١. 

DoS، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .٦٣
للحصول عىل بيانات بتاريخ ١٠/٠١/٢٠١١. 

DoL، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .٦٤
للحصول عىل بيانات بتاريخ ١٤/٠١/٢٠١١. 

 ،/www.cpj.org/mideast/iraq ،لجنة حامية الصحفيني   .٦٥
الوصول إليه يف ١٧/١/٢٠١١. 

 ،/www.cpj.org/mideast/iraq ،لجنة حامية الصحفيني   .٦٦
الوصول إليه يف ١٧/١/٢٠١١.

وزير الخزانة األمريكية، OTA، "نظرة مكتب املساعدة التقنية    .٦٧
ustreas.gov/offices/international- ،العامة"، ٣٠/١٢/٢٠٠٥

affairs/assistance/، الوصول إليه يف ١٦/١٠/٢٠٠٩ رداً عىل 
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق بتاريخ، ٠٢/٠٤/٢٠٠٩؛ السفارة األمريكية يف بغداد، رداً 

عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق بتاريخ، ٠٣/١٠/٢٠٠٩، الرشطة العسكرية 

األمريكية، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 
 DoS, الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٠٥/١٠/٢٠١٠؛

PM، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٢١/٩/٢٠١٠؛ BBG، رداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

بتاريخ، ٠٥/١٠/٢٠١٠؛ OUSD(C)، رداً عىل طلب البيانات 
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، 

١٤/١٠/٢٠١٠؛ DoS، ECA، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ١٤/٤/٢٠١٠؛ 

OMB، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٢١/٦/٢٠١٠؛ USAID "قروض 
ومنح الواليات املتحدة الخارجية" [الكتاب األخرض]،" ٢٠٠٨، 

gbk.eads.usaidallnet.gov/query/do?_program=/eads/
gbk/countryReport&unit=Nالوصول إليه يف ١٥/٤/٢٠١٠؛ 

OSD، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .١
للحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٠١١/٤/١. 

مسئولو السفارة األمريكية يف بغداد، يف االجتامع مع املفتش    .٢
العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١١/١. 

DoD IG تقرير SPO-٢٠١١-٠٠١، "تقييم جهود الحكومة    .٣
األمريكية لتطوير القدرة اللوجستية طويلة األمد لقوات األمن 

العراقية،" ١٠/١١/٢٠١٠، USF-I، رداً عىل طلب البيانات 
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، 

.٠٤/٠١/٢٠١١
GOI، وزارة النفط، نائب الوزير اللعيبي، يف االجتامع مع    .٤
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٠٨/١١/٢٠١٠. 

IMF، التقرير القطري رقم ٣١٦/١٠، "العراق: أول مراجعة    .٥
مبوجب الرتتيبات االحتياطية، طلب اإلعفاء من عدم االمتثال 

ملعيار األداء، اإلعفاء من التطبيق، وإعادة مرحلة الدخول" 
.٢٠١٠/١٠

USAID، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    .٦
 ،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 ؛ DoS، INL، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ١٠/١/٢٠١١ ؛ 
OSD، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ١٣/٠١/٢٠١١ ،ABO، رداً عىل 
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق بتاريخ، ٠٦/١٢/٢٠١١.
القانون العام ١١١-٣٢٢؛ وزارة الدفاع، "طلب امليزانية للسنة    .٧

املالية ٢٠١١: نظرة عامة، "٢٠١٠/٢، الفصل ٦، ص ٩. ٣٤؛ 
تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ألموال برنامج 

االستجابة الطارئة للقائد، ١ / ٢٠١١.
GOI، CoM، "مرشوع قانون امليزانية االتحادية لجمهورية    .٨

العراق (GOI) للسنة املالية ٢٠١١،" ٣٠/١١/٢٠١٠.
GOI، CoM، "مرشوع قانون امليزانية االتحادية لجمهورية    .٩

العراق (GOI) للسنة املالية ٢٠١١،" ٣٠/١١/٢٠١٠.
GOI، CoM، "مرشوع قانون امليزانية االتحادية لجمهورية    .١٠
 GOI، ،للسنة املالية ٢٠١١،" ٣٠/١١/٢٠١٠ (GOI) العراق

CoR، "قانون املوازنة العامة االتحادية للسنة املالية ٢٠١٠،" ١ / 
.٢٧ / ٢٠١٠

EIA، "سعر السوق باألسبوع بكركوك العراق يف خليج الواليات    .١١
www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler. "املتحدة

ashx?n=PET&s=WEPCKIRK&f=W, ميكن الوصول إليه 
يف ١٤/١/٢٠١١.

GOI، CoR، "قانون املوازنة العامة االتحادية للسنة املالية    .١٢
.٢٠١٠،" ٢٧/١/٢٠١٠

NEA-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    .١٣
الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١٠/٤/٦, ٢٠١٠/٦/٧, و 

.٢٠١١/١١/١
GOI، CoM، "مرشوع قانون امليزانية االتحادية لجمهورية    .١٤

العراق (GOI) للسنة املالية ٢٠١١،" ٣٠/١١/٢٠١٠.
GOI، CoM، "مرشوع قانون امليزانية االتحادية لجمهورية    .١٥

العراق (GOI) للسنة املالية ٢٠١١،" ٣٠/١١/٢٠١٠.
GOI، CoM، "مرشوع قانون امليزانية االتحادية لجمهورية    .١٦

العراق (GOI) للسنة املالية ٢٠١١،" ٣٠/١١/٢٠١٠، املادة ٣٩.
مسئولو السفارة األمريكية يف بغداد، يف االجتامع مع املفتش    .١٧

العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١١/١. 
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر    .١٨

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٤/١/٢٠١١.
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، قسم شئون السياسة العسكرية،    .١٩
رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق بتاريخ ١/٤/٢٠١١.
DoD، DSCA، www.dsca.osd.mil/, الوصول إليه يف    .٢٠

 .١٦/١/٢٠١١
DoS، INL، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة اإلعامر    .٢١

الحصول عىل البيانات ١/٥/٢٠١٠.
DoS، INL، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة اإلعامر    .٢٢

الحصول عىل البيانات ١/٥/٢٠١٠.
مسئولو الحكومة العراقية ووزارة الداخلية، يف االجتامع مع    .٢٣

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١٠/١٢-٢٠١١/١. 
OSD، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .٢٤

للحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٠١١/٤/١.
USF-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص    .٢٥

إلعادة إعامر العراق بتاريخ؛ ٧/١/٢٠١١ ؛ IRMS، المعيار 
العالمي ، ٣/٩/٢٠١٠.

نائب وزير الدفاع، يف الخطاب إىل الكونغرس، ٢٩/٩/٢٠١٠.   .٢٦
GOI، CoM، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    .٢٧

الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٧/١/٢٠١١، وتحليل املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق للمصادر املفتوحة املصدر من 
املستندات باللغة اإلنجليزية واللغة العربية، ٢٠١٠/١١-٢٠١١/١.
قد يكون هناك أعضاء إضافيني يف الحكومة السابقة تم تنصيبهم    .٢٨

يف مناصب وزارية بعد صدور هذا التقرير. 
GOI، CoM، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    .٢٩

الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٧/١/٢٠١١، وتحليل املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق للمصادر املفتوحة املصدر من 
املستندات باللغة اإلنجليزية واللغة العربية، ٢٠١٠/١١-٢٠١١/١.
GOI، CoM، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    .٣٠

الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٧/١/٢٠١١، وتحليل املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق للمصادر املفتوحة املصدر من 
املستندات باللغة اإلنجليزية واللغة العربية، ٢٠١٠/١١-٢٠١١/١.

مسئولو الحكومة العراقية واملسئولني األمريكيني، يف االجتامع مع    .٣١
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١١/١.

DoS، تقرير حالة العراق، ١٧/١١/٢٠١٠ ، الرشيحة ٦.    .٣٢
GOI، CoM، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    .٣٣

الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٧/١/٢٠١١، وتحليل املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق للمصادر املفتوحة املصدر من 
املستندات باللغة اإلنجليزية واللغة العربية، ٢٠١٠/١١-٢٠١١/١.
GOI، CoM، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    .٣٤

الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٧/١/٢٠١١، وتحليل املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق للمصادر املفتوحة املصدر من 
املستندات باللغة اإلنجليزية واللغة العربية، ٢٠١٠/١١-٢٠١١/١.

تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق لبيانات    .٣٥
الحكومة العراقية واملصادر مفتوحة املصدر من الوثائق باللغة 

العربية، ٢٠١٠/١١-٢٠١٠/١٢.
تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق لبيانات    .٣٦

الحكومة العراقية واملصادر مفتوحة املصدر من الوثائق باللغة 
العربية، ٢٠١٠/١١-٢٠١٠/١٢.

GOI، MOI، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة اإلعامر    .٣٧
الحصول عىل البيانات ١/١١/٢٠١١. 

تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للمصادر    .٣٨
املفتوحة املصدر من املستندات باللغة اإلنجليزية واللغة 

العربية، ٢٠١٠/١١-٢٠١٠/١٢.
GOI، HJC، رئيس املحكمة العليا مدحت املحمود، يف االجتامع    .٣٩

مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٦/١/٢٠١١. 
DoS، تقرير حالة العراق، ١١/٣/٢٠١٠ ، الرشيحة ١٠.   .٤٠

www. "،تهجري املسيحيني يف شامل العراق" ،UN, IAU, IOM   .٤١
iauiraq.org/documents/1257/IOM%20Emergency%20

Assessments-Displacement%20of%20Christians%20
to%20the%20North%2015%20Dec%2010.pdf ميكن 

الوصول إليه يف ١٨/١/٢٠١١. 
تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للمصادر    .٤٢
املفتوحة املصدر من املستندات باللغة اإلنجليزية واللغة 

العربية، ٢٠١١/١.
تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للمصادر    .٤٣
املفتوحة املصدر من املستندات باللغة اإلنجليزية واللغة 

العربية، ٢٠١١/١.
DoD IG تقرير SPO-٢٠١١-٠٠١، "تقييم جهود الحكومة    .٤٤

األمريكية لتطوير القدرة اللوجستية طويلة األمد لقوات األمن 
العراقية،" ١٠/١١/٢٠١٠، ص ١٣.

USF-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .٤٥
للحصول عىل بيانات بتاريخ ١/٤/٢٠١١.

القانون العام ١١١-٢٤٢, القسم ١٠١٨; القانون العام ١١١-٢٩٠;    .٤٦
القانون العام ١١١-٣١٧; القانون العام ١١١-٣٢٢؛ وزارة الدفاع، 

"طلب امليزانية للسنة املالية ٢٠١١: نظرة عامة،" ٢٠١٠/٢ ، 
الفصل ٦ ، ص ٥ ؛ DoS، "تربيرات ميزانية الكونغرس للمساعدة 
الخارجية للسنة املالية ٢٠١١: ملخص الجداول،" ٨/٣/٢٠١٠، ص 

.٢٣
USF-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .٤٧

للحصول عىل بيانات بتاريخ ١/٤/٢٠١١. 
عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ١١-   .٤٨

٠١٠، "برنامج أبناء العراق: النتائج غري مؤكدة والضوابط املالية 
ضعيفة،" ٢٠١١/١.

عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ١١-   .٤٩
٠١٠، "برنامج أبناء العراق: النتائج غري مؤكدة والضوابط املالية 

ضعيفة،" ٢٠١١/١.
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.١١١-٢١٢
القانون العام ١١١-٣٢٢.   ٨٥.

DoS، "تربيرات ميزانية الكونغرس للمساعدة الخارجية للسنة    ٨٦.
املالية ٢٠١١: ملخص الجداول،" ٨/٣/٢٠١٠، ص ٢٣.

 .P.L ;١١٠-٢٨ .P.L ;١١٠-٥ .P.L ;القانون العام ١٠٩-٢٣٤   .٨٧
 .P.L ;١١١-١١٧ .P.L ;١١١-٣٢ .P.L ;١١٠-٢٥٢ .P.L ;١١٠-١٦١

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    .٨٨
للحصول عىل بيانات بتاريخ ١/١٠/٢٠١١.

-١١٠ .P.L ;١١٠-٢٨ .P.L ;١٠٩-١٠٢ .P.L ;القانون العام ١٠٨-٧   .٨٩
.١١١-١١٧ .P.L ;١١١-٣٢ .P.L ;١٦١

القانون العام ١١١-٣٢٢.   ٩٠.
DoS، "تربيرات ميزانية الكونغرس للمساعدة الخارجية للسنة    ٩١.

املالية ٢٠١١: ملخص الجداول،" ٨/٣/٢٠١٠، ص ٢٣.
USAID، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    .٩٢

 ،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 كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠. 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    .٩٣
 ،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.
 .P.L ;١٠٩-٢٣٤ .P.L ;١٠٩-١٠٢ .P.L ;القانون العام ١٠٨-١٠٦   .٩٤

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. ويف السنة 
املالية ٢٠٠٨، أبطل القانون العام ١١٠-٢٥٢ مبلغ ٥٠ مليون 

دوالر.
NEA-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    .٩٥

الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٨/١٢/٢٠١٠؛ 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 
إعتامدات وإنفاقات وإلغاءات الصناديق"، ١/٢٠١١.

القانون العام ١٠٨-١١؛ OMB، التعميم A-١١، إعداد وتقديم    .٩٦
وتنفيذ الميزانية، ٢٠٠٩/٨ ، القسم ١٠ ص ٣ ، والقسم ٢٠، ص 

.١٥، ٢٠
 .P.L ;١٠٩-٢٣٤ .P.L ;١٠٩-١٠٢ .P.L ;القانون العام ١٠٨-١٠٦   .٩٧

العراق بتاريخ، ٠٦/١٢/٢٠١٠.
DoS، PM، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    .٧٢
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٢١/٩/٢٠١٠ ؛ BBG، رداً 

عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق بتاريخ، ٠٥/١٠/٢٠١٠ ، الرشطة العسكرية 

األمريكية، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٠٥/١٠/٢٠١٠ ؛ 
وزارة الخزانة األمريكية، OTA، "نظرة عامة عىل مكتب 

ustreas.gov/offices/  ، املساعدة التقنية،" ٣٠/١٢/٢٠٠٥
international-affairs/assistance/، الوصول إىل" 

١٦/١٠/٢٠٠٩ ؛ السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
بتاريخ، ١٠ / ٣ / ٢٠٠٩ ؛ OUSD(C)، ارداً عىل طلب البيانات 
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، 

١٤/١٠/٢٠١٠ ؛ DoS, ECA، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ١٤/٠٤/٢٠١٠ 

، OMB، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 
 USAID الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٢١/٠٦/٢٠١٠؛
"قروض ومنح الواليات املتحدة الخارجية [الكتاب األخرض]،" 

gbk.eads.usaidallnet.gov/query/do?_program=/ ، ٢٠٠٨
eads/gbk/countryReport&unit=N، الوصول إليه يف 
١٥/٤/٢٠١٠ ؛ OMB، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٢١/٦/٢٠١٠ 
؛ DoJ ، شعبة إدارة العدل، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٠٥/١٠/٢٠١٠ 
؛ TFBSO ، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 

 ،DoS, DRL الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٤/١/٢٠١١ ؛
رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٢٢/٩/٢٠١٠ ؛ USAID، رداً عىل 
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق بتاريخ، و١٢/١/٢٠٠٩ ٨/٤/٢٠٠٩ ؛ USACE، رداً عىل 
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق بتاريخ، ٠٦/١٠/٢٠٠٨، NEA-I، رداً عىل طلب البيانات 
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، 
.٢٧/٠٩/٢٠١٠ ، ٠٤/١٠/٢٠١٠ ، ٠٦/١٠/٢٠١٠ ، ٠٧/٠١/٢٠١١

 .P.L ;١١١-٣١٧ .P.L ;١١١-٢٩٠ .P.L ;القانون العام ١١١-٢٤٢   .٧٣
.١١١-٣٢٢

القانون العام ١١١-٣٢٢.   ٧٤.
لحساب سلطة امليزانية املنصوص عليها يف القانون العام    ٧٥.

١١١-٣٢٢، ضاعف املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
من الجزء من السنة املالية املخصص حتى ٤ آذار/مارس ٢٠١١، 
(١٥٤ / ٣٦٥) عن كل مخصصات السنة املالية ٢٠١٠ (العادية 

والتكميلية).
DoD، "طلب امليزانية للسنة املالية ٢٠١١: نظرة عامة،"    .٧٦

٢٠١٠/٢، الفصل ٦، ص ٥؛ القانون العام ١١١-٣٨٣.
عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ١١-   ٧٧.
٠٠٨، "التقرير املرحيل: اإلجراءات الالزمة لتحديد بيانات نظام 

الرصف القابل لالنتشار الناقصة،" ٢٠١١/١.
عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ١١-   .٧٨
٠٠٨، "التقرير املرحيل: اإلجراءات الالزمة لتحديد بيانات نظام 

الرصف القابل لالنتشار الناقصة،" ٢٠١١/١.
 .P.L ;١٠٩-٢٣٤ .P.L ;١٠٩-١٠٢ .P.L ;القانون العام ١٠٩-١٣   .٧٩

 .P.L ;١١٠-١٣٧ .P.L ;١١٠-١١٦ .P.L ;١١٠-٩٢ .P.L ;١١٠-٢٨
 .P.L ;١١١-٣٢ .P.L ;١١٠-٢٥٢ .P.L ;١١٠-١٦١ .P.L ;١١٠-١٤٩

١١١-٢١٢; P.L. ١١١-٢٤٢, القسم ١٠١٨; القانون العام ١١١-
.٣٢٢

القانون العام ١١١-٢٤٢, القسم ١٠١٨; القانون العام ١١١-٣٢٢؛    ٨٠.
OUSD(C)، توجيه مذكرة ملسئويل ميزانية وزارة الدفاع، "توزيع 

القرار الرابع الجاري (CR) للسنة املالية ٢٠١١،" ٢٢/١٢/٢٠١٠.
DoD، "طلب امليزانية للسنة املالية ٢٠١١: نظرة عامة،"    .٨١

٢٠١٠/٢، الفصل ٦، ص ٥؛ القانون العام ١١١-٣٨٣.
OSD، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    ٨٢.

للحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٠١١؛ القانون العام ١١١-٢١٢.
OSD، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    ٨٣.
للحصول عىل بيانات بتاريخ، ١٣/١/٢٠١١ ؛ املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق، التقارير ربع السنوية ونصف السنوية إلى 

كونغرس الولايات المتحدة ، ٢٠٠٥/١٠-٢٠١٠/١٠. حتى تاريخ 
٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠، مل تكن القوات األمريكية يف 

العراق قد وزعت حتى اآلن ٢٢٨ مليون دوالر (١٪) من صندوق 
قوات األمن العراقية ألي مجموعة نشاط فرعية.

 .P.L ;١١٠-٢٨ .P.L ;١١٠-٥ .P.L ;القانون العام ١٠٩-٢٣٤   .٨٤
 .P.L ;١١١-١١٧ .P.L ;١١١-٣٢ .P.L ;١١٠-٢٥٢ .P.L ;١١٠-١٦١

DoJ، شعبة إدارة العدل، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ١٠ / ٥ / 

٢٠١٠؛ TFBSO، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 
 DoS, العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٤/١/٢٠١١؛

DRL، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٢٢/٠٩/٢٠١٠ ، ABO، رداً عىل 

طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق بتاريخ، ٠٦/١٢/٢٠١٠ ، INL ،DoS، رداً عىل طلب 

البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
بتاريخ، ١٠/١/٢٠١١ ؛ USTDA، رداً عىل طلب البيانات 

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، 
٢/٤/٢٠٠٩؛  عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق ١١-٠٠٧، "صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق ١: 
تقرير عن املخصصات والنفقات واألموال امللغاة، "١ / ٢٠١١ ؛ 
DoS، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٥/٤/٢٠٠٧؛ OSD، رداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
بتاريخ، ١٠/٤/٢٠٠٩ و١٣/١/٢٠١١؛  USACE، رداً عىل طلب 

البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
بتاريخ، و٠٦/١٠/٢٠٠٨ ٠٤/٠١/٢٠١١ ؛ USAID، رداً عىل طلب 

البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
بتاريخ، ١٢/٠١/٢٠٠٩ ، ٠٨/٠٤/٢٠٠٩ ، ٠٨/٠٧/٢٠١٠ ، و ١ 
١٠ / / ٢٠١١ ؛ NEA-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٢٧/٠٩/٢٠١٠ 
 ، ٠٤/١٠/٢٠١٠ ، ٠٦/١٠/٢٠١٠ ، ٢٠/١٢/٢٠١٠ ، ٢١/١٢/٢٠١٠ ،
٢٨/١٢/٢٠١٠ ، ١ / ٥ / ٢٠١١ ، ٠٧/٠١/٢٠١١ ، ١٠/٠١/٢٠١١ ،و 
١٣/٠١/٢٠١٠ ؛ GOI، CoM، "مرشوع قانون ميزانية جمهورية 
العراق (GOI) االتحادية للسنة املالية ٢٠١١،" ٣٠/١١/ ٢٠١٠؛ 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق التقارير ربع السنوية 
ونصف السنوية لكونغرس الولايات المتحدة، ٢٠٠٤/٣-

.٢٠١٠/١٠
.  USAID، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام  ٦٨

 ،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 ؛ INL، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 
 ،OSD العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ١٠/١/٢٠١١ ؛
رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق بتاريخ، ١٣/٠١/٢٠١١ ،ABO، رداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

بتاريخ، ٠٦/١٢/٢٠١٠.
 .P.L ;١٠٨-١٠٦ .P.L ;١٠٨-١١ .P.L ;القانون العام ١٠٨-٧   .٦٩

 .P.L ;١٠٩-١٠٢ .P.L ;١٠٩-٣٤ .P.L ;١٠٩-١٣ .P.L ;١٠٨-٢٨٧
 .P.L ;١١٠-٩٢ .P.L ;١١٠-٢٨ .P.L ;١٠٩-٢٨٩ .P.L ;١٠٩-١٤٨

 .P.L ;١١٠-١٦١ .P.L ;١١٠-١٤٩ .P.L ;١١٠-١٣٧ .P.L ;١١٠-١١٦
 .P.L ;١١١-١١٨ .P.L ;١١١-١١٧ .P.L ;١١١-٣٢ .P.L ;١١٠-٢٥٢

١١١-٢١٢; P.L. ١١١-٣٢٢; P.L. ١١١-٢٤٢, القسم ١٠١(٨).
USAID، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    ٧٠.

