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رسالة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

2530 Crystal Drive • Arlington Virginia 22202

يرسين أن أقدم التقرير ربع السنوي الثالثون إىل كونجرس الواليات املتحدة وإىل وزيري الدفاع والخارجية. 

ويشري موضوع هذا التقرير، "صيف الغموض"، إىل التساؤل املثار حول ما إذا كانت الواليات املتحدة سوف تبقي عىل وجودها العسكري 
يف العراق بعد نهاية العام. حيث ال تزال املفاوضات مستمرة بشأن هذه املسألة، مع استمرار وجود ما يقرب من 44.000 من القوات 
األمريكية املتبقية والتي من املقرر مغادرتها بحلول 31 كانون األول/ديسمرب. وسوف تؤثر نتائج ذلك تأثريا كبريا عىل برنامج الواليات 

 )DoD( املتحدة إلعادة اإلعامر الجارية، أيّا كان القرار الذي سيطبق، والتي متر يف خضم سلسلة من انتقاالت الربنامج من وزارة الدفاع
 .)DOS( إىل وزارة الخارجية

ومن بني تلك االنتقاالت، ذكرت وزارة الخارجية درجة التقدم يف هذا الربع السنوي نحو توليها املسؤولية الكاملة عن دعم الواليات 
املتحدة املستمر لقوات الرشطة العراقية. وسيتوىل مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية )INL( إدارة هذه الجهود من خالل 

برنامج تطوير الرشطة )PDP(. وسيمثل تنفيذ برنامج تطوير الرشطة تحدياً، مع وجود  أقل من 200 من املستشارين يف 3 مواقع وتقديم 
الدعم للرشطة العراقية يف 10 محافظات. فقد أحبطت جهود املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف تدقيق برنامج تطوير الرشطة 

هذا الربع بسبب عدم استجابة وزارة الخارجية للطلبات املتكررة للحصول عىل معلومات أو تقديم بيانات والتي كانت متأخرة وقليلة 
الجدوى. )واجه املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق عقبات مامثلة يف عمليات تدقيق منفصلة مع رشكات األمن الخاصة املتعاقدة 

يف العراق.(

ال يزال العراق ميثل خطورة كبرية جداً للعمل فيه. فقد أصبح أقل أمناً، يف رأيي، عام كان عليه الوضع يف 12 شهراً املاضية. ومام يعمق 
هذا االستنتاج هو كون شهر حزيران/يونيو الشهر األكرث دموية بالنسبة للقوات األمريكية منذ أكرث من عامني. فامليليشيات الشيعية، 

والتي يحتمل تلقيها التسليح والتدريب من إيران، كانت مسئولة عن بعض من هذه الهجامت الفتّاكة. ولرمبا كانوا أيضاً هم من وراء 
زيادة النريان غري املبارشة عىل املنطقة الدولية يف هذا الربع السنوي. كام استمر الوضع غري املستقر باملرة يف محافظة دياىل، والتي تقع 

مبارشة شامل رشق بغداد. ويقدم "الرتكيز عىل دياىل" يف هذا التقرير ربع السنوي استعراضاً متعمق للمحافظة وشعبها وآثار جهود إعادة 
اإلعامر األمريكية فيها.

وفيام يخص مواجهة الفساد، فقد ألغى مجلس النواب العراقي املادة 136)ب( من قانون اإلجراءات الجنائية العراقية. وكان الحكم 
يسمح للوزراء العراقيني عرقلة التحقيقات الخاصة مبرؤوسيهم. وميثل إلغائه خطوة مهمة نحو تنفيذ فعال لنظام سيادة القانون، ولكن 
ال يزال هناك الكثري الذي يتعني القيام به يف هذا الصدد، مبا يف ذلك تأمني القضاة من الهجامت التي تستهدفهم ووقف االغتياالت التي 

تستهدف مسئويل الرشطة.

أصدر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ستة تقارير تدقيق يف هذا الربع السنوي، مبا يف ذلك استعراض لرقابة الحكومة األمريكية 
عىل رشكة أنهام املحدودة وإجراءات التعاقد معها من الباطن. وقد وجد التدقيق ضعف يف الرقابة يف العديد من املناطق وهو األمر 

عرّض الحكومة لالنتقاد يف لزيادات األسعار غري املربرة. وعىل وجه الخصوص، شكك استعراض املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
لحدود التكاليف لرشكة أنهام يف ما يقرب من 40٪ من التكاليف املستعرضة. ومن األمثلة الصارخة البيّنة عىل املغاالة يف تكاليف الفواتري 

كان أحد املتعاقدين مع رشكة أنهام من الباطن والذي طالب حكومة الواليات املتحدة بدفع:
• 900 دوالر مثناً ملفتاح تحكم بقيمة 7.05 دوالر )بفارق ٪12.666(	
• 80 دوالر مثناً لقطعة صغرية يف أنبوب رصف بقيمة 1.41 دوالر )بفارق ٪5.574( 	
• 75 دوالر مثناً لقطعة أخرى ضمن معدات السباكة والتي هي أيضاً بقيمة 1.41 دوالر )بفارق ٪5.219(	
• 3.000 دوالر لقاطع دائرة بقيمة 94.47 دوالر )بفارق ٪3.076(	
• 4.500 دوالر لنوع آخر من قاطع دائرة بقيمة 183.30 دوالر )بفارق ٪2.355(	

ونتيجة لذلك، شكك املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق رسميا يف كل تكاليف العقد وأوىص باستعراض املامرسات املتبعة يف إرسال 



الفواتري يف جميع عقود رشكة أنهام إىل حكومة الواليات املتحدة يف العراق وأفغانستان، والتي تبلغ قيمتها نحو 3.9 مليار دوالر.

وتوصلت عمليات التدقيق األخرى التي أجراها املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف هذا الربع إىل أن:
• أدت إدارة القوات األمريكية يف العراق لربنامج االستجابة الطارئة للقائد العراقي، والتي أنفقت األموال العراقية خالل عمليات 	

برنامج االستجابة الطارئة للقائد، إىل إنفاق األموال األمريكية بدون داع يف املشاريع.
• استخدام القوات األمريكية يف العراق ألموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد للعام املايل 2011 يف برامج تنمية القدرات مل تكن 	

مرتبطة مع مهمة وزارة الدفاع املتمثلة يف مكافحة التمرد.
• الوضع املستقبيل لنظام اإلبالغ عن الحوادث الخطرية التي متضمنة للرشكات األمنية الخاصة غري مؤكد.	
• العديد من ممثيل مسئويل التعاقد يف الحكومة األمريكية املسئولني عن مراقبة العقود األمنية الذين قابلهم املفتش العام الخاص 	

إلعادة إعامر العراق غالباً ما ينقصهم التدريب الكايف، ومل تتوفر معلومات كافية لتحديد ما إذا كانت عمليات الرقابة التي يجرونها 
كافية أم ال.

• اتبعت وزارة الخارجية تدابري إصالحية كافية لتنفيذ 13 توصية من توصيات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق البالغة 45 	
توصية.

أدت تحقيقات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف هذا الربع السنوي إىل 8 لوائح اتهام، ليصل العدد اإلجاميل لألشخاص 
املتهمني إىل اآلن إىل 64. وقد أدين منهم 54 بالفعل. وشملت التحقيقات املنجزة األخرى ما ييل:

• اتفاق تسوية بني الحكومة األمريكية ورشكة دينكورب الدولية وأحد متعاقديها من الباطن والتي مبوجبها تدفع رشكة دينكورب 	
ومتعاقديها من الباطن أكرث من 8 مليون دوالر لتسوية اإلدعاءات حول تقدميهم إدعاءات كاذبة للحصول عىل تعويضات مبوجب 

عقد رشكة دينكورب لتدريب الرشطة
• إقرار رائدين سابقني بالجيش األمرييك بالذنب يف قضية رشوة مرتبطة بكليهام	
• إزالة القيود املفروضة عىل 11 تهمة ضد رقيب أول يف الجيش األمرييك ورئيس عرفاء سابق يف الجيش األمرييك لدورهم املزعوم يف 	

مخطط رشوة وغسيل أموال
• إقرار رقيب أول سابق يف الجيش األمرييك بالتآمر يف رسقة املولدات الكهربائية من قاعدة أمريكية يف املوصل وبيعها يف السوق 	

السوداء العراقية 
• القبض عىل رقيب سابق يف الجيش األمرييك لحصوله عىل أكرث من 12.000 دوالر من األموال النقدية املرسوقة والتي كانت مخصصة 	

ألحد املتعاقدين العراقيني  

يواصل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق اإلبقاء عىل وجود رقابة صارمة يف العراق. ويستمر رجالنا البالغ عددهم 15 فردا 
واملتمركزين يف السفارة يف القيام بكميات كبرية من العمل الجيد يف ظل ظروف بالغة الصعوبة. 

مقدمه بكل احرتام،

ستيوارت دبليو بوين جونيور،



ملخص أداء املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراقجدول احملتويات

ملخص أداء املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
حتى تاريخ 30 متوز/يوليو 2011

عدد 12 شهراً املاضيةاملجموع الرتاكميعمليات التدقيق

19423التقارير الصادرة

47346التوصيات الصادرة

ما ميكن إدخاره يف حال تنفيذ الوكاالت لتوصيات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف:

12.00 دوالر586.62 دوالراستخدام األموال استخداماً أفضل )مباليني الدوالرات(

عدم السامح بالتكاليف التي شكك فيها املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق )مباليني الدوالرات(

115.25 دوالر624.48 دوالر

التفتيشاتأ

-170تقييامت املشاريع الصادرة

-96التقييامت املحدودة الصادرة من املوقع

90240تقييامت صور األقامر الصناعية

التحقيقات

56350التحقيقات التي متّت مبارشتها

44855التحقيقات التي أغلقت أو أحيلت

104104التحقيقات املفتوحة

356االعتقاالت

6421االتهامات

5420اإلدانات القضائية

83.0 دوالر153.9 دوالرالنتائج ذات الّصلة باألموال النقدية )مباليني الدوالرات(

اتصاالت الخط الساخن، حتى تاريخ 30 حزيران/يونيو 2011

40422الربيد اإللكرتوين

180الفاكس

302الربيد

0 26اإلحاالت

18425املوقع اإللكرتوين للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق

824الهاتف

1120الحضور بصفة شخصية

85653مجموع اتصاالت الخط الساخن

منتجات أخرى

333الشهادات أمام الكونغرس

50تقارير الدروس املستفادة الصادرة

304التقارير ربع السنوية

أ توقفت مديرية التحقيقات عن إجراء تقييمات للمشروع في 30 نيسان/أبريل 2010.
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* النسخة الكاملة من هذا التقرير ربع السنوي الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق متاح على املوقع 
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جدول احملتويات

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 3001 من القانون العام 108-106، بصيغته املعّدلة، وقانون 

املفتش العام لسنة 1978، بصيغته املعدلة.

امللحق ب رشوط اإلسنادات الرتافقية للميزانية املرتبطة بربنامج االستجابة الطارئة للقائد )CERP( وصندوق دعم 
االقتصاد )ESF( وصندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق )IRRF( وصندوق قوات األمن العراقية )ISFF( وحساب 

الهيئة الدولية للرقابة عىل املخدرات وفرض إنفاذ القانون )INCLE( والدعم الدويل إلعادة إعامر العراق.

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

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

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

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

امللحق ر يحتوي عىل قامئة بعمليات التدقيق املنجزة والتقارير والشهادات حول أنشطة إعادة إعامر العراق 
الصادرة عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ووكاالت تدقيق الحكومة األمريكية األخرى.
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2  I املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

مالحظات املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

• الحفاظ عىل التواجد عىل طول "الخط األخرض" الذي 	
يفصل إقليم كردستان عن بقية العراق 

• توفري مظلة دفاع جوي للعراق يف الوقت الذي تعمل فيه 	
القوات الجوية العراقية الوليدة عىل تطوير قدرتها يف 

القيام بعمليات مستقلة
• جمع وتحليل ونرش البيانات واملعلومات االستخباراتية 	

حول الجامعات اإلرهابية والتي من شأنها متكني قوات 
األمن العراقية )ISF( من إجراء عمليات مكافحة اإلرهاب 

يف الوقت املناسب
• مساعدة قوات األمن العراقية يف تحسني قدراتها 	

اللوجستية 

يف هذا الربع، تغري حجم ونطاق وشكل املهمة األمريكية 
الخاصة بإعادة اإلعامر بشكل كبري، كام أن وترية هذا التغيري 
سوف تتسارع خالل الفرتة املتبقية من العام 2011. وبحلول 
نهاية هذا العام، سينتهي عمل فرق إعادةإعامر املحافظات 

األربعة املتبقية )PRTs(، وستتوىل وزارة الخارجية املسؤولية 
عن تدريب الرشطة العراقية، وسيتوىل مكتب التعاون األمني 

العراقي )OSC-I( التعامل مع معظم جوانب العالقات 
العسكرية األمريكية العراقية. وتضاعف السفارة األمريكية 

يف بغداد من عدد موظفيها العاملني تحت رئيس البعثة 
)COM( للوفاء بااللتزامات املوسعة غري املسبوقة، وذلك 

من 7.980 إىل حوايل 16.000 موظف من موظفي الحكومة 
األمريكية واملتعاقدين واملوظفني املعينني محليا.6 

وتأيت هذه االنتقاالت املتنوعة والتحوالت عىل خلفية 
الوضع األمني   يف العراق املرتدي يف تدهور مستمر. وخالل 
شهر حزيران/يونيو، قتل 14 جندي أمرييك بنريان معادية، 

ليكون بذلك أعىل معدل شهري لوقوع ضحايا منذ شهر 
نيسان/أبريل 2009. 7 وكانت امليليشيات الشيعية املدعومة 

من إيران، والتي منا نشاطها منواً أكرب هذا العام، مسئولة عن 
بعض من هذه الوفيات. كام ال يزال تنظيم القاعدة يزال 
يشكل تهديدا قاتالً أيضاً، مع تقدير مسئويل االستخبارات 

األمريكية أنه يوجد ما يصل 1000 من املتشددين التابعني 
للقاعدة يف العراق اآلن. 

صيف الغموض 
بعد خمسة أشهر من تاريخ صدور هذا التقرير، ستنتهي 

االتفاقية األمنية بني الواليات املتحدة والعراق. وإذا مل يتم 
التوصل إىل اتفاق جديد، فإن الوجود العسكري األمرييك يف 

العراق سينتهي بنهاية العام. وتستعد كالً من وزارة الخارجية 
)DoS( ووزارة الدفاع )DoD( بكل ما أوتوا من قوة للعدد 
الذي ال يحىص من اآلثار التي سترتتب عل انسحاب القوات 

الوشيك، مع أخذهم يف االعتبار احتاملية طلب الحكومة 
العراقية )GOI( استمرار وجود عسكري محدود للواليات 

املتحدة بعد عام 2011. 
ويف يوم 7 متّوز/يوليو، أكد رئيس هيئة األركان املشرتكة 
األمريال مايك مولن عىل استمرار املفاوضات مع الحكومة 

العراقية لتمديد املهمة العسكرية.1 وذكر وزير الدفاع 
األمرييك الجديد ليون بانيتا خالل مؤمتر صحفي يف 10 متوز/
يوليو، أنه يتعني عىل الحكومة العراقية أن تطلب مثل هذا 

التمديد قريبا، وذلك إذا أرادت فعالً بقاء القوات األمريكية.2
يعد التوصل إىل اتفاق سيايس عراقي حول استمرار وجود 
القوات تحدياً لرئيس الوزراء نوري املاليك. العديد من أعضاء 
مجلس النواب العراقي )CoR( يعارضون ذلك معارضة تامة. 

وقد شّط مقتدى الصدر إىل حد بعيد ليصدر إنذاراً بحزم 
مهدداً بالعنف الذي سيكون يف حال التمديد. وتعد األحداث 

التالية مثاال عىل االنقسامات واالنشقاقات داخل الحكومة 
العراقية بشأن هذه املسألة املشتعلة:3 

• وقع حوايل 100 من أعضاء مجلس النواب، مبا يف ذلك 	
العديد من املتحالفني مع مقتدى الصدر، عىل عريضة 

تدعو ملغادرة القوات األمريكية يف املوعد املحدد.
• وذكر رئيس مجلس برملان حكومة إقليم كردستان 	

)KRG( أن الوضع األمني الهش يربر بقاء القوات 
األمريكية بعد كانون األول/ديسمرب. 

• وأصدر مجلس محافظة البرصة الذي تسيطر عليه الشيعة 	
قرارا "يحظر" وجود جميع القوات األمريكية يف املحافظة. 

ويف يوم 9 متّوز/يوليو، طلب الرئيس العراقي جالل 
طالباين من التكتالت السياسية يف مجلس النواب أن يقدموا 

توصياتهم بشأن قضية متديد الوجود العسكري األمرييك، 
مشرياً إىل أن مجلس النواب سيتوصل إىل قرار بشأن هذه 

املسألة يف شهر آب/أغسطس.4 
وإذا ما تم التوصل إىل اتفاق يسمح باستمرار وجود 

القوات األمريكية بعد عام 2011، فإن املهام املحتملة التي 
ستتحملها القوات املتبقية هي ما ييل:5 

• دعم وحامية املدنيني من الحكومة األمريكية واملوظفني 	
املتعاقدين 

حديث وزير الدفاع بانيتا مع القوات األمريكية في بغداد في متوز/يوليو. )صورة القوات 
األمريكية في العراق(

يعد التوصل إلى اتفاق 
سياسي عراقي حول استمرار 

وجود القوات حتدياً.
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• تنفيذ برنامج تطوير الرشطة )PDP(. تبدأ فرتة ال90 	
يوماً الرسمية لتسليم برنامج تطوير الرشطة من 1 متّوز/

يوليو. يحل مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني 
الدولية )INL( التابع لوزارة الخارجية محل الجيش 

األمرييك بوصفه الوكالة الرائدة واملسئولة عن تدريب 
قوات الرشطة العراقية. وسوف يركز مكتب شؤون 
املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية الجهود عىل بناء 

القدرات اإلدارية والتحقيقية لوحدات الرشطة العراقية. 
وسوف يعمل نحو 190 من املستشارين األمريكيني 

املتمركزين يف ثالثة مواقع رئيسية )أربيل وبغداد 
والبرصة( عىل تنفيذ برنامج تطوير الرشطة، وذلك بالعمل 

من أكرث من 20 موقعاً يف 10 محافظات لتقديم املشورة 
وتوجيه وتعليم الرشطة العراقية. وال تزال تصدر خطط 
مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية، مبا يف 

ذلك خطط استكامل الرتتيبات األمنية وسفر املستشارين 
والتوصل إىل اتفاقيات الستخدام األرايض مع الحكومة 

العراقية. وسيتويل مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني 
الدولية املسئولية الكاملة عن هذه املهمة من الجيش 

األمرييك يف 1 ترشين األول/أكتوبر، 2011. 11
• إنشاء مكتب التعاون األمني العراقي. تقع منظمة 	

وزارة الدفاع تحت سلطة رئيس البعثة، ويعمل مكتب 
التعاون األمني العراقي كقناة وسيطة يف جميع العالقات 

العسكرية العسكرية بني الواليات املتحدة والعراق. 
وتدعو الخطط الحالية إلعداد ستة مواقع ملكتب التعاون 

األمني العراقي )يف بغداد وبسامية وكركوك والتاجي 
وتكريت وأم قرص(. وصف مكتب وزارة الخارجية 
للمفتش العام )DoS OIG( يف أيار/مايو الخطط 

"باملتأخرة جداً عن الجدول الزمني" وأنه من غري املحتمل 
أن تصل إىل الوضع التشغييل الكامل بحلول شهر ترشين 

األول/أكتوبر، كام كان مقرراً يف األصل.12

متويل إعادة إعامر العراق الصادر من الواليات املتحدة 
خصصت الواليات املتحدة، منذ عام 2003، أو وفّرت 61.64 

مليار دوالر لجهود إعادة اإلعامر يف العراق، وذلك ويف 
املقام األول من خالل خمسة صناديق رئيسية هي: صندوق 
إغاثة وإعادة إعامر العراق )IRRF(، وصندوق قوات األمن 
العراقية )ISFF(، وصندوق دعم االقتصاد )ESF(، وبرنامج 
االستجابة الطارئة للقائد )CERP(، والهيئة الدولية ملراقبة 

املخدرات وفرض إنفاذ القانون )INCLE(. وحتى تاريخ 30 
حزيران/يونيو 2011، ظلت 4.27 مليار دوالر من امليزانية 

املتاحة غري منفقة للصناديق الخمس الكربى.13 
فبالنسبة لصندوق دعم االقتصاد، يتوفر 549 مليون دوالر 
لاللتزام يف مشاريع جديدة و348 مليون دوالر إضافية ال تزال 

بني االلتزامات غري املنفقة.14 وبالنسبة لصندوق قوات األمن 

كام تضمنت املشكالت األمنية أخرى يف هذا الربع ما 
ييل:8
• الهجامت الصاروخية املتكررة املوجهة ضد املنطقة 	

الدولية )IZ( باستخدام ذخائر إيرانية الصنع أكرث تدمرياً 
وأكرث دقة 

• اغتيال العديد من املسئولني رفيعي املستوى يف الحكومة 	
العراقية، مبا يف ذلك القضاة والجرناالت وموظفي الخدمة 

املدنية 
• سلسلة التفجريات االنتحارية التي استهدفت أفراد قوات 	

األمن العراقية وإلحاق إصابات جامعية بها 
• تجديد القوات املناهضة للحكومة من جهودها يف 	

استهداف البنية التحتية النفطية يف العراق 

عىل الرغم من هشاشة البيئة األمنية العراقية الفعلية 
وامللموسة جداً، والتي ستناقش تفصيالً الحقاً، تواصل القوات 
األمريكية يف العراق )USF-I( مقارنة الوضع األمني الحايل يف 

العراق مبا كان عليه الوضع يف منتصف العام 2007، عندما 
كانت البالد عىل شفا وقوع حرب أهلية، مشرية إىل أنه يف 

أواخر أيار/مايو، مثالً، كانت التوجهات األمنية "إيجابية جدا 
جدا."9

 إدارة إعادة اإلعامر
والتمويل

إعادة تشكيل بصمة إعادة اإلعامر األمريكية
تنبأت عدة تطورات يف هذا الربع السنوي باالنتقاالت الكربى 

التي من شأنها أن ترسم الصورة يف بقية العام 2011:
• إنهاء عمل فرق إعادة اإلعامر يف املحافظات وفتح 	

قنصليات جديدة. منذ نيسان/أبريل، أنهت وزارة 
الخارجية عمل 10 فرق إلعادة اإلعامر يف املحافظات، 

وحتى تاريخ 15 متّوز/يوليو كانت فرق إعادة إعامر 
املحافظات عاملة يف بغداد ودياىل واألنبار والنجف 

فقط، وسوف ينتهي عمل هذه الفرق أيضاً يف منتصف 
أيلول/سبتمرب. ويف هذا الربع، افتتحت وزارة الخارجية 

قنصليتني جديدتني دامئتني يف أربيل والبرصة، وتعتزم أيضا 
أن يكون لها قنصلية مؤقتة يف كركوك. كام طالبت خطة 
وزارة الخارجية األولية لالستعاضة عن فرق إعادة إعامر 
املحافظات إىل إنشاء مكتب إقليمي للسفارة يف املوصل، 

ولكن القيود املفروضة عىل امليزانية فرضت تأجيل إىل 
أجل غري مسمى إلنشاء هذا املكتب10 

قتل في خالل شهر حزيران/
يونيو 14 جندي أمريكي بنيران 
معادية، ليكون بذلك أعلى 
معدل شهري لوقوع ضحايا 
منذ شهر نيسان/أبريل 2009.
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لنفقات رأس املال و56.92 مليار دوالر يف نفقات التشغيل. 
وهذا يشكل زيادة بنسبة 27٪ سنوياً يف ميزانية رأس املال 

للحكومة العراقية وزيادة بنسبة 9٪ يف امليزانية التشغيلية.17 
• الوزارات التي تلقت ميزانيات أكرب. من بني وزارات 	

الحكومة العراقية ال26، شهدت 15 وزارة منهم زيادة 
عىل مستويات ميزانياتها يف العام 2010. كانت الوزارت 
الخمس التي تلقت أكرب الزيادات، قياساً بالنسبة املئوية 

للتغري من العام 2010 إىل العام 2011 هي وزارات العمل 
والشؤون االجتامعية )285٪( والنفط )97٪( والشؤون 

الخارجية )90٪( والثقافة )61٪( والزراعة )٪49(. 18 
• الوزارات التي تلقت ميزانيات أقل. كانت الوزارات 	

الخمس التي تلقت أكرب تخفيضات يف ميزانياتها يف 
امليزانية التي أقرقها مجلس النواب، قياساً بالنسبة املئوية 
للتغري من العام 2010 إىل العام 2011 هي البيئة )-٪28( 

والكهرباء )-28٪( والتخطيط والتعاون اإلمنايئ )-٪18( 
وحقوق اإلنسان )-17٪( واالتصاالت )-٪17(. 19 

• مكتب رئيس الوزراء )PMO( واألمانة العامة. تخصص 	
امليزانية ما مجموعه 484 مليون دوالر ملكتب رئيس 

الوزراء )363 مليون دوالر( واألمانة العامة )121 مليون 
دوالر(، بانخفاض قدره 13٪ عن العام املايض.20 

• وزارات األمن. تأيت ميزانية وزارة الدفاع )MOD( للعام 	
2011 بقيمة 5.85 مليار دوالر بزيادة 19٪ من ميزانية 
 )MOI( العام 2010، يف حني أن ميزانية وزارة الداخلية
بقيمة 6.31 مليار دوالر متثل زيادة سنوية بنسبة ٪3. 

ومن بني مبلغ 12.16 مليار دوالر يف ميزانية 2011 
املخصصة لهاتني الوزارتني، خصص 97٪ يف النفقات 

التشغيلية مبا يف ذلك الرواتب والصيانة.21 
• مؤسسات سيادة القانون. زادت امليزانية املخصصة 	

ملجلس القضاء األعىل الذي يرشف عىل املحاكم العراقية 
بحوايل 4٪ لتصل إىل 278 مليون دوالر. ويصل مجموع 

ميزانيات العام 2011 املخصصة لوكالتي مكافحة الفساد 
األساسيتني يف العراق، وهام هيئة النزاهة )COI( وديوان 

الرقابة املالية العليا )BSA(، إىل 86 مليون دوالر، وذلك 

العراقية يتوفر 1.69 مليار دوالر لاللتزام مشاريع جديدة، 
مبا يف ذلك أكرث من 99٪ من أموال السنة املالية 2011. 

وتبقى 863 مليون دوالر إضافية ضمن التزامات صندوق 
قوات األمن العراقية غري املنفقة.15 يفصل الجدول 1.1 وضع 
مخصصات صندوق قوات األمن العراقية للسنة املالية 2010 
- 2011. ملعرفة املزيد عن التمويل األمرييك إلعادة اإلعامر، 

انظر الباب 2 من هذا التقرير ربع السنوي.

عرقلة رقابة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
رفضت السفارة األمريكية يف بغداد االستجابة لطلب الحصول 

عىل املعلومات الوارد يف هذا التقرير برفضها اإلجابة عىل 
أسئلة بشأن استخدام عقود الدعم، مبا يف ذلك برنامج 

تعزيز اللوجستيات املدنية )LOGCAP(، الخاصة بتقديم 
الخدمات إىل أعامل وزارة الخارجية يف العراق واملشاركة يف 

إدارة برامج إعادة اإلعامر، وأحالت املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق إىل مكتب وزارة الخارجية للمفتش 
العام للحصول عىل هذه املعلومات بدال من قيامها هي 

بذلك. 
وتبنت السفارة األمريكية يف بغداد مرة أخرى وجهة نظر 

مقيدة للغاية حول عدد األشخاص العاملني تحت سلطة 
رئيس البعثة املشاركني يف "جهود إعادة اإلعامر". ونتيجة 
للنهج ضيق األفق غري املعقول، فحتى تاريخ 30 حزيران/

يونيو 2011، مل يكن هناك سوى 10 من املوظفني املدنيني 
التابعني للحكومة األمريكية و57 من املتعاقدين العاملني 
تحت سلطة رئيس البعثة يف اإلرشاف عىل أو تنفيذ برامج 

إعادة اإلعامر يف العراق، أو هي فقط مجرد نسبة 0.08٪ من 
جميع العاملني.16 

امليزانية العراقية للعام 2011
يف شباط/فرباير، أقر مجلس النواب عىل ميزانية العراق 
بقيمة 82.62 مليار دوالر لعام 2011، أي بزيادة قدرها 

14٪ مقارنة مبيزانية العام السابق بقيمة 72.36 مليار دوالر. 
وخصصت ميزانية العام 2011 مبلغ 25.70 مليار دوالر 

اجلدول 1.1

الوضع املالي ل صندوق قوات األمن العراقية في السنة املالية 2010 - السنة املالية 2011، وذلك حتى تاريخ 30/6/2011
مباليني الدوالرات

تنتهي في غير املنفقةالغير ملتزمةاملنفقةامللزمةاخملصصة 

السنة املالية 
2010

37330/9/2010 دوالر190 دوالر627 دوالر810 دوالر1,000 دوالر

السنة املالية 
2011

1.50030/9/2012 دوالر1.499 دوالر0 دوالر1 دوالر1500 دوالر

1.873 دوالر1.688 دوالر627 دوالر812 دوالر2.500 دوالراإلجمالي

ملحوظة: لم يتم تدقيق البيانات. األرقام متأثرة بالتقريب.

املصادر: القوات األمريكية في العراق، رداً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ، 15/7/2011؛ OSD "مبررات طلب عمليات الطوارئ اخلارجية للعام املالي 2011 وصندوق قوات األمن العراقية،" 2010/2، 
ص 4. 

رفضت السفارة األمريكية في 
بغداد الرد على األسئلة بشأن 

استخدام عقود الدعم في 
تقدمي خدمات إلى مناصب وزارة 
اخلارجية في العراق املشاركني 

في إدارة برامج إعادة اإلعمار.
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وأعلن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق التدقيق 
الثالث لصندوق تنمية للعراق يف هذا الربع، والذي ينهي 

استعراضه إلدارة الواليات املتحدة لإليرادات العراقية. 
وكان أكرث من 20 مليار دوالر من األموال العراقية تحت 

إرشاف سلطة االئتالف املؤقتة )CPA( يف 2003-2004. وقد 
استخدمتهم سلطة االئتالف املؤقتة أساساً لتشغيل العمليات 

الحكومة العراقية وتنفيذ برامج إعادة اإلعامر. وعندما 
أنهت سلطة االئتالف املؤقتة العمليات يف حزيران/يونيو 

2004، كان هناك ال يزال 6.6 مليار دوالر متبقية. وكشف 
تدقيق املفتش العام الذي أجري يف العام 2005 أن سلطة 

االئتالف املؤقتة قدمت أقل من الضوابط الكافية لحوايل 8.8 
مليار دوالر من أموال صندوق تنمية العراق إىل الوزارات 

العراقية. وخلص تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق يف العام 2010 أن 8.7 مليار دوالر أخرى من صندوق 
تنمية العراق مل متثل متثيالً صحيحاً. ويهدف تدقيق املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق إىل توفري أفضل إجراءات 
محاسبية ممكنة للجزء من صندوق تنمية العراق إىل تحت 

سيطرة الواليات املتحدة بعد حزيران/يونيو 2004.
ويف هذا الربع، شوهت بيانات وسائل اإلعالم من صورة 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بزعمها رسقة 17 
مليار دوالر أو فقدانها ببساطة. وخالل اجتامع عقد مؤخراً 
للمجلس الدويل للمشورة واملراقبة للعراق، يف األردن، ذكر 

رئيس املجلس األعىل للتدقيق الدكتور عبد الباسط أن 
استعراض العراق "لقضية ال17 مليار دوالر" هو محاولة 
ملعالجة "نقص الوثائق ومتكني املدققني من التوصل إىل 

القرار السليم"بشأن الكيفية التي أنفقت بها أموال صندوق 
تنمية العراق. وأنشأت الحكومة العراقية لجنة خاصة 

رفيعة املستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء )DPM( للشئون 
االقتصادية روش شاويس ملتابعة وإعداد التقارير بشأن هذه 
املسألة. وتشمل بقية األعضاء اآلخرين يف اللجنة عىل وزيراء 
العدل والنفط والشؤون الخارجية واملالية، فضالً عن رئيس 

البنك املركزي العراقي ورئيس ديوان الرقابة املالية واملستشار 
القانوين لرئيس الوزراء. 

ويواصل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق العمل 
مع وزارة الدفاع لتحديد األرصدة املتبقية من حسابات 
صندوق تنمية العراق التي ميكن إرجاعها إىل الحكومة 

العراقية. ويف هذا الربع السنوي، أبلغ وكيل وزير الدفاع 
)مدقق الحسابات( الحكومة العراقية بالعودة الوشيكة ملبلغ 

8.5 مليون دوالر. باإلضافة إىل ذلك، حدد املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق 106 مليون دوالر من أموال 

صندوق تنمية العراق غري املنفقة يف حساب تستخدمه وزارة 
الدفاع يف جهود إعادة إعامر العراق. وهذه األموال املتبقية 

هي اآلن تحت ترصف الحكومة العراقية. 

بانخفاض 3٪ عن امليزانية املخصصة لهام يف العام 2010. 
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ملعرفة املزيد عن ميزانية الحكومة العراقية للعام 2011، 
انظر الباب 2 من هذا التقرير ربع السنوي. 

متول الحكومة العراقية نفقاتها يف املقام األول باألموال 
التي تحصل عليها من تصدير النفط. ففي العام 2011، سوف 
متثل العائدات النفطية حوايل 90٪ من اإليرادات الحكومية.23 

مع وصول إنتاج النفط الخام يف املتوسط   إىل 2.55 مليون 
برميل يومياً )MBPD( يف هذا الربع، وارتفاع الصادرات إىل 

2.21 مليون برميل يومياً. وكانت كالً من الزيادتني كافية 
لتجاوز األرقام القياسية املسجلة يف األرباع السنوية السابقة. 
ومع ذلك، ال يزال متوسط   إنتاج النفط يف هذا الربع أقل من 

الهدف الذي وضعته وزارة النفط للعام 2011 وهو 2.75 
مليون برميل يومياً.24 وكان من بني العوامل التي ساهمت يف 
عدم قدرة العراق عىل إنتاج ما قد ينظر إليه عىل أنه أهداف 

غري واقعية هو استمرار املخاوف األمنية واالعتامد عىل 
خطوط األنابيب القدمية والبنية التحتية للتخزين والهياكل 
البريوقراطية املعقدة وإرضابات العامل. ويف ضوء استمرار 
هذه الصعوبات، أعلن وزير النفط عبد الكريم اللعيبي يف 

حزيران/يونيو أن الوزارة تدرس حالياً إمكانية تخفيض هدف 
العراق املعلن حول زيادة إنتاج النفط الخام إىل أكرث من 

12 مليون برميل يومياً بحلول عام 2017، مقرتحة أن تحديد 
هدف 7-8 مليون برميل يومياً قد يكون أكرث واقعية.25

إرشاف املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
عىل صندوق التنمية العراق

حصلت الحكومة العراقية عىل 20.11  مليار دوالر من 
عائدات تصدير النفط خالل هذا الربع السنوي، للتجاوز 

الرقم القيايس يف عام 2003. وبداية من 1 متّوز/يوليو، 
تولت الحكومة العراقية السيطرة عىل عائداتها النفطية. 
ويف نيسان/أبريل، أبلغت مجلس األمن يف األمم املتحدة 

أنها تخطط لفتح حساب جديد يف بنك االحتياطي الفدرايل 
يف نيويورك )FRBNY( ليحل محل حساب صندوق تنمية 

العراق )DFI( والذي كان قد فتح بأمر األمم املتحدة لتودع 
فيه جميع عائدات النفط العراقية منذ عام 2003. وسترشف 
لجنة الخرباء املاليني يف الحكومة العراقية، بتوجيه من رئيس 

املجلس األعىل للتدقيق، عىل هذا الحساب وعىل حساب آخر 
يف بنك االحتياطي الفدرايل يف نيويورك يحتوي عىل عائدات 
النفط العراقي. ومع نهاية الرتتيبات التي املفوضة بها األمم 
املتحدة والتي فرضت عىل العراق أن يودع جميع العائدات 
من مبيعات تصدير النفط يف الحسابات املرتبطة بصندوق 
تنمية العراق، كانت نهاية الحصانة من مطالبات الدائنني 

املعطاة لهذه الصناديق املالية مبوجب قرار مجلس األمن رقم 
26 .1483

أعلن املفتش العام اخلاص 
إلعادة إعمار العراق التدقيق 
الثالث لصندوق تنمية للعراق 
في هذا الربع، والذي ينهي 
استعراضه إلدارة الواليات 
�املتحدة 
لإليرادات العراقية.

مالحظات املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق
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أعىل نسبة من محاوالت االغتيال التي سجلها املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق منذ بدء تتبع هذه املعلومات.28 

والشئ الواجب ذكره هو ما قاله رئيس مجلس القضاء 
مدحت املحمود إىل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق والذي تسبب يف إحداث مشكلة ذات أهمية كبرية 
تواجه السلطة القضائية ، والجدير بالذكر أيضاً أن القضاة تم 

استهدافه عدة مرات يف هذا الربع سنوي:29 
• يف 20من شهر نيسان/إبريل، نجي قايض االستئناف من 	

هجوم بالعبوات الناسفة يف محافظة صالح الدين. 
• وبعد حوايل 10 أيام، لقد لقي قايض بغداد مرصعه عندما 	

قام مسلحون باقتحام اقتحم منزله.
• ويف منتصف آيار/مايو، قامت الرشطة بتفكيك عبوة 	

الصقة ناسفة كانت مزروعة بسيارة رئيس محكمة نينوى 
الجنائية.

وتشري النتائج السابقة حول عدم كفاية سجالت صندوق 
تنمية العراق إىل أن الصندوق كان عرضة لإلهدار والتزوير. 

وحتى تاريخه، أدت التحقيقات التي قمنا بها إىل تسعة 
إدنات بتهم ذات صلة باالستخدام غري املرشوع ألموال 

صندوق تنمية العراق. ويواصل املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق العمل مع الحكومة العراقية حول املسائلة عن 
هذه األموال وسوف يصدر التدقيق الثالث واألخرية يف الربع 

السنوي القادم.

األمن 

أعامل العنف األخرية 
ذكرت وزارة الدفاع أن ما ال يقل عن 248 مدنياً عراقياً و 
193 من أفراد قوات األمن العراقية قتلوا يف أعامل عنف 

إرهابية يف الفرتة من 1 نيسان/أبريل - وحتى 19 حزيران/
يونيو، 2011. 27 ولقي أكرث من 100 حتفهم يف هجامت 

انتحارية قوية والتي وقعت تقريباً يف كل مدينة من املدن 
العراقية الكربى، مبا يف ذلك املوصل )30 نيسان/أبريل و 10 

حزيران/يونيو( وتكريت )10 أيار/مايو و3 حزيران/يونيو( 
وبغداد )22 أيار/مايو و 23 حزيران/يونيو( والرمادي )2 

حزيران/يونيو( والبرصة )13 حزيران/يونيو(. 
تتواصل الهجامت يف هذا الربع السنوي مستهدفة القادة 

السياسيني ورجال األمن التابعني للحكومة العراقية. ويف 5 من 
شهر آيار/مايو، صدم مفجر انتحاري سيارته يف ثكنة تابعة 
للرشطة العراقية وقد أدى االنفجار إىل مقتل 16 فرد عىل 

األقل من أفراد الرشطًة. وبعد أسبوعني من التفجري األخري، 
زرعت قنابل يف موقف للسيارات يرتدد عليه رجال الرشطة 

املحلية يف كركوك، وأسفر عن مقتل 20 شخصاً عىل األقل. قام 
املتمردون يف حزيران/يونيو بشن هجامت انتحارية دامية 

عىل منشآت حكومية محلية يف ديايل والقادسية، مام تسبب 
يف حدوث العديد من الوفيات. ويوضح الشكل رقم 1.1 

األحداث األمنية الرئيسية يف هذا الربع السنوي. 
ومع استمرار هذا النمط من اإلنفجارات الذي ازداد 

سوءاً عن ما كان عليه الوضع يف الربع السنوي األخري، تعرض 
أكرث من 70 قائد من كبار قادة الجيش التابعني للحكومة 
العراقية لالغتيال، باإلضافة إىل املوظفني املدنيني الذين تم 

استهدافهم أيضاً. ونجح عىل األقل من هذه املحاوالت حوايل 
44 محاولة، مبا فيهم حادثة اغتيال رئيس لجنة املُساءلة 

والعدالة )اجتثاث البعث سابقاً( يف أواخر آيار/مايو. وبالرغم 
من صعوبة الحصول عىل هذه اإلحصائيات الدقيقة حول 

الهجامت االستهدافية،  فإن هذا الربع السنوي قد وصل إىل 

الشكل 1.1

األنبار

البصرة
املثنى

القادسية

النجف

أربيل

السليمانية

متيم

دهوك

ذي قار

ديالى

كربالء

ميسان

نينوى

صالح الدين

بابيلونواسط

BAGHDAD

٢٠١١/٣٠/٤
الهجمات االنتحارية في املوصل 
تقتل ٨ وتصيب ١٩

٢٠١١/١٠/٦
٢ من التفجيرات تقتل على 
األقل ٥ وتصيب أكثر من ٥٠ 
في املوصل

٢٠١١/٢٨/٤
انفجار قنبلة في موكب 
للشركة يقتل ٦ في كركوك

٢٠١١/١٩/٥
٢ من التفجيرات تستهدف 

الشرطة تقتل أكثر من ٢٥ في 
تكريت

٢٠١١/٢٢/٥
العديد من االنفجارات تقتل ١٦ 

على األقل في بغداد

٢٠١١/٣/٥
هجوم بقنبلة في كافيه ببغداد 
يقتل على األقل ١٦

٢٠١١/٥/٥
هجوم انتحاري 
بسيارة مفخخة 
على مبنى 
للشرطة في هيال 
يقتل على األقل 
١٦

٢٠١١/١٣/٦
انفجار سيارة يقتل ٥ ويصيب على 

األقل ٢٥ في البصرة

٢٠١١/٢١/٦
٢ من املفجرين االنتحاريني يقتلون أكثر من ٢٠ 

ويصيبون أكثر من ٣٠ قرب مجمع للحكومة 
العراقية في القادسية

١٥/٧–٢٠١١/١٦
٣ انفجارات تقتل ١٣ وتصيب أكثر من ١٠٠ 

في كربالء

٢٠١١/١٤/٦
الهجوم على املباني احلكومية يقتل 
٩ في بعقوبة

٢٠١١/٢٣/٦
٤ انفجارات تقتل ٤٠ على 
األقل في بغداد

٢٠١١/٢/٦
٣ انفجارات تستهدف ماني 
احلكومة العراقية تقتل ١٠ 

على األقل في الرمادي

٢٠١١/٣/٦
تفجير مستشفى تكريت 

يقتل العديد

٢٠١١/١٠/٥
افجار سيارة يستهدف 

موقع للشرطة في تكريت 
يقتل ١١ على األقل

الرمادي

بغداد

كربالء

سامراء

كركوك

تكريت

ملحوظة: جميع أرقام الضحايا مأخوذة من أفضل مصادر املعلومات املتوفرة.

املصدر: حتليل املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق لوثائق الواليات املتحدة واحلكومة العراقية ومفتحة املصدر باللغتني اإلنكليزية والعربية..

األحداث األمنية الهامة املختارة، ٢٠١١/٤/١٥−٢٠١١/٧/١٦

استهدف أكثر من 70 من كبار 
مسئولي احلكومة العراقية 

العسكريني واملدنيني في 
عمليات اغتيال هذا الربع.
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الهجوم عىل البنية التحتية للنفط.
ال يزال النفط العراقي قادراً عىل مواجهة التحديات الكبرية، 

شاملة هجامت املتمردين. رصح رئيس رشطة النفط العراقية 
يف متوز أن هدف القاعدة الرئييس يف العراق لعام 2011 

هو تعطيل التنمية االقتصادية يف العراق عن طريق إتالف 
أنابيب وصهاريج التخزين ومحطات التكرير. تكرارا لهذه 

املسائل، فإن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ،حسني 
الشهرستاين، قام بوصف  هجوم شباط/فرباير عىل مجمع 

مصفاة بيجي لتكرير البرتول بأنه "أخطر عملية منذ سقوط 
النظام البعثي". عندما استغرق ثالثة أسابيع الستعادة 

اإلنتاج الكامل، لقد قام نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، 
الشهرستاين، بإبالغ املفتش العام يف أيار/مايو عن العواقب 

الوخيمة التي تتسبب فيها الهجامت، حيث يتفجر عىل األقل 
ثلث العبوات الناسفة التي يزرعها املهاجمون. وتأكيدا عىل 

التهديد املستمر لقطاع البرتول، يف بداية شهر حزيران/يونيو، 
لقد حاول مسلحون تفجري مصفاة الدورة يف بغداد، وبالفعل 

نجح التفجري يف إلحاق أرضار مبرفق تخزين النفط الجنويب 
برشكة الزبري.37

• ويف 6 من شهر أيار/مايو قامت الرشطة بتفكيك قنبلة 	
الصقة بسيارة رئيس محكمة نينوى الجنائية.

• وبعد مرور ثالثة أيام من الحادث السابق، تم إطالق النار 	
عىل قاض املحكمة املدنية أثناء قيادة سيارته يف بغداد. 
فمنذ عام 2003، تم مقتل 47 قاٍض عىل األقل يف العراق.30 

استهداف املنشآت االمريكية وموظفيها.
يف هذا الربع السنوي، قامت الجامعات الشيعية املسلحة، 

شاملة كتائب حزب الله، ولواء اليوم املوعود، وعصائب اهل 
الحق )رابطة اهل الحق(، بتصعيد هجومها ضد املوظفني 

األمريكيني.31 ففي شهر حزيران/يونيو، تم شن هجمتان 
داميتان بواسطة ذخائر صاروخية لصواريخ بدائية الصنع 

نوع )IRAMs(.32، ويف 6 من شهر حزيران/يونيو، تم قتل  
6 جنود أمريكيني  يف معسكر الوالء يف بغداد.33 وأيضاً يف 

أواخر شهر حزيران/يونيو، تم الهجوم عىل قاعدة أمريكية 
يف محافظة واسط جنوب العراق مام أسفر عن مقتل ثالثة 

جنود آخرين.34 كان أول ظهور للصواريخ البدائية الصنع، 
والتي تعد أكرب وأكرث فتكاً من قذائف الهاون، منذ أربع 

سنوات، واملعروف عنها أيضاً أن إيران هي التي توردها إىل 
املليشيات الشيعية يف العراق. 

ويف 7 من شهر متوز/يوليو، تم قُتل اثنان من الجنود 
األمريكيني أثناء انفجار العبوات الناسفة الخارقة للدروع 
)EFP(بالقرب من مدخل املرفق الرئييس ملعسكر قاعدة 

فيكتوري للقوات األمريكية يف العراق.35 والجدير بالذكر أيضاً 
أن العبوات الناسفة الخارقة للدروع تُعد سالح توقيع لتدعيم 

اإليرانيني امليلشيات الشيعية. 
هجامت أخرى حول املوظفني األمريكيني املدرجني تحت 

هذا الربع سنوي.36
• ويف 15 آيار/مايو، سقط إحدى عرش صاروخ داخل 	

املنطقة الخرضاء مدمراً املرافق األمريكية. وكانت هذه 
الهجامت واحدة من عدة هجامت غري مبارشة عىل 

املنطقة الخرضاء مبا فيها حادثة 12 من متوز/يوليو التي 
تلت زيارة وزير دفاع بانيتا إىل بغداد.

• ويف 23 من حزيران/يونيو، لقي الدكتور ستيفن إيفهارت 	
مرصعه، املتعاقد بالوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،عندما 
انفجرت قنبلة قرب سيارته يف بغداد. وقد كان مغادراً من 
اجتامع  بجامعة املستنرصية  ببغداد عندما وقع الهجوم. 

• ويف 26 من حزيران/يونيو لقي جنود أمريكيون حتفهم 	
بواسطة قنابل يدوية ونريان أسلحة صغرية يف محافظة 

ديايل. 

للمزيد من املعلومات حول الحالة األمنية للعراق، 
واملساعدة األمريكية لصندوق قوات األمن العراقية، انظر 

قسم األمن من هذا التقرير الربع سنوي. 

وصف نائب رئيس الوزراء 
الشهرستاني هجوم شباط/

فبراير على مجمع املصفاة 
الكبيرة في بيجي بأنها "أخطر 
حلظة منذ سقوط النظام 
البعثي."
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متوز/يوليو نحو تسجيل السجل الشهري عند الحاجة. ومع 
الطلب املتزايد عىل الكهرباء، فإن الرشكة الوطنية للكهرباء 

لن تستطيع تلبية هذا الكم، رغم ثبوته نسبياً يف عام 2009. 
يف هذا الربع السنوي، لقد بلغ متوسط معدل االستهالك 

اإلجاميل الذي تقدمه الشبكة حوايل 6,574 ميجاوات، وهذه 
النسبة تكفي لتحقيق رقم قيايس جديد )ولو بنسبة ٪0,5(، 

ولكنه غري كايف لتوفري تحسن ملحوظ يف الحياة اليومية 
للمواطنني العراقيني.40 

ويف محاولة لتفادي تكرار أعامل شغب الكهرباء التي 
وقعت يف الصيف املنرصم، والتي أدت إىل وفاة عدة أشخاص 

واستقالة وزير الكهرباء. وعىل ضوء ذلك قام نائب رئيس 
الوزراء لشؤون الطاقة، الشهرستاين، يف آيار/مايو، بإبالغ 

املفتش العام أن الوزارة قامت باتخاذ سلسلة من التدابري 
الالزمة لتحسني مدى قرب إمدادات الكهرباء، مبا يف ذلك 

التدخل الرسيع إلنشاء عدد من محطات صغرية تعمل 
بالديزل لتوليد الطاقة، وزيادة إمدادات الطاقة من املولد 
وإتاحتها للجمهور، واسترياد املزيد من الكهرباء من الدول 

املجاورة. ومع ذلك، قام نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، 
الشهرستاين ، بالتحذير من أن التحسينات الكبرية لن تحدث 

قبل منتصف عام 2012، وقد أوضح أنه يتمنى يف هذه 
النقطة تحديداً مضاعفة وزير الكهرباء )MOE( من حجم 

املعروض من الكهرباء املُتاحة عىل مستوى الشبكة الوطنية.41 

الفساد
يظل الفساد تحديا صعبا يواجه العراق. بينام تقوم الوكاالت 

الثالث الرئيسية: لجنة النزاهة، واملجلس األعىل للتدقيق 
ومكاتب املفتشني العموميني يف الوزارة ))IGs، بزيادة 

قدراتهم عىل التحقيق يف النشاط اإلجرامي منذ عام 2004، 
عرقلتها املقاومة السياسية ونقص القدرات وصعوبة متابعة 
الحاالت التي تنطوي عىل جرائم معقدة وجرائم متورطون 

فيها مسئولني رفيعي املستوى. 
كام أوضح مفوض لجنة النزاهة، القايض رحيم العكييل، 

ملوظفي ملفتش العام الخاص إلعادة تعمري العراق يف 
حزيران/مايو بأن املامرسات التعاقدية الفاسدة الخاصة 

بالحكومة تكمن يف قلب معظم قضايا حاالت الفساد، والتي 
هي قيد التحقيق يف مكتبه. يصف املفوض هذه املشكلة 

بأنها "أصل كل مشكالت الفساد املوجودة يف العراق"، 
ويوضح كيف يتم إعطاء جزء كبري من عقود الحكومة 

العراقية إىل رشكات كربى ميتلكها عدد من  الشخصيات 
العراقية القوية أو حتى وكالئهم. وأضاف أن هناك "العديد" 
من التحالفات التي تعقدها الرشكات الكربى يف العراق مع 
الفصائل السياسية، والتي متكنهم من الفوز بالعقود مقابل 

أسعار مبالغ فيها إىل حٍد كبري. وبسبب العالقات الوثيقة التي 
تربط ما بني الحكومة العراقية وهذه الرشكات، تتمكن هذه 

االقتصاد والخدمات 
العامة وسيادة القانون 

عىل الرغم من أصداء حركة الربيع العريب التي انترشت يف 
جميع أنحاء املنطقة، إال أن أعداد العراقيني الذين نزلوا إىل 
الشوارع أخذت يف التضاؤل يف هذا الوقت عام كانت عليه 

يف العام املايض، مع تراجع حجم االحتجاجات ونسبتها. ومع 
ذلك ، فالقضايا األساسية التي دفعت العراقيني إىل النزول إىل 

الشوارع يف الشتاء املايض – مثل نقص الطاقة والفساد- ال 
تزال بال حل.

التنمية االقتصادية
يتوقع صندوق النقد الدويل ارتفاع معدل منو إجاميل الناتج 

املحيل )GDP( بأكرث من 12٪ يف عام 2011 من تقييم 
الناتج املحيل يف العام السابق بنسبة 1٪ يف عام 2010، 

والذي يجعلها واحدة من أرسع االقتصاديات منواً يف العامل. 
38 حيث يعتمد منو املعدل االقتصادي كنمو ثابت ويعتمد 

أيضاً التحسن امللموس يف مستوى املعيشة،جزئياً، عىل قدرة 
الحكومة العراقية عىل بناء العديد من مشاريع البنية التحتية 

التي طال انتظار تنفيذها، مبا فيها:39 
• حقل الغز الطبيعي املوجود باملنصورية يف محافظة ديايل	
• إقامة العديد من مشاريع خطوط األنابيب	
• سوف تُقام عدد من مشاريع االتصاالت السلكية 	

والالسلكية لتوسيع الخطوط األرضية الثابتة يف العراق إىل 
أربعة أضعافها بحلول عام 2016.

• تم رشاء أكرث من إثنى عرش من محطات الكهرباء 	
اإلنتاجية، والتي تعمل بتوربينات إحراق تم رشاؤها من 

جرنال إليكرتيك.

باإلضافة إىل ذلك،  يجب عىل الحكومة العراقية إغالق 
أو إصالح أو خصخصة اكرث من 170 رشكة اململوكني للدولة. 

وعىل الرغم من هذه املبادرات الكثرية وغريها، التي تم 
اإلعالن عنها بشكل كبري من ِقبل الحكومة العراقية، فإن 

هذه املرشوعات سوف تستغرق عدة سنوات قبل تنفيذها 
بالكامل. وملزيد من املعلومات حول هذه املشاريع والحالة 

العامة لالقتصاد العراقي، انظر أقسام الخدمات العامة 
واالقتصاد من هذا التقرير الربع سنوي.

الكهرباء
يظل نقص الطاقة حقيقة يف الواقع الحيايت للعراقيني فكلام 
ارتفعت الحرارة مع بداية الصيف، كلام زاد معدل الطلب 

بنحو 11,500 ميجا وات، بزيادة حوايل 22٪ عن نفس 
الفرتة يف الربع سنوي املنرصم يف عام 2010. ويتجه شهر 

ال تزال وكاالت مكافحة 
الفساد الرئيسية في 

البلد محبطة من املقاومة 
السياسية ونقص القدرات.
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وعىل الرغم من ذلك فليس هناك ما مينع القيام بذلك 
مبوجب قوانني مكافحة الفساد، مثل قانون الخارجية 
األمريكية ملكافحة مامرسات الفساد األجنبية. ولكن 

بالرغم من إدعاءات عالوي، إال أنه يجب النظر إليها يف 
ضوء اإلقصاء الحايل الذي تعرض له من قبل رئيس الوزراء 
العراقي نوري املاليك.عىل النحو اآلخر تقوم لجنة النزاهة 

التابعة ملجلس النواب العراقي مالحقة التحقيقات يف 
مامرسات التعاقد الفاسدة يف وزارة الدفاع، وتعترب هذه 

اإلدعاءات التي اجتاحت الوزارة األقوى منذ إعادة تشكيل 
الحزب البعثي بعد إطاحته يف عام 2003. 43 

• الكهرباء. أصدر املفتش العام بوزارة الكهرباء يف حزيران/	
يونيو بيان عاماً مفصالً عىل موقع الوزارة اإللكرتوين، 

يوضح فيه كيفية قيام الشبكات الفاسدة داخل اإلدارة 
برسقة وقود الديزل املخصص ملحطات الكهرباء. ويتم بيع 
هذا الوقود املرسوق يف السوق السوداء، مؤثراً سلباً بذلك 

عىل كمية الوقود التي يتم إمدادها ملحطات الشبكات 
الوطنية.44 

• التعليم. أغلبية وظائف الحكومة العراقية التي تطلب 	
مؤهالت عليا ومتوسطة، تستوجب من املتقدم تقديم 
دليل عىل االعتامد التعليمي والوظيفي. إذا تم تقديم 
شهادات مزورة، تعترب جرمية مبوجب القانون العراقي، 
ويُعاقب عليها بالسجن الوقتي. تُحيل لجنة النزاهة يف 
األشهر الخمس األوىل من عام 2011  597 حالة تزوير 

إىل قضاة التحقيق )IJs( للبت فيها، وتكون الغالبية 
العظمى من هذه الحاالت حاالت شهادات تعليمية أو 
مهنية مزورة. ويف العام املايض كشف وفكك محققني 

الرشكات من الحصول دفعة أوىل كبرية قبل بداية العمل. 
والجدير بالذكر أنه عادٍة ال يوجد عقوبات مالية يف حالة 

انعدام األداء أو سوء األداء. ألن معظمه كُتب يف عام 1969، 
مام يزيد من صعوبة مالحقة مثل هذه الحاالت؛ ولذلك 

تحاول لجنة النزاهة بسد هذه الثغرات بتصحيح الصياغة 
الترشيعية واستبدالها مبقرتحات ترشيعية جديدة.42 ويوضح 
الشكل 2.1العالقات بني كل من املحارم السياسية ومسئويل 

الحكومة العراقية والرشكات املتعاقدة يف العراق. 
ومع ذلك، يف هذا الربع السنوي، متت إزالة واحدة من 

العقبات القانونية الرئيسية يف اإلنفاذ الفعال لقوانني مكافحة 
الفساد، مع إلغاء املادة رقم 136 )ب( من قانون أصول 

املحاكامت الجزائية العراقي. تم رفض هذا الحكم- مرتني 
بناءاً عىل إعادة الصياغة- ليك يسد الوزراء الطريق عىل 

اإلجراءات القانونية املُتخذة ضد مرؤوسيهم. 
تعني الهيمنة االقتصادية املستمرة للقطاع العام، بأن 

الفساد الحكومي يؤثر سلباً عىل كل نواحي الحياة العراقية. 
توضح التطورات األخرية كيفية زيادة معدل الفساد القادم 
عرب الحدود، مام يحد من قدرة الحكومة العراقية لتحسني 
األمن وتقديم الخدمات وتثقيف املواطنني. إن القطاعات 

الرئيسية املتأثرة بالفساد، أو اإلدعاءات تشمل ما ييل: 
• األمن. فيام قبل هذا العا، لقد تم إرسال مستشار وزارة 	

الدفاع إىل السجن ملدة ثالث سنوات بتهمة اختالس أموال 
الوزارة. وعالوة عىل ذلك، يف اجتامع املفتش العام مع 

رئيس الوزراء األسبق إياد عالوي يف أيار/مايو، ادعى األخري 
أنه العقود الدفاعية يتم منحها إىل رشكات غامضة نسبياً 

تقع يف أوروبا الرشقية؛ وذلك ألن هذه الرشكات لديها 
استعداد أكرث من نظرائها الغربيني عىل دفع الرشاوى. 

الشكل 1.2

شكل البروز 
السياسي

(نائب).

وكالة احلكومة 
العراقية التي 

يتوالها النائب أو 
وكالئه.

شركة التعاقد 
التي يديرها النائب 

أو وكالئه.

الروابط املقيدة: العالقات التي تعزز الفساد يف بعض 
عقود الحكومة العراقية

املصدر: GOI, COI مفوض, في االجتماع مع املفتش العام, ٢٠١١/٥/٥.

اجتماع املفتش العام مع رئيس مجلس النواب النجيفي. )صورة احلكومة العراقية ومجلس النواب(

أزيلت أحد العقبات القانونية 
الرئيسية التي كانت معترضة 
اإلنفاذ الفعال لقوانني 
مكافحة الفساد، وذلك بإلغاء 
املادة 136)ب(.
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رقابة املفتش العام الخاص إلعادة 
اعامر العراق

عمليات التدقيق
نرش يف هذا الربع السنوي 6 تقارير مدققة:

• إدارة وزارة الدفاع لربنامج االستجابة  الطارئة للقائد 	
)I-CERP( بالعراق. كان برنامج االستجابة  الطارئة 
التابعة لوزارة الدفاع األمريكية كان مرشوع أمريكيا 

عراقيا مشرتكا، والذي مبوجبه يتم تنفيذ مشاريع إعادة 
اإلعامر مستخدمني 270$ مليون متويالت الحكومة 

العراقية لصندوق  تنمية العراق. عىل الرغم من ذلك، 
وبعد استعراض املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

للوضع وجد أن إدارة الجيش األمرييك) USF-I( لربنامج 
االستجابة  الطارئة أدى إىل استخدام املال املخصص 

لجنة النزاهة عن مؤامرة جنائية تحدث يف وزارة الرتبية 
والتعليم، والتي كانت تنطوي عىل العديد من املوظفني 
الذين كانوا يبيعون وثائق اعتامد وهمية إىل املتقدمني 

للوظائف.45 

ويف 20 حزيران/يونيو، أصدرت لجنة النزاهة يف منتصف 
العام التقرير املفصل عن أنشطة مكافحة الفساد خالل نهاية 
شهر آيار/مايو لعام 2011. أحالت لجنة النزاهة منذ 1 كانون 
الثاين/يناير إىل قضاة التحقيق حوايل 1777 شخص، من بينهم 

66 موظف بدرجة مدير عام أو ما يفوقها. يلخص الشكل 
رقم 3.1 أداء لجنة النزاهة خالل شهر 1 كانون الثاين/يناير 
–31 آيار/مايو. ملزيد من التفاصيل حو الفساد يف العراق، 
راجع القسم الفرعي لسيادة القانون يف هذا التقرير الربع 

سنوي. 

 التصورات العامة
حول الظروف يف العراق

بعد تجميع بيانات الرأي بالنيابة عن املعهد الوطني األمرييك 
)NDI(، أظهرت البيانات طبيعة املشاعر املختلطة بني 
العراقيني. بصورة شاملة، لقد أظهر املجيبني بأن الوضع 

األمني قد تحسن بنسبة )62٪(، ولكن يشعرون بأن حالة 
الفساد وصلت إىل )58٪( يف البالد، ويرى )51٪( أن حالة 

الكهرباء تزداد سوءاً وتصل إىل )51٪(. عىل الرغم من 
االتجاهات اإليجابية الذي يظهرها االقتصاد، فإن هناك 

اعتقاد بنسبة 56٪  أن االقتصاد العراقي ضعيف، وأضاف 
)63٪( أنه ال يوجد فرص عمل، و )47٪( يعتقدون أن 
الخدمات العامة متدنية، وهام يعتربا شغلهم الشاغل 

الحايل.46
يعتقد حوايل ثالثة أرباع العراقيني بنسبة )71٪( أن 

الدميقراطية من "املرجح" أن يكون لها تأثري إيجايب عىل 
مستوى معيشتهم يوم ما. عىل الرغم من هذا االستطالع إال 
أن هناك بيانات أخرى توضح أن هذا التأثري مل يتم الشعور 

به حتى األن. انقسمت آراء العراقيون حول ما إذا كانت 
بلدهم يف الوقت الحايل تعيش حالة من "الدميقراطية 

الحقيقية" أم ال، أشار 42٪ بنعم و39٪ بال. وعالوة عىل ذلك 
يعتقد حوايل 49٪ من العراقيني أن الوضع العام يتدهور يف 
العراق )زيادة بنسبة 5٪ عن االستطالع السابق الذي أجرى 

يف ترشين الثاين/نوفمرب2010، بينام يعتقد 42٪ أن البالد 
تسري عىل الطريق الصحيح. املجموعات السكانية األكرث 

ترضرا هم السنة العرب والتي تبلغ نسبتهم )71٪(، وتبلغ 
نسبة عدد الشباب الذكور تحت سن 35 سنة )54٪(، وقد 

لعبوا املجموعتان أدواراً مهمة يف أسوأ أيام التمرد.47 

الشكل 1.3

عدد املشتبه فيم احملالني إلى قضاة التحقيق، 
حسب احملافظات 

+٥٠٠
٢٥٠-٥٠٠

٧٥-١٥٠
١٥٠-٢٥٠

١-٧٥

عدد املشتبه فيم احملالني إلى قضاة التحقيق ، حسب 
املكاتب 

اإلجمالي

درجة مدير 
عام أو أعلى

البلديات واألشغال
العامة 

١٣٦ ١

املالية ١١٩ ٠

الدفاع ١١٣ ٢٠

العمل ١١٣ ٢

الصحة ١٠٥ ٠

التعليم ١٠١ ٢

العدل ٩٢ ٠

الداخلية ٨٢ ٣

الصناعة والتعدين ٧٨ ٠

التعليم العالي ٦٩ ١

النقل ٦٨ ٥

٥٦ ديوان احملافظات ١

الزراعة ٥٢ ٤

البترول ٤٩ ١

التجارة ٤٢ ٢

الكهرباء ٣٩ ٠

أمانة بغداد ٣٩ ٠

االتصاالت ٣٧ ٢

املوارد املائية ٢٩ ٠

مجالس احملافظات ٢٨ ١٠

أخرى ٣٣٠ ٣

عدد املشتبه فيم احملالني إلى قضاة التحقيق، 
حسب قضية االتهام 

٪٣٤

٪٢٤
٪١١

٪٢٨
التزوير
٥٩٧

إساءة استخدام املال العام
٤٢٧

االختالس
١٨٦

الرشوة
٨٢
٪٥

أخرى
٤٨٣

املصدر: GOI, COI, ”أهم املؤشرات للعام ٢٠١١,“  ٢٠١١/١/٦, 
www.nazaha.iq/pdf_up/300/The%20most%20important%20indicators%20for%202011.pdf, الوصول إليه في 

.٢٠١١/١٠/٧

املؤرشات الرئيسية لهيئة النزاهة،  ٢٠١١/١/١−٢٠١١/٥/٣١

بوجه عام، يرى املدافعني الوضع 
األمني   بالوضع املتحسن، 

ولكن يرون أن الفساد وإمدادات 
الكهرباء تزداد سوءاً.
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دفع تكاليف غري منطقية. عىل سبيل املثال، فإن مراجعة 
وكالة التدقيق يف عقود وزارة الدفاع )DCAA( مل تراجع 

نظام التقدير ونقاط الضعف ألنهام املوجودة يف نظام 
الفواتري. عالوة عىل ذلك، أوصت وكالة التدقيق يف عقود 

وزارة الدفاع )DCMA( باملوافقة عىل نظام الرشاء 
الخاص بأنهام رغم تحديد ثغرات كبرية يف الوثائق مثل 

األسعار التنافسية التي حصلت عليها. 
ورأى أيضاً املفتش العام إلعادة إعامر العراق أن 

  )CORs(مراجعة العقد بواسطة ممثيل الضابط املتعاقد
كانت ضعيفة. أجرى املفتش العام إلعادة إعامر العراق 

أيضاً استعراضا محدودا للتكاليف التي تكبدتها أنهام، 
وشكك فيام يقرب من 39٪ من التكاليف  التي تم 
استعراضها )4.4مليون دوالر(. تساءل أيضاً املفتش 

العام إلعادة إعامر العراق إذا ما كانت هذه التكاليف 
عادلة أم معقولة، نظراً للمامرسات التنافسية املشكوك 

فيها وتجميع عنارص الباطن غري املالمئة وعالقات 
العمل الوثيقة أو عالقة رشاكة أو ملكية بني رشكة أنهام 
واملتعاقدين من الباطن. نتيجة املشاكل املتعددة التي 

تم تحديدها يف هذا التقرير، شكك املفتش العام إلعادة 
إعامر العراق يف كل التكاليف املذكورة يف هذا العقد 

والتي تصل إىل 113.4 مليون دوالر، وينصح بالتايل: أن 
يقوم الجيش األمرييك بعمل استعراض منجي للفواتري 

عىل جميع عقود أنهام يف العراق وأفغانستان. متلك أنها 
حالياً حوايل 3.9 مليار دوالر يف عقود الحكومة األمريكية.

• استخدام وزارة الدفاع ألموال السنة املالية لعام 2011 يف 	
متويل  برنامج االستجابة الطارئة للقائد. إن هدف برنامج 

االستجابة الطارئة للقائد هو متكني الجيش األمرييك 
من االستجابة إىل اإلغاثة اإلنسانية العاجلة ومتطلبات 
إعادة اإلعامر من خالل برامج التمويل واملشاريع التي 
من شأنها مساعدة الشعب العراقي مبارشة. ومع ذلك 

فإن استعراض املفتش العام إلعادة إعامر العراق، يوضح 

لربنامج االستجابة  الطارئة يتم استخدامه يف حاالت أخرى. 
يف الوقت الحايل، تظل هناك أموال بربنامج االستجابة 

الطارئة للقائد بالعراق ميكن استخدامها لدفع تكاليف 
املشاريع املخطط لها أو مشاريع إعادة اإلعامر الجارية. 

أوىص املفتش العام إلعادة تعمري العراق بتحديد مشاريع 
برنامج االستجابة الطارئة للقائد التي تم تخطيطها والتي 
ميكن متويلها برنامج االستجابة  الطارئة، وحيثام كان ذلك 

مناسباً ميكن استخدام أموال برنامج االستجابة الطارئة 
للدفع لهذه املرشوعات، وحتى تكون التمويالت االمريكية 

موضوعة يف مكانها الصحيح.
• خطط ملراقبة الحوادث الخطرية )PSCs( التي ستقوم 	

بها رشكات األمن الخاصة فور مغادرة القوات العسكرية 
األمريكية للعراق. لقد وجد املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق أن النظام املتبع يف التحقيق والتبليغ عن 
الحوادث الخطرية املتورط فيها رشكات األمن الخاصة 

للحكومة االمريكية، قد تغري قليالً منذ أن أصدر املفتش 
العام إلعادة إعامر العراق تقريره يف عام 2009. ومع 

ذلك، من املتوقع أن تبقى وزارة الدفاع عىل حالها حتى 
نهاية عام 2011. إن مستقبل النظام املتوقع مل يتم 

تحديد مسؤولياته عن أنشطة املراقبة الخاصة برشكات 
األمن الخاصة لوزارة الدفاع التي مل يتم تحديدها بشكل 

كامل، وقد ال يتم إنشاؤها من األساس حتى إذا مولت 
الواليات املتحدة خطط ملراقبة األحداث الخطرية، سوف 

يستمر متويلها أيضاً إىل وزارة الدفاع  واملنظامت والوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية. ال ميكن للمفتش العام إلعادة 

إعامر العراق تحديد خطط مكتب وزارة الخارجية لخطط 
األحداث الخطرية التي تستخدم حالياً تقارير أمنية خطرية 
مستخدمة مكتب وزير الدفاع؛ ألن مكتب وزير الخارجية 

ال يدعم معلومات كهذه للمفتش العام إلعادة إعامر 
العراق. 

• مراقبة الحكومة األمريكية لرشكة أنهام، رشكة ذات 	
مسؤولية محدودة، وإجراءات التعاقد املتداولة من 
الباطن. تم فحص هذا التقرير من الباطن، واملرتبط 

بإعادة اإلعامر والعقد اللوجستي الذي تم منحه ألنهام. 
وقد تم متويل هذا العقد من قبل صندوق قوات األمن 

العراقية ISFF(( مببلغ )91.7 مليون دوالر(، و من 
صندوق عمليات الجيش والصيانة مببلغ )28.5 مليون 

دوالر(. ويف ختام املؤمتر كانت التزامات العقد تقدر 
بحوايل 119.2 مليون دوالر مع املتعاقدين من الباطن 

برشكة أنهام، وتوفري ما ال يقل عن 55 مليون دوالر من 
اللوازم والخدمات. واكتشفت مراجعة املفتش العام 
إلعادة إعامر العراق عدة مواطن ضعف يف الرقابة 

الحكومية ألنظمة أعامل أنهام وغريها من وظائف العقد 
اإلداري، والذي ترك الحكومة عند مستوى كبري من خطر 

أرسلت شركة أنهام عبر أحد متعاقديها من الباطن فواتير بقيمة 20.000 دوالر لتركيب 
النظام الصوتي "التوصيل والتشغيل". 

كشفت مراجعة املفتش العام 
اخلاص إلعادة إعمار العراق 
عن مواطن ضعف كبيرة في 
رقابة احلكومة على أنظمة 
أعمال شركة أنهام وغيرها من 
وظائف إدارة العقود.
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الواردة يف هذا التقرير، ولكنه مل يستبعد الخمسة 
وعرشين  اآلخرين؛ إلن املعلومات التي وفرها مكتب 

وزارة الخارجية كانت غري كافية. وجد املفتش العام 
إلعادة تعمري العراق أيضاً أن مكتب وزارة الخارجية 

لديه نظام متابعة ونظام لتتبع توصيات وتقارير مراجعة 
الحسابات، ومتت املوافقة عىل استخدام هذه العملية يف 

تقارير املفتش العام.

منذ عام 2004، أصدر املفتش العام 194 تدقيق. ملزيد 
من املعلومات حول تدقيقات الربع السنوي هذا، انظر الباب 

5 من هذا التقرير ربع السنوي.

التحقيقات
بدءاً من 15متوز/يوليو أسفرت التحقيقات التي قام بها 

املفتش العام عن 35 حادثة اعتقال و64 الئحة اتهام و54 
إدانة، وأكرث من 153.9 مليون دوالر قيمة العقوبات املالية 

التي أصدرتها املحكمة. 
يف ال 22 من نيسان/إبريل لعام 2011 قامت الواليات 
املتحدة بإقامة دعوى قضائية ضد املبلغني عن املخالفات 

مثل دينكورب الدولية، ذات السؤولية املحدودة، ومتعاقدها 
من الباطن مجموعة ساندي.)TSG( ورد يف  الدعوى 

القضائية أن املقدمة من رشكة دينكورب ومجموعة ساندي 
مطالبات كاذبة للتعويض عن األرضار الذي تسبب فيها الدفع 

مبوجب عقد دينكورب مع مكتب وزارة الخارجية لتدريب 
الرشطيني. ومبوجب رشوط التسوية قبلت دينكورب دفع 

7.7 مليون دوالر للواليات املتحدة؛ لتسوية جميع اإلدعاءات 
التي إحتوت عىل  طلبات مببالغ لبناء معسكرات للقاعدة 
يف مواقع مختلفة يف العراق. وافقت مجموعة ساندي عىل 
دفع أكرث من مليون دوالر؛ لتسوية مزاعم سعي الحكومة 

األمريكية لسداد املبالغ الكاذبة التي ادعت مجموعة ساندي 
بدفعها كرواتب ملوظفيها يف العراق. 

اإلنجازات األخرى البارزة يف هذه التحقيقات خالل هذا 
الربع السنوي: 

• يف 11 آيار/مايو 2011، اعرتف تشارل باوي، لواء متقاعد 	
يف الجيش األمرييك، بأنه مذنب يف جناية واحدة، وهي 

الدور الذي قام به يف مخطط عقود االحتيال واسعة 
النطاق، والتي شملت أيضاً عىل جون كوكرهام، لواء 

بالجيش األمرييك، وعدد آخر من املسئولني العسكريني 
واملدنيني. اعرتف باوي بتلقيه 100.00 ألف دوالر من 

متعاقد يف سبيل مساعدته عىل الحصول عىل عقد 
زجاجات املياه املعبأة. يواجه باوي عقوبة تصل إىل 10 
سنوات يف السجن، ووافق عىل دفع 400.00 ألف دوالر 

رداً للامل الذي استوىل عليه. 

أن مشاريع التطوير التي تم تنفيذها بواسطة متويالت 
برنامج االستجابة الطارئة للقائد يف السنة املالية لعام 

2011 ، بعيدة كل البعد عن رسالة وزارة الدفاع ملكافحة 
التمرد. وجد أيضاً املفتش العام إلعادة إعامر العراق أن 

موظفي مكتب وزارة الخارجية عادة يقوموا بتخطيط 
وتنفيذ مشاريع  برنامج االستجابة الطارئة للقائد ،مام 

يثري التساؤالت حول إذا ما كان برنامج االستجابة الطارئة 
للقائد تطور يف برنامج آخر يف برنامج التنمية األمرييك 

مشابه لتلك الذي يُدار بواسطة الوكالة األمريكية للتنمية 
 .)DoS( ومكتب وزارة الخارجية ،)USAID( الدولية

باإلضافة إىل ما سبق ، يويص املفتش العام إلعادة إعامر 
العراق مكتب وزارة الدفاع باتخاذ الخطوات الالزمة 

لتحسني مقاييس أداء برنامج االستجابة الطارئة للقائد. 
وإدراكاً للحاجة إىل تحسني املقاييس، رصح مكتب وزارة 

الدفاع أنه يعمل عىل تطوير مقاييس أفضل؛ ليك يُقيم 
بدقة أكرث أثر مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

عىل املجتمع. 
• مراقبة مكتب وزارة الدفاع عقود جهاز األمن الداخيل 	

ملرسح العمليات الواسعة )TWISS(. راجع مراجع 
مكتب وزارة الدفاع الرقابة التي كانت مفروضة عىل 

خمسة من متعاقدين رشكات األمن الخاصة، ووجد أن 
ممثيل الضابط املتعاقد املكلفني مبراقبة العقود الخاصة 

بجهاز االمن الداخيل ملرسح العمليات الواسعة ، غالباً ما 
يتلقون تدريب غري كاٍف لتنفيذ مهمتهم. أجرى املفتش 

العام إلعادة إعامر العراق استطالع للرأي عىل ممثيل 
الضابط املتعاقد، وأوضح فيه أن 40٪ قالوا أن التدريب 
الذي تلقوه مل يؤهلهم ألداء واجباتهم يف العمل، و٪25 
يقولوا أنهم يفتقدون الوقت املناسب للقيام بواجباتهم 
الرقابية املؤثرة. باإلضافة إىل ذلك، فإن وكالة التدقيق يف 
عقود وزارة الدفاع والتي توجه وتدرب ممثيل الضابط 

املتعاقد ال تدعمهم بأي تقييم عىل أدائهم. يرصح املفتش 
العام إلعادة إعامر العراق أيضا بعدم إكامل أياً من ممثيل 
الضابط املتعاقد أو وكالة التدقيق يف عقود وزارة الدفاع، 

وجوبيه استخدام كل القوائم الشهرية لرصد امتثال 
املتعاقد لرشوط نظام املهمة. 

• توصيات املفتش العام إلعادة إعامر العراق فيام يتعلق 	
مبكتب وزارة الخارجية. النقطة الثانية التي تقع يف 

توصيات املفتش العام إلعادة إعامر العراق حول  أفعال 
الوكالة، ويراجع هذا التقرير حالة التوصيات التي تم 

إعطائها إىل مكتب وزارة الخارجية. يف أوائل شهر متوز/
يوليو لعام 2011، قام مكتب وزارة الخارجية بإعطاء 

املفتش العام إلعادة إعامر العراق تقريرا يقول أنه تم 
تنفيذ 38 توصية من أصل 45. استبعد املفتش العام 
إلعادة إعامر العراق 13 وصية بناءاً عىل املعلومات 

وافقت شركة دينكورب على 
دفع 7.7 مليون دوالر للواليات 

املتحدة لتسوية املزاعم التي 
قدمتها بإدعاءات مبالغ فيها 

لبناء قواعد معسكرات في 
مواقع مختلفة في العراق.
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جراء التسهيالت التي قدمها لهم العقيد ورشكائه. وعىل 
النحو اآلخر حصل كل من الرقيب واللواءين عىل مال 

نقدي وتذاكر طريان والعديد من األشياء القيمة األخرى. 
• يف 28 من حزيران/يونيو أقر الرقيب روبرت نيلسون، 	

رقيب أول سابق يف الجيش األمرييك، بذنبه يف التآمر 
لرسقة معدات  تابعة للجيش األمرييك من قاعدة 

باملوصل. عندما كان يخدم نيلسون هناك يف عام 2008 
اتفق مع مرتجم تابع الجيش األمرييك عىل رسقة  مثاٍن 

مولدات عىل أن يبيعهم املرتجم يف وقت الحق يف السوق 
السوداء. اعرتف نيلسون بالحصول عىل مبلغ 44,830 ألف 

دوالر من هذا املخطط. يواجه نيلسون عقوبة تصل إىل 
خمس سنوات يف السجن، وغرامة مالية أقصاها 250.000 

ألف دوالر، مرورا بثالث سنوات من اإلفراج الرشطي 
تعقب مدة السجن. عىل إطالق رساح مرشوط ملدة ثالث 

سنوات. 
• يف السابع من متوز/يوليو عام 2011، قبض عىل ضابط 	

سابق بالجيش، وتم توجيه االتهام إليه بتلقي 12.000 
ألف دوالر من النقد املرسوق املدعى إرساله إليه بالربيد 
من العراق بواسطة ضابط آخر سابق بالجيش األمرييك، 
رسقهم رقيب آخر سابق قام بإرسالهم عرب الربيد لألول. 
وكان من املفروض أن يتم توظيف هذا األموال ليك يتم 

دفعها ملتعاقد محيل الذي مل يحرض لجمع أجره. ثم 
رسقت األموال النقدية بعد ذلك وأخفيت داخل لعبة 

يف شكل أحد الحيوانات، وارسلت عرب الربيد إىل الواليات 
املتحدة. 

للحصول عىل معلومات إضافية حول تحقيقات املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق، انظر الباب 5 من هذا 

التقرير ربع السنوي. ◆

• ويف قضية مامثلة، اعرتف ديريك شوميك، لواء سابق 	
بالجيش األمرييك، بأنه مذنب يف تهمتي الرشوة اللتان 

حدثتا  يف الــ 13 من حزيران/يونيو. خالل خدمة شوميك 
يف الكويت كــممثل عن الضابط املتعاقد، قبل حوايل 

250،000 ألف دوالر من اثنني من املتعاقدين؛ ليك 
يساعدهم بشكل غري قانوين عىل الحصول عىل عقود 

تسليم زجاجات املياه املعبأة للقوات األمريكية املوجودة 
يف العراق وأفغانستان. يواجه شوميك عقوبة تصل إىل 15 
عام يف السجن، وقد وافق عىل رد مبلغ ال 250.000 ألف 

دوالر.
• يف يوم 21 حزيران/يونيو، تم كشف النقاب عن الئحة 	

إتهام باملحكمة الفيدرالية ىف والية ويست فرجنيا  مكونة 
من 11 تهمة موجهة إىل ضابط صف أول بالجيش 

األمرييك ورشيكه، ضابط أول سابق بالجيش األمرييك، 
لدورهم املزعوم يف مخطط رشوة وغسل أموال، يف 

محكمة فريجينيا الفيدرالية الغربية. وتدعى الئحة االتهام 
أن الضابط، وهو من كبار املتخصصني يف عمليات الرشاء, 
من الذين خدموا ىف الكويت خالل عامى  2006-2005  
و اثنني من اللواءات السابقني بالجيش األمرييك قد قاموا 

مبنح  العقود والكشف عن املعلومات بطريقة غري رشعية 
الثنني من رشكات املقاوالت. خالل الفرتة من 2006-2005، 

باإلضافة إىل لواءان سابقان يف الجيش األمرييك, والتهم 
املوجه إليهم هي تسهيل عقود للمتعاقدين والكشف 
عم معلومات لرشكتني متعاقدتني. وفقا لالئحة االتهام، 
ونتيجة لإلجراءات التي اتخذها كال من ضابط النظام 
والرائدين,فقد تلقت تلك الرشكات ما يقرب من 25 

مليون دوالر  حصلت كلتا الرشكتني عىل 25 مليون دوالر 

ثم سرقت األموال النقدية بعد 
ذلك وأخفيت داخل لعبة في 
شكل أحد احليوانات، وارسلت 
عبر البريد إلى الواليات املتحدة.

مالحظات املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق



14  I املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

مالحظات املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

٠$

١٠$

٢٠$

٣٠$

٤٠$

٥٠$

٦٠$

٢٠١١

$٢٥٫٧٠ مليار
ميزانية رأس املال العراقية

٢٠١١

$٤٧١ مليون
التعهدات الدولية

FY ٢٠١١

$٣٫٧٠ مليار
متويل الواليات املتحدة

إجمالي التمويل
بالليار دوالر

١٠٧٫٤١$
متويل الواليات املتحدة

١٣٫٠٣$

٦١٫٦٤$

التمويل الدولي

التمويل العراقي

التمويالت احلالية

IRRF ISFF ESF CERP INCLE

اخملصصة امللتزم بها

صناديق الواليات املتحدة الرئيسية
باملليار دوالر

مليون برميل يومياً، حسب الشهر (٢٠١٠/١–٢٠١١/٦)

متوسط السعر للبرميل، حسب األسبوع
(٢٠١٠/١–٢٠١١/٦)

متوسط األحداث األنية اليومي، حسب األسبوع (٢٠١٠/١–٢٠١١/٦)

عدد القتلى (٢٠١١/١/٤–٢٠١١/٣٠/٦)

املنفقة

٢١

٤٤

١٣
٢٠

٢١

٤

١٩٣

٢٤٨

القوات األمريكية

قوات األمن العراقية

املدنيني العراقيني

املتعاقدين

مالحظة: قوات األمن العراقية وبيانات املدنيني العراقيني حتى تاريخ ١٩ حزيران/يونيو ٢٠١١، 
وبيانات قوات الواليات املتحدة وبيانات املتعاقدين حتى تاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١١. عدد 

املتعاقدين ميثل عدد املوظفني العاملني مبوجب عقد حلكومة الواليات املتحدة والذين لقوا 
حتفهم نتيجة إما حلوادث قتالية وحلوادث غير قتالية.

٢٫٢٨

١٫٩٢

٢٫٥٦
٢٫٤٦

٢٫٢٥

١٫٧٩

٢٫٦٣

اإلنتاج

الصادرات
٧٥٫٦٦$

٦٩٫٣٥$

١٠٦٫٣٨$

١٢٠٫٩٥$

العرض مقابل الطلب، حسب الربع السنوي (٢٠١٠/١/١–٢٠١١/٣٠/٦)
ميغاوات

٠

٢,٠٠٠

٤,٠٠٠

٦,٠٠٠

٨,٠٠٠

١٠,٠٠٠

١٢,٠٠٠

١٤,٠٠٠

Q١

٢٠١٠

Q٢ Q٢

٢٠١١

Q٣ Q٤ Q١

تقدير الطلب

 إجمالي
العرض

النفط

متويل إعادة اإلعمار

الكهرباءاألمن

حقائق رسيعة



 
 

2
الباب

 متويل
إعادة إعامر العراق

16 نظرة عامة عىل التمويل 

17 متويل الواليات املتحدة 

33 التويل العراقي 

36 الدعم الدويل 



متويل إعادة إعمار العراق

16  I املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

حتى تاريخ 30 حزيران/يونيو 2011، تم توفري 182.08 مليار دوالر 
إلغاثة وإعادة إعامر العراق من خالل ثالثة مصادر رئيسية:48

• املخصصات األمريكية—61.64 مليار دوالر 	
• بلغت التمويالت العراقية التي أرشفت عليها سلطة االئتالف املؤقتة 	

)CPA( وميزانية رأس املال العراقي—107.41 مليار دوالر
• بلغت االلتزامات الدولية التي تأخذ شكل مساعدات وقروض من 	

مصادر غري أمريكية 13.03 مليار دوالر
انظر الشكل 2.1 إللقاء نظرة عىل مصادر هذه التمويالت. انظر الشكل 

2.2 إللقاء نظرة عىل تنفيذ امليزانية حسب املصدر. ◆

نظرة عامة عيل التمويل

الشكل 2.1

أخرى $١٠٫٣٧

CERP ٣٫٨٥$
INCLE ١٫١٨$

ESF ٤٫٨٣$

ISFF
٢٠٫٥٤$

إنفاق سلطة االئتالف املؤقتة 
١٢٫٠٧$

IRRF
٢٠٫٨٦$

 إجمالي التمويل
العراقي
١٠٧٫٤١$

 إجمالي التمويل الدولي
 من غير

الواليات املتحدة
١٣٫٠٣$

 إجمالي متويل
الواليات املتحدة

 ميزانيات رأس$٦١٫٦٤
املال العراقية

٩٥٫٣٤$

اإلجمالي: $١٨٢٫٠٨

مذدوج
٨٫٦٠$

متعدد
٤٫٤٤$

ملحوظة: البيانات غير مدققة. األرقام تتأثر بالتقريب. 

املصادر: انظر الشكل ٢٫٢.

مصادر التمويل، ٢٠٠٣–٢٠١١
باملليار دوالر

الشكل 2.2

متويل الواليات املتحدة التمويل العر اقي التمويل الدولي من غير الواليات املتحدة

منفقة

 التزامات غير
منفقة٣٪ منتهية

٪٣

مسلّمة

 غير
مسلّمة

ملتزم بها

 تعهدات غير ملتزم
بها

٪٩٥ ٪٨٦

٪١٤

٪٧٢

٪٢٨

مالحظة: البيانات غير مدققة. األرقام تتأثر بالتقريب. تعتمد نسبة تنفيذ الواليات املتحدة على أساس االعتمادات الرئيسية (IRRF, ISFF, ESF, CERP, INCLE) التي انتهت في أو قبل ٣٠/٠٩/٢٠١٠. احلكومة العراقية تنفذ امليزانية على 
أساس سعر ميزانيات رأس املال للفترة ٢٠٠٦-٢٠١٠. املساهمات الدولية على أساس صافي االلتزامات والتعهدات (قروض ومنح) التي أبلغ عنها القوات األمريكية في العراق حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٠.

 .P.L ;١١٠-١٦١ .P.L ;١١٠-١٤٩ .P.L ;١١٠-١٣٧ .P.L ;١١٠-١١٦ .P.L ;١١٠-٩٢ .P.L ;١١٠-٢٨ .P.L ;١٠٩-٢٨٩ .P.L ;١٠٩-٣٤ .P.L ;١٠٩-١٤٨ .P.L ;١٠٩-١٠٢ .P.L ;١٠٩-١٣ .P.L ;١٠٨-٢٨٧ .P.L ;١٠٨-١٠٦ .P.L ;١٠٨-١١ .P.L ;١٠٨-٧ .Sources: P.L
١١٠-٢٥٢; P.L. ١١١-٣٢; P.L. ١١١-١١٧; P.L. ١١١-١١٨; P.L. ١١١-٢١٢; P.L. ١١٢-١٠; ABO, ردا على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق احلصول على بيانات بتاريخ, ٢٠١١/١٤/٧ and ٢٠١١/١٥/٧; DoS, ردا على طلب املفتش العام 

اخلاص إلعادة إعمار العراق احلصول على بيانات بتاريخ, ٢٠٠٧/٥/٤; INL, ردا على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق احلصول على بيانات بتاريخ, ٢٠١١/١٥/٧; DoS, NEA-I, ردا على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 
 SIGIR Audit ;٢٠١١/١٥/٧ and ردا على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق احلصول على بيانات بتاريخ, ٢٠٠٩/١٠/٤ ,(OUSD(C ;احلصول على بيانات بتاريخ, ٢٠١١/١٢/٤, ٢٠١١/١٥/٤, ٢٠١١/٢٠/٦, ٢٠١١/٢٤/٦, و٢٠١١/٢٧/٦

١١-٠٠٧, ”صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ١: تقرير حول األموال اخملصصة واملنفقة وامللغاة ,“ ٢٠١٠/٢٨/١٢; U.S. Treasury, ردا على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق احلصول على بيانات بتاريخ, ٢٠٠٩/٢/٤; USACE, ردا على 
طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق احلصول على بيانات بتاريخ, ٢٠١١/٥/٧; USAID, ردا على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق احلصول على بيانات بتاريخ, ٢٠١٠/٨/٧ and ٢٠١١/٧/٧; USTDA, ردا على طلب املفتش 
العام اخلاص إلعادة إعمار العراق احلصول على بيانات بتاريخ, ٢٠٠٩/٢/٤; USACE, ردا على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق احلصول على بيانات بتاريخ, ٢٠٠٨/٦/١٠; DoS, DRL, ردا على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار 

 ,٢٠٠٨ “,[Greenbook] القروض واملنح األمريكية اخلارجية” ,USAID ;ردا على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق احلصول على بيانات بتاريخ، ٢٠١١/٤/١ ,TFBSO ;العراق احلصول على بيانات بتاريخ, ٢٠١١/١٢/٤
gbk.eads.usaidallnet.gov/query/do?_program=/eads/gbk/countryReport&unit=N, الوصول إليه في ٢٠١٠/١٥/٤; DoJ, وحدة إدارية العدل, ردا على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق احلصول على 

بيانات بتاريخ, ٢٠١١/٥/٤ and ٢٠١١/١١/٤; DoS, NEA-I, ردا على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق احلصول على بيانات بتاريخ, ٢٠١٠/٤/١٠, ٢٠١٠/٦/١٠, ٢٠١١/٥/٤, ٢٠١١/١٥/٤ و٢٠١١/٧/٧; DoS, ECA, ردا على طلب 
املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق احلصول على بيانات بتاريخ, ٢٠١٠/١٤/٤; OUSD(C), ردا على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق احلصول على بيانات بتاريخ, ٢٠١٠/١٤/١٠; U.S. Treasury, OTA, ”استعراض مكتب 

�ces/internationala�ustreas.gov/o/, الوصول إليه في٢٠٠٩/١٦/١٠; DoS, PM, ردا على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق احلصول على بيانات بتاريخ, airs/assistance ,املساعدة التقنية ,“ ٢٠٠٥/٣٠/١٢
٢٠١١/٦/٧; BBG, ردا على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق احلصول على بيانات بتاريخ, ٢٠١١/٧/٣; تبرير امليزانية للكونغرس، جداول املساعدة اخلارجية, FY ٢٠٠٩–٢٠١١; USAID, ردا على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار 

العراق احلصول على بيانات بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/١ and ٢٠٠٩/٨/٤; OMB, ردا على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق احلصول على بيانات بتاريخ, ٢٠١٠/٢١/٦; U.S. Embassy-Baghdad, ردا على طلب املفتش العام اخلاص 
إلعادة إعمار العراق احلصول على بيانات بتاريخ، ٢٠٠٩/٣/١٠; GOI, CoR, “Federal Public Budget Law for the Fiscal Year ٢٠١١,“ ٢٠١١/٢٣/٢, Article ٢; GOI, MOF, ردا على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 
احلصول على بيانات بتاريخ, ٢٠١١/٢٧/٦; U.S. Treasury, ردا على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق احلصول على بيانات بتاريخ, ٢٠٠٨/٤/١ and ٢٠٠٩/٩/٤; ”GOI Budget“ (كما اعتمد من  TNA ونص عليه في القانو ن 
في كانون األول ٢٠٠٥); GOI, رئاسة اجلمعية الوطنية االنتقالية في العراق, ”وضع امليزانية العامة للعام٢٠٠٥,“ ٢٠٠٥; GOI, ”عائدات وإنفاقات امليزانية ٢٠٠٣, متوز - كانون األول,“ ٢٠٠٣;  DoS, NEA-I, ردا على طلب املفتش العام اخلاص 

إلعادة إعمار العراق احلصول على بيانات بتاريخ, ٢٠١١/٥/٤, ٢٠١١/٧/٤, و٢٠١١/١٢/٧.

تسليم التمويل املقدم إلعادة إعر العراق، حسب مصدر التمويل 
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منذ عام 2003، قامت الواليات املتحدة بتخصيص، أو مبعنى آخر قامت 
بتوفري، 61,64 مليار دوالر من أجل مجهودات إعادة اإلعامر بالعراق، 

شاملة بناء البنية التحتية املادية وإنشاء هيئات سياسية واجتامعية 
وإعادة تشكيل قوات األمن ورشاء املنتجات والخدمات لصالح الشعب 

العراقي.49
منذ عام 2003، تم توفري 51,27 مليار دوالر من خالل خمسة 

صناديق رئيسية:50
• صندوق إغاثة وإعادة تعمري العراق )IRRF( —20,86 مليار دوالر.	
• صندوق قوات األمن العراقية )ISFF(—20,54 مليار دوالر.	
• صندوق دعم االقتصاد )ESF(—4,83 مليار دوالر.	
• برنامج االستجابة الطارئة للقائد )CERP( --- 3,85 مليار دوالر.	
• 	 --- )INCLE( الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات وفرض إنفاذ القانون

1,18 مليار دوالر.

وحتى تاريخ 30 حزيران/يونيو 2011، بقى مبلغ 4,27 مليار دوالر من 
ميزانية السلطة لخمسة صناديق رئيسية  )3,86 مليار دوالر يف األرصدة 

الحرة زائد 1,67 مليار دوالر يف التزامات غري منفقة ناقص 1,27 مليار 
دوالر يف أرصدة منتهية(.51 

لقد أنهى صندوق إغاثة وإعادة تعمري العراق االلتزامات الجديدة، 
ومتثل النفقات ربع السنوية من الصندوق اآلن جزء صغري من إجاميل 
النفقات ربع السنوية. وبالتايل، لن يناقش املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق صندوق إغاثة وإعادة تعمري العراق بالتفصيل يف التقرير 

ربع السنوي.52
كام وفر الكونجرس أيضا 10.37 مليار دوالر من خالل مصادر متويل 

صغرية متعددة.53
للوقوف عىل ملحة عامة عن مخصصات والتزامات ونفقات الواليات 

املتحدة من الخمس صناديق الرئيسية، انظر الشكل 2.3. للمزيد من 
املعلومات حول املخصصات وحالة الصناديق، انظر إىل الجدول رقم 2.1. 

مخصصات السنة املالية 2012-2011

اعتمدت مخصصات السنة املالية 2011 بأكملها بتاريخ 15 نيسان/
أبريل 2011، تالية لسبع قوانني مخصصات مستمرة وفرت زيادة مؤقتة 
يف سلطة ميزانية السنة املالية 2010. 54 وحتى تاريخ 30 حزيران/يونيو 

2011، كان قد خصص 3,70 مليار دوالر لألنشطة العراقية يف السنة 
املالية 2011: هناك 2,34 مليار دوالر من املساعدات الخارجية، و1,36 

مليار دوالر للمرصوفات التشغيلية املتعلقة بإعادة اإلعامر.55 ويف الثالثة 
أرباع سنوية األوىل من السنة املالية، التزم مبا مجموعه 2,3 مليون 

دوالر فقط من صندوق قوات األمن العراقية، وصندوق دعم االقتصاد 
والهيئة الدولية ملراقبة املخدرات وفرض إنفاذ القانون، وهو حوايل واحد 

من عرشة من 1٪ من إجاميل املبلغ املخصص للسنة املالية 2011. ويف 
املقابل، خصص أكرث من 42 مليون دوالر من برنامج االستجابة الطارئة 

للقائد—وخصص 64٪ من املبلغ  للسنة املالية 2011. 56 
إنه عند طلب امليزانية للسنة املالية 2011، لقد طلبت اإلدارة مبلغ 
6,83 مليار دوالر للمساعدات الخارجية واملرصوفات التشغيلية للعراق 
- فيام يعادل تقريبا ضعف ما تم تخصيصه بالسنة املالية 2011. ولقد 
تم تحفيز النمو املتوقع يف املقام األول مببلغ 3,73 مليار دوالر للسفارة 

األمريكية يف بغداد يف حساب الربامج الدبلوماسية والقنصلية.57
ملزيد من التفاصيل حول مخصصات السنة املالية 2011، وطلب 

اإلدارة إلعتامدات السنة املالية 2012، انظر الجدول 2.2.
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االلتزامات غير املنفقة
اإلجمالي: ١٫٦٧ دوالر

IRRF

ISFF

ESF

CERP

IRRF

ISFF

ESF

CERP

IRRF

ISFF

ESF

CERP

INCLE
INCLE

INCLE

أوضاع صناديق الواليات املتحدة الرئيسية، حتى تاريخ ٢٠١١/٦/٣٠  
باملليار دوالر

ملحوظة: البيانات غير مدققة. األرقام 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. 109-289; P.L. :املصادر
 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;
ً على  ً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ, ٢٠١١/١٤/٧ و ٢٠١١/١٥/٧; DoS, ردا P.L. 111-212; P.L. 112-10; ABO, ردا
ً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق  طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ, ٢٠٠٧/٥/٤; INL, ردا
ً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ, ٢٠١١/١٢/٤, ٢٠١١/١٥/٤, ٢٠١١/٢٠/٦, ٢٠١١/٢٤/٦, و بتاريخ, ٢٠١١/١٥/٧; NEA-I, ردا

ً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ, ٢٠٠٩/١٠/٤ و ٢٠١١/١٥/٧; تدقيق املفتش العام ١١-٠٠٧,  ٢٠١١/٢٧/٦; OUSD(C), ردا
ً على طلب البيانات الصادر عن املفتش  ”صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ١: تقرير حول األموال اخملصصة واملنفقة وامللغاة,“ ٢٠١٠/٢٨/١٢; وزارة اخلزانة األمريكية, ردا

 ً ً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ, ٢٠١١/٥/٧; USAID, ردا العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ, ٢٠٠٩/٢/٤; USACE, ردا
ً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص  على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ, ٢٠١٠/٨/٧ و ٢٠١١/٧/٧; USTDA, ردا

إلعادة إعمار العراق بتاريخ, ٢٠٠٩/٢/٤.
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االعتمادات اخلاصة بالسنة املالية 3003 والسنة املالية 2009

السنة املالية 2010
السنة املالية 

2011

أوضاع الصناديق

 ,7-108 .P.L 
القانون العام 

11-108

 ,106-108 .P.L 
والقانون العام 

287-10813-109 .P.L

 ,102-109 .P.L 
والقانون العام 

 ,148-109�
والقانون العام 

234-109

 ,289-109 .P.L 
والقانون العام 

 ,5-110�
والقانون العام 

28-110

,92-110 .P.L
,116-110 .P.L
,137-110 .P.L
,149-110 .P.L
,161-110 .P.L
252-110 .P.L

,252-110 .P.L 
32-111 .P.L117-111 .P.L118-111 .P.L212-111 .P.L 10-112 .P.L

املنتهيةاملنفقةامللزمةإجمالي االعتمادات09/16/1209/19/1210/29/72011/04/15السنة املالية 2009السنة املالية 2008السنة املالية 2007السنة املالية 2006السنة املالية 2005السنة املالية 2004السنة املالية 2003

صناديق التمويل الرئيسيةصناديق التمويل الرئيسية

20,36920,048495 20,864 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق )IRRF األول والثاني( 18,389  2,475 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق )IRRF األول والثاني(أ

)ISFF( 1,000  3,000  5,542  3,007  5,490 صندوق قوات األمن العراقية )ISFF( 18,34217,479509 20,539  1,500  1,000 صندوق قوات األمن العراقية

4,1203,771166 4,835  326  383 صندوق الدعم االقتصاد )ESF( 542  562  1,554  1,469 صندوق دعم االقتصاد )ESF(ب

3,7263,71896 3,846  67  263 برنامج االستجابة الطارئة للقائد )CERP( 355  956  743  605  718  140 برنامج االستجابة الطارئة للقائد )CERP(ج

)INCLE( 20  85  170  91 الصندوق الدولي للرقابة على اخملدرات وتطبيق القانون )INCLE( 0 718  850  1,183  115  650  52 الصندوق الدولي للرقابة على اخملدرات وتطبيق القانون

 1,265  45,734  47,407  51,267  2,007  1,650  263  435 اجملموع الفرعي 1,917  4,603  8,010  5,172  6,208  18,529  2,475 اجملموع الفرعي

برامج املساعدة األخرىبرامج املساعدة األخرى

)ERMA( ومساعدات الهجرة والالجئني الطارئة )MRA( 260  278  78  40 مساعدات الهجرة والالجئني )ERMA( ومساعدات الهجرة والالجئني الطارئة )MRA( 915  955  1,252  280  16  300 مساعدات الهجرة والالجئني 

 801  801  801 صندوق إعادة إصالح األخطار التي تتعرض لها املوارد الطبيعية )NRRRF( 801 صندوق إعادة إصالح األخطار التي تتعرض لها املوارد الطبيعية )NRRRF(د

 654  680  700 صندوق حرية العراق )نشاطات أخرى إلعادة اإلعمار( 700 صندوق حرية العراق )نشاطات أخرى إلعادة اإلعمار(ه 

 )II وغير الصك II الصك( 480 املساعدات الغذائية .P.L 368  3  24  )II وغير الصك II 480 املساعدات الغذائية )الصك .P.L 395  395  395 

)IDFA( والهيئة العاملية ملساعدات الكوارث واجملاعات )IDA( 51  85  45  7  24 هيئة مساعدات الكوارث العاملية )IDFA( والهيئة العاملية ملساعدات الكوارث واجملاعات )IDA( 232  255  272  17  9  33 هيئة مساعدات الكوارث العاملية 

 245  265  265 صندوق الدميقراطية )الدميقراطية( 75  190 صندوق الدميقراطية )الدميقراطية(

)TFBSO( 74  50  50 صندوق حرية العراق )TFBSO( 65  86  174 صندوق حرية العراق 

 62  62  131  30  30 برامج عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ومقاومة ألرهاب ونزع األلغام والبرامج التابعة لها )NADR( 36  16  19 برامج عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ومقاومة ألرهاب ونزع األلغام والبرامج التابعة لها )NADR(و

)DoJ( 7  25  23  11  2  37 وزارة العدل )DoJ( 107  111  118  13 وزارة العدل 

)CSH( 90 صندوق برامج إنقاذ حياة األطفال وصحتهم )CSH( 90  90  90 صندوق برامج إنقاذ حياة األطفال وصحتهم 

)ECA( 7  7  5  7 برامج التبادل الثقافي والتعليمي )ECA( 40  7  7 برامج التبادل الثقافي والتعليمي 

)OHDACA( 3  15  9 املساعدات اإلنسانية والكارثية واملدنية اخلارجية )OHDACA( 10  27  27 املساعدات اإلنسانية والكارثية واملدنية اخلارجية 

 14  16  16 املساعدة التقنية للشئون الدولية 3  13 املساعدة التقنية للشئون الدولية

 9  9  9 خدمات الضباط األمريكيني 1  2  2  3  2 خدمات الضباط األمريكيني

)IMET( 2  2  1 التدريب والتعليم العسكري الدولي )IMET( 6  9  9  2  2 التدريب والتعليم العسكري الدولي 

 5  5  5 إذاعة احلرة العراقية 5 إذاعة احلرة العراقية

 3,610  3,766  4,304  336  25  386 اجملموع الفرعي 438  563  416  33  15  22  2,069 اجملموع الفرعي

نفقات التشغيل ذات الصلة بإعادة األعمارنفقات التشغيل ذات الصلة بإعادة األعمار

 3,271 1,119 1,030 1,122البرامج االستشارية والدبلوماسيةالبرامج الدبلوماسية والقنصليةر

 799  832  908 سلطة االئتالف املؤقتة )CPA( 908 سلطة االئتالف املؤقتة )CPA( ز

 830 مكتب املشاريع والعقود)PCO( 630  200 مكتب املشاريع والعقود)PCO(س

)USAID OE( 48  41  37  79  24  21 نفقات تشغيل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )USAID OE( 349  46  52 نفقات تشغيل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

)CIO( 30  38 مساهمات الواليات املتحدة في املنظمات الدولية )CIO( 132  31  33 مساهمات الواليات املتحدة في املنظمات الدولية 

 129 129دعم مكتب التعاون األمني العراقي التابع لوزارة الدفاعدعم مكتب التعاون األمني العراقي التابع لوزارة الدفاع 

 100 صندوق حرية العراق )التكاليف اإلدارية لفرق إعادة إعمار احملافظات( 100 صندوق حرية العراق )التكاليف اإلدارية لفرق إعادة إعمار احملافظات(

 799  832  5,720  1,326  1,030  1,207 اجملموع الفرعي 78  79  767  279  24  908  21 اجملموع الفرعي

عمليات الرقابة على إعادة اإلعمارعمليات الرقابة على إعادة اإلعمار

)SIGIR( 44  3  35  24  75 املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق )SIGIR( 198  207  225  22  23 املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 

)DCAA( 13  14  16 وكالة التدقيق في العقود الدفاعية )DCAA( 43 وكالة التدقيق في العقود الدفاعية 

)USAID OIG( 4  7  3  3  2  4 مكتب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية للمفتش العام )USAID OIG( 29  7 مكتب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية للمفتش العام 

)DoS OIG( 6  4  3  1 مكتب وزارة اخلارجية للمفتش العام )DoS OIG( 26  5  7 مكتب وزارة اخلارجية للمفتش العام 

)DoD OIG( 21  5 مكتب وزارة الدفاع للمفتش العام )DoD OIG( 26 مكتب وزارة الدفاع للمفتش العام 

 198  207  348  27  37 اجملموع الفرعي 66  47  57  30  3  77  4 اجملموع الفرعي

 1,265  50,341  52,212  61,639  3,695  2,705  263  2,064 اإلجمالي 2,499  5,293  9,251  5,515  6,250  19,536  4,569 اإلجمالي

أاعتمد الكونغرس مبدئياً 18.649 مليون دوالر لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 2، ولكن اعتمد 210  مليون دوالر على أن يتم حتويلها إلى حسابات أخرى لبرامج في األردن وليبيريا والسودان. وفي السنة املالية 2006، نقل الكونغرس ما يقرب من 10 مليون دوالر إلى صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق من صندوق دعم االقتصاد. وفي السنة املالية 
2008، أبطل القانون العام 110-252 مبلغ 50 مليون دوالر.