 ،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 ؛  INL، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ١٠/١/٢٠١١ ؛ 
OSD، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ١٣/٠١/٢٠١١ ،ABO، رداً عىل 
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق بتاريخ، ٠٦/١٢/٢٠١٠.
USAID، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    .٧١

 ،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 ؛  INL، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ١٠/١/٢٠١١ ؛ 
OSD، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ١٣/٠١/٢٠١١ ،ABO، رداً عىل 
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 



 I  

سوى بيانات جزئية فقط عن النفقات متوفرة للعام ٢٠١٠.
GOI، CoM، "مرشوع قانون امليزانية االتحادية لجمهورية    .١١٤
العراق (GOI) للسنة املالية ٢٠١١،" ٣٠/١١/٢٠١٠، املادة ١.
GOI، CoM، "مرشوع قانون امليزانية االتحادية لجمهورية    .١١٥
العراق (GOI) للسنة املالية ٢٠١١،" ٣٠/١١/٢٠١٠، املادة 

١؛ السفارة األمريكيية يف بغداد، امللحق املايل، رداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

بتاريخ، ١٥/٧/٢٠١٠.
GOI، CoM، "مرشوع قانون امليزانية االتحادية لجمهورية    .١١٦
العراق (GOI) للسنة املالية ٢٠١١،" ٣٠/١١/٢٠١٠، املادة ٢.
GOI، CoM، "مرشوع قانون امليزانية االتحادية لجمهورية    .١١٧

العراق (GOI) للسنة املالية ٢٠١١،" ٣٠/١١/٢٠١٠.
السفارة األمريكية يف بغداد، امللحق املايل، يف الردود عىل طلب    .١١٨
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

بتاريخ،  ١٤/١/٢٠١١.
GOI، MOF، "تقييم امليزانية العراقية، ٢٠٠٦-٢٠١٠" ، ٨ /    .١١٩

.٢٠١٠
السفارة األمريكية يف بغداد، امللحق املايل، ردا عىل طلب البيانات    .١٢٠

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ،  
١٤/١/٢٠١١. ويعزى متوسط سعر النفط لعام ٢٠١٠ 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.

السفارة األمريكية يف بغداد، امللحق املايل، ردا عىل طلب البيانات    .١٢١
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ،  

.١٥/٧/٢٠١٠
السفارة األمريكية يف بغداد، امللحق املايل، يف الردود عىل طلب    .١٢٢
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

بتاريخ، ١٥/٧/٢٠١٠  ١٤/١/٢٠١١. 
NEA-I، ردا عىل طلب استدعاء البيانات من املفتش العام    .١٢٣

الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٥/١/٢٠١١، ١٣/٠١/٢٠١١.
IMF، بيان صحفي رقم ٣٧٣/١٠، "يكمل املجلس التنفيذي    .١٢٤
لصندوق النقد الدويل االستعراض األوىل مبوجب الرتتيبات 

االحتياطية مع العراق، واملنح واإلعفاءات ويوافق عىل رصف 
www.imf.org/ ،رصف ٧٤١ مليون دوالر،" ٠١/١٠/٢٠١٠

external/np/sec/pr/2010/pr10373.htm، ميكن الوصول 
إليه يف ١٣/١٠/٢٠١٠.

NEA-I، ردا عىل طلب استدعاء البيانات من املفتش العام    .١٢٥
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٥/١/٢٠١١، ١٣/٠١/٢٠١١.

NEA-I، ردا عىل طلب استدعاء البيانات من املفتش العام    .١٢٦
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٥/١/٢٠١١، ١٣/٠١/٢٠١١.

NEA-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    .١٢٧
الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١٠/٤/١٠, ٢٠١١/٥/١, 

و٢٠١١/١٣/١.
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر    .١٢٨

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٤/١/٢٠١١.
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام    .١٢٩

الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 
.٢٠١١/٠١/٠٣

USF-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .١٣٠
للحصول عىل بيانات بتاريخ ١/٤/٢٠١١.

DoD، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص    .١٣١
إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٤/١/٢٠١١؛ USACE, TAD, رداً 

عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق بتاريخ، ٤/١/٢٠١١.

DoD، هيئة االركان املشرتكة J-٥، رداً عىل طلب البيانات    .١٣٢
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، 

.١٣/١/٢٠١١
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، OPA، رّداً عىل طلب البيانات    .١٣٣

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 
.١/٤/٢٠١١

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، OPA، رّداً عىل طلب البيانات    .١٣٤
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 

.١/٤/٢٠١١
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر    .١٣٥

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٤/١/٢٠١١.
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، OPA، رّداً عىل طلب البيانات    .١٣٦

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 
.٤/١/٢٠١١

DoS، INL، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة اإلعامر    .١٣٧
الحصول عىل البيانات ١٣/١/٢٠١٠.

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، قسم شئون السياسة العسكرية،    .١٣٨

١٦/١٠/٢٠٠٩ ؛ السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
بتاريخ، ١٠ / ٣ / ٢٠٠٩ ؛ OUSD(C)، رداً عىل طلب البيانات 
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، 

١٤/١٠/٢٠١٠ ؛ DoS, ECA، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ١٤/٠٤/٢٠١٠ 

، OMB، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 
 USAID الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٢١/٠٦/٢٠١٠؛
"قروض ومنح الواليات املتحدة الخارجية [الكتاب األخرض]،" 

gbk.eads.usaidallnet.gov/query/do?_program=/ ، ٢٠٠٨
eads/gbk/countryReport&unit=N، الوصول إليه يف 

١٥/٤/٢٠١٠ ؛ DoJ، شعبة إدارة العدل، رداً عىل طلب البيانات 
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، 
٠٥/١٠/٢٠١٠ ؛ TFBSO ، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٤/١/٢٠١١ ؛ 
DoS, DRL، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 
 ،USAID الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٢٢/٩/٢٠١٠ ؛

رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 
 ،USACE إعامر العراق بتاريخ، و١٢/١/٢٠٠٩ ٨/٤/٢٠٠٩ ؛

رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٠٦/١٠/٢٠٠٨، NEA-I، رداً عىل 
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق بتاريخ، ٢٧/٠٩/٢٠١٠ ، ٠٤/١٠/٢٠١٠ ، ٠٦/١٠/٢٠١٠ ، 
.٠٧/٠١/٢٠١١

DoS، PM، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    .١١٢
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٢١/٩/٢٠١٠ ؛ BBG، رداً 

عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق بتاريخ، ٠٥/١٠/٢٠١٠ ، الرشطة العسكرية 

األمريكية، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٠٥/١٠/٢٠١٠ ؛ 
وزارة الخزانة األمريكية، OTA، "نظرة عامة عىل مكتب 

ustreas.gov/offices/  ، املساعدة التقنية،" ٣٠/١٢/٢٠٠٥
international-affairs/assistance/، الوصول إىل" 

١٦/١٠/٢٠٠٩ ؛ السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
بتاريخ، ١٠ / ٣ / ٢٠٠٩ ؛ OUSD(C)، رداً عىل طلب البيانات 
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، 

١٤/١٠/٢٠١٠ ؛ DoS, ECA، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ١٤/٠٤/٢٠١٠ 

، OMB، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 
 USAID الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٢١/٠٦/٢٠١٠؛
"قروض ومنح الواليات املتحدة الخارجية [الكتاب األخرض]،" 

gbk.eads.usaidallnet.gov/query/do?_program=/ ، ٢٠٠٨
eads/gbk/countryReport&unit=N، الوصول إليه يف 

١٥/٤/٢٠١٠ ؛ DoJ، شعبة إدارة العدل، رداً عىل طلب البيانات 
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، 
٠٥/١٠/٢٠١٠ ؛ TFBSO ، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٤/١/٢٠١١ ؛ 
DoS, DRL، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 
 ،USAID الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٢٢/٩/٢٠١٠ ؛

رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 
 ،USACE إعامر العراق بتاريخ، و١٢/١/٢٠٠٩ ٨/٤/٢٠٠٩ ؛

رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٠٦/١٠/٢٠٠٨، NEA-I، رداً عىل 
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق بتاريخ، ٢٧/٠٩/٢٠١٠ ، ٠٤/١٠/٢٠١٠ ، ٠٦/١٠/٢٠١٠ ، 
.٠٧/٠١/٢٠١١

GOI، CoR "قانون املوازنة العامة االتحادية للسنة املالية    .١١٣
٢٠١٠،" ٢٧/١/٢٠١٠؛GOI، MOF، "تقييم امليزانية العراقية، 

٢٠٠٦-٢٠١٠" ، ٨ / ٢٠١٠ ؛ GOI، رئاسة الجمعية الوطنية 
العراقية املؤقتة، "امليزانية العامة للدولة لعام ٢٠٠٥" ، ٢٠٠٥ 

؛ GOI، "إيرادات املوازنة والنفقات ٢٠٠٣ ، متوز/يوليو -كانون 
األول/ديسمرب" ٢٠٠٣. يحسب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق مساهمة الحكومة العراقية يف إعادة اإلعامر عن طريق 
جمع املبالغ التالية: مبلغ األموال العراقية التي يرشف عليها 

سلطة االئتالف املؤقتة، وميزانية رأس املال للفرتة ٢٠٠٣-٢٠٠٥؛ 
النفقات الرأساملية من وزارة املالية املذكورة للفرتة ٢٠٠٦-

٢٠٠٩، وميزانية رأس املال الرسمية لعام ٢٠١٠. وهذا اإلجاميل 
عىل األرجح يزيد عىل مجموع املساهمة الفعلية التي تقدمها 
الحكومة العراقية، منذ أن كانت ميزانيات رأس املال الرسمية 
عادة ما تتجاوز النفقات الرأساملية. وحاليا، ال توجد بيانات 

نفقات معتمدة من وزارة املالية للفرتة ٢٠٠٣-٢٠٠٥، وال يوججد 

١١٠-٢٥٢؛ OMB، التعميم A-١١، إعداد وتقديم وتنفيذ 
الميزانية، ٢٠٠٩/٨ ، القسم ١٠ ص ٣ ، والقسم ٢٠، ص ١٥، ٢٠.

DoD، "طلب امليزانية للسنة املالية ٢٠١١: نظرة عامة،"    .٩٨
٢٠١٠/٢، الفصل ٦، ص ٩.
القانون العام ١١١-٣٢٢.   .٩٩

القانون العام ١١١-٣٨٣؛ وزارة الدفاع، "طلب امليزانية للسنة    ١٠٠.
املالية ٢٠١١: نظرة عامة،" ٢٠١٠/٢، الفصل ٦، ص ٩.

القانون العام ١١١-٣٩٣؛ ABO، رداً عىل طلب البيانات    .١٠١
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، 
٠٦/١٢/٢٠١٠؛ OMB التعميم A-١١، إعداد وتقديم وتنفيذ 
الميزانية، ٨ / ٢٠٠٩ ، القسم ١٠ ص ٣ ، والقسم ٢٠، ص ١٥، 

.٢٠
OUSD(C)، نص الرسالة، يف تقرير إىل الكونغرس حول التمويل    .١٠٢
املخصص لربنامج االستجابة الطارئة للقائد للربع الرابع من العام 

املايل ٢٠١٠، ٣٠/١٢/٢٠١٠.
OMB، التعميم رقم A-١١، إعداد وتقديم وتنفيذ الميزانية،    .١٠٣

٢٠٠٩/٨ ، القسم ١٠. املخصصات املذكورة ومرحلة النفقات متتد 
لفرتة خمس سنوات بعد التاريخ الذي تنتهي فيه لالستخدام 

يف التزامات جديدة، أو حتى يتم رصف األموال متاماً. تم إلغاء 
مخصصات السنة املالية ٢٠٠٤ لربنامج االستجابة الطارئة للقائد 

يف ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٩. تم إلغاء مخصصات السنة املالية 
٢٠٠٥ لربنامج االستجابة الطارئة للقائد يف ٣٠ أيلول/سبتمرب 

٢٠١٠. سائر مخصصات السنة املالية لربنامج االستجابة الطارئة 
للقائد كلها ال تزال يف مرحلة تقديم تقاريرها والنفقات.

DoD، يف التقرير إىل الكونغرس وفقا للقانون العام ١١١-١١٨,    .١٠٤
القسم ٩٠٠٥ والقانون العام ١١١-٨٤, القسم ١٢٢٢، "استعراض 
وزارة الدفاع لربنامج االستجابة الطارئة للقائد (CERP)،" يف ٧ 

/ ٢٠١٠ ، ص ٢٢-٢٣؛ DoD، CMC، رداً عىل طلب البيانات 
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، 

.١٣/١/٢٠١١
ABO، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص    .١٠٥

إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٦/١٢/٢٠١٠؛ USF-I، رداً عىل 
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق بتاريخ، ١٠/١/٢٠١١. عن السنة املالية ٢٠٠٤ - السنة 

املالية ٢٠٠٦، ولكن تتبع مرشوع برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
ال يشتمل عىل رقم الوثيقة املرجعي الفريد  لنظام الجيش 

املايل القيايس. للعام املايل ٢٠٠٧، كانت القوات األمريكية يف 
العراق تستخدم أحيانا رقم مرشوع نظام شبكة تبادل البيانات 
عن املعلومات املجمعة بدال من رقم الوثيقة املرجعي الفريد 
لنظام الجيش املايل القيايس، مام يجعل من املستحيل مطابقة 

السجالت مع البيانات املالية لنظام الجيش املايل القيايس. فقط 
يف السنة املالية  ٢٠٠٨ - السنة املالية ٢٠١٠ قامت القوات 

األمريكية يف العراق مبطابقة السجالت مع رقم الوثيقة املرجعي 
الفريد  لنظام الجيش املايل القيايس. ومع ذلك، وحتى عندما 
تم استخدام رقم الوثيقة املرجعي الفريد يف تعقب مرشوع 

برنامج االستجابة الطارئة للقائد للعام املايل ٢٠٠٨ - العام املايل 
٢٠١٠، كانت املنح الصغرية تجمع يف كثري من األحيان تحت رقم 

وثيقة مرجعي فريد واحد لتمكني القائد من معرفة النقدية 
الالزمة بسهولة لتكون مصدر املنح الصغرية املتعددة يف مواقع 

مختلفة. ونظرا ألن العديد ممن املشاريع مجمعة تحت رقم 
وثيقة مرجعي فريد واحد، فإنه من املستحيل تحديد بعد نهاية 
السنة املالية املعنية إذا كان أحد هذه املشاريع املجمعة (وليس 

مرشوع آخر) قد تم إلغاء االلتزام بها أو تصفيتها.
نائب وزير الدفاع، يف الخطاب إىل الكونغرس، ٢٩/٩/٢٠١٠.   .١٠٦

USF-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .١٠٧
للحصول عىل بيانات بتاريخ ١٠/١/٢٠١١.

USF-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص    .١٠٨
إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٧/١/٢٠١١؛ DoD, CMC، رداً عىل 

طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق بتاريخ، ١٣/١/٢٠١١.

نائب وزير الدفاع، يف الخطاب إىل الكونغرس، ٢٩/٩/٢٠١٠.   .١٠٩
TFBSO، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    .١١٠

العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٤/١/٢٠١١.
DoS، PM، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    .١١١
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٢١/٩/٢٠١٠ ؛ BBG، رداً 

عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق بتاريخ، ٠٥/١٠/٢٠١٠ ، الرشطة العسكرية 

األمريكية، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٠٥/١٠/٢٠١٠ ؛ 
وزارة الخزانة األمريكية، OTA، "نظرة عامة عىل مكتب 

ustreas.gov/offices/  ، املساعدة التقنية،" ٣٠/١٢/٢٠٠٥
international-affairs/assistance/، الوصول إىل" 



  I  I /  

الوصول إليه يف١٥/١٢/٢٠١٠.
ماريسا كورشان: "معركة للسيطرة عىل البرصة: آذار/مارس    .١٧٨

٢٠٠٣، ٣١ أيار/مايو ٢٠٠٨ ، "معهد دراسة الحرب، ٢٣/٦/٢٠٠٨، 
www.understandingwar.org/report/battle-، ص ٣-٤

basra الوصول إليه يف ٠٣/٠١/٢٠١١.
القائد الجرنال محمد، فيلق الجيش العراقي ١٤، يف االجتامع مع    .١٧٩

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٢/١/٢٠١١.
ماريسا كورشان: "معركة للسيطرة عىل البرصة: آذار/مارس    .١٨٠

٢٠٠٣، ٣١ أيار/مايو ٢٠٠٨ ، "معهد دراسة الحرب، ٢٣/٦/٢٠٠٨، 
www.understandingwar.org/report/battle-، ص ٦-٨

basra الوصول إليه يف ٠٣/٠١/٢٠١١.
السفري رايان كروكر، شهادة أمام الكونغرس، ٨/٤/٢٠٠٨.    .١٨١

ماريسا كورشان: "معركة للسيطرة عىل البرصة: آذار/مارس    .١٨٢
٢٠٠٣، ٣١ أيار/مايو ٢٠٠٨ ، "معهد دراسة الحرب، ٢٣/٦/٢٠٠٨، 
 www.understandingwar.org/report/battle-basra، ص ٨

الوصول إليه يف ٠٣/٠١/٢٠١١.
ماريسا كورشان: "معركة للسيطرة عىل البرصة: آذار/مارس    .١٨٣

٢٠٠٣، ٣١ أيار/مايو ٢٠٠٨ ، "معهد دراسة الحرب، ٢٣/٦/٢٠٠٨، 
www.understandingwar.org/report/battle-، ص ١٠-١٤

basra الوصول إليه يف ٠٣/٠١/٢٠١١.
تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للمصادر    .١٨٤
املفتوحة املصدر من املستندات باللغة اإلنجليزية واللغة 

العربية، ١/١٠/٢٠١٠ - ١/١/٢٠١١. 
القائد الجرنال محمد، فيلق الجيش العراقي ١٤، يف االجتامع مع    .١٨٥

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٢/١/٢٠١١.
بعثة األمم املتحدة، "نتائج االنتخابات" ، العدد ٣٠، ٢ / ٢٠٠٩    .١٨٦
؛ GOI IHEC،www.ihec.iq/arabic، ترجمة املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق الوصول إليه يف ٢٢/٢/٢٠٠٩. 
مايكل نايتس وإد ويليامز "الهدوء الذي يسبق العاصفة:    .١٨٧

التجربة الربيطانية يف جنوب العراق،" املحور السيايس رقم ٦٦ 
www.،معهد واشنطن لسياسة الرشق األدىن، ٢٠٠٧/٢، ص ٢٣ ،

 ،washingtoninstitute.org/pubPDFs/PolicyFocus66.pdf
الوصول إليه يف١٥/١٢/٢٠١٠.

مايكل نايتس وإد ويليامز "الهدوء الذي يسبق العاصفة: التجربة    .١٨٨
الربيطانية يف جنوب العراق،" املحور السيايس رقم ٦٦ ، معهد 

www.،واشنطن لسياسة الرشق األدىن، ٢٠٠٧/٢، ص ٢٣-٣٠
 ،washingtoninstitute.org/pubPDFs/PolicyFocus66.pdf

الوصول إليه يف١٥/١٢/٢٠١٠.
بعثة األمم املتحدة للمساعدة يف العراق، "نتائج االنتخابات" ،    .١٨٩
 ،GOI IHEC،www.ihec.iq/arabic العدد ٣٠، ٢ / ٢٠٠٩ ؛

ترجمة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق الوصول إليه يف 
 .٢٢/٢/٢٠٠٩

GOI, IHEC، "نتائج االنتخابات الرسمية آذار/مارس ٢٠١٠،"    .١٩٠
www.ihec-iq.com/ar/election2010.html الوصول إليه يف 

.٠٣/٠١/٢٠١١
مجموعة األزمات الدولية، "أين يتجه العراق؟ دروس من البرصة،    .١٩١

"تقرير الرشق األوسط رقم ٦٧، بيسكاتواي، نيوجرييس: نارشي 
املعامالت، ٢٥/٦/٢٠٠٧، ص ٤.

ريد فيرس، البصرة، دولة الخليج الفاشلة: النزعة الانفصالية    .١٩٢
والقومية في جنوب العراق، املجلد ٢٢ (غالف عادي) دار نرش 

ليت، ٢٠٠٧/١٢. 
مسئول من الحكومة العراقية، رداً عىل طلب املفتش العام    .١٩٣

الخاص إلعادة اإلعامر الحصول عىل البيانات ١/١٠/٢٠١٠.
مسئولني من الحكومة العراقية، رداً عىل طلب املفتش العام    .١٩٤

الخاص إلعادة اإلعامر الحصول عىل البيانات ١/٢٠١٠. 
مسئولو فريق إعادة اإلعامر يف البرصة، يف االجتامع مع املفتش    .١٩٥

العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٣/١/٢٠١١ ؛ مسؤولو 
الحكومة يف محافظة البرصة، يف االجتامع مع املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٣/١/٢٠١١؛ سكان البرصة، 
يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

.١٤/١/٢٠١١
مسئويل فريق إعادة اإلعامر يف البرصة، يف االجتامعات مع    .١٩٦

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٣/١/٢٠١١.
مسئويل الحكومة يف البرصة، يف االجتامعات مع املفتش العام    .١٩٧

الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٣/١/٢٠١١.
www.iauiraq.org/، ملف محافظة البرصة"، ٢٠١٠/١٢" ،IAU   .١٩٨

reports/GP-Basrah.pdf، الوصول إليه يف ٣/١/٢٠١١. 
www.iauiraq.org/، ملف محافظة البرصة"، ٢٠١٠/١٢" ،IAU   .١٩٩

reports/GP-Basrah.pdf، الوصول إليه يف ٣/١/٢٠١١. 
SIGIR PA-٠٨-١٦٠، "تقرير عن مستشفى أطفال البرصة،    .٢٠٠

البرصة، العراق،" ٢٨/٧/٢٠٠٩ ، ص ١-٤. 
املدير العام ملنظمة عمليات الرميلة، يف االجتامع مع املفتش    .٢٠١

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 
.٤/١/٢٠١١

OSD، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص    .١٦٥
إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٣/١/٢٠١١ ؛ USAID، رداً عىل 

طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق بتاريخ، ٣/٠١/٢٠١١، USACE، رداً عىل طلب البيانات 
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، 
٠٧/٠١/٢٠١١. أرقام وزارة الدفاع الصادرة بتاريخ ٣٠ ترشين 
الثاين/نوفمرب ٢٠١٠. وكانت جميع األرقام األخرى لتاريخ ٣١ 

كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠. مل تذكر السفارة األمريكية يف بغداد 
عدد املتعاقدين عىل تقديم دعم ألنشطتها.

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر    .١٦٦
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٤/١/٢٠١١.

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر    .١٦٧
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٤/١/٢٠١١.

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر    .١٦٨
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٤/١/٢٠١١.

 :IRRF ،لأعمال الإعمار :CEFMS, ESF, IRRF   .١٦٩
لغير أعمال الإعمار،ISFF، يف ٠١/١٠/٢٠١٠ و١٠/٠١/٢٠١١؛ 
USAID، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٢/١/٢٠١٠ و١١/١/٢٠١١؛ 
.٣/٩/٢٠١٠، IRMS،Global Benchmark

CEFMS, ESF, IRRF: لأعمال الإعمار، IRRF: لغير    .١٧٠
أعمال الإعمار، ISFF، بتاريخ ٠١/١٠/٢٠١٠ و ١٠/٠١/٢٠١١؛ 

USAID، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٢/٠١/٢٠١٠ ، ١٠/٠١/٢٠١١ 
،و ١١/٠١/٢٠١١؛ IRMS، المعيار العالمي، ٠٣/٠٩/٢٠١٠، 

USACE، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق، ٠٤/٠١/٢٠١١ ، NEA-I، رّداً عىل 
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق، ٢٠/١٢/٢٠١٠ ، ٢١/١٢/٢٠١٠ ، ٠٧/٠١/٢٠١١ ، و١ / 

٢٠١١/١٠ ؛ OSD، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٣/٠١/٢٠١١ ، ABO، رّداً 

عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق، ٠٦/١٢/٢٠١٠.

 :IRRF ،لأعمال الإعمار :CEFMS, ESF, IRRF   .١٧١
لغير أعمال الإعمار،ISFF، يف ٠١/١٠/٢٠١٠ و١٠/٠١/٢٠١١؛ 
USAID، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٢/١/٢٠١٠ و١١/١/٢٠١١؛ 
.٣/٩/٢٠١٠، IRMS،Global Benchmark

PRT، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .١٧٢
للحصول عىل بيانات بتاريخ ١٩/٠١/٢٠١١.

مجموعة األزمات الدولية، "أين يتجه العراق؟ دروس من    .١٧٣
البرصة، "تقرير الرشق األوسط رقم ٦٧، ٢٥/٦/٢٠٠٧ ، ص 

www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20 1-7
East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/
Iraq/67_Iraq___lessons_from_basra.ashx, الوصول إليه 

يف ٣٠/١٢/٢٠١٠. 
مجموعة األزمات الدولية، "أين يتجه العراق؟ دروس من    .١٧٤
البرصة، "تقرير الرشق األوسط رقم ٦٧، ٢٥/٦/٢٠٠٧ ، ص 

www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20 1
East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/
Iraq/67_Iraq___lessons_from_basra.ashx, الوصول إليه 

يف ٣٠/١٢/٢٠١٠.
GOI، وزارة النفط، www.oil.gov.iq,  الوصول إليه يف    .١٧٥

١٧/١/٢٠١١؛ السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات 
بتاريخ، ٢٢/١/٢٠١٠ و٢٣/١/٢٠١٠؛ DoS، تقرير حالة العراق 
، ١٣/٠١/٢٠١٠ ، الرشيحة ١١؛ الحكومة GOI، ردا عىل طلب 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات 
بتاريخ، ٨/١/٢٠١١ ؛ خزانة الواليات املتحدة، ردا عىل طلب 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات 
بتاريخ، ١١/١/٢٠١١.

مايكل نايتس وإد ويليامز "الهدوء الذي يسبق العاصفة:    .١٧٦
التجربة الربيطانية يف جنوب العراق،" املحور السيايس رقم ٦٦ 
www.،معهد واشنطن لسياسة الرشق األدىن، ٢٠٠٧/٢، ص ٧ ،

 ،washingtoninstitute.org/pubPDFs/PolicyFocus66.pdf
الوصول إليه يف١٥/١٢/٢٠١٠. 

مايكل نايتس وإد ويليامز "الهدوء الذي يسبق العاصفة:    .١٧٧
التجربة الربيطانية يف جنوب العراق،" املحور السيايس رقم ٦٦ ، 

www.،معهد واشنطن لسياسة الرشق األدىن، ٢٠٠٧/٢، ص ٧-٨
 ،washingtoninstitute.org/pubPDFs/PolicyFocus66.pdf

رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق بتاريخ ٤/١/٢٠١١.

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، قسم شئون السياسة العسكرية،    .١٣٩
رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق بتاريخ ٤/١/٢٠١١. مل يتم بعد طلب أي مساعدات 
من التمويل العسكري الخارجي للعراق.

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، قسم شئون السياسة العسكرية،    .١٤٠
رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق بتاريخ ٤/١/٢٠١١.
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، قسم شئون السياسة العسكرية،    .١٤١
رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق بتاريخ ٤/١/٢٠١١.
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، ISPO، رّداً عىل طلب البيانات    .١٤٢

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 
.٤/١/٢٠١١

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، ISPO، رّداً عىل طلب البيانات    .١٤٣
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 

.٤/١/٢٠١١
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، ISPO، رّداً عىل طلب البيانات    .١٤٤

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 
.٤/١/٢٠١١

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، ISPO، رّداً عىل طلب البيانات    .١٤٥
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 

.٤/١/٢٠١١
USACE، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    .١٤٦

العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ١/٤/٢٠١١.
DoS، INL، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة اإلعامر    .١٤٧

الحصول عىل البيانات ١/٥/٢٠١٠.
DoS، INL، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة اإلعامر    .١٤٨

الحصول عىل البيانات ١/٥/٢٠١٠.
DoS، INL، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة اإلعامر    .١٤٩

الحصول عىل البيانات ١/٥/٢٠١٠.
DoS، INL، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة اإلعامر    .١٥٠

الحصول عىل البيانات ١/٥/٢٠١٠.
DoS، INL، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة اإلعامر    .١٥١

الحصول عىل البيانات ١/٥/٢٠١٠.
DoS, INL، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    .١٥٢

الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٥/١/٢٠١١؛ السفارة 
األمريكية يف بغداد, رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ١٣/١/٢٠١١.
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر    .١٥٣

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٣/١/٢٠١١.
مسئولو الحكومة العراقية ووزارة الداخلية، يف االجتامع مع    .١٥٤

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١٠/١٢–٢٠١١/١.
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، OPA، رّداً عىل طلب البيانات    .١٥٥

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 
.٤/١/٢٠١١

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، OPA، رّداً عىل طلب البيانات    .١٥٦
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 

.٤/١/٢٠١١
السفارة األمريكية يف بغداد، OPA، "خطة انتقال فريق إعادة    .١٥٧
إعامر املحافظات،" ٢/٨/٢٠١٠ و "مجموعة عمل فريق إعادة 

إعامر املحافظات املشرتكة" ٠٢/٠٨/٢٠١٠.
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، OPA، رّداً عىل طلب البيانات    .١٥٨

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 
.٤/١/٢٠١١

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، OPA، رّداً عىل طلب البيانات    .١٥٩
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 

.١٩/١/٢٠١١
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، OPA، رّداً عىل طلب البيانات    .١٦٠

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 
.٤/١/٢٠١١

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، OPA، رّداً عىل طلب البيانات    .١٦١
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 

.٤/١/٢٠١١
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، OPA، رّداً عىل طلب البيانات    .١٦٢

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 
.٤/١/٢٠١١

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، OPA، رّداً عىل طلب البيانات    .١٦٣
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 

.٤/١/٢٠١١
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، OPA، رّداً عىل طلب البيانات    .١٦٤
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السفارة األمريكية يف بغداد، يف الردود عىل طلب البيانات    .٢٥٥
الصادر من املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، 

٤٠/٤/٢٠٠٧، و٣٠/٧/٢٠٠٩، و٤/١/٢٠١١، و١٣/١/٢٠١١.
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر    .٢٥٦

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٣/١/٢٠١١.
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر    .٢٥٧

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٤/١/٢٠١١.
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر    .٢٥٨

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٤/١/٢٠١١.
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر    

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٤/١/٢٠١١.
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر    .٢٦٠

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٤/١/٢٠١١.
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر    .٢٦١

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٤/١/٢٠١١.
UNHCR، "ملف UNHCR للعام ٢٠١٠ للعمليات يف العراق،"    .٢٦٢

، الوصول إليه يف ٣/١/٢٠١١ ؛ DoS, PRM، رّداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

.١٣/١/٢٠١١
UNHCR، البيان الصحفي، "العراق: مساعدة املرشدين    .٢٦٣

داخليا يف تحسني حياتهم والتوصل إىل حلول دامئة 
www.، وبناء الجوانب الرئيسية للسالم" ٢٩/٠٩/٢٠١٠

ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=10389&LangID=E الوصول إليه يف 

.١٣/١٢/٢٠١٠
DoS, PRM، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة اإلعامر    .٢٦٤

الحصول عىل البيانات ٢٤/٩/٢٠١٠.
UNHCR، البيان الصحفي، "العراق: مساعدة املرشدين    .٢٦٥

داخليا يف تحسني حياتهم والتوصل إىل حلول دامئة 
www.، وبناء الجوانب الرئيسية للسالم" ٢٩/٠٩/٢٠١٠

ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=10389&LangID=E الوصول إليه يف 

.١٣/١٢/٢٠١٠
UNHCR، البيان الصحفي، "العراق: مساعدة املرشدين    .٢٦٦

داخليا يف تحسني حياتهم والتوصل إىل حلول دامئة 
www.، وبناء الجوانب الرئيسية للسالم" ٢٩/٠٩/٢٠١٠

ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=10389&LangID=E الوصول إليه يف 

 ،١١-١٢٤-GAO ١٣/١٢/٢٠١٠؛ تقرير املساءلة الحكومية
"العراقيني املهجرين: يلزم اتباع اسرتاتيجية متكاملة دولية إلعادة 

إدماج الالجئني يف العراق وإعادة املرشدين داخليا"، ٢٠١٠/١٢، 
ص ١٢؛ DoS, PRM، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة 

اإلعامر الحصول عىل البيانات بتاريخ، ١٣/١/٢٠١١.
 ،DoS، PRM تقرير حالة العراق، ١٠/٦/١٠، الرشيحة ٥؛ ،DoS   .٢٦٧
رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة اإلعامر الحصول عىل 

البيانات بتاريخ، ١٣/١/٢٠١١.
تقرير املساءلة الحسابية GAO-١١-١٢٤ "املهجرين العراقيني:    .٢٦٨
يلزم اتباع اسرتاتيجية متكاملة دولية إلعادة إدماج الالجئني يف 

 ،UNHCR العراق وإعادة املرشدين داخليا"، ٢٠١٠/١٢، ص ٨؛
"التحجيثات اإلحصائية الشهرية عن العودة - أيلول/سبتمرب 

.٢٠١٠،" ٩/٢٠١٠
UNHCR، بيان صحفي، "الالجئون العراقيون يف سوريا    .٢٦٩
يحجمون عن العودة إىل الديار بشكل دائم: استطالع،" 

٠٨/١٠/٢٠١٠،www.unhcr.org/4caf376c6.html الوصول 
إليه يف ٢٢/١١/٢٠١٠؛ DoS, PRM، رداً عىل طلب املفتش 
العام الخاص إلعادة اإلعامر الحصول عىل البيانات بتاريخ، 

.١٣/١/٢٠١١
UNHCR، بيان صحفي، "استطالع UNHCR يشري إيل رفض    .٢٧٠

www. ، الالجئون العراقيون العودة إىل ديارهم،" ١٩/١٠/٢٠١٠
unhcr.org/4cbdab456.html، الوصول إليه يف ١٥/١١/٢٠١٠ ؛ 

DoS، تقرير حالة العراق ، ٢٠/١٠/٢٠١٠، الرشيحة ١١.
DoS, PRM، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة اإلعامر    .٢٧١

الحصول عىل البيانات ١٣/١/٢٠١١.
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام    .٢٧٢

الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 
.٢٠١١/٠١/١٠

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر    .٢٧٣
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٤/١/٢٠١١.

DoS, PRM، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة اإلعامر    .٢٧٤
الحصول عىل البيانات ٥/١/٢٠١١.

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، OFDA، ردا عىل طلب    .٢٧٥
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات 

COI, GOI, www.nazaha.iq/en_default.asp، الوصول إليه    .٢٣٣
يف ٠٢/٠١/٢٠١١. 

مايكل نايتس وإد ويليامز "الهدوء الذي يسبق العاصفة:    .٢٣٤
التجربة الربيطانية يف جنوب العراق،" املحور السيايس رقم ٦٦ 
www.،معهد واشنطن لسياسة الرشق األدىن، ٢٠٠٧/٢، ص ٣٠ ،

 ،washingtoninstitute.org/pubPDFs/PolicyFocus66.pdf
الوصول إليه يف١٥/١٢/٢٠١٠.

DoS، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .٢٣٥
للحصول عىل بيانات بتاريخ، ٤/٠١/٢٠١١. 

USACE، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    .٢٣٦
العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ١/٤/٢٠١١.

IRMS، USF-I CERP فئة التقرير، ٢٠/٩/٢٠١٠ ؛ DoS، ردا    .٢٣٧
عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول 

عىل بيانات بتاريخ، ٥/٤/٢٠٠٧؛ USAID، ردا عىل طلب املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ، 

٨/٧/٢٠١٠ و ١٠/١/٢٠١١؛ USACE، ردا عىل طلب املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ، 

٠٤/٠١/٢٠١١ ، NEA-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ، ٢٠/١٢/٢٠١٠ 
، ٢١/١٢/٢٠١٠ ، ٢٨/١٢/٢٠١٠ ، ٠٧/٠١/٢٠١١ ، و ١٠/١/٢٠١١.
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام    .٢٣٨

الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 
.٣١/٠١/٢٠١١

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، "تقديم املساعدة للعراق،    .٢٣٩
برنامج تطوير: بناء القدرات الوزارية عىل الصعيدين الوطني 

www.usaid.gov/iraq/ ،واملحافظات: لقطة من الربنامج
accomplishments/natgov.html، الوصول إليه يف 

١٣/١/٢٠١١؛ USAID، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ، ١٠/١/٢٠١١، 

NEA-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ، ٤/١٠/٢٠١٠.

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام    .٢٤٠
الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 

.٢٠١١/٠١/٠٣
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام    .٢٤١

الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 
.٢٠١١/٠١/٠٣

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام    .٢٤٢
الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 

.٢٠١١/٠١/٠٣
USAID، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    .٢٤٣

الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ١٠/١/٢٠١١؛ NEA-I, رداً 
عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق بتاريخ، ٤/١٠/٢٠١٠.
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام    .٢٤٤

الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 
.٣/٠١/٢٠١١

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام    .٢٤٥
الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 

.٣/٠١/٢٠١١
USAID، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    .٢٤٦

الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ١٠/١/٢٠١١؛ NEA-I, رداً 
عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق بتاريخ، ٤/١٠/٢٠١٠.
USAID، ردا عىل طلب استدعاء البيانات من املفتش العام    .٢٤٧

الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٣/١/٢٠١١، ١٠/٠١/٢٠١١.
NEA-I، DRL، ردا عىل طلب استدعاء البيانات من املفتش    .٢٤٨

العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠١٠، 
.١١/٠١/٢٠١١

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام    .٢٤٩
الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 

.٢٠١١/٠١/٠٣
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر    .٢٥٠

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٤/١/٢٠١١.
NEA-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    .٢٥١

العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٧/٠١/٢٠١١.
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر    .٢٥٢

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٣/١/٢٠١١.
NEA-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    .٢٥٣

العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٥/٠١/٢٠١١.
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر    .٢٥٤

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٣/١/٢٠١١.

العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٣/١/٢٠١١.
املدير العام ملنظمة عمليات الرميلة، يف االجتامع مع املفتش    .٢٠٢

العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٣/١/٢٠١١.
www.iauiraq.org/، ملف محافظة البرصة"، ٢٠١٠/١٢" ،IAU   .٢٠٣

reports/GP-Basrah.pdf، الوصول إليه يف ٣/١/٢٠١٠. 
www.iauiraq.org/، ملف محافظة البرصة"، ٢٠١٠/١٢" ،IAU   .٢٠٤

reports/GP-Basrah.pdf، الوصول إليه يف ٣/١/٢٠١٠. 
القائد الجرنال محمد، فيلق الجيش العراقي ١٤، يف االجتامع مع    .٢٠٥

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٢/١/٢٠١١.
املدير العام ملنظمة عمليات الرميلة، يف االجتامع مع املفتش    .٢٠٦

العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٣/١/٢٠١١.
املدير العام ملنظمة عمليات الرميلة، يف االجتامع مع املفتش    .٢٠٧

العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٣/١/٢٠١١.
مسئويل الحكومة يف البرصة، يف االجتامعات مع املفتش العام    .٢٠٨

الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٣/١/٢٠١١.
GOI، رئيس لجنة استثامر البرصة، يف االجتامع مع املفتش العام    .٢٠٩

الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٣/١/٢٠١١.
فرق إعادة إعامر املحافظات يف البرصة، رداً عىل طلب املفتش    .٢١٠

العام الخاص إلعادة اإلعامر الحصول عىل البيانات بتاريخ، 
.١٩/٠١/٢٠١١

مسؤولو الحكومة العراقية، كام نقل أبو عيل، "توقف الخريجني    .٢١١
مع ازدهار نفط البرصة،" قضية ICR العدد ٣٥٩، معهد تقارير 

iwpr.net/report-news/،الحرب والسالم، ٠٨/١١/٢٠١٠
graduates-cut-out-basra-oil-boom الوصول إليه يف 

.٣/١/٢٠١١
مسئويل الحكومة يف البرصة، يف االجتامعات مع املفتش العام    .٢١٢

الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٣/١/٢٠١١.
تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للمصادر    .٢١٣
املفتوحة املصدر من املستندات باللغة اإلنجليزية واللغة 

العربية، ١/١٠/٢٠١٠ - ١/١/٢٠١١. 
السفارة األمريكية يف بغداد, رداً عىل طلب البيانات الصادر عن    .٢١٤
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، ١٤/١/٢٠١١.

املدير العام ملنظمة عمليات الرميلة ومسئويل الحكومة يف    .٢١٥
البرصة، يف االجتامعات مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق، ١٣/١/٢٠١١.
املدير العام ملنظمة عمليات الرميلة ومسئويل الحكومة يف    .٢١٦

البرصة، يف االجتامعات مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق، ١٣/١/٢٠١١.

ماليك األعامل بالبرصة، يف االجتامعات مع املفتش العام الخاص    .٢١٧
إلعادة إعامر العراق، ١٣/١/٢٠١١.

GOI، مسئويل الحكومة يف البرصة، يف االجتامعات مع املفتش    .٢١٨
العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٣/١/٢٠١١.

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، التقرير ربع السنوي    .٢١٩
ونصف السنوي لكونغرس الولايات المتحدة، ٣٠/٧/٢٠١٠، ص 

 .٧٣
GOI، مسئويل الحكومة يف البرصة، يف االجتامعات مع املفتش    .٢٢٠

العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٣/١/٢٠١١.
مسئولو الحكومة العراقية، يف االجتامعات مع املفتش العام    .٢٢١

الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١١/١. 
www.iauiraq.org/، ملف محافظة البرصة"، ٢٠١٠/١٢" ،IAU   .٢٢٢

reports/GP-Basrah.pdf، الوصول إليه يف ٣/١/٢٠١١. 
اتحاد مزارعي البرصة، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص    .٢٢٣

إلعادة إعامر العراق، ١٣/١/٢٠١١.
اتحاد مزارعي البرصة، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص    .٢٢٤

إلعادة إعامر العراق، ١٣/١/٢٠١١.
اتحاد مزارعي البرصة، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص    .٢٢٥

إلعادة إعامر العراق، ١٣/١/٢٠١١.
UN, FAO، www.faoiraq.org، الوصول إليه يف ٥/١/٢٠١١.   .٢٢٦
مسئويل الحكومة يف البرصة، يف االجتامعات مع املفتش العام    .٢٢٧

الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٣/١/٢٠١١.
مسئولو الحكومة العراقية، يف االجتامعات مع املفتش العام    .٢٢٨

الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١١/١. 
مسئويل الحكومة يف البرصة، يف االجتامعات مع املفتش العام    .٢٢٩

الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٣/١/٢٠١١.
GOI، رئيس املحكمة يف محافظة البرصة، يف االجتامع مع    .٢٣٠

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٣/١/٢٠١١.
GOI، رئيس املحكمة يف محافظة البرصة، يف االجتامع مع    .٢٣١

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٣/١/٢٠١١.
COI, GOI، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة اإلعامر    .٢٣٢

الحصول عىل البيانات ١/٢٠١١. 
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ITAM، "موجز املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق حول    .٣٢٨
أعامل البعثة التدريبية واالستشارية للعراق يف تدريب الرشطة،" 

٢٠١٠/١٢ ، الرشيحة ٢.
القوات األمريكية يف العراق، بيان صحفي، "فرق الكشف عن    .٣٢٩

املتفجرات باستخدام الكالب تعزز نقاط التفتيش األمنية يف 
www.usf-iraq.com/news/press- ،العراق"، ١٩/١١/٢٠١٠

releases/explosive-dog-teams-enhance-iraqs-security-
check-points الوصول إليه يف ١٥/١٢/٢٠١٠.

عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ١١-   .٣٣٠
٠١٠، "برنامج أبناء العراق: النتائج غري مؤكدة والضوابط املالية 

ضعيفة،" ٢٠١١/١.
عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ١١-   .٣٣١

٠١٠، "برنامج أبناء العراق: النتائج غري مؤكدة والضوابط املالية 
ضعيفة،" ٢٠١١/١.

OSD، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .٣٣٢
للحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٠١١/٤/١.