ب   القانون العام 108-11 قدم 10 ماليني دوالر للتحقيقات في جرائم احلرب و40 مليون دوالر لتسديد حساب صندوق دعم االقتصاد اخلاصة بتمويل اإلمدادات والسلع واخلدمات السابقة لوقوع الصراع في العراق.

ج   عموماً، ال يخصص الكونغرس برنامج االستجابة الطارئة للقائد لبلد معني، وإمنا إلى صندوق كل من العراق وأفغانستان. ذكر املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق اعتمادات وزارة الدفاع إلى برنامج االستجابة الطارئة للقائد في العراق باعتبارها اعتمادات.

.)IFF( د يشمل على األموال احملولة من صندوق حرية العراق

يشمل األموال اخملصصة لصندوق حرية العراق مبوجب القانون العام 108-11، الصك األول، وحتويلها إلى أنشطة إعادة اإلعمار، باستثناء األموال احملولة إلى صندوق إعادة إصالح األخطار التي تتعرض لها املوارد الطبيعية، والتي متّ تسجيلها ضمن هذا الصندوق. ه  

خصص مبلغ ال20 مليون دوالر اخلاصة بالسنة املالية 2009 مبوجب القانون العام  8-111. و 

ر تشمل البرامج الدبلوماسية والقنصلية على الصناديق التكميلية للسنة املالية 2010 لتمويل دعم السفارة األمريكية في بغداد في إنشاء وجود دائم في احملافظات.

ز باستثناء 75 مليون دوالر للمفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق مبوجب القانون العام 106-108.

متويل دعم إعادة اإلعمار يقدّم ألنشطة مكتب املشاريع والعقود )PCO( مبوجب القانون العام 109-234 والقانون العام 110-28 لتقارير املؤمتر. س 

�صناديق االعتماد األمريكية
مباليني الدوالرات

اجلدول 2.1



متويل الواليات املتحدة

I  19 تقرير إلى الكوجنرس I 30 متوز/يوليو، 2011

االعتمادات اخلاصة بالسنة املالية 3003 والسنة املالية 2009

السنة املالية 2010
السنة املالية 

2011

أوضاع الصناديق

 ,7-108 .P.L 
القانون العام 

11-108

 ,106-108 .P.L 
والقانون العام 

287-10813-109 .P.L

 ,102-109 .P.L 
والقانون العام 

 ,148-109�
والقانون العام 

234-109

 ,289-109 .P.L 
والقانون العام 

 ,5-110�
والقانون العام 

28-110

,92-110 .P.L
,116-110 .P.L
,137-110 .P.L
,149-110 .P.L
,161-110 .P.L
252-110 .P.L

,252-110 .P.L 
32-111 .P.L117-111 .P.L118-111 .P.L212-111 .P.L 10-112 .P.L

املنتهيةاملنفقةامللزمةإجمالي االعتمادات09/16/1209/19/1210/29/72011/04/15السنة املالية 2009السنة املالية 2008السنة املالية 2007السنة املالية 2006السنة املالية 2005السنة املالية 2004السنة املالية 2003

صناديق التمويل الرئيسيةصناديق التمويل الرئيسية

20,36920,048495 20,864 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق )IRRF األول والثاني( 18,389  2,475 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق )IRRF األول والثاني(أ

)ISFF( 1,000  3,000  5,542  3,007  5,490 صندوق قوات األمن العراقية )ISFF( 18,34217,479509 20,539  1,500  1,000 صندوق قوات األمن العراقية

4,1203,771166 4,835  326  383 صندوق الدعم االقتصاد )ESF( 542  562  1,554  1,469 صندوق دعم االقتصاد )ESF(ب

3,7263,71896 3,846  67  263 برنامج االستجابة الطارئة للقائد )CERP( 355  956  743  605  718  140 برنامج االستجابة الطارئة للقائد )CERP(ج

)INCLE( 20  85  170  91 الصندوق الدولي للرقابة على اخملدرات وتطبيق القانون )INCLE( 0 718  850  1,183  115  650  52 الصندوق الدولي للرقابة على اخملدرات وتطبيق القانون

 1,265  45,734  47,407  51,267  2,007  1,650  263  435 اجملموع الفرعي 1,917  4,603  8,010  5,172  6,208  18,529  2,475 اجملموع الفرعي

برامج املساعدة األخرىبرامج املساعدة األخرى

)ERMA( ومساعدات الهجرة والالجئني الطارئة )MRA( 260  278  78  40 مساعدات الهجرة والالجئني )ERMA( ومساعدات الهجرة والالجئني الطارئة )MRA( 915  955  1,252  280  16  300 مساعدات الهجرة والالجئني 

 801  801  801 صندوق إعادة إصالح األخطار التي تتعرض لها املوارد الطبيعية )NRRRF( 801 صندوق إعادة إصالح األخطار التي تتعرض لها املوارد الطبيعية )NRRRF(د

 654  680  700 صندوق حرية العراق )نشاطات أخرى إلعادة اإلعمار( 700 صندوق حرية العراق )نشاطات أخرى إلعادة اإلعمار(ه 

 )II وغير الصك II الصك( 480 املساعدات الغذائية .P.L 368  3  24  )II وغير الصك II 480 املساعدات الغذائية )الصك .P.L 395  395  395 

)IDFA( والهيئة العاملية ملساعدات الكوارث واجملاعات )IDA( 51  85  45  7  24 هيئة مساعدات الكوارث العاملية )IDFA( والهيئة العاملية ملساعدات الكوارث واجملاعات )IDA( 232  255  272  17  9  33 هيئة مساعدات الكوارث العاملية 

 245  265  265 صندوق الدميقراطية )الدميقراطية( 75  190 صندوق الدميقراطية )الدميقراطية(

)TFBSO( 74  50  50 صندوق حرية العراق )TFBSO( 65  86  174 صندوق حرية العراق 

 62  62  131  30  30 برامج عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ومقاومة ألرهاب ونزع األلغام والبرامج التابعة لها )NADR( 36  16  19 برامج عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ومقاومة ألرهاب ونزع األلغام والبرامج التابعة لها )NADR(و

)DoJ( 7  25  23  11  2  37 وزارة العدل )DoJ( 107  111  118  13 وزارة العدل 

)CSH( 90 صندوق برامج إنقاذ حياة األطفال وصحتهم )CSH( 90  90  90 صندوق برامج إنقاذ حياة األطفال وصحتهم 

)ECA( 7  7  5  7 برامج التبادل الثقافي والتعليمي )ECA( 40  7  7 برامج التبادل الثقافي والتعليمي 

)OHDACA( 3  15  9 املساعدات اإلنسانية والكارثية واملدنية اخلارجية )OHDACA( 10  27  27 املساعدات اإلنسانية والكارثية واملدنية اخلارجية 

 14  16  16 املساعدة التقنية للشئون الدولية 3  13 املساعدة التقنية للشئون الدولية

 9  9  9 خدمات الضباط األمريكيني 1  2  2  3  2 خدمات الضباط األمريكيني

)IMET( 2  2  1 التدريب والتعليم العسكري الدولي )IMET( 6  9  9  2  2 التدريب والتعليم العسكري الدولي 

 5  5  5 إذاعة احلرة العراقية 5 إذاعة احلرة العراقية

 3,610  3,766  4,304  336  25  386 اجملموع الفرعي 438  563  416  33  15  22  2,069 اجملموع الفرعي

نفقات التشغيل ذات الصلة بإعادة األعمارنفقات التشغيل ذات الصلة بإعادة األعمار

 3,271 1,119 1,030 1,122البرامج االستشارية والدبلوماسيةالبرامج الدبلوماسية والقنصليةر

 799  832  908 سلطة االئتالف املؤقتة )CPA( 908 سلطة االئتالف املؤقتة )CPA( ز

 830 مكتب املشاريع والعقود)PCO( 630  200 مكتب املشاريع والعقود)PCO(س

)USAID OE( 48  41  37  79  24  21 نفقات تشغيل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )USAID OE( 349  46  52 نفقات تشغيل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

)CIO( 30  38 مساهمات الواليات املتحدة في املنظمات الدولية )CIO( 132  31  33 مساهمات الواليات املتحدة في املنظمات الدولية 

 129 129دعم مكتب التعاون األمني العراقي التابع لوزارة الدفاعدعم مكتب التعاون األمني العراقي التابع لوزارة الدفاع 

 100 صندوق حرية العراق )التكاليف اإلدارية لفرق إعادة إعمار احملافظات( 100 صندوق حرية العراق )التكاليف اإلدارية لفرق إعادة إعمار احملافظات(

 799  832  5,720  1,326  1,030  1,207 اجملموع الفرعي 78  79  767  279  24  908  21 اجملموع الفرعي

عمليات الرقابة على إعادة اإلعمارعمليات الرقابة على إعادة اإلعمار

)SIGIR( 44  3  35  24  75 املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق )SIGIR( 198  207  225  22  23 املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 

)DCAA( 13  14  16 وكالة التدقيق في العقود الدفاعية )DCAA( 43 وكالة التدقيق في العقود الدفاعية 

)USAID OIG( 4  7  3  3  2  4 مكتب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية للمفتش العام )USAID OIG( 29  7 مكتب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية للمفتش العام 

)DoS OIG( 6  4  3  1 مكتب وزارة اخلارجية للمفتش العام )DoS OIG( 26  5  7 مكتب وزارة اخلارجية للمفتش العام 

)DoD OIG( 21  5 مكتب وزارة الدفاع للمفتش العام )DoD OIG( 26 مكتب وزارة الدفاع للمفتش العام 

 198  207  348  27  37 اجملموع الفرعي 66  47  57  30  3  77  4 اجملموع الفرعي

 1,265  50,341  52,212  61,639  3,695  2,705  263  2,064 اإلجمالي 2,499  5,293  9,251  5,515  6,250  19,536  4,569 اإلجمالي

املصادر: ABO، في الردود على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق احلصول على بيانات بتاريخ 14/7/2011 15/7/2011؛ BBG، رداً على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق احلصول على بيانات بتاريخ 7/3/2011 ؛ تبرير ميزانية الكوجنرس، جداول ملخص املساعدة اخلارجية، السنة 
املالية 2009-2011؛ DCAA، رداً على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق احلصول على بيانات بتاريخ، 15/7/2011 ؛ DoS DRL، رداً على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق احلصول على بيانات بتاريخ ، 12/4/2011؛ DoS ECA، رداً على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار 

العراق احلصول على بيانات بتاريخ، 14/4/2010 ؛ DoS PM، رداً على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق احلصول على بيانات بتاريخ، 6/7/2011 ؛ INL، رداً على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق احلصول على بيانات بتاريخ، 15/07/2011 ، شعبة إدارة العدل، رداً على طلب املفتش 
العام اخلاص إلعادة إعمار العراق احلصول على بيانات بتاريخ، و5/4/2011 11/4/2011 ؛ NEA-I، رداً على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق احلصول على بيانات بتاريخ، 04/10/2010 ، 06/10/2010 ، 05/04/2011 ، 12/04/2011 ، 15/04/2011 ، 20/06/2011 ، 24/06/2011 ، 27/06/2011 
و07/07/2011 ؛ OUSD)C(، رداً على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق احلصول على بيانات بتاريخ و14/10/2010 05/07/2011 ؛ عملية تدقيق املفتش العام اخلاص إلعادة أعمار العراق 11-007، "صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 1: تقرير عن التقسيمات والنفقات والصناديق امللغاة "، 

28/12/2010 ؛ TFBSO، رداً على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق احلصول على بيانات بتاريخ 4/1/2011؛ OMB ،رداً على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق احلصول على بيانات بتاريخ، 21/06/2010 ، وزارة اخلزانة األمريكية، OTA، "نظرة عامة على مكتب املساعدة التقنية"، 
ustreas.gov/offices/international-affairs/assistance ،30/12/2005/، الرجوع إليه في 16/10/2009؛ السفارة األمريكية في بغداد، رداً على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق احلصول على بيانات بتاريخ 03/10/2009 ؛ USACE ، رداً على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة 

gbk.eads.usaidallnet.gov/  القروض واملنح اخلارجية األمريكية" ،USAID رداً على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق احلصول على بيانات بتاريخ ، 12/01/2009 ، 08/04/2009 ، و07/07/2011 ؛، USAID ، 05/07/2011إعمار العراق احلصول على بيانات بتاريخ، 06/10/2008 و
query/do?_program=/eads/gbk/countryReport&unit=N الرجوع إليه في 15/04/2010.



متويل إعادة إعمار العراق

20  I املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

تطلب أية متويالت لصندوق قوات األمن العراقية للسنة املالية 2012. 
وبدال من ذلك، قامت اإلدارة بطلب مبلغ 1,00 مليار دوالر يف متويل 

العسكرية الخارجية )FMF( ومبلغ 1,00 مليار دوالر يف الهيئة الدولية 
ملراقبة املخدرات وفرض إنفاذ القانون لتدعيم صندوق قوات األمن 

العراقية بكونه جزء من طلبه "عمليات الطوارئ يف الخارج".59
اعتبارا من 30 أيلول/سبتمرب 2010، مل يتم إنفاق 1.18 مليار 

دوالر من متويالت صندوق قوات األمن العراقي املخصصة له. مل يتم 
تخصيص مبلغ إضايف بقيمة 2,20 مليار دوالر، ولكن تم إنهاء 509 

مليون دوالر من هذا املبلغ. وهذا يدع مبلغ 1,69 مليار دوالر متاحا 
لتخصيصه ملرشوعات جديدة. 190 مليون دوالر من القانون العام. 

111-212، والتي انتهت بتاريخ 30 من أيلول/سبتمرب 2011، وتقريبا 

صندوق قوات األمن العراقية

منذ عام 2005، لقد قام الكونجرس باعتامد مبلغ 20,54 مليار دوالر 
لصالح صندوق قوات األمن العراقية حتى مُيَِكن القوات األمريكية يف 

العراق وما قبلها، القوات املتعددة الجنسيات بالعراق، من تدعيم وزارة 
الدفاع العراقية )MOD( ووزارة الداخلية العراقية )MOI( يف تنمية 
قوات األمن العراقية )ISF( وزيادة السلطة الوزارية. ويتضمن هذا 

مبلغ 1,50 مليار دوالر ُمقدمة من القانون العام. 112-10، والتي سوف 
تظل جاهزة لالعتامد حتى 30 من أيلول/سبتمرب 2012. 58 إن اإلدارة مل 

اجلدول 2.2

مخصصات الواليات املتحدة للسنة املالية 2011 والسنة املالية 2012
مباليني الدوالرات 

طلب السنة املالية 2011 ومخصصاتها 

طلب السنة املالية 2012

األساس
عمليات الطوارئ في 

اإلجمالياخلارج االعتماداتالطلبالصندوق

ISFF2,000.01,500.00.0الدفاعاملساعدات اخلارجية

CERP200.066.525.025.0

2,200.01,566.525.025.0اجملموع الفرعي

INCLE315.0114.61,000.01,000.0العمليات اخلارجية

FMF1,000.01,000.0

ESF383.0325.7325.7325.7

مساعدات الهجرة والالجئني/
مساعدات الهجرة والالجئني 

ال يوجد280.0ال يوجد الطارئة

NADR29.829.832.432.4

IDAال يوجد17.3ال يوجد

IMET2.02.02.02.0

729.8769.4360.12,000.02,360.1اجملموع الفرعي

2,929.82,335.9360.12,025.02,385.1اجملموع الفرعي

دعم مكتب التعاون األمني وزارة الدفاع نفقات التشغيل 
245.0129.1524.0524.0العراقي 

245.0129.1524.0524.0اجملموع الفرعي

الدميقراطية وبرنامج اجملتمع وزارة اخلارجية 
1,787.11,119.4495.93,229.53,725.4املدني

املساهمات في املنظمات 
31.044.344.3الدولية

ECSM37.037.0

ECA6.97.07.0

1,787.11,157.3584.23,229.53,813.7اجملموع الفرعي

USAID62.846.375.475.4املنظمات املدنية األخرى

املفتش العام اخلاص إلعادة 
22.022.018.518.5إعمار العراق

مكتب وزارة اخلارجية للمفتش 
4.99.29.2العام

84.873.284.618.5103.1اجملموع الفرعي

2,116.91,359.6668.83,772.04,440.8اجملموع الفرعي

5,046.73,695.51,028.95,797.06,825.9اإلجمالي

ملحوظة: لم يتم تدقيق البيانات. األرقام متأثرة بالتقريب. تشمل نفقات تشغيل وزارة الدفاع تلك األموال املطلوبة لدعم مكتب التعاون األمني العراقي فقط؛ في السنة املالية 2010 - والسنة املالية 2012، وخصص مبلغ إضافي بقيمة 119 مليار دوالر أو طلب لعمليات حرية العراق والفجر اجلديد 
)62 مليار دوالر في السنة املالية 2010، و46 مليار دوالر في السنة املالية 2011، و11 مليار دوالر في السنة املالية 2012(. تشمل نفقات تشغيل وزارة اخلارجية و الوكالة األمريكية للتنمية الدولية على األموال الالزمة لعمليات )مبا في ذلك أعمال الدبلوماسية بالنسبة لوزارة اخلارجية( األمن والبناء وجميع 

األغراض األخرى بخالف املساعدة األجنبية. 

املصادر: P.L. 111-212؛ وزارة اخلارجية"تبرير ميزانية الكونغرس، اجمللد 1: عمليات وزارة اخلارجية، خالل العام املالي 2012، "14/2/2011، ص 779؛ وزارة اخلارجية "ملخص تنفيذ الميزانية: 150 وظيفة والبرامج الدولية األخرى، خالل العام املالي 2012،" 14/2/2011، ص 155 ، 162 ، 167 ، 171 ، 776 ،"تبرير 
 ،NEA-I ،ميزانية الكونغرس: جداول ملخص املساعدة اخلارجية، خالل العام املالي 2011 ،" ص 88، و "تبرير ميزانية الكونغرس: جداول ملخص املساعدة اخلارجية، خالل العام املالي 2012 ،" ص 101، وزارة الدفاع "طلب ميزانية السنة المالية 2012: نظرة عامة، " 2011/2، الفصل 6، ص 6؛ وزارة اخلارجية

رداً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ، USAID ،07/07/2011، رداً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ، 7/7/2011.

طلبت اإلدارة 1.00 مليار دوالر 
للتمويل العسكري األجنبي 

و1.00 مليار دوالر للصندوق 
الدولي للرقابة على اخملدرات 
وتطبيق القانون لدعم قوات 

األمن العراقية كجزء من 
طلبها "عمليات الطوارئ 

اخلارجية".
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مبلغ 1,50مليار دوالر كامال من القانون العام  112-10، والذي ينتهي يف 
30 أيلول/ سبتمرب 2012. يف املجموع، ظل مبلغ 2،55 مليار دوالر من 

ميزانية السلطة غري منفق لصندوق قوات األمن العراقية.60 
ملعرفة حالة صندوق قوات األمن العراقية، شامال تصنيف االلتزامات 

غري املنفقة، انظر الشكل رقم 2.4. ملعرفة حالة والتغري الربع سنوي 
لنفقات والتزامات صندوق قوات األمن العراقية، بواسطة الوزارة 

ومجموعة األنشطة الفرعية، انظر الجدول رقم 2.3. 

خطة إنفاق صندوق قوات األمن العراقية للسنة املالية 2011
تهدف املشاريع املذكورة بخطة إنفاق صندوق قوات األمن العراقية 

للسنة املالية 2011 للقوات األمريكية يف العراق " لتمكني القوات 
األمريكية يف العراق من استمرار رسالتهم لتحمل وتجهيز وتدريب 

قوات الداخلية والدفاع لقوات األمن العراقية  للوصول إىل الحد األدىن 
من الكفاءات األساسية )MEC( عند نهاية املهمة يوم 31 كانون 

األول/ديسمرب 2011". لقد تم مؤخرا تحديث خطة اإلنفاق بتاريخ 
شباط/فرباير 2011 وهي تعكس التمويل املتاح يف ذلك الوقت خالل 

التخصيص املستمر الرابع للسنة املالية 2011. )القانون العام. 322-111(. 
61. منذ ذلك الحني، لقد أذن الكونجرس بثالثة مخصصات مستمرة 

إضافية، باإلضافة إىل اعتامد عام كامل. 62 إن مخصصات العام الكامل 
)القانون العام 112-10(، الصادر بتاريخ 15 من نيسان/ابريل 2011 قدم 
مبلغ 1,5 مليار دوالر العتامدهم بتاريخ 30 من أيلول/سبتمرب 2012. 63 
وفقا ملكتب وكيل وزارة الدفاع )مراقب الحسابات( بوزارة الدفاع، فيتم 

الشكل 2.4

٪١٠

٪١٣

٪٢٠
٪١٧

٪١١

٪١٢

االلتزامات غير املنفقة
 اإلجمالي: ٨٦٣٫٥ دوالر

٪١٤

املعدات
١١٣٫٦$

أخرى
١٤٧٫٩$

املعدات
١١٦٫٨$

التدريب
٩٤٫٥$

االكتفاء الذاتي
١٦٩٫٩$

البنية التحتية
١٠٢٫٨$

التدريب
٨٢٫٨$

ملحوظة: البيانات غير مدققة. األرقام 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. :املصادر
 110-137; P.L. 110-149; P.L. 110-161; P.L. 110-252; P.L. 111-32; P.L. 111-212; P.L. 112-10;

ً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ, ٢٠١١/١٥/٧. OUSD(C), ردا

صندوق قوات األمن العراقية: أوضاع األموال حتى تاريخ ٢٠١١/٣٠/٦
باملليون دوالر

اخملصصة $٢٠,٥٣٩٫٣
امللتزم بها $١٨,٣٤٢٫٢

املنفقة   $١٧,٤٧٨٫٧

الداخلية
٣٥٩٫٢$

الدفاع
٤٦٩٫١$

األنشطة ذات الصلة
٣٥٫١$

اجلدول 2.3

 ISFF أوضاع الصناديق، حسب الوزارة ومجموعة النشاط الفرعية،
حتى تاريخ 2011/6/30

مباليني الدوالرات

مجموعة النشاط الفرعية

التغيير ربع السنويأوضاع الصناديق

املنفقةامللزمةاملنفقةامللزمةالوزارة

 4.7  8.0  4,753.3  4,866.9 املعداتالدفاع

     2,971.9  3,074.7 البنية التحتية

 15.5  82.3  2,177.2  2,347.2 لوازم التعزيز

 0.9  10.0  527.2  610.0 التدريب

 21.2 100.3  10,429.7  10,898.8 اجملموع الفرعي

 -3.7-1.3 2,564.5  2,659.0 التدريبالداخلية

 28.9  30.3  1,835.0  1,951.8 املعدات

         1,259.9  1,346.9 البنية التحتية

 2.0  0.6  568.2  629.0 لوازم التعزيز

 27.2  29.6  6,227.5  6,586.7 اجملموع الفرعي

 0.5   821.5  856.6 األنشطة التابعةمتغّيرة

 48.9 129.9  17,478.7  18,342.2 اإلجمالي

ملحوظة: لم يتم تدقيق البيانات. األرقام متأثرة بالتقريب.

املصادر: OUSD)C(، في الردود على طلب استدعاء البيانات من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ 18/4/2011، و15/7/2011.

اجلدول 2.4

خطة إنفاق صندوق قوات األمن العراقية للسنة املالية 2011 حتى تاريخ 2011/09/30
مباليني الدوالرات

التوزيعتفاصيل املشروعمجموعة النشاط الفرعيةالوزارة

80.7االكتفاء الذاتي للمحاربنياالكتفاء الذاتيالدفاع

60.0ملحقات JBW )األجزاء(

5.0إسكان إيجل

145.7اجملموع الفرعي

95.3مقرات القوات املعدات

30.0أكادميية قوات العمليات اخلاصة العراقية

125.3اجملموع الفرعي

271.0اجملموع الفرعي

التعليم اللوجستي العسكري املهني والتدريب على لوازم التعزيزالداخلية
إدارة املوارد 

18.0

18.0اجملموع الفرعي

95.0معدات الشرطة الفدراليةاملعدات

95.0اجملموع الفرعي

113.0اجملموع الفرعي

5.0صندوق االستجابة السريعةاألنشطة التابعةمتغّيرة

5.0اجملموع الفرعي

389.0إجمالية اخملصص

1,111.0الصناديق غير اخملصصة 

1,500.0إجمالي االعتمادات

ملحوظة: لم يتم تدقيق البيانات. األرقام متأثرة بالتقريب. ينتهي صندوق قوات األمن العراقية للسنة املالية 2011 في 30/9/2012. اخملصصات احلالية حتى تاريخ 31/3/2011.

املصدر: الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق للحصول على بيانات بتاريخ 5/7/2011.
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يف الربع الرابع للسنة املالية 2007 )قبل انتهاء مخصصات السنة املالية 
2006(، قامت الوكاالت األمريكية يف العراق بتخصيص مبلغ 15,7 مليون 
دوالر تقريبا يف املتوسط يومياً. بصورة شاملة، إن االلتزامات بالربع الرابع 

ألي سنة مالية كانت أعىل بصورة كبرية من الثالثة أرباع السابقة له، 
مشرية إىل "رسعة التخصيص" قبل إنهاء األموال يف نهاية السنة املالية.70 

لقد وصلت النفقات إىل ذروتها حيث بلغت 6,7 مليون دوالر يوميا 
أثناء الربع الرابع من السنة املالية 2008، حيث تم تصفية التزامات 

مخصصات السنة املالية 2006 – 2007. بالرغم من ذلك، مل يكن هناك 
منط سنوي واضح للنفقات مشابها لذلك النمط املخصص لاللتزامات.71

لقد قام صندوق دعم االقتصاد بتدعيم مشاريع يتم تنفيذها 
بواسطة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )USAID(؛ وقسم منطقة 
الخليج )GRD(؛ ومكاتب خلفاء سالح املهندسني بالجيش األمرييك 
)USACE(؛ ومكاتب وزارة الخارجية للدميقراطية وحقوق اإلنسان 

والعمل )DRL( ومكتب السكان والالجئني والهجرة )PRM(؛ والسفارة 
األمريكية ببغداد – ومكتب رئيس تنسيق البعثات )COM(، ومكتب 

الشئون اإلقليمية )OPA(، ومكتب الرشاكة اإلسرتاتيجية بالعراق 
)ISPO( واملكاتب السابقة له، مكتب االتصال لجنايات نظام الحكم 

72 .)RCLO(
للمزيد من املعلومات حول النفقات وااللتزامات، انظر الشكل رقم 
2.6. للمزيد من املعلومات حول التزامات الربنامج، انظر الجدول رقم 

.2.7

اآلن تجهيز خطة إنفاق العام بأكمله وسوف يتم تقدميها إىل املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق فور اعتامدها.64 ملزيد من التفاصيل، 

أنظر الجدول رقم 2.4. 

صندوق دعم االقتصاد

منذ عام 2003، لقد قام الكونجرس بتخصيص مبلغ 4,83 مليار دوالر 
لصالح صندوق دعم االقتصاد، وذلك من أجل تحسني البنية التحتية 
وأمن املجتمع، وتعزيز الدميقراطية واملجتمع املدين، وأيضا من أجل 

تدعيم بناء القدرات والتنمية االقتصادية. 65 وهذا يتضمن مبلغ 326 
مليون دوالر ُمقدم من القانون العام 112-10، والتي سوف يظل متاحا 

لاللتزام حتى تاريخ 30 أيلول/سبتمرب 2012. 66 واآلن فإن الكونجرس 
يأخذ بعني االعتبار طلب اإلدارة فيام يخص صندوق دعم االقتصاد للعام 

املايل 2012 ملبلغ 326 مليون دوالر.67
وىت تاريخ 30 أيلول/سبتمرب 2011، مل يتم إنفاق 348 مليون دوالر 

من التمويالت امللتزم بها يف صندوق دعم االقتصاد. ومل يتم االلتزام 
مببلغ إضايف بقيمة 715 مليون دوالر، ولكن تم انقضاء 166 مليون دوالر 

من هذا املبلغ. وهذا يدع مبلغ 549 مليون دوالر متاحا لتخصيصه 
ملرشوعات جديدة. يف املجموع، ظل مبلغ 897 مليون دوالر من ميزانية 

السلطة غري منفق لصندوق قوات األمن العراقية.68 
ملعرفة حالة صندوق دعم االقتصاد، شامال تصنيف االلتزامات الغري 

منفقة، انظر الشكل رقم 2.5. ملعرفة حالة والتغري الربع سنوي لصندوق 
دعم االقتصاد، بواسطة "التسلسل" والربنامج، انظر الجدول رقم 2.5. 

مخصصات ومتطلبات صندوق دعم االقتصاد
منذ عام 2006، لقد طلبت اإلدارة مبلغ 6,89 مليار دوالر لصندوق دعم 
االقتصاد بالعراق، ولقد قام الكونجرس بتخصيص مبلغ 4,83 مليار دوالر. 

لقد انخفض حجم الطلبات واملخصصات بشكل كبري منذ السنة املالية 
2006 – 2007، حيث خدم صندوق دعم االقتصاد عىل النحو التايل يف 
متويل برنامج استقرار املجتمع وبرامج أخرى تم متويلها بشكل أسايس 
من صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق. لقد بلغت املخصصات مبلغ 
1,51 مليار دوالر سنويا يف السنة املالية 2006 – 2007، و552 مليون 
دوالر سنويا للسنة املالية 2008 – 2009، و354 مليون دوالر للسنة 

املالية 2010 – 2011. لقد تم طلب وتخصيص غالبية مبالغ صندوق 
دعم االقتصاد العراقي كتمويل تكمييل، ولقد قدم الكونجرس سهام كبريا 

جدا من الطلبات التكميلية عن الطلبات املعتادة.69
ملزيد من التفاصيل حول الطلبات واملخصصات، انظر الشكل رقم 

2.6، والجدول رقم 2.6.

 برامج صندوق دعم االقتصاد 
وااللتزامات واالنفاقات

إن املخصصات التكميلية األكرب للسنة املالية 2006 – 2007 تم 
تخصيصها برسعة أكرب من تلك املخصصات بالسنوات األخرية. ويف القمة، 

الشكل 2.5

 االلتزامات غير املنفقة
اإلجمالي:  ٣٤٨٫٥ دوالر

 برنامج الرعاية الصحية
األولية
٣٨٫٦ دوالر 

 برنامج العمل
اجملتمعي
٥٥٫٢ دوالر

مشاريع
PRT/PRDC 
٣٥٫٨ دوالر

الدميقراطية واجملتمع
املدني 

٦١٫٣ دوالر

 املشاريع االقتصادية
 األخرى

٢٧٫٩ دوالر

 التنمية االقتصادية في
احملافظات

٣٢٫٢ دوالر 

 صندوق االستجابة
 السريعة التابع لفرق
إعادة إعمار احملافظات
٢٦٫٢ دوالر 

املشاريع األمنية األخرى
٢٩٫٥ دوالر

 املشاريع السياسية
 األخرى

١٦٫٤ دوالر

تطوير القطاع املالي
٢٥٫٤ دوالر 

٪٥

٪٨

٪٧
٪٩

٪١٨

٪١١

٪١٠

٪١٦

٪٨

٪٨

األمن
١٤٦٫٧ دوالر

السياسية
٧٧٫٦ دوالر 

االقتصاد
١٢٤٫٢ دوالر 

ملحوظة: البيانات غير مدققة. األرقام تتأثر بالتقريب.

 P.L. 109-102; P.L. 109-234; P.L. 110-28; P.L. 110-92; P.L. 110-137; P.L. 110-149; :املصادر
 ;P.L. 110-161; P.L. 110-252; P.L. 111-32; P.L. 111-117

ً على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق احلصول على بيانات بتاريخ،  P.L. 112-10; USAID, ردا
ً على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق احلصول على بيانات بتاريخ,  ٢٠١١/٧/٧; USACE, ردا

ً على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق احلصول على بيانات بتاريخ,  ٢٠١١/٧/٥; NEA-I, ردا
٢٠١١/٤/١٢, ٢٠١١/٤/١٥, ٢٠١١/٦/٢٤, ٢٠١١/٦/٢٧, و ٢٠١١/٧/٧.

صندوق دعم االقتصاد: أوضاع األموال حتى تاريخ ٢٠١١/٦/٣٠
باملليون دوالر

اخملصصة   ٤,٨٣٤٫٩ دوالر
امللتزم بها    ٤,١١٩٫٩ دوالر

املنفقة  ٣,٧٧١٫٤ دوالر

كانت الوكاالت األمريكية 
في العراق في الربع الرابع من 
السنة املالية 2007 ملتزمة 

بتوفير ما يقرب من 15.7 مليون 
دوالر يومياً في املتوسط.  
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الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
حتى تاريخ 30 من حزيران/يونيو 2011، قامت الوكالة األمريكية 

للتنمية الدولية بتخصيص مبلغ 2,50 مليار دوالر )61٪( لصندوق دعم 
االقتصاد بالعراق. إن أكرب برامج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية املمولة 

لصندوق دعم االقتصاد هي: برنامج استقرار املجتمع )CSP(، وبرنامج 
الحكم املحيل، وبرنامج تطوير السلطة القومية )تطوير( --- كل ذلك 

قام بتخصيص ما يزيد عن 300 مليون دوالر.73 الثالثة األخرية هم برامج 
تطوير السلطة، وتم ذكرهم بالتفصيل يف قسم الحكومة من هذا التقرير 

الربع سنوي. 
كان برنامج استقرار املجتمع "برنامج مكافحة التمرد الغري مميت" 

للسنة الثالثة. أطلق بتاريخ أيار/مايو 2006، وقد صمم حتى يكمل 
تدفق القوات العسكرية األمريكية من خالل تقليل حوافز العنف 

لدى للشباب الذين هم  يف سن الخطر من 17 سنة حتى 35 سنة.74 
ولقد قام الربنامج بتسليط الضوء عىل خلق العاملة، وإعادة التأهيل، 
والبنية التحتية، ورعاية برامج الشباب، والحكومات املحلية املساعدة، 

وتخفيف الرصاع يف املدن "اإلسرتاتيجية" املتأثرة بأفعال التمرد. لقد تم 
حرص األنشطة األولية عىل بغداد فقط، ولكن بعد ذلك، انترش الربنامج 

يف 18 موقع بالعراق.75 وفقا لتقييم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
لعام 2009، فإن برنامج استقرار املجتمع كان ناجحا عندما تم تنسيق 

عنارص الربنامج داخليا )مثال: بتنسيق التدريب املهني الكفء مع منح 
العمل( ودمجها مع الربامج األمريكية )مثل برنامج االستجابة الطارئة 

للقائد(. بالرغم من ذلك، اعتمد التنسيق والدمج عىل الشخصيات أكرث 
من اإلجراءات املؤسسية.76 وفقا للتقييم، يعترب الربنامج ناجحا بوجه عام 
بواسطة املشاركني واملرشفني. مثال: لقد شعرت نسبة كبرية من املشاركني 

بالربنامج ،وليست الغري مشرتكني، بأن مجتمعهم أصبح آمنا يف عام 
2009 عن عام 2006. بالرغم من ذلك، لقد رصح التقييم بأن املتغريات 

املدهشة، شاملة تأثري الربامج الشبيهة مثل برنامج االستجابة الطارئة 
للقائد، أدت إىل استحالة إنهاء العالقة السببية بني برنامج استقرار 

املجتمع وانخفاض نسبة العنف.77 
عند تدقيق عام 2008 لربنامج استقرار املجتمع، فإن مكتب الوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية للمفتش العام )USAID OIG( تعرف عىل 
النزعة اإليجابية لتصور املواطنني لفاعلية الحكومة املحلية. بالرغم من 
ذلك، مل يستطع مكتب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية للمفتش العام 

تحديد ما إذا كان برنامج استقرار املجتمع قد حقق نتائجه املرجوة فيام 
يتعلق بالبنية التحتية للمجتمع أو الخدمات الرئيسية أم ال، وأيضا مل 

يستطع إثبات صحة اإلدعاءات الخاصة بخلق العاملة. باإلضافة إىل ذلك، 
لقد وجد تدقيق مكتب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية للمفتش العام 
دليال عىل التزوير داخل مرشوعات برنامج استقرار املجتمع. يف بغداد، 
كمثال، لقد قدم مكتب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية للمفتش العام 

بالدليل مشريا إىل ان هناك فعليا ماليني الدوالرات من أموال برنامج 
استقرار املجتمع تم تحويلها إىل املتمردين.78

وحتى تاريخ 30 من حزيران/يونيو 2011، لقد قامت خمس وكاالت 
أمريكية للتنمية الدولية بإدارة برامج صندوق دعم االقتصاد والتي 

يظل بها أكرث من 25 مليون دوالر بااللتزامات الغري منفقة: برنامج عمل 

اجلدول 2.5

ESF أوضاع الصناديق، حسب املسار والبرنامج حتى تاريخ 30/6/2011
مباليني الدوالرات

التغيير ربع السنويأوضاع الصناديق

املنفقةامللزمةاملنفقةامللزمةالبرنامجالتتبع

 608.6  619.3 برنامج حتقيق االستقرار اجملتمعياألمن

PRT/PRDC 24.4  8.4  558.9  594.7 مشاريع 

 12.7  5.0  422.2  440.5 برنامج احلكم احمللي

 14.6  10.0  339.1  394.3 برنامج العمل اجملتمعي

صندوق االستجابة السريعة لفريق 
إعادة إعمار احملافظات

 276.2  250.0  2.4  16.9 

 4.2  0.5- 193.7  194.2 تأمني حماية البنية التحتية

 72.7  25.2 2,372.6 2,519.2 اجملموع الفرعي

 4.7  304.1  309.4 تطوير تطوير القدرة الوطنيةالسياسية

 15.8  199.3  260.6 اجملتمع املدني والدميقراطية

 1.2  94.5  95.0 الالجئون العراقيون

احلكم االقتصادي الثاني واإلصالحات 
السياسية والتنظيمية

 85.0  83.9 

 35.5  37.6 تطوير القدرات الوزارية

 28.4  28.5 نظام جرائم االتصال

 13.8  13.9 دعم االنتخابات

 1.0  5.0  6.4  13.4 الرصد والتقييم

 22.8  5.0  765.9  843.6 اجملموع الفرعي

 0.3  274.0  275.2 دعم التشغيل والصيانةاالقتصاد

 5.0  5.0  133.9  149.8 إمناء تطوير األعمال الزراعية

 8.6  85.5  117.8 جتارة التنمية االقتصادية في احملافظات

 4.4  50.3  60.4 برنامج التنمية املستهدف

تنمية القدرات والتدريب على التقنيات 
مبستوى املؤسسة 

 50.4  50.3  0.2 

 0.5  0.5  39.1 برنامج الرعاية الصحية األولية

 32.2  32.8 إزدهار تنمية القطاع اخلاص 

 2.9  6.2  31.6 تنمية القطاع املالي 

 21.9  5.0  633.0  757.1 اجملموع الفرعي

 117.4  35.2 3,771.4 4,119.9 اإلجمالي

ملحوظة: لم يتم تدقيق البيانات. األرقام متأثرة بالتقريب.

املصادر: NEA - I، رداً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 25/03/2011، 28/03/2011، 05/04/2011، 12/04/2011، 15/04/2011، 
24/06/2011، و 27/06/2011؛ USAID، رداً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 7/7/2011؛ USACE، رداً على طلب البيانات الصادر عن 

املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 5/4/2011 و5/7/2011.
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٠$

٥٠٠$

١,٠٠٠$

١,٥٠٠$

٢,٠٠٠$

٢,٥٠٠$

املنتظمة التكميلية

املطلوبة  ١,٧٥٦٫٧$ 

اخملصصة ٪١,٠٠٨٫٩ (٥٧$)

٤,٨٠٧٫٠$ 

٪٣,٨٢٦٫٠ (٨٠$)

اإلجمالي

٦,٥٦٣٫٧$

٪٤,٨٣٤٫٩ (٧٤$)

FY ٢٠٠٦

Reg Supp

FY ٢٠٠٧

Supp

FY ٢٠٠٨

Reg Supp

FY ٢٠٠٩

Reg Supp

FY ٢٠١٠

Reg
FY ٢٠١١

Reg

FY ٢٠١٢

Reg

اخملصصات املنتظمة والتكميلية

P.L. ١١١-١١٧ P.L. ١١٢-١٠P.L. ١١١-٣٢
P.L. ١١٠-٢٥٢

P.L. ١١٠-٢٥٢P.L. ١١٠-٩٢, P.L. 
١١٠-١٣٧, P.L. 
١١٠-١٤٩, P.L. 
١١٠-١٦١

P.L. ١١٠-٢٨

P.L. ١٠٩-٢٣٤

P.L. ١٠٩-١٠٢

٢٠١١ FY–٢٠٠٦ FY ,اإلجمالي

اخملصصات غير امللتزم بها

٠$

٥٠٠$

١,٠٠٠$

١,٥٠٠$

٢,٠٠٠$

٢,٥٠٠$

FY ٢٠٠٦ FY ٢٠٠٧

FY ٢٠٠٨

FY ٢٠١٠
FY ٢٠٠٩

Expired Funds

FY ٢٠١١

٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢

P.L. ١١١-١١٧
P.L. ١١٢-١٠

P.L. ١١١-٣٢
P.L. ١١٠-٢٥٢

P.L. ١١٠-٢٥٢

P.L. ١١٠-٩٢, 
P.L. ١١٠-١٣٧, 
P.L. ١١٠-١٤٩, 
P.L. ١١٠-١٦١

P.L. ١١٠-٢٨

P.L. ١٠٩-٢٣٤

P.L. ١٠٩-١٠٢

٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

فيلق املهندسني باجليش األمريكي

السفارة/وزارة اخلارجية

إجمالي النفقات

إجمالي االلتزامات

إجمالي االلتزامات والنفقات

٠$

٥٠٠$

١,٠٠٠$

١,٥٠٠$

٢,٠٠٠$

٢,٥٠٠$ اإلجمالي: $٣٤٨٫٥

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

فيلق املهندسني باجليش األمريكي

السفارة/وزارة اخلارجية

االلتزامات غير املنفقة

االلتزامات غير املنفقة

أخرى

PRT/PRDC

CAP

PHCPDCS

PEG

FSD

أخرى

D&CS

أخرى

اخملصصات غير امللتزم بها

٥٤٨٫٩$
متاحة اللتزامات جديدة

١٦٦٫١$
 غير متاحة اللتزامات

جديدة
FY ٢٠٠٦–FY ٢٠٠٩

FY  ٢٠١١

FY  ٢٠١٠

ملحوظة: البيانات غير مدققة. األرقام متأثرة بالتقريب. 

 .P.L ١١٠-١٣٧ ؛ .P.L ١١٠-٩٢ ؛ PL ١٥٩١ ، ٢٤/٤/٢٠٠٧ ، ص ٢٠٢-٢٠٤ ؛ HR ١١٠-٢٨ ؛ تقرير البيت ١١٠-١٠٧ ، ملرافقة PL ٤٩٣٩ ، ٨/٦/٢٠٠٦ ، ص ٩٥-٩٦ ؛ HR ١٠٩-٢٣٤ ؛ ١٠٩-٤٩٤ تقرير البيت ، ملرافقة .P.L ٣٠٥٧ ، ٠٢/١١/٢٠٠٥ ، ص ٨٦ ؛ HR ١٠٩-١٠٢ ؛ ١٠٩-٢٦٥ تقرير اجمللس، ملرافقة .P.L : املصادر
١١٠-١٤٩ ؛ P.L. ١١٠-١٦١ ؛ جلنة اخملصصات مبجلس النواب ، "طباعة جلنة االعتمادات للقانون املوحد ، ٢٠٠٨ ، : شعبة إدارة العمليات ، وزارة اخلارجية ، والبرامج ذات الصلة من قانون ٢٠٠٨" ، ٣٠/١/٢٠٠٨ ، ص ٢١٧٧-٢١٧٨ ، ٢٢٠٨ ؛ PL ١١٠-٢٥٢ ؛  بيان توضيحي مجلس الشيوخ، HR ٢٦٤٢ ، ٢٦/٦/٢٠٠٨ ؛ 
PL ١١١-٣٢ ؛ تقرير املؤمتر ١١١-١٥١ ، HR ٢٣٤٦ ، ١٢/٦/٢٠٠٩ ، ص ١٢٧-١٢٩ ؛ PL ١١١-١١٧ ؛ ١١١-٣٦٦ تقرير املؤمتر ، HR ٣٢٨٨ ، ٠٨/١٢/٢٠٠٩ ، ص ١٤٦٦ ، ١٤٧٠ ؛ وزارة اخلارجية، "العمليات اخلارجية تبرير امليزانية في الكونغرس ، خالل العام املالي ٢٠٠٦ ،" ص ٤٤٨ ؛ وثيقة البيت ١٠٩-٩٠ ، "طلب تعديل 
ميزانية العام املالي ٢٠٠٦" ، ٢٨/٢/٢٠٠٦ ، ص ٢٦ ؛ وزارة اخلارجية، "العمليات اخلارجية في الكونغرس تبرير امليزانية والسنة املالية ٢٠٠٨" ، ص ٤٨ ، ١٢٨-١٢٩ ، ١٣٨ ، ٤٩٠ ؛ وزارة اخلارجية، هيئة املعونة األمريكية ، "اإلضافية حسب التبرير ، السنة املالية ٢٠٠٨" ، ص ٣٨ ؛ وزارة اخلارجية، "العمليات اخلارجية 

في الكونغرس تبرير امليزانية والسنة املالية ٢٠٠٩" ، ص ٥٤٢-٥٤٤ ؛ دوس وهيئة املعونة األمريكية ، "تبرير إضافي ، خالل العام املالي ٢٠٠٩" ، ص ٤٠-٤٣ ؛ دوس "العمليات اخلارجية تبرير امليزانية في الكونغرس، وامللحق : وجهات النظر اإلقليمية، خالل العام املالي ٢٠١٠ "، ص ٤٢١-٤٢٦ ؛ وزارة اخلارجية، " 
العمليات اخلارجية تبرير امليزانية في الكونغرس ، وامللحق : اآلفاق اإلقليمية ، خالل العام املالي ٢٠١١ "، ص ٤٧١-٤٧٧ ؛ وزارة اخلارجية" العمليات اخلارجية في الكونغرس تبرير امليزانية ، امللحق : اآلفاق اإلقليمية ، خالل العام املالي ٢٠١٢ ، "ص ٥٢٢-٥٢٨ ؛ USAID ،ردا على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة 

إعمار العراق احلصول على بيانات بتاريخ ، ٧/٧/٢٠١١ ؛ USACE ، ردا على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق احلصول على بيانات بتاريخ، ٥/٧/٢٠١١ ؛ وزارة اخلارجية، NEA - I ، ردا على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق احلصول على بيانات بتاريخ، ١٢/٠٤/٢٠١١ ، ١٥/٠٤/٢٠١١ ، 
٢٤/٠٦/٢٠١١ ، ٢٧/٠٦/٢٠١١ ، ٠٧/٠٧/٢٠١١ ، ٠٨/٠٧/٢٠١١ و؛ التدقيق SIGIR ٠٧-٠٠٥ ، "صحيفة وقائع عن مصادر و استخدام التمويل املقدم من الواليات املتحدة املقدم في السنة املالية ٢٠٠٦ إلغاثة العراق وإعادة اإلعمار"، ٢٧/٧/٢٠٠٧ ، ص ١٣.

صندوق دعم االقتصاد: املخصصات وااللتزامات واإلنفاق، يف الفرتة ٢٠٠٦–٢٠١٢
باملليون دوالر
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اجلدول 2.6

الطلبات واملبررات واالعتمادات واخملصصات في صندوق دعم االقتصاد، للسنة املالية 2006 حتى السنة املالية 2012
مباليني الدوالرات

مخصصات الكونغرس والقيوداالعتماداتتبرير ميزانية اإلدارةالطلب

�السنة املالية 2006
�املنتظمة

360 دوالر

تطوير برامج اإلدارة االقتصادية وتوفير التدريب اجلديد؛ لتعزيز مراكز العمل وملواصلة العمل 
ضمن األطر القانونية واملالية واملؤسسية والتنظيمية للقطاع اخلاص، وملواصلة البرامج الزراعية 

واملوارد املائية.

P.L. 109-102 
 60 دوالر

�انتهت 30/09/2007

يجب توفير ما ال يقل عن 56 دوالر لبرامج النظام اإلداري والدميقراطية وسيادة القانون في العراق؛ 
حيث قدم تقرير املؤمتر 28 دوالر للمعهد اجلمهوري الدولي، ومبلغ 28 دوالر للمعهد الدميقراطي 
الوطني؛ و5 دوالر ليتم حتويلها إلى صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لدعم صندوق مارال روزيكا 

العراقي ملساعدة ضحايا احلرب. 

 FY 2006 
�تكميلية

1,489 دوالر 

675 دوالر لفرق إعادة إعمار احملافظات لتحسني قدرات احلكومات احمللية وتعزيز األمن وتعزيز 
التنمية و287 دوالر لتأمني البنية التحتية و355 دوالر لدعم املشروعات التي متولها الواليات 

املتحدة و125 دوالر لزيادة قدرات وزارة املالية والبنك املركزي العراقي وشفافيتهم ودرجة 
مساءلتهم و37 دوالر ملكتب االتصال جلنايات نظام احلكم و10 دوالر لتعزيز الدميقراطية .

P.L. 109-234 
 1.409 دوالر

انتهت 30/09/2007

50 دوالرا لبرنامج العمل اجملتمعي )يحول منهم 5 دوالر إلى صندوق مارال( و50 دوالر لتعزيز 
الدميقراطية وسيادة القانون واملصاحلة )مبا في ذلك 10 دوالرا للمعهد اجلمهوري الدولي و10 دوالر 

للمعهد الدميقراطي الوطني و10 دوالر للمؤسسة الدولية لألنظمة االنتخابية(. خصصت 
1.485 دوالر؛ ألغى القانون العام 110-161 مبلغ 76 دوالرا بعد ذلك.

 FY 2007 
�تكميلية

2,072 دوالر

إصالح القطاعات الرئيسية في االقتصاد، مبا في ذلك الزراعة، وزيادة اإلقراض التجاري ومتويل 
املشاريع الصغيرة، وتوفير خدمات تنمية األعمال التجارية؛ ومساعدة الوزارات في تنفيذ امليزانيات؛ 

ودعم احلكومة العراقية في حتسني اإلدارة االقتصادية؛ والعمل على إشراك األحزاب السياسية 
ومنظمات اجملتمع املدني واملؤسسات السياسية الوطنية؛ ودعم وسائل اإلعالم املستقلة 

واملصاحلة الوطنية واملنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان.

P.L. 110-28 
 1,554 دوالر 

انتهت 30/09/2008

خفضت األموال املشروطة بالتصديق على تلبية العراق للمعايير املطلوبة، والتي منها 
التشريعات املتعلقة باجتثاث البعث والهيدروكربونات واملناطق شبه املستقلة، باإلضافة إلى 

مراجعة الدستور، من درجة العنف الطائفي وحسنت من أوضاع قوات األمن العراقية وفي 
تنفيذ خطة بغداد األمنية؛ وتضمنت مخصصات تقرير املؤمتر على ما يلي: فرق إعادة إعمار 
احملافظات )620 دوالر( وبرنامج االستقرار اجملتمعي )354 دوالر( )95 دوالر، والتي منها 5 دوالر 

لصندوق مارال( وبرنامج احلكم احمللي )90 دوالر( وصندوق رئيس البعثة )57 دوالر(.

 FY 2008 
�منتظمة
298 دوالر

إعادة االستقرار للمدن العراقية االستراتيجية من خالل إعادة تأهيل البنية التحتية للمجتمع 
والتدريب املهني والتعليم املهني وبرامج الشباب والقروض الصغيرة؛ والعمل على حتسني اإلدارة 

على املستوى احمللي وفي احملافظات من خالل مشاريع فريق إعادة إعمار احملافظات املوجهة، مع 
مواصلة إصالحات النظام اإلداري على املستوى الوطني.

 ,P.L. 110-92 
�القانون العام 110-137, 
�القانون العام 110-149

 123 دوالر
انتهت 2007/12/31

مدت سلسلة من اخملصصات املستمرة خالل العام املالي من سلطة ميزانية العام 2007 حتى 
16/11/2007 )القانون العام 110-92(، 14/12/2007 )القانون العام 110-137(, وفي النهاية 

 31/12/2007�
)القانون العام 149-110(.

P.L. 110-161 
 15 دوالر

انتهت 30/09/2008

قدمت 10 دوالر من خالل مبادرة الشراكة مع الشرق األوسط النقاذ العلماء في العراق و5 دوالر 
لصندوق مارال.

 FY 2008 
�تكميلية
797 دوالر

دعم فرق إعادة إعمار احملافظات؛ وتامني البنية التحتية؛ وتوفير فرص العمل ومتويل األعمال 
التجارية؛ وحتسني قدرة العراق على مواصلة تنفيذ املشاريع وامليزانيات؛ متويل برامج الدميوقراطية 

والنظام اإلداري قبل االنتخابات واستفتاء كركوك؛ وإصالح سياسات احلكومة العراقية 
االقتصادية؛ وإنشاء صندوق رأس املال التجاري.

P.L. 110-252 
 424 دوالر

انتهت 30/09/2009

شرط متويل معظم البرامج بالتوافق مع التكاليف احملددة من احلكومة العراقية؛ واألموال 
احملظورة لبناء السجون؛ وشرط متويل فريق إعادة إعمار احملافظات بتقدمي تقرير وزارة اخلارجية 
بتفصيل اخلطط حول تقليص وإنهاء عمل فرق إعادة إعمار احملافظات والتكاليف املتوقعة 
لبرامج فريق إعادة إعمار احملافظات واألمن وأماكن والتكاليف املتوقعة للقنصليات املزمع 

إنشاؤها مستقبالً. اعتمادات السنة املالية 2009 املنتظمة، واملشار إليها كجسر التمويل، 
أتيحت بتاريخ 1/10/2008.

 FY 2009 
�املنتظمة

300 دوالر

تدريب القادة احملليني على النظام اإلداري الرشيد وتنفيذ املشاريع وتسوية النزاعات؛ وبناء قدرات 
الوزارة في مجاالت اإلدارة املالية وإعداد امليزانية واملشتريات؛ ودعم األحزاب السياسية وأعمال 
مجلس النواب؛ وتعزيز اجملتمع املدني ووسائل اإلعالم املستقلة؛ وتعزيز االصالحات االقتصادية 

الكلية والزراعية ومتويل املشاريع الصغيرة.

�القانون العام 110-252
 103 دوالر

انتهت 30/09/2009

 FY 2009 
�تكميلية

449 دوالر

دعم االنتخابات واجملتمع املدني ووسائل اإلعالم املستقلة واملؤسسات السياسية )112 دوالر(؛ 
وصندوق برنامج الككم احمللي )55 دوالر( وبرنامج العمل اجملتمعي )35 دوالر( لتعزيز احلكومات 

احمللية؛ ودعم تنمية القدرات الوزارية )60 دوالر( وصندوق مارال )3.5 دوالر( واألرامل العراقيات )5 دوالر 
(؛ وتعزيز اإلصالحات السياسية والقانونية والتنظيمية )50 دوالرا(؛ وصندوق التنمية االقتصادية 

في احملافظات )27.5 دوالر( لدعم تطوير األعمال؛ ودعم الزراعة )43 دوالر(.

�القانون العام 111-32
 439 دوالر

انتهت 30/09/2010

التمويالت املشروطة بالتوافق مع احلكومة العراقية؛ ومخصصات تقرير املؤمتر تضمنت 
مخصصات برنامج العمل اجملتمعي )50 دوالر( والدميقراطية واجملتمع املدني )118 دوالر( واآلثار 

الثقافية العراقية )2 دوالر( وصندوق مرال )10 دوالر( وصندوق رئيس البعثة )15 دوالر( ومساعدة 
األرامل )5 دوالر(؛ توجيه املزيد من التوضيح عن برامج الدميقراطية والنظام اإلداري واإلعراب عن 

االهتمام باملرأة واألقليات.

 FY 2010 
�منتظمة
416 دوالر

دعم القدرات الوزارية )تطوير(، وقدرات احلكومات احمللية )فرق إعادة إعمار احملافظات وبرنامج 
العمل اجملتمعي(؛ وتعزيز اجملتمع املدني ووسائل اإلعالم املستقلة؛ وإعادة توطني الالجئني العراقيني 

واملشردين داخلياً؛ وتوفير الدعم ملكافحة الفساد واالنتخابات؛ وتعزيز النمو االقتصادي املتنوع 
واملستدام؛ ومواصلة اإلصالحات االقتصادية والقانونية والتنظيمية؛ وبناء قدرات املؤسسات 

االقتصادية.

�القانون العام 111-117
 383 دوالر

انتهت 30/09/2011

شملت اخملصصات في تقرير املؤمتر ما يلي: الدميقراطية واجملتمع املدني )126 دوالر(، وبرنامج 
االستقرار اجملتمعي )50 دوالر( وبرنامج تطوير القدرات الوزارية )50 دوالر( واألقليات العراقية )10 

دوالر( وصندوق مارال )5 دوالر(؛ واإلعراب عن االعتقاد بأن احلكومة العراقية يجب أن متول تطوير 
القدرات الوزارية املستقبلي وتوجيه وزارة اخلارجية والوكالة األمريكية للتنمية الدولية للتشاور 

مع الكوجنرس بشأن عملية تقييم املنافع مقابل التكاليف األمنية للعمل في العراق.

 FY 2011 
�منتظمة
383 دوالر

تشجيع التخفيف من حدة الصراعات )صندوق االستجابة السريعة(؛ واملساعدة في الصياغة 
التشريعية وحتليل امليزانية وتنفيذها والعالقات التكوينية؛ ودعم اجملموعات اجملتمعية في تعزيز 

االستقرار وتقدمي املساعدات وتوفير فرص العمل؛ وتوفير املساعدة التقنية لقطاعات الرعاية 
الصحية والتعليم واخلدمات االجتماعية؛ ودعم الزراعة والقروض الصغيرة وإدارة األموال العامة؛ 

وتعزيز سياسات سليمة لالقتصاد الشامل والنقدي. 

�القانون العام 112-10
 326 دوالر

انتهت 30/09/2012

صدرت مؤخراً في السنة املالية مخصصات السنة الكاملة للعمليات اخلارجية ولم ترفق 
بتقرير اللجنة، ووفقا لوزارة اخلارجية، فإن تخصيص السنة املالية 2011 هو نفس الطلب للسنة 

املالية 2012: 326 دوالر؛ قدمت وزارة اخلارجية خطة إنفاق إلى الكوجنرس في يوم 5/7/2011.

FY 2012 
�منتظمة
326 دوالر

حتويل النظم االنتخابية إلى مؤسسات تلبي املعايير الدولية؛ وحتسني الكفاءة املهنية والتواصل 
والقدرة على االستجابة في األحزاب السياسية ومجلس النواب ومجالس احملافظات؛ وتوضيح 
دور احلكومة االحتادية؛ وزيادة قدرة وفعالية اجملتمع املدني ووسائل اإلعالم ومؤسسات مكافحة 

الفساد؛ والعمل على منع نشوب الصراعات اجملتمعية وتعزيز املصاحلة؛ وحتسني سيادة القانون 
وتعزيز حقوق اإلنسان؛ وتوفير املساعدة التقنية لقطاعي الصحة والتعليم؛ ودعم صندوق مارال؛ 

وتعزيز النمو االقتصادي وخلق فرص العمل. 

يدرس الكوجنرس حالياً طلب اإلدارة خالل العام املالي 2012.

4.835 دوالر6.889 دوالر

مالحظة/املصدر: انظر الشكل 2.6.
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سالح املهندسني بالجيش األمرييك
حتى تاريخ 30 من حزيران/يونيو 2011، قام فيلق املهندسني بالجيش 

األمرييك بااللتزام مببلغ 1,11 مليار دوالر )27٪( من صندوق دعم 
االقتصاد بالعراق. لقد ذهب معظم متويل سالح املهندسني بالجيش 

األمرييك لصندوق دعم االقتصاد إىل مشاريع فريق إعادة اإلعامر 

املجتمع،و برنامج الرعاية الصحية األولية، واملجتمع املدين والدميقراطي، 
والنمو االقتصادي املحيل، وتنمية القطاع املايل.79 ملزيد من التفاصيل 

حول معظم هذه الربامج، انظر أجزاء الحكومة واالقتصاد من هذا 
التقرير الربع سنوي.

اجلدول 2.7

التزامات صندوق دعم االقتصاد، حسب الوكالة املنفذة والبرنامج ومخصصات السنة املالية، حتى تاريخ 30/6/2011
مباليني الدوالرات

البرنامجوكالة التنفيذ

االلتزامات

االلتزامات غير 
املنفقة 

السنة 
املالية 
2006

السنة 
املالية 
2007

السنة 
املالية 
2008

السنة 
املالية 
2009

السنة املالية 
اإلجمالي2010

USAID135.0379.0100.05.30.0619.310.7برنامج حتقيق االستقرار اجملتمعي

160.099.5101.055.025.0440.518.3برنامج احلكم احمللي

59.3100.085.095.055.0394.355.2برنامج العمل اجملتمعي

60.0144.564.840.10.0309.45.4تطوير تطوير القدرة الوطنية

0.0130.08.035.00.0173.012.3صندوق االستجابة السريعة لفريق إعادة إعمار احملافظات

0.097.50.052.30.0149.815.9إمناء تنمية األعمال الزراعية

0.035.825.037.020.0117.832.2جتارة التنمية االقتصادية في احملافظات

20.065.00.00.00.085.01.1احلكم االقتصادي الثاني واإلصالحات السياسية والتنظيمية

0.029.60.036.518.084.137.3اجملتمع املدني والدميقراطية

3.76.00.029.50.039.138.6برنامج الرعاية الصحية األولية

9.023.80.00.00.032.80.6إزدهار تنمية القطاع اخلاص

0.00.00.021.610.031.625.4تنمية القطاع املالي

11.42.60.00.00.013.90.1دعم االنتخابات

0.00.00.28.05.313.47.1الرصد والتقييم

458.41,113.2384.0415.3133.32,504.1260.2اجملموع الفرعي

فيلق املهندسني باجليش 
األمريكي/منطقة اخلليج 

العربي

مشاريع فريق إعادة إعمار احملافظات/مجلس تطوير إعادة إعمار 
261.5333.20.00.00.0594.735.8احملافظات

275.20.00.00.00.0275.21.2دعم التشغيل والصيانة

194.20.00.00.00.0194.20.6تأمني حماية البنية التحتية

50.40.00.00.00.050.40.1تنمية القدرات والتدريب على التقنيات مبستوى املؤسسة

781.4333.20.00.00.01,114.537.7اجملموع الفرعي

وزارة 
�اخلارجية/
السفارة

مكتب 
الدميقراطية 

وحقوق 
اإلنسان 
والعمل

85.015.00.076.50.0176.523.9اجملتمع املدني والدميقراطية

OPA0.036.025.016.226.0103.213.9صندوق االستجابة السريعة لفريق إعادة إعمار احملافظات

PRM50.00.045.00.00.095.00.5الالجئون العراقيون

COM0.057.40.03.00.060.410.1برنامج التنمية املستهدف

ISPO32.60.05.00.00.037.62.1تطوير القدرات الوزارية

مكتب 
االتصال 

جلنايات نظام 
احلكم

28.50.00.00.00.028.50.1مكتب نظام جرائم االتصال

اجملموع 
196.1108.475.095.726.0501.250.6الفرعي

1,435.91,554.7459.0511.0159.34,119.9348.5اإلجمالي

ملحوظة: لم يتم تدقيق البيانات. األرقام متأثرة بالتقريب. مكتب الشراكة االستراتيجية في العراق )ISPO( يتضمن التزامات التي التزمت بها الوكاالت السابقة له.

املصادر: USAID، رداً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ، 7/7/2011؛ USACE، رداً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ، DoS ،NEA-I ،5/7/2011، رداً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار 
العراق بتاريخ، 12/4/2011 ، 15/4/2011 ، 24/6/2011 ، 27/6/2011؛ املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، التقارير ربع السنوية والتقارير نصف السنوية لكونغرس الواليات املتحدة، 2011/4-2007/4.

+150>150–75>75–30>30–0>0+75>75–30>30–15>15–0>0

بنّي التقييم أن املتغيرات احمليرة 
جعلت من املستحيل التوصل 
إلى عالقة سببية بني برنامج 

االستقرار اجملتمعي واالنخفاض 
في العنف.



متويل الواليات املتحدة

I  27 تقرير إلى الكوجنرس I 30 متوز/يوليو، 2011

منذ السنة املالية 2006، لقد أصبحت التزامات جديدة )تعديالت 
إيجابية( للمشاريع املمولة املستمرة لصندوق دعم االقتصاد بالعراق 

أكرث انتشارا )أو حصلت عىل مبالغ أكرب بالدوالر( عن تلك الغري مخصصة 
)تعديالت سلبية(. وبالتايل، للحصول عىل مخصصات أي سنة مالية، يقل 

صايف مبلغ التمويالت املنتهية بني تاريخ انتهاءها الخاص بها و 30 من 
حزيران / يونيو 2011. 89

وحتى تاريخ30 من حزيران / يونيو 2011، تم إنهاء حوايل ٪3,4 
من مخصصات صندوق دعم االقتصاد، أكرث من الهيئة الدولية ملراقبة 
املخدرات وفرض إنفاذ القانون )0,0٪(، وصندوق إغاثة وإعادة إعامر 

العراق )2,4٪(، وصندوق قوات األمن العراقية )2,5٪(، و برنامج 
االستجابة الطارئة للقائد )2,5٪(. 90 سوف ينتهي مبلغ 325,7 مليون 

دوالر من مخصصات صندوق دعم االقتصاد للسنة املالية 2011، والتي 
تم تخصيصها مؤخرا الستغاللها يف العراق بسبب املخصصات املتأخرة، 
يف تاريخ 30 من أيلول/سبتمرب 2012. وحتى تاريخ 30 حزيران/يونيو 

2011، مل يكن أي من مخصصات السنة املالية 2011 قد التزم بها بعد.91 
ووفقا ملكتب شئون الرشق األدىن العراقي ، فإن وزارة الخارجية كانت 

قد أرسلت خطة انفاق صندوق دعم االقتصاد للسنة املالية 2011 
للكونغرس يف 5 متوز/يوليو 2011. 92 

ملزيد من التفاصيل حول األموال املنتهية، انظر الشكل 2.6.

برنامج االستجابة الطارئة للقائد

منذ عام 2004، لقد قام الكونجرس بتقديم مبلغ 3,85 مليار دوالر 
لصالح برنامج االستجابة الطارئة للقائد بالعراق وذلك بهدف متكني 

القواد العسكريني من االستجابة إىل املساعدات اإلنسانية الطارئة 
ومتطلبات إعادة اإلعامر الطارئة داخل املناطق املسئولني منها.93 مبوجب 

القانون العام. 112 – 10، خصص الكونجرس حوايل 100 مليون دوالر 
لصالح برنامج االستجابة الطارئة للقائد بالعراق يف السنة املالية 2011. 

لقد قامت القوات املركزية األمريكية بتقديم توزيع جزيئ ملبلغ 75 
مليون دوالر إىل القوات األمنية بالعراق. من ثم، أدركت القوات األمنية 
بالعراق بأنها ليست يف الحاجة إىل مبلغ الخمسة وسبعني مليون دوالر 
كامال وقامت بإرجاع 8,5 مليون دوالر. وبالتايل، أصبحت ميزانية برنامج 
االستجابة الطارئة للقائد للقوات األمنية بالعراق للسنة املالية 2011 هي 

66,5 مليون دوالر، أقل بحوايل 33،5 مليون دوالر عن املبلغ األصيل 
املعتمد من الكونجرس.94 سوف تظل هذه األموال متاحة لاللتزام حتى 
تاريخ 30 من أيلول/سبتمرب 2011. 95 يقوم الكونجرس حاليا بالنظر يف 

طلب اإلدارة ملبلغ 25 مليون دوالر للسنة املالية 2011. 96
وحتى تاريخ 30 حزيران/يونيو 2011، مل يتم إنفاق 8 مليون دوالر 

من التمويالت امللتزم بها يف برنامج االستجابة الطارئة للقائد. وهناك 120 
مليون دوالر إضافية مل يتم تخصيصها، ولكن تم إنهاء 96 مليون دوالر 
من هذا املبلغ. وهذا يدع مبلغ 24 مليون دوالر متاحا للتخصيص يف 

مرشوعات جديدة. وإجامالً، بقى مبلغ 33 مليون دوالر متاحة يف سلطة 
امليزانية غري منفقة لربنامج االستجابة الطارئة للقائد.97 

 80.)PRT / PRDC( اإلقليمي / مجلس التنمية وإعادة اإلعامر اإلقليمي
لقد قام الربنامج بتمكني فرق التنمية اإلقليمية من تحديد، وإعطاء 

األولوية، وإدارة "املشاريع الصغرية ذات التأثري املبارش" واملوجهة إىل 
األولويات العراقية.81 وقام أيضا سالح املهندسني بالجيش األمرييك بتنفيذ 

مشاريع أمن البنية التحتية، واالكتفاء الذايت، وبناء القدرة. لقد جاءت 
جميع متويالت صندوق تنمية االقتصاد لعمل فيلق املهندسني بالجيش 

األمرييك من مخصصات السنة املالية 2006 – 2007، باستالم الوكالة 
ملعظم مخصصات السنة املالية 2006. وحتى تاريخ 30 من حزيران / 
يونيو 2011، ظل حوايل 38 مليون دوالر من االلتزامات الغري منفقة 

لصالح برامج سالح املهندسني بالجيش األمرييك، الغالبية العظمى 
ملشاريع فريق إعادة اإلعامر اإلقليمي / مجلس التنمية وإعادة اإلعامر 

اإلقليمي.82

وزارة الخارجية والسفارة األمريكية  - بغداد
وحتى تاريخ 30 من حزيران / يونيو 2011، إن الستة كيانات املستظلة 
تحت وزارة الخارجية والسفارة األمريكية ببغداد قامت بتخصيص مبلغ 
501 مليون دوالر )12٪( لصالح صندوق دعم االقتصاد بالعراق. يف آن 
واحد، لقد قامت كل من مكاتب وزارة الخارجية للدميقراطية وحقوق 
 )PRM( ومكتب السكان والالجئني والهجرة )DRL( اإلنسان والعمل

بتخصيص أكرث من النصف لتعزيز الدميقراطية واملجتمع املدين وتقديم 
املساعدات اإلنسانية لالجئني واملرشدون داخليا.83 باإلضافة إىل ذلك، 
تم تخصيص أكرث من 103 مليون دوالر من خالل صندوق االستجابة 
الرسيعة لفريق إعادة اإلعامر اإلقليمي، والذي يخدم مشاريع فريق 

إعادة اإلعامر اإلقليمي / مجلس التنمية وإعادة اإلعامر اإلقليمي حيث 
أنه يدعم املبادرات اإلقليمية الصغرية.84 وحتى تاريخ 30 من حزيران/

يونيو 2011، كان جزء مكتب الدميقراطية وحقوق اإلنسان والعمل 
للدميقراطية واملجتمع املدين هو الربنامج األكرث استمرارا.85

األموال املنتهية يف صندوق دعم االقتصاد
لقد انتهت مخصصات سلطة امليزانية للسنة املالية 2006 – 2009. مل 
تستطع الوكاالت تخصيص أموال من اجل مشاريع جديدة من هذه 

املخصصات، ولكنها تستطيع تهيئة االلتزامات املوجودة وإنفاق أموال 
ملدة خمسة سنوات بعد تاريخ انتهاءها الخاص بها.86 إذا تم تخصيص 

األموال قبل انتهاءها ومن ثم عدم تخصيصهم بعد ذلك، فيمكن 
تخصيصهم ملرشوعات جديدة ملدة أربعة سنوات قبل تاريخ انتهاءها 
األصيل --- ومد فرتة التخصيص بطريقة فعالة ملشاريع جديدة.87 لقد 

تم استخدام كلتا الوسيلتني الخاصة بإعادة توظيف أموال صندوق دعم 
االقتصاد يف العراق. مثال: لقد تم تدعيم برنامج الرعاية الصحية األولية، 
الذي تم تقدميه بداية إىل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف 
الجزء السابق ، بواسطة مخصصات صندوق دعم االقتصاد من السنة 
املالية 2006-2007، و2009 --- وكل ذلك انتهى سابقا بسبب ظروف 
طبيعية وكان غري متاح لتدعيم الربامج الجديدة. وحتى تاريخ 30 من 

حزيران/يونيو 2011، لقد تم تخصيص مبلغ 39,1 مليون دوالر للربنامج، 
وتم إنفاق حوايل 500,000 دوالر.88

قدّم ل مكتب الوكالة 
األميركية للتنمية الدولية 
للمفتش العام أدلة تشير 
إلى إحتمالية حتويل ماليني 
الدوالرات في صناديق برنامج 
االستقرار اجملتمعي لصالح 
املتمردين.
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للقائد )CMC(. 102 ومن ثم، لقد تم إضافة مكون ثالث، أال وهو 
فريق عمل برنامج االستجابة الطارئة للقائد )GWG(. 103 وفقا لوزارة 
الدفاع "إن مبنى اإلرشاف يعمل عىل استمرار التوازن الهام بني الفروع 

الرئيسية – وضوح املستوى، واملساءلة، واإلرشاف، والتوجيه اإلسرتاتيجي، 
وإدارة مستوى املجال، واملرونة، واالستجابة، والجهود التكتيكية ملكافحة 

التمرد."104
لقد تحول تركيز لجنة توجيه برنامج االستجابة الطارئة للقائد/ وغرفة 

إدارة برنامج االستجابة الطارئة للقائد من العراق إىل أفغانستان ليك 
يعكس التغري الذي طرأ عىل املوارد املالية كام سحبها التزام العراق. 

بالرغم من ذلك، وفقا لوزارة الدفاع، فإن لجنة توجيه برنامج االستجابة 
الطارئة للقائد وغرفة إدارة برنامج االستجابة الطارئة للقائد تستمر يف 
تقييم وتهيئة خطة برنامج االستجابة الطارئة للقائد ومنهجية التنفيذ 
ألنهم متعلقني بكلتا الدولتني. ويف املتوسط، تم تخصيص نسبة حوايل 

30٪ من حجم عمل خلية إدارة برنامج االستجابة الطارئة للقائد لصالح 
العراق.105

اللجنة التوجيهية لربنامج االستجابة الطارئة للقائد
لقد تم رئاسة لجنة توجيه برنامج االستجابة الطارئة للقائد بواسطة 

وكيل وزارة الدفاع )السياسة( )USD )P((، ووكيل وزارة الدفاع )مراقب 
الحسابات( )USD )C((، ونائب رئيس الرؤساء املشاركون بطاقم 

العمل. لقد قامت برفع تقرير مبارشة إىل نائب وزير الدفاع.106 لقد 
قام لجنة توجيه برنامج االستجابة الطارئة للقائد بتقديم إرشاف عىل 

مستوى عايل لربنامج االستجابة الطارئة للقائد، وإنها مسئولة عن تكامل، 
وتنسيق، وحل جميع قضايا برنامج االستجابة الطارئة للقائد داخل وزارة 
الدفاع ومن اجل املشاركة مع الكونجرس، ووكاالت الحكومة األمريكية، 

ملعرفة حالة برنامج االستجابة الطارئة للقائد، شامال تصنيف األموال 
الغري منفقة، انظر الشكل رقم 2.7. ملعرفة حالة برنامج االستجابة الطارئة 

للقائد والتغري الربع سنوي له، بتصنيف املرشوعات، لتاريخ 30 من 
حزيران/يونيو 2011، انظر الجدول رقم 2.8. 

نقص بيانات برنامج االستجابة الطارئة للقائد
مل تقم القوات األمريكية يف العراق برفع التقارير عن مشاريع برنامج 

االستجابة الطارئة للقائد أثناء مرحلة الخمسة سنوات للتقرير واإلنفاق 
والتي تتبع فرتة االلتزام. يتم  تحديث تعقب مرشوع برنامج االستجابة 

الطارئة للقائد للقوات األمنية بالعراق، املصدر املنظم الوحيد ملواصفات 
وتصنيفات مرشوع برنامج االستجابة الطارئة للقائد، وذلك فقط عند 

نهاية السنة املالية التي يتم فيها تخصيص األموال. إن هذا العجز يف رفع 
التقارير يخلق نوعا من نقص البيانات التي قررها املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق عىل نطاق واسع يف التقارير الربع سنوية املاضية، 

وتم تربير هذا العجز باالختالف بني البيانات املالية ملكتب ميزانية 
الجيش وبيانات تعقب مرشوع برنامج االستجابة الطارئة للقائد للقوات 

األمنية بالعراق املوضحة بالجدول رقم 2.8. 98 
لقد قام موظفي القوات األمنية بالعراق من قبل بإبالغ املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق بانه تم تصحيح هذه املشكلة ورمبا تقوم 
القوات األمنية بالعراق بتعقب ورفع التقارير الخاصة مبشاريع برنامج 

االستجابة الطارئة للقائد والتي استمرت حتى السنة املالية 2011. 90 
ومن أجل هذا التقرير الربع سنوي، لقد قامت قوات األمن األمريكية 
بالعراق بقديم بيانات ُمحدثة حول املجموعة الجزئية ملشاريع برنامج 

االستجابة الطارئة للقائد للسنة املالية 2010، وتجيب هذه البيانات عىل 
األقل عن أسئلة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق حول حالة 

تلك املشاريع.100 
وفقا ملا جاء من معلومات بهذا التقرير، فإن قوات األمن األمريكية 

بالعراق متتلك 12 مرشوع مفتوح لربنامج االستجابة الطارئة للقائد للسنة 
املالية 2010 حتى تاريخ 30 من حزيران/يونيو 2011، مع التزامات 

مركبة ملبلغ 7,6 مليون دوالر. وفيام يتعلق باإلثنا عرش مرشوع، لقد تم 
تقدير 6 مشاريع مبا يزيد عن 500,000 دوالر.101 

سوف يستمر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف محاولة 
الحصول عىل استيعاب أفضل لحالة مشاريع برنامج االستجابة الطارئة 

للقائد للسنة املالية 2010. إن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
ليس لديه علم إذا كانت قوات األمن األمريكية بالعراق قد حددت 
طرق تصحيح السجالت ملخصصات برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

للسنة املالية 2004 – 2009. 

اإلرشاف اإلسرتاتيجي
ردا عىل املسائل املتعلقة بالكونجرس حول إدارة برنامج االستجابة 

الطارئة للقائد، وبداية االعتامد، والتنسيق املشرتك بني الوكاالت، فقد 
قامت وزارة الدفاع يف شهر مايو 2010 بإنشاء مبنى مكون من طابقني 
من أجل اإلرشاف اإلسرتاتيجي، ومن أجل تشكيل لجنة توجيه برنامج 

االستجابة الطارئة للقائد )CSC( وغرفة إدارة برنامج االستجابة الطارئة 

الشكل 2.7

٪٩٣

٪٧  االلتزامات غير
املنفقة
٨٫٥$

 غير  امللتزم بها
١١٩٫٩$

األموال غير املنفقة
اإلجمالي: ١٢٨٫٤ دوالر

امللتزم بها    $٣,٧٢٦٫٣

املنفقة  $٣,٧١٧٫٨

ملحوظة:  البيانات غير مدققة. قد تتأثر األرقام بالتقريب.

ً على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق للحصول على بيانات بتاريخ،٢٠١١/٧/١٤  املصادر: ABO, ردا
و ٢٠١١/٧/١٥.

برنامج االستجابة الطارئة للقائد: أوضاع األموال حتي تاريخ 
٢٠١١/٦/٣٠

باملليون دوالر

اخملصصة   $٣,٨٤٦٫١

أصبحت ميزانية برنامج 
االستجابة الطارئة للقائد 

التابع للقوات األمريكية في 
العراق 66.5 مليون دوالر في 

السنة املالية، وهذا أقل مببلغ 
33.5 مليون دوالر عن املصرح به 

في األصل.
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قضايا برنامج االستجابة الطارئة للقائد، وذلك من خالل عقد اجتامعات 
صغرية و "اتصاالت عملية متكررة".107 

وفقا لوزارة الدفاع، لقد قامت لجنة توجيه برنامج االستجابة الطارئة 
للقائد منذ بدايتها بإصدار العديد من التوصيات املتعلقة مبخصصات 

وبعض املنظامت األخرى. لقد اجتمعت لجنة توجيه برنامج االستجابة 
الطارئة للقائد مرة واحدة فقط منذ بدايتها، ولكن وفقا لوزارة الدفاع، 

فإن قيادة لجنة توجيه برنامج االستجابة الطارئة للقائد تشارك بانتظام يف 

اجلدول 2.8

CERP: أوضاع الصناديق، حسب فئة املشروع حتى تاريخ 30/6/2011
مباليني الدوالرات

التغيير ربع السنويأوضاع الصناديق

املنفقةامللزمةاملنفقةامللزمةفئة املشروع/السنة املالية

أوضاع الصناديق، 
حسب فئة املشروع، 

وفقا لتعقب املشروع 
املطبق على برنامج 
االستجابة الطارئة 

للقائد التابع للقوات 
األمريكية في العراق

 5.1  0.1  224.5  673.9 املياه والصرف الصحي

 0.4  0.2  267.9  490.3 التدابير الوقائية

 1.1  0.1  132.8  444.6 الكهرباء

 1.5  0.9  179.0  429.2 التعليم

 1.2  0.3  149.3  386.2 النقل

 0.4  0.4  116.9  240.9 أنشطة النظافة املدنية

 0.5  -0.1 84.1  224.2 املشاريع اإلنسانية أو إعادة اإلعمار األخرى العاجلة

 0.6  74.9  208.4 الزراعة

 1.3  1.4  77.6  184.3 التحسينات االقتصادية واملالية واإلدارية 

 0.3  0.4  60.7  152.4 العناية الصحية

 1.2  44.7  113.4 سيادة القانون والنظام اإلداري

 23.9  67.5 إصالح البنية التحتية املدنية

 0.3  27.4  63.1 إصالح املنشآت املدنية والثقافية

 1.5  32.3  58.5 مركبات الدعم املدني

 35.4  50.7 مدفوعات املواساة

 10.2  39.6 االتصاالت السلكية والالسلكية

 35.3  35.6 عقود احلراسة املؤقتة للبنية التحتية الهامة 

 0.1  0.1  18.0  23.8 إصالح أضرار املعارك

 0.1  0.1  8.2  21.2 إنتاج وتوزيع املواد الغذائية

0.0 5.8 ما دون نظام اإلدارة املالية

 0.6  1.0 مدفوعات املعتقلني

 0.7  0.7 مدفوعات البطل العراقي 

 14.4  4.9  1,604.1  3,915.2 اجملموع الفرعي

الفرق بني البيانات 
املالية ملكتب ميزانية 
اجليش ونظام تعقب 
املشروع املطبق على 

برنامج االستجابة 
الطارئة للقائد التابع 
للقوات األمريكية في 
العراق، حسب السنة 

املالية

 133.6  -5.8السنة املالية 2004

 404.4  -49.2السنة املالية 2005

 499.8  136.7 السنة املالية 2006

 0.2  -1.0 324.2  -181.5السنة املالية 2007

 -0.5 -0.5 513.2  -91.9السنة املالية 2008

 0.4  116.4  -9.3السنة املالية 2009

 21.3  -1.7 115.3  14.4 السنة املالية 2010

 6.8  -2.4 6.8  -2.4السنة املالية 2011

 28.1  -5.7 2,113.6  -189.0اجملموع الفرعي

 42.5  -0.7 3,717.8  3,726.3 اإلجمالي، وفقا للبيانات املالية ملكتب ميزانية اجليش 

ملحوظة: لم يتم تدقيق البيانات. األرقام متأثرة بالتقريب. يقارن اجلدول بني إجمالي فئة املشروع من نظام تعقب املشروع املطبق على برنامج االستجابة الطارئة للقائد التابع للقوات األمريكية في العراق مع البيانات املالية الواردة من مكتب ميزانية اجليش، حسب السنة املالية. كانت فئات املشاريع 
الواردة في نظام تعقب املشروع املطبق على برنامج االستجابة الطارئة للقائد التابع للقوات األمريكية في العراق غير متناسقة عبر السنوات املالية، ولكن ميكن أن تتطابق معظم االختالفات مع فئة املشروع املنصوص عليها في نظام اإلدارة املالية التابع لوزارة الدفاع. فئات املشاريع املبلغ عنها من 

القوات األمريكية في العراق والتي ال ميكن أن تطابق مع فئة املشروع املنصوص عليها في نظام اإلدارة املالية التابع لوزارة الدفاع مصنفة فء هذا اجلدول على أنها " ما دون نظام اإلدارة املالية".

املصادر: ABO، رداً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 04/10/2010 ، 08/10/2010 ، 06/12/2010 ، 22/12/2010 ، 05/04/2011 ، 18/4/2011 ، 5/7/2011 ، و14/7/2011.



متويل إعادة إعمار العراق

30  I املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

يف السنة املالية 2010، كان هناك خمسة مرشوعات تزيد تكلفتها 
عن 900,000 دوالر – املبلغ الذي يقع تحت املوافقة االبتدائية لوزير 

الدفاع )أو النائب(. كان القصد من أكرب مرشوع لربنامج االستجابة 
الطارئة للقائد يف العراق للسنة املالية 2010، والذي كان أقل من بداية 

املراجعة مببلغ 1,480 دوالر ، هو تحويل الرصف الصحي إىل حبانية بيو 
الجون، وتشغيل وصيانة نظام التهوية، وتوفري مولد وضاغط هواء. وفقا 

لوزارة الدفاع، رمبا يقوم املرشوع بالتقليل من مشاكل الرصف الصحي 
الغري مالئم ومعالجة املياه إلقليم أنبار . يعد هذا املرشوع واحدا من 

اإلثنا عرش مرشوع املمولة من مخصصات السنة املالية 2010 والذي مل 
يكتمل حتى تاريخ 30 من حزيران/يونيو 2011. ال يوجد هناك مشاريع 

مقررة لربنامج االستجابة الطارئة للقائد بالعراق للسنة املالية 2011 
بتكاليف تتجاوز 500.000 دوالر.118

وحدة إدارة برنامج االستجابة الطارئة للقائد
وفقا لوزارة الدفاع، فإن غرفة إدارة برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

تقدم قناة اتصال إلدارة برنامج االستجابة الطارئة للقائد وتعزز وجود 
منهجا شامال ومتكامال.119 ويرأس املكتب مديرا متفرغا يشغل رتبة ىف 
الخدمة التنفيذية العليا حيث تم تعيينه من قبل وكيل وزارة الدفاع 

للسياسية وذلك مبوافقة املراقب املايل لوكيل وزارة الدفاع ويقوم 
بالعمل معه نائب مدين وأحد املحللني )املتعاقد(. 120 فإن غرفة إدارة 

برنامج االستجابة الطارئة للقائد هي املسئولة عن ضامن تنفيذ وتنسيق 
توصيات تقم لجنة توجيه برنامج االستجابة الطارئة للقائد من جانب 

املشاركون ىف برنامج االستجابة الطارئة للقائد.121 يقوم مدير غرفة إدارة 
برنامج االستجابة الطارئة للقائد بإرسال التقارير إىل الرؤساء املشاركون 

بربنامج االستجابة الطارئة للقائد ويقوم أيضا بتوجيه أنشطة فريق عمل 
برنامج االستجابة الطارئة للقائد وتشمل تلك األنشطة عقد االجتامعات، 

التدقيق، التعيني، وتتبع قضايا ومهام برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
من خالل وزارة الدفاع وأخريا إصدار توجهات وقرارات برنامج االستجابة 

الطارئة للربنامج.122
وفقا لوزارة الدفاع، تتضمن القضايا الخاصة  التى نظرتها غرفة 

إدارة برنامج االستجابة الطارئة للقائد فيام يتعلق بقدرتها عىل اإلدارة 
متطلبات برنامج االستجابة الطارئة للربنامج والتخطيط وضوابط الربنامج 
وتنسيق الربنامج ومراجعة معايري املوافقة عىل املرشوعات ذات القيمة 

العالية واملقاييس الحاكمة للتدريب عىل مرحلة ما قبل نرش القوات 
ومرحلة التدريب داخل مرسح العمليات.123 وتقوم غرفة إدارة برنامج 

االستجابة الطارئة للقائد باستخدام العديد من مقاييس األداء لتتبع 
مسرية التقدم وتشمل تلك املقاييس معدالت التزامات التمويل، وتوافق 
املرشوع مع وقت إنجازه، والجدارة الفردية للمرشوع ، واكتامل البيانات 
املسجلة وعدد العمليات املنسقة لربنامج االستجابة الطارئة للقائد وزمن 

االستجابة من وإىل الجهات املعنية الداخلية والخارجية.124

مجموعة عمل برنامج االستجابة الطارئة للقائد
يتشكل فريق عمل برنامج االستجابة الطارئة للقائد من أكرث من 

30 ممثل من هيئات وزارة الدفاع  املشاركة ىف   برنامج االستجابة 

التمويل، واإلرشاف عىل املرشوع، والتنسيق املتكامل، "وكل ذلك تم 
تنسيقه وتنفيذه بواسطة املشارك يف برنامج االستجابة الطارئة للقائد".108 

يف هذا الجزء،  لقد أوصت لجنة توجيه برنامج االستجابة الطارئة 
للقائد بتحويل مبلغ 33,5 مليون دوالر من األموال الغري ملزمة لربنامج 

االستجابة الطارئة للقائد بالعراق للسنة املالية 2011 إىل أفغانستان، 
والذي سيتم تقدميه إىل الكونجرس العتامده بتاريخ حزيران/يونيو 

2011. 109 مل تقم لجنة توجيه برنامج االستجابة الطارئة للقائد بإصدار 
أي توصيات متعلقة بربع السنة األخري للعراق.110 مل يتم تقديم أمثلة 

محددة عن توصيات لجنة توجيه برنامج االستجابة الطارئة للقائد من 
أرباع السنة السابقة.

منذ إنشاء لجنة توجيه برنامج االستجابة الطارئة للقائد، تشمل 
التغيريات الطارئة عىل كتيب اإلجراءات التشغيلية القياسية "املال كنظام 

سالح" )MAAWS(، والذي ينظم استخدام برنامج االستجابة الطارئة 
للقائد، والذي يشمل إزالة "أبناء وبنات العراق" كتصنيف مؤهل ملرشوع 

برنامج االستجابة الطارئة للقائد، وتوضيح متطلبات التنسيق مع فريق 
إعادة إعامر محافظات العراق و الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف 
جميع قيم املرشوعات؛ باإلضافة إىل طلب الحصول عىل املوافقة من 

املسئول األعىل للتعاقد بالعراق فيام يخص املشاريع التي تزيد تكلفتها 
عن 500,000 دوالر والتي تجاوزت تاريخ 31 من أيار/مايو 2011؛ 

وتغيري قاعدة بيانات إدارة املرشوع من نظام إدارة إعادة إعامر العراق 
)IRMS( إىل تبادل شبكة البيانات واملعلومات املشرتكة )CIDNE(؛ 
وتوضيح أنه ميكن تفويض قائد اللواء سلطة املوافقة عىل املرشوعات 

التي ترتاوح تكلفتها بني 200,000 دوالر و 500,000 دوالر.111 
 )FMR( مل يتم تحديث فصل نظام اإلدارة املالية لوزارة الدفاع
الخاص بربنامج االستجابة الطارئة للقائد، والذي يعد املصدر األويل 

اآلخر لتوجيه برنامج االستجابة الطارئة للقائد، منذ تاريخ كانون األول 
/ يناير 2009 – وذلك قبل إنشاء لجنة توجيه برنامج االستجابة الطارئة 
للقائد وغرفة إدارة برنامج االستجابة الطارئة للقائد.112 وفقا لغرفة إدارة 

برنامج االستجابة الطارئة، إن نظام اإلدارة املالية لوزارة الدفاع يقع 
تحت مسئولية وكيل وزارة الدفاع )مراقب الحسابات( والذي خضع 

للمراجعة منذ ربيع عام 2010 وذلك من اجل إدماج التغريات املوىص 
بها من املجال وغرفة إدارة برنامج االستجابة الطارئة، وتوجيه الكونجرس، 
واألحكام الترشيعية الجديدة. إن الفصل الذي تم مراجعته هو يف "حيز 

التنسيق." 113
باإلضافة إىل ذلك، وفقا لوزارة الدفاع، لقد قامت لجنة توجيه برنامج 

االستجابة الطارئة للقائد بإعادة النظر والتوصية عىل اعتامد مشاريع 
متعددة ذو قيمة عالية والتي تتطلب موافقة وزير الدفاع )أو نائب 

الوزير إذا كان مفوضا(.114 وفقا لكتيب املال كنظام سالح لقد طُلب من 
وزير الدفاع أن يعتمد جميع مرشوعات برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

بتكلفة إجاملية تتجاوز املليون دوالر.115 ويف السنة املالية 2010، مل 
يوجد أي مرشوعات بالعراق تناسب هذا املقياس.116 مل تقم لجنة توجيه 
برنامج االستجابة الطارئة للقائد بتقديم أو بعمل توصيات للمرشوعات 

التي تقل تكلفتها عن املليون دوالر "فيام عدا تلك املشاريع التي جذبت 
انتباه اللجنة من خالل آليات إرشاف أخرى".117

انتقل تركيز اللجنة التوجيهية 
لبرنامج االستجابة الطارئة 

�للقائد/جلنة االتصاالت واإلعالم 
من العراق إلى أفغانستان 
ليعكس هذا التحول في 

املوارد املالية مع تضائل االلتزام 
العراقي.
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بعض من معايري األداء املستخدمة لتقييم مشاريع برنامج االستجابة 
الطارئة للقائد تفتقر إىل الدعم ولهذا فمن غري املمكن أن تقدم 

معلومات ذات مغزى ميكن عن طريقها تقييم تأثري الربنامج.129

الصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات وتطبيق 
القانون

منذ عام 2006، خصص الكونجرس مبلغ 1.18 مليار دوالر للصندوق 
الدويل للرقابة عىل املخدرات يف العراق لدعم أنشطة سيادة القانون.130 
وهذا يتضمن ما يقارب 115 مليون دوالر مقدمة مبوجب القانون العام 

112 – 10، والتي سوف تنتهي بتاريخ 30 من أيلول/سبتمرب 2012، 
باإلضافة إىل 650 مليون دوالر كانت مودعة ومقدمة من القانون العام 
111 – 112 )التخصيص اإلضايف للسنة املالية 2010 ) والذي ينتهي أيضا 

بتاريخ 30 من أيلول/سبتمرب 2012. 131
وحتى تاريخ 30 حزيران/يونيو 2011، مل يتم إنفاق 132 مليون دوالر 

من التمويالت امللتزم بها يف الصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات 
وتطبيق القانون. هذا باإلضافة إىل 333 مليون دوالر مل يلتزم بها، 

وجميعها تقريبا متاحة ملرشوعات جديدة. وإجامالً، بقى مبلغ 465 
مليون دوالر متاحة يف سلطة امليزانية غري منفقة لصالح الصندوق الدويل 

للرقابة عىل املخدرات وتطبيق القانون.132
ملعرفة حالة الصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات وتطبيق 

القانون، مبا يف ذلك تصنيف االلتزامات التي مل يتم إنفاقها، انظر الشكل 
2.8. ملعرفة الحالة والتغري الربع سنوي للصندوق الدويل للرقابة عىل 

املخدرات وتطبيق القانون، بالقطاع والربنامج، انظر الجدول 2.9.

التمويالت الصغرية

كام خصص الكونجرس، او بطريقة أخرى جعله متاحاً، ما يقرب من 
10,37 مليار دوالر كودائع أصغر إلعادة إعامر العراق. صنف املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق هذه األوجه إىل ثالثة فئات:133
• برامج مساعدة أخرى __ 4,30 مليار دوالر	
• نفقات إعادة اإلعامر __ 5,72 مليار دوالر	
• اإلرشاف عىل إعادة اإلعامر__ 348 مليون دوالر	

وحتى تاريخ 30 من حزيران/يونيو 2011، تم إلزام مبلغ 4,80 مليار 
دوالر )46٪( عىل األقل من هذه الودائع، وتم إنفاق مبلغ 4,61 مليار 

دوالر )44٪( عىل األقل.134 عىل الرغم من ذلك، فإن تقارير الوكالة 
متضاربة يف شأن الودائع األصغر، وهذه القيم ال ترصح بحقيقة 

االلتزامات والنفقات يف هذه الودائع. للمزيد من التفاصيل حول حالة 
الودائع، انظر الجدول 2.1.

الطارئة للقائد.125 وفقا لوزارة الدفاع ، فإن فريق عمل برنامج االستجابة 
الطارئة للقائد يجتمع  أسبوعيا وذلك للتأكيد عىل املنهج املتكامل 

إلدارة برنامج االستجابة الطارئة للقائد وذلك عىل الرغم من أن برنامج 
االستجابة الطارئة هو فقط عمل جزيئ ملعظم األعضاء.126 ومن بني 

نتائجه الهامة هي، صياغة وزارة الدفاع ملعايري التدريب ملرحلة ما قبل 
نرش القوات ومرحلة التدريب داخل مرسح العمليات، وقيامها بإعداد 
فرق تدريب متنقلة لربنامج االستجابة الطارئة للقائد ووحدات تدريب 
إضافية للموظفني، وقيامها باملراجعة وإعطاء التوصيات للموافقة عىل 

املشاريع ذات النطاق الواسع ) وبخاصة – أفغانستان(، وتقوم أيضا 
بالرد عىل استفسارات وسائل اإلعالم والكونجرس، وصياغة التقارير 

الفصلية وإخطارات تنسيق املرشوع ذو القيمة العالية التي يتم تقدميها 
للكونجرس، والعمل عىل تحسني الشفافية واملساءلة لربنامج االستجابة 
الطارئة للقائد وذلك من خالل اإلسهام ىف الوقت املناسب ىف عمليات 
املراجعة الداخلية والخارجية، وتزكية املراجعات لبند برنامج االستجابة 

الطارئة للقائد الخاصة بنظام اإلدارة املالية لوزارة الدفاع.127 أيضا، 
وفقا لوزارة الدفاع، قد تم تطوير نظام مرحيل إلدارة البيانات لربنامج 

االستجابة الطارئة للقائد مام من شأنه أن يؤدى إىل نظام متكامل إلدارة 
البيانات املشرتكة بني الوكاالت وتحسني تكامل البيانات الخاصة مبرشوع 

البيانات يف أفغانستان.128

تدقيق املفتش العام الخاص بإعادة إعامر العراق لربنامج 
االستجابة الطارئة للقائد

بالنسبة للتدقيق يف هذا الجزء، فقد ناقش املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق استخدام أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد للعام 
املايل 2011 الخاصة مبشاريع تنمية القدرات املدنية نظرا ألهداف 

الربنامج ىف مواجهة األهداف القائم عليها التمرد. وال تبدو العديد من 
مشاريع تنمية القدرات املدنية املأخوذة عىل العاتق ذات صلة مبهمة 

وزارة الدفاع ملواجهة التمرد، ومل يجد املفتش العام الخاص بإعادة إعامر 
العراق أي إرشاد أو توجيهات تفرس كيفية دعم تنمية القدرة املدنية 

إلسرتاتيجية التمرد عىل نطاق أكرب. وقد رصح املفتش العام إلعادة 
إعامر العراق بأن فريق أعادة إعامر محافظات العراق معنية بشدة 
بتحديد، وتخطيط، وتنفيذ مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد. 

ورصح ممثيل وزارة الخارجية يف فريق إعادة إعامر محافظات العراق 
بأن القوات األمريكية تعتمد عليهم، من جهة، بسبب كرثة نوبات نرش 

القوات العسكرية والوجود املخفض للقوات والخربة املحدودة ذات 
الصلة وىف النهاية الخربة الضئيلة ىف إدارة املشاريع من نوع مشاريع 

تنمية القدرات. وبينام يدعم املفتش العام الخاص بإعادة إعامر العراق 
مشاركة وزارة الخارجية يف املشاريع التنسيقية، فإن هذه املشاركة 

الكثيفة تثري تساؤالت حول ما إذا كانت املشاريع الجاري العمل عليها 
تدعم أهداف وزارة الدفاع أو ما إذا كان برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
قد تحول إىل برنامج تنمية آخر للواليات املتحدة مشابه لتلك املشاريع 

التى تديرها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية. وىف 
النهاية، فقد توصل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق إىل أنه 

لم يقف املفتش العام اخلاص 
�إلعادة إعمار العراق 
على أي توجيه أو توجيهات 
تشرح كيفية دعم تنمية 
القدرات املدنية الستراتيجية 
مكافحة التمرد دعماً أوسع.
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الشكل 2.8

ملحوظة: البيانات غير مدققة. األرقام قد تتأثر بالتقريب.

 ;P.L. 109-234; P.L. 110-5; P.L. 110-28; P.L. 110-161; P.L. 110-252 :املصادر
P.L. 111-32; P.L. 111-117; P.L. 111-212; P.L. 112-10; INL, ردا على طلب املفتش العام اخلاص 

إلعادة إعمار العراق احلصول على بيانات بتاريخ, ٢٠١١/١٥/٧.

الصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات وتطبيق القانون: 
أوضاع األموال حتى تاريخ ٢٠١١/٣٠/٦

باملليون دوالر

اخملصصة   $١,١٨٣٫٠
امللتزم بها    $٨٥٠٫٠

املنفقة  $٧١٨٫٤ 

٪١٠

٪١٤

٪٢١

٪٤٠

االلتزامات غير املنفقة
اإلجمالي: $١٣١٫٦

٪٧٪٧
احملاكم
٢٧٫٦$

مستشاري سيادة القانون
٨٫٦$

مكافحة اخملدرات
٪١

١٫٠$

 مستشاري
الشرطة
٥٢٫٠$

أخرى
٪١

١٫٥$ أخرى
٩٫٤$

املستشارون
١٨٫٨$

العدالة اجلنائية
٩٧٫٦$

التصحيحات
٢٠٫٣$

 تطوير ودعم
البرنامج

١٢٫٧$

اجلدول 2.9

INCLE: أوضاع الصناديق، حسب القطاع والبرنامج حتى تاريخ 30/6/2011
مباليني الدوالرات

التغيير ربع السنويأوضاع الصناديق

املنفقةامللزمةاملنفقةامللزمةالبرنامجالقطاع

457.6405.625.28.8مستشاري الشرطةالعدالة اجلنائية

104.576.90.18.6احملاكم

-3.4-29.723.74.0النزاهة العامة

26.017.41.2مستشاري سيادة القانون

13.110.41.3قوات مهام اجلرائم الرئيسية

6.86.10.6ترسيخ العدالة

2.52.5اإلطار القانوني

640.2542.521.217.1اجملموع الفرعي

90.671.72.67.2املستشارونالتصحيحات

83.782.2اإلعمار

174.3154.02.67.2اجملموع الفرعي

34.521.94.44.4تطوير البرنامج والدعم

1.00.0مكافحة اخملدرات

850.0718.428.228.7اإلجمالي

ملحوظة: لم يتم تدقيق البيانات. األرقام متأثرة بالتقريب.

املصادر: INL، في الردود على طلب استدعاء البيانات من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ 6/4/2011، و15/7/2011.
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 اعتامدات مجلس النواب للعام 2011
ملخصصات ميزانية الحكومة العراقية

حققت ميزانية مشاريع الحكومة العراقية عائد يبلغ 69,18 مليار 
دوالر ونفقات تصل إىل 82, 62 دوالر مام أسفر عن عجز متوقع بلغ 
13,44 مليار دوالر.137 وتصنف النفقات ىف امليزانية عىل نطاق واسع 

بأنها تلك النفقات املرتبطة بالعمليات والتي تبلغ حوايل )56,92 مليار 
دوالر ( وأيضا تلك املرتبطة باستثامر رأس املال والذي يبلغ )25,70 

مليار دوالر.138 وبالنسبة لهذا الجانب، فقد أتاحت الحكومة العراقية 
مخصصات امليزانية التي أقرها مجلس النواب لالطالع عليها من قبل 
وزراء الحكومة والوكاالت.139 ملزيد من التفاصيل، انظر الجدول 2.10.

ميزانية وإيرادات الحكومة العراقية

خالل النصف األول من عام 2011، حصلت الحكومة العراقية عىل 
36.42 مليار من عائدات النقط محققة بذلك زيادة تبلغ 50٪ عن 

العائد الذي حصلت عليه  يف  النصف األول من عام 2010 والذي بلغ 
24.35 مليار دوالر وأكرث من 19٪ من النسبة املتوقعة،30.71 مليار 
دوالر، خالل الستة أشهر األوىل من عام 2011 يف ميزانية الحكومة 

العراقية.140 والعراق عىل مقربة من تحقيق مستوى قيايس يف عائدات 
النفط السنوية، متجاوزاً بذلك الذروة 58.79 مليار دوالر التي حققتها 

يف عام 2008. 141 وعموما فتشري التقديرات إىل أن 89٪ من ميزانية 
الحكومة العراقية لعام2011 ستأيت من صادرات النفط.142 

األداء لكال من أحجام األسعار والتصدير يقارن بشكل ايجايب بعام 
2010. خالل النصف األول من عام 2011، حصلت العراق عىل متوسط 
سعر يبلغ 101,08 دوالر للربميل الواحد من النفط املصدر ،أعىل بكثري 

من سعر 76.50 دوالر املستخدم ملشاريع النفط العراقية عام 2011. 
بلغ حجم الصادرات  النفطية للبلد 5٪ أقل من املتوقع ولكنه مازال يف 

تحسن منذ العام املايض.143 لإلطالع عىل مزيد من التفاصيل، انظر 
الشكل 2.9. 

التمويل العراقي

حتى تاريخ 30 من حزيران / يونيو 2011، كانت العراق قد أعدت 
107,41 مليار دوالر للتحرير وإعادة اإلعامر من خالل إنفاق الودائع 
العراقية لعام 2003_2004 )12،07 مليار دوالر( وميزانيات رأس املال 

السنوية للحكومة العراقية ألعوام 2003_2011 )95,34 مليار دوالر(.135 
وهذا املجموع يتضمن 25,70 مليار دوالر مليزانية رأس املال للسنة 

املالية 2011 بالعراق، والتي تتامىش بالتزامن مع السنة امليالدية.136 

الشكل 2.9

٦٫٥$

٢٠٫٥$

٣٤٫٥$

٤٨٫٥$

٦٢٫٥$

٧٦٫٥$

٩٠٫٥$

١٠٤٫٥$

١١٨٫٥$

١٫٧

١٫٨

١٫٩

٢٫٠

٢٫١

٢٫٢

٢٫٣

٢٫٤

٢٫٥

٣٫٠$
٣٫٥$
٤٫٠$
٤٫٥$
٥٫٠$
٥٫٥$
٦٫٠$
٦٫٥$
٧٫٠$
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٨٫٠$
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بر

 ال
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س

( ل يومياً
ت (مليون برمي

صادرا
الصادراتال

السعر

توقعات ميزانية ٢٠١١

توقعات ميزانية ٢٠١٠

العائد

املستلم

توقعات ميزانية ٢٠١٠

توقعات ميزانية ٢٠١١

٢٫١ مليون برميل يوميا بسعر $٦٢٫٥٠/برميل

٢٫٢ مليون برميل يوميا بسعر 
$٧٦٫٥٠/برميل

J F

٢٠١٠ ٢٠١١

٢٠١٠ ٢٠١١

M A M J J F M A M JJ A S O N D

J F M A M J J F M A M JJ A S O N D

مالحظة: البيانات غير مدققة. األرقام تتأثر بالتقريب. ال تذهب كل عائدات تصدير النفط إلى احلكومة العراقية؛ حيث يدفع ٥٪ في تعويضات احلرب للكويت، والتي متثل الفرق بني 
املتحصالت واإليرادات في هذا اخملطط. يشتق السعر الشهري للبرميل الواحد بقسمة عائدات الصادرات الشهرية على الصادرات الشهرية. حساب القوات األمريكية في العراق إلنتاج 

النفط اخلام وأرقام الصادرات وحساب ووزارة اخلزانة األمريكية لهما يختلف كثيرا بسبب املنهجيات اخملتلفة.

ً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ, ٢٠١١/٥/٧; GOI, CoR, ”قانون املوازنة الفيدرالية العام للسنة  املصادر: وزارة اخلزانة األمريكية, ردا
املالية ٢٠١٠,“ ٢٠١٠/٢٧/١, و ”قانون املوازنة الفيدرالية العام للسنة املالية ٢٠١١,“ ٢٠١١/٢٣/٢.

أسعار وصادرات وعائدات النفط الشهرية يف مقابل توقعات ميزانية الحكومة العراقية 
أسعار وصادرات النفط الشهرية في مقابل التوقعات

عائدات ومستلمات النفط الشهرية في مقابل التوقعات
باملليار دوالر
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اجلدول 2.10

املخصصات التي اعتمدها مجلس النواب للميزانية العراقية للعام ٢٠١١، مع توضيح التغي�ات عن األعوام ٢٠١٠ و٢٠٠٩
باملليون دوالر

مخصصات ميزانية ٢٠١١

لفئة ا املكتب التشغيل رأس املال اإلجمالي

رئاسة اجلمهورية اإلجمالي ٧٨٫٢ ١٠٫١ ٨٨٫٣

مجلس
النواب

مجلس النواب ٢٤٧٫٧ ٢٤٧٫٧

اجمللس األعلى للتدقيق/هيئة النزاهة ٨٦٫٠ ٣٫٥ ٨٩٫٥

أخرى ١١٧٫٤ ١١٧٫٤

اإلجمالي ٤٥١٫٠ ٣٫٥ ٤٥٤٫٥

مجلس الوزراء رئيس الوزراء والسكرتارية ٤٢٥٫٧ ٥٧٫٩ ٤٨٣٫٦

مؤسسة الشهيد ٢٧٦٫٨ ١٩٦٫٢ ٤٧٢٫٩

املنح ٨٥٧٫٨ ٧٦٫١ ٩٣٣٫٨

جهاز اخملابرات الوطني العراقي ١٤٠٫٨ ٣٤٫٣ ١٧٥٫١

مجلي األمن الوطني/الهيئة املشتركة ٦٦٫٧ ١٫٣ ٦٨٫٠

نزع سالح امليليشيات واإلدماج ١٩٥٫٥ ١٩٥٫٥

أخرى ٤٧٫٥ ١٫٨ ٤٩٫٤

اإلجمالي ٢,٠١٠٫٧ ٣٦٧٫٦ ٢,٣٧٨٫٣

الوزارات املالية ١٢,٢٢٤٫٤ ١,٠١٨٫١ ١٣,٢٤٢٫٥

النفط ٢,٠٤٧٫٤ ٥,٩٤٠٫٢ ٧,٩٨٧٫٦

التعليم ٦,٠٩٦٫٦ ٣٨٤٫٦ ٦,٤٨١٫٢

الداخلية ٦,١٤٦٫٠ ١٦٧٫٤ ٦,٣١٣٫٤

الدفاع ٥,٦٧٤٫٤ ١٧٠٫٩ ٥,٨٤٥٫٣

الصحة ٣,٩٩٣٫٥ ٨٩٧٫٤ ٤,٨٩١٫٠

الكهرباء ١,٠٣٤٫٩ ٣,١٩٧٫٩ ٤,٢٣٢٫٨

التجارة ٣,٩٢٨٫٣ ٣٤٫٢ ٣,٩٦٢٫٥

التعليم العالي البحث العلمي ١,٨٥٨٫٥ ٣٤٢٫٠ ٢,٢٠٠٫٥

احلكم احمللي واألشغال العامة ٧٢٧٫٣ ١,٠٥٨٫٨ ١,٧٨٦٫١

املوارد املائية ١٩٩٫٩ ١,١٦٣٫٥ ١,٣٦٣٫٥

٦٩٤٫١ الزراعة ٢٧٥٫٠ ٩٦٩٫١

اإلسكان والتعمير ٢٣٣٫٨ ٦٥٨٫١ ٨٩١٫٩

والشئون االجتماعية العمل  ٨٦٧٫٩ ١٥٫٤ ٨٨٣٫٢

الشباب والرياضة ٩٦٫٦ ٦٥٢٫٥ ٧٤٩٫١

الشئون اخلارجية ٣٠٩٫٠ ٤٠٨٫٥ ٧١٧٫٥

الصناعة والتعدين ٣٣٫٠ ٥٥١٫٠ ٥٨٤٫٠

النقل ١٨٩٫٢ ٢٨٥٫٢ ٤٧٤٫٤

العدل ٣٨٢٫٥ ١١٫٥ ٣٩٤٫٠

الثقافة ١٥٧٫٩ ١١٩٫٧ ٢٧٧٫٦

االتصاالت ١١٫٠ ٢١٣٫٧ ٢٢٤٫٧

التخطيط والتنمية التعاونية ١٨٨٫٦ ١٧٫٥ ٢٠٦٫١

٣٥٠٫٣ أخرى ٤٦٫٦ ٣٩٦٫٩

اإلجمالي ٤٧,٤٤٥٫٢ ١٧,٦٢٩٫٧ ٦٥,٠٧٤٫٩

اجملالس املستقلة اجملالس احمللية في احملافظات ٢٠٠٫١ ٢٠٠٫١

اإلدارة العامة في احملافظات ٤٢٤٫٤ ٣,٩٤٤٫١ ٤,٣٦٨٫٥

جلنة االنتخابات املستقلة العليا ١٥٩٫١ ٥٫٨ ١٦٤٫٩

أخرى ٥٥٫٤ ٥٥٫٤

اإلجمالي ٨٣٩٫٠ ٣,٩٤٩٫٩ ٤,٧٨٨٫٩

مجلس القضاء األعلى اإلجمالي ٢٦٣٫١ ١٤٫٧ ٢٧٧٫٨

منطقة كردستان اإلجمالي ٥,٨٣٢٫٩ ٣,٧٢٢٫٢ ٩,٥٥٥٫١

إجمالي ٥٦,٩٢٠٫١ ٢٥,٦٩٧٫٧ ٨٢,٦١٧٫٧

 البيانات غير مدققة. قد تتأثر األرقام بالتقريب. خط عنصر البيانات من ميزانية عام ٢٠٠٩ ال يتوفر  في فئات امليزانية جمللس النواب أو مجلس الوزراء أو اجملالس املستقلة.ملحوظة:

GOI, وزارة املالية, ”٢٠١١ اجلداول الزمنية للميزانية العراقية,“ ٢٠١١/١٦/٥; GOI,  اجمللس الرئاسي, ”قانون امليزانية العامة الفيدرالي للسنة املالية ٢٠١٠,“ ٢٠١٠/١٠/٢; اخلزانة األمريكية, املصادر: 

ً على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق للحصول على بيانات بتاريخ, ٢٠٠٩/٩/٤. ردا

:إجمالي اخملصصات، التغيير من٢٠٠٩٢٠١٠

٪٦٠- ٪٤٠- ٪٢٠- ٪٠ ٪٢٠ ٪٤٠ ٪٦٠ ٪٨٠ ٪١٠٠

٪١٤٨

٪١٠٨

٪٤٤٧

٪٢٨٥

٪٤١٨

٪٧,٠٠٧

٪١٠٣

٪١٤٣

٪١٢٣
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االحتياطي الفيدرايل بنيويورك. إن انتهاء طلب العراق إليداع جميع 
اإليرادات الناتجة من مبيعات صادرات النفط داخل الحسابات املتعلقة 

بصندوق دعم االقتصاد قد شكل خطوة هامة تجاه غلق إقرارات 
األمم املتحدة الواجبة عىل العراق بعد غزو صدام حسني للكويت عام 
1990. عىل الرغم من ذلك، لقد قام قرار مجلس األمن باألمم املتحدة 
رقم 1956 مبد إلزام العراق بدفع قيمة 5٪ من إيرادات النفط كودائع 

تعويض ليك تدفع لضحايا اعتداء صدام.145
تزعم لجنة الحكومة العراقية للخرباء املاليني، والتي يرتأسها رئيس 

مجلس التدقيق األعىل بالعراق، بأن مسئوليات اإلرشاف عىل حسابات 
إيرادات النفط تقع عىل املجلس الدويل للمراقبة واملشورة  باألمم 
املتحدة )IAMB(. وسوف ينتهي انتداب املجلس الدويل للمراقبة 
واملشورة مبجرد أن يقدم املدقق الخارجي تقريرا أوليا عن صندوق 

تنمية العراق خالل تاريخ 30 من حزيران/ يونيو 2011. 146 وأيضا ينهي 
قرار مجلس األمن لألمم املتحدة حامية الحصانة إليرادات نفط العراق 
مقابل مطالبات الدائن التي حصل عليها يف البداية مبوجب قرار األمم 

املتحدة.147 إن األمر التنفيذي الوزاري املستحق سوف يقدم حامية 
محدودة أكرث لحسابات الحكومة العراقية ببنك االحتياطي الفيدرايل 
بنيويورك. يف 17 أيار/مايو 2011، أطال الرئيس أوباما هذا األمر ملدة 

عام.148 ◆

حساب إيرادات الحكومة العراقية

عمال بقرار مجلس األمن لألمم املتحدة )UNSCR( لعام 1956، فقد 
سيطرت العراق عىل ثروتها النفطية ىف 1 من متوز/يوليو عام 2011. 

وىف شهر نيسان/إبريل من عام 2011، أبلغت الحكومة العراقية مجلس 
األمن أنها تعتزم فتح حساب جديد لدى البنك االحتياطي الفيدرايل 
بنيويورك يحل محل حساب صندوق تنمية العراق. أنشأت  األمم 

املتحدة  يف عام 2003 صندوق التنمية العراقي كمستودع لعائدات 
تصدير النفط العراقي باإلضافة إىل أرصدة األمم املتحدة لربنامج النفط 
مقابل الغذاء وغريها من األموال العراقية املجمدة. ومبوجب بنود قرار 

مجلس األمن لألمم املتحدة رقم 1956، لقد انتهت حزمة الرتتيبات 
التي تحكم استخدام املراقبة الدولية لصندوق تنمية العراق يوم 30 

من حزيران/ يونيو.144 ملشاهدة املقارنة بني االحتياطات الدولية وأصول 
صندوق تنمية العراق، انظر الشكل رقم 2.10.

وباإلضافة إىل الحساب الجديد، فقد رصحت الحكومة العراقية بأنها 
سوف تستمر يف إدارة الحساب الثاين واملعروف باسم حساب إيرادات 

النفط واملؤسس باسم البنك املركزي يف العراق )CBI( وأيضا البنك 

تنتهي مجموعة الترتيبات 
التي تنظم االستخدام 
�والرقابة الدولية على 
صندوق تنمية العراق في 30 
حزيران/يونيو.

الشكل 2.10

٠$

١٠$

٢٠$

٣٠$

٤٠$

٥٠$

٦٠$

إجمالي أصول صندوق تنمية العراق

إجمالي االحتياطي الدولي

٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١
ملحوظة: البيانات غير مدققة.

املصدر: صندوق النقد الدولي، تقرير القطر رقم ٧٥/١١، "العراق: االستعراض الثاني مبوجب الترتيبات االحتياطية وطلبات التنازل عن التطبيق، ومتديد الترتيبات، 
وإعادة جدولة الدخول - التقرير العاملني؛ بيان صحفي بشأن مناقشة اجمللس التنفيذي، وبيان من املدير التنفيذي للعراق،"٣ / ٢٠١١، ص ٤.

االحتياطات الدولية العراقية وإج�يل أصول صندوق تنمية العراق، ٢٠٠٨/١–٢٠١١/٤
باملليار دوالر
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دوالر: و5,26مليار دوالر كمساعدة ممنوحة و 12,77 مليار دوالر  عىل 
هيئة قروض.149 

ملعرفة تصنيفات التعهدات وااللتزامات، حسب نوع املساعدة 
واملتربع، انظر الشكل 2.11.

وفقا ملكتب وزارة الخارجية للشئون الرشقية بالعراق، مل يكن هناك اي 
تغيري يف هذه املنطقة فيام يتعلق بحالة الدعم الدويل. وحتى تاريخ 

30 من حزيران/ يونيو 2011، لقد تربع املتربعون الدوليون )ليس من 
الواليات املتحدة( مببلغ 13,03 مليار دوالر من أجل تحرير وإعادة 

إعامر العراق: 6,51 مليار دوالر يف شكل منح مساعدة، و 6,52 مليار 
دوالر يف شكل قروض. وقد تعهد املمولني الدوليني بدفع 18,02 مليار 

الدعم الدويل

الشكل 2.11

٠$ ١$ ٤$٢$ ٣$ ٢$ ١$ ٠$

اليابان

االحتاد األوربي

اململكة املتحدة

إيطاليا

كوريا

كندا

الكويت

أسبانيا

السعودية

اإلمارات

إيران

جميع األطراف الثنائية

IRFFI

IMF

البنك الدولي

البنك اإلسالمي

للتنمية

مالحظة: البيانات غير مدققة. األرقام تتأثر بالتقريب. يستثنى من التعهدات الثنائية ودائع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق. تختلف املبالغ عن األرباع السنوية السابقة بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية.
ً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ، ٢٠١١/٥/٤, ٢٠١١/٧/٤, و ٢٠١١/١٢/٧. املصادر: NEA-I, ردا

املنح والقوض الدولية، حسب نوع املساعدة والوضع واملتربع حتى تاريخ ٢٠١١/٦/٣٠
باملليار دوالر
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٠٫٥٠

١٫٦٩
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القروض املنح اإلجمالي

املتعهد بها ١٢٫٧٧ ٥٫٢٦ ١٨٫٠٢

امللتزم بها ٦٫٥٢ ٦٫٥١ ١٣٫٠٣

الثنائية املتعددة اإلجمالي

املتعهد بها ١٠٫٨٨ ٧٫١٤ ١٨٫٠٢

امللتزم بها ٨٫٦٠ ٤٫٤٤ ١٣٫٠٣

الوضع، حسب املتبرع

الوضع، حسب النوع
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من املقرر بناء عىل أحكام االتفاقية األمنية بني الواليات املتحدة 
والعراق )SA( لعام 2008، 150 أن تبدأ القوات األمريكية يف العراق 

عملية انسحاب رسيع هذا الصيف، مام يؤدي إىل خروج كامل 
للقوات األمريكية يف 31 كانون األول/ديسمرب 2011. يف حني 

أعربت الحكومة األمريكية عن رغبتها يف إبقاء كتيبة من األفراد 
العسكريني بعد املوعد النهايئ النتهاء مهمتها الحالية،151 فحتى 

 )GOI( تاريخ 20 متوز/يوليو 2011، مل تطالب الحكومة العراقية
الواليات املتحدة بتمديد بقاء أفراد من الجيش األمرييك بعد نهاية 

هذا العام. خالل زيارته األخري للعراق، علق وزير الدفاع الجديد 
ليون بانيتا عىل أن أي متديد من هذا القبيل يتطلب طلب رسمي 

من الحكومة العراقية.152 
عندما ترحل القوات، سوف تتوىل السفارة األمريكية يف بغداد 

ووزارة الخارجية )DoS( سلسلة من التحديات املتزايدة باستمرار. 
مع اإلبقاء عىل الوجود الدبلومايس الكبري. سوف تتحمل وزارة 

الخارجية عىل مدار الستة أشهر القادمة املسؤولية الرئيسية عن 
عملية تشغيل ُمخطط لها مببلغ قدره 6.8 بليون دوالر تتضمن 

 )ISF( إسداء املشورة وتقديم التوجيه لقوات األمن العراقية
وقيادة برنامج تطوير الرشطة )PDP( وتدعيم تقديم املشورة 

والتدريب عىل املعدات العسكرية التي تم رشاؤها وبناء القدرات 
وتقديم املساعدة الفنية ملختلف الوزارات الحكومية واملحافظات. 

سوف تقوم بإجراء ذلك من 11 موقًعا يف مختلف إنحاء العراق، 
بم يف ذلك ثالثة قنصليات والسفارة األكرب يف العامل. سوف تكون 

 )DoD( وزارة الخارجية أيًضا مسؤولة عن العمل مع وزارة الدفاع
 )FMS( لتنفيذ اثنني من أكرب برامج املبيعات العسكرية الخارجية
والتمويل العسكري الخارجي )FMF( يف العامل وإنفاق مبلغ قدره 

2.55 بليون دوالر يف صندوق قوات األمن العراقية )ISFF( يف 
سلطة امليزانية املتبقية يف 30 حزيران/يونيو 2011. 153

خطط استدعاء تصل إىل 16000 موظف ومقاول حكومة 
الزمني للقيام بهذا العمل وضامن النقل الجوي والربي الوايف 

والحفاظ عىل القدرات االستخبارية واألمنية والوقاية الشخصية 
ودعم الحياة والخدمات اللوجستية والخدمات الطبية. التحديات 
التي تواجه التفاوض وإدارة العقود الخاصة بتلك الخدمات أكرب 

من أية تحديات سابقة تم مواجهتها من قبل وزارة الخارجية، 
ويتم معالجتها بالتنسيق مع وزارة الدفاع التي تقوم بتوفري 

ربط الدعم من خالل مركبات العقد مثل برنامج زيادة الدعم 
اللوجستي املدين )LOGCAP( ومساعدة املوظفني من خالل 

وكالة إدارة عقد الدفاع ووكالة مراقبة عقد الدفاع.154 

إعادة اإلعامر يف املرحلة االنتقالية

سالح املهندسني بالجيش األمرييك 
يف 2 حزيران/يونيو، أغلق سالح املهندسني بالجيش األمرييك 

)USACE( منطقة إقليم الخليج )GRD( التي كانت تقع يف 
مقر قيادة القوات األمريكية يف العراق. بدأ سالح املهندسني 

بالجيش األمرييك جهود إعادة إعامر العراق يف عام 2003 وضمها 
تحت قيادة واحدة يف كانون الثاين/يناير 2004 عندما شكلت 

فرقة منطقة الخليج. ومنذ البداية، كانت هذه الفرقة كيانًا 
مؤقتًا، وعندما بدأت جهود عبء العمل الخاص سالح املهندسني 

بالجيش األمرييك وإعادة إعامر مرسح األحداث بالتحول نحو 
تويل العراقيني زمام القيادة، بدأ سالح املهندسني بالجيش األمرييك 

تعزيز مقاطعات مهندسني العراق املختلفة الخاصة بهم. يف 
ترشين األول/أكتوبر 2009، قام سالح املهندسني بالجيش األمرييك 

بحل الفرقة، وبنهاية آذار/مارس 2010، كان ما بقي يف مرسح 
األحداث هو منطقة إقليم الخليج وثالث مكاتب. مع إغالق 

منطقة إقليم الخليج، يتم البدء يف تنفيذ كافة جهود إعادة اإلعامر 
املتبقية الخاصة بسالح املهندسني بالجيش األمرييك يف العراق 

الوجود األمرييك يف 2011

مساعد وزيرة اخلارجية لشؤون الشرق األدنى جيفري فيلتمان، والقنصل العام بايبر كامبل 
أيه دبليو، والسفير األمريكي جيمس جيفري، واللواء إيدي إم سبورجني في افتتاح القنصلية 

األمريكية في البصرة في 5 متوز/يوليو. )صورة القوات األمريكية في العراق(

حتى تاريخ 20 متوز/يوليو 2011، 
كانت احلكومة العراقية لم 

تطلب من الواليات املتحدة بعد 
متديد وجود أفراد من اجليش 
األمريكي بعد نهاية العام.



الوجود األمريكي في عام 2011

I  39 تقرير إلى الكوجنرس I 30 متوز/يوليو، 2011

وذلك بواسطة مكتب يقوم بتقديم التقارير إىل منطقة الرشق 
األوسط )MED( يف وينشسرت وفريجينيا.155 منذ عام 2003، أنجز 

سالح املهندسني بالجيش األمرييك ما يزيد عن 5000 مرشوع 
إعادة إعامر بقيمة قدرها 8.4 بليون دوالر.156 

لقد تولت منطقة الرشق األوسط املسؤولية عن 48 مرشوع 
إرث ملنطقة إقليم الخليج و 8 عقود خدمة ملنطقة إقليم الخليج. 
باإلضافة إىل ذلك، لديها خمسة مشاريع ممولة من قبل صندوق 

دعم االقتصاد )ESF( وأربعة مشاريع ممولة بواسطة برنامج 
املبيعات العسكرية الخارجية ـ تقدر قيمتهم مجتمعني مببلغ قدره 

533 مليون دوالر ـ يف مرحلة ما قبل املنح، فضاًل عن دراستني 
بقيمة قدرها 1 مليون دوالر، تعمل مساندًة للحكومة العراقية. 

بخالف أعامل املبيعات العسكرية الخارجية، تتوقع منطقة الرشق 
األوسط إنجاز كافة املرشوعات املتبقية يف العراق بحلول أيلول/

سبتمرب 2013. 157 
تم جعل مكتب منطقة العراق )IAO( الخاص مبنطق الرشق 
األوسط ـ الذي تم افتتاحه يف 2 نيسان/أبريل ـ مقرًا رئيسيًا بناًء 

عىل قاعدة العمليات املتقدمة )FOB( االتحاد الثالث. تقع ثالثة 

مكاتب مشاريع خاصة مبكتب منطقة العراق يف التاجي وتكريت 
)كامب سبايكر( والبرصة.158

مكتب الرشاكة اإلسرتاتيجية يف العراق
سوف تستمر مشاريع إعادة إعامر السفارات املدعومة إىل ما 

بعد صيف 2011 املقرر بإغالق مكتب الرشاكة اإلسرتاتيجية يف 
العراق )ISPO( الخاص بالسفارة، ويف ذلك الوقت سوف تنتقل 
مسؤوليات ومهام مكتب الرشاكة اإلسرتاتيجية يف العراق ـ جنبًا 
إىل جنب إىل طاقم املوظفني الخاص بها ـ إىل القسم االقتصادي 

يف السفارة. سوف يقوم مكتب منطقة العراق بدعم القسم 
االقتصادي عن طريق إدارة الجوانب الفنية من تلك املشاريع. من 

املتوقع أن يغادر أعضاء طاقم املوظفني الباقيني ملكتب الرشاكة 
اإلسرتاتيجية يف العراق السفارة خالل صيف عام 2012. 159

يقوم طاقم موظفني صغري ملكتب الرشاكة اإلسرتاتيجية يف 
العراق مبراقبة جهود سالح املهندسني بالجيش األمرييك وبإتاحة 

االتصال بوكاالت الحكومة العراقية ذات الصلة بخصوص املشاريع. 
تحتاج عملية تقليص مشاريع إعادة اإلعامر الخاصة مبكتب 

الرشاكة اإلسرتاتيجية يف العراق ـ يف حاالت قليلة ـ منح جهود 
التقييم واإلصالح الخاصة باألعامل التي تم إنجازها سابًقا. تتضمن 
جهود مراقبة مكتب الرشاكة اإلسرتاتيجية يف العراق التواصل مع 

سالح املهندسني بالجيش األمرييك عىل تقدم املرشوع ومعالجة 
التحديات التي تؤثر عىل إنجاز املرشوع ومراقبة تقارير سالح 
املهندسني بالجيش األمرييك املقدمة بانتظام ومراجعة اإلدارة 
املالية وزيارة املواقع يف بعض األحيان. يف هذا الربع السنوي، 

قام طاقم موظفي مكتب الرشاكة اإلسرتاتيجية يف العراق بزيارة 
مركز التدريب الوطني للكهرباء بالوزيرية وبرنامج التدريب عىل 

اكتساب املراقبة والبيانات اإلرشافية يف معهد البحوث املثلث، 
كام قاموا بعمل العديد من االتصاالت والزيارات الوزارية ملناقشة 
املشاريع والنتائج. وفًقا للسفارة األمريكية يف بغداد، مل يتم إلغاء 

أية مشاريع يف هذا اربع السنوي.160

إعادة أعامر املحافظات 
متاشيًا مع الجدول الزمني لتقليص برنامج فريق إعادة إعامر 

محافظات العراق )PRT(، تتغري سفارة الواليات املتحدة الكائنة 
يف محافظات العراق بشكل رسيع، يف 1 نيسان/أبريل 2011، كان 

هناك سفارة كائنة يف 17 موقع يف العراق مبا يف ذلك 14 فريق 
من فرق إعادة إعامر محافظات العراق و 3 مواقع تواجه موجهة. 

بحلول 31 متوز/يليو 2011 سوف يبقى 4 فرق فقط من فرق 
إعادة إعامر محافظات العراق. بغداد واألنبار وديايل والنجف. 

سيتم إغالق تلك الفرق األخرية من فرق إعادة إعامر محافظات 
العراق بحلول منتصف أيلول/سبتمرب.161 

يتم تبديل وجود السفارة يف املحافظات بواسطة االستشاريني 
الثقافيني العراقيني. الذين سيعيشون ويعملون يف املحافظات 

وتقديم املشورة بشأن التطورات واالهتاممات والقضايا األساسية 

باستثناء أعمال املبيعات 
العسكرية اخلارجية، يتوقع 
فيلق مهندسي اجليش 
األمريكي ملنطقة الشرق 
األوسط االنتهاء من جميع 
املشاريع املتبقية في العراق 
بحلول أيلول/سبتمبر 2013.

في 2 حزيران/يونيو 2011، شارك قائد منطقة اخلليج العقيد جون كريستنسن )على 
اليمني( وقائد فرقة األطلسي اللواء كيندال كوكس في مراسم نقل املسؤوليات من منطقة 

اخلليج العربي إلعادة إعمار العراق إلى فيلق املهندسني باجليش األمريكي اخلاص مبنطقة 
الشرق األوسط. )صورة فيلق املهندسني باجليش األمريكي(
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فاتورة املخصصات التكميلية للسنة املالية 2010 تزود مكتب 
شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية مببلغ قدره 450 مليون 
دوالر لتشييد املواقع املؤقتة يف درع قاعدة العمليات املتقدمة، 

الذي يقع بجانب كلية الرشطة يف بغداد عىل بعد أميال من 
السفارة. يقع املوقعني اآلخرين لربنامج تطوير الرشطة يف أربيل 

والبرصة. يويص تقرير معاينة حديث ملكتب وزارة الخارجية 
للمفتش العام )DoS OIG( بأن القنصلية األمريكية يف أربيل تقع 
عىل مقربة من مطار أربيل مع تدريب للرشطة وعمليات الجناح 

الدويل الخاص مبكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية. 
يف آب/أغسطس 2009، قدم مكتب وزارة الخارجية للمفتش 

العام )DoS OIG( تقرير بشأن أن مرافق أربيل غري وافية. يف 
أيار/مايو 2011 قيمت مكتب وزارة الخارجية للمفتش العام 

)DoS OIG( أنه ميكن ادخار مبلغ قدره 12 مليون دوالر عىل 
ترقيات األمن واملرافق إذا توافقت القنصلية مع عمليات مكتب 
شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية حتى يتم تشييد مرفق 
دائم. أعرب مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية عن 

معارضته لتوصية توفري التكلفة هذه، مشريًا إىل أنها ستكون فعالة 
من حيث التكلفة لقنصلية أربيل ليك تبقى يف موقعها بعنكاوا 

حتى يتم تشييد موقع دائم.167

مراقبة العقد
منذ عام 2004، تم تحدي العقود الخاصة بتدريب الرشكة عىل 

اإلدارة وذلك بسبب حجمها وتعقدها. يف عام 2005، قال مكتب 
شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية أنه يحتاج إىل تدعيم 

عدد املوظفني الخاصني به من أجل تعزيز رقابته يف كل من 
العراق وأفغانستان. يف كانون الثاين/يناير، قدم املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق ومكتب وزارة الخارجية للمفتش 
العام تقريرًا بشأن وضع سوء إدارة العقد من قبل مكتب شؤون 

املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية ومكتب إدارة التوريدات 
الخاصة بوزارة الخارجية ملاليني الدوالرات يف خطر يف ترشين 

األول/أكتوبر 2007، كان يتعني عىل املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق تعليق عملية التدقيق الخاصة به بسبب عدم 

قيام مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية بتحديد ما 
قدمته رشكة دينكورب الدولية مبوجب العقد أو كيف تم إنفاق 
األموال. يف كانون الثاين/يناير 2010، قدم املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر تقريرًا بشأن استمرار مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ 
القوانني الدولية بعرض رقابة ضعيفة عىل رشكة داينكورب وموارد 

وضوابط عاجزة عىل إدارة العقد، ذلك ما جعل مبلغ قدره 2.5 
بليون دوالر عرضة للتبديد واإلهدار.

وألن الرقابة كانت ضعيفة، كان عىل مكتب شؤون املخدرات 
وإنفاذ القوانني الدولية إصالح كافة الفواتري التاريخية الخاصة 
بالعمل الذي تم توليه مبوجب العقد يف ترشين األول/أكتوبر 

2007، قال املفتش العام الخاص إلعادة إعامر أن مكتب شؤون 
املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية سوف تأخذ من ثالثة إىل خمسة 

إىل الدبلوماسيني األمريكيني. سوف يقوم االستشاريني الثقافيني 
أيًضا بتقديم الدعم املبارش للقنصليات يف أربيل والبرصة 

وكركوك.162 
تقوم القنصليات بتبديل فرق إعادة إعامر محافظات العراق 
يف البرصة وكركوك وفريق إعادة اإلعامر اإلقليمي يف أربيل. لقد 

تم تغيري اقرتاح أويل بإتاحة مكاتب فروع السفارة يف املوصل 
وكركوك. تدعو عملية التخطيط اآلن إىل وجود قنصلية مؤقتة يف 

كركوك، يف حني تم إيقافها من قبل مكتب فروع السفارة باملوصل. 
نظمت السفارة مراسم رسمية لقص رشيط االفتتاح يف متوز/يوليو 

الفتتاح القنصليات يف البرصة وأربيل، يف 5 متوز/يوليو، استضاف 
السفري جيفري تنظيم يوم االحتفال باالستقالل األمرييك يف البرصة 

لالعرتاف رسميًا بالقنصلية يف جنوب العراق.163 البرصة هي مركز 
لتطوير احتياطات العراق النفطية الهائلة يف جنوب العراق، حيث 

يتم تطوير فرص تجارية كبرية للرشكات األمريكية. 

برنامج تدريب الرشطة

تسليم من وزارة الدفاع إىل وزارة الخارجية
تتوىل السفارة األمريكية يف بغداد الربنامج الخاص بتدريب الرشطة 
العراقية من تدريب القوات األمريكية يف العراق وبعثة استشارية 
يف 1 ترشين األول/أكتوبر 2011. بدأت فرتة التسليم التي مقدارها 

90 يوًما يف 1 متوز/يوليو. لقد تم تأخري استكامل برنامج تدريب 
الرشطة ـ الذي سيتم إدارته بواسطة مكتب شؤون املخدرات 

وإنفاذ القوانني الدولية )INL( الخاص بوزارة الخارجية ـ بسبب 
شكوك التمويل. طالبت وزارة الخارجية مببلغ قدره 1 بليون دوالر 

يف ميزانية السنة املالية لعام 2012 الكتتاب أنفاق برنامج العام 
األول وغريها من تكاليف برنامج القضاء الجنايئ. عىل الرغم من 

هذه الشكوك، وصلت بالفعل الدفعة األوىل من االستشاريني 
الذين سيقودون برنامج تطوير الرشطة يف العراق. بنهاية حزيران/

يونيو، كان هناك 18 استشاري يف العراق.164 طالبت الخطة املطورة 
من قبل مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية بإجاميل 

عدد 190 استشاري.165 
أعلنت وزارة الخارجية يف ايار/مايو أن السفرية ميشيل سيسون 

سوف تصبح مساعد رئيس بعثة إنفاذ القانون ومساعدة سيادة 
القانون يف السفارة أمريكية يف بغداد. من املتوقع أن تصل إىل 

العراق يف هذا الصيف. سوف يكون الدور األول للسفرية سيسون 
هو قيادة مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية الخاص 
بالسفارة وبرنامج تطوير الرشطة. باإلضافة إىل ذلك، سوف تقوم 

السفرية سيسون باستبدال نائب رئيس البعثة مبنصب رئيس 
مجموعة عمل إنفاذ القانون، التي تجتمع مرة كل أسبوعني، 

وسوف تنسق مع وزارة العدل بخصوص الربامج املمولة من قبل 
مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية.166 

تأخر إنهاء عمل برنامج 
تطوير الشرطة الذي يتولى 

مسئوليته مكتب شؤون 
اخملدرات وإنفاذ القوانني الدولية 

بسبب الغموض في التمويل.
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يف 1 ترشين األول/أكتوبر 2011، سوف تنتقل املسؤولية عن 
املساعدة األمريكية لوزارة الدفاع العراقية من نائب القائد العام 

للمشورة والتدريب )DCG-A&T( إىل مكتب التعاون األمني 
العراقي، سوف يستمر مكتب التعاون األمني العراقي ـ بالتعاون 

مع السفارة األمريكية يف بغداد والحكومة العراقية والقيادة 
املركزية األمريكية )CEBTCOM( ـ يف إجراء أنشطة التعاون 

األمني لدعم التنمية املستمرة للعراق إىل رشاكة إسرتاتيجية 
مستقرة وطويلة األجل ومعتمدة عىل الذات للواليات املتحدة. 

سوف يصبح مكتب التعاون األمني العراقي منظمة أمنية مساعدة 
تحت سلطة رئيس البعثة الدبلوماسية )COM( وصوف تنضم 
مبارشًة مع قسم الشؤون السياسية والعسكرية يف السفارة.170 

وفًقا ملكتب التعاون األمني العراقي، يف 1 كانون الثاين/
يناير 2012، من املحتمل أن يصبح رئيس مكتب التعاون األمني 
العراقي كبري مسؤويل الدفاع )SDO( يف العراق. يف هذا الدور، 
سوف يكون كبري مسؤويل الدفاع مبثابة املسؤول الرئييس لوزارة 
الدفاع يف السفارة ومبثابة االستشاري العسكري الرئييس للقضايا 
األمن القومي والدفاع الخاصة برئيس البعثة الدبلوماسية. كام 

سيكون كبري مسؤويل الدفاع أيًضا مبثابة النقطة املحورية يف 
العراق لتنسيق الدفاع األمرييك مع القيادة املركزية األمريكية. 

سوف يتم تحديد العالقات واملسؤوليات املحددة لكبري مسؤويل 
الدفاع يف خطاب تعيني كبري مسؤويل الدفاع.171 

سوف يقوم مكتب التعاون األمني العراقي بتقديم عملية 
اإلدارة داخل العراق لربامج مساعدة أمن الحكومة العراقية. وفًقا 
ملسؤويل وزارة الدفاع، سوف يضم موظفي مكتب التعاون األمني 

العراقي عدد 118 فرد عسكري و 9 مدنيني و 30 من املوظفني 
املعينني محليًا. تقدر القوات األمريكية يف العراق أنه قد يكون 
هناك حاجة إىل عدد 3000 مقاول إضايف لتقديم دعم الحياة 

واألمن ومساعدة النقل الخاص مبكتب التعاون األمني العراقي.172 
سوف يقوم موظفي وزارة الدفاع الخاصني مبكتب التعاون 

األمني العراقي بدعم القوات العراقية من خالل تقديم املشورة 
والتدريب واملساعدة وتجهيز القوات وتقديم التعليم العسكري 
املهني والتخطيط ملناورات عسكرية مشرتكة. باإلضافة إىل ذلك، 

سوف يقوم موظفي مكتب التعاون األمني العراقي بإدارة برنامج 
املبيعات العسكرية الخارجية يف العراق. لتقديم هذا املستوى من 
الدعم إىل القوات العراقية، يخطط مكتب التعاون األمني العراقي 
بالعمل من 10 موقع يف جميع أنحاء العراق ـ 6 مواقع مخصصة 

و 4 مواقع مشرتكة مع السفارة. تقع الست مواقع الخاصة بالقرب 
من منشآت الجيش العراقي:173

• بغداد، يف املوقع الحايل لنائب القائد العام للمشورة والتدريب 	
يف قاعدة العمليات املتقدمة االتحاد الثالث.

• تكريت، يف مقر األكادميية الجوية العراقية.	
•  أم قرص، يف املوقع الرئييس	

للبحرية العراقية

سنوات إلنجاز عملية التوفيق، مع ذلك، وجد املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر يف كانون الثاين/يناير 2010 أن جهود إعادة اإلصالح 

سوف تستغرق وقتًا أطول وذلك ألن مكتب شؤون املخدرات 
وإنفاذ القوانني الدولية مل يعزز الجهد بالشكل املالئم.

يف حزيران/يونيو 2011، شهد وكيل الشؤون اإلدارية لوزارة 
الخارجية ـ باتريك كنيدي ـ أمام اللجنة الخاصة بالتعاقدات إبان 

الحرب )CWC( أن مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني 
الدولية قد قام بإجراء عملية إصالح بنسبة 100٪ لكافة فواتري 

مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية املمولة والفواتري 
ذات الصلة بالعراق قبل عام 2006 وقد قام بتحصيل مبلغ 

قدره 40.8 دوالر ذات صلة بفواتري العراق وأفغانستان. وأضاف 
أن مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية قد طالب 

مببلغ آخر قدره 37.9 مليون دوالر من رشكة داينكورب. وذهب 
السفر كينيدي إىل أن يشهد بأن مراجعة مكتب شؤون املخدرات 

وإنفاذ القوانني الدولية قد تسبب يف تخفيض آخر مبا يزيد عن 
109 مليون دوالر يف الفواتري املخفضة الخاصة بخدمات دعم 

املتعاقد.168 
يتبع قرار وزارة الخارجية بتويل عملية التوفيق بني الفواتري 

سنوات من نقد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ضعف 
إدارة ومراقبة العقد الخاص مبكتب شؤون املخدرات وإنفاذ 
القوانني الدولية الذي يعود تاريخه إىل عام 2005. يف اآلونة 

األخرية، يف كانون الثاين/يناير 2010، وجد املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق أن مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني 
الدولية عرض عملية رقابة ضعيفة ألوامر مهمة رشكة دينكورب 
بخصوص دعم برنامج تدريب الرشطة العراقية. أظهرت عملية 
التدقيق الخاصة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أن 

مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية ال ميكنها ضامن 
أن التكاليف املقدمة من قبل رشكة دينكورب عىل الفواتري كانت 
مسموح بها، وال أنه كان هناك وثائق دعم وافية بخصوص املبالغ 

املدفوع مبوجب العقد.169
نتائج التوفيق وفًقا ملا أفاد به السفري كينيدي هي دليل واضح 

عىل األهمية الكبرية لعملية مراقبة الفاتورة يف تنفيذ العقد ـ ال 
سيام بالنسبة الجهود الجديدة لقيادة مكتب شؤون املخدرات 

وإنفاذ القوانني الدولية لتدريب الرشطة.
يف ترشين األول/أكتوبر 2010، قدم املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق تقريرًا بشأن وجود نقاط ضعف يف إدارة 
وزارة الدفاع لربنامج تدريب الرشطة. تقع نقاط الضعف هذه 

ـ عىل وجه التحديد ـ يف مناطق تخطيط وتقييم الربنامج 
واالتصاالت والتنسيق بني املنظامت التي تقوم بتنفيذ عملية 

التدريب والرقابة عىل عقد استشاريو الرشطة. 

مكتب املكتب  التعاون األمني العراقي

جاء قرار وزارة اخلارجية بإجراء 
تسوية للفواتير بعد سنوات 
من انتقادات املفتش العام 
اخلاص إلعادة إعمار العراق 
لإلدارة والرقابة الضعيفة 
املتبعة من قبل مكتب شؤون 
اخملدرات وإنفاذ القوانني الدولية 
على العقود.
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مكتب التعاون األمني العراقي مسؤواًل عن تنفيذ أية أموال غري 
ملزمة أو غري ُمنفقة خاصة بصندوق قوات األمن العراقية.175 

يهدف صندوق قوات األمن العراقية إىل تغطية تكاليف قوات 
األمن العراقية لتحقيق قاعدة الحد األدىن من القدرة األساسية 
)MEC( قبل انسحاب القوات األمريكية يف ديسمرب 2011. 176 

يبدو اآلن أن البيئة األمنية يف وقت نهاية مهمة القوات األمريكية 
من املحتمل أن ال تحقق الغرض من الحد األدىن من القدرة 
األساسية التي كان صندوق قوات األمن العراقية يسعى إىل 

تحقيقها.177 للمعلومات عن خطة إنفاق صندوق قوات األمن 
العراقية، انظر الباب 2 من هذا التقرير ربع السنوي. ◆

• التاجي، يف مقرات قيادة الجيش العراقي وموقع املركز الوطني 	
العراقي للوجستيات.

• كركوك، جناح كركوك الجوي اإلقليمي 	
• بساميا، يف موقع مركز تدريب الجيش العراقي	

األربع مواقع املشرتكة هي درع محطات األمن املشرتك وساذر 
ومواقع القنصلية يف أربيل والبرصة. قد يحتاج تنفيذ قضية 

املبيعات العسكرية الخارجية إىل موظفي مكتب التعاون األمني 
العراقي، خاصًة فرق املساعدة األمنية للعمل يف مواقع إضافية.174

مسائل التمويل
مل يتم املوافقة بعد عىل عملية التمويل الخاصة مبكتب التعاون 

األمني العراقي من قبل الكونغرس. يشتمل طلب ميزانية املبيعات 
العسكرية الخارجية الخاصة بالسنة املالية 2012 عىل مبلغ قدره 

1 بليون دوالر للسامح للواليات املتحدة مبواصلة عملية تقديم 
املشورة وتدريب وتجهيز القوات العسكرية العراقية. 

عىل الرغم من أن النطاق الكامل للجنة تقديم املشورة 
والتدريب الخاصة بالقوات األمريكية يف العراق سوف تنتهي 

بانسحاب القوات األمريكية يف العراق، سوف يكون هناك 
ميزانيات كبرية لصندوق قوات األمن العراقية متاحة من أجل 

الدعم املستمر لقوات األمن العراقية بعد ذلك التاريخ. قدمت 
القوات األمريكية يف العراق تقريرًا بأنه من املحتمل أن يكون 

يخطط مكتب التعاون األمني 
�العراقي للعمل من 

10 مواقع في جميع أنحاء 
العراق. منها 6 مواقع خاصة 

و4 مواقع مشتركة مع 
السفارة. 

نائب املفتش العام للمفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق يزور موقع مكتب التعاون 
األمني العراقي املستقبلي في التاجي يوم 13 متوز/يوليو  2011.
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 املتعاقدين والحاصلني عىل املنح
املمولة من الواليات املتحدة يف العراق

يف 30 حزيران/يونيو 2011، قام 69، 457 مقاول ممول بواسطة 
الواليات املتحدة وحاصلني عىل املنحة بتدعيم وزارة الدفاع ووزارة 

الخارجية والوكالة األمريكية للتنمية وغريها من الوكاالت يف 
العراق، وفًقا للبيانات املتاحة يف عملية التعقد املتزامنة املتكبدة 
قبل النرش )SPOT(. انخفض عدد املتعاقدين املمولني بواسطة 
الواليات املتحدة بشكل كبري يف هذا الربع السنوي، تم تسجيل 

انخفاض بحوايل 14,797 )18٪( من 84,254 من املتعاقدين 
يف العراق يف آذار/مارس 2011. 181 للمعلومات عن املتعاقدين 

والحاصلني عىل املنحة، حسب الوكالة و البلد األصل، انظر الجدول 
.3.1

يتوقع مسؤويل وزارة الدفاع استمرار انخفاض عدد موظفي 
لجنة الخدمة العامة يف العراق لدعم أنشطة وزارة الدفاع جنبًا إىل 

جنب مع عدد القوات األمريكية. سيتم تعويض هذا االنخفاض 
جزئيًا بزيادة يف عدد موظفي لجنة الخدمة العامة الداعمني 

ألنشطة وزارة الخارجية.182 للمعلومات عن املتاقدين والحاصلني 
عىل املنحة، حسب الوكالة ونوع الخدمة، انظر الجدول 3.2.

يف مناقشة جهود إعادة اإلعامر األمريكية مع املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق، اعرتف نائب الرئيس خضري الخزاعي 

باألعامل املنفذة بواسطة الواليات املتحدة ملساعدة العراق. مع 
ذلك، أشار الخزاعي إىل ما كان ينظر إليه باعتباره االعتامد املفرط 

للواليات املتحدة عىل طبقات مقاويل الباطن، مشريًا إىل أن "بحلول 
الوقت الذي تحصل فيه عىل املتعاقد الذي يقوم بالعمل الفعيل، 

مل يكن هناك سوى ما يكفي من املال لطبقة واحدة من الطالء 
الذي تالىش يف أقرب وقت بسبب املطر."183

إجراءات التعاقد واملنح

يف 30 حزيران/يونيو 2011 قدم كل من وزارة الدفاع ووزارة 
الخارجية والوكالة األمريكية للتنمية 37، 728 إجراء ومنحة تعاقد 

بإجاميل مبلغ قدره 35.94 بليون دوالر يف التزامات تراكمية.184 
هذه الحسابات بخصوص 84٪ من املبلغ الذي قدره 42.83 بليون 

دوالر يف االلتزامات املالية املُبلغ عنها من صندوق إغاثة وإعادة 
إعامر العراق )IRRF( وصندوق دعم االقتصاد وصندوق قوات 

األمن العراقية.185 مل تكن بيانات التعاقد الشاملة متاحة بخصوص 
حساب برنامج االستجابة الطارئة للقائد والهيئة الدولية ملراقبة 

املخدرات وفرض إنفاذ القانون.

مع عدد 16000 موظف من املتوقع أن يعملوا تحت سلطة رئيس 
البعثة الدبلوماسية بعد انسحاب الجيش األمرييك، سوف يكون 
أغلبهم من املتعاقدين. سوف يقوموا بتوفري دعم الحياة واألمن 

والنقل، فضاًل عن املساعدة يف تلبية االحتياجات الطبية للموظفني 
العاملني تحت رئيس البعثة الدبلوماسية.178 

سوف تلعب عملية مراقة وإدارة العقد دوًرا كبريًا، حيث يتم 
منح عقود جديدة وتبدأ عملية تنفيذ العقد. عززت الشهادة 

املقدمة يف حزيران/يونيو 2011 أمام اللجنة الخاصة بالتعاقدات 
إبان الحرب من الدور الهام إلدارة العقد. ويف وصف إسرتاتيجية 

وزارة الخارجية األمريكية يف العراق، قال السفري كينيدي أن 
فريق التعاقد الرئييس لوزارة الخارجية يقع يف واشنطن، مقاطعة 

كولومبيا. لدعم مطالب التعاقد املتزايدة الخاصة بها، شهد السفري 
كينيدي أن وزارة الخارجية بدأت درجة قامئة عىل املهارات 

بخصوص ممثيل موظفي التعاقد )CORs( واعتمد شهادة الحيازة 
االتحادية ملتطلبات ممثل املوظف املتعاقد بخصوص تدريب إدارة 

العقد.179 
توصلت وزارة الخارجية إىل اتفاق مع وزارة الدفاع للسامح 
باستخدام برنامج رئيس الدعم اللوجستي املدين الرابع كمركبة 

عقد للحصول عىل خدمات دعم الحياة يف موقع السفارة الرئييس 
يف بغداد فضاًل عن األحد عرش )11( موقًعا الخاصني بها يف جميع 

أنحاء العراق. من املتوقع أن يتم منح عقد برنامج رئيس الدعم 
اللوجستي املدين الرابع بنهاية شهر متوز/يوليو. هذه هي خطوة 
مؤقتة تم تصميمها إلعطاء وزارة الخارجية الوقت للحصول عىل 

عقد دعم الحياة الخاص بها. لقد أوصت وزارة الدفاع ـ التي لديها 
خربة كبرية يف الرقابة عىل برنامج رئيس الدعم اللوجستي املدين 
الثالث وبرنامج رئيس الدعم اللوجستي املدين الرابع اآلن ـ بأن 
وزارة الخارجية تقدم 20 ممثل ملوظفي التعاقد إلدارة العقد يف 

العراق. مع ذلك، تعتقد وزارة الخارجية بوضوح أن ستة فقط من 
ممثيل موظفي التعاقد سوف يتم احتياجهم إلدارة العقد.180 

أعامل التعاقد

ذكر اخلزاعي أيضا ما يراه على 
أنه اعتماد مفرط من الواليات 
املتحدة على العديد من 
املتعاقدين من الباطن.
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اجلدول 3.1

املتعاقدين واملمنوحني في العراق، حسب الوكالة واملنشأ األصلي، حتى تاريخ 1/7/2011

الوكالة
مواطني بلد 

طرف ثالث

مواطني 
الواليات 
املتحدة 

املواطنني 
التغيير ربع السنوياإلجماليالعراقيني

)-8%( -3,578 41,214  1,761  14,807  24,646 وزارة اجليش )اجليش(وزارة الدفاع

)C3( 8,176 15,513  2,681  2,110  10,722 قيادة التعاقد في قيادة املنطقة املركزية للقوات املسلحة األمريكية- )%35-(

)-13%( -310 2,098  7  849  1,242 وزارة القوات اجلوية )القوات اجلوية(

)USTRANSCOM( 148  846  580  10  256 قيادة النقل األمريكية )%21(

)AAFES( 325 742  3  19  720 جهاز تبادل اجليش والقوات اجلوية- )%30-(

)-29%( -234 563   563 وزارة البحرية )البحرية(

)DCMA( 118 548  16  528  4 وكالة إدارة العقود الدفاعية- )%18-(

)USSOCOM( 45  250  250 القيادة العمليات اخلاصة األمريكية )%22(

MRAP 192  192 مكتب البرنامج املشترك لوزارة الدفاع 

)DoD( 8  116  4  63  49 وزارة الدفاع )%7(

)DIA( 35 83  83 وكالة االستخبارات الدفاعية- )%30-(

)SMDC( 7 64  64 قيادة الفضاء والدفاع الصاروخي- )%10-(

)DLA( 1  57  17  40 وكالة الدفاع اللوجستية )%2(

)DISA( 10 53  49  4 و كالة نظم املعلومات الدفاعية- )%16-(

)WHS( 17 39  4  35 جهاز مقر واشنطن- )%30-(

)NGA( 31 32  32 وكالة االستخبارات اجلغرافية الوطنية- )%49-(

)DCA( 2 20  20 وكالة العقود الدفاعية- )%9-(

)AFCEE( 13  14  14 مركز القوات اجلوية للهندسة والبيئة )%1300(

)DARPA( 7 10  10 وكالة مشاريع البحوث املتقدمة الدفاعية- )%41-(

)MDA( 11 10  10 وكالة الدفاع الصاروخي- )%52-(

)OSD( 3 8  8 مكتب وزير الدفاع- )%27-(

)BTA( 7  7 وكالة حتويل األعمال 

)AMC( 2 3  3 قيادة عتاد اجليش- )%40-(

)DCAA( 4 1  1 وكالة التدقيق في العقود الدفاعية- )%80-(

)DFAS( 15 1  1 مصلحة املالية واحملاسبة الدفاعية- )%94-(

)-17%( -12,670 62,484  5,057  19,709  37,718 اجملموع الفرعي

)-20%( -1,172 4,803  35  3,034  1,734 وزارة اخلارجية )DoS(أخرى

)USAID( 98 2,065  1,908  65  92 الوكالة األمريكية للتنمية الدولية- )%5-(

)GSA( 35 54  54 إدارة اخلدمات العامة- )%39-(

)DoJ( 20 29  29 وزارة العدل- )%41-(

)DoE( 21  21 وزارة الطاقة 

)SETAC( 25 1  1 جمعية علم السموم والكيمياء البيئية- )%96-(

)DHHS( 3وزارة الصحة واخلدمات البشرية- )%100-(

)DOI( 1وزارة الداخلية-)%100-(

)-100%( -773غير محدد

)-23%( -2,127 6,973  1,943  3,203  1,827 اجملموع الفرعي

)-18%( -14,797 69,457  7,000  22,912  39,545 اإلجمالي

ملحوظة: لم يتم تدقيق البيانات.

املصادر: USD )AT & USD)AT&L(، دعم برنامج SPOT، في الردود على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ، 25/4/2011 و5/7/2011.
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يف هذا الربع السنوي، قدم كل من وزارة الدفاع ووزارة 
الخارجية والوكالة األمريكية للتنمية 194 إجراء تعاقد جديد أو 

منحة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق وصندوق دعم االقتصاد 
وصندوق قوات األمن العراقية مما أدى إلى 147 مليون دوالر في التزامات 

جديدة و 298 مليون دوالر في نفقات جديدة.186 

ولنظرة عامة على حالة أعمال املتعاقدات والهبات والتغير الربع 

سنوي لها، انظر اجلدول 3.3. لإلطالع على قائمة بأكبر املتعاقدين 

واملمنوحني في العراق، انظر اجلدول 3.4. لإلطالع على القائمة 

الكاملة بأعمال التعاقدات والهبات على النحو املذكور للمفتش 

◆ .www.sigir.mil :العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، يرجى زيارة

اجلدول 3.2

املتعاقدين واملمنوحني في العراق، حسب نوع اخلدمة املقدمة والوكالة، حتى تاريخ 1/7/2011

الوكالة

التغيير ربع السنوي اإلجماليأخرىUSAIDالدولةArmyC3اخلدمة املقدمةالفئة

)-26%( -4,708 13,258  2,540  10,598  120 حراس األمن وخدمات الدوريات خدمات الدعم

)5%( 103  2,105  761  403  203  738 خدمات دعم املنشآت

�خدمات األنظمة األمنية
)-53%(- 444 390  5  60  325 )باستثناء األقفال(

)-5%( -1,666 34,449  506  98  475  33,370 أخرى

)-12%( -6,715 50,202  1,267  3,046  11,336  34,553 اجملموع الفرعي

اخلدمات املهنية والعلمية 
والفنية

)-26%( -1,123 3,273  94  73  137  2,969 خدمات الترجمة والترجمة الفورية

)-4%( -70 1,907  44  1,722  21  27  93 اخلدمات االستشارية حول اإلدارة العامة واإلدارية 

)-7%( -133 1,698  968  28  702 اخلدمات الهندسية

)-10%( -109 1,034  503  29  78  424 أخرى

)-15%( -1,435 7,912  1,609  1,722  151  242  4,188 اجملموع الفرعي

مرافق معاجلة مياه الصرف الصحي؛ وأعمال تشطيبات النجارة؛ متفرقات
ومرافق الدعم؛ وإصالح وصيانة األجهزة

 1,000  1,000 613- )%38-(

)13%( 100  900  221  473  30  176 أنشطة الدعم للنقل اجلوي

)-10%( -83 779  1  761  17 متعاقدي التجارزة التخصصية

)-45%( -589 716  716 حماية الشرطة

)-19%( -80 334  334 اتصاالت القمر الصناعي 

)-29%( -2,704 6,622  2,250  343  412  1,684  1,933 أخرى

)-28%( -3,969 10,351  2,471  343  1,602  3,475  2,460 اجملموع الفرعي

)-73%( -2,678 992  515  4  460  13 غير محدد

)-18%( -14,797 69,457  5,862  2,065  4,803  15,513  41,214 اإلجمالي

ملحوظة: لم يتم تدقيق البيانات.

املصادر: USD )AT & USD)AT&L(، دعم برنامج SPOT، في الردود على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ، 25/4/2011 و5/7/2011.

اجلدول 3.3

أعمال املتعاقدات والهبات
مباليني الدوالرات

التغيير خالل الربع السنوياحلالة الراهنة

املنفقةاخملصصةالعدداملنفقةاخملصصةالعددالصندوق

ISFF 18,598  1%(17،202.1245 دوالر 17،830.4 دوالر( )1%(213،0 دوالر )0%(77،4 دوالر   

IRRF 8,4940%(14،300.35 دوالر14،417.4 دوالر( )0%( 10،2 دوالر )0%(-1.2 دوالر  

ESF 7,6361%(-3،341.656 دوالر3،694.3 دوالر-( )2%( 75،0 دوالر )2%(71،3 دوالر 

)1%(194 34،844.1 دوالر 35،942.0 دوالر 34,728 اإلجمالي   147،4
دوالر

)1%(298،3 دوالر )%0(

ملحوظة: لم يتم تدقيق البيانات. األرقام متأثرة بالتقريب. اجلداول ال متثل سوى أعمال املتعاقدات التي متّ اإلبالغ عنها من جانب الوكاالت، لذا فهي ال تعكس جميع االلتزامات أو 
النفقات التي تدفع في العراق.

املصادر: نظام اإلدارة املالية لسالح املهندسني، صندوق دعم االقتصاد، صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق: البناء ، صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق: لغير أعمال اإلعمار، ISFF، في 
01/4/2011 و9/7/2011؛ USAID، رداً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 22/1/2010 ، 16/4/2011 و7/7/2011.
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اجلدول 3.4

أكبر املتعاقدون في العراق، حتى تاريخ 30/6/2011
مباليني الدوالرات

املنفقةامللزمة

اإلجماليIRRFISFFESFاإلجماليIRRFISFFESFاملتعاقد

 1,180.2  1,180.2  1,186.6  1,186.6 شركة بيكتل الوطنية

 1,107.0  755.8  351.2  1,118.9  766.6  352.3 شركة املواد الكيميائية البيئية

Fluor/AMEC, LLC 943.6  943.6  942.2  942.2 

 916.6  905.1  11.5  965.3  953.8  11.5 شركة اخلدمات احلكومية إيكوم

 672.0  163.6  508.4  674.2  164.7  509.5 مجموعة واشنطن الدولية

 669.4  3.6  665.8  691.3  3.6  687.7 شركة خدمات بارسونز العاملية

 656.0  656.0  686.7  686.7 املنظمة الدولية لإلغاثة والتنمية

 630.4  630.4  631.7  631.7 مشروع بارسونز العراق املشترك

 626.6  6.4  620.2  634.4  7.9  626.5 شركة خدمات كيلوغ براون آند روت

 612.4  543.8  68.7  629.4  560.7  68.7 نافيستار

 513.4  513.3  0.2  517.1  516.9  0.2 الشركة األمريكية للمعدات )أميركو(

 428.2  428.2  446.5  446.5 معهد البحوث املثلثية

 357.2  10.5  330.1  16.6  374.9  10.5  347.8  16.6 املتعاقد العراقي - 5300

 346.2  263.8  82.4  352.9  266.8  86.1 شركة تولتست

 342.6  0.4  274.8  67.4  344.0  0.4  276.2  67.4 شركة تترا الدولية

 321.5  165.7  155.8  337.0  180.3  156.7 شركة الغونا للبناء

 317.3  182.8  134.4  317.8  183.3  134.6 شركة أميك لألراضي والبيئة

 305.0  279.4  25.6  309.6  283.9  25.6 شركة احللول التقنية املبتكرة

 301.1  301.1  354.8  354.8 شركة نظم اإلدارة الدولية

 295.1  117.9  177.2  295.9  118.6  177.3 شركة ماك الدولية باملنطقة احلرة

)RTI( 287.4  287.4  287.7  287.7 معهد البحوث املثلثية 

 284.1  170.0  114.1  284.4  170.3  114.1 شركة حلول ويستون

 264.8  6.3  258.5  264.8  6.3  258.5 مشروع أنهام املشترك

 252.5  201.2  51.3  262.3  210.9  51.4 شركة سي إتش إف الدولية

 251.6  251.6  300.4  300.4 شركة لويس بيرغر الدولية

 245.9  92.5  153.3  248.0  93.6  154.4 شركة بيرنغ بوينت

 239.6  239.6  240.0  240.0 شركة سيمبيون الكهربائية

 224.3  6.4  217.9  224.3  6.4  217.9 سيمنز

 219.8  0.9  216.4  2.5  230.7  0.9  227.3  2.5 شركة رايثيون

 219.7  219.7  225.8  225.8 شركة مجموعة يو آر إس

ملحوظة: لم يتم تدقيق البيانات. األرقام متأثرة بالتقريب. اجلدول ميثل فقط أعمال التعاقدات التي متّ اإلبالغ عنها من جانب الوكاالت، لذا فالقيم ال تعكس جميع االلتزامات أو النفقات التي تدفع في العراق.

املصادر: نظام اإلدارة املالية لسالح املهندسني، صندوق دعم االقتصاد، صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق: البناء ، صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق: لغير أعمال اإلعمار، ISFF، في 01/4/2011 و9/7/2011؛ USAID، رداً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 22/1/2010 ، 
16/4/2011 و7/7/2011.
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الخلفية
إن دياىل هي صورة مصغرة من العراق 

تحدها إيران، وإقليم كردستان، وبغداد، 
ومحافظة صالح الدين التي معظمها من 

السنيني ومحافظة واسط الشيعية بأغلبية 
ساحقة. وتعكس القضايا الرئيسية يف دياىل، 
وان كان ذلك عىل نطاق اصغر، التحديات 

التي تواجه العراق بشكل رئييس، وذلك 
بعالقتها املثرية للجدل بالطوائف، واقتصادها 

املختلط، وجغرافيتها املتنوعة. وعىل حد 
قول احد قادة اللواءات عن دياىل يف عام 

2007، "يوجد هنا  يف األساس جميع القضايا 
والرصاعات التي توجد يف أنحاء العراق." . . 

توجد هنا."187 

مع عدم وجود تعداد وطني منذ عام 
1987 ونزوح السكان عىل نطاق واسع قبل 
وبعد عام 2003، أصبح قياس حجم وتركيبة 

سكان املحافظات العراقية بدقة أمر مستحيل. 
املوقف صعب بشكل خاص يف دياىل بسبب 

النظام البعثي إلعادة التوطني الجامعي للعرب 
هناك، وما اتصل بذلك من طرد لألكراد يف 

فرتة ما بعد الحرب بني إيران والعراق. ومع 
ذلك تشري معظم التقديرات إىل إن غالبية 
سكان دياىل من العرب السنيني، ولكن كام 

يبني الشكل D.1، أنهم يشاركون اإلقليم مع 
مجموعات مختلفة. ويتشابك وسط هذا 
املوزايك العراقي شبكة أكرث تعقيدا من 

القبائل. ووفقا للجيش االمريىك، ففي عام 

2007 كان يوجد عىل ما ال يقل عن 25 قبيلة 
رئيسية وحوايل 100 من القبائل الفرعية، 

البعض منها اشتمل عىل فروع سنية وشيعية. 
وكام قام  عضو سابق يف مجلس محافظة 
دياىل بإخبار املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق يف متوز/يوليو إن التوترات 

العرقية كانت منخفضة قبل عام 2003 وذلك 
بسبب إن "صدام كان يحكم بقبضة من 

حديد."188 

اجلغرافية
عاصمة احملافظة: بعقوبة  
املنطقة: 6.828 ميل مربع    

)17.685 كيلومتر مربع(، 4.1% من أراضي الدولة
املدن الكبرى: بعقوبة،   

 بلدروز واخلالص وكفري، وخانقني

السكان 
نسبة السكان: 1.65 مليون   

)طبقا لتقديرات احلكومة العراقية في 2009(
املناطق الريفية مقابل احلضرية: 59% مقابل %41  

اجملموعات الطائفية واملذهبية الرئيسية: السنة   
)55%(، الشيعة )25%(، األكراد )10%(، وآخرون مبن 

فيهم التركمان واملسيحيني واليزيديني )%10(

االقتصاد السياسي
احملافظ:    

�عبد الناصر املهداوي
)جبهة التوافق العراقية(

رئيس مجلس احملافظة:    
�طالب محمد حسن 

)التحالف الكردستاني( 
الصناعة الرئيسية: الزراعة  

الوجود األمريكي
تاريخ إنهاء عمل فريق إعادة إعمار احملافظات   

�في ديالى: 
أيلول/سبتمبر 2011

مجموع األموال األمريكية اخملصصة إلعادة   
اإلعمارامللتزم بها: 1،06 مليار دوالر
استثمارات رأس املال األمريكية    

اجلارية: 54،9  مليون دوالر
استثمارات رأس املال األمريكية اخملطط لها:   

5،18  مليون دوالر

مالحظة: التقديرات السكانية مستندة على الردود على طلب البيانات 
من السفارة األمريكية في بغداد، 29/3/2009 ، 6/7/2009 ، و16/7/2009 ، 

�واملعلومات الواردة من جلنة استثمار ديالى. معلومات التمويل من 
فريق إعادة إعمار محافظة ديالى.

الرتكيز عىل ديايل

ملحوظة:  اخلريطة أعاله تبني التركيبة العرقية والدينية املتنوعة في محافظة ديالى. األشكال هي مؤشرات تقريبية، وينبغي أال تعامل على أنها مضبطوطة بالكامل.

املصدر:  HBCT, قسم كافالري األول, ”محافظة ديالى,“ ٢٠٠٦/١٠–٢٠٠٧/١٢, على النحو املصدر في كالري روسو, ”اانتخابات محافظة ديالى:املالكي واحلزب االسالمي العراقي ,“  
معهد دراسة احلرب, ٢٠١١/٣٠/١, ص ١٢.

السنة
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 خليط من السنة
 خليط من الشيعة

س
جري

 تي
هر

ن يالى
ر د

نه

إيران

متيمالسليمانية

صالح الدين

بغداد
بغداد

بعقوبةبلدروز

اخلالص

خانقني

كفري

عزامي

بلد

تارمية

تيجي
الراشدية

تركي

ماندالي

بحيرة حمرين

املقدادية

D.1 الشكل



التركيز على ديالي

48  I املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

وألنه ما زال ينبغي تطوير مصادرها من 
النفط والغاز الطبيعي عىل نطاق واسع، فام 
زال اقتصاد دياىل يعتمد بشدة عىل الزراعة. 

وهى عرفت يوماً باسم "مدينة الربتقال"  
وذلك ألن بها بساتني موالح وفرية، وتقبع 

عاصمة محافظة بعقوبة يف قلب وادي نهر 
دياىل الخصب والذي يقسم املحافظة من 

الشامل الرشقي إىل الجنوب الغريب. ولكن أكرث 
سكان املحافظة )40٪( يعيشون يف اكرب حي 

وهو حي بالداروز ومعظمه صحراوي.189 

النزاع العريب الكردي
وىف شامل بالداروز يقع حي خانقني- وهو 

املحور الرئييس للتوترات العربية الكردية يف 
محافظة دياىل. يف أعقاب الحرب العراقية 

اإليرانية، حاول صدام حسني إن يقوم 
"بتعريب" معظم أنحاء خانقني عن طريق 

طرد أعداد هائلة من األكراد الفيلية )الشيعة( 
من العراق، متهام إياهم بالتعاطف بشدة 

مع الشيعة من ذات ملتهم عرب الحدود. 
وبدورهم قام البعثيني بنقل العائالت العربية 
السنية التي من املعتقد أنها أكرث تعاطفا مع 
صدام- وذلك لالستيالء عىل املنازل التي تم 
إخالؤها. بعد عام 2003، تم إعادة توطني 
العديد من األكراد النازحني يف الحي، وقد 

وافقت حكومة إقليم كردستان )KRG(  عىل 
مطالبات بأجزاء من خانقني وأحياء كيفرى 

املجاورة- وهى مطالبات تنازعت عليها 
 190 .)GOI( حكومة العراق

وقد أدت هذه التوترات إىل مواجهة 
بني قوات البيشمرجة )الجيش( الكردية و 

الجيش العراقي يف آب/أغسطس 2008، 
عندما دخلت خانقني عنارص من الفرقة 1 

يف الجيش العراقي- وهى حركة يدعى رئيس 
أركان الجيش العراقي وهو احد األكراد 

بعدم معرفتها مقدما.191 ومثل النزاعات بني 
الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان 
عىل كركوك، فان املطالبات املتضاربة بشأن 

شامل دياىل تهدف إىل يتم تسويتها كجزء من 
العملية  املنصوص عليها يف املادة 140 من 

الدستور العراقي. ولكن، وحتى اليوم، مل تحرز 
الحكومة العراقية سوى تقدم ضئيل يف امليض 

قدما يف عملية املادة 140، والتي تتطلب منها 
القيام بكل من التعداد السكاين واالستفتاء. 
ومام يؤكد الطبيعة العالقة لهذا النزاع, انه 

يف أواخر ايار/مايو عام 2011، رفعت حكومة 
بلدية خانقني علم حكومة إقليم كردستان 

فوق الحدود الرسمية للعبور مع إيران للمرة 
األوىل.192 

ومنذ عام 2010، اشرتك الجيش األمرييك 
يف دوريات مشرتكة مع قوات األمن العراقية 

)ISF( والبيشمرجة )الجيش( الكردية عىل 
طول الحدود الجنوبية إلقليم كردستان. وحتى 

تاريخ 30 حزيران/يونيو  ال توجد محددة 
بشأن اى قوة، إن وجدت، ستحل محلهم إذا 
انسحب الجيش االمريىك من العراق كام هو 

مقرر بنهاية هذا العام. وهذا أدى إىل إن 
يقوم القائد العام السابق للقوات األمريكية 
يف العراق )USF-I( راميوند اوديرنو إن يثري 

علنيا يف العام املايض احتامل قيام قوات 
دولية لحفظ السالم تقوم بعمل دوريات يف 

املناطق التي يطالب بها كل من حكومة إقليم 
كردستان والحكومة العراقية.193 

األمن
احتدام حركة التمرد: 2006-2003

فيام بني عامي 2003 و2006، احتدمت 
حركات التمرد تدريجيا يف دياىل، حيث تدفقت 
جامعات مسلحة إىل املحافظة من املدن التي 
كان بها تواجد اكرب للتحالف العسكري، مثل 

بغداد.194 وبحلول حزيران / يونيو عام 2007، 
فقد وصل عدد الحوادث الشهرية إىل 1,023: 

195 ويوضح الشكل D.2 األحداث األمنية 

الكربى يف محافظة دياىل خالل ذروة العنف يف 
الفرتة من 2006 إىل 2008. 

وبحلول نيسان/أبريل من عام 2006، شعر 
أبو مصعب الزرقاوى، رئيس منظمة القاعدة 
يف العراق يف ذلك الحني مبا يكفى من األمن 

ليعلن دياىل عاصمة للخالفة التي انتوى إن 
ينشئها يف العراق. وىف نفس الشهر، شنت 

منظمة القاعدة يف العراق هجوما واسع 
النطاق يستهدف رضب أهداف عرب أنحاء 
دياىل من معاقلهم الريفية يف مزارع قرب 

بعقوبة. وعىل الرغم من إن قوات التحالف 
قتلت الزرقاوى يف رضبة جوية يف حزيران 
/ يونيو يف مخبأه بالقرب من بعقوبة. فان 

املوقف االمنى يف املحافظة استمر يف التدهور 
بينام انقىض العام ببطء. وقد تفاقمت 

التوترات الطائفية يف دياىل عىل اثر تصور 
السنيني إن الرشطة التي يسيطر عليها الشيعة 

تترصف بطريقة متحيزة. ففي حادث واحد 
اجتاحت الرشطة نحو 900 معتقل- جميعهم 

من السنة فيام عدا 2. 196 
وبينام يزيد املوقف االمنى سوء، توقفت 
حكومة دياىل عن العمل. وىف أيلول/سبتمرب 

من عام 2006، توقف مسئولو دياىل عن 
توزيع حصص الغذاء املنتظمة والوقود إىل 

السكان. وىف ترشين األول/أكتوبر توقفت مرة 
أخرى حكومة املحافظة بسبب املوقف االمنى 
املتدهور. وبحلول كانون األول/ديسمرب، ساد 
التمرد بشكل فعال يف بعقوبة معظم أنحاء 

دياىل.197 

تأمني دياىل: 2007
واعتبارا من كانون الثاين/يناير 2007، قامت 

قوات التحالف بقيادة فرقة الخيالة األويل 
األمريكية بإعادة السيطرة ببطء عرب أنحاء 

دياىل. وبعد تطهري قرية ترىك إىل جنوب 
الرشقي من بعقوبة من مقاتيل منظمة 

القاعدة يف العراق يف عملية عرفت باسم 
وعاء ترىك، قامت القوات األمريكية بالتدريج 
بالتوجه نحو عاصمة املحافظة. وىف محاولة 

للتصدي لتزايد وترية عمليات الواليات 
املتحدة، شنت منظمة القاعدة يف العراق 

عدة هجامت يف آذار/مارس ونيسان/أبريل 
باستخدام قنابل انتحارية ضد أهداف مدنية 

يف املدن والقرى باإلضافة إىل خطف وقتل 
العديد من مسئويل الحكومة العراقية. كام 

تشكل أيضا امليليشيات الشيعية تهديدا أمنى 
خطري. يف نهاية شباط/ فرباير كشفت القوات 

األمريكية عن مخبأ ألكرث من 150 سالح ايراىن 
الصنع، مشرية إىل إن الجار الرشقي للعراق 

)إيران( كانت تقوم بتزويد ميليشيات الشيعة 
التي تعمل يف دياىل.198

وىف 19 حزيران/يونيو 2007، بدأت 
الوحدات األمريكية وقوات األمن العراقية 

١,٠٢٣٢٠٠٧/٦

٩٦٢٠٠٤/١ ٤٦٢٠١٠/١٢

انفجار قذيفة مدفعية أمريكية خالل العمليات ضد املتمردين في 
�محافظة ديالى في كانون الثاني/يناير 2007. 

)صورة القوات األمريكية في العراق(
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عملية السهم الخارق لتطهري مدينة بعقوبة 
وضواحيها. عىل الرغم من استمرار القتال يف 
خالل الصيف، فبحلول آب/أغسطس كان قد 
تم تأمني معظم أنحاء بعقوبة، حيث قامت 

القوات األمريكية بطرد منظمة القاعدة 
يف العراق من املدينة واىل املناطق النائية. 

بحلول منتصف العام، ساهم التطرف الديني 
والتكتيكات الوحشية  التي تقوم بها تنظيم 

القاعدة يف العراق، مع الوجود العسكري 
املتزايد لقوات التحالف، يف إن يقوم الكثري 

من العلامنيني السنيني حلفاء تنظيم القاعدة 
بالتخيل عنها والبدء يف تقديم املعلومات 

االستخباراتية وغريها من املساعدات للجيش 
األمرييك. وقد تضمنت هذه املجموعات من 

املواطنني املحليني املعنيني حراس بعقوبة. 
وهم مجموعة تشكلت يف متوز/يوليو 2007 
لتوفري األمن يف عاصمة املحافظة. وىف نهاية 

األمر، سيقوم الجيش االمريىك بتقديم الدعم 
املايل إىل هذه املجموعات عن طريق مبادرات 

 199.)SOI( منظمة أبناء العراق

استقرار محفوف باملخاطر: 2011-2008
يف عام 2008، أكدت العمليات العسكرية 

التي قامت بها قوات التحالف يف دياىل عىل 
التخلص من فلول منظمة القاعدة يف العراق 

من املجتمعات الزراعية واملدن الصغرية يف 
وادي دياىل. وعىل النقيض من العمليات 

السابقة، والتي اجتاحت هذه املناطق بدون 

إن تخلف وراءها وجود أمنى دائم، بدأت 
وحدات الواليات املتحدة  وقوات األمن 

العراقية يف إنشاء مواقع استيطانية يف عدة 
مجتمعات نائية.200 ويقارن الشكل D.3 بني 
وجود منظمة القاعدة يف العراق يف دياىل يف 
كانون األول/ديسمرب 2006 إىل وجودها يف 

آذار/مارس 2008. 
وىف عامي 2007 و2008 منت التوترات 

بني قائد رشطة محافظة دياىل الشيعة غانم 
القريىش منظمة أبناء العراق التي معظمها 

من السنيني. وقد وصل هذا الرصاع إىل ذروته 
يف آب/أغسطس، عندما اقتحمت وحدات 
أمنية خاصة املركز الحكومي يف بعقوبة، 

وألقت القبض عىل مسئولني مؤيدين ملنظمة 

٢٠٠٨٢٠٠٧٢٠٠٦

نيسان/أبريل
أبو مصعب الزرقاوي يعلن 

ديالى عاصمة خلالفته

أيلول/سبتمبر
أوقفت حكومة ديالى شحنات 

غذاء نظام التوزيع العام 
والوقود 

نيسان/أبريل
القوات األمريكية العاملة تنشئ ٧ 

نقاط قتالية في بعقوبة وحولها

١٩ آب/أغسطس
أكثر من ١٠٠ ديالى 
من زعماء القبائل 
بديالى يوقعون على 
تعهد مبعارضة 
تنظيم القاعدة 
وغيره من املتمردين

٢٧ آب/أغسطس
الواليات املتحدة 
وقوات األمن العراقية 
تطلق عملية 
الكنيسة شمال 
بعقوبة

١٥ متوز/يوليو
هجوم االنتحاريني على مركز جتنيد 

اجليش العراقي في محافظة ديالى مما 
أسفر عن مقتل ٣٥

تشرين األول/أكتوبر
توقف حكومة ديالى 

أذار/مارس 
القاعدة تطلق 

هجمات واسعة 
النطاق في جنوب 

محافظة ديالى 

منتصف أذار/مارس
القوات االمريكية 

تعزز ديالى

كانون األول/ديسمبر
املتمردون يسيطرون على بعقوبة

١٩ حزيران/يونيو
عملية السهم اخلارق 
تستهدف املسلحني 

في بعقوبة

٧ حزيران/يونيو
قتل الزرقاوي في غارة 
جوية أمريكية

متوز/يوليو
عمليات إيثاكا وأوليمبوس تبعد 

تنظيم القاعدة من بلدة ديالى 
الصغيرة

٢٣ متوز/يوليو
أول اجتماع مصاحلة عقده شيوخ 

القبائل من مناهضي تنظيم 
القاعدة لألفراد القاعدة ومسؤولي 

محافظة ديالى

منتصف أيار/مايو
قائد الفرقة اخلامسة في اجليش 

العراقي اعفي من القيادة للتحيز 
الطائفي

كانون الثاني/يناير
قوات التحالف تتخلص من 
عناصر تنظيم القاعدة من 

اجملتمعات الزراعية شمال شرق 
بعقوبة

١١ آب/أغسطس
مجلس محافظة ديالى يقيل 
قائد شرطة احملافظة قريشي 
على خلفية التحيز الطائفي

منتصف آب/أغسطس
وحدة خاصة ملكافحة اإلرهاب 
في احلكومة العراقية تغير 
على مباني حكومة احملافظة، 
واعتقلت العديد من 
املسؤولني السنة بتهمة دعم 
تنظيم القاعدة

منتصف آب/أغسطس
اجليش العراقي يدخل منطقة 
خانقني؛ ويدخل في مواجهة 
مع قوات البيشمركة الكردية 

تشرين األول/أكتوبر
سلسلة من 
االجتماعات الكبرى 
للمصاحلة والتي 
عقدها الشيوخ 
املوالني للحكومة 
العراقية 

أيلول/سبتمبر
القاعدة تطلق سلسلة من 

الهجمات على جماعات 
املواطنني احملليني املعنية في 

ديالى 

٢٤ أيلول/سبتمبر
انتحاري يقتل ٢٨ في لقاء 

مصاحلة في بعقوبة
كانون 

الثاني/يناير-شباط/فبراير
مداهمات للجيش األمريكي 
في املناطق الريفية في شرق 

وجنوب بعقوبة

آذار/مارس-حزيران/يونيو
قوات األمن العراقية 
وأبناء العراق تزيد من 

وجودها في شمال شرق 
بعقوبة 

آب/أغسطس-أيلول/سبتمب
رقوات األمن العراقية تلقي 
القبض على عدد من قادة 

أبناء العراق في ديالى

تشرين الثاني/نوفمبر-كانون األول/ديسمبر
تستهدف عملية ريبر رايدر عناصر تنظيم 
القاعدة العاملني في املناطق الريفية خارج 
بعقوبة

ملحوظة: يبرز هذا اإلطار الزمني األحداث األمنية الرئيسية اخملتارة في الفترة ٢٠٠٦−٢٠٠٨. 

املصدر: حتليل املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق لوثائق الواليات املتحدة واحلكومة العراقية ومفتحة املصدر باللغتني اإلنكليزية والعربية.

األحداث األمنية الهامة يف دياىل، ٢٠٠٦−٢٠٠٨

D.2 الشكل

�ضبط ذخائر من مسلحني في محافظة ديالى. 
)صورة القوات األمريكية في العراق(

�جندي من اجليش العراقي في دورية خارج بعقوبة. 
)صورة القوات األمريكية في العراق(

نقطة تفتيش تابعة ألبناء العراق في محافظة ديالى. )صورة القوات 
األمريكية في العراق(
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املقاطعة أنه يف كل مرة يخطو فيها خارج 
منزله فكأنه "يسري إىل املجهول:"203

ال يوجد اى شئ يجعلني متفائال. إذا 
كان هناك اى شئ فأنا أسخر. وما دامت 
الطائفية موجودة فسوف تقتل كل أمل 

وتفاؤل، وسوف يسود الخوف. ونحن 
كدولة بحاجة إىل األمن. لقد رجعنا إىل 

الخلف 100 عام. والدول األخرى يف 
املنطقة والتي كانت يوما مجرد رمال- 

فهي اليوم مزدهرة. . . وتبدو مثل املدن 
األوروبية. وكل ما نريده يف العراق 

هو االستقرار الكايف لنبدأ يف اللحاق 
بالركب.204 

مستقبل التواجد االمريىك.
وبينام أعرب مسئويل املحافظة الذين تحدثوا 
إىل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

عن مشاعرهم املختلطة بشأن الرحيل 
املخطط للقوات األمريكية املتواجدة حاليا 
يف بعقوبة، اتفقوا باإلجامع عىل رغبتهم يف 

إن تبقى الواليات املتحدة بعض التواجد 
يف املحافظة بعد كانون األول/ديسمرب عام 

2011. وقد اخرب احد مسئويل دياىل املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق قائال: "إذا 

قامت الواليات املتحدة األمريكية بسحب 

وبعد أسبوعني، جرح محافظ بعقوبة عندما 
انفجرت إحدى العبوات الناسفة قرب موكبه. 

وىف أعقاب هذه الهجامت، أعلن عدد من 
املسئولني يف محافظة دياىل عزمهم عىل تجنب 

املرافق الحكومية باملحافظة وأداء عملهم يف 
أماكن أخرى حتى يتحسن الوضع األمني.202 
ويرسد الشكل D.5 األحداث األمنية الهامة 

األخرية يف محافظة دياىل.
وقد أعرب مسئويل دياىل عن مخاوفهم 
الجسيمة إىل املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق يف اجتامعات متوز/يوليو عن 
املوقف االمنى. وقد أشار املدعى العام يف 

أبناء العراق وضد القريىش بعد معركة نارية 
مع حراس املركز. وما زالت قوات األمن 

العراقية تحجم عن دمج منظمة أبناء العراق 
 D.4 يف دياىل يف وحداتها )انظر الشكل

للحصول عىل معلومات عن برنامج منظمة 
أبناء العراق يف دياىل(.201 

وعىل الرغم من تحسن املوقف االمنى يف 
دياىل منذ عام 2008، تظل هذه املحافظة 

واحد من أكرث محافظات العراق تقلباً. يف 14 
حزيران/يونيو من عام 2011، استهدف عدة 
مفجرين انتحاريني ومسلحني مبنى الحكومة 

باملحافظة. وقد توىف ما ال يقل عن 9 أشخاص 
يف هذه الهجمة وأصيب حوايل 17 بجراح. 

D.3 الشكل

كركوك

الرمادي

بغداد

بعقوبة

سامراءٍ

الفالوجة

تكريت

كركوك

الرمادي

بغداد

بعقوبة

سامراء

الفالوجة

تكريت

محافظة ديالىمحافظة ديالى

 التركيز
الشديد

 اجليوب
 املعزولة

الرئيسية

 اجليوب
 املعزولة

الرئيسية
التركيز
الشديد

كانون األول/ديسمبر  2006  آذار/مارس ٢٠٠٨

املصدر: القوات متعددة اجلنسيات في العراق، رسوم بيانية ملرافقة شهادة اجلنرال ديفيد بتراوس، أمام جلسة استماع جلنة اخلدمات املسلحة في مجلس الشيوخ، "حول الوضع في العراق والتقدم الذي أحرزته حكومة العراق في معايير االجتماع وحتقيق 
املصاحلة" ، ٤ / ٨ / ٢٠٠٨، الشريحة رقم ٨.

القاعدة يف محافظة دياىل،  ٢٠٠٦ يف مقابل ٢٠٠٨

D.4 الشكل

بداية من تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٨، تولت احلكومة العراقية (GOI) تدريجيا 
املسؤولية الكاملة عن إدارة برنامج أبناء العراق (SOI) من قوات التحالف 

العسكرية، والسيطرة على أكثر من ٨٫٦٠٠ من األفراد في ديالى في ١ كانون 
الثاني/يناير ٢٠٠٩. ومبوجب شروط اتفاق مع القوات املتعددة اجلنسيات في العراق، 
فقد وعدت احلكومة العراقية بتوفير فرص العمل جلميع أعضاء أبناء العراق البالغ 
عددهم ٩٥٫١٢٠، سواء في الوزارات األمنية (الدفاع والداخلية) أو في أماكن أخرى. 
ومع ذلك، فقد بني تقرير تدقيق أصدره املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق في 
كانون الثاني/يناير ٢٠١١، أفاد بأن حتقيق هذا الهدف كان حتديا. وحتى تاريخ كانون 

األول/ديسمبر ٢٠١٠، مت نقل حوالي ٤٢٪ من جميع العاملني إلى وظائف في احلكومة 
العراقية ولكن  كان فقط ٤٦٣ (٥٫٣٪ من جميع أبناء العراق املنقولني) جاءوا من 

محافظة ديالى.

إجمالي قوة أبناء العراق

نسبة األفراد في ديالى حتى تاريخ ٢٠٠٩/٤

تعطل أفراد أبناء العراق

٪٩٫١

أبناء العراق يف محافظة دياىل

المصدر: تدقيق المفتش العام ۱۱-۰۱۰, ”برنامج أبناء العراق: النتائج غير مؤكدة والضوابط المالية ضعيفة,“ ۲۰۱۱/۲۸/۱.
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النظام اإلداري
ما زالت العالقات بني حكومة املحافظة 
وبغداد محل جدل إىل حد ما وىف الربع 

السنوي الحايل، هدد محافظ دياىل باالستقالة 
إذا فشلت الحكومة العراقية يف تحرير 

معتقلني بعينهم وقبول طلباته فيام يتعلق 
مبسائل أمنية أخرى.207 ومع ذلك فحتى تاريخ 

10 متوز/يوليو فانه مل ميض قدما يف تهديده. 

 انتخابات املحافظات،
2005 و2009

يف عام 2005، أدت املقاطعة واسعة النطاق 
إىل قام بها معظم األحزاب السياسية السنية 
العربية ألول انتخابات محافظات بعد عام 
2003 إىل حصول تحالف األحزاب الشيعية 

عىل حوايل 50٪ من 41 مقعد يف مجلس 
محافظة دياىل، عىل الرغم من إن عدد 

الشيعة ال يتجاوز ربع النسبة السكانية يف 
املحافظة. وقد فاز الحزب السني العريب 
الكبري يف انتخابات املحافظة يف دياىل يف 

عام 2005، وهو الحزب االسالمى العراقي 
ب14 مقعد. وقد فازت الكتلة الكردية 

بالسبعة مقاعد املتبقني. ولذلك، فان السنيني 
العرب الذين يشكلون أكرث من نصف سكان 
املحافظة حصلوا عىل ثلث املقاعد فقط يف 

مجلس املحافظة. وبعد انتخابات عام 2005, 
قام أعضاء املجلس باختيار رعد حامد املال 

جواد التميمى ليصبح حاكم، وهو عريب 
شيعي ينتمي إىل الحزب املعروف أالن باسم 

املجلس األعىل اإلسالمي العراقي.208 
وبعد أربعة سنوات، زاد اإلقبال السني 

العريب مام أدى إىل وجود حزبني سنيني 
عربيني يشغالن املركز األول والثاين يف 

انتخابات محافظة دياىل عام 2009. وقد 
اجتمعت اتفاقية االتحاد وجبهة اإلصالح 
واملرشوع العراقي القومي ليفوزوا ب15 

مقعد من أصل 29 مقعد يف مجلس املحافظة 
الذي انخفض حجمه حديثا. وقد انتخب 

املجلس بعد ذلك عبد النارص املهداوى وهو 

يف حروبه ضد إيران وقوات التحالف التي 
تقودها الواليات املتحدة، وتم وضعهم يف 

 )DoS( الواليات املتحدة. قامئة وزارة الخارجية
للمنظامت اإلرهابية األجنبية. يف منتصف عام 

2004، منحت قوات التحالف الحامية إىل 
سكان املخيم مبوجب القانون الدويل رشيطة 

التخيل عن أسلحتهم. 
يف األول من كانون الثاين/يناير، عام 

2009، نقل الجيش االمريىك السيطرة عىل 
مخيم ارشف ويبلغ عدد سكانه حوايل 3400 

ساكن إىل الحكومة العراقية عىل أساس إن 
تتواصل هذه الحامية. ومع ذلك فقد دخلت 

وحدات قوات األمن العراقية مرتني عىل األقل 
منذ كانون الثاين/يناير 2009، وقد أسفرت 
كل مواجهة عن وفيات عديدة. ويف اآلونة 
األخرية، أدى توغل قوات األمن العراقية يف 

مطلع نيسان/أبريل إىل وفاة أكرث من 30 من 
سكان املخيم. وقد حاول وفد من الكونجرس 

االمريىك زيارة مخيم ارشف خالل رحلة 
حزيران/يونيو 2011 إىل العراق، ولكنه مل 

يحصل عىل إذن الحكومة العراقية باالرتحال 
إىل هناك. وتدعو خطط الحكومة العراقية 

الحالية إىل إغالق مخيم ارشف بحلول نهاية 
العام نقل منظمة مجاهدين خلق إيران إىل 
مكان آخر إما يف العراق أو يف دولة أخرى.206

جميع إفرادها )مدنيني وعسكريني( من 
املحافظة ستكون هذه غلطة كبرية جدا." 

وقد أشار مسئويل دياىل إىل التوترات الدينية 
والعرقية املتأججة- بني السنيني والشيعة، 

وبني العرب واألكراد- وموقعها االسرتاتيجي 
عىل الحدود اإليرانية كسببني يرجحا من كفة 

الوجود األمرييك املستمر يف املحافظة.205 

مخيم ارشف: قضية طال أمدها
بقع شامل رشق مدينة الخالص، وقد آوى 

مخيم ارشف أعضاء منظمة مجاهدين 
خلق إيران )MeK( )واملعروفة أيضا باسم 
منظمة املجاهدين الشعبية يف إيران( ألكرث 

من عقدين من الزمان. وقد حاربت منظمة 
مجاهدين خلق إيران كحلفاء لصدام حسني 

نيسان/أبريل  
األربعاء ١٣ نيسان/أبريل: مسؤول حكومي محلي أصيب من عبوة ناسفة في بعقوبة

اخلميس ١٤ نيسان/أبريل:  جنا رئيس الشرطة من هجوم بالقنابل على مقر إقامته في بعقوبة
اخلميس ٢٨ نيسان/أبريل: هجوم انتحاري في مسجد شيعي في بلدروز، مما أسفر عن مقتل ٨ وإصابة حوالي ١٨  

اجلمعة ٢٩ نيسان/أبريل: مقتل إمام مسجد في خانقني مع عائلته على يد مسلحني؛ و٤ من أعضاء الصحوة قتلوا في هجوم مسلح على 
منزل جنوبي بعقوبة

                        أيار/مايو
اجلمعة ٦ أيار/مايو: طعن حارس شخصي ألحد مشايخ الصحوة في اجلنوب من بعقوبة 

السبت ٧ أيار/مايو: مقتل ١٠ من ضباط الشرطة بجروح في هجوم بسيارة ملغومة في بعقوبة، وقتل ٥ وأصيب ٣ جرحى في هجوم على 
مصرف تغيير عملة في بعقوبة

األربعاء ٢٥ أيار/مايو: مقتل مسئول بوزارة النفط على أيدي مسلحني في خانقني
السبت ٢٨ أيار/مايو: مقتل ٢ في هجمات (بالعبوات الناسفة والقنابل اليدوية) مما أسفر عن مقتل  ١ مدني وجرح ٣ من ضباط الشرطة في 

بعقوبة

حزيران/يونيو  
الثالثاء ٧ حزيران/يونيو: مقتل قائد شرطة هبهب، وهي بلدة صغيرة غرب بعقوبة، في انفجار لقنبلة 

السبت ١١ حزيران/يونيو: مقتل ضابط متقاعد من اجليش العراقي وابنه بواسطة تفجير قنبلة في خانقني 
الثالثاء ١٤ حزيران/يونيو: هاجم انتحاريون ومسلحون مجمع احلكومة احمللية في بعقوبة بديالى مما أسفر عن مقتل ٢  من ضابط الشرطة 

وإصابة أكثر من ٢٠ آخرين 
السبت ١٨ حزيران/يونيو: مقتل ٣ في انفجار بعقوبة  

األحد ١٩ حزيران/يونيو: انفجار قنبلة مفخخة في بعقوبة  تقتل ١ وتصيب ١٣
االثنني ٢٠ حزيران/يونيو: عمدة مدينة جديدة الشط، وهي بلدة صغيرة إلى الشمال من بعقوبة، قتل على يد مسلحني هاجموا منزله

األحد ٢٦ حزيران/يونيو: انتحاري يقتل قائد الشرطة قرب بعقوبة
الثالثاء ٢٨ حزيران/يونيو: جنا رئيس بلدية بعقوبة من هجوم بعبوة ناسفة على سيارته  

                      متوز/يوليو
االثنني ٤ متوز/يوليو:مسئول من حزب االحتاد الوطني الكردستاني قتل بالرصاص في شمال شرق بعقوبة

األربعاء ٦ متوز/يوليو: قتل ٢ من ضباط الشرطة وأصيب ١٩ أشخاص آخرين في هجوم بسيارة مفخخة في بعقوبة 
اخلميس ٧ متوز/يوليو: عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محل جزار غرب بعقوبة مما أدى إلى إصابة ٣ 

السبت ٩ متوز/يوليو: دراجة نارية مفخخة انفجرت في بعقوبة مما أسفر عن إصابة  ١٥

ملحوظة: القصد من احلوادث األمنية املذكورة أعاله هو توفير شعور حول أنواع العنف التي حتدث في محافظة ديالى. وليس املقصود منها أن تكون قائمة شاملة بجميع 
احلوادث األمنية.

املصدر: حتليل املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق للمصادر املفتوحة املصدر من املستندات باللغة اإلجنليزية واللغة العربية, ٢٠١١/٤–٢٠١١/٧.

أحداث العنف املختارة يف دياىل، ٢٠١١/٤/١٠−٢٠١١/٧/١٠

D.5 الشكل

مسئولو قوات األمن العراقية وأبناء العراق يتشاورون في قاعدة أمريكية 
في محافظة ديالى. )صورة القوات األمريكية في العراق(

نائب املفتش العام للمفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق يلتقي مع 
مسئولي محافظة ديالى.
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اجل الحصول عىل موطئ قدم يف املحافظة 
ومل تتلق اى متويالت من وزارة املالية. ومل 
يتم دفع مرتبات املفوضني التسعة الذين 

يقودون لجنة االستثامر باملحافظة، كام 
أنهم يعملون حاليا من منزل مؤجر. ويقوم  

فريق إعادة إعامر محافظات العراق 
االمريىك )PRT( يف دياىل مبساعدة لجنة 

االستثامر باملحافظة للحصول عىل مقر 
دائم. 

الزراعة
تحتوى دياىل عىل حوايل 10٪ من جميع 

االراىض الصالحة للزراعة يف العراق. وقطاعها 
الزراعي هو املصدر الرئييس للتوظيف يف 

املحافظة ويوفر تقريبا 70٪ من جميع 
الوظائف الغري حكومية. وتتضمن املحاصيل 

األساسية البلح )والذي يوجد منه أكرث من 72 
صنف محىل(، واملوالح، والخرضوات املوسمية 
)مثل الباذنجان والفلفل(، والدقيق، والشعري، 

والعنب، والتني.214 
وقد سجلت معظم االراىض الزراعية يف 
دياىل لتجمعات قبلية، يف ظل اإلمرباطورية 

العثامنية. واليوم، تقام املزارع يف ظل 
مجموعة من األعامل، وتتضمن القطاع 

الخاص، والقبىل، وما متلكه الحكومة وتشغله، 
باإلضافة إىل ما متلكه وتقدمه لرجال األعامل 
أو املواطنني لالستغالل التجاري. هذا النظام 

املعقد للملكية األرض ليست سوى عامل 
واحد تؤثر عىل تنمية القطاع الزراعي يف 

محافظة دياىل. وتتضمن التحديات األخرى 
انخفاض معدل هطول األمطار، والتي تصل 
معدالتها إىل  أربع بوصات يف السنة، وسوء 
صيانة قنوات الري، ونقص األسمدة، مرافق 
التخزين املربدة املحدودة، وشبكات الطرق 

السيئة.215 
وتأىت معظم املياه املستخدمة يف الزراعة 

نهر دياىل، والذي يجرى من إيران عرب 
إقليم كردستان إىل املحافظة. ووفقا ملدير 

عام املحافظة للموارد املائية، فان الكميات 
املحررة من إيران، تعسفية متاما بسبب عدم 

وجود اتفاقيات بني الحكومتني." كام إن 
حكومة إقليم كردستان تقوم بوضع سدود 
عىل املياه، مام يؤدى إىل املزيد من القيود 

عىل موارد املحافظة. وكنتيجة لذلك، فنحن 
ال نستطيع تخطيط اى شئ" عىل حد قول 

املدير العام.
وقد توصلت الدراسات عىل املياه الجوفية 

إىل إن عمق جداول املياه يصل إىل ما بني 
60 و360 قدم، ولكن نسبة امللوحة العالية 

من أصل 13 مقعد يف دياىل، مع حوايل ٪60 
من الناخبني املؤهلني بأصواتهم. وقد وصل 

التحالف الوطني العراقي والذي يهيمن عليه 
الشيعة إىل املركز الثاين، فائزاً ب3 مقاعد. 

وقد فاز كل من التحالف الكردستاين وائتالف 
دولة القانون رئيس الوزراء نورى املاليك مبقعد 

واحد.210 

التنمية االقتصادية
ووفقاً ملسئويل دياىل وقادة املجتمع الذين 

التقى بهم املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق يف أوائل متوز/يوليو 2011، فان اقتصاد 

املحافظة هو احد أسوأ األداء املوجود يف 
العراق. وقد قدر مسئويل دياىل البطالة بحوايل 

ثلثي نسبة السكان الذين يف سن العمل. 
وهناك عجز يف تشغيل اقتصاد املقاطعة، 

فهو ينتج القليل الذي يساهم يف الخزائن 
الوطنية بينام يقوم بسحب 120 مليون دوالر 

سنويا من بغداد للراتبات واالعانات وأرجع 
مسئولو دياىل ضعف أداء االقتصاد إىل حالة 
الفوىض التي اتسمت بها املحافظة قبل عام 

.2008
وقد أضاف املسئولون انه عىل الرغم 

من إحراز بعض التقدم يف السنوات الثالثة 
املاضية، فقد تدهور امن املحافظة يف األشهر 
األخرية، حتى انه يضع هذا التقدم الهش يف 
مخاطرة كبرية.211 وقد تسببت البيئة األمنية 

الغري مستقرة يف محافظة دياىل يف أثناء 
الرشكات األجنبية من تخصيص املوارد الالزمة 
للمحافظة. وقد توصلت إحدى الدراسات إىل 

انه مل يجرى يف دياىل نشاط تجارى اجتبى 
سوى أقل من ٪1.212

تشجيع االستثامر باملحافظة 
متلك دياىل اثنان من املنظامت الرئيسية يف 

مجال تشجيع االستثامر لتحسني االقتصاد:213
• الغرفة التجارية يف دياىل. إن الغرفة 	

التجارية هي اكرب مؤسسة للتنمية 
االقتصادية يف املحافظة حيث يصل عدد 

أعضائها إىل حوايل 5000 عضو. وهى تساعد 
رجال األعامل يف الحصول عىل قروض، 

ومراقبة التضخم، وتشجيع الصادرات. ومع 
ذلك، فقد أبلغت الغرفة عن إن وزارة 

الداخلية تقوم بعرقلة عملياتها إىل حد ما 
عن طريق مصادرة نصف مباين مقراتها.

• لجنة االستثامر باملحافظة )PIC( ولجنة 	
االستثامر باملحافظة والتي تعاىن من رصاع 
سيايس منذ إنشائها منذ عامني. تناضل من 

سنى كمحافظ.209 ويقارن الشكل D.6 بني 
النسبة السكانية التقريبية للشيعة والسنيني، 
واألكراد يف عام 2005 و2009 بنسبة مقاعد 

املجلس التي فاز بها كل مجتمع. 

مجلس النواب
يف آذار/مارس عام 2010 يف االنتخابات 

الوطنية الربملانية، فاز رئيس الوزراء السابق 
إياد العالوى عن حزب العراقية ب8 مقاعد 

سكان مدينة اخلالص يتشاورون مع مسئولي قوات األمن العراقية حول 
هجمات املتمردين. )صورة القوات األمريكية في العراق(

D.6 الشكل

املقاعد التي فازت بها محافظةديايل يف العام 
٢٠٠٥ مقابل العام ٢٠٠٩

من نسبة التعداد السكاني ٪

نتائج انتخابات ٢٠٠٥نتائج انتخابات ٢٠٠٩

 GOI, IHEC, ;نتائج االنتخابات، القضية رقم. ٣٠, ٢٠٠٩/٢ ,UNAMI :املصادر
www.ihec.iq/arabic, ترجمة املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق, 

الوصول إليه في ٢٠٠٩/٢/٢٢; السفارة األمريكية في بغداد, ردا على طلب املفتش العام 
اخلاص إلعادة إعمار العراق احلصول على بيانات بتاريخ, ٢٠٠٩/٤/٢. 