USF-I، رد القوات األمريكية يف العراق عىل طلب استدعاء    .٣٣٣
البيانات من املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 

.٤/١/٢٠١١، ١٣/٠١/٢٠١١
OSD، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص    .٣٣٤

إلعادة إعامر العراق، ٤/١/٢٠١١.
OSD، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .٣٣٥

للحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٠١١/٤/١.
وزارة الدفاع، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠/٨/٢٠١٠ ،    .٣٣٦

ص ٤٨.
DoD IG تقرير SPO-٢٠١١-٠٠١، "تقييم جهود الحكومة    .٣٣٧

األمريكية لتطوير القدرة اللوجستية طويلة األمد لقوات األمن 
العراقية،" ١٠/١١/٢٠١٠، ص ١٣.

وزارة الدفاع، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠/٨/٢٠١٠ ،    .٣٣٨
ص ٤٩.

وزارة الدفاع، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠/٨/٢٠١٠ ،    .٣٣٩
.viii ص

ITAM، "البعثة التدريبية واالستشارية يف العراق للجيش،"    .٣٤٠
١٣/٠٩/٢٠١٠ ، الرشيحة ٤.

DoD IG تقرير SPO-٢٠١١-٠٠١، "تقييم جهود الحكومة    .٣٤١
األمريكية لتطوير القدرة اللوجستية طويلة األمد لقوات األمن 

العراقية،" ١٠/١١/٢٠١٠، ص ٤٧, ٥١, ٥٥, ٥٩, ٦٣, ٧١.
DoD IG تقرير SPO-٢٠١١-٠٠١، "تقييم جهود الحكومة    .٣٤٢

األمريكية لتطوير القدرة اللوجستية طويلة األمد لقوات األمن 
العراقية،" ١٠/١١/٢٠١٠، ص ٧٥–٨٩.

OSD، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .٣٤٣
للحصول عىل بيانات بتاريخ ١٣/١/٢٠١١.

OSD، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .٣٤٤
للحصول عىل بيانات بتاريخ ١٤/١٠/٢٠١٠.

القانون العام ١١١-٢٤٢, القسم ١٠١٨; القانون العام ١١١-٢٩٠;    .٣٤٥
P.L. ١١١-٣١٧; P.L. ١١١-٣٢٢؛ وزارة الدفاع، "طلب امليزانية 
للسنة املالية ٢٠١١: نظرة عامة،" ٢٠١٠/٢ ، الفصل ٦ ، ص ٥ ؛ 
DoS، "تربيرات ميزانية الكونغرس للمساعدة الخارجية للسنة 

املالية ٢٠١١: ملخص الجداول،" ٨/٣/٢٠١٠، ص ٢٣.
USF-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .٣٤٦

للحصول عىل بيانات بتاريخ ١/٤/٢٠١١.
DoD، "طلب امليزانية للسنة املالية ٢٠١١: نظرة عامة،"    .٣٤٧

٢٠١٠/٢، الفصل ٦، ص ٥؛ القانون العام ١١١-٣٨٣.
INL، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    ٣٤٨.

للحصول عىل بيانات بتاريخ ٥/١/٢٠١١.
USF-I، رد القوات األمريكية يف العراق عىل طلب استدعاء    .٣٤٩

البيانات من املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 
.٢٣/١٢/٢٠١٠، ١٣/٠١/٢٠١١

 M١Aوزارة الدفاع ، بيان صحفي، "دزينة من دبابات إبرامز ١   .٣٥٠
التي اشرتتها الحكومة العراقية تصل للجيش،" ٣٠/١٢/٢٠١٠ ، 

www.usf-iraq.com/news/press-releases/dozen-goi-
 ،purchased-m1a1-abrams-tanks-arrive-for-iraqi-army

الوصول إليه يف ٥/١/٢٠١١.
OSD، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .٣٥١

للحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٠١١/٤/١.
OSD، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .٣٥٢

للحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠١٠.
OSD، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .٣٥٣

للحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠١٠.
OSD، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .٣٥٤

للحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠١٠.
القوات األمريكية يف العراق، بيان صحفي، "هيئة الطريان    .٣٥٥

OSD، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .٢٩٩
للحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٠١١/٤/١.

USF-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .٣٠٠
للحصول عىل بيانات بتاريخ ١٣/٤/٢٠١١.

OSD، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .٣٠١
للحصول عىل بيانات بتاريخ ١٣/١/٢٠١١.

DoS، تقرير حالة العراق، ١١/٣/٢٠١٠ ، الرشيحة ١٠.   .٣٠٢
GOI, MOI IG، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة    .٣٠٣

اإلعامر الحصول عىل البيانات ١٠/١٢/٢٠١٠.
األمم املتحدة "شبكة املعلومات املتعلقة باأللغام. العراق،"    .٣٠٤

www.mineaction.org/country.asp?c=14، الوصول إليه 
يف ٢٢/١١/٢٠١٠، DoS، تقرير حالة العراق ، ٢٧/١٠/٢٠١٠ ، 

الرشيحة ١١. 
UNICEF، "األلغام األرضية واملتفجرات من مخلفات الحرب يف    .٣٠٥

www.iq.undp.org/UploadedFiles/ ، العراق" ، ٦ / ٢٠٠٩
HomePage/3a500ee4-d5b0-457c-ac26-9b6d5dc5e6d5.
pdf، الوصول إليه يف ٠٤/٠١/٢٠١١؛ DoS، تقرير حالة العراق ، 

٢٧/١٠/٢٠١٠ ، الرشيحة ١١.
DoS، تقرير حالة العراق، ٢٧/١٠/٢٠١٠ ، الرشيحة ١١.   .٣٠٦

GOI, MOI IG، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة    .٣٠٧
اإلعامر الحصول عىل البيانات ١٥/١/٢٠١١.

ITAM، "موجز املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق حول    .٣٠٨
أعامل البعثة التدريبية واالستشارية للعراق يف تدريب الرشطة،" 

٢٠١٠/١٢ ، الرشيحة ١٠.
ITAM، "ملخص ممهمة البعثة التدريبية واالستشارية للعراق    .٣٠٩

للجيش" ٠٨/١٢/٢٠١٠ ، الرشيحة ١٠.
ITAM، "ملخص ممهمة البعثة التدريبية واالستشارية للعراق    .٣١٠

للجيش" ٠٨/١٢/٢٠١٠ ، الرشيحة ٤. تم متويل دعم الحياة 
وذخرية األسلحة الصغرية من قبل القوات األمريكية يف العراق 
لربنامج التدريب RGB حتى ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠. 

ومن املقرر أن تقوم وزارة الدفاع بتمويل هذه األجزاء من 
الربنامج التدريبي يف عام ٢٠١١.

USF-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .٣١١
للحصول عىل بيانات بتاريخ ١/٤/٢٠١١. 

ITAM، "البعثة التدريبية واالستشارية يف العراق للجيش،"    .٣١٢
١٣/٠٩/٢٠١٠ ، الرشيحة ٤.

ITAM، "ملخص مهمة البعثة التدريبية واالستشارية للعراق    .٣١٣
للجيش" ٠٨/١٢/٢٠١٠ ، الرشيحة ٣.

ITAM، "ملخص مهمة البعثة التدريبية واالستشارية يف العراق    .٣١٤
للجيش" ٠٨/١٢/٢٠١٠ ، الرشيحة ٣ ؛ رداً عىل طلب املفتش 

العام الخاص إلعادة اإلعامر الحصول عىل البيانات، ٤/١/٢٠١٠. 
أعداد خريجي التدريب األويل أو اإلضايف تشمل اثنني من كتائب 

الحرس اإلقليمي املدربة لحكومة إقليم كردستان يف عام ٢٠١٠.
ITAM، "ملخص ممهمة البعثة التدريبية واالستشارية للعراق    .٣١٥

للجيش" ٠٨/١٢/٢٠١٠ ، الرشيحة ٦.
ITAM، "البعثة التدريبية واالستشارية يف العراق للجيش،"    .٣١٦

١٣/٠٩/٢٠١٠ ، الرشيحة ٣.
وزارة الدفاع، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠/٨/٢٠١٠ ،    .٣١٧

ص ٤٨.
وزارة الدفاع، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠/٨/٢٠١٠ ،    .٣١٨

ص ٤٨.
USF-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .٣١٩

للحصول عىل بيانات بتاريخ ١٣/٤/٢٠١١.
USF-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .٣٢٠

للحصول عىل بيانات بتاريخ ١٣/٤/٢٠١١.
وزارة الدفاع، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠/٨/٢٠١٠ ،    .٣٢١

.ix ص
USF-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .٣٢٢

للحصول عىل بيانات بتاريخ ١٣/٤/٢٠١١.
وزارة الدفاع، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ١٣/٦/٢٠٠٨ ،    .٣٢٣

ص ٤٠.
ITAM، "موجز املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق حول    .٣٢٤
أعامل البعثة التدريبية واالستشارية للعراق يف تدريب الرشطة،" 

٢٠١٠/١٢ ، ص. ٢.
OSD، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .٣٢٥

للحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٠١١/٤/١.
OSD، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .٣٢٦

للحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٠١١/٤/١.
ITAM، "موجز املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق حول    .٣٢٧
أعامل البعثة التدريبية واالستشارية للعراق يف تدريب الرشطة،" 

٢٠١٠/١٢ ، ص ٢؛ OSD، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ، ١٣/١/٢٠١١.

بتاريخ ١٤/٠١/٢٠١١.
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، OFDA، ردا عىل طلب    .٢٧٦

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات 
بتاريخ ٣/٠٤/٢٠١٠.

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، OFDA، ردا عىل طلب    .٢٧٧
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات 

بتاريخ ١٤/٠١/٢٠١١.
تقرير املساءلة الحسابية GAO-١١-١٢٤ "املهجرين العراقيني:    .٢٧٨

يلزم تطبيق اسرتاتيجية متكاملة دولية إلعادة إدماج الالجئني 
يف العراق املرشدين داخليا والعائدين منهم،" ١٢/٢٠١٠، ص 

.٢٥-٢٦
DoS, PRM، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة اإلعامر    .٢٧٩

الحصول عىل البيانات ١٣/١/٢٠١١.
تقرير املساءلة الحسابية GAO-١١-١٢٤ "املهجرين العراقيني:    .٢٨٠

يلزم تطبيق اسرتاتيجية متكاملة دولية إلعادة إدماج الالجئني 
يف العراق املرشدين داخليا والعائدين منهم،" ١٢/٢٠١٠، ص 

.٢٥-٢٦
تقرير املساءلة الحسابية GAO-١١-١٢٤ "املهجرين العراقيني:    .٢٨١

يلزم تطبيق اسرتاتيجية متكاملة دولية إلعادة إدماج الالجئني يف 
العراق املرشدين داخليا والعائدين منهم،" ١٢/٢٠١٠، ص ٩-١٠.

DoS، PRM، رداً عىل طلب استدعاء البيانات من املفتش العام    .٢٨٢
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢٤/٩/٢٠١٠، ١٣/٠١/٢٠١١.
تقرير املساءلة الحسابية GAO-١١-١٢٤ "املهجرين العراقيني:    .٢٨٣

يلزم تطبيق اسرتاتيجية متكاملة دولية إلعادة إدماج الالجئني يف 
العراق املرشدين داخليا والعائدين منهم،" ١٢/٢٠١٠، ص ٣٥.

UNHCR، ورقة حقائق، "العائدين، مبادرة دياىل"    .٢٨٤
٢٠١٠/٧،www.unhcr.org/4c9084e49.pdf، الوصول إليه 
يف ٠٣/١١/٢٠١٠؛ السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب 

استدعاء البيانات من املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
بتاريخ، ٤/١/٢٠١١.

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر    .٢٨٥
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٤/١/٢٠١١.

السفارة األمريكية يف بغداد, رداً عىل طلب البيانات الصادر عن    .٢٨٦
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٤/١/٢٠١١؛ 

DoS, PRM، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٢٤/٩/٢٠١٠.

GOI، املركز الوطني لالعالم، بيان صحفي، "عودة األرس إىل    .٢٨٧
www.nmc.gov.iq/english/، دياىل يف ازدياد،" ٣٠/١١/٢٠١٠

lnews_e/2010/11/30_9.htm، الوصول إليه يف ٠٧/١٢/٢٠١٠.
تقرير املساءلة الحسابية GAO-١١-١٢٤ "املهجرين العراقيني:    .٢٨٨

يلزم تطبيق اسرتاتيجية متكاملة دولية إلعادة إدماج الالجئني يف 
العراق املرشدين داخليا والعائدين منهم،" ١٢/٢٠١٠، ص ٣٨.

تقرير املساءلة الحكومية GAO-١١-١٢٤ "املهجرين العراقيني:    .٢٨٩
يلزم تطبيق اسرتاتيجية متكاملة دولية إلعادة إدماج الالجئني يف 

العراق املرشدين داخليا والعائدين منهم،" ١٢/٢٠١٠، ص ٣-٤.
تقرير املساءلة الحسابية GAO-١١-١٢٤ "املهجرين العراقيني:    .٢٩٠

يلزم تطبيق اسرتاتيجية متكاملة دولية إلعادة إدماج الالجئني 
يف العراق املرشدين داخليا والعائدين منهم،" ١٢/٢٠١٠، ص 

.٦٥-٧٠
DoS, PRM، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة اإلعامر    .٢٩١

الحصول عىل البيانات ٥/١/٢٠١١.
OSD، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .٢٩٢

للحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٠١١/٤/١.
DoD، بيان صحفي، "الجرنال يصف التهديد االرهايب املتبقي يف    .٢٩٣

www.defense.gov/news/newsar-،٠٥/١١/٢٠١٠  للعراق،"
ticle.aspx?id=61579الوصول إليه يف ١٥/١٢/٢٠١٠.

CENTCOM، بيان صحفي، "ثالثة قتىل يف اليوم الدموي    .٢٩٤
للقوات االمريكية يف العراق"، ١٥/١/٢٠١١.

DoD، بيان صحفي، "الجرنال يصف التهديد االرهايب املتبقي يف    .٢٩٥
www.defense.gov/news/newsar-،٠٥/١١/٢٠١٠  للعراق،"

ticle.aspx?id=61579الوصول إليه يف ١٥/١٢/٢٠١٠.
DoD، بيان صحفي، "ذكر الجرنال أن قوات األمن الداخلية    .٢٩٦
www.usf-iraq.، تعمل عىل تفعيل التقدم،" ١٥/١٢/٢٠١٠

com/news/headlines/isf-enabling-progress-general-
says، الوصول إليه يف ٥/١/٢٠١١ ؛ OSD، ردا عىل طلب املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ، 

٠٤/٠١/٢٠١١ ،مشريا إىل أن املتوسط اليومي لعدد الحوادث 
األمنية يف البالد انخفضت من ١٨٥٫٩ يف ٢٠٠٧ و ٣٠٫٧ يف ٢٠٠٩ ، 

إىل ٢٣٫٦ يف ٢٠١٠.
OSD، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .٢٩٧

للحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٠١١/٤/١.
DoS، تقرير حالة العراق، ١١/٣/٢٠١٠ ، الرشيحة ١١.   .٢٩٨



 I  

.٤/١/٢٠١١
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، DRL، رّداً عىل طلب البيانات    .٤٠٢

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 
.٤/١/٢٠١١

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، DRL، رّداً عىل طلب البيانات    .٤٠٣
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 

.٤/١/٢٠١١
EIU، التقرير القطري: العراق ، ٢٠١٠/١١ ، ص ٧.   .٤٠٤

IMF، التقرير القطري رقم ٣١٦/١٠، "العراق: أول مراجعة    .٤٠٥
مبوجب الرتتيبات االحتياطية، طلب اإلعفاء من عدم االمتثال 

ملعيار األداء، اإلعفاء من التطبيق، وإعادة مرحلة الدخول" 
٢٠١٠/١٠، ص ١٣.

DoS، تقرير حالة العراق ، ٢٧/١٠/٢٠١٠ ، الرشيحة ١٧ ، البنك    .٤٠٦
الدويل، ممارسة أنشطة الأعمال ٢٠١١: إحداث فرق لرجال 

الأعمال ، ٠٤/١١/٢٠١٠.
GOI، رئيس لجنة استثامر البرصة، يف االجتامع مع املفتش العام    .٤٠٧

الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٣/١/٢٠١١.
صندوق النقد الدويل، آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق    .٤٠٨

الأوسط وآسيا الوسطى ، ٢٠١٠/١٠ ، ص ١٥.
وزير الخزانة األمريكية، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن    .٤٠٩

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ١٤/١/٢٠١١ 
؛ صندوق النقد الدويل، آفاق الاقتصاد الإقليمي في الشرق 

الأوسط وآسيا الوسطى ، ٢٠١٠/١٠ ، ص ١٥.
CBI، "البيانات االقتصادية" www.cbi/iq، الوصول إليه يف    .٤١٠
٠٦/٠١/٢٠١١ ؛ DoS، تقرير حالة العراق ، ١٧/١١/٢٠١٠ ، 

الرشيحة ١٢.
CBI، "البيانات االقتصادية"www.cbi/iq، الوصول إليه يف    .٤١١

.٠٦/٠١/٢٠١١
صندوق النقد الدويل، آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق    .٤١٢

الأوسط وآسيا الوسطى ، ٢٠١٠/١٠ ، ص ٢٥.
EIU، التقرير القطري: العراق ، ٢٠١٠/١١ ، ص ٨.   .٤١٣
EIU، التقرير القطري: العراق ، ٢٠١٠/١١ ، ص ٧.   .٤١٤
EIU، التقرير القطري: العراق ، ٢٠١٠/١١ ، ص ٨.   .٤١٥
EIU، التقرير القطري: العراق ، ٢٠١٠/١١ ، ص ٨.   .٤١٦

IMF، التقرير القطري رقم ٣١٦/١٠، ١٠/٢٠١٠، "العراق: أول    .٤١٧
مراجعة مبوجب الرتتيبات االحتياطية، طلب اإلعفاء من عدم 

االمتثال ملعيار األداء، اإلعفاء من التطبيق، وإعادة مرحلة 
الدخول" ٧, ١٣.

IMF، التقرير القطري رقم ٣١٦/١٠، "العراق: أول مراجعة    .٤١٨
مبوجب الرتتيبات االحتياطية، طلب اإلعفاء من عدم االمتثال 

ملعيار األداء، اإلعفاء من التطبيق، وإعادة مرحلة الدخول" 
٢٠١٠/١٠، ص ١٣، والتقرير القطري رقم ١٠/٧٢، "العراق: تقرير 

املوظفني للعام ٢٠٠٩ عن املشاورة يف املادة الرابعة وطلب 
الرتتيبات االحتياطية"، ٢٠١٠ / ٣ ، ص ٢٧.

DoS، تقرير حالة العراق، ١٠/١١/٢٠١٠ ، الرشيحة ١٧.   .٤١٩
EIU، التقرير القطري: العراق ، ٢٠١٠/١١ ، ص ١٣.   .٤٢٠

وزارة الدفاع، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠/٨/٢٠١٠ ،    .٤٢١
.vii ص

COSIT، "معدالت البطالة ومعدالت النشاط االقتصادي املنقح    .٤٢٢
بني السكان البالغني ١٥ سنة فأكرث حسب املحافظات لعامي 

 cosit.gov.iq/English/AAS2010/section "، ٢٠٠٣ - ٢٠٠٨
htm.14-2/2، الوصول إليه يف ١ / ١٨ / ٢٠١١.

EIU، التقرير القطري: العراق ، ٢٠١٠/١١ ، ص ٧.   .٤٢٣
DoS، تقرير حالة العراق، ١/١٢/٢٠١٠ ، الرشيحة ١٥.   .٤٢٤

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر    .٤٢٥
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٣/١/٢٠١١.
البنك الدويل، ممارسة أنشطة الأعمال ٢٠١١: إحداث فرق    .٤٢٦

لرجال الأعمال ، ٠٤/١١/٢٠١٠.
DoS، تقرير حالة العراق، ٢٧/١٠/٢٠١٠ ، الرشيحة ١٧.    .٤٢٧

قرار مجلس األمن رقم ١٩٥٧، ١٥/١٢/٢٠١٠.    .٤٢٨
قرار مجلس األمن رقم ٦٦١ ، ٦/٨/١٩٩٠؛ قرار مجلس األمن رقم    .٤٢٩

.٦٨٧، ٣/٤/١٩٩١
قرار مجلس األمن رقم ١٩٥٧، ١٥/١٢/٢٠١٠.   .٤٣٠
قرار مجلس األمن رقم ١٩٥٦، ١٥/١٢/٢٠١٠.   .٤٣١

تقرير CRS رقم RS٢١٧٦٥، "العراق: تخفيف عبء الديون،"    .٤٣٢
.١١/٣/٢٠٠٥

www.state.gov/r/pa/ “,ملحوظة أساسية: العراق" ،NEA-I   .٤٣٣
ei/bgn/6804.htm الوصول إليه يف ٢٩/١٢/٢٠١٠.

IAMB, ”الغرض,“ www.iamb.info/ الوصول إليه يف    .٤٣٤
.٢٩/١٢/٢٠١٠

مجلس األمن، S/١٥٣/٢٠١٠، "خطاب بتاريخ ١٨ آذار/مارس    .٤٣٥
٢٠١٠ من البعثة الدامئة للعراق لدى األمم املتحدة موجهة إىل 

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
.٤/١/٢٠١١

السفارة االمريكية يف بغداد "تقرير موجز عن مكافحة الفساد يف    .٣٧٧
العراق يف ترشين األول/أكتوبر،" رقم ٣٠٦٦ ، ١٤/١١/٢٠١٠.

السفارة االمريكية يف بغداد "تقرير موجز عن مكافحة الفساد يف    .٣٧٨
العراق يف ترشين األول/أكتوبر،" رقم ٣٠٦٦ ، ١٤/١١/٢٠١٠.

GOI, COI، "أهم اإلنجازات واملؤرشات لعمل اللجنة يف عام    .٣٧٩
www.nazaha.iq/ "،٢٠١٠ من ٠١/٠١/٢٠١٠ إىل ٣٠/٠٩/٢٠١٠
pdf_up/214/Indicators%20-%20E.pdf,  الوصول إليه يف 

 .٥/١/٢٠١١
GOI, COI، "أهم اإلنجازات واملؤرشات لعمل اللجنة يف عام    .٣٨٠

www.nazaha.iq/ "،٢٠١٠ من ٠١/٠١/٢٠١٠ إىل ٣٠/٠٩/٢٠١٠
pdf_up/214/Indicators%20-%20E.pdf,  الوصول إليه يف 

.٥/١/٢٠١١
www.iraqcoalition. ، ٥٥، بتاريخ ٢٤/٠١/٢٠٠٤ CPA قرار   .٣٨١

org/regulations/20040204_CPAORD55.pdf,  الوصول 
إليه يف ١٣/١٢/٢٠١٠. 