ديالي

 ٪٠
٪١٠

٪٢٠

٪٣٠

٪٤٠

٪٥٠

٪٦٠

٪٧٠

٪٨٠

الشيعة السنة األكراد أخرى
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النشاط الصناعي
و وفقا لفريق إعادة إعامر محافظات 

العراق ديايل, فان الرشكات الكربى العاملة 
يف املحافظة )تلك التي تضم أكرث من 100 
موظف( توفر وظائف ألكرث من 11.000 
فرد.223 ومع ذلك فان الكثري من الرشكات 
الكربى بديايل ليست جاهزة للعمل. ولقد 

تسببت الواردات الرخيصة يف ايقاف 
العمليات الخاصة مبصانع اعداد األغذية , 

حيث أن منتجاتهم تم تسعريها للخروج من 
السوق. وتلعب السياسات دور أيضا. فعىل 

سبيل املثال, فان مصنع الخالص للكحول 
الطبي متوقف بسبب أن الحكومة العراقية 
نفت متويل أصحابه, مستشهدة بارتباطهم 
الوثيق بالحكومة البعثية السابقة. يلقخص 

الجدول D.1 الحالة الراهنة للمشاريع 
التجارية الكربى بديايل.224 

 الرشكات اململوكة للدولة: 
دراسة حالة

)SOE( ان أكرب املشاريع اململوكة للدولة
والعاملة يف املحافظة هي رشكة مدينة ديايل 

للصناعات الكهربائية )DEI(. تاسست يف 
عام 1977, وبدأت الرشكة يف انتاج مجموعة 

متنوعة من البضائع االستهالكية والصناعية 
الصغرية يف وقت مبكر من عام 1980. ومن 

خالل توظيف أكرث من 3.500 عامل , فالرشكة 
تصنع شمعات اإلشعال، و سخانات املياه، 

واملحوالت الكهربائية و األفران ومراوح 
السقف والتي تباع أساسا إىل مختلف 

الوزارات يف الحكومة العراقية.225 
وعىل الرغم من أن الوضع األمني تسبب 

يف توقف العمليات يف وقت ما من عام 
2007, فان مشكالتها الرئيسية يف الوقت 

الحايل هي األكرث دنيوية واألكرث استمراراً. ان 
إمدادات الطاقة غري املنتظمة غالبا ما تعطل 

خطوط االنتاج, وتظل أساليب االدارة الحديثة 
مجهولة اىل حد كبري. وعالوة عىل ذلك, فان 

مسئويل دياىل انه ليس هناك رقابة عىل تلك 
األموال بعد إقراضها.219 

الغاز الطبيعي والنفط.
يف يوم 5 حزيران/يونيو 2011 وضعت وزارة 
النفط اللمسات األخرية لعقد مدته 20 عاما 
مع االتحاد املايل تحت القيادة الرتكية وذلك 

لتطوير حقل املنصورية للغاز الطبيعي, والذي 
يقع عىل بعد حوايل 50 كيلومرت شامل رشقي 

بعقوبة, بالقرب من الحدود االيرانية. ويتم 
تقدير هذا الحقل بقدرته عىل انتاج حوايل 

320 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا. 
وكجزء من الصفقة, فان الرشكة الرتكية للنفط 

والغاز اململوكة للدولة )TPAO( سوف 
تساهم بنسبة 50٪ من االستثامرات الالزمة 

الستغالل هذا الحقل, والرشكة الكويتية للطاقة 
ستساهم بنسبة 30٪, و مؤسسة الغاز الكورية 

ستوفر النسبة املتبقية وهى 20٪. وليس من 
املقدر ان يكون االنتاج قابال للتشغيل حتى 

عام 2015. 220 
ولقد أعلنت وزارة النفط خططها الدارة 
جولتها الرابعة للرتخيص الهيدروكاربوين يف 

أوائل عام 2012, والتي ستشمل موقع كبري 
للتنقيب عن الغاز الطبيعي املمتد من جنوب 

ديايل تحت الحدود بني املحافظات وحتى 
الوسيط الشاملية.221 

ان ديايل تفتقر اىل حقول النفط الكبرية 
املوجودة يف املحافظات الواقعة عىل شاملها 

وجنوبها, مام يساهم يف افقارها نسبيا. وتقع 
معظم مستودعات النفط املتواضعة يف ديايل 

يف املنطقة الشاملية من املحافظة. نفط خانة, 
و هو الحقل األكرب, و ينتج ما يقرب من 

16.000 برميل يوميا , والكثري منهم يتم شحنه 
اىل بغداد بواسطة شاحنات للتكرير. و وفقا 
لفريق إعادة إعامر محافظات العراق ديايل, 

فان قطاع النفط يوفر نحو 32.000 وظيفة يف 
ديايل.222 

ومستويات الكربيت جعلتها غري قابلة 
لالستعامل. ونتيجة لذلك، أصبح الكثري من 

الناس غري قادرين عىل الحفاظ عىل مزارعهم 
وهاجروا إىل املدن وانضموا إىل صفوف 

العاطلني عن العمل. وقد قال املدير العام 
إن مكتبه يحاول تبنى تقنيات ري جديدة 

مثل الري بالتنقيط مبساعدة فرق إعادة 
إعامر املحافظات يف دياىل، ولكنه رصح بان 

التحديات ما زالت ضخمة.216
وىف 9 متوز/يوليو، قام سكان خانقني مبسرية 

احتجاج ضد قرار الحكومة اإليرانية لوقف 
تدفق املياه يف مجرى النهر يف احد روافد نهر 
دياىل. ووفقا لرئيس مجلس دياىل، فقد تقدم 
املسئولني املحليني بشكوى رسمية مع بغداد 

حول تلك املسالة يف ايار/مايو، ولكنهم مل 
يتلقوا أى رد.217

املعامالت البنكية
إن القطاع املرصيف مكون اساىس من اقتصاد 

املحافظة ولكنه ايضا يناضل لتناول التحديات 
املتعددة. يوجد حوايل 11 فرع فقط من بنىك 

الرافدين و رشيد اململوكني للحكومة لخدمة 
املحافظة ألكرث من 1.6 مليون شخص. وقد 

أكد مرشف القطاع املرصيف يف دياىل عىل 
الحاجة إىل فتح بنوك خاصة يف املحافظة 
بسبب امتالكها لبنية تحتية تقنية أفضل 

وفريق عمل أكرث خربة.218 
وتقوم البنوك بجعل القروض متاحة 

لسكان دياىل، وان كان ذلك عىل نحو محدود. 
ويقدم البنك العقارى التابع للحكومة 

العراقية قروض ملدة 20 عاما للمنازل بنسبة 
2٪، بينام يقدم الرافدين قروض ملدة 15 سنة 
بنسبة 8٪. ومن اجل أولئك األشخاص الذين 
يتبعون القانون االسالمى والذي يحرم املبالغ 
ذات الفوائد، فان الحكومة العراقية تبحث 

إنشاء البنوك اإلسالمية. كام انشأ أخريا رئيس 
الوزراء املاليك صندوق يقدم خمسة أنواع من 

القروض بدون فوائد للمزارعني. ولكن ذكر 

مسئولو ديالى في افتتاح مهرجان التمر السنوي في بعقوبة. )صورة 
القوات األمريكية في العراق(

دوريات مشتركة بني الواليات املتحدة وقوات األمن العراقية بالقرب من 
�نهر ديالى. 

)صورة القوات األمريكية في العراق(

دورية أمريكية تعترض قطيع من املاشية في املناطق الريفية من 
�محافظة ديالى. 

)صورة القوات األمريكية في العراق(
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األسواق، والتي تعاين بالتايل من رضر كبري 
عندما تقود القوات األمريكية والعراقية 

عمليات تطهري تهدف اىل القضاء عىل تلك 
األوكار اإلرهابية. ولقد عاىن سوق أروبا يف 

املقدادية, وهو أكرب أسواق ديايل, من رضر 
جسيم كنتيجة لتلك العمليات.229 يلخص 

الجدول D.2 جهود متويل الواليات املتحدة 
من أجل تجديد أسواق ديايل.230

سيادة القانون 
ونقال عن الزيادات األخرية يف العدد االجاميل 

لالدانات, فان القايض األسايس للمحافظة و 
ممثل االدعاء األسايس قد قاال للمفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق بأن قضاء ديايل, 

عىل الرغم من أنه يواجه تحديات عميقة, 
فانه يحسن من أدائه. وأشار املدعي العام 

اىل أن ضخامة وتعقيد القضايا هي املشكلة 
الرئيسية التي تواجه القضاة يف ديايل. و ذكر 
أن حوايل 70٪ من االدانات األخرية تضمنت 

قضايا ارهاب. ولقد قال ,"قبل عام 2003 

التدهور االقتصادي العاملي لعام 2008 أحبط 
الجهود الرامية الجتذاب مستثمرين أجانب, 

مام أسفر عن تراجع االتحاد املاىل املرصي 
األردين عن التزامه املبديئ برشاء ملكية51٪ من 

الرشكة.226 وعىل الرغم من هذه التحديات, 
فان فريق إعادة إعامر محافظات العراق 

ديايل أقر بأن الحكومة العراقية طلبت مؤخرا 
محوالت كهربائية بأكرث من 20 مليون دوالر 

من رشكة مدينة ديايل للصناعات الكهربائية.227 

الرشكات الصغرية واملتوسطة الحجم
ويف حني أن املشاريع الكربى اململوكة للدولة 

تسيطر عىل الكثري من االقتصاد الحاكم يف 
العراق يف فرتة ما قبل الحرب, فان السنوات 
الثامين املاضية شهدت ظهور رشكات صغرية 
ومستقلة. ولقد تأسست أكرث من 70٪ من 

الرشكات الصغرية واملتوسطة الحجم يف ديايل 
منذ عام 2003. و من هؤالء, 45٪ يعملون يف 

مجال التجارة, يقومون ببيع سلع استهالكية 
أو منتجات أخرى خارج األسواق )العربية 

لالسواق( أو يف محالت صغرية. يعرض الشكل 
D.7 اخرتاق قطاع من هذه األعامل, مع 

مقارنتها بباقى انحاء العراق.228
عىل الرغم من أنهم سبقوا املراكز األمريكية 

باالف السنني, فاألسواق تخدم كثريا بنفس 
الوظيفة، فهي تعمل عىل الجمع بني مجموعة 

متنوعة و واسعة من املؤسسات التجارية  و 
مقدمو الخدمات يف مكان واحد. ويف ديايل, 

فان حوايل 50٪ من الرشكات الصغرية تقيم يف 
األسواق، كام هو الحال يف العديد من مكاتب 

األطباء واملحاميني وغريهم من املهنيني. وادراكا 
ألهمتيهم للسوق املحيل, فان القاعدة تجري 
عمليات انطالقا من قواعدها املوجودة داخل 

1.D اجلدول

أوضاع الشركات الكبرى في محافظة ديالى، 2011/7

مجموع املوظفنياالسم التجاريالوضع 

الشركات العاملة حالياً

شركة ديالى العامة للصناعات 
الكهربائية )%51 قطاع خاص و49% 

قطاع عام(
3,500

مصنع طوب بالدروز )100% 
قطاع عام(

2,000

صوامع خان بني سعد )100% 
قطاع خاص(

270

مصنع طوب بغداد اجلديد )100% 
قطاع خاص(

240

الشركات غير العاملة

مصنع دهليكي لألطعمة النباتية 
1,500)%100 قطاع خاص(

مصنع العوري للمعامل الغذائية 
1,500)بعقوبة( )%100 قطاع خاص(

مصنع نسيم البرادعي لتجهيز 
التمر )مملوك للقطاع اخلاص األردني(

1,000

مصنع حليب املقدادية )100% 
قطاع خاص(

300

الكحول الطبي في مدينة اخلالص 
210)%51 قطاع عام، %49 قطاع خاص(

مصنع تعبئة املياه بخان بني سعد 
200)غير محدد(

مصنع تعبئة املياه بالبلدروز )غير 
محدد(

200

100مصنع دجاج املقدادية )غير محدد(

املصدر: فريق إعادة إعمار محافظة ديالى، "منظمات األعمال واالستثمار في محافظة 
ديالى" )مشروع(، 2011/7.

أحد العمال يحرك الصفائح املعدنية في شركة الكهرباء العامة في 
ديالى. )صورة القوات األمريكية في العراق(

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

العراق
ديالى

األعمال الزراعية

اإلعمار

التصنيع

اخلدمات املهنية

التجارة باجلملة وبالتجزية

النقل والتخزين

الفنادق واملطاعم والسياحة

االتصاالت

الكهرباء والغاز والبترول

املصدر: USAID, جتارة, ”تقييم السوق: املعوقات والفرص التجارية في بيئة متكني األعمال واملستويات األكيدة حملافظة ديالى، العراق,“ ٢٠١٠/٣, صفحة ٣٣.

األع�ل الصغ�ة واملتوسطة يف محافظة دياىل ويف كل العراق، حسب القطاع

D.7 الشكل

احلي التجاري في بعقوبة.
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التمويل- و ضغوط من املسئولني املحليني 
والقيادات الدينية عىل أنها عوامل تحول دون 

جهودهم.235 
و منذ 1 كانون الثاين/يناير وحتى 31 
أيار/مايو أشارت تقارير لجنة النزاهة اىل 

186 مشتبه بهم من محافظة ديايل لقضاة 
التحقيق )IJs( التخاذ اجراءات أخرى: 

ان 139)75٪( تم اتهامهم بانتهاك املادة 
240,والتي تجرم التمرد عىل التعليامت 

املعطاة بواسطة موظف عام, و 36 )٪19( 
يزعمون الحصول عىل تعليم مزيف معتاد 

أو شهادات مهنية للحصول عىل فرصة عمل 
أو عرض. وهكذا، فان 94٪ من قضايا لجنة 

النزاهة التي أرسلت اىل قضاة التحقيق خالل 
تلك الفرتة تتضمن ادعاءات قارصة نسبيا, وال 

يوجد أي قضايا تتضمن موظفني صغار من 
محافظة ديايل تم تقدميهم للحكم القضايئ.236 

الظروف املعيشية
و يف مقابالت متت مع املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق,أعرب مسئويل 
محافظة ديايل عن شعور التشاؤم السائد 
حول مستقبل املحافظة. ولقد قال أحد 

املسئولني الحكوميني,"عاش أباءنا بطريقة 
أفضل منا, والحياة التي نعيشها صعبة مثل 

التي عاشوها, ولكنها أفضل من تلك التي 
سوف يعيشها أبناءنا." أشار هؤالء املسئولون 

أن ديايل ما زالت معتمدة عىل بغداد يف 
الوظائف, و االعانات, و املساعدات األخرى 

و الحظ أنه حتى القطاع الزراعي – وملرة 
واحدة هو القوى الدافعة وراء اقتصاد 

املحافظة – هو قطاع راكد و تحت مستوى 
األداء.237 

الفقر 
يف عام 2009 أدرجت دراسة للحكومة 

العراقية محافظة ديايل كواحدة من أقل 
خمس محافظات منوا جنبا اىل جنب مع 

ما أصدرت املحكمة ضده مذكرة صحيحة 
العتقاله. كام أشار اىل أنه ما زالت هناك بعض 

ضباط الرشطة األميني والذين ال يستطيعون 
أداء وظيفتهم األساسية.233

الفساد 
ولقد وصف مسئولو الحكومة االقليمية 

يف محافظة ديايل الفساد يف املحافظة بأنه 
متفيش, مشريين اىل أن املواقع التي يجب 
ان يشغلها الفنيني املهرة متتلئ بدال منهم 

باملعينني باملحسوبية والذين يخضع والئهم 
للسياسيني يف بغداد. و يف حني أن الوظائف 
الحكومية غالبا ما تكون الطريقة الوحيدة 
للحصول عىل فرصة عمل, فان الفساد يف 
القطاع العام يؤثر عىل اقتصاد املحافظة 

بالكامل. و ذكر عدد من املسئولني الطائفية 
باعتبارها أحد العوامل املساهمة يف الفساد، 

حيث يستخدم املسئولني الحكوميني الغري 
مؤهلني مواقعهم لتعزيز مصالحهم املالية و 

السياسية و مؤسساتهم الخاصة.234 
و وفقا ملسئويل لجنة النزاهة )COI( , فان 
وكاالت مكافحة الفساد يف الحكومة العراقية 

يف محافظة ديايل تركز جهودها عىل العاصمة، 
وغالبا ما تفتقر إىل اإلرادة والوسائل لتنفيذ 

رقابتهم عىل املحافظات. .235 و أشاروا 
اىل عدم كفاية املوارد – عىل سبيل املثال 

السيارات, و املوظفني, واملعدات املكتبية, و 

كانت أسوأ القضايا لدينا هي قضية القتل" 
مضيفا,"يف ذلك الوقت, كنا نتناول حوايل 
175 قضية يف السنة.… أما العام املايض 

فقد تناولنا 880 قضية." وبالتطلع اىل بقية 
عام 2011 , فقد قال أن املحكمة يف طريقها 

لتناول قضايا أكرث مام كانت عليه يف عام 
2010, فلقد تم فتح أكرث من 500 قضية 
جديدة يف الفرتة بني كانون الثاين/يناير و 

حزيران/يونيو من هذا العام.231 

الرشطة 
وفقا لرئيس املحكمة واملدعي العام, فان 

الرشطة العراقية يف ديايل اخذة يف التطور. و 
أشاروا اىل انخفاض عدد املحتجزين عىل ذمة 
املحاكمة من 2.500 يف ترشين الثاين/نوفمرب 
2010 إىل حوايل 1.200 يف أيار/مايو 2011، 

مام يدل عىل ان الرشطة يف الوقت الحايل أقل 
عرضة العتقال املشتبه بهم واحتجازهم بدون 
اجراء تحقيقا سليام.232 ومع ذلك فلقد أعرب 

املدعي العام عن قلقه ازاء مستوى بعض 
أفراد الرشطة. وقال ان هؤالء الضباط, الذين 

تم جلبهم من خلفيات عسكرية, لديهم 
أدىن مستوى من االحرتام ألوامر املحكمة. و 

أضاف املدعي العام بأنه يف بعض األوقات ال 
يقوم هؤالء الضباط املشاكسني باطالق رساح 

السجناء عىل الرغم من حكم القايض, بينام يف 
أحيان أخرى ال يقومون بالقبض عىل شخص 

2.D اجلدول

نتائج الدعم املمول من الواليات املتحدة لديالي 

االسم
% من األعمال في 

املساعدةعدد احملالت احملافظات

162,500أروبا )املقدادية(
)200 مفتوح(

مقرات تنظيم القاعدة السابقة في ديالى ومشروع إعادة تأهيل رئيسي 
للتحالف

ركزت العديد من مشاريع إعادة تأهيل للتحالف على هذا السوق101,500غرب بعقوبة

يعمل برنامج االستقرار اجملتمعي على إعادة تأهيل هذا السوق وقدمت 101,500خان بني سعد
قوات التحالف ما يقرب من 400،000 دوالر في شكل قروض صغيرة

أعادت قوات التحالف تأهيلها 775بلدروز

ال يوجد3600بعقوبة القدمية

تستخدم متويالت برنامج االستجابة الطارئة للقائد العراقي الياً في 2500مدينة اخلالص
إعادة تأهيل هذا السوق

قدم مشروع برنامج االستقرار اجملتمعي 2500أبو صيدا

تلقت بعض التمويل من التحالف1250بهرز )بعقوبة( 

�املعلمني
غير محدد1250)املقدادية(

قدم مشروع برنامج االستقرار اجملتمعي0.5150هبهب

قدم مشروع برنامج االستقرار اجملتمعي0.5150أوديان )1(

أعادت قوات التحالف تأهيلها0.375أوديان )2(

غير محدد0.375خانقني

غير محدد0.2565مندلي

املصدر: فريق إعادة إعمار محافظة ديالى، "نظرة عامة على النتائج الرئيسية في محافظة ديالي"، 2011/7، ص  36-35.

مسئولو املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق يجتمعون مع مسئولي 
رئيس احملكمة العليا لديالي.
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التعليم, و األشغال العامة, و توفري الوقود 
بنسبة 65٪ - 80٪ من جميع املشاركني; ولقد 
تم االشارة اىل مشكلة نقص الطاقة بأكرث من 

245.٪82

األفراد املرشدين
وفقا لفريق إعادة إعامر محافظات العراق 

ديايل, فان أكرث من 60.000 من سكان ديايل 
السابقني ال يزالون مرشدين, ويعيش معظمهم 

يف محافظات بغداد والنجف وكربالء 
والسليامنية. ويف حزيران/يونيو 2011, أقرت 
األمم املتحدة أن 8٪ من العراقيني املرشدين 

داخلياً )IDPs( يقيمون يف ديايل، مام يجعلها 
واحدة من املحافظات األكرث ترضرا من جراء 

أعامل العنف الطائفي التي أعقبت تفجري 
مسجد سامراء يف شباط/فرباير من عام 2006. 
ومن كل العراقيني املرشدين داخليا من ديايل, 
فانه يقيم بشكل أسايس داخل املحافظة ٪83. 
وكام يوضح الشكل D.9، فان أكرث من نصف 
العراقيني املرشدين داخليا من ديايل يأخذون 

من اقليم بعقوبة مالذا لهم.246 
ولقد عاد أكرث من 40.000 الجئ وعراقي 

مرشد داخليا اىل اقليم ديايل خالل اب/
أغسطس– أيلول/سبتمرب من عام 2008. و 

انخفض معدل العائد بشكل حاد بعد ذلك, 
ويف نيسان/أبريل من عام 2011, أبلغت األمم 

املتحدة عن رجوع 1.810 فقط:247 
ويف عام 2009 , أنشئت الحكومة العراقية 

لجنة عليا ملساعدة ديايل يف تهيئة الظروف 
لجذب األشخاص املرشدين للعودة اىل 

ديارهم. ان مبادرة ديايل تركز عىل تحسني 
حصول الجمهور عىل املياه, و الكهرباء, و 

الطعام, و املأوى, والبنية األساسية. و يدعم 
تلك املبادرة كل من األمم املتحدة وحكومة 

الواليات املتحدة مع الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية USAID(( وفريق إعادة 

إعامر العراق ديايل للمساعدة يف تنفيذ 
شئون الحكم والربامج الزراعية. و اعتبارا من 

أول كانون الثاين/يناير 2011 فان الحكومة 

الرشكة الفرنسية, ألستوم, حول بناء محطة 
احرتاق التوربينات يف املنصورية بقدرة 720 

ميغاوات.242

مياه الرشب
ان مصادر املياه الرئيسية يف ديايل ال تلبي 

احتياجات املحافظة. .ان تدفقات املصب 
الناتجة عن نهر دجلة واألنهار الصغرية القادمة 

من إيران وإقليم كردستان هي عبارة عن 
امدادات غري كافية ملصدر مياه الرشب الرئييس 

للمحافظة, و هو الخزان املتكون عن طريق 
سد حمرين. وتفيد تقارير االمم املتحدة ان 

أكرث من 40٪من سكان ديايل يعانون من عدم 
انتظام توافر مياه الرشب، وهذا الرقم يرتفع 

إىل 74٪ يف منطقة املقدادية. وعالوة عىل 
ذلك فان ما يقرب من نصف األرس جميعا 
يف أحياء املقدادية )47٪(، وكفري )٪53(، 
وبلدروز)40٪( يرشبون املياه مبارشة من 

الجدول أو النهر أو البحرية، عىل الرغم من 
توافر املياه املعباة يف زجاجات يف الكثري من 

املدن والبلدات.243

عدم الرضا العام عن الخدمات
وجدت دراسة حديثة أجريت عىل 3.223 من 
سكان ديايل من قبل مؤسسة النور العاملية أن 
هناك استياء واسع النطاق من الخدمات التي 

توفرها الحكومة. فلقد وصف حوايل 11٪ فقط 
من العينة تلك الخدمات بانها اما جيدة أو 
جيدة جدا, بينام اختار 48٪ فئة أقل وصف 

ممكن –يسء- ليصفوا حالة الخدمات العامة 
يف املحافظة. و أشار املستطلعون إىل خمسة 

أسباب رئيسية لتدين الخدمات:244
• الوضع األمني الغري مستقر	
• انعدام الرقابة الحكومية	
• انخفاض مستويات الفخر باملجتمع املدين	
• الغري كافية الشفافية واملساءلة	
• .الطائفية بني املسئولني يف الحكومة	

وعندما سئلوا عام اذا كانت الخدمات قد 
تحسنت عن العام املايض , قال 14٪ أنها 

تحسنت بالفعل, بينام قال 79٪ أنها ال تزال 
بنفس الحال أو تدهورت. وجرى االعراب عن 
عدم الرضا عن النظافة, و الرعاية الصحية, و 

املثنى, و ذي قار, و ميسان, و القادسية. 
وحواىل 33٪ من السكان يقل دخلهم عن خط 

الفقر القومي بحوايل2.20 دوالر يف اليوم, 
مقارنة باملعدل الوطني 23٪.238 وكام يوضح 

الشكل D.8، فان معدل الفقر هو األعظم 
يف االجزاء الغربية للمحافظة و يف الجنوب 

الريفي لضاحية بلدروز. 

الكهرباء
مثل معظم العراق, فان الطلب امللح 

للكهرباء يف محافظة ديايل يفوق االمداد 
املتاح, مام أدى اىل االنقطاع املستمر للكهرباء 

وخاصة يف أشهر الصيف الحارة. وخالل 
الفرتة من منتصف 2008 وحتى نهاية 2009, 
تحسن وضع الطاقة يف املحافظة بشكل كبري, 

مع الحمولة التي تخدمها الشبكة الوطنية 
و املتزايدة من 62٪من الطلب املقدر حتى 

98٪. ولكن الوضع بدأ يف التدهور يف عام 
2010, وهذا الربع, وكانت تخدم فقط حوايل 

65٪ من الطلب التقديري:239 
يف حني أن بعض من هذا االنخفاض يرجع اىل 

الطلب املتزايد خالل أشهر الصيف وانتشار 
األجهزة االلكرتونية, وواجهت نسبة الطلب 
الحد األدىن لهذه الفرتة منذ عام 2007. 240 
ان سعة توليد الطاقة للسكان األصليني 
يف ديايل فقط توجد عند سد حمرين, مع 

انتاج هذا الربع مبعدل متواضع 12 ميجاوات 
.)MW( و يتم استرياد الجزء األكرب من الطاقة 
املستهلكة من إيران.241 و تقوم وزارة الكهرباء 

يف الحكومة العراقية حاليا مبحادثات مع 

بلدروز

اخلالص

بعقوبة

املقدادية

كفري

خانقني

الفقر يف دياىل، حسب املنطقة، ٢٠١١/٦

مالحظة: البيانات تعكس نسبة العائالت التي تبلغ عن متوسط النفقات   في أدنى خمس، 
بالنسبة لقياس األمم املتحدة على الصعيد الوطني. 

املصدر: IAU, ”ملف محافظة ديالى,“ ٢٠١١/٦, 
www.iauiraq.org/gp/print/GP-Diyala.asp, الرجوع إليه في ٢٠١١/٢٧/٦.

٪٠–١٥
٪١٥–٢٥
٪٢٥–٣٥
+٪٣٥
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٪٥٩
٢٠٠٧ الربع السنوي ٢

٪٩٨
٢٠٠٩ الربع السنوي ٤

٪٦٥
٢٠١١ الربع السنوي ٢

القوات األمريكية في تشاور مع املواطنني احملليني في محافظة ديالى. 
)صورة القوات األمريكية في العراق(
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لصالح قوات العمليات الخاصة العراقية. 
وكان مرشوع صندوق قوات األمن العراقية 

)ISFF( هذا هو أكرب مبادرة لفيلق مهنديس 
الجيش األمرييك إلعادة اإلعامر يف ديايل. و 

هناك مشاريع هامة أخرى لسالح املهندسني 
بالجيش األمرييك إلعادة اإلعامر تم انجازها يف 

ديايل وتشمل:254 
• منشأة قيادة لصندوق قوات األمن العراقية 	

– موقع ممول – 6,8 مليون دوالر, لدعم 
كتيبة الجيش العراقي املعززة واملتمركزة 

يف بلدروز. 
• 1.7 مليون دوالر, قام صندوق إغاثة 	

وإعادة إعامر العراق بتمويل مركز الرعاية 
الصحية األويل يف حي العظيم.

وأقر مكتب الرشاكة االسرتاتيجية العراقي 
لوزارة الخارجية بأنه قد تم اكتامل املرشوعني 

يف محافظة ديايل منذ متوز/يوليو من عام 
 255 :2010

• املركز الصحي للجراحات مبستشفى 	
بعقوبة العام تم التوسع يف املرشوع ذو 
ال8.7 مليون دوالر وهو املركز الصحي 

للجراحات مبستشفى بعقوبة العام بتمويل 
من صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق 

)IRFF( وتم التنفيذ من قبل سالح 
املهندسني بالجيش األمرييك. و هذا املرفق 

ذو الثالث طوابق يحتوي عىل 50 رسير 
بوحدة العناية املركزة, و 20 رسير يف 

غرف الطوارئ, وغرف العمليات الجراحية 
والصدمات. 

• تدعيم مؤسسات االقراض التي متول 	
املرشوعات الصغرية, حتى األن, فقد تم 
رصف أكرث من 300 قرض بلغت قيمتها 

976.200 دوالر يف املحافظة.
• توفري التدريب من خالل مجموعة متنوعة 	

من املجاالت املتخصصة مبا يف ذلك الري 
والرعاية العلمية بالرثوة الحيوانية واإلدارة 

املالية والتخطيط االسرتاتيجي.
• دعم اثنان من مؤسسات التمويل الصغري يف 	

محافظة ديايل- الثقة واألمان.251 
• تقديم 80.000 دوالر كمنحة رشاء لتمويل 	

تكاليف بدء التشغيل املرتبطة بانشاء مركز 
ديايل للتنمية االقتصادية يف كانون االول/

ديسمرب من عام 2009. 252
ان الوكالة األمريكية للتنمية الدولية تعمل 

أيضا مع فريق إعادة إعامر العراق ديايل 
لتأسيس مركز ديايل لتنمية األعامل التجارية 

الصغرية )SBDC(. و ال تزال خطط هذه 
املنظمة الجديدة يف مراحلها األوىل, ويف حني 

حصلت الوكالة االمريكية للتنمية الدولية 
عىل مبنى ملركز ديايل لتنمية األعامل التجارية 

الصغرية, فانها مل تحصل عىل أي متويل 
لدعمها.253 

الجهود األخرى للواليات املتحدة من 
أجل إعادة اإلعامر 

يف ترشين األول/أكتوبر من عام 2010, 
أنهى سالح املهندسني بالجيش االمرييك 

)USACE( العمل عىل قاعدة كوماندوز 
اقليمية يف بعقوبة بتكلفة 10.7 مليون دوالر 

العراقية تكون قد دفعت تقريبا 30 مليون 
دوالر لتعويض سكان ديايل عن األرضار التي 

سببها العنف.248 

برنامج الواليات املتحدة إلعادة اإلعامر
وفقا لفريق إعادة إعامر محافظات العراق 
ديايل, منذ عام 2003, فان حكومة الواليات 

املتحدة قد أنفقت أكرث من 1.05 مليار 
دوالر عىل مرشوعات البنية التحتية يف 

محافظة ديايل, أو ما يقرب من 642 دوالر 
لكل مقيم.249 ويوضح الشكل D.10 نفقات 

الواليات املتحدة يف ديايل حسب فئة املرشوع 
و رأس املال, استنادا اىل املعلومات املقدمة 
يف أيلول /سبتمرب 2010 من قبل نظام ادارة 

.)IRMS( إعادة إعامر العراق

عمليات الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف 
محافظة ديايل

أفادت تقارير الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية بأن برنامجها المناء األعامل الزراعية 

قد دعم عددا من املبادرات يف محافظة ديايل 
متضمنا:250

• استرياد أشجار الفاكهة املختربة تجاريا 	
و حدئق العنب من أجل تحسني نوعية 

البساتني ومزارع الكروم
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٪٩٫٧

٪٨٫٢

٪١٦٫٢

٪١٢٫١ ٪٥٣٫٦ بعقوبة
٦٢,١٢٨

اخلالص
١٨,٧٧٣

اخلانقني
١٤,٠٣٥

بلدروز
١١,٢٢٠

املقدادية
٩,٤٥٦

كفري
٢٠٤
٪٠٫٢

األماكن التي لجأ إليها املرشديون داخليا، حسب املنطقة

املصدر: IAU, ”ملف محافظة ديالى,“ ٢٠١١/٦, 
www.iauiraq.org/gp/print/GP-Diyala.asp, الوصول إليه في ٢٠١١/٦/٢٨.

١٣,٨٤٠
٢٠٠٨/٧

٢٠,٧٤٠
٢٠٠٨/٨

١,٨١٠
٢٠١١/٤

٪٠ ٪٥ ٪١٠ ٪١٥ ٪٢٠ ٪٢٥ ٪٣٠

األمن والعدالة ($٢٨٠٫٥٤)

ISFF قوات الدفاع ($١٦١٫٨٠)

األشغال العامة واملياه ($١٥٢٫٧٩)

ISFF القوات الداخلية ($٩٤٫٦١)

الكهرباء ($٩٤٫٥٧)

حفظ السالم ($٥٤٫٨٣)

الصحة ($٢٨٫٩٠)

التعليم ($٢٨٫٥٩)

النقل ($٢٣٫٠٥)

اإلنشاء ($١٢٫٦٦)

تنمية القطاع اخلاص($١٠٫٥٥)

االتصاالت ($٤٫٢٨)

النفط ($٣٫٧٥)

التنمية الدولية ($٣٫٢٤)

IRRF
٤٠٩٫٩٢$

ESF
٢٠٫٩٣$

ISFF
٢٥٦٫٤١$

CERP
٢٦٦٫٩١$

مشاريع البنية التحتية املمولة من الواليات املتحدة يف محافظة دياىل، حسب الفئة والصندوق، حتى 
تاريخ  ٢٠١٠/٩

٪ من ٩٥٤٫١٧ مليون دوالر

ملحوظة: األرقام تتأثر بالتقريب
املصدر: IRMS, املعيار العاملي, ٢٠١٠/٣/٩.
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باستكشاف اهتامم الحكومة العراقية، إن 
وجد، لالنتفاع من املوقع.259 ◆

الخاص إلعادة إعامر العراق أيضا أن معظم ال 
1.2 مليون دوالر من املواد التي ذكر املقاول 
أنها "مهجورة" وتم فقدانها يف املوقع عندما 
تم فسخ العقد. و يف متوز/يوليو 2011, قام 

املسئولون يف الحكومة العراقية بابالغ املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق بأن مصلحة 

السجون، والتي يشري اليها املواطنني ب 
"الحوت"، ال تزال عاطلة عن العمل.258 
ويف هذا الربع، أفاد مكتب الرشاكة 

االسرتاتيجية يف العراق بأنه يقوم بدراسة 
الوضع الراهن ملوقع السجن لتأكيد نتائج 

التقييم السابقة و املساعدة يف اعداد 
تقدير كمية التكلفة لتقديم منشأة صالحة 

لالستعامل. وسوف تقوم الدراسة أيضا 

• املسار الجنويب بغداد-كركوك تم تنفيذ 	
مرشوع تطوير هذا الطريق الذي مير عرب 

ديايل بواسطة وزارة االسكان والتعمري 
باستخدام منحة من صندوق إغاثة وإعادة 
إعامر العراق وتقدر ب11.3 مليون دوالر. 
و ذكر مكتب الرشاكة االسرتاتيجية يف العراق 

ان املرشوع الوحيد املتبقي والتي يرشف عليه 
يف ديايل هو تقييم موقع سجن خان بني 

سعد.256

إرشاف املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق

يف عام 2004, أصدرت سلطة االئتالف املؤقتة 
مهمة موجهة اىل رشكة باسونز ديالوير 

)Parsons( , لتصميم وانشاء 3.600 رسير 
ملصلحة سجون خان بني سعد مبحافظة 

ديايل. يف حزيران/يونيو من عام 2006, أنهت 
الحكومة االمريكية العقد االفرتايض من جانب 

بارسونز, وترك املنشاة مكتملة جزئيا. وبعد 
ذلك، منحت الحكومة األمريكية ثالثة عقود 

إىل خلفاؤهم ليكملوا العمل. ويف حزيران /
يونيو من عام2007، أنهت حكومة الواليات 

املتحدة جميع االعامل املتبقية للمرشوع, 
مشرية اىل أسباب امنية, بعد استثامر ما 

يقرب من 40 مليون دوالر من صندوق إغاثة 
وإعادة إعامر العراق. و بعد مرور شهرين, 

قام سالح املهندسني بالجيش األمرييك 
بنقل السجن من جانب واحد اىل الحكومة 

العراقية,عىل الرغم من أن وزارة العدل 
أخربت سالح املهندسني بالجيش األمرييك 

بأنه غري "مكتمل, مشغول, أو يوفر األمان" 
للمنشأة.257 

ويف حزيران/يونيو من عام 2008، قام 
املفتش العام الخاص العادة تعمري العراق 

بتفقد السجن, وايجاد أوجه القصور يف البناء، 
و بصفة عامة االفتقار اىل الحرفية يف التصنيع، 

واحتاملية الخطر. و حدد املفتش العام 

سوق ديالي بعد جتديده مبساعدة الواليات املتحدة.دمرت احلرب سوق ديالي. 

خان بني سعد ال يزال غير مستخدم وغير مكتمل. هناك بعض املناقشات بني املسؤولني العراقيني احملليني حول حتويل وزارة العدل له إلى منشأة عمل في 
يوم من األيام. ومع ذلك، وحتى متّوز/يوليو 2011، لم تنشر وزارة العدل سوى عدد قليل من حراس األمن في املوقع، ويذكر أن معظمهم كانوا نادرا ما يعملون. 

)صورة فيلق املهندسني باجليش األمريكي(
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إن املوعد املحدد مبائة يوم من أجل أداء وزاري 
محسن والذي وضعه رئيس الوزراء نوري املاليك يف 
شباط/فرباير قد انتهى يف 7 حزيران/يونيو بدون أي 

تغيري يف الوزراء بسبب األداء الضعيف. ذاكرا أنه كان 
من غري الواقعي للمسئولني أن يحدثوا تغيريات بالغة 

يف األداء يف غضون تلك الفرتة، قدم رئيس الوزراء 
املاليك لوزرائه مائة يوم أخرى لتوضيح خططهم 

لتحسني األداء. ويف تلك األثناء، استمر يف االستحواذ 
عىل حقائب وزارة الدفاع والداخلية، وذلك ألن 
التكتالت السياسية الرئيسية مل تتفق بعد عىل 

مرشحني مقبولني بشكل من كل األطراف.260 

املسائلة الوزارية 

احتجاجات الشتاء األخري- والتي أعقبت مراجعة 
املائة يوم- قد أشعلها غضب الجامهري فيام يخص 

الخدمات السيئة والتصور العام بأن الفساد متفيش 
يف معظم الوزارات. ويف محاولة للتخفيف من 

االحتقان لدى الجامهري بسبب تلك املشكالت، 
طالب رئيس الوزراء املاليك وزرائه بالظهور يف 

التليفزيون الوطني هذا الربع السنوي من أجل رشح 
خططهم إلصالح وزاراتهم. وبداية مع نائب رئيس 

الوزراء)DPM(  لشؤون الطاقة حسني الشاهرستاين، 
  )GOI(قدم عدد من مسئويل الحكومة العراقية

رفيعي املستوى خطابات يف التليفزيون الوطني يف 
أوائل حزيران/يونيو، وعدوا فيها بتقديم خدمات 
عامة محسنة وااللتزام الصارم بسيادة القانون.261 
وهذا امللمح- وهو األول من نوعه يف عراق ما 

بعد 2003- قد اختتم اقرب مام هو مخطط له 
أصال لكنه كان متامشيا مع سلسلة من اإلجراءات 

الالحقة واملصممة لزيادة الشفافية واملحاسبة 
للحكومة. فعىل سبيل املثال، فالعديد من وكاالت 

الحكومة العراقية تقوم بتحديث مواقعهم عىل 
شبكات االنرتنت مبزيد من املعلومات الخاصة 

بالخطط الوزارية وإصدار تقرير أكرث تفصيال عن 
األنشطة الحكومية. فعىل سبيل املثال، بعض لجان 
االستثامر يف املحافظات )مبا يف ذلك االنبار( تنرش 

اآلن عىل مواقعها الرسمية باللغة العربية معلومات 

عن العقود وخطط التنمية.262 وعالوة عىل هذا، 
أعلنت وزارة الكهرباء)MOE(  يف أوائل متوز/

يوليو أنها تشكل مكتبا جديدا سيتم فتحه سبعة 
أيام يف األسبوع للرد عىل استفسارات املواطنني.263 

وكذلك، فالعديد من وكاالت الحكومة العراقية 
التي طلب منه القانون إصدار تقارير سنوية تقوم 
بنرش حسابات مفصلة عن أنشطتها. وقد أصدرت 
لجنة االرتباط، الوكالة العراقية الرئيسية ملكافحة 

الفساد )COI(، تقريرها السنوي هذا الصيف. وهو 
يوفر نظرة شاملة عىل أنشطة مكافحة الفساد يف 

العراق. وللحصول عىل ملخص بنتائج التقرير، انظر 
الجزء الخاص بسيادة القانون يف هذا التقرير الربع 

سنوي.264

 تشكيل
الحكومة العراقية

حقائب األمن
يف أوائل حزيران/يونيو، عني رئيس الوزراء املاليك 

مستشاره الخاص، فالح الفايد، كوزير لألمن القومي. 
لكن يف 20 متوز/يوليو، استمر املاليك يف العمل 
كرئيس لكل من وزارة الدفاع)MOD(  ووزارة 
الداخلية )MOI(. وقد ذكر نائب القائد العام 
 )USF-I( لعمليات القوات األمريكية بالعراق

للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف أيار/
مايو أن النقص املستمر يف الوزراء الدامئني يف وزاريت 

الدفاع والداخلية كان له تأثري عكيس عىل قدرة هذه 

النظام اإلداري

أعلنت وزارة الكهرباء في 
مطلع متّوز/يوليو أنها كانت 

تعمل على إنشاء مكتب جديد 
والذي سيفتح للعمل سبعة 

أيام في األسبوع للرد على 
استفسارات املواطنني.

اجتمع املفتش العام مع مفوض جلنة النزاهة رحيم العكيلي مرتني في عام 2011. 
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الوزارات عىل خلق وتنفيذ خطط إسرتاتيجية 
طويلة املدى.265 

نائبي الرؤساء
يف هذا الربع السنوي، استقال أحد النواب الثالثة 

لرئيس العراق )VPs(، عادل عبد الله املهدي، عن 
املجلس األعىل اإلسالمي الشيعي لحزب العراق 

)ISCI(. ووفقا للبيان الذي صدر من املجلس األعىل 
اإلسالمي الشيعي لحزب العراق، فقد كانت استقالته 

تعبريا عن رغبة املجتمع الشيعي وبيان ضد الحالة 
الزائدة من اإلنفاق عىل السياسيني يف مهام رمزية 
مصطنعة.266 وكجزء من االتفاق الذي تم التوصل 

إليه يف أواخر هذا العام بني الفصائل السياسية 
العراقية الرئيسية، أضافت الحكومة العراقية نائبا 
أخر للرئيس ونائب أخر لرئيس الوزراء، مام جعل 
إجاميل العدد هو ثالثة. والنائبان الباقيان- طارق 

الهاشمي، عن الحركة الوطنية العراقية )حزب للسنة 
متحالف مع الكتلة العراقية( وخضري الكوسة، عن 

حزب دعوة التنظيم )جزء من دولة قانون االئتالف 
لرئيس الوزراء املاليك( مستمران يف العمل.267 

يف متوز/يوليو، اجتمع مسئولو املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق بالنائب الخرضي يف 

بغداد. وقد ذكر أن مشكالت الفساد واألمن الحالية 
التي تواجه العراق هي ناتجة عن عوامل ال حرص لها 

مبا يف ذلك عنف ما بعد عام 2003، واإلرث الدائم 
للدكتاتورية البعثية، والشعب العراقي الذي يتمسك 

ببطء بحقوقه والتزاماته كمواطنني يف جمهورية 
دميقراطية. وقد أضاف أنه يعتقد أن العراق يسري 
يف الطريق الصحيح- معلقا أن "رياح التغيري التي 

تعصف باملنطقة هذا العام قد انبعثت من العراق"- 
إال انه ذكر أن مؤيدي الدكتاتورية السابقة، وكذلك 
بعض القوى اإلقليمية، تستمر يف تهديد استمرارية 

دميقراطية العراق.268  

تخفيض العاملة يف الحكومة العراقية
يف متوز/يوليو، وافق رئيس الوزراء املاليك عىل خطة 
لتخفيض عدد املسئولني عىل املستوى الوزاري من 

42 إيل 30 )29 وزري ورئيس وزراء(. وبوصفها 
محاولة لخفض اإلنفاق العام، فهذه الخطة سوف 
تقيض عىل بعض وزراء الدولة الكبار الذين لديهم 

مسئوليات استشارية أكرث منها تنفيذية يف طبيعتها. 
ويف 17 متوز/يوليو، كان مجلس النواب يدرس مبادرة 

رئيس الوزراء.269

املجلس الوطني للسياسات العليا
يف اجتامع الخامس من أيار/مايو مع املبعوث العام 

الخاص بإعادة إعامر العراق، أوضح رئيس الوزراء 
السابق عالوي، والذي فاز تكتله مبعظم مقاعد 
مجلس النواب يف انتخابات آذار/مارس 2010، 
أن تكوين املجلس الوطني الجديد للسياسات 

العليا)NCHP(  رمبا ال يزال ممكنا. وكاقرتاح من 
دبلوماسيني أمريكيني يف منتدى بقيادة عالوي لصنع 

القرار االسرتاتيجي، كان هدف املجلس الوطني 
الجديد للسياسات العليا هو أن يكون جزءا تكامليا 
من تسوية تكوين الحكومة التي تم االتفاق عليها 
مع رئيس  حكومة إقليم كردستان)KRG(  مسعد 
بارزاين يف أواخر 2010. وقد ذكر عالوي أنه مرتبط 

حاليا مبناقشات مع بارزاين وشخصيات سياسية بارزة 
عن مصري املجلس الوطني الجديد للسياسات العليا. 
ويف منتصف متوز/يوليو، وعىل الرغم من ذلك، ظل 

املجلس الوطني الجديد للسياسات العليا بال تكوين 
وال تزال هناك تساؤالت عن دستوريته.270 

قضايا اإلقليمية

لقد حدثت أعنف االحتجاجات يف هذا الشتاء 
املايض يف إقليم كردستان. ويف مناقشات مع املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق، حدد مسئولون 

عراقيون ارتفاع عدم الرضا املتنامي لدى الطبقة 
املتوسطة الكردية بأنه يرجع إيل االحتكار السيايس 
الذي يسيطر عىل اإلقليم كعامل رئييس يدفع إيل 

عدم االستقرار هناك. وعىل الرغم من تحسن حالة 
املعيشة يف اإلقليم يف العقد املايض، إال أن العديد 

من األكراد ال يرضون بسيطرة االتحاد الوطني 
لكردستان)PUK(  والحزب الكردستاين الدميقراطي 

)KDP(- وكالهام يقودهام مجموعة جاءت خربتهم 
التشكيلية أثناء النضال املسلح ضد نظام صدام.271 

التحديثات الترشيعية 

أوضاع الترشيع
من أجل املرور من مجلس النواب، يجب أن تخضع 

الوثيقة إيل ثالثة قراءات، والتي فيها رمبا يقرتح 
أعضاء تغيريات يف النص. والترشيع الذي يتم متريره 

من خالل مجلس النواب يصبح قانونا فقط بعد 
إرساله إيل الرئيس ونرشه يف الجريدة الرسمية )التي 

أصبح العديد من األكراد 
غير راضني عن هيمنة االحتاد 
�الوطني الكردستاني و

احلزب الدميوقراطي 
الكردستاني.
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فسيكون اإلجامع الوطني األول الكامل يف العراق 
منذ 1987. 275 

برامج تطوير القدرات الحكومية 

يف 30 حزيران/يونيو 2011، التزمت الواليات املتحدة 
مببلغ 5.59 مليار دوالر وأنفقت 5.24 مليار دوالر 

عىل برامج الحوكمة يف العراق، عن طريق صندوق 
 276 .)ESF( الدعم االقتصادي

وقد تم اإلعالن االقرتاب من إكامل برنامجني هذا 
الربع السنوي: برنامج الحكم املحيل )LGP(، وهو 

مبادرة مصممة لتقوية حكومات محافظات العراق، 
والربنامج الطويل املدى لتنمية القدرة الوطنية 

)والذي يسمى تطوير( والذي درب موظفي الحكومة 
عىل املستوى املحيل. ومن املقرر أن ينتهي برنامج 

تطوير يف 31 متوز/يوليو 2011، بينام من املقرر 
أن ميتد برنامج الحوكمة املحلية حتى آب/سبتمرب 
2011. وكال الربنامجني تديرهام الوكالة األمريكية 

277 .)USAID( للتنمية الدولية
وهناك ثالثة برامج إضافية لبناء القدرة يتم 

إجراؤهام من خالل إما الوكالة األمريكية للتنمية 

السجل الفيدرايل األمرييك(. ويف نهاية حزيران/يونيو، 
تم اقرتاح 176 وثيقة، ومتت قراءة 44 منها، وتم 

إرجاء 22 إيل قراءة ثانية، و16 قد أصبحوا قانونا. 
ويضم الجدول 4.1 قامئة بالترشيعات التي وافق 

عليها مجلس النواب ونرشت يف الجريدة الرسمية يف 
30 حزيران/يوليو 2011. 272 

ولسنوات عديدة، كان مجلس النواب غري قادر 
عىل مترير حزمة من القوانني الهيدروكربونية التي 

ستنظم قطاعي النفط والغاز يف العراق. وكانت 
العقبات الرئيسية لتمرير هذه القوانني هي االختالف 
الكبري يف اآلراء بني الحكومة الوطنية وحكومة إقليم 

كردستان  عىل كيفية توزيع عوائد النفط. ويف أيار/
مايو، أخرب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق أنه يشك يف 
احتامالت التمرير، ذاكرا أنه قد شك يف إمكانية مترير 

القوانني الهيدروكربونية يف املستقبل القريب.273 

لجان مجلس النواب 
وقد استمرت لجان مجلس النواب يف مامرسة 

وظيفتها الرقابية يف هذا الربع السنوي. واألنشطة 
املهمة للجان قد شملت:274

• استمرار لجنة التكامل يف تحقيقاتها يف الفساد يف 	
وزارة الدفاع، مركزة عىل ادعاءات برشاء طائرة 
تم رشاؤها بطريقة غري مناسبة من دول أوروبا 

الرشقية.
• وردت لجنة األمن والدفاع عىل موجة االغتياالت 	

ملسئولني رفيعي املستوى يف الحكومة العراقية من 
العسكريني واملدنيني بطلب تغيريات يف األفراد يف 
مركز عمليات بغداد، وهي الكيان البيني لوكاالت 
الحكومة العراقية املسئولة عن األمن يف العاصمة. 

• وقد حاولت لجنة النفط والطاقة أن متيض تسوية 	
بني وزارة النفط وحكومة إقليم كردستان عىل 

قضية عقود النفط مع الرشكات األجنبية.

تأخر اإلجامع 
وقد أجلت الحكومة العراقية مرات عديدة الحصول 

عىل إجامع وطني بسبب املخاوف من أن ذلك 
سيزعج االستقرار الهش الذي ساد بني العرب واألكراد 
عىل طول الحدود الداخلية يف الشامل. ووفقا لنائب 

رئيس الوزراء للتخطيط، فالعقبة الرئيسية إلجراء 
اإلجامع هو معارضة قادة األكراد لسؤال يف صيغة 

اإلجامع املقرتحة والذي يطلب من املستجيبني 
تصنيف أنفسهم كجامعة عرقية. وإذا تم اإلجامع، 

اجلدول 4.1

النشاط التشريعي جمللس النواب، 30/6/2011-1/1/2011

التشريع الصادر

قانون نائب الرئيس

قانون املوازنة لعام 2011

إلغاء التصديق على تطوير وعقد إنتاج حقل نفط األحدب 

تعديل اتفاق خط أنابيب النفط اخلام املوقع في آب/أغسطس 1973

إلغاء مرسوم مجلس قيادة الثورة )RCC( رقم 349 لسنة 1991

إلغاء مرسوم مجلس قيادة الثورة رقم 100 لسنة 1995

إبطال العمل باملادة 136)ب( من قانون اإلجراءات اجلنائية العراقية

التعديل األول لقانون االستثمار اخلاص فيما يخص تكرير النفط اخلام 

اتفاق تسوية املنازعات مع الواليات املتحدة 

التصديق على مذكرات بشأن القرض الياباني للعام 2010

رابطة املنظمات اإلدارية

اللجان االستشارية

إلغاء مرسوم مجلس قيادة الثورة رقم 133 لسنة 1985 

قانون اخملتارين 

قانون اخلدمة والتقاعد لقوات األمن الداخلية 

التصديق على ترشيح اثنني من القضاة في جلنة النقض اخلاصة بدراسة الطعون املقدمة ضد قرارات هيئة املساءلة والعدالة )اجتثاث حزب البعث( 

املصدر: مجلس النواب، املعلومات املقدمة إلى املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 1/7/2011. 

ذكر نائب رئيس الوزراء لشؤون 
الطاقة الشهرستاني 

للمفتش العام اخلاص إلعادة 
إعمار العراق أنه يشك في 

تشريع قوانني النفط والغاز في 
املستقبل القريب.
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هذا الربع السنوي، عىل تدريب موظفي الحكومة 
العراقية املدنيني عىل الوظائف اإلدارية العامة 

ولتحسني الوظائف الداخلية للوزارات الرئيسية.280 
ويف هذا الربع السنوي، خرج برنامج تطوير أول 

مجموعة مكونة من 70 فردا من املدربني املجهزين 
لتطوير املناهج وتقييم احتياجات التدريب، وإعداد 

الخطط التدريبية السنوية. وكجزء من خطة 
استدامته، سلم الربنامج مواد  التدريب األساسية إيل 

بعض جامعات الحكومة العراقية.281
وعىل الرغم من أن برنامج تطوير من املقرر له 
أن ينتهي يف 31 متوز/يوليو 2011، فقد تم إعالن 
التقويم النهايئ للربنامج يف نيسان/ابريل 2011، 

والذي تم برعاية الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
ونفذته مجموعة QED. وقد أثنى التقرير عىل 

برنامج تطوير بالنسبة لتدريب 76.000 من مليون 
موظف يف الحكومة. ويف األصل، بدا برنامج تطوير 

لخلق مركزا للتدريب الوطني الذي سوف يطور 
الخدمة املدنية العراقية، إال أن هذا الهدف قد تم 

التخيل عنه بعدما حدد مسئولون أمريكيون أن 
الحكومة العراقية تفتقر إيل القدرة عىل خلق خدمة 

وطنية. وقد أعاد تطوير تركيز جهوده عىل تدريب 
موظفي الحكومة العراقية ويف عام 2008، عدل 

تأكيده من عىل تدريب املوظف الفردي إيل تدريب 
املدربني. وكذلك شكل مجموعة طاقة تطوير لتوفري 
املساعدة الفنية لوزارة النفط، ورشكاتها الستة عرش، 

ووزارة الكهرباء. وقد كون تطوير قاعدة بيانات 
 ،)GIS( وطنية للموظف، ونظام معلومات جغرايف

ونظام أمني اجتامعي رقمي، من بني مبادرات أخرى. 
وقد ساعد أيضا املسئولني العراقيني عىل تكوين خطة 

التنمية الوطنية )2014-2010(.282
ومع هذا، فقد ذكر التقرير أن "تأثريات دقيقة" 

مثل تغيري الثقافة التنظيمية واعتناق األساليب 
الحديثة مل يتم تحقيقها. وكذلك ذكر التقرير 

أن تحسينات النظام مل تتحقق بشكل كامل ألن 
مديري اإلداري العليا يف بعض الوزارات قد فشلوا 
يف تنفيذ اإلصالحات. مثال، أعاد عدد من الوزارات 

تسمية أقسام إفرادها بدال من تبني تغيريات مادية 
يف تناولها للموارد البرشية التي أوىص بها برنامج 

تطوير.283

برنامج الحكم املحيل
يف 30 حزيران/يونيو، 2011، أنفق برنامج الحكم 

املحيل إجاميل 422.2 مليون دوالر من صندوق 
الدعم االقتصادي مبا يف ذلك 12.7 مليون دوالر يف 

الدولية أو وزارة الخارجية األمريكية )DoS( ال يزاالن 
يف هذا الربع السنوي: برنامج العمل املجتمعي 

)CAP(، واملقرر له االنتهاء يف آب/سبتمرب 2012، 
برنامج تنمية القدرة الوزارية )MCD(، وبرامج 

الدميقراطية واملجتمع املدين.278 واالثنان األخريان 
مقرر لهام االنتهاء يف 2013. 279

وبالنسبة لحالة التمويل لهذه الربامج الخمسة 
لتنمية القدرة واملمولة من صندوق الدعم 

االقتصادي، انظر الشكل 4.1.

تطوير القدرة الوطنية
منذ بدايته يف 2006 وحتى 30 حزيران/يونيو 2011، 

انفق برنامج تطوير حوايل 304.1 مليون دوالر من 
صندوق الدعم االقتصادي، مبا يف ذلك 4.7 مليون 

الشكل 4.1

إجمالي اخملصصات: $٤٤٠٫٥٠

غير املنفقة
١٨٫٢٨$

املنفقة
٤٢٢٫٢٢$

يقوي حكومات محافظات في العراق من خالل الدعم التشريعي 
ووضع خطط احلكومة وميزانياتها ورصد اجلهود لتوفير اخلدمات 
األساسية لناخبني.

برنامج احلكم احمللي

إجمالي اخملصصات: $٣٠٩٫٤٣

غير املنفقة
٥٫٣٦$

املنفقة
٣٠٤٫٠٧$

مساعدة احلكومة العراقية الوطنية بتدريب موظفي احلكومة 
في تنفيذ املوازنة، وإدارة شؤون املوظفني، وغيرها من اجملاالت؛ ومن 
بني املبادرات األخرى يأتي إنشاء قاعدة بيانات وطنية للموظفني 
ونظام ضمان اجتماعي رقمي.

تنمية القدرات الوطنية
 (تطوير)

ً على طلب البيانات الصادر عن املفتش  ً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ, ٢٠١١/١٢/٤ و ٢٠١١/٢٧/٦; USAID, ردا املصادر: NEA-I, ردا
العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ، ٢٠١١/٧/٧.

برامج تنمية القدرات الجارية املمولة من الواليات املتحدة
باملليون دوالر

إجمالي اخملصصات: $٣٩٤٫٣٠

غير املنفقة
٥٥٫٢١$

املنفقة
٣٣٩٫٠٩$

يقوي احلكومة العراقية على مستوى األحياء وشبه األحياء من 
خالل مجموعات عمل مجتمعية تدعم املبادرات االقتصادية 
الصغيرة، واملشاريع التجارية الصغيرة، والزراعة، وأمور أخرى.

 برنامج العمل اجملتمعي

إجمالي اخملصصات: $٢٦٣٫٢٦

غير املنفقة
٦٣٫٩١$

املنفقة
١٩٩٫٣٥$

تركز على تأهيل القاعدة الشعبية من خالل دعم األرامل 
ومشاريع سيادة القانون، ومشاريع بناء الدميقراطية، واإلعالم، 
وغيرها من اجملاالت لدعم تأسيس الدميقراطية وتعزيز اجملتمع 
املدني.

الدميقراطية واجملتمع املدني

إجمالي اخملصصات: $٥٠٫٠٣

غير املنفقة
١٤٫٥٠$

املنفقة
٣٥٫٥٣$

املساعدات في التنمية املشاريع في اجملال التنفيذي في العراق، مبا 
في ذلك الوزارات ومكتب رئيس الوزراء.

تنمية القدرات الوزارية

يذكر أنه من املقرر أن ينتهي 
برنامج تطوير في 31 متوز/

يوليو 2011، في حني أطيلت 
املدة التي من املقرر إنهاء عمل 
برنامج احلكم احمللي فيها في 
هذا الربع حتى أيلول/سبتمبر 
.2011
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برنامج العمل املجتمعي
يف 30 حزيران/يونيو 2011، أنفقت الواليات املتحدة 

339.1 مليون دوالر من صندوق الدعم االقتصادي 
عىل مرشوعات برنامج العمل املجتمعي منذ بدايته 

يف 2003، مبا يف ذلك 14.6 مليون دوالر يف هذا الربع 
السنوي بالنسبة للمرحلة الثالثة للربنامج، والذي 
يسعى ايل تقوية الحكومة عىل املستوى املنطقي 

وما دون املنطقي.290 وقد أعلنت الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية أن أربع رشكاء تنفيذيني قد استمروا 
يف إدارة برامج برنامج العمل املجتمعي، مثل توفري 

شبكات للصيادين، ودعم جمعيات الخياطة للنساء، 
ومتهيد الطرق القروية، وبناء املالعب. وكذلك يرشف 

برنامج العمل املجتمعي عىل صندوق مارال روزيقا 
لضحايا الحروب والذي تم إنشاؤه عان 2003 

ملساعدة العراقيني واألرس العراقية  الذين فيهم 
قتىل أو جرحى بسبب القوات األمريكية أو عمليات 

التحالف العسكري.291 

الدميقراطية واملجتمع املدين 

منذ 2003، أنفقت وزارة الخارجية إجاميل 199.3 
مليون دوالر، مبا يف ذلك 15.8 مليون دوالر يف هذا 

الربع السنوي، لتمويل الربامج العراقية من خالل 
مكتبها للدميقراطية، وحقوق اإلنسان والعاملة 

)DRL(. 292 وقد أعلن مكتب الدميقراطية وحقوق 
اإلنسان والعاملة أنه قد تم البدء يف 51 مرشوع 

للدميقراطية واملجتمع املدين بقيمة 202 مليون دوالر 
يف هذا الربع السنوي. ثالثة عرش منها هي منح 

حقوق اإلنسان، مام يصل إيل 36.3 مليون دوالر، 
و26 هي لربامج الدميقراطية والحوكمة، مام يصل إيل 

154 مليون دوالر. ويدير أيضا مكتب الدميقراطية 
وحقوق اإلنسان والعاملة 12 منحة مبقدار 11.2 

مليون دوالر تتناول قضايا املرأة. وتم تصميم هذه 
األنشطة ملساعدة مجلس النواب وحكومة كردستان 

عىل القيام بالوظائف الجوهرية وزيادة الشفافية، 
وتوفري تدريب متقدم لألحزاب السياسية واملرشحني 

ودعم إدارة الحمالت السياسية وتقوية وسائل 
اإلعالم وزيادة مشاركة املرأة والشباب واألقليات 

يف الحكومة.293 ويف هذا الربع السنوي، كانت أعىل 
قيمة ملرشوع هي 27.5 مليون دوالر وكانت لزيادة 
املسائلة والتوضيح يف االنتخابات العراقية.294 ومن 
املقرر لكل املرشوعات املستمرة أن تنتهي بحلول 

كانون األول/ديسمرب 2013. 295

هذا الربع السنوي.284 وكان من املقرر أن ينتهي 
الربنامج يف 30 حزيران/يونيو 2011، إال أنه تم مده 

90 يوما إضافية بدون تكلفة أخرى من أجل استمرار 
دعم حكومات محافظات العراق بينام تستعد 

القوات األمريكية للمغادرة وانتهاء مرحلة فريق 
 285 .)PRTs( إعادة إعامر املحافظات

ووفقا ملسئويل الربنامج، سعى برنامج الحكم 
املحيل ملساعدة العراق يف تنفيذ قانون سلطات 

املحافظات من خالل توفري دعم ترشيعي، وتطوير 
خطط لحكومة املحافظات وميزانياتها، وتنظيم 

الهيئات واملعلومات ومراقبة الجهود لتوفري الخدمات 
األساسية للدوائر. ويعمل أيضا برنامج الحكم املحيل 

مع حكومة بغداد املحلية لتحسني اإلدارة املالية 
ملرشوعات العاصمة وكذلك يف املراقبة والتفتيش 

املادي عىل مرشوعات البلدية من أجل تحسني 
الخدمات العامة.286

وقد أعلنت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أنه 
أثناء مد الربنامج، سيكون هناك تأكيد خاص عىل 

التطوير الوزاري املهم بالنسبة لالستقرار طويل املدى 
لحكومات املحافظات.287 واستقالل العراق واستقراره 

كان محل اهتامم كبري. وقد وجد تقرير عام 2010 
متوسط املدى والذي قامت به الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية لتقويم برنامج الحكم املحيل أن 

مستقبل الحكومة املحلية يف العراق كان "غري مؤكدا" 
وذكر أن الجهود لتقوية حكومات املحافظات غالبا 
ما اصطدمت مبؤسسات عىل املستوى الوطني، مثل 

مجلس الوزراء )CoM(، والتي وجدها التقرير 
تعمل يف الغالب ضد الحكومات املحلية. وبينام 
ذكر التقرير أن الجهود ملساعدة أعضاء املجالس 

املحلية )PCs( قد تم تلقيها بشكل جيد من األعضاء 
أنفسهم، إال أن التقرير قد ذكر غياب اإلرادة 

السياسية لعدم مركزية الحكومة، ذاكرا أن رئيس 
الوزراء املاليك عارض قانون سلطات املحافظات. 

وعالوة عىل هذا، فقد ذكر التقرير أن مجلس النواب 
كان لديه خطط لتمرير ترشيع جديد، اسمه قانون 

25، والذي سينهي املستويات التقليدية غري الرسمية 
للحكومات املحلية التي كانت نشطة يف العراق منذ 

عام 1970. 288
وعندما ينتهي برنامج الحكم املحيل يف أيلول/

سبتمرب، تخطط الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أن 
تبدأ مرشوعا جديدا لتقوية الحكم املحيل بتمويل 

من صندوق الدعم االقتصادي والذي سوف يستمر 
يف دعم الالمركزية يف العراق حتى عام 2016. 289

استقالل وسالمة حكومات 
احملافظات العراقية مسألة 

مثيرة للقلق.
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وبرامج مجلس تنمية إعادة إعامر املحافظات 
)PRDC(  لدعم العديد من املرشوعات التي تديرها 
وزارة الخارجية يف محافظات العراق.297 وقد أعلنت 
وزارة الخارجية أن 200 مرشوع لصندوق االستجابة 

الرسيعة قد تم إكاملها يف هذا الربع السنوي بتكلفة 
6.4 مليون دوالر، ومتت املوافقة عىل 38 مرشوع 

لصندوق االستجابة الرسيعة بتكلفة إجاملية قدرها 
2.3 مليون دوالر.298 وكانت أعىل قيمة ملرشوع 
هو مرشوع مكتبتي العربية بقيمة قدرها 1.8 

مليون دوالر، و1.5 مليون دوالر ملرشوع لتنمية 
املدارس االبتدائية ألطفال مطرانيه اربيل يف إقليم 

كردستان.299
ويف 30 حزيران/يونيو، 2011، أكملت وزارة 

الخارجية 382 مرشوعا يخص مجلس تنمية إعادة 
إعامر املحافظات بقيمة 457.7 مليون دوالر مبا يف 

ذلك برامج عديدة تناولت احتياجات املياه والرصف 
الصحي وإعادة تأهيل املدارس واحتياجات الكهرباء. 
وكانت أعىل قيمة ملرشوع من مشايع  مجلس تنمية 

إعادة إعامر املحافظات يف هذا الربع السنوي هي 
ملرشوع بقيمة 11.5 مليون دوالر لشبكة رصف 
القبلة وشبكة الفيضانات يف البرصة.300 ويف هذا 

الربع السنوي، ال تزال هناك 46 مرشوع بقيمة 122 
مليون دوالر يجري العمل فيهم. ولالطالع عىل متويل 

صندوق االستجابة الرسيعة و مجلس تنمية إعادة 
إعامر املحافظات، انظر الشكل 4.2.

 املرشدين داخلياً
والالجئني

أعلن املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون 
الالجئني)UNHCR(  أن ما يزيد عن 838.000 

شخص نازح داخليا)IDPs(  وما يزيد عن 460.000 
الجئ قد نزحوا منذ 2003 قد عادوا إيل أماكنهم 
األصلية يف العراق بنهاية عام 2010. ومن كانون 

الثاين/يناير وحتى أيار/مايو 2011، عاد 37.210 نازح 
داخيل و19.170 الجئ إيل مواطنهم.301 ومن اجل 

تفصيل للنازحني داخليا والالجئني العائدين منذ عام 
2003، انظر الشكل 4.3. 

وعىل الرغم من العائدين، فقد ذكر املفوضية 
العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أنه ال يزال ما 
يزيد عن 1.3 مليون عراقي قد نزح داخل العراق 

حتى كانون الثاين/يناير 2011. وقد أكد أيضا 
املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أن 

تطوير القدرات الوزارية
ان برنامج تنمية القدرة الوزارية الذي تديره وزارة 

الخارجية هو اصغر برامج تنمية قدرة الحوكمة 
األمريكية، بتكلفة 50 مليون دوالر من متويالت 
صندوق الدعم االجتامعي والذي سينتهي يف 30 

كانون األول/ديسمرب 2013. ويف هذا الربع السنوي، 
 )ISPO( انفق مكتب الرشاكة اإلسرتاتيجية العراقية
حوايل 2.8 مليون دوالر إلجراء خمس مرشوعات تم 
إكاملها يف هذا الربع السنوي، مبا يف ذلك 181.000 
دوالر لتوفري املساعدة الفنية لنائب رئيس الوزراء، 
و20.000 دوالر لتطوير خطط لتقاسم املياه، 1.6 

مليون دوالر لدعم برامج االستثامر، و406.000 دوالر 
ملساعدة الخطة الرئيسية لوزارة الرتبية والتعليم، 

و592.000 لربامج لتحسني سيادة القانون. وقد 
تم منح 2 مليون دوالر إضافية ملد الدعم لربامج 

االستثامر خالل عام 2012. وقد تم إنفاق 2 مليون 
دوالر لتوفري خربة مادية لوزارة النقل العراقية، مع 

إنفاق 61.000 دوالر يف هذا الربع السنوي.296

التنمية املحلية 

بحلول 31 متوز/يوليو 2011، سيتبقى فقط أريعة 
فرق من فرق إعادة إعامر املحافظات يف العراق 

فقط. وسوف تستمر يف إجراء برامج صندوق الدعم 
 )QRF( االقتصادي، وصندوق االستجابة الرسيعة

الشكل 4.2

إجمالي التوزيعات: $٦٣٢٫١٤

غير املنفقة
٧٣٫٢٢$

املنفقة
٥٥٨٫٩٢$

جلنة وزارة اخلارجية من أعضاء فريق إعادة إعمار احملافظات، 
واملهندسني العراقيني والعاملني في الوزارة؛ والتي تهدف إلى 
تنفيذ مشاريع صغيرة احلجم، مثل املدارس والطرق.

مشاريع فريق إعادة إعمار احملافظات/مجلس تطوير إعادة إعمار احملافظات

إجمالي التوزيعات: $٢٧٦٫٠٠

غير املنفقة
٢٥٫٩٧$

املنفقة
٢٥٠٫٠٣$

املستخدمة من قبل فرق إعادة إعمار احملافظات لدعم احلكومة 
احمللية من خالل متويل مشاريع صغيرة في احملافظات.

صندوق االستجابة السريعة لفريق إعادة إعمار احملافظات

ً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص  ً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ, ٢٠١١/٢٤/٦; USACE, ردا املصادر: NEA-I, ردا
ً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ، ٢٠١١/٧/٧. إلعادة إعمار العراق بتاريخ, ٢٠١١/٥/٧; USAID, ردا

برامج صندوق االستجابة الرسيعة ولجنة إعادة إع�ر وتنمية املحافظات املمولة من الواليات املتحدة
باملليون دوالر

بحلول 31 متوز/يوليو 2011، 
سيتبقى فقط أريعة فرق من 
فرق إعادة إعمار احملافظات في 
العراق فقط.
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استمرت وزارة الخارجية والوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية يف هذا الربع السنوي يف إجراء برامج الدعم 

لألشخاص النازحني داخليا والالجئني من خالل العديد 
من الربامج األمريكية والدولية. 

برامج وزارة الخارجية 
يف منتصف متوز/يوليو، وفرت وزارة الخارجية 201.8 
مليون دوالر يف املساعدة اإلنسانية لالجئني العراقيني 

واألشخاص النازحني داخليا وضحايا الرصاع.311 
ويف هذا الربع السنوي، أعلنت وزارة الخارجية 

العمل مع املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون 
الالجئني والحكومة العراقية، واملنظمة الدولية 

للهجرة)IOM(  التابعة لألمم املتحدة والربنامج 
العاملي للغذاء )WFP( من أجل دعم إعادة توطني 
األشخاص النازحني داخليا والالجئني الذين رغبوا يف 

العودة إيل أماكنهم األصلية. وقد أعلن مكتب وزارة 
الخارجية للسكان والالجئني والهجرة)PRM(  أن 
الربامج قد شملت منح عينية ومساعدة يف تنمية 
خطط األعامل ومرشوعات صغرية لبنية التحتية 

املصممة ليك يكون لها تأثري رسيع عىل االقتصاد. 
وقد تم تركيز املرشوعات يف مثانية محافظات تشمل 
بغداد والبرصة وديايل ونيناوا واالنبار والبرصة واربيل 
والسليامنية. وخارج العراق، أعلنت وزارة الخارجية 

للسكان والالجئني والهجرة دعم املفوضية العليا 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واملنظامت األخرى يف 
سوريا واألردن ولبنان وتركيا ومرص ملساعدة الالجئني 

العراقيني بالدعم النفيس واالجتامعي والتعليم 
والتدريب املهني واملساعدان النقدية من بني أشياء 

أخرى.312 وعالوة عىل هذا، تدعم وزارة الخارجية 

هناك تقارير موسمية عن النزوح الداخيل ال تزال 
تحدث وخاصة بني األقليات العراقية.302 وباملثل، 

أعلن املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 
أنه ال يزال هناك 188.599 الجئ عراقي، وطالب 

للجوء السيايس، وآخرين مسجلني مع املفوضية العليا 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف الدول املجاورة مبا 

يف ذلك مرص وإيران واألردن ولبنان وسوريا وتركيا 
ودول الخليج الفاريس يف 31 أيار/مايو 2011. 303 ومن 

املعتقد أن الرقم الفعيل لالجئني العراقيني هو أعىل 
من هذا بكثري إال أن تحديده ال يزال أمرا صعبا ألن 
ال يتم تسجيل كل الالجئني يف املفوضية العليا لألمم 

املتحدة لشؤون الالجئني والعديد منهم يعيش بشكل 
متفرق يف املناطق الحرضية.304 

إقليميا، ال زال سوريا واألردن هام أعىل وجهتان 
لالجئني العراقيني. ويف 31 أيار/مايو 2011، أعلنت 

املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 
أنها سجلت إجاميل 126.183 الجئ عراقي يف 

سوريا و31.676 الجئ يف األردن.305 وكانت سوريا 
املستقبل األضخم يف املنطقة لالجئني، بدون حساب 

الفلسطينيني، عىل الرغم من العنف املستمر يف 
أجزاء من تلك الدولة. وال تزال حدود الدولة مفتوحة 

لالجئني العراقيني وال تزال مدارسها تستقبل أطفال 
الالجئني.306 ورمبا يكون الالجئون العراقيون حوايل ٪9 

من سكان األردن، وفقا لتقرير اليونسكو. ومع هذا، 
فاألردن ال تعرتف بالعراقيني كالجئني، بل تعتربهم 

ضيوف. ويف عام 2007، تبدأ األردن يف السامح 
ألطفال الالجئني العراقيني بالحصول عىل التعليم.307 

وبينام واجه الالجئون العراقيون املقيمون يف دول 
عربية معينة عقبات إضافية بسبب القالقل األهلية 
يف تلك الدول، أعلنت املفوضية العليا لألمم املتحدة 

لشؤون الالجئني أن حامية الالجئني مل تنخفض بسبب 
العنف السيايس.308 وقد عاد العديد من الالجئني إيل 
العراق بسبب القالقل اإلقليمية وقالوا أنهم خططوا 
ملغادرة العراق مرة أخرى مبجرد استقرار األوضاع.309 
ومن ثم، فقد أعلنت وزارة النزوح والهجرة العراقية 
يف الربع السنوي األخري أنها سوف توفر تذاكر طريان 

مجانية إيل الوطن للعراقيني الذين يسعون للهرب 
من القالقل، وأعلنت وزارة الخارجية يف هذا الربع 
السنوي أن الوزارة قد وفرت رحالت طريان لعدد 

420 أرسة عراقية إيل الوطن من مرص. وكل الالجئني 
الذين عادوا إيل العراق بنية املكوث الدائم كان لهم 
الحق يف الحصول عىل منحة قدرها 1.285 دوالر.310 

الدعم األمرييك لالجئني واألشخاص النازحني داخليا

الشكل 4.3

٠

٥٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠

١٥٠,٠٠٠

٢٠٠,٠٠٠

٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١
  كانون الثاني/يناير - أيار/ ماير

٢٠٠٣

عودة املشردين داخلياً عودة الالجئني

عودة املرشدين داخلياً والالجئ� العراقي�، ٢٠٠٣–٢٠١١

املصدر: UNHCR, ”التحديثات اإلحصائية الشهرية حول عودة الالجئني–أيار/مايو ٢٠١١,“ ٢٠١١/٦, ص١.

قد ميثل الالجئون العراقيون ما 
يقدر ب9% من سكان األردن.
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وقد تم توطني الغالبية العظمى من الالجئني يف 
كاليفورنيا، وميتشيجن وتكساس وأريزونا وايلينيوس 

بينام تم توطني معظم حاميل فيزا املهاجر يف 
تكساس وكاليفورنيا وفريجينيا وأريزونا وميتشيجن.314 

ولرؤية توطني الالجئني يف الواليات املتحدة، انظر 
الشكل 4.4.

برامج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب 
)USAID/OFDA( املساعدة يف الكوارث الخارجية

حتى تاريخ 30 حزيران/يونيو 2011، وفر مكتب 
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية التابع ملكتب 

املساعدة يف الكوارث الخارجية)OFDA(  ما يزيد 
عن 22 مليون دوالر يف املساعدة اإلنسانية لألشخاص 

املعرضني للكوارث يف العراق مبا يف ذلك األشخاص 
النازحني داخليا. ويف هذا الربع السنوي، أعلن مكتب 
املساعدة يف الكوارث الخارجية عن توفري دعام إلنقاذ 

الحياة خالل برامج لتوزيع موارد اإلغاثة الطارئة 
األساسية، وتوفري مالجئ للطوارئ وتوسيع الحصول 

عىل املياه واملرافق الصحية، وإنتاج فرص للدخل 
ودعم الزراعة واألمن الغذايئ.315 وعالوة عىل برامج 

الدعم للنازحني داخليا، وفر مكتب املساعدة يف 
الكوارث الخارجية حوايل 1.25 مليون دوالر لدعم 
األنشطة خاصة يف محافظتي ديايل وبغداد، والتي 

منها فرت أعداد ضخمة من األشخاص بسبب العنف 
الطائفي. ووفقا ملكتب السكان والالجئني والهجرة، 
فقد أفاد الدعم حوايل 170.000 شخص مبا يف ذلك 

النازحني الداخليني.316 

دعم الحكومة العراقية لالجئني والنازحني الداخليني
تستمر الحكومة العراقية يف مساعدة النازحني 

داخليا يف العراق مع تأكيد خاص عىل محافظة ديايل 
وبغداد، والتي رضبها العنف الطائفي بقوة وكان 
فيها أعىل عدد من األرس النازحة منذ عام 2007. 
وخالل برنامج يسمى مبادرة ديايل )تتم مناقشته 
بالتفصيل يف قسم خاص عن ديايل يف هذا التقرير 

الربع سنوي(، بدأت الحكومة العراقية يف متوز/
يوليو مساعدة النازحني الداخليني والالجئني الذين 

رغبوا يف العودة إيل تلك املحافظة.317 ومؤخرا، بدأت 
املناقشات يف توسيع املبادرة إيل بغداد.318 وصاغت 
الحكومة العراقية سياسة قومية عن النزوح والتي 

تؤكد عىل حق أطفال النازحني داخليا يف التعليم.319 

للسكان والالجئني والهجرة بناء املالجئ وتوفري 
إعادة التأهيل وخدمات الحامية للعائدين والذين 

يندمجون محليا.313 
وقد استمرت وزارة الخارجية للسكان والالجئني 

والهجرة يف برنامجها إلعادة توطني الالجئني العراقيني 
وحاميل التأشرية الخاصة )SIV( للمهاجرين املؤهلني 
إلعادة التوزيع إيل الواليات املتحدة. ويف 10 حزيران/
يونيو 2011، متت إعادة توطني ما يزيد عن 63.400 

الجئ عراقي وحاميل التأشرية الخاصة للمهاجرين 
يف الواليات املتحدة منذ ترشين األول/أكتوبر 2007 
خالل برنامجني منفصلني، مبا يف ذلك 58.925 متت 

إعادة توطينهم كالجئني و4.509 عىل األقل متت 
إعادة توطينهم مع حاميل تأشرية املهاجرين )وزارة 

الخارجية تتتبع فقط حاميل تأشرية املهاجرين الذين 
ينتخبون إلعادة التوطني ويسعون لالستفادة من 

خالل وزارة الخارجية للسكان والالجئني والهجرة(. 
ويف هذا الربع السنوي، تم توطني 662 عراقي 

كالجئني، و28 تم توطينهم كحاميل تأشرية مهاجرين. 

الشكل 4.4

ً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ, ٢٠١١/١/٧. املصدر: DoS, PRM, ردا
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كال من الالجئني وحاملي التأشيرة اخلاصة

ذكر مكتب السكان والالجئني 
واملهجرين دعم املفوضية 
العليا لشئون الالجئني التابعة 
لألمم املتحدة واملنظمات األخرى 
في 
سوريا واألردن ولبنان وتركيا  
ومصر 
في مساعدة الالجئني 
العراقيني.
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بينام يوجد نقص يف اإلحصاءات السكانية بسبب 
غياب اإلجامع الحايل، إال أن العديد من املنظامت 
غري الحكومية تقدر أن األقليات العراقية العرقية 

والدينية تشكل ما يزيد عن 10٪ من السكان. وهذه 
تشمل املسحيني، والرتكامن، واليزيدين، والصابئة، 

والبهائية، والشباك، واالكراد الفيلية، والقوقاز، 
وعدد صغري جدا من اليهود. وقد تسبب العنف، 

سواء العام أو املوجه ضد األقليات، يف هروب أعداد 
ضخمة من األقليات العراقية من الدولة. وتختلف 

التقديرات، إال أن فئة املسحيني من املعتقد أنها 
انخفضت إيل أكرث من النصف منذ عام 2003، بينام 

تضاءلت فئة الصابئة إيل أكرث من 80٪ واليزيدية 
إيل أكرث من الثلث.321 ويوضح الشكل 4.7 تجمعات 

األقليات يف العراق.
وعىل الرغم من أن دستور العراق يؤسس حرية 
العقيدة، إال أن املفوضية األمريكية للحرية الدينية 

الدولية)USCIRF(  قد أعلنت يف هذا الربع السنوي 
أن العنف املستمر يف الدولة قد شكل تهديدا 

لألقليات الدينية والعرقية. وقد استمرت الهجامت 
الطائفية ضد القادة الدينيني وأماكن العبادة بشكل 

متكرر يف هذا الربع السنوي واستمرت أعداد 
ضخمة من األقليات يف السعي إيل اللجوء خارج 

العراق، حتى مع جهود الحكومة العراقية لحامية 
األقليات. وتقرير املفوضية األمريكية للحرية الدينية 
الدولية يرسم صورة باهتة للحياة يف العراق بالنسبة 

لألقليات، مبا يف ذلك تقارير االختطاف واالغتصاب 
والتعذيب وقطع الرأس وتفجري أماكن العبادة 

ومنذ أيار/مايو 2010، استوعبت محافظتي بغداد 
وديايل أكرب عدد من النازحني العائدين )انظر الشكل 

4.5(. وكانت بغداد عىل قمة قامئة العائدين من 
الالجئني )انظر الشكل 4.6(. 

 الدعم الدويل
لالجئني واملرشدين داخلياً 

وقد استمر دعم وزارة الخارجية واملفوضية العليا 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف هذا الربع السنوي 
يف تسجيل الالجئني العراقيني يف دول الجوار وتوفري 

املساعدة األساسية مثل الغذاء واملياه والخدمات 
الصحية والتعليمية لالجئني. وعالوة عىل هذا، 

فقد عملت مع الالجئني ليك توفر التوثيق األسايس 
والخدمات القانونية. وداخل العراق، نسقت 

املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 
مالجئ الطوارئ واملياه واملرافق الصحية للنازحني 

داخليا، مع تركيز خاص عىل 500.000 نازح داخيل 
يعيشون يف عشوائيات يف بغداد. وقد استمرت 
املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 

يف مساعدة النازحني الداخليني باإلرشاد القانوين 
من خالل مراكز اإلعادة وإعادة الدمج واملراكز 

املجتمعية.320

مجتمعات األقليات العراقية

الشكل 4.5

٠

١٠,٠٠٠

٢٠,٠٠٠

٣٠,٠٠٠

٤٠,٠٠٠

٥٠,٠٠٠

بغدادديالىالبصرةصالح الدينباقي احملافظات

املصدر: UNHCR, ”حتديث اإلحصاءات الشهرية حول العائدين—نيسان/أبريل ٢٠١١,“ ٢٠١١/٤, 
صفحة ٤.

العائدين من املرشدين داخلياً، حسب املحافظات ٢٠١٠/٥–٢٠١١/٤

٪٢٪٢

٪٤٢

٪٥٤

٪١

الشكل 4.6

٠

٢,٠٠٠

٤,٠٠٠

٦,٠٠٠

٨,٠٠٠

١٠,٠٠٠

بغداد النجف كربالء ميسان القادسية ديالى األخرى

املصدر: UNHCR, ”التحديثات اإلحصائية الشهرية حول عودة الالجئني—نيسان/ أبريل٢٠١١,“ ٢٠١١/٤, ص ٣.

عودة الالجئ� حسب املحافظة، ٢٠١٠/٥–٢٠١١/٤

٪٣١

٪١٦
٪١٣

٪٨

٪٥
٪٤

٪٢٣

تسبب العنف في هروب أعداد 
ضخمة من العراقيني من بني 

األقليات من الدولة.
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يف توفري الحامية أو العدالة للمضطهدين بسبب 
االنتامءات الدينية.322

ويف هذا الربع سنوي، أعلنت السفارة األمريكية 
ببغداد املوافقة عىل مرشوعني جديدين بتمويل من 

صندوق االستجابة الرسيعة، بتكلفة قدرها 196.535 
دوالر، ملساعدة األقليات العراقية، ويف 30حزيران/
يونيو 2011، تم إنفاق 42.077 دوالر عىل هذين 
املرشوعني. وقد تم إكامل 19 مرشوع بتمويل من 

صندوق االستجابة الرسيعة املعنية باألقليات بقيمة 
1.204.895 دوالر. وأكرث من 500.000 دوالر من 

ذلك املبلغ قد تم إنفاقه يف هذا الربع السنوي عىل 
تلك املرشوعات.323 وألسباب أمنية، رفضت السفارة 

األمريكية ببغداد وصف طبيعة أو موقع هذه 
املرشوعات.324 ◆

والنزوح اإلجباري وتغري الديانة. وقد أثار العنف 
خروجا كبريا لألقليات وحث املفوضية األمريكية 

للحرية الدينية الدولية للتوصية بوضع العراق يف 
قامئة وزارة الخارجية "للدول محل االهتامم الخاص" 

وهو تحديد مخصوص للدول الذي انخرطت يف " 
أعامل عنف مستمرة ومنظمة ضد الحية الدينية". 

وقد ذكر التقرير أيضا أن حكومة العراق قد فشلت 

الشكل 4.7

السنة العرب

العرب الشيعة/العرب السنة

السنة العرب/السنة األكراد

السنة األكرد

املندائيني/الصابئة

الشبك

اليزيديني

الترك

العرب الشيعة

الكرد الفيلية

املسيحيون: السريان/الشلدان, األرمن, آخرون

القوقاز

املصادر: حتليل املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق للوثائق مفتوحة املصدر باللغتني العربية واالجنليزية، ٢٠١٠–٢٠١١; حوار املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق مع أعضء 
مجتمع مندعني٢٠١١/٢٩/٦.

تركيزات األقليات من السكان العراقي�
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يف 30 يونيو/حزيران 2011، خصصت الواليات املتحدة 
27.07 مليار دوالر، والتزمت مببلغ 25.66 مليار دوالر، 

وأنفقت 24.49 مليار دوالر عىل برامج ومرشوعات 
لتطوير قوات األمن العراقية )ISF(، 325 وحوايل 43.800 

من القوات األمريكية كانوا يعملون يف العراق مبهمة 
رئيسية لتجهيز وتدريب ومساعدة تلك القوات.326 

املوقف الحايل لألمن

املوقف الحايل لألمن يف العراق هو موقف يصعب  
قياسه. وبوجه عام، فقد انخفضت هجامت العنف 

بشكل كبري- من 145 يف اليوم يف 2007 إيل 13 حالة 
فقط يف اليوم يف الشهور األربع األوىل لعام 2011، وفقا 

لوزارة الدفاع.327 إال أن وزارة الدفاع ذكرت أن 248 
مدين عراقي و193 من أفراد قوات األمن العراقية قد تم 

قتلهم يف هجامت أثناء األول من ابريل/نيسان إيل 19 
يونيو/حزيران 2011. 328 وعىل الرغم من أن كثري من 

العنف املتبقي ال يزال عمل مجموعات إرهابية تحاول 
التشويش عىل الحكومة العراقية، إال أن وزارة الدفاع 
قد أعلنت أن جرائم العنف- مثل الرسقات املسلحة 

واالغتياالت واالختطاف- قد استرشت بسبب الحصول 
السهل عىل األسلحة والذخرية، ذاكرة أن هذه األنشطة 

العنيفة ال ترتبط دوما باإلرهاب.329 والشكل 4.8 يقدم 
ملخصا تاريخيا عن الحوادث األمنية والوفيات املدنية 

منذ 2004. 
وعىل الرغم من هذه االتجاهات طويلة املدى، فقد 

شددت سلسلة من هجامت القتل يف هذا الربع السنوي 
عىل الطبيعة الضعيفة للموقف العام لألمن. يف 5 مايو/

أيار 2011، دخل انتحاري بسيارته املفخخة يف نقطة 
للرشطة يف مدينة هيال، قاتال 24 ضابط رشطة وجرح 

72 آخرين.330 وأثناء نفس الشهر، قتلت سيارة مفخخة 
9 أشخاص وجرحت 27 بالقرب من سوق شهري يف 

بغداد.331 وبعد ذلك بيومني، ومرة أخرى يف مدينة هيال، 
قتلت قنبلة 15 شخصا وجرحت العرشات.332 ويف 5 

األمـــــــن 

مسئولون يعملون في جمع األدلة في مقر مجلس محافظة ديالى، حيث وقع في 14 حزيران/
يونيو 2011 قصف أدى إلى مقتل 7 أشخاص وجرح 30. )صورة احلكومة العراقية(

الشكل 4.8

٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١

تدفق الواليات
املتحدة

٠
١,٠٠٠
٢,٠٠٠
٣,٠٠٠
٤,٠٠٠
٥,٠٠٠
٦,٠٠٠
٧,٠٠٠
٨,٠٠٠

األحداث األمنية

 تصاعد األوضاع في بغداد
والفلوجة والنجف

االنتخابات العراقية

االصالحات الدستورية

تفجير مسجد سامراء

 االنتخابات
البرملانية

انتخابات
احملافظات

االنتخابات
الوطنية

الضحايا من املدنيني العراقيني

األحداث األمنية الشهرية والضحايا من املدني�، ٢٠٠٤/١−٢٠١١/٦

مالحظة: البيانات غير مدققة. مجاميع القتلى املدنيني في حزيران/يونيو ٢٠١١ يشمل على البيانات حتى تاريخ ١٩ حزيران/يونيو، واإلجمالي في األحداث األمنية في حزيران/يونيو ٢٠١١ يشمل على البيانات حتى ١٧ حزيران/يونيو. "تدفق الواليات املتحدة"، يرمز إلى الفترة التي كان فيها ما ال يقل عن ١٥٠،٠٠٠ 
جندي أمريكي في العراق.

ً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ، ٢٠١١/٤/١, ٢٠١١/١٢/٤, و٢٠١١/١/٧; معهد بروكينجز، مؤشر العراق، ٢٠١٠/٣٠/٦, ص ٣, ٤. املصادر: USF-I, ردا

ذكرت وزارة الدفاع أن جرائم 
العنف تفاقمت بسبب 

سهولة احلصول على األسلحة 
والذخيرة.
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يوليو/متوز 2011، يف شامل بغداد، حدثت هجومان 
انتحاريان عند مكاتب مجلس املحافظة واملوقع الذي 

يتم فيه إصدار بطاقات التعريف القومية يف تاجي 
وقتلت ما ال يقل عن 35 شخصا وأصابت 60، مام جعل 

منها الحادث األكرث دموية يف أكرث من ستة أشهر.333 
أعلنت األمم املتحدة عن مستويات متزايدة لهجامت 
إشعال النريان غري املبارشة ضد قواعد القوات األمريكية 
يف العراق ومطار بغداد الدويل يف هذا الربع السنوي.334 

ويف نيسان/أبريل، قتل خمسة جنود عىل خط النار منهم 
اثنان قتلوا أثناء تنفيذ عمليات يف جنوب العراق.335 ويف 

يونيو/حزيران 2011، قتل 14 جندي نتيجة لهجامت 
عدائية- الشهر األكرث دموية بالنسبة للقوات األمريكية 

منذ نيسان/أبريل 2009، قبل انسحابهم من املدن 
العراقية.336 ويف العموم، تم قتل 21 جنديا أمريكيا يف 

أعامل قتالية يف هذا لربع السنوي.337 وقد أعلنت القوات 
العسكرية األمريكية أن جنديني قد قتال يف السابع من 

يونيه/متوز عن طريق قنبلة عىل جانب الطريق تحتوي 
عىل مقذوفات معدنية خارج القاعدة الرئيسية للقوات 
األمريكية يف بغداد.338 وهذه القنابل القوية هي عالمة 

مميزة للميليشيات التي تدعمها إيران.339 ويوضح 
الشكل 4.9 وفيات القوات األمريكية شهريا لكل 20.000 

فرد يخدم يف العراق من يناير/كانون الثاين 2009 حتى 
يونيو/حزيران 2011.

وتركزت الهجامت العسكرية ضد األهداف العراقية 
يف هذا الربع السنوي يف بغداد، حيث كان أكرث من ٪40 
من كل الحوادث فيها. وقد كانت املدينة مرسحا للعنف 
ثالثة أضعاف أكرث من حدوثه يف املوصل وكركوك، حيث 

وقع 23٪ من إجاميل الهجامت فيها. ومع هذا، فقد 
شهدت الشهور األخرية تحسنا طفيفا يف األحوال األمنية 
يف املوصل، حيث تم تحجيم أنشطة املنظامت اإلرهابية 

القوية واملرتبة من خالل حرب استنزاف بطيئة مع قوات 
األمن العراقية. وعىل الجانب اآلخر، كانت األمور تسوء 

يف كركوك، وذلك بسبب التوترات بني الجامعات العرقية 
املختلفة بسبب تنافسهم عىل النفوذ يف املدينة املناضلة 

تاريخيا والغنية بالنفط.340 
وبينام نجحت الجهود املشرتكة بني الواليات املتحدة 

والعراق يف تقليل هذه التهديدات التي تفرضها القاعدة 
والجامعات اإلرهابية األخرى، وامليليشيات الداخلية، 
وحتى الجرمية األساسية، إال أن القوات األمريكية يف 

العراق قد أعلنت أن تهديدات من ميليشيات صغرية 
وأجنبية قد اصبحت هي مصدر القلق- واألشهر هي 

رسية اليوم املوعود، وأهل الحق، وجامعة حزب الله.341
وقد شهد هذا الربع السنوي أيضا زيادة يف عدد 

الصواريخ التي رضبت املنطقة الدولية وموقع السفارة 
األمريكية كذلك.342 ففي 15 مايو/أيار، وفقا لألمم 

املتحدة، رضب 11 صاروخ املنطقة الدولية- وهو أعىل 
معدل يومي عىل مدى عامني. وقد رضبت 4 صواريخ 
إضافية يف 9 يونيو/حزيران.343 وسواء كانت موجهة أم 
اعتباطية، فال تزال هذه األحداث سبب مخاوف وقلق 

بينام الواليات املتحدة تستعد لسحب قل القوات 
العسكرية يف 31 ديسمرب/كانون األول 2011. 

الهجامت عىل مسئولني يف الحكومة العراقية
يف مايو/أيار، ذكر نائب القائد العام لعمليات القوات 

األمريكية يف العراق أن القتل املستهدف ملسئولني كبار 
يف الحكومة العراقية قد برز كأحد املخاوف الرئيسية 

لألمن يف العراق، قائال أن املوقف قد زاد حدة يف الشهور 
الستة املاضية.344 ويف محاولة ملواجهة هذه املشكلة 

املتنامية، تعمل القوات األمريكية يف العراق مع الحكومة  
العراقية للمساعدة يف تدريب األفراد العراقيني عىل 

�ضرب صواريخ إيرانية لقرية تقع إلى اجلنوب من أربيل، في 15 متوز/يوليو 2011. 
)صورة احلكومة العراقية(

الشكل 4.9

٠

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١
ً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام  ً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ, ٢٠١١/١٢/٤; CENTCOM, ردا املصادر: USF-I, ردا

اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ, ٢٠١١/١/٧; معهد بروكينجز, ؤشر العراق, ٢٠١١/٣٠/٦, pp. ٨, ١٣; DoD, نسخة األخبار, ”
تواجد وسائل االعالم مع الوزير بانيتا في قاعدة العمليات املتقدمة دواير في أفغانستان,“ ٢٠١١/١٠/٧.

ضحايا الجيش األمري� لكل ٢٠٫٠٠٠ فرد عامل، حسب الشهر، ٢٠٠٩/١–٢٠١١/٦

عموماً، قتل 21 جنديا أمريكياً 
في عمليات قتالية هذا الربع.
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أيار، أطلق الرصاص عىل وقتل "عيل الالمي" - مدير 
لجنة العدل واملسائلة )واملعرفة سابقا بلجنة اجتثاث 

حزب البعث(- يف رشق بغداد. ويف أواخر أيار/مايو، فر 
محافظ نينوى، أثيل النجفي، بدون أن يلحق به أذى 

بعد انفجار قنبلة غري تقليدية بجوار موكب سيارته. وقد 
نجي النجفي، وهو شقيق املتحدث باسم مجلس النواب 

أسامة النجفي، من عدة محاوالت لالغتيال مذ توليه 

اإلجراءات املضادة، مبا يف ذلك وسائل املراقبة والتتبع 
وإجراءات تفتيش املركبات بحثا عن قنابل ملصقة.345 

ويوضح الشكل 4.10 الهجامت املنتقاة عىل أكرث 
من 70 مسئول كبري يف الحكومة العراقية سواء من 

العسكريني واملدنيني يف هذا الربع السنوي. كان من بني 
ضحايا الهجامت الشخصيات السياسية البارزة وضباط 

قوات األمن العراقية وحاكم محافظة. ويف 26 مايو/

الشكل 4.10

املوقع

نينوى

صالح الدين

ديالي

بابيلون

متيم

ميسان

األنبار

بغداد

قنابل ناسفة/سيارة مفخخة

بندقية

هجوم مسلحون على موكب

هجوم مسلحون على املسكن

هجوم مسلحون بأسلحة كامتة للصوت

هجوم مسلحون على مركبة

تفجير للسكن

قنبلة مفخخة في السيارة

انتحاريون ومسلحون في تفجير جملمع

هجوم بسيارة مفخخة على موكب

املسئولني في القطاع األمني

مالحظة: هذا اجلدول يقدم أمثلة عن االغتياالت ومحاوالت االغتيال، وغيرها من أعمال العنف الصغيرة التي يبدو أنها كانت تستهدف أشخاص معينني أو مجموعات في هذا الربع السنوي. وال يفترض أن تكون شاملة للجميع، كما ال تفترض ضمنا دوافع املهاجمني إليها.

.٢٠١١/٧ املصدر: حتليل املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق للوثائق مفتوحة املصدر باللغتني العربية واالجنليزية، ٢٠١١/٤–

أحداث العنف املختارة التي يبدو أنها كانت تستهدف املسئول
 رفيعي املستوى، ٢٠١١/٤/١٥–٢٠١١/٧/١٠

الضحية/املستهدف املوقع التاريخ الظروف النتيجة

عقيد بوزارة الداخلية  ١٦/٤ جرح

مقدم  بوزارة الداخلية  ٢٢/٤ جرح; قتل احلارس

مسئول مخابرات  ٢٣/٤ قتل

مسئول باجليش العراقي  ٢٤/٤ قتل

لواء بوزاة الدفاع  ٢٤/٤ جرح

عقيد بوزارة الدفاع  ٢٤/٤ لم يصب بسوء

نائب رئيس الشرطة  ٢٧/٤
لم يصب بسوء; جرح الكثير آخرون

لواء باجليش العراقي  ٢٨/٤ قتل

لواء  بوزارة الداخلية  ٢٨/٤ قتل مع ٥ آخرون

مقدم  بوزارة الداخلية  ٣٠/٤ قتل

مقدم  بوزارة الداخلية  ٣/٥ قتل

مسئول  بوزارة الداخلية  ٧/٥ قتل

عقيد بوزارة الداخلية  ١٤/٥ جرح

مسئول مخابرات  ١٤/٥ جرح

لواء بوزارة الداخلية  ١٧/٥ قتل

رئيس شرطة البلدة  ١٧/٥ لم يصب بسوء

مسئول  بوزارة الداخلية  ٢٠/٥ جرح

 مقدم  بوزارة الداخلية
(القسم اجلنائي)  ٢٠/٥ قتل

رئيس قوات الطوارئ
بوزارة الداخلية 

 ٢٣/٥ لم يصب بسوء

مئولني  بوزارة الداخلية  ٢٦/٥ قتل ٣ على األقل

لواء عام  بوزارة الداخلية  ٢٩/٥ لم يصب بسوء

مقدم بقوات األمن العراقية  ٤/٦ قتل

لواء  بوزارة الداخلية  ٧/٦ جرح

مسئول رفيع املستوى بوزارة الدفاع  ٨/٦ جرح; قتل االبن

مفوض الشرطة  ٩/٦ قتل

لواء سابق باجليش العراقي  ١١/٦ قتل مع أحد أبنائه

لواء  بوزارة الداخلية  ١٤/٦ قتل

مقدم باجليش العراقي  ١٨/٦ قتل

مسئول بوزارة الداخلية  ٢٠/٦ قتل

عميد سابق باجليش العراقي  ٢٢/٦ قتل

رئيس الشرطة ٢٦/٦ قتل املسئول

عقيد بقوات األمن العراقية ٢٩/٦ جرح املسئول

عقيد بوزارة الداخلية ٦/٧
جرح املسئول, قتل ٢ من الشرطة على األقل

املسئولني في غير القطاع األمني

املستهدف/ الضحية املوقع التاريخ الظروف النتيجة

مسئول بوزراة التعليم العالي  ١٦/٤ لم يصب بسوء; جرح مدنيني

مدير عام بوزارة التعليم  ١٩/٤ قتل

 مسئول باحلزب الدميقراطي
الوطني  ١٨/٤ جرح مع العديد آخرون

مستشار مبجلس النواب  ١٨/٤  لم يصب بسوء; جرح العديد من احلراس

 مدير عام بوزارة املالية
ومستشار البنك املركزيب العراقي

 ١٨/٤ لم يصب بسوء

مسئول بحزب األحرار  ١٩/٤ لم يصب بسوء

مسئول بوزارة النفط  ٢٠/٤ جرح

مسئول انتخابات  ٢٠/٤ جرح

نائب وزير اإلسكان والتعمير  ٢٠/٤ لم يصب بسوء

قاضي استئناف  ٢٠/٤   ;لم يصب بسوء
أصيب احلراس

رئيس جلنة النزاهة مبجلس النواب  ٢١/٤ لم يصب بسوء

مسئول بوزارةالشئون اخلارجية  ٢٢/٤ قتل

٢٢/٤  مسئول بوزارة اإلسكان والتعمير قتل

مدير عام باجلمارك  ٢٣/٤ قتل

مسئول بالضرائب  ٢٣/٤ قتل

مسئول مبحافظة بغداد  ٢٦/٤ قتل

مسئول بوزارة الثقافة  ٢٧/٤ لم يصب بسوء

قاضي  ٣٠/٤  قتل مع العديد من األقارب

مسئول بحزب االحتاد
الوطني الكردستاني 

 ١/٥ قتل

مسئول ببلدية بغداد ١/٥ قتل

مسئول باجلوازات ٢/٥  لم يصب بسوء; جرح العديد آخرون

مسئول مجلس احملاصيل ٣/٥ لم يصب بسوء

مسئول شهادات اجلنسية ٧/٥ قتل

 مدير عام بشركة
األسمنت احلكومية

١٠/٥ قتل

مسئول بحزب العراقية ١٢/٥ لم يصب بسوء

تابع في العمود التالي

املستهدف/الضحية املوقع التاريخ الظروف النتيجة

 CoR/مسئول MOH
ممثل (العراقية) ١٢/٥ قتل

مسئول ضرائب ١٥/٥ قتل

قاضي ١٦/٥ فكت القنبلة

مسئولو وزارة النفط ١٧/٥ جرح

مسئول مكافحة اإلرهاب ١٧/٥ قتل

٢٢/٥ مسئول حزب األحرار جرح

مسئول بوزارة النفط ٢٥/٥ قتل

  رئيس جلنة اجتثاث
حزب البعث ٢٦/٥ قتل

محافظ نينوي ٣٠/٥ لم يصب بسوء

وزير حقوق اإلنسان
(باإلنابة) ١/٦  لم يصب بسوء; جرح مدنيني

مستشار رئيس مجلس النواب ٥/٦ قتل

مسئول بوزراة التخطيط ٥/٦ جرح

مسئول بوزارة التعليم ٦/٦ جرح

قاضي ٦/٦ فكت القنبلة

قاضي ٩/٦ قتل

املدير العام لشركة النصر ٩/٦ قتل

 مسئولون حكوميون
مبحافظة ديالى ١٤/٦  قتل ٢ من ضباط الشرطة، وجرح العديد

املدير القانوني
جمللس محافظة بغداد ١٤/٦ قتل

مسئول العدل باملوصل ١٦/٦ جرح

محافظ ٢٠/٦ قتل

املسئول احمللي لسجن أبو غريب ٢٥/٦ قتل مع أحد أبنائه

محافظ بعقوبة ٢٨/٦ جرح

الوزير السابق
لإلسكان والتعمير ٢٨/٦ جرح

 MoPDC املدير العام ٢٩/٦ قتل

مسئول الشئون الدينية (احلج)  ٣٠/٦ قتل

نائب رئيس اجمللس احمللي ٦/٧ جرح

كان من بني ضحايا الهجمات 
الشخصيات السياسية البارزة 

وضباط قوات األمن العراقية 
وحاكم محافظة.
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يف مناصب معينة هذا العام )انظر الشكل 4.11(. وقد 
انخفض إجاميل الهجامت عىل اإلفراد بشكل كبري يف 

العامني األخريين،347 إال إن أعضاء أبناء العراق وأرسهم 
ال تزال تعلن عنهم الحكومة العراقية ووسائل اإلعالم 

العراقية كضحايا للهجامت. ووفقا للقوات األمريكية يف 
العراق، فإن انتقال أعضاء من أبناء العراق إيل قوات 
األمن العراقية أو إىل وظائف حكومية أخرى ال يزال 

هذا املنصب يف 2009. وشقيق عىل المي، وهو موظف 
يف وزارة التعمري واإلسكان، قد تم اإلعالن عن مقتله يف 
30 يونيو/حزيران يف هجوم يف مدينة الصدر عن طريق 

أشخاص يستخدمون أسلحة مزودة بكاتم للصوت.346 
ووفقا للمعلومات التي قدمها برنامج أبناء 

العراق)SOI(  الذي تحت قيادة الحكومة العراقية، ففي 
15 يونيو/حزيران، تم مقتل ما ال يقل عن 38 عضوا 

املوقع

نينوى

صالح الدين

ديالي

بابيلون

متيم

ميسان

األنبار

بغداد

قنابل ناسفة/سيارة مفخخة

بندقية

هجوم مسلحون على موكب

هجوم مسلحون على املسكن

هجوم مسلحون بأسلحة كامتة للصوت

هجوم مسلحون على مركبة

تفجير للسكن

قنبلة مفخخة في السيارة

انتحاريون ومسلحون في تفجير جملمع

هجوم بسيارة مفخخة على موكب

املسئولني في القطاع األمني

مالحظة: هذا اجلدول يقدم أمثلة عن االغتياالت ومحاوالت االغتيال، وغيرها من أعمال العنف الصغيرة التي يبدو أنها كانت تستهدف أشخاص معينني أو مجموعات في هذا الربع السنوي. وال يفترض أن تكون شاملة للجميع، كما ال تفترض ضمنا دوافع املهاجمني إليها.

.٢٠١١/٧ املصدر: حتليل املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق للوثائق مفتوحة املصدر باللغتني العربية واالجنليزية، ٢٠١١/٤–

أحداث العنف املختارة التي يبدو أنها كانت تستهدف املسئول
 رفيعي املستوى، ٢٠١١/٤/١٥–٢٠١١/٧/١٠

الضحية/املستهدف املوقع التاريخ الظروف النتيجة

عقيد بوزارة الداخلية  ١٦/٤ جرح

مقدم  بوزارة الداخلية  ٢٢/٤ جرح; قتل احلارس

مسئول مخابرات  ٢٣/٤ قتل

مسئول باجليش العراقي  ٢٤/٤ قتل

لواء بوزاة الدفاع  ٢٤/٤ جرح

عقيد بوزارة الدفاع  ٢٤/٤ لم يصب بسوء

نائب رئيس الشرطة  ٢٧/٤
لم يصب بسوء; جرح الكثير آخرون

لواء باجليش العراقي  ٢٨/٤ قتل

لواء  بوزارة الداخلية  ٢٨/٤ قتل مع ٥ آخرون

مقدم  بوزارة الداخلية  ٣٠/٤ قتل

مقدم  بوزارة الداخلية  ٣/٥ قتل

مسئول  بوزارة الداخلية  ٧/٥ قتل

عقيد بوزارة الداخلية  ١٤/٥ جرح

مسئول مخابرات  ١٤/٥ جرح

لواء بوزارة الداخلية  ١٧/٥ قتل

رئيس شرطة البلدة  ١٧/٥ لم يصب بسوء

مسئول  بوزارة الداخلية  ٢٠/٥ جرح

 مقدم  بوزارة الداخلية
(القسم اجلنائي)  ٢٠/٥ قتل

رئيس قوات الطوارئ
بوزارة الداخلية 

 ٢٣/٥ لم يصب بسوء

مئولني  بوزارة الداخلية  ٢٦/٥ قتل ٣ على األقل

لواء عام  بوزارة الداخلية  ٢٩/٥ لم يصب بسوء

مقدم بقوات األمن العراقية  ٤/٦ قتل

لواء  بوزارة الداخلية  ٧/٦ جرح

مسئول رفيع املستوى بوزارة الدفاع  ٨/٦ جرح; قتل االبن

مفوض الشرطة  ٩/٦ قتل

لواء سابق باجليش العراقي  ١١/٦ قتل مع أحد أبنائه

لواء  بوزارة الداخلية  ١٤/٦ قتل

مقدم باجليش العراقي  ١٨/٦ قتل

مسئول بوزارة الداخلية  ٢٠/٦ قتل

عميد سابق باجليش العراقي  ٢٢/٦ قتل

رئيس الشرطة ٢٦/٦ قتل املسئول

عقيد بقوات األمن العراقية ٢٩/٦ جرح املسئول

عقيد بوزارة الداخلية ٦/٧
جرح املسئول, قتل ٢ من الشرطة على األقل

املسئولني في غير القطاع األمني

املستهدف/ الضحية املوقع التاريخ الظروف النتيجة

مسئول بوزراة التعليم العالي  ١٦/٤ لم يصب بسوء; جرح مدنيني

مدير عام بوزارة التعليم  ١٩/٤ قتل

 مسئول باحلزب الدميقراطي
الوطني  ١٨/٤ جرح مع العديد آخرون

مستشار مبجلس النواب  ١٨/٤  لم يصب بسوء; جرح العديد من احلراس

 مدير عام بوزارة املالية
ومستشار البنك املركزيب العراقي

 ١٨/٤ لم يصب بسوء

مسئول بحزب األحرار  ١٩/٤ لم يصب بسوء

مسئول بوزارة النفط  ٢٠/٤ جرح

مسئول انتخابات  ٢٠/٤ جرح

نائب وزير اإلسكان والتعمير  ٢٠/٤ لم يصب بسوء

قاضي استئناف  ٢٠/٤   ;لم يصب بسوء
أصيب احلراس

رئيس جلنة النزاهة مبجلس النواب  ٢١/٤ لم يصب بسوء

مسئول بوزارةالشئون اخلارجية  ٢٢/٤ قتل

٢٢/٤  مسئول بوزارة اإلسكان والتعمير قتل

مدير عام باجلمارك  ٢٣/٤ قتل

مسئول بالضرائب  ٢٣/٤ قتل

مسئول مبحافظة بغداد  ٢٦/٤ قتل

مسئول بوزارة الثقافة  ٢٧/٤ لم يصب بسوء

قاضي  ٣٠/٤  قتل مع العديد من األقارب

مسئول بحزب االحتاد
الوطني الكردستاني 

 ١/٥ قتل

مسئول ببلدية بغداد ١/٥ قتل

مسئول باجلوازات ٢/٥  لم يصب بسوء; جرح العديد آخرون

مسئول مجلس احملاصيل ٣/٥ لم يصب بسوء

مسئول شهادات اجلنسية ٧/٥ قتل

 مدير عام بشركة
األسمنت احلكومية

١٠/٥ قتل

مسئول بحزب العراقية ١٢/٥ لم يصب بسوء

تابع في العمود التالي

املستهدف/الضحية املوقع التاريخ الظروف النتيجة

 CoR/مسئول MOH
ممثل (العراقية) ١٢/٥ قتل

مسئول ضرائب ١٥/٥ قتل

قاضي ١٦/٥ فكت القنبلة

مسئولو وزارة النفط ١٧/٥ جرح

مسئول مكافحة اإلرهاب ١٧/٥ قتل

٢٢/٥ مسئول حزب األحرار جرح

مسئول بوزارة النفط ٢٥/٥ قتل

  رئيس جلنة اجتثاث
حزب البعث ٢٦/٥ قتل

محافظ نينوي ٣٠/٥ لم يصب بسوء

وزير حقوق اإلنسان
(باإلنابة) ١/٦  لم يصب بسوء; جرح مدنيني

مستشار رئيس مجلس النواب ٥/٦ قتل

مسئول بوزراة التخطيط ٥/٦ جرح

مسئول بوزارة التعليم ٦/٦ جرح

قاضي ٦/٦ فكت القنبلة

قاضي ٩/٦ قتل

املدير العام لشركة النصر ٩/٦ قتل

 مسئولون حكوميون
مبحافظة ديالى ١٤/٦  قتل ٢ من ضباط الشرطة، وجرح العديد

املدير القانوني
جمللس محافظة بغداد ١٤/٦ قتل

مسئول العدل باملوصل ١٦/٦ جرح

محافظ ٢٠/٦ قتل

املسئول احمللي لسجن أبو غريب ٢٥/٦ قتل مع أحد أبنائه

محافظ بعقوبة ٢٨/٦ جرح

الوزير السابق
لإلسكان والتعمير ٢٨/٦ جرح

 MoPDC املدير العام ٢٩/٦ قتل

مسئول الشئون الدينية (احلج)  ٣٠/٦ قتل

نائب رئيس اجمللس احمللي ٦/٧ جرح

�جنا محافظ 
نينوى من عدة محاوالت اغتيال 
�منذ 
توليه منصبه.



التطورات في العراق

74  I املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

دمار شديد واستغرق طاقم اإلصالح ثالثة أسابيع إلعادة 
اإلنتاج إيل املستويات التي سبقت الهجوم.355 وقد 

اكتشفت قوات األمن العراقية خططا للهجوم عىل نفس 
املصفاة يف مارس/آذار وقامت بقمع هذا التهديد.356 

يف أوائل يونيو/حزيران، عطلت قوات األمن العراقية 
أربع قنابل تم زرعها يف مصفاة الدرة يف بغداد.357 ويف 5 
يونيو/حزيران، قام متمردون بالهجوم عىل خزان للنفط 

ودمروه يف الزبري، جنوب غرب البرصة. وقد وضع القنابل 
بشكل متكرر يف أربع خزانات يف الهجوم، ومع هذا، فقد 

أحدثت واحدة فقط دمارا كبريا.358 
أعلنت القوات األمريكية بالعراق أنه كانت هناك 
مثانية محاوالت )أربعة منها يف بغداد( لتدمري البنية 
التحتية للكهرباء من خالل استخدام أجهزة تفجريية 
يف هذا الربع السنوي. وعىل الرغم من إحداث ستة 

انفجارات لتدمري األبراج والخطوط، إال أن الهجامت مل 
ينتج عنها قطعا للخدمة.359

ويف 12 حزيران/يوليو 2011، طالبت "أسيا سيل" 
وهي أكرب رشطة اتصاالت عراقية خاصة- وأول رشكة 
اتصاالت للموبايل توفر تغطية لكل العراق- بحامية 
أكرب من الحكومة ألفراد الرشكة وأبراجها بعد وقوع 
هجامت عليها مؤخرا من خالل جامعة إرهابية يف 

املوصل ومناطق أخرى. وقد تزامنت هذه الهجامت مع 
املعلومات التي قدمتها قوات األمن العراقية عن نوايا 

الجامعات اإلرهابية لتدمري كل أبراج رشكة أسيا سيل يف 
املوصل.360

قوات األمن العراقية

يف 30 حزيران/يونيو، كان هناك أكرث من 800.000 فرد 
أمن يخدمون يف وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، والقوة 

الوطنية ملكافحة اإلرهاب )انظر الجدول 4.2(.361 وأكرث 
من 82.000 فرد أمن لحامية املرافق)FPS(  قد تم 

نقلهم إيل رتبة الرشطة العراقية يف ا كانون األول/يناير 
2011. ويف 5 حزيران/يونيو 2011، تخرج 23.159 فرد 
من دورة تدريب التجنيد األسايس لوزارة الدفاع- وهو 
رشط لكل األفراد املنتقلني. وقد أعلنت خدمة حامية 
املرافق أنها تعمل عىل خطة لتدريب 6.000-5.000 

مجند كل شهر.362
وكانت البعثة األمريكية للتدريب واالستشارة يف 

العراق)ITAM(  متول مدى كبري من أنشطة التدريب 
لقوات األمن العراقية- من التدريب عىل اآلالت بالنسبة 
للمعدات املتحركة363 وصول إيل دورة من مثانية أسابيع 

مجمدا. وقد تم نقل 9.000 من 94.000 عضو إيل قوات 
األمن العراقية، و30.000 قد انتقلوا إيل وظائف أخرى.348 

 الوفيات واإلصابات بني
املدنيني واملتعاقدين األمريكيني

أعلنت القوات األمريكية بالعراق أنه مل توجد وفيات من 
املدنني يف وزارة الدفاع يف العراق منذ 1 سبتمرب/أيلول 

2010، وهي بداية عملية الفجر الجديد.349 وهذا الربع 
السنوي، استلمت وزارة العمل األمريكية)DoL( تقرير 

عن 4وفيات ملقاولني يعملون لصالح الحكومة األمريكية 
يف العراق و416 إصابة تسببت يف خسارة املتعاقد 

ألربعة أيام عمل عىل األقل. وقد استلمت وزارة العمل 
األمريكية تقرير عن 1.533 وفاة ملقاولني منذ مارس/آذار 

 350 .2003

الهجامت عىل البنية التحتية
ال يزال أمن البنية التحتية تحديا كبريا، وخاصة فيام 

يتعلق باملرافق الحيوية للفحم املايئ. تعمل وزارة 
الداخلية العراقية حاليا عىل تنسيق تطوير خطة حامية 

لتلك البنية التحتية الحيوية،351 بينام يشري مسئولون 
رفيعو املستوى يف الحكومة العراقية إيل تحسينات 

يف امن املرافق مبا يف ذلك اإلضاءة الجيدة والجدران 
واألسوار والكامريات ونظم اكتشاف الحركة.352 وعقب 

هجوم فرباير/شباط 2011 عىل أكرب مرفق لتصفية 
  )IA(البرتول يف العراق، يف بيجي، استلم الجيش العراقي

مسئولية األمن من الرشطة.353
فقد نتج عن انفجار خط أنابيب الغاز الطبيعي 

بالقرب من وحدات التشغيل الرئيسية ملصفاة بيجي يف 
غلق املرفق يف 24 يونيو/حزيران، إال أنه ظل غري واضح 
ما إذا كان االنفجار قد حدث بسبب فشل املعدات أم 

بعمل تخريبي. وكانت املصفاة تعمل بشكل طبيعي 
عىل مدار األربع والعرشين ساعة.354 وقد تسبب هجوم 

مسلح عىل نفس املصفاة يف فرباير/شباط يف إحداث 

الشكل 4.11

ملحوظة: تنتهي فترةالبيانات املعروضة في ٢٠١١/١٥/٦. القوات األمريكة في العراق ال تتبع الهجمات على أبناء 
العراق أو عائالتهم في العراق; فهى تتلقى املعلومات من احلكومة العراقية, املسئولة عن إدارة البرنامج.

ً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ, ٢٠١١/٥/٧. املصدر: USF-I, ردا

٢٠٠٨–٢٠١١ ، KIA الهج�ت عىل أبناء العراق يف مقابل

١١٩

٧٨

١٥
٢٤KIA

الهجمات

هاجم مسلحون في 5 حزيران/
يونيو ودمروا مخزن تخزين 

�نفط في 
الزبير.
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املحافظات من أجل تحديد توقيت نقل األمن الداخيل 
إيل الرشطة. وذلك النقل سوف يحرر وحدات الجيش 

العراقي ليك تركز عىل تطوير قدراتها عىل األسلحة 
التقليدية والدفاع الخارجي.367 

وتنادي الخطط الحالية بسحب عنارص أربع كتائب 
للجيش العراقي من عمليات األمن الداخيل يف يناير/
كانون األول 2012 من أجل تدريب إضايف من خالل 

مكتب التعاون األمني بالعراق)OSC-I(  عىل العمليات 
املصحوبة األسلحة. وكخطوة أوىل يف هذه العملية، 

تساعد القوات األمريكية يف العراق الجيش العراقي يف 
ربط رجال املدفعية واملهندسني العسكريني يف وحدات 

املشاة. وقد خطط مستشارون عسكريون أمريكيون لبدء 
تدريب الجيش العراقي ووحدات املشاة امليكانيكية عىل 
التكتيكات الحربية املتقدمة باستخدام األسلحة يف يونيه/
متوز مبا يف ذلك االستعامل املناسب لعدد 1.100 حاملة 
جنود مدرعة، و140 دبابة إبرام إم1 الرئيسية، وحشد 

من نظم اإلطالق غري املبارش الحديثة.368

بعثة القوات األمريكية يف العراق للمساعدة يف األمن

لتدريب وتجهيز فاحيص جهاز كشف الكذب يف وزارة 
الدفاع ووزارة الداخلية. ومنذ بدايته يف 2008، أفرز 
صندوق قوات األمن العراقية فاحصني ميكنهم دعم 

عملية التدقيق بالنسبة ملن تستخدمهم الوزارة. وقد 
بدأت دورة جديدة هذا العام يف تدريس الفاحصني 

ليك يكونوا معلمني معتمدين يف أساليب كشف الكذب 
والذين ميكن استخدامهم كمصدر للتدقيق وكأداة 

تحقيق.364

 نقل الجيش العراقي
إىل قوات متمركزة خارجياً

مع بداية التمرد يف 2003-2004، تخلت الواليات 
املتحدة عن خطتها األمنية الرئيسية، والتي دعت إيل 

مهامت تعتمد عىل الجيش العراقي يف الدفاع عن 
الحدود. وبدال من ذلك، فقد اتفق املسئولون األمريكيون 

والحكومة العراقية عىل برنامج متعدد السنوات لتجنيد 
وتدريب وتجهيز ونرش جيش عراقي قوي قادر عىل 
القيام بعمليات مضادة للتمرد داخل العراق.365 ويف 

30 يونيو/حزيران 2011، كان للجيش العراقي قوة من 
200.000 جندي- وهي قوة وصفتها القوات األمريكية 

بالعراق بأنها قادرة عىل املحافظة عىل األمن الداخيل مع 
دعم محدود من الجيش األمرييك.366 

وكام يوضح الجدول 4.2، فالرشطة العراقية تشكل 
اكرب قوة لقوات األمن العراقية. وعىل الرغم من أن 

الرشطة قد زادت يف حجمها وقدراتها- وحلت محل 
وحدات الجيش العراقي وقيادة بعض املناطق املحلية- 
إال أن الجيش العراقي ال يزال هو محل القيادة األمنية 
يف 14 محافظة متوليا السيطرة عىل العمليات األمنية 

املوجودة يف سبع قيادات إقليمية للعمليات. وقد شكلت 
الحكومة العراقية لجنة رفيعة املستوى والتي سوف 

تقيم حالة األمن وقدرات قوات الرشطة العراقية يف هذه 

استعداد القوات اخلاصة العراقية الكوماندوس في البصرة لهجوم بعد اسقاطهم من 
طائرة هليكوبتر باجليش العراقي خالل عملية قفزة األسد في يوم 28 نيسان/أبريل وهي أكبر 

عملية عسكرية عراقية مشتركة منذ عام 2003. )صورة القوات األمريكية في العراق(

اجلدول 4.2

قوات األمن العراقية، حتى تاريخ 30/6/2010

األفراد املعيننيالهيئة

وزارة الدفاع 
العراقية

193,421اجليش العراقي

66,938التدريب والدعم

5,053القوات اجلوية

3,622البحرية

2,366فيلق قوات اجليش اجلوية

271,400إجمالي وزارة الدفاع العراقية

302,000الشرطة العراقيةوزارة الداخلية 

 95,000 خدمة حماية املنشآت

60,000مديرية تعزيز احلدود 

 44,000 الشرطة العراقية االحتادية

 30,000 شرطة النفط

531,000إجمالي وزارة الداخلية العراقية

 4,200 قوات مكافحة اإلرهاب

 806,600 اإلجمالي

ملحوظة: األرقام متأثرة بالتقريب. البيانات احملددة تبنّي بيانات رواتب املوظفني؛ وهي ال متثّل إجمالي من هم في 
اخلدمة حالياً.

املصادر: GOI ،MOI IG، املعلومات املقدمة للمفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق في تاريخ 11/7/2011؛ 
USF-I، رداً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ 15/7/2011.

ال يزال اجليش العراقي في 
الصدارة في 14 محافظة، على 
الرغم من أن الشرطة قد زادت 
من حجمها وقدراتها.
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لقطع الغيار، ومكاتب مكيفة الهواء والتي تتوافق مع 
حالة املعدات.372

املبيعات العسكرية الخارجية 
ويتم تجهيز تحديث قوات األمن العراقية من خالل 
برنامج املبيعات العسكرية الخارجية. ويف 30 يونيو/

حزيران 2011، التزمت الحكومة العراقية بعدد 387 
حالة لسالح املهندسني- 29 لوزارة الداخلية والباقي 

لوزارة الدفاع. وقد مولت الحكومة العراقية ما يقرب 
من 70٪ )حوايل 7.6 مليار دوالر( من القيمة اإلجاملية 
للربنامج و64٪ من حوايل 2.2 مليار دوالر يف املعدات 
واملشاريع املسلمة بالفعل.373 انظر الجدول 4.3 ملزيد 

من التفاصيل عن اإلدارة املالية لسالح املهندسني. 
وقد زاد العدد اإلجاميل للحاالت التي متت من 
خالل سالح املهندسني إيل 13 حالة يف هذا الربع 

السنوي. والعدد الكبري للحاالت يشمل أيضا حصول 
سالح املهندسني عىل معدات من مصادر أجنبية. وايل 

اآلن، فحاالت سالح املهندسني التي ليست من الواليات 
املتحدة تقدر بحوايل 514 مليون دوالر. وطائرات 

الهيلوكبرت واألمور املصاحبة متثل أكرث من نصف )٪56( 
القيمة، مع متثيل املركبات لنسبة )32٪( والذخرية لنسبة 

)12٪( من املوازنة.374 وتضمن التسليم من الواليات 
املتحدة واملصادر األخرى يف هذا ا0لربع السنوي عىل:375

• 	171E-Mi 8 مروحيات طراز
• 	M1A1 36 دبابات طراز
• 	M109A5 1 مدفع هاوتزر طراز
• 	M198 40 مدفع هاوتزر طراز
• 31 شاحنة/قاطرة معدات ثقيلة	
• 16 مركبة أمنية مصفحة ◆	

وانعكاسا لكل من تقدم القوات العراقية والتهديدات 
املستمرة، تنفذ القوات األمريكية يف العراق ثالث مهام 

رئيسية تحت اسم الفجر الجديد:369 
• تقديم املشورة والتدريب واملساعدة والتجهيز لقوات 	

األمن العراقية
• الرشاكة يف عمليات مكافحة اإلرهاب.	
• دعم وحامية العامل املدنيني من بعثة الواليات 	

املتحدة بالعراق بينام تعمل عىل بناء القدرة املدنية 
يف الدولة.

وبينام قامت قوات األمن العراقية بإحراز تقدم عىل 
كل الجبهات يف مهمتها، وإعالن القوات األمريكية يف 

العراق أن القوات األمريكية تستعد ملغادرة العراق يف 
نهاية العام، إال أنه ال تزال هناك فجوات يف قدرات قوات 

األمن العراقية.370

تسليم املرشوعات األمريكية
يف 6 يونيو/حزيران 2011، أكملت قوات املهندسني 
األمريكيني)USACE(  بناء نظم الدفاع الجوي يف 

قاعدة عىل يف جنوب العراق. ووفقا لقوات املهندسني 
األمريكيني، فسوف تلعب هذه القدرة دورا حيويا يف 

قدرة القوات الجوية العراقية عىل تأمني الحدود ضد أي 
هجوم جوي. والقاعدة الجوية التي تكلفت 5.38 مليون 

دوالر قد تم متويلها من برنامج املبيعات العسكرية 
الخارجية)FMS(  وبدأت يف نوفمرب/ترشين الثاين 2009. 
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ويف 27 ابريل/نيسان، تم االفتتاح الرسمي ملبنى صيانة 
سالح اإلشارة يف مسكر أو بالقرب من النارصية ووفقا 

لقوات املهندسني األمريكيني ، والتي بدأت يف بناء املرفق 
بتكلفة 539.000 دوالر يف ديسمرب/كانون األول 2009، 

فمبنى الصيانة الجديد يوفر ورشة عمل ضخمة ومخزن 

قوات الشرطة تلقي القبض على املتمردين املتهمني في وسط بغداد في 12 حزيران/يونيو 
2011. )صورة احلكومة العراقية(

اجلدول 4.3

مشتريات املبيعات العسكرية اخلارجية، ما متوله احلكومة العراقية 
في مقابل ما متوله الواليات املتحدة 

إجمالي 
احلاالت

قيمة احلاالت امللتزم 
قيمة احلاالت املقدّمة بها

متويل احلكومة 
العراقية

1.4 مليار دوالر6.2 مليار دوالر184

متويل الواليات 
املتحدة

781.6 مليون دوالر2.5 مليار دوالر203

ملحوظة: األرقام متأثرة بالتقريب.

املصدر: OSD، ردا على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق للحصول على بيانات بتاريخ 2011/07/05.

ال تزال إلى اآلن حاالت املبيعات 
العسكرية اخلارجية في 

الواليات املتحدة غير املوجهة 
إلى مصادر تقدر بحوالي 514 

مليون دوالر.
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حتى تاريخ 30 حزيران/يونيو 2011، أنفقت التزمت 
الواليات املتحدة مببلغ 2.38 مليار دوالر وأنفقت 

مبلغ 2.12 مليار دوالر من أجل تحسني سيادة القانون 
يف العراق.376 ويعمل املستشارون األمريكيون مع 

نظرائهم من الحكومية العراقية لصياغة حلول لحشد 
من املشكالت، مبا يف ذلك األمن القضايئ والفساد املايل 

وإدارة السجون. تركز الربامج الرئيسية الجارية عىل دعم 
الحكومة العراقية يف القضاء والرشطة ووكاالت مكافحة 

الفساد. بينام تقوم الواليات املتحدة بالتطبيع اإلضايف 
لعالقاتها الثنائية مع العراق، تحدد الربامج األمريكية 
بشكل متزايد أولويات جهود دعم تدريب القدرات 

العراقية ومساعدة حكومة العراق عىل تحسني عالقاتها 
بالوكاالت الدولية القادرة عىل توفري تفعيل متقدم 

للقانون ورقابة قضائية. 

برامج الواليات املتحدة لتطوير القدرات

يقوم مكتب منسق سيادة القانون )RoLC( بالسفارة 
األمريكية ببغداد بجهود مستمرة بتمويل أمرييك من 

أجل  تحسني املؤسسات القضائية العراقية. وقد شملت 
أنشطة هذا الربع السنوي:377

• استمرار التقدم يف محكمة البرصة التجريبية، وهو 	
مرشوع ممول مببلغ 268.449 دوالر من برنامج 

االستجابة الطارئة للقائد )CERP( لتعيني محققني 
قضائيني جدد مع قضاة تحقيق يف مساحة 10.000 

قدم مربع يف دار القضاء الرئيسية يف البرصة.
• أول محارضة تدريبية للرشطة مختلطة من الجنسني 	

يف كلية الرشطة ببغداد
• إكامل دورة األمن القضايئ املكونة من ثالثة أسابيع 	

والتي أجرتها خدمة املارشال األمرييك ل 10 أشخاص 
من وزارة العدل )MOJ( و5 من وزارة الداخلية 

وقد عمل أيضا مكتب منسق سيادة القانون بالسفارة 
األمريكية ببغداد مع القوات األمريكية بالعراق ووزارة 

العدل لتنسيق نقل بقية املحتجزين تحت السيطرة 
األمريكية إيل الحكومة العراقية. ويف هذا الصيف، 

نقلت الواليات املتحدة حوايل 200 محتجز إيل رعاية 
الحكومة العراقية.378 وعالوة عىل هذا، فبسبب غلق 

فريق إعادة إعامر العراق والحاجة إيل تكوين عالقات 

وتقويتها يف املحافظات، سوف يستمر مكتب وزارة 
العدل )DoJ( لتطوير التحقيقات عرب البحار وبرنامج 

مساعدة يف التدريب يف املحافظة عىل التواجد يف 
قنصليات السفارة وكذلك يف بغداد. وباإلضافة إيل هذا، 

فسيتم خفض تواجد وزارة العدل يف السفارة ليك يعكس 
التأكيد املتزايد عىل العمل مع مؤسسات سيادة القانون 

يف الحكومة العراقية ملحاربة الجرمية الدولية، وغسل 
األموال، واإلرهاب.379

جهود الواليات املتحدة ملكافحة الفساد 

يركز الدعم األمرييك ملكافحة الفساد يف الحكومة 
العراقية عىل هيئة النزاهة )COI( بشكل أسايس. 

ويعمل مكتب تنسيق السفارة ملكافحة الفساد تحت 
مكتب شؤون املخدرات وإنقاذ القوانني الدولية 

ومكتب مكافحة الفساد )INL/ACCO( التابع لوزارة 
الخارجية وقيادة الجهود األمريكية ملساعدة الكيانات 

العراقية الثالثة الرئيسية ملكافحة لفساد- هيئة النزاهة، 
املفتشني العموميني )IGs(، ومجلس التدقيق األعىل 
)BSA(. وحتى تاريخ 30 يونيو/حزيران، تم تجهيز 

مكتب شؤون املخدرات وإنقاذ القوانني الدولية ومكتب 
تنسيق مكافحة الفساد بأربع أفراد من وزارة الخارجية 

وموظفني محليني. وتنادي الخطط الحالية بأن يكون 
هناك اثنان من موظفي وزارة الخارجية وأربع موظفني 
محليني بحلول عام 2012، وذلك ألنها تنقل بعض من 

وظائفها إيل القطاعات األخرى من السفارة.380 

سيادة القانون

حضور زعماء قبائل محافظة ميسان مؤمتر سيادة القانون ربع السنوي الذي ترعاه الواليات 
املتحدة. )صورة وزارة اخلارجية(

تركز البرامج الرئيسية اجلارية 
على دعم احلكومة العراقية 
في القضاء والشرطة ووكاالت 
مكافحة الفساد.
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ويف االجتامعات مع املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق هذا الربع السنوي، أكد كل من مسئويل 

مكتب شؤون املخدرات وإنقاذ القوانني الدولية وهيئة 
النزاهة عىل الحاجة املاسة لتدريب أفراد الحكومة 

العراقية ملكافحة الفساد عىل األساليب الحديثة ملكافحة 
غسيل األموال. ويف هذا الربع السنوي، أعلنت وزارة 
الخارجية أن مستشارين أمريكيني ملحقني من وزارة 

املالية قد قاموا بتدريب 20 موظفا من البنك املركزي 
العراقي )CBI( عىل جمع تقارير عن األنشطة املريبة 

وتتبع العمالت املزيفة. بالتعاون مع املجلس األعىل 
للتدقيق، وتتطلع هيئة النزاهة أيضا إيل دعم القدرة عىل 

التحقيق يف حاالت غسيل األموال املزعومة.384 

 برنامج تطوير قدرات
مبادرة الربنامج الدويل للمساعدة يف التدريب 

عىل التحقيقات الجنائية

منذ 2004، نفذ الربنامج الدويل للمساعدة يف التدريب 
عىل التحقيقات الجنائية )ICITAP( برنامجا بتمويل من 
مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية لتدريب 

وإرشاد محققي هيئة النزاهة. وحتى تاريخ آذار/
مارس 2011، قدم أيضا مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ 

القوانني الدولية أكرث من 15 مليون دوالر للتمويل 
يف هذا الصدد، مبا يف ذلك رشاء معدات مبا يزيد عن 

670.000 دوالر للمراقبة يف هيئة النزاهة. وحتى تاريخ 
حزيران/يونيو 2011، قام مستشار ولغوي من الربنامج 
الدويل للمساعدة يف التدريب عىل التحقيقات الجنائية 

بتمويل من مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني 
الدولية مبساعدة هيئة النزاهة يف بغداد كجزء من هذا 

الربنامج، بعد ما كان حوايل 16 مستشار و6 لغويني أثناء 
عام 2006-2008. والربنامج له جدول زمني ينتهي يف 

منتصف عام 2012 
واألنشطة الربمجية املكتملة مؤخرا تشمل:385 

• تقديم لنائب مبعوث هيئة النزاهة تقييم لإلدارة 	
يحدد األخطاء التي يف السياسات الداخلية لهيئة 

النزاهة، مبا يف ذلك نقص األهداف املحددة بشكل 
كايف بالنسبة لألقسام وأفراد املوظفني. 

• إكامل منوذج األولويات التحقيقية الذي إذا تم 	
تنفيذها ميكن أن يساعد هيئة النزاهة يف توفري كم 
مناسب من املوارد لحاالت تشمل مسئولني رفيعي 

املستوى يف الحكومة العراقية ومبالغ ضخمة من 
الدوالرات، أو أمثلة منظمة للفساد.

تدريب وكاالت مكافحة الفساد بالعراق
منذ 2008، صاغ مكتب شؤون املخدرات وإنقاذ القوانني 

الدولية ومكتب تنسيق مكافحة الفساد رشاكة قوية 
مع األمم املتحدة )UN( لتوفري تدريب ومساعدة فنية 
ملؤسسات مكافحة الفساد العراقية. وهو ميول العديد 
من برامج مكافحة الفساد تحت رعاية األمم املتحدة 

من أجل هيئة النزاهة ومكاتب املفتشني العموميني عرب 
صندوق الدعم االقتصادي )ESF(، مبا يف ذلك:381 

• 8 مليون دوالر لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 	
)UNDP( ملساعدة تنفيذ العراق للإستراتيجية 
القومية لمكافحة الفساد في مدة 2014-2010 

)NACS(
• 6 مليون دوالر لربنامج األمم املتحدة للتنمية من 	

أجل تدريب املفتشني العموميني العراقيني )من خالل 
برنامج مجدول ليبدأ الحقا يف هذا العام(

• 2 مليون دوالر ملكتب األمم املتحدة للمخدرات 	
والجرمية )UNODC( ملساعدة هيئة النزاهة يف 

إجراء التحقيقات املالية
• 2 مليون دوالر ملكتب األمم املتحدة للمخدرات 	

والجرمية من أجل تحسني قدرة الحكومة العراقية 
الستعادة األموال املرسوقة املخبأة يف حسابات 

مرصفية بالخارج 
مكتب شؤون املخدرات وإنقاذ القوانني الدولية ومكتب 
تنسيق مكافحة الفساد يطلب 1 مليون دوالر لتدريب 

أفراد هيئة النزاهة عىل أساليب التحقيق القضايئ 
باستخدام الربمجيات الحديثة. يحافظ مكتب شؤون 

املخدرات وإنقاذ القوانني الدولية ومكتب تنسيق 
مكافحة الفساد عىل عالقة تبادلية مع املجلس األعىل 

للتدقيق أيضا، إال أنه ال ميول أي برامج لدعمه.382 
يعمل حاليا نائب مبعوث هيئة النزاهة مع أفراد 

مكتب شؤون املخدرات وإنقاذ القوانني الدولية ومكتب 
تنسيق مكافحة الفساد لبناء عالقات تدريبية مع 

املجتمع الدويل. وحتى اآلن، عقد مسئولو هيئة النزاهة 
مناقشات متهيدية مع ممثلني من االتحاد األورويب 

واململكة املتحدة واسرتاليا، والدمنرك، واسبانيا، والسويد، 
وايطاليا بشأن برامج تدريبية ميكن تقدميها لهيئة النزاهة 

يف املجاالت اآلتية:383 
• بروتوكول مكافحة غسيل األموال 	
• تعقب حركة األموال عرب الحدود 	
• األساليب املتقدمة للتحقيقات املالية	
• القانون الدويل 	
• اسرتداد األصول 	

شدّد بقوة كالً من مكتب 
شؤون اخملدرات وإنفاذ القوانني 

الدولية ومكتب تنسيق 
مكافحة الفساد ومسئولي 

هيئة النزاهة على احلاجة 
لتدريب العاملني في احلكومة 
العراقية في مكافحة الفساد 

في مجال تقنيات مكافحة 
غسيل األموال احلديثة.
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بالنسبة ملجلس إدارة تحقيقات هيئة النزاهة. وقد تم 
هذا التصميم من أجل دعم قدرة املرشفني عىل إدارة 
التحقيقات واالستخبارات املستمرة وإنتاج تقارير عن 
اإلدارة وأداء األفراد وتكوين ملفات تحقيق غري ورقية. 
وعىل الرغم من أنه حتى تاريخ أيار/مايو، كان النظام 
حتى اآلن مل يتم استخدامه استخداماً يومياً، واألجهزة 
والربامج موجودة وتم تدريب خمسة من أفراد هيئة 
النزاهة عىل استخدامها. وحاليا، يعمل هؤالء الخمسة 

كمعلمني ويدربون ما يقرب من 125 من زمالئهم.386

التدريب عىل جهاز كشف الكذب
كجزء من املبادرة املمولة من مكتب شؤون املخدرات 
وإنفاذ القوانني الدولية، قام الربنامج الدويل للمساعدة 

يف التدريب عىل التحقيقات الجنائية بتدريب وحدة 
جهاز كشف الكذب يف هيئة النزاهة واملكونة من 11 

عضو، مختتام عمله يف أيار/ مايو 2010. ومنذ ذلك 
الحني، كانت وحدة جهاز كشف الكذب بهيئة النزاهة 
تعمل بشكل مستقل. وقد أصبح خريجو هذه الدورة 

أول محققني يستخدمون جهاز كشف الكذب يف العراق 
ميتلكون شهادات دولية معرتف بها.387 ويف عام 2010، 

أجرت هيئة النزاهة 256 فحص عىل جهاز كشف الكذب 
يف هيئة النزاهة واملتقدمني لوظيفة املفتش العام وأفراد 

يتولون مهامت.388 وملعلومات عن برامج جهاز كشف 
الكذب املمولة من الواليات املتحدة لوزارة الدفاع 

ووزارة الداخلية، انظر القسم الفرعي لهذا التقرير ربع 
السنوي.389 

إلغاء املادة 136)ب( 
يف يونيو/حزيران، بعد جهد كبري لسنوات عديدة 

قامت به هيئة النزاهة وحلفائها يف مجلس النواب، تم 
أخريا إلغاء البند 136)ب( لقانون اإلجراءات الجنائية 

العراقي- والذي كان يسمح للوزراء بتحصني مرؤوسيهم. 
وقد صوت مجلس النواب عىل إلغاء البند 136 )ب( يف 
منتصف نيسان/أبريل، وأصبح الترشيع قانونا عندما تم 

نرشه يف الجريدة الرسمية يف 13 حزيران/يونيو 2011. 390 

نشاط ترشيعي أخر ملكافحة الفساد
تكلف إسرتاتيجية العراق القومية ملكافحة الفساد للفرتة 

2010-2014 وكاالت الحكومة العراقية بصياغة خطط 
لتناول 201 مشكلة مميزة تشمل ضياع األموال العامة 
وسوء استخدامها أو االحتيال فيها. وكجزء من جهودها 
املستمرة يف تنفيذ إسرتاتيجية العراق القومية ملكافحة 

الفساد، صاغت هيئة النزاهة قانونا جديدا ملكافحة 

• مراقبة برامج التدريب املنزيل لهيئة النزاهة )تولت 	
هيئة النزاهة املسئولية الكاملة عن كل التدريب 

األسايس من الربنامج الدويل للمساعدة يف التدريب 
عىل التحقيقات الجنائية يف آب/أغسطس 2010(

• والتعاون مع خدمة املباحث الجنائية للدفاع من أجل 	
إلقاء ندوة عن تجهيز تحقيقات عن االحتيال لعدد 

23 محقق يف هيئة النزاهة.
• والحصول عىل موافقة من مكتب شؤون املخدرات 	

وإنقاذ القوانني الدولية لربنامج طموح للتدرب عىل 
اللغة االنجليزية، والهدف هو تدريب 500 فرد من 

هيئة النزاهة عىل املحادثة باالنجليزية عىل مدار 
الخمس سنوات القادمة يف جلسات يتم إجراؤها يف 
العراق والواليات املتحدة )أول 18 شهر من الربنامج 

ستكون ميزانيته 580.000 دوالر(
ويستمر مستشارو الربنامج الدويل للمساعدة يف 

التدريب عىل التحقيقات الجنائية يف التشاور مع ممثيل 
هيئة النزاهة، ومكتب شؤون املخدرات وإنقاذ القوانني 

الدولية ومكتب األمم املتحدة للمخدرات والجرمية 
بشأن نظام إدارة الحالة القائم عىل استخدام الحاسب 

أصبح التشريع بإبطال املادة 
136)ب( قانوناً معموال به 
بنشره في اجلريدة الرسمية.

قاضي التحقيق العراقي يفحص األدلة في مختبر الطب الشرعي املبني مبساعدة الواليات 
املتحدة في مدينة كركوك. )صورة القوات األمريكية في العراق(
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للحكومة العراقية، إال أن كل الطالب تقريبا مقيدين من 
هيئة النزاهة. وفقا ملسئولني عراقيني، فنادرا ما يحرض 

أفراد من هيئة املفتش العام أو املجلس األعىل للتدقيق 
محارضات األكادميية. وتدير هيئة النزاهة األكادميية 

وتقوم بتدريس معظم املواد، ومعظم املنهج يركز عىل 
تعليم اللغة االنجليزية، والقانون العراقي، وطرق اإلدارة 

األساسية.394 
ويف اجتامعه مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق يف هذا الربع السنوي، عرب املفتش العام لوزارة 

الداخلية )MOI IG( عن رغبته يف مرفق تدريب 
مستقل للمفتش العام والذي ميكن أن يعلم أفراد 

املفتش العام ومسئويل الحكومة العراقية من الوزارات. 
وقد ذكر املفتش العام لوزارة الداخلية أن التدريب 

الوحيد املتوفر ملعظم أفراد املفتش العام يتم تقدميه 
من خالل املجلس األعىل للتدقيق أو الجامعات العراقية 
عىل أساس خاص. ومع هذا، شكك املفتش العام لوزارة 
الداخلية يف إمكانية تأسيس أكادميية للمفتش العام يف 

املستقبل القريب.395 

هيئة النزاهة

الفساد والذي يجرم أنواع السلوك الذي ال يعترب غري 
قانونيا بناء عىل قانون العقوبات العراقي، مبا يف ذلك 

أنواع عدة لتضارب املصالح. وكذلك تعمل هيئة النزاهة 
عىل تطوير ترشيع لحامية الشهود الذي يتعاونون مع 
الحكومة يف القضايا الجنائية وقانون يحل محل سلطة 

ائتالف املحافظات)CPA( 93، والذي يجرم غسيل 
األموال.391 

يف أوائل مايو/أيار، ذكر السكرتري العام ملجلس الوزراء 
أن مرشوعات القوانني الجديدة التي تغطي مؤسسات 

مكافحة الفساد تشمل تأسيس محاكم متخصصة 
ملكافحة الفساد. وذكر السكرتري العام ملجلس الوزراء 

أن هذه الخطوة قد جاءت نتيجة للجهود املشرتكة 
التي قادتها هيئة النزاهة لجعل قوانني العراق ملكافحة 

الفساد متوافقة مع معاهدة األمم املتحدة ملكافحة 
الفساد، والتي وقعت عليها العراق يف 2010. 393

مبادرات تدريب العراق 
ويف الخريف املايض، افتتحت الحكومة العراقية 

األكادميية الوطنية ملكافحة الفساد يف املنطقة الدولية. 
وكان املقصود من األكادميية يف األساس هو تدريب 

ممثلني من كل الوكاالت الثالثة ملكافحة الفساد التابعة 

نشاطات الحكومة العراقية يف مكافحة الفساد

تطورات أعامل الفساد الكربى 
شملت التطورات األخرية يف أعامل الفساد الرئيسية ما ييل:392

• يف يوم 24 نيسان/أبريل، حكمت املحكمة الجنائية بنينوى عىل الرئيس 	
السابق ملجلس محافظة نينوى بالسجن ملدة مثاين سنوات ملخططه 

بدفع رواتب "للموظفني األشباح". 
• حكمت محكمة دياىل الجنائية غيابياً عىل نائب املحافظة السابق 	

بالسجن ملدة مثاين سنوات لتقدميه نفسه عىل أنه خريج كلية الحقوق، 
والذي ترتب عليه حصوله عىل راتب أعىل يتناسب مع درجته العلمية، 

وكان أعىل مؤهل تعليمي حصل عليه فعلياً هو الدبلوم من املدرسة 
الثانوية الزراعية. 

• قتلت املديرة العامة التي سلّمت تسجيل األرايض يف أمانة بغداد بعد 	
عودته إىل بغداد. وكانت قد فرت من العاصمة بعد تعرضها لضغوط 

مراراً وتكراراً من مسئولني رفيعو املستوى لتنقل األعامل إىل أفراد عىل 
عالقات سياسية. 

• يف أوائل شهر أيار/مايو، حكمت محكمة الرصافة الجنائية عىل مسئول 	
سابق يف أمانة بغداد بالسجن مدى الحياة بتهمة اختالس ماليني 

الدوالرات من رواتب املوظفني. وقد تتبعت هيئة النزاهة بعض األموال 
املرسوقة إىل حسابات يف الخارج، وتعمل حاليا مع الحكومتني اللبنانية 

واألردنية عىل اسرتداد أكرث من 5 ماليني دوالر من األموال املرسوقة. 
• يف أواخر أيار/مايو، ذكر املفتش العام لوزارة العمل والشؤون 	

االجتامعية بأنه كان يحقق يف مزاعم برسقة أكرث من 15 مليون دوالر 

من شبكة تقديم الخدمات االجتامعية يف محافظة نينوى والتي 
استخدمت لتمويل اإلرهاب.

• يف حزيران/يونيو، أمر رئيس الوزراء بإجراء تحقيق قضايئ يف أنشطة 	
املرصف العراقي للتجارة ورئيسه، حسني العزري، والذي فّر من البالد 

عىل الفور. وقالت الحكومة العراقية أنها تعتزم البدء يف إجراءات 
تسليم املجرمني. واتهم املستشار الربيطاين للبنك، كلود هانكس، 

الدوافع لذلك بكونها دوافع سياسية وأن هذا التحرك قد جاء فقط بعد 
أن رفض البنك التاميش مع مطالب الحكومة العراقية بتنفيذ ما وصفه 
"باملعامالت املرصفية غري الالئقة". ورصح العزري بأنه مستعد للتعاون 

مع التحقيق يف عمليات املرصف برشط تواجد مدقق حسابات دويل. 
• يف أواخر حزيران/يونيو، ذكر مسئولو املفتش العام لوزارة الكهرباء 	

)MOE( بأن تحقيقاً استمر طوال العام كشف عن مخطط بعض 
موظفي وزارة الكهرباء لرسقة وقود الديزل املخصص ملحطات الكهرباء. 

ملعرفة املزيد عن التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، راجع القسم 
الفرعي الخاص بالخدمات العامة من هذا التقرير ربع السنوي. 

الهدف االستراتيجي لهيئة 
النزاهة هو زيادة قدرتها على 

التحقيق في اجلرائم األكثر 
تعقيداً التي يرتكبها مسئولني 

رفيعي املستوى.
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أثناء 2005-2010، فإحدى املشكالت الرئيسية التي 
واجهت وكاالت مكافحة الفساد التابعة للحكومة 
العراقية هي نقص عدد كايف من القضاة املحققني 

)IJs( املكرسني لسامع قضايا الفساد. وبينام يتم 
تفويض املسئولني لطلب االعتقاالت وتقديم القضايا إيل 
املحاكمة، يحتل القضاة املحققني دورا جوهريا يف نظام 

القضاء. يف اجتامع مؤخر مع املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق، وافق مسئولو مكتب شؤون املخدرات 
وإنقاذ القوانني الدولية وهيئة النزاهة عىل أن هناك 

اآلن عدد كايف من القضاة املحققني للتعامل مع قضايا 
الفساد، ذاكرين أن القدرة املتزايدة ملحكمة روسافا 

الجنائية قد قللت من الرتاكامت.398 ويف الثالثة الشهور 

إسرتاتيجية طويلة املدى 
ساعد التدريب املدعوم من الواليات املتحدة يف جعل 

وكالة تفعيل القانون التابعة لهيئة النزاهة القادرة عىل 
التحقيق يف الجرائم البسيطة التي يتم ارتكابها عن 

طريق مسئولني حكوميني يف مراتب منخفضة والذين 
يفتقرون إيل مؤيدين أقوياء يرغبون يف حاميتهم. 

والهدف االسرتاتيجي لهيئة النزاهة هو زيادة قدرتها عىل 
التحقيق يف الجرائم األكرث تعقيدا والتي ارتكبها مسئولني 

كبار يف الحكومة. ويوضح الشكل 4.12 كيف تحاول 
هيئة النزاهة، من خالل تدعيم مهاراتها التحقيقية، 
لتحويلها إيل وكالة قانونية فاعلة قادرة عىل العمل 
بنجاح يف املزيد من الحاالت تشمل مسئولني ذوي 

مستوى رفيع وأشكال معقدة من النشاط اإلجرامي.396 

التقرير السنوي لعام 2010
يف هذا الصيف، أعلنت هيئة النزاهة تقريرها السنوي 

عام 2010." وبوجه عام، يوضح التقرير أن هيئة النزاهة 
تبدو مرسعة يف خطواتها يف أنشطتها التحقيقية، لكنها 
ال تظل مقيدة بعدم قدرتها ملتابعة االدعاءات بالفساد 

املرفوعة ضد مسئولني رفيعي املستوى يف الحكومة 
العراقية. ويلخص الشكل 4.13 بعض النتائج الرئيسية 

من التقرير. 

 االنخفاض يف االعتقاالت الناتجة عن
تحقيقات هيئة النزاهة

وليس لدى هيئة النزاهة السلطة للقبض عىل املشتبهني. 
وبناء عىل أمر رقم 55 سلطة االئتالف املؤقتة، والتي 
تستمر يف حكم أنشطة هيئة النزاهة أكرث من سبع 

سنوات بعد اختتام مهمة سلطة االئتالف املؤقتة، فكل 
االعتقاالت يجب أن تكون من خالل الرشطة العراقية 

بناء عىل طلب قضايئ. يف األشهر الثالثة األوىل لعام 
2011، تم اعتقال 143 فرد نتيجة ألعامل تحقيق قامت 
بها هيئة النزاهة- 52٪ انخفاض من 293 تم اعتقالهم 

أثناء الشهور الثالثة األوىل عام 2010: 
أعزى مسئولو هيئة النزاهة هذا االتجاه إيل الصعوبة 

يف تعقب الهاربني الذين هربوا إيل الخارج أو مختبئني 
لدى أصدقائهم وأقاربهم يف العراق.397 

القضاة املحققني

الشكل 4.12

املصادر: مسئولي  ACCO و COI، في االجتماع مع املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 2011/5.

القدرات التحقيقية لهيئة النزاهة يف مقابل التأث� املرجو تحقيقه عىل 
توجه الجر�ة املستقبيل

اليوم
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درجة تعقيد اجلرمية 

 اجلرائم البسيطة التي تورط
 فيها املسئولني في املستوى

األعلى أو حلفائهم

 اجلرائم العظيمة التي تورط
 فيها املسئولني في املستوى

األعلى أو حلفائهم

 اجلرائم البسيطة التي
 ارتكبها املسئولني في

املستوى األدنى

القدرات التحقيقة لهيئة النزاهة
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درج تعقيد اجلرمية

 اجلرائم البسيطة التي
 تورط فيها املسئولني في

 املستوى األعلى أو
حلفائهم

 اجلرائم العظيمة
 التي تورط فيها
 املسئولني في

 املستوى األعلى أو
حلفائهم

 اجلرائم البسيطة
 التي ارتكبها
 املسئولني في
املستوى األدنى

القدرات التحقيقة لهيئة النزاهة

عزا مسئولو هيئة النزاهة هذا 
التوجه إلى صعوبة تعقب 
الهاربني الذين فروا إما إلى 
اخلارج أو يحميهم األصدقاء 
واألقارب.

٤٤
٢٠٠٨

Q3

١٤٣
٢٠١١
Q1

٢٩٣
٢٠١٠
Q1



التطورات في العراق

82  I املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

الشكل 4.13

ملحوظة: ليس لهيئة النزاهة أشطة في النطقة الكردستانية.

املصدر: GOI, COI, ”التقرير السنوي للعام 2010,“ 7/2011.

ملخص أداء هيئة النزاهة للعام ٢٠١٠

مدة األحكام عىل األفراد املتهم� بجرائم فساد ٢٠١٠

الغرامات

0–3 سنوات

3–5 سنوات

+5 سنوات

مدى احلياة
6

412

92

33

173

٢٠٠٩

النجف

ذي قار

القادسية

بابيلون

البصرة

متيم

ديالى

كربالء

نينوى

األنبار

بغداد

واسط

ميسان

صالح الدين

املثنى

١٢٫٢

٣٤٫٠

١٤٫٧

٣٫٢

١٤٫٣

١٢٫٦

١٫٢

نسبة استجابة مسئولي احلكومة العراقية الذين ذكروا حاالت 
رشوة حسب احملافظة،  ٢٠١٠ في مقابل ٢٠٠٩

النسبة املئويى الشهرية ملا توردة استجابة وكاالت احلكومة العراقية 
عن حاالت الرشوة،   ٢٠٠٩/١٢–٢٠١١/١

النقل ٢١٫٠

العدل ٨٫٤

البلديات ٨٫٠

االتصاالت ٧٫٦

التعليم ٧٫٤

الهجرة ٧٫٤

املالية ٧٫٣

البترول ٧٫٠

العمل ٦٫٦

الداخلية ٦٫٠

الكهرباء ٤٫٨

أمانات بغداد ٤٫٨

الصحة ٤٫٨

التجارة ٤٫٣

الزراعة ٢٫٦

٢٠١٠

١٣٫٣

١٢٫١

١١٫٨

١٠٫٠

٩٫٧

٦٫٨

٦٫٥

٦٫١

٢٠٠٩

٢٣٫٢

١٨٫٥

١٢٫٢

٢٤٫٢

٤٢٫٢

٢٥٫٧

٢٣٫٤

٢٦٫٥

٢٠١٠

٥٫٨

٥٫٢

٤٫٣

٣٫٥

٢٫٦

٢٫٤

٢٫٣

األنبار

البصرة

املثنى

القادسية

النجف

متيم

ذي قار

ديالى

كربالء

ميسان

صالح الدين

واسط
بابيلون

نينوى

بغداد

املقبوض عليهم من املشتبه فيهم نتيجة ألعمال 
التحقيقات التي أجرتها هيئة النزاهة ٢٠١٠

135

X

X

58 3

137 – 52 –

79 –

11

1051

48 –

153 –

54 –

107 2
89 1

212 3
53 –

املشتبه فيهم احملالني إلى قضاة التحقيق ٢٠١٠

371 1691,306

28 1

139 14 141 –

155 –

190 1

64 1

46 3

102 1

179 1

58 1
118 3

132 6
109 1

مكاتب حتقيقات هيئة النزاهة

درجة املدير العام أو أعلى

إجمالي املشتبه فيهم

393

األشخاص املدان� بجرائم فساد، ٢٠٠٤–٢٠١٠

١,٠١٦
٢٠١٠

١٠٣
٢٠٠٤–٢٠٠٦

عدد القضايا التي عملت عليها هيئة النزاهة، ٢٠٠٤–٢٠١٠
٨,٤٥٠
٢٠١٠

٧٨٦
٢٠٠٤–٢٠٠٥

وفقا "للتقرير السنوي لعام ٢٠١٠ ،" أستلمت هيئة النزاهة اتهامات بالفساد العام املايض بعدد ٨٩٥٨، ٦٩٦ منها (٨٪) أدت إىل توجيه تهم جنائية. وشملت املؤرشات الرئيسية األخرى:

• صدرت مذكرات توقيف ٤٢٢٥ من مذكرات التوقيف نتيجة لعمل هيئة النزاهة يف التحقيق، بينهم ٥٧ من املسؤول© بدرجة املدير العام (املدير العام) أو أعىل. ومن هذه، استخدم ١٤٧٣ (٣٥ ٪). ويف مذكرات 

التوقيف، كانت ٥٧٪ بسبب  التزوير املزعوم.

• االستدعاء. ٤٠٨٢ من أفراد االستدعاء لالستجواب، ¼ن فيهم املسؤولون ١٩٠ بدرجة مدير عام أو ما يفوقها. من هذه ، استخدم ٢٥٥٧ (٦٣٪) يف االستدعاء. وكان االهºل املهني موضوع ٤٤٪ من االدعاءات 

(¼وجب القانون العراقي، والفساد، وهو ويشمل األعºل التي من شأنها أن تعامل عىل أنها سوء سلوك يف أماكن العمل يف الواليات املتحدة).

• الوزارات الثالث ذات أعىل نسبة من القضايا. كانت ٦٩٦ من القضايا منها ١٣٪ من املوظف© املعني© بوزارة الدفاع، ووزارة الداخلية ٧٪ من املوظف©، و٦٪ من وزارة البلديات واألشغال العامة.
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دالة. ويلخص الشكل 4.14 معدالت االستجابة إيل كشف 
الحساب املايل لعام 2010 ملسئولني رفيعي املستوى يف 

الحكومة العراقية.403

املفتش العام

ونظام العراق للمفتش العام الوزاري هو األول من 
نوعه يف املنطقة. وبالتايل، يواجه املفتش العام للعراق 

مجموعة فريدة من التحديات، والتي تشمل: 
• املحافظة عىل استقالليته ويذكر طلب 57 لسلطة 	

االئتالف املؤقتة أن املفتشني العموميني هم مستقلني 
عن وزرائهم، لكن الحفاظ عىل استقالليتهم كان 

تحدي مستمر.404 
• توضيح مسئولياتهم بناء عىل القانون. يف السنوات 	

العديدة املاضية، فالعنارص التي داخل مجتمع املفتش 
العام، بقيادة املفتش العام لوزارة الصحة، كونت 
جامعة ضغط يف مجلس النواب إلبدال طلب 57 

لسلطة االئتالف املؤقتة بقانون جديد للمفتش العام. 
ووفقا للمفتش العام لوزارة الداخلية، فقد كانت 

جهودهم غري ناجحة ألنهم استهدفوا تبديل أمر 57 
لسلطة االئتالف املؤقتة بقانون جديد متاما، وليس 

مجرد تعديله.405 
• إجراء مراقبة عىل املحافظات معظم مكاتب املفتش 	

العام، مثل هيئة النزاهة، هي منظامت متمركزة يف 
بغداد مع تواجد محدود يف املحافظات. ويف هذا 
الربع السنوي، أغلق وزير العدل خمس مكاتب 

إقليمية للمفتش العام )االنبار، نيناويا، بابل، متيم، 
البرصة( والسبب وراء هذا القرار ال يزال غري واضحا، 

إال أم املسئولني األمريكيني يتوقعون أن ذلك إما 

األوىل لعام 2011، أحالت هيئة النزاهة 569 قضية أيل 
القضاة املحققني- بزيادة 129٪ عن الشهور الثالثة األوىل 

من عام 2009. 399 

قيود ميزانية هيئة النزاهة
من أجل زيادة مداها يف التحقيق، طلبت هيئة النزاهة 
حوايل10.3 مليون دوالر يف عام ميزانية 2011 لتمويل 
مرصوفات غري الرواتب، مثل دعم التحقيقات النشطة 

واملعدات ومشرتيات األرايض. وبدال من ذلك، قطع 
مجلس النواب هذه الحصة من ميزانية هيئة النزاهة 
لعام 2011 بنسبة 41٪- من حوايل 10.4 مليون دوالر 
يف عام 2010 إيل حوايل 6.1 مليون دوالر لهذا العام. 

خفضت الحكومة العراقية مبلغ األموال املتاحة لعالوات 
موظف هيئة النزاهة، مام جعل األمر أكرث صعوبة 

بالنسبة للوكالة يف تعيني واإلبقاء عىل األفراد املؤهلني. 
ويف اجتامع منتصف أيار/ مايو، أعلن مدير ميزانية 

هيئة النزاهة إيل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر أنه 
ال يعتقد أن هذه االقتطاعات كانت عقابا يف طبيعتها 

لكنه ذكر أن هيئة النزاهة كمنظمة جديدة تحتاج إيل 
دعم أكرث من الكيانات الراسخة مثل املجلس األعىل 

للتدقيق.400 وتالحق هيئة النزاهة العديد من البدائل 
املختلفة لتعويض هذا النقص يف التمويل، كثري منه 

يطلب الترصيح من وزارة التخطيط الستخدام متويالت 
مهملة من 2010 وتعديل بعض التمويالت من حساب 

الرواتب. وإذا ثبت أن هذه الحلول غري ناجحة، فيمكن 
نرش تأثرياتها. 

وهذا الصيف، تخطط هيئة النزاهة إيل افتتاح 
مقرات جديدة يف املنطقة الدولية، إال أنها ال متتلك 

األموال الكافية لتجهيزها وتشغيلها.401 وعالوة عىل هذا، 
فمكاتب هيئة النزاهة يف املحافظات تفتقر إيل متويالت 
كافية لرشاء األرايض للمكاتب الجديدة، والحصول عىل 

مركبات مدرعة للمحققني ورشاء آالت نسخ إلنتاج 
ملفات القضايا. وحاليا، معظم املحققني يف مكاتب هيئة 

النزاهة يعتمدون عىل مركبات شخصية غري مدرعة 
للعمل ويلجئون إيل نسخ ملفات حساسة عىل آالت تقع 

يف األسواق العامة.402 

قوانني الكشف عن األمور املالية
هيئة النزاهة هي مسئولة عن نرش تنظيامت وأحكام 

الكشف عن األمور املالية يف الحكومة. ومع هذا، وألنه ال 
توجد عقوبة لتوفري معلومات غري صحيحة- غري الالزمة 

لتصليح استامرات كشف الحساب املايل- والبيانات 
املتوفرة لهيئة النزاهة مل ينتج عنها فتح أي قضايا جنائية 

مجمع مقر هيئة النزاهة اجلديد.

تخطط هيئة النزاهة في هذا 
الصيف الفتتاح مقرها اجلديد 
في املنطقة الدولية، ولكنها ال 
متلك التمويل الكافي لتزويده 
باألثاث وتشغيلها.
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)HJC(، تم اغتيال ما ال يقل عن 47 قايض منذ 2003. 
407 وبناء عىل التهديد املستمر لقضاته وأرسهم، أكد كبري 

القضاة مدحت يف اجتامعه يف أيار/مايو مع املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق عىل الحاجة إيل تحسني 

األمن القضايئ. وذكر كبري القضاة أن أفراد املجلس األعىل 
للقضاء يتولون بأنفسهم كل عمليات األمن القضايئ 

تقريباً، وعلق عىل أن وزارة الداخلية ال تزال عقبة أمام 
الحصول عىل تصاريح السالح والحرس اإلضايف للقضاة.408 

وقد ذكر أيضا أن إحدى أولوياته هو بناء إقامة آمنة 
إضافية قضائية خارج بغداد، مام يلقي الضوء عىل نقص 

الدعم املتاح للقضاة املبني يف املحافظة.409 ◆

بسبب توفري التكلفة أو بسبب الجهد للتأكيد عىل 
السلطة عىل املفتشني العموميني.406 

األمن القضايئ 

يف 9 حزيران/يونيو، أطلق الرصاص عىل باسم طاهر، 
وهو قايض محكمة مدين وتم قتله بينام يقود سيارته 

إيل منزله يف غرب بغداد. وفقا للمجلس األعىل للقضاء 
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املصدر: GOI, COI, ”التقرير السنوي للعام ٢٠١٠,“ ٢٠١١/٧.

تقارير الحكومة العراقية عن اإلقرارات املالية ٢٠١٠

ذكر كبير القضاة أن أفراد 
اجمللس األعلى للقضاء يتولون 
بأنفسهم كل عمليات األمن 

القضائي تقريباً.
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لقد تسارع النمو االقتصادي للعراق يف هذا الربع 
السنوي، مدفوعا بالعوائد القوية لصادرات النفط.410 

وتأثري مرشوعات التجديد التي تتكلف مليارات 
الدوالرات واملوجودة اآلن يف قطاعات مثل اإلسكان، 

والنقل، والكهرباء قد ساهمت أيضا يف مستوى من النمو 
االقتصادي الذي كان مرتفعا بحد 12.2٪ يف عام 2011-

وهو ما يزيد عن منو 2010 بنحو 0.8٪ والذي قدره 
صندوق النقد الدويل )IMF(.411 ومع هذا، فالخطوة 
القوية لهذا النمو- وخاصة يف قطاع النفط- قد أثرت 

عىل قدرة الدولة يف البنية التحتية املادية وأضافت 
ضغطا لتناول عنق الزجاجة الذي سببته البريوقراطية 
الحكومية البطيئة وصنع القرار املتلكئ.412 ويف مقابل 
هذه الخلفية، تعيد الحكومة العراقية تقويم أهدافها 

املتوسطة املدى والطموحة إلنتاج النفط.413 
ولرؤية االقتصاد العراقي، انظر امللحق يف هذا التقرير 

الربع السنوي.

التوجهات والتطورات االقتصادية الهامة

ومن املتوقع أن ينتج النفط الخام ما يزيد عن 98٪ من 
إجاميل عوائد النفط للحكومة العراقية ويوفر 89٪ من 
إجاميل الدخل الحكومي يف عام 2011. 414 وقد تلقت 

الحكومة العراقية سجل ما قبل 2003 وهو 20.11 مليار 
دوالر من مبالغ تصدير النفط يف هذا الربع السنوي- 

بزيادة قدرها 3.81٪ مليار دوالر عن الربع السنوي 
املايض و31٪ من التقدم للمبالغ الربع سنوية املتوقعة يف 

إضافات عىل ميزانية عام 2011. 415 وقد أوضح النشاط 
االقتصادي يف القطاع غري البرتويل أيضا عالمات للنمو، 

مع مرشوعات بنية تحتية مبليارات الدوالرات سواء بدا 
بالفعل أو مستعدة لالنطالق.416 وقد اختتم تحليل نصف 
سنوي أن النشاط التجاري األجنبي قد ارتفع بحدة أثناء 

النصف األول لعام 2011. 417 مع إنفاق رئييس يجري 
اآلن إلعادة بناء الدولة، فامليزانية الحالية للعراق بها 

عجز بالنسبة لعام 2011. 418 ويتضح يف الشكل رقم 4.15 
كيف أن امليزانية الحالية للعراق تشبه الدول األخرى 

املنتجة للنفط يف الرشق األوسط.
وقد ارتفع التضخم بشكل طفيف يف هذا الربع 

السنوي، وقد تجاوز 6٪ للمرة األوىل منذ 2009 ليصل إيل 

6.3٪ يف أيار/مايو.419 وتعكس الزيادة ضغطا من أسعار 
السلع الغذائية العاملية.420 وعىل الرغم من أنه أكرث من 
ضعف معدل 3٪ منذ عام، إال أن التضخم هو أدىن من 
املتوسط اإلقليمي وهو 10.9٪ ومن املتوقع أن يظل يف 

مدى 6٪ خالل عام 2012. 421 وهناك مؤرشان آخران، 
وهام سعر الرصف بني الدينار العراقي والدوالر األمرييك 

ومعدل سياسة البنك املركزي العراقي، مل يتم تغيريهام 
أثناء الربع السنوي.422 وقد رحب تقرير صندوق النقد 
الدويل عن العراق يف الربع السنوي بااللتزام املستمر 

للحكومة العراقية بالسياسات املالية والنقدية السليمة 
واستقالل البنك املركزي العراقي)CBI( ، إال أنه حذر من 
أن احتامل حدوث عدم استقرار سيايس أو ظروف أمنية 

مريبة أو تأخر يف تنمية قطاع البرتول، كل هذا يفرض 
مخاطر ضد انتعاش اقتصاد العراق.423 

وبناء عىل رشوط قرار مجلس األمن التابع لألمم 
املتحدة رقم 1956، فالتدابري الحاكمة الستخدام ومراقبة 
صندوق تنمية العراق)DFI(  قد انتهت يف 30 حزيران/
يونيو. ومن أجل تفاصيل عن التدابري التالية للحكومة 
العراقية انظر القسم 2 من هذا التقرير الربع سنوي. 

وملزيد من التفاصيل عن التمويالت املفقودة لصندوق 
تنمية العراق، انظر القسم 1. 

لقد تعهدت الحكومة العراقية باالستمرار يف جهودها 
لتسوية الديون الخارجية يف حقبة صدام وفقا لرشوط 
اتفاقية نادي باريس يف ترشين الثاين/نوفمرب 2004. 424 

االقتصاد 
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املصدر: IMF, االستطالع االقتصادي االقليمي: الشرق األوسط ووسط آسيا, ٢٠١١/٤, صفحة ٢٠.

أرصدة الحسابات الحالية يف ظل سيناريوهات السعر 
املتغ�ة يف الدول املحددة 

باملليار دوالر

برميل/$114.36 برميل/$107.16 برميل/$88.42

يتوقع أن يوفر بيع النفط اخلام 
أكثر من 98%من إجمالي أرباح 
احلكومة العراقية منوتوفير 
�89% من  
إجمالي إيرادات احلكومة في 
عام 2011.
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النواب. وقد متت املوافقة عىل مرشوع قانون يحدد 
اإلطار األسايس لقطاع الهيدروكربونات منذ أربع سنوات 

عن طريق مجلس الوزراء إال أنه مل يتم تنفيذه بسبب 
االختالفات السياسية- مبا يف ذلك التي بني الحكومة 

املركزية وإقليم كردستان عىل تقسيم السلطة بني 
الحكومة الوطنية والحكومة اإلقليمية.430

إنتاج النفط الخام وتنمية الحقول 
إن اإلنتاج املتزايد من الحقول الجنوبية الضخمة يعوض 
االنخفاض يف إنتاج منطقة كركوك، مام يجعل املتوسط 
اليومي إلنتاج النفط يف العراق هذا الربع السنوي هو 

2.55 مليون برميل يوميا )MBPD(، ومل يتغري ذلك عن 
الربع السنوي املايض بل بزيادة 7٪ عن نفس الفرتة يف 

العام املايض.431 وبهامش 0.12٪، فإنه قد سجل أعىل 
إنتاج ربع سنوي أثناء فرتة ما بعد عام 2003، ومع هذا 
فال يزال أقل من متوسط مستوى إنتاج النفط للحكومة 
العراقية لعام 2011 مبقدار 2.75 مليون برميل يومياً.432 

وإنتاج النفط الخام يف إقليم كردستان، واملقدر بأنه كان 
حوايل 200.000-250.000 برميل يف اليوم يف هذا الربع 

السنوي )BPD(، ليس مدرجا يف أرقام اإلنتاج القومي.433 
وفيام يخص مستويات إنتاج خام النفط ومستويات 

الصادرات منذ 2003، انظر الشكل 4.17. 

ويف هذا الربع السنوي وافق مجلس الوزراء عىل دفع 
408 مليون دوالر يف دين القطاع الخاص املرصي بناء 

عىل الرشوط املذكورة يف اتفاقية نادي باريس.425 وعن 
الدين الخارجي املوجود عىل العراق وقدره 45 مليار 

دوالر والذي متلكه دول ليست أعضاء يف نادي باريس 
فهو قابل للتخفيض بالتفاوض بناء عىل الرشوط املشابهة 

التفاقية نادي باريس.426
ومعظم التعويضات البالغ قيمتها 20.1 مليار دوالر 

املتعلقة بالحرب هي مملوكة للكويت.427 وقد أعلن 
أحد املطالبني أن انقضاء مدة حصانة األمم املتحدة ضد 

الحجز عىل األصول العراقية والتي انقضت مع تدابري 
صندوق تنمية العراق يف 30 حزيران/يونيو سوف تجلب 
"موسام مفتوحا" عىل أرصدة العراق. وقد أعلن محامي 

لرشكة طريان الكويت أن الرشكة سوف تسعى لتفعيل 
حكم املحكمة الربيطانية الذي أقر بأن رشكة الطريان 

العراقي قد استفادت بشكل غري قانوين خالل احتجازها 
مبلغ 1.2 مليار دوالر يف ممتلكات رشكة طريان الكويت 

يف وقت الغزو عام 1990. وقال املحامي أن حاملة 
طائرات الكويت سوف تطارد أي أصول عراقية متاحة، 

مبا يف ذلك صهاريج النفط وحامالت النفط.428 

النفط والغاز

يف هذا الربع السنوي، أعلن وزير النفط عبد الكريم 
اللويب عن جولة جديدة من الرتاخيص، واملقرر لها يف 

كانون الثاين/يناير 2012، لتطوير احتياطي النفط والغاز 
العراقي غري املستغل. وكام هو مخطط، فستكون هذه 

هي الرخصة الرابعة للحكومة العراقية منذ منتصف 
عام 2009 وتقدم 12 مجموعة جديدة، تشكل الغالبية 

العظمى منها مناطق شاسعة لألجزاء غري املكتشفة 
من قبل يف العراق الشاميل والغريب والجنوب الغريب. 

ومن املتوقع أن تنتج سبعة مجموعات منها غاز فقط. 
وتفاصيل جولة الرخصة الرابعة موجودة يف الشكل 

429 .4.16
ويف هذا الربع السنوي عملت الحكومة العراقية عىل 
وضع مرشوع ترشيع هام يؤثر عىل صناعة النفط والغاز 
العراقية. فقد أرسلت لجنة الطاقة مبجلس الوزراء نسخة 

كاملة إيل الوزارة كاملة والخاصة بقانون اإلطار العام 
للهيدروكربونات، بهدف خلق وضوح قانوين فيام يخص 
املعنيني باستخراج ثروات النفط والغاز الخاصة بالدولة. 

وهناك مرشوع قانون ثاين لتكوين الرشكة الوطنية 
العراقية للنفط وهو حاليا يخضع للمناقشة يف مجلس 
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املوقع
املنطقة

(بامليل املربع)

التوقعات
 واإلمكانيات في 

قطاع الهيدروكربون 

1  2,800 الغاز

2  3,100 الغاز

3  2,700 الغاز

4  2,700 الغاز

5  3,100 الغاز

6  3,500 الغاز

7  2,300 النفط

8  2,300 الغاز

9 350 النفط

10  2,100 النفط

11  3,100 النفط

12  3,100 النفط

املواقع االستكشافية املعروضة يف املرحلة الرابعة من الرتاخيص للنفط والغاز، حسب املوقع 
والحجم والنوع

www.oil.gov.iq/EXPLORATION%20 “،وزارة النفط، ”املواقع االستكشافية ملرحلة العطاءات الرابعة ،GOI :املصدر
BLOCKS-BR4.pdf، الوصول إليه في ٢٠١١/٧/١٤.
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�أعلن وزير النفط اللعيبي 
عن مرحلة جديدة من 

التراخيص لتطوير املزيد من 
مستودعات النفط والغاز 

العراقية غير املستغلة.
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رئيسيا، معرض إلنتاج ما يزيد عن 525.000 برميل 
يوميا وقد جلبت رشكة الصني الوطنية للبرتول 

60.000 برميل يوميا من حقل األحدب الصغري يف 
محافظة الوسطى.438

وقد حدثت تطورات عديدة أخرى يف هذا الربع 
السنوي أكدت عىل تحديات تحقيق أهداف إنتاج 

الحكومة العراقية مبا يف ذلك دليل إضايف عىل تدهور 
البنية التحتية لخام النفط. ففي حقول الجنوب 

الضخمة، ووفقا لتحليل تم إعالنه يف هذا الربع السنوي، 
فإن األنابيب التالفة املتصلة بآبار اإلنتاج يف الروميال قد 
سببت خسائر وصلت إيل أكرث من 2.000 برميل يومياً 

يف شباط/فرباير.439 ويف حقل مجنون، منحت رشكة برتول 
الجنوب-العاملة مع رشكة شيل امللكية األملانية ورشكة 
برتوناس- مجموعة دودسال ديب عقدا إلبدال األنابيب 

املوجودة التي قطرها 28 بوصة بأنابيب 32 بوصة لنقل 
خام النفط 50 ميل إيل مرافق التخزين بالقرب من 

الزبري.440 
وقد كافح العاملون يف الجنوب يف قضايا أخرى مثل 

صنع قرار الخروج من عنق الزجاجة الذي أبطأ من 
عملياتهم. وكذلك مثلت قضايا العاملة واألمن يف هذا 
الربع السنوي تحديات أيضا. فتدخل محافظ البرصة 
فقط هو الذي تجنب توقف عمل عامل رشكة برتول 
الجنوب وغضبهم بسبب اختالفات بني أجرهم وأجر 

الذين تم توظيفهم يف رشكات البرتول الدولية.441 وتفجري 
صهاريج تخزين خام النفط يف الزبري قد أوقف أيضا 

والتطورات االيجابية لإلنتاج يف هذا الربع السنوي قد 
شملت اآليت:

• يف حقل قرنا الغريب الضخم 1، أعلنت اكسون موبل 	
أن متوسط اإلنتاج اآلن يدور حول 330.000 مليون 

برميل يوميا- أي بزيادة 285.000 عن املعلن يف الربع 
السنوي املايض. وقد قال مسئول رفيع املستوى من 
اكسون موبل أن املشغلني كانوا يجرون حوايل ثالث 
إىل أربع شهور يف الخطة بهدف الوصول إيل 2.825 

مليون برميل يوميا.434 
• ويف حقل غرب القرنا2، أعلنت الحكومة الروسية أن 	

رشكة لوك للبرتول مستعدة إلنفاق 3.5 مليار دوالر 
عىل فرتة عامني لتطوير الحقل.435 

• ويف منتصف أيار/مايو، أصبحت رشكة النفط العاملة 	
يف حقل الروميال هي رشكة النفط الدولية األوىل التي 
تستلم مبالغ عن العمل يف الحقول الجنوبية، وأخذت 
 )ABOT(تحميل خام النفط يف ميناء البرصة البرتويل

كتعويض.436 وكذلك يف هذا الربع السنوي، رصفت 
وزارة املالية يف حكومة العراق 243 مليون دوالر 
لحكومة إقليم كردستان- وهو مبلغ يعادل حوايل 

نصف قيمة خام النفط املصدر من اإلقليم أثناء 
شباط/فرباير وآذار/مارس 2011. 437

• ويف حقل حلفايا يف الجنوب الرشقي للعراق، زادت 	
رشكة الصني الوطنية للبرتول )CNPC( من إنتاجها 

إيل 10.000 مليون برميل يوميا وهي يف طريقها 
الستهداف 70.000 برميل يوميا يف الربع السنوي 

األول من عام 2012. ويعترب حقل حلفايا حقال 

الشكل 4.17

٠٫٠

٠٫٥

١٫٠

١٫٥

٢٫٠

٢٫٥

٣٫٠
اإلنتاج

الصادرات

٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١

ملحوظة: تشمل الصادرات النفط اخلام من املنطقة الكردستانية; ولكن ال تشتمل أرقم اإلنتاج على املنتج في املنطقة الكردستانية. 

املصادر: NEA-I, ردا على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق احلصول على بيانات بتاريخ, ٢٠١٠/٦/٤, ٢٠١٠/٧/٦, ٢٠١١/١/١١, ٢٠١١/٤/٥, و ٢٠١١/٧/٧.

إنتاج وتصدير النفط الخام حسب الشهر،  ٢٠٠٣/١٠–٢٠١١/٦
ً مليون برميل يوميا

�األنابيب التالفة 
�املتصلة بآبار 
�االنتاج  
�في حقل الرميلة 
تسببت في خسائر بلغت 
قيمتها أكثر من 2000 برميل 
�يومياً 
في شباط/فبراير املاضي.
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52٪ فقط من األنابيب املقرر لها حتى اآلن. وأثناء الربع 
األخري لعام 2010، تم تركيب 208 مرت فقط. ويوضح 

الجدول 4.4 حالة تركيب أنابيب النفط باملرت حتى 
نهاية 2010. ويف 9 أيار/مايو 2011، عرب املجلس الدويل 

االستشاري واملراقبة عن قلقه من أن تنفيذ الخطة 
مستمر يف التدهور والتأخر عن الجدول الزمني وحث 

الحكومة العراقية عىل القيام بجهد أكرب يف تنفيذ الخطة. 
وقد رحب تدقيق رشكة PwC بقرار وزارة البرتول بتأجري 

أخصايئ قياس تدفق من الخارج، وهي رشكة كيلتون 
الهندسية االسكتلندية، لتوفري املساعدة الفنية يف القياس 

املرتي للنفط.448

مصايف التكرير واملنتجات البرتولية
كام هو موضح يف الجدول 4.5، أنتجت مصايف العراق 

مزيدا من وقود الديزيل والجازولني والغاز املسيل 
)LPG( هذا الربع السنوي، مقارنة بنفس الربع السنوي 

يف عام 2010، بينام انخفض إنتاج الكريوسني.449 واالنفجار 
الذي حدث يف مصفاة يف بيجي يف حزيران/يونيو املايض 
قد عطل إنتاج املنتجات البرتولية بشكل مؤقت.450 وعىل 

الرغم من زيادة اإلنتاج، إال أن الواردات زادت بالنسبة 
لكل من وقود الديزيل والجازولني. وقد غطت زيادة 

900 طن مكعب يوميا من الغاز املسيل االنخفاض يف 
الواردات مبا يزيد عن 130 طن مكعب يومياً. ومل يتم 

اإلنتاج يف الحقل، والذي يشغله تحالف بقيادة رشكة 
 442.ENI

ويف مقابل هذا النقص، أشار وزير البرتول أنه يف أوائل 
حزيران/يونيو تفكر حكومة العراق يف إعادة تقييم 

هدفها املذكور سابق وهو زيادة إنتاج خام البرتول إيل ما 
يزيد عن 12 مليون برميل يوميا بحلول عام 2017. وبدال 

من ذلك، فقد اقرتح أن هدف اإلنتاج النسبي لحوايل 
7-8 مليون برميل يوميا عىل مدار فرتة من 13 إيل 14 

عام- حوايل ضعف املستويات األعىل املتصورة- سيكون 
ممكننا وأكرث فائدة من الناحية االقتصادية للعراق.443 
فالكميات ذات القمة املنخفضة ستتطلب تحسينات 

اقل طموحا يف البنية التحتية وتقلل خطر إغراق السوق 
وخفض األسعار. وقد اقرتح رئيس رشكة BP أن هدف 

5-6 مليون برميل يوميا بنهاية العقد كان تخطيط أكرث 
واقعية، مشريا إيل الظروف الخاصة بالبنية التحتية 

املادية.444   

صادرات النفط الخام وتوسيع السعة
وصلت صادرات خام النفط إيل 2.21 مليون برميل 

يومياً بالنسبة لهذا الربع السنوي، وهو سجل ما بعد 
2003 يصل إيل زيادة قدرها 2٪ أكرث من الربع السنوي 
السابق و20٪ أكرث من نفس الربع السنوي عام 2010. 
445 وقد ساعدت صادرات إقليم كردستان التي وصلت 

إيل 130.000- 180.000 برميل يومياً أثناء هذا الربع 
السنوي، يف ارتفاع هذه الزيادة.446 ومع هذا،فنمو 

الصادرات اإلضافية مرتبط بتوسيع البنية التحتية. فمن 
املتوقع أن تضيف محطة إرساء أحادية النقطة يف أبوت 
900.000 برميل كسعة عند إكاملها، والتي تقدرها اآلن 
وزارة البرتول ليك تنتهي بنهاية عام 2011. ومن املقرر 

التخطيط ملزيد من محطات اإلرساء من أجل زيادة قدرة 
الصادرات الجنوبية من 1.7-1.8 مليون برميل يوميا 

حاليا إيل 5 مليون برميل يوميا يف أواخر 2013. 447 

مراقبة النفط
إن قياس تدفق خام البرتول خالل األنابيب من املصدر 
وحتى النهاية يساعد السلطات عىل تعقب الكم بدقة 

ويحذرها أيضا من االختالس غري القانوين املحتمل. 
ومع هذا، فأقل من 1.900 مرت من أصل 4.898 مرت 

املخطط لها قد تم تركيبه يف العراق منذ أول مرة يتم 
فيها بالتوصية بهذه الخطوة من خالل املجلس الدويل 

االستشاري واملراقبة )IAMB( يف عام 2004. وقد اظهر 
تدقيق من رشكة PricewaterhouseCoopers محدودة 

املسئولية أنه، يف 31 كانون األول/ديسمرب، تم تركيب 

اجلدول 4.4

تنفيذ خطة تركيب عدادات النفط

الشركة
العدادات 
اخملطط لها

العدادات املركبة حتى 
تاريخ 31/12/2010

النسبة املئوية 
املكتملة

32%13744شركة نفط اجلنوبشركات التصدير

49%6532شركة نفط ميسان

46%18886شركة نفط الشمال

59%592352شركة مصافي الوسطاملوزعون

59%6941شركة غاز الشمال

82%4940شركة تعبئة الغاز

92%410379شركة خطوط األنابيب

84%239200شركة مصافي الشمال

23%2,992695شركة توزيع املنتجات النفطية

20%13727شركة مصافي اجلنوب

15%203شركة غاز اجلنوب

39%4,8981,899اإلجمالي

املصدر: PwC, “صندوق تنمية العراق: نتائج تدقيق نهاية العام"، العرض على IAMB وCOFE، باريس، فرنسا، 27/4/2011، ص 16.

بلغ متوسط   صادرات النفط 
اخلام 2.21 مليون برميل يومياً 

�في هذا الربع، 
بعد الرقم القياسي املسجل 

في عام 2003. 
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انسحاب رشيك جوجاز، رشكة كاز مونيا جاز الكازاخية 
من املرشوع.454 

ويف أيار/مايو، دخل العراق يف رشاكة إسرتاتيجية 
للطاقة مع االتحاد األورويب، والتي فيها وافقت الحكومة 

العراقية عىل استكشاف صادرات محتملة من الغاز 
الطبيعي إيل االتحاد األورويب مقابل سوق مضمون 

للفائض املتوقع من العراق من الغاز الطبيعي يف العقود 
القادمة. ومن املتوقع أن يبدأ الجانبان مفاوضات يف 

أواخر هذا العام.455 وقد أعقب اتفاقية العراق واالتحاد 
األورويب إعالن من رشكة نوباكو الدولية لخطوط الغاز 

أنها خططت لبدء اإلنشاء يف عام 2013 خط أنابيب 
يربط أوروبا بالرشق األوسط ومنطقة البلقان.456

خطوط األنابيب
تبحث الحكومة العراقية بشكل نشط عدة خيارات 

لتقوية طرق التصدير الشاملية، مبا يف ذلك خطي أنابيب 
لخام النفط قدرتهام معا 2.75 مليون برميل يوميا إيل 

ساحل البحر املتوسط يف سوريا والذي سيكون قادرا عىل 
حمل البرتول من الحقول الجنوبية للعراق. وقد وقع 

املسئولون العراقيون والسوريون مذكرة تفاهم ثانية يف 
هذا الربع السنوي تغطي إنشاء خطوط األنابيب.457 
ويف أيار/مايو، منحت وزارة البرتول عقد خدمات 

هندسية واستشارية لإلدارة بقيمة 13.5 مليون دوالر 
لرشكة كندا الفالين ملراقبة املرحلة املبدئية لفحص دقيق 
مخطط لشبكة أنابيب العراق. وميكن أن يصل املرشوع 
مناطق إنتاج النفط الشاملية والجنوبية بطرق التصدير. 
وتشمل املرحلة األولية خط أنابيب بقدرة 1.75 مليون 
برميل يوميا يربط البرصة مبحطة ضخ حوايل 140 ميل 

شامل غرب بغداد. وهناك، سينقم الخط، مع مسار 
يحمل النفط حوايل 900 ميل شامل غرب ميناء البحر 

املتوسط السوري يف بني ياس. وخط األنابيب الثاين 
سريبط طريق التصدير الشاميل املوجود بامليناء الرتيك 

كيهان. ومن املقرر أن يبدأ العمل الهنديس يف حزيران/
يونيو.458

اإلعالن عن واردات كريوسني أثناء هذا الربع السنوي، 
عىل الرغم من انخفاض اإلنتاج املحيل.451 

والن العراق قد دخلت يف األشهر األكرث سخونة من 
العام، أعلن وزير الكهرباء أن الوزارة خططت السترياد 

1.5 مليون لرت من الوقود يوميا من إيران عىل مدار 
األشهر االثنا عرش القادمة لتشغيل محطات الطاقة.452 

الغاز الطبيعي
دخلت الحكومة العراقية يف صفقات مهمة للغاز 

الطبيعي مع مشغلني دوليني يف هذا الربع السنوي، مبا 
يف ذلك اتفاقية مقررة مع رشكة شيل األملانية وإليت 
ستنهي عىل إرضام النار يف الغاز املصاحب يف الحقول 
الجنوبية الثالثة الضخمة. وقد أصدرت وزارة البرتول 

بيانا للحكومة العراقية ورشكة شيل األملانية يذكر أن نية 
الرشكة هي تكوين رشكة مشرتكة مع الحكومة العراقية 

اسمها رشكة غاز البرصة والتي ميكن أن تستحوذ عىل 
الغاز الطبيعي وتعالجه. وإجامال، يتم حرق ما يزيد 

عن 700 مليون قدم مكعب من الغز الطبيعي يوميا يف 
الحقول املوجودة يف االتفاقية - الروميال، قرنا الغربية، 

الزبري وعىل الرغم من اتفاق الجانبني عىل تكوين الرشكة 
عام 2008، إال أن إعالن متوز/يوليو 2011 قد تم اعتباره 

إعادة تأكيد هامة عىل االلتزام من جانب كال الطرفني 
باختتام املفاوضات عىل عقد يقال أنه يساوي 12 مليار 

دوالر.453 ويف 5حزيران/يونيو 2011، وقعت الحكومة 
العراقية عىل العقود النهائية لتطوير حقيل غاز طبيعي- 
واحد مع مجموعة ترأسها رشكة الكويت لطاقة لتطوير 

حقل غاز سيبا يف جنوب العراق مع قدرة متوقعة إلنتاج 
100 مليون قدم مكعب يوميا )MCFD(، واآلخر مع 

الرشكة الرتكية الوطنية للبرتول والغاز )TPAO( لتطوير 
حقل غاز املنصورية يف رشق العراق، واملقدر له إنتاج 

320 مليون قدم مكعب يوميا. وقبل ذلك بأيام، وقعت 
الحكومة العراقية بالحروف األوىل عىل اتفاقية مع رشكة 
كوجاز، من كوريا الجنوبية، لتطوير حقل الكاس بقدرة 
400 مليون قدم مكعب يف محافظة االنبار الغربية بعد 

اجلدول 4.5

اإلنتاج احمللي والواردات من الوقود املكرر، في العام 2010 مقابل 2011
مقارنة بني األرباع السنوية في نيسان/أبريل-حزيران/يونيو 

الغاز النفطي املسال 
طن متري يومياً

وقود الديزل 
مليون لتر يومياً

الكيروسني 
مليون لتر يومياً

البنزين 
مليون لتر يومياً

الوارداتاإلنتاجالوارداتاإلنتاجالوارداتاإلنتاجالوارداتاإلنتاج

2010 2,892.61  591.79  14.62  0.35  6.56  0.02  11.07  4.69 

2011 3,706.00 %28 458.67 %22- 14.90 %2 1.96 %464 6.13 %7- 0.00 %100- 11.79 %7 6.51 %39

املصادر: NEA-I، رداً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 4/6/2010, 6/7/2010, و 7/7/2011.

�دخلت احلكومة العراقية 
�في صفقات 
�غاز طبيعي 
�هامة مع املشغلني الدوليني 
هذا الربع.
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مع إمرباطورية العراق إلدارة فندقني يف أربيل. أحدهام 
سيكون من 200 حجرة يحمل عالمة فنادق ومنتجعات 

ماريوت، واآلخر مكون من 75 وحدة يعمل كأقسام 
تنفيذية ملاريوت. وكالهام من املقرر افتتاحه يف 2014. 

465

الزراعة 
بدأ حصاد قمح شتاء 2011 ومحاصيل الشعري يف 

املناطق التي تم ريها يف جنوب العراق يف هذا الربع 
السنوي، ومع هذا، فالتوقعات حيال حجم إجاميل 

محصول الحبوب ظل غري واضح بسبب تأخر األمطار 
وقلتها يف جنوب العراق يف بداية موسم الزراعة. وقد 
تأثرت منطقة الزراعة التي تروى باملطر يف محافظة 

نيناوا باألمطار املتأخرة عىل غري املعتاد. ومن املتوقع 

وافق مجلس الوزراء يف هذا الربع السنوي عىل 
عقد بقيمة 365 مليون دوالر لخط أنابيب يحمل الغاز 

الطبيعي من إيران لسد احتياجات الوقود ملحطات 
الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي.459 

 التطورات يف 
املناطق غري الهيدروكربونية

استثامر غري الهيدروكربوين 
يف نسيان/أبريل املايض، وافق مجلس الوزراء عىل برنامج 

بقيمة 37 مليار دوالر لتحديث البنية التحتية للدولة، 
التي تهالك كثري منها أو تم إهامله أو كالهام معا. 

والربنامج، والذي يستلزم موافقة مجلس النواب قبل 
إمكانية تنفيذه، سيوفر 10 مليار دوالر للنقل و5 مليار 

للتعليم و5 مليار دوالر للزراعة )مبا يف ذلك الري(.460 
وملزيد من التفاصيل عن الربنامج املقرتح لتجديد البنية 

التحتية، انظر الجدول 4.6. 
ومن خالل قيادة املرشوعات الرئيسية يف النقل 

واإلسكان، والكهرباء، فمن املتوقع أن ينمو االستثامر 
غري البرتويل بشكل كبري يف 2011. واملرشوعات املخطط 

لها مثل ميناء الفاو واملطار اإلقليمي الجديد لخدمة 
حجاج العراق إيل كربالء والنجف والهيال، قد ساعدت 

عىل جعل النقل قطاعا مهام بالنسبة لالستثامر املستقبل 
املحتمل.461 

وكام ناقشنا يف قسم الخدمات العامة، دشنت وزارة 
االتصاالت تحديثا رئيسيا لنظام هاتف الدولة، مبا يف ذلك 
برنامج بتكلفة 3.5 مليون دوالر ملضاعفة عدد الخطوط 

الثابتة يف الدولة من 2 مليون إيل 8 مليون عىل مدار 
السنوات الخمس القادمة.462 ومنذ األول من نيسان/
أبريل، وقعت وزارة الكهرباء عىل ما ال يقل عن ستة 
عقود بقيمة 5.8 مليار دوالر تقريبا لبناء قدرة توليد 

كهرباء جديدة.
وكذلك يف هذا الربع السنوي، وقعت رشكة هانوا 

الكورية الجنوبية للهندسة والتعمري اتفاقية لبناء مدينة 
كاملة املرافق فيها 100.000 وحدة سكنية يف منطقة 

بساميا جنوب رشق بغداد.463 
وقد تم إعادة افتتاح فندق الرشيد ببغداد يف متوز/

يوليو عقب تجديده. وسوف يوفر عدد 450 حجرة 
املوجودة فيه مسكنا فخام داخل املنطقة الدولية. وقد 

تم إغالق الفندق عام 2010 من أجل التجديد كجزء من 
استعداد بغداد لقمة جامعة الدول العربية، واملقرر لها 

يف البداية آذار/مارس 2011، إال أنه قد تم تأجيلها.464 
وكذلك يف متوز/يوليو، وقع ماريوت انرتناشونال اتفاقيات 

رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي يضم املشاركني من كوريا اجلنوبية واجلانب العراقي في 
احتفالية توقيع عقد بناء 100.000 وحدة سكنية في اجلنوب من بغداد. )صورة احلكومة 

العراقية(

اجلدول 4.6

أولويات اإلنفاق لدى مجلس الوزراء في برنامج البنية التحتية املقترح 
باملليار دوالر

التكلفة املقدرةالقطاع

10.0النقل

5.0التعليم

5.0الزراعة والري

3.0الصحة

2.0التعليم العالي والبحث العلمي

2.0اإلسكان االقتصادي 

1.5الطرق الثانوية

8.5أخرى

37.0اإلجمالي

املصدر: احلكومة العراقية، NMC، بيان صحفي، "قرار الموافقة على فاتورة مدفوعات إعادة إعمار البنية التحتية 
ب 37 مليار دوالر"، www.nmc.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID ،27/4/2011=882، الرجوع إليه في 

.29/4/2011

أقر مجلس الوزراء العراقي 
عقد بقيمة 365 مليون دوالر 
لبناء خط أنابيب لنقل الغاز 

الطبيعي من إيران لتلبية 
احتياجات العراق من الوقود في 

محطات الطاقة التي تعمل 
بالغاز.
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برنامج إنماء قد أحدث "تقدما ماديا" يف تناول عيوب 
اإلدارة وأنه يتم العمل عىل تصحيح العيوب املقررة.470

تطوير القطاع املايل
ال تزال إعادة هيكلة القطاع املرصيف العراقي مطلب 

مهام من أجل مزيد من النمو للقطاع الخاص. وقد أنهى 
برنامج التنمية املالية للعراق التابع للوكالة األمريكية 

للتنمية الدولية مسودة للمسح األول الذي تم إجراؤه 
عىل اإلطالق يف القطاع املرصيف العرقي الخاص يف هذا 

الربع السنوي. وقد تم توزيع االستطالع املكون من 153 
سؤال عىل 29 بنك خاص، ومن املتوقع أن توفر النتائج 
رؤية لقدرة مؤسسات التسليف هذه عىل املساعدة يف 
متويل تنمية املرشوعات الخاصة. وهناك حاجة لبنوك 
قوية لتوسيع قطاع اإلعامل الخاص وتوسيع االقتصاد 

إيل ما وراء البرتول. ويسيطر حاليا عىل القطاع املرصيف 
بنكان مملوكان للدولة واللذان تم إرهاق ميزانيتهام 

بدين حقبة صدام. ومن بني النتائج األولية لالستطالع: 
أن 1.4٪ فقط من كل العراقيني لديهم حساب إيداع يف 

البنوك الخاصة، وانه حتى أقل من ذلك يقرتض من هذه 
البنوك.471 

بنك التجارة العراقي
متت اإلطاحة برئيس بنك التجارة العراقي )TBI( فجأة 

يف أوائل حزيران/يونيو عقب صدام واضح مع رئيس 
الوزراء املاليك. فقد اتهم رئيس الوزراء رئيس البنك 
حسني الزوري بانتهاكات مالية كان ميكن أن تشمل 

الفساد وأعلن أيضا تحقيقا قضائيا يف األعامل الخاطئة.472 
وقد عني املاليك حمدي الجاف، وهو تنفيذي من بنك 
الرافدين اململوك للدولة، كرئيس جديد لبنك التجارة 

العراقي. وعقب التغيري يف القيادة، أصبح البنك يعمل 
بصورة طبيعية.473 ويف القطاع املرصيف الذي ناضل من 
أجل اإلذعان للمعايري الدولية، فقد اتصل بنك التجارة 

العراقي رسيعا بالعامل الخارجي بعد تأسيسه عام 2003. 
فقد أسس شبكة عمل من البنوك املطابقة يف 39 دولة، 

وكان أول بنك عراقي يصدر بطاقات االئتامن وبدا يف 
العمل ببطاقات فيزا ومسرت كارد يف عام 2011. ويف 

منتصف عام 2011، كان قد أسس 15 فرعا محليا- كلها 
مزودة باالت رصاف آيل.474 ومن أجل مقارنة كيف أن 

البيئة املرصفية والرأساملية السوقية تؤثر عىل مناخ 
االستثامر يف دول معينة بالرشق األوسط، انظر الشكل 

 .4.18

املساعدة األمريكية يف القطاع املرصيف

أن املستويات املنخفضة يف مياه الفرات ودجلة وارتفاع 
ملوحة الرتبة ستقلل من املحصول يف الجنوب.466 

وبسبب املحصول الغزير من الحبوب املزروعة يف 
الشتاء يف الوطن عام 2010، فقد انخفض توقع استرياد 

العراق للحبوب للعام املنتهي يف 30حزيران/يونيو 2011 
بحوايل 4.7 مليون طن، أي حوايل 10٪ أقل من 5.2 

مليون طن تم استرياده أثناء العام املنتهي يف 30حزيران/
يونيو 2010. 467 ومن املتوقع أن يظل محصول الزراعة 

غريب األطوار يف السنوات القادمة بدون برنامج استثامر 
عىل نطاق واسع إلعادة إنعاش أبحاث املحاصيل الحقلية 

والبنية التحتية للري.468

إنماء 
ذكر تدقيق لربنامج الزراعة إنماء والتابع للوكالة 

األمريكية للتنمية الدولية، والذي أطلقه مكتب املفتش 
 USAID(العام للوكالة األمريكية للتنمية الدولية

OIG( يف هذا الربع السنوي سلسلة من نواقص وعيوب 
املقاول الرئييس. وما تم ذكره يف الخامتة هو فشل يف 
قياس نتائج األداء لهدفني من أربعة أهداف رئيسية 

للربنامج- زيادة إنتاجية قطاع الزراعة ودعم قيمة املوارد 
املالية املتاحة، مثل القروض الزراعية. وقد وجد مكتب 
املفتش العام للوكالة األمريكية للتنمية الدولية أيضا أن 

املقاول قد فشل يف تقييم النتائج املتوفرة بشكل كايف 
لتحقيق هدفني رئيسيني للربنامج، وهام إيجاد فرص 

عمل جديدة وزيادة مبيعات املرشوعات التي تساعدها 
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية. وعالوة عىل هذا، 

وجد املدققني مراقبة غري كافية تركت 16.7 مليون دوالر 
عرضة لالحتيال. وذكر التقرير "عوامل عديدة من بينها 
اإلدارة السيئة".469 وقد أبلغت الوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أن 

كشف املدققون عن الرقابة 
غير الكافية قد تركت 16.7 
مليون دوالر عرضة لالحتيال. 

فندق الرشيد اجملدد والذي أعيد افتتاحه في شهر متّوز/يوليو. )صورة احلكومة العراقية(
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الخاص وبناء املرشوعات املشرتكة لتقوية تلك املرشوعات 
التي ينظر إليها عىل أنها ربحية بالفعل. والخطوات التي 

تم اتخاذها يف النصف األخري من العام قد رفعت عدد 
املرشوعات اململوكة للدولة والتابعة لوزارة الصناعة 
واملعادن الربحية من 6 إيل 14، وفقا للوزير أحمد 

الكربويل. ويف هذه العملية، أصبحت وزارة الصناعة 
واملعادن الوكيل الرئييس للحكومة العراقية يف اختبار 
الرشاكة بني العام والخاص والتي تشكل بعدا رئيسيا 

لخارطة طريق إعادة الهيكلة التي وضعتها الحكومة. 
واملرشوعات التي يعتقد الوزير أنها تحمل إمكانية كبرية 

تشمل املرشوعات املنتجة للفوسفات، واملخصبات، 
واملواد الدوائية، واالسمنت، والبرت وكيامويات. وإذا 
نجحت هذه املشاريع املشرتكة يف خلق فرص عمل 

جديدة وثروة جديدة، فيقرتح الكربويل أنه ميكن للدعم 
السيايس أن يبني قوانني جديدة الزمة من أجل خصخصة 

أوسع من أجل نجاح اقتصاد العراق.478 
إال أن التحديات يف الصناعة كانت مرعبة، مبا يف ذلك 

املصانع املهملة، والعاملة الزائدة، ونقص املواد الخام، 
والتقنيات القدمية، وموارد الكهرباء املتقطعة. ويف األول 
من متوز/يوليو، 2011، وقعت رشكة ماكنزي عقدا بقيمة 

3 مليون دوالر ملساعدة وزارة الصناعة واملعادن يف 
تطوير نوع الرشاكة بني القطاع العام والخاص املرسومة 

اتفق بنك التجارة العراقي والوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية عىل مذكرة تفاهم إلنشاء نظام دفع عراقي- 
نظام دفع مركزي لبنوك العراق والذي سوف يشمل 

تقنية الهواتف املحمولة واالنرتنت. وبرنامج تنمية 
القطاع املايل العراقي التابع للوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية سيساعد عىل تطوير النظام، والذي من املتوقع 
أن يضيف مرونة- وعمالء محتملني- لشبكة البنوك 

التي ناضلت من أجل فعل ذلك منذ عام 2003. وسوف 
تطوير الوكالة األمريكية للتنمية الدولية توصيات قانونية 
وتنظيمية وفنية لبنك التجارة العراقي. وسيساعد النظام 
العراقيني علة فتح حساب، وتحويل األموال بني البنوك، 
وسحب األموال أو الدفع- كل هذا بالهاتف الجوال أو 
الكمبيوتر املحمول. ويف امة ميتلك ثلثي الراشدين فيها 
هواتف جوالة، لكن خمس سكانها فقط لديهم حساب 

يف البنوك، تأمل السلطات أن توسع املبادرة استخدام 
البنوك وفصل العراقيني عن ولعهم بالتعامالت النقدية 

فقط.475 
وقد أعلن برنامج تطوير القطاع املايل العراقي عن 

تقدم يف ثالث مناطق أخرى.476
• مختتام املرحلة األولية بجهد لتأسيس االتحاد الوطني 	

للبنوك من اجل تأييد دعم بناء الصناعة
• بني البنوك الخاصة الكربى لتأسيس معهد تدريب 	

مرصيف لتحسني مستوى املهارات الفنية للموظفني.
• واختيار جامعة اإلمارات العربية املتحدة إلجراء 	

تحليل لفجوات املعرفة الفنية التي ميكن ملئها 
بربنامج جامعي متقدم.

ويف هذا الربع السنوي، أجرى برنامج النمو االقتصادي 
املحيل التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، تجارة، 

سلسلة من مرشوعات ورش العمل الصغرية إيل املتوسطة 
املقرضة ملوظفي القرض البنيك،والذي غطى قضايا مثل 

التسويق، والربحية والتعامل مع القروض املعلقة. 
ومؤسسات التمويل الصغري املدعومة من برنامج تجارة 
قد مولت ما يزيد عن 8.000 قرض جديد يف هذا الربع 

السنوي، بقيمة 20.4 مليون دوالر.477

إصالح املرشوعات اململوكة للدولة
تبحث الوزارات الفردية إعادة هيكلة املرشوعات 

اململوكة للدولة والتي تحت سيطرتها عقب موافقة 
مجلس الوزراء يف الربع السنوي األخري لخريطة الطريق 

عىل إعادة هيكلة املرشوعات التابعة للدولة وعددها 
170 مرشوع ليك تجعلها منافسة. وهناك حوايل 75 منها 
تتحكم فيها وزارة واحدة- وهي وزارة الصناعة واملعادن 

)MIM( - والتي ركزت عىل جهود جذب رأس املال 

اتهم رئيس الوزراء رئيس البنك 
"بانتهاكات مالية" ميكن 

تضمنها على أعمال فساد.

الشكل 4.18

٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠
غير مفضلة »« مفضلة

السعودية

قطر

اإلمارات

البحرين

الكويت

مصر

سوريا

العراق

اليمن

املصدر: شركة االسثمار البترولية العربية, التعليق االقتصادي, اجمللد ٦ رقم ٤, ٢٠١١/٤, ص ٢, 
/http://apicorp-arabia.com/html/cms/media

pdf/research/Commentary_V_6_N_4_2011.pdf, الرجوع إليه في ٢٠١١/٢١/٧.

التأث� املرصيف وبيئة سوق رأس املال عىل االستث�ر 
يف بلدان دول الرشق األوسط املختارة
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ومقره يف بغداد، بهدف تدعيم التعاون االقتصادي 
األمرييك العراقي ودعم األعامل األمريكية العاملة 

يف الدولة. وكان من املقرر للرحلة أن تبدأ يف خريف 
2010، إال أنها قد تأجلت مرتني. وقد حدث أن عددا 
كبريا من الرشكات األوروبية واآلسيوية قد تأسس يف 

العراق عىل مدار العام املايض من خالل الحصول عىل 
حصص يف مرشوعات البنية التحتية التي تقدر مبليارات 

الدوالرات.481 ◆

يف خطة الحكومة العراقية لجعل املرشوعات اململوكة 
للدولة منافسة.479 

تنمية التجارة 
بعد تدهور ملدة عامني، أظهرت الصادرات األمريكية 

إيل العراق عالمات جديدة للنمو يف عام 2011. فأثناء 
الشهور الخمسة األوىل من العام، كان إجاميل قيمة 

البضائع األمريكية املشحونة إيل العراق هو 1.17 مليار 
دوالر، بزيادة تقارب من 60٪ عن نفس الفرتة يف عام 

2011 واقوي أداء لخمسة أشهر منذ منتصف السبعينات 
بالنسبة للصادرات األمريكية للعراق. وعلة الرغم من 

النمو، إال أن العالقة التجارية العامة بني البلدين تسيطر 
عليها صادرات النفط العراقي إيل الواليات املتحدة. 