GOI, COI، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة اإلعامر    .٣٨٢
الحصول عىل البيانات ١٥/١٢/٢٠١٠. 

قرار CPA ٥٥، بتاريخ ٢٤/٠١/٢٠٠٤ ، القسم ٤ ، الفقرة    .٣٨٣
www.iraqcoalition.org/regula- ، ٦ ، واملادة ٧

tions/20040204_CPAORD55.pdf,  الوصول إليه يف 
 .١٣/١٢/٢٠١٠

www.nazaha.iq/ جداول توضيح التوافق املايل ،GOI, COI   .٣٨٤
  ,pdf_up/132/financial%20disclosure%2005122010.pdf

الوصول إليه يف ١٢/١٢/٢٠١٠. 
مسئول من الحكومة العراقية، رداً عىل طلب املفتش العام    .٣٨٥

الخاص إلعادة اإلعامر الحصول عىل البيانات ٧/١/٢٠١١. 
مسئول من الحكومة العراقية، رداً عىل طلب املفتش العام    .٣٨٦

الخاص إلعادة اإلعامر الحصول عىل البيانات ٧/١/٢٠١١. 
مسئول من الحكومة العراقية، رداً عىل طلب املفتش العام    .٣٨٧

الخاص إلعادة اإلعامر الحصول عىل البيانات ٧/١/٢٠١١. 
DoS، RoLC، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    .٣٨٨

العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ، ٤/٠١/٢٠١١.
السفارة األمريكية يف بغداد، "تقرير موجز عن مكافحة الفساد    .٣٨٩
يف العراق ترشين األول / أكتوبر،" رقم ٣٠٦٦ ، ١٤/١١/٢٠١٠ 

، ، GOI, CoM، "قرارات مجلس الوزراء يف الجلسة 
www.nmc.gov.iq/english/ "، رقم ٤٨ يف ١٢/٨/٢٠١٠

qararat_e/48_2010.htm,  الوصول إليه يف ١٣/١٢/٢٠١٠ ، 
COI، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
للحصول عىل بيانات بتاريخ، ٧/١/٢٠١١ ؛ GOI، ردا عىل طلب 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات 

بتاريخ، ١٧/١/٢٠١١.
السفارة االمريكية يف بغداد "تقرير موجز عن مكافحة الفساد يف    .٣٩٠

العراق يف ترشين األول/أكتوبر،" رقم ٣٠٦٦ ، ١٤/١١/٢٠١٠.
السفارة االمريكية يف بغداد "تقرير موجز عن مكافحة الفساد يف    .٣٩١

العراق يف ترشين األول/أكتوبر،" رقم ٣٠٦٦ ، ١٤/١١/٢٠١٠.
السفارة االمريكية يف بغداد "تقرير موجز عن مكافحة الفساد يف    .٣٩٢

العراق يف ترشين األول/أكتوبر،" رقم ٣٠٦٦ ، ١٤/١١/٢٠١٠.
السفارة االمريكية يف بغداد "تقرير موجز عن مكافحة الفساد يف    .٣٩٣

العراق يف ترشين األول/أكتوبر،" رقم ٣٠٦٦ ، ١٤/١١/٢٠١٠.
GOI, COI، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة اإلعامر    .٣٩٤

الحصول عىل البيانات ١٣/١٢/٢٠١٠. 
www.iaca-info.org/ "،األسئلة املتكررة وأجوبتها" ،IACA   .٣٩٥

index.php?option=com_content&view=article&id=75
Itemid=89&,  الوصول إليه يف ١٣/١٢/٢٠١٠. 

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، القسم االقتصادي، رّداً عىل    .٣٩٦
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق بتاريخ ٤/١/٢٠١١. 
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، OPA، رّداً عىل طلب البيانات    .٣٩٧

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 
.٤/١/٢٠١١

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، DRL، رّداً عىل طلب البيانات    .٣٩٨
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 

.٤/١/٢٠١١
DoS، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .٣٩٩

للحصول عىل بيانات بتاريخ، ٤/٠١/٢٠١١.
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، DRL، رّداً عىل طلب البيانات    .٤٠٠

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 
.٤/١/٢٠١١

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، DRL، رّداً عىل طلب البيانات    .٤٠١
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 

الحريب العراقية تقبل استالم املروحيات ٢ ١٧١E-Mi،" بتاريخ 
www.usf-iraq.com/news/press-releases/ ، ١٦/١١/٢٠١٠
iraq-army-aviation-directorate-accepts-delivery-of-

mi-171e-helicopters-2, الوصول إليه يف ١٢/١٢/٢٠١٠.
USACE، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    .٣٥٦

العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٤/١/٢٠١١.
GRD، بيان صحفي، "فيلق مهنديس الجيش األمرييك يحتفل    .٣٥٧
باالنتهاء من مرفق تخزين الجيش العراقي،" ٠٣/١١/٢٠١٠ ، 

www.grd.usace.army.mil/10-News.asp, الوصول إليه يف 
.١٠/١٢/٢٠١٠

تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق رقم ٠٩-٠٢٧،    .٣٥٨
"تطوير قدرة صيانة مستودع يف منطقة التاجي والتي تأثرت 

بالعديد من املشاكل،" ٧ / ٢٠١٠ ؛ تدقيق املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق رقم ٠٨-٠٠٤ "نتائج وتكلفة واإلرشاف عىل 

إعادة بناء قاعدة التاجي العسكرية ومركز تجنيد بغداد" ١ / 
.٢٠٠٨

USACE، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    .٣٥٩
العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٤/١/٢٠١١.

GRD، بيان صحفي، "تجديد ما هو قديم، سالح ملهندسني    .٣٦٠
بالجيش األمرييك يرمم موقع األكادميية الدولية الرعاقية 

www.grd.usace.army.mil/10- ، املستقبيل،" ٠٨/١١/٢٠١٠
News.asp، الوصول إليه يف ١٤/١٢/٢٠١٠.

تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق رقم ١١-٠٠٩،    .٣٦١
"دعم الحكومة العراقية لألكادميية الدولية العراقية" ١ / ٢٠١١.
INL، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .٣٦٢

للحصول عىل بيانات بتاريخ، ١٠/١/٢٠١١ ، NEA-I، ردا عىل 
طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل 
بيانات بتاريخ، ٢٨/١٢/٢٠١٠ و ١٠/٠١/٢٠١١؛ OSD، ردا عىل 
طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل 

بيانات بتاريخ، ١٠/٤/٢٠٠٩ ؛ DoS، ردا عىل طلب املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ، 

٥/٤/٢٠٠٧ ؛ IRMS، فئة تقرير القوات الأمريكية في العراق 
لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد، ٢٠/٩/٢٠١٠.

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، RoLCA، رّداً عىل طلب    .٣٦٣
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

بتاريخ ٤/١/٢٠١١.
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، RoLCA، رّداً عىل طلب    .٣٦٤

البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
بتاريخ ٤/١/٢٠١١.

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، RoLCA، رّداً عىل طلب    .٣٦٥
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

بتاريخ ٤/١/٢٠١١.
السفارة األمريكية يف بغداد, RoLC، رداً عىل طلب البيانات    .٣٦٦

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، 
٤/١/٢٠١١؛ USAID، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٣/١/٢٠١١.
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، RoLCA، رّداً عىل طلب    .٣٦٧

البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
بتاريخ ٤/١/٢٠١١.

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، RoLCA، رّداً عىل طلب    .٣٦٨
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

بتاريخ ٤/١/٢٠١١.
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، RoLCA، رّداً عىل طلب    .٣٦٩

البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
بتاريخ ٤/١/٢٠١١.

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، INL، رّداً عىل طلب البيانات    .٣٧٠
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

 .١٣/١/٢٠١١
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، INL، رّداً عىل طلب البيانات    .٣٧١

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
 .٥/١/٢٠١١

HJC، رئيس املحكمة العليا مدحت املحمود، يف االجتامع مع    .٣٧٢
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٦/١/٢٠١١.

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، INL، رّداً عىل طلب البيانات    .٣٧٣
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

.١٣/١/٢٠١١
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، RoLC، رّداً عىل طلب البيانات    .٣٧٤

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 
.٤/١/٢٠١١

مسئويل ووزارة الخارجية، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص    .٣٧٥
إلعادة إعامر العراق، ١٣/١٢/٢٠١٠.

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، INL، رّداً عىل طلب البيانات    .٣٧٦
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العراق،" املجلد. ١ : النتائج الرئيسية ، ٣ / ٢٠١٠ ، ص ٥٢.
www.cabinet.iq/ArticleShow. ،"مجلس الوزراء" ،GOI   .٤٨٦

aspx?=1573، الوصول إليه يف ٢٩/١٢/٢٠١٠.
الحكومة العراقية، اللجنة العليا السرتاتيجية الحد من الفقر،    .٤٨٧
البنك الدويل، قسم الرشق األوسط، "تقرير بيانات الفقر يف 
العراق،" املجلد. ١ : النتائج الرئيسية ، ٣ / ٢٠١٠ ، ص ٥٢.

الحكومة العراقية، اللجنة العليا السرتاتيجية الحد من الفقر،    .٤٨٨
البنك الدويل، قسم الرشق األوسط، "تقرير بيانات الفقر يف 
العراق،" املجلد. ١ : النتائج الرئيسية ، ٣ / ٢٠١٠ ، ص ٥٢.

الحكومة العراقية، اللجنة العليا السرتاتيجية الحد من الفقر،    .٤٨٩
البنك الدويل، قسم الرشق األوسط، "تقرير بيانات الفقر يف 
العراق،" املجلد. ١ : النتائج الرئيسية ، ٣ / ٢٠١٠ ، ص ١٧.

الحكومة العراقية، اللجنة العليا السرتاتيجية الحد من الفقر،    .٤٩٠
البنك الدويل، قسم الرشق األوسط، "تقرير بيانات الفقر يف 
العراق،" املجلد. ١ : النتائج الرئيسية ، ٣ / ٢٠١٠ ، ص ٣٠.

GOI، مجلس الوزراء، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص    .٤٩١
إلعادة اإلعامر الحصول عىل البيانات ١١/١/٢٠١١. 

الحكومة العراقية، ووزارة التخطيط والتعاون اإلمنايئ، "ملخص    .٤٩٢
خطة التنمية الوطنية (٢٠١٠-٢٠١٤)،" ٢٠١٠/١٠، صفحة ٤.

DoS، تقرير حالة العراق، ١٠/١١/٢٠١٠، الرشيحة ١٧؛  أمانات    .٤٩٣
بغداد، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة اإلعامر 

الحصول عىل البيانات بتاريخ، ١٥/١/٢٠١١. 
الحلول العاليمة الدولية، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص    .٤٩٤

إلعادة اإلعامر الحصول عىل البيانات بتاريخ، ١٣/١/٢٠١١ ؛ 
DoS، تقرير حالة العراق ، ١٠/١١/٢٠١٠ ، الرشيحة ١٧. 

DoS، تقرير حالة العراق، ١٠/١١/٢٠١٠ ، الرشيحة ١٧.   .٤٩٥
GOI, أمانات بغداد، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة    .٤٩٦

اإلعامر الحصول عىل البيانات ١٥/١/٢٠١١. 
DoS، تقرير حالة العراق، ١/١٢/٢٠١٠ ، الرشيحة ١٥.   .٤٩٧

حكومة إقليم كردستان، املجلس العراقي لالستثامر، "قامئة    .٤٩٨
املشاريع املرخصة يف إقليم كردستان من ٠١/٠٨/٢٠٠٦ إىل 

www.kurdistaninvestment.org/ ،٣١/١٢/٢٠١٠"، ص ٢١
 ،Default.aspx?page=sitecontents&c=licensedprojects

الوصول إليه يف ٥/١/٢٠١١.
DoS، تقرير حالة العراق، ١/١٢/٢٠١٠ ، الرشيحة ١٥.   .٤٩٩

 ،DoS تقرير حالة العراق، ١٠/١١/٢٠١٠، الرشيحة ١٧ ؛ ،DoS   .٥٠٠
تقرير حالة العراق ، ١٧/١١/٢٠١٠ ، الرشيحة ١٩. 

DoS، تقرير حالة العراق، ١٠/١١/٢٠١٠ ، الرشيحة ١٧.   .٥٠١

DoS، تقرير حالة العراق، ١٧/١١/٢٠١٠ ، الرشيحة ١٩.   .٥٠٢
DoS، تقرير حالة العراق، ١٧/١١/٢٠١٠ ، الرشيحة ١٨،    .٥٠٣

الحكومة العراقية، اللجنة العليا السرتاتيجية الحد من الفقر، 
البنك الدويل، قسم الرشق األوسط، "تقرير بيانات الفقر يف 
العراق،" املجلد. ١ : النتائج الرئيسية ، ٣ / ٢٠١٠ ، ص ٣٣.

الحكومة العراقية، اللجنة العليا السرتاتيجية الحد من الفقر،    .٥٠٤
البنك الدويل، قسم الرشق األوسط، "تقرير بيانات الفقر يف 

 ،DoS العراق،" املجلد. ١ : النتائج الرئيسية، ٣/٢٠١٠، ص ٣١؛
تقرير حالة العراق ، ٢٧/١٠/٢٠١٠ ، الرشيحة ١٨.

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر    .٥٠٥
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٤/١/٢٠١١. 

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر    .٥٠٦
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٤/١/٢٠١١.

وزارة الزراعة األمريكية، بيان صحفي، "تقرير أنشطة املبيعات    .٥٠٧
لرشكات التصدير الخاصة للجهات غري املعروفة والعراق،" 

www.fas.usda.gov/scriptsw/PressRelease/ ، ٢٣/١٢/٢٠١٠
 ،pressrel_dout.asp?Entry=valid&PrNum=0311-10

الوصول إليه يف ٢١/١/٢٠١١.
السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص    .٥٠٨

إلعادة اإلعامر الحصول عىل البيانات بتاريخ، ١٣/١/٢٠١١ ؛ 
DoS، تقرير حالة العراق ، ١٧/١١/٢٠١٠ ، الرشيحة ١٨.
www. املياه يف ملفات حقائق العراق"، ٢٠١٠/١٠" ،IAU   .٥٠٩

iauiraq.org/reports/Water%20in%20Iraq%20Fact-
sheet-Final.pdf، الوصول إليه يف ٣/١/٢٠١١.

السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص    .٥١٠
إلعادة اإلعامر الحصول عىل البيانات بتاريخ، ٤/١/٢٠١١ ؛ وزارة 

الزراعة األمريكية، االستخبارات الخارجية، "العراق: توقعات 
إنتاج القمح شبه الطبيعية يف ١١/٢٠١٠ ،" تقرير استخبارات 

السلع، ١١/٥/٢٠١٠.
DoS، تقرير حالة العراق، ١٧/١١/٢٠١٠ ، الرشيحة ١٨.   .٥١١
DoS، تقرير حالة العراق، ١٠/١١/٢٠١٠ ، الرشيحة ١٦.   .٥١٢

مكتب محافظ البرصة، مساعد للشؤون البلدية والخدمات    .٥١٣
األساسية ، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق، ١٣/١/٢٠١١.

NEA-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ١٤/١/٢٠١١.

السفارة األمريكية يف بغداد, رداً عىل طلب البيانات الصادر عن    .٤٥٩
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، ١٤/١/٢٠١١.

GOI، نائب وزير كال من وزارة النفط والكهرباء، يف االجتامع    .٤٦٠
مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٠٨/١١/٢٠١٠.

مجلس األمن، S/٥٦٣/٢٠١٠، "التقرير الثالث لألمني العام املقدم    .٤٦١
عمال بالفقرة ٣ من القرار ١٩٠٥ (٢٠٠٩)،" ٠١/١١/٢٠١٠، ص ٢.
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، التقرير ربع السنوي    .٤٦٢
لكونغرس الولايات المتحدة ، ٢٠٠٩/١٠ ، ص ٨٣–٨٤ ؛ مجلس 

األمن، S/٤٣٠/٢٠٠٩ ، "التقرير األول لألمني العام عمال بالفقرة ٣ 
من القرار ١٨٥٩ (٢٠٠٨)،" ص ٣.

مجلس األمن، S/٥٦٧/٢٠١٠، "مذكرة شفوية مؤرخة ٢٨ ترشين    .٤٦٣
األول/أكتوبر ٢٠١٠ من البعثة الدامئة للعراق لدى األمم املتحدة 

موجهة إىل رئيس مجلس األمن،" ٠٢/١١/٢٠١٠، ص ٨.
مجلس األمن، S/٥٦٧/٢٠١٠، "مذكرة شفوية مؤرخة ٢٨ ترشين    .٤٦٤

األول/أكتوبر ٢٠١٠ من البعثة الدامئة للعراق لدى األمم املتحدة 
موجهة إىل رئيس مجلس األمن،" ٠٢/١١/٢٠١٠، ص ٦.

IAMB، بيان صحفي، "بيان االستشارية الدولية ومجلس مراقبة    .٤٦٥
www.iamb.info/، إدارة صندوق تنمية العراق، "٢٥/١٠/٢٠١٠

pr/pr102510.htm، الوصول إليه يف ٠٦/٠١/٢٠١١.
NEA-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    .٤٦٦

العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ١١/٠١/٢٠١١.
www.eia. ،موجزات التحليل القطري: العراق ، ٩ / ٢٠١٠ ،EIA   .٤٦٧

doe.gov/cabs/iraq/oil.html، الوصول إليه يف ٢٢/١/٢٠١١.
www.oil.gov.iq/DOMESTIC%20 ،وزارة النفط ،GOI   .٤٦٨
CONSUMPTION.php، الوصول إليه يف ٠٩/١٢/٢٠١٠.

MEES، التقرير الأسبوعي، املجلد. ٥٣ رقم ٤٧ ، ٢٢/١١/٢٠١٠ ،    .٤٦٩
ص ٤.

MEES، التقرير الأسبوعي، املجلد. ٥٣ رقم ٤٧ ، ٢٢/١١/٢٠١٠ ،    .٤٧٠
ص ٤.

MEES، التقرير الأسبوعي، املجلد. ٥٣ رقم ٤٧ ، ٢٢/١١/٢٠١٠ ،    .٤٧١
ص ٤.

MEES، التقرير الأسبوعي، املجلد. ٥٣ رقم ٤٧ ، ٢٢/١١/٢٠١٠ ،    .٤٧٢
ص ٤.

الوكالة الدولية للطاقة، موجزات التحليل القطري، العراق، الغاز    .٤٧٣
 ، ,www.eia.doe.gov/cabs/iraq/NaturalGas.html الطبيعي

الوصول إليه يف ٥/١/٢٠١١.
MEES، التقرير الأسبوعي، املجلد. ٥٣ رقم ٤٩ ، ٠٦/١٢/٢٠١٠ ،    .٤٧٤

ص ٤.
GOI، نائب وزير كال من وزارة النفط والكهرباء، يف االجتامع    .٤٧٥
مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٠٨/١١/٢٠١٠.
www.cabinet.iq/ArticleShow. ،"مجلس الوزراء" ،GOI   .٤٧٦

aspx?=1573، الوصول إليه يف ٢٩/١٢/٢٠١٠.
مجلس محافظة البرصة لجنة الكهرباء، الرئيس/ يف االجتامع مع    .٤٧٧
 ،DoS املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٢/١/٢٠١١ ؛

تقرير حالة العراق ، ١٧/١١/٢٠١٠ ، الرشيحة ١٤.
مكتب محافظ البرصة، مساعد للشؤون البلدية والخدمات    .٤٧٨

األساسية ، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق، ١٣/١/٢٠١١.

GOI، رئيس اللجنة العليا للسياسات للحد من الفقر يف العراق،    .٤٧٩
بيان صحفي، ٢٥/١١/٢٠٠٩ ، ص ١.

الحكومة العراقية، اللجنة العليا السرتاتيجية الحد من الفقر،    .٤٨٠
البنك الدويل، قسم الرشق األوسط، "تقرير بيانات الفقر يف 
العراق،" املجلد. ١ : النتائج الرئيسية ، ٣ / ٢٠١٠ ، ص ٢٧.

الحكومة العراقية، اللجنة العليا السرتاتيجية الحد من الفقر،    .٤٨١
البنك الدويل، قسم الرشق األوسط، "تقرير بيانات الفقر يف 
العراق،" املجلد. ١ : النتائج الرئيسية ، ٣ / ٢٠١٠ ، ص ١٠.

الحكومة العراقية، اللجنة العليا السرتاتيجية الحد من الفقر،    .٤٨٢
البنك الدويل، قسم الرشق األوسط، "تقرير بيانات الفقر يف 

العراق،" املجلد. ١ : النتائج الرئيسية ، ٣ / ٢٠١٠ ، ص ٣١-٣٢.
الحكومة العراقية، اللجنة العليا السرتاتيجية الحد من الفقر،    .٤٨٣
البنك الدويل، قسم الرشق األوسط، "تقرير بيانات الفقر يف 
العراق،" املجلد. ١ : النتائج الرئيسية ، ٣ / ٢٠١٠ ، ص ٤١.

GOI، رئيس اللجنة العليا للسياسات للحد من الفقر يف العراق،    .٤٨٤
بيان صحفي، ٢٥/١١/٢٠٠٩ ، ص ١، بخصوص "تقرير بيانات 

الفقر يف العراق،" املجلد ١: النتائج الرئيسية ، ٣ / ٢٠١٠ ، ص 
.١٠

الحكومة العراقية، اللجنة العليا السرتاتيجية الحد من الفقر،    .٤٨٥
البنك الدويل، قسم الرشق األوسط، "تقرير بيانات الفقر يف 

رئيس مجلس األمن؛ السفارة األمريكية يف بغداد، رّداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

 .٤/١/٢٠١١
تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق رقم ١٠-٠٠٦،    .٤٣٦
"صندوق التنمية العراقي: السياسات لتوجيهية الالزمة لتعزيز 

املساءلة ألموال التي يديرها سالح املهندسني بالجيش األمرييك،" 
١٠/٢٠٠٩، عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق ١٠-٠١٤، "عملية الدفع املستمر للفواتري لصندوق 
تنمية العراق يحتاج إىل االهتامم،" ٢٠١٠/٤؛ عمليات تدقيق 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ١٠-٠٢٠، "صندوق 
تنمية العراق: وزارة الدفاع بحاجة إىل تحسني الضوابط املالية 

واإلدارية،" ٧ / ٢٠١٠؛ عمليات تدقيق املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق ١١-٠٠٢، "التوجيهات الالزمة الستخدام 

أموال األصول املتبقية العراقية املكتسبة واملصادرة"، ٢٠١٠/١٠. 
ما مجموعه ٢٨٤٫٥ مليون دوالر من األموال غري امللتزم بها أو 

االلتزامات غري املصفاة تبقى يف أربعة حسابات يف صندوق 
تنمية العراق أو تابعة لصندوق تنمية العراق. ويشمل هذا 

املبلغ ٤٧٫٣ مليون دوالر التي تسعى وزارة الدفاع حاليا إلثبات 
حق إنتامئها إىل صندوق تنمية العراق.