وهذه الواردات قد سجلت ما يزيد عن 5 مليار دوالر 
عن األشهر الخمسة األوىل لعام 2011 وإجاميل ما يزيد 

عن 12 مليار دوالر يف عام 2010. 480 والشكل 4.19 
يوضح الصادرات األمريكية إيل العراق منذ 2008.

وقد مكثت بعثة تجارية مع ممثيل ستة رشكات 
أمريكية أسبوعا يف العراق يف هذا الربع السنوي، وتوقفوا 

يف بغداد والبرصة ملعرفة املزيد عن الفرص التجارية 
املحتملة. وكانت البعثة برعاية غرفة التجارة األمريكية 

كجزء من مبادرتها ألعامل العراق. وأثناء الرحلة، أعلنت 
الغرفة تكوين مجلس األعامل األمرييك يف العراق، 

الشكل 4.19

املصدر: مكتب اإلحصاء األمريكي, ”٢٠١١: جتارة البضائع األمريكية مع العراق,“ 
www.census.gov/foreign-trade/balance/c5050.html, الرجوع إليه 

في ٢٠١١/١٨/٧.

صادرات الواليات املتحدة إىل العراق، ٢٠٠٨–٢٠١١
باملليار دوالر

ال٥ أشهر األولى

٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١

٢٫٠٧$
١٫٧٧$ ١٫٦٤$

٠٫٩٢$ ٠٫٧٩$ ٠٫٧٤$

١٫١٧$

التحديات كانت مرعبة، مبا 
في ذلك املصانع املهملة 
والعمالة الزائدة ونقص املواد 
اخلام والتقنيات القدمية وموارد 
الكهرباء املتقطعة.
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ما زال مستوى عدم الرضا عن الخدمات العامة مرتفعا يف 
أنحاء العراق. يف احدث تقييم قامت به السفارة األمريكية 

يف بغداد عن كيفية تعرض كل محافظة لعدم االستقرار 
األمني، وجدت أن 2 من أصل 18 محافظة عراقية تعترب 

"غري مستقرة نسبيا" يف فئة الخدمات العامة، و املحافظات 
األخرى البالغ عددها 16 تم تصنيفهم عىل أنهم "غري 

مستقرين للغاية" )انظر الشكل 4.20(. ويتم اعتبار جميع 
املقاييس تقريبا التي استخدمت لتحديد هذا التصنيف- مثل 
الوصول إىل مياه الرشب والرصف الصحي ونوعية الطرق- غري 

مستقرة يف جميع املحافظات تقريبا.482 وقد اتفق االستطالع 
األخري للسكان يف دياىل مع هذه النتائج التالية: فقد أعرب ما 
ال يقل عن ثلثي من شملهم االستطالع عن عدم رضاهم عن 
النظافة والرعاية الصحية، والتعليم، واألشغال العامة، وتوافر 

الوقود والطاقة الكهربية.483

الكهرباء

حتى تاريخ 30 حزيران/يونيو،2011، قامت الواليات املتحدة 
األمريكية بااللتزام مببلغ 5.07 مليار دوالر وإنفاق 4.98 مليار 

دوالر لتحسني توليد العراق للكهرباء ونقلها وتوزيعها.484
وترصد ميزانية الحكومة العراقية التي وافق عليها مجلس 

النواب لعام 2011 أكرث من 4.23 مليار دوالر إىل وزارة 
الكهرباء )MOE(. ومن هذا املبلغ االجامىل، تخصص حوايل 
1 مليار دوالر لرشاء الطاقة املستوردة- 486 مليون للكهرباء 
املستوردة، و513 مليون للوقود املستورد ليحرتق يف محطات 
توليد الطاقة- وحوايل 3.20 مليار دوالر ملشاريع رأساملية.485 

يف 12 حزيران/يونيو، وافق مجلس الوزراء عىل مبلغ 927 
مليون دوالر إضاىف للميزانية الرأساملية لتمويل إنشاء قدرة 

توليد جديدة ومشاريع بنية تحتية كهربية أخرى. وهذا 
يجلب إىل مليزانية الرأساملية لعام 2011 والخاصة بوزارة 

الكهرباء العراقية أكرث من 4.12 مليار دوالر، 18٪ أكرث من 
امليزانية الرأساملية لعام 2010 والتي كانت مببلغ 3.49 مليار 

دوالر.486 وتقدر الخطة الرئيسية للكهرباء العراقية والتي 
متولها الواليات املتحدة. والتي تعمل اآلن كوثيقة تخطيط 

داخلية لوزارة الكهرباء العراقية، وتقدر أنه سيكون مطلوبا 
حوايل 77 مليار دوالر يف االستثامرات الرأساملية خالل 
العرشون عاماً القادمة لسد الفجوة الحالية بني الطلب 

والعرض والحفاظ عىل عدم وجودها.487

العرض والطلب
ويبلغ متوسط الطلب املقدر يف العراق عىل الكهرباء يف الربع 
 )MWh( السنوي الحايل حوايل 275.600 ميجاوات يف الساعة

يف اليوم، أو 11,484 ميغاوات- اى زيادة 1٪ من الربع 
السنوي السابق، ولكن 22٪ أكرث من الطلب يف خالل نفس 
الربع السنوي لعام 2010. وىف أعقاب منط فرتات التقارير 
السابقة نيسان/أبريل- حزيران / يونيو، فقد ارتفع الطلب 

املقدر مع ارتفاع درجات الحرارة يف كل شهر. وقد سجل شهر 
حزيران/يونيو 2011، رقم قيايس جديد للطلب الشهري عىل 
الكهرباء مبعدل 13,294 ميغاوات، وبحلول منتصف الشهر، 

كان شهر متوز/يوليو يف طريقه لتحطيم هذا الرقم القيايس.488
وقد بلغ معدل الطلب العرض الكىل للكهرباء يف شبكة 

العراق يف الربع السنوي الحايل 6.574 ميغاوات، وهو ما 
يكفى لتحقق رقم قيايس مرتفع جديد. وعىل الرغم من 
أن وزارة الكهرباء العراقية تعلن عن خطط لزيادة قدرة 

التوليد وتنفذها بنشاط، فان العرض الكىل للشبكة الخاص 
بالدولة قد تغري قليال عىل مدى العامني السابقني، وقد قام 

مسئولو الحكومة العراقية  بتحذير العراقيني من أن املوقف 
لن يتحسن قبل عام 2012. وىف الربع السنوي الحايل ميثل 

العرض اقل من 3٪ )171 ميغاوات( زيادة عن الربع السنوي 
السابق، و6٪ )372 ميغاوات( زيادة عن نفس الربع السنوي 

يف العام املايض، و0.5٪ )34 ميغاوات( زيادة عم الرقم 

الخدمات العـــامة

الشكل 4.20

ملحوظة: 
التصنيفات هي من السفارة األميركية في بغداد خلارطة طريق التنمية املستقرة، وهو منوذج التقييم الذي يحلل 

الرأي العام حول العديد من اجملاالت املثيرة للقلق، مبا فيها اخلدمات األساسية، لتقدير احتماالت االضطرابات املدنية 
الناجتة عن هذه التصورات.

ً على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق احلصول على بيانات  املصدر: السفارة األمريكية في بغداد, ردا
بتاريخ/ ٢٠١١/٥/٧.

مستقرة

مستقرة نسبياً

مستقرة متاماً

غير مستقرة نسبياً

غير مستقرة على اإلطالق

عدم الرضا عن الخدمات األساسية كسبب محتمل 
لالحتجاجات املدنية، حسب املحافظة

سّجل في حزيران/يونيو 2011 
رقماً قياسياً جديداً للطلب 

الشهري على الكهرباء.
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القيايس السابق الذي تحدد يف الربع السنوي متوز/يوليو- 
أيلول/سبتمرب لعام 2010. 489 

وكان العامل االساىس وراء زيادة العرض عىل مدى العام 
املايض توسع قدرة التوليد يف محطات توليد الطاقة التي 

ميلكها ويشغلها القطاع الخاص، وبالتحديد ثالثة محطات 
توربينات احرتاق يف إقليم كردستان ومحطتي طاقة بالديزل 

يف البرصة. وتنتج هذه املحطات معاً يف التوسط أكرث من 
1,400 ميغاوات يف الربع السنوي الحايل، ضعف ما أنتجوه 

خالل نفس الربع السنوي يف عام 2010. وهذا التوليد 
االضاىف من املحطات الخاصة يوازنه  جزئيا انتاج منخفض يف 

املحطات اململوكة للحكومة وتراجع يف الواردات.490
وقد ساهم االرتفاع الكبري يف توليد الطاقة الكهربائية يف 

سد املوصل بالنصيب األكرب يف زيادة اإلنتاج يف الربع السنوي 
الحايل قياسا إىل الربع األخري. وبسبب مستويات املياه 

املنخفضة، فقد تعطلت توربينات السد عن العمل يف معظم 
الفرتة من كانون الثاين/يناير إىل آذار/مارس، ويصل معدل 

الناتج الكىل لهذه الفرتة 15 ميغاوات. يف الربع السنوي 
الحايل ووفقا لبيانات وزارة الكهرباء العراقية، فقد أنتج السد 

متوسط 361  ميغاوات- وهى زيادة تكرث من ٪2,200.491 
ملعرفة املتوسطات الربع سنوية لإلمدادات والطلب املقدر 

منذ كانون الثاين/يناير 2004، انظر الشكل 4.21.

التوسع يف قدرة التوليد

محطات جرنال إلكرتيك للصفقة الكربى
بعد حوايل عامني ونصف من دخول وزارة الكهرباء العراقية 

يف "الصفقة الكربى" مع جرنال إلكرتيك لرشاء 56 توربني 

احرتاق- وكل منها به لوحة قدرة  125 ميغاوات-  وقد تم 
وضع حجر األساس يف الربع السنوي الحايل للمشاريع األوىل 

التي سوف تستخدم تلك التوربينات:
• وىف 8 أيار/مايو، وضع نائب رئيس الوزراء لشئون الطاقة 	

الشهرستاىن حجر األساس ملحطة القريات لتوليد الطاقة 
بقدرة 1,250 ميغاوات يف كربالء. وقد تعاقدت رشكة 

شاليك انرجى من تركيا لبناء املحطة بتكلفة اجاملية تصل 
إىل 445.5 مليون دوالر. وسوف متلك املحطة 10 وحدات 

توليد، وتتوقع وزارة الكهرباء العراقية أن تعمل بعض 
هذه الوحدات يف عام 2012 وان تكون جميعها جاهزة 

للخدمة بحلول منتصف 2013. 492
• بدأت يف 15 أيار/مايو هيوانداى للهندسة والبناء من 	

كوريا الجنوبية يف العمل عىل مرشوع قيمته 219 
مليون دوالر إلضافة أربعة توربينات إىل محطة طاقة 
قداس يف بغداد. وسوف يؤدى اكتامل املرشوع، الذي 

تتوقع وزارة الكهرباء العراقية أن يستغرق 18 شهر، إىل 
توسيع لوحدة قدرة التوليد من حوايل 900 ميغاوات إىل 

1400ميغاوات.493 
• وىف 22 أيار/مايو، أقامت شاليك  انرجى ووزارة الكهرباء 	

العراقية احتفال وضع حجر االساس ملحطة القيارة 750 
ميغاوات يف محافظة نينوى. وتتوقع وزارة الكهرباء 

العراقية أن يكتمل هذا املرشوع الذي تكلف 388 مليون 
دوالر بحلول أوائل عام 2013. 502

ومبجرد أن تكتمل هذه املشاريع الخاصة بالهندسة 
واملشرتيات واإلنشاءات سوف تضيف 2,500 ميغاوات من 

لوحة القدرة إىل شبكة العراق الوطنية. 

الشكل 4.21

٠

٢,٠٠٠

٤,٠٠٠

٦,٠٠٠

٨,٠٠٠

١٠,٠٠٠

١٢,٠٠٠

١٤,٠٠٠

املصادر: ITAO/ESD, تقارير أداء الكهرباء اليومية، ٢٠٠٦/١/٦−٢٠١١/٣٠/٦; DoS, تقارير األوضاع في العراق, ٢٠٠٦/٢٥/١٠, الشريحة ١١, و ٢٠٠٧/٩/٥, الشريحة ١١.

متوسط العرض من الكهرباء العراقية والطلب املقدر، حسب الربع السنوي،  ٢٠٠٤/١–٢٠١١/٦
ميغاوات

٢٠٠٦٢٠٠٥٢٠٠٤ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١٢٠٠٧ ٢٠٠٨

الواردات

 إنتاج محطات
الكهرباء

إجمالي العرض

الطلب املقدر

كات التوسع في توليد الطاقة 
الكهربائية في محطات توليد 
الكهرباء اململوكة للقطاع 
اخلاص هو العامل الرئيسي وراء 
زيادة العرض على مدى السنة 
املاضية.
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توزيع الطاقة
تخفي البيانات املجمعة الخاصة بالعرض 

والطلب علة الكهرباء يف العراق االختالفات 
يف التوجهات يف داخل وخارج إقليم كردستان. 

تشّغل وزارة الكهرباء التابعة لحكومة إقليم 
كردستان )KRG-MOE( شبكة نقل وتوزيع 

الطاقة التي تخدم أربيل ودهوك والسليامنية، 
يف حني تتحكم وزارة الكهرباء التابعة للحكومة 

العراقية يف الشبكة التي تخدم 15 محافظة 
عراقية أخرى. وكال الشبكتني غري متصلتني.494

وتغذي الكهرباء يف إقليم كردستان 5 
محطات توليد للطاقة: ثالث محطات منها 

تعمل بتوربينات االحرتاق التي متلكها وتديرها 
رشكة ماس جلوبال وهي رشكة مستقلة إلنتاج 

الكهرباء واثنني من محطات الطاقة الكهرومائية 
التي تديرها حكومة إقليم كردستان. وتولد 

هذه املحطات الخمس مجتمعة قدرة 2.094 
ميغاواط وولدت يف هذا الربع يف املتوسط   

1.302 ميغاواط )62٪ من القدرة(. وقد بدأت 
املحطات الثالث اململوكة للقطاع الخاص العمل 

يف اإلنتاج يف عام 2008 وشكلت ما يقرب من 
96٪ من إجاميل العرض املتوفر يف اإلقليم يف 

هذا الربع. وتوقفت واردات الكهرباء من محطة 
توليد الكهرباء كارتت يف تركيا يف كانون الثاين/

يناير 2011. 495 
ويف بقية العراق، يتولد حوايل 85٪ من 

الكهرباء يف محطات قدمية ومحطات الطاقة 
التي تديرها وزارة الكهرباء وينتج 3٪ من سفن 

الطاقة اململوكة للقطاع الخاص يف البرصة. 
وتصل القدرة اإلجاملية لهذه املحطات إىل 

9.980 ميغاوات، وكان متوسط املتولد منها يف 
هذا الربع 4.624 ميغاواط )46٪ من القدرة(. 
ووفرت الواردات من إيران نسبة 12٪ املتبقية 

من العرض عىل الشبكة التي تسيطر عليها وزارة 
الكهرباء.496

وأصبحت الصورة أكرث تعقيداً يف أواخر هذا 
الربع عندما بدأت محافظة متيم )كركوك( يف 

رشاء الطاقة من أحد محطات رشكة ماس 
جلوبال. ويف اإلعالن عن هذه الصادرات من 

منطقة كردستان، قال رئيس حكومة إقليم 
كردستان مسعود بارزاين أنهم يسعون إىل 

مساعدة محافظة متيم خالل فصل الصيف 
وسوف يستمرون يف ذلك حتى تقوم الحكومة 
العراقية "بإعادة كافة هذه املناطق إىل إقليم 

كردستان."497 وخالل األيام الثامنية املاضية من 
هذا الشهر، بلغ متوسط   هذه الواردات 85 

ميجاوات.498 وعىل الرغم من استخدام هذه 
الكهرباء خارج املنطقة التي تسيطر عليها 

حكومة إقليم كردستان، فإنها ال تدخل يف الواقع 
يف شبكة كهرباء وزارة الكهرباء".499

وكام هو موضح يف الجدول 4.7، عىل 
الرغم من زيادة إمدادات الشبكة يف القطر 

ككل بنسبة 6٪ عن الربع السنوي من نيسان/
أبريل إىل حزيران/يونيو 2010 لنفس الربع من 

هذا العام، إال أنها زادت بنسبة 30٪ يف إقليم 
كردستان وبنسبة 1٪ يف بقية العراق:500

• وداخل إقليم كردستان، قابل خفض اإلنتاج 	
من محطتي توليد الطاقة الكهرومائية ووقف 

الواردات من تركيا وبدء التصدير إىل محافظة 
متيم مضاعفة لإلنتاج يف املحطات اململوكة 

للقطاع الخاص.
• ويف الشبكة التي تسيطر عليها وزارة 	

الكهرباء، قابل زيادة اإلنتاج من سفن الطاقة 
وارتفاع مستوى الواردات انخفاض جزيئ يف 

اإلنتاج يف محطات توليد الكهرباء التابعة 
لوزارة الكهرباء.

كام تظهر بيانات وزارة الكهرباء تزايد الطلب 
يف إقليم كردستان بوترية أرسع مام عليه الحال 

يف بقية أنحاء العراق. وباملقارنة مع الربع 
نفسه من العام 2010، فقد ارتفع الطلب يف 

املنطقة حوايل 40٪، بينام تزايد مبعدل 18٪ يف 
املحافظات ال 15 األخرى.501 يبني الشكل 4.22 

التغريات يف حالة العرض والطلب يف هاتني 
املنطقتني من العراق منذ عام 2008.

املنطقة الكردستانيةالعراق، فيما عدا املنطقة الكردستانية

٠
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٥,٠٠٠

٦,٠٠٠
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العرض من الكهرباء
ميغاوات
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٪٢٠

٪٤٠
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٪٨٠

٪١٠٠

٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١١٢٠١٠

احلمل الذي ميثل نسبة الطلب

العرض والطلب عىل الكهرباء يف املنطقة الكردستانية يف مقابل بقية العراق، ٢٠٠٨–٢٠١١
مقارنة في فترة األرباع السنوية نيسان/أبريل - حزيران/يونيو

املصدر: حتليل املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بناء على تقارير ITAO/ESD، تقارير أداء الكهرباء اليومية، ٢٠٠٨/٤/١–٢٠١١/٦/٣٠.

اجلدول 4.7
النمو في إمدادات الكهرباء حسب مناطق العراق، 2011-2010

متوسط   اإلمدادات بامليغاواط، خالل األرباع السنوية التي تبدأ في نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو 

كل العراقمحافظات إقليم كردستان فيما عدا محافظات إقليم كردستان

التغيير20102011التغيير20102011التغيير20102011

)-5%(-4,7484,523225)-64%(-15857102)-3%(-4,5894,466123محطات الطاقة احلكومية 

)98%(7081,402695)81%(6871,245558)669%(21158137محطات الطاقة اخلاصة

)-13%(-74764998)-105%(-158-1507)10%(59665660إجمالي الواردات أ

)6%(6,2026,574372)30%(9961,294298)1%(5,2065,28074إجمالي العرض

�أ تشمل إجمالي الورادات على الكهرباء )مبعدل 7.5 ميغاوات طوال فترة الربع السنوي بأكمله( املصدّرة من منطقة كردستان حملافظة متيم؛ حيث أن هذه الكهرباء ال تصبح جزءاً من 
شبكة الكهرباء التي تسيطر عليها وزارة الكهرباء.

املصدر: حتليل املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بناء على تقارير ITAO/ESD، تقارير أداء الكهرباء اليومي، 30/6/2011-4/1/2010.

الشكل 4.22
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)أكرث من 500,000 جالون( يوميا- إىل املوقع ىف شامل رشق 
بغداد قد ثبت انه إحدى التحديات. وعىل الرغم من أن 

قدرة الطاقة الحالية هي 320 ميغاوات، فان متوسط اإلنتاج 
بها ىف حزيران / يونيو  كان 42 ميغاوات، وللربع السنوي كان 

20 ميغاوات.508 
وللتغلب عىل مشكلة توفر الوقود، فقد وقعت وزارة 

الكهرباء العراقية عقد مببلغ 365 مليون دوالر ىف 30 
حزيران/يونيو والذي مبوجبه سوف تقوم رشكة ECG إيران 

ببناء خط أنابيب لتوصيل الغاز الطبيعي من إيران عرب 
محافظة دياىل إىل بغداد. ووفقا لوزارة الكهرباء العراقية، 

فان خطوط األنابيب املقدمة سوف تخدم محطتي قداس 
والصدر، وسوف توفر 25 مليون مرت مكعب )حوايل 900 

مليون قدم مكعب( يوميا ملدة 5 سنوات- ما يكفى من الغاز 
لتوليد 2,500 ميغاوات.509

وىف خطوة واضحة لتوفري حل مؤقت ملحطة الصدر، فقد 
أعلنت وزارة الكهرباء العراقية ىف يوم 23 حزيران / يونيو 
أنها قد وقعت عقد ملدة عام لرشاء 1.5 مليون لرت )حوايل 
400,000 جالون( يوميا من وقود الديزل من وزارة النفط 
اإليرانية. وقد ذكرت وزارة الكهرباء العراقية أن شاحنات 
الناقالت ستقوم بتوصيل الوقود وان الحجم سيكون كافيا 

لتوليد ما يصل إىل 250 ميغاوات من الطاقة.510
وقد أعرب املفتش العام  لوزارة وزارة الكهرباء العراقية 

عن قلقه  من أن تتم رسقة كميات كبرية من وقود الديزل يف 
طريقها إىل محطات توليد الطاقة يف كل شهر نتيجة للتواطؤ 

بني أصحاب الشاحنات وموظفي وزارة الكهرباء العراقية. 
ووفقا للمفتش العام لوزارة الكهرباء العراقية. فقد قام مكتبه 

باكتشاف رسقة الوقود من مئات من شاحنات الناقالت 
املحملة بالكامل ىف بغداد والبرصة، وبايجى، وسامراء، 

ومناطق أخرى. وهو يرجح أن التحويل الغري قانوين للوقود 
قد أدى إىل خفض انتاج الكهرباء يوميا ىف العراق مبا يصل إىل 

400 ميغاوات أو حوايل 6٪ من العرض الكىل.511

وقد اقرتب مرشوعان آخران من مشاريع جرنال إلكرتيك 
الصفقة الكربى والخاصة بالهندسة واملشرتيات واإلنشاءات 
إىل مرحلة اإلنشاء يف الربع السنوي الحايل. وىف 20 حزيران 
/ يونيو، قامت وزارة الكهرباء العراقية بتوقيع عقد قيمته 

81.3 مليون دوالر مع رشكة النكو انفراتيك من الهند إلنشاء 
محطة عكاظ 250 ميغاوات يف األنبار،503 وىف 7 متوز/يوليو، 
منحت عقد يبلغ قيمته 130 مليون دوالر إىل رشكة بغداد 

لبناء محطة حيرضية 500 ميغاوات يف النجف.504 
وقد تلقت وزارة الكهرباء العراقية عطاءات يف شباط/ 
فرباير االربعة مشاريع أخرى من مشاريع الصفقة الكربى 
والتي خططت ملنحهم إىل منتجى طاقة مستقلني، ولكن 

ألغى مجلس الوزراء هذه املرشوعات يف 24 أيار/مايو. بعد 
ذلك حولتهم وزارة الكهرباء العراقية إىل مشاريع الهندسة 

واملشرتيات واإلنشاءات، ولذلك يتم تقديم العطاءات ىف 
األيام العرشة األوىل من آب/أغسطس.505

مشاريع محطات الكهرباء الكربى األخرى
ىف 25 نيسان/أبريل، وقعت وزارة الكهرباء العراقية عقد 

قيمته 1 مليار دوالر مع شانغهاى الكرتيك جروب ىف الصني 
لتضاعف تقريبا القدرة املخططة ملحطة الزبيدية الحرارية 

يف محافظة واسط. وىف أيار/مايو من عام 2010، بدأت 
شانغهاى الكرتيك ىف بناء أول مرحلة من املرشوع، مجهود 

يساوى 924 مليون دوالر لرتكيب 1,320 ميغاوات من قدرة 
اللوحة. وسوف تضيف املرحلة الثانية واملقرر االنتهاء منها ىف 
عام 2014 وحديت توليد 610 ميغاوات وسوف تصل بالقدرة 

الكلية للمحطة إىل 2,540 ميغاوات.506
كام انه ىف الربع السنوي الحايل، أكملت رشكة إيران 
للطاقة ومعدات املياه وخدمات التصدير )سونري(، بناء 
املرحلة األوىل من محطة توليد الطاقة الصدر ىف مدينة 
الصدر ىف بغداد. تم االنتهاء من املرشوع، التي بدأت يف 
مارس 2009، يف املوعد املحدد وبتكلفة نحو 225 مليون 

دوالر. ويوجد باملحطة اثنان من توربينات االحرتاق سيمنز 
160 ميغاوات، األول اتصل بالشبكة الختباره ىف نيسان/

أبريل. وتتوقع وزارة الكهرباء العراقية إضافة وحديت توليد 
أخريان 160 ميغاوات إىل املحطة، والتي سوف تصل بقدرة 

اللوحة الكاملة إىل 640 ميغاوات.507
وقد رصحت سفارة الواليات املتحدة ىف بغداد أن وزارة 

الكهرباء العراقية قد ألغت محطة القاريات الحرارية والتي 
تم التخطيط لبنائها ىف كربالء.

قضايا توفر الوقود.
بسبب عدم توفر الغاز الطبيعي ملحطة الصدر الجديد، فقد 

تم إعدادها لتستخدم وقود الديزل. ولكن يبدو أن نقل 
الكمية املطلوبة من الوقود بالشاحنات - حوايل 2 مليون لرت 

يقدر املفتش العام لوزارة 
الكهرباء أن التحويل غير 
القانوني للوقود خّفض اإلنتاج 
اليومي من الكهرباء في العراق 
بنسبة قد تصل إلى 400 
ميغاواط.
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العراقية بالصعوبة التي كانت تواجهها المداد املستهلكني 
من الشبكة الوطنية.516 وقد بدأ تنفيذ الخطة ىف 1 حزيران / 
يونيو، وتقدر وزارة الكهرباء العراقية أن قد متكن املستهلكني 
من الحصول إىل ما يصل إىل 20 ساعة من الطاقة يوميا- 12 
ساعة من مولدات الحي، و8 ساعات من الشبكة الوطنية.517

خطط توسع لدى حكومة إقليم كردستان
ىف 7 متوز/يوليو، أعلنت وزارة الكهرباء ىف حكومة إقليم 
كردستان عن نواياها إلضافة 6,000 ميغاوات من قدرة 
التوليد، باإلضافة إىل شبكة 400 كيلو فولت )kV(، إىل 

نظام طاقة إقليم كردستان. ومن املمكن أن تقوم املحطات 
الجديدة بتشغيل الغاز الطبيعي، ووقود الزيت الثقيل، 

والطاقة املائية. وقد ذكرت وزارة الكهرباء ىف حكومة إقليم 
كردستان أنها كانت تسعى إىل مستثمرين مؤهلني لتصميم، 
وتوريد وإنشاء ووكالة وصيانة محطات الطاقة الجديدة ىف 

مواقع مختلفة داخل اإلقليم.518

املشاريع التي متولها الواليات املتحدة األمريكية 
املكتملة أخريا واملستمرة

وقد ذكر سالح الهندسة ىف الجيش االمريىك انه قد انهي 6 
مشاريع كهربية بقيمة تبلغ 42.6 مليون دوالر، ىف الربع 

السنوي الحايل. وهى تتضمن مرشوع الكهرباء املتبقي والذي 
ميوله صندوق اغاثة واعادة اعامر العراق: بناء 29.1 مليون 
دوالر محطة فرعية يف الرمادى. وقد استخدمت ثالثة من 
املشاريع االخرى املكتملة 11.6 مليون دوالر من صندوق 

دعم االقتصاد من مشرتيات املعدات. ووفقا لسالح الهندسة 
ىف الجيش االمريىك، يوجد أيضا خمسة مشاريع يجرى العمل 
بها ىف نهاية الربع السنوي، بقيمة اجاملية 17 مليون دوالر. 

وأكربهم مرشوع بقيمة 6.8 مليون دوالر لرشاء قواطع دوائر 
غاز معزولة ومعدات محطات فرعية ىف دياىل. كام انه تبلغ 

إجراءات الطوارئ لزيادة عروض الكهرباء.
ومعظم قدرة التوليد الجديدة التي يتم تطويرها عىل 

نطاق واسع اآلن، مل يتقرر أن تصبح جاهزة للتشغيل حتى 
2013-2015 ولن تساعد العراق ىف إغالق الفجوة بني 

العرض والطلب ىف العام الحايل أو العام القادم. ولذلك تقوم 
الحكومة العراقية بتنفيذ عدة إجراءات طوارئ لزيادة توفر 

الطاقة الكهربية.
ووفقا ملا تم رشحه ىف التقرير الربع السنوي للمفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق ىف ابريل 2011، أعلنت 
وزارة الكهرباء العراقية ىف آذار/مارس عن برنامج متوقع 
الستكامل 50 محطة ديزل 100 ميغاوات جديدة بحلول 

منتصف العام القادم. ومنذ ذلك الحني. قامت وزارة الكهرباء 
العراقية بتحجيم نطاق هذا الربنامج لينخفض إىل 40 

محطة، وقامت بإبرام عقود لكل 4,000 ميغاوات من القدرة 
الجديدة:

• وىف 18 أيار/مايو، وقعت وزارة الكهرباء العراقية عقد بلغ 	
قيمته 2.77 مليار دوالر مع اس ىت اكس STX للصناعات 
الثقيلة ىف كوريا الجنوبية لبناء 25 محطة.512 ولكن وفقاً 
لسفارة الواليات املتحدة ىف بغداد، فان العقد اآلن قيد 

االنتظار الن STX قد اعرتضت عىل بعض رشوطه.513 
• وىف 2 متوز/يوليو، أبرمت وزارة الكهرباء العراقية عقد 	

يبلغ قيمته 1.17 مليار دوالر مع  التحالف الكندى 
ملعدات توليد الطاقة )Capgent( النشاء 10 محطات.514 

• وىف 6 متوز/يوليو وقعت عقد قيمته 625 مليون دوالر مع 	
الرشكة األملانية لبناء خمس محطات إضافية.515

ولجعل مزيد من الطاقة الكهربية خارج نطاق الشبكة متاحة 
للمستهلكني ىف الصيف الحايل، فقد وافق مجلس الوزراء ىف 

24 أيار/مايو عىل خطة لتوفري كمية محدودة من الوقود 
املجاين إىل ماليك املولدات الحكومية والخاصة طاملا يقوم 

هؤالء املوردين بتوفري 12 ساعة عىل األقل من الكهرباء 
ىف اليوم بأسعار معقولة. وللقيام بذلك، اعرتفت الحكومة 

أكتمل العمل في آخر مشروع في قطاع الكهرباء في هذا الربع السنوي واملمّول من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، وهو محطة الرمادي الفرعية بقيمة 29.1 مليون دوالر. )صور شركة 
سيمبيون باور(

أكمل فيلق املهندسني باجليش 
األمريكي آخر مشروع كهرباء 
متبقي ممول من صندوق إغاثة 

وإعادة إعمار العراق.
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بعقد انشاء تصاميم امليناء, والذي سيتوفر عىل العديد من 
األرصفة واملرايس, صوامع القمح, وممرات هبوط الطائرات 
املروحية, و وحدات معالجة املياه, ونظم املراقبة األمنية.522 

ومع ذلك, فقد أقيم حفل وضع حجر األساس يف هذا 
الفصل لصالح مرشوع ميناء كويتي عىل جزيرة بوبيان مام 

أثار غضب الزعامء العراقيني, والذين زعموا أن امليناء سيؤثر 
عىل املصالح االقتصادية واملالحية للعراق نظرا لكونه يعوق 

السفر بحرا إىل ميناءي أم القرص والزبري و يحد من حركة 
املالحة التجارية يف ميناء الفاو. وسافر املسئولون العراقيون 

إىل الكويت ملناقشة خطط امليناء املنافس.523 ويعرض الشكل 
4.23 التقارب الجغرايف بني ميناءي الفاو و أم القرص وحتى 

جزيرة بوبيان. 
ويف غضون ذلك, فان الجهود مازالت مستمرة خالل هذا 

الفصل لتأسيس تواجد عراقي يف املجتمع الدويل البحري, 
مع حضور املسئولني عن حرس السواحل األمرييك والعراقي 

ملؤمتر يف لندن للتقدم بالوسائل العراقية واالمتثال لالتفاقيات 
واللوائح البحرية الدولية. وطلب الوفد أيضا إجراء مسح 

للميناء لوضع إجراءات أمنية يف املوانئ العراقية ولتدريب 
املتدربني.524

الطريان
و ذكرت القوات األمريكية يف العراق يف هذا الفصل أن هيئة 

الطريان املدين العراقي )ICAA( لديها أكرث من 100 وحدة 
تحكم يف حركة الطريان خاصة بالعراق يف مراحل مختلفة من 

التأجري, و التدريب, وإصدار الشهادات. و يف حزيران/يونيو 
من عام 2010, تولت العراق السيطرة عىل جميع األجواء 
يف الثلث الجنويب من البالد. ويف مكان اخر, سيطرت هيئة 
الطريان املدين العراقي عىل األجواء عند مستوى 15.000 

قدم وما فوقه, و من املتوقع أن تتوىل السيطرة الكاملة عىل 
األجواء يف الثلث الشاميل من البالد بحلول أب/أغسطس ويف 
الثلث األوسط من ترشين األول/أكتوبر من هذا العام.525 و 

ذكرت القوات األمريكية يف العراق أنها حافظت عىل التواجد 
هذا الفصل يف املطارات الدولية لكل من بغداد والبرصة 
واملوصل. ومن املتوقع أن تنهي مهمتها يف مطاري بغداد 

واملوصل خالل ترشين األول/أكتوبر ويف مطار البرصة خالل 
كانون األول/ديسمرب. و وفقا للقوات األمريكية يف العراق, 
فان انتقاالت مطاري البرصة و بغداد كانت تتقدم بشكل 
جيد, ولكن االنتقاالت يف مطار املوصل متت عرقلتها ألن 

هيئة الطريان املدين العراقي كان لديها حضورا محدودا داخل 
املطار ومل يكن لديها فنيني مؤهلني للتحكم يف حركة املالحة 

الجوية هناك.526
واستمرت العراق خالل هذا الفصل يف توسيع عدد رشكات 

الطريان التي تسري رحالت تجارية إىل بغداد وملدن عراقية 
أخرى. ولقد وصل الطريان النمساوي إىل بغداد يف 8 حزيران/

قيمة ثالثة مرشوعات 7.2 مليون دوالر، وهى للعمل اإلضايف 
ىف محطة توربني احرتاق املسيب. وكان اآلخر كان لرشاء 

معدات قيمتها 3 مليون دوالر ملحطة فرعية ىف نينوى.519 

النقل

املوانئ
خالل الربع السنوي الحايل, قام وزير النقل باإلعالن عن 

خطط الحصول عىل العطاءات بحلول نهاية العام لبناء ميناء 
عميق املياه بقيمة مليارات الدوالرات عىل امتداد شبه 

جزيرة الفاو يف محافظة البرصة.520 ويف نيسان/أبريل من عام 
2010 أقام الوزير حفال لوضع حجر األساس إلطالق الخطط 

من أجل بناء امليناء, والذي يتصوره العراقيني كمركز مليناء 
بحري مهم "للقناة الجافة"—وهي شبكة من خطوط السكك 

الحديدية والطرق يأملون أن تتنافس مع قناة السويس يف 
 Technital نقل البضائع ألوروبا.521 وفازت الرشكة االيطالية

الشكل 4.23

موقع املوانئ العراقية وشبه جزيرة الفاو وجزيرة بوبيان 

املصدر: UNSC, S/١١١١/١٩٩٤, ”تقرير األمني العام حول مهمة األمم املتحدة في مراقبة الكويت والعراق,“ ١٩٩٤/٢٩/٩.

إيران
العراق

الكويت

ميناء الزبير

ميناء الفاو

اخلليج الفارسي

جزيرة بوبيان (موقع ميناء 
الكويت اجلديد)

شبه جزيرة الفاو

KAAOT

ABOT

 القخط احلدودي الذي أقامته األمم
املتحدة

 ميناء أم
قصر

أعلن وزير النقل العراقي عن 
اخلطط حول طلب تقدمي 
�العطاءات  
�لبناء 
 ميناء عميق املياه على طول 
شبه جزيرة الفاو تبلغ تكلفته 
مليارات الدوالرات.
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األمطار. و تضم الشبكة محطات الضخ, وأنابيب الدفع, 
وغرف التفتيش والخلجان وتوصيالت املنازل الفردية.536
وأفاد فيلق املهندسني بالجيش األمرييك هذا الفصل 

بأنه قد أنهى العمود الفقري ملحطة معالجة مياه الرصف 
بالفلوجة و نظام الجمع الذي طال انتظاره, وقد تم بذل 

الجهد ب100 مليون دوالر شاملة عدة مشاريع صغرية 
لتطوير محطة معالجة مياه الرصف ونظام التجميع مبدينة 

الفلوجة يف محافظة األنبار. وانتهى العمل من محطة 
املعالجة جنباً إىل جنب مع األنابيب االبتدائية للتجميع 

ومحطات الضخ, ولكن توصيلها للمنازل ال يزال قامئا. . وعن 
طريق منحة الحكومة األمريكية والتي تبلغ 7.6 مليون دوالر 
والتي تم منحها لوزارة البلديات واألشغال العامة، إىل جانب 

مرشوع انشاء الحكومة العراقية بقيمة 85 مليون دوالر، 
فسيتم إكامل نظام التجميع يف مدينة الفلوجة بالكامل 

بحلول عام 2014. و وفقا لسفارة الواليات املتحدة يف بغداد, 
فانه يوجد حاليا 4.500 منزل تم توصيلهم مبحطة املعالجة، 

مع توقع بتوصيل 4.500 منزل إضايف بنهاية عام 2011. 537
وباإلضافة إىل منحة توصيل املنازل بالفلوجة, فقد ذكر 

فيلق املهندسني بالجيش األمرييك مرشوع أخر للمياه ما يزال 
عامال بنهاية الفصل—دراسة عن األنهار والبحريات ممولة 

من صندوق دعم االقتصاد ب1.3 مليون دوالر والتي تنطوي 
عىل جمع عينات املياه من مسقط شط العرب بالقرب من 

البرصة, البحريات الرئيسية يف العراق, و27 رافد يصب يف نهر 
دجلة من إيران. ومن املتوقع للمرشوع إن ينتهي قبل نهاية 

أيلول/سبتمرب من عام 2011. 538

االتصاالت

يف هذا الفصل, ذكر فيلق املهندسني بالجيش األمرييك أن 
مركز املأمون للتبادل واالتصاالت يف بغداد قد اكتمل وأخريا 

يونيو، وأعلنت خطط رشكة الطريان لتشغيل ثالث رحالت 
أسبوعيا بني فيينا و بغداد.527 ويف حزيران/يونيو، وقع كل من 

سلطات الطريان املدين العراقية والرتكية عىل اتفاقية زيادة 
عدد الرحالت الجوية وإطالق وجهات طريان جديدة بني 

البلدين; ويف متوز/يوليو وجهت الخطوط الجوية الرتكية أوىل 
رحالتها املبارشة بني اسطنبول والنجف.528 وتم التوقيع عىل 

اتفاق ثنايئ مامثل خالل هذا الفصل لتمهيد الطريق لرحالت 
مبارشة بني العراق وإيطاليا.529 

السكك الحديدية
 )DOT( يف هذا الفصل, أكمل وزارة  املواصالت األمريكية
ومركز فولب لنظم املواصالت الدولية مرشوعهم ذو ال3.7 
مليون دوالر لتدريب موظفي السكك الحديدية العراقيني 

لتشغيل وصيانة شبكة االتصاالت باملوجات الدقيقة الالسلكية 
الرقمية. إن التدريب كان جزءا من مرشوع تبلغ قيمته 48.1 

مليون دوالر النشاء نظام لالتصاالت الرقمية والذي سيتم 
استخدامه لتشغيل خطوط السكك الحديدية العراقية.530

انشاء الطرق
. ذكر الجيش األمرييك إن مشاريع اإلنشاء للطريقني كان 
جاريا يف هذا الفصل. األول تم متويله من صندوق دعم 
االقتصاد بقيمة 4.1 مليون دوالر وهو مسار العامرة – 

امليمونة, و املقرر االنتهاء منه يف أب/أغسطس 2011, والذي 
سيكون عبارة عن طريق رسيع ذو ممرين بطول ما يقرب 

من 14 ميل وبه ثالث جسور.531 واملرشوع الثاين بقيمة 2.1 
مليون دوالر وتم متويله من صندوق اغاثة واعادة اعامر 

العراق ليحل محل الجسور مستقبال وهو طريق رسيع ذو 
ممرين بجوار مسار العامرة – امليمونة.532 ومن املقرر أيضا 

االنتهاء منه يف أب/أغسطس 2011. 533

املياه و الرصف الصحي

حتى تاريخ 30 حزيران/يونيو 2011، كانت الواليات املتحدة 
ملزمة ب2.65 مليار دوالر وأنفقت منهم 2.57 مليار دوالر 

إلعادة تأهيل املياه والرصف الصحي يف العراق.534 وذكر فيلق 
املهندسني بالجيش األمرييك )USACE( أنه أكمل 11 مرشوع 
للمياه والرصف الصحي خالل هذا الفصل بتكلفة اجاملية 27 
مليون دوالر.535 ومن هذه املرشوعات, تم متويل 10 من قبل 
صندوق دعم االقتصاد، ومتويل واحد من قبل صندوق إغاثة 

وإعادة إعامر العراق. وكان مرشوع شبكة مجارى  القبلة 
وشبكة العاصفة هو األكرب حيث تم متويله من قبل صندوق 
دعم االقتصاد بقيمة 11.1 مليون دوالر يف محافظة البرصة 
لتصميم وإنشاء نظام تجميع بالعات الرصف الصحي ومياه 

وذكر فيلق املهندسني باجليش األمريكي اإلنتهاء في هذا الربع من محطة الفالوجة ملعاجلة مياه الصرف الصحي ونظام التجميع في 
محافظة األنبار. )صورة فيلق املهندسني باجليش األمريكي(

ذكر فيلق املهندسني باجليش 
األمريكي في هذا الربع أنه 

أكمل "العمود الفقري" من 
العمل في محطة الفلوجة 

ملعاجلة مياه الصرف الصحي 
ونظام التجميع التي طال 

انتظارها.
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يتم خدمتهم عن طريق ثالث رشكات —أسياسل وزين 
وكورك.542 ويف الفصل األخري، أعلنت وزارة االتصاالت خطط 

إصدار الرخصة الرابعة للهاتف املحمول, لتكون متداولة 
يف نهاية عام 2011. 543 ومع ذلك، فان الرشكات تشكو من 
التشويش العسكري لرتددات الهاتف املحمول و تكاليف 
التشغيل العالية—حيث يصل امليجابايت إىل 700 دوالر 

لتشغيل الدوائر املحلية، باملقارنة ب 50 إىل 80 دوالر لكل 
ميجابايت يف الواليات املتحدة و أوروبا.544

و ذكرت وزارة الخارجية أن استخدام الخطوط األرضية 
أيضا قد ارتفع بشكل مطرد يف العراق. فمنذ عام 2003، 

اشرتك ما يقرب من 1.2 مليون منزل ورشكة يف خدمة الهاتف 
الثابت. و لقد تخلف انتشار االنرتنت، فنسبة 3٪ فقط من 
املنازل والرشكات لديها اتصال بالشبكة العنكبوتية.545 وقال 
وزير االتصاالت العراقي انه ينوي يف هذا الفصل استخدام 
3.5 مليار دوالر ليك يضاعف عدد هواتف الخطوط الثابتة 
إىل أربعة أضعاف من2 مليون إىل 8 مليون خالل الخمس 

سنوات القادمة.546 وذكرت وزارة الخارجية الخطط العراقية 
لزيادة استخدام االنرتنت بنسبة 25٪ خالل الخمس سنوات 

القادمة كذلك.547 

الرعاية الصحية

يف هذا الفصل, يواصل فيلق املهندسني بالجيش األمرييك بناء 
مستشفى ميسان الجراحي بتمويل قدره 12.6 مليون دوالر 

مقدم من صندوق دعم االقتصاد, وهي منشأة ذات 80 رسير 
يف محافظة ميسان, و والتي من املقرر االنتهاء منه يف ترشين 
األول/أكتوبر من عام 2011. مستشفى البرصة لألطفال, هي 

منشأة تقدر ب165 مليون دوالر و تم افتتاحها يف ترشين 
األول/أكتوبر من عام 2010, وما زالت ال متلك الخدمات 

املتاحة لألورام, ولكن فيلق املهندسني بالجيش األمرييك بدأ 
يف تركيب األجهزة الطبية املتربع بها. ويف نفس الوقت تم 

إيقاف املستشفى العام يف بعقوبة والتي تقدر ب8 مليون 
دوالر من قبل الحكومة العراقية, وأصبحت جميع الخدمات 

الرضورية )مبا فيها الكهرباء( معقوفة يف هذا الفصل. وتم 
انجاز تحسينات بلغت 3.5 مليون دوالر من قبل فيلق 

املهندسني بالجيش األمرييك أيضا عىل مركز ابن سينا للقلب 
يف املوصل.548

التعليم

جهود الحكومة العراقية لتطوير التعليم

تم تفقده من قبل عوائده لوزارة االتصاالت )MOC( يف 
ال30 من حزيران/يونيو 2011. وسيعمل هذا املبنى املكتبي 

ذو السبع طوابق كمركز لالتصاالت لوزارة االتصاالت وتم 
تصميمه ليسكن أداة دولة الفن لتطوير البث اإلذاعي, 
والهواتف الخلوية, واتصاالت الهاتف األريض, وخدمة 

االنرتنت الفائق الرسعة ملنطقة بغداد. و عند إمتام الخمس 
أعوام تقريبا بعد تاريخ اكتامله املتوقع فعليا يف كانون الثاين/

ديسمرب 2006, عاىن املرشوع من التخريب ومشكالت التعاقد 
و أعيد مكافأته عام 2009. 539 

و ذكرت وزارة الخارجية يف هذا الفصل أن قطاع 
االتصاالت العراقي أعيق بواسطة ضعف البنية التحتية, 

و ارتفاع تكاليف التشغيل, و اختالف السياسة بني وزارة 
االتصاالت و هيئة االتصاالت واإلعالم )CMC(.540 ويبقى 

من غري الواضح أي األدوار تقوم بها وزارة االتصاالت و هيئة 
االتصاالت واإلعالم يف صناعة االتصاالت. وتم انشاء هيئة 
االتصاالت واإلعالم بواسطة األمر 65 من سلطة االئتالف 
املؤقت كمنظم لالتصاالت، ولكن ال يوجد قانون عراقي 

مطابق لتأسيس وزارة االتصاالت. 541ولقد أعلنت وزارة 
االتصاالت أن جميع الخاليا البرصية املوضوعة يف العراق 
مملوكة للحكومة العراقية من خالل املؤسسات اململوكة 

للدولة, رشكة االتصاالت والربيد العراقية.541 
بعد أعوام من اإلهامل وغياب سوق الهاتف املحمول قبل 
عام 2003، تضم العراق اآلن واحدة من األسواق األرسع منوا 
للهاتف الخلوي يف املنطقة, مع ما يقدر ب23 مليون مشرتك 

نقل مركز املأمون للصرافة واالتصاالت في بغداد إلى سيطرة احلكومة العراقية في 30 حزيران/يونيو 2011. )صورة فيلق املهندسني باجليش 
األمريكي(

يزدهر سوق الهاتف اخللوي 
في العراق كواحد من األسواق 
األسرع منوا في املنطقة، مع 
وصول عدد املشتركني 23 
مليون مشترك.
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و أكد وزير التعليم عىل بعض معوقات التعليم اإلضافية: 
املناهج البالية, ضعف األجر وعدم كفايته بالنسبة للمعلمني 

املدربني, ارتفاع األمية, وانخفاض التحصيل بني الطالب. و 
قال إن تاريخ املناهج يعود إىل السبعينات والثامنينات من 

القرن املايض ووصف التحسينات التي وضعت منذ ذلك 
الحني ب"السطحية". و قدر أن حوايل 70٪ من عدد املعلمني 

البالغ 442.000 معلم يفتقرون إىل التدريب املناسب وذكر 
أن وزارته تفتقر إىل امليزانية لتنفيذ خطط تدريب 100.000 
معلم كل عام. و قال إن الطالب العراقيني بحاجة إىل مزيد 
من االنضباط, تغذية أفضل, تعليم أفضل, والكثري من مزايا 

املدارس الخاصة. ووصف معدالت األمية يف العراق بأنها 
"مروعة." 552 ويف أيار/مايو، اصدر مجلس الوزراء  بيانا 

تقديريا بأن عدد األميني يف العراق قد وصل إىل 5 مليون.553

مرشوعات التعليم التي متولها الواليات املتحدة
ذكر فيلق املهندسني بالجيش األمرييك أن مدرسة سيميل 

يف محافظة داهوك والتي تم متويلها من قبل صندوق دعم 
االقتصاد مببلغ 940.000 دوالر قد اكتملت هذا الفصل. . 
وأفاد أيضا بان بناء مدرسة الحلبجة املوجودة يف محافظة 

السليامنية واملمولة من صندوق دعم االقتصاد ب1.1مليون 
دوالر و مدرسة النعيمية املوجودة يف محافظة األنبار 

واملمولة من صندوق دعم االقتصاد أيضا ب 550.000 دوالر 
ال يزال جاريا. و كان من املقرر أن تكتمل الحلبجة يف متوز/

يوليو من عام 2011، ومن املقرر اكتامل النعيمية بحلول 
ترشين األول/أكتوبر عام 2011. 554 ◆

. قام املسئولون العراقيون يف هذا الفصل بالرتكيز عىل 
زيادة كال من عدد املدارس يف التشغيل وقدرة أعضاء هيئة 
التدريس عىل تثقيف الطالب. إن االكتظاظ ال يزال يشكل 
مصدر رئييس للقلق, وكذلك أيضا كفاءة املعلمني, و ذلك 

وفقا ملا قاله وزيرا التعليم والتعليم العايل العراقيني. فبينام 
تفخر العراق بأن لديها 25 جامعة)منها 6 يف إقليم كردستان( 
و 40 معهدا فنيا, فهناك نقص يف املساحة الستيعاب الطالب 

الجدد. ويف بعض الحاالت, فان كل 10 طالب من التعليم 
العايل يتنافسون مقابل كل 4 مقاعد.549 

. والحظ مسئولو الحكومة العراقية نقص يف بناء املدارس 
الخاصة باملرحلة االبتدائية والثانوية عىل السواء. ويف مقابلة 

مع املفتش العام الخاص إلعادة اعامر العراق, قدر وزير 
التعليم أن العراق تحتاج أكرث من 7.000— أو 13.400 

لنكون أكرث دقة—مدرسة ابتدائية وثانوية جديدة يف الوقت 
الحايل وما يقرب من 600 مدرسة جديدة سنويا بعد ذلك 

الستيعاب النمو السكاين. منذ عام 2003, وقدر الوزير وجود 
2.600 مدرسة جديدة بنيت، مبا يف ذلك 244 تم إنشاءهم 

بواسطة وزارة الكهرباء العراقية.550 ومع نهاية عام 2010 ذكر 
فيلق املهندسني بالجيش األمرييك أنه أنهى 1.166 مرشوع 

إنشايئ يف قطاع التعليم.551
وصف وزير التعليم معدالت 

األمية في العراق بأنها 
"مروعة."
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 عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق

املستكملة يف هذا الربع السنوي

ما زالت هناك نقاط ضعف في الرقابة في مسرح أحداث عقود 
خدمات الأمن الداخلي

(SIGIR 2011/7 ,018-11)

مقدمة 
يلعب متعاقدي األمن الخص )PSCs( دور هام يف العراق من 

خالل حامية املوظفني واملرافق واملمتلكات األمريكية ذات الصلة 
بجهود إعادة اإلعامر. تعتمد وزارة الدفاع )DoD( عىل رشكات 

األمن الخاص لتقدير استقرار أو أمن املوقع يف كافة أنحاء العراق 
وذلك بحامية ووقاية املواقع الثابتة مثل إعادة توجيه قواعد 
التشغيل. يف أيلول/سبتمرب 2007، منحت وزارة الدفاع عقود 

خدمات األمن الداخيل ملرسح األحداث )TWISS( إىل رشكات 
األمن الخاص من أجل األمن املستقر عىل أسس مختلفة يف 

العراق.555 يف نيسان/أبريل 2009، قدم املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق )SIGIR( تقريرًا عن التكاليف واملتطلبات والرقابة 
 )CORs( عىل تلك العقود، مشريًا إىل أن ممثيل مسئول التعاقد

يف بعض األحيان ال يكون لديهم الخربة والتدريب والوقت الكايف 
لتنفيذ مهام الرقابة الخاصة بهم. يف آب/أغسطس 2009، منحت 

وزارة الدفاع خمسة عقود خدمات األمن الداخيل ملرسح األحداث 
أخرى. ال تتجاوز الخمسة عقود الحالية مجتمعني مبلغ قدره 485 
مليون دوالر، لقد تم إنفاق مبلغ قدره 258 مليون دوالر تقريبًا يف 

9 حزيران/يونيو 2011. 
يركز هذا التقرير عىل خمسة عقود خدمات األمن الداخيل 
ملرسح األحداث ويتناول الطريقة التي متارس بها وزارة الدفاع 

منذ آذار/مارس 2004، أصدر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق 194 تقرير. من 1 أيار/مايو إىل 30 متوز/يوليو 2011، 

أصدر املفتش العام الخص إلعادة إعامر العراق ستة تقارير تدقيق 
تتناول مجموعة كبرية من قضايا إعادة اإلعامر. وهي تشمل:

• تقرير يتناول إدارة وزارة الدفاع للعقود لتوفري االستقرار أو 	
أمن املوقع

• تقرير عن إدارة وزارة الدفاع لنظام تنسيق ورقابة وتقرير عن 	
رشكات األمن الخاص املتورطني يف حوادث خطرية

• تقرير ينظر يف استخدام ونتائج أموال برنامج االستجابة الطارئة 	
للقائد 2011 

• تقرير يتناول إدارة وزارة الدفاع )DoD( لألموال العراقية 	
للمشاريع التي من نوع برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

)I-CERP( بالعراق
• تقرير عن إجارة ومراقبة أي عقد مع رشكة أنهام املحدودة ـ 	

ذ.م.م. ـ وما إذا كانت التكاليف املتحملة معقولة وعادلة
• تقرير عن استجابة وزارة الخارجية )DoS( لتوصيات املفتش 	

العام الخاص إلعادة إعامر العراق
للحصول عىل قامئة مبنتجات التدقيق هذه، انظر الجدول 5.1.
لدى املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف الوقت 

الحايل 12 عملية تدقيق معلن عنها أو جارية، ويتوقع 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.

اجلدول 5.1

منتجات عمليات تدقيق املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق منذ 2011/05/01

تاريخ اإلصدارعنوان التقريررقم التقرير

2011/7ما زالت هناك نقاط ضعف في الرقابة في مسرح أحداث عقود خدمات األمن الداخلي 018-11

2011/7لم يتم بعد حتديد املسؤوليات عن مراقبة األحداث اخلطيرة التي تضم شركات األمن اخلاصة عند مغادرة القوات األعسكرية األمريكية للعراق019-11

2011/7يوضع برنامج االستجابة الطارئة للقائد لعام 2011 تركيز متزايد على تطوير القدرات020-11

2011/7إدارة برنامج االستجابة الطارئة للقائد في حاجة إلى حتسينها )تقرير مؤقت(021-11

2011/7يسمح سوء رقابة احلكومة على شركة أنهام وإجراءات التعاقد من الباطن اخلاص بها باكتشاف تكاليف مشكوك فيها022-11

2011/7ذكرت تقارير وزارة اخلارجية أنها اتخذت إجراء لتنفيذ معظم توصيات عمليات التدقيق املفتوحة، لكنها بحاجة للتوثيق023-11

عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
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التعاقد أو املمثلني املصوتون لهم مبالحظات منتظمة عن األداء. 
يف نفس الوقت، مل يطالب املمثلني املصوتون للمثيل مسئول 

التعاقد بالحصول عىل معلومات عن أداء ممثل مسئول التعاقد 
من وكالة إدارة عقد الدفاع. يعتقد املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق أن املالحظات الكتابية املنتظمة سوف )1( توجه 

ممثيل مسئول التعاقد إىل املناطق التي تحتاج إىل تحسني و)2( 
توجه املسئولني املصوتني إىل نقاط الضعف الخاصة مبمثيل مسئول 

التعاقد واإلمكانية املتاحة من أجل تدريب إضايف أو إعفاء من 
املهام األخرى و)3( تزويد املسئولني املصوتني باملعلومات التي 

يحتاجونها لاللتزام مبذكرة سياسة نائب وزير الدفاع التي تشرتط 
تقييم أداء ممثل مسئول التعاقد من قبل القامئني بعملية التقييم 

يف تقييامت األداء. 
كام أشار املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أن هناك 

العديد من املواقع تفتقر إىل تدريب ممثيل مسئول التعاقد 
احتياطيني من أجل الوقت الذي يكون فيه ممثيل مسئول 

التعاقد األساسيني غري متاحني. قد ال يكون ممثيل مسئول التعاقد 
متاحني دوًما ألداء مهام الرقابة الخاصة بهم بسبب اإلجازات 

واملرض والطوارئ وتناوب املهام. ينبغي أن يضمن عدد كايف من 
االحتياطيني املدربني عملية االستمرارية يف مراقبة املتعاقد خالل 

تلك األوقات.
يف الختام، تبدو عملية إنهاء أوامر مهمة عقود خدمات األمن 

الداخيل ملرسح األحداث مثل إغالق أو نقل انسحاب القوات 
األمريكية والجيش األمرييك إىل القواعد العراقية أنها تسري بصورة 

جيدة. 

التوصيات 
يويص املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق مدير وكالة إدارة 

عقد الدفاع بتوجيه اإلجراءات إىل:
توفري مالحظات منتظمة عن أداء ممثيل مسئول التعاقد.. 1
تدريب وتعيني ممثيل مسئول متعاقد بدالء.. 2
التحقق من أنه تم إجراء كافة مراجعات ممثيل مسئول . 3

التعاقد وممثيل ضامن الجودة.
تزويد املسئولني املعينني الخاصني مبمثل مسئول التعاقد . 4

باملعلومات حول متطلبات الوقت املهام الخاصة مبمثيل 
مسئول التعاقد. 

يويص املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق قائد القوات 
األمريكية يف العراق بتوجيه اإلجراءات إىل:

تقييم وإعادة موازنة أعباء عمل ممثيل مؤول التعاقد الخاصة . 1
بعقود خدمات األمن الداخيل ملرسح األحداث.

تنفيذ السياسة القامئة التي تقيم عملية تقييم املسئولني ألداء . 2
ممثل مسئول التعاقد خالل عملية التقييم.

تعليقات اإلدارة ورد عمليات التدقيق

عملية الرقابة عىل أداء املتعاقدين وعملية وزارة الدفاع بخصوص 
تعديل العقود حسب انسحاب القوات األمريكية.

النتائج
عىل الرغم من حساسية مهام ممثيل مسئول التعاقد بالنسبة 

لعملية رقابة الحكومة األمريكية لعقود خدمات األمن الداخيل 
ملرسح األحداث، وجد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
مسائل قد تؤثر بالسلب عىل قدرتهم عىل تنفيذ مهامهم وترتك 

الحكومة األمريكية عرضة الحتيال وإهدار وإساءة استخدام 
املتعاقد. عىل وجه التحديد، قال معظم 40٪ من مسئويل ممثل 

املتعاقد الذين قمنا بعمل دراسة استقصائية بخصوصهم أن 
التدريب الذي تلقونه ال يعدهم لتلك املهام، و 25٪ قالوا أنهم 

يفتقرون إىل الوقت الكايف إلنجاز مراقبة فعالة. وجد املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق قضايا مامثلة يف املرة األخرية 

التي اطلع فيها عىل عقود خدمات األمن الداخيل ملرسح األحداث 
يف 2009. بعد ذلك التقرير، زودت وكالة إدارة عقد الدفاع 

)DCMA( من متطلبات التدريب ولكنها أقرت يف استعراض 
داخيل يف نيسان/أبريل 2011 أنه مل يتم تنفيذ وتوثيق كافة 

عمليات التدريب. فيام يتعلق بعدم كفاية الوقت، قالت وكالة 
إدارة عقد الدفاع أن فقط قادة مسئويل ممثل املتعاقد فقط 

ميكنهم إعادة موازنة أعباء العمل وأنه أثناء عملية ترشيح مسئويل 
ممثل املتعاقد يقوم املسئولني املعينني بالتأكيد عىل أن مسئويل 

ممثل املتعاقد لديه الوقت واملوارد لتنفيذ مهامهم. يف حني 
أنه قد يكون ذلك صحيًحا، يعتقد املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق أنه ينبغي عىل وكالة إدارة عقد الدفاع أن تقوم 

عىل نحو أفضل باإلبالغ عن املسئولني املعينني الخاصني مبسئويل 
ممثل املتعاقد للوقت املطلوب فيه تنفيذ مهامهم. تحتاج القوات 

األمريكية يف العراق ـ من جانبها ـ إىل تقييم أعباء العمل ملمثل 
مسئول التعاقد وتحديد اإلجراءات إلعادة موازنة أعباء العمل 

هذه.
كام وجد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أيًضا أن 
مسئويل ممثل املتعاقد مل يقوموا بعملية االستكامل أو أن وكالة 
إدارة عقد الدفاع مل تحتفظ بكافة قوائم املراجعة الشهرية التي 
قامت وكالة إدارة عقد الدفاع بتطويرها ملساعدة عملية التزام 
متعاقد املراجعة الخاص مبمثيل مسئول التعاقد مبتطلبات أمر 
املهمة. حتى عندما تم استكاملها، وجد املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق أن معظم عمليات املراجعة تبدو أنها ذات 
قيمة مشكوك فيها أو أنها تقدم قليل من الضامنات التي كانت 

كافية لعملية مراقبة ممثل مسئول التعاقد، حقيقة إقرار مسئويل 
وكالة إدارة عقد الدفاع. تعترب عمليات املراجعة هذه مهمة من 
أجل قدرة وكالة إدارة عقد الدفاع عىل تنفيذ مسؤوليات إدارة 

ورقابة العقد الخاص بها. 
عىل الرغم من مخاوف وكالة إدارة عقد الدفاع حول أداء 
بعض ممثيل مسئول التعاقد، إال أنها ال تزود ممثيل مسئول 
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وجد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أن النظام الخاص 
بإعداد التقارير والتحقيق يف الحوادث الخطرية التي تشمل رشكات 

األمن الخاص للحومة األمريكية قد تم تغيريها شيئًا ما منذ قرار 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق لعام 2009. عالوًة عىل 

ذلك، من املتوقع أن يظل نظام وزارة الدفاع دون تغيري حتى 
نهاية شهر كانون األول/ديسمرب 2011 عندما تخطط قوات الجيش 

األمرييك للرحيل من العراق. لقد قال مسؤويل الجيش األمرييك 
للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أن األنواع السائدة 

من الحوادث الخطرة قد تم تغيريها عىل مدار السنوات القليلة 
األخرية من اعتداءات وإطالق نار إىل حوادث مرورية ومضايقات 

يف نقاط التفتيش. تؤكد مراجعة املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق للحوادث الخطرة التي تم اإلبالغ عنها من أيلول/

سبتمرب 2010 حتى أيار/مايو 2011 أن أغلب الحوادث املبلغ عنها 
تكون حوادث مرورية وحوادث يف نقاط التفتيش.

مستقبل النظام أقل ثقًة، حيث أنه مل يتم تحديد املسؤولية 
عن أنشطة الرقابة الخاصة برشكة األمن الخاص لوزارة الدفاع 

بشكل تام وميكن حلها ـ عىل الرغم من أن رشكات األمن الخاص 
املمولة من قبل الواليات املتحدة سوف تستمر يف دعم منظامت 
وزارة الدفاع ووزارة الخارجية والوكالة األمريكية للتنمية الدولية. 

مل يستطع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق تحديد خطط 
خاصة برشكات األمن الخاص الخاصة به، التي تقوم يف الوقت 
الحايل باإلبالغ عن مهامهم والحوادث الخطرية من خالل نظام 

وزارة الدفاع. مل تقم وزارة الخارجية بتزويد تلك املعلومات.
تنسق الوكاالت األمريكية الحوادث الخطرية التي تشمل 

رشكات األمن الخاص الخاصة بها مع الحكومة العراقية. تحتاج 
اإلرشادات إىل إبالغ رشكات األمن الخاص الخاصة بوزارة الدفاع 

عن الحوادث الخطرية الخاصة بها إىل السلطات العسكرية 
األمريكية وإىل الرشطة املحلية بخصوص الحوادث التي تشمل 
املواطنني العراقيني. قال مسئويل الجيش األمرييك املسئولني عن 

مراقبة تقارير رشكات األمن الخاص إىل املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق أنهم يعتمدون عىل رشكات األمن الخاصة 
لإلبالغ عن الحوادث الخاصة بهم إىل الرشطة املحلية. كام قال 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أيًضا أن الجيش األمرييك 
وموظفي السفارة يلتقون دوريًا مع مسئويل الحكومة العراقية 
ملناقشة عمليات رشكات األمن الخاص والحوادث الخطرية. تم 

تأكيد ذلك من قبل مسئول لدى وزارة الداخلية بالحكومة 
العراقية الذي أعرب عن ارتياحه لجهود الحكومة األمريكية إلبالغ 

الوزارة. 

التوصيات 
بسبب مسؤولية رئيس البعثة عن الوكاالت التنفيذية للحكومة 

األمريكية يف العراق عندما ترحل قوات الجيش األمرييك من البلد، 
نويص أن يكون رئيس البعثة مسؤواًل عن مراقة كافة عمليات 

ووردت تعليقات اإلدارة يف التقرير النهايئ، والذي يوجد يف موقع 
.www.sigir.mil :املفتش العام إلعادة إعامر العراق عىل االنرتنت

لم يتم بعد تحديد المسؤوليات عن مراقبة الأحداث الخطيرة 
التي تضم شركات الأمن الخاصة عند مغادرة القوات الأعسكرية 

الأمريكية للعراق
(SIGIR 2011/7 ,019-11)

مقدمة
يف أيلول/سبتمرب 2007، كانت رشكة بالك ووتر ـ رشكة أمن 

خاص )PSC( مبوجب عقد مربم مع وزارة الخارجية )DoS( ـ 
متورطة يف حدث تسبب يف مقتل 17 من املدنيني العراقيني. 

نتيجًة للحدث وتداعياته، اتخذت وزارة الدفاع )DoD( ووزارة 
الخارجية إجراءات لتحسني تنسيقهام وعملية رقابتهام عىل 

رشكات األمن الخاص املتورطة يف حوادث خطرية.556 يف نيسان/
أبريل 2009، قدم املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

)SIGIR( تقريرًا عن نظام وزارة الدفاع الخاص بعملية إعداد 
التقارير والتحري ومعالجة الحوادث الخطرية التي تضم رشكات 
األمن الخاص يف العراق.557 بسبب االنسحاب املخطط له لقوات 
الجيش األمرييك من العراق يف كانون األول/ديسمرب 2011، قام 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق مبراجعة عملية الرقابة 
والتخطيط الحالية الخاصة بالحكومة األمريكية لرشكات األمن 

الخاص يف تلك الدولة. يف نيسان/أبريل 2011 قدم املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق تقريرًا عن العالقة بني أنشطة سالح 

املهندسني بالجيش األمرييك إلعادة إعامر منطقة إقليم الخليج 
ومتطلبات عقد األمن الخاص به مع رشكة إيجيس ديفنس سريفيز 

املحدودة.558 أهداف املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
بخصوص هذا التقرير هي تحديد )1( التغيريات يف إعداد التقارير 

الخاصة بالحوادث الخطرية ونظام التحري منذ تقرير املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق لعام 2009، و )2( التخطيط 

للنظام بعد مغادرة قوات الجيش األمرييك للعراق، و )3( تنسيق 
الحوادث الخطرية مع الحكومة العراقية )GOI(. تابع املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق أيًضا وضع التوصيات يف تقرير 
نيسان/أبريل 2009 الخاص به. سوف يقوم املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق بإصدار تقارير منفصلة عن الوضع الحايل 
لتلك التوصيات. واجه املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

عقبات كبرية يفرضها عليه مكتب األمن الدبلومايس الخاص بوزارة 
الخارجية وعدم املكتب لطلبات املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق بشأن الحصول عىل املعلومات التي أثرت بالسب 
وحددت نطاقه ومنهجيته وقدرته عىل التحقيق الكامل ألهداف 

عملية التدقيق الخاصة به. 

النتائج 
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ـ بشكل جزيئ ـ بسبب تناوب االنتشار العسكري وقلة وجود 
القوات ومحدودية موضوع الخربة وقلة الخربة يف إدارة مشاريع 
تنمية القدرات. بينام يدعم املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق مشاركة وزارة الخارجية يف مشاريع التنسيق، ونتيجًة لتلك 
املشاركة الكبرية لوزارة الخارجية تنشأ أسئلة حول ما إذا املشاريع 

املنفذة تدعم مهمة مكافحة التمرد الخاصة بوزارة الدفاع أو ما 
إذا كان برنامج االستجابة الطارئة للقائد قد شارك يف برنامج تنمية 

آخر للواليات املتحدة عىل غرار تلك الربامج الجارية من قبل 
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )USAID( ووزارة الخارجية. 

التوجيهات الرسمية بخصوص برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
يف العراق هي نظام املال كنظام تسليح )MAAWS( الخاص 

بوزارة الدفاع. طرح الكونغرس ووكالة تدقيق الجيش أسئلة مامثلة 
حول متويل املشاريع التي يبدو أنها تتخطى الهدف من نظام 

املال كسالح وال تركز عىل أهداف مكافحة التمرد. مضيًفا إىل أن 
املشكلة تكمن يف توجيه نظام املال كسالح الذي يتضمن القليل 

من التوجيهات حول كيفية اختيار املشاريع لتدعيم األهداف 
العسكرية يف مكافحة التمرد. 

يشري نظام املال كسالح إىل أن معايري األداء رضورية لضامن 
األموال التي يتم تطبيقها عىل املشاريع التي ستحقق أكرب قدر 

من املنفعة للشعب العراقي. مع ذلك، وجد املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق أن البيانات األساسية لهذه املعايري غري 

مدعمة بشكل جيد، مام تؤدي إىل إنتاج تدابري محدودة الفائدة. 
تعتمد القوات األمريكية يف العراق غالبًا عىل شهادة األدلة غري 
الدقيقة من الخرباء املعنيني والعقود العراقية املحلية كأساس 

للبيانات. أشار مسئول من مسئويل الحكومة األمريكية يف العراق 
إىل أنه نتيجًة للبيانات غري الدقيقة، تكاد أن يكون تأثري وأثر 

مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد مجهولة متاًما. تقر خلية 
إدارة برنامج االستجابة الطارئة للقائد يف مكتب وزير الدفاع بهذه 
املشكلة وتعمل عىل تطوير أفضل املعايري. باإلضافة إىل ذلك، فإن 

استمرارية مرشوع برنامج االستجابة الطارئة للقائد غري مؤكدة 
حيث ستتوقف برامج املراقبة بشكل كبري بعد انسحاب القوات 

األمريكية وإزالة القدرة عىل تحديد ما إذا ستحافظ الحكومة 
العراقية عىل املشاريع. 

التوصيات
يويص املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بأن مكتب وزير 

الدفاع:
يوضح الدور العسكري يف جهود التنمية املدنية حيثام ال . 1

تكون مكافحة التمرد مجال الرتكيز الرئييس. 
إعادة تقييم معايري األداء وتدابري الفاعلية الخاصة مبشاريع . 2

برنامج االستجابة الطارئة للقائد مع إيالء اهتامم خاص 
بالقضاء عىل املعايري الواسعة. 

مسألة للنظر فيها من قبل الكونغرس

تشغيل رشكات األمن الخاص الخاصة بالحكومة األمريكية يف البلد 
والحوادث املتورطني فيها. 

تعليقات اإلدارة ورد عمليات التدقيق
ووردت تعليقات اإلدارة يف التقرير النهايئ، والذي يوجد يف موقع 
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يوضع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد لعام 2011 تركيز متزايد 
على تطوير القدرات 

(SIGIR 2011/7 ,020-11)

مقدمة
تطالب االتفاقية األمنية لعام 2008 املربمة بني الواليات املتحدة 

والحكومة العراقية )GOI( بانسحاب كافة القوات القتالية 
األمريكية من العراق بحلول 31 كانون األول/ديسمرب 2011 
عىل الرغم من عدم اتخاذ قرار نهايئ عىل االنسحاب. أعادت 

القوات األمريكية يف العراق )USF-I( األولوية األمريكية القتالية 
من املدن والقرى واملواقع العراقية يف حزيران/يونيو 2009 

وفًقا لالتفاقية األمنية وبدأت االنتقال إىل دور تقديم املشورة 
والتدريب واملساعدة. حيث أنه تم تغيري املهمة، بدأت القوات 
األمريكية انسحابها. استهل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق )SIGIR( هذه املراجعة لتحديد كيفية استخدم برنامج 
االستجابة الطارئة للقائد )CERP( يف دعم عملية تغيري املهمة 
هذه ولتحديد عام إذا كان هناك دروس متعلمة ميكن تطبيقها 

عىل البيئات األخرى. 

النتائج
أصدر القائد العام للقوات األمريكية يف العراق برنامج االستجابة 
الطارئة للقائد للسنة املالية 2011 الذي يوجه رصاحًة مبساعدة 

مرشوعات برنامج االستجابة الطارئة للقائد لتنمية القدرات املدنية 
للحكومة العراقية. تشجع اإلرشادات القواد عىل متويل املرشوعات 

صغرية الحجم والقابلة للتنفيذ بشكل رسيع التي ميكن إنجازها 
قبل املوعد النهايئ النسحاب القوات. قابل املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق أكرث من 30 من مسؤولني الحكومة األمريكية 
املسؤولني عن إدارة برنامج االستجابة الطارئة للقائد الذي قال 

أنهم يقومون بتنفيذ الربنامج وفًقا إلرشادات القائد العام.
وجد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أن العديد 

من مشاريع تنمية القدرات املدنية التي تم توليها ال تبدو ذات 
صلة مبهمة مكافحة التمرد الخاصة بوزارة الدفاع. عىل سبيل 

املثال، هناك بعض فرق إعادة إعامر املحافظات )PRT( مشاركني 
بشكل كبري يف تحديد والتخطيط وتنفيذ مشاريع برنامج االستجابة 

الطارئة للقائد. أشار ممثيل وزارة الخارجية يف فرق إعادة إعامر 
املحافظات إىل أن القوات األمريكية يف العراق تعتمد عليهم 
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إدارة برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في حاجة إلى تحسينها 
(تقرير مؤقت) 

(SIGIR 2011/7 ,021-11)

مقدمة
يعالج هذا التقرير مخاوف املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق )SIGIR( حول إدارة القوات األمريكية يف العراق 
 .)I-CERP( لربنامج االستجابة الطارئة للقائد يف العراق )USF-I(

قدمت الحكومة العراقية )GOI( مبلغ قدره 270 مليون دوالر 
لوزارة الدفاع )DoD( يف نيسان/أبريل 2008 حتى ميكنها تنفيذ 
مشاريع إعادة اإلعامر املطلوبة عىل نحو عاجل لصالح الشعب 
العراقي. قام املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بفحص 

عملية وزارة الدفاع بخصوص إدارة برنامج االستجابة الطارئة 
للقائد يف العراق بسبب مشاكل وزارة الدفاع السابقة. أهداف 
املفتش العام الخص إلعادة إعامر العراق الخاصة بهذا التقرير 

هي فحص )1( إدارة القوات األمريكية يف العراق ألموال برنامج 
االستجابة الطارئة للقائد و )2( إعداد القوات األمريكية يف العراق 

تقرير عن استخدام األموال للحكومة العراقية و )3( حفاظ 
القوات العراقية يف العراق عىل ملفات مرشوع برنامج االستجابة 

الطارئة للقائد يف العراق.

النتائج
يقوم املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتقديم هذا 
التقرير املؤقت ألن املبلغ الذي قدره 24.4 مليون دوالر يف 

أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد يف العراق املتبقي الذي 
ميكن استخدامه من أجل مشاريع إعادة اإلعامر بداًل من األموال 

األمريكية ونافذة حفظ األموال األمريكية مغلقة. وجد املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق أنه تم يف بعض الحاالت 

استخدام األموال األمريكية بداًل من أموال برنامج االستجابة 
الطارئة للقائد يف العراق. برنامج االستجابة الطارئة للقائد يف 
العراق ملزم مببلغ قدره 245.6 مليون دوالر يف أموال برنامج 
االستجابة الطارئة للقائد يف العراق يف 2474 مرشوع، يف 30 

نيسان/أبريل 2011. يوفر دليل وزارة الدفاع تسعة أصناف من 
املشاريع التي يتعني متويلها من قبل برنامج االستجابة الطارئة 
للقائد يف العراق، بداًل من برنامج االستجابة الطارئة للقائد، إذا 

كانت عملة التمويل الكافية متاحة للمرشوع يف املحافظة املطبقة. 
مع ذلك، وجد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أن 

القوات األمريكية يف العرق أنفقت األموال األمريكية املخصصة 
لربنامج االستجابة الطارئة للقائد عىل عدد من املرشوعات يف 

2009 و 2010 و 2011 بداًل من أموال برنامج االستجابة الطارئة 
للقائد يف العراق. عىل سبيل املثال، تم استكامل 20 مرشوع إصالح 
مدارس لربنامج االستجابة الطارئة للقائد يف عام 2010 يف محافظة 

ديايل بإجاميل مبلغ قدره 1.4 مليون دوالر، مبا يتفق مع معايري 

إذا خول الكونغرس وزارة الدفاع لتويل جهود تنمية القدرات 
املدنية حيثام ال تكون مكافحة التمرد مجال الرتكيز الرئييس، 
ينبغي أن تنظر يف توضيح التعليامت أو تقنني تلك املهمة يف 

القوانني األمريكية.

تعليقات اإلدارة
ووردت تعليقات اإلدارة يف التقرير النهايئ، والذي يوجد يف موقع 
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كام يويص املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بأن القائد 
والقيادة املركزية األمريكية والقائد العام يف الجيش األمرييك يف 

العراق:
يلتزم برشوط مذكرة التفاهم ويزود الحكومة العراقية . 2

بلوحات مصورة كاملة ودقيقة لكامل 225 مرشوع بتكلفة 
قدرها 50.000 دوالر أو أكرث تم إنجازهم من ترشين األول/

أكتوبر 2009 حتى نسيان/أبريل 2011. 
تعيني وتحديد موقع للملفات الخاصة مبرشوعات برنامج . 3

االستجابة الطارئة للقائد يف العراق التي تم إنجازها بني 
ترشين األول/أكتوبر 2009 ونسيان/أبريل 2011 وإبالغ 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق عندما تكون هذه 
امللفات متاحة للمراجعة.

تعليقات اإلدارة
ووردت تعليقات اإلدارة يف التقرير النهايئ، والذي يوجد يف موقع 
.www.sigir.mil :املفتش العام إلعادة إعامر العراق عىل االنرتنت

يسمح سوء رقابة الحكومة على شركة أنهام وإجراءات التعاقد 
من الباطن الخاص بها باكتشاف تكاليف مشكوك فيها 

(SIGIR 2011/7 ,022-11)

مقدمة
عىل مدار الثامنية سنوات األخرية، لقد تم منح مليارات الدوالرات 

يف شكل عقود لدعم أنشطة اإلغاثة وإعادة اإلعامر يف العراق. 
لقد طرح الكونغرس أسئلة حول العديد من هذه العقود وخاصًة 

إجراءات التعاقد من الباطن املشكوك فيه. يفحص هذا التقرير 
العقود من الباطن املرتبطة بعقد تم منحه يف أيلول/سبتمرب 

2007 إىل رشكة أنهام ذ.م.م. )أنهام( لتوفري عملية استالم وتخزين 
وابتداء حركة اإلمدادات واملعدات الالزمة إلعادة تشكيل قوات 
األمن العراقية وإعادة بناء البنية التحتية للبالد. ينطوي العقد 
عىل التزامات مببلغ قدره 119.2 مليون دوالر تقريبًا، تم منح 

مبلغ قدره 55 مليون دوالر عىل األقل منه إىل متعاقدي الباطن 
الخاصني برشكة أنهام يف اللوازم والخدمات. 

كانت أهداف املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق هو 
تحديد )1( كفاية رقابة الحكومة عىل رشكة أنهام وإجراءات 

التعاقد من الباطن الخاصة بها و )2( ما إذا كانت تكاليف رشكة 
أنهام مبوجب العقد عادلة ومعقولة. 

النتائج
وجد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق نقاط ضعف كبرية 

يف مراقبة الحكومة لنظم أعامل رشكة أنهام وغريه من وظائف 
إدارة العقد التي تركت الحكومة يف خطر كبري من دفع تكاليف 

برنامج االستجابة الطارئة للقائد يف العراق ولكنه مل يتم دفعه مع 
أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد يف العراق. 

كام يناقش التقرير أيًضا مشكالت مع التقارير الربع سنوية 
الخاصة بالقوات األمريكية يف العراق املقدمة إىل الحكومة 

العراقية وضعف الرقابة عىل الوثائق األساسية ملرشوع برنامج 
االستجابة الطارئة للقائد يف العراق. قام املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق مبرجعة خمسة تقارير ربع سنوية559 مقدمة 
من قبل الحكومة األمريكية يف العراق إىل الحكومة العراقية 

من 31 كانون األول/2009 حتى 31 آذار/مارس 2011، ووجد 
أخطاء يف كل تقرير. حدثت هذه األخطاء أساًسا يف ثالثة نقاط 
ـ رصيد أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد يف العراق وعدد 
اللوحات املصورة املقدمة إىل الحكومة العراقية ودقة اللوحات 
املصورة املقدمة إىل الحكومة العراقية. يف الختام، وجد املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق أن الوثائق األساسية مفقودة 

من بعض ملفات مرشوع برنامج االستجابة الطارئة للقائد يف 
العراق. قام املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق مبراجعة 
برنامج االستجابة الطارئة للقائد يف العراق يف عام 2009، وقدم 

تقريرًا بخصوص أنه عىل الرغم من الجهود املبذولة لتحسني 
عملية املحاسبة والتوثيق ضمن الربنامج، تفتقر ملفات املرشوع 

إىل وثائق الرقابة الداخلية الهامة وذلك بسبب عملية الرقابة غري 
الوافية للربنامج فضاًل عن اإلرشادات غري الواضحة وغري الكاملة 

عىل متطلبات الوثيقة.560 رًدا عىل تلك التوصيات، اتخذت القوات 
األمريكية يف العراق والقوات املتعددة الجنسيات يف العراق 

إجراءات تصحيحية. مع ذلك، حدد املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق مراجعة خمسة ملفات ملرشوع برنامج االستجابة 

الطارئة للقائد يف العراق مشريًا إىل أن القوات األمريكية يف العراق 
قد تظل غري متبعة لتوجيهاتها بخصوص الوثائق األساسية التي 

تعزو إىل نتائج املرشوع واستخدام األموال. 
يستمر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف عملية 
الفحص الخاصة به لربنامج االستجابة الطارئة للقائد يف العراق 

ويخطط إلصدار تقرير شامل عن برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
يف العراق األخري هذا العام. 

التوصيات
يويص املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بأن القائد العام 

للقوات األمريكية يف العراق:
يحدد مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد املخطط . 1

لها والتي ميكن متويلها مع برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
يف العراق و ـ عندما يكون ذلك مناسبًا وممكًنا ـ استخدام 
أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد يف العراق لتغطية 

نفقات هذه املشاريع بحيث ميكن تخصيص األموال األمريكية 
الستخدام أفضل يف مكان آخر. 
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• كانت عملية مراقبة العقد من قبل ممثيل مسئول التعاقد 	
)CORs( ضعيفة، حيث أنه مل يقم ممثيل مسئول التعاقد 

مبقارنة الفواتري بالوثائق االستالم، ووقعوا عىل تسليم البضائع 
دون التحقق من أن البضائع قد تم تسليمها، وسمحوا ملوظفي 
رشكة "أنهام" بالتوقيع عىل استالم مبلغ قدره 10 مليون دوالر 

يف البضائع.

كان ميكن التعرف عىل بعض من هذه القضايا خالل عملية 
مراجعة للتكلفة املتحملة. يف هذه األنواع من املراجعات، تحدد 

وكالة التدقيق يف عقود وزارة الدفاع ما إذا كانت تكاليف املتعاقد 
مسموح بها ومخصصة ومعقولة. مع ذلك، مل تقم وكالة التدقيق 

يف عقود وزارة الدفاع بعد باستكامل عملية مرجعة التكلفة 
املتحملة عىل رشكة أنهام وكانوا يف اجتامعات لعديد من السنوات 
بعد ذلك بخصوص متطلبات مراجعة التكاليف املتحملة الخاصة 

بها بخصوص عقود العراق. أجرى املفتش العام الخاص إلعادة 

غري معقولة. يف أربعة نظم عمل أساسية لرشكة أنها تم مراجعتهم، 
وجد املفتش العام الخاص ما ييل:

• 	 )DCAA( راجعت وكالة التدقيق يف عقود وزارة الدفاع
ووافقت عىل نظام املحاسبة الخاص برشكة أنهام.

• مل تقم وكالة التدقيق يف عقود وزارة الدفاع مبراجعة نظام 	
التقييم الخاص برشكة أنهام.

• راجعت وكالة التدقيق يف عقود وزارة الدفاع نظام الفوترة 	
الخاص برشكة أنهام ولكنها وجدت نقاط ضعف كبرية.

• راجعت وكالة إدارة عقود وزارة الدفاع )ACMA( وأوصت 	
باملوافقة عىل نظام الرشاء الخاص برشكة أنهام عىل الرغم من 

التعرف عىل ثغرات كبرية يف الوثائق عىل درجة املنافسة يف 
األسعار التي تم الحصول عليها. كام مل تطرح وكالة إدارة عقود 

وزارة الدفاع أسئلة هامة حول إغالق و/أو العالقات التابعة 
التي قد تكون بني رشكة أنهام وبعض من متعاقدي الباطن 

الخاصني بها.

الشكل 5.1

مالك شركة هل فينانس  مالك شركو منير
سوختيان الدولية

 مالك الشركة العربية
للدعم والتدريب

شركة نولوجي
متعاقد من الباطن

يونيترانس الدولية احملدودة
متعاقد من الباطن

النور األمريكية احملدودة
متعاقد من الباطن

شركة املعدات الثقيلة
متعاقد من الباطن

FZCO أنهام

 شركة التجارة العراقية
العامة بايونير

متعاقد من الباطن

املدير التنفيذي
 ألنهام مدير 

لنولوجي

املدير التنفيذي
 ألنهام مدير 
لهل فينانس

املدير التنفيذي
 ألنهام مدير 

لسوبريور

املدير التنفيذي
 ألنهام رئيس 

للنور

املدير التنفيذي
  ألنهام 

رئيس ألونيتراس

اخلدمات األمريكية الدولية

الرشكات املستثمرة يف رشكة أنهام وبعض املتعاقدين من الباطن مع بعض املالك واملديرين 

مالحظة : شركة أنهام ذكرت للمفتش العام أن شركة تدعى GMS القابضة، هي شركة متلك ٥٠٪ من شركة أنهام.

مصادر : شركة أنهام وبيانات إيداعها الشركات من جلنة فرجينيا ملؤسسات الوالية.
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ذكرت تقارير وزارة الخارجية أنها اتخذت إجراء لتنفيذ معظم 
توصيات عمليات التدقيق المفتوحة، لكنها بحاجة للتوثيق

(SIGIR 2011/7 ,023-11)

مقدمة
يطالب قانون املفتش العام لعام 1978، 561 وتعديالته املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق )SIGIR( أن يحدد يف تقريره 
نصف السنوي كل توصية هامة منصوص عليها يف تقاريره نصف 

السنوية السابقة التي مل تكتمل فيها اإلجراءات التصحيحية. يتتبع 
هذا التقرير 45 توصية لعملية تدقيق قدمها املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق إىل وزارة الخارجية )DoS( التي كانت 
مفتوحة )أي مل يتم حلها بعد( حتى 8 متوز/يوليو 2011. أهداف 
هذه التقرير هو تحديد ما إذا كانت وزارة الخارجية قد اتخذت 

اإلجراء املناسب ملعالجة تلك التوصيات، وما إذا كانت وزارة 
الخارجية متتلك نظام لتتبع ومراقبة حالة توصيات عملية التدقيق 

الخاصة باملفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق.

النتائج
قدمت وزارة الخارجية تقرير بأنها قد ترصفت عىل معظم 

التوصيات املفتوحة. يف أوائل شهر متوز/يوليو 2011، زودت وزارة 
الخارجية املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتقرير ينص 
عىل أنها قد أغلقت عدد 38 من 45 توصية. أغلق املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق عدد 13 توصية عىل أساس املعلومات 
الواردة يف التقرير. مل تقدم وزارة الخارجية املعلومات الكافية التي 

تسمح للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بإغالق عدد 
25 توصية األخرى التي قالت وزارة الخارجية أنه تم إغالقهم. 

كام وجد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أيًضا أن وزارة 
الخارجية لديها عملية متابعة ونظام تعقب لتقارير التدقيق 
والتوصيات وقد وافقت عىل استخدام تلك العملية بخصوص 

تقرير وتوصيات عملية تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق. ومع ذلك، مل تحدد وزارة الخارجية بشكل واضح بتحديد 
مسؤولية منظمة عن اإلبالغ عن حالة التوصيات إىل الكونغرس أو 
من أجل حل الخالفات واألسئلة املتعلقة بالتوصيات ـ وفق ما هو 

.50-A الدائرة )OMB( مطلوب من قبل مكتب اإلدارة واملوازنة
أوىص املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق وزارة 

الخارجية بخصوص تطويع عمليات ونظم متابعة التدقيق الخاصة 
بها ليك تشمل توصيات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

ومن أجل العمل مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
لحل قضايا متابعة عملية التدقيق. ومع ذلك، ما زالت عمليات 

متابعة عملية تدقيق وزارة الخارجية ال تتضمن متطلبات مكتب 
اإلدارة واملوازنة لتضمني عملية حل الخالفات حول التوصيات 
ومتطلبات اإلبالغ. املسؤوليات ليست فقط حاسمة لتحسني 

الضوابط واملحاسبية الداخلية وإبالغ ذلك إىل الكونغرس ولكنها 
أيًضا رضورية يف تلك الحاالت التي ال تتفق فيها وزارة الخارجية 

إعامر العراق مراجعة محدودة للتكاليف املتحملة لرشكة األنهام 
وشكك يف معظم 39٪ من تكاليف العينات )4.4 مليون دوالر( 

إما بسبب أسئلة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق حول 
ما إذا كانت التكاليف عادلة ومعقولة أو بسبب عدم توثيقها 
بالشكل املناسب. تشتمل أسباب أسئلة املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق عن التكلفة أسعار املنافسة املشكوك فها 
وعملية التجميع غري املناسبة لعنارص متعاقدي الباطن وإغالق 

عالقات العمل أو عالقات امللكية املمكنة بني رشكة أنهام وبعض 
املتعاقدين من الباطن. فعىل سبيل املثال، يعتقد املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق أن رشكة أنهام قد ال يكون لها عالقات 
وثيقة بستة متعاقدين من الباطن ممن تم منحهم مبلغ قدره 
55 مليون دوالر تقريبًا يف املشرتيات والخدمات مبوجب العقد 

الذي تم مراجعته )انظر الشكل 5.1(. نتيجًة للمشاكل املتعددة 
املحددة يف هذا التقرير، يشكك املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق يف كافة التكاليف يف هذا العقد.

التوصيات
يويص املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتغيري مكتب 
وزير الدفاع لتوجيهه إىل مسؤويل التعاقد بتخويلهم املسؤولية 

بالتعاون مع وكالة التدقيق يف عقود وزارة الدفاع ملراجعة 
معقولية األسعار املفروضة عىل الحكومة.

يويص املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بأن يتخذ قائد 
القيادة املركزية األمريكية اإلجراءات التالية:

تحديد ما إذا كانت رشكة أنهام واملتعاقدين من الباطن . 1
التابعني لها يف هذا العقد "رشكات تابعة" وفق املحدد من قبل 

منظمة االقتناء االتحادية. 
مراجعة كافة الفواتري املقدمة مبوجب هذا العقد لضامن . 2

أنه تم إجراء تحليل األسعار املناسب وأن تلك األسعار عادلة 
ومعقولة.

استهالل مراجعة منهجية ملامرسات الفوترة يف كافة عقود . 3
رشكة أنهام يف العراق وأفغانستان.

يويص املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أن يقوم مدير 
وكالة إدارة عقود وزارة الدفاع بإجراء عملية مراجعة جديدة 

لنظام رشاء املتعاقد يف رشكة أنهام.

تعليقات اإلدارة
ووردت تعليقات اإلدارة يف التقرير النهايئ، والذي يوجد يف موقع 
.www.sigir.mil :املفتش العام إلعادة إعامر العراق عىل االنرتنت
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• املرشوع 1111: تدقيق عملية وزارة الخارجية لنقل مشاريع 	
إعادة اإلعامر إىل حكومة العراق

• املرشوع 1110: تدقيق التكاليف غري املبارشة التي تفرضها 	
املنظامت غري الربحية املعنية بإدارة العقود األمنية يف العراق

• املرشوع 1109: تدقيق إدارة وزارة الدفاع لتصفيات عقود 	
إعادة اإلعامر املختارة ذات التكلفة العالية يف العراق

• املرشوع 1108: تدقيق إنهاء عقد وزارة الدفاع إلعادة اإلعامر 	
يف العراق

• املرشوع 1107: تدقيق نتائج الجهود املبذولة يف تطوير قدرات 	
وزاريت الدفاع ووزارة الداخلية العراقيتني

• املرشوع 1106: تدقيق مبادرة وزارة الخارجية لتطوير الرشطة 	
العراقية

• مرشوع 1105ب: تدقيق استخدام األموال املخّصصة لربنامج 	
االستجابة الطارئة للقائد للعراق

• املرشوع 1102: تدقيق وضع التوصيات املقدمة إىل وزارة 	
الدفاع

• املرشوع 1021: التدقيق لوضع صناديق الهيئة الدولية ملراقبة 	
املخدرات وفرض إنفاذ القانون املخصصة إلعادة إعامر العراق

• املرشوع 1020: تدقيق إلدارة وزارات العدل والخارجية 	
ألنشطة سيادة القانون يف العراق

• املرشوع 1018: تدقيق نتائج وتكلفة وإدارة مرشوع محطة 	
معالجة الرصف الصحي بالفلوجة 

• املشاريع 9005، و9012، و9013: تدقيق االعتامدات 	
وااللتزامات وبيانات معامالت النفقات ذات الصلة بإغاثة 
وإعادة إعامر العاق التابع لوزارة الدفاع، ووزارة الخارجية 

والوكالة األمريكية للتنمية الدولية

واملفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق عىل حل توصية 
مفتوحة. 

التوصيات
يويص املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بأنه ينبغي عىل 

وزارة الخارجية:
تزويد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بوثائق . 1

داعمة للتحقق من اإلجراءات املتخذة عىل توصيات التدقيق 
املفتوحة.

تعيني مسئول لدى السلطة لحل الخالفات القامئة بني وزارة . 2
الخارجية واملفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق عىل 

التوصيات مع تخويله املسؤولية عن اإلبالغ عن حالة توصيات 
عملية التدقيق املفتوحة وفق ما هو مطلوب وفًقا ملكتب 

 .50-A اإلدارة واملوازنة

تعليقات اإلدارة
ووردت تعليقات اإلدارة يف التقرير النهايئ، والذي يوجد يف موقع 

 .www.sigir.mil :املفتش العام إلعادة إعامر العراق عىل االنرتنت

عمليات التدقيق الجارية واملخطط لها

ويجري املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق عمليات 
التدقيق والتي تقيّم األداء االقتصادي والكفاءة والفعالية ونتائج 

برامج إعادة إعامر العراق، ويف كثري من األحيان، يتم ذلك مع 
الرتكيز عىل مدى كفاية الرقابة الداخلية واحتاملية وجود التزوير 

واإلهدار وإساءة االستعامل. وهذا يشمل سلسلة من عمليات 
التدقيق املركّزة عىل العقود الرئيسية الخاصة بإعادة إعامر 

العراق، والتي سوف تدعم استجابة املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق لتوجهات الكونغرس حول "التدقيق الجنايئ" إلنفاق 

الواليات املتحدة املرتبط بإعادة إعامر العراق. باإلضافة إىل 
ذلك، أجرى املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق وسيستمر 

يف إجراء تقييامت متعمقة للمسئوليات واملعقولية ، وما هو 
مسموح به من التكاليف املحملة عىل الواليات املتحدة. وسوف 
يراقب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق عن كثب أيضا 

استعراض أنشطة إعادة اإلعامر نظرا النخفاض وجود وزارة الدفاع 
ومسؤوليات إدارة وزارة الخارجية لزيادة إعادة اإلعامر.

عمليات التدقيق املعلنة أو الجارية
يعمل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق حالياً عىل هذه 

التدقيقات:
• املرشوع 1112: تدقيق جهود وزارة الدفاع لبيان األموال من 	

صندوق تنمية العراق
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عرضة لإلحتيال، والتبديد وإساءة األستخدام، وتوفري الدروس 
املستفادة لإلستخدام يف املساعي األخرى إلعادة اإلعامر. 

عالوة عىل ذلك، فإن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
قام بتزويد عدد 473 من التوصيات لتحسني أنشطة إعادة اإلعامر 

يف العراق، وتم اإلتفاق بالفعل عىل طريقة اإلدارة وعىل تنفيذ 
عدد 163 من هذه التوصيات. وقد تم مناقشة هذه التوصيات 

بشكل أكرث عمقاً مؤخراً يف هذا القسم. 
ميكن أن نعزو نتائج التدقيق العديدة للمفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق إىل وجود املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق. وقد أتاح هذا الوجود للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق بتزويده بوقت كبري إلجراء عمليات التدقيق – عادة ما 
تبدأ وتكتمل خالل ستة أشهر- والتي تركزت عىل عدد من القضايا 

الحرجة املتعلقة بإعادة اإلعامر. باإلضافة إىل دور املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق يف إجراء أنشطة التدقيق يف الدولة، 

فقد مّكن أيضاً من إجراء اإلتصاالت وجهاً لوجه، وبناء العالقة مع 
وزارة الدفاع )DoD(، وزارة الخارجية )DoS(، والحكومة العراقية 

)GOI( بشكل رسمي، كام قاموا هم بتوفري املعرفة التاريخية 
املتعمقة لربنامج إعادة اإلعامر يف الدولة. 

وقد عمل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بشكل 
استباقي مع السفراء األمريكيني السابقني والحاليني والقادة 

العاميني، موضحاً وجهات نظره يف القضايا التي تحتاج بأن يتم 
إعادة تنصيبها. فعىل سبيل املثال، يف أغسطس/آب 2009، حدّد 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق إىل القائد العام والسفري 
األمرييك يف العراق املجاالت التي تحتاج أن يتم التعامل معها 

لضامن النقل السلس فيام يتعلق بتغيري إدارة إعادة اإلعامر من 
وزارة الدفاع إىل وزارة الخارجية لتقليل الوجود األمرييك وزيادة 

الكفاءة الوزارية للحكومة العراقية. 

القضايا الكربى التي عالجتها عمليات التدقيق 
يف سياق عمله، قام املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
بتحديد قضايا عريضة ومتكررة والتي متثل األسباب الرئيسية 

التي تعزو إليها أوجه القصور التي تم ذكرها يف هيكل عمليات 
التدقيق التي قام بها املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق. 

وللتوضيح العميل عىل ذلك، ففي يوليو/متوز 2008، أصدر املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق تقرير تدقيقي ينافش أربعة من 
القضايا املُلحة والتي تؤثر يف إدارة أنشطة إعادة اإلعامر يف العراق. 

وهي كاآليت:
• الحاجة إىل الفهم املتعمق للمشاكل املرتبطة بتنفيذ برامج 	

إعادة اإلعامر يف بيئة غري مستقرة من الناحية األمنية. )فعىل 
سبيل املثال، كان من الغالب عدم أخذ املسائل األمنية 

وتكاليفها بشكل جّدي يف االعتبار أثناء تصميم وتنفيذ أنشطة 
إعادة اإلعامر والتكاليف التقديرية.(

• األثر الكائن نتيجة لعدم تواجد بنية إدارية متكاملة لتوفري 	
التأثريات الواضحة للسلطة عىل طريقة تنسيق الربنامج 

عمليات التدقيق املخطط لها
ترتبط عمليات التدقيق التي يخطط لها املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق بثالثة أهداف رئيسية وهي الواردة يف خطته 
االسرتاتيجية لعمليات التدقيق:

• تحسني مامرسات األعامل واملساءلة يف إدارة العقود واملنح 	
املرتبطة بإعادة إعامر العراق

• تقييم وتعزيز االقتصاد والكفاءة والفعالية للربامج والعمليات 	
التي تهدف إىل تسهيل إعادة إعامر العراق

• توفري القيادة املستقلة واملوضوعية والتوصيات بشأن 	
السياسات الرامية إىل معالجة أوجه القصور يف جهود إعادة 

اإلعامر وتحقيق االستقرار يف العراق

تعرتف الخطة االسرتاتيجية للمفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق بالطلب الترشيعي الخاص باستكامل تقرير التدقيق 

الجنايئ عىل جميع املبالغ املعتمدة أو املتوفّرة إلعادة إعامر 
العراق. وكجزء من هذا الجهد، فقد أكمل املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق 24 عملية تدقيق مركّزة عىل العقود واملنح 

التي تعالج النتائج، والتكاليف والرقابة واملرتبطة بعقود إعادة 
اإلعامر الرئيسية يف العراق، فضال عن نقاط الضعف املتمثلة يف 

التزوير واإلهدار وإساءة االستعامل. يف هذا الربع، أكمل املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق استعراض العقود الرئيسية 

ذات قضايا الرقابة التي ساهمت يف مراقبة نقاط الضعف هذه، 
والتي وجد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بها تكاليف 

مشكوك فيها. 
وسوف يستمر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف 
تدقيق إدارة وتكاليف ونتائج جهود إعادة اإلعامر األمريكية يف 

العراق. باإلضافة سوف يستمر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق يف معالجة القضايا ذات الصلة بتقليص حجم وجود وزارة 

الدفاع يف العراق والعمل عىل نقل أنشطة إعادة اإلعامر مثل 
تدريب الرشطة وتقييم عملية النقل وإدارة وزارة الدفاع ألموال 

صندوق تنمية العراق. 

عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق: 2011-2003

منذ عام 2003، قام املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
بنرش عدد 194 مجموعة عريضة من مواضيع التدقيق املوجهة، 

مثل مراقبة التعاقدات وبرامج إعادة اإلعامر املحددة، مثل مراقبة 
التكاليف ومراقبة التأمني الخاص باملتعاقدين. طيلة فرتة واليته، 

حددت عمليات التدقيق الذي يقوم بها املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق مقدار القصور يف إدارة التعاقدات وأنشطة 

إعادة اإلعامر، وقامت بالتزويد بالتوصيات الالزمة لتحسني 
اإلقتصاد والفّعالية يف العمليات األمريكية، وجعل األنشطة أقل 
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باإلضافة إىل ذلك، فقد قام املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق بتزويد التوصيات الالزمة لتحسني اإلدارة، والفاعلية، 

وحصيلة الربامج الهامة عالية الكفاءة والتي ستستمر حتى إذا ما 
تراجعت نسبة الجهود األمريكية يف إعادة اإلعامر:

• وقد أصدر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 12 	
برنامج لإلستجابة الطارئة للقائد )CERP(، وتقارير برنامج 

اإلستجابة الطارئة للقائد العراقي )I-CERP( وقام بتقديم 29 
من التوصيات التي توضح الحاجة إىل تحسني إدراتهم. يفوض 

برنامج اإلستجابة الطارئة للقائد القادة األمريكيني امليدانيني 
باستخدام التمويالت املخصصة لربنامج اإلستجابة الطارئة 

للقائد لإلستجابة يف املتطلبات اإلنسانية العاجلة ومتطلبات 
توفري الراحة وإعادة اإلعامر والتي تساعد سكان البلد بشكل 
فوري لتحقيق النتائج املوجهة. ويف هذا الربع السنوي، أكمل 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق مراجعة استخدامات 
وإدارة السنة املالية 2011 للمرشوعات املمولة من برنامج 

االستجابة الطارئة للقائد، وقد قرّر بأن التشديد عىل الرتكيز 
حول مرشوعات تطور القدرات من املحتمل أال تقابل أهداف 

وزارة الدفاع لربنامج اإلستجابة الطارئة للقائد، وذلك حيث 
انه ال يوجد مقياس ذو معنى لقياس تأثري هذه املرشوعات. 
هناك تقرير آخر لإلشارة عىل إدارة وزارة الدفاع للتمويالت 

التي توفرها الحكومة العراقية للمرشوعات املختصة بربنامج 
اإلستجابة الطارئة للقائد. بالنسبة ملا يسمى برنامج االستجابة 

الطارئة للقائد العراقي، فقد وجد املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق بأن بأن وزارة الدفاع تستخدم متويالت برنامج 

اإلستجابة الطارئة للقائد األمرييك من أجل مرشوعات هي 
من األنسب أن يتم متويلها تحت برنامج اإلستجابة الطارئة 

للقائد العراقي، وال تحتفظ وزارة الدفاع مبعلومات دقيقة حول 
متويل برنامج اإلستجابة الطارئة للقائد العراقي أو املرشوعات 

املتعلقة بذلك. 
• وقد أصدر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أكرث 	

من 27 تقرير والذي بدرجات متفاوتة يوضح جهود الواليات 
املتحدة يف تطوير صندوق قوات األمن العراقية )ISF(. تعمل 
هذه الجهود عىل زيادة األهمية يف الوقت التي تنخفض فيه 
القوى العسكرية األمريكية واآلن تم إنشاء الوكالة الرئيسية 

لتنفيذ هذا الهدف- وقد تم تصنيف القوات األمنية اإلنتقالية 
متعددة الجنسيات يف العراق )MNSTC-I( ضمن القوات 
األمريكية يف العراق )USF-I(. ابتداء من متوز/يوليو 2011، 

قام املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتقديم خمس 
توصيات فيام يتعلق بتطوير القدرات الوزارية، مراقبة األسلحة 

املزودة إىل قوات األمن العراقية، نقل األصول، استخدام 
متويالت برنامج اإلستجابة الطارئة للقائد، جهود مكافحة 

الفساد واملواضيع األخرى- شاملة مسئوليات الصيانة والتموين، 
وتدريب أفراد قوات األمن.

والتسليم الناجح للمرشوعات. )أدى عدم وجود مثل هذه 
الوحدة القيادية إىل التعرض إىل مواقف حيث مل تستطع فيها 

الحكومة األمريكية تحديد املدى الكامل من جميع أنشطة 
الوكاالت حول قضية واحدة، مثل مكافحة الفساد أو تنمية 

القدرات.( 
• أهمية توفري اإلحتياجات التوظيفية بشكل مسبق وتقليل 	

انقالبات املوظفني
• إدراك مدى رضوة العمل جنباً إىل جنب مع الحكومة املضيفة 	

وذلك لضامن نجاح اإلستثامرات األمريكية عىل املدى الطويل 
يف مرشوعات إعادة اإلعامر

باإلضافة إىل ذلك، فقد أوضحت تقارير التدقيق التي قدمها 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق املجاالت الهائلة والتي 

تحتاج فيها إىل إدارة التعاقدات بغرض تحسينها ولتوفري بيئة 
اقتصادية أفضل وزيادة الفاعلية، وجعل التعاقد أقل عرضة 

لإلحتيال، والتبديد وإساءة اإلستخدام.

 توصيات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
لتحسني إدارة أنشطة إعادة اإلعامر 

قام املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتوفري التوصيات 
الالزمة للتعامل مع هذه املشاكل اإلدارية. يف عدد من الحاالت، 
فقد تم تخصيص توصية واحدة عىل أكرث من قضية مفردة من 

القضايا املطروحة سابقاً. وللتوضيح العميل، فقد قام املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق بتزويد:

• عدد أكرثمن 190 من التوصيات لتحسني إدارة الربامج، شاملة 	
الحاجة إىل توفري العدد الكايف من موظفي املكاتب وتقليل 

انقالبات املوظفني
• وعدد أكرث من 70 توصية لتحسني التنسيق الداخيل يف 	

الوكاالت والتعاون فيام بينهام ومشاركة أفضل للمعلومات
• عدد أكرث من 200 توصية لتحسني املراقبة عىل التعاقدات 	

واملتعاقدين لتشجيع اإلقتصاد والفّعالية لتقليل إمكانية 
اإلحتيال، والتبديد وإساءة اإلستخدام

• عدد أكرث من 190 توصية لتحسني طرق املسائلة وضعف 	
الرقابة الداخلية )وهذا يتضمن أوجه القصور مثل املراجعة 

الغري مكتملة لفواتري املتعاقد، املراقبة الغري مالمئة من املتعاقد، 
نقص أو عدم اكتامل توثيق األفعال التعاقدية وفريق العمل 

غري الكامل.(
• عدد أكرث من 35 توصية للعمل جنباً إىل جنب مع الحكومة 	

العراقية يف مجاالت مثل تصميم ونقل املرشوعات لتحسني 
إمكانيات النجاح والتي تعزز بها الحكومة العراقية التسهيالت 

التمويلية األمريكية والربامج وذلك حتى ال تضيع الجهود 
األمريكية هباًء
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التأثريات املالية لتقارير التدقيق التي يقدمها املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق

تقارير التدقيق املقدمة من املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق لها تأثريات مالية كام هو موضح يف الجدول 5.2. ومن 
خالل هذه التدقيقات، فإن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق مل يتمكن من تحديد:
• - التمويالت التي يجب أن توجه لإلستخدام األفضل، فيام 	

معناه بأنه ميكن استخدام التمويالت بشكل أكرث فاعلية إذا 
ما قامت اإلدارة بإتخاذ فعل ما مثل خفض النفقات أو عدم 

اإللتزام بالتمويالت يف برنامج محدد أو دفعات تشغيلية
• والذي قام املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بالتقيص 	

فيها وأوىص الوكالة باألخذ يف اإلعتبار عملية التعويض وذلك 
ألن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق قد قرر بأن 
الدفعات إما أنها غري مدعومة بشكل كايف يف الوثائق أو ال 
تظهر بأنها مرشوعة، معقولة أو مخصصة طبقاً للوائح أو 

اإلتفاقيات األخرى التي تحكم عملية اإلنفاق عىل التمويالت
• التمويالت التي تم حفظها بالفعل بسبب أن الوكالة بعد 	

قيامها باملراجعة قد وافقت عىل األخذ بتوصيات املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق وذلك لوضع التمويالت يف 
اإلستخدام األمثل، أو الستعادة األموال التي تم إنفاقها بشكل 
غري مالئم بواسطة املتعاقد، كمنح ملتلقني أو ملنظامت أخرى 

تتلقى التمويل األمرييك

وقد حدد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق مجموع 
من 641.64 مليون دوالر والتي ميكن استخدامها بشكل أكرث 

فاعلية وكفاءة إذا ما تم استخدامه يف مكان آخر. 
كام تساءل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أيضاً عن 
مبلغ 217.80 مليون دوالر يتم دفعها كدفعات للمتعاقدين ومنح 

للمتلقني يف إطار تسديد تكاليف العقود أو لضامن اإلتفاقيات 
بسبب أن التكاليف املستحقة ال يتم دعمها بواسطة التوثيق 
املالئم، مثل اإليصاالت والفواتري، والتي تعترب غري مسموح بها 
مبوجب اللوائح الحكومية، والتي تعترب مرتفعة بشكل كبري أو 

غري مخصصة إىل املرشوع. فعىل سبيل املثال، وجد املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق بأن املشاكل الرئيسية تتمثل يف 

املراقبة األمريكية للتعاقد مع رشكة أنهام املحدودة، وبناء عىل 
ذلك فقد قام بالتقىص عىل املبلغ الكيل املكون من 113 مليون 

دوالر أمرييك والذي تم إنفاقه بهذه الطريقة عىل العقد.
خالل 30 متوز/يوليو2011، تعاملت إدارة الوكالة مع النتائج 

التدقيقية املحددة والتوصيات التي قام بها املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق، والتي أدت إىل إدخار واستعادة متويالت 

تقدر بحوايل 656.32 مليون دوالر. فعىل سبيل املثال، تم ادخار 
23.91 مليون دوالر أمرييك من خالل تحسني إجراءات مراجعة 

فواتري املتعاقدين يف برنامج تدريب قوات الرشطة العراقية. 

وقد بدأ املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بالقيام 
مبراجعات عىل أفعال وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وقد تم األخذ 
يف اإلعتبار املساعدة األمريكية أو تم التخطيط لوضعها يف اإلعتبار 

ملعالجة التوصيات املفتوحة وتقديم تقرير بهذه األعامل إىل 
الكونجرس عىل النحو الذي تتطلبه دائرة مكتب اإلدارة واملوازنة 

A-50 وقانون التفتيش العام لعام 1978 املعّدل. يف التقرير الذي 
صدر يف الربع السنوي السابق، وجد املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق بأن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية اتخذت أفعال 
تصحيحية حول عدد 4 من 6 توصيات من تلك التي أوىص بها 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق وأنها تعمل مع املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق عىل تنفيذ التوصيتني الباقيتني. 
عالوة عىل ذلك، وجد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
بأن نظام الوكالة للتدقيق والتعقب هو نظام فّعال ويدار إدارة 

جيدة. 
يف هذا الربع السنوي، ذكر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق تقارير حول مدى استجابة وزارة الخارجية إىل التوصيات 

التي يقدمها املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق. وقد 
وجد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، بأنه بينام وجد 

أن تقارير وزارة الخارجية نفذت معظم التوصيات املفتوحة وقد 
أبلغت املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بأنها أنهت 

تنفيذ عدد 38 من مجموع 45 من التوصيات، مل يستطع املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق سوى إنهاء تنفيذ 13 فقط 

منها حيث أن وزارة الخارجية مل تزود املعلومات الكافية للسامح 
بتنفيذ التوصيات األخرى. كام وجد املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق أيًضا أن وزارة الخارجية لديها عملية متابعة ونظام 
تعقب لتقارير التدقيق والتوصيات وقد وافقت عىل استخدام 
تلك العملية بخصوص تقرير وتوصيات عملية تدقيق املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق. ومع ذلك، فإنه مل توضح وزارة 
الداخلية بوضوح املسئولية التنظيمية لتقرير حالة التوصيات إىل 
الكونجرس أو لحل جميع اإلختالفات يف الرأي والتساؤالت حول 
.50-A التوصيات كام يتطلب من دائرة مكتب اإلدارة وامليزانية
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لتوصيات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق فيام يتعلق 
بالفواتري واملراجعات األخرى املتعلقة بعقد رشكة داين كورب. 

سجلت وزارة الخارجية مدخرات كربى يف مجاالت متعددة، شاملة 
التكاليف التي تم التفاوض عليها من أجل العروض، والفواتري التي 

تم إعادة تقدميها لتعديل املبالغ بها، والتقدم يف تقديم طلبات 
إعادة التمويل. 

يبني جدول 5.3 قوائم بتقارير تأثري التدقيق املايل للمفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق وقيمة اإلنجازات املالية.

أرشف املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بشكل 
مستمر عىل إذا ما قامت الوكاالت بتحقيق مدخرات من خالل 

تنفيذ توصيات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق لوضع 
التمويالت يف اإلستخدام األمثل أو التقيص إذا ما كانت التكاليف 
املعروضة قد تم تخصيصها، إجازتها أو كانت يف حدود املعقول. 

فعىل سبيل املثال، طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق من وزارة الخارجية بتوفري البيانات حول مدى استجابتهم 

اجلدول 5.2

تأثير املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق احملتمل والفعلي
مباليني الدوالرات

التراكميهذا الربع السنوياإلجنازات
أ
0.00586.62الوفورات احملتملة في حالة ترشيد استخدام األموال

ب
114.48624.48الوفورات احملتملة إذا استعادت الوكاالت التكاليف املشكوك فيها

ج
563.82656.32األموال املدخرة الفعلية واملستعادة بناء على إجراءات الوكالة في االستجابة لتوصيات املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

مالحظات: 

قانون املفتش العام لسنة 1978، § 5. )و( نّص على ما يلي:  
�أ

  )4( املصطلح "التوصية بترشيد استخدام األموال استخداماً أفضل" يعني التوصية من املكتب بإمكانية استخدام األموال بشكل أكثر كفاءة إذا اتخذت إدارة املؤسسة إجراءات لتنفيذ واستكمال التوصية، مبا في ذلك ما يلي—
   )أ( التخفيضات في النفقات

   )ب( تخفيض التزامات األموال من البرامج أو العمليات
   )ج( االنسحاب من تكاليف دعم الفائدة على قروض أو ضمانات القروض والتأمني والسندات

   )د( التكاليف غير املتكبدة من تنفيذ التحسينات املوصى بها ذات الصلة بعمليات اإلنشاء أو التعاقد أو املنح 
   )ه ( جتنب النفقات غير الضرورية الواردة في مرحلة استعراض ما قبل منح العقد أو اتفاقات املنح، أو 

  )و( أي وفورات أخرى حتدد على وجه التحديد.
قانون املفتش العام لسنة 1978، § 5. )و( ينص على ما يلي:   

�ب

  )1( املصطلح "التكاليف املشكوك فيها" تعني التكلفة التي يشك فيها املكتب بسبب—
   )أ( انتهاك مزعوم التفاق حكم القانون أو اللوائح أو العقود أو املنح أو االتفاق التعاوني أو أي اتفاق آخر أو وثيقة تنظم إنفاق األموال 

   )ب( اكتشاف أنه في وقت التدقيق، كانت هذه التكاليف غير مدعومة مبا يكفي من وثائق، أو 
   )ج( اكتشاف أنه في وقت إنفاق األموال لهذا الغرض غير ضروري أو غير معقول.

 )2( املصطلح "التكلفة غير املدعومة" تعني تلك التكلفة التي يشكفيها املكتب الكتشاف املكتب أنه في وقت التدقيق، كانت هذه التكاليف غير مدعومة بالوثائق الكافية.
ميثل هذا مجموع جلميع التكاليف املشكوك فيها لدى املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق حيث ميكن للوكاالت في نهاية املطاف أخذ إجراءاتها لتوفير األموال. 

ج 

املصدر: حتليل تقارير تدقيق املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق وتوصياته حتى تاريخ 7/2011. 
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اجلدول 5.3

تقارير تأثير املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق احملتمل والفعلي
مباليني الدوالرات

التوفير الفعلي الوفورات احملتملة من توصيات املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق  

األموال التي ميكن أن 
تستخدم استخداماً 

أفضل

التكاليف املشكوك فيها

عنوان التقريررقم التقرير

غير املسموح غير 
املعقول غير القابل 

للتقسيم
التكاليف غير 

املبالغ املوّفرة واملستردة املدعومة 

18.20  18.20مركز توزيع القوات الفيدرالي للعمليات املتقدمة في فندق هيلتون الكويت003-04  

19.70  19.70مراجعة املسائلة والرقابة على األصول املادية لسلطة االئتالف املؤقتة في بغداد011-04  

 5.19  عمليات التعاقد لسلطة االئتالف املؤقتة املؤدية إلى واملشتملة على منح العقود013-04

0.00 أ 0.04 إدارة العقود املمولة من صندوق تنمية العراق008-05  

0.00 أ 2.70  إدارة برنامج االستجابة السريعة اإلقليمية للمنح في وسط جنوب العراق 015-05  

0.00 أ   1.30إدارة العقود واملنح املستخدمة في تشييد وتشغيل مجمع الشرطة بابل 016-05  

7.80  7.80عملية رسوم املنح للمتعاقدين املشاركني في إعادة إعمار العراق 017-05  

0.00 أ  0.15 إدارة العقود واملنح واملشتريات الصغيرة املستعملة في إعادة تأهيل مكتبة كربالء 020-05  

0.00 أ  0.57 إدارة برنامج االستجابة السريعة اإلقليمية للعقود في وسط جنوب العراق 023-05  

12.80  12.80استعراض برامج حماية قوات املهام 009-06  

استعراض تسوية القيادة االنتقالية األمنية املتعددة اجلنسيات في العراق ألصول األموال املصادرة من 010-06
القوات املسلحة العراقية 

1.51 3.464.97  

تقرير التدقيق املرحلي حول استعراض املعدات املشتراه ملراكز الرعاية الصحية األولية املرتبطة بخدمات 016-06
0006-D-04-W914NS بارسونز العاملية، عقد رقم

23.30  23.30  

�استعراض شركة دينكورب الدولية احملدودة، عقد رقم029-06
C-04-S LMAQM  5.46 5.46-0030، رقم أمر املهمة 0338، لدعم برنامج تدريب الشرطة العراقية    

3.80  3.80أوضاع جهود حكومة الواليات املتحدة في مكافحة الفساد في العراق007-07  

  0.57 نتائج وتكلفة واإلشراف على عقد إعادة إعمار قطاع املياه مع شركة فلور/أميك احملدودة 018-08

0.06 أ 0.19 تكلفة ونتيجة واإلشراف على عقود برنامج احلكم احمللي مع معهد البحوث املثلثية003-09  

16.62  16.62توقف مشروع إعادة إعمار العراق يتمثل في مجموعة من اإلجراءات004-09  

الضعف طويل األمد في إشراف وزارة اخلارجية على عقد شركة دينكورب DynCorp لدعم برنامج تدريب 008-10
الشرطة العراقية

448.49502.25 508.66  

5.00  5.00عقد وزارة اخلارجية لدراسة نظام إدارة إعادة إعمار العراق010-10  

برنامج االستجابة الطارئة للقائد: قدمت املشاريع في مطار بغداد بعض املنافع، ولكن حدثت مشاكل 013-10
إهدار ومشكالت إدارية 

16.10  16.10  

69. 0.69 تلزم رقابة محسنة على منحة وزارة اخلارجية للمعهد اجلمهوري الدولي022-10  

يتم دعم التكاليف األمنية واألثار املترتبة على نقل امللكية للمعهد الدميقراطي الوطني، ولكن رقابة وزارة 001-11
اخلارجية  محدودة

 0.08 .08  

12.00  12.00دعم احلكومة العراقية لألكادميية الدولية للعراق 009-11  

برنامج العمل اجملتمعي العراقي: اتفاق الوكالة األميركية للتنمية الدولية مع مؤسسة اإلسكان التعاوني 014-11
الدولية يتوافق في األهداف، ولكن الرقابة بقدر أكبر مطلوبة

1.081.08  

يسمح سوء رقابة احلكومة على شركة أنهام وإجراءات التعاقد من الباطن اخلاص بها باكتشاف تكاليف 022-11
مشكوك فيها

113.4

586.62624.4811.35656.32 اإلجمالي  
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الطريقة التي يتبعها املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق متزج ما بني البيانات اآللية املوجودة مع التدقيق املعياري 

وتقنيات التقيص والتحقيق إلكتشاف الصفقات املشكوك فيها 
ويطور من من األدلة املرتبطة لإلستخدام يف األفعال اإلدارية أو 

املدنية أو مقاضاة جرائم اإلحتيال. املسائل التي يتم تنصيبها 
عىل نحو مالئم عن طريق اتباع الحلول اإلدارية مثل التكاليف 

املستبعدة والتعويضات، سوف يتم اإلشارة لها من خالل تقارير 
التدقيق إىل املوظفني الرسميني املختصني بتعاقدات الوكالة التخاذ 

الفعل املناسب.
استمرت إدارات التدقيق والتحقيقات الخاصة باملفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق بالتوسع يف الجهود اإلستباقية املشرتكة 
والتي تأسست يف كانون الثاين/يناير 2009. تركز هذه الجهود عىل 

برامج تحرير العراق وبرامج إعادة اإلعامر والتي متنح الوصول 
السهل إىل النقد واملرتبط بالتحكم الضعيف حول النفقات. حتى 

تاريخه، قام املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بفتح حوايل 
85 تحقيق جنايئ كنتيجة إىل هذا الجهد. كام وفر هذا املرشوع 

دعم للتحقيقات الجنائية املستمرة.
باإلضافة إىل ذلك، استمر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق يف توفري الدعم يف إجراء التدقيقات التناظرية إىل املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر أفغانستان. ◆

مبادرة التعاون يف عمليات التدقيق الجنائية 
والتحقيقات

شاركت عدد من إدارات التدقيق والتحقيقات الخاصة باملفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق مع عدد من مبادرات التدقيق 

والتحقيقات الخاصة للتعاون التناظري للتعرف عىل التزوير 
واإلهدار وإساءة االستعامل. القانون العام 106- 108 بعد تعديله، 

يتطلب من املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أن يقوم 
بإعداد تقرير التدقيق التناظري النهايئ حول جميع التمويالت 

املالمئة من أجل إعادة اإلعامر يف العراق والتي حتى اآلن تصل إىل 
مجموع أكرث من 61 مليار دوالر. خالل الخمسة أعوام املاضية، 

أجرى املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق سلسلة من 
التدقيقات وصلت إىل 24 تدقيق من العقود الرئيسية إلعادة 
اإلعامر، والتي كانت تهدف جزئياً إىل تحديد ضعف التحكم 

الداخيل. بسبب أن ذلك الضعف قد أتاح فرص للقيام بعملية 
اإلحتيال، التبديد وإساءة اإلستخدام، استخدم املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق نتائج هذه التدقيقات لتطوير اتجاهات 
التدقيق التناظرية الهادفة لتحديد اإلحتامالت الكامنة لوجود 
أخطاء. التدقيق التناظري هو فحص تصنيفي للتحكم الداخيل 
حول نفقات الربنامج أو البيانات املالية األخرى لتحديد األشياء 
الشاذة يف الصفقات الفردية والتي يجوز أن تكون مؤرش عىل 

اإلحتيال، والتبديد أو إساءة اإلستخدام. العملية التحليلية موصوفة 
يف الشكل 5.2. 

الشكل 5.2

عملية التدقيق الجنا�

البيانات املالية إلعادة إعمار العراق
(التحليل املالي جلميع معامالت وزارة الدفاع 
ووزارة اخلارجية والوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية  ٢٠٠٣–٢٠٠٩)

مبادرة حتقيقات/تدقيقات املفتش العام اخلاص 
إلعادة إعمار العراق

(البرامج املستهدفة ذات الضوابط الداخلية 
الضعيفة التي توفر وصوالً سهالً لألموال 

النقدية)

 اختبار التشابه
وتفحيص البيانات

عمليات التدقيق على عقود معينة
(عمليات التدقيق التي تستهدف 

التكاليف والنتائج والرقابة على عقود 
ومتعتاقدين معينني)

حتديد نشاط التشابه املؤشر على 
النزورير أو اإلهدار أو إساءة االستعمال 
احملتملة

التحقيقات اجلنائية ينتج عنها اإلدانات 
واالتهامات

التدقيقات على عقود املتعاقدين ينتج 
عنها اكتشاف وحتديد مواطن الضعف 
في الضوابط الداخلية

مصدر البيانات التحليل النتائج

                                                    ۱۱۰۰۱۰۰                                                    ۱۱۱۰۱۰۱۱                                                    ۱۱۱۱۰۰۱۰
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• تم اتهام رائد سابق يف الجيش األمرييك وأقر بأنه مذنبًا يف 	
غسيل األموال. 

• تم اتهام رقيب ومساعده يف الجيش األمرييك وتم إلقاء 	
القبض عليهم بخصوص مخطط الرشوة املزعومة. 

• تم اتهام رقيب سابق من الدرجة األوىل يف الجيش 	
األمرييك وأقر بأنه مذنبًا يف التآمر والرسقة.

• تم القبض عىل رقيب سابق يف الجيش األمرييك الستالمه 	
نقدية مرسوقة من العراق.

• تم اتهام مساعد ضابط متعاقد بسالح البحرية األمرييك يف 	
العراق يف مؤامرة لغسل األموال.

• صدر حكم عىل رائد بسالح البحرية األمريكية لتلقيه 	
ملكافآت غري قانونية.

يوافق اثنني من مقاولني وزارة الخارجية عىل دفع مبلغ 
يزيد عن 8.7 مليون دوالر إىل الحكومة األمريكية للفصل يف 

ادعاءات املطالبات الكاذبة 
يف 22 نيسان/أبريل 2011، فصلت الواليات املتحدة يف دعوى 

قضائية لإلبالغ عن مخالفات ضد رشكة رشكة داينكورب 
الدولية ذ.م.م. )DYnCorp( ومقاول الباطن الخاص بها ـ 

مجموعة ساندي )TSG( ـ التي ادعت أن كال الرشكتني قام 
بتسليم أو سعى يف عملية تسليم مطالبات كاذبة مبوجب 

تواصل مديرية تحقيقات املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق يف تعقب اإلدعاءات الخاصة حول التزوير 

واإلهدار وإساءة االستعامل يف العراق، مع وجود 104 من 
التحقيقات الجارية حتى تاريخ 15 متوز/يوليو. خالل هذه 

الفرتة املشمولة بالتحقيق، كان للمفتش العام الخاص إلعادة 
أعامر العراق مجموعتني من موظفي التحقيق املكلفني 

ببغداد؛ 6 منهم يف املقرات الرئيسية للمفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق يف أرلينجتون بوالية فريجينيا و11 يف 

مقر للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف املكاتب 
بوالية بنسلفانيا وفلوريدا وتكساس وأوكالهوما وكاليفورنيا. 

وتضمنت االنجازات الناتجة عن التحقيق يف هذا الربع 
السنوي 4 اعتقاالت و8 لوائح اتهام و4 إدانات وحكم واحد. 
حتي اآلن، لقد وصل محققون املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق 35 اعتقال و64 اتهام و54 إدانة وما يزيد 
عن 153.9 مليون دوالر كغرامات ومصادرات وتعويضات 

وحصائل نقدية أخري. 
ويف هذا الربع، يواصل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق إجراء عدد من التحقيقات الجنائية الهامة ذات 
الصلة بإعادة إعامر العراق والعمل بشكل وثيق مع املدعني 

العامني ووكاالت التحقيق املشاركة األمريكية واملحققني 
املشاركني يف االئتالف وموظفي انفاذ القانون من الدول 

األخري. ونتيجة لتحقيقات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق، ينتظر 3 متهمون اتهامات بناء عىل شكاوى اعتقال، 

و8 متهمون ينتظرون املحاكمة، بينام ينتظر 19 متهم آخرون 
صدور الحكم. يبني الشكل 5.3 الزيادات يف عدد اإلجراءات 
القضائية والحصيلة النقدية املحققة يف كل عام من العامني 

السابقني بناء عيل تحقيقات املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق. ومن املتوقع استمرار هذا التوجه، مع تعامل 
املدعني العامني يف الوقت الراهن مع هذا العدد الكبري من 

القضايا اإلضافية. للحصول عيل قامئة شاملة لالدانات املجمعة 
من قبل وزارة العدل )DoJ(، انظر جدول 5.4 يف نهاية هذا 

الباب. 
يالحظ املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق هذه 

األنشطة التحقيقية يف هذا الربع:
• وافق اثنني من متعاقدي وزارة الخارجية )DoS( عىل دفع 	

أكرث من 8.7 مليون دوالر للحكومة األمريكية لتسوية 
مزاعم باإلدعاءات الكاذبة. 

• تم اتهام مقاول سابق وابنه يف تهمة رشوة وتآمر. 	
• تم اتهام رائد سابق يف الجيش األمرييك وأقر بأنه مذنب 	

يف الرشوة.

الشكل 5.3
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لقد اعرتف أربعة من ضباط التعاقد العسكري الذي تآمر 
معهم "جسنت يل" بأنهم مذنبني، وهام: جون كوكرهام االبن، 

ومرقص ماكلني،وكيفن أ. ديفيس، وليفوندا سيلف. 
واجه جسنت يل عقوبة السجن مبدة تصل إىل 15 سنة عن 
كل تهمة رشوة، فضاًل عن غرامة مببلغ قدره 250.000 دوالر 
أو ثالث أضعاف قيمة الرشوة عن كل تهمة. كام واجه أيًضا 
عقوبة السجن ملدة تصل إىل خمسة سنوات يف السجن عن 

تهمة التآمر فضاًل عن غرامة مببلغ قدره 250000 دوالر. 
ال زال جورج يل ـ رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
السابق لرشكة ديناميكس الدولية ـ طليًقا. الئحة االتهام هي 

مجرد تهمة، واملتهم بريء حتى تثبت إدانته. 
يتم إجراء القضية من قبل املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق وجهاز التحقيقات الجنائية التابع لوزارة الدفاع 
)DCIS( ووحدة القيادة املركزية للتحقيقات الجنائية يف 
 )CID-MPFU( الجيش األمرييك لالحتيال يف املشرتيات

ودائرة اإليرادات الداخلية )IRS( وإدارة الهجرة والجامرك 
 .)FBI( ومكتب التحقيقات الفيدرايل )ICE(

تم اتهام رائد سابق بالجيش األمرييك واعرتف بأنه مذنب يف 
الرشوة 

يف 13 متوز/يوليو 2011، أقر ديريك ل. شومييك ـ رائد سابق 
يف الجيش األمرييك ـ بأنه مذنب يف املعلومات الجنائية التي 
تتهمه بتهمتني رشوة. وفًقا لوثائق املحكمة، تم نرش شومييك 

الجند يف معسكر عريفجان بالكويت بصفته ممثل مسئول 
التعاقد املسئول عن تنسيق وقبول توصيل املياه املعبأة 

تدعياًم للقوات األمريكية يف العراق. أثناء خدمته يف الكويت، 
وافق شومييك عىل مساعدة مقاول بتسليمه للمياه املعبأة. 

ويف املقابل، دفع املتعاقد إىل شومييك إجاميل مبلغ قدره 
215000 دوالر تقريبًا تم تسليم معظمه إىل نائب شومييك 

يف لوس أنجلوس. استلم شومييك مبلًغا إضافيًا مبقدار 35000 
دوالر من مقاول آخر لنفوذه املتصور ملنح عقود املياه 

املعبأة يف أفغانستان. ويف مجمل ذلك، أقر شومييك باستالمه 
مبلغ قدره 250.000 دوالر من هذان املتعاقدات التابعان 

للحكومة يف عامي 2005 و 2006. 
واجه شومييك عقوبة السجن مبدة تصل إىل 15 سنة عن 
كل تهمة رشوة فضاًل عن غرامة مببلغ قدره 250000 دوالر. 

باإلضافة إىل ذلك، لقد وافق شومييك عىل مصادرة جنائية 
مبلغ قدره 250000 دوالر إىل الحكومة األمريكية. مل يكن 

موعد النطق بالحكم مقرًرا بعد من قبل املحكمة.
يتم إجراء القضية من قبل املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق وجهاز التحقيقات الجنائية التابع لوزارة الدفاع 
ووحدة القيادة املركزية للتحقيقات الجنائية يف الجيش 

األمرييك لالحتيال يف املشرتيات ودائرة اإليرادات الداخلية 
وإدارة الهجرة والجامرك ومكتب التحقيقات الفيدرايل. 

عقد رشكة داينكورب مع وزارة الخارجية من أجل تقديم 
تدريب الرشطة املدنية يف العراق.

وافقت رشكة داينكورب عىل دفع مبلغ قدره 7.7 مليون 
دوالر إىل الحكومة األمريكية للفصل يف االدعاءات ذات 

الصلة بقيامها بتسليم مطالبات مضخمة من أجل تشييد 
معسكرات حاوية يف مناطق مختلفة يف العراق. وافقت 

مجموعة ساندي عىل دفع مبلغ قدره 1.01 مليون دوالر 
للفصل يف االدعاءات ذات الصلة بسعيها لتسديد بدل 

الخطر التي ادعت زوًرا أنها قد دفعت للموظفني األمريكيني 
املغرتبني العاملني يف العراق. 

تم رفع الدعوى يف بادئ األمر من قبل اثنني من املوظفني 
السابقني مبجموعة ساندي ـ مبوجب تلك الدعاوى أو املبلغني 

عن املخالفات ـ أحكام قانون االدعاءات الكاذبة االتحادية، 
التي تسمح لألفراد العاديني ـ يطلق عليهم اسم "املتحدثني" 
ـ لرفع الدعاوى بالنيابة عن الواليات املتحدة واستالم نسبة 

من عائدات التسوية والحكم املمنوحة ضد أي مدعي عليه. 
نتيجًة للتسوية، سوف يستلم املتحدثني االثنان مبلغ يصل إىل 

481710 دوالر كنصيبهام يف اسرتداد الحكومة. 
يتم إجراء القضية بواسطة املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق ومكتب وزارة الخارجية الخاص مبفتش العام 

 .)DoS OIG(

أقر الرئيس السابق لرشكة ديناميكس الدولية بأنه مذنب يف 
التآمر والرشوة ذات صلة بعقود وزارة الدفاع يف العراق
يف 15 متوز/يوليو 2011، أقر "جسنت دبليو يل" ـ الرئيس 

السابق لرشكة يل ديناميكس الدولية، ومقاول دفاع يقدم 
خدمات للجيش األمرييك يف العراق ـ أنه مذنب يف تهمة 
اتهامه بعرض مخطط لرشوة مسئولني عسكريني من أجل 
الحصول عىل عقود حكومية. أقر "يل" بذنبه يف املحكمة 
الجزئية األمريكية للمنطقة الرشقية من والية بنسلفانيا 

بتهمة التآمر الرتكاب رشوة وأربعة تهم رشوة. تم اتهام "يل" 
ووالده ـ جورج إتش يل االبن ـ يف عريضة اتهام فض أختام يف 

27 أيار/مايو 2001 يف املنطقة الرشقية من والية بنسلفانيا. 
اعرتف جسنت يل بأنه تآمر مع والده وآخرين لرشوة ضباط 

تعاقد عسكري من أجل الحصول عىل عقود حكومية لدعم 
العمليات القتالية األمريكية يف العراق. وفًقا لوثائق املحكمة، 

قدم "جسنت يل" أشياء قيمة تتضمن نقود وتذاكر طريان 
ووجبات وإقامة فندقية وزيارات تدليك ووظائف ـ بقيمة 

تزيد عن 1.2 مليون دوالر ـ إىل مسؤولني حكوميني يف مقابل 
اإلجراءات الرسمية التي ساعدته يف الحصول عىل عقود 

وزارة الدفاع )DoD( املربحة. تضمن العقد عقود مباليني 
الدوالرات خاصة بتخزين األسلحة يف مستودعات مختلفة يف 

العراق فضاًل عن املياه املعبأة يف زجاجات. 
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شباط/فرباير 2005 حتى كانون األول/ديسمرب 2006، جنبًا إىل 
جنب مع رواد الجيش السابقني ـ منح أعامل تعاقد خاصة 
بالجيش وقام عىل نحو غري سليم بالكشف عن معلومات 
التعاقد إىل رشكتني كانت تسعى وراء الحصول عىل عقود 

من الجيش األمرييك. وفًقا لالئحة االتهام ـ نتيجًة لإلجراءات 
املتخذة من قبل الرقيب والرائدين ـ استلمت تلك الرشكات 

مبلغ قدره 25 مليون دوالر تقريبًا من املتعاقدين من 
أجل تسليم املياه املعبأة والسلع األخرى إىل قواعد الجيش 

األمرييك يف العراق والكويت، فضاًل عن طالء وتنظيف مرافق 
وزارة الدفاع يف الكويت. ويف املقابل، فقد زعم  تلقى الضابط 

ورائدين نقود ، وتذاكر طريان، إقامة فندقية، وقدرتهم عىل 
إخفاء كميات كبرية  من النقود يف خزنة مخبأة تقع يف فيال 

تابعة ملوظف بوزارة الدفاع قام بالعمل يف مكتب  شئون 
الدولة املضيفة مبعسكر أريفجان.

وتزعم الئحة االتهام أيضا أن الضابط قد تعهد مباله 
الذي حصل عليه من الرشوة إىل رشيكه والذي حصل عىل 

امتيازا من عام 2005 ترشين األول / أكتوبر إىل شهر كانون 
األول/ديسمرب عام 2008 لبيع  املالبس وغريها من املواد يف 
مختلف القواعد األمريكية بالكويت وأبقى عىل الحسابات 
املرصفية بالكويت والواليات املتحدة . وتزعم الئحة االتهام 

أن الرشيك رتب لنقل أموال الرشوة من الكويت إىل الواليات 
املتحدة إىل حيازة الضابط و زوجته وصديقته. عالوة عىل 
ذلك، فقد أشارت الئحة االتهام إىل أن الضابط ورشيكه قد 

ساعدوا أحد الرائدين يف محاوالته الستعادة مابني 200.000 
دوالر و 250.000 دوالر من أموال الرشوة ونقل ذلك املال 

من الكويت إىل الواليات املتحدة. 
تم توجيه العديد من االتهامات  للضابط:

• واحدا من  االتهامات  بالتآمر الرتكاب  جرمية الرشوة 	
ينطوى عىل حكم بالسجن يصل إىل خمس سنوات كحد 

أقىص
• إثنان من االتهامات  بالرشوة املوضوعية تنطوى عىل حكم 	

بالسجن يصل إىل 15 عاما كحد أقىص
• واحدا من االتهامات  بالتآمر الرتكاب  جرمية غسيل 	

األموال وستة من اتهامات غسيل األموال املوضوعية 
ينطوي عىل حكم يصل إىل عرشين عاما لكل اتهام عىل 

حدة
• الحبس، والذي يشمل عىل حكم يصل إىل خمس سنوات 	

كحد أقىص
وتم اتهام رشيك الضابط بتهمة التآمر الرتكاب  جرمية 

الرشوة وأربع تهم لجرمية غسيل األموال املوضوعية. إنها 
تواجه عقوبة تصل إىل عرشين عاماً التهامها بتهمة التامر 

لغسل األموال وكال من تهم غسيل األموال املوضوعية . كام 
يواجه كليهم غرامات ومدة إفراج تحت اإلرشاف، يف حال 

تم اتهام رائد سابق بالجيش األمرييك وأقر بأنه مذنب يف 
غسيل األموال 

يف 11 أيار/مايو  2011، اقر تشالز جوزيف باوي االبن ـ 
رائد متقاعد بالجيش األمرييك ـ أنه مذنب يف املعلومات 

الجنائية املقدمة يف 14 نيسان/أبريل 2004، التي تتهمه يف 
تهمة التورط يف معامالت نقدية يف ممتلكات مستمدة من 
نشاط غري قانوين محدد. وفًقا لوثائق العقد، أصبح باوي ـ 
أثناء فرتة خدمته يف الكويت من نيسان/أبريل 2004 حتى 
نيسان/أبريل 2005 ـ صديًقا لرائد سابق بالجيش األمرييك 
يدعى جون كوكرهام ـ الذي أعطى التوجيهات إىل املتعاقد 
الحكومي بالدفع إىل باوي مبالغ مالية بدال عن منحه لعقد 

املياه املعبأة. أقر باوي بأنه قد استلم أربعة حواالت مرصفية 
مببلغ قدره 100.000 دوالر تقريبًا كل من املتعاقد بني متوز/
يوليو 2005 و شباط/فرباير 2006. كام اعرتف باوي أيضا أنه 

دخل يف اتفاق تشاور مخادع مع املتعاقد إلخفاء املدفوعات. 
واجه باوي عقوبة السجن ملدة تصل إىل 10 سنوات 

وغرامة مببلغ قدره 250.000 دوالر. باإلضافة إىل ذلك، وافق 
باوي عىل دفع مبلغ قدره 400.000 دوالر كتعويض للحكومة 

األمريكية. مل يكن موعد النطق بالحكم مقرًرا بعد من قبل 
املحكمة. 

تجري متابعة القضية من قبل املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق وجهاز التحقيقات الجنائية التابع لوزارة الدفاع 

ووحدة القيادة املركزية للتحقيقات الجنائية يف الجيش 
األمرييك لالحتيال يف املشرتيات ودائرة اإليرادات الداخلية 

وإدارة الهجرة والجامرك ومكتب التحقيقات الفيدرايل.

تم اتهام وإلقاء القبض عىل رقيب ومساعدة بالجيش 
األمرييك يف تهمة رشوة

يف 21 حزيران/يونيو 2011، تم الكشف عن الئحة اتهام 
11 تهمة يف املحكمة الفيدرالية يف ويلنج، فريجينيا الغربية، 
تتهم رقيب من الدرجة األوىل بالجيش األمرييك ومساعده 
ـ رقيب أول سابق يف الجيش األمرييك ـ بخصوص أدوارهم 

املزعومة يف مخطط رشوة وغسيل أموال يف معسكر أريفجان 
بالكويت. 

تتهم الئحة االتهام ـ املرتجعة من قبل هيئة محلفني 
اتحادية يف املنطقة الشاملية من والية فريجينيا الغربية 

يف 8 حزيران/يونيو 2011 ـ رقيب بالجيش باستالمه مبلغ 
يزيد عن 170000 دوالر يف رشاوى من رشكتني متتلك عقود 

وزارة الدفاع يف الكويت. كام تتهم الئحة االتهام أيًضا 
الرقيب ومساعده بغسيل األموال من خالل حسابات بنكية 

يف الكويت والواليات املتحدة. تم إلقاء القبض عىل كال 
الشخصني دون وقوع حوادث يف 21 حزيران/يونيو 2011. 

تزعم الئحة االتهام أن الرقيب ـ أحد كبار ضباط 
املشرتيات غري املفوضني الذي خدم يف معسكر أريفجان من 
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القيادة املركزية للتحقيقات الجنائية يف الجيش األمرييك 
لالحتيال يف املشرتيات.

القبض عىل رقيب سابق يف الجيش األمرييك الستالمه أموال 
نقدية مرسوقة من العراق

يف 7 متوز/يوليو 2011، تم القبض عىل رقيب سابق بالجيش 
األمرييك يف مقاطعة لوس أنجلوس بكاليفورنيا، بناًء عىل 

شكوى مقدمة يف املحكمة الجزئية األمريكية، تتهمه باستالم 
أكرث من 12.000 دوالر من األموال املرسوقة من العراق. 
وفًقا لوثائق املحكمة، لقد متت رسقة األموال بواسطة 
جندي آخر بالجيش األمرييك كان قد نرش الجند يف طليل 
بالعراق يف عام 2008 وأرسل إىل الرقيب السابق بالجيش 

األمرييك. كانت األموال دفع نقدي موجب االستالم بواسطة 
مقاول محيل الذي فشل يف الظهور من أجل الدفع. بعدئذ 

متت رسقة األموال، وتم تخبئتها يف حيوان محنط وتم إرساله 
عرب نظام الربيد األمرييك إىل الرقيب السابق يف كاليفورنيا. 

تم التحقيق يف القضية من قبل املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق وجهاز التحقيقات الجنائية التابع لوزارة 

الدفاع ووحدة القيادة املركزية للتحقيقات الجنائية يف 
الجيش األمرييك لالحتيال يف املشرتيات.

تم اتهام مساعد لضابط تعاقد من قوات مشاة البحرية 
األمريكية يف العراق يف مؤامرة غسيل أموال.

يف 19 متوز/يوليو 2011، تم تقديم معلومات جنائية يف 
املحكمة الجزئية األمريكية تتهم مساعد لضابط تعاقد يف 

قوات مشاة البحرية األمريكية يف العراق بتهمة تآمر واحدة 
تشمل علية غسيل أموال مببلغ قدره 150.000 دوالر تقريبًا 

يف رشاوى من مقاولني يف العراق. 
وفًقا لوثائق العقد تم استالم األموال بواسطة ضابط 

تعاقد يف قوات مشاة البحرية األمريكية املتمركزة يف معسكر 
الفلوجة بالعراق بني عامي 2005 و2008 من اثنني من 

املتعاقدين يف العراق. أنشأ مساعد ضابط التعاقد حسابات 
بنكية إللغاء ومتويه الطبيعة واملوقع واملصدر وامللكية 

ومراقبة األموال. بعد ذلك تم تحويل تلك األموال من العراق 
إىل الواليات املتحدة عرب الحواالت النقدية والبنكية. قام 

املساعد بخصم حصة بنسبة 20٪ ثم قام بتحويل األموال إىل 
ضابط التعاقد أو نائبًا له. 

تم التحقيق يف القضية من قبل املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق وجهاز التحقيقات الجنائية التابع لوزارة 

الدفاع ووحدة القيادة املركزية للتحقيقات الجنائية يف 
الجيش األمرييك لالحتيال يف املشرتيات.

 رائد يف قوات مشاة البحرية األمريكية
 يحكم عليه لتلقي إكراميات غري قانونية

إدانتهم. وتسعى أيضا الئحة االتهام إىل مصادرة أي ثروات أو 
أموال متضمنة يف االتهامات املدعاة.

ويتم إدارة القضية من قبل املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق، وجهاز التحقيقات الجنائية لوزارة الدفاع، 

وحدة القيادة املركزية للتحقيقات الجنائية يف الجيش 
األمرييك لالحتيال يف املشرتيات، ومكتب التحقيقات 

الفيدرايل. 

تم اتهام رقيب سابق بالجيش األمرييك وأقر بأنه مذنب يف 
تآمر ورسقة

يف 28 حزيران/يونيو 2011، اقر روبرت أ. نيلسون ـ رقيب 
سابق من الدرجة األوىل بالجيش األمرييك ـ بأنه مذنب يف 

املحكمة الجزئية األمريكية يف رسقة معدات خاصة بالجيش 
األمرييك ذات صلة بعمله كضابط غري مفوض يساعد يف 
تدريب جنود الجيش العراقي يف املوصل بالعراق يف عام 

2008. تم اتهام نيلسون يف معلومات جنائية بتهمة واحدة 
بالتآمر لرسقة املمتلكات العامة. وفًقا لوثائق املحكمة، قام 

ويلسون بنرش الجنود للتوجه إىل تشغيل قاعدة داميوند 
باك بالعراق بصفته ضابط غري مفوض مسئول عن الفريق 

االنتقايل للقيادة العسكرية لعمليات نينوي. ساعد هذا 
الفريق االنتقايل يف تدريب وحدات الجيش العراقي املتمركزة 

عىل مقربة منها. 
أثناء فرتة خدمته يف العراق، اتفق نيلسون مع مرتجم 

الجيش األمرييك عىل رسقة مثانية مولدات من العديد 
من أكرث القواعد التي يوجد بها قطع عديدة من املعدات 
املستخدمة. عندما متت رسقة املولدات من القاعدة، اتخذ 

املرتجم الرتتيبات الالزمة لبيعها يف السوق السوداء يف 
العراق. أقر نيلسون بأنه قد تسلم نصف عائدات املبيعات 
من املعدات املرسوقة مببلغ قدره 35.000 دوالر تقريبًا من 
األموال التي حولها شقيق املرتجم إىل حساب نيلسون. ويف 

مجمل األمر، أقر نيلسون باستالم مبلغ قدره 44.830 دوالر 
تقريبًا من هذا املخطط. يستمر التحقيق يف هذه املؤامرة. 

عند صدور الحكم، واجه نيلسون عقوبة السجن ملدة 
خمسة سنوات إضافًة إىل غرامة مببلغ 250.000 دوالر كحد 

أقىص وفرتة تصل إىل ثالثة سنوات من اإلفراج تحت اإلرشاف 
بعد قضاء مدة السجن. إضافًة إىل ذلك، وافق نيسلون 

عىل مصادرة جنائية مببلغ قدره 44.830 دوالر إىل الواليات 
املتحدة. ومن املقرر صدور الحكم يف 5 ترشين األول/أكتوبر 

 .2011
تتم املحاكمة يف هذه القضية من وكيل قبل املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق بناًء عىل تفاصيل مقدمة إىل 
قسم التزوير من الشعبة الجنائية بوزارة العدل. تم التحقيق 
يف القضية من قبل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

وجهاز التحقيقات الجنائية التابع لوزارة الدفاع ووحدة 
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أجنبية للتشييد والهندسة تتبع القطاع الخاص. وتتضمن 
الئحة االتهامات واالحتيال والتآمر واستخدام التسهيالت بني 

الدول واألجنبية لتوزيع عائدات الرشوة أو التشجيع عليها 
وتداوالت غري مرشوعة للامل واإلدالء بإقرارات رضيبية 
كاذبة، وأخريا التخلف املتعمد عن القيام بالكشف عن 

الحسابات املرصفية األجنبية .
وتتضمن الئحة االتهامات اتهام موظفي فيلق املهندسني 
بالجيش األمرييك بتلقى عائدات تفوق 5 مليون دوالر فيام 
يتعلق مبنح وإدارة أكرث من 50 مليون دوالر املدرجة بعقود 

فيلق املهندسني يف الجيش األمرييك واملمنوحة للرشكات 
منذ عام 2005 حتى عام 2008 . وقد تورط موظفي فيلق 

املهندسني بالجيش األمرييك يف عملية املراجعة واملنح 
للمقاولني الباحثني عن عقود فيلق املهندسني بالجيش 

األمرييك املربحة يف منطقة شامل منطقة الخليج والعراق، 
باإلضافة إىل مرحلة إدارة ما بعد املنح واملراقبة وتعديل مثل 

تلك العقود. وقد شارك مهندسان مرشوع فيلق املهندسني 
بالجيش األمرييك يف مخطط إلمداد املتعاقدان باملساعدة 

واإلجراء الرسمي املوايت لصالح رشكاتهم. وقد تضمنت تلك 
األعامل، اإلمداد باملعلومات الرسية، متضمنة مواد تقييم 

أسعار العقد الداخلية املعدة من قبل فيلق املهندسني 
بالجيش األمرييك، وأيضا اإلمداد مبعلومات تقييم األسعار 

للمقاولني املنافسني، والقيام بتوجيه عقود فيلق املهندسني 
بالجيش األمرييك لهذان املتعاقدان، وأخريا املوافقة عىل دفع 

مبالغ مربحة لتلك الرشكات. 
وقد تم القيام بتلك األعامل املزعومة يف مقابل رشاوى 
وعموالت قبلها مهنديس مرشوع فيلق املهندسني بالجيش 
األمرييك من املتعاقدين، وأحيانا كان يتم تلقيها من خالل 

نائب املهندس املقيم مبرشوع فيلق املهندسني بالجيش 
األمرييك. باإلضافة لعمله كموظف عقود بفيلق املهندسني 
بالجيش األمرييك فقد عمل نائب املهندس املقيم مبرشوع 

فيلق املهندسني بالجيش األمرييك "كسمسار" ألحد مهندسني 
املرشوع، مقرتبا من املتعاقدين األجانب بداخل منطقة شامل 
العراق وما حولها عازما عىل تقديم الرشاوى والعموالت لكال 
من مهندس املرشوع ونائب املهندس املقيم وذلك يف مقابل 

إرساء العطاء واالختيار واملنح وإدارة العقود بفيلق املهندسني 
للجيش األمرييك. 

وقد تضمنت الئحة االتهام اإلدعاء بأنه قد تم استخدام 
ستة من الحسابات املرصفية باألردن ومرص لنقل املبالغ 

غري املرشوعة من الرشاوى والعموالت للحسابات املرصفية 
بالواليات املتحدة، ومقر عىل األقل عرشة من حسابات 

الواليات املتحدة يوجد بوالية نيوجريىس. ومبقتىض الئحة 
االتهام، فقد تم اتهام أحد مهندىس املرشوع بتهمة اإلدالء 
عمدا بإقرارات رضيبية كاذبة وتعمد عدم تقديم تقارير 

الحسابات املرصفية األجنبية لوزارة املالية بالواليات املتحدة. 

 
يف 25 نيسان/أبريل 2011، تم الحكم عىل الرائد ريتشارد 
هارينجتون ـ قوات مشاة البحرية األمريكية ـ يف املحكمة 

الجزئية األمريكية يف رايل بوالية كارولينا الشاملية، بالسجن 
اثنا عرش شهرًا ويوم واحد متبوًعا بعام من اإلفراج تحت 

اإلرشاف. كان الحكم نتيجًة العرتافه بأنه مذنب يف 18 ترشين 
األول/أكتوبر 2010، يف معلومات جنائية تم تقدميها يف 3 
أيلول/سبتمرب 2010، تم فيها اتهام هارينجتون باستخدام 

منصبه يف قوات مشاة البحرية األمريكية الستالم أموال 
وساعات يد وسجادة فارسية يف مقابل تقديم العقود 

العسكرية إىل الرشكات.
خالل عام 2005، كان هارينجتون متمركزًا يف معسكر 
الفلوجة بالعراق، بصفته ممثل مسؤول التعاقد. مكلف 

بالتفتيش وقبول العمل من املتعاقدين ومراقبة التزامهم، 
التمس ظلاًم وقبل هدايا من املتعاقد أثناء العمل يف عقد 
مببلغ 2.2 مليون دوالر مع مجموعة الجزائر، وفًقا لوثائق 

العقد.
وتتابع هذه القضية من قبل املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق وجهاز التحقيقات الجنائية التابع لوزارة الدفاع 
.)NCIS( ودائرة التحقيق الجنائية البحرية

تحقيقات الوكالة األخرى

تم اتهام موظفني سابقني بفيلق املهندسني بالجيش األمرييك 
وآخرين يف رشوة ومخطط رشوة 

يف الرابع عرش من شهر متوز/يوليو، عام 2011، تم توجيه 
االتهام بالئحة االتهام رقم 54 التي تم كشف النقاب عنها 

أخريا بالواليات املتحدة يف دائرة محكمة نيويورك ،مقاطعة 
نيوجرىس، لثالث مهندسني تابعني لفيلق املهندسني بالجيش 
األمرييك )USACE( وتضمن االتهام أيضا موظفني أجانب 

متعاقدين. وذلك لدورهم املزعوم يف مخططات الرشوة 
واالبتزاز واالحتيال عىل حكومة الواليات املتحدة وذلك 

فيام يتعلق باملنحة التي تقدر بأكرث من 50 مليون دوالر 
يف العقود املربمة الخاصة بالبنية التحتية والتشييد بفيلق 

املهندسني بالجيش األمرييك بالعراق. ويتكون الخمس 
متهمني من: اثنني من املهندسني السابقني يف فيلق املهندسني 

بالجيش األمرييك لشامل منطقة الخليج والعراق، ومواطن 
عراقي يعمل مبوجب عقد خدمات يف فيلق املهندسني 
بالجيش األمرييك كنائب مهندس مقيم لشامل منطقة 
الخليج، ومواطن من بريطانيا العظمى من املقيمني يف 

اليونان والعراق كان يشغل فيام سبق منصب نائب رئيس 
العمليات لرشكة أجنبية للتشييد والهندسة تتبع القطاع 
الخاص، ومواطن عراقي كان يعمل مدير مرشوع لرشكة 
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بسبب االحتيال أو الفساد داخل الجيش, من ضمنهم أولئك 
املتورطني يف عقود إعادة إعامر العراق أو عقود دعم الجيش 

يف العراق. وتنشا هذه القضايا كنتيجة لالتهامات الجنائية 
املوجودة يف محاكم املقاطعات الفيدرالية واالدعاءات 

الخاصة بعدم مسئولية املقاول والتي تتطلب فحص قائم عىل 
الوقائع بواسطة مسئول التعليق والحظر يف الجيش. وكان 

من مثار التحقيق يف هذا الجانب أنه تسبب يف اإليقاف عن 
العمل لفرد، وتقديم 18 اقرتاح بالحرمان من العمل وحرمان 

3 أفراد من العمل. وىف خالل الفرتة من 1 نيسان/أبريل 
إىل 30 حزيران/يونيو 2010، أوقف الجيش متاعاقد واحد 
بناء عىل إدعاءات باالحتيال يف العراق والكويت. باإلضافة 
إىل ذلك، فقد قدم الجيش اقرتاحا بحرمان 15 متعاقداً من 
العمل خالل تلك الفرتة. إىل اآلن ، فقد أوقف الجيش 111 

فرد عن العمل وتضمن اإليقاف أيضا الرشكات املتورطة 
يف عقود إعادة األعامر واالكتفاء الذايت الداعمة للجيش يف 

العراق والكويت ،وتم قدم اقرتاح بحرمان 157 فرد ورشكات 
من العمل، مام أدى إىل حرمان نهايئ من العمل ل 118 فرد 

ويرتاوح ذلك الحرمان من 9 أشهر إىل عرش سنوات. 
ويقوم فرع االحتيال يف املشرتيات مبالحقة رشكات وأفراد 
إضافيني ذو صلة باالحتيال املتعلق بعقود الجيش يف العراق 
والكويت ومواقع أخرى يف جنوب غرب آسيا، هذا مع وجود 

إجراءات إيقاف وحرمان من اعمل إضافية متوقعة خالل عام 
2011. 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 5.5. للحصول عىل قامئة كاملة 
باملعطّل واملمنوع، انظر امللحق ه. ◆

وتسعى حكومة الواليات املتحدة ملصادرة أكرث من 5 مليون 
دوالر من العائدات املتصلة بالتداوالت غري املرشوعة، مبا يف 
ذلك مقر مهندس املرشوع وسبع من السيارات والدراجات 

البخارية. 
ويتم إدارة القضية من قبل جهاز التحقيقات الجنائية 

لوزارة الدفاع ،مصلحة الرضائب،  مؤسسة املهندسني املدنني 
،وحدة القيادة املركزية للتحقيقات الجنائية يف الجيش 

األمرييك لالحتيال يف املشرتيات.

تحديث مبادرة االدعاء العام للمفتش العام إلعادة اعامر 
العراق 

تواصل مبادرة االدعاء العام للمفتش العام إلعادة اعامر 
العراق )SIGPRO( إحداث تأثري موضوعي. ويف أواخر عام 

2009 ، يف محاولة لزيادة موامئة املصادر مع عدد القضايا 
املتزايد ،فقد طور املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق برنامجا حيث استأجر ثالثا من املدعني السابقني 
املحنكني واملوقرين بوزارة العدل. وقد تم تخصيصهم للعمل 

كمجموعة متكاملة يف قسم االحتيال يف الشعبة الجنائية 
بوزارة العدل وذلك ملالحقة حاالت التحقيق الخاصة 

باملفتش العام الخاص بإعادة اعامر العراق قضائيا، متولني 
أيضا عدد القضايا املعروضة الخاصة بهم يف وزارة العدل، 

وعاملني عن قرب مع املستشار القانوين العام للمفتش العام 
الخاص بإعادة إعامر العراق ومدعني آخرين بوزارة العدل يف 
الحاالت املسندة للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق. 

قد استقر محاميون )املفتشني املحرتفني ( بشكل قاطع يف 
وزارة العدل وبحوزتهم قوائم دعاوى كاملة ملسائل االحتيال 
الجنايئ النابعة من جهود إعادة إعامر العراق. فهم حاليا إما 

يقودون أو منغمسني بشكل ملحوظ يف مجموعة مسائل 
اإلدعاء وما زالوا يقومون بأدوار متكاملة يف تطور ومالحقة 

قضائيا الحاالت التي تم العمل عليها من قبل مديرية 
التحقيقات للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق.

التعليق والحظر

منذ كانون األول/ديسمرب 2005، واملفتش العام إلعادة إعامر 
العراق يعمل عن قرب مع وزارة العدل، ووحدة الكشف عن 
االحتيال يف املشرتيات الرئيسية لدى قيادة التحريات الجنائية 

للجيش األمرييك، ودائرة التحقيقات الجنائية يف وزارة 
الدفاع األمريكية, وقسم اكتشاف االحتيال يف املشرتيات 

)PFB( التابع لوكالة الخدمات القانونية يف الجيش وذلك 
إليقاف وحظر التعامل مع املقاولني واملوظفني الحكوميني 



حتقيقات املفتش العام إلعادة إعمار العراق

I  125 تقرير إلى الكوجنرس I 30 متوز/يوليو، 2011

اجلدول 5.4

اإلدانات )على حسب ما أوردته وزارة العدل(

التهماالسم 
�تاريخ
احلكماإلدانة

جسنت دبليو لي، متعاقد سابق 
بوزارة الدفاع 

معّلق2011/07/15التآمر والرشوة

�روبرت أيه نيلسون،
رقيب سابق بالواليات املتحدة 

األمريكية 

معّلق2011/06/28التآمر لسرقة املمتلكات العامة 

�ديريك شومييك، 
رائد أمريكي سابق

معّلق2011/06/13الرشوة

�تشارلز باوي،
رائد متقاعد أمريكي

االنخراط في معامالت نقدية في ممتلكات متأتية من أنشطة محددة 
غير قانونية 

معّلق2011/05/11

ريتشارد رازو، متعاقد بوزارة الدفاع 
سابق وموظف بوزارة اخلارجية

معّلق2011/02/28االحتيال واالحتيال اإللكتروني

�الرائد كيفني شروك،
الواليات املتحدة األمريكية

معّلق2011/02/08غسيل األموال

�إدي بريسلي،
رائد أمريكي سابق

الرشوة والتآمر للحصول على الرشوة واالحتيال في اخلدمات 
املسلتزمة لألمانة والتأمر في غسيل األموال والدخول في املعامالت 

النقدية ذات العائدات اإلجرامية

معّلق2011/02/08

إيوريكا بريسلي، متعاقد سابق وزوج 
ألحد العسكريني

الرشوة والتآمر للحصول على الرشوة واالحتيال في اخلدمات 
املسلتزمة لألمانة والتأمر في غسل األموال والدخول في املعامالت 

النقدية ذات العائدات اإلجرامية

معّلق2011/02/08

أسامة عايش، موظف سابق في 
السفارة األمريكية في بغداد

سرقة املال العام، واالنخراط في األعمال ذات التأثير على املصالح 
الشخصية املالية

42 شهرا في السجن؛ 36 شهرا من االفراج حتت 2011/02/02
اإلشراف؛ ورد 243416 دوالر، وغرامة 5000 دوالر 

النقيب براينت وليامز، الواليات 
املتحدة األمريكية

معّلق2010/12/17االحتيال في اخلدامت التي تستلزم األمانة، وقبول الرشاوى

�مارك كارنس،
رقيب بالقوات اجلوية األمريكية

20 شهرا في السجن؛ 3 سنوات من االفراج 2010/12/16الرشوة
املشروط، وغرامة 4.000 دوالر

�ميشيل آدامز،
متعاقد سابق بوزارة الدفاع 

15 شهرا في السجن يتبعها اإلفراج حتت اإلشراف2010/12/07الرشوة

فرانكي هاند جونيور، متقاعد برتبة 
مالزم بالبحرية األمريكية

3 سنوات في السجن ومصادرة 757,525 دوالر2010/12/07التزوير والرشوة وتلقي الهبات غير املشروعة 

بيتر دوون، متعاقد سابق بوزارة 
الدفاع

14 شهرا في السجن، و2 سنة من اإلفراج حتت 2010/11/19الرشوة
اإلشراف

معّلق2010/11/05التآمر لالحتيالسلفاتوري بيبي

معّلق2010/11/05التآمر لالحتيالبيريسي بيليتيري

الرائد سانشيز رودريك، الواليات 
املتحدة األمريكية

5 سنوات في السجن؛ 3 سنوات من االفراج حتت 2010/10/27الرشوة
اإلشراف؛ وغرامة 15000 دوالر

امليجور ريتشارد هارينجتون، مشاة 
البحرية األمريكية

12 شهرا و1 يوم في السجن ورد املال 2010/10/18تلقي الهبات غير املشروعة

اللفتنانت كولونيل بروس جيليت، 
اجليش االحتياطي األمريكي

1 عام حتت املراقبة؛ وغرامة 2000 دوالر؛ و160 ساعة 2010/10/06األفعال التي متس مصلحة شخصية مالية
من خدمة اجملتمع، وعدم القدرة على حيازة سالح 

ناري

مرمي ستينبوش، رقيب أول سابق 
مبشاة البحرية األمريكية

5 سنوات حتت املراقبة ورد 25000 دوالر2010/10/05الرشوة

معّلق2010/10/01قبول العموالتاسماعيل ساليناس

37 شهرا في السجن؛ 3 سنوات حتت املراقبة، ورد 2010/09/02التآمردوروثي إليس
360000 دوالر

تابع في الصفحة التالية
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التهماالسم 
�تاريخ
احلكماإلدانة

وجدي بيرجاس، موظف تعاقد سابق 
في وزارة الدفاع

معّلق2010/08/11الرشوة وغسل األموال

امليجور مارك فولر، مشاة البحرية 
األمريكية

1 سنة و1 يوم في السجن، وغرامة 198.510 دوالر، 2010/08/04هيكلة معامالت مالية
و200 ضريبة خاصة

امليجور تشارلز سبليت، الواليات 
املتحدة األمريكية

21 شهرا في السجن؛ 2 سنة من اإلفراج املشروط؛ 2010/07/07بيانات كاذبة
ومصادرة 107.900 دوالر و17.120.000 من الدينار 

العراقي

النقيب غونزاليس فاوستينو، 
الواليات املتحدة األمريكية

15 شهرا في السجن؛ 1 سنة من االفراج املشروط؛ 2010/06/24تلقي مكافأة من موظف عمومي
10.000 دوالر غرامة؛ ورد 25500 دوالر، وضريبة خاصة 

100 دوالر

MSGT تيرنس والتون، مشاة 
البحرية األمريكية

التوبيخ، ونزول في املرتبة من E-8 إلى E-3؛ وغرامة 2010/05/17الرشوة والكسب غير املشروع، وعدم االنصياع لألمر املباشر
65000 دوالر، واحلبس 62 يوما

النقيب إريك شميدت، مشاة 
البحرية األمريكية

72 شهرا في السجن؛ 3 سنوات حتت املراقبة، ورد 2010/05/17االحتيال اإللكتروني، ملء منوذج الضرائب الفيدرالية ببيانات كاذبة
2,150,613 دوالر

42 شهرا في السجن؛ 3 سنوات من االفراج حتت 2010/04/21الرشوةوليام كولنز، مدني أمريكي
اإلشراف؛ ورد 1,725 دوالر، وغرامة 5,775 دوالر

الرقيب من الدرجة األولي تشيس 
ريان، الواليات املتحدة األمريكية

1 سنة و1 يوم في السجن، ورد 1.4 مليون دوالر2010/04/21مكافآت غير مشروعة وغسل األموال وبيانات كاذبة

معّلق2010/04/15قبول الهبات غير املشروعةماركوس ماكلني

معّلق2010/04/13قبول الهبات غير املشروعةكيفن ديفيس

جانيت شميت، متعاقد وزوج 
لعسكري

12 شهرا في السجن؛ 3 سنوات حتت املراقبة، ورد 2010/03/18تقدمي إقرار ضريبي كاذبة واالحتيال
2,150,613 دوالر

معّلق2010/02/17التآمر والرشوةتيري هول، متعاقد

تيريزا راسيل، رقيب أول سابق 
الواليات املتحدة األمريكية

5 سنوات حتت املراقبة ورد 31,000 دوالر2010/01/28غسل األموال

الكابنت مايكل نغوين، الواليات 
املتحدة األمريكية

30 شهرا في السجن؛ 3 سنوات من االفراج 2009/12/07سرقة وهيكلة املعامالت املالية
املشروط؛ الرد 200.000 دوالر، ويفقد ملكيته جلميع 

املمتلكات الشخصية التي اشتراها باألموال 
املسروقة وكذلك األموال املتبقية التي استولت 

عليها احلكومة في وقت اعتقاله

40 شهرا في السجن وغرامة 30.000 دوالر2009/10/16الرشوة وغسل األموالرونالد رادكليف

39 شهرا في السجن ؛ وسنتني من اإلفراج 2009/11/19الرشوةجوسيليتو دومينغو
املشروط، وغرامة 70.000 دوالر

5 سنوات في السجن2009/08/12الرشوة والتآمرجلوريا مارتينيز

4 سنوات في السجن2009/08/11التآمر والسرقةروبرت جيفري

3 سنوات حتت املراقبة، لتشمل احلبس 6 أشهر في 2009/08/05غسيل األموالوليام دريفر
املنزل، ورد 36.000 $

12 شهر و1 يوم في السجن، و2 سنوات من االفراج 2009/07/28التآمر بعرقلة العدالةنيري بيتاوي
املشروط، ورد 5 مليون دوالر

40 شهر في السجن2009/07/27التآمرميشيل جميل

97شهرا في السجن؛ 3 سنوات من االفراج حتت 2009/07/24التآمر وسرقة ممتلكات حكوميةروبرت يونغ
اإلشراف؛ ورد 1 مليون دوالر، وغرامة 26,276,472 

دوالر

24 شهرا في السجن؛ 3 سنة من االفراج املشروط؛ 2009/07/21التآمرسمير عيتاني
100.000 دوالر غرامة؛ وضريبة خاصة 100 دوالر

110 شهرا في السجن؛ 1 عام من االفراج املشروط؛ 2009/06/25تقدمي إقرارات ضريبية كاذبةالتيجاني ساني 
1.6 مليون دوالر غرامة، ورد 816485 دوالر ملصلحة 

الضرائب

تابع في الصفحة التالية
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6 أشهر في السجن، 12 شهرا من االقامة اجلبرية؛ 2009/05/27االحتيالديان دميلتا
2 سنة من االفراج املشروط؛ وغرامة 20000 دوالر، 

والرد 70000 دوالر

معّلق2009/05/18تستره على اجلرميةبنيامني كافكا

احلبس 60 يوما متقطعة؛ 2 سنة من االفراج 2009/05/18التآمر وسرقة ممتلكات حكوميةإلبرت جورج الثالث
املشروط؛ مصادرة 103،000 دوالر، ودفع بالتكافل 

والتضامن مع املتآمر روي غرين 52،286.60 دوالر كرد

3 سنوات من االفراج املشروط؛ ومصادرة 103،000 2009/05/18التآمر وسرقة ممتلكات حكوميةروي غرين، االبن
دوالر، ودفع بالتكافل والتضامن مع املتآمر إلبرت 

جورج  52،286.60 دوالر كرد

3 سنوات حتت املراقبة ورد 2072967 دوالر2009/04/30التآمرفريدريك كنفني

3 سنوات حتت املراقبة؛ 41522 دوالر كرد، وغرامة 2009/04/13التآمر لالحتيال على الواليات املتحدة من خالل التزويرستيفن داي
2000 دوالر

جيف أليكس مازون، متعاقد، كي 
بي آر

1 سنة حتت االختبار؛ واحلبس 6 أشهر في املنزل، 2009/03/24االحتيال ضد الواليات املتحدة واالحتيال
وغرامة 5000 دوالر

�كارولني بالك
شقيقة امليجور جون كوكرهام

70 شهرا في السجن؛ 3 سنوات من االفراج 2009/03/19التآمر وغسل األموال
املشروط، واسترداد 3.1 مليون دوالر

مايكل كارتر، مهندس املشروع، 
صناعات حماية القوات

61 شهرا في السجن واإلفراج 3 سنوات حتت 2009/01/25انتهاك قانون مكافحة املتصل بالرشاوى
اإلشراف

معّلق2009/01/22التآمر والرشوة وبيانات كاذبةحارث جباوي، متعاقد

�امليجور كريستوفر موراي،
موظف تعاقد أمريكي 

57 شهرا في السجن؛ 3 سنوات من االفراج 2009/01/08الرشوة وبيانات كاذبة
املشروط ، ورد 245000 دوالر

�الرائد تيريزا بيكر،
مسئول التعاقد جليش الواليات 

املتحدة االحتياطي

70 شهرا في السجن ورد 825000 دوالر2008/12/22التآمر والرشوة

�العقيد كورتيس وايتفورد،
اجليش اجليش االحتياطي األمريكي 

ضمن كبار املسؤولني، املنطقة 
املركزية لسلطة االئتالف املؤقتة

التآمر والرشوة واالحتيال 5 سنوات في السجن؛ 2 2008/11/07التآمر والرشوة وغسيل األموال
سنة من االفراج املشروط ، ورد 16200 دوالر

املقدم مايكل ويلر، مستشار اجليش 
االحتياطي األمريكي لسلطة 
االئتالف املؤقتة إلعادة اإلعمار

التآمر والرشوة واالحتيال ، والنقل بني الدول من املمتلكات املسروقة ، 
وتهريب كميات كبيرة من النقد

42 شهرا في السجن؛ 3 سنوات من االفراج 2008/11/07
املشروط ؛ ورد 1200 دوالر، وضريبة خاصة 100 دوالر

ديفيد راميريز، متعاقد، شركة إدارة 
الدعم

50 شهرا في السجن؛ و3 سنوات من االفراج 2008/10/09تهريب كميات كبيرة من العملة وهيكلة صفقات
املشروط ، وضريبة خاصة 200 دوالر

لي دوبوا ، مقاول، في شركة 
املستقبل خلدمات التجارة العامة 

واملقاوالت

3 سنوات في السجن وسداد 450000 دوالر والتي 2008/10/07سرقة ممتلكات حكومية
متثل العائدات غير املشروعة للمخطط

1 سنة حتت االختبار؛ 180 يوم من احلبس املنزلي؛ 2008/08/28تسلم املمتلكات املسروقةجاكلني فانكاوزر
104 ساعة في خدمة اجملتمع ؛ 10،000 دوالر غرامة، 

و100 دوالر ضريبة خاصة

1 سنة حتت االختبار ورد 6000 دوالر2008/08/28انتهاك قانون مكافحة املتصل بالرشاوى روبرت بينيت ، متعاقد، كي بي آر

�الرائد جيمس مومون،
موظف التعاقد للواليات املتحدة 

األمريكية 

معّلق2008/08/13التآمر والرشوة

اللفتنانت كولونيل ديبرا هاريسون، 
الواليات املتحدة األمريكية املراقب 

بالنيابة عن سلطة االئتالف املؤقتة 
في املنطقة املركزية

التآمر والرشوة وغسل األموال واالحتيال والنقل بني الدول للممتلكات 
املسروقة والنقدية والتهريب وإعداد اإلقرارات الضريبية الكاذبة

30 شهرا في السجن؛ 2 سنة من االفراج املشروط 2008/07/28
ورد 366640 دوالر

النقيب المنون سيدار، الواليات 
املتحدة األمريكية

1 سنة في السجن وإطالق السراح ملدة 1 عام حتت 2008/07/23قبول الهبات غير املشروعة
االشراف

تابع في الصفحة التالية
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�الرائد جون لي كوكرهام،
موظف التعاقد الواليات املتحدة 

األمريكية 

210 شهرا في السجن؛ 3 سنوات من االفراج 2008/06/24الرشوة والتآمر ، وغسيل األموال
املشروط، واسترداد 9.6 مليون دوالر

�ميلسا كوكرهام،
زوجة اللواء جون كوكرهام

41 شهرا في السجن؛ 3 سنوات من االفراج 2008/06/24التآمر وغسل األموال
املشروط، واسترداد 1.4 مليون دوالر

�املقدم ليفوندا سيلف،
مسئول التعاقد جليش الواليات 

املتحدة االحتياطي

معّلق2008/06/10التآمر والرشوة

500،000 دوالر غرامة ورد 327،192 دوالر2008/06/03التآمر والرشوةشركة رامان الدولية

�النقيب أوسنت كي،
موظف تعاقد الواليات املتحدة 

األمريكية

احلبس 24 شهرا؛ 2 سنة من االفراج املشروط؛ 600 2007/12/19الرشوة
ضريبة؛ ومصادرة 108،000 دوالر

�الرائد جون ريفارد،
مسئول التعاقد جليش الواليات 

املتحدة االحتياطي

10 عاما في السجن؛ 3 سنوات من االفراج 2007/07/23الرشوة والتآمر ، وغسيل األموال
املشروط؛ 5000 دوالر غرامة ، و 1 مليون دوالر 

مصادرة 

�كيفن سموت،
�العضو املنتدب،

شركة اخلدمات اللوجستية العاملية 
النسر

14 شهرا في السجن؛ 2 سنة من االفراج املشروط؛ 2007/07/20انتهاك قانون مكافحة الرشى واإلدالء بأقوال كاذبة
وغرامة 6000 دوالر، ورد 17964 دوالر

�انطوني مارتن،
مدير من الباطن، شركة كي بي آر

1 سنة و 1 يوم في السجن؛ 2 سنة من االفراج 2007/07/13انتهاك قانون مكافحة املتصل بالرشاوى
املشروط، ورد 200504 دوالر

�جيسي دال لني، 
اجليش االحتياطي األمريكي املفرزة 

املالية رقم 223

30 شهرا في السجن ورد 323228 دوالر2007/06/05التآمر واالحتيال في اخلدمات التي تستلزم االمانة

ستيفن ميركز، مدني تابع لوزارة 
الدفاع، مخطط الدعم التشغيلي

قبول الهبات غير املشروعة 12 شهرا و1 يوم في 2007/02/16قبول الهبات غير املشروعة
السجن ورد 24000 دوالر

شيف وارانت ضابط الصف بيليتي 
"بيليت"، الواليات املتحدة األمريكية، 

مستشار اجليش خلدمة الغذاء 
للكويت والعراق وأفغانستان

28 شهرا في السجن والغرامة ومصادرة 57500 2007/02/09الرشوة وتهريب النقد
دوالر

�جينفر أجناكوس،
اجليش االحتياطي األمريكي في 

املفرزة املالية 223

3 سنوات حتت املراقبة؛ ورد 86557 دوالر، وضريبة 2006/11/13التآمر الرتكاب االحتيال
100 دوالر

�الرقيب كارلوس لوميلي تشافيز، 
اجليش االحتياطي األمريكي املفرزة 

املالية 223

3 سنوات حتت املراقبة؛ ورد 28107 دوالر، وضريبة 2006/11/13التآمر الرتكاب االحتيال
100 دوالر

�الرقيب ديرلي هولير، 
اجليش االحتياطي األمريكي املفرزة 

املالية 223

3 سنوات حتت ؛ ورد 83،657.47 دوالر، وضريبة 100 2006/11/13التآمر الرتكاب االحتيال
دوالر

�الرقيب لويس لوبيز، 
اجليش االحتياطي األمريكي املفرزة 

املالية 223

3 سنوات حتت املراقبة؛ ورد 66865 دوالر، وضريبة 2006/11/13التآمر الرتكاب االحتيال
100 دوالر

�بوني ميرفي،
موظف تعاقد

1 عام من االفراج املشروط وغرامة 1500 دوالر2006/11/07قبول الهبات غير املشروعة

سمير محمود ، موظف في شركة 
البناء االمريكية

1 يوم من اخلدمة و2 سنة مرة االفراج املشروط2006/11/03اإلدالء بأقوال كاذبة 

�جيفارجيس بابني، 
فيلق مهندسي اجليش األميركي 

املدني 

2 سنوات في السجن؛ 1 سنة من االفراج املشروط، 2006/10/12التماس وقبول الهبات غير املشروعة
ورد 28900 دوالر

تابع في الصفحة التالية



حتقيقات املفتش العام إلعادة إعمار العراق

I  129 تقرير إلى الكوجنرس I 30 متوز/يوليو، 2011

التهماالسم 
�تاريخ
احلكماإلدانة

اللفتنانت كولونيل بروس 
هوفينجاردنر ، املستشار اخلاص 

للجيش االحتياطي األمريكي 
لسلطة االئتالف املؤقتة للمنطقة 

اجلنوبية املركزية

21 شهرا في السجن؛ 3 سنوات من االفراج 2006/08/25التآمر والتآمر الرتكاب االحتيال وغسل األموال ، وتهريب العملة
املشروط؛ وغرامة 200 دوالر، ومصادرة 144،500 دوالر

�فهيم السالم موسى، 
مترجم، تيتان كورب

3 سنوات في السجن؛ 2 سنة من االفراج املشروط؛ 2006/08/04انتهاك قانون احكام املمارسات الفاسدة اخلارجية ملكافحة الرشوة
250 ساعة من خدمة اجملتمع، وضريبة خاصة 100 

دوالر

مدير العمليات في الكويت والعراق، 
شركة التميمي العاملية احملدودة

51 شهرا في السجن؛ 2 سنة من االفراج املشروط؛ 2006/06/23انتهاك قانون مكافحة املتصل بالرشاوى 
10،000 دوالر غرامة ؛ ورد 133860 دوالر ، وضريبة 

1400 دوالر

معّلق2009/08/10شاهد زور

فيليب بلوم، املالك: مجموعة 
األعمال العاملية، GBG القابضة، 

وشعبة GBG لإلمداد 

46 شهر في السجن؛ 2 سنوات من االفراج 2006/03/10التآمر والرشوة ، وغسيل األموال
�املشروط؛ ومصادرة 3.6 مليون دوالر ،

3.6 مليون دوالر تعويض ، وضريببة خاصة 300 دوالر

�ستيفن سيمانز
مدير تعاقد من الباطن، مدير كي 

بي آر

12 شهرا في السجن وا يوم؛ و3 سنوات من االفراج 2006/03/01االحتيال وغسيل االموال، والتآمر
املشروط؛ ورد دوالر 90،973.99 ، وضريبة 200 دوالر

كريستوفر كاهيل، نائب الرئيس 
اإلقليمي، للشرق األوسط والهند، 

شركة النسر للخدمات اللوجستية 
العاملية

30 شهرا في السجن، 2 سنة من االفراج املشروط 2006/02/16الرئيسية احتيال ضد الواليات املتحدة
)تسوية مدنية مع شركة EGL مما ادي للتوصل الى 

تسوية بقيمة 4 ماليني دوالر( وضريبة 100 دوالر؛ 
وغرامة 10000 دوالر

�روبرت استني،
مدقق حسابات ومدير متويل سلطة 
االئتالف املؤقتة للمنطقة اجلنوبية 

املركزية 

حيازة سالح ناري وحيازة أسلحة رشاشة والرشوة وغسيل األموال 
والتآمر

9 سنوات في السجن؛ 3 سنوات من االفراج 2006/02/02
املشروط؛ ومصادرة 3.6 مليون دوالر ، 3.5 مليون دوالر 

تعويض، وضريبة خاصة 500 دوالر

�جلني باول، 
مدير تعاقد من الباطن، شركة كي 

بي آر

15 شهرا في السجن؛ 3 سنوات من االفراج 2005/08/01االحتيال وانتهاك قانون مكافحة املتصل بالرشاوى
املشروط؛ ورد 90،973.99 دوالر، وضريبة 200 دوالر

ملحوظة: ال تتضمن النتائج من غير احملكمة من حتقيقات إنفاذ القانون األجنبية واملفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق.
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احملبوساالسم

2010/09/22ميثم محمد جاسم

2010/08/19مايكل دوجن جنوين

2010/07/28مايكل ويلر

2010/07/14أوسنت الرئيسية

2010/04/16محمد أشرف جمال

2010/04/16الثالثية للتجارة العامة واملقاوالت املتحدة

2010/03/29جيف طومسون

2010/03/17جون كوكرهام

2010/03/17ميليسا كوكرهام

2010/03/17كارولني بليك

2010/03/17نيري بيتاوي

2010/03/09روبرت يونغ

2010/01/21جورج إلبرت يستلي الثالث

2010/01/21روي غرين

2010/01/21أوفيليا ويب

2010/01/21باتريك فاوست

2009/09/30علي نون جاباك

2009/09/30ليبرتي جاباك

2009/09/30شركة البناء واحلرية

2009/09/30ثروت طارش

2009/09/30بوابة درات العرب

2009/09/30درات العرب

2009/09/30حسني علي يحيى

2009/09/30أمينة بن علي بن عيسى

2009/09/30عادل علي يحيى

2009/09/25جويد يوسف دالفي

2009/09/10محمد زاهد عبد اللطيف

2009/09/04توماس جيرالد كراج

2009/09/04أندرو جون كاسترو

2009/09/04أيرأفيدان احملدودة

2009/08/20كيفن ديفيس آرثيس

2009/08/07جاكلني فانكاوزر

2009/08/07ديبرا هاريسون، املقدم ، اجليش االحتياطي األمريكي

2009/07/01نزار عبد عالمة

2009/07/01سان خوان الشركة

2009/07/01شركة امليسيسيبي للعقود العامة

2009/06/17ديناميات لي الدولية

تابع في العمود التالي

اجلدول 5.5

قائمة املنع

احملبوساالسم

2011/06/22جانيت إلى شميدت

2011/06/06مرمي إم محمد ستينبوش

2011/06/03مارك كارنس

2011/06/03تيرنس أوو والتون

2011/05/11شركة العالي فيوتشر ماريو

2011/04/20إريك كيه شميدت 

2011/04/01مارك آر فولر

2011/01/10عمار طارق اجلزراوي

2011/01/10عمار طارق اجلزراوي مقاول عام

2010/12/13احلرية األهلية للتجارة العامة واملقاوالت

2010/12/13البرونزية آل طاقوس آل فجان

2010/12/13اجلودة الدولية للمطابخ العارضية

2010/12/13جون نابوليان

2010/12/13جوزيف سيباستيان

N.K2010/12/13. اسماعيل

2010/12/13بيجو توماس

2010/12/13شركة القتال للتجارة العامة

2010/11/24جنك سينغ

2010/11/24االزرق للخدمات البحرية

2010/11/24الزرقاء مشاة البحرية للتجارة العامة ، ذ م م

2010/11/24مشاة البحرية الزرقاء

2010/11/24مجموعة من مشاة البحرية الزرقاء

2010/11/24خدمات إدارة املباني واإلمداد

2010/11/24مجموعة صبحي

2010/11/24خدمات إدارة املباني للتجارة العامة ، ذ م م

2010/11/10كريستوفر موراي

2010/10/22كورتيس وايتفورد

2010/10/22وليام دريفر

2010/09/28شركة التحالف لألسلحة احملدودة

.W.L.L ،2010/09/28شركة التحالف لألسلحة

2010/09/28شاهر عوده نبيه فوزي

2010/09/28استشارات الدفاع والفريق املتعاقد ، ذ م م

2010/09/22أمواج شركة النيل

2010/09/22شركة البلدي

2010/09/22شركة الصحراء القمر

2010/09/22أمير فاضيل

2010/09/22عدي عبد الكرمي

تابع في العمود التالي
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احملبوساالسم

2008/01/14جون ألني ريفارد، مايجر، اجليش االحتياطي األمريكي

2007/11/29سمير محمود 

2007/10/30روبرت جروف 

2007/09/27ستيفن ميركز

2007/09/20بروس هوفينجاردنر، املقدم ، اجليش االحتياطي األمريكي

2007/08/16روبرت جيه شتاين

2007/08/08فيليب بلوم 

.S.R.L 2007/08/08مجموعة األعمال العاملية

2007/07/27ستيفن لويل سيمانز

2007/06/28جيفارجيز بابن

2007/06/28فاهيم موسى سالم

OAH2007/06/27 لألعمال امليكانيكية والكهربائية

2007/06/27قصى عبد الهادي

2007/01/26مختبرات الرياض وشركة الكهرباء

2007/01/24بارنز توماس نيلسون

2006/12/28الدانوب للهندسة واملقاوالت العامة

2006/12/28علوان فائق

2006/11/09جوزيف كريستوفر كاهيل

2006/09/26أحمد حسن دايكيه

2009/05/14،ضياء أحمد عبد اللطيف سالم
2006/06/02

2009/05/14،شركة ياسمني للتجارة الدولية واخلدمات
2006/06/02

2006/03/17كستر املعارك

2006/03/06روبرت وايزمان CW2، الواليات املتحدة األمريكية

2006/02/16غلني ألن باول 

2006/01/12عمرو بن خضرا

2006/01/12دان جتارة واملقاوالت

2005/09/29ستيفن لودفيغ 

DXB2005/09/29 الدولية

احملبوساالسم

2009/06/17لي شركة خدمات الدفاع

2009/06/17جورج ه. لي

2009/06/17دبليو لي جوستني

2009/06/17واعي لي

2009/06/17مارك أنتوني

2009/06/17ليوفوندا سيلف

2009/06/17ستاركون احملدودة ، شركة ذات مسؤولية محدودة

2009/06/03سيدار المنون، CPT، الواليات املتحدة األمريكية

2009/05/14د + ي شركة جتارية

2009/01/30جيسي دال لني االبن

2009/01/30جنيفر أجناكوس

2009/01/30كارلوس لوميلي شافيز

2009/01/30ديريل أوليير

2009/01/30لويس لوبيز

2008/10/10محمد شبير خان

2008/09/30كيفن اندريه سموت

2008/09/17، شركة الوادي األخضر
2007/05/18

2008/09/17ثالوث يونايتد تكنولوجيز، شركة ذات مسؤولية محدودة

2008/09/17الهيئة أوروبا

2008/09/17الهيئة املؤسسة للتجارة

2008/09/17آل جانوم وشركة نير للتجارة العامة

2008/09/17مشاريع ديوا )اخلاصة( احملدودة

2008/09/17املستقبل خاصة املتحدة

2008/09/17األول للتجارة واملقاوالت خاصة

2008/09/17فاسانثا ناير 

2008/09/17ك خامسا جوبال

2008/09/17فالح العجمي

2008/09/17ترانس أورينت للتجارة العامة

2008/09/17زينيث املؤسسات احملدودة

2008/06/15بيليتي "بيت" CWO ،   الواليات املتحدة األمريكية 

2008/03/13آل سواري للتجارة العامة واملقاوالت

تابع في العمود التالي
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يعمل الخط الساخن للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق عىل تسهيل عملية اإلبالغ عن التزوير واإلهدار 

وإساءة االستعامل وسوء اإلدارة واالنتقام يف جميع الربامج 
املرتبطة بجهود إعادة إعامر العراق املمولة من دافعي 

الرضائب يف الواليات املتحدة. وتحّول القضايا التي يتلقاها 
الخط الساخن للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
والتي ليست لها صلة بالربامج والعمليات املمولة باألموال 

املخصصة أو املتاحة لعمليات إعادة إعامر العراق إىل 
الكيانات املسئولة عنها. ويتلقى الخط الساخن للمفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق اتصاالت شخصية وعرب 
الهاتف والربيد والفاكس وعرب اإلنرتنت من الشعب العراقي 

واألمرييك ومن جميع أنحاء العامل.

تقارير الربع السنوي الثاين
حتى تاريخ 30 حزيران/يونيو 2011، كان الخط الساخن 

للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق قد بدأ يف 856 
من القضايا. وأغلقت 802 قضية من بني هذه القضايا وال 

تزال 54 قضية منهم جارية. وللحصول عىل ملخص بهذه 
القضايا، انظر الجدول 5.6.

القضايا الجديدة
تلقى الخط الساخن للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق خالل هذه الفرتة املشمولة بالتقرير 11 شكوى 
جديدة، ليصل املجموع الرتاكمي لقضايا الخط الساخن إىل 

856. وقد صّنفت الشكاوى الجديدة بني هذه الفئات:
• 7 منها تضمنت تزوير يف العقود.	
• 1 تضمنت إهدار.	
• 3 قضايا خاصة مبوظفني.	

وميتلقى الخط الساخن للمفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق معظم البالغات عن الحاالت املنظورة من 

التزوير واإلهدار وسوء االستعامل وسوء اإلدارة واالنتقام عرب 
املوقع والربيد االلكرتوين. فمن بني ال11 شكوى الجديدة 

التي تلقاها الخط الساخن، وردت 9 منها عرب موقع املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ووصلت 1 منها عرب 

الربيد، و1 شكوى أخرى عرب الهاتف.

القضايا املغلقة 
يف خالل هذا الربع، أغلق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق 9 قضايا ورقدت عرب الخط الساخن:
• أحيل 8 شكاوى إىل وكاالت املفتش العام األخرى.	
• رفض 1 شكوى ألنها مل تكن ضمن اختصاص املفتش العام.	

الشكاوى املحالة
بعد استعراض شامل، أحال املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق 8 شكاوى إىل وكاالت خارجية التخاذ القرار 
املناسب:

• أرسل 6 شكاوى إىل مكتب املفتش العام لوزارة الدفاع.	
• أرسل 1 شكوى إىل مكتب املفتش العام لوزارة الخارجية.	
• أرسل 1 شكوى إىل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 	

أفغانستان. ◆

اجلدول 5.6

ملخص قضايا اخلط الساخن للمفتش العام اخلاص إلعادة إعمار 
�العراق،

حتى تاريخ 30/6/2011

 القضايا اجلارية 

42التحقيقات

12عمليات التدقيق

54إجمالي القضايا اجلارية 

القضايا املغلقة
 4th Qtr

2010
 1st Qtr

2011
 2nd Qtr

اإلجمالي*2011

0004قانون حرية املعلومات

استعراض مكتب 
التعاون األمني

000
2

10047املساعدات 

301141املرفوضة

4168382احملالة 

00080عمليات التفتيش

1120129التحقيقات

00017عمليات التدقيق 

إجمالي الشكاوى 
املغلقة

9289
802

856إجمالي* املفتوحة واملغلقة

*اجملاميع التراكمية تغطي الفترة التي بدأ فيها اخلط الساخن للمفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق العمليات 
من 24/3/2004 إلى 30/6/2011.

الخط الساخن للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
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خالل هذه الفرتة املشمولة بهذا التقرير، سجل موقع املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق )www.sigir.mil( هذه 

األنشطة: 
• زار أكرث من 103.550 من املستخدمني موقع املفتش العام 	

الخاص إلعادة إعامر العراق، مبعدل 1.137 مستخدم يف 
اليوم الواحد. 

• تلقى قسم اللغة العربية للموقع 3.998 زائر. 	
• وكانت الوثائق التي غلب تحميلها هي تقارير املفتش 	

العام الخاص إلعادة إعامر العراق ربع السنوية األخرية. 
• وغذي موقع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 	

أكرث من 30،000 من املحتويات للمشرتكني. تحدث 
املعلومات إىل خالصات الويب، والتي تحمل تلقائياً عىل 

أجهزة كمبيوتر األعضاء وميكنهم بعد ذلك مشاهدتها 
باستخدام برامج قاريء التغذية. 

للحصول عىل ملحة عامة عن عدد الزيارات اليومية ملوقع 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، انظر الشكل 

◆ .5.4

٠

٥٠٠

١,٠٠٠

١,٥٠٠

١,٢٥٧

متوسط عدد الزوار اليومي للموقع اإللكرتو� للمفتش العام  الخاص 
إلعادة إع�ر العراق، حسب الربع السنوي،  ٢٠١٠/١/٤–٢٠١١/٣٠/٦

املصدر: DoD, IMCEN, ردا على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق احلصول 
على بيانات بتاريخ ١١/٧/٢٠١١.

Q1Q4 Q2Q2 Q3

٢٠١٠ ٢٠١١

١,١٥٢
١,٢٢٧

١,٠٩٠ ١,١٣٧

املوقع اإللكرتوين للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

الشكل 5.4
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ترشيع التخصيص والتخويل

بدأ الكونجرس يف هذا الربع، ولكن مل يكمل، العمل عىل 
 )DoD( قوانني مخصصات السنة املالية 2012 لوزارة الدفاع

ووزارة الخارجية )DoS( والعمليات الخارجية. أقر مجلس 
النواب ترشيعات وزارة الدفاع، ولكن مل يقرها بعد مجلس 

الشيوخ. وكانت وزارة الخارجية والعمليات الخارجية 
وترشيعات الربامج ذات الصلة بهم هي موضوع العمل 

األويل فقط، ومل يرشع أي من املجالس قوانني خاصة بهم.
كام واصل الكونجرس العمل عىل قانون تفويض الدفاع 
الوطني، والذي أقره مجلس النواب وأعاده مجلس الشيوخ 

للهيئة الترشيعية يف الخدمات املسلحة، ولكنه كذلك مل 
يكتمل.

املثول أمام الكونجرس

مثل املفتش العام أمام هيئة السلطة الترشيعية يف مناسبة 
واحدة منذ التقرير ربع السنوي املايض، وذلك يف 25 نيسان/
أبريل 2011، يف جلسة استامع لجنة التعاقدات وقت الحرب 

يف العراق وأفغانستان حول "تنفيذ تحسينات عىل أعامل 
التعاقدات الدفاعية يف وقت الحرب". تضمنت شهادة 

املفتش العام ما ييل:
• أفكار حول تحسني التعاقدات الدفاعية يف وقت الحرب، 	

واملستمدة من النتائج الرئيسية لعمليات تدقيق املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق وتفتيشاته وتقارير 

الدروس املستفادة
• أوضاع تنفيذ توصيات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 	

العراق  
• التحديث حول التوجهات يف تحقيقات املفتش العام 	

الخاص إلعادة إعامر العراق، مبا يف ذلك الربامج التي 
مهدت الطريق مثل مبادرة اإلدعاء األولية للمفتش العام 

)SIGPRO( الخاص إلعادة إعامر العراق
• التعليقات عىل توصيات اللجنة يف تقريرها املرحيل الثاين	

وقال املفتش العام يف بيانه أمام اللجنة:

أرى أن اقرتاح اللجنة بإنشاء "]أ[ منصب جديد مزدوج 
املهمة يف مكتب اإلدارة واملوازنة ومجلس األمن 

القومي لتوفري اإلرشاف والتوجيه االسرتاتيجي لعمليات 
الطوارئ" يعد خطوة مهمة يف االتجاه الصحيح، ولكن 

ذلك لن يعزز مبا فيه الكفاية القدرات اإلدارية للواليات 
املتحدة يف املكاتب اإلقليمية الفرعية. ما أظهرته 

السنوات الثامين املاضية يف العراق من "التنسيق" 
رفيع املستوى بني الوكاالت، وخصوصا مع وبني الدولة 
والوكالة األمريكية للتنمية الدولية والدفاع، لن يكون 

هو الضامن لتأكيد مستوى من التكامل واملساءلة 
الالزمة لتحقيق النجاح يف هذه املهام الصعبة. وعالوة 

عىل ذلك، فإن نظام إدارة الوكاالت داخل مجلس األمن 
القومي مل يثبت فاعليته ليكون منوذجاً دائم وفعال 

إلدارة أنشطة املكاتب اإلقليمية الفرعية.

وتعد قضية املكتب اإلقليمي الفرعي األكرث إلحاحا 
اآلن أمام صانعي السياسة األمريكية ليست مجرد 

أمور التعاقد أو مكونات الرقابة عىل املكاتب اإلقليمية 
الفرعية، ولكن عن كيفية التخطيط لعمليات املكتب 
اإلقليمي الفرعي وإدارتها جملة وتفصيلاً. ومنذ أكرث 
من عام بنحو قليل، عقدت اللجنة جلسة استامع مع 

ممثيل وزارات الدفاع والخارجية والوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية، واستطاعت الحصول عىل إجابة 

واضحة عن السؤال البسيط الذي يتلخص يف من هو 
املسئول عن عملية إعادة إعامر أفغانستان. وال يزال 

هذا هو الوضع البارز واملزعج إىل اليوم. وكان نهج 
"الحكومة بأرسها"، والذي يقوده يف الظاهر مجلس 
األمن القومي ومكتب اإلدارة وامليزانية، إىل حد كبري 

غري ناجح كأداة إلدارة املكتب اإلقليمي الفرعي. ويبدو 
أن الخرباء يف طريقهم للتوصل إىل اتفاق حول هذه 
النقطة، وبالتايل فقد حان لوضع وتنفيذ إصالحات 

جديدة. 

ميكن الحصول عىل الترصيحات الكاملة املعّدة ملسئويل 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق الذين أدلوا 

بشهاداتهم أمام الكونغرس أو أمام كيان السلطة الترشيعية 
www.sigir.mil/publications/ عىل الرابط التايل

◆ .testimony/index.html

التحديثات الترشيعية
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يف آذار/مارس 2004، شكل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق مجلس املفتشني العموميني يف العراق )IIGC( لتوفري 

منتدى ملناقشة الرقابة يف العراق وتعزيز التعاون والتنسيق 
بني املفتشني العموميني )IGs( عن الوكاالت التي ترشف عىل 
أموال إعادة إعامر العراق. وقد اجتمع ممثلون من املنظامت 

األعضاء يف األرباع السنوية لتبادل تفاصيل حول عمليات 
التدقيق الجارية واملخطط لها، لتحديد الفرص املتاحة للتعاون 

والتقليل من التكرار.
ويف ضوء استمرار نطاق الجهود املستمرة يف العراق، فإن 
مجلس املفتشني العموميني يف العراق يعمل عىل نقل عمله 

 )DoD OIG( تحت مظلة مكتب وزارة الدفاع للمفتش العام
ملجموعة فريق جنوب غرب آسيا املشرتك. وعىل هذا النحو، 

فإن اجتامعات مجلس املفتشني العموميني يف العراق ربع 
السنوية لن تنعقد بعد اآلن. ويخطط املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق ملواصلة التعاون الوثيق مع املجتمع 
بأكمله املنخرط يف أعامل الرقابة يف العراق ويتوقع إنشاء 
مجموعة فرعية ضمن مجموعة فريق التخطيط املشرتك 
والتي سيكون من شأنها ضامن استمرار الرتكيز عىل مهمة 
العراق. ويف أيار/مايو 2011، عقد فريق التخطيط املشرتك 

اجتامعه السابع عرش. 
ويف كل ربع سنوي، سيقوم املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق بطلب التحديثات من املنظامت األعضاء عن 

أنشطتها الرقابية املكتملة والجارية واملخطط لها. يلخص 
هذا الباب عمليات التدقيق والتحقيقات الواردة للمفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق خالل هذا الربع من قبل 
املنظامت التالية:

• 	DoD OIG
• 	)DoS OIG( مكتب وزارة الخارجية للمفتش العام
• 	)GAO( مكتب املساءلة الحكومية
• 	)USAAA( وكالة التدقيق يف الجيش األمرييك
• مكتب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية للمفتش العام 	

 )USAID OIG(
للحصول عىل التحديثات ول وكالة تدقيق العقود الدفاعية 

)DCAA(، انظر امللحق و. 

يف األرباع السابقة، قدم املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق التحديثات حول وزارة الخزانة ووزارة التجارة 

األمريكية، ولكن هذه الوكاالت ليس لديها أنشطة رقابية عىل 
إعادة اإلعامر يف العراق حالياً أو مخطط لها للسنة املالية 

2011. مل يعد يذكر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
تقارير عن هذه الوكاالت يف هذا الباب.

القسم 842 من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة 
املالية 2008 )القانون العام 110-181( يتطلب ان يقوم 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بالتشاور مع 

املفتشني العموميني اآلخرين، بوضع "خطة شاملة لسلسلة 
من عمليات التدقيق" من "عقود الوكالة الفيدرالية والعقود 
من الباطن وأوامر املهمة وأوامر التسليم ألداء املهام األمنية 

وإعادة اإلعامر يف العراق." عقب سن قانون الباب 842، عمل 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق عن كثب مع فريق 
التخطيط املشرتك ملكتب املفتش العام لوزارة الدفاع بجنوب 
غرب آسيا، والتي سهلت إنتاج خطة الرقابة الشاملة لجنوب 

غرب آسيا. وتم جمع تلك الوثيقة من املفتشني العموميني 
ذوي الصلة )مبا يف ذلك املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق(، وهي تلخص عمليات التدقيق الجارية واملخطط لها 
عىل املدى القريب من أجل العراق واملنطقة.   ◆.  

مقدمـــة
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يحّدث هذا الباب عمليات التدقيق التي أوردتها الوكاالت األعضاء يف 

مجلس املفتشني العموميني يف العراق للمفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق:

• للوقوف عىل أنشطة الرقابة املكتملة مؤخرا، انظر الجدول 6.1. 	

• للوقوف عىل أنشطة تقارير الرقابة الجارية للوكاالت األمريكية 	

األخرى، انظر الجدول 6.2.

• ملزيد من املعلومات عن تقارير الرقابة من الوكاالت األخرى، مبا يف 	

ذلك ملخصات التقرير، انظر امللحق و. 

• للوقوف عىل قامئة تاريخية مكتملة عن تقارير الرقابة واملراجعة 	

حول إعادة اإلعامر من قبل جميع الكيانات العاملة، انظر امللحق 

ر. ◆

اجلدول 6.1

تقارير الرقابة املنتهية مؤخرا لوكاالت الواليات املتحدة األخرى، حتى تاريخ 30/6/2011

عنوان التقريرتاريخ التقريررقم التقريرالوكالة

DoD OIGD-2011-0782011/06/30عقود دعم قاعدة العمليات في الكويت حتتاج إلى زيادة تقوية في التنظيم واإلدارة

DoD OIGD-2011-0662011/06/01
ملفات العقود غير املكتملة ألوامر مهام جنوب غرب آسيا املتعلقة بعقد دعم عمالء العمليات امليدانية 

ووترفايتر 

DoD OIGD-2011-0612011/05/03الفائض من اخملزون وأسعار العقود تهدد عقد اجليش مع شركة بوينغ لدعم مستودع اجليش كوربوس كريستي

DoD OIGD-2011-0562011/04/14االستخدام الثابت ألنشطة دعم التموين ميكن أن يزيد من كفاءة استرجاع املعدات من العراق

DoD OIGD-2011-0592011/04/08مكاتب موردي اخلدمات التجارية للجيش في العراق غير متوافقة مع متطلبات اإلبالغ عن خدمة العائد الداخلي

مكتب وزارة 
اخلارجية للمفتش 

العام
MERO-I-11-082011/05/21)استعراض تخطيط سفارة بغداد لالنتقال للمرحلة الثانية )تقليص عدد موظفي وزارة الدفاع

GAOGAO-11-5612011/06/03مكافحة اإلرهاب: يلزم أن حتسن احلكومة األميركية من طريقة إبالغها عن أماكن مالذ اإلرهابيني اآلمنة

GAOGAO-11-713T2011/06/03مكافحة اإلرهاب: استراتيجيات احلكومة األمريكية واجلهود املبذولة حلرمان اإلرهابيني من املالذ اآلمن

GAOGAO-11-4562011/05/26
التدريب العسكري: اإلجراءات املطلوبة لتحسني التخطيط والتنسيق للغة والتدريب الثقافي للجيش وملشاة 

البحرية 

GAOGAO-11-5802011/04/25 عقود الطوارئ: مالحظات حول اإلجراءات الالزمة للتصدي للتحديات النظامية

USAAAA-2011-0145-ALL2011/06/22عقد إعادة تدوير والتخلص من النفايات في معسكر ستيلر بالعراق

USAAAA-2011-0072-ALL2011/05/25املعدات األمريكية للعراق

USAAAA-2011-0098-ALL2011/04/29الضوابط املفروضة على شحن احلاويات املساءلة والرؤية في العراق

USAAAA-2011-0101-ALC2011/04/28البرنامج اللوجستي للتعزيز املدني للنقل واإلمداد الثالث، إغالق العقد

USAAAA-2011-0076-ALL2011/04/14متابعة عمليات التدقيق في جنوب غرب آسيا - لوازم الفئة املتعددة

USAAAA-2011-0077-ALL2011/04/12متابعة عمليات التدقيق االسترجاعية - جتهيزات الفئة السابعة في العراق

USAID OIGE-267-11-002-P2011/05/16تدقيق الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/برنامج الزراعة في العراق

تقارير رقابة الوكالة األخرى
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اجلدول 6.2

أنشطة الرقابة اجلارية لوكاالت الواليات املتحدة األخرى، حتى تاريخ 30/6/2011

عنوان املشروعتاريخ البدءرقم املشروعالوكالة

DoD OIGD2011-
D000JA-0212.0002011/04/25برنامج جتديد املعدات املستخدمة في مسرح العمليات ملعدات املركبات ذات العجالت التكتيكية

DoD OIGD2011-
D00SPO-0203.0002011/03/25تقييم مؤسسة وزارة الدفاع التابعة ملكتب التعاون األمني   العراقي

DoD OIGD2011-
D000AB-0156.0002011/03/11عقود انظمة إبطال األلغام والعبوات الناسفة التابعة لوزارة الدفاع-نظم البصريات واالستشعار للمركبات

DoD OIGD2011-
D000JB-0098.0002010/12/08التعاقد على حماية القوات ملنشآت الواليات املتحدة في العراق

DoD OIGD2011-
D000LF-0041.0002010/11/02متابعة الرعاية الصحية التي تقدمها مرافق املعاجلة العسكرية للمتعاقدين في جنوب غرب آسيا

DoD OIGD2011-
D000CH-0032.0002010/10/19عقد الدعم اللوجستي للمتعاقد للعربات سترايكر مع نظم األرض الديناميتية العامة

DoD OIGD2010-
D000LD-0264.0002010/08/30الضوابط والعمليات املتصلة لوكالة الدفاع اللوجستية ونظام تقييم عقد املشتريات اآللية

DoD OIGD2010-
D000JA-0241.0002010/07/21خطط قوات العمليات اخلاصة لسحب واعادة امللكية في العراق

DoD OIGD2010-
D00SPO-0209.0002010/04/16تقييم جرحى محاربي وزارة الدفاع

DoD OIGD2010-
D000AE-0139.0002010/01/29أنظمة تسليح وزارة الدفاع املضادة لأللغام والعبوات الناسفة

DoD OIGD2010-
D000CH-0077.0012009/11/18 مشتريات املواد التي متت خالل اتفاق شراكة مع شركة سيكورسكي للطائرات في مستودع اجليش كوربوس

كريستي

DoD OIGD2009-
D000JB-0307.0002009/09/16الرقابة على املساءلة والتصرف في األثاث احلكومي في العراق

DoD OIG D2009 - DIPOE3 -
استعراض رد اجليش على التعرض على التعرض لكرومات الصوديوم في قرمط علي، في العراق—اجلزء الثاني0306.0002009/09/11

DoD OIG D2009 - D00SPO -
الواليات املتحدة ضمن اجلهود احلكومية النتقال مهمة املساعدة االمنية حلكومة العراق من سلطة وزارة 0287.0002009/08/11

الدفاع إلى سلطة وزارة اخلارجية

DoD OIGD2009-
D000FG-0183.0002009/04/07 السنة املالية 2008 حلرب مشاة البحرية ذات الصلة بالتكاليف املتعلقة باإلرهاب التي متت معاجلتها من خالل

وضع ميزانية قياسية ومحاسبة ونظام لإلبالغ

DoD OIGD2009-
D000FB-0112.0002009/01/05نشر نظام املشتريات املوحدة في العراق قيادة التعاقد املشترك بني أفغانستان

DoD OIG D2009 - D000CK -
الصيانة والدعم للمركبات املقاومة لكمني األلغام0100.0002008/12/09

DoD OIG D2008 - D000CD -
عقود وزارة الدفاع للدروع الواقية من الرصاص0256.0002008/08/07

DoD OIG D2007 - D000FL -
الضوابط الداخلية وموثوقية البيانات في نظام صرف االنتشار0252.0002007/08/31

مكتب وزارة 
اخلارجية 
للمفتش 

العام

11MERO30102011/01/01في العراق )ATA( برنامج تقييم وزارة اخلارجية للمساعدة في مكافحة اإلرهاب

مكتب وزارة 
اخلارجية 
للمفتش 

العام

11MERO30042010/12/01PAE تدقيق عمليات السفارة في بغداد وعقد الصيانة مع

GAO351617القياسات احليوية، تكتيك امليل األخيرلم يبلغ عنها

استمر في الصفحة التالية
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عنوان املشروعتاريخ البدءرقم املشروعالوكالة

GAO351603جمع وإدارة أعمال االستخبارات واملراقبة واالستطالع لم يبلغ عنها

GAO320843االنتقال إلى الوجود املدني في الغالب في العراقلم يبلغ عنها

GAO120976عقود اخلارجية للبلدان الواقعة في نزاعاتلم يبلغ عنها

GAO3515522010/10/21استراتيجيات سالح البحرية لتجهيز معدات إعادة تعيني العائدين من العراق وأفغانستان

GAO3515502010/10/08استراتيجيات اجليش إلعادة املعدات غير القياسية من العراق

GAO1209742010/08/06استعراض تقرير مشترك عن التعاقد في العراق وأفغانستان

GAO3515142010/06/14ألوية تقدمي املشورة واملساعدة

GAO3514762010/04/01تخطيط وزارة الدفاع لالنسحاب من العراق

GAO3514312010/01/07استراتيجيات اجليش لتجهيز معدات إعادة تعيني العائدين من العراق

GAO3207342009/11/01االستراتيجية االمريكية خلطة احلملة املشتركة للعراق

GAO1209312009/07/01تقريب عقود العراق

USAAAA-2011-ALL-0414.0003Q/FY 2011املساءلة عن املمتلكات التنظيمية واملعدات املستخدمة في مسرح العمليات في العراق

USAAAA-2011-ALL-0346.0002Q/FY 2011CONUS املساءلة على املليكة في

USAAAA-2011-ALL-0342.0002Q/FY 2011برنامج االستجابة الطارئة للقائد أفغانستان

USAAAA-2011-ALL-0344.0002Q/FY 2011املساءلة على امللكية في أفغانستان

USAAAA-2011-ALL-0092.0002Q/FY 2011برنامج املرحلة الثانية )FEPP( امللكية الشخصية اخلارجية الزائدة

USAAAA-2011-ALL-0135.0001Q/FY 2011أوامر املشتريات امليدانية الصغيرة للضباط في أفغانستان

USAAAA-2011-ALL-0107.0001Q/FY 2011املرحلة الثانية )USETTI( برنامج نقل معدات الواليات املتحدة إلى العراق

USAAAA-2011-ALL-0098.0001Q/FY 2011معظم عمليات الوقود في أفغانستان

USAAAA-2011-ALL-0087.0011Q/FY 2011إدارة الرقابة على املدفوعات لعمليات الطوارئ في اخلارج اخلاصة بالنقل - قيادة اجليش املركزي

USAAAA-2011-ALL-0087.0001Q/FY 2011قيادة اجليش املركزي ،)DODAAC( إدارة الضوابط على قوانني وزارة الدفاع لألنشطة

USAAAA-2010-ALL-0541.0004Q/FY 2010معظم عمليات الوقود في العراق

USAAAA-2010-ALL-0480.0003Q/FY 2010 إجراءات التصديق املتفق عليها للقوات اجلوية األمريكية في أفغانستان في برنامج زيادة الدعم اللوجستي
املدني - أفغانستان

USAAAA-2010-
ALM-0394.0003Q/FY 2010متابعة احلث اآللي على التدقيق

USAAAA-2010-ALC-0125.0033Q/FY 2010 )قضايا خطط رأس املال البشري املتداولة )القدرات املتناولة

USAAAA-2010-ALL-0421.0002Q/FY 2010حتديد متطلبات عقد برنامج زيادة الدعم اللوجستي املدني اخلامس- أفغانستان 

USAAAA-2010-FFF-0372.0002Q/FY 2010إبطال العبوات الناسفة )العبوات الناسفة( في التدريب املنزلي

USAAAA-2010-ALL-0311.0012Q/FY 2010التخلص من معدات ومواد اجليش إلى مواقع التفريغ في العراق

USAAAA-2009-ALL-0118.0002Q/FY 2009)الرقابة على مدفوعات البائعني - جنوب غرب آسيا )املرحلة الثانية

 USAID
OIG3لم يبلغ عنهاQ/FY 2011/تدقيق عمليات تدقيق استدامة أنظمة تكنولوجيا املعلومات اخلاصة بالوكالة األمريكية للتنمية الدولية

املمولة من العراق 

 USAID
OIG2لم يبلغ عنهاQ/FY 2011تدقيقات الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/برنامج دعم االنتخابات العراقية

 USAID
OIG4لم يبلغ عنهاQ/FY 2010 استعراض معلومات الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/ منح العراق األحدث واملنح الفرعية خالل السنة

املالية 2010

 USAID
OIG3لم يبلغ عنهاQ/FY 2010 تدقيق الوكالة األمريكية للتنمية الدولية / متويل املشاريع الصغيرة في العراق في إطار برنامج النمو

االقتصادي في احملافظات

 USAID
OIG2لم يبلغ عنهاQ/FY 2010 تدقيق أنشطة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/برنامج العمل اجملتمعي العراقي الثالث التي تنفذها

املنظمة الدولية لإلغاثة والتنمية
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تحقيقات الوكالة األخرى

تحديث املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بانتظام مع 
الوكاالت الحكومية األخرى بإجراء تحقيقات يف العراق. للوقوف 
عىل بيانات اإلحصاء حول أنشطة التحقيق من الوكاالت األخرى، 

انظر الجدول 6.3.◆

اجلدول 6.3 

حالة أنشطة التحقيق من وكاالت الواليات املتحدة األخرى، حتى تاريخ 30/6/2011 

احملققون في الكويتاحملققون في العراقالوكالة
القضايا املفتوحة / القضايا 

اجلارية *

22110قيادة التحقيق اجلنائي باجليش االمريكي، وحدة االحتيال في املشتريات

12155دائرة التحقيقات اجلنائية التابعة لوزارة الدفاع

2019مكتب وزارة اخلارجية للمفتش العام

FBI3151

NCIS013

006القوات اجلوية األمريكية، مكتب التحقيقات اخلاص

USAID1013

96357اإلجمالي

* األرقام تشمل القضايا املعلقة التي عملت مع الوكاالت األخرى داخل مركز العمليات املشتركة.



 
 

الهوامـــــــــــــــــش و
املختصــــــــرات و

التعريفـــات
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countryReport&unit=N، الوصول إليه يف 2010/4/15؛ 
DoJ، شعبة إدارة العدل، رّداً عىل طلب البيانات الصادر 

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 5/4/2011 
و11/4/2011؛ ، DoS، NEA-I، رّداً عىل طلب البيانات الصادر 

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 04/10/2010 
 ،DoS, ECA 06/10/2010 ، 05/04/2011 ، 15/04/2011؛ ،

رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق، 14/4/2010؛ OUSD)C(، رّداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

14/10/2010 ؛ خزانة الواليات املتحدة، OTA، "نظرة عامة 
ustreas.gov/ ،30/12/2005 "،عىل مكتب املساعدة التقنية

offices/international-affairs/assistance/، الرجوع إليه يف 
DoS, PM ،16/10/2009، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن 
 ،BBG املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 6/7/2011؛

رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 



الهوامش

I  143 تقرير إلى الكوجنرس I 30 متوز/يوليو، 2011

القانون العام 108-287; القانون العام 109-13; القانون العام 
109-102; القانون العام 109-148; القانون العام 34-109; 

القانون العام 109-289; القانون العام 110-28; القانون العام 
110-92; القانون العام 110-116; القانون العام 137-110; 

القانون العام 110-149; القانون العام 110-161; القانون العام 
110-252; القانون العام 111-32; القانون العام 117-111; 

القانون العام 111-118; القانون العام 111-212; القانون العام 
ABO ;10-112، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 14/7/2011 و15/7/2011؛ 
DoS، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق، 5/4/2007؛ INL، رداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

15/7/2001؛ DoS, NEA-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر 
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 12/4/2011، 

15/4/2011، 24/6/20،2011/6/2011، و7/7/2011؛ 
OUSD)C(، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 10/4/2009؛ 15/7/2011؛ 
عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق برقم 

11-007، "صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق 1: تقرير عن 
التقسيامت والنفقات، والصناديق امللغاة"، 28/12/2010، وزارة 

الخزانة االمريكية، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق؛ USACE ، رداً عىل طلب 

البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
USAID ، 05/07/2011 ، رداً عىل طلب البيانات الصادر 
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 8/7/2010 

و7/7/2011 ؛ USTDA ، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 2/4/2009.

P.L. 108-106; القانون العام 109-102; القانون العام 109-   . 52
234; القانون العام 110-252؛ OMB، التعميم A-11، إعداد 

وتقديم وتنفيذ الميزانية، 2009/8 ، القسم 10 ص 3 ، والقسم 
20، ص 15 وDoS, NEA-I ،20، ردا عىل طلب املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ، 
20/6/2011 ؛ املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، التقارير 

ربع السنوية ونصف السنوية إلى كونغرس الولايات المتحدة 
، 2010/7-2011/4. يضم صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق 

IRRF 20.86 بليون دوالر متوافرة من خالل مخصصني: صندوق 
إغاثة وإعادة إعامر العراق 1 )2.48 مليار دوالر( وصندوق إغاثة 

وإعادة إعامر العراق 2 )18.39 مليار دوالر(. ألغي صندوق 
إغاثة وإعادة إعامر العراق 1، ولكن ال يزال جزءا من صندوق 

إغاثة وإعادة إعامر العراق 2 متاحة لإلنفاق حتى 30 أيلول/
سبتمرب 2013. حتى تاريخ 30 حزيران/يونيو 2011 مل يتم 

إنفاق 321 مليون دوالر من التمويالت امللتزم بها من صندوق 
إغاثة وإعادة إعامر العراق 2: وعىل مدى السنة املاضية، أنفق 
78 مليون دوالر، مبا يف ذلك 17 مليون دوالر يف الربع السنوي 

املنتهي يف 30 حزيران/يونيو 2011.
USACE، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    . 53

 ،DoS, DRL الخاص إلعادة إعامر العراق، 06/10/2008؛
رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق، 12/4/2011؛ TFBSO، رّداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

4/1/2011؛ USAID، "املنح واملساعدات الخارجية املقدمة 
gbk.eads. ،2008 "،)من الواليات املتحدة )الكتاب األخرض

usaidallnet.gov/query/do?_program=/eads/gbk/
countryReport&unit=N، الوصول إليه يف 15/4/2010؛ 

DoJ، شعبة إدارة العدل، رّداً عىل طلب البيانات الصادر 
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 5/4/2011 

و11/4/2011؛ NEA-I، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 04/10/2010 ، 
06/10/2010 ، 05/04/2011 ، 15/04/2011 و7/7/2011؛ 

DoS, ECA، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق، 14/4/2010؛ OUSD)C(، رّداً 
عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 

 ،OTA ،إعامر العراق، 14/10/2010 ؛ خزانة الواليات املتحدة
"نظرة عامة عىل مكتب املساعدة التقنية،" 30/12/2005، 

 ,/ustreas.gov/offices/internationalaffairs/assistance
، الرجوع إليه يف DoS, PM ،16/10/2009، رّداً عىل طلب 

البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
6/7/2011؛ BBG، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 7/3/2011 ؛ مربرات 
ميزانية الكونغرس، جداول املساعدات الخارجية املوجزة للسنة 

املالية 20092011؛ USAID، رّداً عىل طلب البيانات الصادر 
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 12/1/2009 

عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق، 27/06/2011 ، وزارة الخزانة االمريكية، رداً عىل 

طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق، 4/1/2008 و9/4/2009 ؛ "ميزانية الحكومة العراقية" 

)عىل النحو املعتمد من الجمعية الوطنية االنتقالية والنص عليه 
يف القانون يف كانون األول/ديسمرب 2005( ؛ الحكومة العراقية، 

رئاسة الجمعية الوطنية العراقية املؤقتة"، و"املوازنة العامة 
للدولة لعام 2005،" 2005 ؛ الحكومة العراقية، "إيرادات املوازنة 
والنفقات عام 2003، يف متوز/يوليو وكانون األول/ديسمرب" 2003 

؛ DoS، NEA - I ،رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 05/04/2011 ، 07/04/2011 

، و12/7/2011. انخفض إجاميل التمويل العراقي يف هذا الربع 
ألن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يستخدم اآلن 

األرقام الواردة يف موازنة رأس املال العراقية للعام 2010 بدال 
استخدام ميزانية رأس املال للعام 2010 املعتمدة من مجلس 
النواب والتي كان يستخدمها يف ما مىض. ويستخدما املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ما أمكن، تنفيذ امليزانية 

بدال من املبالغ املدرجة يف امليزانية ألنه يعكس بصورة أكرث دقة 
النفقات الفعلية للحكومة العراقية عىل إعادة اإلعامر.

P.L. 108-7; القانون العام 108-11; القانون العام 106-108;    . 49
القانون العام 108-287; القانون العام 109-13; القانون العام 

109-102; القانون العام 109-148; القانون العام 34-109; 
القانون العام 109-289; القانون العام 110-28; القانون العام 

110-92; القانون العام 110-116; القانون العام 137-110; 
القانون العام 110-149; القانون العام 110-161; القانون العام 

110-252; القانون العام 111-32; القانون العام 117-111; 
القانون العام 111-118; القانون العام 111-212; القانون 
العام ABO ;10-112، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 14/7/2011 
وUSACE  ،15/7/2011، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 06/10/2008؛ 
DoS, DRL، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق، 12/4/2011؛ TFBSO، رّداً عىل 
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق، 4/1/2011؛ USAID، "املنح واملساعدات الخارجية 

gbk.  ،2008 "،)املقدمة من الواليات املتحدة )الكتاب األخرض
eads.usaidallnet.gov/query/do?_program=/eads/gbk/

countryReport&unit=N، الوصول إليه يف 15/4/2010؛ 
DoJ، شعبة إدارة العدل، رّداً عىل طلب البيانات الصادر 

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 5/4/2011 
و11/4/2011؛ ، DoS، NEA-I، رّداً عىل طلب البيانات الصادر 

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 04/10/2010 
 ،DoS, ECA 06/10/2010 ، 05/04/2011 ، 15/04/2011؛ ،

رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق، 14/4/2010؛ OUSD)C(، رّداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

14/10/2010 ؛ خزانة الواليات املتحدة، OTA، "نظرة عامة 
ustreas.gov/ ،30/12/2005 "،عىل مكتب املساعدة التقنية

offices/international-affairs/assistance/، الرجوع إليه يف 
DoS, PM ،16/10/2009، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن 
 ،BBG املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 6/7/2011؛

رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق، 7/3/2011 ؛ مربرات ميزانية الكونغرس، جداول 

املساعدات الخارجية املوجزة للسنة املالية 2009 - 2011؛ 
USAID، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 

 ،OMB الخاص إلعادة إعامر العراق، 12/1/2009 و8/4/2009؛
رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق، 21/6/2010؛ السفارة األمريكية يف بغداد، رّداً عىل 

طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق، 03/10/2009.

P.L. 108-7; القانون العام 108-11; القانون العام 106-108;    . 50
القانون العام 108-287; القانون العام 109-13; القانون العام 

109-102; القانون العام 109-148; القانون العام 34-109; 
القانون العام 109-289; القانون العام 110-28; القانون العام 

110-92; القانون العام 110-116; القانون العام 137-110; 
القانون العام 110-149; القانون العام 110-161; القانون العام 

110-252; القانون العام 111-32; القانون العام 117-111; 
القانون العام 111-118; القانون العام 111-212; القانون العام 

ABO ;10-112, رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق, 2011/14/7 و 2011/15/7; 

DoS, NEA-I, و 2011/7/7.
P.L. 108-7; القانون العام 108-11; القانون العام 106-108;    . 51

www. "للعام 2011 يف بحوث الرأي العام NDI روزنر وربيع
iauiraq.org/documents/1381/NDI-Iraq%20-%20

Spring%202011%20Opinion%20Research%20-%20
Political%20Landscape%20Report.pdf الرجوع إليه يف 

2/6/2011 و musingsoniraq.blogspot.com/، الرجوع إليه 
يف 19/7/2011. 

NDI، غرينربغ كوينالن روزنر لألبحاث "االستقرار النسبي يف    . 47
العراق عىل الرغم من االضطرابات: تقرير عن غرينربغ كوينالن 

www. "للعام 2011 يف بحوث الرأي العام NDI روزنر وربيع
iauiraq.org/documents/1381/NDI-Iraq%20-%20

Spring%202011%20Opinion%20Research%20-%20
Political%20Landscape%20Report.pdf الرجوع إليه يف 

2/6/2011 و musingsoniraq.blogspot.com/، الرجوع إليه 
يف 19/7/2011. 

P.L. 108-7; القانون العام 108-11; القانون العام 106-108;    . 48
القانون العام 108-287; القانون العام 109-13; القانون 
العام 109-102; القانون العام 109-148; القانون العام 

109-34; القانون العام 109-289; القانون العام 28-110; 
القانون العام 110-92; القانون العام 110-116; القانون العام 
110-137; القانون العام 110-149; القانون العام 161-110; 

القانون العام 110-252; القانون العام 111-32; القانون العام 
111-117; القانون العام 111-118; القانون العام 212-111; 

القانون العام ABO ;10-112، رداً عىل طلب البيانات الصادر 
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 14/7/2011 

و15/7/2011؛ DoS، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 
 ،INL املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 5/4/2007؛

رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق، 15/7/2001؛ DoS, NEA-I، رداً عىل 

طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق، 12/4/2011، 15/4/2011، 24/6/20،2011/6/2011، 

و27/6/2011؛ OUSD)C(، رداً عىل طلب البيانات الصادر 
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 10/4/2009؛ 

15/7/2011؛ عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق برقم 11-007، "صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق 1: 

تقرير عن التقسيامت والنفقات، واألموال امللغاة"، 28/12/2010 
، وزارة الخزانة االمريكية، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ؛ USACE ، رداً 
عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق، و8/7/2010 7/7/2011 ؛ USTDA ، رداً عىل 

طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق  ، 2/4/2009 ؛ USACE ، رداً عىل طلب البيانات 

 DoS، الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق  ؛
DRL ، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق، 12/4/2011 ؛ TFBSO ، رداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

gbk.eads.  القروض واملنح الخارجية األمريكية ،" USAID ؛
usaidallnet.gov/query/do?_program=/eads/gbk/

countryReport&unit=N الوصول ؛ وزارة العدل، شعبة 
إدارة العدل، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 
 DoS الخاص إلعادة إعامر العراق، 5/4/2011 و11/4/2011 ؛
NEA - I، ، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق، 04/10/2010 ، 06/10/2010 
، 05/04/2011 ، 15/4/2011 ، و7/7/2011 ؛ DoS، اللجنة 

االقتصادية ألفريقيا،  رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق ؛ OUSD )C( ، رداً عىل طلب 

البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
، 14/10/2010، وزارة الخزانة االمريكية، OTA، "نظرة عامة 

ustreas.gov/  ، 30/12/2005 ، "عىل مكتب املساعدة التقنية
offices/internationalaffairs/assistance/، ميكن االطالع عليه 
DoS، PM ، 16/10/2009،  رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 

 BBG املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 6/7/2011 ؛
،رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق ، 7/3/2011 ؛ تربير الكونغرس للميزانية جداول 
تلخيص املساعدة الخارجية، السنة املالية 2009 السنة املالية 

2011 ؛ USAID ، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق، و12/1/2009 8/4/2009 ؛ 

OMB ،رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق ، 21/6/2010 ؛ السفارة األمريكية يف بغداد 

، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق، 10 / 3 / 2009 ؛ الحكومة العراقية ، مجلس 

النواب، "قانون املوازنة العامة االتحادية للسنة املالية 2011" 
23/02/2011 ، املادة 2 ، الحكومة العراقية، وزارة املالية ،رداً 



الهوامش
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بتاريخ، 12/4/2011 ، 15/4/2011 ، 24/6/2011 ، 27/6/2011؛ 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، التقارير ربع السنوية 
والتقارير نصف السنوية لكونغرس الولايات المتحدة، 2007/4-

2011/4؛ تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
10-018، "تم االلتزام مبعظم أموال الدعم االقتصادي يف العراق 
وتصفيتها"، 21/7/2010 ، ص 3. متويل صندوق دعم االقتصاد 

لوزارة الخارجية. يف السنة املالية 2006 حتى السنة املالية 
2007، نقلت وزارة الخارجية جزء من مخصصات صندوق دعم 
االقتصاد لفيلق املهندسني بالجيش األمرييك لتنفيذ املرشوع من 
خالل اتفاقات بني الوكاالت مبوجب املادة 632 )ب( من قانون 

املساعدات الخارجية. اعتربت وزارة الخارجية هذه األموال ملتزم 
بها متاماً عند توقيع االتفاقات بني الوكاالت.

USAID، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    . 73
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، 7/7/2011؛ USACE، رداً 

عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق بتاريخ، DoS ،NEA-I ،5/7/2011، رداً عىل طلب 

البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
بتاريخ، 12/4/2011 ، 15/4/2011 ، 24/6/2011 ، 27/6/2011؛ 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، التقارير ربع السنوية 
والتقارير نصف السنوية لكونغرس الولايات المتحدة، 2007/4-

.2011/4
www.usaid. ، "برنامج تحقيق االستقرار يف املجتمع" USAID   . 74

gov/iraq/accomplishments/csp.html، الوصول إليه يف 
05/07/2011 ؛ USAID ، "تقييم برنامج تحقيق االستقرار يف 

املجتمع )CSP( التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف 
العراق: فعالية برنامج االستقرار املجتمعي النموذجي كأداة غري 

ماحية يف مكافحة التمرد"، 22/7/2009 ، ص 1. وفقا لتقييم 
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، باإلضافة إىل استكامل مرحلة 

"البناء" من مراحل اسرتاتيجية مكافحة التمرد )COIN( "اإلزالة 
والسيطرة والبناء" التي تستخدمها الواليات املتحدة، قد يكون 

لربنامج االستقرار املجتمعي أيضاً مهمة وقائية، عن طريق الحد 
من حوافز العنف يف املناطق التي بدأ السكان فيها يتحولون ضد 

الحكومة األمريكية أو قوات التحالف. ومع ذلك، فمع فعاليتها 
يف املرحلة التالية )يف مرحلة ما بعد القتال( وهي مرحلة 

"البناء"، فإن فاعلىة برنامج االستقرار املجتمعي يف الوقاية ال 
ميكن تحديده بناء عىل التقييم.

USAID، "تقييم برنامج الوكالة األمريكية لتحقيق االستقرار    . 75
املجتمعي )CSP( يف العراق: فعالية برنامج االستقرار املجتمعي 
النموذجي كأداة غري ماحية يف مكافحة التمرد"، 22/7/2009 ، 

ص 2-3. يف التصميم األويل، مل يكن القصد من برنامج االستقرار 
املجتمعي أن يحقق االكتفاء الذايت. فبدال من الرتكيز عىل 

األهداف التقليدية طويلة األجل للتنمية املستدامة، أصبح 
برنامج االستقرار املجتمعي من ضمن برامج مكافحة التمرد 

قصرية املدى.
USAID، "تقييم برنامج الوكالة األمريكية لتحقيق االستقرار    . 76

املجتمعي )CSP( يف العراق: فعالية برنامج االستقرار املجتمعي 
النموذجي كأداة غري ماحية يف مكافحة التمرد"، 22/7/2009 
، ص 14-15. كام ذكر التنسيق مع الحكومة املضيفة بأنه أمر 

هام.
USAID، "تقييم برنامج الوكالة األمريكية لتحقيق االستقرار    . 77

املجتمعي )CSP( يف العراق: فعالية برنامج االستقرار املجتمعي 
النموذجي كأداة غري ماحية يف مكافحة التمرد"، 22/7/2009 
، ص 315. ووفقا للتقييم، وعىل مدار الربنامج الرئييس )أيار/

مايو 2006 حزيران/يونيو 2009(، فإن برنامج االستقرار 
املجتمعي: أنتج 524.628 عمل شخص يف الشهر من العاملة 

عىل املدى القصري، وأرشك 336.928 من الشباب يف التعليم غري 
النظامي وبرامج الشباب والرياضة؛ أنشأ أو استعاد أكرث من 
51.772 فرصة عمل عىل املدى الطويل؛ خّرج 41443 طالبا 

من برامج التدريب عىل املهارات املهنية، وقدم برامج التدريب 
عىل املهارات التجارية إىل أكرث من 15.138 من رجال األعامل 
املحتملني؛ بدأ يف أو وسع ما يزيد عىل 10.194 من منح رجال 

األعامل، ووضع ما يقرب من 9.932 من الشباب يف وظائف 
تدريبية. ومع ذلك، بني التقييم أيضا أن نتائج القياس )مثل الحد 
من العنف(، بدال من هذه املخرجات، كانت أكرث مالءمة لربنامج 

التنمية من هذا النوع.
USAID OIG، تقرير التدقيق رقم P-001-08-267-E، "تدقيق    . 78

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/ برنامج االستقرار املجتمعي،" 
18/3/2008 ، ص 8-6.

USAID، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    . 79
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، 7/7/2011؛ USACE، رداً 

عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق بتاريخ، DoS ،NEA-I ،5/7/2011، رداً عىل طلب 

مخصصات السنة املالية 2010 وأحكام املخصصات العام املايل 
الكاملة املستمرة 2011 )القانون العام 112-10(. قدمت وزارة 

الخارجية تحديثات حول أرقام املخصصات يف 7 متوز/يوليو 
.2011

DoS، "تربير امليزانية يف الكونغرس: العمليات الخارجية، املرفق:    . 67
وجهات النظر اإلقليمية، السنة املالية 2012،" ص 523.

P.L. 109-102; القانون العام 109-234; القانون العام 28-110;    . 68
القانون العام 110-92; القانون العام 110-137; القانون العام 
110-149; القانون العام 110-161; القانون العام 252-110; 

القانون العام 111-32; القانون العام 111-117; القانون 
العام USAID ،10-112، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، 7/7/2011 
؛ USACE، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 

 ،NEA-I، DoS ، 5/7/2011 ،الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ
رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق بتاريخ، 12/4/2011 ، 15/4/2011 ، 24/6/2011 ، 
27/6/2011 و 7/7/2011.

 .H.R 109-102؛ تقرير املؤمتر 109-265، ليتوافق مع .P.L   . 69
3057, 2/11/2011, ص. 86؛ القانون العام 109-234؛ تقرير 
املؤمتر 109-494، ليتوافق مع H.R. 4939, 8/6/2006, ص. 

95-96؛ القانون العام 110-28؛ تقرير املؤمتر 110-107، ليتوافق 
مع H.R. 1591، 24/4/2007, ص. 202-204؛ القانون العام 

P.L ;149-110 .P.L ;137-110 .P.L ;92-110. 110-161؛ 
لجنة املخصصات مبجلس النواب، "قانون املخصصات املوحد، 
2008، مطبوعات اللجنة: القسم ط - وزارة الخارجية ، قانون 

العمليات الخارجية والربامج ذات الصلة، 2008"، 30/1/2008، 
ص 2177-2178 ، 2208 ؛ القانون العام 110-252؛ بيان 

 ،2642 .H.R مجلس الشيوخ التوضيحي 111-188، ليتوافق مع
26/6/2008؛ القانون العام 111-32؛ تقرير املؤمتر 151-111، 

لتتوافق مع H.R. 2346، 12/6/2009, ص. 127-129؛ القانون 
 .H.R العام 111-117؛ تقرير املؤمتر 111-366، لتتوافق مع

3288 ، 08/12/2009 ، ص 1466 ، 1470 ؛ DoS "تربير امليزانية 
يف الكونغرس للعمليات الخارجية، خالل العام املايل 2006،" 

ص 448؛ وثيقة البيت األبيض 109-90 ، "طلب تعديل ميزانية 
العام املايل 2006"، 28/2/2006 ، ص 26 ؛ DoS "تربير امليزانية 
يف الكونغرس للعمليات الخارجية للسنة املالية 2008"، ص 48، 

128-129 ، 138 ، 490 ؛ وزارة الخارجية والوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية، "تربيرات املخصصات التكميلية، السنة املالية 

2008" ، ص 38 ؛ DoS "تربير امليزانية يف الكونغرس للعمليات 
الخارجية للسنة املالية 2009" ، ص 543-544 ؛ وزارة الخارجية 

والوكالة األمريكية للتنمية الدولية، "تربيرات املخصصات 
التكميلية، السنة املالية 2009"، ص 40-43 ؛ وزارة الخارجية 

"تربير امليزانية يف الكونغرس للعمليات الخارجية، امللحق: 
وجهات النظر اإلقليمية، السنة املالية 2010،" ص 421-426؛ 

DoS، "تربيرات امليزانية يف الكونغرس للعمليات الخارجية، 
امللحق: وجهات النظر اإلقليمية، السنة املالية 2011،" ص 471-

477؛ DoS، "تربيرات امليزانية يف الكونغرس للعمليات الخارجية، 
امللحق: املناظري اإلقليمية، السنة املالية 2012، ص 522–528، 

USAID، "منح الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لتحقيق 
www.usaid. ، 11/8/2006 ،"االستقرار املجتمعي يف العراق

gov/press/releases/2006/pr060811.html، الوصول إليه يف 
.27/6/2011

يف الربع الرابع من السنة املالية 2008، تجاوز معدل االلتزام 6.2    .70
مليون دوالر يوميا يف املتوسط، وانخفض إىل حوايل 2.2 مليون 
دوالر يوميا يف املتوسط   يف الربع األخري من السنة املالية 2009 

والسنة املالية 2010. كان معدل االلتزام املتوسط   يف األرباع 
السنوية الثالثة األوىل من السنة املالية 2006 حتى السنة املالية 

2011 هو 1.2 مليون دوالر يومياً.
USAID، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    . 71

الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، 7/7/2011؛ USACE، رداً 
عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق بتاريخ، DoS ،NEA-I ،5/7/2011، رداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

بتاريخ، 12/4/2011 ، 15/4/2011 ، 24/6/2011 ، 27/6/2011؛ 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، التقارير ربع السنوية 
والتقارير نصف السنوية لكونغرس الولايات المتحدة، 2007/4-

.2011/4
USAID، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    . 72

الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، 7/7/2011؛ USACE، رداً 
عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق بتاريخ، DoS ،NEA-I ،5/7/2011، رداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

و8/4/2009؛ OMB، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 21/6/2010؛ السفارة 

األمريكية يف بغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 03/10/2009.

P.L. 111-242; القانون العام 111-290; القانون العام 111-   . 54
317; القانون العام 111-322; القانون العام 112-4; القانون 

العام 112-6; القانون العام 112-8; القانون العام 10-112.
DoS, NEA-I ;10-112 .P.L، رداً عىل طلب املفتش العام    . 55

الخاص إلعادة اإلعامر الحصول عىل البيانات 7/7/2011.
P.L. 112-10 ؛ OSD ، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص    . 56

إلعادة اإلعامر الحصول عىل البيانات، 15/7/2011 ؛ INL ، رداً 
عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة اإلعامر الحصول عىل 

البيانات ؛ ABO ، ورداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة 
اإلعامر الحصول عىل البيانات، 14/7/2011 و / 7 / 15 2011.

DoS ،10-112 .P.L، "تربير الكونغرس للميزانية، املجلد 1:    . 57
عمليات وزارة الخارجية، خالل العام املايل 2012 ، "14/2/2011 

، ص 779 ؛ DoS، "امللخص التنفيذي للميزانية: الوظيفة 150 
والربامج الدولية األخرى، خالل العام املايل 2012،" 14/2/2011 
، ص 155 ، 162 ، 167 ، 171 ، 171 ؛ DoS،" تربير الكونجرس 

للميزانية: جداول ملخص املساعدة الخارجية، خالل العام املايل 
2011"، ص 88 ؛ وزارة الخارجية، "تربيرات ميزانية الكونغرس: 
جداول ملخص املساعدة الخارجية، خالل العام املايل 2012"، 

ص 101 ؛ وزارة الدفاع، "طلب اعتامد ميزانية العام املايل 
2012: نظرة عامة، " 2011/2، الفصل 6، ص 6؛ وزارة الخارجية، 

NEA-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 
 ،USAID ،07/07/2011 ،الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ

رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق بتاريخ، 7/7/2011.

-110.P.L ;289-109.P.L ;234-109 109-13; القانون العام .P.L   . 58
 ;212-111.P.L ;32-111.P.L ;252-110.P.L ;161-110.P.L ;28

.10-112.P.L
DoS، "ملخص تنفيذ امليزانية: الوظيفة 150 والربامج الدولية    . 59

األخرى، خالل العام املايل 2012 ، "14/2/2011 ، ص 139-140؛ 
البيت االبيض، "ميزانية السنة املالية 2012 التابعة لحكومة 

الواليات املتحدة"، ص 140-137.
OUSD)C(، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    . 60
العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 15/7/2011؛ القانون العام 

.10-112 .P.L ;212-111
 ،)ISFF( خطة إنفاق صندوق قوات األمن العراقية" ،USF - I   . 61

السنة املالية 2011: القرار الرابع املستمر حتى 4 أذار/مارس 
2011،" 17/2/2011 ، ص 2. سبق املخصصات الرابعة للسنة 

 املالية 2011 إصدار القانون العام  242-111, 
والقانون العام 111-290 والقانون العام 28-110 317-111، 
وجميعها قدمت متديدات مؤقتة لسلطة ميزانية العام املايل 

2010 لصندوق قوات األمن العراقية يف السنة املالية الجديدة.
P.L. 112-4; القانون العام 112-6; القانون العام 8-112;    . 62

القانون العام 10-112.
.10-112 .P.L   . 63

OUSD)C(، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    . 64
العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 15/7/2011.

P.L. 109-102; القانون العام 109-234; القانون العام 28-110;    . 65
القانون العام 110-92; القانون العام 110-137; القانون العام 
110-149; القانون العام 110-161; القانون العام 252-110; 

القانون العام 111-32; القانون العام 111-117; القانون العام 
DoS, NEA-I ;10-112، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص 

إلعادة اإلعامر الحصول عىل البيانات 7/7/2011. يف هذا الربع 
السنوي، نقح املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق سجالتة 

الخاصة بصندوق دعم االقتصاد، مام أدى إىل إجاميل انخفاض 
بني مجموع املخصصات للصندوق. وكان أكرب تغيري هو حذف 
50 مليون دوالر سجلت يف السابق كمخصصات لصندوق دعم 

االقتصاد يف العراق يف السنة املالية 2003. ويعكس التغيري نتائج 
التدقيق وإعداد تقارير الوكالة. باإلضافة إىل ذلك، غرّي املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق السنة املالية التي سجل فيها 
إلغاء مبوجب القانون العام PL 110-161 من السنة املالية 

2007 إىل السنة املالية 2006. قد يجري املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق مزيد من التحسينات يف األرباع السنوية 

املقبلة مبجرد توفر بيانات إضافية.
DoS, NEA-I ;10-112 .P.L، رداً عىل طلب املفتش العام    . 66

الخاص إلعادة اإلعامر الحصول عىل البيانات 7/7/2011 
و8/7/2011. يف الربع السنوي األخري، قّدر املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق مخصصات صندوق دعم االقتصاد يف 
السنة املالية 2011 إىل العراق ب346 مليون دوالر عىل أساس 
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فجوة يف تقرير املرشوع ومستويات الفئة. ويف محاولة إلنشاء 
قاعدة بيانات متثل الفجوة يف البيانات والتقارير يف مستويات 

املرشوع وفئة املرشوع، عمل مكتب ميزانية الجيش مع املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق عىل مطابقة البيانات املالية 
الكاملة التي تقدمها للبيانات عىل مستوى املرشوع املخترصة 

والتي تقدمها القوات األمريكية يف العراق، والتي ميكن أن 
تسفر عن الوصول إىل مجموعة بيانات كاملة دقيقة يف آن 

واحد عىل كال من املستوى اإلجاميل والتفصييل وعىل مستوى 
املرشوع وفئات املرشوع. ومع ذلك،اكتشف املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق عقبتني ال حل لهام أثناء محاولة إنشاء 
قاعدة البيانات الجديدة هذه: 1( قبل السنة املالية 2008، مل 
تكن القوات األمريكية يف العراق تدرج رقم الوثيقة املرجعي 

الفريد )DRN( باستمرار يف متعقب مشاريع برنامج االستجابة 
الطارئة للقائد، مام يجعل من املستحيل استخدام بيانات مكتب 

ميزانية الجيش يف تعقب املشاريع الفردية إلكامل مخصصات 
برنامج االستجابة الطارئة للقائد من السنة املالية - 2004 حتى 
السنة املالية 2007، و 2( بالنسبة ملخصصات برنامج االستجابة 
الطارئة للقائد للسنة املالية 2008 -والسنة املالية 2010، فإن 

بعض املشاريع )ومعظمهم من املنح الصغرية لربنامج االستجابة 
الطارئة للقائد( مجّمعة ضمن رقم وثيقة مرجعي فريد واحد، 

مام يجعل من املستحيل التمييز بني املشاريع أو املنح التي تقع 
ضمن رقم وثيقة مرجعي فريد ملعرفة ما إذا كانت قد تّم دفع 

املدفوعات الخاصة بها أو تم إلغاؤها.
عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 11-   .99
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العراق يف أيار/مايو،" رقم BAGHDAD 11 1168 ، بتاريخ 
.23/6/2011

وزارة العدل، الربنامج الدويل للمساعدة يف التدريب عىل    .397
التحقيقات الجنائية، "قياسات األداء ملكافحة هيئة النزاهة 
للفساد يف الفرتة 2008-2011" ، 14/5/2011 ، الرشيحة 5.

السفارة األمريكية يف بغداد، INL/ACCO ، يف االجتامع مع    .398
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 15/05/2011 ، 

الحكومة العراقية، هيئة النزاهة، يف االجتامع مع املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق، 15/5/2011.

مسئولو هيئة النزاهة، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص    .399
إلعادة إعامر العراق، 15/05/2011، ووزارة العدل، و الربنامج 

الدويل للمساعدة يف التدريب عىل التحقيقات الجنائية  
"قياسات األداء ملكافحة هيئة النزاهة للفساد يف الفرتة 2008-

2011" ، 14/5/2011 ، الرشيحة 6.
الحكومة العراقية، مدير ميزانية هيئة النزاهة، ومدير هيئة    .400

النزاهة للتخطيط االسرتاتيجي، يف االجتامع مع املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق، 15/5/2011.

الحكومة العراقية، مدير ميزانية هيئة النزاهة، ومدير هيئة    .401
النزاهة للتخطيط االسرتاتيجي، ومحققي هيئة النزاهة، يف 

االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
.15/5/2011

الحكومة العراقية، مدير ميزانية هيئة النزاهة، ومدير هيئة    .402
النزاهة للتخطيط االسرتاتيجي، ومحققي هيئة النزاهة، يف 

االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
.15/5/2011

الحكومة العراقية، COI، "التقرير السنوي لعام 2010 ،" / 7 /    .403
2011، ص 29-24.

الحكومة العراقية، وزارة الداخلية العراقية للمفتش العام،    .404
يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

.3/5/2011
الحكومة العراقية، وزارة الداخلية العراقية للمفتش العام،    .405
يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

.3/5/2011
السفارة األمريكية يف بغداد، INL/ACCO، يف االجتامع مع    .406

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 15/5/2011.
السفارة االمريكية يف بغداد, رداً عىل طلب البيانات الصادر عن    .407

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ, 2011/07/14. 
GOI، HJC، رئيس املحكمة العليا مدحت، يف االجتامع مع    . 408

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 4/5/2011.
GOI، HJC، رئيس املحكمة العليا مدحت، يف االجتامع مع    . 409

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 4/5/2011.
الخزانة األمريكية، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش    .410

العام الخاص إلعادة إعامر العراق، EIU ،5/7/2011, تقرير 
القطر: العراق ، 2011/6 ، ص 3. 

EIU، التقرير القطري: العراق، 7 / 2011 ، ص 3؛ صندوق النقد    . 411
الدويل، تقرير القطر رقم 75/11 ، "العراق: املراجعة الثانية 

مبوجب الرتتيبات االحتياطية، طلب اإلعفاء من عدم االمتثال، 
متديد الرتتيبات، وإعادة صياغة مرحلة الدخول" 2011/3، ص 
16. يقدر صندوق النقد الدويل منو الناتج املحيل اإلجاميل يف 

العام 2011 بنسبة 12.27٪ ، وتوقعات وحدة االستخبارات 
االقتصادية بنموه بنسبة ٪9.5.

MEES، التقرير الأسبوعي ، املجلد. 54 رقم 21 ، 23/5/2011    . 412
، ص )7( ؛ MEES، التقرير الأسبوعي ، املجلد. 54 رقم 20 ، 

16/5/2011 ، ص 16 ؛ صندوق النقد الدويل، التقرير القطري 
رقم 75/11، "العراق: املراجعة الثانية مبوجب الرتتيبات 

االحتياطية، طلب اإلعفاء من عدم االمتثال، متديد الرتتيبات، 

speech.aspx?id=1623، الرجوع إليه يف 18/7/2011.
GRD، بيان صحفي، "فيلق املهندسني بالجيش األمرييك يحتفل    . 371

باالنتهاء من مركز عمليات القوات الجوية العراقية الجديد" ، 
www.grd.usace.army.mil/news/releases/ ، 09/06/2011

 ، USACE الرجوع إليه يف 6 / 2011/15 ؛ ،NR11-06-09.pdf
رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق بتاريخ، 5/4/2011.
GRD، بيان صحفي، "فيلق مهنديس الجيش األمرييك يحتفل    . 372

www.  ، 03/11/2010 "،بافتتاح منشأة جديدة للجيش العراقي
grd.usace.army.mil/news/releases/NR11-05-04-02.

pdf، الوصول إليه يف 10/12/2010.
OSD، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    . 373

للحصول عىل بيانات بتاريخ 2011/07/05. 
OSD، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    . 374

للحصول عىل بيانات بتاريخ 2011/07/05.
USF-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    . 375

للحصول عىل بيانات بتاريخ 15/7/2011.
NEA-I, ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    . 376

العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ, 2011/15/4 و2011/20/6; 
INL, ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
للحصول عىل بيانات بتاريخ، 2011OSD/15/7، ردا عىل طلب 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات 

بتاريخ، 10/4/2009 ؛ DoS، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ، 5/4/2007 

؛ IRMS، فئة تقرير القوات الأمريكية في العراق لبرنامج 
الاستجابة الطارئة للقائد، 20/9/2010.

القيادة املركزية األمريكية، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن    .377
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، 5/7/2011 
؛ السفارة األمريكية يف بغداد، RoLC ، "سيادة القانون - أبرز 

األحداث الشهرية يف العراق،" 4 / 2011 و2011/5.
السفارة األمريكية يف بغداد، RoLC ، "سيادة القانون - أبرز    .378

األحداث الشهرية يف العراق،" 5 / 2011.
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، RoLC، رّداً عىل طلب البيانات    .379

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 
 .1/7/2011

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، INL/ACCO، رّداً عىل طلب    .380
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

 .5/7/2011
السفارة األمريكية يف بغداد، INL/ACCO، بتاريخ 15/5/2011.   .381

السفارة األمريكية يف بغداد، INL/ACCO، يف االجتامع مع    .382
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 15/5/2011.

DoJ, ICITAP، يف االجتامعات مع املفتش العام الخاص إلعادة    . 383
إعامر العراق، 15/5/2011.

السفارة األمريكية يف بغداد، RoLC ، رداً عىل طلب البيانات    .384
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، 
05/07/2011 ، وINL/ACCO يف االجتامع مع املفتش العام 
 ،DoJ, ICITAP الخاص إلعادة إعامر العراق، 15/5/2011 ؛

يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
.15/5/2011

مسئولو الربنامج الدويل للمساعدة يف التدريب عىل التحقيقات    .385
الجنائية، وزارة العدل، املعلومات املقدمة إىل املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق ، 15/5/2011. 
وزارة العدل، الربنامج الدويل للمساعدة يف التدريب عىل    .386

التحقيقات الجنائية، "تقرير هيئة النزاهة حول تقديم املساعدة 
الفنية والتدريب، الربع الثاين من العام املايل 2011،" 4 / 2011 ، 

ص 9. 
DoS، INL، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة اإلعامر    . 387

الحصول عىل البيانات 1/7/2010. 
الحكومة العراقية، COI، "التقرير السنوي لعام 2010 ،" / 7 /    .388

2011، ص 23.
السفارة األمريكية يف بغداد، RoLC، رداً عىل طلب البيانات    .389

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، 
 ، INL/ACCO ، 5/7/2011 ؛ السفارة األمريكية يف بغداد

الحكومة العراقية، هيئة النزاهة، يف االجتامع مع املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق، 15/05/2011 ، الحكومة العراقية، 

هيئة النزاهة، "التقرير السنوي لعام 2010 "، 7 / 2011 ، ص 
.23

الحكومة العراقية، الجريدة الرسمية ، تعديل قانون اإلجراءات    .390
الجنائية رقم 23 لسنة 1971 ، 13/6/2011. 

GOI، مفوض لجنة النزاهة، يف االجتامع مع املفتش العام    . 391
الخاص إلعادة إعامر العراق، 5/5/2011.

السفارة االمريكية يف بغداد، "جولة نيسان/أبريل يف مكافحة    .392

إىل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 14/7/2010.
جيان ديليون، "أولويات القوات األمريكية يف العراق يف إعادة    .341

التقييم،" وسائل اإلعالم الناشئة، النشاط اإلعالمي الدفاعي، 
www.defense.gov/news/newsarticle. ، 31/05/2011

aspx?id=64128، الرجوع إليه يف 14/6/2011.
USF-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    . 342

للحصول عىل بيانات بتاريخ 13/7/2011.
مجلس األمن، S/435/2011، "التقرير الثالث لألمني العام املقدم    .343

عمال بالفقرة 6 من القرار 1936 )2010(،" 7/7/2011، ص 11.
USF-I, DCG-O، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة    . 344

إعامر العراق، 5/5/2011.
السفارة األمريكية يف بغداد، اجتامع السفري يف قاعة التاون،    .345

4/5/2011. القنابل الالصقة تزود باملغناطيس بحيث تلتصق 
بالجانب السفيل من السيارة، ويتم تفجريها بالتحكم عن بعد أو 

بأجهزة التوقيت. 
تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للوثائق    .346

مفتوحة املصدر باللغتني العربية واالنجليزية، 2011/7-2011/4.
USF-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    . 347

للحصول عىل بيانات بتاريخ 5/7/2011. القوات األمريكية يف 
العراق ال تتبع الهجامت عىل أفراد أبناء العراق أو عائالتهم، بل 

يتلقى املعلومات من الحكومة العراقية التي تتوىل الربنامج. 
USF-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    . 348

للحصول عىل بيانات بتاريخ 5/7/2011.
USF-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    . 349

للحصول عىل بيانات بتاريخ 15/7/2011. 
DoL، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    . 350

للحصول عىل بيانات بتاريخ 8/7/2011. 
"رشطة النفط تضاعف اإلجراءات األمنية" تقرير نفط العراق ،  ،    .351

الرجوع إليه يف 07/07/2011.
MEES، التقرير الأسبوعي، املجلد. 54 رقم 28 ، 11/7/2011 ،    . 352

ص 3.
"بيجي تستهدف مرة أخرى،" تقرير نفط العراق، 24/6/2011.   .353

"بيجي تستهدف مرة أخرى،" تقرير نفط العراق، 24/6/2011،    .354
ص 1.

USF-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    . 355
للحصول عىل بيانات بتاريخ 12/4/2011.

الحكومة العراقية، وزارة الداخلية العراقية، مركز معلومات    .356
بغداد، املعلومات املقدمة إىل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق، 17/7/2010.
"بيجي تستهدف مرة أخرى،" تقرير نفط العراق، 24/6/2011 ،    .357
ص 2 ؛ الحكومة العراقية ، وزارة الداخلية ، املعلومات املقدمة 

إىل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 8/7/2011.
ميس ، التقرير الأسبوعي، املجلد. 54 رقم 28 ، 13/6/2011 ، ص    .358

3 ؛ الحكومة العراقية ، وزارة الداخلية ، املعلومات املقدمة إىل، 
.8/7/2011

USF-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    . 359
للحصول عىل بيانات بتاريخ 5/7/2011. 

القيادة املركزية األمريكية، بيان صحفي، "تعرض أبراج آسياسيل    .360
لالتصاالت للهجوم" ، 14/7/2011.

الحكومة العراقية، وزارة الداخلية العراقية، املعلومات املقدمة    .361
إىل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 14/7/2010.

USF-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    . 362
للحصول عىل بيانات بتاريخ 1/7/2011. 

القوات الجوية األمريكية املركزية، بيان صحفي، "وحدات    .363
القوات الجوية توّحد جهودها، يف تعليم القوات العراقية 

لقدرات املستقبل" الرجوع إليه يف 08/07/2011.
USF-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    . 364

للحصول عىل بيانات بتاريخ 5/7/2011. 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، الدروس الصعبة:    .365

تجربة إعادة إعمار العراق، 2009/2.
القوات األمريكية يف العراق، موجز صحايف يف بغداد، والعراق ،    .366

.11/7/2011
USF-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    . 367

للحصول عىل بيانات بتاريخ 15/7/2011.
USF-I, DCG-O، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة    . 368

إعامر العراق، 5/5/2011.
جيان ديليون، "أولويات القوات األمريكية يف العراق يف إعادة    .369

التقييم،" وسائل اإلعالم الناشئة، النشاط اإلعالمي الدفاعي، 
www.defense.gov/news/newsarticle. ، 31/05/2011

aspx?id=64128، الرجوع إليه يف 14/6/2011.
.  األدمريال مايك مولني، مالحظات كلمة ألقيت يف مأدبة غداء  370

www.jcs.mil/،07/07/2011 ،جمعية صحافة البنتاغون
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NEA-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    . 451
الخاص إلعادة إعامر العراق،  2010/4/6,  2011/6/7, و 

.2011/7/7
الحكومة العراقية، املركز الوطني لالعالم، بيان صحفي،    .452
"عقود وزارة الكهرباء مع وزارة النفط اإليرانية السترياد 

www.nmc.gov.iq/ArticleShow. ، 23/6/2011 ، "الوقود
aspx?ID=1226، الرجوع إليه يف 29/6/2011.

تقرير نفط العراق "صفقة رشكة شل للغاز تحصل عىل املوافقة    . 453
األولية، مبا يف ذلك الصادرات" ، 13/7/2011.

MEES، التقرير الأسبوعي، املجلد. 54 رقم 24 ، 13/6/2011 ،    . 454
ص 21.

MEES، التقرير الأسبوعي ، املجلد. 54 رقم 23 ، 6/6/2011،    . 455
ص 16 ؛ السفارة األمريكية يف بغداد، ردا عىل طلب املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق الحصول عىل بيانات بتاريخ، 
.14/7/2011

خط الغاز نابوكو الدويل GmbH، بيان صحفي ، "اللجنة    .456
الوطنية لالستثامر تعلن الجدول الزمني الجديد لخط أنابيب 
www.nabucco- pipeline.com/  ، 06/05/2011 ، "نابوكو

portal/page/portal/en/press/NewsText?p_item_id=A
297E805CEADAB20E040A8C002017939، ميكن االطالع 

عليه 09/05/2011.
MEES، التقرير الأسبوعي، املجلد. 54 رقم 23 ، 6/6/2011 ، ص    . 457

.19
رشكتة SNC-Lavalin، نائب الرئيس، العالقات املؤسسية    .458
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الحوادث الخطرية التي تنطوي عىل رشكات األمن الخاصة يف 

العراق" ، 30/4/2009.
عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .558

11-015، منطقة الخليج تعدل متطلباتها يف عقد ايجيس األمني 
إلجراء تغيريات يف أنشطة إعادة اإلعامر يف العراق 27/4/2011.
مل تعد القوات األمريكية يف العراق تقرير رب سنوي يف كانون    .559

األول/ديسمرب 2010 ولكن بدال من ذلك قدمت املعلومات 
الخاصة بهذا الربع السنوي يف التقرير ربع السنوي يف آذار/مارس 

.2011
عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .560

10-003، "أدير برنامج االستجابة الطارئة للقائد يف العراق إدارة 
جيدة عموما، ولكن ميكن تحسني وثائق املرشوع والرقابة"، 

.27/10/2009
 12 ، 1 § ، 452-95 PL(''1978 قانون املفتش العام للعام''   . 561

ترشين األول/أكتوبر 1978، و 92 البيان 1101(.

.2011/7/7 ,435/2011/5 ,UNSC ،14/7/2011
السفارة االمريكية يف بغداد, رداً عىل طلب البيانات الصادر عن    .524
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ, 2011/07/05.
السفارة االمريكية يف بغداد, رداً عىل طلب البيانات الصادر عن    .525
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ, 2011/07/05.
السفارة االمريكية يف بغداد, رداً عىل طلب البيانات الصادر عن    .526
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ, 2011/07/05.
السفارة األمريكية يف بغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن    .527

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 5/7/2011 ؛ الحكومة 
العراقية، وزارة النقل، بيان صحفي، "بدء أول رحلة للخطوط 

www.motrans.gov.iq/english/ "الجوية النمساوية اىل بغداد
index.php?name=News&file=article&sid=46، الوصول 

إليه يف 7/7/2011.
القيادة املركزية األمريكية، أخبار "تركيا والعراق توقعان اتفاقية    .528

بشأن النقل الجوي" ، 24/6/2011 ؛ العراق، أخبار األعامل ، "أول 
www.  ، 06/06/2011 ، "رحلة مبارشة من اسطنبول اىل النجف
iraq-businessnews.com/2011/07/06/first-direct-flight-

from-istanbul-to-najaf، الرجوع إليه يف 01/07/2011. 
الحكومة العراقية، وزارة النقل، بيان صحفي ، "توقيع اتفاق    .529

www.motrans.  ، 09/06/2011 ، "لرحالت جوية مع إيطاليا
gov.iq/english/index.php?name=News&file=article&s

id=48، الرجوع إليه يف 6 / 20 / 2011.
السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب استدعاء البيانات من    .530

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 5/7/2011 و 
.14/07/2011

USACE، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    . 531
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، 6/7/2011؛ السفارة 

األمريكية يف بغداد, رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، 14/7/2011.

USACE, ، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    . 532
العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 6/7/2011.

USACE, ، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    . 533
العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 18/7/2011.

USACE، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    . 534
الخاص إلعادة إعامر العراق، NEA-I ،2011/5/7، رّداً عىل طلب 

البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
2011/20/6 ؛ IRMS، فئة التقرير للقوات الأمريكية في العراق 

لبرنامج الاستمجابة الطارئة للقائد ، 20/9/2010.
USACE، ردا عىل طلب استدعاء البيانات من املفتش العام    . 535

الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ  2011/6/7 و2011/18/7.
USACE، ردا عىل طلب استدعاء البيانات من املفتش العام    . 536

الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ  2011/6/7 و2011/18/7.
GRD ، نرشة صحفية،  "فيلق املهندسني بالجيش األمرييك    . 537

يحتفل بافتتاح نظام معالجة مياه الرصف الصحي يف الفلوجة،" 
www.grd.usace.army.mil/Newsletters/  ، 2011 / 6

GRD-Newsletter-0611.pdf، الرجوع إليه يف 1/7/2011 ؛ 
USACE ، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، 6/7/2011 ؛ السفارة 
األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، 14/7/2011.
USACE، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    . 538

الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، 6/7/2011 و18/7/2011؛ 
السفارة األمريكية يف بغداد, رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، 18/7/2011، 

و14/7/2011.
GRD، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    . 539

 ، GRD الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، 15/10/2009 ؛
تقرير الحالة الأسبوعي، 7/8/2009 ؛ USACE ، رداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

بتاريخ، 6/7/2011 ؛ السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب 
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مصادر لحقائق رسيعة
التمويل الرتاكمي: P.L. 108-7; القانون العام 108-11; القانون 

العام 108-106; القانون العام 108-287; القانون العام 13-109; 

القانون العام 109-102; القانون العام 109-148; القانون العام 

109-34; القانون العام 109-289; القانون العام 110-28; القانون 

العام 110-92; القانون العام 110-116; القانون العام 137-110; 

القانون العام 110-149; القانون العام 110-161; القانون العام 

110-252; القانون العام 111-32; القانون العام 117-111; 

القانون العام 111-118; القانون العام 111-212; القانون العام 

ABO ;10-112، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 

 ،DoS الخاص إلعادة إعامر العراق، 14/7/2011 و15/7/2011؛

رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق، 5/4/2007؛ INL، رداً عىل طلب البيانات الصادر 

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 15/7/2001؛ 

DoS, NEA-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 12/4/2011، 15/4/2011، 

24/6/20،2011/6/2011، و27/6/2011؛ OUSD)C(، رداً عىل 

طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق، 10/4/2009؛ 15/7/2011؛ عمليات تدقيق املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق برقم 11-007، "صندوق 

إغاثة وإعادة إعامر العراق 1: تقرير عن التقسيامت والنفقات، 

واألموال امللغاة"، 28/12/2010 ، وزارة الخزانة االمريكية، رداً 

عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق ؛ USACE ، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق، و8/7/2010 -7/7/2011 ؛ 

USTDA ، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق  ، 2/4/2009 ؛ USACE ، رداً 

عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق  ؛ DoS، DRL ، رداً عىل طلب البيانات الصادر 

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 12/4/2011 ؛ 

TFBSO ، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق ؛ USAID "، القروض واملنح 

gbk.eads.usaidallnet.gov/query/do?_  الخارجية األمريكية

program=/eads/gbk/countryReport&unit=N الوصول ؛ 

وزارة العدل، شعبة إدارة العدل، رداً عىل طلب البيانات الصادر 

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 5/4/2011 

و11/4/2011 ؛ DoS ،NEA - I ، رداً عىل طلب البيانات الصادر 

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 04/10/2010 

، 06/10/2010 ، 05/04/2011 ، 15/4/2011 ، و7/7/2011 

؛ DoS، اللجنة االقتصادية ألفريقيا،  رداً عىل طلب البيانات 

 OUSD الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ؛

C(( ، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق ، 14/10/2010، وزارة الخزانة االمريكية، 

OTA، "نظرة عامة عىل مكتب املساعدة التقنية" ، 30/12/2005 

 ،/ustreas.gov/offices/internationalaffairs/assistance  ،

ميكن االطالع عليه DoS، PM ، 16/10/2009،  رداً عىل طلب 

البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

6/7/2011 ؛ BBG ،رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق ، 7/3/2011 ؛ تربير الكونغرس 

للميزانية جداول تلخيص املساعدة الخارجية، السنة املالية 2009 

السنة املالية 2011 ؛ USAID ، رداً عىل طلب البيانات الصادر 

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، و12/1/2009 

8/4/2009 ؛ OMB ،رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق ، 21/6/2010 ؛ السفارة 

األمريكية يف بغداد ، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 10 / 3 / 2009 ؛ الحكومة 

العراقية ، مجلس النواب، "قانون املوازنة العامة االتحادية للسنة 

املالية 2011" 23/02/2011 ، املادة 2 ، الحكومة العراقية، وزارة 

املالية ،رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق، 27/06/2011 ، وزارة الخزانة االمريكية، رداً 

عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق، 4/1/2008 و9/4/2009 ؛ "ميزانية الحكومة العراقية" 

)عىل النحو املعتمد من الجمعية الوطنية االنتقالية والنص عليه 

يف القانون يف كانون األول/ديسمرب 2005( ؛ الحكومة العراقية، 

رئاسة الجمعية الوطنية العراقية املؤقتة"، و"املوازنة العامة 

للدولة لعام 2005،" 2005 ؛ الحكومة العراقية، "إيرادات املوازنة 

والنفقات عام 2003، يف متوز/يوليو وكانون األول/ديسمرب" 2003 

؛ DoS، NEA - I ،رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 05/04/2011 ، 07/04/2011 

، و12/7/2011. 

صناديق الواليات املتحدة الرئيسية: P.L. 108-7; القانون العام 

108-11; القانون العام 108-106; القانون العام 287-108; 

القانون العام 109-13; القانون العام 109-102; القانون العام 

109-148; القانون العام 109-34; القانون العام 289-109; 

القانون العام 110-28; القانون العام 110-92; القانون العام 

110-116; القانون العام 110-137; القانون العام 149-110; 

القانون العام 110-161; القانون العام 110-252; القانون العام 

111-32; القانون العام 111-117; القانون العام 118-111; 

القانون العام 111-212; القانون العام ABO ;10-112، رداً 

عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق، 14/7/2011 و15/7/2011؛ DoS، رداً عىل طلب 

البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

5/4/2007؛ INL، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 15/7/2001؛ NEA-I، رداً 

عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق، 12/4/2011، 15/4/2011، 24/6/20،2011/6/2011، 

و27/6/2011؛ OUSD)C(، رداً عىل طلب البيانات الصادر 

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 10/4/2009؛ 

15/7/2011؛ عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق برقم 11-007، "صندوق إغاثة وإعادة إعامر 

العراق 1: تقرير عن التقسيامت والنفقات، والصناديق امللغاة"، 

28/12/2010، وزارة الخزانة االمريكية، رداً عىل طلب البيانات 

 USACE الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق؛

، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق USAID ، 05/07/2011 ، رداً عىل طلب البيانات 

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 8/7/2010 

و7/7/2011 ؛ USTDA ، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 2/4/2009. 

 ،NEA-I :)2011/6-2010/1( مليون برميل يوميا، حسب الشهر

رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق،  2010/4/6, 2010/6/7, 2011/11/1, 2011/5/4, 

و 2011/7/7. 

متوسط   السعر للربميل الواحد، حسب األسبوع )2010/1-

EIA :)2011/6، "سعر السوق باألسبوع بكركوك العراق يف خليج 

www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHan-  للواليات املتحدة"

dler.ashx?n=PET&s=WEPCKIRK&f=W, ميكن الوصول 

إليه يف 14/7/2011. 

 ،ITAO/ESD :)2011/30/6-2010/1/1( العرض مقابل الطلب

تقارير أداء الكهرباء اليومي، 2011/30/6-2010/01/01. 

متوسط   األحداث األمنية اليومية، حسب األسبوع )2010/1-

USF-I :)2011/6، رد القوات األمريكية يف العراق عىل طلب 

استدعاء البيانات من املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

بتاريخ 2011/4/1, 2011/8/4, و2011/1/7. 

األشخاص الذين قتلوا )2011/30/6-2011/1/4( : 

CENTCOM، استجابة رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، 1/7/2011 

؛ DOL ، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، 8/7/2011 ؛ وزارة الدفاع، 

نسخة األخبار، "تواجد وسائل اإلعالم مع الوزير بانيتا يف قاعدة 

العمليات املتقدمة دواير، بأفغانستان،" 2011/10/7.
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؛ بريان ستيلر، "ملكية أجهزة التلفزيون ترتاجع يف الواليات 
املتحدة"، نيويورك تايمز ، 03/05/2011 ، وزارة الطاقة، موفري 

www.energysavers. الطاقة، "مكيفات الهواء" 18/6/2011 ؛
gov/your_home/space_heating_cooling/index.cfm/

mytopic=12370,، الرجوع إليه يف 18/6/2011، إدارة معلومات 
www.eia.   2010 / 6 "،الطاقة، "الواليات املتحدة األمريكية

gov/countries/country-data.cfm?fips=US، الرجوع 
إليه يف 22/6/2011 ؛ مكتب اإلحصاء األمرييك "الدخل املنزيل 
www.census.gov/  ، 2010/10 ،" 2009 للواليات: 2008 و

prod/2010pubs/acsbr09-2.pdf، الرجوع إليه يف 22/6/2011.

حصة العاملة وحصة إجاميل الناتج املحيل، حسب القطاع: 
العاملة،  الحكومة العراقية، الجهاز املركزي لالحصاء استعراض 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في العراق ، 2008 ؛ النصيب 
من إجاميل الناتج املحيل ، بيانات الحسابات القومية يف الجهاز 
املركزي لالحصاء ، كام أوردته الحكومة العراقية، اللجنة العليا 

السرتاتيجية الحد من الفقر، البنك الدويل، دائرة الرشق األوسط، 
"تقرير بيانات الفقر يف العراق"، املجلد 1: النتائج الرئيسية ، 3 / 

2010 ، ص 33.
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العراقي كنسبة مئوية من إجاميل الناتج املحيل باستخدام بيانات 

الجهاز املركزي لالحصاء.

قيمة النشاط التجاري األجنبي يف العراق، 2010-2005 : 
مستشاري دنيا فرونتري "النشاط التجاري األجنبي يف العراق: 

استعراض العام 2010،" 2 / 2011 ، ص 17.

النشاط التجاري األجنبي يف عام 2010: مستشاري دنيا فرونتري 
" األنشطة التجارية األجنبية يف العراق: استعراض العام 2010،" 

2011/2، ص 911.
النفط يهيمن عىل االقتصاد العراقي: IMF، التقرير القطري رقم 
75/11، "العراق: املراجعة الثانية مبوجب الرتتيبات االحتياطية، 

طلبات اإلعفاء من عدم االمتثال، متديد الرتتيبات، وإعادة صياغة 
مرحلة الدخول" 3 / 2011 ، ص 22 ؛ الحكومة العراقية ، مجلس 

النواب ، "قانون املوازنة العامة االتحادية للسنة املالية 2011" 
23/02/2011 ، املادة )1( ؛ الحكومة العراقية ، وزارة املالية، 
"جداول ميزانية العراق لعام 2011"، 16/5/2011 ، جدول أ.

االحتياطيات النفطية املؤكدة: الحكومة العراقية، املركز الوطني 
لالعالم، بيان صحفي، "االحتياطيات النفطية الجديدة تصل 143 

www.nmc.gov.iq/english/ ، 04/10/2010  ،مليار برميل
lnews_e2010/10/4_2htm، الرجوع إليه يف 16/10/2010 ، 

MEES، التقرير الأسبوعي ، املجلد. 53 رقم 41 ، 11/10/2010 
، ص 1.

مقارنة أسعار إنتاج النفط والغاز: وكالة الطاقة الدولية، توقعات 
الطاقة العالمية للعام 2010 ، الجزء األول ، "التوجهات العاملية 

للطاقة" ، ص 133 ، 191.

منو اإلنتاج النفطي السنوي، 2009-2035: وكالة الطاقة الدولية، 
توقعات الطاقة العالمية للعام 2010 ، الجزء األول ، "التوجهات 

مصادر ومالحظات 
لإلدراج

امليزان التجاري للعراق: صندوق النقد الدويل، توقعات الاقتصاد 
الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ، 2009/10 ، ص 57-55 

، و 4 / 2011 ، ص 89-87. 

الفائدة والتضخم وأسعار الرصف: الحكومة العراقية، البنك 
املركزي العراقي، "املؤرشات املالية الرئيسية" ، 01/06/2011 ، 

www.cbi.iq ، الرجوع إليه يف 05/06/2011.

كيف يفي البيت العراقي مبتطلباته: العراق،  البنك الدويل، 
data.worldbank.org/ ، 2011 / 4 ، مؤشرات التنمية العالمية

data-catalog/world-development-indicators، الوصول 
إليه يف 15/6/2011 ؛ برنامج األغذية العاملي ، الأمن الغذائي 

الشامل وتحليل قابلية الإصابة (CFSVA) للعام 2008، 
ص 92-93 ؛ االتحاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية 
"مستخدمي العهواتف املحمولة لكل 100 نسمة"، 2009 

، www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/ ، الرجوع إليه يف 
22/6/2011 ؛ معهد بروكينغز ، مؤشر العراق ، 26/4/2011 
، ص 26 ؛ الحكومة العراقية، الجهاز املركزي لالحصاء مسح 

حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبيت العراقي، 2008 
، ص 636. ايران،  البنك الدويل ، مؤشرات التنمية العالمية ، 
data.worldbank.org/data-catalog/world- ، 20112 4
development-indicators، الوصول إليه يف 15/6/2011 ؛ 

املركز اإلحصايئ اإليراين، مكتب السكان والقوى العاملة والتعداد 
السكاين "ملخص نتائج استطالع دخل األرسة وإنفاقها يف املناطق 
الحرضية والريفية - 2009" ، 2009 ، ص 9 ، 10 ؛ االتحاد الدويل 
لالتصاالت السلكية والالسلكية "مستخدمي الهاتف املحمول لكل 

 ،/www.itu.int/ITU-D/ict/statistics ، 2009 ، "100 نسمة
الرجوع إليه يف 22/6/2011 ؛ البنك املركزي لجمهورية إيران 

اإلسالمية، املديرية العامة لإلحصاءات االقتصادية "استطالع حول 
ميزانية األرسة يف املناطق الحرضية يف إيران ، 1384 )20 آذار/

مارس، 2005 - 20 آذار/مارس 2006( "، 2006/12 ، ص 3 ؛ إدارة 
معلومات الطاقة، "إيران: تحليل عن موجز القطر"، 16/4/2010 

 ،www.eia.gov/EMEU/cabs/Iran/pdf.pdf  ، 11-10 ص ،
 .R.J - الرجوع إليه يف 22/6/2011. اململكة العربية السعودية

سرتيك، "قضايا سياسة اإلسكان يف بلد غني مع ارتفاع معدل 
النمو السكاين: مثل الوضع يف الرياض، اململكة العربية السعودية" 

، استعراض دراسات التنمية الحضرية والإقليمية ، املجلد. 17 
رقم 2 ، ص 148 ، البنك الدويل ، مؤشرات التنمية العالمية ، 
data.worldbank.org/data-catalog/world- ، 20112 4
development-indicators، الوصول إليه يف 15/6/2011 ، 
االتحاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية ، "مالمح حول 

معلومات املجتمع اإلحصائية 2009: الدول العربية "، 2009 ، ص 
12 ؛ االتحاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية "مستخدمي 

www.itu.int/ ، 2009 ،"الهاتف املحمول لكل 100 نسمة
ITU-D/ict/statistics/، الرجوع إليه يف 22/6/2011، رشكة 

نيلسن ، "األمريكيون يتقدمون العامل يف امتالك السيارات والصني 
والهند يلحقون بالركب يف إجاميل عدد السيارات اململوكة"، 

/0705/img.scoop.co.nz/media/pdfs  ، 07/05/2007
carowners.pdf، الرجوع إليه يف 14/6/2011 ؛ الهرم للبحوث، 

"االتصاالت الداخلية يف افريقيا والرشق األوسط" ، املجلد. 1 
رقم 1 و 2 / 2009 ، ص 8 ؛ إدارة معلومات الطاقة، "اململكة 
العربية السعودية: تحليل عن موجز القطر"، 4/1/2010 ، ص 

 ،www.eia.gov/EMEU/cabs/Saudi_Arabia/pdf.pdf   ،9
الرجوع إليه يف 22/6/2011. الواليات املتحدة،  البنك الدويل، 
data.worldbank. ، 2011 / 4 ، مؤشرات التنمية في العالم

 ،org/data-catalog/world-development-indicators
الوصول إليه يف 15/6/2011 ، "ملكية اآليل" الإيكونومست ، 

 ، 12758865/www.economist.com/node ، 18/12/2008
الرجوع إليه يف 14/6/2011 ؛ االتحاد الدويل لالتصاالت السلكية 

والالسلكية "مسخدمي الهاتف املحمول لكل 100 نسمة" ، 2009 
، www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/ ، الرجوع إليه يف 6 / 

 :1-VM 22 / 2011 ؛ إدارة الطرق الرسيعة الفيدرالية، "الجدول
املسافة السنوية التي تقطعها املركبات بامليل والبيانات ذات 
www.fhwa.dot.gov/policyinforma- ، 2011 / 4  للصلة،"

tion/statistics/2008/vm1.cfm، الرجوع إليه يف 19/6/2011 



مالحظات اإلدراج واملصادر

156  I املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

ص 170 ، 172 ، 191 ، 197 ، 202. منهجية إعداد هذا الجدول 
www.doingbusiness.org/  :متوفرة عىل العنوان التايل

.methodology/trading-across-borders

انخفاض معدالت القدرة عىل القراءة والكتابة: مكتب اليونسكو 
يف العراق، قطاع التعليم ، رئيس مكتب عامن، يف مقابلة هاتفية 

مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ، 29/6/2011.

إجاميل الناتج املحيل، حسب القطاع، 1970-2009 : الحكومة 
العراقية، وحدة الحسابات القومية يف الجهاز املركزي لالحصاء، 

"العراق: إجاميل الناتج املحيل حسب النشاط االقتصادي باألسعار 
الحالية، والنصيب يف إجاميل الناتج املحيل، "2010-1968 ، 

البيانات مؤكدة يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق، 17/7/2011 ؛ أالن هيستون ، روبرت سومرز 
، وآتون بيتينا، "جدول بنسلفانيا العاملي اإلصدار 6.3 " مركز 

ملقارنات الدخل الدولية واإلنتاج واألسعار يف جامعة بنسلفانيا ، 
pwt.econ.upenn.edu/php_site/pwt_index.  ، 2009 / 8

php، الرجوع إليه يف 22/6/2011. مل يتم تدقيق البيانات. األرقام 
متأثرة بالتقريب. إجاميل معادلة القدرة الرشائية من إجاميل 

الناتج املحيل، طريقة جريي خميس )G-K(، باألسعار الجارية.

التزامات املتربعني املختارة بالقروض واملنح من غري الواليات 
املتحدة، حتى تاريخ NEA-I : 30/6/2011، رداً عىل طلب 

البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق،  
2011/5/4, 2011/7/4, و 2011/12/7. األرقام الواردة يف اإلدراج 

ال تتطابق بالرضورة مع تلك املوجودة يف الباب 2 من هذا 
التقرير ربع السنوي. االلتزامات مبوجب مرفق الصندوق الدويل 
لتعمري العراق متضمنة يف التزامات البالد املبينة يف هذا اإلدراج. 

وهي مرسدة بشكل منفصل يف الجدول 2.11 يف التقرير ربع 
السنوي. 

البلدان التي لديها أكرب نشاط تجاري يف العراق للعام 2010: 
مستشاري دنيا فرونتري " األنشطة التجارية األجنبية يف العراق: 

استعراض العام 2010،" 2 / 2011 ، ص 9.

املساعدة الرئيسة من الواليات املتحدة إلعادة إعامر العراق، 
حسب املنطقة، حتى تاريخ 30/6/2011 وبرامج إعادة اإلعامر 

الرئيسية التي متولها الواليات املتحدة لدعم االنتعاش االقتصادي 
يف العراق: ABO، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 14/7/2011 و15/7/2011؛ 

DoS، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق، 5/4/2007؛ INL، رداً عىل طلب 

البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
15/7/2001؛ NEA-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 12/4/2011، 15/4/2011، 
24/6/20،2011/6/2011، و27/6/2011؛ OUSD)C(، رداً عىل 

طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق، 10/4/2009؛ 15/7/2011؛ عمليات تدقيق املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق برقم 11-007، "صندوق 

إغاثة وإعادة إعامر العراق 1: تقرير عن التقسيامت والنفقات، 
والصناديق امللغاة"، 28/12/2010، وزارة الخزانة االمريكية، رداً 

عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق؛ USACE ، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق USAID ، 05/07/2011 ، رداً 
عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق، 8/7/2010 و7/7/2011 ؛ USTDA ، رداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
2/4/2009؛ IRMS, المعيار العالمي, TFBSO ;2010/3/9، رداً 

عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق، 2011/4/1.

الصور غري مقيدة عىل الرسم: صورة قطاع النفط خاصة 
لرشكة بريتش برتوليوم، وآخرون، قوات املهام لألعامل التجارية 

tfbso.defense.gov/www/photo-essay.  ،واالستقرار
.2011 / 7 aspx#iraq

25/10/2006 ، الرشيحة 11 و 09/05/2007 ، الرشيحة 11.

املحاصيل الزراعية الهامة: منظمة األغذية والزراعة موجز القطر 
للنظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر: العراق ، 17/05/2011 

www.fao.org/giews/countrybrief/country.  ،
jsp?code=IRQ/، الرجوع إليه يف 20/7/2011.

مجلس الوزراء العراقي يصوت ب5 مليارات دوالر لقطاع 
الزراعة : الحكومة العراقية، NMC، بيان صحفي، "قرار املوافقة 

عىل فاتورة مدفوعات إعادة إعامر البنية التحتية ب 37 مليار 
 ،www.nmc.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID=882 ،"دوالر

الرجوع إليه يف 20/6/2011.

التمر، كرمز للتدهور الزراعي: عامر جبارين وفاراون حسني، 
www.  صناعة التمر العراقي: التسويق وقضايا ما بعد الحصاد"

usaid.gov/iraq/contracts/pdf/ARDI14-IraqiDateIndus-
try.pdf، الرجوع إليه يف 06/06/2011.

صادرات التمر )العراق يف مقابل جميع البلدان األخرى(، 1975-
1999 : عامر جبارين وفاراون حسني، "صناعة التمر العراقي: 

www.usaid.gov/iraq/  التسويق وقضايا ما بعد الحصاد
contracts/pdf/ARDI14-IraqiDateIndustry.pdf، الرجوع 

إليه يف 06/06/2011.

تصنيف سهولة مامرسة األعامل، 2011: البنك الدويل ومؤسسة 
التمويل الدولية، "مامرسة أنشطة األعامل 2011" ، 1/6/2010 ، 
ص 170 ، 172 ، 191 ، 197 ، 202. منهجية إعداد هذا الجدول 

www.doingbusiness.org/ :متوفرة عىل العنوان التايل
./Methodology

نسبة 1 يف املائة من الزيادة يف حصة الزراعة من الناتج املحيل 
اإلجاميل وتأثري ذلك عىل العاملة: DoS، تقرير حالة العراق، 

15/5/2011 ، ص 3.

حصة التصنيع والزراعة والخدمات االجتامعية من العاملة 
والناتج املحيل اإلجاميل: العاملة،  الحكومة العراقية، الجهاز 
املركزي لالحصاء استعراض الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 

في العراق ، 2008 ؛ النصيب من إجاميل الناتج املحيل ، بيانات 
الحسابات القومية يف الجهاز املركزي لالحصاء ، كام أوردته 

الحكومة العراقية، اللجنة العليا السرتاتيجية الحد من الفقر، 
البنك الدويل، دائرة الرشق األوسط، "تقرير بيانات الفقر يف 

العراق"، املجلد 1: النتائج الرئيسية ، 3 / 2010 ، ص 33. 

منو التوظيف يف القطاع العام: GOI, فرقة عمل العراق من أجل 
اإلصالح االقتصادي )مع االمم املتحدة والبنك الدويل( ، خريطة 
الطريق لإعادة بناء المؤسسات المملوكة للدولة في العراق ، 

17/08/2010 ، ص 32.

تاريخ التصنيع: GOI، MIM، يف االجتامع مع املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق، 11/7/2011.

مجاالت التصنيع الهامة: GOI، MIM، يف االجتامع مع املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 11/7/2011.

فوائد إعادة هيكلة التصنيع: GOI, فرقة عمل العراق من أجل 
اإلصالح االقتصادي )مع االمم املتحدة والبنك الدويل( ، خريطة 
الطريق لإعادة بناء المؤسسات المملوكة للدولة في العراق ، 

17/08/2010 ، ص 9-7.

مشاكل اتباع مناذج أجنبية يف التصنيع: GOI، MIM، يف 
االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

.11/7/2011

إعانات الحكومة العراقية السنوية للرشكات اململوكة للدولة: 
GOI, فرقة عمل العراق من أجل اإلصالح االقتصادي )مع االمم 
املتحدة والبنك الدويل( ، خريطة الطريق لإعادة بناء المؤسسات 
المملوكة للدولة في العراق ، 17/08/2010 ، ص 11، الحكومة 

العراقية، وزارة النفط، املعلومات املقدمة إىل املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق، 19/5/2011.

سهولة وتكلفة التصدير واالسترياد: البنك الدويل ومؤسسة 
التمويل الدولية، "مامرسة أنشطة األعامل 2011" ، 1/6/2010 ، 

العاملية للطاقة" ، ص 133.

تحديات البنية التحتية للنفط: وكالة الطاقة الدولية، توقعات 
الطاقة العالمية عام 2010، الجزء األول، "التوجهات العاملية 
للطاقة" ، ص 132 ؛ MEES، التقرير الأسبوعي ، املجلد. 53 

رقم 47 ، 22/11/2010 ، ص 5 ، مخاطر الطاقة والمخاطر 
الجيوسياسية ، املجلد. 2 رقم 5 ، 5 / 2011 ، ص 31.

بدء أعامل جديدة تتطلب: البنك الدويل ومؤسسة التمويل 
الدولية، "مامرسة أنشطة األعامل 2011" ، 1/6/2010 ، ص 170 
، 172 ، 191 ، 197 ، 202. منهجية إعداد هذا الجدول متوفرة 

www.doingbusiness.org/methodology/ :عىل العنوان التايل
.starting-a-business

عدد العراقيني من ذوي الحسابات البنكية يف بنوك القطاع 
الخاص: USAID، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، 27/06/2011 ، 
و "مرشوع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية للتنمية املالية 
العراقية، التقرير ربع السنوي الثالث" ، 15/6/2011 ، ص 6.

درجة قدرة الدول عىل ضبط الفساد: البنك الدويل، "مؤرشات 
info.  ،2009 "،النظام اإلداري العاملية: السيطرة عىل الفساد

worldbank.org/governance/wgi/mc_chart.asp، الرجوع 
إليه يف 19/5/2011.

البورصة العراقية يف مقابل مؤرش ستاندرد آند بورز لألسهم 
العربية: ستاندرد آند بورز "مؤرش ستاندرد اند بورز لألسهم 
www.indices.standardandpoors. ، 2010/12 ، "العربية

www.isx- ، الرجوع إليه يف 1/4/2011 ؛ بورصة العراق ، com
 ،iq.net/isxportal/sectorProfileContainer.html?sectpr=1

الرجوع إليه يف 01/04/2011. مؤرش ستاندرد آند بورز لألسهم 
العربية يشمل أسهم من 363 من الرشكات املدرجة من دول 

البحرين ومرص واألردن والكويت ولبنان واملغرب وعامن وقطر 
واململكة العربية السعودية وتونس واإلمارات العربية املتحدة.

الحكومة باعتبارها أكرب رب عمل: GOI, فرقة عمل العراق 
من أجل اإلصالح االقتصادي )مع االمم املتحدة والبنك الدويل( 
، خريطة الطريق لإعادة بناء المؤسسات المملوكة للدولة في 

العراق ، 17/08/2010 ، ص 36.

الحكومة العراقية تخفض اإلنفاق عىل شبكات األمان العامة: 
الحكومة العراقية، قوات املهام العراقية لإلصالح االقتصادي 

)مع االمم املتحدة والبنك الدويل( ، خريطة الطريق لإعادة بناء 
المؤسسات المملوكة للدولة في العراق ، 17/8/2010 ، ص 8 

؛ Weigand وGrosh، ورقة مناقشة الحامية االجتامعية رقم 
0817، البنك الدويل: واشنطن ، العاصمة ، 2008 كام ورد يف 
الحكومة العراقية، اللجنة العليا السرتاتيجية الحد من الفقر، 
البنك الدويل، قسم الرشق األوسط، "تقرير بيانات الفقر يف 

العراق،" املجلد. 1: النتائج الرئيسية ، 3 / 2010 ، ص 53.

اإلنفاق العام عىل شبكات األمان بالنسبة املئوية % من الناتج 
املحيل اإلجاميل، Weigand : 2008 وGrosh، ورقة مناقشة 

الحامية االجتامعية رقم 0817، البنك الدويل: واشنطن ، العاصمة 
، 2008 كام ورد يف الحكومة العراقية، اللجنة العليا السرتاتيجية 

الحد من الفقر، البنك الدويل، قسم الرشق األوسط، "تقرير 
بيانات الفقر يف العراق،" املجلد. 1: النتائج الرئيسية ، 3 / 2010 

، ص 52.

80% من واردات األغذية: GOI, فرقة عمل العراق من أجل 
اإلصالح االقتصادي )مع االمم املتحدة والبنك الدويل( ، خريطة 
الطريق لإعادة بناء المؤسسات المملوكة للدولة في العراق ، 

17/08/2010 ، ص 54.

متوسط   املعروض من الكهرباء العراقية والطلب املقدر للفرتة 
ITAO / ESD :2010-2004، تقارير الأداء اليومي الكهربائية 

، 2006/1/6-2011/30/6 ؛ واشنطن ، العاصمة ، 2008 كام ورد 
يف الحكومة اإلرسائيلية ،، تقارير أوضاع العراق ، 25/10/2006 ، 

الرشيحة 11 و 09/05/2007 ، الرشيحة 11.

العرض والطلب عىل الكهرباء: ITAO / ESD، تقارير الأداء 
اليومي الكهربائية ، 2006/1/6-2011/30/6 ؛ واشنطن ، العاصمة 
، 2008 كام ورد يف الحكومة اإلرسائيلية ،، تقارير أوضاع العراق ، 
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املخترصات والتعريفات
يحتوي هذا القسم عىل كل من االختصارات 

واملخترصات التي وردت يف هذا التقرير. 

التعريفاخملتصر

AAB ألوية تقدمي املشورة واملساعدة
)USF-I(

AAFES جهاز تبادل اجليش والقوات اجلوية
األمريكية

ABOمكتب ميزانية اجليش األمريكي

ABOTمحطة نفط البصرة

ACCO مكتب تنسيق مكافحة الفساد
)السفارة األميركية في بغداد(

AFAAوكالة تدقيق القوات اجلوية األمريكية

AFCEE مركز القوات اجلوية للهندسة والبيئة
األمريكي 

AICهيئة استثمار البصرة

Amanatأمانة بغداد

AMC قيادة اإلمداد والتموين للجيش
األمريكي 

AMERCO شركة األمريكية للمعدات

AQIالقاعدة في العراق

ARCENTاجليش املركزي األمريكي

ATA برنامج مساعدة مكافحة اإلرهاب
)وزارة اخلارجية(

BBGمجلس محافظي وسائل اإلعالم

BPAاتفاق شراء شامل

BPDً برميل يوميا

BRUوحدة التسوية البنكية

BSAمجلس التدقيق األعلى

BTAوكالة حتويل األعمال

C3 قيادة التعاقد للقوات املركزية
األمريكية 

CAGمجموعة العمل اجملتمعي

CAP)ESF( برنامج العمل اجملتمعي

CAPGENT التحالف الكندي ملعدات توليد
الطاقة

CBIالبنك املركزي العراقي

CCC-Iاحملكمة اجلنائية املركزية في العراق

CEFMSنظام اإلدارة املالية لسالح املهندسني

CENTCOMقائد القيادة املركزية األمريكية

CERPبرنامج االستجابة الطارئة للقائد

تابع في العمود التالي

التعريفاخملتصر

CID-MPFU
وحدة االحتيال في املشتريات بقيادة 

التحقيقات اجلنائية في اجليش 
األمريكي

CIDNEشبكة تبادل بيانات املعلومات اجملمعة

CIGIE مجلس املفتشني العموميني للنزاهة
والكفاءة

CIO املساهمات في املنظمات الدولية
)الواليات املتحدة(

CMC وحدة إدارة رنامج االستجابة الطارئة
للقائد

CMCجلنة اإلعالم واالتصاالت

CNPCشركة الصني الوطنية للبترول

COFE جلنة اخلبراء املاليني )مجلس التدقيق
األعلى(

COIهيئة النزاهة

COINمكافحة التمرد

COMرئيس البعثة

CoMمجلس الوزراء

CoRممثل ضابط التعاقد

CoR)مجلس النواب )احلكومة العراقية

COSIT اجلهاز املركزي لإلحصاء وتكنولوجيا
املعلومات )احلكومة العراقية(

CPAسلطة االئتالف املؤقتة

CRS خدمة أبحاث الكونغرس )مكتبة
الكونغرس(

CSC اللجنة التوجيهية لبرنامج
االستجابة الطارئة للقائد

CSH صندوق برامج إنقاذ حياة األطفال
وصحتهم

CSP برنامج حتقيق االستقرار اجملتمعي
)الوكالة األمريكية للتنمية الدولية(

CTA تطبيق تعقب القضية )املمولة من
خالل صندوق دعم االقتصاد(

CWC جلنة التعاقدات وقت احلرب في العراق
وأفغانستان

CWG مجموعة عمل برنامج االستجابة
الطارئة للقائد

D&CS برنامج الدميقراطية واجملتمع املدني
)ESF(

DAD قاعدة بيانات مساعدة التنمية
)برنامج األمم املتحدة اإلمنائي(

DARPA وكالة مشاريع البحوث املتقدمة
الدفاعية 

DATTملحق الدفاع العراقي

تابع في العمود التالي

التعريفاخملتصر

DBE مديرية تعزيز احلدود )احلكومة
العرقية(

DCA وكالة عقد وزير الدفاع األمريكي

DCAAوكالة تدقيق عقد الدفاع األمريكي

DCG-A&Tنائب القائد العام للمشورة والتدريب

DCG-Supportنائب القائد العام للدعم

DCIS دائرة التحقيقات اجلنائية التابعة
لوزارة الدفاع

DCMAوكالة إدارة العقود الدفاعية

DEDC مركز التنمية االقتصادية في
محافظة ديالى

DEI شركة ديالى العامة للصناعات
الكهربائية

Democracyصندوق الدميقراطية

DFAS مصلحة املالية واحملاسبة الدفاعية
األمريكية

DFIصندوق تنمية العراق

DG واملدير العام )USF-I( النائب العام
)Iraqi(

DGاملدير العام

 DHHS وزارة الصحة واخلدمات البشرية

DIA وكالة االستخبارات الدفاعية

DISA و كالة نظم املعلومات الدفاعية

DLAوكالة اللوجستيات الدفاعية

 DoD  وزارة الدفاع

DoD OIGمكتب املفتش العام لوزارة الدفاع

DoDACC عناوين قوانني أنشطة وزارة الدفاع
)قيادة اجليش املركزي األمريكي(

DoIوزارة الداخلية

DoJوزارة العدل

DoLوزارة العمل

 DoS وزارة اخلارجية

مكتب وزارة 
اخلارجية للمفتش 

العام
مكتب املفتش العام لوزارة اخلارجية

DoTوزارة النقل

DPMنائب رئيس الوزراء

DRL ،مكتب الدميقراطية، وحقوق اإلنسان
والعمل )وزارة اخلارجية(

DRN
رقم الوثيقة املرجعي )املستخدم في 

نظام تعقب املشروع املطبق على 
برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

التابع للقوات األمريكية في العراق(

DS)األمن الدبلوماسي )وزارة اخلارجية

تابع في العمود التالي
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التعريفاخملتصر

Inma
"النمو" باللغة العربية—برنامج 

زراعي )الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية(

IOCشركات النفط الدولية

IOMاملنظمة الدولية للهجرة

IPالشرطة العراقية

IPPمنتج الطاقة املستقل

IPSنظام الدفع العراقي

IRAM الصواريخ بدائية الصنع مبساعدة
الذخائر

IRAP
برنامج املساعدة السريعة للعراق 
)أحد موكونات الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية لبرنامج صندوق 

االستجابة السريعة(

IRFFIمرفق متويل إعادة إعمار العراق الدولي

IRIاملعهد اجلمهوري الدولي

IRMSنظام إدارة إعادة إعمار العراق

 IRR شركة السكك احلديدية باجلمهورية
العراقية

IRRF صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
1 و2

IRS-CI التحقيق الداخلي لإليرادات
والتحقيقات اجلنائية

ISAMمهمة فرق املساعدة األمنية

ISCIاجمللس األعلى اإلسالمي في العراق

 ISFقوات األمن العراقية

ISFFصندوق قوات األمن العراقية

ISOF قوات العمليات اخلاصة العراقية
)وأيضا، قوات مكافحة اإلرهاب(

 ISPبرنامج تأمني البنية التحتية

ISPO مكتب الشراكة االستراتيجية
العراقي 

ITAMالبعثة التدريبية واالستشارية للعراق

ITAOمكتب املساعدة االنتقالية للعراق

ITAO/ESD/مكتب املساعدة االنتقالية للعراق
شعبة اخلدمات الكهربائية

IZاملنطقة الدولية

صناديق تنمية القطاع اخلاص )ESF(إزدهار

KAAOTمحطة نفط خور العماية

KDPاحلزب الدميقراطي الكردستاني

kmكيلومتر

Kogasالشركة الكورية للنفط والغاز

KRGحكومة إقليم كردستان

تابع في العمود التالي

التعريفاخملتصر

HQDAاملقر الرئيسي لوزارة اجليش

IA اجليش العراقي

IACAاألكادميية الدولية ملكافحة الفساد

IAFالقوات اجلوية العراقية

IAMB اجمللس الدولي للمشورة واملراقبة
للعراق )أنشأته األمم املتحدة للعراق(

IAO USACE( مساحة مكتب العراق
)MED

IAU وحدة املعلومات والتحليل املشتركة
بني الوكاالت )األمم املتحدة(

ICAAهيئة الطيران املدني العراقية

ICEهيئة الهجرة واجلمارك األمريكية

I-CERP برنامج االستجابة الطارئة للقائد
العراقي 

ICF-SME الشركة العراقية لتمويل املشاريع
الصغيرة واملتوسطة

ICITAP
برنامج املساعدة على التدريب على 

التحقيقات اجلنائية الدولية )وزارة 
العدل(

IDA منظمة التنمية الدولية )البنك
الدولي(

IDA
املساعدة في حاالت الكوارث الدولية 
)صندوق الوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية اإلنسانية(

IDFA املساعدة في الكوارث واجملاعات
الدولية

IDPً األفراد املشردين داخليا

IEAالوكالة الدولية للطاقة

IEDعبوة ناسفة

IFFصندوق حرية العراق

IFMISنظام إدارة املعلومات املالية العراقية

IGاملفتش العام

IHECالهيئة العليا املستقلة لالنتخابات

IIGCمجلس مفتشي العموم العراقي

IJقاضي التحقيق

IMET برنامج التدريب والتعليم العسكري
الدولي

IMFصندوق النقد الدولي

INAاالئتالف الوطني العراقي

INCLE حساب الصندوق الدولي للرقابة على
اخملدرات وتطبيق القانون

INGاحلرس الوطني العراقي

INL مكتب شؤون اخملدرات وإنفاذ القوانني
الدولية )وزارة اخلارجية(

تابع في العمود التالي

التعريفاخملتصر

EBOمكتب فرع السفارة

ECA مكتب الشؤون التعليمية والثقافية
)وزارة اخلارجية(

ECAبرامج التبادل الثقافي والتعليمي

EDA بنود الدفاع اإلضافية )اجليش
األمريكي(

EFP املتفجرات اخلارقة للدروع )إيرانية
الصنع(

EIA)إدارة معلومات الطاقة )وزارة الطاقة

ENI للموارد الدولية )شركة Eni شركة
إيطالية للنفط والتكرير(

EPC الهندسة واملشتريات والبناء
)املشاريع والعقود(

ERMAمساعدة الالجئني واملهجرين الطارئة

ESFصندوق دعم االقتصاد

EUJUST LEX مهمة االحتاد األوربي لسيادة القانون
املتكامل في العراق

FAO منظمة األغذية والزراعة )األمم
املتحدة(

FBIمكتب التحقيقات الفدرالي

FEPP برنامج امللكية األجنبية الشخصية
الزائدة  

FMFمتويل اجليش األجنبي

FMR)نظام اإلدارة املالية )وزارة الدفاع

FMSاملشتريات العسكرية األجنبية

FOBقاعدة العمليات املتقدمة

FPS خدمات حماية املرافق )احلكومة
العراقية(

FRBNYبنك االحتياطي الفيدرالي في نيويورك

FSD)ESF( برنامج تنمية القطاع املالي

FYالسنة املالية

GAOمكتب املساءلة احلكومية األمريكي

GDPالناجت احمللي اإلجمالي

GEجنرال الكتريك

GIEWSالنظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر

GIS)نظام املعلومات اجلغرافية )تطوير

GOIاحلكومة العراقية

GRD قطاع منطقة اخلليج )سالح
املهندسني باجليش األمريكي(

GSAإدارة اخلدمات العامة

.H.Rقرار مجلس النواب

HJCمجلس القضاء األعلى

تابع في العمود التالي
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التعريفاخملتصر

OPAمكتب شؤون احملافظات�
)السفارة األمريكية في بغداد(

OPDAT
تطوير مكتب االدعاء العام اخلارجي 

واملساعدة على التنمية )وزارة 
اخلارجية(

OPICهيئة االستثمارات اخلاصة في اخلارج

OSC-I مكتب املكتب  التعاون األمني
العراقي 

OSDمكتب وزير الدفاع

OTA مكتب املساعدة التقنية )وزارة اخلزانة
األمريكية(

 ) OUSD)C مكتب وكيل وزير الدفاع )مراقب
احلسابات( 

.P.Lالقانون العام

PAوكيل الدفع

PCمجلس محافظة

PCOمكتب املشاريع والعقود

PDP)DoS INL( برنامج تطوير الشرطة

PDSنظام التوزيع العام

PEG جتارة تنمية االقتصاد في احملافظات
)USAID( )ESF(

PEZخط أنابيب منطقة احلظر

PFB فرع االحتيال في املشتريات )وكالة
اخلدمات القانونية في اجليش(

PHCP)ESF( برامج الرعاية الصحية األولية

PIC جلنة استثمار احملافظات )احلكومة
العراقية(

PM مكتب الشؤون السياسية
والعسكرية )وزارة اخلارجية(

PMرئيس الوزراء

PMO )مكتب رئيس الوزراء )والسكرتارية
)احلكومة العراقية(

PRDCمجلس تنمية إعادة إعمار احملافظة

PRM مكتب السكان والالجئني واملهجرين
التابع لوزارة اخلارجية )وزارة اخلارجية(

PRTفريق إعادة إعمار احملافظات

PRT/PRDC فريق إعادة إعمار احملافظات/مجلس
تطوير إعادة إعمار احملافظات

PSCشركات األمن اخلاصة

PUKاالحتاد الوطني الكردستاني

PwCبرايس ووترهاوس كوبرز

QRFصندوق االستجابة السريعة

تابع في العمود التالي
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MWميغاواط

MWhميغاواط ساعة

NACS
استراتيجية مكافحة الفساد 

الوطنية العراقية لألعوام -2010
2014

NADR
برامج عدم انتشار أسلحة الدمار 

الشامل ومقاومة اإلرهاب ونزع األلغام 
والبرامج التابعة لها

NCD
برنامج تنمية القدرات الوطنية 

)الوكالة األمريكية للتنمية الدولية( 
)يشار إليه أيضا بتطوير(

NCHP اجمللس الوطني للسياسات العليا
)احلكومة العراقية(

NCIS دائرة التحقيقات اجلنائية البحرية
األمريكية

NDAAقانون تفويض الدفاع الوطني

NDIاملعهد الدميقراطي الوطني

NDP خطة التنمية الوطنية العراقية
)2010-2014(

NEA-I مكتب شئون الشرق األدنى العراقي
)وزارة اخلارجية(

NGA وكالة االستخبارات اجلغرافية
الوطنية

NGOمنظمة غير حكومية

NIC اللجنة الوطنية لالستثمار )احلكومة
العراقية(

NMC املركز الوطني لالعالم )احلكومة
العراقية(

NRRRF صندوق إعادة إصالح األخطار التي
تتعرض لها املوارد الطبيعية

O&M صناديق التشغيل والصيانة التابعة
)اجليش األمريكي(

O&Mعمليات التشغيل والصيانة

OCHA مكتب تنسيق الشئون اإلنسانية
)األمم املتحدة(

OCO العمليات الطارئة اخلارجية )وزارة
اخلارجية(

OFDA
مكتب املساعدة اخلارجية في حاالت 
الكوارث )الوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية(

OHDACA املساعدات اإلنسانية والكارثية
واملدنية اخلارجية

OIFعملية حرية العراق

OMBمكتب اإلدارة واملوازنة

OP)شرطة النفط )احلكومة العراقية

تابع في العمود التالي
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KRG-MOE وزارة الكهرباء بحكومة إقليم
كردستان

kVكيلوفولت

LGP)USAID( برنامج احلكم احمللي

LOAخطابات القبول

LOGCAPبرنامج التعزيز املدني اللوجستي

LPGغاز البترول املسال

MAAWS)املال كنظام تسليح )وزارة الدفاع

Marla Fund صندوق مارال روزيكا لضحايا احلرب
)IRRF( العراقية

MBPDً مليون برميل يوميا

MCD DOS( برنامج تنمية القدرات وزارية
)USAID أو

MCFمليون قدم مكعب

MCFDمليون قدم مكعب يوميا

MDA وكالة الدفاع الصاروخي

MECاحلد األدنى من القدرات األساسية

MED)USACE( منطقة الشرق األوسط

MEESاملسح االقتصادي للشرق األوسط

MeK أخالق اجملاهدين

MEPIمبادرة الشراكة الشرق أوسطية

MFIمؤسسة التمويل األصغر

MIMوزارة الصناعة والتعدين

MNC-Iالفيلق متعدد اجلنسيات في العراق

MNF-Iالقوات متعددة اجلنسيات في العراق

MOD وزارة الدفاع العراقية

MoDM وزارة الهجرة واملهجرين

MOE)وزارة الكهرباء )احلكومة العراقية

MOE IG املفتش العام لوزارة الكهرباء

MOF وزارة املالية

MOH وزارة الصحة

MoHR وزارة حقوق اإلنسان

MOI وزارة الداخلية

MOI IGاملفتش العام لوزارة الداخلية

MOJ وزارة العدل

MoPDC وزارة التخطيط والتعاون اإلمنائي

MOT وزارة النقل

MRAمساعدة الهجرة والالجئني

MRAP مركبة مصفحة ضد األلغام )مركبات
مصفحة(

تابع في العمود التالي
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USF-Iالقوات األمريكية في العراق

USMCمشاة البحرية األمريكية

USSOCOMقيادة العمليات اخلاصة األمريكية

USTRANSCOM)قيادة النقل األمريكية )وزارة الدفاع

VPنائب الرئيس

WFP)برنامج األغذية العاملي )األمم املتحدة

WHS)DoD( جهاز مقر واشنطن

WTOمنظمة الصحة العاملية

التعريفاخملتصر

Sunir شركة تصدير معدات الكهرباء واملياه
واخلدمات اإليرانية

suq)السوق )باللغة العربية

Tatweer برنامج تنمية القدرات الوطنية
)الوكالة األمريكية للتنمية الدولية( 

TBIالبنك التجاري العراقي

TCFترليون قدم مكعب

TFBSO قوة املهام لألعمال وعمليات
االستقرار )وزارة الدفاع(

برنامج النمو االقتصادي اإلقليمي التجارة
)الوكالة األمريكية للتنمية الدولية(

TNA   اجلمعية الوطنية االنتقالية

TPAOالشركة التركية للنفط والغاز

Treasuryوزارة اخلزانة األمريكية

TSG
�مجموعة ساندي 

)متعاقدة مع شركة دينكورب من 
الباطن(

TWISS خدمات األمن عل املستوى الداخلي
)وزارة الدفاع(

UKاململكة املتحدة

UNاألمم املتحدة

UNAMIبعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق

UNCCجلنة األمم املتحدة للتعويضات

UNDPبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي

UNESCO منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم
والثقافة

UNHCR مفوضية األمم املتحدة العليا لشئون
الالجئني

UNODC مكتب األمم املتحدة املعني باخملدرات
واجلرمية

UNOPSمكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

UNSCمجلس األمن باألمم املتحدة

UNSCRقرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة

USAAAوكالة التدقيق في اجليش األمريكي

USACEسالح املهندسني باجليش األمريكي

 USAIDالوكالة األمريكية للتنمية الدولية

USAID OE نفقات تشغيل الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية

USAID OIG مكتب الوكالة األميركية للتنمية
الدولية للمفتش العام

USCIRF اللجنة األمريكية للحرية الدينية
الدولية

)USD)P)وكيل وزارة الدفاع )للسياسة

USETTIبرنامج نقل املعدات األمريكية للعراق

تابع في العمود التالي
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QRF-State
صندوق االستجابة السريعة - 

اخلارجية )أحد مكونات وزارة اخلارجية 
لبرنامج صندوق االستجابة السريعة(

RCLO
مكتب االتصال جلنايات نظام 

احلكم)وزارة اخلارجية( )صندوق دعم 
االقتصاد(

RFIs
طلبات للحصول على معلومات 

)عقود الشراء بني الواليات املتحدة 
والعراق(

RLAs
املستشارين القانونيني املقيمني )وزارة 
اخلارجية مكتب شؤون اخملدرات وإنفاذ 

القوانني الدولية(

RoLCمنسق سيادة القانون�
)السفارة األميركية في بغداد(

ROM
الرقم الصفري )يشير إلى التسعير 

على عقود الشراء املبرمة بني الواليات 
املتحدة والعراق

RTIمعهد البحوث املثلثية

SA االتفاقية األمنية )الواليات املتحدة
والعراق(

SATفريق املساعدة األمنية

SBA الترتيبات االحتياطية )صندوق النقد
الدولي(

SBDC)مركز تطوير األعمال الصغيرة )ديالى

SCADAاملراقبة اإلشرافية واكتساب البيانات

SDOكبار مسئولي الدفاع

SETAC جمعية علم السموم والكيمياء
البيئية 

SFAاتفاقية اإلطار االستراتيجي

SIGAR املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار
أفغانستان

SIGIR املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار
العراق

SIGPRO مبادرة االدعاء للمفتش العام اخلاص
إلعادة إعمار العراق

SIVتأشيرة الهجرة اخلاصة

SMDC قيادة الفضاء والدفاع الصاروخي

SOC)شركة نفط اجلنوب )العراق

SOEالشركة اململوكة للدولة

SOI برنامج أبناء العراق

SoLائتالف دولة القانون�
)برئاسة نوري املالكي(

SPOTمتزامنة قبل النشر ومتتبع التنفيذ

تابع في العمود التالي