مجلس األمن الدويل ١٩٥٨، ١٥/١٢/٢٠١٠، األمم املتحدة "النفط    .٤٣٧
www.un.org/Depts/oip/ ،مقابل الغذاء"، ٠٤/١١/٢٠٠٣
background/index.html، الوصول إليه يف ١٩/١/٢٠١١.

UN، بيان صحفي، "العراق: مجلس األمن ينهي عدة تفويضات    .٤٣٨
ذات صلة بالحرب يف جلسة "تاريخية"، طريق العودة إىل 

www.un.org/apps/news/printnews.،"الدميقراطية
asp?nid=37082 الوصول إليه يف ١٥/١٢/٢٠١٠.

NEA-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    .٤٣٩
العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ١١/٠١/٢٠١١.

GOI، وزارة النفط، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة    .٤٤٠
إعامر العراق، ٠٨/١١/٢٠١٠.

GOI، نائب وزير كال من وزارة النفط والكهرباء، يف االجتامع    .٤٤١
مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٠٨/١١/٢٠١٠.

MEES، التقرير الأسبوعي، املجلد. ٥٣ رقم ٤٩ ، ٠٦/١٢/٢٠١٠ ،    .٤٤٢
ص ٣.

EIU، التقرير القطري: العراق ، ٢٠١٠/١١، ص ١٤؛ الوكالة    .٤٤٣
الدولية للطاقة، توقعات الطاقة العاملية ٢٠١٠ ، الجزء األول، 

"اتجاهات الطاقة العاملية"، ص ١٣٢.
MEES،  التقرير الأسبوعي، املجلد. ٥٣ رقم ٤٧ ، ٢٢/١١/٢٠١٠    .٤٤٤
، ص ٥؛ الوكالة الدولية للطاقة، توقعات الطاقة العاملية ٢٠١٠ ، 

الجزء األول، "اتجاهات الطاقة العاملية"، ص ١٣٢.
EIU، التقرير القطري: العراق ، ٢٠١٠/١١ ، ص ١٤.   .٤٤٥

وكالة الطاقة الدولية، توقعات الطاقة العاملية ٢٠١٠ ، الجزء    .٤٤٦
األول ، "اتجاهات الطاقة العاملية"، ص ١٣٢ ؛ الحكومة العراقية، 
وزارة البرتول، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق، ٠٨/١١/٢٠١٠.
وكالة الطاقة الدولية ، توقعات الطاقة العاملية ٢٠١٠ "امللخص    .٤٤٧

التنفيذي" ، ص ٦.
الرشكة الربيطانية للبرتول، بيان صحفي، " حقل الرميلة يفوق    .٤٤٨

١٠٪ عن نسبة االنتاج املستهدف،" ١١/١/٢٠١١ ؛ DoS، تقرير 
حالة العراق ، ١٠/١١/٢٠١٠ ، الرشيحة ١٥.

مجلس محافظة البرصة، مديرية الكهرباء، املدير العام ملنظمة    .٤٤٩
عمليات الرميلة، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق، ١٣/١/٢٠١١.
MEES، التقرير الأسبوعي ، املجلد. ٥٣ رقم ٤٩ ، ٠٦/١٢/٢٠١٠،    .٤٥٠

ص ٢ ؛ الوكالة الدولية للطاقة، ردا عىل طلب املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق الحصول عىل بيانات بتاريخ، 

.١٤/١/٢٠١١
MEES، التقرير الأسبوعي، املجلد. ٥٣ رقم ٤٩ ، ٠٦/١٢/٢٠١٠ ،    .٤٥١

ص ٢.
MEES، التقرير الأسبوعي، املجلد. ٥٣ رقم ٤٩ ، ٠٦/١٢/٢٠١٠ ،    .٤٥٢

ص ٢.
EIU، تقرير العراق ، ٢٠١٠/١١ ، ص ١٤.   .٤٥٣

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر    .٤٥٤
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٤/١/٢٠١١.
NEA-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    .٤٥٥

العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ١١/٠١/٢٠١١.
www.oil.gov.iq/oil%20،الحكومة العراقية، وزارة النفط   .٤٥٦

arab/، الوصول إليه يف ٠٩/١٢/٢٠١٠.
www.oil.gov.iq/oil%20،الحكومة العراقية، وزارة النفط   .٤٥٧

arab/، الوصول إليه يف ٠٩/١٢/٢٠١٠.
السفارة األمريكية يف بغداد, رداً عىل طلب البيانات الصادر عن    .٤٥٨
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ١٣/١/٢٠١١؛ 
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الوصول إليه يف ١٣/١٢/٢٠١٠.
 (٢٠١٠/١/IPP) وزارة الكهرباء، إعالن، "مناقصة استثامر رقم   .٥٥٣
عىل www.moelc.gov.iq/default_en.aspx، الوصول إليه 
يف ١٣/١٢/٢٠١٠ ؛ وزارة الكهرباء، "إعالن مولدات الكهرباء 
 ،www.moelc.gov.iq/default_en.aspx "، (٢) املستقلة

الوصول إليه يف ٢٧/١٢/٢٠١٠.
السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب استدعاء البيانات من    .٥٥٤

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٤/١/٢٠١١، 
و١٣/١/٢٠١١.

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر    .٥٥٥
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٤/١/٢٠١١.

السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب استدعاء البيانات من    .٥٥٦
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٤/١/٢٠١١، 

و١٣/١/٢٠١١.
وزارة الكهرباء ومجلس العمل االمريىك بارسونز ، المخطط    .٥٥٧
الرئيسي للكهرباء في العراق ، التقرير النهايئ ، املجلد. ١ ، 

املوجز التنفيذي ، ٢٠١٠/١٢ ، ص ٣ ، ٢٢ ، ٢٥.
وزارة الكهرباء ومجلس العمل االمريىك بارسونز ، المخطط    .٥٥٨
الرئيسي للكهرباء في العراق ، التقرير النهايئ ، املجلد. ١ ، 

املوجز التنفيذي ، ٢٠١٠/١٢ ، ص ٤, ٥, ١٢, ١٤, ١٨.
ITAO/ESD، تقارير أداء الكهرباء اليومي، ١/١٠/٢٠١٠-   .٥٥٩

.٣١/١٢/٢٠١٠
وزارة الكهرباء ومجلس العمل االمريىك بارسونز ، المخطط    .٥٦٠
الرئيسي للكهرباء في العراق ، التقرير النهايئ ، املجلد. ١ ، 

املوجز التنفيذي ، ٢٠١٠/١٢ ، ص ١٠-١١.
وزارة الكهرباء ومجلس العمل االمريىك بارسونز ، المخطط    .٥٦١
الرئيسي للكهرباء في العراق ، التقرير النهايئ ، املجلد. ١ ، 

املوجز التنفيذي ، ٢٠١٠/١٢ ، ص ٣، ١٩.
باري شنايدر، "ردود راديكالية ألنظمة راديكالية: تقييم املقاومة    .٥٦٢
اإلتقائية النتشار األسلحة النووية،" ماكناير ورقة رقم ٤١، جامعة 
الدفاع الوطنية، املعهد الوطني للدراسات االسرتاتيجية، ١٩٩٥/٥، 

ص ١٣-١٤.
قرار مجلس األمن رقم ٦٨٧ ، ٣/٤/١٩٩١؛ قرار مجلس األمن رقم    .٥٦٣

 .٧٠٧، ١٥/٨/١٩٩١
البيت االبيض، مكتب نائب الرئيس ديك تشيني، ورقة حقائق،    .٥٦٤

"مجلس األمن األمم املتحدة يف االجتامع رفيع املستوى حول 
www.whitehouse.gov/the-press- ، العراق" ١٥/١٢/٢٠١٠

office/2010/12/15/fact-sheet-un-security-council-
high-level-meeting-iraq، الوصول إليه يف ١٤/١/٢٠١١.

الحكومة العراقية، مكتب DPM لشئون الطاقة، ٢٣/١/٢٠١١.   .٥٦٥
MEES، التقرير الأسبوعي، املجلد. ٥٣ رقم ٣٣ ، ١٦/٨/٢٠١٠ ،    .٥٦٦

ص ١٤.
USACE، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    .٥٦٧

العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ١/٤/٢٠١١.
USACE، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    .٥٦٨

العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ١/٤/٢٠١١.
ABO، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .٥٦٩

للحصول عىل بيانات بتاريخ، ٢٢/١٢/٢٠١٠.
USACE، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    .٥٧٠

الخاص إلعادة إعامر العراق، ٠٤/٠١/٢٠١١ ، NEA-I، رّداً عىل 
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق، ٢٨/١٢/٢٠١٠ ؛ IRMS، فئة التقرير للقوات الأمريكية 
في العراق لبرنامج الاستمجابة الطارئة للقائد ، ٢٠/٩/٢٠١٠.

IAU، UN، "املياه يف ملفات حقائق العراق"، ٢٠١٠/١٠    .٥٧١
www.iauiraq.org/reports/Water%20in%20Iraq%20

Factsheet-Final.pdf, ، الوصول إليه يف ٣/١/٢٠١١.
DoS، تقرير حالة العراق، ١٧/١١/٢٠١٠ ، الرشيحة ١٨.   .٥٧٢

UNESCO، بيان صحفي، "اليونسكو تطلق مبادرة تهدف إىل    .٥٧٣
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 ؛ السفارة األمريكية يف بغداد، رّداً 

عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق، ١٣/١/٢٠١١.

IAU، UN، "املياه يف ملفات حقائق العراق"، ٢٠١٠/١٠    .٥٧٤
www.iauiraq.org/reports/Water%20in%20Iraq%20

Factsheet-Final.pdf، الوصول إليه يف ٣/١/٢٠١١.
GOI، املركز الوطني لالعالم، بيان صحفي، "املرحلة األوىل من    .٥٧٥

www.nmc. ، االستطالع الهيدرو جيولوجي،"  ١٩/١٢/٢٠١٠
gov.iq/english/lnews_e/2010/12/19_2.htm,، الوصول إليه 

.٢٠١١/٠١/٠٣
USAID، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    .٥٣٦

العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ، ٣/١٠/٢٠١٠ ؛ املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق، التقارير ربع السنوية ونصف 

السنوية إلى كونغرس الولايات المتحدة ، ٢٠١٠/١٠ ص ٩٩.
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام    .٥٣٧

الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 
 .٣/٠١/٢٠١١

جرنال موتورز، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    .٥٣٨
الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٧/١/٢٠١١.

media.gm.com/ ، جرنال موتورز، بيان صحفي، ١٢/٠١/٢٠١١   .٥٣٩
content/media/me/en/news.detail.brand_gm.html/
content/Pages/news/me/en/2011/GM/01_12_GM_
Middle_East_Fourth_Quarter_2010، الوصول إليه يف 

.١٨/١/٢٠١١
جرنال موتورز، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    .٥٤٠

الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٧/١/٢٠١١.
بنك االسترياد والتصدير، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص    .٥٤١
إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٧/١/٢٠١١.

غرفة التجارة االمريكية، مدير شئون الرشق األوسط، يف مقابلة    .٥٤٢
مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٥/١٢/٢٠١٠.

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر    .٥٤٣
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٤/١/٢٠١١.

USACE، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    .٥٤٤
الخاص إلعادة إعامر العراق، ٠٤/٠١/٢٠١١ ، NEA-I، رّداً عىل 
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق، ٢٨/١٢/٢٠١٠ ؛ OSD، رّداً عىل طلب البيانات الصادر 

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٠/٤/٢٠٠٩؛ 
IRMS، فئة التقرير للقوات الأمريكية في العراق لبرنامج 

الاستمجابة الطارئة للقائد ، ٢٠/٩/٢٠١٠.
السفارة األمريكية يف بغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن    .٥٤٥
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٤/١/٢٠١١ ؛ وزارة 
الكهرباء ومجلس العمل األمرييك بارسونز، المخطط الرئيسي 
لكهرباء العراق، التقرير النهايئ، املجلد. ١ ، املوجز التنفيذي، 

٢٠١٠/١٢؛ بارسونز مجلس العمل األمرييك، بيان صحفي، 
"وزارة الكهرباء العراقية تقدم خطة ٢٠١٠-٢٠٣٠ الرئيسية يف 
www.pbworld.co.uk/index. ،مؤمتر اسطنبول"، ٥/١/٢٠١١

php?doc=7&aid=143، الوصول إليه يف ٥/١/٢٠١١.
ITAO/ESD، تقارير أداء الكهرباء اليومي، ٢٠٠٩/١/١٠-   .٥٤٦

.٢٠١٠/٣١/١٢
ITAO/ESD، تقارير أداء الكهرباء اليومي، ٢٠٠٩/١/١٠-   .٥٤٧

.٢٠١٠/٣١/١٢
ITAO/ تقرير حالة العراق، ٢٥/١٠/٢٠٠٦، الرشيحة ١١ ؛ ،DoS   .٥٤٨

ESD، تقارير أداء الكهرباء اليومي ، ١/٦/٢٠٠٦-٣١/١٢/٢٠١٠.
ITAO/ تقرير حالة العراق، ٢٥/١٠/٢٠٠٦، الرشيحة ١١ ؛ ،DoS   .٥٤٩

ESD، تقارير أداء الكهرباء اليومي ، ١/٦/٢٠٠٦-٣١/١٢/٢٠١٠.
DoS، تقرير حالة العراق ، ٢٥/١٠/٢٠٠٦ ، الرشيحة ١١ ؛    .٥٥٠
ITAO/ESD تقارير أداء الكهرباء اليومي ،  ١/٦/٢٠٠٦-

٣١/١٢/٢٠١٠؛ الرشكة العاملية لالستثامر، عرض تقدميي عن 
مشاريع الرشكة ملنتج الكهرباء املستقل يف إقليم كردستان، مؤمتر 

مرافق MEED بالعراق ٢٠١٠، اسطنبول، تركيا ، ١٤/١٢/٢٠١٠.
ITAO/ESD، تقارير أداء الكهرباء اليومي، ٢٠٠٩/١/١٠-   .٥٥١

٢٠١٠/٣١/١٢؛ رشكة فارتسيال، نرشة صحفية، "رشكة فارتسيال 
تستقبل اتفاق تشغيل وصيانة ملحطات الطاقة العراقية العامئة،" 

www.wartsila.com/,en,press,releases,all_، ١٢/٠٥/٢٠١٠
releases,,20068131103430,no,7800.htm، الوصول إليه يف 

.١٢/١/٢٠١١
الرشكة العاملية لالستثامر، عرض تقدميي عن مشاريع الرشكة    .٥٥٢

ملنتج الكهرباء املستقل يف إقليم كردستان، مؤمتر مرافق 
MEED بالعراق ٢٠١٠، اسطنبول، تركيا ، ١٤/١٢/٢٠١٠ ؛ 

السفارة األمريكية يف بغداد ، رّداً عىل طلب البيانات الصادر 
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٣/٠١/٢٠١١ ، 
جرنال الكرتيك، بيان صحفي، "اثنان من محطات توليد الطاقة 

الكهربائة املستقلني تتميز بتقنيات رشكة جرنال الكرتيك يف 
كردستان ستساعد عىل تلبية متطلبات شامل العراق املتزايدة 

www.gepower.com/about/ من الطاقة"، ١٧/٠٢/٢٠١٠
press/en/2010_press/021710b.htm الوصول إليه يف 

٢٠١٠/١٦/١١ ؛ رشكة جرنال الكرتيك ، بيان صحفي، "توربينات 
جرنال الكرتيك ملساعدة شامل العراق يف تلبية االحتياجات 

www.genewscenter. ، املتزايدة من الطاقة،" ٠٦/١٢/٢٠١٠
com/Press-Releases/GE-Turbines-to-Help-Meet-

 ،Northern-Iraq-s-Growing-Energy-Needs-2d52.aspx

مكتب محافظ البرصة، مساعد للشؤون البلدية والخدمات    .٥١٤
األساسية ، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق، ١٣/١/٢٠١١.
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام    .٥١٥

الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 
.٢٠١١/٠١/١٠

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام    .٥١٦
الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 

.٢٠١١/٠١/٠٣
إنماء ، بيان صحفي، "صادرات التمر الطازج    .٥١٧

www.inma-iraq. ،ينهي ٢٠ سنة من التوقف
com/?pnwame=open&f=doc100337_

newspik049_250px.jpg&id=337&type=html الوصول 
إليه يف ٠٣/٠١/٢٠١١.

إنماء ، بيان صحفي، "صادرات التمر الطازج    .٥١٨
www.inma-iraq. "،ينهي ٢٠ سنة من التوقف

com/?pname=open&f=doc100337_
newspik049_250px.jpg&id=337&type=html الوصول 

إليه يف ٠٣/٠١/٢٠١١.
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام    .٥١٩

الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 
.٢٠١١/٠١/٠٣

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام    .٥٢٠
الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 

.٢٠١١/٠١/٠٣
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر    .٥٢١

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٤/١/٢٠١١.
DoS، تقرير حالة العراق، ١٧/١١/٢٠١٠ ، الرشيحة ١٥.   .٥٢٢

IMF، التقرير القطري رقم ٣١٦/١٠، "العراق: أول مراجعة    .٥٢٣
مبوجب الرتتيبات االحتياطية، طلب اإلعفاء من عدم االمتثال 

ملعيار األداء، اإلعفاء من التطبيق، وإعادة مرحلة الدخول" 
امللخص التنفيذي؛ الوكالة الدولية للطاقة، تقرير القطر: العراق ، 

٢٠١٠/١١ ، ص ١٤.
EIU، التقرير القطري: العراق ، ٢٠١٠/١١ ، ص ١٤.   .٥٢٤

IMF، التقرير القطري رقم ٣١٦/١٠، "العراق: أول مراجعة    .٥٢٥
مبوجب الرتتيبات االحتياطية، طلب اإلعفاء من عدم االمتثال 

ملعيار األداء، اإلعفاء من التطبيق، وإعادة مرحلة الدخول" ٢٣ 
.٢٧-

DoS، تقرير حالة العراق، ٣/١١/٢٠١٠، الرشيحة ١٥؛ وزارة    .٥٢٦
الخزانة األمريكية، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة 

اإلعامر الحصول عىل البيانات بتاريخ، ١٠/١/٢٠١١. 
OPIC، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .٥٢٧

للحصول عىل بيانات بتاريخ ٥/١/٢٠١١.
OPIC، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .٥٢٨

للحصول عىل بيانات بتاريخ ٥/١/٢٠١١.
DoS، تقرير حالة العراق، ٣/١١/٢٠١٠، الرشيحة ١٦؛ فوينكس    .٥٢٩

كابيتال، الرشيك املدير، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص 
إلعادة اإلعامر الحصول عىل البيانات بتاريخ، ٩/١٢/٢٠١٠.

تايلور ديجونج، بيان صحفي، "تايلور ديجونج وفينيكس كابيتل    .٥٣٠
تطلقان رشكة الخدمات املالية واشنطن-وبغداد"، ٢٧/١٠/٢٠١٠ ، 

www.taylor-dejongh.com/news/press-releases/taylor-
dejongh-and-phoenix-capital-launch-washington-

baghdad-financial-services-firm/,  الوصول إليه يف 
.١٦/١/٢٠١١

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام    .٥٣١
الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 

.٢٠١١/٠١/١٠
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، بيان صحفي، "مؤمتر متويل    .٥٣٢
الصناعات متناهية الصغر يف العراق يحتفل مبنتجات القروض 

tijara-iraq.com/?pname=open&f=doc101725_ "املبتكرة
newspik061_web250px.jpg&id=1725&type=html&t
itle=Iraq_Microfinance_Industry_Conference_Cel-

ebrates_Innovative_Loan_Products، الوصول إليه يف 
.٣/١/٢٠١١

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام    .٥٣٣
الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 

.٢٠١١/٠١/٠٣
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام    .٥٣٤

الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 
.٢٠١١/٠١/٠٣

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام    .٥٣٥
الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 
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ABO، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .٦١٠
للحصول عىل بيانات بتاريخ، ٢٢/١٢/٢٠١٠.

DoS، تقرير حالة العراق، ١٠/١١/٢٠١٠ ، الرشيحة ١٦.   .٦١١
الحكومة العراقية، MOHED، بيان صحفي، "آل العجييل:    .٦١٢

استقبال ١٠٠ من أعضاء التدريس بالكليات لتلقي التدريب يف 
www.mohesr. ، الواليات املتحدة األمريكية، "٢٤/١١/٢٠١٠

gov.iq/EngPages/trainingUSAeE.htm, الوصول إليه يف 
.٠١/١٢/٢٠١٠

الحكومة العراقية، MOHED، بيان صحفي، "آل العجييل:    .٦١٣
استقبال ١٠٠ من أعضاء التدريس بالكليات لتلقي التدريب يف 

www.mohesr. ، الواليات املتحدة األمريكية، "٢٢/١١/٢٠١٠
gov.iq/EngPages/universitiesestablishedE.htm الوصول 

إليه يف ٠١/١٢/٢٠١٠.
DoD IG، رقم D-٢٠١٠-٠٣٧، الرقابة الداخلية عىل مدفوعات    .٦١٤

قوات مشاة البحرية األمريكية التجارية واملتنوعة واملنّفذة 
بنظام الرصف القابل لالنتشار" ٢٥/١/٢٠١٠.

DoD IG، D-٢٠٠٩-٠٥٤، "تحديد املعلومات الرسية يف    .٦١٥
أنظمة وزارة الدفاع غري الرسية خالل مراجعة الضوابط 

الداخلية وموثوقية البيانات يف نظام الرصف القابل لالنتشار ،" 
.١٧/٢/٢٠٠٩

كان هذا األمر جزءا من القوات متعددة الجنسيات يف العراق،    .٦١٦
وكان كال من هذه األوامر مصّنفة تبعا للقوات األمريكية يف 

العراق يف ١ كانون األول/يناير ٢٠١٠.
يعمل مركز املارشال عىل خلق بيئة أمنية أكرث استقرارا بني دول    .٦١٧

أمريكا الشاملية وأوروبا والدول األورآسيوية من خالل تعزيز 
املؤسسات الدميقراطية والعالقات، ال سيام يف مجال الدفاع، 
وتشجيع التعاون النشط والسلمي يف املجال األمني، وتعزيز 

الرشاكات الدامئة.

p?name=News&file=article&sid=170 الوصول إليه يف 
.٥/١٢/٢٠١٠

السفارة األمريكية يف بغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن    .٥٩٧
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٥/١/٢٠١١ ؛ الحكومة 
العراقية، وزارة النقل، بيان صحفي، "وزير النقل يستقبل وزيرة 
www. ، التجارة الفرنسية يف مطار بغداد الدويل،" ٠٨/١١/٢٠١٠
motrans.gov.iq/english/index.php?name=News&file=

article&sid=177 الوصول إليه يف ٠٥/١٢/٢٠١٠.
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، التقرير ربع السنوي    .٥٩٨
 ،USACE لكونغرس الولايات المتحدة ، ٣٠/٤/٢٠١٠ ، ص ٧٥ ؛
رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق، ٥/١/٢٠١١.
السفارة األمريكية يف بغداد, رداً عىل طلب البيانات الصادر عن    .٥٩٩

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٥/١/٢٠١١؛ 
USACE، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٥/١/٢٠١١.
USACE، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    .٦٠٠

الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٥/١/٢٠١١؛ السفارة 
األمريكية يف بغداد, رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٥/١/٢٠١١.
USACE، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    .٦٠١

العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٥/١/٢٠١١.
السفارة األمريكية يف بغداد, رداً عىل طلب البيانات الصادر عن    .٦٠٢

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٥/١/٢٠١١؛ 
USACE، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٥/١/٢٠١١.
السفارة األمريكية يف بغداد, رداً عىل طلب البيانات الصادر عن    .٦٠٣

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٥/١/٢٠١١؛ 
USACE، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٥/١/٢٠١١.
السفارة األمريكية يف بغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر    .٦٠٤

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٠٤/١٠/٢٠١٠ 
، ١٤/١٠/٢٠١٠ ، و٠٥/٠١/٢٠١١ ؛ السفارة األمريكية يف بغداد، 

املستشار االقتصادي، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق، ٢٧/٩/٢٠١٠؛ املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق، التقرير ربع السنوي لكونغرس الولايات المتحدة ، ٤ 

/ ٢٠١٠ ، ص ٨٨ ؛ SIGIR PA-٠٨-١٦٠، "تقرير عن مستشفى 
أطفال البرصة، البرصة، العراق،" ٢٨/٧/٢٠٠٩ ؛ GRD، بيان 

صحفي، "مستشفى أطفال البرصة تتسلم ألعاب بقيمة ١٠,٠٠٠ 
www.grd.usace.army. ،دوالر يف دفعة خاصة،" ١٩/٣/٢٠١٠
mil/news/releases/NR09-03-19-03.pdf الوصول إليه يف 

.٢٠/١٠/٢٠١٠
السفارة األمريكية يف بغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر    .٦٠٥

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٠٤/١٠/٢٠١٠ 
، ١٤/١٠/٢٠١٠ ، و٠٥/٠١/٢٠١١ ؛ واملستشار االقتصادي، 

يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
٢٧/٩/٢٠١٠؛ املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، التقرير 
ربع السنوي لكونغرس الولايات المتحدة ، ٤ / ٢٠١٠ ، ص ٨٨ 

؛ SIGIR PA-٠٨-١٦٠، "تقرير عن مستشفى أطفال البرصة، 
البرصة، العراق،" ٧/٢٠٠٩ ؛ GRD، بيان صحفي، "مستشفى 
أطفال البرصة تتسلم ألعاب بقيمة ١٠,٠٠٠ دوالر يف دفعة 

www.grd.usace.army.mil/news/re- ،١٩/٣/٢٠١٠  ااصة،"
leases/NR09-03-19-03.pdf, الوصول إليه يف ٢٠/١٠/٢٠١٠؛ 

القوات األمريكية يف العراق، بيان صحفي، "افتتاح أول مستشفى 
www.army.mil/- ،لرسطان األطفال يف البرصة،" ٢٦/١٠/٢٠١٠
news/2010/10/26/47156-iraqs-first-childrens-cancer-

hospital-opens-in-basra, الوصول إليه يف ٧/١/٢٠١١.
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام    .٦٠٦

الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 
.٢٠١١/٠١/٠٣

UNESCO، بيان صحفي، "مؤسسات عراقية تدعم إصالح    .٦٠٧
التعليم باعتباره طريق ملستقبل أكرث إرشاقا للبلد" ٣٠/٠٩/٢٠١٠ 

،  الوصول إليه يف ٥/١/٢٠١١.
السفارة األمريكية يف بغداد, رداً عىل طلب البيانات الصادر عن    .٦٠٨

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٥/١/٢٠١١؛ 
USACE، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٤/١/٢٠١١.
السفارة األمريكية يف بغداد, رداً عىل طلب البيانات الصادر عن    .٦٠٩

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٥/١/٢٠١١؛ 
USACE، ورقة الحقائق المجملة، ١/١/٢٠١١، ورداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

بتاريخ، ٤/١/٢٠١١.

يف ٥/١/٢٠١١
USACE، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    .٥٧٦

العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٥/١/٢٠١١.
USACE، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    .٥٧٧

العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٥/١/٢٠١١.
USACE، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    .٥٧٨

 SIGIR العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ، ٥/١/٢٠١١ ؛ تقارير
PA-٠٨-١٤٤ إىل PA-٠٨-١٤٨، ٠٨-١٤٨ ، "نظام معالجة مياه 

الرصف يف الفلوجة بالعراق" ، ٢٠٠٨/١٠.
USACE، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    .٥٧٩

العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٥/١/٢٠١١.
USACE, ورقة الحقائق المجملة، ١/١/٢٠١١، USACE، رداً    .٥٨٠

عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق بتاريخ، ٥/١/٢٠١١؛ السفارة األمريكية يف بغداد, 

رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق بتاريخ، ١٣/١/٢٠١١.

USACE، صحيفة وقائع تراكمية ، ١/١/٢٠١١ ؛ USACE، رداً    .٥٨١
عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق بتاريخ، ٥/١/٢٠١١.
USACE، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    .٥٨٢
 ،USACE الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٥/١/٢٠١١ ؛

بيان صحفي، "تنمية القدرات هي ذات األولوية العالية مع عزم 
سالح املهندسني بالجيش األمرييك يف العراق عىل انهاء املهمة" 
www.grd.usace.army.mil/news/releases/ ، ٠٥/١٠/٢٠١٠

NR10-10-05.pdf ، الوصول إليه يف ١٧/١٢/٢٠١٠.
ABO، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .٥٨٣

للحصول عىل بيانات بتاريخ، ٢٢/١٢/٢٠١٠.
USACE، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    .٥٨٤
الخاص إلعادة إعامر العراق، ٤/١/٢٠١١ ، NEA-I، رّداً عىل 

طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق، ٢٨/١٢/٢٠١٠ ؛ IRMS، فئة التقرير للقوات الأمريكية 
في العراق لبرنامج الاستمجابة الطارئة للقائد ، ٢٠/٩/٢٠١٠.

ABO، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .٥٨٥
للحصول عىل بيانات بتاريخ، ٢٢/١٢/٢٠١٠.

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، التقرير ربع السنوي    .٥٨٦
والتقرير نصف السنوي لكونغرس الولايات المتحدة ، ١ / ٢٠١٠ 
، ص ٦١ ؛ USACE، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ، ٥/١/٢٠١١ ؛ القوات 
األمريكية يف العراق، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ، ١٠/١/٢٠١١.
ABO، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .٥٨٧

للحصول عىل بيانات بتاريخ، ٢٢/١٢/٢٠١٠.
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر    .٥٨٨

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٥/١/٢٠١١.
السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب استدعاء البيانات من    .٥٨٩
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠١٠، 

.٥/١/٢٠١١
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر    .٥٩٠

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٥/١/٢٠١١.
DoS، تقرير حالة العراق، ٨/٩/٢٠١٠، الرشيحة ١٢؛ السفارة    .٥٩١

األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة 
اإلعامر الحصول عىل البيانات بتاريخ، ٥/١/٢٠١١ و١٣/١/٢٠١١.
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر    .٥٩٢

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٥/١/٢٠١١.
الحكومة العراقية، وزارة النقل، بيان صحفي، "العراق    .٥٩٣

يستعيد الحق يف التصويت يف منظمة الطريان املدين الدولية،" 
www.motrans.gov.iq/english/index.php? ، ٢٦/١٠/٢٠١٠
name=News&file=article&sid=171, الوصول إليه يف ١٢ / 

.٥ / ٢٠١٠
www.state.gov/r/pa/ei/ “,ملحوظة أساسية: العراق" ،DoS   .٥٩٤

bgn/6804.htm الوصول إليه يف ٢١/١٢/٢٠١٠.
الحكومة العراقية، وزارة النقل، بيان صحفي، "استئناف الرحالت    .٥٩٥
الجوية بني بغداد والدوحة وبني بغداد ومسقط،" ٢٢/١١/٢٠١٠ 

www.motrans.gov.iq/english/index.php?name=Ne،
ws&file=article&sid=187,، الوصول إليه يف ٠١/١٢/٢٠١٠، 

"توافق وزارة النقل عىل تشغيل رحالت من امسرتدام إىل بغداد" 
www.motrans.gov.iq/english/index.ph ، ٢٧/١٠/٢٠١٠
p?name=News&file=article&sid=172 الوصول إليه يف 

.٠٥/١٢/٢٠١٠
الحكومة العراقية، وزارة النقل، بيان صحفي، "يف املستقبل    .٥٩٦

القريب استئناف الرحالت إىل السويد وأملانيا وبريطانيا،" 
www.motrans.gov.iq/english/index.ph ، ٢٥/١٠/٢٠١٠
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 مصادر ومالحظات 
لإلدراج

املصادر

IRMS ، المعيار العالمي ، ٣/٩/٢٠١٠ ؛ وزارة الدفاع، يف التقرير 
إىل الكونغرس وفقا للقانون العام ١١١-١١٨, القسم ٩٠٠٥ والقانون 

العام ١١١-٨٤, القسم ١٢٢٢، "مراجعة وزارة الدفاع لربنامج 
االستجابة الطوارئة للقائد (CERP)،" بتاريخ ٧ / ٢٠١٠؛ وزارة 

الدفاع، خلية إدارة برنامج االستجابة الطارئة للقائد، رداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

٦/١/٢٠١١ و ١٣/١/٢٠١١؛ وزارة الدفاع،تعليمات الإدارة المالية، 
املجلد. ١٢ ، الفصل ٢٧ ؛ القوات األمريكية يف العراق، المال باعتباره 
نظام تسليح ( MAAWS) ، بتاريخ ٣١/٣/٢٠١٠ ؛ تدقيق املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق رقم ١١-٠١٠، "برنامج أبناء 
العراق: النتائج غري مؤكدة والضوابط املالية ضعيفة، "١ / ٢٠١١ ؛ 

تقرير تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ١١-٠١٢،" 
التزامات قائد لربنامج االستجابة لحاالت الطوارئ ليست مؤكدة،" 

.١ / ٢٠١١

مالحظات
مصدر البيانات: البيانات من نظام إدارة إعادة إعامر العراق المعيار 

العالمي شكل التقرير أساس الغالبية العظمى من الرسوم البيانية 
والجداول واإلحصاء الوصفي وبيانات التحليل الكمي األخرى يف هذا 

اإلدراج. اختار املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق استخدام 
نظام إدارة إعادة إعامر العراق ألنه مصدر البيانات األكرث اكتامال 

املتاح عن برنامج االستجابة الطارئة للقائد، وهو ما ميثل ٣٫٤٥ 
مليار دوالر (٩٤٪) من ٣٫٦٨ مليار دوالر يف شكل التزامات برنامج 

االستجابة الطارئة للقائد الواردة لدى مكتب ميزانية الجيش األمرييك 
(ABO) و٣٫٤٣ مليار دوالر (٩٦٪) من ٣٫٥٦ مليار دوالر يف نفقات 

برنامج االستجابة الطارئة للقائد من قبل مكتب ميزانية الجيش، 
بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠.

القوات األمريكية يف العراق اختلفت مع املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق يف االستنتاج بأن نظام إدارة إعادة إعامر العراق 

كان هو مصدر البيانات األكرث اكتامال املتاحة عن برنامج االستجابة 
الطارئة للقائد. ووفقا لتعليقات القوات األمريكية يف العراق عند 

فحص اإلدراج:
فلم تتمكن القوات األمريكية يف العراق من التحقق من 
صحة/التحقق من األرقام املستخدمة يف اإلدراج، حيث كانت 

هي البيانات التي قام املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
بسحبها من نظام إدارة إعادة إعامر العراق قبل إغالق نظام 

إدارة إعادة إعامر العراق يف آب/أغسطس ٢٠١٠. وينطوي 
التقرير عىل تغطية ال لكال من السنة املالية ٢٠٠٤ وحتى السنة 

املالية ٢٠١٠ ملشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد. ومع 
ذلك، فإن البيانات من نظام إدارة إعادة إعامر العراق من آب/

أغسطس ٢٠١٠ غري كاملة وال تشمل ما تبقى من بيانات برنامج 
االستجابة الطارئة للقائد يف السنة املالية ٢٠١٠.

فعىل سبيل املثال، يظهر مرشوع التقرير ٣٥٫٠٠٠ يف 
مجموع املشاريع؛ وتتعقب القوات األمريكية يف العراق 

مسارات ٥١٫٠٠٠ من إجاميل املرشوعات يف السنة املالية ٢٠٠٤ 
إىل السنة املالية  ٢٠١٠. كام يظهر مرشوع التقرير أيضا نفقات 
٣٫٤ مليار دوالر بينام تتعقب القوات األمريكية يف العراق ٣٫٧ 
مليار دوالر من االلتزامات و ٣٫٦ مليار دوالر من النفقات. وال 
يتوافق االنفالت حسب فئات املشاريع واملحافظات مع أيا من 

أرقام القوات األمريكية يف العراق.
وقد قدم كال من القوات األمريكية يف العراق ومكتب 

ميزانية الجيش يف السابق للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
 ODS/STANFINS العراق البيانات التي تم استخالصها من

والتعقبات ربع السنوية لربنامج االستجابة لطارئة للقائد، والتي 
توفر معلومات أكرث دقة بشأن نفقات برنامج االستجابة الطارئة 

للقائد عن نظام إدارة إعادة إعامر العراق. باإلضافة إىل ذلك، 
فإن البيانات يف نظام إدارة إعادة إعامر العراق ما هي إال 

إدخال ذايت لشعب الواليات املتحدة املختلفة وتحتوي فقط 
 ODS/STANFINS عىل الوثائق الداعمة للمرشوع. وتتعقب
كافة املبالغ املرتبطة بالدوالر مع كل مرشوع عىل حدة، مبا يف 

ذلك املدفوعات الجزئية، وموعد الرصف النهايئ والتواريخ التي 
تم االلتزام و/أو رصف األموال فيها. القوات األمريكية يف العراق 

تشعر بأن هذا أكرث دقة من بيانات نظام إدارة إعادة إعامر 
العراق أو بيانات شبكة تبادل بيانات املعلومات املجمعة.

وردت القوت األمريكية يف العراق عىل البيانات الواردة 
يف مرشوع اإلدراج بأنها غري ممثلة، وتفقد تقريبا ١١ ألف من 

املشاريع، و٢٢٤ مليون دوالر من االلتزامات و١٤١ مليون دوالر 
يف املرصوفات، ويحتوي عىل معلومات غري مكتملة عن فئة 

املرشوع وانفالت املحافظات.

وقد أدرك املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق منذ فرتة 
طويلة وذكر القيود املفروضة عىل نظام إدارة إعادة إعامر العراق. 

ويتفق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق مع القوات 
األمريكية يف العراق من ناحية أن نظام إدارة إعادة إعامر العراق 

غري مكتمل من ناحية الدقة واالكتامل ملا تقوم شع الواليات املتحدة 
بإدخاله يف النظام، ويعرتف املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

بأن قيم املخصصات ربع السنوبة والسنوية لاللتزامات واالنفاقات 
عىل النحو الوارد لدى نظام إدارة إعادة إعامر العراق ال تتساوى 
مع القيم عالية الدقة املقدمة من مكتب ميززانية الجيش. وهذا 

التفاوت موّضح بالتفصيل يف الباب ٢ من هذا التقرير ربع السنوي.
ومع ذلك، فإن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ال 

يتفق مع التأكيد القائل بأن تعقب مشاريع برنامج االستجابة الطارئة 
للقائد التابع للقوات األمريكية يف العراق هو أفضل مصدر للبيانات. 

ويف أي سنة مالية معينة، فإن تعقب مشاريع برنامج االستجابة 
الطارئة للقائد التابع للقوات األمريكية يف العراق يتعقب البيانات 

الخاصة مبخصصات السنة املالية ذات الصلة فقط. والحقيقة أن 
إنشاء مجموعة بيانات كاملة تتطلب مطابقة تفاصيل املرشوع 

من تعقب مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد التابع للقوات 
األمريكية يف العراق مع السجالت املالية املقدمة من مكتب ميزانية 

الجيش. ومع ذلك، فقد حدد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق العقبات التي ال حل لها يف طريق إنشاء قاعدة بيانات 

جديدة بهذه الطريقة. وبدون القدرة عىل مطابقة تعقب مشاريع 
برنامج االستجابة الطارئة للقائد مع البيانات املالية ملكتب ميزانية 
الجيش—وبذلك يصبح تصحيح األخطاء واضح يف تعقب مشاريع 

برنامج االستجابة الطارئة للقائد ويتم تسجيل إنجاز املرشوع أو 
إلغائه بدقة،—فإن تعقب مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
ليس مصدر كاف لبيانات برنامج االستجابة الطارئة للقائد لتحليل 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق. وحتى تاريخ ٣٠ أيلول/

سبتمرب ٢٠١٠، أورد تعقب مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
التابع للقوات األمريكية يف العراق يف تقاريره ٣٫٨٩ مليار دوالر 

(١٠٦٪) من ٣٫٦٨ مليار دوالر يف شكل التزامات لربنامج االستجابة 
الطارئة للقائد التي ذكرها مكتب ميزانية الجيش و١٫٥٩ مليار دوالر 

(٤٥٪) من ٣٫٥٦ مليار دوالر يف نفقات برنامج االستجابة الطارئة 
للقائد التي ذكرها مكتب ميزانية الجيش. وبعبارة أخرى، فإن تعقب 

مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد التابع للقوات األمريكية 
يف العراق يبالغ يف االلتزامات (رمبا ألن بعض االلتزامات ألغيت بعد 
نهاية السنوات املالية ذات الصلة) ويقلل من النفقات (ألنه مل يتم 
االنتهاء من جميع املشاريع قبل نهاية السنوات املالية ذات الصلة).

وملزيد من التفاصيل، انظر الباب ٢ من هذا التقرير ربع 
السنوي. ويف غياب بيانات تقريرية كاملة ودقيقة عن املرشوع من 

القوات األمريكية يف العراق، فإن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق يرى أن نظام إدارة إعادة إعامرا لعراق يظل هو املصدر 

األقل إشكالية كمصدر للبيانات املتاحة عن برنامج االستجابة الطارئة 
للقائد. 

معالجة البيانات: مل يتم تدقيق البيانات، وقد تتأثر األرقام بالتقريب. 
تم غلق نظام إدارة إعادة إعامر العراق يف ١ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، 
وبعد ذلك التاريخ مل يتم إدخال أي بيانات جديدة يف النظام. قام 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بسحب كافة سجالت 
برنامج االستجابة الطارئة للقائد من نظام إدارة إعادة إعامر العراق 

المعيار العالمي يف ٣ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠ ، الستخدامها يف هذا 
اإلدراج؛ وهي بذك أكرب مجموعة بيانات مستكملة متاحة من نظام 
إدارة إعادة إعامر العراق. ثم قام املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق باتخاذ الخطوات التالية إلعداد البيانات لالستخدام:
استبعد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق جميع • 

مصادر متويل برنامج االستجابة الطارئة للقائد التي مل تكن 
ضمن مخصصات الواليات املتحدة - وعىل وجه التحديد تلك 
التي تعرف بأنها "أموال الحكومة العراقية املؤقتة" [وهكذا] 

و "برنامج االستجابة الطارئة للقائد العراقي" يف حقل نوع 

التمويل.
استبعد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق كافة • 

السجالت التي ال تنتمي حرصا اىل برنامج االستجابة الطارئة 
 FYللقائد وعىل وجه التحديد تلك التي تعرف بأنها "٠٥

-- CHRRP" و "CHRRP -- FY٠٦" يف تقرير حقل نوع 
التمويل.

استبعد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق جميع • 
املشاريع (بإجاميل ٢٣٨، بلغت قيمتها ٤٢٫٧ مليون دوالر) 

التي مل يكن لها تاريخ بدء. وتم رسد هذه املشاريع باعتبارها 
"مخططة" أو "مقرتحة" يف حقل حالة التقرير.

بدء املرشوع وتواريخ االنتهاء: تعامل تكاليف املرشوع باعتبارها 
ملزمة من التاريخ املبني يف حقل البدء الفعلي ومنفقة من التاريخ 

املبني يف حقل الانتهاء الفعلي. ويف معظم الرسومات والجداول 
التوضيحية، والتي تشمل كافة املشاريع التي بدأت بالفعل (والتي 
هي ملزمة) حتى لو مل يتم االنتهاء منها يف تاريخ التوقف ١ أيلول/

سبتمرب ٢٠١٠. وكان يفرتض باملشاريع التي ال يوجد لها تواريخ 
انتهاء أن تكون ما تزال جارية ألغراض التحليل يف مخطط صندوق 
القيم. ومل تتضمن بيانات برنامج االستجابة الطارئة للقائد عىل أي 

من املرشوعات امللغاة، وبذلك ال يكون هناك، بحكم التعريف، 
عدد لاللتزامات التي تم إيقافها قبل االنتهاء منها. ويف سجل واحد، 

استبدل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق التاريخ الوارد 
يف حقل التاريخ الفعلي بالتاريخ الوارد يف حقل البدء املتوقع ألن 

األول أسقط عامني قبل إتاحة متويل برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
وبالتايل كان غري صحيح بشكل واضح.

فئات املرشوع: مل ترد كل فئات املرشوع املحددة يف نظام اإلدارة 
املالية التابع لوزارة الدفاع يف قاعدة بيانات نظام إدارة إعادة إعامر 

العراق. وعىل وجه التحديد، "عقد الحراسة املؤقتة للبنية التحتية 
الهامة" و "مدفوعات البطل" مل تكن ممثلة. كام أن تحليل السجالت 
الفردية يبني أن املشاريع التي كان ينبغي أن تصنف عىل أنها "عقد 

الحراسة املؤقتة للبنية التحتية الهامة"، وال سيام تلك التي تدعم 
برامج أبناء العراق وبنات العراق، صنفت تحت فئة مرشوع "تدابري 

وقائية." ومل يحاول املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق تحديد 
أي املشاريع التي تنتمي إىل الفئة السابقة؛ حيث ذكرت املشاريع من 

كال النوعني يف اإلدراج تحت العنوان "التدابري الوقائية". وليس من 
الواضح تحت أي فئة مرشوع يف نظام إدارة إعادة إعامر العراق تم 

تسجيل "مدفوعات البطل".
وما مجموعه ١٦١ مرشوعا، تقدر قيمتها مببلغ ٢٤٫٧ مليون 
دوالر، مل يتم تعيينها يف فئة مرشوع يف قاعدة بيانات نظام إدارة 

إعادة إعامر العراق لربنامج االستجابة الطارئة للقائد؛ حيث أشارت 
املراجعة اليدوية إىل أنها كانت بشكل حرصي مشاريع ري أو قنوات، 
وصنفها املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق تحت فئة مرشوع 

"الزراعة".
ويف أربعة من السجالت، ضمت قاعدة بيانات نظام إدارة إعادة 

إعامر العراق بشكل غري صحيح فئة معيار صندوق إغاثة وإعادة 
إعامر العراق يف موضع فئة مرشوع برنامج االستجابة الطارئة للقائد. 

وبناء عىل وصف املرشوع يف تلك السجالت األربعة، قام املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق بإعادة التصنيف كام ييل: 

"الطرق والكباري (٨٢٠٠٠)"، إىل "النقل"• 
"املستشفيات الوطنية وتحسني العيادات الطبية (٩٠٠٠٠)"، إىل • 

"الرعاية الصحية"
"املباين العامة - البناء والرتميم (٨١٠٠٠)"، إىل "إصالح البنية • 

التحتية املدنية"
"األمن وإنفاذ القانون (٩٠٠٠٠٠)" إىل "اإلجراءات الوقائية"• 

املناطق واملحافظات: هناك العديد من التناقضات واألخطاء 
الواضحة يف املناطق واملحافظات املعينة يف السجالت يف قاعدة 

البيانات نظام إدارة إعادة إعامر العراق. وبناء عىل تحليل أوصاف 
املشاريع واملواقع الفعلية للمناطق يف العراق، قام املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق بإعادة التصنيف كام ييل: 
منطقة "حمزة" يف محافظة "النجف" إىل منطقة "حمزة" يف • 

محافظة "القادسية"
منطقة "الخانقني" يف محافظة "بغداد" إىل منطقة "الخانقني" يف • 

محافظة "دياىل"
منطقة "مطار بغداد الدويل" يف محافظة "بغداد" إىل منطقة • 

"الكرخ" يف محافظة "بغداد"
منطقة "النجف" يف محافظة "نينوى" إىل منطقة "سنجار" يف • 

محافظة "دياىل" 
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املخترصات والتعريفات
يحتوي هذا القسم عىل كل من 

االختصارات واملخترصات التي 
وردت يف هذا التقرير.

ABOمكتب ميزانية الجيش

ABOTمحطة نفط البرصة

ACCO مكتب تنسيق مكافحة الفساد (السفارة
األمريكية يف بغداد)

AFAAوكالة تدقيق القوات الجوية

AQIالقاعدة يف العراق

AQM ديوان مكتب تنسيق إدارة املشرتيات
(DoS)

ARCENTالجيش املركزي

Armyوزارة الجيش

ATF مكتب الكحول والتبغ واألسلحة النارية
واملتفجرات (وزارة العدل)

BBGمجلس محافظي وسائل اإلعالم

BICهيئة استثامر البرصة

BPالربيطانية للبرتول

BPAاتفاق رشاء شامل

BPDًبرميل يوميا

BRUوحدة التسوية البنكية

BSAمجلس التدقيق األعىل

BTA(الجيش) وكالة تحويل األعامل

CAGمجموعة العمل املجتمعي

CAPبرنامج العمل املجتمعي

CBIالبنك املركزي العراقي

CCC-Iاملحكمة الجنائية املركزية يف العراق

CEFMSنظام اإلدارة املالية لسالح املهندسني

CENTCOMقائد القيادة املركزية األمريكية

CERPبرنامج االستجابة الطارئة للقائد

CHFمؤسسة اإلسكان التعاوين

CID-MPFU وحدة االحتيال يف املشرتيات بقيادة
التحقيقات الجنائية يف الجيش األمرييك

CIDNEشبكة تبادل بيانات املعلومات املجمعة

CIGIE مجلس املفتشني العموميني للنزاهة
والكفاءة

CMC وحدة إدارة رنامج االستجابة الطارئة
للقائد      

CMIR تقرير معامالت العملة النقدية أو
الصكوك

CMMمنوذج نضج القدرة

CNPCرشكة الصني الوطنية للبرتول

COFE لجنة الخرباء املاليني (مجلس التدقيق
األعىل)

COI لجنة النزاهة (املعروفة سابقا باسم لجنة
النزاهة العامة)

COINمكافحة التمرد

CoMمجلس الوزراء

COMرئيس البعثة

CoR(الحكومة العراقية) مجلس النواب

COSIT الجهاز املركزي لإلحصاء وتكنولوجيا
املعلومات (الحكومة العراقية)

COSQC الجهاز املركزي للمقاييس وضبط الجودة
(الحكومة العراقية)

CPAسلطة االئتالف املؤقتة

CPAمستشار الرشطة املدنية

CPJلجنة حامية الصحفيني

CRS خدمة أبحاث الكونغرس (مكتبة
الكونغرس)

CSG اللجنة التوجيهية لربنامج االستجابة
الطارئة للقائد

CSH صندوق برامج إنقاذ حياة األطفال
وصحتهم

CWG مجموعة عمل برنامج االستجابة الطارئة
للقائد

DAD قاعدة بيانات مساعدة التنمية (برنامج
األمم املتحدة اإلمنايئ)

DBE(الحكومة العرقية) مديرية تعزيز الحدود

DCAAوكالة التدقيق يف العقود الدفاعية

DCG-Oنائب القائد العام للعمليات

DCIS دائرة التحقيقات الجنائية التابعة لوزارة
الدفاع

DDR مكتب نزع السالح والترسيح وإعادة
اإلندماج (الحكومة العراقية)

DDS نظام الرصف القابل لالنتشار (وزارة
الدفاع)

DFIصندوق تنمية العراق

 DoD  وزارة الدفاع

DoD OIGمكتب املفتش العام لوزارة الدفاع

DoEوزارة الطاقة

DoJوزارة العدل

DoLوزارة العمل

 DoS وزارة الخارجية

DoS OIGمكتب املفتش العام لوزارة الخارجية

DoTوزارة النقل

DPAاتفاق تأجيل القضية

DRL ،مكتب الدميقراطية، وحقوق اإلنسان
والعمل (وزارة الخارجية)

DRNرقم الوثيقة املرجعي

EBOمكتب فرع السفارة

ECA مكتب الشؤون التعليمية والثقافية (وزارة
الخارجية)

ECPنقطة مراقبة الدخول

EIA(وزارة الطاقة) إدارة معلومات الطاقة

EPCالهندسة واملشرتيات والبناء

ERMAمساعدة الالجئني واملهجرين الطارئة

ESFصندوق دعم االقتصاد

FAO(األمم املتحدة) منظمة األغذية والزراعة

FBIمكتب التحقيقات الفدرايل

FMFبرنامج التمويل العسكري األجنبي

FMR(وزارة الدفاع) نظام اإلدارة املالية

FMSاملشرتيات العسكرية األجنبية

FOBقاعدة العمليات املتقدمة

FP(الحكومة العراقية) الرشطة الفدرالية

FPS خدمات حامية املرافق (الحكومة
العراقية)

FYالسنة املالية

GADقاعدة بيانات املساعدة الحكومية

GAOمكتب املساءلة الحكومية األمرييك

GDPالناتج املحيل اإلجاميل

GEجرنال الكرتيك

GMجرنال موتورز

GOIالحكومة العراقية

GOR ممثل ضابط املنح



 I  

IHSES استطالع أحوال األرس العراقية املعيشية
االجتامعية واالقتصادية

IIA(ISFF) العراق األكادميية الدولية

IIGCمجلس مفتيش العموم العراقي

IILHRمعهد القانون الدويل وحقوق اإلنسان

IMET برنامج التدريب والتعليم العسكري
الدويل

IMFصندوق النقد الدويل

INAاالئتالف الوطني العراقي

INCLE حساب الصندوق الدويل للرقابة عىل
املخدرات وتطبيق القانون

INL مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني
الدولية (وزارة الخارجية)

Inma النمو" باللغة العربية—برنامج زراعي"
(الوكالة األمريكية للتنمية الدولية)

IOCsرشكات النفط الدولية

IOMاملنظمة الدولية للهجرة

IPالرشطة العراقية

IPPمنتج الطاقة املستقل

IRFFIمرفق متويل إعادة إعامر العراق الدويل

IRIاملعهد الجمهوري الدويل

IRMSنظام إدارة إعادة إعامر العراق

 IRR رشكة السكك الحديدية بالجمهورية
العراقية

IRRFصندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق

IRS-CI التحقيق الداخيل لإليرادات والتحقيقات
الجنائية

ISCIاملجلس األعىل اإلسالمي يف العراق

 ISFقوات األمن العراقية

ISFFصندوق قوات األمن العراقية

ISOF ،قوات العمليات الخاصة العراقية (وأيضا
قوات مكافحة اإلرهاب)

 ISPبرنامج تأمني البنية التحتية

ISPO مكتب الرشاكة االسرتاتيجية العراقي (يحل
محل مكتب املساعدة االنتقالية للعراق)

ITAMالبعثة التدريبية واالستشارية للعراق

ITAOمكتب املساعدة االنتقالية للعراق

ITAO/ESD مكتب املساعدة االنتقالية للعراق/شعبة
الخدمات الكهربائية

JIATFقوات مهام الوكاالت املشرتكة

GRD قطاع منطقة الخليج (سالح املهندسني
بالجيش األمرييك)

HJCمجلس القضاء األعىل

.H.Rقرار مجلس النواب

HQDAاملقر الرئييس لوزارة الجيش

IA الجيش العراقي

IACAاألكادميية الدولية ملكافحة الفساد

IAMBاملجلس الدويل للمشورة واملراقبة للعراق

IAU وحدة املعلومات والتحليل املشرتكة بني
وكاالت األمم املتحدة

IBIمبادرة األعامل العراقية

ICAAهيئة الطريان املدين العراقية

ICAOمنظمة الطريان املدين الدويل

ICEهيئة الهجرة والجامرك األمريكية

ICI

العهد الدويل مع العراق (الحكومة 
العراقية واألمم املتحدة) - استبدل بإطار 
املساعدة التنموية من األمم املتحدة أيار/

مايو ٢٠١٠

ICITAP برنامج املساعدة عىل التدريب عىل
التحقيقات الجنائية الدولية (وزارة العدل)

ICOEE مرشوع توسيع صادرات النفط الخام
العراقي

ICSجهاز السجون العراقية

IDA(البنك الدويل) منظمة التنمية الدولية

IDA
املساعدة يف حاالت الكوارث الدولية 

(صندوق الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
اإلنسانية)

IDFAاملساعدة يف الكوارث واملجاعات الدولية

IDMSنظام إدارة التنمية العراقية

IDPًاألفراد املرشدين داخليا

IEAالوكالة الدولية للطاقة

IECI
لجنة االنتخابات املستقلة يف العراق 

(عرفت بعد ذلك بالهيئة العليا املستقلة 
لالنتخابات)

IEDعبوة ناسفة

IFCNR لجنة تنفيذ ومتابعة املصالحة الوطنية
(الحكومة العراقية)

IFFصندوق حرية العراق

IFMISنظام إدارة املعلومات املالية العراقية

IGاملفتش العام

IHECالهيئة العليا املستقلة لالنتخابات

KAالتحالف الكردستاين

KAAOTمحطة نفط خور العامية

KDPالحزب الدميقراطي الكردستاين

KECرشكة الكويت للطاقة

kmكيلومرت

Kogasالرشكة الكورية للغاز

KRGحكومة إقليم كردستان

kVكيلوفولت

LAOTFقوات مهام القانون والنظام

LBGرشكة مجموعة بريغر الدولية

LGP(USAID) برنامج الحكم املحيل

LOGCAPبرنامج التعزيز املدين اللوجستي

LOJخطاب التربير

LOSخطاب االكتفاء

LPGغاز البرتول املسال

LSAمنطقة الدعم اللوجستي

mمرت مكعب٣

MAAWS املال كنظام تسليح (القوات األمريكية
يف العراق)

MBPDًمليون برميل يوميا

MCD برنامج تنمية القدرات الوزارية (سابقا
(MCTD

MCFمليون قدم مكعب

MECالحد األدىن من القدرة األساسية

MEESاملسح االقتصادي للرشق األوسط

MEPI مبادرة الرشاكة الرشق أوسطية (وزارة
الخارجية)

MFIمؤسسة التمويل األصغر

MIST فريق دعم املعلومات العسكرية (السفارة
األمريكية يف بغداد)

MMQAالتقييم ربع السنوي لنموذج النضج

MNC-Iالفيلق متعدد الجنسيات يف العراق

MNF-Iالقوات متعددة الجنسيات يف العراق

MOAمذكرة اتفاق

MODوزارة الدفاع العراقية

MoDMوزارة الهجرة واملهجرين

MOEوزارة الكهرباء

MOFوزارة املالية
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OASD(LA) مكتب مساعد وزير الدفاع (الشئون
الترشيعية)

OASD(PA) مكتب مساعد وزير الدفاع (الشئون
العامة)

OCHA مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية (األمم
املتحدة)

OFDA
مكتب املساعدة الخارجية يف حاالت 
الكوارث (الوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية)

OGC(الجيش) مكتب املستشار القانوين العام

OHDACA املساعدات اإلنسانية والكارثية واملدنية
الخارجية

OIFعملية حرية العراق

OMBمكتب اإلدارة واملوازنة

OP(الحكومة العراقية) رشطة النفط

OPA مكتب شؤون املحافظات (السفارة
األمريكية يف بغداد)

OPDAT تطوير مكتب االدعاء العام الخارجي
واملساعدة عىل التنمية (وزارة الخارجية)

OPICهيئة االستثامرات الخاصة يف الخارج

OSC-I مكتب التعاون األمني العراقي

OSDمكتب وزير الدفاع

OTA مكتب املساعدة التقنية (وزارة الخزانة
األمريكية)

OUSD(AT&L) مكتب وكيل وزير الدفاع (للمشرتيات
والتكنولوجيا والنقل واإلمداد)

 ( OUSD(C مراقب) مكتب وكيل وزير الدفاع
الحسابات) 

(OUSD(P (للسياسة) مكتب وكيل وزير الدفاع

OUSD(P&R) مكتب وكيل وزير الدفاع (لألفراد
واإلستعداد)

.P.Lالقانون العام

PAوكيل دفع

PCمجلس محافظة

PCOمكتب املشاريع والعقود

PDP(INL) برنامج تطوير الرشطة

PDSنظام التوزيع العام

PEZخط أنابيب منطقة الحظر

PFB فرع االحتيال يف املشرتيات (وكالة
الخدمات القانونية يف الجيش)

PIIمعلومات تحقيق الشخصية

MOHوزارة الصحة

MoHRوزارة حقوق اإلنسان

MOIوزارة الداخلية

MOJوزارة العدل

MoPDCوزارة التخطيط والتعاون اإلمنايئ

MOTوزارة النقل

MOUمذكرة تفاهم

MRAمساعدة الهجرة والالجئني

MRAPمركبة مصفحة ضد األلغام

MSCقيادة املرؤوسني

MTOEالجدول املعدل للتنظيم واملعدات

MWميغاواط

MWhميغاواط ساعة

NACS اسرتاتيجية مكافحة الفساد الوطنية
العراقية لألعوام ٢٠١٠-٢٠١٤

NADR
برامج عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل 
ومقاومة اإلرهاب ونزع األلغام والربامج 

التابعة لها

NCD
برنامج تنمية القدرات الوطنية (الوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية) (يشار إليه 

أيضا بتطوير)

NCHP املجلس الوطني للسياسات العليا
(الحكومة العراقية)

NCISدائرة التحقيقات الجنائية البحرية

NCSCاملركز الوطني ملحاكم الدولة

NDAAقانون تفويض الدفاع الوطني

NDIاملعهد الدميقراطي الوطني

NDP-خطة التنمية الوطنية العراقية (٢٠١٠
(٢٠١٤

NEA-I مكتب شئون الرشق األدىن العراقي (وزارة
الخارجية)

NGOمنظمة غري حكومية

NMC(الحكومة العراقية) املركز الوطني لالعالم

NPSB(بغداد) مجمع لواء الرشطة الوطنية

NRRRF صندوق إعادة إصالح األخطار التي
تتعرض لها املوارد الطبيعية

O&Mصناديق التشغيل والصيانة التابعة للجيش

O&M(الرشوط العامة) التشغيل والصيانة

OASDمكتب مساعد وزير الدفاع

PMرئيس الوزراء

PM مكتب الشؤون السياسية والعسكرية
(وزارة الخارجية)

PR&Cطلب الرشاء وااللتزام

PRDCمجلس تنمية إعادة إعامر املحافظة

PRM مكتب السكان والالجئني واملهجرين التابع
لوزارة الخارجية (وزارة الخارجية)

PRTفريق إعادة إعامر املحافظات

PSCرشكات األمن الخاصة

PSDفصل األمن الوقايئ

PUKاالتحاد الوطني الكردستاين

PwCبرايس ووترهاوس كوبرز

QRFصندوق االستجابة الرسيعة

RAC مركز املساعدة عىل العودة للديار
(الحكومة العراقية)

RAISE PLUS
الدخل الريفي والزراعي مع البيئة 

املستدامة (الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية)

RMTأداة إدارة املوارد

RoLC مكتب منسق سيادة القانون (السفارة
األمريكية يف بغداد)

ROOمنظمة عمليات الرميلة

RRTفريق إعادة اإلعامر اإلقليمي

RSOمكتب األمن اإلقليمي

RTIمعهد البحوث املثلثية

SA االتفاقية األمنية (الواليات املتحدة
والعراق)

Sadristتوجه املستقلني الليرباليني

SATsفرق املساعدة األمنية

SBA الرتتيبات االحتياطية (صندوق النقد
الدويل)

SCIRIاملجلس األعىل للثورة اإلسالمية يف العراق

SDRخارطة طريق االستقرار والتنمية

SECDEFوزير الدفاع األمرييك

SFAاتفاقية اإلطار االسرتاتيجي

S/GWI مكتب قضايا املرأة العاملي (وزارة
الخارجية)

SIGAR املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
أفغانستان

SIGIRاملفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق



 I  

UNSCمجلس األمن التابع لألمم املتحدة

UNSCRقرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة

USAAAوكالة التدقيق يف الجيش األمرييك

USACEسالح املهندسني بالجيش األمرييك

 USAIDالوكالة األمريكية للتنمية الدولية

USAID OIG مكتب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
للمفتش العام

USD-C شعبة الواليات املتحدة املركزية

USD-Nشعبة الواليات املتحدة الشاملية

USD-Sشعبة الواليات املتحدة الجنوبية

USF-Iالقوات األمريكية يف العراق

USF-I DCG-O نائب القائد العام لعمليات القوات
األمريكية يف العراق

USFOR-Aالقوات األمريكية يف أفغانستان

USMCمشاة البحرية األمريكية

USRAPبرنامج الواليات املتحدة لقبول الالجئني

USSOFقوات العمليات الخاصة األمريكية

USTDAرابطة التنمية والتجارة األمريكية

VCJCSنائب الرئيس، هيئة األركان املشرتكة

WGمجموعة العمل

WTOمنظمة الصحة العاملية

WTPمحطة معالجة املياه

SIGPRO مبادرة االدعاء للمفتش العام الخاص
إلعادة إعامر العراق

SIVتأشرية الهجرة الخاصة

SMEالرشكات الصغرية واملتوسطة

SOC(العراق) رشكة نفط الجنوب

SOEالرشكة اململوكة للدولة

SOI برنامج أبناء العراق

SoL(برئاسة نوري املاليك) ائتالف دولة القانون

SOMOمنظمة الدولة لتسويق النفط

SPMمنصة نقطة واحدة

SPOTمتزامنة قبل النرش ومتتبع التنفيذ

STANFINSالنظام املايل املوحد للجيش

STTفرق إرساء االستقرار االنتقالية

Tatweer برنامج تنمية القدرات الوطنية (الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية) 

TFBSO قوة املهام لألعامل وعمليات االستقرار
(وزارة الدفاع)

TGAاالمتثال الحكومي التام

Tijara برنامج النمو االقتصادي اإلقليمي (الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية)

TNAالجمعية الوطنية االنتقالية

Treasuryوزارة الخزانة األمريكية

TWISS خدمات األمن عل املستوى الداخيل
(وزارة الدفاع)

UKاململكة املتحدة

UNاألمم املتحدة

UNAMIبعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق

UNCTفريق األمم املتحدة القطري

UNDAF مساعدة األمم املتحدة اإلمنائية للعراق
٢٠١١-٢٠١٤

UNDPبرنامج األمم املتحدة لإلمنايئ

UNESCO منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم
والثقافة

UNHCR مفوضية األمم املتحدة العليا لشئون
الالجئني

UNOPSمكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع


