
[٢٠١١ األول/أكتوبر،  ترشين   ٣٠]
( -  - )

املفــــــتش العــــــام الخــــــاص 
إلعــــــادة إعمــــار العــراق

املفــــــتش العــــــام الخــــــاص 
إلعــــــادة إعمــــار العــراق

التقرير ربع السنوي  إىل
كونغرس الواليات املتحدة





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

تنتهي مهمة القوات األمريكية يف العراق، بعد ستون يوما من اآلن.  وستسجل هذه اللحظة التاريخية نهاية أحداث ما يقرب من تسع 
سنوات منذ دخول الواليات املتحدة العسكري يف العراق. كام تدشن هذه اللحظة أيضا ملرحلة جديدة من الرشاكة االسرتاتيجية بني 

الواليات املتحدة والعراق. حيث ستستمر مساعدات الواليات املتحدة املالية الكبرية، حتى وإن كانت مبستويات أقل مام كانت عليه يف 
السنوات السابقة. ولكن ومع تطور خطط وبرامج وزارة الخارجية ستتوج هذه العالقة الهامة بني البلدين بصور مختلفة من التعاون 

واملشاركة. 

فقد تغري العراق مع مغادرة القوات األمريكية تغرياً جذريا عن تلك الحالة من االنهيار التي كان عليها يف ربيع عام ٢٠٠٣. ويتوقع 
لالقتصاد العراقي، الذي مير مبرحلة ركود، أن ينمو بقوة مبعدل ٩٫٦٪ هذا العام؛ فالتضخم قد انخفض وارتفعت امليزانية الوطنية إىل ٤٠٪ 
زيادة عام كانت عليه قبل ثالث سنوات، ومن شبه املؤكد أن إنتاج النفط يف عام ٢٠١١ سيتجاوز الرقم القيايس املسجل بعد عام ٢٠٠٣. 
لكن العراق ما زال يعاين من هجامت يومية، مع استهداف قوات األمن العراقية وموظفي الحكومة العراقية من من كبار القادة بانتظام 

يف محاوالت اغتيال. ويؤكد هذا الواقع املؤمل عىل حاجة العراق املستمرة لتعزيز قوتها العسكرية والرشطة ومؤسسات سيادة القانون. 
ويربز يف الباب ١ من هذا التقرير تفاصيل وجهات النظر حول الوضع األمني والتي استخلصت من مقابالت جرت مؤخرا مع كبار 

املسؤولني يف وزاريت الداخلية والدفاع. 

كانت هناك اشتباكات سياسية داخل الحكومة العراقية يف هذا الربع حول الصيغ املتنافسة التي يراد لها أن متثل قانون النفط الجديد 
الذي طال انتظاره، وهي املسألة املثرية للخالف التي تفرق يف األساس بني الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان (KRG). ويقدم 
هذا التقرير الذي يركز عىل إقليم كردستان تفاصيل حول ما تم يف برنامج إعادة اإلعامر الناجح إىل حد كبري يف هذا الجزء من شامل 

العراق، عىل الرغم من القضايا املقلقة التي تهدد حاليا العالقات بني الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان. 

تجاوزت مديرية تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق حاجز ٢٠٠ تقرير يف هذا الربع. وتربز ثالث عمليات تدقيق من تلك 
السبعة امللخصة يف الباب ٥ من هذا التقرير: 

صندوق تنمية العراق (DFI). يبني هذه التدقيق أوجه الترصف يف أكرث مبلغ ٦٫٦ مليار دوالر الذي ظل يف حسابات صندوق تنمية 
العراق يف الوقت الذي حلت فيه سلطة االئتالف املؤقتة يف حزيران/يونيو ٢٠٠٤. حيث توصل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق أن أغلب هذه األموال حفظت يف البنك االحتياطي الفدرايل يف نيويورك والبنك املركزي العراقي. وسوف يبني اثنان من تقارير  
التدقيق املقبلة استخدام مزيد من املليارات من أموال صندوق تنمية العراق من قبل وزارة الدفاع.

نظام معالجة مياه الرصف الصحي يف الفلوجة. يف تقييم املرشوع األكرث أهمية يف محافظة األنبار ذات األهمية االسرتاتيجية، وجد 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أن النتائج تتدىن كثرياً عن أهداف املرشوع األساسية. فالبيئة األمنية غري املستقرة يف األنبار 

وسوء التخطيط وعدم كفاية التمويل والرقابة أدت جميعها إىل تجاوزات كبرية يف التكاليف وتأخريات طويلة يف البناء؛ وفقدان العديد 
من العامل لحياتهم.

برنامج تطوير الرشطة. قدم استعراض املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق لربنامج تدريب الرشطة الهام يف العراق عددا من 
االقرتاحات للتحسني، مبا يف ذلك وضع تقييم أسايس لقدرات الرشطة العراقية وإعداد خطة أكرث تفصيال لتقديم املساعدة والحصول 

"دعم" خاص من الحكومة العراقية. 



كان حقق املحققون لدى املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق إنتاجاً استثنائياً يف هذا الربع أيضاً. حيث أدى عملهم إىل: 
الحكم عىل عقيد متقاعد يف الجيش األمرييك بالسجن ملدة عام بتهمة قبول الرشاوي  

الحكم عىل مقدم سابق بالسجن ملدة ١٨ شهرا لقبول الهبات غري مرشوعة من املقاولني العراقيني وللرسقة من الوقود االحتياطي 
العراقي

الحكم عىل رقيب أول يف الجيش األمرييك سابق بأربع سنوات تحت املراقبة بتهمة التآمر لرسقة املولدات الكهربائية التي بيعت 
بعد ذلك يف السوق السوداء

إقرار رقيب يف مشاة البحرية األمريكية بسالح املدفعية بالذنب يف تهمتني بالتآمر لرسقة أكرث من ٧٠ من املولدات الكهربائية من 
قاعدتني أمريكيتني قرب الفلوجة

إقرار موظف مدين يف فيلق املهندسني بالجيش األمرييك سابق بالتآمر لتلقي رشاوى من املقاولني العراقيني

يف األسابيع املقبلة، سوف أرشع يف رحلتي الحادية والثالثون إىل العراق. وسأقدم هناك نتائج تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق لصندوق تنمية العراق ملجموعة من مسؤويل الحكومة العراقية رفيعي املستوى. وكام تبني نتائج املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق، فإن برنامج إعادة إعامر الواليات املتحدة ال يزال يتطلب رقابة صارمة، وهي املسؤولية التي سأستمر أنا وموظفو مكتبي 
يف االضطالع بها خالل العام ٢٠١٢. 

مع خالص التقدير واالحرتام،

ستيوارت دبليو بوين جونيور،
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الباب ١
١ مالحظات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
٢ ترشين األول/أكتوبر ٢٠١١: التغري يف أوضاع الرشاكة االسرتاتيجية بني الواليات املتحدة والعراق  
٢  تواجد عمليات الواليات املتحدة إلعادة اإلعامر من التمويل والرقابة 
٧ األمن 
٩ النظام اإلداري 
١٠ االقتصاد 
١١ الكهرباء 
١١ الفساد وعدم كفاءة القطاع العام 
١٢ رقابة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
١٥ مفوضية التعاقد وقت الحرب 

الباب ٢
١٧ التمويل إلعادة إعامر العراق 
١٨ نظرة عامة عىل التمويل 
١٩ متويل الواليات املتحدة 
٢٨ التمويل العراقي 
٣٠ الدعم الدويل 

الباب ٣
٣١ التعاقد إلعادة إعامر العراق 
٣٢ املتعاقدين والحاصلني عىل املنح يف العراق املمولني من الواليات املتحدة 
٣٥ أعامل التعاقد واملشاريع واملنح 
٣٧ تقرير مفوضية التعاقد وقت الحرب النهايئ 

الباب ٤
٣٩ التطورات يف العراق 
٤٠ النظام اإلداري 
٥١ األمن 
٦٢ سيادة القانون 
٧٠ االقتصاد 
٨١ الخدمات العامة 

الباب ٥
١٠٧ رقابة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
١٠٨ عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
١١٧ تحقيقات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
١٢٩ الخط الساخن للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
١٣٠ املوقع اإللكرتوين للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
١٣١ التحديثات الترشيعية 

الباب ٦
١٣٣ رقابة الوكالة األخرى 
١٣٤ مقدمة 
١٣٥ تقارير رقابة الوكالة األخرى 
١٣٨ تحقيقات الوكالة األخرى 

امليزة الخاصة
٨٩ الرتكيز عىل إقليم كردستان 

١٤٠ الهامش 
١٥٠ مصادر ومالحظات لإلدراج 

١٥٠ املخترصات والتعريفات 
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امللحقات 
 ملحقات التقرير ربع السنوي هذا غري مضمونة ضمن النسخة املطبوعة من املنشور. 

 .www.sigir.mil وهي متاحة عىل موقع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق اإللكرتوين

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

امللحق ب يحتوي عىل اإلسنادات الرتافقية ملصطلحات امليزانية املرتبطة مع برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
(CERP)، وصندوق دعم االقتصاد (ESF)، وصندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق (IRRF)، وصندوق قوات األمن 
العراقية (ISFF)، والهيئة الدولية ملراقبة املخدرات وفرض إنفاذ القانون (INCLE)، والدعم الدويل إلعادة إعامر 

العراق.

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

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

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

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

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



 مالحظـــــــــــــــــــــــــــات
املفتش العام الخـــاص

 إلعادة إعامر العـــــــراق 
ترشين األول/أكتوبر ٢٠١١: التغري يف أوضاع الرشاكة 

٢  االسرتاتيجية بني الواليات املتحدة والعراق 

تواجد عمليات الواليات املتحدة إلعادة اإلعامر من التمويل 
٢  والرقابة  

٧ األمن 

٩ النظام اإلداري 

١٠ االقتصاد 

١١ الكهرباء 

١١ الفساد وعدم كفاءة القطاع العام 

١٢ رقابة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

١٥ لججنة التعاقد وقت الحرب 



  I 

ترشين األول/أكتوبر 
٢٠١١: التغري يف أوضاع 

الرشاكة االسرتاتيجية بني 
الواليات املتحدة والعراق 
تدخل بعثة إغاثة وإعادة إعامر العراق مع مطلع رأس 

السنة الجديدة يف العام ٢٠١٢ مرحلة جديدة. واسرتشاداً 
بتوجيهات اتفاقية اإلطار االسرتاتيجي بني الواليات 
املتحدة والعراق، فإن السمة املميزة لهذه املرحلة 

الجديدة ستكون تويل وزارة الخارجية للمسؤولية التامة 
ملجموعة الجهود املستمرة واملوجهة ملساعدة الحكومة 

العراقية يف املجاالت االقتصادية واألمنية واملؤسسات 
اإلدارية. ويعني الوصول إىل هذا الحد يف برنامج 

الواليات املتحدة يعني أن الرشاكة بني الواليات املتحدة 
والعراق تتطور إىل عالقة ستكون أكرث شبها بالعالقات 

الثنائية التي تتمتع بها الواليات املتحدة مع الدول 
األخرى ذات السيادة.

ويف ٢١ ترشين األول/أكتوبر، أعلن الرئيس أوباما أنه 
سيتم سحب جميع القوات األمريكية املتبقية يف العراق 

بحلول ٣١ كانون األول/ديسمرب، ٢٠١١، مبوجب االتفاقية 
األمنية بني العراق والواليات املتحدة. ومبغادرة آخر 

جندي أمرييك للعراق يف نهاية السنة، فإنها ستكون املرة 
األوىل تقريباً التي يغادر فيها الجيش البالد منذ آذار/

 ،(DoD) مارس ٢٠٠٣. وترجع أهمية خروج وزارة الدفاع
يف جزء منها، إىل أنها متثل نهاية برنامج االستجابة الطارئة 

للقائد (CERP) يف العراق، والذي ساهم بأكرث من ٤ 
مليارات دوالر يف جهود اإلغاثة وإعادة اإلعامر. وسيقى 

كادر محدود من العسكريني للخدمة يف البالد خالل 
مكتب التعاون األمني   العراقي (OSC-I)؛ إال أن هذا 

املنظمة للتدريب واملساعدة متثل سفري الواليات املتحدة 
وليس القائد العام. 

وقعت عدة تغريات مخطط لها منذ فرتة طويلة يف 
هيكل بعثة املساعدة األمريكية يف هذا الربع. ففي ١ 

 (DoS) ترشين األول/أكتوبر، بدأت وزارة الخارجية
 (INL) ومكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية

برنامج مساعدة الرشطة. ويختلف هذا الجهد بوضوح 

عن نظام التدريب العسكري الذي سبقه. وكشفت 
عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق األخرية امللخصة يف الباب ٥ من هذا التقرير، عن 
 (PDP) تخطيط وزارة الخارجية لربنامج تطوير الرشطة

الجديد. وحددت عدة خطوات ميكن للوزارة اتخاذها 
لتحسني الوضع يف الربنامج. 

وشهد هذا الربع أيضاً افتتاح مكتب التعاون األمني 
العراقي والذي سيوفر املساعدة الطويلة األجل لقوات 

األمن العراقية (ISF) النامية. كام كان أحد األحداث 
الهامة التي وقعت مؤخراً هو انتهاء عمل برنامج فريق 

إعادة إعامر املحافظات اإلقليمي (PRT) يف العراق. 
فقد أغلق مكتب السفارة األمريكية لشؤون املحافظات 

يف بغداد أبوابه، والذي أدار فرق اإلعامر عىل مدى 
السنوات األربع املاضية، يف أواخر شهر آب/أغسطس، 
وأغلق عمل آخر فريق إلعادة اإلعامر يف أوائل أيلول/

سبتمرب املايض. وكان الربنامج يضم يف ذروته يف عام 
٢٠٠٨، عدد ٣١ فريق إلعادة اإلعامر يف مختلف أنحاء 

العراق.

تواجد عمليات الواليات 
املتحدة إلعادة اإلعامر 

من التمويل والرقابة
برنامج وزارة الخارجية لتطوير الرشطة

أنفقت الواليات املتحدة منذ عام ٢٠٠٣ حوايل ٨ مليارات 
دوالر لتدريب وإعداد الكوادر وتجهيز قوات الرشطة 
العراقية. ويف هذا الربع، بدأ مكتب شؤون املخدرات 
وإنفاذ القوانني الدولية رسمياً برنامج تطوير الرشطة 
الجديد، والذي سيوفر التوجيه واملساعدة يف صورة 

اإلدارة التنظيمية لكبار مسؤويل الرشطة يف جميع أنحاء 
العراق. وتوصل تدقيق جديد أجراه املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق عل برنامج تطوير الرشطة إىل أن 
وزارة الخارجية ينبغي عليها تقييم القدرات األساسية 

لقوات الرشطة العراقية ووضع خطة للتدريب أكرث 
تفصيالً، مبا يف ذلك تحسني املقاييس واألهداف. والجدير 

بالذكر أن مسئول كبري بوزارة الداخلية (MOI) ذكر 
للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق مؤخراً أن 

لديه شكوك كبرية حول جدوى الربنامج بأكمله.١ 
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فقد قلص مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني 
الدولية من حجم برنامج تطوير الرشطة تقليصاً كبرياً 

منذ بداية نشأته قبل عامني، بتقليل عدد من مستشاري 
الرشطة من العدد املخطط له مبدئيا ٣٥٠ إىل عدد ١١٥ 

مستشار حالياً. ولن تتخذ القرارات النهائية بشأن عدد 
العاملني واملواقع حتى بعد تحديد مخصصات السنة 
املالية للعام ٢٠١٢. ومع ذلك، يتوقع مكتب شؤون 
املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية للربنامج يف السنة 
املالية ٢٠١٢ تكلفة ما بني ٥٠٠ مليون دوالر و٩٠٠ 

مليون دوالر، مبتوسط تكلفة سنوية لكل مستشار بقدر 
٦ ماليني دوالر.٢ ووفقا للمعلومات املقدمة إىل املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق من وزارة الخارجية، 
فإن ١٢٪ من األموال املخصصة لربنامج تطوير الرشطة 

ستسخدم يف دفع تكاليف تقديم املشورة والتوجيه 
وتطوير قوات الرشطة العراقية، بينام ٨٨٪ منها سوف 

تذهب إىل التكاليف األمنية ودعم الحياة وتكاليف 
أخرى.٣ 

وكشفت الزيارة األخرية التي قام بها مسؤولو املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق إىل درع قاعدة 

العمليات املتقدمة (FOB) يف بغداد (املنطقة الرئيسية 
لقاعدة برنامج تطوير الرشطة) بعض التحديات املستمرة 

يف الربنامج:٤
الحق العقاري غري املؤكد. حصلت الحكومة األمريكية 

عىل اتفاق يقيض باستخدام األرايض املؤقت يف درع 
قاعدة العمليات املتقدمة، لكنه ال يزال يتطلب 

 .(GOI) موافقة من حكومة العراق

املرافق غري املكتملة. درع قاعدة العمليات املتقدمة 
يف مرحلة التجديد، حيث جرى هدم املباين القامئة 

حالياً إلقامة منطقة سكنية جديدة. ولن تكتمل أعامل 
البناء حتى نيسان/أبريل ٢٠١٢. 

عدم وضوح األدوار االستشارية. عادة ما تكون أدوار 
مستشاري الرشطة محددة متاماً وتختلف جوهرياً 
عن تلك األدوار السابقة للمدربني التابعني للقوات 

األمريكية يف العراق (USF-I). حيث سيوجهون 
العديد من كبار املسؤولني يف الرشطة العراقية 

ألساليب القيادة مع تقديم اقرتاحات ملديري وزارة 
الداخلية حول كيفية حل التحديات التنفيذية امللحة 

يف قوات الرشطة.
وأحد أهم الفوائد املحتملة لربنامج تطوير الرشطة 

هو تطوير عالقات أوثق مع قادة وزارة الداخلية 
الرئيسيني، وهو أمر حيوي لضامن وجود خطوط اتصال 
بني وزارة الداخلية والسفارة. وعن وجهة نظر العراقية 
حول برنامج تطوير الرشطة، ميكن الرجوع إىل ملخص 

االجتامع األخري للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق مع نائب أول وزير الداخلية العراقي. 

مكتب التعاون األمني العراقي 
يف ١ ترشين األول/أكتوبر ٢٠١١، أصبح الفريق روبرت 

كاسلن االبن رئيس مكتب التعاون األمني العراقي. وكان 
الفريق كاسلن قد خدم سابقاً يف العراق يف منصب القائد 

العام لشعبة القوات متعددة الجنسيات يف الشامل. 
ويدير مكتب التعاون األمني العراقي جهود التعاون 
األمني   يف دعم الحكومة العراقية، مبا يف ذلك برنامج 

.
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وجهات نظر نائب أول وزير 
الداخلية حول أوضاع الرشطة  

التقى املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق يف هذا الربع مع نائب أول وزير 
الداخلية عدنان األسدي ملناقشة الوضع 

الحايل لوزارة الداخلية وللوقوف عىل أفكاره 
حول برنامج تطوير الرشطة. فبعد أن أمىض 
عدة سنوات يف املنفى يف الدمنارك، عاد إىل 

العراق بعد سقوط نظام صدام حسني وعىل 
الفور تقريباً انضم إىل الحكومة الجديدة. 

وهو مسؤول من ذوي الخربة والذي أمىض 
أكرث من سبع سنوات من العمل يف املناصب 
العليا يف الحكومة العراقية يف األمور األمنية، 
وهو حليف منذ زمن طويل لرئيس الوزراء 

وهو املسئول عن إدارة عمليات الوزارة 
اليومية. وشملت املوضوعات الهامة التى 
متت مناقشتها خالل اجتامع ترشين األول/

أكتوبر ما ييل: 
برنامج تطوير الرشطة. كان األسدي 
رصيحاً حول القيود عىل املساعدات 

األمريكية الجارية إىل وزارة الداخلية. 
وبالرغم من االمتنان اللتزام الواليات 

املتحدة املستمر نحو قوات األمن 
العراقية والثقة حول مستقبل العالقات 

بني البلدين، إال أنه أعرب عن شكوك 
خطرية فيام يتعلق بفعالية برنامج تطوير 

الرشطة، وتساءل بفصاحة: "ما الفائدة 
امللموسة التي سيلمسها العراقيون من 

برنامج تدريب الرشطة؟ فحتى وإن تحقق 
الربنامج، فإنه وبإنفاق معظم األموال 

عىل اإلسكان واألمن والدعم، فإن كل ما 
تحصل عليه وزارة الداخلية هو القليل من 

الخربة. فهو مل يبدأ بعد". وأشار إىل أنه 
جرت مناقشة استعدادات وزارة الخارجية 

لربنامج تطوير الرشطة ألكرث من عام. 
واقرتح أن "تأخذ الواليات املتحدة أموال 
الربنامج واألموال املرصودة واستخدامها 
ليشء ميكن أن يعود بالنفع عىل شعب 

الواليات املتحدة، ألن فائدة 1 مليار دوالر 
ستكون ضئيلة جداً لوزارة الداخلية". 

وأضاف نائب أول الوزير أنه إذا توقف 
برنامج تطوير الرشطة اآلن، فإن مثل هذه 

الخطوة لن تؤثر عىل وزارة الداخلية من 
الناحية العملية، مضيفاً أن "التدريب 

الذي جرت مناقشته هو أكرث تركيزاً عىل 

القضايا الثانوية، مثل اإلدارة والتمويل 
وتكنولوجيا املعلومات والتخطيط. فال 
حاجة يل به. أكام أين مل أطالب بذلك. 

ولكن إذا قدمتموه، فسوف ميثل فائدة 
وسيضيف إىل وزارتنا". كام أشار أيضا إىل 

أن بعض املسؤولني يف وزارة الداخلية 
لديهم توقعات مبالغ فيها حول نطاق 
املساعدة التي ستقدم يف إطار برنامج 

تطوير الرشطة، حيث يتصورون تصوراً غري 
صحيح بأنها ستكون مامثلة باملساعدات 
األمريكية الهائلة التي قدمت إىل وزارة 
الدفاع. وأرجع هذه التصورات الخاطئة 
أساساً إىل عدم اإلدراك السليم ملحدوية 

نطاق الربنامج. 
انسحاب الواليات املتحدة العسكري. 

أجاب األسدي عندما سئل عن أثر نهاية 
مهمة القوات األمريكية يف العراق عىل 

وزارة الداخلية، بأنه لن يكون لها أي تأثري 
بسبب اكتفاء الوزارة الذايت. وقال بأن 

وزارة الداخلية قامت بعمليات مستقلة 
منذ عام 2008، وستواصل القيام بذلك 

بعد مغادرة القوات األمريكية، وعزا 
هذه القدرة عىل التضحيات املشرتكة من 

القوات األمريكية والعراقية عىل مدى 
السنوات الثامين املاضية. وأضاف أن وزارة 

الداخلية "استفادت من دعم القوات 
األمريكية واستطاعت أن تخلق كياناً 

مستقالً والذي أصبح اآلن قادراً عىل العمل 
مبفرده، عىل عكس من وزارة الدفاع، والتي 

ال تزال بحاجة إىل املساعدة من القوات 
األمريكية." وأشار النائب األول للوزير 
بأن دعم الواليات املتحدة كان مفيدا 

ملواصلة تطوير وزارة الداخلية بعد عام 
2008، ممثاًل ذلك بالتدريب واملعدات 

والخدمات املشرتاة من خالل برنامج 
املبيعات العسكرية الخارجية، باإلضافة 

إىل الدعم املحدود من القوات األمريكية 
يف العراق عىل أنها كانت من املساعدات 

الكبرية للوزارة خالل هذه الفرتة. 
عالقة وزارة الداخلية مع وزارة الدفاع. 

تعد وزارة الداخلية بأفرادها املقاربني 
لعدد 650000 فرداً أكرب وكالة أمنية يف 
العراق، لتبدو بذلك وزارة الدفاع قزمة 

والتي متثل ٪43 من قوة وزارة الداخلية 
(بقوة قوامها 280000 فرد تقريباً). وعىل 
الرغم من أن مهمتها االسمية هي توفري 

الدفاع الخارجي، إال أن وحدات وزارة 
الدفاع تدخلت بقوة يف عمليات األمن 
الداخيل عىل مدى السنوات العديدة 

املاضية، واضطرت بسبب الوضع األمني 
غري املستقر للقتال يف املدن والبلدات 

العراقية. ويعد التعاون مع وزارة الدفاع 
أحد أولويات األسدي لتوضيح األدوار 

الخاصة بكل وزارة من الوزارتني. فهدفه 
يتمثل يف عودة املسؤولية الرئيسية عن 

األمن الداخيل إىل وزارة الداخلية. فلوزارة 
الداخلية اآلن األولوية األمنية األكرب يف 

مناطق معينة، مثل محافظة املثنى، والتي 
شهدت القليل من العنف املسلح، ولكن 

وزارة الدفاع تواصل قيادة جهود أمنية 
مشرتكة يف بعض املدن األكرث خطورة، 

مبا يف ذلك بغداد. وأشار األسدي إىل أن 
الحكومة العراقية أقامت لجنة مشرتكة 

لتقييم الوضع األمني   يف كل محافظة 
وتحديد املسؤوليات املخصصة بني وزاريت 

الداخلية والدفاع والتي تتفق مع كل وزارة 
منهام. 

إصالحات وزارة الداخلية. كان األسدي 
فخوراً فخراً خاصاً حول قضية املساءلة، 
حيث أنه قبل ثالثة أشهر، بدأت وزارة 

الداخلية باإلعالن عن الوظائف الشاغرة 
عىل موقعها عىل اإلنرتنت، وقبول الطلبات 

عرب اإلنرتنت. ومنذ ذلك الحني، تلقت 
وزارة الداخلية 30000 من الطلبات. وذكر 

أنه يرى أن هذا كان مبثابة وسيلة فعالة 
للحد من الرشوة والتي كانت تحدث 

عند تقديم الطلبات شخصياً. وذكر بأن 
الطلبات يجري اختيارها اآلن بناء عىل 
أساس الجدارة واملؤهالت وليس عىل 

أساس االنتامء الحزيب. 
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وجهات نظر رئيس أركان وزارة 
الدفاع حول األوضاع األمنية

بعد ثالثة أيام من االجتامع مع نائب أول 
وزبر الداخلية األسدي، زار املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق مع رئيس أركان 
وزارة الدفاع، الجرنال بابكري زيباري. والجرنال 

زيباري الكردي الذي ميتلك أكرث من أربعة 
عقود من الخربة العسكرية هو واحد من 

أكرث الجنود العراقيني خربة. فبعد أن أمىض 
فرتة قصرية يف الجيش العراقي (IA) يف 

أوائل السبعينيات، لجأ يف الشامل وانضم 
إىل املقاومة املسلحة الكردية ضد النظام يف 
بغداد. ويف عام ١٩٩١، كان الجرنال زيباري 
واحداً من قادة التمرد الكردي الذي استمر 

لفرتة قصرية ضد صدام حسني. وخالل عملية 
حرية العراق، قاد وحدات البيشمركة جنباً 

إىل جنب مع القوات األمريكية، واستطاع أن 
يهزم تشكيالت حزب البعث يف شامل العراق. 

حصل الجرنال زيباري عىل وسام اآلستحقاق 
األمرييك، وهي جائزة عسكرية تعطى يف 
الغالب للمتميزين من الجنود األجانب.  
ويف مقابلة طويلة موسعة مع املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ناقش 

الجرنال زيباري األمور التالية:
عمليات األمن الداخيل بعد كانون األول/
ديسمرب ٢٠١١. ذكر الجنزال زيباري عند 

الحديث عن قدرة العراق عىل القيام 
املستقل بعمليات مهام األمن الداخيل 

بعد االنسحاب املقرر للقوات األمريكية 
يف كانون األول/ديسمرب، أن قوات األمن 
العراقية قد تكون قادرة عىل تنفيذ مثل 
هذه املهام بصورة مرضية. وأشار إىل أن 

قوات األمن العراقية أكرث قدرة بشكل 
ملحوظ عىل توفري األمن الداخيل يف 

العراق عن توفري األمن الخارجي. 
الدفاع عن الحدود العراقية بعد رحيل 

القوات األمريكية. قّدر أن األمر سيستغرق 
عدة سنوات أخرى قبل أن يتمكن العراق 

من تحقيق الدفاع عن نفسه من دون 
مساعدة خارجية من الرشكاء الدوليني. 

وقد أشار الجرنال زيباري أن وزارة الدفاع 
لن تكون قادرة عىل تنفيذ املجموعة 

الكاملة من مهام الدفاع الخارجية حتى ما 
بني عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢٤، مستشهداً بنقص 

متويل الحكومة العراقية كسبب رئييس 

لهذا التأخري. ولتوضيح هذه النقطة، أشار 
إىل الخطة طويلة األمد لرشاء طائرات 
طراز F-١٦ أمريكية الصنع، حيث تم 

تأجيل الصفقة العام املايض لتوفري موارد 
إضافية لربامج خاصة برفاهية الشعب. 

وقال بأنه عىل الرغم من أن طلب الرشاء 
قد تّم بالفعل، إال أنه ال يتوقع أن يتسلم 
الطائرة األوىل قبل عدة سنوات من اآلن. 
القوات الجوية العراقية (IqAF). شدد 
الجرنال زيباري عىل رضورة بناء القوات 
الجوية العراقية، مبيناً أن "الجيش من 
دون سالح الجو هو جيش عاري"، وأن 

القوات الجوية العراقية يف الوقت الحايل 
غري قادرة عىل دعم العمليات القتالية 

الربية. وقال أن العراق لن يكون قادراً عىل 
الدفاع عن مجاله الجوي حتى عام ٢٠٢٠، 

عىل أقرب تقدير. 
عالقة وزارة الدفاع مع وزارة الداخلية. 

هدف وزارة الدفاع هو بناء جيش عراقي 
صغري ولكن قوي وقادر عىل الدفاع عن 

الدولة وتأمني الحدود. لكن ال تزال قوات 
وزارة الدفاع تلعب دوراً مهامً يف مساعدة 

الرشطة العراقية يف العمليات األمنية 
يف عدد من املدن الرئيسية، مبا يف ذلك 

بغداد واملوصل. فاملحافظات التي تتويل 
فيها وزارة الداخلية املسؤولة عن معظم 
املهام األمنية تشمل متيم ودياىل وصالح 
الدين واألنبار، وبالرغم من ذلك تواصل 

وحدات الجيش العراقي تقديم املساعدة 
للرشطة يف هذه املحافظات عند الحاجة. 

ورصح الجرنال زيباري بأن الجيش العراقي 
حريص عىل العودة إىل مهمته األساسية: 
واملتمثلة يف حامية العراق من العدوان 

الخارجي.
العالقات اإلقليمية. قال يف تلخيص عالقات 
الحكومة العراقية مع الدول املجاورة بأنه 
"عىل الرغم من أننا ليس لدينا أعداء، إال 
أننا ال منلك أي أصدقاء حقيقيني". وأشار 

إىل الخالف األخري مع الكويت حول تشييد 
مرافق ميناء جديد يف رأس الخليج كمثال 

عىل كيفية تسبب دولة صغرية ملشاكل 
كبرية للعراق. كام استطلع الجرنال زيباري 
أيضاً العالقات مع الدول املجاورة األخرى 
للعراق، مشريا إىل أن التحديات الفريدة 
القامئة يف العالقات العالقات مع اململكة 
العربية السعودية وإيران وسوريا وتركيا. 

مشاريع إعادة اإلعامر يف القطاع األمني 
التي متولها الواليات املتحدة. تحدث 
الجرنال زيباري عن محاسن مساهمة 

الواليات املتحدة يف إعادة إعامر وزارة 
الدفاع. ويف رأيه قال "لقد قدمت برامج 
إعادة اإلعامر مرافق مفيدة لنا.... ومن 

الناحية العملية، فإن األصول الكبرية 
هي ما يجدي نفعاً". وذكر أن برنامج 

املبيعات العسكرية الخارجية أفاد وزارة 
الدفاع، قائال: "بأنه عىل الرغم من أنه 

مرتفع التكلفة، إال أنه مكننا من الحصول 
عىل معدات عالية الجودة". وأضاف أن 
قدرات التعاقد يف الحكومة العراقية ال 
تزال غري ناضجة أيضاً للتعامل يف مثل 

هذه املعامالت املعقدة، مشرياً إىل أنه "إذا 
تولينا ذلك بأنفسنا، فإن بعض املتعاقدين 

لن يتمكن من التسليم".
الفساد. رصح الجرنال زيباري بأن الفساد 

ال يزال أحد التحديات الرئيسية التي 
تواجه الوزارة. فمثالً، ذكر قضية تتعلق 
بجندي يف الجيش العراقي والذي سبق 
وأن عوقب يف قضية فساد، إال أنه ظهر 

يف وقت الحق بعد ذلك ليطلب نقله 
إىل مقر العمل الذي كان قد ارتكب فيه 
الجرائم التي أدت إىل عقوبته. وأشار إىل 
أن مسؤويل وزارة الدفاع رفيعي املستوى 
حاولوا ترسيخ اإلصالحات التي من شأنها 

أن تجعل من السهل ردع وكشف الفساد، 
لكنه أضاف أنها عملية مستمرة.
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الواليات املتحدة والعراق للمبيعات العسكرية الخارجية 
(FMS). وتعمل املنظمة حالياً من عرشة مكاتب، خمسة 

منها تقع بالقرب من القواعد العسكرية العراقية (يف 
كركوك وتكريت وأم قرص والتاجي وبسامية).٥ الشكل 

١٫١يبني العاملني يف مكتب التعاون األمني العراقي، 
حسب املوقع. ملزيد من املعلومات حول مكتب التعاون 

األمني العراقي وبرنامج املبيعات العسكرية الخارجية، 
راجع الباب الفرعي حول األمن من هذا التقرير.

ما بعد مشاركة فريق إعادة إعامر محافظات العراق 
لقد أنهى إغالق فريق إعادة إعامر محافظات العراق يف 

العراق برنامج عسكري مدين ملدة ست سنوات والذي 
أرشك مسئولني محليني عرب العراق يف الحوكمة وبناء 

القدرة االقتصادية ودعم تنوع برامج التنمية واملساعدة. 
وقد تحمل مكتب الرشاكة اإلسرتاتيجية للعراق مسئولية 

بقية مرشوعات فريق إعادة إعامر محافظات العراق، 
مع القسم السيايس للسفارة املسئول اآلن عن ما وراء 

املحافظات.

 متويل الواليات املتحدة إلعادة اإلعامر
ونهاية برنامج االستجابة الطارئة للقائد يف العراق

خصصت الواليات املتحدة ووفرت ٦١٫٨٣ مليار دوالر 
لجهود إعادة إعامر العراق منذ ٢٠٠٣، من خالل خمس 

متويالت رئيسية. 
ووفقا للقوات األمريكية يف العراق، فقد تم إغالق 

برنامج االستجابة الطارئة للقائد رسميا يف العراق 
يف نهاية أيلول/سبتمرب. ومتويل برنامج االستجابة 
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عراقيا وأفراد األمن العراقي الذين لقوا حتفهم أثناء 
نفس الفرتة يف عام ٢٠١٠. ٨ 

التواجد العسكري األمرييك
آب/أغسطس ٢٠١١ كان شهرا مميزا منذ ٢٠٠٣ ألنه مل 
يتم مقتل أي فرد عسكري أمرييك يف العراق.٩ وقد تم 

قتل خمسة جنود أمريكيني أثناء كل الربع السنوي.١٠ وال 
تزال الهجامت غري املبارشة والقنابل عىل جانبي الطريق 
متثل تهديدا. ويف ١٢ ترشين األول/أكتوبر، تم جرح ثالثة 
جنود أمريكيني عن طريق هجوم بصاروخ كاتويشا عىل 

قاعدة أمريكية يف املحافظة الجنوبية ميسان. 
ويف منتصف ترشين األول/أكتوبر، بقي حوايل ٣٩٫٥٠٠ 
جندي أمرييك يف العراق، مع تناقص يف اإلعداد منذ ذلك 

اليوم.١١ وال تزال القوات األمريكية يف العراق تحتل ١٨ 
قاعدة، بانخفاض ٩٦٪ عن عام ٢٠٠٨ وهو ٥٠٥ قاعدة.١٢ 
وبني نيسان/أبريل وترشين األول/أكتوبر ٢٠١١، انخفض 

عدد األفراد يف العراق الذين نرشهم مقاولو وزارة الدفاع 
بنحو ٢٧٫٠٠٠. ١٣ 

وسحب بقية القوات هو تحدي لوجستي هائل. 
وأثناء أسبوع واحد يف بداية ترشين األول/أكتوبر، تم 

استخدام ٣٩٩ قافلة من ١٣٫٩٠٩ شاحنة إلزالة القوات 
واملعدات من العراق.١٤ ويف كانون الثاين/يناير ٢٠١٢، 
ستبقى نسبة صغرية من األفراد العسكريني يف العراق 
لتخدم تحت إرشاف مكتب التعاون األمني العراقي.١٥ 

التحديات املستمرة لألمن
شهد ١٥ آب/أغسطس أفظع يوم من العنف املتمرد يف 

٢٠١١. وقد قتلت الهجامت املتعددة ما يزيد عن ٧٠ 

الطارئة للقائد ليس متاحا لاللتزام يف مرشوعات جديدة. 
والشكل ١٫٢ يوضح األموال الحالية واملطلوبة والتي رمبا 

يتم استخدامها ملرشوعات جديدة من خمس صناديق 
رئيسية.٦ وملعرفة املزيد عن التمويل األمرييك إلعادة 

اإلعامر، انظر الباب ٢ من هذا التقرير.

فجوات البيانات
بينام يتقلص برنامج إعادة اإلعامر املدين األمرييك 

وتستعد القوات األمريكية يف العراق إىل االنسحاب 
النهايئ، يستمر عدد من املصادر املنتظمة التي 

يستخدمها املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف 
االنخفاض، والتي تشمل:

تقرير حالة العراق منذ ٢٠٠٤، نرشت وزارة الخارجية  
هذا املسح الواسع النطاق لبيانات إعادة اإلعامر 
السياسية واالقتصادية بشكل أسبوعي أو نصف 

شهري. ويف هذا الربع السنوي، توقف إنتاج التقرير 
تقارير الكهرباء يف نهاية متوز/يوليو، ٢٠١١، أصدرت 

القوات األمريكية يف العراق تقرير األداء اليومي 
الكهريب التابع  ملكتب املساعدة االنتقالية للعراق 

مام يجلب نهاية للمصدر العلني الوحيد للحكومة 
األمريكية للبيانات اليومية التفصيلية عن التوريد 

والطلب يف قطاع الكهرباء العراقي.
استطالع جالوب. منذ أواخر ٢٠٠٧، تعاقدت القوات 

األمريكية مع منظمة جالوب الستطالع الرأي العام 
العراقي عن مدى واسع من املوضوعات. ويف شهر 

أيلول/سبتمرب الحايل، انتهى العقد وتوقف االستطالع. 

ويتعامل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
مع هذه الخسائر من خالل تنمية املصادر الرئيسية يف 

الحكومة العراقية. 

األمن
إجاميل الحوادث يف العراق يف هذا الربع السنوي كانت 

تقريبا نفس التي شهدها أثناء الفرتة من ١ نيسان/
أبريل- ١٩ حزيران/يونيو ٢٠١١. وقد أعلنت مؤخرا وزارة 
الدفاع أن ما ال يقل عن ٣٣٥ مدنيا عراقيا و٢٠٧ فردا من 

أفراد قوات األمن العراقية قد قتلوا يف عنف إرهايب من 
٢٠ حزيران/يونيو وحتى ٢٣ أيلول/سبتمرب ٢٠١١- تقريبا 
٦ أشخاص كل يوم٧ - بانخفاض ٢٠٪ عد عدد ٦٨١ مدنيا 
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خالل مليشيات وقتلوا منهم ٢٢ مسافرا. والشكل ١٫٣ 
يوضح بعض أهم الهجامت األخرية يف العراق.١٦

والقتل املستهدف ملسئولني عراقيني وقادة سياسيني 
قد استمر هذا الربع السنوي. ومع هذا فقد انخفض 

إجاميل عدد االغتياالت بشكل طفيف عن الربع السنوي 
السابق. فمن ٢٠ متوز/يوليو إىل ١٥ ترشين األول ٢٠١١، 

تم اغتيال ما ال يقل عن ٤٠ فردا رفيع املستوى يف 
الحكومة العراقية وقادة املجتمع العراقي، بانخفاض عن 

شخصا وجرح أكرث من ٣٠٠. وبعد ذلك بأسبوعني، هاجم 
انتحاري ينسب إىل القاعدة يف العراق (AQI) أكرب 

مسجد للسنة يف بغداد أثناء الصالة يف رمضان مام أدى 
إىل مقتل أربع وعرشين مصيل. 

وقد استهدف اإلرهابيون أيضا الشيعة العراقيني يف 
هذا الربع السنوي. ففي ١٢ أيلول/سبتمرب، تم اختطاف 
حافلة مملوءة بالحجاج الشيعة يسافرون عرب االنبار من 
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إىل كفاءة بعض قوات املشاة األمريكيني. ومع هذا، 
فالجيش العراقي يستمر يف االفتقار إىل القدرات 

االستخباراتية واللوجشتية- وهي مجاالت سوف يركز 
مكتب التعاون األمني العراقي عىل تحسينها يف العام 

املقبل.٢٠ 
القوات الجوي العراقية (IqAF). يف هذا الربع 

السنوي، قامت الحكومة العراقية بأول دفعة من ١٫٥ 
مليار دوالر كطلب مبيعات عسكرية أجنبية لعدد 

١٨ طائرة اف ١٦. لكن األمر سيستغرق عدة سنوات 
قبل أن تستطيع القوات الجوية العراقية أن تؤمن 

مجالها الجوي وتوفر االستطالع ودعم الغلق بالنريان 
للوحدات األرضية للجيش العراقي.٢١

البحرية العرقية (IN). يف آب/أغسطس، قبلت 
البحرية العراقية مركبني رسيعني جديدين من البحرية 

األمريكية، مام يجعل الرقم هو ٥ من مراكب خفر 
السواحل التي تلقتها البحرية من رشاء مبيعات 

عسكرية أجنبية لعدد ١٢ مركبا. ٢٢ ومن خالل تحمل 
املسئولية عن تأمني املنشآت البرتولية الساحلية 
والقريبة من الساحل يف العراق، تشكل البحرية 

العراقية جزءا متكامال من قوات األمن العراقي. إال أن 
قدرتها عىل توفري الصيانة املنتظمة والفعالة الالزمة 
إلبقاء هذه القطع يف البحر ويف الخفر ال تزال محل 

شك. 

وباإلضافة إىل قوات األمن العراقية النظامية، تستمر 
أبناء العراق (SOI) يف العمل يف تسع محافظات. وأفراد 
األمن هؤالء- والعديد منهم كانوا من املتمردين السنة- 

عددهم اآلن ٤٨٫٠٠٠. وقد انتقل برنامج أبناء العراق من 
السيطرة األمريكية إىل السيطرة العراقية يف عام ٢٠٠٩، 
مع تفهم أن الحكومة العراقية ستسعى إليجاد وظائف 

٤٤ مسئول رفيع املستوى الذين تم قتلهم من منتصف 
نيسان/ابريل إىل منتصف متوز/يوليو ٢٠١١. وقد استبعد 
تقييم املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق الخاص 

باالغتياالت الناجحة واملحاولة أفراد منخفض الرتبة يف 
الحكومة العراقية. والقسم الخاص باألمن يف هذا لتقرير 
الربع سنوي يقدم معلومات إضافية عن االغتياالت التي 

حدثت يف هذا الربع السنوي.١٧ 
وقد ذكر القائد العام للقوات األمريكية يف جنوب 

العراق مؤخرا أن القاعدة يف العراق والجامعات املتمردة 
األخرى تتحول إىل أنشطة إجرامية، مثل رسقة البنوك 
والسلب والنهب من أجل متويل عملياتها ألن تدفق 
األموال األجنبية-واملحاربني األجانب- إىل الدولة قد 

انخفض بشدة. ونسب مسئولون يف القوات األمريكية 
بالعراق هذه التطورات االيجابية إىل القدرة املتزايدة 
لوحدات قوات األمن العراقي التي تعمل بالقرب من 

الحدود السورية، لكنهم ذكروا أن قوات األمن العراقية 
ال تزال تلقى مساعدة استخباراتية كبرية من القوات 

األمريكية- تلك املساعدة التي ستنخفض مع الوقت.١٨ 

تطورات قوات األمن العراقي
وكام أبلغ نائب وزير الداخلية ورئيس أفراد وزارة 

الدفاع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أثناء 
مقابالت مؤخرة، فقوات الرشطة العراقية غري قادرة 

حاليا عىل تأمني كل املنطق الحرضية يف العراق بدون 
مساعدة من الجيش العراقي. وتجرى الحكومة العراقية 
تقييام للمحافظات عىل حدة لتحديد متى ميكن لقوات 

الرشطة أن تتحمل مسئولية كاملة عن األمن يف كل املدن 
العراقية الرئيسية. 

ومن بني التنظيامت التي ال تحىص التي تشكل قوات 
األمن العراقي، تعترب قوات مكافحة اإلرهاب، والتي 
تلقت قدرا كبريا من التدريب والتجهيز واملساعدة 

األمريكية، هي األكرث قدرة.١٩ 
وحالة العنارص األخرى لقوات األمن العراقي مختلطة:

الجيش العراقي (IA). لقد أحرز الجيش العراقي 
تقدما ملحوظا يف بناء قدرة عىل الدفاع عن حدود 

العراق من الهجامت الخارجية املحتملة. وهذا نتيجة 
لتعديل كبري عرب الشهور العرشة املاضية من خالل 
مستشاري القوات األمريكية نحو جهود التدريب 

والرتكيز عىل العمليات الدفاعية التقليدية. وقد أجرى 
الجيش العراقي تدريبات بالذخرية الحية بيشء من 
االنتظام. وقد وصف لواء أمرييك أن كفاءتهم تصل 
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حاز حزبه عىل مجموعة من املقاعد يف االنتخابات 
املاضية، قد تم تعيينه رئيسا للمجلس الوطني للسياسات 

العليا. ومل يحدث هذا، مام سبب استياء ونزاع بني 
الفصائل العراقية السياسية.٢٨ 

ويف أيلول/سبتمرب املايض، مرر مجلس النواب قوانني 
جديدة إلعادة تنظيم وكالتني من الثالثة الخاصة 

مبكافحة الفساد، وهام لجنة النزاهة ومجلس التدقيق 
األعىل (BSA). وبناء عىل هذه القوانني الجديدة، سوف 
يستحوذ مجلس النواب وليس رئيس الوزراء عىل سلطة 

انتخاب القادة الجدد لهذه الوكاالت.٢٩ 
ويف الشهور القادمة، سوف يناقش مجلس النواب 

ميزانية الحكومة العراقية لعام ٢٠١٢. وقد بدأ مجلس 
الوزراء تعديل امليزانية الربملانية املقرتحة للعام القادم، 
مع نسخة متهيدية بحوايل ١٠٠ مليار دوالر، بناء عىل 

إيرادات أسعار النفط التي ترتاوح من ٨٠ إىل ٩٠ دوالر 
للربميل.٣٠ وإذا متت املوافقة عىل قانون ميزانية نهايئ 

يشبه هذه التعديالت من قبل مجلس النواب، فسيكون 
أضخم من ميزانية هذا العام وهي ٨٢٫٦ مليار دوالر. 

االقتصاد
ال يزال االقتصاد العراقي أحد أرسع االقتصاديات 

املتنامية يف العامل. ومع هذا، ففي هذا الربع السنوي، 
هبط توقع النمو لصندوق النقد الدويل لعان ٢٠١١ 

الخاص بالعراق من ١٢٫٢٪ إىل ٩٫٦٪. 
واملحافظة عىل منو قوي يف عام ٢٠١٢ سوف يعتمد 

 cf> .عىل الرخاء املستمر لصناعة النفط والغاز العراقية
rtl="on">وقد وصلت مستويات إنتاج النفط يف هذا 

 (MBPD)الربع السنوي إىل ٢٫٥٦ مليون برميل يف اليوم
وهو نفس متوسط الربع السنوي املايض. وقد صدر 

العراق ٢٫١٨ مليون برميل، بإيرادات ١٩٫٦ مليار دوالر، 
بانخفاض ٢٫٣٪ عن سجل الربع السنوي املايض. وعىل 

الرغم من هذا االنخفاض األقل، فإيرادات العراق لألشهر 
الثامنية األوىل لعام ٢٠١١ تجاوزت إيرادات كل عام 
٢٠١٠. ٣١ ومن أجل تحقيق هدف الحكومة العراقية 

إلنتاج ما يزيد عن ٢٠ مليون برميل بحلول عام ٢٠١٧، 
فيجب عىل الحكومة العراقية أن تتغلب عىل العديد من 

العقبات، مبا يف ذلك البنية التحتية العراقية الضعيفة، 
وبيئة العمل غري اآلمنة نسبيا. 

حكومية ألعضاء أبناء العراق. ومع هذا، فقد تعطل هذا 
الجهد للتغيري. وحاليا، تدرس الحكومة العراقية إصالح 

جوانب من الربنامج لضامن أن أبناء العراق يف محافظات 
مثل االنبار يحصلون عىل نفس الراتب مثل أبناء الوطن 

يف بغداد.٢٣ 

النظام اإلداري
القادة الجدد للهيئات الرئيسية

يف أيلول/سبتمرب املايض، تقاعد رئيس لجنة النزاهة 
(COI) القايض رحيم الجييل فجأة، عائدا إىل منصبه يف 
القضاء. ويف خطاب إىل لجنة النزاهة مبجلس النواب يف 

رشحه لقراره، ذكر القايض رحيم التدخل السيايس مع 
فساد لجنة النزاهة وتحقيقاتها كأحد العوامل التي كانت 

وراء قراره.٢٤ وقد حل محله القايض عالء جاويد حميد 
ومثل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، فقد استطاعت لجنة 
النزاهة أن تعمل ألكرث من ثالث سنوات برئيس منتدب، 

محرزة تقدما متوسطا يف العراك املتحدي ضد الفساد 
العمومي.٢٥ 

يف ١٠ ترشين األول/أكتوبر، صوت مجلس النواب 
(CoR) عىل تنصيب عبد الكريم عفتان وزيراً جديداً 

للكهرباء.٢٦ وهو يحل محل الرئيس السابق لوزارة 
الكهرباء والذي غادر يف منتصف شهر آب/أغسطس عىل 

إثر فضيحة تتعلق بعقود محطات الكهرباء "الطارئة" 
التي ال يزال يتعني بناؤها.٢٧ 

التطورات الترشيعية
يف متوز/يوليو املايض، تقدم رئيس الوزراء نور املاليك 
بخطة لتقليص وزارته، والتي تتخلص من العديد من 
املناصب الوزارية. وقد وفرت هذه املناصب مكانا يف 
مجلس الوزراء (CoM) لشاغليها، مع قدرة حقيقية 

قليلة أو مسئولية متعلقة بها.  والقسم الخاص بالحوكمة 
يف هذا التقرير يحتوي عىل مخطط تنظيمي جديد 

لهيكل الحكومة الذي تم إصالحه والقيادة العليا. 
وهذا الربع السنوي، تناول مجلس النواب مرة أخرى 

 (NCHP) تكوين املجلس الوطني للسياسات العليا
التكوين الذي كانت اتفاقية اربيل هي جزءا رئيسيا منه 

ودخلت يف كانون األول/ديسمرب املايض لحل ورطة ما 
بعد االنتخابات بتسعة أشهر.  والعنرص االسايس التفاقي 

اربيل كان أن رئيس الوزراء السابق اياد عالوي، والذي 

.
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الكهرباء
يجب عىل العراق أن تحسن من موقفها الكهريب. 

باستثناء اإلقليم الكردستاين (ونسب محافظة متيم) فال 
يزال نقص الطاقة موجود يف معظم الدولة، مام يؤثر 
عىل ٨٠٪ من السكان. ومن خالل العلم بالحاجة إىل 

توفري توريد ثابت للكهرباء إىل الشبكة القومية، وضعت 
الحكومة العراقية تنمية وتطوير قطاع الكهرباء عىل 

قمة األولويات. ومع هذا، وعىل الرغم من املرشوعات 
الرسيعة الجديدة وااللتزام باملوارد املالية املهمة من 

أجل الربامج الجديدة، إال أن وزارة الكهرباء كانت عاجز 
عن سد الفجوة بني العرض والطلب. 

ويف اجتامع أيار/مايو مع املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق، عرب نائب رئيس الوزراء للطاقة الشهرستاين 

عن أمله يف أن الحكومة العراقية ميكنها أن تسد تلك 
الفجوة يف صيف ٢٠١٢. وقد أشار أن وزارة الكهرباء 
سوف تبدأ يف بناء ٥٠ مرشوعا صغريا والتي ميكن أن 

تضيف حوايل ٥٫٠٠٠ ميجاوات إىل الشبكة القومية 
بحلول كذلك الوقت. وبشكل فوري، سوف تستمر وزارة 

الكهرباء يف التقدم يف إعامر طويل املدى للعديد من 
محطات الطاقة الخدمة.٣٤ 

والخطة الرسيعة املسار لبناء ٥٠ مرشوعا صغريا 
قد واجهت عدة مشكالت منذ البداية. أوال، تم 

تخفيض الخطة إىل ٤٠ محطة. ثانيا، الرشكات الثالثة 
التي تعاقدت معها الوزارة لبناء املرشوعات قد ثبت 
أنها عاجزة عن التسليم وأجربت هذه الفضيحة وزير 
الكهرباء عىل االستقالة. يف ٣٠ أيلول/سبتمرب، مل يتم 

توقيع عقود ومل يتم بناء أي من هذه املحطات.٣٥ ومع 
االعرتاف بهذه النواقص، عدل وزري الكهرباء الجديد 

من توقعاته مؤخرا ومل يقطع أي وعد للرأي العام حيال 
كمية الكهرباء التي ميكن أن تضيفها الوزارة إىل الشبكة 

القومية يف الصيف القادم. 

الفساد وعدم كفاءة 
القطاع العام

يؤثر الفساد يف القطاع العام عىل كل مشكلة يف العراق. 
ويف وصف قطاع الكهرباء كمنطقة فشل كبري، ذكر 

وهذا الربع السنوي، وافق مجلس الوزراء عىل قانون 
الفحم املايئ، وايل سيمنح رئيس الوزراء سلطة عىل قطاع 

النفط والغاز، إذا طبقه مجلس النواب. إال أن هذا 
املرشوع لن يتم سنه حاليا ورفضه القادة الكردستانيني 
الذين يرونه تعديا عىل جهود اإلقليم الكردستاين لنهب 
موارده الطبيعية. ومقلال من التوترات العربية الكردية 

عىل جبهة النفط، أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون 
الطاقة حسني الشهرستاين عدم قانونية ما يزيد عن 

٤٠ عقد نفط وغاز تم الدخول فيها بني حكومة إقليم 
كردستان (KRG) والرشكات األجنبية.٣٢ 

وفيام يخص هذا النزاع، انتقلت وزارة البرتول إىل 
املستوى اإلجرايئ يف هذا الربع السنوي مع العديد من 

مبادرات التحديث، والتي تشمل:٣٣ 
إنهاء عقد مع رشكة كوجاز الكورية لتطوير حقل 
الغاز الضخم عكاز بالقرب من الحدود السورية، 

واملقدر بأنه يحتوي عىل ٥٫٦ تريليون قدم مكعب 
من الغاز.

توقيع اتفاقيات مبدئية مع رشكة ايطالية لبناء مصفاة 
يف كربالء ورشكة مرصية لبناء مصفاة جديدة يف 

مدينة نيناوا.
الدخول يف اتفاقية تفاهم مع إيران وسوريا لبناء خط 

أنابيب بتكلفة ١٠ مليار دوالر والذي إذا تم بناؤه 
كان سيصدر الغاز الطبيعي إىل أوروبا.

تأهيل ٤٦ رشكة للمشاركة يف جولة الرخصة الرابعة 
للطاقة والتي ستمنح عقود التنقيب عن البرتول 
والغاز والتي حتى اآلن مل يتم فحصها باألساليب 

الفنية الحديثة. 

ضعف البنية التحتية النفطية يف العراق ال يزال 
مصدرا للقلق. يف أوائل ترشين األول/أكتوبر، أحدث 
انفجارين أرضاراً يف أحد خطوط األنابيب الجنوبية 

الرئيسية، وتوقف االنتاج لفرتة يف حقل الرميلة، وهو 
أكرب حقول النفط العراقية. وتعمل الحكومة العراقية 
ورشكائها الدوليني عىل تحديث وتوسيع البنية التحتية 

لنفط العراق والغاز يف السنوات املقبلة، وسوف 
تتضاعف التحديات التي تواجهها وزارة الداخلية التي 

قوامها ٣١٠٠٠ من قوات رشطة النفط يف تأمني املنشآت 
يف هذه البلد متباعدة األطراف. 

". "
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رقابة املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر 

العراق
عمليات التدقيق

أصدر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف هذا 
الربع السنوي سبعة مراجعات حصلت عىل ٢٠٠ عالمة 
يف إجاميل التقارير املنتجة إىل اآلن. ومنذ ٢٠٠٤، نرشت 

إدارة املدققني للمفتش العام الخاص بإعادة إعامر 
العراق ٢٠١ تقرير، مبا يف ذلك التي نرشت يف ترشين 

األول/أكتوبر:
برنامج تطوير رشطة وزارة الخارجية عىل الرغم 

من أن هذا التقرير قد متت إعاقته من خالل نقص 
التعاون من جانب وزارة الخارجية، مام أدى إىل 

وصول محدود إىل مسئولني ومستندات، إال أن املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق كان قادرا عىل 
الوصول إىل العديد من النتائج املهمة التي تطرح 
مخاوف عن برنامج تطوير رشطة وزارة الخارجية 

وإمكانيته. أوال، وجد املفتش العام الخاص أن وزارة 
الخارجية ليس لديها تقييم حايل لقدرات قوات 

الرشطة العراقية. ثانيا، مل تعد وزارة الخارجية خطة 
تفصيلية توفر مخصصات عن ما تم تحقيقه، مبا 

يف ذلك األحداث الهامة املتوسطة والطويلة املدى، 
وعالمات التقدم والشفافية واملسائلة عن التكاليف 

ونتائج األداء. ثالثا، تشري خطط اإلنفاق الحالية لوزارة 
الخارجية إىل أن ١٢٪ فقط من متويالت الربنامج سيتم 

استخدامها بشكل مبارش ملساعدة الرشطة العراقية. 
وأخرياً، عىل وزارة الخارجية أن تؤمن التزامات مكتوبة 

من الحكومة العراقية بشأن دعمها لربنامج تطوير 
الرشطة أو مساهامتها املالية املخطط لها، حتى عىل 

الرغم من أن وزارة الخارجية كتبت إرشادات سياسية 
تتطلب من الحكومة العراقية مساهامت مامثلة، 
وأموال تخصيص بلغة جامعية ملساعدة العراق يف 

تحديد استخدام هذه اإلرشادات.
صندوق تنمية العراق (DFI). كان املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق قادرا عىل املسائلة عن 
متويالت صندوق تنمية العراق املتبقية عندما تم 

حل سلطة االئتالف املؤقتة (CPA) يف حزيران/يونيو 

املتحدث الرسمي ملجلس النواب أسامة النجفي أن يف 
ترشين األول/أكتوبر انترش الفساد يف الحكومة العراقية 

مثل األخطبوط مشكال شبكة كبرية وقوية يف وزارة 
الكهرباء بشكل خاص.٣٦ ويف الشهور املاضية سنت 

الحكومة العراقية سلسلة من اإلصالحات التي هدفت 
إىل تقوية مؤسسات مكافحة الفساد العراقية مبا يف 

ذلك مترير ترشيع جديد للجنة النزاهة واملجلس األعىل 
للتدقيق، وتأسيس محكمة جديدة ملكافحة الفساد يف 

بغداد، وإلغاء البند ١٣٦ من قانون اإلجراءات الجنائية 
العراقي (والذي سمح للوزراء بتحصني مرؤوسيهم من 
التحقيق فيام يخص االحتيال). وعىل الرغم من هذه 

التغيريات الالزمة، إال أن األمر سيستغرق سنوات حتى 
نالحظ تأثري اإلصالحات. 

وقد تقدمت هيئات مكافحة الفساد يف العراق يف 
هذا الربع السنوي ليك تزيد من شفافيتها. وقد أصدرت 

لجنة النزاهة تقريرها السنوي لعام ٢٠١٠ عىل موقع 
www.nazaha.iq والذي يذكر التقدم الذي قامت به 

الهيئة يف مواجهة الفساد الصغري النطاق،بينام تحذر 
من أن قدرتها عىل مالحقة القضايا ضد مسئولني رفيعي 

املستوى ال يزال محدودا. وقد نرش املجلس األعىل 
 www.bsairaq.net للتدقيق تقريره السنوي عىل موقعه
ذاكرا أن العديد من وكاالت الحكومة العراقية تعاين من 

حفظ يسء للسجالت ورقابة داخلية ضعيفة. وقد شملت 
نتائج املجلس األعىل للتدقيق:٣٧ 

أمثلة متويالت كيانات الحكومة العراقية املرتاكمة من 
خمس سنوات أو أكرث بدون إعادة هذه األموال إىل 

وزارة املالية، مبوجب القانون
خلط الصناديق املالية عرب سنوات امليزانية وأصناف 

اإلنفاق. 
ما يزيد عن ١٥٫٠٠٠ قضية احتيال، مبا يف ذلك أخذ 

رواتب مزدوجة من خالل مسئولني عراقيني واحتيال 
املعاش املتكرر. 

وقد بدأ املجلس األعىل للتدقيق يف نرش تقارير 
التدقيق املايل واألداء مبا يف ذلك مراجعة رشكة الدولة 

لصناعة البطاريات (أحد املرشوعات اململوكة للدولة). 
وقد وجدت أن تلك الرشكة، ذات ٢٫١٣٨ موظف، قد 

أنتجت ١٥٨ بطارية يف عام ٢٠١٠. وهذا يصل إىل 
حوايل ١٣ عامل لكل بطارية، أي أن كل بطارية تكلفت 
١٠٠٫٠٠٠ دوالر. وسعر السوق للوحدة لهذه البطاريات 

هو حوايل ٦٠ دوالر.٣٨ 

.
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مليون دوالر يف عقدين. ويف حالة واحدة، أدى سوء 
التخطيط إىل إنفاق ١٦ مليون دوالر عىل بناء موقع 

قيادة "الغزالين" ـ وهو أحد املنشآت التي تقدم 
القليل، إن وجد، من املنفعة للجيش العراقي.

التكاليف غري املبارشة إلدارة عقود األمن الخاص 
يف العرق فحص املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق ستة منظامت غري ربحية والتي تلقت منح 

أمريكية للعمل يف العراق لتحديد التكاليف غري 
املبارشة التي أنفقوها إلدارة عقود أمنهم الخاص. وألن 

مزيدا من األموال يتم إنفاقها كتكلفة غري مبارشة، 
فقليل متاح ألنشطة الربنامج. وجد املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق أن املنظامت قد أنفقت 
تكاليف غري مبارشة إلدارة عقود األمن يف العراق التي 
بدت أنها تتطلب مستوى مشابه من الجهد. وبالنسبة 

لبعض املنظامت، فالتكاليف املبارشة املنفقة رمبا 
تكون غري معقولة بالنسبة للتكاليف اإلدارية الفعلية 

الالزمة لدعم الربنامج. مثال، أنفقت منظمة ٥٫٢٢٥ 
دوالر إلدارة عقد أمني مببلغ ٣٫١٨ مليون دوالر، بينام 
أنفقت أخرى ما يزيد عن ٩٠٠٫٠٠٠ دوالر إلدارة عقد 

أمن مببلغ ٥٫٣٩ مليون دوالر. 
توصيات املفتش العام الخاص لثالث هيئات يف 
وزارة الدفاع. ويف أول هذا العام، اصدر املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق تقريرين يفحصان 
حالة توصيات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق املقدمة للوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
ووزارة الخارجية. وكجزء من هذا الجهد املستمر 

لتحديد ما إذا كانت الوكاالت قد عملت عىل عالج 
النواقص املحددة من خالل توصيات املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق، وتابع هذا التقرير حالة 
٢٦ توصية للتدقيق موجهة إىل ثالثة وكاالت لوزارة 
الدفاع التي ظلت مفتوحة يف ٣١ متوز/يوليو ٢٠١١. 

والوكاالت املفحوصة كانت القيادة املركزية األمريكية، 
والقوات األمريكية يف العراق، وسالح املهندسني يف 
الجيش األمرييك (USACE). ونتيجة للمعلومات 

املستلمة من هذه الوكاالت، والبيانات املطورة 
أثناء املراجعات األخرى، أغلق املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق ٢٤ من ٢٦ توصية مفتوحة. 
وال تزال توصيتان مفتوحتان ألن سالح املهندسني يف 
الجيش األمرييك مل يستطع تحديد حالتهم. واملفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق مستمر يف متابعة 

التوصيتان.

٢٠٠٤، ووجد دليال عىل أن معظم مبلغ ٦٫٦ مليار 
دوالر املتبقي يف حسابات صندوق تنمية العراق 

يف وقت حل سلطة االئتالف املؤقتة وتم إيداعها يف 
حسابات بنك االحتياطي املركزي يف نيويورك والبنك 

املركزي العراقي. ومع هذا، فسلطة االئتالف املؤقتة مل 
تتبع دوما سياساتها الخاصة وإجراءاتها الحاكمة لنقل 

وإيداع العملة األمريكية عند وصولها بغداد. 
نظام معالجة مياه الرصف الصحي يف الفلوجة يف 
مراجعة لواحد من أكرب مرشوعات إعادة اإلعامر 

بتمويل أمرييك، وجد املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق أن الرصاع الكبري يف الفلوجة، والتخطيط 

السيئ، والتقييامت غري الواقعية للتكلفة، والتمويل 
غري الكايف قد أدى إىل تجاوز كبري يف التكلفة وتأخر 

طويل يف اإلعامر، وفقد العديد من العاملني حياتهم. 
وبعد سبع سنوات وإنفاق ما يزيد عن ١٠٠ مليون 

دوالر، فاآلن نجد العمود الفقري لنظام معالجة مياه 
الرصف الصحي يعمل يف مكانه. وهي تخدم حاليا 

حوايل ٣٨٫٠٠٠ مقيم، أقل بحوايل ١٨٣٫٠٠٠ مقيم يف 
٢٠٠٤. وعالوة عىل هذا، فغياب املعلومات أو التحليل 

عن ما إذا تم التقدم نحو تحقيق أي أهداف ثانوية 
للمرشوع، مثل استقرار الفلوجة، والذي يجعل تقييم 
قيمة املرشوع وأهميته هو أمر صعب. وعىل الرغم 

من أن الحكومة العراقية قد تحملت املسئولية املالية 
واإلجرائية للنظام، إال أنه من الصعب أن نستنتج أن 

املرشوع يستحق أموال التكلفة يف حياة األشخاص 
وإعادة اإلعامر. 

العقود املنتهية من القيادة املركزية األمريكية 
للتعاقد (C3). من حزيران/يونيو ٢٠٠٨ وحتى 

نيسان/أبريل ٢٠١١، أنهى القائد املركزي األمرييك 
للمقاوالت ١٦ عقدا إلعادة اإلعامر- أقل بكثري من 

٩٨١ عقد تم إلغاؤها من القائد السابق للهيئة 
السابقة، وهي قائد املقاوالت املشرتكة للعراق 

وأفغانستان، من كانون الثاين/يناير ٢٠٠٥، حتى 
منتصف ٢٠٠٨. ووفقا ملسئويل مقاوالت القيادة 

املركزية األمريكية، فينسب االنخفاض إىل برنامج 
إعادة إعامر أصغر بكثري، وتحسن يف نظم إدارة 

العقود، وأداء محسن للمتعاقد. من بني ١٦ عقد من 
العقود املنتهية، أنهيت ١٠ عقود بسبب أن الخدمات 

مل تعد رضورية، وأنهيت ٦ لسبب أو تقصري بسبب 
سوء أداء املتعاقد. وقد حدد املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق احتامل إهدار ما يزيد عن ١٦٫٦ 

.
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 FOBكتعويض. وأثناء العمل يف العراق كعمدة
Ridgway قبل بفلوجر أموال نقدية وجواهر وأقمشة 

من العديد من املقاوالت. ويف املقابل، أعطى هؤالء 
املقاولني مزايا خاصة بغري وجه حق، مبا يف ذلك 

تشجيع منح العقود لهم، وإرخاء اإلجراءات األمنية 
لهم، وتزويدهم بالوقود من احتياطي الوقود العراقي. 

ويف ٥ آب/أغسطس، تم اتهام ضابط يف الجيش 
األمرييك باستالم ما يزيد عن ١٢٫٠٠٠ دوالر من 

األموال املرسوقة. وقد متت رسقة أموال عن طريق 
جندي يف الجيش األمرييك والذي كان يف العراق يف 
٢٠٠٨ وأرسل إىل الضابط السابق للجيش األمرييك. 
وكانت الصناديق املالية يف شكل مدفوعات نقدية 

خاصة مبقاول عراقي والذي أخفق يف أن يظهر وهو 
يجمع األموال. 

يف ٩ آب/أغسطس ٢٠١١، تم توجيه االتهام إىل 
متعاقد أمرييك يف العراق عن طريق هيئة محلفني 
كربى يف واكو بتكساس، بتهمة الكذب عىل عمالء 

اتحاديني يف أثناء التحقيق. تم التحقيق مع الوكالء 
يف مخطط اإلحتيال الذي يشمل رسقة وبيع املولدات 

يف العراق إىل كيانات مختلفة مبا يف ذلك حكومة 
الواليات املتحدة. تم سجن هذا املتعاقد يف واكو 

بوالية تكساس. 
١٠ آب/أغسطس، تم اتهام ايريك هاميلتون، وهو 
ضابط يف املدفعية بالقوات األمريكية، بالتآمر من 

أجل رسقة ما يزيد عن ٧٠ مولد كهربايئ من قاعدتني 
أمريكيتني بالقرب من الفلوجة يف ٢٠٠٨. فقد تآمر 
مع ضابط آخر يف القوات األمريكية لتسهيل رسقة 

املولدات من خالل مقاولني عراقيني. وقد أعرتف 
هاميلتون بأنه قد حدد املولدات التي ستتم رسقتها 

من خالل طالئها بعالمات عليها وتوفري املدخل 
للمقاولني العراقيني من أجل رسقة املولدات. وقد 

دخل أيضا يف مخطط منفصل مع مقاول عراقي آخر 
لتسهيل رسق املقاول ملولدات كهربائية من القاعدة. 

ويف املقابل، حصل هاميتلون عىل ما يزيد عن 
١٢٤٫٠٠٠ دوالر من رشكائه يف الرسقة. ويواجه عقوبة 

السجن ملدة أقصاها خمس سنوات وثالث سنوات 
بإطالق مرشوط. 

ويف ١٦ آب/أغسطس، تم الحكم عىل ليفوندا سيلف، 
وهي كولونيل متقاعد يف الجيش األمرييك بالسجن 

ملدة عام لدورها يف مخطط رشوة. وعالوة عىل مدة 
السجن، فقد تم الحكم عليها بثالث سنوات من 

حالة الصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات وتطبيق 
القانون املوزعة إلعادة إعامر العراق. ومل يجد هذا 

التقرير قضايا كبرية متعلقة بالتزامات الصندوق 
الدويل للرقابة عىل املخدرات وتطبيق القانون 

والنفقات إلعادة إعامر العراق. يف شباط/فرباير ٢٠٠٦ 
إىل شباط/فرباير ٢٠١٠، وجد املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق أن الصندوق الدويل للرقابة عىل 
املخدرات وتطبيق القانون للعراق املحددة يف ملخص 
تقارير ميزانية وزارة الخارجية مقدم  إىل الكونجرس 

الذي قارن املبالغ املقررة يف برنامج مكتب شؤون 
املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية ونظام اإلدارة 

املالية العاملية لوزارة الخارجية. وأثناء هذا الوقت، تم 
توزيع إجاميل ١٫١ مليار دوالر لربامج مكتب شؤون 

املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية يف العراق. ويف ٣٠ 
حزيران/يونيه ٢٠١١، تم التزام بحوايل ٨٤٥ مليون 
دوالر من ١٫١ مليار دوالر وتم إنفاق ٧١٧ مليون 

دوالر. والغالبية العظمى لألموال غري امللتزمة وغري 
املنفقة قد تم توزيعها يف شباط/فرباير ٢٠١٠. ومل يكن 

هناك أموال منتهية الصالحية يف ٣٠ حزيران/يونيو 
٢٠١١، ومل يتم االلتزام مببلغ ٢٢٣ مليون دوالر.

ملزيد عن هذه املراجعات، انظر القسم ٥ من هذا 
التقرير. 

التحقيقات
إىل األن، نتج عن العمل التحقيقي للمفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق ٦٨ اتهام، و٥٧ ادانة وحوايل ١٥٤٫٨ 

مليون دوالر غرامات، وخسائر وعقوبات مالية أخرى. 
ويف هذا الربع السنوي، شملت االنجازات التحقيقية 

الكبرية:
يف ١٩ متوز/يوليو ٢٠١١، كانت فرانشيسكو مونجيا 

مذنبا للتآمر يف دوره يف غسيل األموال لحوايل 
١٥٠٫٠٠٠ دوالر يف رشاوى حصل عليها من ضابط 

مقاوالت القوات البحرية األمريكية يف العراق 
 .(USMC)

يف ٢٩ متوز/يوليو، تم الحكم عىل ديفيد بفلوجر، 
وهو كولونيل سابق يف الجيش األمرييك، بالسجن 

١٨ شهرا لقبول هدايا غري قانونية من مقاولني 
عراقيني متعددين وبسبب رسقة من احتياطي الوقود 
العراقيني. وقد تم الحكم عىل بفالجر بثالث سنوات 
بإطالق الرساح املرشوط وطلب دفع ٢٤٫٠٠٠ دوالر 

 

.
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ويف ٣٠ أيلول/سبتمرب، ٢٠١١، كان لدى املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق ١٠١ تحقيق جاري. 

لجنة التعاقدات وقت 
الحرب

يف هذا الربع السنوي، أصدرت لجنة املقاوالت أثناء 
الحرب يف العراق وأفغانستان (CWC) تقريرها النهايئ، 

منهية فحصها ملدة ثالث سنوات الستخدام الحكومة 
األمريكية للمقاوالت يف الجنوب الغريب آلسيا. وبناء 

عىل الحشد املتنوع للمصادر، مبا يف ذلك تقارير املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق ولجنة املقاوالت أثناء 

الحرب يف العراق وأفغانستان قد قيمت أن ما بني ٣١ 
مليار دوالر و٦٠ مليار دوالر يف صناديق دافعي الرضائب 

األمريكية كانت معرضة للضياع أو النهب أثناء العقد 
املايض. ومن بني األسباب لهذه اإلساءات التي ذكرتها 
املقاوالت أثناء الحرب يف العراق وأفغانستان كانت 

اإلدارة السيئة للعقود، والتخطيط غري الكايف، واملراقبة 
الحكومية غري الكافية.٣٩ 

وقد شمل هذا التقرير ما يزيد عن عرشين توصية 
بهدف إصالح األسلوب الذي به تستخدم الحكومة 
العراقية املقاولون أثناء العمليات الطارئة. والعديد 

منها تقرتح تغيريات يف التوصيات التي قدمه املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق، مبا يف ذلك تكوين 

مفتش عام دائم للعمليات الطارئة، وتطوير كادر قابل 
للنقل لخرباء املقاوالت الطارئة، وتحسني التنسيق بني 

اإلطالق املرشوط ودفع ٥٫٠٠٠ دوالر كغرامة و٩٫٠٠٠ 
دوالر كتعويض. وعندما كانت تخدم كرئيس ملجلس 

انتخاب العقود يف العراق، قبلت سيلف مناقصات 
احتيالية من رشكة مقاوالت وساعدت يف أن تفوز 
الرشكة بالعقد. ومن أجل مساعدة هذه الرشكة، 
حصلت عىل رحلة إىل تايالند وأشياء أخرى ذات 

قيمة. 
ويف ١٩ أيلول/سبتمرب، متت إدانة توماس موانوك، وهو 

موظف سابق يف سالح املهندسني بالجيش األمرييك، 
بالتآمر للحصول عىل رشاوى من مقاولني عراقيني 

مقاول تزكية هؤالء املقاولني يف حصولهم عىل عقود 
ومدفوعات أخرى. مثال، فقد حصل عىل ١٠٫٠٠٠ 

دوالر من مقاول تورط يف بناء حضانة ومدرسة يف ابو 
غريب بالقرب من بغداد. وعند الحكم، يواجه مانوك 

أقىص عقوبة بالسجن ملدة خمس سنوات. 
ويف ٥ ترشين األول/أكتوبر، تم الحكم عىل روبرت 
نيلسون، وهو ضابط سابق بالجيش األمرييك من 

الطبقة األوىل، بأربع سنوات منها الستة أشهر األوىل 
ستكون يف حبس يف املنزل، من أجل التآمر لرسقة 

معدات من الجيش األمرييك. وأثناء الخدمة يف 
املوصل، يف العراق عام ٢٠٠٨، ساعد مرتجم يف الجيش 

األمرييك يف رسقة مثانية مولدات والتي تم بيعها يف 
السوق السوداء. وقد اعرتف نيلسون بالحصول عىل 
نصف مثن املبيعات، وهو يزيد عن ٤٤٫٠٠٠ دوالر- 

وقد أمرت املحكمة برد هذا املبلغ كتعويض. 

.
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الهيئات بشأن استخدام مقاولني لألمن الخاص. ويف ٩ 
أيلول/سبتمرب، ٢٠١١، قدم ما يزيد عن عرشة أعضاء 

من مجلس النواب مذكرة لتكوين املفتش العام الخاص 
للعمليات الطارئة.٤٠ ومتت إحالة املذكرة إىل لجان 

الشؤون الخارجية والخدمات املسلحة والرقابة واإلصالح 
الحكومي ملزيد من العمل. ◆



متويل إعادة إعمـــــــار 
العـــــــــــــــــــــراق

١٨ نظرة عامة عىل التمويل 

١٩ التمويل األمرييك 

٢٨ التمويل العراقي 

٣٠ الدعم الدويل 
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حتى تاريخ ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١١، تم توفري ١٨٢٫٢٧ 
مليار دوالر إلغاثة وإعادة إعامر العراق من خالل ثالثة 

مصادر رئيسية:٤١
االعتامدات األمريكية ـ ٦١٫٨٣ مليار دوالر 

بلغت التمويالت العراقية التي أرشفت عليها السلطة 
االئتالفية املؤقتة (CPA) ونفقات موازنة رأس املال 

العراقي ـ ١٠٧٫٤١ مليار دوالر 
بلغت االلتزامات الدولية التي تأخذ شكل مساعدات 

وقروض من مصادر غري أمريكية ١٣٫٠٣ مليار دوالر
ولنظرة عامة عىل املعامل الرئيسية للفرتة االنتقالية، 

انظر الشكل ٢٫١. للمقارنة التاريخية بني دعم الواليات 
املتحدة والعراق، والدعم الدويل إلعادة إعامر العراق، 

انظر الشكل ٢٫٢.

نظرة عامة عيل التمويل
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منذ ٢٠٠٣، خصص الكونجرس األمرييك أو وفر ٦١٫٨٣ 
مليار دوالر أمرييك لجهود إعادة اإلعامر يف العراق، 
منها بناء البنية التحتية وإقامة املؤسسات السياسية 

واالجتامعية وإعادة إنشاء قوات األمن ورشاء منتجات 
وخدمات ملصلحة الشعب العراقي.٤٢

وإجامالً، ٥١٫٣٨ مليار دوالر يف خمس صناديق 
كربى:٤٣

الصناديق النشطة
هذه األموال متوفرة لاللتزام يف مشاريع جديدة:٤٤

صندوق قوات األمن العراقية (ISFF) ـ  ٢٠٫٥٤ مليار 
دوالر دوالر املخصص، مع ١٫٣٩ مليار دوالر متاحة 

لاللتزام يف مشاريع جديدة
صندوق دعم االقتصاد (ESF) ـ ٤٫٨٣ مليار دوالر 
مخصصة، مع ٣٠١ مليون دوالر متاحة لاللتزام يف 

مشاريع جديدة
الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات وفرض إنفاذ القانون 

(INCLE) ـ ١٫١٨ مليار دوالر مخصصة، مع ٢٢٠ 
مليون دوالر متاحة لاللتزام يف مشاريع جديدة

الصناديق غري  النشطة 
صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق (IRRF) ـ ٢٠٫٨٦ 

مليار دوالر مخصصة، ال يتوفر أي منها لاللتزام يف 
مشاريع جديدة

برنامج االستجابة الطارئة للقائد (CERP) ـ ٣٫٩٦ 
مليار دوالر مخصصة، ال يتوفر أي منها لاللتزام يف 

مشاريع جديدة

حتى ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١١، ظلت ٥٫١٦ مليار دوالر 
غري منفقة من الصناديق الخمس الكربى.٤٥ كام نوقش 

يف وقت الحق يف هذا الباب، فإن سلطة امليزانية لربنامج 
االستجابة الطارئة للقائد للسنة املالية ٢٠١١ تنتهي 

يف ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١١، ومتويل برنامج االستجابة 
الطارئة للقائد غري متوفر لاللتزام يف مشاريع جديدة 
يف العراق. انتهى صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق 
مسبقا من االلتزامات الجديدة، ومل يعد املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق يناقش صندوق إغاثة 
وإعادة إعامر العراق بالتفصيل يف هذا الجزء من التقرير 

ربع السنوي. يف السنة املالية ٢٠١١، أنفق ٥٨ مليون 
دوالر من صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق، مبا يف 

ذلك ٢٠ مليون دوالر يف الربع املنتهي يف ٣٠ أيلول/
سبتمرب. ملناقشة أوضاع صندوق إغاثة وإعادة إعامر 

العراق، راجع تقرير املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق ربع السنوي يف نيسان/أبريل ٢٠١١.

وفر الكونجرس أيضا ١٠٫٤٥ مليار دوالر من خالل 
مصادر متويل صغرية متعددة.٤٦

إللقاء نظرة عامة عىل االعتامدات األمريكية 
وااللتزامات والنفقات من الصناديق الخمس الكربى، 

انظر الشكل ٢٫٣. ملزيد من التفاصيل عن حالة كل 
الصناديق، انظر الجدول ٢٫١. 

متويل الواليات املتحدة
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وزارة الدفاع العراقية (MOD) ووزارة الداخلية العراقية 
 (ISF) يف عملية تطوير قوات األمن العراقية (MOI)

إجراء الكونجرس الحايل
يف طلب ميزانيتها للسنة املالية ٢٠١٢، طلبت اإلدارة 

ما يقرب من ٦٫٨٣ مليار دوالر للمساعدات الخارجية 
والنفقات التشغيلية للعراق ـ أي ما يقرب من ضعف 
املبلغ الذي تم تخصيصه للسنة املالية ٢٠١١. ٤٧ وحتى 
٢١ ترشين األول/أكتوبر، كان هذا الطلب ما زال قيد 

النظر من جانب الكونجرس.
يف هذا الفصل، أصدر الكونجرس اثنني من إجراءات 
االعتامدات املستمرة للسنة املالية ٢٠١٢ تقوم بتوفري 

متويل قصري األجل للعمليات الحكومية يف العراق. األول 
(القانون العام ١١٢-٣٣ يقدم سلطة امليزانية ملدة أربعة 

أيام، خالل ٤ أكتوبر ٢٠١١. ٤٨ الثاين (القانون العام 
١١٢-٣٦) يقدم سلطة امليزانية ملدة ٤٥ يوًما إضافيًا، 

خالل ١٨ نوفمرب ٢٠١١ (أو قبل ذلك إذا حل محله إجراء 
اعتامدات أخرى).٤٩ 

تقوم إجراءات االعتامدات املستمرة للسنة املالية 
٢٠١٢ بشكل عام بتمويل األنشطة عىل معدالت السنة 
املالية ٢٠١١، مع عدة استثناءات. عىل وجه الخصوص، 
وفًقا للقانون العام ١١٢-٣٦، القسم ١١٧، وزارة الدفاع 

(DoD) يتم متويل عمليات الطوارئ يف العراق مبعدالت 
ال تزيد عن املعدالت املسموح بها لهذه األغراض يف 
نسخة إصدار الغرفة الخاصة بإجراء اعتامدات وزارة 
الدفاع للسنة املالية ٢٠١٢. ٥٠ ينص القسم ٩٠٠٥ من 

هذا القانون عىل متويل برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
الخاص بأفغانستان فقط،٥١ عىل الرغم من طلب اإلدارة 

مببلغ قدره ٢٥ مليون دوالر يف برنامج االستجابة الطارئة 
للقائد للسنة املالية ٢٠١٢ الخاص بالعراق. أوضح تقرير 

اللجنة أن الهدف من اللجنة هو إنكار عملية التمويل 
الخاصة بربنامج االستجابة الطارئة للقائد يف العراق عىل 
وجه التحديد. وفًقا للتقرير، "مل يتم تربير املبالغ املالية 
املطلوب تسليمها ملرشوعات برنامج االستجابة الطارئة 

للقائد يف العراق يف الفصل األول من السنة املالية ٢٠١٢ 
إىل اللجنة."٥٢

سلطة امليزانية املزودة من قبل تلك االعتامدات 
املستمرة غري متضمنة يف إجامليات االعتامدات يف هذا 

التقرير. 

صندوق قوات األمن العراقية

أتيح ٢٠٫٥٤ مليار دوالر لصندوق قوات األمن العراقية 
لتمكني القوات األمريكية يف العراق (USF-I) ومن 
سبقها والقوات متعددة الجنسيات يف العراق لدعم 
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١١١-٢١٢، املنتهي يف ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١١. ألزمت 
القوات األمريكية يف العراق مبلغ قدره ٩٢٢ مليون دوالر 

(٩٢٪) من تلك االعتامدات ؛ ٧٨ مليون دوالر (٨٪) تم 
إنفاقها عىل االلتزامات الجديدة.٥٥

وفيام يخص الحالة والتغيري الفصيل اللتزامات 
ونفقات صندوق قوات األمن العراقية من قبل الوزارة 

ومجموعة النشاط الفرعي، انظر الجدول ٢٫٢. وبالنسبة 
لوضع صندوق قوات األمن العراقية، ويشمل ذلك 

االنهيارات غري املتوقعة ن أنظر الشكل ٢٫٤ 

صندوق دعم االقتصاد

وزيادة القدرات الوزارية. يشمل ذلك مبلغ قدره ١٫٥٠ 
مليار دوالر تم تقدميه مبوجب القانون العام ١١٢-١٠ 
الذي سيظل متاًحا من أجل االلتزام به حتى ٣٠ أيلول/

سبتمرب ٢٠١١. ٥٣
ويف ٣٠ سبتمرب ٢٠١١، مل يتم إنفاق مبلغ قدره ٨٠٧ 

مليون دوالر من أموال صندوق قوات األمن العراقية 
امللزمة. كام أنه مل يتم إلزام مبلغ قدره ١٫٩٨ مليار دوالر 
إضايف ، ولكنه تم استنفاذ مبلغ قدره ٥٨٦ مليون دوالر 

من هذا املبلغ، وتم ترك مبلغ قدره ١٫٣٩ مليار دوالر 
متاًحا من أجل االلتزام مبرشوعات جديدة من القانون 

العام ١١٢-١٠٫٥٤
سلطة امليزانية الخاصة باملبلغ الذي مقداره ١٫٠٠ 
مليار دوالر الخاصة باعتامدات صندوق قوات األمن 

العراقية، الذي تم تزويده مبوجب القانون العام 
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منذ عام ٢٠٠٣، خصص الكونجرس ما يزيد عن مبلغ 
قدره ٤٫٨٣ مليار دوالر لصندوق دعم االقتصاد من 

أجل تحسني البنية التحتية واألمن االجتامعي وتعزيز 
الدميقراطية واملجتمع املدين ودعم بناء القدرات والنمو 

االقتصادي.٥٦ يتضمن ذلك ما يقرب من ٣٢٦ مليون 
دوالر مقدمة مبوجب القانون العام. ١١٢-١٠، الذي 

سيظل متاًحا بخصوص االلتزام حتى ٣٠ سبتمرب ٢٠١٢. ٥٧ 
ينظر الكونجرس يف الوقت الحايل إىل طلب صندوق دعم 
االقتصاد الخاص باإلدارة للسنة املالية ٢٠١٢ الذي مببلغ 

قدره ٣٢٦ مليون دوالر.٥٨
وحتى تاريخ ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١١، مل يتم إنفاق 

٣٩٩ مليون دوالر من األموال املخصصة لصندوق دعم 
االقتصاد. كام أنه مل يتم إلزام مبلغ قدره ٥٦٩ مليون 

دوالر إضايف، ولكنه تم استنفاذ مبلغ قدره ٢٦٨ مليون 
دوالر من هذا املبلغ، وتم ترك مبلغ قدره ٣٠١ مليون 

دوالر متاًحا من أجل االلتزام مبرشوعات جديدة.٥٩
وبالنسبة لوضع صندوق قوات األمن العراقية، 

ويشمل ذلك االنهيارات غري املتوقعة ن أنظر الشكل 
٢٫٥ وفيام يخص الحالة والتغيري الفصيل لصندوق دعم 

االقتصاد بواسطة "مسار" وبرنامج، انظر الجدول ٢٫٣. يف 
هذا الفصل، مل تقم وزارة الخارجية بتقديم املعلومات 

املطلوبة عن تقاسم تكاليف الحكومة العراقية بخصوص 
املرشوعة املمولة بواسطة صندوق دعم االقتصاد.

الصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات 
وتطبيق القانون

منذ عام ٢٠٠٦، خصص الكونجرس ١٫١٨ مليار دوالر إىل 
الصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات وتطبيق القانون 
يف العراق لدعم أنشطة سيادة القانون.٦٠ ويتضمن هذا 
قرابة ١١٥ مليون دوالر مبوجب القانون العام ١١٢-١٠، 
الذي ينتهي يف ٣٠ سبتمرب ٢٠١٢، واملبلغ الذي مقداره 

٦٥٠ مليون دوالر الذي كان "مموًال" مبوجب القانون 
العام ١١١-٢١٢ (االعتامد التكمييل للسنة املالية ٢٠١٠)، 

الذي ينتهي أيًضا يف ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٢. ٦١
يف ٣٠ سبتمرب ٢٠١١، مل يتم إنفاق مبلغ قدره ١٦١ 
مليون دوالر من أموال الصندوق الدويل للرقابة عىل 

املخدرات وتطبيق القانون امللزمة. كام أنه مل يتم إلزام 
مبلغ قدره ٢٢٠ مليون دوالر إضايف، كان هذا املبلغ 

بأكمله تقريبًا متاًحا من أجل املرشوعات الجديدة. يوجد 
إجامالً ٣٨١ مليون دوالر يف ميزانية السلطة املتوفرة 
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وتطبيق القانون للسنة املالية ٢٠١٠ ـ السنة املالية ٢٠١١
يف وزارة الدفاع وقانون االعتامدات املستمرة لكامل 

السنة، ٢٠١١ (القانون العام ١١٢-١٠)، طالب الكونجرس 
وزارة الخارجية (DoS) بتقديم خطة إنفاق إىل لجان 

االعتامدات قبل أن يتم إلزام أموال السنة املالية ٢٠١١. 
نسبة الصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات وتطبيق 

القانون ـ يف مجملها ـ تذكر أن: " سوف متكن أموال 
الصندوق الدويل [للرقابة] عىل املخدرات وتطبيق 

القانون (INCLE) وزارة الخارجية من تحمل املسؤولية 
من وزارة الدفاع بخصوص برنامج تطوير الرشطة يف 

العراق، مبزيد من الرتكيز عىل تقوية إدارة القيادة 
املدنية العراقية واملهارات الفنية الالزمة لتطوير الرشطة. 

املبادرات التكميلية التي قامت بها وزارة العدل تعزز 
غريها من عنارص القطاع القضايئ يف العراق".٦٣ فيام 
يخص تفاصيل التخصيص املتاحة، انظر الجدول ٢٫٥.

مل تقم وزارة الخارجية بتحديث خطط اإلنفاق 
األصلية لها الخاصة بأموال الصندوق الدويل للرقابة 

عىل املخدرات وتطبيق القانون للسنة املالية ٢٠١٠ عىل 
الرغم من التغيريات الكبرية يف النطاق املقرر لربنامج 
تطوير الرشطة (PDP) عىل مدار السنة املاضية.٦٤ يف 
هذا الفصل، أصدر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق عمليات تدقيق حسابات لربنامج تطوير الرشطة 
وحالة أموال الصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات 
وتطبيق القانون. للحصول عىل تفاصيل كاملة، راجع 

الباب ٥ من هذا التقرير. كام هناك معلومات إضافية 
عن صندوق تطوير الرشطة متاحة أيًضا يف القسم ١.

برنامج االستجابة الطارئة للقائد

من عام ٢٠٠٤ حتى عام ٢٠١١، قدم الكونجرس مبلغ 
مقداره ٣٫٩٦ مليار دوالر لربنامج االستجابة الطارئة 

للقائد يف العراق بغرض متكني القادة العسكريني من 
االستجابة لإلغاثة اإلنسانية العاجلة ومتطلبات إعادة 

اإلعامر العاجلة داخل املناطق الخاضعة ملسؤوليتهم.٦٥
إجامًال، يف ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١١، التزمت القوات 

األمريكية يف العراق وما سبقها مببلغ مقداره ٣٫٧٣ 
مليار دوالر وأنفقت مبلغ مقداره ٣٫٧٣ مليار دوالر من 
أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد. واعتباًرا من هذا 
التاريخ، تم استنفاذ ما يقرب من مبلغ قدره ٢٣٠ مليون 

دوالر.٦٦
فيام يخص الحالة والتغيري الفصيل لربنامج االستجابة 

الطارئة للقائد بواسطة تصنيف املرشوع، حتى ٣٠ أيلول/
سبتمرب ٢٠١١، انظر الجدول ٢٫٦.

مل يتم إنفاقها لصالح الصندوق الدويل للرقابة عىل 
املخدرات وتطبيق القانون.٦٢

فيام يخص الحالة والتغيري الفصيل للصندوق الدويل 
للرقابة عىل املخدرات وتطبيق القانون بواسطة القطاع 

وبرنامج، انظر الجدول ٢٫٤. فيام يتعلق بوضع الصندوق 
 ،INCLE الدويل للرقابة عىل املخدرات وتطبيق القانون

مبا يف ذلك توقف االلتزامات التي مل يتم رصفها، انظر 
الشكل ٢٫٦. 

خطط إنفاق الصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات 
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اإلعتامد. خالل تعقب مرشوع برنامج االستجابة الطارئة 
للقائد الخاص بالقوات األمريكية يف العراق – املصدر 
الوحيد املنتظم ملواصفات مرشوع برنامج االستجابة 

الطارئة للقائد - تم تحديثه فقط من خالل نهاية السنة 
املالية التي تم تخصيصها للصناديق وخلق فجوة بيانات 

كبرية تدل عيل الفرق بني البيانات املالية و بيانات 
مرشوع برنامج االستجابة الطارئة للقائد الخاص بالقوات 

األمريكية يف العراق، كام هو موضح يف الجدول ٢٫٦.
وفقا للجنة العسكرية املركزية، يقدم مكتب ميزانية 

الجيش تقارير شهرية عن مرشوع االستجابة الطارئة 
للقائد للجنة التوجيهية الخاصة مبرشوع االستجابة 

الطارئة للقائد. توضح هذه التقارير العدد اإلجاميل 
للمشاريع املعلقة ومجموع االلتزامات غري املسددة، 

بحلول السنة املالية، لكنها ال تتبع املشاريع بشكل 
فردي.٧١ 

تم إحاطة قائد القوات األمريكية يف العراق بحالة 
كافة مشاريع االستجابة الطارئة للقائد، مبا يف ذلك تلك 

املمولة من قبل سنوات االعتامدات.٧١ ومع ذلك، أقرت 
القوات األمريكية يف العراق بأنها مل تقوم بتحديث العام 

املايل ٢٠٠٤إيل العام املايل ٢٠٠٩ – يعكس تعقب مرشوع 
االستجابة الطارئة للقائد إنجازات املرشوع والتعديالت 

أو اإللغاءات – كام أنها ال تنوي القيام بذلك.٧٢

التمويالت الصغرية

قام الكونغرس بتخصيص أو إتاحة ١٠٫٤٥مليار دوالر 
إلعادة إعامر العراق. صنف املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق هذه األوجه إىل ثالثة فئات:٧٣
٤٫٣١ مليار دوالر لربامج املساعدات األخري.

٥٫٧٢ مليار دوالر كمصاريف التشغيل املتعلقة بإعادة 
اإلعامر.

٤١٦ مليار دوالر ملراقبة إعادة اإلعامر.

كام يف ٣٠ أيلول/سبتمرب٢٠١١، تم االلتزام بحوايل 
٥٫٢١ مليار دوالر "٥٠٪" عيل األقل من هذه األموال، 

وتم إنفاق ٤٫٩٧ مليار "٤٨٪".٧٤ ومع ذلك كانت تقارير 
الوكالة كاملة بشأن األموال الصغرية، لذلك تقلل هذه 

القيم من االلتزامات والنفقات الفعلية. ملزيد من 
التفاصيل عن وضع الصناديق، أنظر الجدول ٢٫١. ◆

آخر اعتامد مستمر (القانون العام ١١٢-٣٦) أنكر عىل 
وجه الخصوص الطرق طلب اإلدارة بخصوص املبلغ الذي 

مقداره ٢٥ مليون دوالر يف اعتامدات برنامج االستجابة 
الطارئة للقائد للسنة املالية ٢٠١٢ الخاص بالعراق.٦٧ بناًء 
عىل ذلك، يف ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١١، عندما تم استنفاذ 

سلطة امليزانية للسنة املالية ٢٠١١، مل يكن هناك أي 
متويل متاح لربنامج االستجابة الطارئة للقائد بخصوص 

االلتزام مبرشوعات جديدة.٦٨ 
وفًقا للقوات األمريكية يف العراق، لقد تم تصفية 
برنامج االستجابة الطارئة للقائد (إضافًة إىل برنامج 

االستجابة الطارئة للقائد أو برنامج االستجابة الطارئة 
القائد يف العراق) شكل رسمي، وطالبت القوات 

األمريكية وكالة تدقيق الحسابات الخاصة بالجيش 
األمرييك بإجراء عملية تدقيق شاملة لربنامج االستجابة 
الطارئة للقائد.  كام ذكرت القوات األمريكية أن ـ وفًقا 
ألمر تجزئة القوات األمريكية يف العراق رقم ١٦٧٩، مل 
يعد "مالك" سجالت برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

التي تسبق عملية الفجر الجديد، التي بدأت يف ١ 
سبتمرب ٢٠١٠، وأن تلك السجالت قد تم "نقلها إىل 

قيادة عليا."٦٩ طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق السجالت الخاصة باملرشوعات التي تم متويلها 

مع مرشوع االستجابة الطارئة للقائد للسنة املالية ٢٠١٠ 
والتي ال تزال مستمرة بعد بدء عملية الفجر الجديد، 

ولكنه مل يتمكن من الحصول عىل تلك السجالت. 
كام ذكر "املتحدث عن برنامج االستجابة الطارئة 

للقائد" بخصوص الفصل املنتهي يف ٣٠ سبتمرب ٢٠١١ أن 
"القوات األمريكية يف العراق ركزت جهودها عىل إنجاز 
املئات من مرشوعات برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

من اعتامدات السنة الحالية واملاضية حتى ميكنها إغالق 
برنامج االستجابة الطارئة للقائد يف العراق بنجاح." رغم 

أن القوات األمريكية يف العراق مل ترشع يف مرشوعات 
تزيد عن ٥٠٠٠٠٠ دوالر يف السنة املالية ٢٠١١، إال أنها 

ذكرت أنها قد أنجزت ٢٨ مرشوع خالل السنة املالية 
٢٠١١ والتي مولت من مخصصات برنامج االستجابة 

الطارئة للقائد للعام السابق.٧٠
عيل النحو املفصل يف التقارير الفصلية السابقة، مل 
تقدم القوات األمريكية يف العراق تقريرا عن مشاريع 
برنامج االستجابة الطارئة للقائد خالل الفرتة املشمولة 

بالتقرير خمس سنوات واملرحلة التي تليها االلتزام بفرتة 
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تنفيذ ميزانية عام ٢٠١٠ للحكومة العراقية.

يف عام ٢٠١٠، أنفقت الحكومة العراقية نحو ٥٥٫٠ مليار 
دوالر، أو٧٦٪ من ميزانيتها املعتمدة. بلغت امليزانية 

الوزارية لوزارة الهجرة واملهاجرين حوايل (٩١٪) والتجارة 
(٨٨٪) يف نهاية مرتفعة لإلتصاالت (٣٤٪) والصناعة 
واملعادن (٣٢٪) والزراعة (٣١٪) يف نهاية منخفضة. 

أنفقت حكومة إقليم كردستان ١٠٠٪ من اعتامداتها 
املخصصة.٨٠ للتفاصيل يرجي اإلطالع عيل الجدول ٢٫٧.

حتى ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١١، قدمت العراق حوايل 
١٠٧٫٤١ مليار دوالر لعمليات اإلغاثة وإعادة اإلعامر من 
خالل سلطة االئتالف املؤقتة إلنفاق األموال العراقية يف 
الفرتة بني ٢٠٠٣-٢٠٠٤ (١٢٫٠٧ مليار دوالر) وامليزانية 
السنوية للحكومة العراقية يف الفرتة بني ٢٠٠٣-٢٠١١ 

(٩٥٫٣٤ مليار دوالر).٧٥ يشمل هذا املجموع ٢٥٫٧٠ مليار 
دوالر مليزانية العراق يف العام املايل ٢٠١١ الذي يتزامن 

مع السنة امليالدية.٧٦

ميزانية وإيرادات الحكومة العراقية.

حتى ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١١، تلقت الحكومة العراقية 
٥٦٫٠٧ مليار دوالر من عائدات النفط لهذا العام، 

يتزايد امليلغ الذي تم تلقيه عىل مدار عام ٢٠١٠. تعترب 
عائدات النفط السنوية حتي اآلن حوايل ٥٧٪ أكرث من 

٣٥٫٦٠ مليار دوالر والتي تم تلقيها خالل األشهر التسعة 
األويل من العام املايض، و٢٢٪ أكرث من ٤٥٫٩٥ مليار 

دوالر متوقعة حتي ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١١ يف ميزانية 
الحكومة العراقية.٧٧

عموما، تقدر ميزانية الحكومة العراقية ٢٠١١ أن ٨٩٪ 
من العائدات السنوية ستأيت من النفط.٧٨ حتي هذا 

العام،أصبح كل من مستويات األسعار وحجم الصادرات 
كالهام أعيل مام كانوا عليه يف عام ٢٠١٠. يف ٣٠ سبتمرب 
٢٠١١، حصلت العراق عيل متوسط ١٠٢٫٨٣ مليار دوالر 

للربميل الواحد من النفط املصدر، وهو أعيل بكثري من 
السعر ٧٦٫٥٠ مليار دوالر املستخدم يف مرشوع عائدات 
النفط العراقي لعام ٢٠١١ وكان متوسط الربميل الواحد 

٧٤٫٥٦ مليار دوالر يف عام ٢٠١٠. بلغ حجم الصادرات 
النفطية للبالد ٢٫١ مليون برميل يوميا )مليون برميل 

يوميا (خالل األشهر التسعة األوىل من العام، أقل ب ٤٪ 
من املعدل املتوقع ٢٫٢ مليون برميل يوميا ولكن أكرث 
من متوسط العام املايض والذي كان ١٫٩ مليون برميل 
يومياً. سجلت العراق أرقاما قياسية يف عائدات النفط 

السنوية والتي بلغت ٥٨٫٧٩ مليار دوالر يف عام ٢٠٠٨، 
بالوترية الحالية، سوف تتجاوز الحكومة العراقية هذا 

املبلغ بحلول منتصف أكتوبر.٧٩
للحصول عىل تفاصيل بشأن أسعار النفط الشهرية 
والصادرات واإليرادات الواردة مقابل توقعات ميزانية 

الحكومة العراقية، يرجي اإلطالع عيل الشكل ٢٫٧.
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ميزانية الحكومة العراقية
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تنفيذ الحكومة العراقية للميزانية العامة ٢٠١٠
باملليون دوالر
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وفقاً ملكتب وزارة الخارجية لشئون الرشق األدىن العراق، 
فإنه مل تكن هناك أي تغيريات يف هذا الربع السنوي يف 

أوضاع الدعم الدويل من غري الواليات املتحدة. فحتى ٣٠ 
أيلول/سبتمرب ٢٠١١، شارك املتربعون الدوليون بتقديم 

١٣٫٠٣ مليار دوالر إلغاثة وإعادة إعامر العراق: ومن بني 
األموال ٦٫٥١ مليار دوالر من املساعدات التي كانت عىل 
شكل منح و ٦٫٥٢ مليار دوالر يف شكل قروض.١٧٤ وتعهد 
املتربعون الدوليون بدفع ١٨٫٠٢ مليار دوالر: منهم ٥٫٢٦ 

مليار دوالر مساعدات عىل شكل منح و ١٢٫٧٧ مليار 
دوالر يف شكل قروض.٨٤ ◆

وزارة الدفاع لهذه وغريها من متابعة أموال الصندوق يف 
كانون الثاين/يناير عام ٢٠١٢. ٨١ 

أظهرت مراجعة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق لحسابات أموال الصندوق أنه مل يتمكن من 

تحديد أي ورقة أو سجالت إلكرتونية لتحديد ما حدث 
لل ٦٫٦ مليار دوالر بعد حل سلطة اإلئتالف املؤقتة.٨٢ 
كجزء من أحداث مراجعة الحسابات، قام املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق بالنظر يف إجراءات 

ال ٢١ شاحنة النقدية من (FRBNY) إيل بغداد يف 
الفرتة بني نيسان/أبريل ٢٠٠٣ حتى حزيران/يونيو ٢٠٠٤ 

وعرث عيل ثالث حاالت فيها كميات كبرية من العمالت 
األمريكية تم نقلها جوا إيل بغداد ومل يتم ودعها بطريقة 

صحيحة يف البنك املركزي العراقي يف بغداد عيل النحو 
املطلوب من قبل سياسات سلطة االئتالف املؤقتة ودليل 
اإلجراءات.٨٣ للحصول عىل تفاصيل إضافية حول عملية 
املراجعة األخرية ، يرجي االطالع عيل األبواب ١ و٥ من 

هذا التقرير ربع السنوي.◆

صندوق تنمية العراق
خالل مراجعة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

لصندوق تنمية العراق (DFI) نرش يف هذا الفصل 
أنه تم نقل أكرث من ٦٫٦ مليار دوالر من األموال غري 
املحسوبة إيل البنك املركزي العراقي (CBI) من قبل 
سلطة االئتالف املؤقتة عندما تم حل سلطة االئتالف 

املؤقتة يف حزيران/يونيو ٢٠٠٤. ميكن اآلن معرفة مصادر 
هذه األموال، مبا يف ذلك ٤٫٧ مليار دوالر املوجودة يف 

البنك االحتياطي الفيدرايل يف نيويورك (FRBNY) و١٫٧ 
مليار دوالر أخري يف حساب البنك املركزي العراقي يف 
بغداد. تولت وزارة الدفاع السيطرة عىل ما تبقى من 

٢١٧٫٧ مليون دوالر، والتي كانت مخزنة يف قبة القرص 
الرئايس يف وسط بغداد يف الوقت الذي تم حله يف اتفاق 
السالم الشامل. يعترب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق غري مؤكد بخصوص تويل وزارة الدفاع عيل ٢١٧٫٧ 
مليون دوالر والتخطيط لتقديم تقرير عن محاسبة 

الدعم الدويل

 

.



 أعامل التعاقـــــــــــــد
 إلعادة إعمـــــــــــــار

العــــــــــــــــــراق
املتعاقدون والحاصلون عىل املنح الذين يحصلون 
٣٢ عىل التمويل من الواليات املتحدة يف العراق    

أعامل التعاقد واملشاريع واملنح                      ٣٥

٣٧  تقرير مفوضية التعاقد وقت الحرب النهايئ  
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ويعد برنامج  التعقب املتزامن ملرحلة قبل االنتشار 
والعمليات هو قاعدة بيانات مشرتكة صممته وزارة الدفاع، 

ووزارة الخارجية، و الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
الستخدامه كنظام لتسجيل العقود القانونية وصكوك التمويل 

ومعلومات األفراد يف العراق وأفغانستان. ويتم تشغيله 
بواسطة مكتب إدارة الربنامج داخل وزارة الدفاع. وقد 

أصدرت جميع الوكاالت الثالث توجيهات تطالب املتعاقدين 
بإدخال املعلومات الالزمة، واملسؤولني من كل وكالة الذين 

استخدموا برنامج  التعقب املتزامن ملرحلة قبل االنتشار 
والعمليات للحصول عىل معلومات حول العقود الفردية 

حتى ٣٠ أيلول/سبتمرب، ٢٠١١، قدم ٥٣٤٤٧ موظف يف 
العقود التي متولها الواليات املتحدة واملنح الدعم لوزارة 

الدفاع (DoD) ووزارة الخارجية (DoS) والوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية (USAID) وغريها من الوكاالت األمريكية 
يف العراق، وذلك وفقا للبيانات املتوفرة يف برنامج  التعقب 
املتزامن ملرحلة ما قبل االنتشار والعمليات (SPOT). كام 

يشري برنامج  التعقب املتزامن ملرحلة قبل االنتشار والعمليات 
أيضاً إىل أن عدد هؤالء األفراد انخفض بشكل ملحوظ خالل 

هذا الربع، منخفضا بنسبة ١٦٠١٠ (٢٣٪) من الذين تم 
تسجيلهم ٦٩٤٥٧ يف العراق يف نهاية الربع األخري.٨٥

املتعاقدون والحاصلون عىل املنح الذين يحصلون عىل 
التمويل من الواليات املتحدة يف العراق

/ /

ArmyCUSAID

   ,   ,   ,  , -( -)

         ,  -( -)

( )      -( -)

 ,         ,  , -( -)

 ,   ,   ,   ,   ,  , -( -)

 ,         ,  -( -)

       ,  -( -)

            -( -)

          -( -)

 ,         ,   ,  , -( -)

         ,    ( )

    -( -)

    -( -)

    -( -)

        -( -)

 ,         ,   ,  , -( -)

 ,   ,   ,     ,   ,  , -( -)

          -( -)

 ,   ,   ,     ,   ,  , -( -)

.  :

. / /  / /  (OUSD(AT&L :

 

.



 

/   I  I  

/ /

(Army),,,,, -( -)

(C ),,,,, -( -)

( ),,-( -)

(USTRANSCOM )-( -)

(AAFES)-( -)

(DCMA)-( -)

(Navy)-( -)

(USSOCOM)( )

-( -)

(DoD)-( -)

(WHS)( )

(DLA)-( -)

(DISA)-( -)

(DIA)-( -)

(SMDC)-( -)

(AFCEE)( )

(NGA)-( -)

(DCA)-( -)

(MDA)( )

(OSD)( )

(DARPA)-( -)

(AMC)( )

(BTA)-( -)

(DCAA)-( -)

(DFAS)-( -)

,,,,, -( -)

(DoS),,,-( -)

(USAID), -( -)

(DoE)( )

(GSA)-( -)

(DoJ)-( -)

(SETAC)-( -)

,,,, -( -)

,,,,, -( -)

.  :

. / /  / /  (OUSD(AT&L :



  I 

توفري وسائل أحجية للحصول عىل معلومات حول طلبات 
الرشاء واملنح من الباطن

متعاقدين أمنيني موثوق بهم من بني أفراد املتعاقد اآلخر
استخدام برنامج  التعقب املتزامن ملرحلة قبل االنتشار 

والعمليات لتعقب عدد موظفي املتعاقد الذين لقوا 
حتفهم والجرحى

ذكرت القيادة األمريكية املركزية املشرتكة الداعمة 
لقيادة عمليات التعاقد للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق أنها تتفق مع هذه التوصيات، لكنها ترى أن ربط 
برنامج  التعقب املتزامن ملرحلة قبل االنتشار والعمليات مع 

نظم معلومات الوكاالت األخرى "سيكون حمل كبري عىل 
امليزانية."٨٩

للحصول عىل معلومات بشأن املتعاقدين واملمنوحني 
حسب الوكالة ونوع الخدمة، انظر الجدول ٣٫١. للحصول 

عىل معلومات بشأن املتعاقدين واملمنوحني حسب الوكالة 
والبلد األصل، انظر الجدول ٣٫٢. ملقارنة بيانات برنامج 

 التعقب املتزامن ملرحلة قبل االنتشار والعمليات وبيانات 
الوكاالت عن كل من األرباع الثالثة املاضية، انظر  الشكل 

◆ .٣٫١

وموظفي املتعاقد. باإلضافة إىل ذلك، استخدم مسئولو وزارة 
الدفاع ووزارة الخارجية بيانات برنامج  التعقب املتزامن 

ملرحلة قبل االنتشار والعمليات إلبالغ املتعاقد عن التخطيط 
التشغييل لدعمه، وخصوصا للتحضري النسحاب القوات 

األمريكية.٨٦
ووفقا ملكتب املساءلة الحكومية (GAO)، مع ذلك، فإن 

برنامج  التعقب املتزامن ملرحلة قبل االنتشار والعمليات 
يعاين من مواطن ضعف كبرية وتناقضات. ووجد مكتب 
املساءلة الحكومية يف استعراضه لتقرير التعاقد املشرتك 

الصادر عن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية لعام ٢٠١٠، أن 
وزارة الخارجية هي وحدها من استخدم برنامج  التعقب 

املتزامن ملرحلة قبل االنتشار والعمليات كمصدرها لبيانات 
موظفي التعاقد، وأن وزارة الدفاع والوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية لديهم مصادر أخرى يعتربونها أكرث أحجية. ومل 
يستخدم أي من الوكاالت برنامج  التعقب املتزامن ملرحلة 
قبل االنتشار والعمليات كنظام تسجيل العقود والصكوك 

للمساعدة يف أو لتسجيل عدد موظفي التعاقد الذين قتلوا 
وأصيبوا.٨٧ 

وعىل الرغم من القيود املفروضة عىل برنامج  التعقب 
املتزامن ملرحلة قبل االنتشار والعمليات، وجد املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق أنه هو املصدر املحّدث والكامل 
للحصول عىل البيانات املتاحة عن موظفي التعاقد يف 

تقاريره ربع السنوية. ويف عدد من األرباع السنوية السابقة، 
مل تتمكن وزارة الخارجية أو مل ترغب يف تقديم بيانات عن 

موظفي التعاقد للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
وكانت البيانات التي قدمتها وزارة الدفاع قد مر عليها ثالثة 
أشهر من وقت تقدميها. وقد تتزايد منفعة برنامج  التعقب 
املتزامن ملرحلة قبل االنتشار والعمليات إذا ما استطاعت 
وزارة الدفاع ووزارة الخارجية والوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية حل التحديات الرئيسية املتبقية التي حددها مكتب 
املساءلة الحكومية:٨٨

ربط برنامج  التعقب املتزامن ملرحلة قبل االنتشار 
والعمليات مع نظم املعلومات الوكالة إلدارة صكوك 

العقود واملساعدة 
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ويف هذا الربع، أفادت وزارة الدفاع ووزارة الخارجية 
والوكالة األمريكية للتنمية الدولية وجود ٥١٢ من إجراءات 
التعاقد الجديدة أو املنح من صندوق إغاثة وإعادة إعامر 

العراق و صندوق قوات األمن العراقية و صندوق دعم 
االقتصاد و برنامج االستجابة الطارئة للقائد مام نتج عن ٢٠٥ 
مليون دوالر من االلتزامات الجديدة و٢٩٢ مليون دوالر من 

النفقات الجديدة.٩٢ 
ولنظرة عامة عىل األوضاع والتغريات ربع السنوية عىل 

أعامل التعاقد واملنح، انظر الجدول ٣٫٣. لإلطالع عىل قامئة 
بأكرب املقاولني واملمنوحني يف العراق، انظر الجدول ٣٫٤. 

لإلطالع عىل القامئة الكاملة ألعامل املقاوالت والهبات عىل 
النحو املذكور للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

◆ .www.sigir.mil يرجى بزيارة

حتى تاريخ ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١١، ذكرت وزارة الدفاع 
ووزارة الخارجية والوكالة األمريكية للتنمية الدولية أن هناك 

٨٨٢١٠ من إجراءات التعاقد أو املشاريع أو املنح، ومجموعها 
٤٠٫٠٦ مليار دوالر من االلتزامات الرتاكمية.٩٠ وهذا يفرس 
٨٥٪ من ٤٦٫٩١ مليار دوالر من االلتزامات املالية عند كالً 

من صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق (IRRF)، وصندوق 
قوات األمن العراقية (ISFF)، وصندوق دعم االقتصاد 
 ٩١.(CERP) وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد ،(ESF)

أعامل التعاقد واملشاريع واملنح
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يف آب/أغسطس، أصدرت مفوضية الكونغرس للتعاقدات 
وقت الحرب يف العراق وأفغانستان (CWC) تقريرها 

النهايئ إىل الكونغرس، "تحويل التعاقدات وقت الحرب: 
السيطرة عىل التكاليف، وتقليل املخاطر."٩٣ ووفقا 

ملفوضية التعاقد وقت الحرب، "فإن املهام التي اعتمدت 
فيها الوكاالت عىل املتعاقدين يف حاالت الطوارئ، إىل 

جانب إدارتها غري الفعالة للكثري من التعاقدات يف العراق 
وأفغانستان، قد ولدت نتيجة غري صحية من االعتامد 

املفرط عليهم والذي هو بذات الخطورة الكبرية والتكلفة 
العالية إذا ما تكرر."٩٤ وعموما، فإن سوء تخطيط العقد 

واإلدارة والرقابة أدت إىل فقد ما بني ٣١ مليار دوالر و 
٦٠ مليار من اإلهدار والتزوير. وذلك مبعدل متوسط ما 

يعادل حوايل ١٢ مليون دوالر يومياً عىل مدى السنوات ال 
١٠ املاضية.٩٥ ووفقا ملفوضية التعاقد وقت الحرب، فإن 
"الفشل يف الحد من اإلهدار ذا الصلة بالعقود والتزوير 

واالعتداء هو خرق من الوكاالت لواجبها االئتامين يف إدارة 
امليزانيات واملوارد بكفاءة. واألسوأ من ذلك أنها تقوض من 

مهام الدفاع األمريكية والدبلوماسية وبعثات التنمية."٩٦ 
ر  للحصول عىل املالحظات والتوصيات الواردة يف التقري

النهايئ ملفوضية التعاقد وقت الحرب، انظر الجدول رقم 
◆   .٣٫٥

التقرير النهايئ للجنة التعاقدات وقت الحرب
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التطـــــــــــــورات
يف العـــــــــــراق

النظام اإلداري                                          ٤٠

األمن                                                     ٥١

سيادة القانون                                           ٦٢

االقتصاد                                                 ٧٠
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شهد هذا الربع السنوي تغيريات جوهرية يف حجم 
وتكوين املراتب العليا لحكومة العراق (GOI). وقد 

حصل القادة الجدد عىل قبعات الوكاالت الرئيسية، بينام 
قلل رئيس الوزراء نور الدين املاليك حجم وزارته- أي 

مجلس الوزراء (CoM).٩٧ ووسط هذه التغيريات، ظل 
العديد من الترشيعات الرئيسية تحت املداولة والدراسة 

يف مجلس النواب (CoR). إال أن مجلس النواب قد 
مرر قوانني جديدة ضد الفساد واستمر يف الجدل حول 

قانون الهيدروكربون. وبينام استمرت هذه املراوغات 
الترشيعية، إال أن التكتالت السياسية الرئيسية-  ائتالف 
رئيس الوزراء املاليك ورئيس الوزراء السابق اياد عالوي-
الكتلة العراقية- كانت غري قادرة عىل الوصول إىل اتفاق 

دائم الذي ميكن أن يضع قادة دامئني يف وزارة الدفاع 
 .(MOI) ووزارة الداخلية (MOD)

التطورات السياسية الكبرية

تقليص الوزارة
ردا عىل موجة الشتاء األخري لالحتجاجات التي عصفت 

بالعراق، تعهد رئيس الوزراء املاليك بسن سلسلة من 
اإلجراءات ردا عىل مطالب املتظاهرين. إال أن معظم 

التغيريات املوعودة- مثل زيادة توريد الكهرباء وخفض 
الفساد العام- فهي غري عملية أن مل تكن مستحيلة 

التنفيذ عىل املدة القصري وخفض حجم الحكومة، مع 
هذا، هو أمر أكرث سهولة. ومن أجل تلك الغاية، أعلن 

رئيس الوزراء املاليك يف متوز/يوليه املايض أنه كان 
يغربل العديد من الحقائب الوزارية، ومعظمها يحتلها 
وزراء دولة بدون حقائب وزارية معينة. وبقية وزارات 

الدولة هي شؤون املرأة (ابتهال الزيدي، قانونية)، 
شؤون مجلس النواب (صفى السايف، قانونية)، شؤون 
املحافظات (تورهان عبد الله، العراقية). وقد صدق 

مجلس النواب عىل قرار رئيس الوزراء يف ٣٠ متوز/
يوليو ٢٠١١. والجدول ٤٫١ يقارن االنتامءات السياسية 
للحكومة العراقية قبل وبعد تقليص الحكومة يف متوز/
يوليه. ويوضح الشكل ٤٫١ مكون الحكومة العراقية يف 

١٢ ترشين األول/أكتوبر ٢٠١١. ٩٨

القادة الجدد كوسطاء رئيسيني. 
منذ أواخر عام ٢٠١٠، عمل رئيس الوزراء املاليك كوزير 

للداخلية ووزير للدفاع. يف آب/أغسطس، اختار وزير 
الثقافة، سعدون الديالمي، ليك يخلفه يف وزارة الدفاع. 

بينام ال يزال املاليك يعمل رسميا كرئيس للداخلية، ويدير 
وكيل الوزارة عدنان السعدي العمليات اليومية للوزارة. 

والتغيريات األخرية يف القيادة يف الوزارات العراقية 
تشمل: 

يف منتصف آب/أغسطس، استقال وزير الكهرباء 
رياض األين بناء عىل طلب رئيس الوزراء املاليك، 
الذي اتهمه باالشرتاك يف مامرسات مقاوالت غري 

مناسبة فيام يخص سلسلة من الصفقات التي تبلغ 
١٫٨ مليار دوالر. واألين هو عضو يف الكتلة العراقية 

التي يسيطر عليها السنة. وهو الوزير الثاين للكهرباء 
الذي يستقيل يف األربعة عرش شهرا املاضية. وردا عىل 

الدور غري الشاغر من الصيف املايض، استبدل نائب 
رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسني الشهرستاين األين 
كوزير للكهرباء باإلنابة. وقد انتهت الوالية القصرية 
لشهرستاين يف ١٠ ترشين األول/أكتوبر، عندما اختار 
رئيس الوزراء، وصدق عليه مجلس النواب برسعة، 

النظام اإلداري

/  /

//

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  :
 ( )  "  "

.

 :
  . /  / /

 

.



  I  I /  

عضو الكتلة العراقية عبد الله كريم عطفان ليعمل 
كوزير للكهرباء.٩٩ 

يف أيلول/سبتمرب، املبعوث املنتدب لبعثة للجنة 
الرتابط (COI) قد غادر هذا املنصب، عائدا إىل 

منصبه يف القضاء. ملزيد من التفاصيل عن هذا التغيري 
يف القيادة يف وكالة العراق ملناهضة الفساد، انظر 

قسم سيادة القانون يف هذا التقرير. ١٠٠

توقف يف هجامت الصدر عىل القوات األمريكية 
يف منتصف آب/سبتمرب، أعلن املتحدث الرسمي أن 
مقتىض الصدر قد أمر أتباعه أن ال يهاجموا القوات 
األمريكية قبل إكامل انسحابهم من العراق، واملقرر 

حدوثه يف ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١١. ١٠١ وقد حذر 
املعاونون أن أي قوات أمريكية متبقية يف العراق يف 

عام ٢٠١٢ ستكون عرضة للهجوم من قبل ميليشياته. 
ويسيطر الصدر وحلفائه حاليا عىل ٤٠ مقعد يف مجلس 

النواب، مبا يف ذلك رئاسة لجنة ترابط مجلس النواب 
والعديد من الوزارات مبا يف ذلك املنصب الرئييس لوزير 

التخطيط وتنسيق التنمية.١٠٢ 

التحديثات الترشيعية

املجلس الوطني للسياسات العليا
وافق رئيس الوزراء املاليك ورئيس الوزراء السابق عالوي 
يف أواخر ٢٠١٠ عىل تكوين املجلس الوطني للسياسات 

العليا (NCHP) والذي سيكون هيئة للسياسة العليا 
ترتبط بالقضايا األمنية واالقتصادية والدبلوماسية. لكن 

بعد عام تقريبا قرر واضعو اللمسات األخرية يف انتخابات 
آذار/مارس ٢٠١٠ تأسيس املجلس الوطني للسياسات 

العليا، و الترشيع املساعد الالزم لتكوينه ال يزال مرتبطا 

مبجلس النواب. وباإلضافة لذلك، فرئيس الوزراء السابق 
عالوي الذي من املفرتض ألن يرأس املجلس الوطني 

للسياسة العليا كتعويض عن إبعاده عن منصب رئاسة 
الوزراء، ال يزال مرتددا يف الحصول عىل املنصب.١٠٣ 

قانون الفحم املايئ
يف هذا الربع السنوي، استمر رئيس الوزراء املاليك 

والحكومة اإلقليمية الكردستانية (KRG) يف االختالف 
حول الشخص الذي يسيطر عىل موارد الفحم املايئ 

للعراق- الحكومة الفيدرالية يف بغداد أو الحكومات 
اإلقليمية والحكم املحيل. يف منتصف آب/أغسطس، 

اقرتحت لجنة النفط والطاقة يف مجلس النواب صياغة 
قانون للفحم املايئ. ومن خالل إدخال فاتورة مستقلة 
ملجلس الوزراء، فقد أكد مؤيدو مرشوع القانون هذا 

عىل حق مجلس النواب عىل عرض ترشيع جديد بدون 
متريره عىل مجلس الوزراء. 

يف منتصف أيلول/أغسطس، وافق مجلس الوزراء عىل 
مرشوع قانونه وقدمه ملجلس النواب من أجل الدراسة. 

ويؤكد مجلس الوزراء أن مرشوع القانون مناسب بناء 
عىل الدستور العراقي، والذي يفرسه عىل أنه يعطي 

السيطرة عىل كل موارد الفحم املايئ للحكومة الوطنية.
كرر الشهرستاين اقتناعه بأن العقود التي دخلت 

فيها الحكومة اإلقليمية الكردستانية هي غري قانونية 
وأن الرشكات العاملة هناك، مثل رشكة هيس، ينبغي 
أن تظل ممنوعة من العمل يف بقية العراق.١٠٤ إال أن 

الرئيس مسعود بارزاين قد عرب عن اعرتاضاته عىل 
مرشوع القانون املوافق عليه من مجلس الوزراء، 

مدعيا أنه قد منح كثريا من السيطرة عىل قطاع النفط 
العراقي ملكتب رئاسة الوزراء. ويف بيانه الذي يدين 

مرشوع مجلس الوزراء، زعم الرئيس بارزاين أنه يشكل 
خرقا للثقة والذي تم بطريقة تسلطية مصممة لفرض 

/   ( )
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وزير الداخلية: 
عدنان األسدي، نائب الوزير

الحزب: الدعوة

وزير األمن القومي: 
فالح الفايد (بالنيابة)

الحزب: الدعوة

وزير النفط: 
عبد الكريم اللعيبي

الحزب: مستقل

وزير الشئون الخارجية: 
هوشيار زيباري

الحزب: الحزب الدميقراطي 
الكردستاين

وزير التجارة: 
خري الله ببكري 

الحزب: الحزب الدميقراطي
الكردستاين

وزيرالتعليم العايل والبحث 
العلمي: 

عيل األديب
الحزب: الدعوة

وزير املوارد املائية: 
مهند السعدي

الحزب: جبهة الحوار الوطني 
العراقي, بالتحالف مع التيار 

الصدري

وزير العلوم والتكنولوجيا: 
عبد الكريم الساماراي
الحزب: قامئة متجددة

وزير الشباب والرياضة: 
جاسم محمد جعفر 

الحزب: الحركة االسالمية يف 
كردستان العراق

وزير حقوق اإلنسان: 
محمد سوداين

الحزب: الدعوة

 :

  :

وزير العدل: 
حسن الشامري

الحزب: الفضيلة

وزير االسكان والتعمري: 
محمد الداراجي

الحزب: التيار الصدري

وزير الصحة: 
ماجد أمني 

الحزب: االتحاد الوطني 
الكردستاين

وزير االنتقال والهجرة: 
ديدار نجامن

الحزب: اإلتالف اإلسالمي

 :
( )

  :

نائب الرئيس الثالث: 
الحزب: سيتم تحديده

الرئيس: 
جالل طالباين

الحزب: االتحاد الوطني الكردستاين

 :

 :

النائب األول لرئيس الوزراء: 
صالح املطالق

الحزب: جبهة الحوار الوطني العراقي

النائب األول لرئيس الوزراء: 
رواش  شوايز

الحزب: الحزب الدميقراطي الكردستاين

النائب الثاين لرئيس الوزراء: 
حسني الشهرستاين

الحزب: مستقل

سيتم تحديده

كبار املسئولني يف الحكومة العراقية، حتى تاريخ ٢٠١١/١٠/١٢

:

 :

:

 :

مكتب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء

/

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

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

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

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

تضم أعضاء من مختلف األحزاب الصغرى، الذين من وقت آلخر قد ينضموا إىل الكتل الكربى.
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املصادر: GOI, CoR, www.Parliament.iq/dirrasd/2010/sort.pdf; GOI, CoM, ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق الحصول عىل بيانات بتاريخ, 
٢٠١١/٧/١; و١٠/٢٠١١، تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ملستندات الحكومة العراقية والحكومة االمريكية واملعلومات مفتوحة املصدر باللغتني العربية واإلنكليزية، 

.٢٠١٠/١١−٢٠١١/١٠

وزير الزراعة: 
عز الدين الدولة
الحزب: الحدباء

وزيرالصناعة واملعادن: 
أحمد الكربويل

الحزب: قامئة متجددة

وزير االتصاالت: 
محمد توفيق عالوي

الحزب: التحالف الوطني 
العراقي

وزير الدولة لشئون املرأة: 
ابتهال الزيدي

الحزب: الدعوة

وزير الدولة للسياحة واآلثار: 
ليوا  سميسيم

الحزب: التيار الصدري

وزير املالية: 
رايف العيسوي

الحزب: تجمع املستقبل 
الوطني

 :

 :

وزير النقل: 
حادي األمريي

الحزب: املجلس األعىل اإلسالمي 
العراقي

وزير التعليم :
محمد متيم

الحزب: جبهة الحوار الوطني 
العراقي

وزير العمل: 
نصار الربيع

الحزب: التيار الصدري

وزير البيئة: 
سارجون سليوه

الحزب: الحركة الدميقراطية 
اآلشورية

:

 :

 :

 :

وزير البلديات واألعامل العامة: 
عادل رادحي

الحزب: التيار الصدري

رئيس املجلس:
أسامة النجيفي
الحزب: الحدباء

النائب األول: 
قيص السهيل

الحزب: التوجه الصدري

النائب الثاين: 
عريف تيفور

الحزب: الحزب الدميقراطي الكردستاين

مجلس النواب
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ترشيع خاص مبوارد املياه
العالقات مع دول الجوار وخاصة الكويت وإيران

التعديالت الدستورية املحتملة 
اإلصالحات االقتصادية التي تهدف إىل جذب االستثامر 

األجنبي غري املتعلق بالفحم املايئ وتجديد القطاع 
الصناعي العراقي 

إصالح التعريفة
إعدادات املوافقة النهائية

قانون جديد للمفتشني العموميني يف العراق
خطط أولية لالنتخابات القادمة، مبا يف ذلك الخاصة 

مبجالس املحافظات والخاصة مبجلس العموم.

برامج الواليات املتحدة لتطوير القدرات 

انتهى برنامجان لتنمية القدرة طويلة األجل يف هذا الربع 
السنوي، وقد بدأت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

(USAID) مرشعا مرتبطا وتتوقع أن يبدأ قريبا مرشوعا 
أخر بهدف تقوية الحكومات الوطنية واملحافظات يف 

العراق. وقد استمرت ثالثة برامج إضافية لتنمية القدرة 
بتمويل من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ووزارة 

الدولة يف هذا الربع السنوي مع أهداف تحسني كفاءة 
الحكومة عىل املستويني اإلقليمي واملنطقي ودعم 

الدميقراطية وتنمية املجتمع املدين.١١١

الربامج الجديدة

مرشوع اإلصالح الوطني العراقي ويف املحافظات  
يف حزيران/يونيو، بدأت الوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية مرشوع اإلصالح الوطني واإلداري واملحيل للعراق 
(واملسمى ترابط) بتكلفة ١٥١ مليون دوالر من صندوق 

دعم االقتصاد. واملبادرة الجديدة تتبع برنامج تنمية 
القدرة املستمر (واملسمى تطوير) والذي تم اختتامه 
يف ٣١ متوز/يوليه ٢٠١١. ومثل تطوير، فربنامج ترابط 

يهدف إىل دعم حكومة العراق من خالل تقوية الكيانات 
الحكومية الفيدرالية يف املحافظات وفروعها مع العمل 
عىل زيادة سيطرة املحافظات عىل صنع قرار السياسة 

العامة واملوارد الحكومية. ومن املقرر أن ينتهي املرشوع 
يف ٢٠١٥. ١١٢

وبينام برنامج ترابط املستمر قد حاول دعم حكومة 
العراق عىل املستوى القومي من خالل العمل عىل 

إصالح الخدمة املدنية الوطنية، وإعداد خطة التنمية 

طريقة مركزية ولتوحيد صنع قرار اقتصادي دكتاتوري 
ووضع مقاليد األمور كلها يف أيدي قلة.١٠٥ وتعليقا عىل 

مرشوع مجلس النواب، أبلغ وزير املوارد الطبيعية إلقليم 
كردستان املفتش العام الخاص العامر العراق أن املرشوع 

يف رأيه يستلزم تعديال لكنه أكرث قبوال من مرشوع 
مجلس الوزراء.١٠٦ وقبل أن يصبح قانونا، يجب أن تتم 

املوافقة عىل مرشوع مجلس الوزراء من مجلس النواب، 
حيث ضعف العديد من فواتري الفحم املايئ منذ ٢٠٠٧. 

وملزيد من التفاصيل عن هذه القضايا، انظر القسم 
الخاص بإقليم كردستان والقسم الفرعي لالقتصاد يف هذا 

التقرير.

أنشطة مجلس النواب
يف هذا الربع السنوي، اتخذ مجلس النواب أعامل أخرى 

جديرة بالذكر:
يف منتصف أيلول/سبتمرب، أعلن عدد من أعضاء لجنة 

الرتابط عن عزمهم عىل العمل عىل إعادة مبعوث 
لجنة النزاهة املتقاعد القايض رحيم الوجايل. نجاح 

الجهود.١٠٧  
من حزب الفضيلة الشيعي، وهو ناقد علني للفساد 
الحكومي منذ انفصاله عن رئيس الوزراء املاليك منذ 

عدة سنوات، أن طلبا قد تم إصداره من أجل اعتقاله 
عىل أساس أنه قد أهان رئيس الوزراء. ويدرس 

مجلس النواب حاليا إزالة الحصانة عنه من التحقيق 
يف النيابة والتي أعفته أليا بسبب مكانته كعضو يف 

الربملان.١٠٨ 
يف ٢٤ أيلول/سبتمرب، مرر مجلس النواب قوانني تعيد 

تنظيم لجنة النزاهة ومجلس املراجعة العليا، وهام 
هيئتني من ثالث هيئات عليا عراقية ملناهضة الفساد. 

وتعطي القوانني الجديدة مجلس النواب- وليس 
مجلس الوزراء- سلطة تعيني رؤساء هذه الهيئات. 

وقسم سيادة القانون يف هذا التقرير يحلل هذه 
القوانني الجديدة.١٠٩ 

األولويات الترشيعية القادمة
عالوة عىل املناقشات املستمرة فيام يتعلق باملجلس 

لوطني للسياسات العليا وقوانني الفحم املايئ، رمبا يدرس 
مجلس النواب العديد من القضايا الرئيسية األخرى يف 

الشهور القادمة، والتي تشمل:١١٠ 
ترشيع يؤثر عىل طبيعة العالقة األمريكية العراقية 

املستمرة 
حالة منطقة كركوك واملناطق املحيطة.

.



/   I  I  

إصالح القانون إصالحات الالمركزية القانونية 
والتنظيمية توضح سلطات ومسئوليات حكومات 

املحافظات واملحليات
التقوية املؤسسية تؤسس الحكومات املحلية 

واملحافظات السلطات الجوهرية واملسئوليات.
املراقبة التنفيذية يجعل املسئولون يف املحافظات 
املستهدفة الوزارات التنفيذية مسئولة عن تحسني 

الخدمات.

وبينام املرشوع املستمر لتقوية الحوكمة قد سعى 
إىل مساعدة أعضاء مجلس املحافظة املنتخبني والحكام، 

وأفرادهم لتنفيذ قانون سلطات املحافظات، ويسعى 
برنامج تقوية الحوكمة ملساعدة الهيئات املستهدفة 

للمحافظات للتجاوب بفعالية مع احتياجات املجتمع. 
وأعلنت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أنها تتصور 

برنامج تقوية الحوكمة الذي يعمل بالرتادف مع املرشوع 
الجديد اآلخر، ترابط. ويهدف األول إىل مساعدة حكومة 

املحافظات عىل أن تصبح كيان مسئول ومتجاوب 
بدميقراطية، بينام يسعى اآلخر إىل تقوية العالقات بني 

مكاتب املحافظات والوزارات الفيدرالية.١١٩

الربامج املستمرة
استمرت يف هذا الربع السنوي ثالثة برامج إضافية 

بتمويل من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ووزارة 
الدولة لتنمية القدرة:

الربنامج الثالث للعمل املجتمعي عمل الربنامج الذي 
تحت إدارة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية مع 

أربع منظامت- (التنمية الزراعية التعاونية الدولية/
ACDI/ (الخريية يف املساعدة التعاونية عرب البحار
VOCA واتحاد التعمري الدويل، واإلغاثة والتنمية 

الدولية، وقوافل الرحمة- لتنفيذ مرشوعات مصممة 
لبناء البنية التحتية ومساعدة املرشدين داخليا وتوزيع 

املساعدة خالل مارال روزيكا وهو صندوق ضحايا 
الحرب العراقية، والذي يوزع األموال عىل القتىل 
العراقيني أو املصابني أثناء العمليات األمريكية أو 

االئتالف.١٢٠ 
تنمية القدرات الوزارية (MCD) وقد استمر الربنامج 
املدار من وزارة الدولة يف هذا الربع السنوي مع ثالث 
مرشوعات هدفت خلق قاعدة بيانات ملكاتب الشهر 

العقاري، وتطوير اتفاقيات تقاسم املياه مع سوريا 
وإيران وتركيا وخلق بيئة محفزة لالستثامر. ومع هذا، 

أعلنت وزارة الدولة أنها أنفقت أمواال للمرشوع 

الوطنية وتكوين قاعدة بيانات للضامن االجتامعي، 
فيخطط مرشوع ترابط لتوسيع ذلك الدعم يف 

املحافظات. ووفقا للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، 
فالهدف هو مساعدة حكومة العراق يف تفويض 
حكومات املحافظات وشبه املحافظات من خالل 

عمل إصالحات مؤسسية قانونية وتكوين سياسات 
تحكم الخدمة املدنية، وتطوير خطوط االتصال- أو 

الروابط- بني الحكومة املركزية واملحافظات.١١٣ وعىل 
وجه الخصوص، يخطط ترابط إىل املساعدة يف إصالح 
الخدمة املدنية وتكوين إدارة للسياسة ودعم اإلدارة 

الالمركزية.١١٤ ويف هذا الربع السنوي، أكمل ترابط العيد 
من مهام البداية، والتي تشمل:١١٥

االجتامع مع رئيس أفراد رئيس الوزراء ملناقشة 
استخدام مستشارين رفيعي املستوى.

االجتامع مع وزير شؤون املرأة ملناقشة تأثري 
السياسات والقوانني املقرتحة عىل النساء.

االجتامع مع املنظامت العراقية غري الحكومية 
واالتحادات العاملية.

االجتامع مع أعضاء املجتمع األكادميي العراقي. 

مرشوع تقوية الحوكمة 
يف هذا الربع السنوي، كانت الوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية يف املراحل النهائية ملنح عقد لتنفيذ مرشوع 
لتقوية الحوكمة (GSP) وهو مرشوع مببلغ ١٣١ مليون 

دوالر بتمويل من صندوق دعم العراق والذي يهدف 
 (LGP) إىل استمرار العمل يف برنامج الحكم املحيل

والذي انتهى يف أيلول/سبتمرب. وسوف يهدف املرشوع 
إىل تطوير حكومة املحافظات العراقية وسط مخاوف 

خاصة بتقييم برنامج الحكم املحيل بشأن قدرة الحكومة 
املركزية عىل نقل السلطة إىل املحافظات.١١٦ 

بينام يضع الدستور العراقي األساس للحكم الالمركزي، 
فال يزال هناك مدخل مركزي قوي. ووفقا ملنتدى رشكاء 
العراق، وهو هيئة ترأسها األمم املتحدة والبنك الدويل، 
مل يتم ربط الخطط القومية بخطط تنمية املحافظات، 
ومل يتم صنع تغيريات هيكلية للعراق والالزمة لتحسني 

املباين املعامرية وآالت الحكومة لدعم مزيد من المركزية 
السلطة. مثال، ال توجد معايري لضامن التوزيع العادل 
لخدمات وموارد الحكومة عىل مستوى املحافظات.١١٧

ويسعى مرشوع تقوية الحوكمة إىل دعم تنمية 
الحكومة الالمركزية العراقية من خالل ثالثة أهداف، 

والتي تصوغها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
كالتايل:١١٨
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وقد أكملت وزارة الدولة ١٠٣ مرشوع لالستجابة 
الرسيعة بقيمة ١٤٫٥ مليون دوالر، مع ١٠٫٢ مليون 
دوالر منفقة أثناء الربع السنوي يف تلك املرشوعات، 

و٣٣ مرشوع جديد لالستجابة الرسيعة بقيمة ٤٫٦ مليون 
دوالر قد متت املوافقة عليها يف هذا الربع السنوي.١٢٦ 
والشكل ٤٫٣ يوضح األموال امللتزمة واملنفقة لصندوق 

االستجابة الرسيعة ومرشوعات مجلس تنمية إعامر 
املحافظات املكتملة واملستمرة يف هذا الربع السنوي.

خارطة طريق االستقرار والتنمية
قبل اإلغالق، أصدر مكتب شؤون املحافظات خارطة 

الطريق لتنمية االستقرار (SDR) يف هذا الربع السنوي. 
وقد استخدم مكتب شؤون املحافظات خارطة طريق 

تنمية االستقرار لقياس الشك يف أن كل محافظة عراقية 
رمبا تصبح يف قالقل مدنية من خالل تقييم العوامل- 

مثل نقص الكهرباء أو املستويات املدركة للفساد 
الحكومي- والتي رمبا تثري الشغب أو املظاهرات. وقد 
قالت السفارة األمريكية ببغداد أنها استخدمت هذه 
األداة ملساعدة الحكومة العراقية يف تحديد العوائق 

وإزالتها من أمام االستقرار والتنمية واستخدام املوارد 
العراقية لزيادة االستقرار.١٢٧

األول فقط، ومل يتم إنفاق متويالت يف هذا الربع 
السنوي عىل املرشوعني اآلخرين.١٢١

الدميقراطية واملجتمع املدين مكتب وزارة الدولة 
للدميقراطية، وحقوق اإلنسان والعاملة، قد أعلن يف 

هذا الربع السنوي أن حقبته العراقية تتكون من ٤٦ 
منحة بإجاميل ١٨٦ مليون دوالر. مثاين منح تصل إىل 

٢٤٫٦ مليون دوالر، خاصة مبرشوعات حقوق اإلنسان 
وهناك ٢٢ مرشوع للدميقراطية والحوكمة، بتكلفة 
١٤٤ مليون دوالر. و١٦ منحة أخرى، بتكلفة ١٥٫٨ 

مليون دوالر، هي لجهود تتناول قضايا املرأة.١٢٢ 
ويقدم الشكل ٤٫٢ حالة التمويل ووصف األنشطة 

املكتملة واملستمرة الرئيسية لهذه الربامج.

تنمية املحافظات
أغلق مكتب السفارة األمريكية ببغداد لشؤون 

املحافظات (OPA) يف ٢٦ آب/أغسطس، وآخر فريق 
إلعادة بناء املحافظات (PRT) والذي تم بناؤه يف 

محافظة دياال، قد أغلق يف ١٠ أيلول/سبتمرب. وملزيد من 
املعلومات عن غلق فريق إعادة تعمري املحافظات، انظر 

القسم ١ يف هذا التقرير.

مرشوعات صندوق االستجابة الرسيعة ومجلس 
تنمية إعادة إعامر املحافظة

مع نهاية برنامج فريق إعادة إعامر املحافظة يف 
العراق، تتم مراقبة إعادة االعامر يف املحافظات آالت 

من خالل مكتب الرشاكة اإلسرتاتيجية، مبا يف ذلك 
مرشوعات تنموية مستمرة يف املحافظة والتي تنبني 

عىل صندوق االستجابة الرسيعة من صندوق دعم 
االقتصاد (QRF) وبرنامج مجلس تنمية إعادة إعامر 

املحافظات (PRDC).١٢٣ ويف هذا الربع السنوي، أعلنت 
السفارة األمريكية ببغداد أن مجلس تنمية إعادة إعامر 

املحافظات قد استمر يف دعم ٢٣ مرشوع بقيمة ٤٦٫٨ 
مليون دوالر مبا يف ذلك إصالحات يف العيادات الصحية 
يف املحافظات وتركيب معدات املستشفيات وتحديث 

املحاكم، وبناء املدارس من بني أشياء أخرى.١٢٤ ومن 
املقرر أن تكتمل كل املرشوعات بحلول ٣٠ أيلول/

أغسطس ٢٠١٢، عىل الرغم من أن السفارة تقرر أن 
جهود توفري املعدات الطبية ملستشفى أطفال البرصة، 

والوصالت املنزلية لنظام معالجة مياه الرصف يف 
الفلوجة، وإصالحات يف محكمة روسافا رمبا متتد إىل 

أبعد من هذا التاريخ.١٢٥
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املرشدين داخلياً والالجئني

يف هذا الربع السنوي، فر أالف األشخاص من القرى 
يف إقليم كردستان بسبب املعارك بني القوات اإليرانية 

والجامعات العسكرية املعسكرة يف العراق.١٢٩ وعىل 
الرغم من أن األرقام الدقيقة ال تزال صعبة الحصول، إال 
 (UNHCR) أن املبعوث األعىل لألمم املتحدة لالجئني
يقدر أن حوايل ١٫٣ مليون شخص قد نزح منذ انفجار 

مسجد سامرا ٢٠٠٦ قد ظلوا مرشدين حتى آب/أغسطس 
٢٠١١، مبا يف ذلك ما يزيد عن ٤٦٧٫٠٠٠ شخص يعيشون 
يف ٣٨٠ مستوطنة للمرشدين داخليا (IDPs). وقد وجد 

بقية املرشدين داخليا شقق للمالذ ومباين مهجورة أو مع 
أقاربهم.١٣٠ 

ويف الشهور الثامنية األوىل لعام ٢٠١١، يقدر املبعوث 
األعىل لألمم املتحدة لالجئني أن ما يزيد عن ١٠١٫٠٠٠ 

مرشد و٣٩٫٠٠٠ الجئ قد عادوا إىل منازلهم. وتقريبا 
٤٤٫٠٠٠ قد عادوا أثناء شهر آب/أغسطس، والذي كان 
ضعف رقم العائدين يف كل الشهور الثالثة السابقة.١٣١ 

ونائب وزير الهجرة قد وزع العائدات األعىل يف آب/
أغسطس عىل زيادة أربع أضعاف يف مساعدة الحكومة 

إلعادة األرس- من ٨٥٥ إىل ٣٫٤١٩ دوالر- والتي تم 
تفعيلها مبكرا يف هذا العام. إال أنه قد ذكر الشغب يف 
كل مكان يف املنطقة، وخاصة يف اليمني وليبيا، كعامل 

وراء إعادة الالجئني.١٣٢ والشكل ٤٫٤ يوضح إجاميل 
الالجئني وعودة املرشدين داخليا بالشهر من ترشين 

الثاين/يناير ٢٠٠٩ وحتى آب/أغسطس ٢٠١١.
وتستمر سوريا يف كونها املستقبل األضخم يف املنطقة 

لالجئني العراقيني، عىل الرغم من العنف املستمر يف 
أجزاء من تلك الدولة. ويف ٣٠ آب/سبتمرب ٢٠١١، سجل 
املبعوث األعىل لألمم املتحدة لالجئني ١٢١٫٥٠٧ الجئ 
عراقي يف سوريا و٣٣٫٧٥٦ الجئ عراقي يف األردن، عىل 
الرغم من تقديرات اإلعداد الفعلية لالجئني العراقيني 

املوجودة يف كال الدولتني أنها أكرب من هذا.١٣٣ 

الدعم األمرييك للمرشدين داخليا والالجئني
استمرت وزارة الدولة والوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

يف هذا الربع السنوي يف إدارة برامج دعم للمرشدين 
داخليا والالجئني يف العديد من الكيانات، مبا يف ذلك 

مكتب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ملساعدة 
الكوارث األجنبية (OFDA). وكذلك، استمر مكتب وزارة 

الدولة للسكان والالجئني والهجرة (PRM) يف برنامجها 
إلعادة توطني الالجئني العراقيني وحاميل الفيزا الخاصة 

ويف هذا الربع السنوي، أعلنت السفارة األمريكية 
ببغداد أن خارطة طريق تنمية االستقرار األحدث والتي 

تغطي الفرتة من نيسان/أبريل- متوز/يوليو ٢٠١١، قد 
وجدت أن خطر عدم االستقرار قد ظل مرتفعا بسبب 
الغضب العام من نقص الخدمات العامة وعدم فعالية 

الحكومة وسيادة القانون واألمن. وبينام قد سجلت 
معظم املحافظات تحسنا يف بعض القياسات عىل 

األقل، إال أن التقديرات العامة قد ظلت سيئة. ومعظم 
املحافظات قد حصلت عىل تقدير "غري مستقرة متاما" 

بالنسبة للنقص املدرك يف الخدمات األساسية، والتي 
شملت مقاييس قاست الحصول عىل الرصف الصحي 
ومياه الرشب والكهرباء من بني أشياء أخرى. وباملثل، 

حصلت معظم املحافظات عىل "غري مستقرة متاما" يف 
مقاييس قاست املسائلة الحكومية وتنفيذ امليزانية. 

ويف صنف االقتصاديات، فمعظم املحافظات قد كانت 
"غري مستقرة متام" يف تصورات البطالة وفرص التدريب 

والتعليم. وعىل الرغم من النقص املستمر لألمن، إال 
أن القياسات يف هذا الصنف قد بعدت بشكل نسبي 

أيضا- مقرتحة أن العراقيني مل يلجئوا إىل القالقل املدنية 
بسبب نقص األمن وقد حصلت بغداد فقط عىل "غري 

مستقرة متام" واملحافظات التي عىل طول الخط الكردي 
والحد الجنويب مع إيران قد حصلت عىل "مستقرة 

بشكل متوسط". وقد حصلت بقية املحافظات عىل 
"مستقرة".١٢٨
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أنشطة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
أعلن مكتب مساعدة الكوارث الخارجية يف هذا الربع 

السنوي أنه قد وفر دعام للمرشدين العراقيني والسكان 
املعرضني للخطر من خالل توزيع موارد اإلغاثة الطارئة 

األساسية وتوفري مالجئ للطوارئ وتحسني الحصول 
عىل خدمات املياه والصحة، ودعم اإلعاشة وفرص 

التعايف االقتصادي. وقد أعلن أيضا مكتب املساعدة يف 
الكوارث الخارجية أنه قد قوى التنسيق اإلنساين وتقاسم 

املعلومات واآلمن الغذايئ من خالل برامج الزراعة 
وتربية الدواجن ودعم الصحة النفسية االجتامعية 

لألطفال من خالل تدريب املعلم. ووفقا ملكتب مساعدة 
الكوارث الخارجية، فقد أنفق ما يزيد عن ٢٣٫٨ مليون 

دوالر يف العراق يف شباط/فرباير ٢٠١١، مبا يف ذلك 
حوايل ١٫٢٥ مليون دوالر لدعم اإلعاشة واملياه والصحة 

للسكان للمعرضني للخطر يف دياىل وبغداد. وقال مكتب 
املساعدة يف الكوارث الخارجية أن األموال قد أفادت ما 

يزيد عن ٦١٧٫٠٠٠ شخص يف الدولة.١٣٦ 

إعادة توطني الالجئني يف الواليات املتحدة األمريكية
ويف ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١١ توطن ما يزيد عن ٦٦٫٢٠٠ 
الجئ عراقي وحامل لفيزا خاصة قد استقروا يف الواليات 

املتحدة من خالل برنامجني منفصلني: توطني ٦١٦٧٢ 
كالجئني وإعادة توطني ما ال يقل عن ٤٦١٣ كحاميل فيزا 
الهجرة الخاصة (تتبع وزارة الخارجية حاميل فيزا الهجرة 

الخاصة الذين يختارون التوطني والتوظيف من خالل 
مزايا برنامج للسكان والالجئني والهجرة PRM). يف هذا 
الربع السنوي، متت إعادة توطني ٢٫٥٠٩ عراقي كالجئ 

باملهاجرين (SIV) املؤهلني إلعادة التوزيع إىل الواليات 
املتحدة.١٣٤

أنشطة وزارة الدولة 
أعلن مكتب السكان والالجئني والهجرة أنه يف متوز/

يوليو قد عمل مع املبعوث األعىل لألمم املتحدة لالجئني 
إلعادة تأهيل أو إعادة بناء ٧٢٨ ملجأ لدعم األرس 

املرشدة داخليا مع تركيز عىل محافظتي بغداد ودياال، 
والتي تشهد أضخم أعداد لالجئني. وبرنامج النقدية 

مقابل العمل من مكتب السكان والهجرة واملنفذ من 
برنامج الغذاء العاملي (WFP) قد وفر عمال قصري األجل 

لعدد ١٠٫٠٦٢ شخص يف دياال وبغداد أثناء ٢٠١١ من 
خالل وضعهم يف العمل يف مرشوعات إعادة تأهيل 
البنية التحتية الصغرية. وقد ساعد مكتب السكان 

والهجرة املبعوث األعىل لألمم املتحدة لالجئني يف إعادة 
تأهيل نظم املياه والرصف الصحي وعمل مع املنظمة 

الدولية للهجرة (IOM) ومنظمة الغذاء العاملي ملساعدة 
عودة الالجئني واملرشدين وإعادة ربطهم يف املجتمعات 
املضيفة. ويشمل برنامج املنظمة الدولية للهجرة منحا 

ومساعدة يف تطوير خطط أعامل ومرشوعات للبنية 
التحتية عىل نطاق صغري واملصممة ليك يكون لها تأثري 

رسيع عىل املجتمع املحيل.١٣٥
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املجاورة لتقديم املساعدة لالجئني،١٤٢ وقيل بأنها بدأت 
يف تقديم رواتب للنازحني العراقيني يف إيران واألردن 

ولبنان.١٤٣ ولكن وزارة املهجرين والهجرة الحظت عدم 
وجود معلومات بشأن الالجئني العراقيني يف البلدان 

التي مل تفتح بها مكاتب بعد، داعية املنظامت الدولية 
لتحسني تنسيق الجهود لتعقب وتقديم املساعدات 

لالجئني العراقيني.١٤٤

مجتمعات األقليات العراقية

ذكرت السفارة األمريكية يف بغداد أن هناك ١٣ مرشوعاً 
جارياً موجهاً نحو األقليات يف هذه الربع السنوي، والتي 

تبلغ قيمتها ٢٫٦ مليون دوالر. كام اكتمل العمل يف ٣٧ 
مرشوع إضافية خاص باألقليات خالل هذا الربع بقيمة 

٨٫٨ مليون دوالر.١٤٥ باإلضافة إىل ذلك، قدمت الوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية ١٫٢ مليون دوالر لتمويل ١٩ 
منحة من خالل برنامجها الخاص باالحتكام إىل القضاء، 
والذي يشمل تقديم الدعم للمرشدين العراقيني داخلياً 

وملن ال ميلكون أوراق إثبات الهوية، حيث أن كثرياً منهم 
من بني مجموعات األقليات.١٤٦

ووفقا ملجموعة حقوق األقليات الدولية، وهي 
منظمة مقرها يف لندن، فقد واجهت األقليات العراقية 

هجامت أقل حتى اآلن يف هذا العام عام كان عليه 
الوضع يف السنوات السابقة، ولكن الوكاالت الدولية 

ذكرت أن أعداداً كبرية من األقليات السكانية واصلت 
البحث عن ملجأ يف مناطق أكرث أمنا يف العراق أو يف 
البلدان املجاورة.١٤٧ ففي ترشين األول/أكتوبر، أعلن 

حزب االتحاد الوطني الكردستاين عن عرضه منازل 
لعائالت مسيحية فقرية نزحت بسبب العنف الطائفي 
إىل أماكن أخرى يف العراق، وذلك وفقا ملا أورده معهد 
صحافة الحرب والسالم.١٤٨ ومنذ عام ٢٠٠٣، كان سكان 
األقليات يف العراق قد تضائلوا تضائالً كبرياً نظراً لفرار 

أفراد املجتمع إىل أماكن أكرث أمناً. انخفضت أعداد 
املسيحيني العراقيني من ما يقرب من ١٫٤ مليون إىل أقل 

من ٦٠٠٠٠٠، حيث سعى معظمهم إىل طلب اللجوء 
يف سوريا ولبنان واألردن. وتضائل عدد الصابئة من أكرث 

من ٦٠٠٠٠ إىل أقل من ١٠٠٠٠ خالل نفس الفرتة.١٤٩ 
وعىل الرغم من أن عدم وجود تعداد سكاين حديث 
يحيل دون الوقوف عىل صورة واضحة عن التحوالت 
الدميوغرافية، إال أن املنظامت غري الحكومية تقدر أن 
األقليات العرقية يف العراق والدينية تشكل ما ال يزيد 

و٧٩ كحاميل فيزا خاصة. مع ١٤٫٦٢٠ الجئ، استوعبت 
كاليفورنيا أعىل رقم من الالجئني العراقيني. كامشغل 
ميشيغان وتكساس وأريزونا أكرث من ٤٠٠٠ الجئ يف 

كل منها. واستقر يف تكساس أكرب عدد من حاميل فيزا 
الهجرة الخاصة بعدد ٩٣٨. ١٣٧ 

الدعم األمرييك للمرشدين داخليا والالجئني
أعاد وزير النازحني والهجرة الجديد يف الحكومة العراقية 
الجهود يف هذا الربع لتمكني النازحني يف مناطقهم التي 

لجأوا إليها داخل العراق. ومتثل االسرتاتيجية الجديدة 
تحوال من سياسة كانت تهدف إىل مساعدة فقط أولئك 

املرشدين داخلياً الذين يسعون للعودة إىل مواطنهم 
األصلية، وتعكس إدراك أن العديد من املرشدين داخلياً 
من غري املحتمل أن يعودوا إىل ديارهم األصلية بسبب 

املخاوف األمنية العالقة واملمتلكات التي يتعذر الوصول 
 (MoDM) إليها.١٣٨ كام ذكرت وزارة املهجرين والهجرة

أيضا أنه تم العمل عىل إنشاء مجالس للمصالحة املحلية 
لتحسني أوضاع النازحني. ووفقا لربنامج السكان والالجئني 
والهجرة، فقد بدأت الوزارة العمل مع املنظامت الدولية 

يف محاولة لتوفري فرص العمل واملساكن منخفضة 
التكلفة لألشخاص النازحني داخلياً أيضاً.(١٣٩).

ويف آب/أغسطس، أعلنت وزارة املهجرين والهجرة 
أنها توقفت عن تقديم منح نقدية لألشخاص النازحني 

داخلياً، بدعوى أن املساعدات النقدية مل تعد رضورية يف 
ضوء النجاح الذي حققه الربنامج وتحسن الوضع األمني   

يف العراق. والحظت الوزارة، مع ذلك، أن النازحني ال 
يزالون يعانون من حواجز نفسية متنعهم من العودتهم 

إىل أماكنهم األصلية. وعىل الرغم من أن برنامج املنح 
النقدية قد انتهى، إال ان الوزارة أشارت إىل أنها سوف 
تواصل بذل الجهود لتوفري مساكن منخفضة التكلفة 

والوظائف، وذلك بغض النظر عام إذا اختار املرشدون 
داخلياً العودة إىل ديارهم أو البقاء يف مواقعهم 

الحالية.١٤٠ وووفقا لنائب وزير، فإن وزارة املهجرين 
والهجرة لديها برنامج يهدف إىل مساعدة العائدين 

الذين فقدوا منازلهم بوضع آخرون أيديهم عليها. ويف 
إطار هذا الربنامج، يأمر واضعي اليد بالخروج عن املنازل 

ولكن يحصلون أيضاً عىل ستة أشهر نفقة إيجار.١٤١
عملت وزارة املهجرين والهجرة يف هذا الربع مع 

وزاريت الخارجية العراقية ووزارة الداخلية والنقل، وكذلك 
جمعية الهالل األحمر واملفوضية العليا لشئون الالجئني 
التابعة لألمم املتحدة، لرصد عودة العراقيني من البلدان 

املجاورة. كام أنها فتحت مكاتب يف بعض البلدان 

.
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عن ٣٪ من السكان.١٥٠ انظر الجدول ٤٫٢ للحصول عىل 
وصف ملجتمعات األقليات يف العراق وتقديرات السكان.  
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عىل قمة الرصاع يف العراق، كان للعسكرية األمريكية 
ما يزيد عن ١٥٠٫٠٠٠ جندي منترشين يف البالد. ويف 

٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١١، التزمت الواليات املتحدة مببلغ 
٢٦٫٠٠ مليار دوالر وأنفقت ٢٤٫٨٦ مليار دوالر عىل 

١٥١.(ISF) برامج ومرشوعات لتنمية قوات األمن العراقية
 

ومنذ بدء عملية الفجر الجديد يف ا أيلول/سبتمرب 
 ٥٠  (USF-I) ٢٠١٠، نقلت القوات األمريكية يف العراق
قاعدة للسيطرة العراقية وتستمر يف تقليل عدد القوات 

األمريكية املوجودة يف الدولة.١٥٢ ويف ٣٠ أيلول/سبتمرب 
٢٠١١، كان حوايل ٤٣٫٥٠٠ جندي أمرييك يعملون يف 

العراق يف مهمة مؤقتة إلرشاد وتدريب ومساعدة 
وتجهيز قوات األمن العراقية، وإجراء عمليات مكافحة 

اإلرهاب، وحامية األنشطة العسكرية واملدنية األمريكية 
املستمرة يف العراق.١٥٣ وبناء عىل الرشوط املوجودة 

التفاقية األمن األمريكية العراقية يف ٢٠٠٨، ١٥٤ سوف 
تنتهي املهمة العسكرية األمريكية يف ٣١ كانون األول/

ديسمرب ٢٠١١. وملعرفة الجدول الزمني النسحاب 
القوات األمريكية انظر الشكل ٤٫٥. 

وألكرث من عامني، كانت القوات األمريكية يف العراق 
تركز عل االنسحاب١٥٥ واملهمة املؤقتة. وعىل الرغم من 
أن هذا قد جعل القوات األمريكية تشرتك بشكل اقل 
يف العمليات الديناميكية، إال أن القوات األمريكية يف 

العراق قد أعلنت يف هذا الربع السنوي أن القوات تعمل 
يف بيئة معقدة وأن إجراء عمليات االستقرار يف بيئة 
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مكتب التعاون األمني العراقي
االتفاقية الخاصة باإلطار األمني بني الواليات املتحدة 
والعراق الخاصة باألمن وترتيبات التعاون يف الدفاع 
سيتم التوصل إليها بعد انسحاب القوات األمريكية. 
ويتوقع هذا أن ينفذ مكتب التعاون األمني للعرق 
مساعدة أمنية ووظائف إلدارة التعاون األمني بعد 

٢٠١١. ووفقا ملكتب املفتش العام بوزارة الدفاع، فتأخر 
التخطيط ملكتب التعاون األمني للعراق قد حدث عندما 
فشلت السلطات اإلقليمية يف توفري اإلرشاد. لكن ضباط 
املستوى املنخفض يف العراق قد قادوا جهود التخطيط 

التي شقت طريقها إىل سلسلة السلطات.١٦١ 
وتقرر وزارة الدفاع أن املكتب لديه حاليا ١٥٧ 

موظف (من القوات األمريكية واملدنني وأفراد 
مستخدمني محليا) والذين يعملون عىل توفري التعاون 
األمني واملساعدة يف حوايل ٦٤ حالة مبيعات عسكرية 

أجنبية متوقعة(FMS)  تقدر بحوايل ٥٠٠ مليون 
دوالر.١٦٢ وللتفاصيل حول أفراد مكتب التعاون األمني 

للعراق، وموقعه انظر الباب ١ من هذا التقرير.

املشرتيات العسكرية األجنبية
يف ترشين الثاين/يناير ٢٠١٢، من املتوقع أن يكون مكتب 
التعاون األمني العراقي داعام لحوايل ٧٦٣ عضو يف فريق 
للمساعدة األمنية(SAT)  يف ١٠ مواقع يف العراق إلجراء 

٣٦٨ حالة: ١٨٣ حالة مبيعات عسكرية أجنبية ممولة 
من العراق، تقدر بحوايل ٧٫٥ مليار دوالر، و١٨٥ حالة 
مبيعات عسكرية أجنبية بتمويل أمرييك تقدر بحوايل 

٢٫٤ مليار دوالر.١٦٣ 
ومام يزيد عن ٢٫٣ مليار دوالر يف مرشوعات ومعدات 

مسلمة بالفعل، مولت الحكومة العراقية ما يزيد عن 
 ٦٤٪.١٦٤

ارث متويالت صندوق قوات أمن العراق
وفقا للمعلومات املتاحة من مكتب نائب وزير الدفاع 

(املفتش) فأكرث من ١٫١ مليار دوالر يف شباط/فرباير 
٢٠١١ من مخصصات صندوق قوات أمن العراق 

(ISFF) ستكون متوفرة لاللتزام بعد نهاية مهمة القوات 
األمريكية يف العراق.١٦٥ وبالنسبة لاللتزامات املخططة، 

بالربع السنوي، لهذه التمويالت- والتي تم توفريها لدعم 
وتجهيز وتدريب قوات األمن العراقية للوصول إىل أدىن 
قدر من القدرات األساسية (MEC) انظر الجدول ٤٫٣. 

متمردة بناء عىل اتفاقية األمن قد جلب العديد من 
التحديات.١٥٦ ومن ثم، فقد ميز آب/أغسطس الشهر 

األول منذ ٢٠٠٣ والذي فيه ال يوجد فرد أمرييك عسكري 
تم قتله يف العراق. وأثناء هذا الربع السنوي، مع هذا، 

تم مقتل خمسة جنود أمريكيني.١٥٧ 
وعملية سحب القوات وإنهاء مهمة القوات األمريكية 
يف العراق قد شابها بعض الغموض حيال الدور املستمر 

للقوات األمريكية بعد ٣١ كانون األول/ديسمرب فقد 
كان وزري الدفاع األمرييك كتوما يف تحديد البدائل 
اإلسرتاتيجية بعد عام ٢٠١١ عقب انتخاب حكومة 

عراقية جديدة يف ٢٠١٠. ١٥٨ وقد ناقش مسئولو الحكومة 
العراقية الدور التدريبي املحتمل للقوات األمريكية 

وتعديالت يف اتفاقية األمن (وكذلك معارضة التعديالت). 
ومع هذا، ففي ٢١ ترشين األول/أكتوبر، أعلن الرئيس 

اوباما أن القوات األمريكية سوف تنسحب كام هو مقرر 
بناء عىل رشوط اإلطار االسرتاتيجي املوجودة.١٥٩ 

التعاون األمني الثنايئ 

اإلعداد للعالقة األمنية بني الواليات املتحدة والعراق 
عقب نهاية مهمة القوات األمريكية يف العراق قد تأثر 

بأهمية االنسحاب نفسه وكذلك مدى ومسئوليات 
الوكاالت األمريكية التي تراقب العالقة املستمرة مع 

منظامت األمن يف الحكومة العراقية. وهناك نشاطان 
أمنيان كبريان من املقرتح استمرارهام لوكاالت مراقبة 

أمريكية بعد عام ٢٠١١ وسوف يستمر التمويل الكبري 
لدعم قوات األمن العراقية لتحقيق متطلبات األمن التي 

تتحملها الحكومة العراقية.
وبشكل منفصل، عندما تنتهي عملية الفجر الجديد، 

ستقف املهمة الدبلوماسية األمريكية يف حجمها 
وتعقيدها لتأخذ مكانها. ومتطلبات األمن لهذه املهمة 

الدبلوماسية- مع القنصليات وفروع السفارة ومراكز 
التدريب ومواقع مكتب التعاون األمن األمرييك 

العراقي ستتم تحت مظلة قوات أمريكية ال ترتدي 
الزى العسكري. وعىل الرغم من أن الخطة األمنية لهذه 

املرحلة الدبلوماسية وحركة األفراد من املتوقع أن يتم 
صقلها يف الشهور القادمة، إال أن مقاويل األمن الخاص 
(PSCs) سيلعبون دورا محوريا بالتأكيد. ومن حوايل 

٦٫٥٠٠ مقاول حاليا بناء عىل املهمة الرئيسية للسفارة، 
فمنهم ٣٫٠٠٠ من أفراد األمن.١٦٠

.
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قوات األمن العراقية

وفقا للقوات األمريكية بالعراق، فقوات األمن العراقية 
هي القوة العسكرية األرسع منوا، وهي األعىل يف العامل 
يف السنوات الثامنية املاضية. وتوصف العراق بأن لديها 

قوات مكافحة التمرد األكرث قدرة ومقدرة يف الرشق 
األوسط ووسط أسيا.١٧٠ وقد استلزم املوقف األمني 

داخل العراق الرتكيز عىل محاربة التهديدات الداخلية، 
لكن العامني املاضيني، بدا قوات األمن العراقية يف بناء 

قدرة عىل الدفاع عن سيادة الدولة. فأكرث من ٩٢٠٫٠٠٠ 
شخص- حوايل ٣٪ من سكان العراق- هم يف الجيش يف 

قوات األمن العراقية.١٧١

ومع استثناء البنود املحددة من قبل وزير الدفاع ليتم 
إدراجها عىل قامئة الذخائر األمريكية (USML) فيتم 

إنفاق كل التمويالت للرشاء لقوات األمن العراقية بناء 
عىل أقىص حد للدفع وهو ٨٠٪ من تكلفة السلعة.١٦٦ 

وعىل أية حال، فاملبالغ التي تم إنفاقها يف أيلول/سبتمرب 
٢٠١١ ستكون لبضائع عسكرية أجنبية وستكون عرضة 

لالستثناء، وال يلزم تصديق الحكومة العراقية عليها.١٦٧
وبوجه عام، فاإلنفاق املتبقي لصندوق قوات األمن 

العراقي يبدو أنه مكمال لحاالت املبيعات العسكرية 
األجنبية املوجودة أو املخطط لها. وتتوقع خطة اإلنفاق 
تدبري قطع غيار وخربة فنية لنظم األسلحة الرئيسية مبا 

يف ذلك الطائرات والزوارق البحرية والعربات والدبابات 
وحامالت مدرعة لألفراد ونظم املدفعية وأسلحة صغرية 

وأجهزة رؤية ليلية ونظم لوجستية ونظم استخبارايت 
وقدرات رادار آلية. ١٦٨

سيكون مكتب التعاون األمني العراقي مسؤوالً 
أيضا عن مراقبة ١ مليار دوالر من التمويل العسكري 

األجنبي مطلوبة للعراق يف عام ٢٠١٢. وفقا لطلب وزارة 
الخارجية، والخاضضع لنظر الكونغرس يف الوقت الحايل، 

ستستخدم األموال لدعم وتقديم املشورة والتدريب 
وتجهيز الجيش العراقي، مبا يف ذلك تقديم التعليم 
املهني العسكري والتخطيط للمناورات العسكرية 

املشرتكة.١٦٩
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  2011 
 

2011 2012 

   

MOD 503,015 20,865 96,060 176,971 133,458 36,660 39,000 503,014

 707,773 60,000 178,837 225,779 192,114 31,392 19,652 707,774

 170,546 500 80,890 42,640 35,006 11,510 170,546

 1,381,334 80,865 275,397 483,640 368,212 103,058 70,162 1,381,334

MOI 13,260 13,260 13,260

 98,066 30,000 33,700 27,480 3,834 3,052 98,066

 2,340 2,340 2,340

 113,666 30,000 46,960 29,820 3,834 3,052 113,666

QRF 5,000 30 1,250 1,250 1,250 1,220 5,000

  1,500,000 80,895 305,397 531,850 399,282 108,142 74,434 1,500,000
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كجزء من االنتقال من املشاركة األمريكية العسكرية يف 
العراق إىل املشاركة املدنية، بدا فريق خفر السواحل 

األمرييك(USCG)  االستشاري لألمن بناء عىل السفارة 
األمريكية يف بغداد، بتحمل مسئولية التدريب البحري 
الذي تتعامل معه حاليا القوات األمريكية يف العراق. 
وأهم هذه املهام التدريبية هي مع القوات النهرية 
وقوات أمن الحدود يف البرصة. ويف رشاكة مع قسم 

وكاالت األمن الوطني، ومكتب التعاون األمني العراقي، 
يخطط الفريق االستشاري لخفر السواحل األمرييك يف 

االستمرار يف تدريب القدرة العراقية لتأمني وتنظيم 
وإدارة املياه الساحلية واألنهار. وهذا يشمل ضامن أن 
الوزارات العراقية املعنية وقوات  األمن البحري لديها 
سلطات ترشيعية وتنظيمية تدعم سيادتها البحرية. 

والرشكاء الرئيسيون للفريق االستشاري لخفر السواحل 
هم الرشطة النهرية العراقية وخفر السواحل العراقي 

(CBG) والبحرية العراقية.١٧٩
ويف أواخر متوز/يوليو، أكمل الفريق االستشاري لخفر 

السواحل األمرييك اإلعادة الرابعة لدورة يف عمليات 
باملراكب الصغرية لخفر السواحل العراقي. والطالب 

الثامنية الذين تخرجوا من هذه الدورة تم تعيينهم يف 

ووفقا للقوات األمريكية بالعراق، فقدرة وزارة الدفاع 
(MOD)  عىل ربط تأثريات املدفعية، واملدرعات 

والهجوم الجوي مع املشاة ضد قوى تقليدية هو بالفعل 
يف مراحله األوىل.. وهذا سوف يستغرق بعض السنوات 

ليك يتطور. وال تزال القوات األمريكية توفر القدرات 
الرئيسية- مثل االستخبارات واملراقبة واالستطالع والدعم 

اللوجستي والدعم الجوي.١٧٢ 
وبالنسبة إلجاميل األفراد العراقيني، بالنسبة لقوت 

األمن، انظر الجدول ٤٫٤. 

القدرات الجوية
تستمر القوات الجوية العراقية يف صنع تقدم بطيء 

نحو السيطرة والدفاع عن املجال الجوي العراقي. وشعار 
جهود العراق لتأمني السيادة الجوية كان أول حالة 

مبيعات عسكرية أجنبية يف هذا الربع السنوي لرشاء 
١٨ مقاتلة اف ١٦ والتي تم تسليمها مببلغ ١٫٥ مليار 
دوالر.١٧٣ وهناك عرش طيارين عراقيني يتدربون اآلن 
يف الواليات املتحدة ومن املتوقع أن يكملوا تدريبهم 
مع تسليم أول دفعة من املقاتالت يف عام ٢٠١٤. ١٧٤ 

والطائرات الهيلكوبرت، وعددها محدود تحوم بالقوات 
الجوية العراقية. ومن املتوقع أن برنامج املبيعات 

العسكرية األجنبية املدعوم من مكتب التعاون األمني 
للعراق سيسهل التطوير املستمر لقدرة الطريان 

العراقي.١٧٥
وألن برنامج تدريب الطيارين العراقيني قد بدأ 

يف ٢٠٠٨، فأكرث من ٦٠ طيار عراقي قد حصلوا عىل 
طائراتهم تحت قيادة مستشارين أمريكيني. وقد أعلنت 

القوات الجوية األمريكية أن الربنامج قد أفرز ٣٠ 
طيار معلم والذين سيستمرون يف تعليم الطالب، مع 
مستشارين أمريكيني.١٧٦ ويف أواخر أيلول/سبتمرب، فإن 

أسطول تدريب القوات الجوية األمريكية يف العراق قد 
طار يف أخر مهمة تدريبية له بناء عىل الرتتيبات األمنية 

الحالية، مضيفا ١١ طيار مدرب عراقي جديد لقدرة 
التدريب العراقي للطريان.١٧٧ 

ويف ٣٠ أيلول/سبتمرب، ٢٠١١، كان لدى االستشارية 
الجوية العراقية للتدريب ٢٩٣ فردا مشرتك بشكل 

مبارش يف تدريب ونصح ومساعدة املهمة. وهناك ٨٨٩ 
فرد آخرون يساعدون يف تعليم القوات الجوية العراقية 

الناشئة.١٧٨

مجال البحرية
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أنابيب ينقل النفط الخام من حقل الرميلة جنوب 
رشق البرصة، مام عطل اإلنتاج يف قطاع جنوب الرميلة 
وهو قل عمالق ملدة يومني ونصف. وقد أشارت رشكة 

أوبراتور الربيطانية أن االنفجار قد حدث يف موقع ليس 
بعيدا عن خزان النفط الخام بالقرب من الزبري، والذي 

تم رضبه يف حزيران/يونيو.١٨٤ وينتج جنوب الرميلة 
حوايل ٦٥٠٫٠٠٠-٧٠٠٫٠٠٠ برميل يوميا، أي حوايل ربع 
إجاميل إنتاج النفط العراقي. وقد تم استئناف اإلنتاج 

يف ١٠ ترشين األول/أكتوبر مبقدار منخفض وهو حوايل 
٤٦٠٫٠٠٠ برميل ووصل إىل كامل قدرته بعد ذلك 

بيومني.١٨٥ ويف ١١ ترشين األول/أكتوبر، حددت رشطة 
النفط العراقي مكان ثالثة قنابل مل تنفجر تحت خط 

أنابيب غرب البرصة والذي ينقل مشتقات النفط. وتم 
نزع األجهزة بدون وقوع إصابات.١٨٦

أن استدامة وتطور األمن املادي واالقتصادي العراقي 
يعتمد عىل قدرة الحكومة عىل حامية مواردها 

الطبيعية.١٨٧ وقد أسست وزارة الداخلية برنامجا لتدريب 
رشطة نفط العراق لحامية البنية التحتية الهائلة التي 

تتكون من أربع مصايف إسرتاتيجية وتسعة مصايف 
إقليمية و٤٫٣٠٠ ميل من خطوط أنابيب النفط والغاز. 

ويحصل املجندون عىل تدريب أسبوعي من خالل وحدة 
التدريب االيطالية كارابيناي جيندارمي، والذي يتوسع 

تدريبها عىل أساس مهمة التدريب الحالية للناتو يف 
العراق يف برنامج تدريب الرشطة الفيدرالية. وقد أكملت 

رشطة النفط خمس دورات تدريبية يف آب/أغسطس 
٢٠١١، مام أعد حوايل ١٫٠٠٠ من ٥٫٠٠٠ فرد معني يف 

الرشطة.١٨٨ 
وحامية البنية التحتية للمواين الحيوية هي أيضا 

محور للمساعدة األمريكية املستمرة. ففي هذا الربع 
السنوي، أجرى خفر السواحل األمرييك، ووزارة النقل 

األمريكية، ووزارة النقل العراقية تقييام أمنيا ملواين 
أم القصري، أبو فلوس، واملقال.١٨٩ بينام امليناء القريب 

وأرصفة النفط القريبة من الساحل ورصيف نفط البرصة 
فهي تحت مسئولية البحرية العراقية ومركب االشتباك 

األمريكية ومراكب خفر السواحل تقف خارج املياه 
اإلقليمية.١٩٠

بيئة األمن

مصادر العنف

مجموعات مركب خفر لسواحل يف محافظة البرصة. 
ويقع خفر السواحل تحت سيطرة قسم تقوية الحدود 

(DBE) والذي هو الهيئة الرئيسية ألمن الحدود يف وزارة 
الداخلية.١٨٠

ومن خالل التشديد عىل زيادة كفاءة القوات البحرية 
العراقية، قبلت البحرية العراقية مركبني لخفر السواحل 

من النوع سوفيت من البحرية األمريكية يف آب/
أغسطس ٢٠١١، مام زاد اإلجاميل إىل ٥ من ١٢ طلب يف 
برنامج املبيعات العسكرية الخارجية. وميكن استخدام 
مراكب الخفر يف املراقبة البحرية والبحث واالعتقال. 

واملراكب الخفيفة األخرى من املتوقع أن تصل العراق 
قبل ٢٠١٣. والقوات البحرية العراقية مسئولة عن حامية 

البنية التحتية النفطية الساحلية واملياه اإلقليمية وأم 
القصري ونقاط تفتيش يف املنطقة املحيطة. وما يزيد عن 

٣٫٧٠٠ بحار وجندي بحري يجرون أكرث من ٥٠ عملية 
خفر أسبوعيا مع أسطول من ٦٥ زورق.١٨١ 

وحتى تاريخ ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١١، دخل ٣٠ من 
البعثة التدريبية واالستشارية للعراق البحرية وأفراد من 
املارينز يف برنامج تدريبي بالتعاون مع البحرية العراقية، 
مع وجود ٦ آخرون للمساعدة يف برامج التوجيه.١٨٢ وقد 

تخرج ما مجموعه ٨٦٠ من أفراد البحرية العراقية من 
الربامج التي متولها الواليات املتحدة منذ بداية التدريب، 

وتخرج يف هذا الربع ١٦٣ فرداً.١٨٣.

حامية البنية التحتية
أعلنت القوات األمريكية يف العراق أن هجوما واحدا 

عىل البنية التحتية النفطية قد حدث يف هذا الربع 
السنوي. ويف ٧ ترشين األول/أكتوبر، دمرت قنبلة خط 

) . /  
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واملارا يف ربيع ٢٠٠٨، قام الصدر بترسيح جامعته 
العسكرية. وبعد شهور عديدة، أعلن انتقال حركته 
إىل منظمة ال تعتمد عىل العنف واسامها موحدون 
لكنه أبقى عىل جامعة صغرية بدعم من ميليشيات 

إيرانية تحت اسم لواء اليوم املوعود.
عصائب أهل الحق (أو جامعة أهل الحق) عند 
ظهورها يف عام ٢٠٠٦، كانت جامعة أهل الحق 

بقيادة قيس غزايل، الذي انشق عن الصدر وسمى 
رسميا كقائد لجامعة أهل الحق املدعومة من إيران. 

وسافر محاربو غزايل إىل إيران من أجل تدريب 
خاص عن طريق الحرس الثوري وأعضاء حزب الله 

اللبناين. وقد تلقوا تدريبا من أربع إىل ست أسابيع يف 
معسكرات باستخدام الصواريخ والقاذفات والقناصة 
وعمليات االختطاف واالخرتاق التفجريي. وقد نفذت 
جامعة أهل الحق هجامت عىل قوات التحالف من 

صف ٢٠٠٦ وتستمر حاليا وتشرتك يف عمليات خطف 
وعنف طائفي.

كتائب حزب الله. نشطة يف العراق منذ ٢٠٠٧، 
وتعمل كتائب حزب الله يف املنطقة الشيعية يف 

بغداد، مثل مدينة الصدر وعىل طول الجنوب 
العراقي. ومثل جامعة أهل الحق، واليوم املوعود، 
فهي مدعومة من إيران. كام أن كتائب حزب الله 
مستقلة عن مقتدى الصدر وعملت منذ تأسيسها 

عىل حدة، باستثناء بعض التعاون والتعاون العمليايت. 
ومنذ عام ٢٠٠٧، شن أعضاء كتائب حزب الله عدة 

هجامت ضد القوات األمريكية باستخدام قذائف 
صاروخية وقذائف الهاون الصاروخية التي تساعدها.

املحاربون األجانب والتمويالت األجنبية
يبدو أن جهود القوات األمريكية يف العراق وقوات 

األمن العراقي تنجح يف تقييد تدفق املحاربني األجانب 
إىل العراق وذلك للجهود املستمرة ملواجهة متويل هذه 

الخاليا من خالل الحد من قدرتها عىل سحب األموال 
من مصادر غري عراقية. ويف أواخر أيلول/سبتمرب، وصف 

اللواء ديفيد بريكنز، القائد العام للفرقة الشاملية 
األمريكية، االنحدار املؤخر يف عدد املحاربني األجانب 

الذين يدخلون العراق بأنه كبري جدا. وقد ذكر أيضا أن 
اإلجراءات الخاصة مبواجهة متويل اإلرهاب قد نجحت 

إىل درجة أن خاليا القاعدة يف املوصل قد دخلت يف 
شجار عىل املال األجنبي املحدود للغاية. وعىل الرغم من 

اعرتافه أن القاعدة يف العراق شامل بغداد غري فعالة، 

وفقا لتقرير وزارة الدولة عن اإلرهاب عام ٢٠١٠، 
فالقوات العراقية والقوات األمريكية املتبقية تستمر 
 (AQI) يف صنع تقدم يف محاربة القاعدة يف العراق
واملنظامت اإلرهابية السنية املنتمية لها واملتمردين 
الشيعة. ومنذ ٢٠١٠، استهدفت الهجامت اإلرهابية 
قوات األمن العراقية ومسئويل الحكومة لكنها كانت 

مستهدفة أيضا من خالل توترات عرقية. والقاعدة يف 
العراق كانت تعمل أساسا يف املناطق ذات األغلبية 

السنية من العرب، وقد ركزت جهودها يف املناطق التي 
حول بغداد ونينوا، لكنها بدت عاجزة عن التحكم يف 

املراكز اإلقليمية أو املأهولة بكثري من السكان.١٩١
ومن املتوقع تدهور قدرات القاعدة يف العراق بسبب 

الضغط املستمر من قوات األمن العراقي األكرث قدرة 
اآلن عىل استهداف وأرس واعتقال اإلرهابيني وتفكيك 

شبكتهم. ١٩٢ ومع هذا، فوفقا لوزارة الدولة، فقد تكيفت 
القاعدة يف العراق مع الظروف األمنية املتغرية وتبقى 

قادرة عىل شن هجامت منظمة واغتياالت. 
وال تزال مجموعات إرهابية سنية أخرى نشطة. 

فتعمل أنصار اإلسالم، سواء من العرب أو األكراد، يف 
شامل العراق. وقد أعلنت الجامعة مسئوليتها عن ثاين 

أكرب هجامت السنية اإلرهابية يف العراق (خلف القاعدة 
مبارشة).١٩٣ وهناك جامعة أخرى وهي جيش الرجال 

الطارق النقشبندي والتي تؤكد ما أعلنت أنه تربيرات 
دينية لهجامتها، وهي تعمل يف شامل ووسط العراق.١٩٤ 

الجامعات الشيعية املتطرفة- مدعومة بتمويل 
إيراين، وأسلحة وتدريب- متثل أيضا تهديدا عىل 

القوات العراقية واألمريكية. وقد أعلنت وزارة الدولة 
أن هجامت هذه الجامعات قد انخفضت هذا العام، 
إال أن الشبكات املدعومة من إيران تستمر يف العمل 
يف محافظات شامل العراق.١٩٥ وميليشيات الشيعة يف 

العراق منظمني بشكل كبري يف ثالث جامعات رئيسية:١٩٦ 
جيش املهدي (JAM) وخليفته هو لواء اليوم 

املوعود. وهذا هو الذراع العسكري لحركة الصدر 
التي يقودها مقتىض الصدر. ومنذ إنشاء امليليشيا يف 
عام ٢٠٠٣، شن جيش املهدي هجامت عىل القوات 

األمريكية ال تعد وال تحىص، وكذلك عىل القوات 
العراقية واملدنيني السنة. وقد كانت الجامعة مسئولة 

عن أحداث من  العنف الطائفي يف العراق ويف 
بداية عام ٢٠٠٧، مع بداية دخول القوات األمريكية، 

أمر الصدر إتباعه بأن ينسحبوا، ثم غادر إىل إيران. 
وعقب الحملة العسكرية عىل البرصة، ومدينة الصدر، 

.
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الربع السنوي، هدأت الهجامت اإليرانية يف املحافظات 
الشاملية عىل الرغم من تأكيد القوات األمريكية عىل 

استمرار عمل تلك الشبكات وامتالكها للقدرة عىل تنفيذ 
عمليات.٢٠١

حوادث األمن

انخفض عدد حوادث األمن يف العراق منذ أن أخذت 
القوات العراقية القيادة يف عمليات األمن بعد توقيع 
اتفاقية األمن األمريكية العراقية. ومن أجل الحوادث 

الشهرية والوفيات املدنية منذ ترشين الثاين/يناير ٢٠٠٤، 
انظر الشكل ٤٫٦.

وعىل الرغم من حدوث بعض اإلصابات يف القوات 
األمريكية يف العراق يف هذا الربع السنوي مقارنة 

بأي ربع أخر منذ ٢٠٠٧، إال أن هجامت ضخمة قد 
استهدفت قوات األمن العراقية ومباين الحكومة:٢٠٢
١٥ آب/أغسطس. أكرث من ٧٠ قتيل يف هجامت 

متعددة من امليلشيات الشيعية واإلرهابيني السنة.
 ٦ أيلول/سبتمرب. تم عمل كمني لثامنية جنود وقتلهم 

بالرصاص يف األنبار
١٤ أيلول/سبتمرب. تم مقتل ما ال يقل عن ١٥ فرد 

يف قوات األمن العراقي وجرح ٢٠ آخرين يف هجوم 
بقنبلة يف األنبار.

٢ ترشين األول/أكتوبر. انفجار  عىل جانبي الطريق 
يف معقل القاعدة يف العراق شامل بغداد قتال ٦ 

أشخاص مبا يف ذلك أبناء العراقيني.
٣ ترشين األول/أكتوبر. رجال مسلحون متخفيني يف 

زى رشطة احتلوا قسم رشطة يف غرب العراق وتم 
مقتل سبعة أفراد من األمن العراقي أثناء املهمة 

إلنهاء االستيالء.  
١٢ ترشين األول/أكتوبر. الهجامت تستهدف أساساً 

قوات األمن العراقية، مبا يف ذلك اثنان من التفجريات 
االنتحارية بسيارات ملغومة عىل بعد دقائق معدودة 

من مراكز الرشطة يف شامل ووسط بغداد، والتي 
اسفرت عن مقتل أكرث من ٢٠ وجرح أكرث من ٧٠ يف 

أكرث األيام دموية يف أكرث من شهر.
كام استهدفت الهجامت الكربى الجامعات الدينية 

والطائفية:٢٠٣

إال أنه وصف الجامعات بأنها شبكة إرهابية متدهورة- 
فالنظام يتفكك.١٩٧ 

ولتعويض هذه الخسارة لألموال األجنبية، تتجه 
الجامعات الشاملية إىل أنشطة سلب مثل املافيا وخاصة 

يف املوصل. واألعامل اإلجرامية بدال من اإلرهابية والعنف 
يف بعض املناطق يزداد. وكانت القوات األمريكية يف 

العراق تساعد الرشطة العراقية يف محاربة هذا الدخول 
يف الجرمية من خالل مساعدتهم يف جمع وتحليل إخبار 
خاليا القاعدة لكن مع انسحاب كامل للقوات يف كانون 

األول/ديسمرب، ويجب عىل قوات األمن العراقية أن 
تستمر يف هذه املهمة مبفردها.١٩٨ 

أمن الحدود واالنسحاب: سوريا وإيران 

أكدت جهود القوات األمريكية يف العراق لدعم التعاون 
بني العديد من وحدات قوات األمن العراقية املشرتكة يف 
تأمني الحدود عىل وقف التدفق عرب الحدود للمحاربني- 

وخاصة عىل الخط الطويل للحد الشاميل الغريب مع 
سوريا. واالنتفاضة األخرية ضد النظام الدكتاتوري يف 
دمشق قد كان لها تأثري بسيط إىل اآلن عىل الجانب 
العراقي عند الحدود. ومل يتم تسجيل تدفق لالجئني 

ومل يزد التدفق الداخيل للمحاربني األجانب. وقد 
ركزت جهود القوات األمريكية يف العراق عند الحدود 
السورية عىل بناء مراكز للتنسيق حيث يكون الجيش 

العراقي والرشطة العراقية املحلية قادرون عىل مشاركة 
املعلومات.١٩٩ 

ويف أواخر عام ٢٠١٠، كان للقوات األمريكية بالعراق 
٣٨ قاعدة عىل طول شامل العراق. ويف ٢٩ أيلول/سبتمرب 

٢٠١١، كان هناك ١٤ وحدة يف الشامل وحوايل ٥٫٠٠٠ 
جندي. ويف نهاية ترشين األول/أكتوبر، كان من املقرر 

أن تنسحب معظم هذه القوات وترتك عددا صغريا 
من القوات يف مكانها حتى ٣١ ترشين األول/ديسمرب. 
ومع توقع النسحاب كامل لوحدات القوات األمريكية 
يف العراق من شامل العراق، عمل أفراد االستخبارات 

األمريكية مع وحدات قوات األمن العراقية املحلية 
إلقناعهم باالعتامد عىل قدراتهم بدال من االستخبارات 

األمريكية، ومراقبتها واستطالعاتها.٢٠٠ 
ومنذ بداية ٢٠١١، حدثت الغالبية العظمى للهجامت 

املدعومة من إيران يف شامل العراق، مع أحداث 
متفرقة يف املحافظات الشاملية ويف بغداد. ونحو نهاية 

.
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٥ ترشين األول/أكتوبر. قتل رشطي وأصيب ٢٦ 
آخرون مبا يف ذلك ٤ من اإليرانيني الحجاج الشيعة، يف 

هجامت متفرقة.
وفقا لتقرير اإلرهاب عام ٢٠١٠ لوزارة الدولة، فعدد 
الهجامت اإلرهابية يف العراق قد انخفض بنحو ١٠٪ 

من ٢٠٠٩ إىل ٢٠١٠. لكن بالنسبة للنسبة املئوية لكل 
الهجامت حول العامل، فالعنف يف العراق قد زاد بنحو 

٥٪. ٢٠٤ والجدول ٤٫٥ يوضح الهجامت منذ ٢٠٠٦.

االغتياالت

استمرت االغتياالت يف استهداف مسئويل الحكومة 
العراقية وقادة آخرين من منظامت املجتمع املدين يف 
هذا الربع السنوي. من ٢٠ متوز/يوليو إىل ١٥ ترشين 

٢٩ آب/أغسطس. أعلنت القاعدة مسئوليتها عن 
هجوم عىل أكرب جامع للسنة يف بغداد، حيث قتل 

انتحاري ٢٧ شخصا. 
٣٠ أيلول/سبتمرب. تم مقتل ما ال يقل عن ١٠ أشخاص 

يف انفجار سيارة ملغومة بالقرب من جنازة بالقرب 
من مسجد يف وسط العراق.

١٢ أيلول/سبتمرب. أجرب مسلحون أتوبيس للحجاج 
الشيعة بالدخول يف الصحراء النائية يف غرب العراق 

يف رحلة مقدسة يف سوريا وقتلوا كل الرجال وعددهم 
٢٢ عىل منت الحافلة.

١ ترشين األول/أكتوبر. أصاب مسلحون ممثل أعىل 
الشيعة يف العراق عند عودته إىل املنزل من صالته يف 

جنوب بغداد
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اغتال مسلحون بسالح صامت عضو سابق يف مجلس 
محافظة القادسية. والشكل ٤٫٧ يضم االغتياالت األخرية 
واالغتياالت التي متت محاولتها مع ضباط األمن العراقي 

ومسئولني رفعي املستوى يف الحكومة العراقية وقادة 
املجتمع.٢٠٥ ◆

األول/أكتوبر، ما ال يقل عن ٤٠ مسئول حكومي رفيه\ع 
املستوى وقادة يف املجتمع العراقي قد تم مقتلهم يف 

أعامل عنف مستهدف، وانخفض قليال يف الربع السنوي 
األخري عندما تم اغتيال ما ال يقل عن ٤٤ مسئول 

حكومي رفيع املستوى يف الحكومة العراقية. ويف ٤ 
أيلول/سبتمرب، عضو من مجلس النواب من هجوم بقنبلة 

خارج مقره يف محافظة دياىل. بعد ثالثة أيام من ذلك، 
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حتى تاريخ ٣٠ أيلول/سبتمرب، ٢٠١١، التزمت الواليات 
املتحدة مببلغ ٢٫٥٠ مليار دوالر وأنفقت ٢٫٢١ مليار 

دوالر لتحسني سيادة القانون يف العراق.٢٠٦ ويعد 
مكتب السفارة األمريكية ببغداد ملنسق سيادة القانون 

(RoLC) هو املسئول عن تنسيق معظم الربامج 
األمريكية املستمرة التي تدعم النظام القضايئ يف العراق 
والنظام التصحيحي، وكيانات تفعيل القانون ومناهضة 

الفساد.  

التطورات العراقية ملكافحة الفساد 

التقرير السنوي للجنة النزاهة ٢٠١٠ 
 (COI) يف هذا الربع السنوي، أصدرت لجنة النزاهة

النسخة الرسمية باالنجليزية من تقريرها السنوي لعام 
٢٠١٠. وبوجه عام، اختتم التقرير أنه بينام كانت لجنة 

النزاهة تقوم بخطوات واسعة يف محاربة الفساد ضد 
مسئولني عىل مستوى منخفض متورطني يف رشاوى 

بسيطة، إال أن الهيئة ال تزال عاجزة عن مالحقة القضايا 
املعقدة ضد مسئولني رفيعي املستوى. واآليت هي النتائج 

الرئيسية للتقرير:٢٠٧
لجنة النزاهة ليست هيئة مستقلة بشكل كامل وقد 

تلقت دعام ضعيفا من الحكومة.
عجز الهيئات العراقية ملكافحة الفساد عن منع 

واكتشاف وردع الفساد يف القطاع املرصيف يسمح 

للعمالء الخبثاء بتحويل األموال بشكل غري قانوين إىل 
حسابات عرب البحار

تستمر هيئات الحكومة العراقية لتفعيل القانون يف 
استخدام أساليب بحث قدمية.

ال يزال القطاع العام عرضة لتدخل فاحش من 
سياسيني يسعون إىل الحصول عىل مكاسب غري 

رشعية.
وعىل الرغم من الشعارات األخرية الخاصة بالشفافية 

واملسائلة، إال أن بعض مسئويل الحكومة العراقية 
يستمرون يف مقاومة املسائلة الحقيقية.

يصبح مسئولون رفيعو املستوى يف الحكومة العراقية 
"من ذوي العالقات السياسية القوية أقوى حتى من 

القانون أو الدستور".

ومن أجل ملخص للنتائج النوعية للجنة النزاهة عن 
الفساد يف ٢٠١٠، انظر التقرير بع السنوي للمفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق عام ٢٠١١. 

رحيل مبعوث لجنة النزاهة املنتدب
يف ٨ أيلول/سبتمرب، قدم مبعوث لجنة النزاهة املنتدب، 

القايض رحيم العجايل، خطابا إىل رئيس الوزراء املاليك 
ومجلس الوزراء يطلب فيه املوافقة عىل ترك منصبه.٢٠٨ 

وعىل الرغم من أن القايض الذي يبلغ من العمر ٤٤ عاما 
قد تم تعيينه من قبل رئيس الوزراء املاليك يف كانون 

الثاين/يناير ٢٠٠٨، إال أن مجلس النواب مل يصوت ليؤكد 
عىل تعيينه ملدة خمس سنوات كاملة، بناء عىل طلب 

سلطة االئتالف املؤقتة (CPA) يف األمر رقم ٥٥. وبالتايل، 
عمل رحيم تحت غطاء الشك السيايس من بداية شغله 

للوظيفة، مام جعل من الصعب عليه إجراء أي رقابة 
فعالة. ويف الشهور االخرية، كان رصيحا للغاية بشأن 

التأثريات الضارة للفساد العام، متهام مامرسات مقاوالت 
حكومية احتيالية وتدخل سيايس يف أنشطة تفعيل 

القانون. 
وقد شن بعض أعضاء لجنة النزاهة من مجلس 

النواب حملة قصرية تطلب من القايض رحيم أن يعيد 
التفكري يف قراره، أو عىل األقل ليظهر لهم ويتحدث عن 

الفساد يف العراق.٢٠٩ ويف خطابه برفض الظهور أمام لجنة 
مجلس النواب، قال أنه حدد االفتقار إىل الدعم السيايس 

سيادة القانون 
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رحيم. القايض عالء جواد حميد، القايض حنون والقايض 
سعد جاريان وكام كان متوقعا، فقد اختار رئيس الوزراء 
أقرب حليف له، القايض عالء ليحل محل القايض رحيم 

كمبعوث باإلنابة. وقد تقلد منصبه بعد فرتة قصرية 
أثنائها متت إدارة لجنة النزاهة من خالل نائب املبعوث 

الكردي، القايض عزت توفيق. ومل يتم االتفاق عىل 
املبعوث املنتدب عالء من مجلس النواب.٢١٧ 

قوانني جديدة ملكافحة الفساد
يف غضون أسابيع من رحيل القايض رحيم، مرر مجلس 

النواب قوانني جديدة إلعادة هيكلة املجلس األعىل 
للتدقيق (BSA) ولجنة النزاهة. ويف منتصف ترشين 

األول/أكتوبر، مل يتم نرش القوانني الجديدة يف الجريدة 
الرسمية- وبالتايل مل تدخل حيز التنفيذ.٢١٨ ويستمر 

مجلس النواب يف الجدل حول قانون جديد للمفتشني 
 .(IGs) العموميني

والسمة األكرث داللة لكل من هذه القوانني هي أنها 
تزود مجلس النواب- وليس مجلس الوزراء- بسلطة 

لتعيني رؤساء املنظامت ومراقبة أعاملهم. إال أن القوانني 
الجديدة تحافظ عىل إطار عمل مكافحة الفساد القائم 
عىل سلطة االئتالف املؤقتة. وال تزال لجنة النزاهة هي 
الهيئة الرئيسية ملكافحة الفساد والتي من خاللها يجب 

مترير ادعاءات الفساد قبل إرسالها إىل النظام القضايئ 
من أجل الحكم. 

وبينام يشبه القانون الجديد للمجلس األعىل للتدقيق 
السلطات القانونية الحاكمة لعملياته منذ ٢٠٠٤، إال 

أن القانون الجديد للجنة النزاهة يبدل سلطات اللجنة 
بطرق عديدة ومهمة. والجدول ٤٫٦ يضع قامئة بالسامت 
الجديدة الرئيسية لكل منها. مثال، يزيل القانون الجديد 

للجنة النزاهة من اللجنة سلطة التحقيق يف ادعاءات 
بعدم الكفاءة الرسمية أو اإلهامل. ورمبا يثبت هذا 
التغيري أنه سالح ذو حدين. وسابقا، تم اتهام لجنة 

النزاهة من قبل بعض مسئويل الحكومة العراقية 
بالتحقيق يف عدد من حاالت تشمل أعامل انطوت عىل 

أكرث من مجرد أخطاء كتابية أو إدارية، مام يعوق النظم 
القضائية والتصحيحية ذات املسائل العادية. لكن كام 
أوضح عدد من مسئويل لجنة النزاهة مؤخرا للمفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق، فالطريقة الوحيدة 

ملالحقة بعض قضايا االحتيال الرئيسية كانت بالرتكيز عىل 
األعامل الورقية وامللفات ألن لجنة النزاهة قد افتقدت 

إىل القدرة التحقيقية إلجراء تحقيقات معقدة. واملوقف 
األمني واملوارد املحدودة للجنة النزاهة غالبا ما أجربتها 

لعمله يف الرقابة كسبب أسايس وراء قراره.٢١٠ وعالوة 
عىل هذا، فقد ذكر أنه "تخىل عن منصبه كرد مخلص 

لطلب استقالته يف إحدى املقابالت التليفزيونية لرئيس 
الوزراء".٢١١ وتعليقا عىل انتشار الفساد العام يف الحكومة 

العراقية، قال القايض رحيم:٢١٢
محاربة الفساد تتطلب أنظمة وسياسات وقواعد 
قانونية وال ميكن أن يقوم بها مجرد شخص واحد.

ونهب األموال العامة هو "الجزء الخفي للكفاح من 
أجل السلطة يف العراق اليوم".

والتطفل من قبل السياسيني يف مسائل تفعيل القانون 
يؤثر بشكل عكيس عىل جهود محاربة الفساد.

ويف الخامتة، عرب القايض عن تشاؤمه حيال مستقبل 
جهود مكافحة الفساد للحكومة العراقية، ذاكرا أن "ملف 

الفساد يدخل يف مرحلة االضطراب، والتسييس".٢١٣ ويف 
١ ترشين األول/أكتوبر، عاد القايض رحيم إىل منصبه يف 

القضاء العراقي.٢١٤ 
وكان القايض رحيم املبعوث الثالث للجنة النزاهة، 

عقب موىس فرج، والذي عمل كرئيس باإلنابة لعدد من 
الشهور يف أواخر ٢٠٠٧، والقايض رايض الرايض، الذي 

ترأس لجنة النزاهة من تأسيسها عام ٢٠٠٤ حتى أيلول/
سبتمرب ٢٠٠٧، عندما طلب اللجوء للواليات املتحدة 

بسبب تهديدات لحياته.٢١٥ ويف شهادة أمام الكونجرس 
األمرييك يف ٢٠٠٨ نطق القايض رايض بالعديد من 

الشهادات التي عرب عنها القايض رحيم ذاكرا التدخل 
السيايس كأحد العقبات أمام عمل لجنة النزاهة.٢١٦ 

قيادة جديدة يف لجنة النزاهة
يف أيلول/سبتمرب املايض، قدم رئيس القضاة مدحت إىل 
رئيس الوزراء أسامء ثالثة من البدالء املحتملني للقايض 
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املدفوع سياسيا. أفاد مسؤولو مكافحة الفساد العراقية 
يف املحادثات التي جرت يف هذا الربع مع املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق أنه من السابق ألوانه تقييم 
تأثري إلغاء املادة ١٣٦(ب).٢٢٤

محكمة مكافحة الفساد الجديدة يف بغداد
يف ٢٥ آب /أغسطس، أعلن املجلس األعىل للقضاء 

(HJC) ثاين محكمة تحقيقات يف بغداد والتي 
ستتخصص يف قضايا الفساد. ومثل محكمة بغداد للفساد 

املوجودة، فهذه الهيئة الجديدة سوف تتكون من ثالثة 
قضاة تحقيق ومحققني عموميني. وسيتم اإلرشاف عليها 

عىل االعتامد عىل فحص املستندات، بدال من الرقابة 
الفنية أو كشف العمليات.٢١٩ وعالوة عىل هذا، فتميل 
املحاكم العراقية إىل االنصياع إىل قبول الدليل الوثائقي.

والتأثري الكامل للقوانني التي تم متريرها من خالل 
املجلس الترشيعي سوف تكون معروفة فقط إذا صاغ 
مجلس الوزراء وهيئتان تنفيذ الترشيعات التي تحدد 
نطاق السلطات املمنوحة لها من هذه القوانني. لكن 
وفقا للجنة النزاهة ومسئويل سلطة االئتالف املؤقت، 

فالتأكيد الواضح للقوانني عىل كل من استقالل الهيئات 
عن مجلس الوزراء ورئيس الوزراء يدعم طبيعتها 

السياسية ويقلل فرصة استخدامها للتحقيق مع معاريض 
الحكومة.٢٢٠ 

النشاط ألتحقيقي األخري للجنة النزاهة
أعلنت لجنة النزاهة أن عدد قضايا الفساد الحالية يف 

هذا الربع السنوي كان ضعف العدد املوجود يف الربع 
السنوي املايض:٢٢١

عدد الحاالت املحالة إىل قضاة التحقيق (IJs) قد 
ارتفع إىل نفس الدرجة تقريبا:٢٢٢

وفقا للربنامج الدويل للمساعدة يف التدريب عىل 
التحقيقات الجنائية (ICITAP) ومستشاريه العاملني 

يف لجنة النزاهة فهذه األزمات كانت منسوبة إىل تلقي 
لجنة النزاهة عددا ضخام من قضايا الفساد من عدة 

مكاتب للمفتش العام، وإرسالها إىل قضاة التحقيق من 
أجل القضاء.٢٢٣ 

تأثريات إلغاء املادة ١٣٦
يف ١٣ حزيران/يونيو ٢٠١١، نرشت الجريدة الرسمية 
القانون الذي يفسخ البند ١٣٦ من قانون اإلجراءات 

الجنائية العراقي والذي سمح للوزراء بحصانة 
مرؤوسيهم من التحقيق. وبينام يجعل هذا الفسخ من 

السهل عىل لجنة النزاهة والهيئات القانونية األخرى 

أن تالحق العمل القانوين ضد املشتبه فيهم، إال أنه 
يزيل أيضا واحدة من الضامنات اإلجرائية ضد التحقيق 
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من قبل القايض الرئييس ملحكمة روسافا الفيدرالية 
لالستئناف، مع مسئولني آخرين من املجلس األعىل 

للقضاء. ويف اجتامعات مع املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق، علق مسئولون عراقيون ملكافحة الفساد 

عن الحاجة إىل قدرة قضائية إضافية للتعامل مع طوفان 
الفساد الذي يجب أن يذهب أمام قايض التحقيق قبل 
الحكم. وعىل الرغم من جدول األسامء قد تم تنظيفه 

بشكل منذ السنوات األوىل عندما شكلت قضايا اإلرهاب 
عائقا كبريا، إال أن املحكمة الجديدة سوف تخفف عبء 
العمل عن الدوائر األخرى، والتي أكملت ١٫٦٠٥ قضية 

يف الشهور السبعة األوىل لعام ٢٠١١. ٢٢٥ 

الدعم الدويل للتدريب عىل مكافحة الفساد
يف ٢٣ آب /أغسطس، وقعت لجنة النزاهة واألكادميية 

الدولية ملكافحة الفساد (IACA) مذكرة تفاهم تشكل 
العالقة التعاونية بني املنظمتني. وبناء عىل رشوط 

االتفاقية، فإن األكادميية الدولية ملكافحة الفساد- وهي 
وكالة بعدم من األمم املتحدة ومقرها بالقرب من 

فينا، بالنمسا- سوف تساعد لجنة النزاهة يف تصميم 
وتقديم تنمية مهنية وأخالقيات مهنية يف شكل دورات 
ملسئويل لجنة النزاهة. وسوف يتم إجراء هذه الدورات 
يف أكادميية العراق ملحاربة الفساد (IACA) يف بغداد 

ومواقع أخرى بالخارج.٢٢٦ 

هيئة مكافحة الفساد يف الحكومة اإلقليمية 
الكردستانية

يف هذا الربع السنوي، مررت الحكومة اإلقليمية 
الكردستانية قانونا يشكل هيئة مستقلة ملكافحة الفساد 

عىل غرار لجنة النزاهة- بعثة إقليم كردستان عن النزاهة 
العمومية (KRG CPI). مع السلطات األوسع والحرية 
القضائية أكرث من لجنة النزاهة، فرمبا تربز بعثة إقليم 

كردستان عن النزاهة العمومية كأحد الهيئات القانونية 
الرئيسية إلقليم كردستان. والجدول ٤٫٧ يلخص سلطات 

بعثة إقليم كردستان عن النزاهة العمومية. ملزيد من 
أنشطة تفعيل القانون يف إقليم كردستان، انظر القسم 
الخاص يف هذا التقرير "تركيز عىل إقليم كردستان".٢٢٨ 

تطورات أعامل الفساد الكبرية يف العراق 
شملت التطورات األخرية يف األمور األخرى الكبرية املتعلقة 

بالفساد ما ييل:٢٢٧
استعاد محققو هيئة النزاهة العاملون مع مسئول 

الواليات املتحدة ومسئول أطراف ثالثة، أكرث من 
١٠٠ مليون دوالر من األموال العراقية املرسوقة من 

حسابات مرصفية يف الخارج. وقد نجحت عمليات 
استعادة األموال إىل حد كبري بفضل الجهود املشرتكة 

لوزارة الخارجية ووزارة الخزانة.
يف حزيران/يونيو، اندلعت حرائق مشبوهة يف أماكن 

تخزين امللفات يف محكمة النقض يف مبنى وزارة 
الداخلية يف بغداد، مام أتلف ملفات قضايا تخص 

تحقيقات حساسة باإلرهاب.
ويف ١٩ حزيران/يونيو، اعتقل أفراد هيئة النزاهة ضابط 

مخابرات متورط يف عملية رشوة.
ويف أواخر حزيران/يونيو، ألقت قوات األمن العراقية 
القبض عىل القايض الذي كان يف حوزته مئات اآلالف 
من الدوالرات املزيفة بعملة الواليات املتحدة وعملة 

العراق والعملة اإليرانية.
ويف أواخر حزيران/يونيو، اعتقلت هيئة النزاهة أيضا 

ثالثة أشخاص يف البرصة الذي كانوا ينتحلون صفة 
محققي هيئة النزاهة لغرض الحصول عىل الرشوة.

ويف أوائل شهر آب/أغسطس، حكمت محكمة جنايات 
الرصافة عىل عقيد يعمل يف مكتب استخراج بطاقات 
الهوية الوطنية بأربع سنوات يف السجن بتهمة قبول 

رشوة يف وقت سابق من هذا العام.
وبعد عدة أسابيع، حكمت املحكمة الجنائية يف 

الرصافة عىل القائد السابق لقوات الرد الرسيع بوزارة 
الداخلية بعامني يف السجن بتهمة قبول رشوة.

ويف أيلول/سبتمرب، حكم عىل مدير عام سابق والذي 
كان مسؤوالً عن رشكة حكومية لتجارة املواد الغذائية 
يف محافظة املثنى بالسجن ملدة خمس سنوات بتهمة 

اختالس أموال الحكومة. وحكم عىل نائبه بالسجن 
سبع سنوات. 

ويف منتصف شهر أيلول/سبتمرب، أدت عملية هيئة 
النزاهة الرسية إىل إلقاء القبض عىل العديد من 

املسؤولني يف الحكومة العراقية لتورطهم يف مخطط 
لنقل عن طريق االحتيال أكرث من ١٠٠ من املمتلكات.

.( )
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برامج تدريب عىل التحقيقات املالية والتعاون القانوين 
الدويل ونظم إدارة القضايا بالكمبيوتر. 

وتقدم لجنة الشؤون القانونية الدولية الدعم الفني 
والربامج للجنة النزاهة عرب برنامج املساعدة يف التدريب 

عىل التحقيق الجنايئ الدويل التابع لوزارة العدل 
(ICITAP). وعالوة عىل هذا، فقد انتهت لجنة الشؤون 

القانونية الدولية دعم عدد من الوكاالت الحكومية 
العراقية عرب مكتب وزارة العدل للتنمية القضائية 

بالخارج، و مستشار املساعدة والتدريب ومكتب وزارة 
الخزانة للشؤون الفنية للجرائم املالية.٢٣١ 

مساعدة الربنامج الدويل للمساعدة يف التدريب عىل 
التحقيقات الجنائية لهيئة النزاهة

منذ ٢٠٠٤، مولت لجنة الشؤون القانونية الدولية 
فريقا من مستشاري برنامج املساعدة يف التدريب عىل 

التحقيق الجنايئ الدويل التابع لوزارة العدل لتدريب 
أفراد التحقيق واإلدارة يف هيئة النزاهة.٢٣٢ وقد ضمت 

األعامل األخرية للربنامج:٢٣٣
تأسيس منوذج لوضع أولويات القضايا وتحديد 

اإلجراءات لضامن أفضل توزيع للموارد النادرة عىل 
القضايا ذات القيمة العالية

برامج تنمية القدرة بتمويل أمرييك

وكجزء من اتفاقية إطار العمل اإلسرتاتيجية عام ٢٠٠٨ 
(SFA) اتفقت الواليات املتحدة والعراق عىل التعاون 
يف عدد من قضايا سيادة القانون، مبا يف ذلك تحسني 

قدرات تفعيل القانون العراقي ووكاالت مكافحة 
الفساد، ومحاربة األنشطة اإلجرامية االنتقالية، وزيادة 
التنمية املهنية للقضاء العراقي. ومن أجل تلك الغاية، 

أسست الواليات املتحدة والحكومة العراقية لجنة 
مشرتكة لتنسيق سيادة القانون (JCC) يف عام ٢٠٠٩. 
وقد اجتمعت اللجنة املشرتكة لتنسيق سيادة القانون 

يف ٣ نيسان/أبريل ٢٠١١، عندما زار نائب املحامي 
العام لوزارة العدل (DoJ) جيمس كول العراق. وقد 

ترأس االجتامع مبشاركة مع مدحت املحمود، وزير 
العدل ورئيس املجلس األعىل للقضاء. وأثناء االجتامع، 
كان الرتكيز الرئييس عىل نقل املحتجزين لدى القوات 
األمريكية يف العراق، وأمن مسئويل القضايئ العراقي، 

وتنفيذ برنامج تطوير الرشطة بناء عىل مكتب مكافحة 
املخدرات وشؤون تفعيل القانون الدويل التابع لوزارة 

 ٢٢٩.(INL) الدولة

جهود مكافحة الفساد
ويدير مكتب الشؤون القانونية بقية املساعدة األمريكية 
لهيئات مكافحة الفساد الرئيسية: ولجنة النزاهة، وقضاة 

التحقيق، واملجلس األعىل للتدقيق. يف أواخر أيلول/
سبتمرب، عادت عالقة مكتب تنسيق مكافحة الفساد 
التابع ملكتب شئون املخدرات الدولية وفرض تطبيق 

القانون إىل هذه الوكاالت بالواليات املتحدة األمريكية 
بعد عدة سنوات من العمل يف قضايا مكافحة الفساد. 

ويف األول من ترشين األول/أكتوبر، ٢٠١١، تم تجهيز 
مكتب تنسيق مكافحة الفساد التابع ملكتب شئون 

املخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون من فردين من 
وزارة الدولة واثنني من املوظفني املحليني.٢٣٠

ومتول لجنة الشؤون القانونية الدولية عدة برامج يف 
برنامج األمم املتحدة للتنمية (UNDP) ومكتب األمم 

املتحدة املعني باملخدرات والجرمية (UNODC) للعمل 
مع هيئات مكافحة الفساد العراقية. وعىل الرغم من 

أن لجنة الشؤون القانونية متول هذه املبادرات، إال أن 
أفراد األمم املتحدة تنفذها. واألمثلة تشمل برنامج األمم 
املتحدة للتنمية لبناء القدرة لقضاة التحقيق يف العراق و 

مكتب األمم املتحدة للمخدرات والجرمية والذي يجري 
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ندوة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق مع 
املفتشني العموميني العراقيني

يف ٢٠٠٤، شكلت سلطة االئتالف املؤقتة نظام املفتش 
العام العراقي، ومنذجته مثل مكاتب املفتش العام 

الفيدرايل يف الواليات املتحدة. ويعمل اآلن املفتشون 
العموميون العراقيون يف كل وزارة عراقية ويف العديد 
من الهيئات الحكومية الرئيسية. ويف آبار/مايو ٢٠١٠، 
أجرى املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ندوة 
تدريبية ألفراده من املدققني يف بغداد وفتح الجلسة 

لكبار املسئولني من املفتشني العموميني العراقيني. 
ويف جهود مستمرة ملشاركة أساليب التدقيق للمفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق مع املفتشني العراقيني، 

أجرى املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ندوة 
أخرى يف األكادميية العراقية ملكافحة الفساد تحت 

إدارة لجنة النزاهة يف هذا الربع السنوي. وكان الهدف 
من هذه الندوة هو تقاسم أساليب التدقيق يف املنح 

والعقود ومناهج املدققني األمريكيني مع املدققني 
العراقيني الذين يعملون يف مكاتب املفتش العام 

ومناقشة التشابهات واالختالفات بني أساليب ومناهج 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق والخاصة 

بالعراقيني. ومن بني الحضور كان مديرون مدققني رفيعو 
املستوى من وزارات الكهرباء والنفط والصناعة واملعادن 

واملالية والرتبية والتجارة، واالتصاالت والداخلية.

املساعدة يف تفعيل القانون
تدعم الواليات املتحدة العديد من الجهود لتطوير 

قدرات تفعيل القانون يف الحكومة العراقية مبا يف ذلك 
لجنة الشؤون القانونية الدولية بربنامج تطوير الرشطة 

الجديد، واملناقش يف الفقرة رقم ١ من هذا التقرير. 
وعالوة عىل هذا، فقد استمر مسئولو لجنة سيادة 

القانون يف العمل يف هذا الربع السنوي مع نظرائهم من 
الحكومة العراقية لبناء قدرة املؤسسات العراقية عىل 

تناول العديد من التحديات الهامة مبا يف ذلك املتاجرة 
بالبرش وغسيل األموال ومتويل اإلرهاب:٢٣٨

ويف أواخر متوز/يوليو، قدم أفارد من لجنة سيادة 
 (IOM) القانون وأفراد من املنظمة الدولية للهجرة

أربع جلسات تدريبية عن محاربة االتجار بالبرش 
لعدد ٨٦ مسئول يف الحكومة العراقية من وزارة 

الداخلية ووزارة العمل والشؤون االجتامعية وخدمة 
املخابرات الوطنية العراقية.

وقد استضاف املستشار القانوين لوزارة العدل يف تركيا 
مسئولني من لجنة سيادة القانون والحكومة العراقية 

تيسري تدبري ندوة للتحقيق يف االحتيال ألربعة عرش 
عضوا يف لجنة النزاهة بالتعاون مع خدمة التحقيق 

الجنايئ التابع لوزارة الدفاع.
إكامل دورة تدريبية من أسبوعني للمدرب واملتدرب 

لعدد ١٣ فرد يف لجنة النزاهة، معظمهم كانوا من 
وحدة كشف الكذب وسوف يستمرون يف تدريب 

٥ أو ٦ أفراد جدد عىل كشف الكذب يف أواخر هذا 
العام.

يف هذا الربع، ذكر مكتب شؤون تفعيل القانون 
بأنه تلقى متويالً إضافياً ملواصلة دعم الربنامج الدويل 

للمساعدة يف التدريب عىل التحقيقات الجنائية لهيئة 
النزاهة حتى ٣٠ حزيران/يونيو عام ٢٠١٢. ٢٣٤ وبينام 

يدخل الربنامج الدويل للمساعدة يف التدريب عىل 
التحقيقات الجنائية  مراحله النهائية، فإن األهداف 

الرئيسية مبا يف ذلك مساعدة هيئة النزاهة يف مبادرتها 
لتدريب اللغة اإلنجليزية، Tumooh ("الطموح"، 

يف العربية)، والتي تدعم تطوير األكادميية العراقية 
ملكافحة الفساد (IAFC) وتعمل مع كبار مسئويل هيئة 
النزاهة لتحسني الكفاءة التنظيمية.٢٣٥ ويف إطار التحضري 

لالنتهاء من الربنامج، يعمل الربنامج الدويل للمساعدة 
يف التدريب عىل التحقيقات الجنائية مع مسئويل 

مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية الذين 
سيتولون تقديم املساعدة لهيئة النزاهة بعد انتهاء 

الربنامج الدويل للمساعدة يف التدريب عىل التحقيقات 
الجنائية.٢٣٦ وتتحدد الخطط املوضوعة مكتب األمم 

املتحدة املعني باملخدرات والجرمية بتدريب موظفي 
هيئة النزاهة يف اسرتداد املوجودات وغريها من تقنيات 

أساليب التحقيق املايل.٢٣٧ 

.
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ومن املحدد أن تبدأ دورة تدريبية عىل مدار األربعة 
أسابيع لألمن الشخيص يف ترشين األول/أكتوبر ٢٠١١ 
ويتوقع أن تقدم لعدد ٥٠ طالباً. يعتزم أفراد الرشطة 

القضائية األمريكية حضور عدة دورات وتقديم املساعدة 
عند طلبها من مجلس القضاء األعىل للمدربني.٢٤٤

اإلدارة القانونية 
هدفت املبادرات إىل تحديث إدارة املحكمة العراقية، 

بتمويل من الشؤون الدولية للمخدرات وتفعيل 
القانون:٢٤٥

منحة من ٤٫٥ مليون دوالر للمركز الوطني ملحاكم 
الدولة إلصالح القطاع القضايئ (تنتهي يف أيلول/

سبتمرب ٢٠١٢)
منحة ١٫٤ مليون دوالر ملعهد القانون الدويل وحقوق 

اإلنسان إلدارة السجل الرقمي واألرشفة (تنتهي يف 
نيسان/أبريل ٢٠١٢)

متيض الواليات املتحدة إىل األمام أيضا مع برنامج 
ارشادي ممول من صندوق دعم االقتصاد بقيمة ٤٫٢ 

مليون دوالر ملساعدة وزارة العدل (MOJ) عىل تحديث 
مكتب السجل العقاري (RERO). ويف أواخر حزيران/

يونيو، وقع سفري الواليات املتحدة جيمس جيفري 
ووزارة العدل اتفاق تذكاري مبناسبة إطالق هذا الجهد 

ألمتتة عمليات حفظ السجالت يف مقرات مكتب السجل 
العقاري يف بغداد ويف ستة مكاتب فرعية. وكجزء من 

هذه املبادرة املشرتكة، خصصت الوزارة ١٠ مليون دوالر 
لتحديث جميع مكاتب السجل العقاري ال٩٠ يف جميع 

أنحاء العراق.٢٤٦

وإقليم كردستان يف اسطنبول يف مؤمتر عن متويل 
اإلرهاب وغسيل األموال. 

ومنحة لجنة الشؤون القانونية الدولية التي تبلغ ٤٫٧ 
مليون دوالر تدعم أيضا تدريب الرشطة العراقية من 

خالل اتفاقية تعاون مع االتحاد الدويل لرؤساء الرشطة 
والذي سوف يستمر حتى أيلول/سبتمرب٢٠١٣. ٢٣٩ 

برامج العدل
أعلنت الشؤون الدولية للمخدرات وتفعيل القانون 

أن مخصصات الصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات 
وتطبيق القانون يف شباط/فرباير ٢٠١١ ومتويالت صندوق 
دعم االقتصاد يف العام السابق قد تم تحويلها من الوكالة 

األمريكية للتنمية الدولية وسوف تركز عىل:٢٤٠
مساعدة املجلس األعىل للقضاء ومحاكم املحافظات 

ومؤسسات العدل الجنائية يف تحديد وتناول العوائق 
املهمة أمام التوظيف الفعال والكف لنظام العدل 

الجنايئ.
رشاكة مع املجلس األعىل للقضاء لتحسني قدرة 

العراق عىل توفري تعليم قانوين مستمر للقضاة وأفراد 
املحكمة اآلخرين.

تطوير قدرة الحكومة العراقية عىل تقييم وتناول 
تهديدات األمن للمرافق القضائية وأفرادها.

تحديث عمليات إدارة املحكمة لجعلها أكرث شفافية 
وكفاءة.

األمن القضايئ
تم مقتل ما ال يقل عن ٤٧ قايض منذ ٢٠٠٣. ٢٤١ ويقود 
ممثلو خدمة املارشاالت (USMS) الجهود األمريكية يف 
مساعدة املجلس األعىل للقضاء يف تحسني األمن للقضاء 

العراقي. والهدف هو مساعدة املجلس األعىل للقضاء 
يف تطوير أسلوبه الخاص يف الحامية وذلك من خالل 

مبادرات تنمية القدرة بناء عىل برامج تدريب مبارشة.٢٤٢ 
ويف متوز/يوليو، ارشف ممثلو خدمة الجرناالت عىل دورة 
من التدريب ملدة أسبوعني ألفراد األمن القضايئ والذين 
تم تعليمهم من خالل معلمني عراقيني والذين تخرجوا 
من دورات تدريبية قدمها ممثلو خدمة الجرناالت. كان 

عرشة من الطالب من وزارة العدل، وسبعة من األمن 
املكلفني بحامية رئيس مجلس محافظة بغداد. ومن 

املتوقع أن يعمل الخريجني كمدربني يف الدورات التالية 
املستقبلية.٢٤٣ 

( ) .
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يف التدريب عىل التحقيقات الجنائية الفئة القليلة من 
املحتجزين العراقيني املتبقيني يف السجون األمريكية 

إىل دائرة االصالح العراقية (ICS). ويف قمة العصيان، 
تم وضع ما يزيد عن ٢٥٫٠٠٠ يف الرعاية األمريكية. 
أثناء عملية النقل، نسق مستشارو برنامج املساعدة 
يف التدريب عىل التحقيق الجنايئ الدويل مع خدمة 

التصحيحات العراقية لضامن أن كل املحتجزين املنقولني 
قد تعرضوا ألمر اعتقال عراقي سليم، أو احتجاز أو إدانة 
جنائية. وقد ادعت خدمة التصحيحات العراقية السيطرة 

الكاملة عىل معسكر كروبر، مبا يف ذلك كومبوند سفني، 
والذي استضاف بقية املحتجزين. ومرفق معسكر كروبر 

هو االن جزء من سجن كارش العراقي.٢٤٨ 
ويساعد مستشارو برنامج املساعدة يف التدريب عىل 
التحقيق الجنايئ الدويل خدمة التصحيحات العراقية يف 

تخطيط ملؤمتر املراقبني العراقيني، ليعقد قبل ترشين 
األول/ديسمرب. وسيكون هدف املؤمتر مناقشة القضايا 

والتحديات التي تواجه التصحيحات العراقية، مبا يف ذلك 
الرعاية الطبية للسجناء، وإدارة املتهمني كبار السن، 

وإعادة ترابط املجتمع، وإدارة الطواري، وقضايا تعاطي 
املخدرات، والتعامل مع محتجزي األحداث.٢٤٩ 

ومن املتوقع أن يبقى مستشاري الربنامج الدويل 
للمساعدة يف التدريب عىل التحقيقات الجنائية عىل 

الوجود يف مجمع سجن الرصافة وسجن الكرخ، واملركز 
الوطني للتدريب واإلصالح حتى كانون األول/ديسمرب 
٢٠١١، وهو املوعد املقرر لنهاية الربنامج. وحتى ذلك 

الحني، يخطط برنامج املساعدة يف التدريب عىل 
التحقيق الجنايئ الدويل للرتكيز عىل املراقبة والنصح 

ملسئويل التصحيح العراقي مع تأكيد خاص عىل العمل 
مع املدير العام املعني الجديد للتصحيحات العراقية، 

الذي بدا عمله يف آب/أغسطس.٢٥٠ ◆

املساعدة القانونية
يف ١٤ أيلول/سبتمرب ٢٠١١ منح برنامج العدل التابع 
للوكالة األمريكية للتنمية الدولية أوىل جوالت املنح 

ملنظامت العراقية غري الحكومية وكليات الحقوق وبرامج 
املجتمع املدين األخرى لدعم تدبري املساعدة القانونية 
للفئات املحرومة يف العراق. وتضم هذه املجموعات 

النساء واألرامل واملطلقات واأليتام واألقليات واملعاقني 
واألشخاص الذين يفتقرون إىل مستندات الهوية. منح 

للجولة األوىل بقيمة ١٫٢ مليون دوالر وتم توزيعها خالل 
١٥ منحة للمنظامت العراقية. املؤسسات املدعومة من 
هذا الربنامج تشمل اتحاد القطب العراقي وكلية بغداد 

للقانون، وكليات الحقوق العراقية العديدة. كل منحة 
هي بقيمة ٨١٫٠٠٠ دوالر ومصممة لدعم مرشوعات 

مدتها ٦ إىل ١٢ شهرا. الوصول إىل خطط برنامج العدالة 
ملنح أكرث من ٦ ماليني دوالر يف شكل منح ملشاريع يف 

بغداد وأربيل وكربالء ومتيم والبرصة.٢٤٧ 

مساعدة التصحيحات
ويف هذا الربع السنوي، أعلن برنامج املساعدة يف 

التدريب عىل التحقيق الجنايئ الدويل أنها ساعدت 
يف تدريب ما يزيد عن ١٥٫٠٠٠ موظف تصحيحي يف 

برنامج تصحيحات العراق. خالل عام ٢٠١١، واصل 
الربنامج الدويل للمساعدة يف التدريب عىل التحقيقات 

الجنائية سحب موظفيه، وإغالق البعثات يف "فورت 
سوسه" وسجن الكاظمية األمني املشدد ومرفق احتجاز 
الكاظمية يف جمجامل والبرصة. ,يف منتصف شهر متّوز/

يوليو، نقلت القوات األمريكية يف العراق التي تعمل 
عن كثب مع مستشارين من الربنامج الدويل للمساعدة 

 .
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مدفوعا باألسعار املرتفعة لخام النفط واألعامل العامة 
الضخمة املمولة من الحكومة، من املتوقع أن يسجل 
االقتصاد العراقي منوا قويا هذا العام. ويخطط البنك 

املركزي العراقي (CBI) بأن ينمو إجاميل الناتج القومي 
(GDP) بنحو ٩٫٦٪ يف عام ٢٠١١. وقد راجع صندوق 

النقد الدويل تنبؤه للربع السنوي لعام ٢٠١١، وهو أيضا 
٩٫٦٪- قد انخفض من تقدير ١٢٫٢٪ يف آذار/مارس ٢٠١١ 

قبل ظهور املخاوف من بطء النمو العاملي.٢٥١ 
النازعات السياسية األهلية عىل السيطرة عىل 

الرثوة النفطية للبالد، مع التوترات يف البنية التحتية 
لنفط الدولة القدمية والشك يف أسعار النفط الخام يف 

االقتصاد العاملي املضطرب، كل هذا يطرح أسئلة حول 
القدرة عىل الحفاظ عىل ارتفاع ثابت ملكاسب التصدير 

األساسية للمحافظة عىل هذا النمو. وهناك عالمات 
أيضا عن أن التوترات السياسية مع دول الجوار ميكن 
أن تؤثر عىل النشاط االقتصادي. واإلرضابات الجوية 

الرتكية واإليرانية يف املناطق الحدودية قد تزامنت مع 
انخفاض يف مستوى االستثامر األجنبي املبارش يف اإلقليم 
الكردي، والحكومة املحلية يف البرصة يف مرحلة من هذا 
الربع السنوي قد أعلنت أنها مل تعد تعمل مع الرشكات 

العاملة يف الكويت.٢٥٢ ومن أجل مقارنة إجاميل الناتج 
القومي الحقيقي للعراق ومعدالت منو سعر املستهلك 

مع معدالت سعر دول الرشق األوسط األخرى ودول 
شامل أفريقيا املصدرة للبرتول، انظر الشكل ٤٫٨.

التوجهات والتطورات االقتصادية الهامة

املؤرشات
ربحت الحكومة العراقية ٢٠٫٦٨ مليار دوالر من عائدات 

البرتول هذا الربع السنوي، موفرة له إيرادات بنحو 
١٩٫٦٤ مليار دوالر بعد التزام ٥٪ مدفوعات لضحايا 

غزو صدام حسني للكويت يف ١٩٩٠-١٩٩١، كام قىض 
مجلس األمن التابع لألمم املتحدة. وقد شكلت القيمة 

اإلجاملية إليرادات انخفاضا بنحو ٤٦٩ مليون دوالر عن 
إيرادات الربع السنوي السابق قبل ٢٠٠٣ وهو ٢٠٫١١ 
مليار دوالر. وال يزال ثالثة أرباع األداء مرتوكا للحكومة 
تدير ٢٣٪ فوق مخططات عائدها يف ٢٠١١. وبالفعل، 

فإيرادات خام النفط عن األشهر الثامنية األوىل لعام 
٢٠١١ قد تجاوزت شهور كل عام ٢٠١٠. ٢٥٣

والرقم األحدث للبطالة الرسمية وهو ١٥٫٣٪ يرجع 
إىل ٢٠٠٨، إال أن مزيدا من التقديرات الحالية غري 
الرسمية تضع رقم العراقيني العاطلني بالقرب من 

٣٠٪ إذا تم إدراج املوظفني املوجودين عىل مستوى 
املرشوعات اململوكة للدولة (SOEs). من جانب، يعكس 

هذا الحقيقة التي تقول أن قطاع البرتول، من خالل 
أضخم مساهم يف االقتصاد العراقي، يوفر فقط ١٪ من 

إجاميل البطالة.٢٥٤ 
وبيانات الرأي العام املنشورة من مركز جالوب ديب يف 
هذا الربع السنوي قد اقرتحت أن العراقيني قد أصبحوا 
أكرث تشاؤما حيال سوق الوظائف والظروف االقتصادية 

العامة يف الدولة. وبني آب/أغسطس ٢٠٠٩ وآذار ٢٠١١، 
فالذين قد اعتقدوا أن االقتصاد كانوا يسوء أكرث قد زادوا 

االقتصاد 

.  , /   ,IMF :

النمو الفعيل يف إجاميل الناتج امليل وسعر االستهالك، العراق يف 
مقابل الدول املصدرة للنفط يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا  
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التحتية.٢٥٧ وسيظل هذا غري متغري عىل األقل يف السنوات 
الثالثة أو الخمسة القادمة، ألن جهود إنعاش تنافسية 

القطاعات غري البرتولية، مثل التصنيع والزراعة، قد ثبتت 
صعوبتها.٢٥٨ 

وبورصة العراق لألوراق املالية املتنامية قد استمرت 
يف القفز إىل اتجاه إقليمي يف هذا الربع السنوي، مع 

ارتفاع طفيف بسبب انخفاض دليل مكون العرب 
املعياري والضعيف ألسواق األسهم العادية يف ١١ دولة 

يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا. وعىل الرغم من صغر 
حجمها مقارنة باملعايري اإلقليمية، إال أن بورصة العراق 

ميكن أن نعتربها باروميت الثقة يف القدرة طويلة املدى 
لالقتصاد العراقي.٢٥٩ وملقارنة الئحة بورصة العراق 

بالئحة مكون العرب جميعا، انظر الشكل ٤٫٩. 
وقد حافظت الحكومة العراقية عىل أولويات 

االستثامر يف البنية التحتية بالرتكيز عىل النقل والكهرباء 
واإلسكان يف هذا الربع السنوي. وامليناء الجديد املخطط 

لشبه جزيرة الفاو واملقدر بتكلفة تزيد عن ٦ مليار 
دوالر هو أضخم املرشوعات الفردية للبنية التحتية. 

ومن املتوقع أن عمل التصميم للميناء سيتم إكامله يف 
العام القادم.٢٦٠ 

والنزاع عىل االستخدام القانوين للمجاري املائية 
الساحلية بالقرب من العراق والكويت قد استمر يف 

هذا الربع السنوي ألن العراق قد انتقد خطط الكويت 
لبناء ميناء رئييس يعرب املمر املايئ لشط العرب والذي 

من ١٤٪ إىل ٣٧٪ بينام رقم الذين اعتقدوا أنه كان "وقتا 
سيئا" للبحث عن وظيفة قد ارتفع من ١٤٪ يف شباط/

فرباير ٢٠١٠ إىل ٦٥٪ يف آذار/مارس ٢٠١١. ٢٥٥  
وقد ارتفع التضخم األصيل يوم بعد يوم إىل ٧٫٦١٪ يف 

آب/أغسطس- وهو أربع مرات أكرث من املعدل يف آب/
أغسطس ٢٠١٠ وزيادة من معدل ٦٫٣٪ قد تم تسجيله 
يف أيار/مايو ٢٠١١ ويذكر املحللون أسعار السلع كدافع 

رئييس للتضخم. وعىل الرغم من االرتفاع، فال يزال 
العراق أدىن من متوسط ١٠٫٨٪ بالنسبة للدول املصدرة 

للبرتول يف الرشط األوسط ومنطقة شامل أفريقيا.٢٥٦
وعىل الرغم من زيادة التضخم، فقد ظل معدل 

سياسة البنك املركزي العراقي غري متغري عند ٦٪ يف هذا 
الربع السنوي، كام كان معدل رصف الدوالر، والذي ظل 

ثابتا عند ١٫١٧٠ دينار عراقي. وقد أعلن البنك املركزي 
العراقي عن زيادة يف احتياطي العملة األجنبية إىل ٥٨ 

مليار دوالر يف هذا الربع السنوي، بزيادة ٢٦٪ من بداية 
عام ٢٠١١. وبالنسبة التجاهات املؤرشات االقتصادية 

الرئيسية، انظر الشكل ٤٫١٠.

التطور الجديد
مع بيع النفط الخام الذي يفرس ٩٥٪ من إجاميل 

عائدات التصدير وتقريبا ٩٠٪ من دخل الحكومة، 
يظل العراق دولة نفطية تعتمد بشكل أسايس عىل 

دخلها من النفط لتمويل برنامج طموح لتجديد البنية 

-

-
-
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النفط والغاز

وافق مجلس الوزراء عىل مرشوع قانون الفحم املايئ يف 
هذا الربع السنوي، وأرسله إىل مجلس النواب من أجل 

املناقشة. والترشيع املقرتح سيشكل لجنة قوية فيدرالية 
للنفط والطاقة يرأسها رئيس الوزراء وتتسلح بالسلطة 

لضامن أن التحكم يف قطاع النفط والغاز العراقي 
سيكون يف بغداد. وموافقة مجلس الوزراء قد أشعلت 
توترات كانت خامدة بني الحكومة العراقية وحكومة 
الحكم الذايت الكردستاين (KRG)  عىل السيطرة عىل 

الرثوة النفطية يف املنطقة. ويف أوائل أيلول/سبتمرب، 
شجبت حكومة الحكم الذايت الكردستانية مرشوع 

القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وأسمته بأنه 
"مناقض لكل ما تم االتفاق عليه مسبقا فيام يتعلق 

بقانون الفحم املايئ". وقد اتهمت الحكومة بتحريف 
محتوى املرشوع ألعضاء الوزارة من أجل كسب املوافقة 

الرسيعة ملا أسمته "خرق الثقة". ٢٦٣ 
وقد طالبت لجنة الطاقة مبجلس النواب مترير قانون 

الفحم املايئ ألن السعر الخاص باملوافقة عيل عقود 
التطوير قد تم التوقيع عليه بالفعل مع رشكات النفط 

الدولية  (IOCs). ومرشوع القانون البديل ملجلس 
النواب سيعمل عىل عدم مركزية السيطرة املهمة عىل 

موارد النفط العراقية، وخاصة يف إقليم كردستان.٢٦٤ 

سوف ينافس نفسه. واالدعاءات من جانب أعضاء 
مجلس النواب بأن امليناء الكويتي سوف يؤثر عىل 

املنافع االقتصادية البحرية للعراق قد أدى إىل زيارات 
إىل الكويت من مسئولني من الوزارات العراقية للشؤون 
الخارجية والنقل وكذلك لجنة فنية رفيعة املستوى. ومل 

يتم إىل اآلن اإلعالن عن نتائج اللجنة وكذلك مل يتخذ 
مجلس الوزراء موقفا رسميا، ومع هذا، فقد ظلت 

التوترات كبرية حتى نهاية هذا الربع السنوي.٢٦١ 
وعىل الرغم من االستثامرات الجديدة الكبرية التي 
تم اإلعالن عنها بالنسبة لإلقليم الكردستاين يف الربع 

السنوي، إال أن لجنة االستثامر الكردستانية قد أعلنت 
عن انخفاض كبري يف التقدم العام لالستثامر الخارجي 

املبارش يف اإلقليم أثناء الشهور التسعة األوىل لعام 
٢٠١١. وقد تزامن االنخفاض مع موجة من االضطرابات 

العامة يف املدن الكبرية مبكرا يف العام والعمليات 
الرتكية اإليرانية ضد املجموعات املسلحة يف املناطق 
الحدودية الشاملية النائية للمنطقة. وبعد أن سحب 

إقليم كردستان ٣٫٩٣ مليار دوالر يف االستثامرات الدولية 
يف عام ٢٠٠٩ و٤٫٧٦ مليار دوالر يف عام ٢٠١٠، أعلنت 

اللجنة أن املستوى قد انخفض إىل ١٫٠٥ مليار دوالر 
بالنسبة للشهور التسعة األوىل من عام ٢٠١١. ٢٦٢ 

.   :
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ومسودات العقود الخاصة بالجولة الجديدة تعطي 
وزارة البرتول السلطة يف أن متنع التطوير التجاري 

للحقل ملا يزيد عن سبع سنوات. وبالعكس، فرشكات 
البرتول املعرضة لحظر التطوير سيكون لها الحق يف أن 
تفسخ العقد وتسرتد التكاليف مع ٥٪.٢٧٠ ورشط تأخري 

التطوير رمبا يكون عالمة أخرى قررت الحكومة العراقية 
أن ترتاجع عنها من هدف اإلنتاج املعلن يف العام املايض 

ليحقق متوسط إنتاج ١٢ مليون برميل بحلول ٢٠١٧. 
وبينام شكك متخصص الطاقة فيام إذا كان من املمكن 

تحقيق هذا الهدف، إال أن البيانات الرسمية األخرية من 
مسئولني عراقيني تشري إىل أن حكومة العراق رمبا قد 

علمت أن هذه اإلسرتاتيجية هي اقل يف املنفعة القومية 
العراقية من املحافظة عىل حجم أقل من اإلنتاج عىل 

مدار فرتة أطول من الوقت.٢٧١ 
وذلك التعديل يف اإلسرتاتيجية سيتطلب إعادة 

التفاوض عىل عقود التطوير من جوالت مناقصات 
مبكرة والتي تكافئ العاملني بالنسبة لتحقيق أهداف 

إنتاج عالية. وإذا اختارت الحكومة العراقية خفض 
اإلنتاج، فتلك العقود ستطلب من الحكومة العراقية 

أن تدفع ملشغيل الحقل مقابل النفط الذي مل يتم 
إنتاجه.٢٧٢ 

واملحادثات بني االتحاد الذي تقوده ايكسون موبايل 
للرشكات البرتولية الدولية ووزارة البرتول قد استمر هذا 

الربع السنوي فيام يخص املفاهيم التجارية ملرشوع 
توفري مياه البحر الذي يتكلف مليارات الدوالرات والذي 

سيوفر حقن ٤ مليون برميل من مياه البحر يف الحقول 
الجنوبية الضخمة البرتولية- وهي عملية الزمة الستعادة 

كميات أكرب من النفط الخام. وميكن منح العقود 
التمهيدية للمرشوع مبكرا يف الربع السنوي الرابع لعام 

 ٢٠١١. ٢٧٣

صادرات النفط الخام وتوسيع السعة
أن الشحنات املسجلة لخام النفط من ميناء نفط البرصة 

يف الجنوب يف هذا الربع السنوي كانت كافية العتامد 
انخفاضا يف الصادرات الجنوبية إىل امليناء الرتيك عىل 

البحر املتوسط سيهاند.٢٧٤ ونتيجة لهذا، كانت صادرات 
العراق قد وصلت إىل ٢٫١٨ مليون برميل يف هذا الربع 
السنوي، بانخفاض ١٪ عن الربع السنوي املايض، لكن 

مع ١٧٪ زيادة عن نفس الربع السنوي من عام ٢٠١٠. 
٢٧٥ وقد انخفضت الصادرات الجنوبية من ٥٧٣٫٠٠٠ 

برميل يف اليوم يف حزيران/يونيو إىل حوايل ٤٦٠٫٠٠٠ 

وفيام يتعلق بخام النفط وإنتاجه ومستويات التصدير 
منذ ٢٠٠٣، انظر الشكل ٤٫١١.

وقد تم الشعور بتأثري النزاع يف كل مكان من قطاع 
البرتول. ففي أوائل أيلول/سبتمرب، أزالت الحكومة 

العراقية رشكة برتول أمريكية وهي هيس املتحدة من 
قامئة تزيد عن ٤٠ رشكة غري مؤهلة للمزايدة عىل 

الرخصة الرابعة املقررة آلذار/مارس القادم. وقد كانت 
الرشكة الوحيدة املدرجة ذات الروابط التجارية مع 
إقليم كردستان. وانخفاض صادرات خام النفط من 
إقليم كردستان قد تيل موافقة مجلس الوزراء عىل 

مرشوع القانون، عىل الرغم من أن بيان إقليم كردستان 
قد نسب التأخر إىل مشكالت فنية وليس سياسية.٢٦٥ 

 والترشيع من أجل إنشاء رشكة عراقية وطنية للبرتول 
(INOC) والذي طاملا كان يعترب رفيق قانون الفحم 

املايئ، مل يكن حارضا أمام مجلس النواب يف هذا الربع 
السنوي.٢٦٦

إنتاج النفط الخام وتنمية الحقول 
إنتاج خام النفط يف هذا الربع السنوي يف الحقول 

الشاملية والجنوبية للعراق مل يتغري بشكل كبري عن 
الربع السنوي السابق. وإجاميل املتوسط اليومي لعدد 
٢٫٥٦ مليون برميل يف اليوم (MBPD) كان ١٠٪ اعيل 

من نفس الفرتة من العام املايض، لكنه اقل من متوسط 
مستوى إنتاج النفط الخام املخطط له من الحكومة 

العراقية لعام ٢٠١١ وهو ٢٫٧٥ مليون برميل يف اليوم.٢٦٧ 
وخام النفط املنتج يف إقليم كردستان- وهو حاليا 

١٤٠٫٠٠٠ برميل يف اليوم- ليس مدرجا يف أرقام اإلنتاج 
القومي.٢٦٨

جولة الرخصة الربعة للبرتول والغاز 
يف هذا الربع السنوي، أعلنت وزارة البرتول عن قامئة 
مراجعة من ٤٦ رشكة يقال أنها مؤهلة للمشاركة يف 
الجولة الرابعة لرخصة البرتول والغاز املعاد جدولتها 
يف هذا الربع السنوي آلذار/مارس القادم. ويف العرض 

حقوق البحث عن ١٢ حقل، وغالبيتها يف مناطق مل 
يحدث بها تنقيب من قبل يف الدولة. والقامئة الجديدة 

قد مثلت صايف زيادة خمس متقدمني- ستة رشكات 
جديدة أجنبية للبرتول من أوروبا والرشق األوسط وإزالة 

رشكة هيس املتحدة. وتسعة من الرشكات املدرجة هي 
من اليابان، وخمسة من روسيا، وأربعة من الصني. 
 ،ExxonMobil وثالثة من الواليات املتحدة: رشكة

 ٢٦٩.. Chevronورشكة ،Occidental ورشكة
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بنفس الفرتة من العام ٢٠١٠. وقد انخفض إنتاج وقود 
الديزل بنحو ١٥٪ والجازولني بنحو ٢٧٪ والكريوسني 

بنحو ٤٨٪ والغاز املسيل بنحو ٢٨٪. وارتفعت واردات 
وقود الديزل مثانية أضعاف تقريبا، إىل ٢٫٩٢ مليون لرت 
يف اليوم مقارنة بنفس الفرتة من العام ٢٠١٠. وبالنسبة 

للربع السنوي التنفيذي الثاين، فلم يستورد العراق 
كريوسني عىل الرغم من انخفاض اإلنتاج املحيل.٢٧٨ وقد 
زادت واردات الجازولني بنحو ٣٨٪ عن نفس الفرتة من 
العام ٢٠١٠، بينام انخفضت واردات الغاز املسيل بنحو 

.٪٣٤
ويف هذا الربع السنوي، وقعت وزارة البرتول اتفاق 

تدابري مع اتحاد ايطايل بقيادة سيابيم لبناء مصفاة 
بقدرة ٢٠٠٫٠٠٠ برميل يف اليوم يف محافظة كربالء. 

وتقدر تكلفة املرشوع بنحو ٦٫٥ مليار دوالر. وقد أشار 
إعالن الحكومة العراقية أنه إذا انتقلت رشكة سيابيم يف 
التصميامت التمهيدية، فيمكن أن يتبع ذلك عقدا كامال 

للمرشوع.٢٧٩ ووقعت أيضا وزارة البرتول اتفاق تفاهم 
متهيدي (MOU) مع الرشكة املرصية كاال لبناء مصفاة 

بقدرة ١٥٠٫٠٠٠ برميل يف اليوم يف املوصل، والتي سيتم 
تغذيتها بخام النفط من حقول النجمة والقيارة. وتعطي 
مذكرة التفاهم للمقاول ثالث سنوات ليبدأ البناء وخيار 

لتسويق منتجات املصفاة محليا من خالل سلسلة من 
محطات الغاز. وكال االتفاقني يتبع تغيريات يف القانون 

العراقي قد حدثت مبكرا يف هذا العام والتي تقدم 
لرشكات القطاع الخاص استثامرا يف املصايف بخصم ٥٪ 

عىل التغذية بخام النفط.٢٨٠ 

الغاز الطبيعي
أنتج العراق متوسط ١٫٥٧٨ مليون قدم مكعب يف اليوم 

(MCFD) من الغاز الطبيعي أثناء األشهر الثامنية األوىل 
من عام ٢٠١١ مبا يف ذلك ١٫١٥٣ مليون قدم مكعب 
من حقول النفط الجنوبية و٤٢٥ مليون قدم مكعب 

من رشكة برتول الشامل. ومع هذا، فقد زاد العراق من 
متوسط ٨٩٨ مليون قدم مكعب من الغاز أثناء هذه 
الفرتة، مبا يف ذلك ٧٥١ مليون قدم مكعب من حقول 

النفط الجنوبية.٢٨١ 
وأرقام اإلنتاج ال تشمل الغاز املنتج يف إقليم 

كردستان، حيث زيادة الكميات التجارية من الغاز 
ليست قانونية. ويتم تزويد محطات توربينات االحرتاق 

يف املنطقة بالوقود من خالل الغاز الطبيعي املنتج 
محليا. ويخطط إقليم كردستان الستخدامه الحتياطي 

برميل يف اليوم يف متوز/يوليو وآب/أغسطس قبل العودة 
إىل متوسط ٥٨٤٫٠٠٠ برميل يوميا يف أيلول/سبتمرب.٢٧٦ 
ويف هذا الربع السنوي انتقلت لحكومة العراقية إىل 

توسيع مرافق تصدير خام النفط يف شبه جزيرة الفاو يف 
الخليج الفاريس. ويف آب/أغسطس، منحت عقد مببلغ 

٤٧٢ مليون دوالر ملدة عامني لرشكة ايطالية تسمى 
سيابم لبناء مرىس ذو نقطة واحدة (SPM) مع سعة 
تصدير ٩٠٠٫٠٠٠ برميل يف اليوم بجانب خط أنابيب 
بطول ٣١ ميل يربط املرىس مبرفق تخزين خام النفط 

يف الفاو. ويف منتصف ترشني األول/أكتوبر، أعلنت 
رشكة برتول جنوب العراق عن عقد مببلغ ٥١٨ مليون 

دوالر مع رشكة أوف شور ليتون االسرتالية لبناء رصيفني 
بعيدين عن الساحل، ومرىس من نقطة واحدة وخط 

أنابيب بقطر ٤٨ بوصة يربط املرافق مبزرعة التخزين 
يف الفاو. وقد أعلنت أوف شور اليتون عن عقد مببلغ 
٧٩ مليون دوالر لبناء مرىس منفصل يف نفس املنطقة 
يكتمل يف أوائل ٢٠١٢. وأول هذه السلسلة من مرىس 

عدد ٩٠٠٫٠٠٠ برميل يوميا الجديد من الفاو سيبدأ 
يف لتشغيل يف كانون الثاين/يناير ٢٠١٢، ومع هذا فقد 

كانت هناك تقارير تقول أنه من املمكن أن يتأخر حتى 
أواخر شباط/فرباير أو آذار/مارس.٢٧٧ 

معامل التكرير ومنتجات البرتول
أنتجت املصايف العراقية وقود ديزل وجازولني وكريوسني 
وغاز مسيل (LPG) أقل يف هذا الربع السنوي، مقارنة 
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مناقصة عامة ومنت هذه املعارضة منذ توقيع صفقة 
معدلة باألحرف األوىل يف متوز/يوليو.٢٨٣ 

وقد اختتم العراق صفقة رئيسية للغاز الطبيعي 
يف هذا الربع السنوي، موقعا عىل عقد مع رشكة الغاز 

الكورية لتطوير حقل عكاظ يف غريب األنبار، واملقدر بأنه 
يحتوي عىل احتياطي ٥٫٦ تريليون قدم مكعب. وجاءت 

املوافقة مبقاومة من زعامء القبائل املحلية مطالبني 
بتنازالت يف مقابل دعمهم.٢٨٤ 

وقعت وزارة النفط مذكرة تفاهم مع إيران وسوريا 
يف هذا الربع لبناء خط أنابيب للغاز بتكلفة ١٠ مليار 

دوالر والذي من شأنه أن ينقل الغاز الطبيعي من حقل 
إيران بجنوب فارس للغاز، ثم إىل العراق، ثم إىل سوريا 

واألردن وتركيا ولبنان، ويف نهاية املطاف إىل أوروبا. 
ووفقا للمخططني، فإن خط األنابيب الذي سيكون بقطر 
٥٦ بوصة لديها القدرة عىل نقل ٣٫٩ مليار قدم مكعب 

يومياً. ٢٨٥ 

التطورات يف املناطق غري الهيدروكربونية

البناء والتعمري
مع البدء يف الربنامج الطموح لتجديد البنية التحتية 

للحكومة العراقية، تصبح صناعة البناء دافعا أكرث أهمية 
يف النمو االقتصادي. وقد وجدت دراسة سيتي جروب 

لألسواق اإلقليمية أنه أثناء الشهور الثامنية األوىل لعام 
٢٠١١، منحت لحكومة العراقية ٢٣ مرشوع بناء رئييس 

بقيمة ١٦٫٦ مليار دوالر، وهو ما يزيد عن ربع ٦١ 
مليار دوالر قيمة منح العقود يف منطقة الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا أثناء تلك الفرتة. وكانت القيمة الدوالرية 

الغاز لتشغيل محطات مستقبلية يف اإلقليم وكذلك 
التصدير املحتمل إىل بقية العراق وما ورائه.٢٨٢

واتفاق بني رشكة غاز جنوب العراق ورشكة رويال 
شيل األملانية للحصول عىل ما يزيد عن ٧٠٠ مليون قدم 
مكعب من الغاز الطبيعي املصاحب قد توسع حاليا من 
ثالثة حقول برتولية ضخمة مام واجه نقدا يف هذا الربع 
السنوي ألنه بانتظار موافقة نهائية من مجلس الوزراء. 

واملعارضة لهذا االتفاق قد هاجت ألن الحكومة العراقية 
قد اختارت رشكة شيل للمرشوع منذ ثالث سنوات بدون 
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وقد أصبحت هيلتون العاملية أحدث مجموعة فنادق 
رئيسية تستثمر يف العراق. ومن خالل العمل بناء عىل 

اتفاق إدارة مع مطور عقارات تابع لنيويورك، وهي 
مجموعة كالرمونت، يخطط هيلتون الفتتاح مبنى من 

٢٠٠ غرفة يف اربيل تحت عالمته التجارية. وقد تقدمت 
مجموعة كالرمونت بعرض للرشكة الخاصة عرب البحار 
(OPIC) لقرض بنحو ١٥ مليون دوالر لدعم املرشوع، 

والذي من املقرر افتتاحه يف ٢٠١٣. ٢٩٠

تطوير القطاع املايل
ركزت عدة تطورات يف هذا الربع السنوي عىل تناول 

نقاط الضعف يف القطاع املايل العراقي ففي أيلول/
سبتمرب، اصدر البنك الدويل مراجعة للقطاع املايل والتي 

قللت من الدور الحيوي للقطاع يف تحديث االقتصاد 
العراقي. وذكرت املراجعة الحاجة إىل التخلص من 

ميزانيات قروض عرص صدام والتي مل يتم اسرتدادها 
يف بنوك الرافدين والرشيد، وهام أكرب بنكني يف العراق 
مملوكني للدولة. وإنزال قيمة قروض حقبة صدام قد 

كانت بطيئة بسبب اإلجراءات التي تحمل مخاطر 
سياسية وغالبا ما تتطلب موافقة وزارية.٢٩١ واملؤسسات 

العراقية التي تدار حاليا بطريقة سيئة وذات أجهزة 
سيئة واململوكة للدولة تتعامل مع ٨٥٪ من التعامالت 

املرصفية يف الدولة، تاركة ٣٩ من البنوك الخاصة مع 
١٥٪ من األعامل. وقد طلبت مراجعة البنك الدويل 

من الحكومة العراقية أن تفسح املجال للبنوك الخاصة 
لتنافس القطاع العام املرصيف.٢٩٢ وقد أعلنت وزارة املالية 

يف هذا الربع السنوي أن الوكاالت الحكومية ميكن أن 
تجري مرة أخرى أعامال مع البنوك الخاصة.٢٩٣

ويف هذا الربع السنوي، بدأ البنك الدويل تنفيذ 
برنامج من أربع سنوات بقيمة ١٠ مليون دوالر 

للمساعدة يف إعادة هيكلة بنك الرافدين وبنك الرشيد- 
بداية من تدريب األفراد عىل إدارة املخاطر وتطوير 

وحدات إدارة املخاطر يف البنوك. وقد بدا العمل أيضا 
يف تأسيس نظم حسابات حديثة وجزء أخر من برنامج 

البنك الدويل يهدف إىل دعم بنوك القطاع الخاص 
الصغرية.٢٩٤ 

صدر مسح عن النظام املرصيف الخاص يف العراق يف 
هذا الربع خلص إىل أن املصارف الخاصة غري مجهزة 

للتعامل مع التطورات التكنولوجية، وتطوير املنتجات 
وتقديم الخدمات وإدارة املخاطر، والتي تدعم جميعها 

البنك املركزي لدعم النمو والتوسع. ووجدت الدراسة 
أيضاً أن إقراض القطاع الخاص يف عام ٢٠٠٩ بلغ ٣٫٣٪ 

للعقود هي األعىل يف أي دولة إقليمية، قبل السعودية 
بقيمة ١٦٫٤ مليار دوالر.٢٨٦ وملقارنة الدول يف املنطقة، 

انظر الشكل ٤٫١٢.
ويف منتصف آب/أغسطس، استدعت لجنة االستثامر 

الوطني رؤساء لجنة االستثامر يف املحافظات للحصول 
عىل تعهدات بتوزيع أرض كافية للمبادرة الوطنية لبناء 
مليون وحدة سكنية. وقد تم اختيار مقاولني من كوريا 
الجنوبية لقيادة مرشوعني لبناء ١٠٠٫٠٠٠ وحدة سكنية 

يف كل مرشوع، واحد يف البرصة والثاين يف بيساميا، 
الجنوب الرشقي لبغداد. وقد سلمت الرشكة الربيطانية 
للمعامر يف هذا الربع السنوي خطة مدروسة ملساحة 

٦٫٦ ميل مربع، بتكلفة ١٠ مليار دوالر للتنمية السكنية 
والتي سوف تكون امتدادا ملدينة الصدر يف بغداد مع 
تسكني ما يزيد عن ٥٠٠٫٠٠٠ مواطن. ومن املتوقع أن 

يستغرق ذلك ١٠ سنوات الكتامل املرشوع.٢٨٧ 
يف آب/أغسطس، أعلنت وزارة االسكان والتعمري عن 

الخطوط العريضة لخطط لبناء ما سيكلف ١ مليار دوالر 
من الطرق والجسور وأكرث من ١٤٠٠ وحدة سكنية يف 

محافظة البرصة.٢٨٨ وتوصل تقرير عن املساكن املدعومة 
من الحكومة يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا نرش يف 

هذا الربع من قبل إدارة الرشكة العقارية العاملية السال 
جونز النغ أن العراق لديه نقص يف عدد ١ مليون وحدة 

سكنية منخفضة التكلفة املدعومة من الحكومة، وهي 
التالية مبارشة ملرص وأكرث من ضعف الطلب عىل السكن 

يف أي دولة يف الرشق األوسط من الدول املنتجة للنفط 
(انظر الجدول ٤٫٨). ٢٨٩
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قد منعت املراجعني من تأكيد القروض واألرصدة مع 
املقرتضني.٢٩٦

الزراعة
محصول القمح العراقي الذي تم حصده يف عان ٢٠١١-

٢٠١٢ للسنة السوقية كان يقدر بنحو ٢ مليون طن- اثل 
بنسبة ١٥٪ عن محصول عام ٢٠١٠-٢٠١١ وهو ٢٫٣ 

مليون طن. واإلنتاج األدىن قد تبع تأخر وعدم انتظام 
سقوط املطر يف املنطق الشاملية التي تتغذى عىل املطر 

وتقرر وجود مستويات منخفضة للمياه وزيادة نسبة 
امللوحة التي تؤثر عىل املحاصيل الجنوبية التي تتغذى 

عىل مياه دجلة والفرات. واملحصول األقل قد زاد من 
احتامل زيادة الواردات. ومن املتوقع أن يستورد العراق 
٦٠٪ من مطلبه بالنسبة للحبوب للعام ٢٠١١-٢٠١٢. ٢٩٧

إنماء
شمل العمل الذي يتم بناء عىل الربنامج الزراعي للوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية "إمناء" إجراء تدريب عىل زرع 

الصوب الزراعية وتطوير خطة تدريبية ملعرفة تأثريات 
فراشة توتا أبسوليوتا والتي سببت أرضارا خطرية يف 

محاصيل الصوب الزراعية والحقلية يف العراق. وكذلك 
قررت الوكالة الدولية للتنمية الدولية دعم جهود 

تحسني اإلنتاج والتسويق والذي يضيف قيمة عىل 
املنتجات وبالطبع للمزارعني من خالل برنامجها الزراعي 

التجاري.٢٩٨

إصالح الرشكات الحكومية
عجزت وزارة الصناعة واملعادن (MIM) يف هذا 
الربع عىل جذب أي محاولة رسمية لالستثامر يف 

الرشكات الحكومية الخاضعة لسيطرتها. أفاد مسئولو 
وزارة الصناعة والتعدين عدة استفسارات وبعض 

االهتامم، ولكن بدون صفقات فعلية، بإقامة رشاكات 
بني القطاعني العام والخاص (PPPs) بعد نرش قامئة 

بالرشكات اململوكة للدولة املتاحة لالستثامر عىل موقع 
الوزارة عىل اإلنرتنت يف أوائل آب/أغسطس. وشملت 
تلك الرشكات اململوكة للدولة املتاحة رشكات صناعة 

السرياميك واألدوية والصناعات الورقية.٢٩٩ 
ومبوجب عقد االستشارات البالغة قيمته ٣ ماليني 

دوالر، تعمل رشكة ماكينزي آند كومباين مع البنك 
الدويل ملساعدة وزارة الصناعة والتعدين يف ٢ من 

رشاكات بني القطاعني العام والخاص من بينهم الرشكة 
العامة للصناعات امليكانيكية ورشكة أدوية مقرها مدينة 

من الناتج املحيل اإلجاميل، أي فقط عرش املتوسط   
البالغ ٣٣٫٥٪ بالنسبة لجميع بلدان الرشق األوسط. 

وأجري االستطالع الذي يعد أول محاولة لجمع البيانات 
التفصيلية حول املصارف العراقية الخاصة، من قبل 
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية كجزء من برنامج 

تطوير القطاع املايل. ومن بني مؤسسات اإلقراض ال٣٩ 
يف العراق يف القطاع الخاص، شارك ٢١. ٢٩٥ وللحصول 

عىل مقارنة بني نسبة األموال النقدية املتوفرة إىل 
الودائع يف البنوك الدولية والعراقية، انظر الجدول ٤٫٩. 

التجارة 
يف هذا الربع السنوي، أعلن املفتش العام ملكتب 

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية (USAID OIG) عن 
مراجعة للنشاط املايل الصغري الذي تم بناء عىل برنامج 

التجارة. ووجدت املراجعة أن كل املؤسسات املالية 
التسعة الصغرية التي تلقت متويالت منح بناء عىل هذا 
الربنامج قد وصلت إىل استدامة تشغيلية، وقد حققت 

ستة من التسعة استدامة متويلية. وعالوة عىل هذا، 
فقد حققت كل املؤسسات أهدافا تنموية مؤسسية. 

ومع هذا، وجد املفتش العام للوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية أن الربنامج قد افتقد بؤرة واضحة ومستمرة 

عىل الفقراء الذين تعنى بهم سياسة الوكالة. وقد 
فشل املقاول يف حساب عدد الوظائف سواء الجديدة 
أم املوجودة، والتي كانت مستدامة يف الرشكات التي 

تحصل عىل القروض الصغرية وقد قال مديرو الربنامج 
أنهم سينفذون تغيريات تتناول النواقص يف نهاية ٢٠١١. 

وذكرت املراجعة أيضا أن األمن القيود اللوجيستية 
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تطورات التجارة
ساعد برنامج تجارة يف إنهاء عرض اإلعانة الزراعية 

للعراق- وهي جزء من عرض البضائع الجيدة- وهو 
 (WTO) جزء من عملية تطبيق منظمة التجارة العاملية

للدولة. وكذلك ساعد يف إنهاء أوراق موقف العراق يف 
البناء والخدمات البيئية والتوزيع والتعهدات الالزمة 

للدخول يف منظمة التجارة العاملية. وعالوة عىل هذا، 
فقد قدمت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية تدريبا 
عىل خدمات أعامل منظمة التجارة العاملية ملوظفي 

الحكومة والقطاع الخاص. وأعدت ورشة العمل ورقة 
مرشوع حول خدمات األعامل التجارية، وهو عنرص آخر 
من عنارص عرض الخدمات األويل الذي تشرتطه منظمة 

التجارة العاملية.٣٠٣ 
وقد أصدر بنك الصادرات والواردات وثيقتي تأمني 
يف هذا الربع  السنوي: واحدة مببلغ ٢٠ مليون دوالر 

واألخرى مببلغ ٥٫٢ مليون دوالر. وكالهام حصلت عليه 
رشكة مورجان لتغطية خطابات الضامن الصادرة من 

البنك التجاري العراق. ٣٠٤
ويف هذا الربع السنوي، وسعت السفارة األمريكية 

ببغداد فريق دعم رشكة البرتول الدولية وأعادت 
تسميتها لتشمل كل الرشكات األمريكية العاملة يف 
العراق. وفريق الدعم التجاري الجديد يشمل اآلن 

وكاالت حكومية أمريكية قادرة عىل مساعدة الرشكات 
األمريكية العاملة يف العراق عرب مدى واسع من القضايا 

مبا يف ذلك النقل والبنوك والنمو االقتصادي واألمن 
واملعلومات النظامية. مثال، أعلن فريق الدعم عن 

العمل مع مسئويل الهجرة العراقيني عىل إزالة متأخرات 
٢٥٠٫٠٠٠ طلب فيزا هذا الربع السنوي.٣٠٥

وتحذير السفر التابع لوزارة الدولة العراقية قد 
حذر الرعايا األمريكيني يف هذا الربع السنوي من 

كل السفريات إىل العراق مبديا موقفا أمنيا خطريا. 
واالستشارية الجديدة تجدد تحذير السفر يف نيسان/

ابريل ٢٠١١ بأنها تويص بعدم السفر لغري رضورة. 
والصيغة األقوى قد عقدت الجهود التي تعمل عىل 
دعم التجارة واالستثامر األمرييك يف العراق. وصفت 

الغرفة التجارية بالواليات املتحدة بأنه من املمكن فهم 
االستشاري إال أنه غري مشجع٣٠٦ 

وبعض الرشكات التي سافر ممثلوها إىل العراق يف 
حزيران/يونيو كجزء من بعثة التجارة للغرفة التجارية 

قد عادوا إىل العراق يف هذا الربع السنوي لبحث فرص 
عمل محددة بعمق أكرب. وقد أجروا محادثات مع 

مسئولني محليني ومل يتم توقيع عقود. وهناك منوذج 

سامراء، واملعروفة باسم SDI. وبوجود حوايل ٤٠٪ من 
بني ١٧٠ رشكة من الرشكات اململوكة للدولة يف العراق 
تحت سيطرتها، فإن نجاح وزارة الصناعة والتعدين يف 
استقطاب رؤوس األموال من القطاع الخاص هو عامل 

مهم يف الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية إلحياء 
االقتصاد العراقي غري النفطي.٣٠٠ 

ويف هذا الربع، أكمل كبار املديرين من ١٠ رشكة 
مملوكة للدولة حصولهم عىل دورة تدريبية من وزارة 
التجارة األمريكية حول كيفية اختيار الرشكاء الدوليني 

االسرتاتيجيني لتوسيع أعاملهم. وكجزء من برنامج تطوير 
القانون التجاري للوزارة، التقى مديري الرشكات اململوكة 

للدولة يف واشنطن مع محامني من القطاع الخاص من 
أجل فهم أفضل ملفهوم الرشاكات التجارية وكيفية 

التفاوض حول اتفاقيات امللكية املشرتكة. ومبساعدة من 
غرفة التجارة األمريكية، التقى مديري الرشكات اململوكة 

للدولة مع مسؤولني تنفيذيني من الرشكات الرشيكة 
املحتملة يف الواليات املتحدة. وكانت الدورة التدريبية 

املرحلة النهائية من برنامج امتد ألربعة أشهر، ابتداء من 
جلسة متهيدية ملدة يومني يف بغداد يف أيار/مايو ٢٠١١. 
وتبع ذلك اجتامع ملدة يومني يف إسطنبول مع الرشكات 

الرشيكة املحتملة الرتكية يف حزيران/يونيو.٣٠١

نظام التوزيع العام
متيض الحكومة العراقية قدما يف خطط لكبح جامح 
برنامجها ذا الشعبية الكبرية ولكنه يف ذات الوقت 
برنامج مكلف وغري فعال وهو نظام التوزيع العام 

(PDS)، والذي يقدم سلة غذائية شهرية من ١٠ مواد 
غذائية تقريباً لكل أرسة عراقية. خصصت الحكومة 

العراقية ٣٫٤ مليار دوالر، تقريبا ٦٪ من ميزانيتها 
التشغيلية للعام ٢٠١١، لتمويل الربنامج. وتعمل وزارة 

التخطيط والتعاون اإلمنايئ (MOPDC) حاليا مع 
البنك الدويل لوضع اسرتاتيجية فعالة لتحديد هؤالء 

األكرث اعتامدا عىل نظام التوزيع العام كمصدر لتلبية 
احتياجاتهم الغذائية األساسية والقضاء تدريجياً عىل 

توزيعها عىل اآلخرين، أي حوايل ثلثي السكان، عىل مدى 
فرتة خمس سنوات. وتعتزم الحكومة العراقية توزيع 
استبيان قصري يف العام املقبل لجمع البيانات املنزلية 

البسيطة التي ميكن استخدامها لتحديد املستحقني. كام 
تطور وزارة التخطيط والتعاون اإلمنايئ والبنك الدويل 
أيضا اسرتاتيجية اتصاالت لبيع الخطة إىل جمهور غري 
راض بالفعل عن عجز الحكومة عن توفري الخدمات 

األساسية.٣٠٢ 

 .
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ويعمل متخصص تجاري مؤجر محليا يف القنصلية 
األمريكية يف أربيل.٣٠٩ والغالبية العظمى للقنصليات 

والسفارات املوجودة يف العراق توفر املوارد للمستثمرين 
املحتملني ورجال األعامل من دولهم. ومن أجل خريطة 

البعثات الدبلوماسية يف املدن خارج بغداد، انظر الشكل 
◆ .٤٫١٣

عمل تحت الدراسة وهو إنتاج بضائع يف أي مكان 
يف املنطقة والتي ميكن توريدها إىل العراق من أجل 

التوزيع.٣٠٧
ويقول أعضاء مجتمع التجارة األمرييك الذين 

يتعاملون مع العراق أنهم يعتمدون بدرجة كبرية 
عىل السفارة األمريكية ببغداد والقنصليات يف البرصة 
وأربيل.٣٠٨ وهناك حاليا مسئولني للخدمات التجارية 

األجنبية يف العراق، كالهام يف السفارة األمرييك ببغداد. 
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انخفضت الجهود األمريكية لتحسني الخدمات  العامة يف 
العراق بشكل كبري عام كان عليه الوضع منذ بدء برنامج 
إعادة إعامر العراق حيث يستمر عدد وحجم املشاريع 

الجارية يف التضاؤل. 
يف نهاية أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، مثال، قرر سالح 

املهندسني بالقوات األمريكية (USACE) أن لديه ٩٤ 
مرشوع مستمر بتمويل أمرييك يف قطاعات الكهرباء 

واملياه والنقل واالتصاالت والصحة والتعليم بقيمة 
إجاملية ٣٦٨ مليون دوالر. ومعظم هذه املرشوعات 
كانت لتجديد أو بناء مرافق.٣١٠ ويف نهاية هذا الربع 

السنوي، كان لدى سالح املهندسني بالقوات األمريكية 
١٢ مرشوع نشط يف هذه القطاعات، بقيمة ال تقل 

عن ٣٨ مليون دوالر باإلضافة إىل ٧ يف مرحلة ما قبل 
املنحة. ومتت جدولة كل هذه املرشوعات التسعة عرش 

املستمرة واملخططة عىل أن يكون اإلكامل ليس بعد 
 ٢٠١٢. ٣١١

وأضخم مرشوع للخدمات العامة املستمر بتمويل 
أمرييك يتعلق فقط بطريقة غري مبارشة بالبنية التحتية 

املادية. ومن خالل املنح يف آذار/مارس ٢٠١١، بقيمة 
٧٤٫٨ مليون دوالر، يقدم مرشوع الرعاية الصحية 

الرئييس املمول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

مساعدة فنية لتحسني جودة خدمات الرعاية الصحية 
الرئيسية يف كل الدولة.٣١٢

الكهرباء

العرض والطلب
وصل توريد كهرباء العراق عىل شبكة الكهرباء والطلب 

املقدر إىل مستويات قياسية يف متوز/يوليه وقد وصل 
إجاميل التوريد إىل ١٧٥٫٥٨٠ ميجاوات يف اليوم، أو 

٧٫٣١٦ ميجاوات وكل من مكوين التوريد الحايل، وهام 
إنتاج محطة توليد الكهرباء يف العراق وواردات الكهرباء 

من إيران، قد حققت أعىل ارتفاعات. ومع هذا، فقد 
تضاعف الطلب تقريبا عن التوريد املتاح- ٣٣٦٫٩٠٠ 
ساعة ميجاوات، أو ١٤٫٠٣٨ ميجاوات- مام يؤدي إىل 

فجوة بني العرض والطلب هي ٦٫٧٢٢ ميجاوات، وهو 
أكرب نقص شهري إىل اآلن.٣١٣ والشكل ٤٫١٤ يوضح 

املتوسط الشهري والسنوي القومي للفة لعرض وطلب 
الكهرباء من كانون الثاين/يناير ٢٠٠٩ حتى متوز/يوليه 

.٢٠١١
بناء عىل ما متت مناقشته يف التقرير الربع سنوي 
للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف متوز/

يوليه ٢٠١١، وكذلك يف قسم املنطقة الكردستانية يف 
التقرير الربع سنوي، فأرقام العرض والطلب لكل الدولة 

يغطي الفروق بني املواقف يف املنطقة الكردستانية 
 (MOE) وبقية العراق. بينام تكافح وزارة الكهرباء

حاليا لتوفري ما ال يقل عن ٨ ساعات من الكهرباء يف 
اليوم للمستهلكني يف املحافظات الخمسة عرش التي 
تتم خدمتها من خالل شبكة البث والتوزيع،٣١٤ قرر 
املسئولون الكردستانيون أن املستهلكني يف املنطقة 

الكردية قد بدئوا تجربة أيام كاملة من عدم انقطاع 
للطاقة يف هذا الخريف، عىل الرغم من أنهم يتوقعون 

أن ينخفض هذا إىل ١٨ ساعة يف اليوم عندما يصل 
الطلب إىل ذروته يف الشتاء.٣١٥

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق سوف يقرر 
بيانات العرض والطلب للربع السنوي من متوز/يوليه-

أيلول/سبتمرب عندما يتم توفري البيانات املحدثة.

الخدمات العامة
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توليد الطاقة
محطات توليد الطاقة بالديزل

يف آذار/مارس ٢٠١١، أعلنت وزارة الكهرباء خطة رسيعة 
لغلق الفجوة بني العرض والطلب بحلول منتصف ٢٠١٢. 

وسيتم تحقيق هذا من خالل بناء ٥٠ محطة توليد 
جديدة بقدرة ١٠٠ ميجاوات بالديزيل، بعضها سيتم 
إكامله يف نهاية ٢٠١١. ٣١٦ ومع هذا، ففي نهاية الربع 

السنوي ال توجد أي عقود ومل تبدأ أعامل بناء. 
بعد إعالن وزارة الكهرباء عن الخطة واملوافقة 

عليها من مجلس الوزراء، خفضت وزارة الكهرباء عدد 
املولدات املخططة إىل ٤٠ ودخلت يف عقود دفع مؤجل 

مع ثالث رشكات لبنائها: رشكة اس يت اكس للصناعات 
الثقيلة لكوريا الجنوبية (٢٥ محطة) والتحالف الكندي 

ملعدات توليد الطاقة (١٠ محطات) ورشكة ماشينبو 
هالربتستاد أملانيا (٥ محطات). إال أن الخطة قد خرجت 

عن املسار يف هذا الربع السنوي بسبب مشكالت مع 
رشكة اس يت اكس عىل رشوط العقد وبسبب االدعاءات 

التي قالت أن رشكة كابجينت هي رشكة مزيفة وأن 
رشكة ام يب اتش قد أعلنت إفالسها.٣١٧ ويف هذه الظروف، 

نشأت األحداث اآلتية: 
يف ٣ آب/أغسطس، ألغت وزارة الكهرباء العقود مع 

رشكة كابجينت وأم يب اتش.٣١٨
يف ٨ آب/أغسطس، طالب رئيس الوزراء نوري املاليك 

وزير الكهرباء رياض األين أن يتقدم باستقالته.٣١٩
يف ١٧ آب/أغسطس، شهد األين ونائب رئيس الوزراء 

لشؤون الطاقة حسني الشهر ستاين يف هذه القضايا يف 
جلسة استامع يف مجلس لعموم.٣٢٠

يف ١٨ آب/أغسطس، استقال االين.٣٢١
يف ١٣ أيلول/سبتمرب، وافق مجلس الوزراء عىل نسخة 
معدلة من العقد مع رشكة اس يت أكس، مخفضا عدد 
محطات توليد الطاقة التي كانت ستبنيها الرشكة من 

٢٥ إىل ٩. ٣٢٢ 
يف ١٠ ترشين األول/أكتوبر، وافق مجلس العموم عىل 

تعيني عبد الكريم عطفان كوزير جديد للكهرباء.٣٢٣
يف ١٢ ترشين األول/أكتوبر، يف اجتامع مع اإلدارة 

العليا لوزارة الكهرباء، قال عطفان أنه ملتزم شخصيا 
بحل كل مشكالت الوزارة" ويتوقع أن توفر وزارة 

الكهرباء "مزيد من ساعات الخدمة للشعب" وقد قال 
أيضا أن الوزارة يجب أن "تبني مصداقية مع اإلعالم 

والجمهور" وتحدد األطر الزمنية الواقعية لتحسني 
موقف الكهرباء فقط بعد البحث واملداولة.٣٢٤

وملزيد من املعلومات عن تغيري القيادة يف وزارة 
الكهرباء، انظر قسم الحكومة يف هذا التقرير.

يف جهد واضح إلعادة الخطة قصرية األجل مرة 
أخرى، اجتمع املاليك والشهر ستاين مع نواب من رشكة 
التصنيع األمريكية كرتبيلر املتحدة يف ٨ أيلول/سبتمرب 

ملناقشة كيف ميكن لرشكة كرت بيلر أن تساعد العراق يف 
إضافة قدرة توليد الطاقة بالديزيل يف الصيف القادم. 
وقد حرض السفري األمرييك جيمس جيفري أيضا هذا 

االجتامع.٣٢٥
وبعيدا عن الخطة الرسيعة التي تم الكشف عنها 

يف آذار/مارس، أعلنت وزارة الكهرباء يف أيلول/سبتمرب 
أنها قد أكملت بناء مثانية محطات ديزيل ٣٠ ميجاوات، 

بعد أكرث من عامني من تاريخ اإلكامل املحدد أصال. 
مع قدرة الفتة ٢٤٠ ميجاوات، تقع هذه املحطات يف 

االنبار، وبغداد، والبرصة، وكل محطة لها أثنا عرش وحدة 
توليد ٢٫٥ ميجاوات. وهذه الوحدات كانت جزءا من 

مبلغ ٣٨٠ مليون دوالر لعدد ١٤٤ وحدة (إجاميل ٣٦٠ 
ميجاوات) وقعتها وزارة الكهرباء مع رشكة هيونداي 
للصناعات الثقيلة يف حزيران/يونيه ٢٠٠٨. ويف ذلك 

الوقت، كان من املتوقع أن يتم إكامل املحطات الجديدة 
يف نيسان/ابريل ٢٠٠٩ وقد سلمت هيونداي وحدات 

التوليد يف دفعات بني شباط/فرباير ٢٠٠٩ طبقا لإلعالن 
الحايل لوزارة الكهرباء، فبقية الوحدات (البالغة ١٢٠ 

ميجاوات ذات قدرة جديدة) قد تم تركيبها يف محطات 
التوليد يف بغداد وكانت قد أجرت اختبار قبل أن تدخل 

يف الخدمة.٣٢٦
وقررت أيضا وزارة الكهرباء يف هذا الربع السنوي 

أن توليد الطاقة بالديزل قد وصلت البرصة. ومن خالل 
بنائها وملكيتها ملجموعة الطاقة الكردية لرتكيا، وهذه 

الطاقة لها قدرة توليد ١٠٨ ميجاوات. واملحطات الثالثة 
املوجودة اآلن يف جنوب البرصة لها قدرة الفتة تصل إىل 

٤٠٠ ميجاوات.٣٢٧

محطات طوربيد االحرتاق
يف أيلول/سبتمرب، وافقت وزارة الكهرباء عىل عقد مببلغ 

٣٠٨ مليون دوالر مع هيونداي لبناء محطة الروميال 
لتوليد الكهرباء بسعة ١٫٥٠٠ ميجاوات وعقد مببلغ ٣٤٩ 
مليون دوالر مع ميتكا اس أي اليونان لبناء محطة شط 

البرصة بسعة ١٫٢٥٠ ميجاوات. وستكون محطة الروميال 
األوىل من نوعها التي يتم بناؤها باستخدام توربينات 

احرتاق تم رشاؤها بناء صفقة كبرية يف كانون األول/
ديسمرب ٢٠٠٨ مع سيمنس. وستستخدم محطة شط 
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البرصة التوربينات التي تم رشاؤها بناء عىل الصفقة 
الكبرية الكهربائية. بناء عىل رشوط عقود الهندسة، 

والتدابري والبناء، (EPC) فيجب إكامل هذه املرشوعات 
يف غضون عامني.٣٢٨

ويف هذا الربع السنوي، وقعت جي أي اتفاقية ملدة 
١٢ عام مع رشكة االستثامر الكربى العاملية لتوريد 

خدمات التصليح وقطع غيار توربينات االحرتاق يف ثالث 
محطات توليد متتلكها رشكة العاملية وتعمل يف إقليم 

كردستان. وبناء عىل هذه االتفاقية، سوف توفر جي أي 
التدريب الفني ملهنديس العاملية.٣٢٩ والقدرة املحددة 

للمحطات الثالثة حاليا تصل إىل ١٫٨٧٥ ميجاوات ومن 
املتوقع أن تزيد إىل ٢٫٢٥٠ ميجاوات يف أواخر هذا العام 

بعد أن متت إضافة توربينني إىل محطة السليامنية.٣٣٠ 
وملزيد عن موقف الكهرباء يف إقليم كردستان، انظر  

محور القسم الكردي يف هذا التقرير.

البث والتوزيع
بناء عىل االنطالقات الجديدة الصادرة يف هذا الربع 

السنوي، فيبدو أن وزارة الكهرباء تضع أولوية كبرية عىل 
صنع بث وتوزيع الطاقة الكهربية بشكل أكرث تساويا 
وثباتا. ومن بني اإلجراءات األخرية األخرى، تقرر وزارة 

الكهرباء أنها قد نفذت ما ييل:
اتخاذ عمل إداري ونظامي فيام يتعلق مبديري 

التوزيع ومشغيل املحطة الفرعية الذين سببوا اختالال 
عن طريق كوته املحافظات الرئيسية املحددة من 

خالل املركز القومي للرقابة، وكذلك طالبت مسئويل 
املحافظات أن يوقفوا الضغط عىل املديرين واملشغلني 

ليتجاهلوا ألكوته.٣٣١
وإيقاف حملتها، فيام يتعلق بتفعيل القانون، 

إليقاف املواطنني عن االستغالل غري القانوين للشبكة 
الوطنية٣٣٢

طورت خطة إلبدال خطوط التوزيع املتهالكة يف 
بغداد بخطوط تحت األرض لحاميتها من التلف 

بسبب الطقس والعبث غري املسئول٣٣٣
تلقت مناقصات من مثانية رشكات لبناء وتجهيز مراكز 
الرقابة عىل التوزيع يف سبع محافظات لضامن التوزيع 

العادل وتحسني األداء الفني للنظام٣٣٤

مشاريع الواليات املتحدة لتمويل الكهرباء
حتى تاريخ ٣٠ أيلول/سبتمرب، ٢٠١١، التزمت الواليات 

املتحدة األمريكية مببلغ ٥٫٠٨ مليار دوالر وأنفقت نحو 

٤٫٩٩ مليار دوالر لتحسني توليد ونقل وتوزيع العراق 
للكهرباء.٣٣٥ 

قرر سالح املهندسني بالجيش األمرييك انه قد أكمل 
أربع مرشوعات كهرباء يف العراق يف هذا الربع السنوي. 
بتكلفة ١٣ مليون دوالر، استخدمت املرشوعات األربعة 
املكتملة متويالت صندوق دعم االقتصاد لتدبري املعدات: 

٦٫٨ مليون دوالر للمحطات الفرعية يف الدياال، ٣ 
مليون دوالر ملحطة فرعية يف نيناوا و٣٫٢ مليون دوالر 

ملرشوعني يف محطة توربني االحرتاق يف املسيب يف 
بابليون. واملرشوع الذي ال يزال مستمرا يف نهاية الربع 
السنوي كان يتكلف ٤ مليون دوالر، وتم متويله أيضا 

من صندوق دعم االقتصاد، لتنفيذ وحديت توليد يف 
محطة املسيب. وفقا لسالح املهندسني بالجيش األمرييك، 
فذلك املرشوع هو أبعد من الجدول بسبب عدم كفاءة 
املقاول وليس من املتوقع إكامله قبل نهاية كانون األول/

ديسمرب.٣٣٦
وهناك أربع مرشوعات مخططة وممولة من صندوق 

دعم االقتصاد هي يف مرحلة ما قبل املنح ومل تبدأ 
حتى نهاية الربع السنوي. وأكرب قيمة، وهي ١٫٥ مليون 

دوالر، هي لدراسة نظام البث الكهريب والخطة الرئيسية 
وبناء عىل هذا املرشوع، فسيستخدم استشاري بيانات 
من انقطاع الطاقة الكهربية األخرية ليك يويص بأفعال 
تصحيحية ستحسن من ثبات النظام. وستوفر الجهود 
أيضا التدريب واملعدات ملهنديس وزارة الكهرباء ليك 

ميكنهم حامية نظم البث ٤٠٠ ك فولت و١٣٢ ك فولت 
الخاصة بالوزارة. واملرشوع األضخم الثاين، مع تكلفة 

متوقعة ٧٥٠٫٠٠٠ دوالر، سيساعد أفراد وزارة الكهرباء 
يف إنتاج خطة لحديث وتوسيع نظام التوزيع الكهريب يف 

االنبار والبرصة. ومن أجل تنفيذه بالتعاون مع برنامج 
التنمية الخاص باألمم املتحدة، فسيستمر هذا املرشوع 
يف العمل الذي بدأ كجزء من الخطة الرئيسية لكهرباء 

العراق. واملرشوعان املتبقيان قيمتهام ٥٠٫٠٠٠ دوالر.٣٣٧

النقل واالتصاالت

حتى تاريخ ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١١، خصصت الواليات 
املتحدة ١٫١٤ مليار دوالر، وأنفقت ١٫٠٨ مليار 

دوالر إلعادة تأهيل وسائل النقل يف العراق وقطاع 
االتصاالت.٣٣٨ 

الطريان

.
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املراقبة الجوية العراقية قبل نهاية العام. وقد أعلنت 
القوات األمريكية يف العراق أنها نقلت القطاع األخري 
للمجال الجوي العراقي الشاميل لهيئة الطريان املدين 

العراقي (ICAA) يف ٢٥ أب/أغسطس. وأعلنت السفارة 
األمريكية ببغداد أن العراق قد استأنف السيطرة عىل 
املجال الجوي يف وسط الدولة يف بداية ترشين األول/

أكتوبر٢٠١١. ٣٤٥ 
ووفقا للسفارة، فالتقدم نحو تحقيق معايري الهيئة 

الدولية للطريان املدين كان بطيئا لكنه يتحسن، والعديد 
من املطارات من املتوقع أنها ستحقق املعايري الدولية. 

وأعلنت السفارة أيضا أن مستشار أمن املطارات 
والطريان كان يساعد هيئة الطريان املدين العراقي يف 

توقع القدرات ومعظم املطارات اآلن لديها ما يكفي من 
معدات الطريان.٣٤٦

السكك الحديدية
لقد تم إكامل شبكة االتصاالت الرقمية الالسلكية صغرية 
املوجة الخاصة بالسكك الحديدة العراقية يف هذا الربع 

السنوي والتي تكلفت ٤٨٫١ مليون دوالر بتمويل من 
صندوق دعم االقتصاد. ووفقا للسفارة األمريكية يف 

استمرت إدارة الطريان الفيدرايل األمريكية يف حظر 
الحامالت الجوية األمريكية واملشغلني التجاريني من 

الطريان إىل العراق بسبب مخاوف األمن.٣٣٩ ومع هذا، 
فقد استمرت عمليات طريان العراق يف التوسع. ويف 

الربع األخري، أصبحت الخطوط النمساوية هي الحامالت 
األوروبية األوىل التي استأنفت رحالت الطريان بانتظام 
إىل بغداد. وتطري الرحالت النمساوية بالفعل إىل اربيل 

وسوف تعمل أيضا ثالث رحالت يف األسبوع بني فينا 
والعاصمة العراقية.٣٤٠ وهذا الربع السنوي، أضافت أو 
أعلنت ثالثة خطوط عن خطط إلضافة رحالت تجارية 

إىل مدن يف العراق:
يف متوز/يوليه، بدأت الخطوط الرتكية أوىل رحالتها 
املبارشة بني اسطنبول والنجف. وقد تبعت الحركة 

اتفاقا تم الوصول إليه يف الربع السنوي األخري والذي 
فيه وافقت سلطات الطريان العراقية والرتكية املدنية 

عىل زيادة رحالت الطريان وبدء وجهات طريان 
جديدة بني الدولتني.٣٤١ 

وقد استأنفت الرشكة املرصية الوطنية، مرص للطريان، 
رحالتها إىل العراق يف أب/أغسطس، منهية فجوة 

استمرت ١٢ عام. ويخطط خط الطريان لرحالت أربع 
مرات يف األسبوع إىل بغداد وثالث مرات يف األسبوع 

إىل أربيل.٣٤٢ 
وأعلنت رشكة الطريان اإلماراتية عن خطط لبدء 

رحالت إىل بغداد يف ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠١١، وهي 
تطري بالفعل إىل البرصة.٣٤٣ 

وقد بقيت طريان املوصل تحت سيطرة الجيش 
األمرييك يف هذا الربع السنوي، إال أن الرصيف التجاري 

للركاب هو تحت السيطرة العراقية للسامح بعمليات 
رشكات الطريان. وسوف تؤول رشكة طريان املوصل إىل 
العراقيني أثناء الربع السنوي األخري لعام ٢٠١١. وقد 

أعربت السفارة األمريكية ببغداد أن مطارات أخرى يف 
العراق-وهي البرصة وأربيل والسليامنية والنجف- كانت 

تحت سيطرة الحكومة العراقية املحلية أو املركزية. يف 
مطار بغداد الدويل، يتحكم العراق يف املمر الرشقي 

بينام تسيطر القوات الجوية األمريكية عىل املمر الغريب. 
ويسيطر املراقبون العراقيون للمرور الجوي عىل الفضاء 

الجوي العراقي.٣٤٤
وقد أعلنت أيضا السفارة األمريكية ببغداد أن خمس 

أبراج للطريان املدين من ستة كانت تحت السيطرة 
الكاملة للمراقبني الجويني العراقيني يف هذا الربع 

السنوي. والسادس يف املوصل سوف يصبح تحت سيطرة 

.
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تبعد املزايدين الذين لديهم قلق من املعاناة من نفس 
الغرامات واألتعاب.٣٥١

أعلن سالح املهندسني يف الجيش األمرييك يف هذا 
الربع السنوي أن وزارة االتصاالت العراقية مل توافق 

بعد عىل نقل مركز املأمون لالتصاالت والتبادل الذي 
تم متويله مببلغ ١٨٫٣ مليون دوالر من صندوق إغاثة 
وإعامر العراق يف بغداد. وقد أكمل سالح املهندسني 
بالجيش األمرييك بناء املركز يف الربع السنوي األخري 
وفحصه من أجل اإلعداد لتسليمه إىل الوزارة. ووفقا 
لسالح املهندسني بالجيش العراقي، يرفض العراقيون 

قبول مرشوعات أكملها سالح املهندسني األمرييك بسبب 
تصور أنها سوف تجلب مسئولية شخصية أو مسائلة عن 

قبول املرفق. وهناك مرشوع منفصل لسالح املهندسني 
األمرييك واملمول مببلغ ١٩٢٫٠٠٠ مليون دوالر من 

صندوق دعم العراق، يجري حاليا لتوفري أمن ثابت يف 
مرفق املأمون.٣٥٢

املياه والرصف الصحي

وقد أصدرت الحكومة العراقية واليونيسيف، واالتحاد 
األورويب نتائج مسح يقيم أحوال املياه والخدمات 

الصحية يف ١٨ محافظة عراقية. ووجد املسح أن ٧٩٪ 
من السكان كانت تصلهم شبكة توزيع مياه الرشب، 

تاركة واحد من خمسة عراقيني بدون حصول عىل مياه 
رشب آمنة. والحصول عىل املياه هو أسوأ يف املناطق 

الريفية، حيث ال يحصل اثنان من خمسة عراقيني عىل 
مياه الرشب من شبكة املياه. ووجد املسح أيضا أن ١٧٪ 
من السكان ال يحصلون عىل الخدمات الصحية الكافية. 

واالضطرابات يف توريد الكهرباء، والنقص يف املعدات 

بغداد، فقد تم إكامل املرشوع وما يلزمه من تدريب 
عىل الشبكة يف ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١١، ويعمل النظام 

كام كان مخطط له.٣٤٧

بناء الطرق
وأعلن سالح املهندسني بالجيش األمرييك أن مرشوعي 

إنشاء لطريق النقل األمارة امليمونة قد تم إكامله يف هذا 
الربع السنوي:٣٤٨

وهناك مرشوع بتكلفة ٢٫١ مليون دوالر بتمويل من 
صندوق إغاثة واعامر العراق إلبدال ثالثة كباري عىل 

الطرق الرسيعة يف أيلول/أغسطس 
تم إكامل مرشوع بتكلفة ٤٫١ مليون دوالر بتمويل 

من صندوق إغاثة وإعامر العراق إلنشاء طريق رسيع 
بطول ١٤ ميل يف ٣٠ أيلول/سبتمرب. 

االتصاالت
يعترب العراق واحد من األسواق املتنامية للهاتف 

املحمول يف املنطقة، مع مشرتكني مقدرين بحوايل ٢٣ 
مليون تخدمهم ثالث رشكات حاليا: زين، واسيا سيل 

قطر تيليكوم، وكوريك تيليكوم، والتي متلك جزءا منها 
فرنسا تيليكوم.  

يف آب/أغسطس، صوت مجلس النواب عىل إلزام 
الرشكات الثالثة بدفع كامل أتعاب رخصتها والغرامات 

التنظيمية املستحقة التي تبلغ ٢٫٨٥ مليار دوالر يف 
غضون ٣٠ يوما. وقرار مجلس النواب قد قلب اتفاقية 
سابقة كانت ستسمح للرشكات بدفع املبلغ املستحق 

عليها عىل خمس سنوات، عىل الرغم من أنه ليس من 
الواضح ما إذا كان التصويت ملزما. وتم فرض الغرامات 
فيام يخص التغطية السيئة وجودة الخدمة، عىل الرغم 
من أن الرشكات قد المت الهجامت عىل بنيتها التحتية 

وأنها سبب جعل الخدمة الثابتة أمر صعبا.٣٤٩ ورمبا 
تواجه الرشكات غرامات إضافية للفشل يف إدراج أسهمها 

يف البورصة العراقية. وبناء عىل رشوط اتفاقية رخصة 
٢٠٠٧، فقد وافقت الرشكات الثالثة للمحمول عىل إدراج 

٢٥٪ من أسهمها يف بورصة العراق يف ٣١ أب/أغسطس 
 ٢٠١١. ٣٥٠

وقبل هذا بعام، أعلن الوزير العراقي لالتصاالت 
عن خطط إلصدار رخصة محمول رابعة بنهاية عام 
٢٠١١ والتي من املمكن أن تصل إىل ٢ مليار دوالر 

يف مثن ترخيصها. ومع هذا، فالتصويت الحايل ملجلس 
النواب معارض ألن الرشكات الثالثة املوجودة ميكن أن 
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فقد هرب ١٨٫٠٠٠ طبيب-حوايل نصف إجاميل الذين 
عملوا يف العراق قبل عام ٢٠٠٣- من الدولة ولدى 
العراق اآلن حوايل خمس األطباء وثلث املمرضات 

املوجودين يف األردن. وتقدر الحكومة العراقية أن أكرث 
من ٦٠٠ طبيب قد تم قتلهم منذ ٢٠٠٣، لكن االتحاد 

الطبي العراقي يضع عدد يقرب من ٢٫٠٠٠ ونتيجة 
لنظام الرعاية الصحية املتدهور، فقد ساءت إحصاءات 

صحة العراق:٣٥٨ 
كان املتوسط العمري عند امليالد يف ٢٠١٠ هو ٥٨ 

عام، منخفضا من ٦٥ عام يف ١٩٨٠.
وفرصة وفيات الكبار قبل عمر الستني قد زادت حوايل 

٤٠٪ منذ ٢٠٠٠
معدل وفيات األمهات- ٨٤ يف كل ١٠٠٫٠٠٠ مولود- 

وهو ضعف املعدل املوجود يف األردن.
معدل وفيات املواليد هو ٤١ حالة وفاة يف كل ١٫٠٠٠ 

مولود.
وفيات األطفال األصغر من ٥ سنوات هي مبعدل ٤٥ 

يف كل ١٫٠٠٠ مولود- ضعف املوجود يف األردن وثالث 
أضعاف تقريبا كام يف سوريا.

وقد انخفض تطعيم األطفال إىل ٢٠٪ تقريبا منذ 
٢٠٠٠  واملتوسط اآلن هو حوايل ٣٦٪.

تطوير القدرة
يهدف مرشوع الرعاية الصحية الرئيسية املمولة مببلغ 

٧٤٫٨ مليون دوالر من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
إىل دعم وزارة الصحة (MOH) يف تحسني تقديم 

الخدمات يف أكرث من ٣٦٠ عيادة صحية مع تأكيد خاص 
عىل رعاية األمومة وحديثي الوالدة. وفقا لخطة العمل 

بالنسبة للسنة األوىل، فللمرشوع ثالثة أهداف رئيسية:٣٥٩ 
مساعدة وزارة الصحة يف تقوية نظم اإلدارة الحيوية 
مبا يف ذلك تطوير النظم واإلرشادات إلدارة عيادات 
الرعاية الصحية الرئيسية، وتطوير القيادة وبرنامج 

تدريب اإلدارة، وتأسيس نظام سجالت املريض. 
تحسني جودة الخدمات اإلكلينيكية من خالل تأسيس 

معايري الرعاية وبرامج تحسني الجودة، وبرنامج 
للتدريب عايل الجودة أثناء الخدمة الستمرار التعليم 

الطبي، وأجندة بحثية لتحفيز التحسني القائم عىل 
الدليل. 

العمل مع أصحاب املصالح خالل مجتمع الرعاية 
الصحية لتطوير البيان القومي لحقوق املرىض يف 

الرعاية الصحية الرئيسية، مع كتيب يوفر دليال 
لرشاكة مجتمعية فعالة.

واألجهزة، ونقص الصيانة قد تم ذكرها كأسباب رئيسية 
لنقص خدمات املياه والخدمات الصحية. وكان املسح 

جزءا من مرشوع بتمويل ١٠ مليون دوالر لتحسني 
تقديم الحكومة العراقية لخدمات املياه والخدمات 

الصحية.٣٥٣ 

مشاريع املياه التي متولها الواليات املتحدة 
حتى تاريخ ٣٠ أيلول/سبتمرب ، ٢٠١١، خصصت الواليات 
املتحدة األمريكية مبلغ ٢٫٦٥ مليار دوالر، وأنفقت ٢٫٥٧ 

مليار دوالر إلصالح قطاعات املياه والرصف الصحي يف 
العراق.٣٥٤

وأعلن سالح املهندسني يف الجيش األمرييك أنه كانت 
لديه ثالث مرشوعات مستمرة ممولة من صندوق دعم 
االقتصاد تتعلق باملياه يف نهاية هذا الربع السنوي. وكان 

املرشوع األضخم الذي بلغت تكلفته ٦٫٧ مليون دوالر 
هو ربط نظام معالجة املياه املستعملة يف الفالوجة 
بعدد ٩٫١١٦ منزل يف أيار/مايو ٢٠١٢ ومتويل خطني 

إضافيني طولني. حوايل ٦٫٠٥٠ منزل قد تم ربطها يف نهاية 
هذا العام. وعالوة عىل هذا، أعلن سالح املهندسني يف 
الجيش األمرييك عن مرشوع مستمر بتكلفة ١٥٠٫٠٠٠ 
دوالر لتدريب موظفي قسم الرصف الصحي للفالوجة 
لتشغيل وصيانة محطة املعالجة الجديدة.٣٥٥ ومن أجل 

تفاصل تاريخية وملخص تقرير املفتش الخاص العام 
إلعادة اعامر العراق عن النظام الذي تم إصداره يف هذا 
الربع السنوي، انظر القسم ٥ واملوجودة يف هذا التقرير.

واملرشوع الثالث النشط املقرر من سالح املهندسني 
بالجيش األمرييك هي دراسة مببلغ ١٫٣ مليون دوالر 

لجمع عينات من مجرى شط العرب.٣٥٦

العناية الصحية

وفقا للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، فقد انحدرت 
الرعاية الصحية يف العراق بشكل كبري يف العقدين 
األخريين كام تم قياسه من خالل متوسط العمر، 

ووفيات األطفال، ومؤرشات أخرى. وتعاين الدولة من 
تحديات نظامية مبا يف ذلك نقص األطباء واألفراد 

املدربني (وخاصة املمرضات) ونظام توزيع الدواء الذي 
أصيب بالرقابة الضعيفة والبنية التحتية ذات الصيانة 

السيئة التي تؤدي إىل ظروف غري صحية.٣٥٧ 
وقد خلقت بيئة األمن السيئة عقبات إضافية لتقديم 
الرعاية الكافية. ووفقا إلصدار أخري ملجلة النسني الطبية، 

.
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املدين واإلعالم املستقل) لدعم مرشوع الرعاية الصحية 
الرئيسية ذو األربع سنوات.٣٦٢ 

مرافق الرعاية الصحية
يف هذا الربع السنوي، استمر سالح املهندسني بالجيش 

األمرييك يف بناء مستشفى ميسان للجراحة بتكلفة ١٢٫٦ 
مليون دوالر، وهو مرفق بقدرة ٨٠ رسير يف محافظة 

ميسان. وفقا لسالح املهندسني بالجيش األمرييك، فعدم 
كفاءة املقاول كان يؤخر إكامل املرشوع. وقد أعلنت 

السفارة األمريكية ببغداد عن تقدم بطيء لكنه ثابت 
يف املستشفى، مع إكامل متوقع يف ترشين الثاين/نوفمرب 

٢٠١١. ٣٦٣
وأعلن سالح املهندسني بالجيش األمرييك عن مرشوع 

مستمر مببلغ ١٫٤ مليون دوالر بتمويل من صندوق 
دعم االقتصاد لنقل وتركيب املعدات الطبية املتربع 

بها وإكامل اإلنشاءات الرضورية يف مستشفى البرصة 
لألطفال، وهو مرفق تكلف ١٦٥ مليون دوالر وتم 

افتتاحه يف ترشين األول/أكتوبر ٢٠١٠. ومن املقرر أن 
يتم البناء وتركيب املعدات يف أيار/مايو ٢٠١٢ وقد 

أعلنت السفارة األمريكية يف بغداد أن خدمات األورام يف 
املستشفى ال تزال غري متوفرة.٣٦٤ وكان هناك مرشوعان 

جديدان يف املستشفى يف مرحلة ما قبل املنح يف هذا 
الربع السنوي: مجهود مببلغ ١٫٥ مليون دوالر بتمويل 

مع صندوق دعم االقتصاد لتوفري إدارة املرفق يف 
املستشفى ومرشوع ثاين لرشاء وتركيب معدات التصوير 

بالرنني املغناطييس واملسح املقطعي.٣٦٥
وقد أعلن سالح املهندسني بالجيش األمرييك أيضا 
عن ثالثة مرشوعات مصممة إلصالح عيوب يف ولقي 

أشعة أكس ملنع الترسب اإلشعاعي يف ٨٥ مركز للرعاية 
الصحية املبنية بتمويل أمرييك.٣٦٦ ويف ٢٠٠٤، سعى سالح 
املهندسني بالجيش األمرييك إىل بناء ١٥٠ مركز من هذه 

املراكز، والتي قد تم بناء ١٣٣ مركز منها أخريا. أثناء 
التفتيش لهذين املركزين يف كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٨، 

حدد املفتش العام الخاص بإعادة اعامر العراق قضايا 
البناء واملعدات- مبا يف ذلك غرف أشعة أكس التي لها 

أبواب خشبية بدال من األبواب الرصاص التي تطلبها 
التصميم.٣٦٧

التعليم

عىل الرغم من أن املرشوع سيهدف إىل تقوية 
خدمات الرعاية الصحية الرئيسية ملنفعة الشعب 

العراقي ككل، إال أنه سريكز أيضا عىل زيادة تغطية 
الفئات الرئيسية األكرث عرضة للخطر مثل املرشدين 

داخليا. وتتوقع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أن 
تعمل مع منظمة الصحة العاملية يف املحافظات حيث ال 
تخطط الوكالة الدولية إنشاء خدمات واملحافظات ذات 
األعداد العالية للمرشدين داخليا والفئات األخرى األكرث 

عرضة للخطورة.٣٦٠
ومقاول الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لهذا 

املرشوع قد قدمت خطة إدارة األداء املصممة لتعقب 
أداء املرشوع مقابل املؤرشات الرئيسية التي ميكن قياسها 

بشكل نوعي أو كمي. وتذكر الخطة أن املقاول سوف 
ينفذ نظام مراقبة وتقييم والذي سوف يشمل مؤرشات 

األداء عىل مستويات التأثري والنتيجة واملخرج. تذكر 
الخطة ٨٦ مؤرش خاص. يف نسخة الخطة املوفرة للمفتش 

الخاص العام، مل يتم تحديد الخطة الرئيسية بعد 
للمؤرشات ال٣٥، ومل يتم تحديد أهداف السنة األوىل 

لعدد ٣٧ مؤرش منها.٣٦١
أعلنت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أنها أعادت 

االلتزام مببلغ ٣٦٫٧ مليون دوالر كتمويل من ثالثة برامج 
(استقرار املجتمع، وتخفيف الرصاع املجتمعي، واملجتمع 
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أعلن سالح املهندسني بالجيش األمرييك أنه قد أكمل 
مدرسة يف هذا الربع السنوي بتمويل ٥٤٥٫٠٠٠ دوالر 

من صندوق دعم االقتصاد وهي مدرسة النعيمة يف 
الفلوجة. قرر أيضا سالح املهندسني بالجيش األمرييك 

مرشوع بناء املدارس، وهي مدرسة الحلبجة يف محافظة 
السليامنية بتكلفة ١٫١ مليون دوالر. تم تحديد تاريخ 
اإلكامل املجدول يف ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١١، ومع هذا 
فقد تأخر املرشوع بسبب عدم كفاءة املقاول، ويتوقع 
سالح املهندسني اآلن أن يتم إكامل املدرسة يف ترشين 
الثاين/نوفمرب ٢٠١١. مرشوع بتكلفة ٧٫٩ مليون دوالر 

لبناء مركز وازيرية الوطني للتدريب وكان أيضا يف 
مرحلة التنفيذ يف نهاية الربع السنوي. وكال املرشوعني 
املستمرين هام بتمويل من صندوق دعم االقتصاد.٣٦٩ ◆

وتعاين املدارس العراقية من التكدس، وال تزال معدالت 
األمية العالية محل اهتامم. ويف هذا الربع السنوي، 

قرر...أن النظام التعليمي العراقي يعاين من تفاوت كبري 
يف الجودة، بناء عىل املنطقة والجنس.٣٦٨

املشاريع التعليمية التى متولها الواليات املتحدة

.
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مقدمة
يختلف إقليم كردستان املتمتع بحكم شبه 

ذايت، وإن كان جزءا ال يتجزأ من الدولة 
العراقية االتحادية، عن ويتفوق يف نواح 

كثرية عن بقية البالد. واألكرث أهمية يف 
ذلك، أن املنطقة آمنة. حيث مل يقتل جندياً

أمريكياً أو مدنياً هناك منذ عام ٢٠٠٣، 
ونادراً ما تقع الحوادث اإلرهابية، حيث 
مل يقع سوى اثنني فقط من التفجريات 

الكبرية يف السنوات الثامين املاضية. ويرجع 
الفضل جزئياً للبيئة الجيدة أمنياً، يف أن 

جهود إعادة اإلعامر التي متولها الواليات 
املتحدة هناك عادة ما تنفذ تنفيذاً جيداً. 

وقد اجتذب الوضع األمني اإليجايب يف 

املنطقة ما يقرب من ١٦ مليار دوالر من 
بني االستثامر األجنبي واملحيل منذ منتصف 

عام ٢٠٠٦. وعالوة عىل ذلك، بدأ األمن 
يف املنطقة واالزدهار النسبي يف جذب 

السياح األجانب. وقد اعتبرها قسم السفر 
في جريدة نيويورك تايمز أنها واحدة من 
بني األماكن الـ ٤١ لعام ٢٠١١ التي يشجع 

زيارتها.٣٧٠ ويف حني تعترب نقاط التفتيش 
الحدودية الداخلية قوية، بوجود نقاط 
تفتيش شاملة تقوم بتفتيش أي شخص 

يدخل من بقية مناطق العراق، فإن املاليني 
من املواطنني العراقيني من املحافظات الـ 

١٥ األخرى أيضا يسافرون إىل هناك بشكل 
منتظم للعمل واملتعة. وخالل عطلة العيد 

الرتكيز عىل إقليم كردستان
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األخرية، زار أكرث من ٢٠٠،٠٠٠ عراقي عريب 
املنطقة.٣٧١ 

وخالفاً ملا عليه الوضع يف بقية العراق، 
فإن الكهرباء متوفرة بسهولة يف إقليم 
كردستان. يف ٢٠ آب/اغسطس ٢٠١١، 

أصبح اإلقليم الجزء األول من العراق يف 
توفري الطاقة عىل مدار ٢٤ ساعة، مستمداً 

إمداداته من الشبكة الخاصة به، والتي 
تعمل عمالً منفصالً ومتميزاً عن الشبكة 

الوطنية املدارة من بغداد. ينتج اإلقليم ما 
يكفي من الكهرباء محلياً لتصدير الطاقة 

إىل محافظة متيم (كركوك)، األمر الذي يعزز 
توافر الطاقة هناك منذ مطلع هذا العام. 

جزء كبري من االستثامر يف املنطقة 
ينطوي عىل قطاع النفط والغاز املزدهر. 

حتى اآلن، دخلت حكومة إقليم كردستان 
(KRG) يف أكرث من ٤٠ عقدا مع رشكات 
النفط العاملية والغاز. يف أيلول/سبتمرب، 

أعلنت حكومة إقليم كردستان للعامة النص 
الكامل مبعظم نصوص هذه العقود باللغة 
اإلنجليزية. وتأيت هذه الجهود تتمة لتعزيز 

الشفافية الحكومية، كام شهد أيلول/سبتمرب 
 (IKP) عىل إقرار مجلس برملان كردستان

لقانون ملكافحة الفساد، وإنشاء وكالة 
جديدة ذات صالحيات واسعة ملكافحة 

الفساد العام. يف حني أن احتجاجات 
هذا الشتاء يف مدينة السليامنية شددت 

عىل التحديات االقتصادية والسياسية 
واالجتامعية يف املنطقة التي ال تزال 

تواجهها، إال أن حكومة إقليم كردستان 
أحرزت تقدما كبرياً خالل العقدين املاضيني، 

يف تحويل ما كان يف يوم ما مناطق ريفية 
نائية إىل مركز لالستثامر الدويل.

الخلفية

تعترب قلعة أربيل واحدة من أطول األماكن 
املسكونة باستمرار عيل الكرة األرضية، 

وتضم هذه املنطقة املحافظات الشاملية 
لدهوك وأربيل والسليامنية. تشرتك هذه 

القلعة يف حدودها الجبلية مع سوريا وتركيا 
والبلدان اإليرانية التي تحتوى عيل السكان 

األكراد والذين غالبا ما يكونوا عيل خالف 
مع حكومتهم. 

عيل الرغم من أن الزراعة تعترب من 
األشياء التقليدية يف هذا االتجاه إال أن أكرث 
من ٧٠٪ من سكان إقليم كردستان يقيمون 

حاليا يف املناطق الحرضية. يعترب معظم 
سكان هذه املنطقة أكراد، من شعوب غري 
عربية يتكلمون اللغة الهندو أوروبية. ومع 
ذلك، فإنه يوجد عدد كبري من غري األكراد 
يعيشون هناك، مبا فيهم العرب والرتكامن 

واآلشوريني. من الناحية الدينية، يعترب 
معظم السكان من املسلمني السنيني، ولكن 

يوجد أيضا هناك أتباع الديانات األخرى 
والتي تضم (الشيعة) الفيليني واليزيديني 

واملسيحيني، مبا يف ذلك العديد من الالجئني 
من مناطق أخرى يف العراق، والعديد من 
الطوائف الصغرية مثل العلويني واليارثان. 

تعترب اللغة الكردية إحدى اللغتني 
الرسميتني للعراق جنبا إيل جنب مع اللغة 
العربية والتي تعترب هي اللغة املشرتكة يف 
املنطقة. عيل الرغم من أن اللغة العربية 

ال تزال هى اللغة املتحدث بها يف املنطقة 
عيل نطاق واسع، إال أن استخدامها يبدأ 
يف االنخفاض، مام أثار مخاوف حيث أن 

التشعب اللغوي يعمل عيل تفاقم القوى 
املركزية الطاردة والسياسية والقوى املركزية 

العرقية املوجودة مام يؤثر عيل عالقات 
املنطقة مع الحكومة العراقية (GOI) يف 

بغداد.٣٧٢ 

األكراد يف العراق الحديثة.
وجد األكراد أنفسهم يف العراق يف ظل 

حكم بغداد عيل أساس من اإلمرباطورية 
الربيطانية بعد الحرب العاملية األويل بعد 

تقسيم املجاالت العثامنية. تم احباط 
طموحاتهم القومية، مام جعلهم يقوموا 

عيل الفور بسلسلة من الثورات  الغري 
ناجحة ضد الربيطانيني وعمالئهم العرب. 

خالل ذلك الوقت، برز الشيخ محمود 
برزنجى باعتباره مؤيدا للحكم الكردي 
الذايت. تم تأييد هذا 
الشيخ من قبل أفراد 
قبيلة بارزاىن والذين 

سعوا للعثور عيل الحزب 
الدميقراطي الكردستاين 

(KDP). خالل عام 
١٩٦٠، قاتل الحزب 

الدميقراطي الكردستاين 
وحلفاؤه حكومة صدام 

حسني الذي صار بهم  إيل 
طريق مسدود محققا 

العديد من االنتصارات 
العسكرية. بعد فرتة 
قصرية مل تدم طويال من السالم، تجدد 
القتال بني املقاتلني الكرديني وحكومة 
بغداد يف أواخر عام ١٩٧٠ميالدى.٣٧٣ 

ازداد اضطهاد النظام البغدادي لألكراد 
مع قدوم الحرب بني إيران والعراق يف 

عام ١٩٨٠م. شنت القوات العراقية حملة 
إبادة جامعية ضد السكان األكراد يف 

العراق كجزء من حملتها السيئة السمعة 
يف أواخر عام ١٩٨٠م، وتوظيف تكتيكات 

مثل الرتحيل الجامعي والقصف الجوى 
العشوايئ واستخدام الذخائر الكياموية ضد 
السكان املدنيني. هلك ما يقرب من ١٨٢٠٠ 

كردي خالل هذه الحملة متعددة املراحل 
ومتعددة السنوات، ودمرت ٩٠٪ من القرى 

الكردية ( حوايل ٤٥٠٠ من أصل ٥٠٠٠). 
استخدمت القوات العراقية األسلحة 

الكياموية عيل بلدة حلجة الكردية يف آذار/
مارس عام ١٩٨٨ مام أسفر عن مقتل عدة 
آالف من املواطنني، وهذا يعرت من إحدى 
جرائم اإلبادة الجامعية التي استخدمتها 

القوات العراقية.٣٧٤ 
يف مارس ١٩٩١، حينام بدأ النظام البعثى 

يف السقوط بعد تحرير الكويت بواسطة 
الواليات املتحدة، ارتفعت ثورات األكراد 
مرة أخرى ضد صدام حسني إال أنه قام 
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بسحق ثورتهم عيل وجه الرسعة. يف أعقاب 
هذه االنتفاضة الفاشلة، أنشأت الواليات 

املتحدة وحلفاؤها  "منطقة حظر الطريان 
" فوق شامل العراق ونقلت كميات هائلة 

من املساعدات اإلنسانية إيل الالجئني 
األكراد املختبئني يف الجبال القريبة من 

الحدود الرتكية. بعد بعض الحروب اإلضافية 
التي نشبت بني األكراد والقوات العراقية 

خالل صيف وخريف عام ١٩٩١، تم تأسيس 
الخط الفاصل يف نهاية املطاف بني الجانبني 
بحلول أكتوبر األول، مع الجيش العراقي يف 
الجنوب والقوات الكردية يف الشامل. يعرف 

هذا الخط باسم  "الخط األخرض" ، ميتد 
هذا الخط  من حدود دهوك  مع سوريا يف 
شامل غرب البالد إيل حدود ديايل مع إيران 

يف جنوب رشق البالد، اتسمت الحدود 
الفعلية بني إقليم كردستان وبقية العراق 

من عام ١٩٩١ حتى عام ٢٠٠٣. يبني الشكل 
K.١ الخط األخرض واألرايض املتنازع عليها 

الواقعة جنوب وغرب هذا الخط والتي 
تطالب بها  حكومة إقليم كردستان.٣٧٥
تتمتع هذه املناطق بالحكم الذايت 
الغري مستقر الذي يسيطر عليه حزب 

البعث الذي تم انعقاد انتخاباته الربملانية 

األوىل يف عام ١٩٩٢ يف إقليم كردستان، 
والذي ترك املجلس الوطني الكردستاين 

مقسم بالتساوي بني الحزب الدميقراطي 
الكردستاين وفرعها املنشق و االتحاد 

الوطني الكردستاين (PUK). الحقا، تم 
تشكيل مجلس الوزراء األول يف حكومة 

إقليم كردستان يف ٤ متوز/يوليو ١٩٩٢. يف 
وقت الحق من هذا العقد، شن الحزب 
الدميقراطي الكردستاين واالتحاد الوطني 

الكردستاين حربا أهلية غري حاسمة والتي 
انتهت مع اتفاق سالم توسطت فيه 

الواليات املتحدة يف ١٩٩٨. ٣٧٦
خالل الغزو الذي قادته الواليات املتحدة 

للعراق يف عام ٢٠٠٣، عملت وحدات 
كردية بشكل وثيق مع القوات الخاصة 
األمريكية والقوات املحمولة جوا، مام 

يساعد عيل تحرير عدة مدن جنوب الخط 
األخرض، مبا يف ذلك كركوك واملوصل. لعبت 

القوات الكردية دورا رئيسيا يف القضاء 
عيل مقر قاعدة املنظمة اإلرهابية املرتبطة 

ألنصار اإلسالم. يعرض الشكل K.٢ بعض 
األحداث الكربى يف التاريخ الحديث لألكراد 

العراقيني.٣٧٧

محافظات إقليم كردستان
تعترب السليامنية، كربى محافظات إقليم 
كردستان الثالثة، ويبلغ عدد سكانها نحو 

١٫٨ مليون نسمة. يقدر معدل البطالة 
٪، أقل من املعدل  لديها بحوايل ١٢

الوطني، ولكن يوجد هناك ارتفاع كبري بني 
اإلناث يف سن العمل. تحرض غالبية سكان 
اإلقليم الذين يعيشون يف حى السليامنية 

بشدة، والتى تضم مطارا دوليا وعملت بها 
الرحالت الجوية التجارية إيل أوروبا منذ 
عام ٢٠٠٥. انترشت األمية خارج منطقة 

السليامنية عيل نطاق واسع، وأصبح 
الحصول عيل الخدمات العامة عملية غري 

منتظمة. عيل سبيل املثال، تقدر األمم 
املتحدة يف املناطق الجبلية يف بنجوين 
وبشدار الواقعة عيل الحدود مع إيران 

أن أكرث من ٣٥٪ من الناس فوق سن ال 
١٠ من األميني. وباملثل يف منطقة مجاورة 

لشاربازهر يوجد حوايل ٣٣٪ من الناس 
فوق سن ال ١٠ من األميني.٣٧٨

تقع محافظة أربيل إيل الناحية الشاملية 
الغربية من السليامنية ، وتعترب أربيل 

املدينة موطنا لعاصمة إقليم كردستان ،. 
ويبلغ عدد سكانها حوايل ١٫٧ مليون نسمة 
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، فهذه املقاطعة هي أقل قليال من حيث 
عدد سكان السليامنية. يعيش حوايل ثالثة 
أرباع سكان أربيل يف البلدان واملدن التى 

تقع عيل الناحية الجنوبية الرشقية، ويقيم 
حوايل ٥٩٪ من سكانها يف محافظة أربيل. 

يعمل حوايل ٦٪ فقط من سكان اإلقليم يف 
القطاع الزراعي، وتعترب البطالة يف الريف 

مشكلة خطرية حيث أن حوايل ربع السكان 
العاطلني عن العمل يف املناطق الريفية. 

يسعي املسئولني املحليني لتحسني الزراعة 
يف املحافظة من خالل زيادة فرص الحصول 

عيل االئتامن وتحديث التقنيات الزراعية 
من أجل توليد فرص عمل والتخفيف من 

انعدام األمن الغذايئ. ومع ذلك ، فإن 
املحافظة التي يسكنها عدد قليل من 

السكان من املناطق الريفية ال تزال تفتقر 
إيل إمكانية الوصول إيل الخدمات األساسية. 
وفقا لألمم املتحدة، مل تصل شبكة املياه إيل 
معظم األرس يف شقالوة وشومان ومريجازر 

(شامل مدينة أربيل).٣٧٩ 
تعترب محافظة دهوك أصغر محافظة يف 
املنطقة من ناحية األرايض وعدد سكانها، 

حيث يبلغ عدد سكانها (حوايل يف حني أن 
أقل من ٣٠٪ من سكان اإلقليم يعيشون 
يف املناطق الريفية يواجه املزارعني عيل 
حد سواء الجفاف والفيضانات. يصعب 

متابعة حدود دهوك مع تركيا بسبب كثافة 
الجبال األمر الذي سهل عيل املهربني العبور 

من خالله وكذلك القوات املعادية لرتكيا 
واملتمردين األكراد والقوات العسكرية 

الرتكية التي تشارك يف حمالت عقابية. 
عيل الرغم من تفىش العنف املحىل إال أن 

املحافظة ظلت سليمة إيل حد كبري منذ عام 
٢٠٠٣ عيل غرار إقليم كردستان.٣٨٠

النظام اإلداري
وافق الدستور العراقي يف إقليم كردستان 

عيل الحكم الذايت إلدارة الشئون الداخلية، 
مبا يف ذلك الحق يف مامرسة بعض السلطات 

التنفيذية والترشيعية والقضائية داخل 
حدودها.٣٨١ وتدار شؤون الحكم يوما بعد 

يوم من قبل وزارات 
يف املنطقة وحكومات 

املقاطعات الثالث. 
ويف حني أن التوترات 
الطبيعية القامئة بني 

حكومة إقليم كردستان 
والحكومة العراقية 

عيل حدود دقيقة لهذه 
القوى، فقد اجتمعت 

حكومة إقليم كردستان 
مع املفتش العام إلعادة 

إعامر العراق يف أواخر سبتمرب وأكد أن مثل 
هذه التوترات املتأصلة يف أي نظام فيدرايل، 

وانه يف حني أن معظم األكراد يشعرون 
شعورا قويا بالفخر الوطني ، وتلتزم حكومة 

إقليم كردستان يف املستقبل كجزء من 
الدولة العراقية. 

ميتلك برملان كردستان العراقي السلطة 
لتمرير القوانني التي تحكم طائفة واسعة 
من القضايا ، مبا يف ذلك : األمن واالقتصاد 

والصحة والتعليم واملوارد الطبيعية ، 
والزراعة، واإلسكان، والتجارة ، والنقل. وفقا 

لألحكام املنصوص عليها يف املادة ١١٤ من 
الدستور العراقي، ميكن لحكومة إقليم 

كردستان أن تشرتك مع الحكومة العراقية 
بشأن الجامرك والكهرباء والتخطيط العام، 
وموارد املياه.٣٨٢ ولكن وفقا ملوقع حكومة 

إقليم كردستان الرسمية، تعطى األولوية 
لقوانني حكومة إقليم كردستان.٣٨٣ عالوة 

عيل ذلك، مبوجب املادة ١٢١ من الدستور 
العراقي لربملان كردستان العراقي الحق 
يف تعديل الترشيعات الوطنية التى تقع 
خارج نطاق سلطات الحكومة العراقية 

الحرصية.٣٨٤

انتخابات حكومة إقليم كردستان
يف ٢٥ متوز/يوليو ٢٠٠٩ تم عقد االنتخابات 

يف إقليم كردستان للمرة الثانية منذ عام 
٢٠٠٣، وتم اختيار الرئيس وال ١١١ عضو 

لربملان كردستان العراقي. كان اإلقبال 
عيل هذه االنتخابات كبري حيث أن حوايل 

٧٨٪ من ٢٥٠٠٠٠٠ أدلوا بأصواتهم يف 
أكرث من ٥٤٠٠ مركز اقرتاع. ساد الوضع 

الراهن يف االنتخابات الرئاسية، حيث تم 
انتخاب الرئيس الحايل مسعود بارازاىن من 
الحزب الدميقراطي الكردستاين لفرتة أخرى 

يف املنصب. حيث أنه حصل عيل حوايل 
٧٠٪ من األصوات مقابل أربعة مرشحني 
آخرين. كان أداء أحزاب املعارضة أفضل 
يف االنتخابات الربملانية القامئة، وتم الحد 

بشكل كبري من حجم األغلبية الحاكمة 
لتحالف الحزب الدميقراطي الكردستاين 
واالتحاد الوطني الكردستاين. تم استيالء 
القامئة الكردستانية "الحزب الدميقراطي 
الكردستاين واالتحاد الوطني الكردستاين" 
عيل ٥٧٪ من األصوات و ٥٩ مقعد نزوال 

( ) .

( ) .
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من ١٠٠ مقعد تم عقدها مسبقا. فازت 
قامئة التغيري (أو قامئة "القران الكريم" 

باللغة الكردية) ، بقيادة اإلتحاد الوطني 
الكردستاين وهو مسئول سابق رفيع 

املستوى، وب ٢٤٪ من األصوات و ٢٥
مقعدا يف الربملان. فازت مجموعة أخرى 

معارضة، وقامئة اإلصالح والخدمات، ب١٢٪ 
من األصوات و١٣ مقعدا. يف ظل دستور 

إقليم كردستان، تم تخصيص ما تبقى من 
١١ مقعدا من بني حزب األقليات العرقية 
والدينية للمسيحيني و ٥ للرتكامن. اختار 
برملان كردستان العراقي املنتخب حديثا 

يف االتحاد الوطني الكردستاين برهم صالح 
رئيس الوزراء الجديد لحكومة إقليم 

كردستان يف خريف عام ٢٠٠٩. يقارن 
الشكل K.٣ نتائج عام ٢٠٠٥ ونتائج 

عام ٢٠٠٩ لحكومة إقليم كردستان يف 
االنتخابات الربملانية.٣٨٥

ترشيعات برملان كردستان العراقي 
يف هذا الربع، أصدر برملان كردستان 

العراقي قانون مناهضة العنف األرسى 
والذي يحظر من بعض املامرسات األرسية 

منها ختان اإلناث والزواج القرسى. ولقد 
أصدر مؤخرا  برملان كردستان العراقي 
قانون بإنشاء لجنة النزاهة العامة يف 

حكومة إقليم كردستان (كمؤرش ألسعار 
املستهلك يف حكومة إقليم كردستان). 
سوف يكون مؤرش أسعار املستهلكني 

يف حكومة إقليم كردستان مبثابة وكالة 
مكافحة الفساد األوىل يف املنطقة، والذي 

يعمل عيل سد الثغرة يف مجال تنفيذ 
مكافحة الفساد الذي كان قامئا منذ عام 

٢٠٠٣ نظرا لعدم قدرة لجنة بغداد العمل 
عيل أساس النزاهة يف املنطقة. للحصول 

عيل تحليل مّفصل ملؤرش أسعار املستهلك 

يف حكومة إقلم كردستان، راجع سيادة 
القانون الفرعي لهذا التقرير.٣٨٦

قام برملان كردستان العراقي بالعديد 
من التدابري الهامة األخرى منذ عام ٢٠٠٥

٣.K:وتشمل
قانون االستثامر الذي يعفي الرشكات 

األجنبية من الرضائب والرسوم الجمركية 
عيل الواردات ملدة ١٠ أعوام وكذلك 

يسمح لهم بتملك األرايض
القانون اإلقليمي للنفط والغاز

قانون زيادة عقوبة السجن لألشخاص 
املدانني بارتكاب جرائم الرشف.

قانون يضع قيودا صارمة عيل تعدد 
الزوجات.

التمثيل الكردي يف بغداد.
حصلت األحزاب الكردية عيل ٥٧ مقعدا 

يف انتخابات مجلس النواب (CoR) يف 
الحكومة العراقية يف آذار/مارس ٢٠١٠، 
الذي منحهم السيطرة عيل حوايل ١٧٫٥٪

من الربملان الوطني مكونا من ٣٢٥ شخص. 
فاز الحزب الدميقراطي الكردستاين واالتحاد 

الوطني الكردستاين ( قامئة التحالف) 
ب٤٣ مقعدا، يف حني حصول قامئة التغيري 

عيل ٨ مقاعد، وحصلت باقى األحزاب 
الصغرية عيل ال ٦ مقاعد املتبقية. وقف 

جميع األكراد الربملانيني يف بغداد معا 
لبعض الوقت كجزء من الجبهة القومية 

الكردية أمام الحكومة العراقية. يف أكتوبر 
٢٠١٠، انسحب مثانية من ممثلو قامئة 

التغيري بسبب الخالفات مع حزب التحالف 
حول قضايا الحكم. وهكذا، أصبح لحزب 
التحالف وحلفائه الصغار عيل نحو فعال 
حوايل ٤٩ مقعدا أو ١٥٫١٪ من الحكومة 

العراقية الحالية، نزوال من ٥٨ مقعدا (٢١٪) 
كانت تحت سيطرتهم يف املايض ممثلني يف 

٢٧٥عضوا من الحكومة العراقية.٣٨٨
باإلضافة إيل الرئاسة الوطنية التي 
تم انعقادها من قبل االتحاد الوطني 

لكردستان بقيادة السيايس ملخرضم جالل 
الطالباين، سيطر السياسيني الكرديني عيل 

احدي وظيفتي نائب رئيس الربملان يف 
الحكومة العراقية، وكذلك منصب نائب 

رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزارات 
الخارجية والتجارة والصحة والهجرة.٣٨٩

لعب السايسيني األكراد دورا حاسام يف 
تسهيل املفاوضات بيت الكتل السياسية 

املولعة بالجدال يف بغداد. وال سيام، اتفاقية 
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أربيل العام املايض التي متت بوساطة من 
رئيس حكومة إقليم كردستان الرئيس 

بارازاين والتي أدت إيل تشكيل الحكومة 
الحالية. أكدت حكومة إقليم كردستان 

برضورة التزام حكومة رئيس الوزراء نوري 
املاليك مبطالب الالئحة ١٩ التي تم تقدميها 
للحكومة العراقية يف أواخر العام املايض يف 

مقابل دعمها لإلتالف الجديد، مبا يف ذلك 
دمج قوات األمن الكردية يف قوات األمن 

العراقية (قوي األمن الداخلية) وإجراء 
اإلحصاء واالستفتاء للسيطرة عيل العديد 

من املناطق املتنازع عليها.٣٩٠ 

األقاليم املتنازع عليها 
تلمس الحدود الجنوبية املضطربة إلقليم 
كردستان املقاطعات املضطربة واملتنوعة 
عرقيا من محافظات نينوي ومتيم وديايل. 

يف أعقاب الفوىض من سقوط صدام، 
زادت صدارة القوات الكردية يف الجنوب 

والجنوب الغريب من الخط األخرض، مطالبني 
باألقاليم التي توجد يف املحافظات التي كان 

وما يزال يتم معارضتها من قبل الحكومة 
العراقية. استطاعت حكومة إقليم كردستان 

السيطرة الفعلية عيل تلك األقاليم مع 
عدد كبري من العرب والرتكامن. يف حني أن 
األكراد يسكنون العديد من تلك األقاليم. 

ومام يزيد الوضع تعقيدا أن حقول النفط 
والغاز الكبرية تكمن تحت سيطرة بعض 
املستنقعات، وخصوصا يف محافظة متيم 
بالقرب من مدينة كركوك، هذه القبائل 

يشار إليها من قبل األكراد عيل أنهم "أكراد 
 ،١.K القدس". توضح الخريطة يف الشكل
مطالبات حكومة إقليم كردستان املجملة 

يف محافظة متيم ومساحات واسعة من 
محافظة نينوي وديايل، وأجزاء صغرية لكنها 
مهمة ملحافظة سنية صالح الدين ومحافظة 

واسط الشيعية. يعترب املزيج املتفجر من 
العرقيات والنزاعات اإلقليمية ومن املحتمل 

أيضا الرثوة الهيدروكربونية الواسعة – 
معا- السبب الرئييس للخالفات العالقة 
بني حكومة إقليم كردستان والحكومة 

العراقية.٣٩١ 

املادة ١٤٠ من الدستور العراقي 
تحدد املادة ١٤٠ من الدستور العراقية 

آلية لتسوية وضع األرايض املتنازع عليها. 
تدعو هذه املادة إيل إجراء إحصاء سكاين 

واستفتاء ألخذ مكان كجزء من عملية 
تحديد املناطق املتنازع عليها والتي سوف 
تقع تحت الوالية القضائية لحكومة إقليم 

كردستان. تم تأجيل كال من اإلحصاء 
السكاين واالستفتاء إيل أجل غري مسمي 

والتي كان مقررا إجراؤها نهاية عام ٢٠٠٧، 
خوفا من أنها ممكن تؤدي إيل تفاقم 
الوضع املتوتر بالفعل واشتعال رشارة 

العرقية يف شامل العراق. رصح املستشار 
نوري املاليك باعتباره واحدا من مستشارو 

رئيس الوزراء بأن تنفيذ املادة ١٤٠ اآلن 
"سيؤدي إيل انفجار يف العراق ككل ".٣٩٢ 

ميكن أن يكون اإلحصاء السكاين مبثابة 
مشكلة يف كركوك، حيث أنهم يشعروا 

بالقلق من أن اإلحصاء قد يظهر أن غالبية 
سكانها من األكراد. استقر عدد كبري من 
األكراد يف كركوك منذ عام ٢٠٠٣ والذي 

وصفه بعض الزعامء السياسيني غري 
الكردية محاولة متعمدة لتغيري تركيبة 

املدينة قبل إجراء اإلحصاء السكاين مساندا 
ملطالب حكومة إقليم كردستان تجاه 

كل من املدينة والحقول النفطية الهائلة 
املوجودة تحتها عيل حد سواء. وفقا 

إلحدى الدراسات األخرية، فإن حكومة 
إقليم كردستان تشجع األكراد يف كركوك 
إيل البقاء هناك وعدم االنتقال إيل إقليم 
كردستان، وبالتايل الحفاظ عيل أكرب عدد 

ممكن من السكان األكراد يف املدينة. ومع 
ذلك، كانت نتائج انتخابات مجلس النواب 

العراقي عام ٢٠١٠ يف محافظة متيم غري 
حاسمة. عيل الرغم من ادعاءات كل من 
العرب والكتل السياسية الكردية املتعلقة 

بالتزوير، فقد حصلت األحزاب الكردية عيل 
١٣٠٠٠ صوت فقط أكرث من املجموع الكيل 

لألحزاب العربية والرتكامنية.٣٩٣ 

مرشوع دستور حكومة إقليم كردستان 
صوت برملان كردستان العراقي يف حزيران/
يونيو ٢٠٠٩ بأغلبية ساحقة للموافقة عيل 
مرشوع إقليم كردستان يف املنطقة. تتعلق 
أحكامه األكرث إثارة للجدل بتحديد حدود 

املنطقة. يحدد اإلصدار مرشوع إقليم 
كردستان والتي تضم ليس فقط محافظات 

دهوك وأربيل والسليامنية ولكن أيضا 
محافظة متيم، مبا يف ذلك مدينة كركوك، 

فضال عن العديد من املناطق والبلدان يف 
األقاليم املتنازع عليها. 

البد أن تتم املوافقة عيل دستور إقليم 
كردستان يك يصبح قانونيا، من خالل القيام 
باستفتاء عيل صعيد املنطقة، والتي كانت 
مقررة أصال يف متوز/يوليو ٢٠٠٩. وقّع نحو 

٥٠ عضوا من أعضاء مجلس النواب العراقي 
عيل عريضة نقد بعد إصدار مرشوع برملان 

كردستان العراقي يعتربون فيها أنه يتنايف 
مع الدستور العراقي. إدراكا منها لطبيعة 
االلتهاب املحتمل لبعض أحكامه، وقررت 

حكومة إقليم كردستان يف وقت الحق 
تأجيل االستفتاء عيل هذا املرشوع ألجل 

غري مسمي.٣٩٤ 

مساعي األمم املتحدة للوساطة 
بذلت األمم املتحدة جهودا رامية إيل حل 

هذه النزاعات ولكن باءت بالفشل. يف 
عام ٢٠٠٩، عرضت بعثة األمم املتحدة 
ملساندة العراق (يونامى) عيل الجهات 

املعنية الرئيسية  تقريرا يتضمن توصيات 
بشأن األرايض املتنازع عليها (ولكن مل يصدر 

علنا). مل يتم اتخاذ أي إجراء حتى اآلن 
بشان توصيات البعثة، وال تزال القضايا 

األساسية دون حل.٣٩٥ 

التقارب السيايس الناشئ
غريت انتخابات املحافظات األخرية خارج 

املنطقة الساحة السياسية يف شامل العراق، 
ويتم وضع األساس لتحسني العالقات بني 
حكومة إقليم كردستان وقادة محافظتي 
نينوي ومتيم. يعترب الحاكم الحايل لنينوي 

"أثيل النجيفي" من العرب السنة وشقيقه 
هو رئيس مجلس النواب العراقي واملنافس 

السيايس لرئيس الوزراء. مثله مثل كثري 
من زعامء كردستان، حيث أن له العديد 
من الخالفات مع رئيس وزراء الحكومة 
العراقية. وبالتايل، كانت للحاكم قابلية 

يف التوصل إيل حلول توفيقية مع حكومة 
إقليم كردستان بشأن بعض القضايا، مبا 
يف ذلك اتفاق متوز/يوليو ٢٠١٠ إلنشاء 

قوي األمن الداخيل لألجناس املختلفة يف 
محافظة نينوي.٣٩٦ 

يعترب الحاكم الجديد ملحافظة متيم" 
الدكتور نجم الدين كريم " كردي األصل. 

قبل أن يعود إيل العراق، قيض الدكتور 
نجم الدين كريم سنوات يف مزاولة مهنته 

كطبيب أعصاب يف الواليات املتحدة 
األمريكية وكان واحدا من السياسيني 

العراقيني القليلني الذين طالبو باستمرار 
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الوجود العسكري األمرييك يف العراق.٣٩٧ 
بينام حدث هناك يف الغرب العديد من 

التوترات العربية الكردية األساسية يف 
املحافظة، إال أن صعوده إيل مكتب املحافظ 

قد يبرش بالخري لتخفيف التوتر يف املناطق 
املتنازع عليها. 

األمن 
قوات البيشمركة 

تعرف قوي األمن الخارجي يف هذه املنطقة 
بإسم البيشمركة (والتي ترتجم إيل "أولئك 
الذين يواجهون املوت" باللغة الكردية). 

وقد بلغ عددهم حوايل ١٩٠٠٠٠ من 
الرجال والنساء، والبيشمركة هم أحفاد 

املقاتلني األكراد الذين قاوموا الحكم 
الربيطاين يف مطلع القرن العرشين. عيل 

الرغم من أن وزارة شؤون البيشمركة تعترب 
إسميا تحت القيادة املوحدة لحكومة إقليم 

كردستان إال أن البيشمركة ال تزال متأصلة 
يف جذورها بوصفها حزب قائم عيل أساس 

الحزب الدميقراطي الكردستاين واالتحاد 
الوطني الكردستاين، ولقد القت الجهود 
املبذولة للتوحيد دون املستويات العليا 

نتائج مختلطة. 
يجري استكامل وحدات املشاة الخفيفة 
البيشمركية عن طريق استخدام مجموعة 

من األسلحة الثقيلة التي استولت عليها 
- أو مبعني آخر حصلت عليها - القوات 
املسلحة للنظام البعثي، مام جعلها أكرث 

تسليحا من أي قوة أخري باستثناء الجيش 
العراقي ( IA). تشمل هذه عددا كبريا 
من الدبابات السوفيتية القدمية الصنع 

ومجموعة منتقاة من قطع املدفعية 
وعدد كبري من العربات املدرعة من جميع 

األنواع.٣٩٨
تدعو الخطط الحالية إيل التكامل 

النهايئ بني وحدات البيشمركة وقوي األمن 
الداخيل. يف نيسان/أبريل ٢٠١٠، وافق 

رئيس الوزراء نوي املاليك عيل وضع خطط 
لخفض حجم قوات البيشمركية إيل حوايل 
١٠٠٫٠٠٠ مقاتل، وإيقاف ٩٠٫٠٠٠ آخرين 

بتمويل من ميزانية الحكومة العراقية. 
من املفرتض بقاء ٧٠٪ من ال ١٠٠٠٠٠ 

املتبقيني تحت سيطرة حكومة إقليم 
كردستان كجزء من قوي األمن اإلقليمي، 

يف حني أنه تم انضامم ال ٣٠٪ اآلخرين إيل 
الجيش العراقي كجزء من أربعة لواءات 

التي ستتمركز يف إقليم كردستان.٣٩٩ وحتى 
تاريخ ترشين األول/أكتوبر ٢٠١١، تبدو مع 

ذلك هذه الخطط غري مرجح تنفيذها يف 
املستقبل القريب. 

قوات األمن الكردية األخرى
يف حني تركيز البيشمركة خارجيا، تعترب 

أشياس (األمن أو الرشطة) يف املقام األول 
لحكومة إقليم كردستان يف تنفيذ القوانني 

املحلية. نشأت أسايش عيل أنها طرفا 
من قوات األمن، وبالرغم من أن الخطط 

الحالية تدعوا لضم الحزب الكردستاين 
الدميقراطي واالتحاد الوطني الكردستاين 

فإن أسايش تواصل تقديم تقارير إيل 
أحزابها. ما زالت مسألة إدراج أسايش إيل 
الرشطة العراقية مسألة مفتوحة يف نهاية 

املطاف.٤٠٠
تشمل املنظامت األمنية العاملة األخرى 

يف إقليم كردستان:٤٠١
الرشطة (سواء الحزب الدميقراطي 

الكردستاين واالتحاد الوطني الكردستاين).
تعترب قوات زيفاين الشبه عسكرية 

هي قوة الدرك التي أنشأها الحزب 
الدميقراطي الكردستاين ولكنها تعمل 
تحت سلطة حكومة إقليم كردستان. 

باراستني، جهاز املخابرات للحزب 
الدميقراطي الكردستاين.

زانياري، جهاز املخابرات للحزب الوطني 
الكردستاين. 

هاواجري، االستخبارات العسكرية 
التابعة لحكومة إقليم كردستان اآلن.

تعترب العمليات التي تقوم بها البيشمركة 
وتلك الوكاالت الكردية األخرى يف املناطق 
املتنازع عليها تخت الخط األخرض، واحدة 

من أهم نقاط الخالف بني حكومة إقليم 
كردستان والحكومة العراقية.

اآلليات األمنية املشرتكة.
يف كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٩، وافق 

رئيس الوزراء نوري املاليك ورئيس حكومة 
إقليم كردستان الرئيس بارزاين عيل إنشاء 

هيكل أمني ثاليث يف املناطق املتنازع عليها، 
والتي تشمل الواليات املتحدة األمريكية 
وقوات األمن العراقية والقوات الكردية 
من خالل القيام بحراسة نقاط التفتيش 
والقيام بدوريات مشرتكة. سوف تنشط 

هذه اآلليات األمنية املشرتكة (CSMs) يف 
١٢ منطقة محددة يف نينوي ومتيم وديايل، 

وذلك بهدف بناء الثقة بني قوات األمن 
العراقية وقوات حكومة إقليم كردستان 

وزيادة الشفافية التشغيلية. من األهمية 
مبكان أنه تم إنشاء هيكل قيادي لإلرشاف 

عيل الربنامج ولحل أي خالفات تظهر. 
تعليقا عيل فعالية اآلليات األمنية املشرتكة 
قبل هذا العام، رصح السفري األمرييك لدي 
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العراق جيمس جيفري أنها كانت ناجحة 
للغاية يف قمع أعامل العنف بني العرب 

واألكراد يف شامل العراق.٤٠٢
يف شباط/فرباير ٢٠١١، لعبت اآلليات 
األمنية املشرتكة دورا فعاال يف نزع فتيل 

أزمة محتملة عندما أرسلت حكومة إقليم 
كردستان حوايل ١٠٫٠٠٠ مقاتل مسلح 

ملدينة كركوك واملناطق الواقعة إيل الناجية 
الجنوبية والغربية منها والتي كانت 

قبل ذلك خالية من قوات حكومة إقليم 
كردستان. وفقا لحكومة إقليم كردستان، تم 

نقل هذه الوحدات هناك لحامية السكان 
األكراد من أعامل العنف املحتملة الناجمة 

عن املظاهرات التي اجتاحت العراق يف 
شباط/فرباير وآذار/مارس. تجنبا لحادث 

محرق محتمل، ظل الجيش العراقي ظل 
الجيش العراقي يف معسكراته ومل يعرتض 

التحرك الكردي. بعد مفاوضات رفيعة 
املستوى بني الواليات املتحدة وحكومة 
إقليم كردستان، والحكومة العراقية، تم 

إعادة نرش القوات الكردية يف نهاية املطاف 
إيل وظائفهم األصلية يف وقت الحق يف 

فصل الربيع.٤٠٣ 

انتهاء التواجد األمرييك الدائم من 
نقاط التفتيش

يف أواخر أيلول/سبتمرب ٢٠١١، رصح امليجر 
جرنال ديفيد بريكنز، القائد العام لفرقة 

املشاة األمريكية (رقم ٤) يف شامل العراق، 
أنه مل يعد هناك أي قوات أمريكية مرابطة 
"عيل أي من تلك الحواجز (CSM) بشكل 

دائم كام فعلنا من قبل" قال الجرنال 
بريكنز أن القوات العراقية تدير اآلن نقاط 

التفتيش بدون وجود عسكري أمرييك، 
مالحظا أن هذا االنتقال كان تتويجا لعملية 

استمرت ١٨ شهرا. أضاف الجرنال بريكينز 
أنه يتوقع أن الواليات املتحدة سوف 
تواصل دورها يف الوساطة يف األرايض 

املتنازع عليها، ولكن عيل مستوي أعيل 
وبدون أعداد كبرية من الجنود األمريكيني. 

قامت القوات املتبقية رقم ٤ باالنسحاب 
الكامل من العراق بحلول نهاية أكتوبر. 
يرجي مراجعة القسم الفرعي لألمن من 

هذا التقرير.للحصول عيل نبذة عامة عن 
انسحاب القوات األمريكية يف العراق.٤٠٤

الغزو الرتيك واإليراين. 

يشار إيل األكراد عيل أنهم أكرب دولة يف 
العامل بدون دولة، حيث أنهم ميثلون أقلية 

كبرية يف عدة بلدان مجاورة مبا يف ذلك تركيا 
وإيران. نشط هناك التمرد الكردي من 

أجل الحكم الذايت يف أنقرة وطهران. يشن 
حزب العامل الكردستاين اليساري (املعروفة 
باسم حزب العامل الكردستاين (معركة منذ 

عقود ضد الحكم الرتيك ، غالبا ما يعربون 
الحدود إيل جبال شامل العراق إلعادة 

بناء وتزويد قواتها. وباملثل، يشن حزب 
الحياة الحرة الكردستاين والذي يخترص 

بالكردية إيل (PJAK) حربا يف مقاطعات 
شامل غرب إيران. قامت القوات املسلحة 

الرتكية واإليرانية بعدة غارات جوية وبرية 
يف شامل العراق بصورة منتظمة بهدف 

مكافحة هذه الجامعات، اإلجراءات التي 
نددت بها مسئولو حكومة إقليم كردستان. 

شملت األحداث املمثلة يف هذا الربع:٤٠٥
أواخر يوليو وأوائل أغسطس. أصفر 

القصف اإليراين عيل طول الحدود عن 
قتل ما ال يقل عن ثالثة مدنيني من 

األكراد. 
منتصف آب/أغسطس. شنت تركيا 

غارات جوية ضد مواقع حزب العامل 
الكردستاين يف شامل العراق بعد نصب 

كمني لحزب العامل الكردستاين مام 
أصفر عن مقتل العديد من الجنود 

الرتكيني. 
٥ أيلول/سبتمرب. القصف اإليراين يف 

شامل أربيل مام أدي إيل مقتل اثنني من 
املدنيني عيل األقل.

١٣ أيلول/سبتمرب. أصفرت نريان 
املدفعية اإليرانية عن مقتل مدين واحد 

يف محافظة أربيل.
نهاية سبتمرب. شنت تركيا غارات جوية 

ضد مواقع حزب العامل الكردستاين 
املشتبه بهم. 

منتصف أكتوبر شنت القوات الرتكية 
رضبات انتقامية عرب الحدود العراقية 
بعد سلسلة من الهجامت التي قادها 
حزب العامل الكردستاين عيل القوات 

الرتكية.

أعلنت املنظمة الدولية للهجرة أنه تم 
ترشيد ما ال يقل عن ٨٨٤  عائلة عيل طول 

الحدود بني محافظة أربيل وإيران بسبب 
القصف اإليراين. يسكن هؤالء الالجئني يف 

مخيامت تفتقر إيل الكهرباء ويعتمدون 
عيل الرتع امللوثة القريبة كمصدر للمياه. 

ال ترغب حكومة إقليم كردستان يف 
التورط يف أعامل العنف الحالية. يف هذا 
الربع، رصح وزير شؤون البيشمركة أن 

حكومة إقليم كردستان ال تعتزم التدخل 
عسكريا مع العمليات اإليرانية والرتكية 
، معربا عن أمله يف حني أنه ميكن حل 

النزاعات دبلوماسيا.٤٠٦ 

االقتصاد
استنادا إيل "بوابة العراق الشاملية" تعترب 
منطقة إقليم كردستان هي املوطن لكثري 
من الرشكات الدولية ترددا يف تأسيس أي 

وجود يف أي أماكن أخري يف البالد. تعتمد 
املنطقة اعتامدا كبريا عيل السلع املستوردة 

من خارج املنطقة والعالقات التجارية 
الخارجية بسبب قلة الصناعة املحلية 

وتناضل القطاع الزراعي. يقدر مسئولو 
حكومة إقليم كردستان أنها تستورد معظم 

العنارص من خارج املنطقة، مبا يف ذلك 
املواد الغذائية والسلع املصنعة.٤٠٧ 

التجارة واالستثامر
استثمرت الرشكات األجنبية واملحلية عيل 

حد سواء بشكل كبري يف إقليم كردستان 
بسبب انجذابهم بأمن املنطقة واالستقرار 

السيايس النسبي ، يوفر قانون االستثامر 
لحكومة إقليم كردستان الصادر عام ٢٠٠٦ 
عدة حوافز مجزية للمستثمرين األجانب. 

ويف مقدمتها ما ييل:٤٠٨
القدرة عيل متلك ١٠٠٪ من رأس مال 

املرشوع واألرض.
إعفاء املعدات الواردة من الرسوم 

الجمركية.
الحصول عيل إعفاء رضيبي ملدة ١٠ 

سنوات.
إعفاء املواد الخام النافذة من الرضائب 

ملدة خمس سنوات.

كام يبني الجدول K.١ أن العراقيني 
واألكراد والعرب عيل حد سواء يعتربوا 

من كبار املستثمرين يف املنطقة بارتكاب 
أكرث من ١٢ مليار دوالر لتمويل مشاريع 

املرخصة هناك منذ أغسطس ٢٠٠٦. يقود 
قطاع السكان أكرب عدد من املشاريع (ما 
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ال يقل عن ١٠٤) ويليه قطاع الصناعة 
والتجارة.٤٠٩ 

يلخص الجدول K.٢ النشاط االستثامري 
حسب القطاع واملحافظة من آب/أغسطس 

٢٠٠٦ إيل أيلول/سبتمرب ٢٠١١، بينام 
يبني الشكل K.٤ التجمعات االستثامرية 

حسب املحافظات والتي توضح أن معظم 

التدفقات يف صناديق االستثامر يف محافظة 
أربيل.

متثل الرشكات اللبنانية والرتكية أبرز 
املستثمرين األجانب يف املنطقة. تشمل 

املشاريع الرتكية املمولة الكربى عيل عدة 
مجمعات سكنية ومرافق صناعية. يعترب 
مجال الضيافة من األشياء املزدهرة أيضا، 

حيث يوفر كل من ماريوت وهيلتون 
وفندق روتانا اللبنانية حياة مجدية مام 

 ٣.K يتيح الخيار أمام الزوار. ويبني الجدول
بعض من أكرب املشاريع املمولة دوليا يف 

املنطقة منذ عام ٢٠٠٩. ٤١٠ 

تعترب تركيا أيضا واحدة من الرشكاء 
التجاريني الكربى يف إقليم كردستان مببلغ 

ال يقل عن ٥ مليارات ورمبا يصل إيل 
٩ مليار دوالر يف التجارة السنوية بني 

البلدين. تقدر حكومة إقليم كردستان 
أن حوايل ٦٠٪ من الرشكات األجنبية 

العاملة يف املنطقة الرتكية، وكذلك حوايل 
٨٠٪ من البضائع املستهلكة يف املنطقة. 

توجد يف محافظة أربيل وحدها ، أكرث من 
٧٤٠ رشكة تركية تحافظ عيل وجودها. 

الرشكات األمريكية، عيل الرغم من غيابها 
بدرجة كبرية لقد حرض أكرث من ٥٠٠ رشكة 

من مختلف أنحاء العامل حرضوا املعرض 
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التجاري الذي تم عقده مؤخرا يف أربيل 
ولكن وفقا للمسئولني املرابطني يف القنصلية 

األمريكية، حرض أكرث من رشكة أمريكية 
هذا املعرض.٤١١ 

تتأثر املنطقة سلبا من قبل العديد من 
العوامل التي تحول دون االستثامر يف أماكن 

أخري يف العراق، عيل الرغم من املناخ 
االقتصادي املوايت هناك. أشار قادة األعامل 

الكردية عيل العوامل التالية باعتبارها قيودا 
عيل االستثامر يف املنطقة أثناء اجتامعات 

مع املفتش العام الخاص بإعادة إعامر 
العراق يف سبتمرب هذا العام:٤١٢ 

من خالل النظر إيل بعض الرشكات 
العاملية نجد أن العنف الذي تعاين منه 
أجزاء أخري من العراق يؤثر أيضا عيل 

إقليم كردستان.
يتم دفع اللوائح النقدية املرهقة 

املفروضة من قبل البنك املركزي العراقي 
للمواطنني إلجراء معامالتهم باستخدام 

الطرق التقليدية ونظام الحوالة غري 
الرسمية لنقل األموال.

الصعوبة يف الحصول عيل االئتامن 
والتأمني.

هيكل الرضائب املعقدة والغري واضحة 
بشكل مفرط

غياب مكتب االئتامن املركزي
الفساد

ضعف املؤسسات الرقابية.

ال يزال االستثامر متخلفا ويسري عيل 
خطي السنوات السابقة وفقا ألحدث 

اإلحصاءات لحكومة إقليم كردستان لعام 
٢٠١١، يف ٣٠ أيلول/سبتمرب، ذكرت حكومة 
إقليم كردستان أن هناك ١٫٠٥ مليار دوالر 

تم استثامرهم يف املنطقة خالل األشهر 
التسعة األويل من عام ٢٠١١، عيل املسار 
الصحيح لتكون أقل بكثري من املستويات 

التي تم اإلعالن عنها يف عام ٢٠٠٧ 

(٣٫٩٦ مليار دوالر) ويف عام ٢٠٠٩ (٣٫٩٢ 
مليار دوالر) ويف عام ٢٠١٠ (٤٫٧٦ مليار 
دوالر).٤١٣ وتعليقا عيل هذا االنخفاض، 
أرجعه رئيس وحدة البحوث يف إقليم 

كردستان إيل عدم اليقني حول مستقبل 
السوق يف الرشق األوسط يف أعقاب 

االضطرابات اإلقليمية والسياسة العاملية 
واالقتصادية.٤١٤ 

الروابط الجوية عيل العامل الخارجي.
ميتلك إقليم كردستان مطارات دولية يف 
أربيل والسليامنية مع الرحالت الجوية 

املبارشة من وإيل أوروبا والرشق األوسط. 
لقد توسع مطار أربيل الدويل إيل حد كبري 

يف السنوات األخرية ، مضيفا محطة جديدة 

يف عام ٢٠١٠. تشمل رشكات الطريان 
الدولية يف طريقها إيل املنطقة الخطوط 

الجوية النمساوية ولوفتهانزا وامللكية 
االردنية وطريان الخليج وطريان الرشق 
األوسط. تحظر إدارة الطريان الفيدرايل 

األمريكية رشكات الطريان األمريكية من 
الطريان فرق إقليم كردستان بسبب 

املخاوف األمنية هناك، وكذلك فرضت حظر 
عيل الرحالت الجوية التجارية األمريكية 
عيل بقية العراق.٤١٥ وبينام تواصل وزارة 
الخارجية تحذيرها للسائحني األمريكيني 
عيل تجنب العراق، تقدم مكتب شؤون 

الكومنولث الربيطانية استثناء إلقليم 
كردستان، مشرياً إيل أن خطر اإلرهاب يف 
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املنطقة هو أقل كثريا مام كانت عليه يف 
أجزاء أخرى من العراق. 

متويل عمليات الحكومة
تتلقي حكومة إقليم كردستان حوايل ١٧٪ 

من امليزانية السنوية لتمويل عمليات 
الحكومة العراقية، مبا يف ذلك دفع الرواتب 
وتوفري الخدمات. ولكن يتم خصم ٥ ٪- ٦٪ 

من هذا املبلغ لدفع تكاليف الخدمات 
املقدمة إيل املنطقة من قبل الحكومة 

العراقية، تخصص حكومة إقليم كردستان 
حوايل ١١٪ - ١٢٪ من امليزانية الوطنية 

لوزارتها.٤١٧ يعترب هذا الرقم ١٧٪ تعسفي 
إيل حد ما ومع ذلك نظرا ألنها مبنية 

عيل أساس تقدير ١٩٩٠ من سكان إقليم 
كردستان جعلت ألغراض األمم املتحدة 

النفط مقابل الغذاء. بسبب صعوبة قياس 
سكان املنطقة بدقة بدون اإلحصاء السكاين، 

فان املبلغ الذي يجب اعتامده يكون يف 
إطار ميزانية الحكومة العراقية.٤١٨ 

النفط والغاز 
يوجد هناك خالفات متداخلة بشكل 
ال ينفصم بني حكومة إقليم كردستان 

والحكومة العراقية عيل األرض والفيدرالية 
واألعراق لدرجة تقودهم إيل عدم القدرة 

عيل حل مشكلة امتالك الغاز والنفط 
الذين يقعون عيل حد سواء تحت إقليم 
كردستان واملناطق املتنازع عليها. توجد 

هناك تفسريات مختلفة للدستور العراقي 
يف قلب هذه القضية. تقول حكومة إقليم 

كردستان أن الدستور يعطيها الحق يف 
ملكية لنفط والغاز يف املنطقة ويسمح لها 
بإدارتها وفقا لرشوط تراها مناسبة.٤١٩ عيل 

العكس، فان الحكومة العراقية تّدعي أن 
الشعب العراقي كله – وبالتايل الحكومة 

العراقية - هو املالك الوحيد لجميع املوارد 
الهيدروكربونية.٤١٩ 

يف هذا الربع، قام كل من مجلس 
النواب العراقي ومجلس الوزراء العراقي 
الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري املاليك، 

بإنتاج قوانني جديدة تخص النفط والغاز. 
تعليقا عيل هذه الفواتري خالل اجتامعه 

مع املفتش العام إلعادة إعامر العراق يف 
سبتمرب، أكد وزير املوارد الطبيعية لحكومة 

إقليم كردستان أنه يف حني أن مرشوع 
مجلس النواب يحتاج إيل تعديل فان نظرة 
مجلس الوزراء العراقي "غري دستورية(و) 

تهدف إيل تقسيم العراق".٤٢١ للحصول 
عيل مزيد من املعلومات حول وضع هذه 

الفواتري، راجع مقطع االقتصاد من هذا 
التقرير. 

تعترب املخاطر يف هذه املنافسة كبرية منذ 
عام ٢٠٠٥، تم تنقيب ٧٣٪ من آبار النفط 
يف املنطقة بنجاح. وفقا لتقديرات حكومة 
إقليم كردستان، متتلك املنطقة حوايل ٤٥ 
مليار برميل من احتياطات النفط وحوايل 
١٠٠- ٢٠٠ تريليون قدم مكعب من الغاز 

الطبيعي.٤٢٢ ألغراض املقارنة بتقديرات 
وزارة النفط فان العراق ككل متتلك ما ال 

يقل عن ١٤٣ مليار برميل احتياطيا من 
النفط ونحو ١١٢ تريليون قدم مكعب من 

احتياطي الغاز.٤٢٣ 

عقود تقاسم الإنتاج لحكومة إقليم 
كردستان.

أصدرت حكومة إقليم كردستان أكرث 
من ٤٠ عقدا لتقاسم اإلنتاج مع رشكات 

النفط الدولية، بناءا عيل تفسريها للدستور 
العراقي وقانون النفط والغاز يف إقليم 
كردستان. تختلف عقود اقتسام اإلنتاج 

جوهريا عن عقود الخدمات التقنية التي 

تربمها الحكومة العراقية، يف مثل هذه 
العقود مع رشكات النفط يحتمل أن تكون 
املكافآت النقدية أكرب بكثري. وفقا لحكومة 
إقليم كردستان يلزم دفع اإلتاوات القياسية 
لتقاسم اإلنتاج بنسبة ١٠٪، يف حني اسرتداد 

تكاليف املقاول فقط من جزء مخصص 
من النفط املستخرج (بحد أقىص ٤٠٪ ). 
تعترب هياكل امللكية واسرتداد التكاليف 
أكرث مرونة مع حقول معينة حيث يتم 

فيها عمليات لنقل مزيد من املخاطر 
للرشكة. من ناحية أخري، متنح عقود 

الخدمات التقنية دفعات ثابتة للرشكات 
عن خدماتهم، مام يحد من قيمة مجزية 

لالتفاقات من هذا القبيل. اعتبارا من 
ترشين األول/أكتوبر ٢٠١١، تعمل الرشكات 

العاملة يف إقليم كردستان مبوجب عقود 
تقاسم اإلنتاج وتشمل رشكات من تركيا 

وكوريا الجنوبية وكندا والواليات املتحدة.٤٢٤ 
تعترب معظم الرشكات األمريكية العاملة 

يف إقليم كردستان صغرية مع بعض 
االستثناءات البارزة. ترتدد كربي رشكات 

النفط يف الواليات املتحدة األمريكية التي 
لها مصالح يف بقية العراق يف املغامرة يف 

املنطقة بسبب املخاوف بشان القامئة 
السوداء التي وضعتها الحكومة العراقية. 

منعت الحكومة العراقية رشكة هيس 
من املشاركة يف جولة الرتاخيص الرباعية 
املرتقبة بسبب ما قيل عن عقودها مع 

حكومة إقليم كردستان، وهذا يبني مدي 
  ٥.K صحة هذه املخاوف. يبني الجدول
قوائم بعض الرشكات الكربى العاملة يف 

إقليم كردستان، يف ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١١، 
وعدد الرتاخيص التي متتلكها.٤٢٥

بدأت حكومة إقليم كردستان يف مالمئة 
رشوط العقود لتقاسم اإلنتاج الفردية 

ومالءمتها أيضا لتناسب الظروف بسبب 
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منو خربتها يف التفاوض مع الرشكات 
الدولية. وفقا إلحدى تحليالت العقود التي 

تم نرشها مؤخرا، بدأت حكومة إقليم 
كردستان يف التطور عيل مر الزمن وأصبح 
التعليم الذي يعترب أكرب نسبيا من حيث 
األهمية لتحقيق أقيص قدر من مركزها، 

ميكن أن يرتك كلغة متداولة قياسية وميكن 
إسقاطه يف مجملها. عيل سبيل املثال، يف 

بعض اتفاقيات تقاسم اإلنتاج يف وقت 
سابق، كان لحكومة إقليم كردستان أن 

يتم اختيارها بشكل ايجايب يف االتفاق يف 
حني أنه يف عقود الحقة تبني أن حكومة 
إقليم كردستان تم تعاقدها لرشاء حصة 
من يوم واحد. باختصار، لقد تعلموا من 

خالل العمل. يلخص الجدول K.٤ املالمح 
الرئيسية لعقدين من عقود تقاسم اإلنتاج، 

والتي توضح الطرق التي اتبعتها حكومة 
إقليم كردستان للعمل عيل تحسني موقفها 

وتقليل املخاطر مبرور الوقت.٤٢٦ 
لقد هاجمت الحكومة العراقية بعض 

املسئولني األمنيني يف حكومة إقليم كردستان 
لعدة سنوات عيل أنها غري شفافة وغري 

رشعية.٤٢٧ ملواجهة هذه الحجة، أصدرت 
حكومة إقليم كردستان، يف ٢٠ أيلول/

سبتمرب ٢٠١١ النص الكامل لجميع عقود 
تقاسم اإلنتاج التي وقعتها مع رشكات 

دولية (متوفرة عيل موقع حكومة إقليم 
كردستان:  www.krg.org).٤٢٨ ساعدت 
هذه املناور حكومة إقليم كردستان يف 

االمتثال ملبادرة الشفافية يف مجال الصناعة 
االستخراجية الدولية، والتي تضع معايري 
عاملية للشفافية يف مجال النفط والغاز 

والصناعات التعدينية.٤٢٩ 

إنتاج وتصدير النفط في إقليم كردستان
بدأت حكومة إقليم كردستان تصدير النفط 

يف ٢ شباط/فرباير ٢٠١١ للمرة األويل منذ 
ترشين األول/أكتوبر ٢٠٠٩ بعد التوصل إيل 
اتفاق مؤقت مع وزارة النفط من الحكومة 
العراقية حول الرشوط التي ميكن مبوجبها 
أن تعمل الرشكات العاملة يف املنطقة.٤٣٠ 

تقلبت الصادرات يوميا من املنطقة يف 
األشهر األخرية عن طريق خط أنابيب 

كركوك جيهان عيل نطاق واسع يتجاوز يف 
بعض األحيان إيل ما يزيد عن ١٠٠٫٠٠٠ 
برميل يوميا.٤٣١ يهدف مسؤلوا حكومة 
إقليم كردستان إيل زيادة قدرتها عيل 
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التصدير إيل ٢٠٠٫٠٠٠ برميل يوميا بحلول 
نهاية عام ٢٠١١. ٤٣٢ 

القوة العملاقة للغاز. 
يأيت الجزء األكرب من الطاقة الكهربائية يف 
اإلقليم من محطات تعمل بالغاز، ولكن 

االكتشافات الجديدة قد أيقظت حكومة 
إقليم كردستان إيل تحقيق مكاسب هائلة 
من خالل احتياطاتها من الغاز الطبيعي. 

وفقا لوزير املوارد الطبيعية يف حكومة 
إقليم كردستان، وذلك اعتبارا من أذار/

مارس ٢٠١١، بلغت االكتشافات الجديدة ما 
يزيد عن ٢٠ تريليون قدم مكعب، وليس 

مبا يف ذلك االحتياطات املكتشفة سابقا 
الواردة يف خور مور وجمجامل املجاالت. 

ذكر الوزير أن هذه االحتياطات أوال 
سيتم استخدامها كوقود ملحطات الكهرباء 

الجديدة لتوفري الطاقة إلقليم كردستان 
وبقية العراق، لكن املنطقة ذهبت يف نهاية 
املطاف إيل تصدير الكهرباء إيل تركيا وبقية 

دول أوروبا إلمداد املنطقة بإيرادات جديدة 
واسعة.٤٣٣ 

مستوي املعيشة. نوعية الحياة.
يف حني أن معدالت الفقر يف جميع 

محافظات كردستان أقل بكثري من املعدل 
الوطني إال أنه ما زالت قامئة هناك العديد 
من التحديات للتنمية البرشية. عيل سبيل 

املثال:٤٣٤
املياه. يتم فقدان ٤٠٪ من إمدادات 

املياه يف مدينة دهوك بسبب األنابيب 
القدمية والبنية التحتية املتهالكة التوزيع. 
الرصف الصحي. يستخدم حوايل ٢٠٪ من 
األرس يف محافظة أربيل الحفر أو وسيلة 
مامثلة للتخلص من الفضالت البرشية. 

األمية بالنسبة لإلناث. حوايل واحدة من 
بني كل ثالث نساء يف محافظتي دهوك 

وأربيل أميون. يعترب معدل األمية بني 

اإلناث يف محافظة السليامنية حوايل ٥٠٪ 
يف مثانية من املقاطعات العرش. 

يلخص الجدول K.٦ مؤرشات إضافية 
نوعية إلقليم كردستان. 

أهداف التنمية. 
وفقا لوزير التخطيط يف حكومة إقليم 

كردستان املسئول عن إعداد املوازنة 
االستثامرية السنوية، تشمل أولويات اإلقليم 

ما ال يقل عن ١٣٥٠٠٠ وحدة سكنية 
جديدة، وإقامة شبكة من الطرق الرسيعة 

لحديثة وتحسني نظام الرعاية الصحية 
للجميع والتي سوف يتعني القيام به يف 

رشاكة مع مستثمرين من القطاع الخاص. 
تشمل أيضا أولويات أخري منها تحديث 

البنية التحتية للنفط والغاز وتوسيع فرص 
الحصول عيل التعليم الثانوي وما بعد 

الثانوي واالستمرار يف تطوير اإلقليم من 
ناحية الكهرباء لتوليد الطاقة.٤٣٥

كام تركز حكومة إقليم كردستان عيل 
تحسني القطاع الزراعي يف املنطقة، والتي 

يوضح وزير الزراعة يف حكومة إقليم 
كردستان أنها "قدمية الطراز". تعرضت 

املناطق املنتجة للحبوب يف اإلقليم لسنوات 
من اإلهامل من قبل النظام البعثي والتي 

سببت أرضارا بالغة فيها. يف عام ٢٠٠٩، 
بدأت حكومة إقليم كردستان تنفيذ خطة 

خمسيه لتحقيق األمن الغذايئ وتقليل 
االعتامد عيل املواد الغذائية املستوردة. 

تركز الخطة عيل تدريب املزارعني املحليني 
عيل التقنيات الحديثة، وجعل املنطقة 
جذابة للمستثمرين األجانب من خالل 

توفري األرايض للزراعة.٤٣٦ 

رعاية الدولة الكردية:
٤٣٦توفر حكومة إقليم كردستان معظم 

الخدمات الرضورية للمواطنني، مبا يف ذلك 
الرعاية الصحية والتعليم:٤٣٦

الرعاية الصحية: يف حني أن الخدمات 
الطبية متواضعة بشكل عام يف الطبيعة، 

وغياب بعض الرسوم البسيطة لبعض 
االدوية، فهي عيل األقل عيل ورق 

وحرة أساسا. تسبب ارتفاع الرضائب 
عيل الخدمات وكذلك القدرة املحدودة 

للنظام يف وجود ثغرات ملحوظة. تتمثل 
العديد من التخصصات الطبية بالكاد يف 

اإلقليم. عيل سبيل املثال، يوجد هناك 
حوايل ٨٠٠٠ من األطباء يف املنطقة 

وفقط ٢٥ طبيبا نفسيا. تساعد املنظامت 
الدولية حكومة إقليم كردستان يف بناء 
قدرة وزارة الصحة. عيل سبيل املثال، 
تقوم منظمة الصحة العاملية بتدريب 

املمرضات الكردية وكذلك ١٨٫٠٠٠ من 
املساعدين الطبيني. 

التعليم يعترب التعليم مجانا بالنسبة 
للمقيمني يف إقليم كردستان حتى االنتهاء 
من الدراسات العليا. انخرط حوايل ثلث 
السكان يف املدارس، ١٫٥ مليون شخص 

يف رياض األطفال حتى املرحلة ١٢، 
وعرشات اآلالف يف التعليم العايل. وضع 
وزير الرتبية والتعليم يف حكومة إقليم 

كردستان خطة إلصالح نظام التعليم 
العايل يف غضون عامني ويعترب هذا بداية 
لتغيري الطريقة التي تعمل بها الجامعات 
يف اإلقليم. ومع ذلك، فإن حكومة إقليم 
كردستان ليس لديها ما يكفي من املال 

لتمويل التعليم بسبب العدد املتزايد من 
طالب املدارس االبتدائية والثانوية. يعترب 
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االكتظاظ أيضا قضية، مع الدوريات 
الثالثية والثنائية التي تم عقدها يف بعض 

املدارس. قامت حكومة إقليم كردستان 
باستثامر ١٥٠ مليون دوالر لبناء مدارس 
جديدة لتحسني الوضع. يعكس الشعور 

السائد يف اإلقليم موالية الواليات املتحدة 
األمريكية حيث أنه يف بعض املدارس 

يتم تدريس اللغة االنجليزية بدايتا من 
الصف األول، أما تدريس اللغة العربية 

فيكون بدايتا من الصف الرابع. 

الكهرباء 
يف حني أن معظم العراق يعاين من االنقطاع 

املستمر للتيار الكهربايئ فان الوضع يف 
إقليم كردستان يبدو أفضل بشكل كبري. 

توقف استرياد الكهرباء يف اإلقليم من 
تركيا يف كانون الثاين/يناير ٢٠١١، حيث 

أنها بدأت يف إنتاج كل الطاقة التي 
تستهلكها. وعالوة عيل ذلك، بدأت حكومة 

إقليم كردستان اآلن بتصدير الكهرباء إيل 
محافظة متم والتي انقطعت من الشبكة 

التي كانت تحت إدارة بغداد وتتمتع اآلن 
بكهرباء تصل إيل ١٨ ساعة يوميا يف معظم 

املناطق.٤٣٨ 

مصادر الطاقة
عيل عكس محافظات العراق ال ١٥ السابق 

ذكرهم، التي تعتمد عيل نقل الطاقة 
الوطنية املثقلة وشبكة التوزيع التي تديرها 
وزارة كهرباء الحكومة العراقية، فان إقليم 
كردستان يتسلم الطاقة من شبكة منفصلة 

تدار من قبل وزارة الكهرباء يف حكومة 
إقليم كردستان ( حكومة إقليم كردستان، 

وزارة الكهرباء). توجد هناك خمسة 
محطات لتزويد الشبكة يف اإلقليم، ثالثة 

منها تابعة ملحطات التوربينات، واثنني 
تابعني لحكومة إقليم كردستان وتقوم 

بإدارتها محطات توليد الطاقة الكهرومائية. 
ميكن القول بأن التقرير الجامع لتوليد 

الكهرباء لهذه املحطات الخمسة حوايل 
٢٣٠٠ ميجاوات، ولكن اإلنتاج الفعيل قد 
يكون أقل من ذلك، وذلك الن محطات 

الطاقة الكهرومائية قد تسري عيل ما يرام 
دون طاقتها. زاد متوسط إنتاج الخمس 

محطات يف يوليو حيث بلغ حوايل ١٦٢٠ 
ميغا وات، تم توليد حوايل ٩٢٪ من هذه 
الكمية بواسطة املحطات الثالثة اململوكة 
 ٧.K للقطاع الخاص.٤٣٩ كام يبني الجدول

مدي زيادة كمية الطاقة التي توفرها هذه 

املحطات الثالثة اململوكة للقطاع الخاص 
بشكل حاد عيل مدي السنوات الثالثة 

املاضية، مام ساهم يف إمداد الكهرباء يف 
إقليم كردستان من يوليو ٢٠٠٨ إيل متوز/

يوليو ٢٠١١. 

ارتفاع الطلب
تساعد قوي التنمية االقتصادية لإلقليم عيل 
حدوث زيادة حادة يف الطلب عيل الطاقة. 
عيل النقيض من معظم أنحاء فان اإلقليم 

يشهد أعيل طاقة يف أشهر الشتاء، نظرا 
النخفاض درجات الحرارة يف فصل الشتاء 

نسبيا ، وارتفاع تكلفة وقود الكريوسني 
للسخانات، وانخفاض تكلفة الكهرباء. 
تتوقع وزارة الكهرباء يف حكومة إقليم 

كردستان أن زيادة الطلب سوف تعمل عيل 
تقليل الطاقة املتاحة إيل ١٨ ساعة خالل 
أشهر الشتاء وكذلك العديد من مشاريع 
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الطاقة الجديدة سوف تأيت عيل نفس الخط 
عيل مدي العامني املقبلني. يعرض الشكل 

رقم K.٥ حمولة الخدمة كنسبة مئوية من 
الطلب املقدر يف إقليم كردستان باملقارنة 

مع بقية العراق يف الفرتة من ٢٠٠٨ إيل 
٢٠١١، يف حني أن الشكل K.٦ يبني املصادر 

الرئيسية للطلب لعام ٢٠١١. ٤٤٠ 

املشاريع الجديدة 
تتوقع وزارة الكهرباء يف حكومة إقليم 
كردستان توليد حوايل ٣٠٠٠ ميغا وات 

بحلول فصل الشتاء املقبل. محطات الطاقة 
اإلضافية قيد اإلنشاء أو املخطط لها يف 

اإلقليم: ٤٤١
تقوم كوريا ببناء محطة يف أربيل تولد 

حوايل ٣٠٠ ميغا وات والتي ميكن 
توسيعها إلنتاج ٦٠٠ ميغا وات ( تعترب 

حاليا قيد اإلنشاء).
كام يخطط إلنشاء محطة يف السليامنية 

تقوم بتوليد ٢٠٠٠ ميغا وات.
وكذلك يخطط إلنشاء محطة يف أربيل 

تقوم بتوليد ١٥٠٠ ميغا وات.
وأيضا يخطط إلنشاء محطة يف دهوك 

تقوم بتوليد ١٥٠٠ ميغا وات. 
تم تخصيص ٨٠٠ مليون دوالر أيضا يف 

مشاريع انتقال جارية يف اإلقليم، مبا يف ذلك 
٧٠ محطة جديدة.٤٤٢

عرضت ٤٦ رشكة من اثني عرش بلدا 
مقرتحاتها اعتبارا من ١٥ أيلول/سبتمرب 
٢٠١١ ردا عيل االلتامس األخري لتقديم 

عطاءات لبناء محطات توليد جديدة ذو 
قدرات توليد ٦٠٠٠ ميغا وات. ولكن ال 
تشمل العقود املستقبلية ضامنات بأن 
حكومة إقليم كردستان ستقوم برشاء 

الطاقة. بدال من ذلك ، سوف يتعني عيل 
الرشكات البحث عن أسواق أخرى لقوتهم، 

وتصدير اما إيل بقية العراق أو إيل دول 
أخرى. وبالتايل، فإن وزارة الكهرباء بحكومة 

إقليم كردستان تتوقع أن عدد الرشكات 
التي تقوم بتوقيع العقود سيكونوا أقل من 
ال ٤٦ الذين أعربوا بالفعل عن اهتاممهم 

يف بناء املرافق هناك.٤٤٣ 

توفري الطاقة مبحافظة متيم (كركوك).
لقد متكن الوضع الجيد نسبيا يف اإلقليم من 
تصدير كمية متواضعة من الطاقة ملحافظة 

متيم التي تضم مدينة كركوك املتنازع 
عليها بدأ الربع األخري من محافظة متيم 

رشاء الطاقة من القطاع الخاص يف أربيل 
لتخفيف النقص يف الطاقة الكهربائية يف 
فصل الصيف. تقوم محافظة متيم بإنتاج 

حوايل ١٠٠ ميغا وات محليا وتستكمل 
بنحو ٢٠٠ ميغا وات من الكهرباء من 
املحطات اململوكة للقطاع الخاص قي 

أربيل. يجب أال تكون الطاقة املستوردة 
متصلة بالشبكة الوطنية بسبب عدم 

التوافق التقني للشبكتني. اتفق رئيس 
حكومة إقليم كردستان عيل تغطية تكلفة 
الوقود إلنتاج الكهرباء لكركوك والتي يتم 

تقديرها من قبل مسئويل حكومة إقليم 
كردستان بنحو ١٦ مليون دوالر، وذلك 
اعتبارا من ٣١ آب/أغسطس ٢٠١١. ٤٤٤ 
تقدر وزارة الكهرباء بحكومة إقليم 

كردستان أن حوايل ٨٥٪ من محافظة متيم 
تستقبل حوايل ١٨ ساعة يوميا من الطاقة. 

ال تزال بعض مناطق املحافظة متصلة 
بالشبكة الوطنية، مبا يف ذلك مدينة العرب 
السنيني "الحويجة"، التي كانت واحدة من 
البلديات األكرث عنفا يف شامل العراق منذ 

٢٠٠٣. ٤٤٥

اإلصالح وسيادة القانون 

مظاهرات السخط. 
يف ١٧ شباط/فرباير  ٢٠١١ ، نزل 

املتظاهرون إيل الشوارع يف معقل الحزب 
الدميقراطي الكردستاين يف السليامنية 

احتجاجا عيل سوء الخدمات العامة الذي 
اعتربوها انتشارا للفساد يف حكومة إقليم 
كردستان. واصلت هذه االحتجاجات كل 

يوم عيل مدي الشهرين املقبلني، حيث 
طالب املتظاهرون القيادة السياسية 

الجديدة لإلقليم بإنهاء املحسوبية. 
استخدمت قوات األمن الكردية القوة 

لتفريق العديد من املتظاهرين يف هذه 
االحتجاجات، مام أدي إيل وفاة العديد 

وعرشات اإلصابات خالل الشهرين. انتهت 
تلك املظاهرات يف منتصف نيسان/أبريل، 
وظلت السليامنية هادئة نسبيا منذ ذلك 

الحني. ٤٤٦ 
يف ٢٧ نيسان/أبريل ٢٠١١ أصدرت لجنة 

من ستة أعضاء برئاسة القايض الكردي 
تقريرها عن املظاهرات ورد فعل قوات 

األمن تجاههم. وجدت اللجنة أن العنف 
كان يرتكب من قبل قوات األمن واألفراد 

املتظاهرين عيل حد سواء، حيث كان هناك 
تدريب لقوات األمن للتعامل مع مثل 

هذه الحاالت. كام حثت اللجنة السلطات 
القضائية ملحاكمة جميع املسئولني عن 
العنف سواء يف صفوف قوات األمن أو 

املتظاهرين. من النتائج التي توصل إليها 
تقرير اللجنة الرئيسية ما ييل:٤٤٧ 

أدت املشاكل بني وزارة شؤون البيشمركة 
ووزارة الداخلية فيام يتعلق بحركة قوات 
األمن إيل زيادة العنف خالل املظاهرات.

ال تتعامل املحاكم مع الوضع "بجدية 
مناسبة". 

يف حاالت عدة، دمر املتظاهرون 
املمتلكات العامة والخاصة وقاموا 

باالعتداء عيل املدنيني وأفراد األمن عيل 
حد سواء.

السلطة القضائية الكردية.
أشار بعض املتظاهرون عيل أن السلطة 

القضائية الكردية مثاال إلحدي املؤسسات 
السياسية التي يسيطر عليها الحزب 

الدميقراطي الكردستاين واالتحاد الوطني 
الكردستاين يف اإلقليم. كان القضاء سابقا 

تحت إرشاف وزارة العدل يف حكومة إقليم 
كردستان ولكن يف عام ٢٠٠٧ أصبح مستقال. 
يدار القضاء اآلن من قبل مجلس القضاء يف 
حكومة إقليم كردستان تحت قيادة رئيس 

قضاة املحكمة العليا يف املنطقة. متلك 
السلطة القضائية يف حكومة إقليم كردستان 

ميزانية خاصة بها وتعزز استقاللها. لكن 
املشاكل ال تزال قامئة. يف خطاب أيار/مايو 
٢٠٠٩، ذكر رئيس الوزراء السابق نيجريفان 

بارازاين يف حكومة إقليم كردستان أن 
"النظام القضايئ ال يخلو من أوجه القصور 

فيها"، ودعا املسئولني القضائيني إيل:٤٤٨ 
تنفيذ القوانني الجديدة عيل وجه 

الرسعة، بدال من االعتامد عيل النسخ 
القدمية، التي عفا عليها الزمن.
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احرتام معامالت القطاع الخاص وضامن 
الحرمة القانونية للملكية الخاصة ورأس 

املال.
تسييس القضاء

اتخاذ قرارات املحكمة املتاحة للجمهور 
تحسني التنسيق بني السلطة القضائية 

وغريها من مؤسسات حكومة إقليم 
كردستان.

تحديث التعليم القانوين
تعريف املواطنني بحقوقهم القانونية 

تعمل حاليا السلطة القضائية يف حكومة 
إقليم كردستان عيل استقبال املساعدات 

من عدة منظامت دولية، مبا يف ذلك قاعدة 
االتحاد األورويب لبعثة القانون يف العراق 

والتي فتحت مكتبا لها يف أربيل يف نيسان/
أبريل ٢٠١١. ٤٤٩ 

املهجرون داخليا
حقق االستقرار الذي ساد يف إقليم كردستان 

منذ عام ٢٠٠٣ أنها مالذا آمنا للكثري من 
العراقيني املرشدين من ديارهم بسبب 

العنف الطائفي. ولكن أجربت الغارات التي 
كانت عرب الحدود من قبل أعضاء الجيش 

الرتيك، حزب العامل الكردستاين وبعض من 
سكان اإلقليم وخصوصا يف محافظة دهوك، 

عيل الفرار من منازلهم. تختلف الطبيعة 
والظروف التي يواجهها املرشدون داخليا يف 

إقليم كردستان حسب املقاطعة. ٤٥٠
دهوك يشكل النازحني حوايل ٢١ ٪ من 

السكان، وهي أعيل نسبة يف أي محافظة 
يف العراق. جاء النازحني املوجودون حاليا 

يف دهوك من األماكن األخرى املجاور 
إلقليم نينوي. ما يقرب من ثلثي النازحني 

ليس لديهم مصدر دخل منتظم، 
وحوايل ربع (٢٤ ٪) منهم يعيشون يف 

مستوطنات جامعية ومخيامت الالجئني. 
أربيل فر معظم النازحني إيل هذا اإلقليم 

بسبب العنف الذي كانوا يالقوه يف 
بغداد أو نينوي. يعيش حوايل ٦٨ ٪ من 

العائالت النازحة من أفراد االرس العاملني 
ومعظم األشخاص النازحني داخليا ، 
يف شقق مستأجرة أو بيوت، ولكن 

نوعية هذه األماكن غالبا ما تكون دون 
املستوى املطلوب.

السليامنية يبدو أن النازحني املوجودين 
يف هذا اإلقليم عيل أحسن حال من تلك 

املوجودين يف دهوك وأربيل. يعيش 

ما يقرب من ٩٠ ٪ منهم يف مساكن 
مستأجرة والذي تصفه األمم املتحدة 
"إمكانية وصول مامثلة عيل الكهرباء 

واملياه مثل السكان املحليني"، ويتلقي 
حوايل ٧٠ ٪ من العائالت النازحة بعض 

الدخل من أفراد األرس العاملة.

برنامج األمم املتحدة إلعادة االعامر
مع نهاية عمليات كل فرق إعادة اإلعامر 

اإلقليمي "PRT"، أصبح فريق إعادة اإلعامر 
اإلقليمي ألربيل جوهر القنصلية األمريكية 

العامة الجديدة الذي تم افتتاحه يف 
منتصف متوز/يوليو ٢٠١١. 

اعتبارا من شهر أيلول/سبتمرب عام ٢٠١٠، 
التزمت الواليات املتحدة مبا يقرب من 

٨٧١٦٢٠٠٠٠ دوالر لجهود إعادة االعامر 
يف إقليم كردستان. بلغت نسبة هذا إيل 

ما يقرب من ١٨٦ دوالرا للشخص الواحد 
أو ١٣ ٪ فقط من ١٫٣٥٥ دوالر للشخص 

الواحد امللتزم بجهود إعادة االعامر يف 
محافظة األنبار، التي حصلت عيل معظم 
دوالرات التعمري عيل أساس نصيب الفرد 
يف أي محافظة يف العراق.٤٥١ يبني الشكل 
K.٧ ما تم االلتزام به من قبل القطاعات 
املختلفة يف الفرتة بني أوائل ٢٠٠٣ وأيلول/

سبتمرب ٢٠١٠.

سالح املهندسني بالجيش األمرييك 

منح الجيش األمرييك أكرب مرشوع إعادة 
اإلعامر يف املنطقة ل FluorAMEC تم 

بناء مرشوع مياه إفراز والذي يقع يف أربيل، 
عيل مدي سنتني بتكلفة إجاملية تبلغ أكرث 

من ١٨٥ مليون من أموال صندوق إغاثة 
وإعادة إعامر العراق "IRRF". كلف توسيع 

مرفق اإلصالحية جمجامل يف السليامنية 
– ثاين أكرب مرشوع يف املدينة - حوايل ٢٨ 
مليون دوالر بتمويل من صندوق الدعم 
االقتصادي "ESF". أكملت رشكة الطاقة 
أكرب مرشوع يف دهوك – مرشوع توزيع 

الطاقة الكهربائية – بتكلفة نهائية بلغت 
أكرث من ١٨ مليون من أموال صندوق إغاثة 

وإعادة إعامر العراق.٤٥٢ 

( $)

( $)

( $)

( $)  

( $)  

( $)   ISFF

( $)   ISFF

( $)  

( $)

( $)  

( $)

( $)

( $)  

( $)

CERP
$

ISFF
$

IRRF
$

ESF
$

٧.K الشكل
مشاريع البنية التحتية التي متولها الواليات املتحدة يف املنطقة الكردستانية،  

حسب الفئة وصندوق التمويل، حتى تاريخ ٢٠١٠/٩
٪ ٨٧١٫٦٢ مليون دوالر
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تم انجاز مشاريع هامة أخري يف اإلقليم 
من قبل الجيش األمرييك وتشمل ما ييل:

توزيع خطوط الكهرباء يف محافظة 
دهوك عيل حوايل ١١٠ كيلوامرتا (١٨٫٤ 

مليون دوالر من صندوق دعم االقتصاد)
إنشاء محطة فرعية تنتج ١٣٢ كيلوفولت 
يف أربيل (١٧٫٧ مليون دوالر من صندوق 

دعم االقتصاد).
مستشفي الطوارئ يف أربيل (١٢٫٩ 

مليون دوالر من صندوق دعم االقتصاد).
األكادميية العامة املؤقتة لألمن والسالمة 

يف السليامنية (٧٫٨ مليون دوالر من 
صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق).

دارا لأليتام واملسنني يف أربيل (٣٫٧ 
مليون دوالر من صندوق دعم االقتصاد). 
إنشاء جرس ٢٠٠ مرتا يف السليامنية (٢٫٢ 

مليون دوالر من صندوق دعم االقتصاد). 

وحتى ٤ ترشين األول/أكتوبر ٢٠١١، 
يقوم الجيش األمرييك مبرشوعه الوحيد يف 

اإلقليم وهو إنشاء مدرسة يف حلبجة مكلفا 
حوايل ١٫١ مليون دوالر ممولة من صندوق 

دعم االقتصاد.٤٥٣

عمليات الوكالة األمريكية للتنمية الدولية. 
منذ عام ٢٠٠٧، قدمت الوكالة األمريكية 
لإلمناء الزراعي برنامج ملساعدة املزارعني 

الكرديني. ركز الربنامج عيل أنشطة التدريب 
وتوزيع البذور وتطوير األعامل. يدعم 

الربنامج أيضا تطوير كروم العنب، حقول 
التسمني، املطاحن، والصوبات. وفقا للوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية، استفاد أكرث من 
٢٨٠٠ من سكان إقليم كردستان من برامج 

تدريب اإلمناء.٤٥٤
يقوم برنامج تطوير التجارة االقتصادية 

الخاص بالوكالة األمريكية للتنمية 
القتصادية حتى اآلن بتوزيع ١٠١٩ قرض 

والذي بلغت مجموعها ١٩٫٣ مليون دوالر 
لتعزيز التنمية التجارية ومساعدة الرشكات 

الصغرية يف إقليم كردستان. تلقت سيدات 
األعامل حوايل ٦٫٧ ٪ من هذه القروض 

(١٫١ مليون دوالر).٤٥٥ 

رقابة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق

بني عامي ٢٠٠٥ و ٢٠١٠، قام املفتش 
العام بتفقد حوايل ٢٣ مرشوع إلعادة 

اإلعامر التي متولها الواليات املتحدة يف 
إقليم كردستان والتي تبلغ قيمتها يف 

مجملها حوايل ٦٠ مليون دوالر. من ذلك، 
قرر املفتش العام إلعادة إعامر العراق 

أن هناك ١٢ من تلك الرشكات اجتمعت 
فيها املواصفات التعاقدية يف حني أن ١١ 

منها قرصت يف واحدة أو أكرث من الطرق. 
عموما، وجد املفتش العام الخاص بإعادة 

إعامر العراق أن معظم املشاريع التي 
متولها الواليات املتحدة يف املنطقة كانت 

أكرث نجاحا بشكل كبريا من املشاريع التي 
بنيت يف باقي مناطق العراق، ويعزي ذلك 

أساسا إيل أن أفراد اإلعامر تعمل يف بيئة 
أكرث تساهال. يؤكد هذا واحدة من أهم 

االستنتاجات التي توصل إليها املفتش العام 
الخاص بإعادة إعامر العراق بعد أكرث من 

٧ سنوات من العمل والرقابة وهي أنه 
البد أن يكون اجراء إعادة اإلعامر يف بيئات 

آمنة إيل حد معقول. تعرض تجربة إعادة 
إعامر العراق بوضوح أن القيام بخالف ذلك 
يزيد بشكل كبري من املخاطر التي ميكن أن 

تضيع هذه االموال. 
تشمل املشاريع التي قررها املفتش العام 

الخاص بإعادة إعامر العراق اآليت:
دارا لأليتام واملسنني مبساعدة من مركز 

خدمات الحياة كلف مرشوع انشاء 
دارا لأليتام واملسنني يف أربيل حوايل ٣٫٧ 
مليون دوالر من صندوق دعم االقتصاد. 

بعد زيارة املفتش العام الخاص بإعادة 
إعامر العراق 

للموقع يف متوز/
يوليو ٢٠٠٩ 

اكتشف هناك 
عدة مخاوف 

تتعلق بالسالمة 
النسبية. بعد 

مناقشات 
مع املفتش العام الخاص بإعادة إعامر 

العراق ، تعاونت الحكومة واملتعاقدين 
يف تصحيح العيوب قبل صدور تقرير 
املفتش العام عيل املنشأة يف ترشين 
األول/أكتوبر ٢٠٠٩. يوضح النجاح 

يف انجاز هذا املرشوع كيفية املراقبة 
الحقيقية التي تحدد املشاكل يف املراحل 

املبكرة وكيفية عالجها بأقل تكلفة 
ممكنة لدافعي الرضائب.٤٥٦ 

أكادميية رشطة أربيل. كان الهدف من 
مرشوع ال ١٠ مليون دوالر تصميم 

أكادميية تستوعب ٦٥٠ طالبا لتدريب 

الرشطة. تلتزم حكومة إقليم كردستان 
أيضا ب٥٫٤ 

مليون دوالر 
من أموالها 

الخاصة لبناء 
أجزاء أخرى 
من مجمع 

األكادميية. مل 
يكن هناك 

أحد من ضباط الرشطة يف أربيل قبل 
بنائه، ولكن حرض ما يقرب عن ٤٣٠٠ 
من ضباط الواليات املتحدة من أجل 

عمل دورات تدريبية معتمدة لضباط 
الرشطة. قرر املفتش العام الخاص بإعادة 

إعامر العراق بعد زيارة له للموقع 
عام ٢٠٠٧ أن التخطيط لبناء املرشوع 

كان كايف، ويرجع جزء كبري يف ذلك 
إيل الجيش األمرييك الذي يشمل كبار 

مسئويل حكومة إقليم كردستان يف بداية 
مراحل التخطيط األولية. وجد املفتش 

العام الخاص بإعادة إعامر العراق 
أيضا أن الواليات املتحدة األمريكية 

قدمت عالوات كبرية ملديري املشاريع 
ملراقبة الجودة ولضامن جودة الحكومة، 
وبالتايل ضامن الرقابة والرصد الفعال يف 

الوقت املناسب من بناء املنشأة.٤٥٧
مستشفي أربيل للوالدة. خالل تقييم 

املفتش العام الخاص بإعادة إعامر 
العراق ملرشوع ال ٦٫٨ مليون دوالر من 

صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق، 
وجد أنه يف حني أن أعامل التأهيل 

األصيل 
للمستشفي 

وتركيب 
املعدات 

الجديدة قد 
اجتمعت يف 
املواصفات، 
كانت عدة 

قضايا اكتفاء ذايت هامة تحمل  أثرا سلبيا 
عيل العمليات يف املستشفي. شملت 

هذه عدم وجود املوظفني املدربني 
وضعف إجراءات التخلص من النفايات 

ومامرسات التنظيف غري الكافية 
والصيانة الغري مرضية للمعدات. أويص 

املفتش العام الخاص بإعادة إعامر 
العراق بان تقوم الحكومة األمريكية 

بعمل تنسيق مع مسئويل حكومة إقليم 

.

.

.
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كردستان والعاملني يف املستشفي لوضع 
الخطط املناسبة لتخصيص املوارد ووضع 
خطط التدريب عل حل قضايا االكتفاء 

تلك.٤٥٨
تجديد وزارة الداخلية الكردستانية 

املركبة. كان الهدف من مرشوع برنامج 
االستجابة الطارئة للقائد ٥٫٩ مليون 

دوال، إصالح خمسة أبنية خاصة بوزارة 
الداخلية لحكومة إقليم كردستان التي 
ترضرت بشدة من جراء انفجار سيارة 
مفخخة يف أيار/مايو ٢٠٠٧. بعد زيارة 

املفتش العام الخاص بإعادة إعامر 
العراق للموقع عام ٢٠٠٨، حدد أن 

مكونات املرشوع تم تصميمها قبل 
التثبيت وأشار إيل أن جودة التصنيع 

واملواد املستخدمة يف البناء يجب 
أن تكون كافية. وجد املفتش العام 

الخاص بإعادة إعامر العراق أن خطة 
املقاول الرتيك ملراقبة الجودة وخطة 

الجيش االمرييك لضامن الجودة كانتا 
محددتان بشكل كاف لضامن تجديد 
وزارة الداخلية املركبة لحكومة إقليم 

كردستان.٤٥٩
يلخص الجدول ك ٨ رقابة املفتش العام 

الخاص بإعادة إعامر العراق يف إقليم 
كردستان منذ عام ٢٠٠٥. ◆
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 رقابةاملفتش العام الخـــاص
 إلعادة إعامر العـــــــــــــراق

عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق       ١٠٨

عمليات تحقيقات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    ١١٧

الخط الساخن للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق       ١٢٩

املوقع اإللكرتوين للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    ١٣٠

التحديثات الترشيعية                                                     ١٣١
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منذ أذار/مارس عام ٢٠٠٤، نرشت مديرية تدقيق املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق ٢٠١ من التقارير. 

ومنذ ١ آب/أغسطس إىل ٣١ ترشين األول/أكتوبر ٢٠١١، 
أصدر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق سبع 

عمليات تدقيق تتناول مجموعة متنوعة من قضايا إعادة 
اإلعامر. وهي تشمل:

 (CPA) تقرير يفحص تحويل سلطة االئتالف املؤقتة
ألموال صندوق تنمية العراق (DFI) إىل الحكومة 

 .(GOI) العرقية
تقرير يفحص كيف أن ستة إيصاالت للمنح األمريكية 

تفرس التكاليف غري املبارشة يف إدارة عقود أمنها.
تقرير عن التزامات ومرصوفات أموال الصندوق 

الدويل للرقابة عىل املخدرات وتطبيق القانون 
(INCLE) املخصصة للعراق.

تقرير عن استجابة وزارة الدفاع (DoD) لتوصيات 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق.

تقرير عن محتوى وأسباب فسخ القيادة املركزية 
 (C3) لقيادة املقاوالت (CENTCOM) األمريكية

لعقود وما إذا كانت تلك القرارات قد نتج عنها 
خسارة.

تقرير عن املدى الذي إليه خططت وزارة الخارجية 
(DoS) بشكل كايف من أجل تحملها لربنامج تطوير 

(PDP) الرشطة
تقرير عن القضايا التي تؤثر عىل بناء نظام الفلوجة 

ملعالجة مياه الرصف الصحي.

للحصول عىل قامئة مبنتجات التدقيق هذه، انظر الجدول 
.٥٫١

لدى املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ١٣ 
تدقيق معلن أو جاري حالياً، ويتوقع البدء يف عمليات 

تدقيق يف الربع السنوي التايل. يقوم املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق بتنفيذ أعامل التدقيق وفقا 

ملعايري التدقيق الحكومية املتعارف عليها.

 تدقيقات املفتش العام إلعادة إعامر العراق
املكتملة يف هذا الربع السنوي

صندوق تنمية العراق: نقلت سلطة الائتلاف المؤقتة 
 الرقابة على معظم أموال صندوق تنمية العراق 

للبنك المركزي العراقي
(SIGIR 2011/10 ,001-12)

مقدمة 
تم تأسيس سلطة االئتالف املؤقتة يف أيار/مايو ٢٠٠٣ 

لتوفري حكم مؤقت للعراق. وقد أنشأ قرار مجلس األمن 
التابع لألمم املتحدة رقم ١٤٨٣ صندوق تنمية العراق 

وحدد مسئولية إدارته لسلطة االئتالف املؤقتة. وقد 
تألف صندوق تنمية العراق من عوائد مبيعات النفط 
والغاز العراقي، ومدخرات معينة للنفط مقابل الغذاء، 

وأصول قومية مسرتدة، وتم استخدامه من جانب يف 

عمليات تدقيق املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق

/ /
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-/
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جهود اإلغاثة وإعادة التعمري يف العراق. وأثناء حياتها 
التي هي ١٤ شهرا تقريبا، حصلت سلطة االئتالف 

املؤقت صندوق تنمية العراق عىل ٢٠٫٧ مليار دوالر 
يف صندوق تنمية العراق ليستخدمها يف هذه الجهود. 
وتم وضع أموال صندوق تنمية العراق يف حسابات يف 

بنك االحتياطي الفيدرايل يف نيويورك (FRBNY) والبنك 
املركزي العراقي، وكذلك قبو القرص الرئايس يف بغداد. 
وعندما تم حل سلطة االئتالف املؤقتة يف ٢٨ حزيران/

يونيو ٢٠٠٤، ظل ٦٫٦ مليار دوالر يف أموال مل يتم إنفاقها 
من صندوق تنمية العراق.

وردا عىل سؤال من مراقب وزارة الدفاع عن حالة 
األموال املتبقية يف صندوق تنمية العراق، بدأ املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق هذا التدقيق من أجل 
تحديد (١) من كانت لديه السلطة والسيطرة عىل أموال 

صندوق تنمية العراق بعد حل سلطة االئتالف املؤقتة 
(٢) ما إذا كانت األموال التي تم شحنها إىل بغداد قد 

متت مراقبتها بشكل مناسب من سلطة االئتالف املؤقتة 
ونقلها وإيداعها يف البنك املركزي العراقي.

النتائج
عندما تم حل سلطة االئتالف املؤقتة، نقل مدير سلطة 
االئتالف املؤقتة السيطرة عىل كل األموال املتبقية وهي 

٦٫٦ مليار دوالر يف صندوق تنمية العراق إىل البنك 
املركزي العراقي. وهذا قد شمل ٤٫٧ مليار دوالر إيداع 

يف بنك االحتياطي الفيدرايل يف نيويورك، واملودعة يف 
شكل أذون خزانة  أمريكية، و١٫٧ مليار دوالر يف البنك 
املركزي العراقي. وتحملت وزارة الدفاع السيطرة عىل 
الباقي وهي ٢١٧٫٧ مليون دوالر، والتي كانت يف قبو 
القرص الرئايس ببغداد. ويف كانون الثاين/يناير ٢٠١٢، 

يخطط املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق كتابة 
تقرير عن حسابات وزارة الدفاع عن هذه األموال وعن 
٢٫٨ مليار دوالر يف صندوق تنمية العراق تم استخدامها 

من قبل هيئات وزارة الدفاع، مبا يف ذلك سالح املهندسني 
بالجيش األمرييك، يف مرشوعات إعادة إعامر العراق.

وكان لدى سلطة االئتالف املؤقتة سياسات وإجراءات 
تحكم نقل وإيداع أموال صندوق تنمية العراق إىل 

البنك املركزي العراقي مبجرد وصولها إىل بغداد. من آب/
أغسطس ٢٠٠٣ وحتى حزيران/يونيو ٢٠٠٤، قام بنك 

االحتياطي الفيدرايل بنيويورك بإحدى عرش شحن نقدي 
إىل بغداد بإجاميل ١٠٫٢ مليار دوالر يف أموال صندوق 

تنمية العراق. وقد متت أربع من هذه الشحنات، 
واملقدرة بحوايل ٥٫٨ مليار دوالر، يف غضون آخر شهرين 

لوجود سلطة االئتالف املؤقتة.

وقد راجع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
هذه الشحنات األربعة ليحدد ما إذا كانت سلطة 
االئتالف املؤقتة قد تبعت إجراءاتها الخاصة بشأن 

تحويل العملة إىل البنك املركزي. وتوضح مستندات 
سلطة االئتالف املؤقتة أن ممثل البنك املركزي العراقي 

قد وقع وحصل عىل شحنتني من األربع شحنات النهائية 
يف مطار بغداد الدويل. وقد تم فقد إيصال معني 

بالتوثيق بالنسبة للشحنتني األخريتني واملقدرتني مببلغ 
٢٫٤ مليار دوالر. ومع هذا، فتوضح حسابات سلطة 

االئتالف املؤقتة إيداعا واضحا لهذه األموال عند وصولها 
بغداد. 

ويف مراجعة لشحن األموال، وجد املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق ثالثة أمثلة حيث تدفقت 

أموال بالعملة األمريكية إىل بغداد ومل يتم إيداعها 
بشكل مناسب يف البنك املركزي العراقي وحساب 

صندوق تنمية العراق، كام كان مطلوبا من سياسات 
وإجراءات سلطة االئتالف املؤقتة :

وتوضح سجالت حسابات سلطة االئتالف املؤقتة أن 
شحن أخر عملة قد بلغت ٢٫٤ مليار دوالر لكنه تم 

إيداع ٧٦٦٫٤ مليون دوالر فقط يف حساب بغداد. 
وبناء عىل قرار سياسة، تم رصد الباقي وهو ١٫٦ مليار 

دوالر إلقليم كردستان، وتوضح املستندات أنه تم 
تحويلها إىل البنك املركزي ملمثل كردستان يف مطار 

بغداد الدويل ليك تذهب إىل اربيل.
وتوضح سجالت سلطة االئتالف املؤقتة أن مبلغ 

١٫٣٥ مليار دوالر من ١٫٥ مليار دوالر املشحون إىل 
بغداد يف كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣ قد تم إيداعه 

يف حساب صندوق تنمية العراق ببغداد. وتذكر هذه 
السجالت أن ١٥٠ مليون دوالر قد تم إعطاؤها بشكل 
غري قانوين إىل وزير املالية العراقي يف املطار. وقد أخرب 
مسئولون يف املجلس األعىل للتدقيق العراقي املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق أن وزير املالية مل 

تكن لديه سلطة أخذ األموال مبارشة.
ومل يستطع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

أن يجد أي مستندات محددة عن وصول وإيداع 
شحنة مببلغ ٤٠٠ مليون دوالر يف البنك املركزي 

العراقي يف حساب صندوق تنمية العراق. وبينام ليس 
لدى املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق دليال 
شامالن إال أن هناك إشارة من مسئولني يف املجلس 

األعىل للتدقيق العراقي أن هذه األموال قد تم 
إيداعها يف حساب آخر بالبنك املركزي العراقي تحت 

ترصف وزير املالية. 
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للتنمية الدولية (USAID) عىل أسس مختلفة عندما 
حددوا قيمة الدوالر لتكاليف إدارة هذه العقود. ومعدل 

التكاليف غري املبارشة يتم حسابه من خالل قسمة 
إجاميل التكاليف غري املبارشة املسموح بها للمنظمة عىل 
قاعدة تكلفة مبارشة ويتم التعبري عنها بالنسبة املئوية. 

وعىل الرغم من املدى املحدود لهذه املراجعة- والتي 
فيها ركز املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق عىل 

تكاليف عقود األمن فقط- وتعقيد تحديدات معدل 
التكلفة غري املبارشة، فتباين وكمية التكاليف غري املبارشة 

املنفقة إلدارة هذه العقود تتطلب مراجعة عن قرب.

التوصيات 
يويص املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بأن 

يقوم مكتب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لالكتساب 
واملساعدة يف األعباء، والتكاليف الخاصة، وفرع التصفية 

مبزيد من املراجعة عن قرب للتكاليف غري املبارشة 
املصاحبة لعقود األمن لضامن أنفاقها بشكل معقول 

ومتساوي عىل برنامج العراق. 

تعليقات اإلدارة ورد عمليات التدقيق
وردت تعليقات اإلدارة يف التقرير النهايئ، والذي يوجد يف 

موقع املفتش العام إلعادة إعامر العراق عىل االنرتنت. 
 .www.sigir.mil

أوضاع أموال الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات وفرض 
إنفاذ القانون المخصصة لإعادة إعمار العراق

(SIGIR 2011/10 ,003-12)

مقدمة
يتطلب القانون العام ١٠٨-١٠٦ أن تقرير املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق عن الرقابة وحسابات 
األموال امللتزمة واملنفقة إلغاثة العراق وإعادة اإلعامر. 

وهذا التقرير هو عن حالة الرقابة الدولية عىل املخدرات 
وأموال تفعيل القانون املخصصة ملكتب وزارة الخارجية 

 (INL) لشؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية
للعراق. وعىل وجه الخصوص، يقرر املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق عن الرقابة الدولية عىل املخدرات 
وأموال تفعيل القانون املخصصة للعراق للسنوات املالية 

٢٠٠٦ إىل ٢٠١٠ والتي تم االلتزام بها وإنفاقها والتي 
انتهت مدتها. 

النتائج

التوصيات  
ال يتضمن هذا التقرير أي توصيات.

تعليقات اإلدارة ورد عمليات التدقيق
ووردت  تعليقات اإلدارة يف التقرير النهايئ، والذي 

يوجد يف موقع املفتش العام إلعادة إعامر العراق عىل 
.www.sigir.mil .االنرتنت

التكاليف غير المباشرة لإدارة عقود الأمن الخاص في 
العراق

(SIGIR 2011/10 ,002-12)

مقدمة
يف ثالثة تقارير تدقيق صادرة مسبقاً، وجد لدى املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق أن بعض املنظامت 
غري الربحية قد استخدمت وسائل مختلفة لحساب 

التكاليف غري املبارشة إلدارة عقود األمن الخاص، 
مام أدى إىل رسوم مشكوك فيها. وألن تكاليف األمن 

الخاص تفرس نسب ضخمة بوجه عام من إجاميل إنفاق 
املنظامت غري الربحية يف العراق، فمن املهم جدا أن 

تكون تلك التكاليف إلدارة هذه العقود معقولة ومربرة 
ويف أدىن قدر لها ليك يتم السامح بإنفاق املال عىل تنفيذ 
الربنامج بقدر اإلمكان. يتناول هذا التقرير نتائج املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق بشأن كيف أن ستة 
منظامت غري ربحية مسئولة عن تكاليفها غري املبارشة 

الخاصة بإدارة عقود أمنها.

النتائج
وجد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أن 

املنظامت املتهمة بتكاليف غري مبارشة متنوعة بشكل 
واسع إلدارة عقود األمن يف العراق لدرجة أن املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق يعتقد أنها تستلزم 

نفس املستوى من الجهود. وبالنسبة لبعض املنظامت، 
فالتكاليف غري املبارشة التي تم إنفاقها رمبا تكون غري 
معقولة وغري مربرة بالنسبة للتكاليف اإلدارية الفعلية 
الالزمة لدعم برنامج العراق. مثال، وجد املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق أن إحدى املنظامت قد 

أنفقت ٥٫٢٢٥ دوالر عىل إدارة عقد أمني للعراق بتكلفة 
٣٫١٨ مليون دوالر، بينام أخرى قد أنفقت ٩١٥٫٧٩٤ 

دوالر إلدارة عقدها األمني بتكلفة ٥٫٣٩ مليون دوالر. 
وهذا الفارق الكبري قد حدث ألن املنظامت قد طبقت 
معدل تكلفة غري مبارشة وافقت عليه الوكالة األمريكية 
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النتائج
نتيجة للمعلومات املستلمة من الوكاالت الثالثة التابعة 

لوزارة الدفاع، واملعلومات املطورة أثناء املراجعات 
األخرى للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

كان  املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق قادرا 
عىل غلق ٢٤ توصية من ٢٦ توصية مفتوحة. وال تزال 

توصيتان مفتوحتان ألن سالح املهندسني يف الجيش 
األمرييك مل يستطع تحديد حالتهم. سوف يستمر املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق مبتابعة التوصيتني 
املفتوحتني.

التوصيات
وبالتايل، فال يتضمن هذا التقرير أي توصيات.

تعليقات اإلدارة
وردت تعليقات اإلدارة يف التقرير النهايئ، والذي يوجد يف 

موقع املفتش العام إلعادة إعامر العراق عىل االنرتنت. 
.www.sigir.mil

كان لدى قائد مقاولات القيادة المركزية الأمريكية فسخ 
لعقود قليلة والتي أدت إلى أموال مهدرة في العراق

(SIGIR 2011/10 ,005-12)

مقدمة
يفحص هذا التقرير قيادة مقاوالت القيادة املركزية 

األمريكية لعقود إعادة إعامر العراق والتي تم فسخها 
من حزيران/يونيو ٢٠٠٨ وحتى نيسان/ابريل ٢٠١١ 

أجرى املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
هذه املراجعة لفحص نتائج مقاوالت القيادة املركزية 
األمريكية للعقود املنتهية لتحديد ما إذا كانت الوكالة 
تحافظ عىل سيطرة ورقابة فعالة عىل العقود وما إذا 

كان الفسخ واإلنهاء قد أدى إىل إهدار أموال أمريكية. 

النتائج
أنهت مقاوالت القيادة املركزية األمريكية ١٦ عقدا 

إلعادة اإلعامر أثناء الفرتة املراجعة. وهذا أقل بكثري من 
مقاوالت القيادة املركزية األمريكية السابقة للعقود، 

وقيادة املقاوالت املشرتكة للعراق وأفغانستان، من كانون 
الثاين/يناير ٢٠٠٥ وحتى حزيران/يونيو ٢٠٠٨. ووفقا 
ملسئويل مقاوالت القيادة املركزية األمريكية، فينسب 

االنخفاض إىل برنامج إعادة إعامر أصغر بكثري، وتحسن 
يف نظم إدارة العقود، وأداء محسن للمقاول. وقد تم 
فسخ عرشة عقود مببادرة من الحكومة ألن الخدمات 

بالنسبة للسنوات املالية من ٢٠٠٦ إىل ٢٠١٠، وجد 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أن أموال 

الرقابة الدولية عىل املخدرات وأموال تفعيل القانون 
يف تقارير ملخص ميزانية وزارة الخارجية املقدم إىل 

الكونجرس هي مثل األموال املقررة يف مراجعات برنامج 
الرقابة الدولية عىل املخدرات وأموال تفعيل القانون 

ونظام اإلدارة املالية العاملية لوزارة الخارجية. بالنسبة 
للسنوات املالية ٢٠٠٦ إىل ٢٠١٠، تم تخصييص إجاميل 

١٫١ مليار دوالر لربامج  مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ 
القوانني الدولية يف العراق. ويف ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١، 
تم التزام بحوايل ٨٤٥ مليون دوالر من ١٫١ مليار دوالر 

وتم إنفاق ٧١٧ مليون دوالر. والغالبية العظمى لألموال 
غري امللتزمة وغري املنفقة قد تم تخصيصها للعام املايل 

٢٠١٠. ومل يكن هناك أموال منتهية الصالحية يف ٣٠ 
حزيران/يونيو ٢٠١١، ومل يتم االلتزام مببلغ ٢٢٣ مليون 

دوالر. 

التوصيات
ال يتضمن هذا التقرير أي توصيات.

تعليقات اإلدارة
حيث أّن هذا التقرير ال يتضمن أي توصيات، فلم 

تطالب وزارة الخارجية ومل تقدم أي تعليقات. 

أخذت وكالات وزارة الدفاع خطوات لتفعيل معظم 
توصيات التدقيق المفتوحة

(SIGIR 2011/10 ,004-12)

مقدمة
قانون املفتش العام لعام ١٩٧٨، املعّدل، يطالب املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق بأن يحدد يف تقاريره 

نصف السنوية كل التوصيات الهامة املذكورة يف التقارير 
نصف السنوية السابقة عن الترصفات التصحيحية التي 

اكتملت. يتابع هذا التقرير ٢٦ توصية تدقيق قدمها 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق إىل ثالثة 

وكاالت لوزارة الدفاع- القيادة املركزية األمريكية، القوات 
األمريكية يف العراق (USF-I)  وسالح املهندسني بالجيش 

األمرييك (USACE) والتي كانت معلنة يف ٣١ متوز/
يوليو ٢٠١١. وأهداف هذا التقرير كانت لتحديد ما 

إذا كانت وكاالت وزارة الدفاع قد اتخذت عمال مناسبا 
لتناول هذه التوصيات.
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إلعادة إعامر العراق قضايا متعلقة، مثل األمن واألعباء، 
التي ميكن أن تؤثر عىل عمليات الربنامج وتكاليفه.

النتائج
تعطل تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

بسبب نقص تعاون وزارة الخارجية، والذي أدى إىل 
وصول محدود إىل مسئولني رئيسيني وكذلك املستندات. 

بعد تبادل الخطابات عن هذه املسألة، تم تخفيف 
مشكالت الوصول. قلل املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق بعض الشئ من مناقشات مع وحول 

الوثائق التي تم الحصول عليها من مسؤولني يف وزارة 
الخارجية، جنبا إىل جنب مع الوثائق التي تم الحصول 

عليها من مصادر أخرى، مام سمح للمفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق بتحديد: 

ال متتلك وزارة الخارجية قدرات تقييم حالية لقوات 
الرشطة العراقية والتي ميكن عىل أساسها إعداد 

برنامجها. ويعد مثل هذا التقييم رضوري الستهداف 
برنامج فعال. إضافة إىل أن وزارة الخارجية ال متلك 

ميلك خطة شاملة مبا فيه الكفاية حول برنامج تطوير 
الرشطة ومفصلة والتي توفر تفاصيل بشأن ما الذي 

يتعني إنجازه، مبا يف ذلك املراحل املتوسطة والطويلة 
األجل، ومعايري تقييم التقدم واإلنجازات والشفافية 

واملساءلة حول تكاليف األداء ونتائجه.
وقد خفضت وزارة الخارجية حجم برنامج تطوير 

الرشطة منذ عام ٢٠٠٩ لتقليل الزيادات يف التكاليف 
املقدرة وانخفاضات متوقعة يف امليزانية وبينام 

طلبت حوايل ٨٨٧ مليون دوالر للربنامج يف شباط/
فرباير ٢٠١٢، فالخطط الحالية هي وضع فرتة زمنية 
لربنامج أصغر واقل تكلفة. ويف أوائل هذا العام، ويف 

أول مرحلة للربنامج، خفضت وزارة الخارجية عدد 
املستشارين من ١٩٠ إىل ١١٥ وتخلصت من قدرة 

النقل الجوي. ويقدر مسئولو مكتب شؤون املخدرات 
وإنفاذ القوانني الدولية أن تكلفة شباط/فرباير ٢٠١٢ 

للمرحلة األوىل ستكون حوايل ٥٠٠ مليون دوالر. 
وخطط اإلنفاق توضح أن نسبة صغرية فقط من 

أموال الربنامج –حوايل ١٢٪- سيتم استخدامها للدفع 
لالستشارة والرقابة والتدريب وتطوير قوات الرشطة 
العراقية. والغالبية العظمى من األموال سوف متول 

األمن ودعم الحياة. وقد أخرب مسئولو مكتب شؤون 
املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق انهم سيسعون إىل طرق 
لتقليل أعباء أخرى لألمن ودعم الحياة. 

مل تعد الزمة، وستة عقود قد تم فسخها لسبب أو خطأ 
أو بسبب األداء الضعيف للمقاول. وقد حدد املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق احتامل إهدار ما يزيد 
عن ١٦٫٦ مليون دوالر يف عقدين. والتخطيط الجيد 
والتنسيق من خالل قيادة مقاوالت القيادة املركزية 

األمريكية إلعادة اإلعامر كان من املمكن أن تجنب ذلك 
اإلهدار. ويعرتف املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق أن األموال املهدرة يف عقدين مفسوخني ال تشري 
إىل مشكالت يف النظام بالنسبة للوكالة التي أدارة مئات 

من العقود. ومع هذا، يعتقد املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق أنه ميكن تعلم دروس من هذه 

العقود املفسوخة.

التوصيات
ال يتضمن هذا التقرير أي توصيات.

تعليقات اإلدارة
ووردت  تعليقات اإلدارة يف التقرير النهايئ، والذي 

يوجد يف موقع املفتش العام إلعادة إعامر العراق عىل 
.www.sigir.mil .االنرتنت

برنامج تطوير الشرطة العراقية: فرص لتحسين مسائلة 
للبرنامج وشفافية الميزانية

(SIGIR 2011/10 ,006-12)

مقدمة
يف ١ ترشين األول/أكتوبر، ٢٠١١، نقلت وزارة الدفاع 

مسئولية إدارة تدريب الرشطة العراقية إىل وزارة 
الخارجية. وتنفذ وزارة الخارجية هذا الجهد من خالل 

برنامج تطوير الرشطة والذي يسعى إىل مساعدة 
الحكومة العراقية يف تقوية القدرات الرشطية ليك يكونوا 

قادرين عىل الحفاظ عىل األمن الداخيل. وداخل وزارة 
الخارجية، يأخذ مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني 

الدولية قيادة اإلدارة وسوف يوفر مستشارين رشطة 
لنصح وإرشاد وتدريب أفراد الرشطة العراقية الكبار. 

ويف هذا التدقيق، فحص املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق ما إذا كان مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ 

القوانني الدولية التابع لوزارة الخارجية لديه خطة 
لربنامج له متطلبات سليمة وتقييم للتكلفة، وما إذا 

كانت وزارة الخارجية قد حددت األموال واملوارد األخرى 
التي سوف تسهم بها الحكومة العراقية يف الربنامج، 

بناء عىل القانون. وقد فحص أيضا املفتش العام الخاص 
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واملسائلة عن تكاليف الربنامج وأدائه. بقدر اإلمكان، 
ضامن أن خطة برنامج تطوير الرشطة تزيد من 

األموال الخاصة باالستخدام املبارش للربنامج مقابل 
أنشطة الدعم. 

اتفاق كامل مكتوب مع الحكومة العراقية عن األدوار . ٣
واملهام العراقية يف برنامج تطوير الرشطة- مبا يف 

ذلك اتفاقية عن املسائلة املشرتكة عن برنامج تطوير 
الرشطة وأنواع وكمية املشاركة املالية للعراق. وإذا مل 
يتم الحصول عىل هذه االتفاقية، يحدد كيف ينبغي 

تعديل برنامج تطوير الرشطة.

ومع تقليص الربنامج اآلن بشكل ملحوظ، تخطط 
وزارة الخارجية الستخدام باقي أموال شباط/فرباير 

٢٠١٠ وشباط/فرباير ٢٠١١ لدفع بعض تكاليف 
عمليات شباط/فرباير ٢٠١٢ وتشري بيانات مكتب 

شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية أن حوايل 
٢٠٠ مليون دوالر ميكن توفريها لهذا الغرض. ومل 
تزود وزارة الخارجية املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق ببيانات تفصيلية كافية عن االلتزامات 
واملرصوفات وامليزانيات الحالية مبا يف ذلك أموال 

برنامج تطوير الرشطة لدفع مقابل عمليات السفرة 
األمريكية ببغداد (األمن، ودعم الحياة، والطائرات) 

التي تدعم الربنامج. 
ومل تؤمن أيضا وزارة الخارجية التزامات مكتوبة من 

الحكومة العراقية بشان دعمها لربنامج تطوير الرشطة 
أو مساهامتها املالية املخطط لها، حتى عىل الرغم 

من (١) كتبت وزارة الخارجية إرشادات السياسة التي 
تتطلب من الحكومة العراقية مساهامت مامثلة، 

(٢) أموال تخصيص بلغة جامعية ملساعدة العراق يف 
تحديد استخدام هذه اإلرشادات. 

يعتقد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أن 
هذا التدقيق يطرح مخاوف جادة فيام يتعلق بحيوية 

برنامج تطوير الرشطة عىل املدى الطويل. التقليص 
املستمر للربنامج، واالستخدام املخطط لألموال غري 

املنفقة، ونقص الشفافية فيام يتعلق باستخدام أموال 
الربنامج ألغراض السفارة (مثل األمن ودعم الحياة 

والطريان) ترفع راية حمراء حيال املتطلبات الحقيقية 
لتمويل الربنامج. يحدد هذا التقرير فرصا ملسائلة 

محسنة للربنامج وشفافية امليزانية والتي سوف تقوي 
احتامل نجاح الربنامج.

التوصيات
يويص املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بأن 

وزير الدولة:
يوجه مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية . ١

للعمل مع وزارة الداخلية العراقية إلكامل تقييم 
قوات الرشطة العراقية برسعة من أجل أن توفري 

قاعدة من التدريب واإلرشاد والنصح.
يوجه مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية . ٢

لرسعة إنهاء خطة شاملة ومفصلة لربنامج تطوير 
الرشطة والتي تشمل مواصفات ما سيتم انجازه- مبا 

يف ذلك املعامل املتوسطة والطويلة املدى والقياسات 
لتقييم التقدم واالنجازات- من أجل توفري الشفافية 
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ويالحظ املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أن 
الحكومة العراقية تدعم اآلن التشغيل الحايل للنظام 

وتوسعه املستقبيل. إال أن إكامل العمود الفقري للنظام 
كان متأخرا لسنوات وماليني الدوالرات قد زادت عىل 

امليزانية، تاركة شوارع الفلوجة ممزقة لسنوات. والعديد 
من األشخاص، مبا يف ذلك أفراد وزارة الخارجية، قد ماتوا 

أثناء العمل يف عم هذا املرشوع. 
تقييم نظام معالجة مياه الرصف الصحي بالفلوجة 

فقط عىل أساس تكاليفه املفرطة والنتائج املحدودة 
ال ميكن منه التوصل إىل إدراك تام لطبيعة أهدافه 

الثانوية ومقاصده. واملرشوعات أثناء الحرب بوجه عام 
لها أهداف ثانوية والتي تشكل القرارات التي تصنعها 

اإلدارة يف هذا الصدد. وكان لهذا املرشوع أهدافا ثانوية 
تدعم إميان املواطن املحيل يف قدرة حكومته عىل تقديم 

الخدمات األساسية وبناء قدرة خدمية يف الحكومة 
املحلية، والفوز بقلوب وعقول الفصيل املهم يف الجامهري 

العراقية، وتحفيز االقتصاد من خالل دعم العاملة 
(وخاصة الشباب الذين يتم تجنيدهم يف التمرد). 

وقد تم هذا املرشوع يف عام ٢٠٠٤ يف مدينة دمرها 
العنف. وكان هناك تخطيط بسيط يف املرشوع وكذلك 
أدىن قدر من الفهم لظروف املوقع، ومل تتوفر العاملة 

املاهرة، ومل تكن هناك فكرة واضحة عن مقدار تكلفة 
املرشوع. ويف أوائل املرشوع، تدهورت الظروف األمنية 

بشكل رسيع مع تفجري خطوط األنابيب التي وضعها 
املقاول األمرييك وكان عامل البناء عرضة بشكل دائم 
للهجامت املستمرة. ويف العديد من املناسبات، اضطر 
قادة القتال األمريكيني إىل توجيه املقاول لوقف البناء 

حتى يتحسن األمن. وقد واجه هذا املرشوع العديد من 
الظروف املعاكسة من البداية ومن الصعب فهم ملاذا بدأ 

واستمر. 
وغياب املعلومات أو التحليل عن ما إذا كان هناك 

تقدم يف املرشوع وتحقيق األهداف الثانوية يجعل تقييم 
هذا املرشوع وأهميته أمرا صعبا متاما. ويف النهاية، 

سيكون من امللتبس أن نستنتج أن هذا املرشوع قد 
ساعد يف استقرار املدينة، ودعم اإلميان باملواطنة املحلية 

يف الحكومة، وبنى قدرة خدمة محلية، أو فاز بقلوب 
وعقول الجامهري أو حفز االقتصاد. إىل جانب حقيقة أن 
النتيجة التي تحققت كانت نظام معالجة مياه الرصف 

الصحي يعمل مبستويات أدىن بكثري مام كان متوقع 
له، فإنه من الصعب استنتاج أن املرشوع كان يستحق 

استثامر ١٠٠ مليون دوالر وفقد الكثري من األرواح. 

الدروس املستفادة

موضوعات لتناول الكونجرس
يعتقد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أنه قبل 

االلتزام بأموال إضافية للربنامج، رمبا يدرس الكونجرس 
أن يطلب من وزارة الخارجية توفري بيانات تفصيلة أكرث 
عن (١) تكاليف الربنامج، (٢) األموال املوجودة املتاحة 

لتحقيق تكاليف التشغيل يف شباط/فرباير ٢٠١٢، (٣) 
املساهامت املتوقعة من الحكومة العراقية.

تعليقات اإلدارة
تتفق وزارة الخارجية مع توصيات املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق وتذكر أن هذا التقرير سوف يساعد 
يف تقوية النظم التشغيلية والرقابة عىل برنامج تطوير 
الرشطة. يتم تناول تعليقات أخرى لوزارة الخارجية يف 
التقرير يف حينها. ووردت  تعليقات اإلدارة يف التقرير 

النهايئ، والذي يوجد يف موقع املفتش العام إلعادة إعامر 
.www.sigir.mil .العراق عىل االنرتنت

 نظام معالجة مياه الصرف في الفلوجة 
دراسة حالة في مقاولات زمن الحرب

(SIGIR 2011/10 ,007-12)

مقدمة
نظام معالجة مياه الرصف يف الفلوجة كان أحد أكرب 

املرشوعات املكلفة يف العراق. وكان جزءا من إسرتاتيجية 
واسعة لتحسني البنية التحتية العراقية من أجل الفوز 
بقلوب وعقول الشعب العراقي. ويناقش هذا التقرير 

تاريخ ونتائج نظام معالجة مياه الرصف يف الفلوجة 
ويبحث الدروس املستفادة من هذه التجربة الصعبة يف 

اإلعامر كام حدثت من مقاوالت يف زمن الحرب.

النتائج
املعارك الثقيلة يف الفلوجة، والتخطيط السيئ، 

والتقييامت غري الواقعية للتكلفة، والتمويل غري الكايف 
قد أدى إىل زيادات كبرية يف التكلفة وتأخر يف بناء 

نظام معالجة مياه الرصف الجديد يف املدنية. وبعد 
سبع سنوات وإنفاق ما يزيد عن ١٠٠ مليون دوالر، 

يوجد اآلن العمود الفقري لنظام معالجة مياه الرصف، 
والذي يخدم حوايل ٣٦٫٠٠٠ مواطن. إال أن هذا أقل 

بحوايل ١٨٣٫٠٠٠ مواطن من املفرتض أنهم سيستفيدون 
من النظام. وعىل الرغم من هذا النقص، إال أن املرفق 

قابل للتوسع، مع استثامر إضايف من الحكومة العراقية، 
وعرشات اآلالف من املقيمني ميكنهم االتصال باملرفق. 
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التدقيقات املعلنة أو الجارية
يعمل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق حالياً أو 

أعلن عن خططته إلجراء عمليات التدقيق هذه:
املرشوع ١١١٤: تدقيق خطط إنفاق األموال املتبقية 

من مخصصات صندوق قوات األمن العراقية
املرشوع ١١١٣: تدقيق مراجعة الحكومة ألنظمة 
أعامل املتعاقدين املتلقني أموال الواليات املتحدة 

للعمل يف العراق
املرشوع ١١١٢b: مراجعة جهود وزارة الدفاع املبذولة 

لحساب أموال صندوق تنمية العراق
املرشوع ١١١١: التدقيق يف عملية وزارة الخارجية 

لنقل مشاريع إعادة اإلعامر للحكومة العراقية
املرشوع ١١٠٩: تدقيق إدارة وزارة الدفاع لتصفيات 

مجموعة مختارة كبرية من عقود إعادة اإلعامر يف 
العراق ذات التكلفة الكبرية

املرشوع ١١٠٨b: تدقيق إنهاء عقود إعادة اإلعامر يف 
العراق التابعة لوزارة الدفاع 

املرشوع ١١٠٧: تدقيق نتائج الجهود املبذولة لتطوير 
قدرات وزاريت الدفاع العراقية ووزارة الداخلية

املرشوع ١١٠٥b: تدقيق استخدام األموال املخّصصة 
لربنامج االستجابة الطارئة للقائد للعراق

املرشوع ١١٠٢b: تدقيق وضع التوصيات املقدمة إىل 
وزارة الدفاع

املرشوع ١٠٢٠: تدقيق إلدارة وزارات العدل 
والخارجية ألنشطة سيادة القانون يف العراق

املشاريع ٩٠٠٥، و٩٠١٢، و٩٠١٣: تدقيقات وزارة 
الدفاع، وزارة الخارجية، والوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية، وبيانات التخصيص االلتزام واإلنفاق عىل 

التعامالت املتعلقة بإغاثة وإعادة إعامر العراق.

عمليات التدقيق املخطط لها
تلتزم التدقيقات املخططة للمفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق بثالثة أهداف رئيسية موجودة يف خطة 
التدقيق اإلسرتاتيجية لتحقيق مهامتها الترشيعية:

تحسني مامرسات األعامل واملسائلة يف إدارة العقود 
واملنح بالنسبة إلعادة إعامر العراق.

تقوية اقتصاد وكفاءة وفعالية الربامج والعمليات 
املصممة لتسهيل إعادة إعامر العراق.

توفري قيادة وتنسيق مستقل وموضوعي وتوصيات 
عن السياسات املصممة لتناول املشكالت والنواقص يف 

إعادة اإلعامر وجهود االستقرار يف العراق.

يتطلب برنامج إعادة اإلعامر الناجح توازنا لألمن 
واملصالح السياسية واالقتصادية. ال ميكن االستمرار يف 

إعادة اإلعامر عىل نطاق واسع بدون مطلب األمن 
لحامية الذين ينفذون املرشوع والذين يراقبونه. يف 

العراق، كان نطاق إعادة اإلعامر غري مدعوما بشكل 
كبري باملوارد األمنية. وحتى هذا اليوم، مل تصل بيئة 
إعادة إعامر العراق إىل بيئة ما بعد الرصاع. وإعادة 

البناء الدامئة يف ظل الهجامت املستمرة عىل أفراد إعادة 
اإلعامر والبنية التحتية الحيوية قد ثبت أنها إسرتاتيجية 

فاسدة ومهدرة للامل. ويف عمليات االستقرار وإعادة 
اإلعامر املستقبلية، ينبغي عىل الحكومة األمريكية أن 

تحلل ما إذا كان ميكن تخفيف مخاطر األمن قبل التقدم 
يف مرشوعات عىل نطاق واسع كهذه. فتلك املرشوعات 

ينبغي أن تبدأ فقط عندما يحدد القادة الكبار أن 
الهدف االسرتاتيجي الذي ميكنهم تحقيقه يستحق خطر 

الفشل وتكاليف تخفيف مخاطر األمن.

تعليقات اإلدارة
ووردت  تعليقات اإلدارة يف التقرير النهايئ، والذي 

يوجد يف موقع املفتش العام إلعادة إعامر العراق عىل 
.www.sigir.mil .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 حكومة 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.
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وتقريبا تتميز كل التدقيقات املخططة للمفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق بأنها تدقيق لألداء، 

والتي توفر تقييام مستقال لألداء وإدارة برنامج أو عقد 
مقابل معايري موضوعية. وغالبا ما تشمل تدقيقات األداء 
للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق جوانب قضايا 
اإلدارة املالية. وكمبادرة جديدة بدأت أثناء العام ٢٠٠٨، 

طور املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق خططا 
ألداء مراجعات بالغية للبيانات املالية املتعلقة بأنشطة 
إعادة إعامر العراق. نرش املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق خمس تقارير عن جهود التدقيق البالغي. 
وقد أكمل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
معظم عمل التدقيق البالغي وسوف يكتب التقرير 
النهايئ للتدقيق عن نتاج عمل املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق. ◆

ولتحقيق أهدافه، يخطط املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق لتوزيع موارده عىل األهداف بناء عىل 

مهمته واملبلغ املتبقي لكل صندوق إلعادة اإلعامر. بوجه 
عام، سوف يوزع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق موارده كالتايل:
٥٪ لتدقيق العقود والربامج مدفوعة لصندوق قوات 

األمن العراقية.
٥٪ من أجل تدقيق العقود والربامج مدفوعة 

لصندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق.
٧٠٪ نحو التدقيق يف صندوق دعم االقتصاد، وحساب 
الرقابة الدولية عىل املخدرات وإنقاذ القانون الدولية، 

وبرنامج استجابة القائد للطوارئ.
٢٠٪ لتناول متطلبات التدقيق البالغي.

ويشمل هذا التوزيع للموارد االفرتايض أيضا موارد 
لتحقيق متطلبات التدقيق يف مقاويل األمن الخاص. 

ومع هذان فرمبا يركز املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق موارده عىل أي من املنطق يف أي وقت معني بناء 

عىل املصالح واالهتاممات. 
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تواصل مديرية تحقيقات املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق املتابعة العمل بنشاط عىل إدعاءات االحتيال 

والتبديد وسوء االستعامل يف العراق بالعمل عىل ١٠١ تحقيق 
نشط حتى تاريخ ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١١. ويف هذا الربع، 
كان للمفتش العام الخاص إلعادة أعامر العراق ١ محقق 

مكلف بالعمل يف بغداد؛ و٦ محققني يف مقرات املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق يف أرلينجتون بوالية فريجينيا و 
١٣ محقق يعملون يف مكاتب يف والية بنسلفانيا وفلوريدا 

وتكساس وجورجيا وأوكالهوما وكاليفورنيا. وتضمنت أعامل 
التحقيق املكتملة يف هذا الربع ٤ لوائح إتهام و٣ إدانات و٣ 

أحكام. حتي ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١١، نتج عن أعامل محققي 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ٣٥ عملية اعتقال 

و٦٨ اتهام و٥٧ إدانة وما يزيد عن ١٥٤٫٧ مليون دوالر 
كغرامات ومصادرات وتعويضات وحصائل نقدية أخري. 
تضمنت انجازات التحقيق يف هذا الربع أيضا إجراءات 
توقيف وحرمان إداري شملت ٤ توقيفات و١١ اقرتاح 

لحرمان إداري و ١٣عملية حرمان إداري. 
نتيجة لتحقيقات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق و٩ متهمني ينتظرون املحاكمة وأكرث من ١٩ يف انتظار 
صدور الحكم. يبني الشكل ٥٫١ الزيادات يف عدد اإلجراءات 

القضائية والنتائج املالية التي تم تحقيقها بناء عيل تحقيقات 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق. بالنسبة لوكالء 
النيابة الذين يتعاملوا يف الوقت الحايل مع عدد كبري من 

القضايا اإلضافية، فإنهم يتوقعون االستمرار يف هذا االتجاه. 
انظر الجدول رقم ٥٫٢ يف نهاية هذا الجزء للحصول عىل قامئة 

 .(DoJ) شاملة باإلدانات التي جمعتها وزارة العدل
يالحظ املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق هذه 

األنشطة التحقيقية يف هذا الربع.
تم اتهام رقيب مدفعية لسالح مشاة البحرية األمرييك – 

من والية كارولينا الجنوبية – الذي أقر بأنه مذنب بدوره 
يف خطة لرسقة معدات عسكرية بقيمة ١٢٤٫٠٠٠ دوالر 

يف العراق.
أقر أحد املقربني من ضابط بسالح املشاة البحرية 

األمريكية املتعاقدة يف العراق بأنه مذنب يف تهمة التآمر 
وغسل األموال.

تم الحكم عيل عقيد سابق يف الجيش األمرييك بالسجن 
بتهمة قبول الهبات غري املرشوعة من املتعاقدين يف 

العراق.
تم اتهام عقيد سابق بالجيش األمرييك بتلقي النقدية 

املرسوقة.

تم الحكم عيل عقيد متقاعد يف الجيش األمرييك بالسجن 
ملدة ١٢ شهرا لدوره يف خطة من خطط الرشوة يف العراق.
تم الحكم عيل عقيد سابق يف الجيش األمرييك لدوره يف 

مؤامرة رسقة.
تم اتهام موظف بسالح املهندسني بالجيش األمرييك 

والذي أقر بأنه مذنب يف قبول رشاوي من املتعاقدين 
العراقيني.

تم اتهام متعاقد بتهمة الكذب عيل العمالء الفيدراليون.

أقر رقيب مدفعية بسالح مشاه البحرية األمريكية بدوره يف 
مخطط لرسقة املعدات العسكرية يف العراق.

يف ١٠ آب/أغسطس ٢٠١١، اعرتف اريك هاملتون – رقيب 
مدفعية بسالح املشاة البحرية األمريكية – بإدانته يف 

املحكمة الجزئية األمريكية يف غرينفيل "كارولينا الجنوبية" 
حسب املعلومات الجنائية التي اتهمته بتهمتي التآمر لرسقة 

أكرث من ٧٠ من املولدات الكهربائية من قاعديت املشاة 
البحرية يف العراق يف عام ٢٠٠٨. 

من أيار/مايو إيل أيلول/سبتمرب ٢٠٠٨، كان هاملتون 
يتمركز يف معسكر الفلوجة بالعراق، حيث كان مسئوال 

عن ساحة تخزين عسكرية تحتوي عيل مولدات كهربائية 
ومعدات أخري لالستخدام من قبل وحدات مشاة البحرية 
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يف ٢٢ متوز/يوليو ٢٠١١ أقر فرانسيسكو مونجاي الثالث 
بإدانته يف املحكمة الجزئية األمريكية يف هونولولو بهاواي، 

حسب املعلومات الجنائية التي تم رفعها يوم ١٩ متوز/
يوليو ٢٠١١ والتي تتهمه بالتآمر. كان مونجاي أحد مساعدي 

ضباط سالح املشاة البحرية األمريكية املتمركزة يف معسكر 
الفلوجة بالعراق، الذين اتفقا عيل غسل ما يقرب من 

١٥٠٫٠٠٠ دوالر رشاوى تم استالمها من اثنني من املتعاقدين 
يف العراق. 

تم استالم املبلغ من ضابط بسالح املشاة البحرية 
األمريكية املتعاقدة يف العراق بني عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٨ يف 

مقابل منح العقود للمتعاقدين يف العراق. قام املشاركني مع 
املوظف املتعاقدين الذي قام بعمل حسابات مرصفية إلخفاء 
ومتويه الطبيعة واملكان واملصدر وامللكية والتحكم يف األموال. 

تم نقل هذه األموال من املتعاقدين العراقيني إيل الواليات 
املتحدة عرب التحويالت النقدية واألسالك. خصم املشاركني 

حوايل ٢٠٪ من األموال ثم تم نقلها إيل الضابط املتعاقد أو 
لشخص بعينه. ال يزال التحقيق يف هذه القضية مستمرا.

يجري التحقيق يف القضية من قبل املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق وجهاز التحقيقات الجنائية التابع 

لوزارة الدفاع ووحدة القيادة املركزية للتحقيقات الجنائية 
 "CIP-MPFU" يف الجيش األمرييك لالحتيال يف املشرتيات

."FBI " ومكتب التحقيقات الفيدرايل

تم الحكم عيل العقيد السابق بالجيش 
األمرييك بالسجن لقبول الهبات غري املرشوعة 

يف ٢٩ متوز/يوليو ٢٠١١، تم الحكم عيل ديفيد جيم فلوغر 
– عقيد سابق بالجيش األمرييك – بالسجن ملدة ١٨ شهرا 

لقبول لهبات الغري مرشوعة من املتعاقدين العراقيني لتتمكن 
من الرسقة من احتياطي الوقود العراقي. وقد تم الحكم عىل 

بفالجر بثالث سنوات بإطالق الرساح املرشوط وطلب دفع 
٢٤٫٠٠٠ دوالر كتعويض. أقر فلوغر بإدانته يف الئحة من أربع 

اتهامات، تهمة واحدة بالتآمر وتهمتني بقبول الهبات وتهمة 
بتحويل ملكية خارجية ملسئول أمرييك. 

وفقا لوثائق املحكمة، تم توزيع فلوغر إيل قاعدة 
العمليات املتقدمة ريدجواي وتعيينه يف منصب "العمدة" 

للقاعدة. باسم "العمدة" ، كان هو الضابط املسئول عن 
التسهيالت املادية للقاعدة وكان عىل اتصال واسع مع 

مختلف املتعاقدين املحليني الذين يعملوا بالقاعدة. اثناء 
خدمته يف هذا املنصب اتفق فلوغر ومرتجم يف الجيش 

األمرييك واملتعاقدين املحلية املختلفني عيل قبول الهبات يف 
شكل نقدي، واملجوهرات ، واملالبس من مختلف املتعاقدين. 

تم دفع مكافآت يف مقابل األفعال الرسمية التي يؤديها 

األمريكية يف العراق. اعرتف هاميلتون يف حني كونه متمركزا 
هناك، أنه دخل يف مخطط مع ضابط من سالح مشاة 

البحرية األمريكية لتسهيل رسقة املولدات الكهربائية من 
القاعدة بواسطة متعاقدين القطاع الخاص العراقيني. اعرتف 
هاميلتون بأنه قام بتحديد املولدات الكهربائية ليتم رسقتها، 

حيث قام بالرسم عليها ليعينها حتى يقوم املتعاقدين 
العراقيني برسقتها، وكذلك قام بتسهيل الوصول إيل ساحة 

التخزين بواسطة شاحنات املتعاقدين لتحميل وإزالة 
مولدات الكهرباء. دخل هاميلتون يف مخطط منفصل مع 

متعاقدين القطاع الخاص لتسهيل رسقة املولدات الكهربائية 
من القاعدة. استمرت كل من مخططات الرسقة بعد إغالق 
سالح املشاة البحرية يف معسكر الفلوجة وتم نقل املوظفني 
إيل معسكر الرمادي بالعراق. تم تعيني هاميلتون يف معسكر 

الرمادي من ترشين األول/أكتوبر إيل ديسمرب ٢٠٠٨.
يف اعرتافاته، اعرتف هاميلتون أنه تلقى أكرث من 

١٢٤٠٠٠دوالرا يف دفعات من ضباط سالح مشاة البحرية 
واملقاول العراقي يف مقابل تسهيل رسقة أكرث من ٧٠ مولدا 

كهربائيا من معسكر الفلوجة ومعسكر الرمادي. تلقى 
هاميلتون األموال عن طريق املدفوعات النقدية يف العراق، 

والشيكات الصادرة لزوجة هاميلتون يف الواليات املتحدة 
من قبل زوجة الضابط، ومدفوعات التحويل املرصيف إىل 

حساب مرصيف يف الواليات املتحدة. تم إرسال حوايل ٤٣٠٠٠ 
دوالر نقدا إيل منزل هاميلتون وذلك نصيبه من الرسقات 
التي حدثت يف معسكر الفلوجة وحرص عيل كتامن ذلك 

من األعالم األمريكية املتضمنة يف الخزانات التي قام بإرسالها 
بالربيد من العراق إيل زوجته. ال يزال التحقيق يف هذه 

القضية مستمرا.
يواجه هاميلتون عند صدور الحكم عقوبات أقصاها 
خمس سنوات يف السجن وغرامة ٢٥٠٠٠٠ دوالر، وثالث 
سنوات إفراج تحت املراقبة بعد فرتة السجن. كجزء من 

اعرتافه باإلدانة، وافق هاميلتون عىل دفع ١٢٤٫٩٤٤ دوالر 
كتعويض للواليات املتحدة. مل يتم تحديد موعد النطق 

بالحكم من قبل املحكمة.
سوف يتم املحاكمة يف هذه القضية بالتفصيل من قبل 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق قسم التزوير 
بوزارة العدل الشعبة الجنائية، وسوف يجري أيضا التحقيق 

بواسطة وزير الدفاع و املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق وجهاز التحقيقات الجنائية التابع لوزارة الدفاع. 

أقر موظف يف سالح مشاة البحرية األمريكية 
بإدانته يف تهمة التآمر وغسل األموال.
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منحها لدعم حرب العراق. باإلضافة إيل عقوبة السجن لها، 
تم الحكم عليها باإلفراج من السجن ملدة ثالث سنوات 
برشط دفع غرامة ٥٠٠٠ دوالر و٩٠٠٠ دوالر تعويض. 

أقرت سليف يف حزيران/يونيو ٢٠٠٨ بإدانتها حسب 
معلومات جنائية اتهمتها بتهمة الرشوة وتهمة التآمر. حسب 
املعلومات، يف عام ٢٠٠٥، شغل يف ذلك الوقت العقيد سيلف 

رئيسا الختيار املجلس للحصول عىل عقد مببلغ ١٢ مليون 
دوالر لبناء وتشغيل العديد من مخازن وزارة الدفاع يف 

العراق. قبلت سيلف العطاءات اإلحتيالية من املتعاقدين 
املتآمرين والذين ساعدوا الرشكة يف الفوز بجائزة العقد. يف 
مقابل هذه اإلجراءات، قبلت سيلف عرضا لقضاء إجازة يف 
تايلند وعنارص أخرى ذات قيمة بلغ مجموعها حوايل ٩٠٠٠ 

دوالر. ال يزال التحقيق يف هذه القضية مستمرا.
يجري 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 ومكتب التحقيقات 
الفيدرايل.ومكتب وزارة األمن الداخيل لشؤون الهجرة 

.(ICE) والجامرك

حكم عىل رقيب سابق يف الجيش األمرييك 
لدوره يف مؤامرة رسقة

يف ٥ ترشين األول/أكتوبر ٢٠١١، تم الحكم عيل روبرت ألف 
نيلسون – رقيب سابق بالجيش األمرييك يف الطبقة األويل – 

يف املحكمة الجزئية األمريكية بتهمة التآمر لرسقة معدات 
الجيش األمرييك ذات الصلة بعمله كضابط صف يساعد 

يف تدريب أفراد الجيش العراقي يف املوصل بالعراق يف عام 
٢٠٠٨. تم الحكم عيل نيلسون بوضعه أربع سنوات تحت 

املراقبة، يف حني حبسه يف املنزل خالل التة أشهر األويل، وتم 
أمره بدفع ٤٤٨٣٠ دوالر كتعويضات وإجراء تقييم خاص من 

١٠٠ دوالر. أقر نيلسون بإدانته أمام الجنايات النضاممه يف 
مؤامرة لرسقة املمتلكات العامة. وفقا لوثائق املحكمة، تم 

نرش نيلسون من أجل توجيه قاعدة العمليات بالعراق عيل 
أنه موظف مسئول عن قيادة عمليات الفريق العسكري 

االنتقايل بنينوىن. ساعد هذا الفريق االنتقايل للتدريب 
وحدات الجيش العراقي املتمركزة يف مكان قريب منه.

اتفق نيلسون أثناء خدمته يف العراق ومرتجم بالجيش 
العراقي عيل رسقة مثانية مولدات من املولدات الكثرية 
املوجودة عيل القاعدة والتي تحمل أجزاء مختلفة من 

املعدات املستخدمة. مبجرد نقل املولدات خارج القاعدة، 
رتب املرتجم لها ليتم بيعها يف السوق السوداء يف العراق. 

اعرتف نيلسون بأنه تلقي نصف العائدات من املبيعات 

فلوغر والتي استفاد منها املتعاقدين، والتي تتضمن عقود 
مشجعة لهؤالء املتعاقدين وتخفيف اإلجراءات األمنية لهم  

وتزويدهم بالوقود من احتياطيات الوقود العراقي الذي ليس 
لديه سلطة يف الوصول إليه. تلقى فلوغر املال واملجوهرات 
واملالبس يف العراق وكان يقوم بإرسالها إيل املنزل عن طريق 
بريد الواليات املتحدة ، ويخبئ يف كثري من األحيان األموال 

داخل الكتب والرسائل. إجامال، اعرتف فلوغر بتلقي ما يقرب 
من ١١٥٠٠ دوالر نقدا من هذا املخطط ، باإلضافة إىل كمية 

غري معروفة من املالبس واملجوهرات. 
تم التحقيق يف هذه القضية بالتفصيل بواسطة املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف قسم التزوير بوزارة 

العدل شعبة الجنايات. يجري 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 ومكتب التحقيقات الفيدرايل.

تم اتهام رقيب سابق يف الجيش األمرييك 
باستالم أموال نقدية مرسوقة من العراق.

يف ٥ آب/أغسطس ٢٠١١، تم اتهام رقيب سابق بالجيش 
األمرييك يف املحكمة الجزئية األمريكية يف لوس أنجلوس 

بكاليفورنيا بالئحة من اإلتهامات منها تهمة استقبال أكرث 
من ١٢٠٠٠ دوالر نقدا مرسوقة من العراق. وفقا لوثائق 

املحكمة، تم رسقة املال من جندي آخر بالجيش األمرييك – 
الذي تم نرشه إيل طليل بالعراق يف ٢٠٠٨ – وقام بإرسالها 

إيل الرقيب السابق. كانت األموال مدفوعة نقدا الستالمها من 
قبل املتعاقد املحيل الذي فشل يف الظهور للدفع. ثم بعد 

ذلك تم رسقة األموال ومواراتها يف دمية صغرية وإرسالها عرب 
بريد الواليات املتحدة إيل رقيب سابق يف الجيش األمرييك يف 

والية كاليفورنيا. ال يزال التحقيق يف هذه القضية مستمرا.
يجري 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 ومكتب التحقيقات 
الفيدرايل.

تم الحكم عيل عقيد متقاعد يف الجيش األمرييك بالسجن 
ملدة ١٢ شهرا لدوره يف مخطط رشوة يف العراق

يف ١٦ آب/أغسطس ٢٠١١، تم الحكم عيل ليفوندا سيلف 
- عقيدة متقاعدة يف الجيش األمرييك - يف املحكمة الجزئية 

األمريكية يف العاصمة واشنطن بالسجن ملدة ١٢ شهرا 
لدورها يف مخطط لدفع الرشاوي للحصول عيل عقود تم 
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العام األمرييك للمنطقة الرشقية من والية فرجينيا، وقسم 
التزوير بوزارة العدل شعبة الجنايات. تم معالجة عمل 

النيابة العامة األولية من قبل املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق بالتفصيل يف قسم التزوير بوزارة العدل قسم 

الجنايات. 

اتهم متعاقد بتهمة الكذب عيل العمالء الفيدراليون.
يف ٩ آب/أغسطس ٢٠١١، تم توجيه االتهام إىل متعاقد أمرييك 

يف العراق عن طريق هيئة محلفني كربى يف واكو بتكساس، 
بتهمة الكذب عىل عمالء اتحاديني يف أثناء التحقيق. تم 

التحقيق مع الوكالء يف مخطط اإلحتيال الذي يشمل رسقة 
وبيع املولدات يف العراق إىل كيانات مختلفة مبا يف ذلك 

حكومة الواليات املتحدة. تم سجن هذا املتعاقد يف واكو 
بوالية تكساس. ال يزال التحقيق يف هذه القضية مستمرا.

وقد حقق يف القضية املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق وجهاز التحقيقات الجنائية التابع لوزارة الدفاع 
ووحدة القيادة املركزية للتحقيقات الجنائية يف الجيش 

األمرييك لالحتيال يف املشرتيات ومكتب التحقيقات الفيدرايل.

تحديث مبادرة االدعاء العام للمفتش العام 
إلعادة اعامر العراق 

تواصل مبادرة االدعاء العام للمفتش العام إلعادة اعامر 
العراق (SIGPRO) إحداث تأثري موضوعي. يف نهاية عام 
٢٠٠٩ وىف محاولة منه لزيادة مواءمة املوارد مع الدعاوى 
القضائية املتزايدة ، قام املفتش العام إلعادة اعامر العراق 
بتطوير برنامج قام من خالله بتوظيف ثالثة مدعني عامني 

سابقني يف وزارة العدل ذوى خربة عالية. وكانوا يشكلون 
وحدة يف قسم الفساد يف اإلدارة الجنائية يف وزارة العدل 

لالدعاء يف قضايا تحقيقات املفتش العام لعادة إعامر العراق، 
حيث كانوا يتناولون قضايا وزارة العدل الخاصة بهم باإلضافة 

إىل عملهم بالقرب من املستشار العام للمفتش العام 
إلعادة إعامر العراق ومدعني وزارة العدل اآلخرين الذين 

تم تعيينهم يف قضايا املفتش العام إلعادة إعامر العراق. إن 
محامى مبادرة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

للمالحقة الجنائية متوارين متاماً اآلن يف وزارة العدل للعمل 
عىل قوائم أسامء كاملة خلصة بدعوى حاالت االحتيال 

اإلجرامي يف جهود إعادة إعامر العراق. فهم حاليا يعملون 
عىل أو يشاركون بشكل كبري يف عدد من مسائل االدعاء 

ومستمرون يف لعب أدوار كاملة يف تطور مراحل القضايا 
واملالحقة القضائية للقضايا التي تعمل عليها إدارة تحقيقات 

املفتش العام إلعادة إعامر العراق.

املرسوقة وتم إرسال ما يقرب من ٣٥٠٠٠ دوالر من املال 
إيل حساب نيلسون بواسطة املرتجم بطريقة سلكية. إجامال، 

اعرتف نيلسون باستقبال ما يقرب من ٤٤٨٣٠ دوالر من هذا 
املخطط. ال يزال التحقيق يف هذه القضية مستمرا. 

يجري التحقيق بالتفصيل يف هذه القضية من قبل 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق لقسم التزوير 
بوزارة العدل شعبة الجنايات. يجري 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.

أقر موظف سابق بسالح املهندسني بالجيش العراقي بالذنب 
بقبول رشاوي من املتعاقدين العراقيني.

يف ١٩ أيلول/سبتمرب ٢٠١١، أقر توماس آرام مانوك – موظف 
سابق بسالح املهندسني بالجيش العراقي املتمركز يف بغداد 
-  بإدانته يف املحكمة الجزئية األمريكية يف املنطقة الرشقية 

من والية فرجينيا يف التآمر لتلقي رشاوى من املتعاقدين 
العراقيني املشاركني يف جهود إعادة اإلعامر التي متولها 

الواليات املتحدة. 
اعرتف مانوك بإستخدام منصبه الرسمي للتآمر مع 

املتعاقدين العراقيني لقبول رشاوى نقدية يف مقابل املوافقة 
عىل التوصية التي يقبل بها سالح املهندسني بالجيش العراقي 
العقود وطلبات أخرى للدفع املقدم من املتعاقدين للحكومة 

األمريكية. يف آذار/مارس ونيسان/أبريل ٢٠١٠، اتفق مانوك 
عيل تلقى مبلغا ١٠٠٠٠ دوالر من أحد املتعاقدين الذين 

شاركوا يف بناء روضة أطفال ومدرسة البنات يف حي أبو 
غريب يف بغداد وسعت نفوذ مانوك يف وجود طلبات الدفع 

التي وافق عليها سالح املهندسني بالجيش األمرييك . وفقا 
لوثائق املحكمة، تلقي مانوك رشوة دفع إضافية من أحد 

املتعاقدين مبجرد املوافقة عيل مطالب املتعاقد. اعرتف 
مانوك أيضا أنه ينوي إخفاء املدفوعات من السلطات بنقلهم 

عن طريق رشكات زميلة من العراق إىل أرمينيا. كان من 
املقرر صدور الحكم يف ٩ كانون األول/ديسمرب ٢٠١١، حيث 

يواجه مانوك عقوبة أقصاها خمس سنوات يف السجن. 
يجري التحقيق يف القضية من قبل مكتب التحقيقات 
الفيدرايل وجهاز التحقيقات الجنائية التابع لوزارة الدفاع 

ووحدة القيادة املركزية للتحقيقات الجنائية يف الجيش 
األمرييك لالحتيال يف املشرتيات املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق واملشاركني يف قوات العمل التعاقدية الدولية 
الفاسدة. ويتم املحاكمة يف القضية من قبل مكتب املدعي 
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املتعلقة باالحتيال يف عقود إعادة اإلعامر ودعم الجيش يف 
أفغانستان إىل املفتش العام إلعادة إعامر أفغانستان للحصول 

عىل قامئة بالرشكات املحظورة، انظر الجدول رقم ٥٫٣. 
للحصول عىل قامئة كاملة بالعقود املعطّلة واملمنوعة، انظر 

امللحق ه. ◆

التعليق والحظر
منذ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٥، عمل املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق 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 املتعاقدين 
واملوظفني الحكوميني بسبب االحتيال أو الفساد داخل 

الجيش األمرييك، مبا يف ذلك أولئك املتورطون يف عقود إعادة 
إعامر العراق أو عقود دعم الجيش يف العراق. وتنشا هذه 

القضايا كنتيجة لالتهامات الجنائية املوجودة يف محاكم 
املقاطعات الفيدرالية واالدعاءات الخاصة بعدم مسئولية 

املقاول والتي تتطلب فحص قائم عىل الوقائع بواسطة 
مسئول التعليق والحظر يف الجيش. وىف هذا الربع السنوي، 

قام الجيش بإيقاف عمل خمسة متعاقدين بناء عىل 
ادعاءات عليهم باالحتيال يف العراق والكويت. باإلضافة إىل 

ذلك، قام الجيش بحظر التعامل مع ١٥ مقاول وفرض الحظر 
النهايئ عىل ٨ من األفراد والرشكات يف خالل الفرتة نفسها 

والذي فرض بناء عىل عمليات احتيال يف العراق والكويت. 
وحتى اآلن قام الجيش بإيقاف ١١٦ فرد ورشكة متورطني يف 
عقود االكتفاء الذايت وإعادة اإلعامر لدعم الجيش يف العراق 
والكويت منذ العام ٢٠٠٣؛ و١٧٢ فرد ورشكة اقرتح حظرهم، 
ليكون عدد ما تم حظرهم نهائياً ١٢٧ لفرتة ترتاوح مدتها من 

تسعة أشهر إىل ١٠ سنوات. 
يسعى قسم الكشف عن االحتيال يف املشرتيات بقوة 

وراء رشكات إضافية وأفراد شاركوا يف االحتيال املتصل بعقود 
الجيش يف العراق والكويت ومواقع أخرى يف جنوب غرب 

آسيا، باإلضافة إىل أعامل إيقاف وحظر إضافية متوقعة خالل 
٢٠١١-٢٠١٢. وقد تم اإلبالغ عن أعامل الحظر واإليقاف 
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يعمل الخط الساخن للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق عىل 
تسهيل عملية اإلبالغ عن اإلهدار والتزوير وسوء االستعامل وسوء 

اإلدارة، واألعامل االنتقامية  يف جميع الربامج املرتبطة بجهود إعادة 
إعامر العراق التي ميولها دافعي الرضائب األمريكية. القضايا التي تصل 
عرب الخط الساخن للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق والتي ال 
تتعلق بالربامج أو العمليات املمولة مببالغ مخصصة أو متوفرة إلعادة 

إعامر العراق، فإن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يقوم 
بإحالتها إىل الجهة املناسبة. يتلقى الخط الساخن للمفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق اتصاالت هاتفية والفاكس والربيد واالتصاالت عرب 

اإلنرتنت من العراقيني، ومن الواليات املتحدة، وجميع أنحاء العامل.

تقارير الربع الثالث 
حتى تاريخ ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١١، كان الخط الساخن للمفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق قد بدأ ٨٦٣ قضية. ومن بني هذه القضايا، 
أغلقت ٨٣٤ منها وبقيت ٢٩ قضية مفتوحة. للحصول عىل موجز بهذه 

القضايا، انظر الجدول ٥٫٤.

قضايا جديدة 
خالل هذه الفرتة املشمولة بالتقرير، تلقى الخط الساخن للمفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق ٧ من الشكاوى الجديدة، ليصل املجموع 
الرتاكمي لقضايا الخط الساخن ٨٦٣. وصنفت الشكاوى جديدة ضمن 

هذه الفئات:
٤ تضمنت تزوير يف العقود.

١ تضمنت نشاط إجرامي.
١ قضايا خاصة باملوظفني.

١ تضمنت طلب معلومات عن أحد العقود.

يتلقى الخط الساخن للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
معظم البالغات عن حاالت التزوير واإلهدار وإساءة االستعامل وسوء 
اإلدارة واالنتقام من خالل املوقع والربيد اإللكرتوين. ومن بني شكاوى 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق الجديدة ال٧ التي تلقاها 

الخط الساخن، وردت ٣ من خالل موقع املفتش العام الخاص ألعادة 
إعامر العراق اإللكرتوين، ووصلت ٣ من خالل الربيد اإللكرتوين، ووردت 

واحدة عن طريق الهاتف.

القضايا املغلقة
خالل هذا الربع، أغلقت املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ٣٣ 

من قضايا الخط الساخن:
أغلقت مديرية تحقيقات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

١٨ من هذه القضايا.
وأغلقت مديرية تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

١٢ من هذه القضايا.

وأحيل ٢ منها إىل وكاالت املفتش العام األخرى.
ورفضت إحدى هذه ألنها مل تكن ضمن اختصاص املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق.

الشكاوى املحالة
بعد استعراض شامل، أحال املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق ٢ من الشكاوى إىل مكتب وزارة الدفاع للمفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق. ◆
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خالل الفرتة املشمولة بهذا التقرير، سجل موقع املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق ( www.sigir.mil)  هذه 

األنشطة: 
زار أكرث من ١٢٢٫٩٠٠ مستخدم موقع املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق يف هذا الربع—مبعدل ١٫٣٣٦ 
مستخدم يف اليوم الواحد. 

وزار ٣٧٣٠ زائراً قسم اللغة العربية يف املوقع. 
وكانت أغلب الوثائق التي تّم تحميلها بشكل متكرر هي 

التقارير ربع السنوية األخرية للمفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق. 

وأرسل موقع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
أكرث من ٣٦٠٠٠ من محتوى خالصات الويب للمشرتكني. 

ويتّم تحديث املعلومات إىل خالصات الويب، والتي 
يتم تحميلها تلقائيا إىل أجهزة كمبيوتر األعضاء، وميكن 

مشاهدتها بعد ذلك من قبل أي برنامج من برامج قاري 
خالصات الويب. 

وكانت نتيجة البحث املخصص يف جوجل عن موقع 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أكرث من ١٠٠٠٠ 

نتيجة منذ إنشائه. وكانت مصطلحات البحث األكرث 
شعبية هي "أنهام" و"ومار" و"املوصل" و "مستشفى 

ميسان الجراحي".
ملحة عامة عن عدد الزيارات اليومية ملوقع املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق،انظر الشكل ٥٫٢   ◆

,

متوسط عدد الزوار اليومي ملوقع املفتش العام الخاص إلعادة
إعامر العراق، حسب الربع السنوي، ٢٠١٠/٧/١–٢٠١١/٩/٣٠

املصدر: DoD, IMCEN, رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات 
بتاريخ،٢٠١١/١٢/١٠.
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املوقع اإللكرتوين للمفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق 
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واصل الكونجرس يف هذا الربع الكونغرس تنظيم، ولكنه مل 
ينتهي بعد من، الترشيعات الخاصة مبخصصات وزارة الدفاع 

 (DoS) خالل العام املايل ٢٠١٢ ووزارة الخارجية (DoD)
والعمليات الخارجية والربامج ذات الصلة. كام وافق أيضاً 
عىل قوانني استمرار أعامل املخصصات ولكن مل يتخذ أي 

إجراءات إضافية بشأن تدابري الرتاخيص الدفاعية. وذكر يف 
مجلس النواب مرشوع قانون يجيز إصدار مخصصات لبعض 

املساعدات الخارجية وبرامج العالقات الخارجية وإجراء 
تغيريات أخرى يف القانون. 

وأقر مجلس النواب "بقانون وزارة الدفاع للمخصصات 
الخاصة بالعام ٢٠١٢"؛ للربع األخري، حسب ما ذكرت لجنة 
املخصصات مبجلس الشيوخ يف هذا الربع ملجلس الشيوخ 

الكامل، ولكن مل يحدث بعد أي إجراء آخر. أيضاً وخالل هذا 
الربع، نظرت لجنة املخصصات يف مجلس الشيوخ يف تدابري 
املخصصات لوزارة الخارجية والعمليات الخارجية والربامج 
ذات الصلة وأقرتها ولجنة الخارجية والعمليات الخارجية 
والربامج ذات الصلة الفرعية التابعة للجنة املخصصات يف 
مجلس النواب. ومع ذلك، مل يتم أي إجراء آخر من جميع 

أعضاء مجلس الشيوخ أو من جميع أعضاء لجنة مجلس 
النواب.

كام أقر الكونجرس قي نهاية أيلول/سبتمرب وبداية ترشين 
األول/أكتوبر اثنني من التدابري املختلفة بعنوان "قانون 
املخصصات املستمرة للعام ٢٠١٢". كانت أحد التدابري 

(القانون العام ١١٢-٣٣) سارية ملدة أربعة أيام، واألخرى 
(القانون العام ١١٢-٣٦) قد تظل سارية حتى ١٨ ترشين 

الثاين/نوفمرب ٢٠١١ (أو قبل ذلك إذا حل محله قانون آخر). 
تستمر هذه التدابري عموماً يف متويل األنشطة يف السنة املالية 

٢٠١٢ بالنسبة التي كانت متوفرة ملثل هذه األنشطة يف 
السنة املالية ٢٠١١، مع عدة استثناءات. عىل وجه الخصوص، 
وعمال باملادة ١١٧ يف كالً من القوانني العامة ١١٢-٣٣ و١١٢-
٣٦، فإن نفقات عمليات الطوارئ الخارجية متول خالل فرتة 

فعالية قوانني املخصصات املستمرة مبعدالت ال تكون أكرب 
من املعدالت املسموح بها ملثل هذه األغراض يف الصيغة التي 

أقرها مجلس النواب ضمن قانون مخصصات وزارة الدفاع 
للعام  ٢٠١٢ (قرار مجلس النواب ٢٢١٩ ،الدورة ١١٢ النعقاد 
الكونغرس). وال سيام أن املادة ٩٠٠٥ من القانون الذي أقره 

مجلس النواب تنص عىل متويل برنامج االستجابة الطارئة 
للقائد ألفغانستان فقط، عىل الرغم من تقدم اإلدارة بطلب 

٢٥ مليون دوالر لدعم الربنامج يف العراق. يوضح تقرير 
اللجنة حول املخصصات يف قرار مجلس النواب  ٢٢١٩ أن 

القصد من اللجنة عىل وجه التحديد هو منع متويل الربنامج 
يف العراق. 

ومل يتخذ الكونجرس أي إجراء آخر يف هذا الربع حول 
"قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة املالية ٢٠١٢" والذي 
أقره يف وقت سابق من هذا العام مجلس النواب وأبلغته 

لجنة الخدمات املسلحة مبجلس الشيوخ لجميع أعضاء 
مجلس الشيوخ.

وذكرت لجنة الشئون الخارجية مبجلس النواب مرشوع 
قانون بعنوان "قانون تفويض العالقات الخارجية للسنة 
املالية ٢٠١٢" والذي يتضمن عدداً من األحكام املتعلقة 

بالعراق واملفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق. مل يعرض 
مرشوع القانون بعد عىل أعضاء املجلس يف مجلس النواب. ◆

التحديثات الترشيعيــــــة
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رقابة
الوكالة األخــــــــرى

١٣٤ املقدمة 

١٣٥ تقارير رقابة الوكالة األخرى 

١٣٨ تحقيقات الوكالة األخرى 
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يف آذار/مارس ٢٠٠٤، شكل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق مجلس املفتشني العموميني يف العراق (IIGC) لتوفري 

منتدى ملناقشة الرقابة يف العراق وتعزيز التعاون والتنسيق بني 
املفتشني العموميني (IGs) عن الوكاالت التي ترشف عىل أموال 
إعادة إعامر العراق. وقد اجتمع ممثلون من املنظامت األعضاء 

يف األرباع السنوية لتبادل تفاصيل حول عمليات التدقيق الجارية 
واملخطط لها، لتحديد الفرص املتاحة للتعاون والتقليل من 

التكرار.
ويف ضوء استمرار نطاق الجهود املستمرة يف العراق، فإن 

مجلس املفتشني العموميني يف العراق يعمل عىل نقل عمله تحت 
مظلة مكتب وزارة الدفاع للمفتش العام (DoD OIG) ملجموعة 
فريق جنوب غرب آسيا املشرتك. وعىل هذا النحو، فإن اجتامعات 
مجلس املفتشني العموميني يف العراق ربع السنوية لن تنعقد بعد 
اآلن. ويخطط املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ملواصلة 

التعاون الوثيق مع املجتمع بأكمله املنخرط يف أعامل الرقابة 
يف العراق ويتوقع إنشاء مجموعة فرعية ضمن مجموعة فريق 

التخطيط املشرتك والتي سيكون من شأنها ضامن استمرار الرتكيز 
عىل مهمة العراق. ويف أيار/مايو ٢٠١١، عقد فريق التخطيط 

املشرتك اجتامعه السابع عرش. وتم تأجيل الجلسة املقررة يف آب/
أغسطس حتى ترشين األول/أكتوبر عام ٢٠١١ إلعطاء الفرصة 

ألعضاء الوكاالت ملواصلة تنسيق وتطوير خططهم حول الرقابة 
املالية للعام ٢٠١٢. 

القسم ٨٤٢ من قانون تفويض الدفاع الوطني للعام املايل 
٢٠٠٨ (القانون العام ١١٠-١٨١) يتطلب أن يقوم املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق بالتشاور مع املفتشني العموميني 
اآلخرين، بوضع "خطة شاملة لسلسلة من عمليات التدقيق" من 

"عقود الوكالة الفيدرالية والعقود من الباطن وأوامر املهمة وأوامر 
التسليم ألداء املهام األمنية وإعادة اإلعامر يف العراق." عقب 

سن قانون الباب ٨٤٢، عمل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق عن كثب مع فريق التخطيط املشرتك ملكتب املفتش العام 
لوزارة الدفاع بجنوب غرب آسيا، والتي سهلت إنتاج خطة الرقابة 

الشاملة لجنوب غرب آسيا. وتم جمع تلك الوثيقة من املفتشني 
العموميني ذوي الصلة (مبا يف ذلك املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق)، وهي تلخص عمليات التدقيق الجارية واملخطط 
لها عىل املدى القريب من أجل العراق واملنطقة.  

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 حول 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 ٢٠١١. مل يعد يذكر 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق تقارير عن هذه 
الوكاالت يف هذا الباب. ◆

مقدمـــــــــــــة
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أصدرت يف هذا الربع وكاالت الرقابة األخرى ٢٠ تقرير يتعلق 
بإعادة إعامر العراق، ليصل املجموع الرتاكمي إىل ٦٥٢ تقرير 

صدروا منذ عام ٢٠٠٣. يحّدث هذا الباب عمليات التدقيق التي 
أوردتها الوكاالت األعضاء السابقة يف مجلس املفتشني العموميني 

يف العراق للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق:
للوقوف عىل أنشطة الرقابة املكتملة مؤخرا، انظر الجدول ٦٫١. 

للوقوف عىل أنشطة تقارير الرقابة املستمرة من الوكاالت 
األمريكية األخرى خالل الفرتة املشمولة بهذا التقرير، انظر 

الجدول ٦٫٢.

وملزيد 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. ◆

تقارير رقابة الوكالة األخرى

الجدول ٦٫١
تقارير وكاالت الواليات املتحدة الرقابية األخرى املكتملة مؤخرا، حتى تاريخ ٣٠/٩/٢٠١١

DoD OIG- -SPO/ /
—  :

DoD OIG- -D/ /

DoD OIG- -D/ /

DoD OIG- -D/ /

DoD OIG- -D/ /

DoD OIG- -D/ /

DoD OIG- -D/ /

DoD OIG- -D/ /

- -AUD/CG/ /

GAO- -GAO/ / :

GAO- -GAO/ / :

GAO- -GAO/ /
 :

GAO- -GAO/ / :

GAO- -GAO/ / :

GAO- -GAO/ / :

USAAAFFF- - -A/ /(IED-D)

USAAAALL- - -A/ /

USAAAALM- - -A/ /

USAAAALC- - -A/ /–

USAID OIGP- - - -E/ //
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الجدول 6.2

أنشطة الرقابة الجارية لوكاالت الواليات املتحدة األخرى، حتى تاريخ ٣٠/٩/٢٠١١

DoD OIGD2011-D000JA-0281.000/ /

DoD OIGD2011-D000JA-0212.000/ /

DoD OIGD2011-D00SPO-0203.000/ /  

DoD OIGD2011-D000AB-0156.000/ /-

DoD OIGD2011-D000JB-0098.000/ /

DoD OIGD2011-D000LF-0041.000/ /

DoD OIGD2011-D000CH-0032.000/ /

DoD OIGD2010-D000LD-0264.000/ /

DoD OIGD2010-D00SPO-0209.000/ /

DoD OIGD2010-D000CH-0077.001/ /

DoD OIGD2009-D000JB-0307.000/ /

DoD OIGD2009 - D00SPO - 0287.000/ /

DoD OIGD2009-D000AS-0266.000/ /

DoD OIGD2009-D000FB-0112.000/ /

 
MERO 3014/ /

 
MERO 3010/ /

 
MERO 3012/ / PAE

GAO351617

GAO351603

GAO320843

GAO120976

GAO35155008/10/2010

GAO35143107/01/2010

USAAAA-2011-ALL-0525.0004Q/FY 2011

USAAAA-2011-0094.0004Q/FY 2011 (APS V)

USAAAA-2012-ALL-0018.0004Q/FY 2011

USAAAA-2011-ALL-0539.0004Q/FY 2011

USAAAA-2011-ALL-0534.0004Q/FY 2011

USAAAA-2011-ALL-0490.0004Q/FY 2011

USAAAA-2011-ALL-0330.0004Q/FY 2011

USAAAA-2011-ALL-0414.0003Q/FY 2011

USAAAA-2011-ALL-0346.0002Q/FY 2011

USAAAA-2011-ALL-0344.0002Q/FY 2011

USAAAA-2011-ALL-0342.0002Q/FY 2011

USAAAA-2011-ALL-0092.0002Q/FY 2011 (FEPP)

USAAAA-2011-ALL-0135.0001Q/FY 2011

USAAAA-2011-ALL-0107.0001Q/FY 2011 (USETTI)
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USAAAA-2011-ALL-0098.0001Q/FY 2011

USAAAA-2011-ALL-0087.0011Q/FY 2011 -

USAAAA-2011-ALL-0087.0001Q/FY 2011(DODAAC)

USAAAA-2010-ALL-0541.0004Q/FY 2010

USAAAA-2010-ALL-0421.0002Q/FY 2010

USAAAA-2009-ALL-0118.0002Q/FY 2009( )  -

USAID OIG3Q/FY 2011/

USAID OIG2Q/FY 2011/

USAID OIG4Q/FY 2010 /

USAID OIG2Q/FY 2010/
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تحديث املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بانتظام 
مع الوكاالت الحكومية األخرى بإجراء تحقيقات يف العراق. 

للوقوف عىل بيانات اإلحصاء حول أنشطة التحقيق من 
الوكاالت األخرى، انظر الجدول 6.3.◆

تحقيقات الوكالة األخرى

 

 / /

 /
*

FBI

USAID

.  *



الهوامــــــــــــــــــــــــش و
املختصــــــــــــــــــــــــــــــرات و

التعريفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

١٤٠ الهوامش 
١٥٠ مصادر ومالحظات اإلدراج 
١٥٠ املخترصات والتعريفات 
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مسئولو وزارة الداخلية العراقية، يف االجتامع مع املفتش العام    .١
الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١١/١٠.

عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ١٢-   ٢.
٠٠٦، "برنامج تطوير الرشطة العراقية: الفرص املتاحة لتحسني 

املساءلة عن الربامج وشفافية امليزانية"، ٢٠١١/١٠.
عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ١٢-   ٣.
٠٠٦، "برنامج تطوير الرشطة العراقية: الفرص املتاحة لتحسني 

املساءلة عن الربامج وشفافية امليزانية"، ٢٠١١/١٠.
مالحظات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق التي أبداها    ٤.

خالل زيارة ملوقع درع قاعدة العمليات املتقدمة يف بغداد، 
.١٥/٩/٢٠١١

وزارة الدفاع، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    ٥.
العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٠١١/١٠/١٧.

 ;١٠٨-١١ .P.L ;١٠٨-٧ .P.L :بالنسبة ملخصصات الواليات املتحدة   ٦.
 ;١٠٩-١٠٢ .P.L ;١٠٩-١٣ .P.L ;١٠٨-٢٨٧ .P.L ;١٠٨-١٠٦ .P.L
 ;١١٠-٢٨ .P.L ;١٠٩-٢٨٩ .P.L ;١٠٩-٣٤ .P.L ;١٠٩-١٤٨ .P.L

 ;١١٠-١٤٩ .P.L ;١١٠-١٣٧ .P.L ;١١٠-١١٦ .P.L ;١١٠-٩٢ .P.L
 ;١١١-١١٧ .P.L ;١١١-٣٢ .P.L ;١١٠-٢٥٢ .P.L ;١١٠-١٦١.P.L

P.L. ١١١-١١٨; P.L. ١١١-٢١٢; P.L. ١١٢-١٠، وبالنسبة لوضع 
األموال األمريكية: ABO, رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق, ٢٠١١/١٨/١٠; 
INL, رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراقl, ٢٠١١/١٤/١٠; USAID,   رداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق, 

٢٠٠٩/١٢/١, ٢٠٠٩/٨/٤, ٢٠١١/١١/١٠, و ٢٠١١/١٢/١٠; 
USACE, رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق، رداً عىل طلب البيانات الصادر 
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق, ٢٠٠٨/٦/١٠ 
و ٢٠١١/٤/١٠; OUSD(C) رداً عىل طلب البيانات الصادر 

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق, ٢٠١٠/١٤/١٠ 
و ٢٠١١/٤/١٠; عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق برقم ١١-٠٠٧، "صندوق إغاثة وإعادة إعامر 

العراق ١: تقرير عن املخصصات والنفقات واألموال امللغاة،" 
٢٨/١٢/٢٠١٠؛ DRL، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 

 ،TFBSO العام الخاص إلعادة إعامر العراق ، ١٢/٤/٢٠١١ ؛
رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق، ٤/١/٢٠١١؛ USAID،"منح الواليات املتحدة 
gbk.eads.  ، الخارجية والقروض [الكتاب األخرض] ، "٢٠٠٨
usaidallnet.gov/query/do?_program=/eads/gbk/

countryReport&unit=N، بالرجوع إليه يف ١٥/٤/٢٠١٠ 
؛؟ OMB ، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق،٢٠١٠/٢١/٦ ؛ NEA - I ، رداً 
عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق، ٠٤/١٠/٢٠١٠ ، ٠٦/١٠/٢٠١٠ ، ١٥/٠٤/٢٠١١ ، 
٢٨/٠٩/٢٠١١ ، و٣٠/٩/٢٠١١ ؛ اللجنة االقتصادية ألفريقيا، رداً 

عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق، ١٤/٤/٢٠١٠ ؛ وزاة الخزانة األمريكية، OTA، "نظرة 

ustreas.gov/ ، عامة مكتب املساعدة التقنية" ، ٣٠/١٢/٢٠٠٥
offices/ international-affairs/assistance/، الرجوع إيه 

فيه ١٦/١٠/٢٠٠٩ ؛ السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

٠٣/١٠/٢٠٠٩ ؛ وزارة العدل ، شعبة إدارة العدل، رداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

٠٤/١٠/٢٠١١ ؛ PM، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٦/٧/٢٠١١ ؛ BBG ، رداً عىل 

طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق، ٧/٣/٢٠١١ ؛ تربير الكونغرس للميزانية وجداول موجز 

املساعدات الخارجية، السنة املالية ٢٠٠٩-٢٠١١ ؛ DCAA ، رداً 
عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق، ٠٤/١٠/٢٠١١ ، بالنسبة لطلب ميزانية السنة املالية ٢٠١٢: 
P.L. ١١١-٢١٢، DoS، "تربير الكونغرس للميزانية، املجلد ١: 

عمليات وزارة الخارجية، خالل العام املايل ٢٠١٢ ، "١٤/٢/٢٠١١ 
، ص ٧٧٩ ؛ DoS، "امللخص التنفيذي للميزانية: الوظيفة ١٥٠ 

والربامج الدولية األخرى، خالل العام املايل ٢٠١٢،" ١٤/٢/٢٠١١ ، 
ص ١٥٥ ، ١٦٢ ، ١٦٧ ، ١٧١؛ DoS،" تربير الكونجرس للميزانية: 

جداول ملخص املساعدة الخارجية، خالل العام املايل ٢٠١١"، ص 
٨٨ ؛ وزارة الخارجية، "تربيرات ميزانية الكونغرس: جداول ملخص 

املساعدة الخارجية، خالل العام املايل ٢٠١٢"، ص ١٠١ ؛ وزارة 
الدفاع، "طلب اعتامد ميزانية العام املايل ٢٠١٢: نظرة عامة،" ٢ / 

٢٠١١ ، الفصل ٦ ، ص ٦ ؛ وزارة الخارجية، NEA-I، رداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

بتاريخ، ٧/٧/٢٠١١ ؛ USAID، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٧/٧/٢٠١١.
USF-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    ٧.

للحصول عىل بيانات بتاريخ ٥/١٠/٢٠١١. 
USF-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .٨

للحصول عىل بيانات بتاريخ ٤/١٠/٢٠١١.
USF-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .٩

للحصول عىل بيانات بتاريخ ٥/١٠/٢٠١١.
USF-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .١٠

للحصول عىل بيانات بتاريخ ١٧/١٠/٢٠١١.
تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للوثائق مفتوحة    .١١

املصدر باللغة اإلنجليزية ١٠/٢٠١١.
تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للوثائق مفتوحة    ١٢.

املصدر باللغة اإلنجليزية ١٠/٢٠١١.
OUSD(AT&L)، دعم برنامج  التعقب املتزامن ملرحلة قبل    ١٣.

االنتشار والعمليات، رداً عىل طلب استدعاء البيانات من املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢٠١١/١٠/٠٧ و 

.٢٠١١/٠٤/٢٥
مسئولو القوات األمريكية يف العراق، يف االجتامع مع املفتش    ١٤.

العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٣/١٠/٢٠١١ ؛ تحليل املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق للوثائق املفتوحة املصدر باللغة 

اإلنجليزية، ٢٠١١/١٠.
OSD، يف الردود عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش    ١٥.

العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ١٤/١٠/٢٠١١، و 
.١٧/١٠/٢٠١١

تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للوثائق مفتوحة    .١٦
املصدر باللغتني العربية واالنجليزية، ٢٠١١/٨-٢٠١١/١٠.

تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للوثائق مفتوحة    .١٧
املصدر باللغتني العربية واالنجليزية، ٢٠١١/٤-٢٠١١/١٠. بيانات 

االغتياالت قامئة عىل أساس تحليل املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق للوثائق مفتوحة املصدر. يف الربع األخري، جدول 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق االغتياالت ومحاوالت 
االغتيال التي استهدفت مسؤولني كبار فقط يف الحكومة العراقية. 

يف هذا الربع، ضمن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
أيضاً أبرز قادة املجتمع العراقي. 

القوات األمريكية يف العراق، القائد العام، USD الشاملية،    .١٨
"ملخص أخبار وزارة الدفاع مع الجرنال بريكنز من خالل اجتامع 
www.defense.gov/ ، تلفزيوين مغلق من العراق"، ٢٩/٩/٢٠١١
transcripts/transcript.aspx؟transcriptid=4889 ، الرجوع 

إليه يف ٠٥/١٠/٢٠١١.
القوات األمريكية يف العراق، القائد العام، USD الشاملية،    .١٩

"ملخص أخبار وزارة الدفاع مع الجرنال بريكنز من خالل اجتامع 
www.defense.gov/ ، تلفزيوين مغلق من العراق"، ٢٩/٩/٢٠١١
transcripts/transcript.aspx؟transcriptid=4889 ، الرجوع 

إليه يف ٠٥/١٠/٢٠١١.
القوات األمريكية يف العراق، القائد العام، USD الشاملية،    ٢٠.

"ملخص أخبار وزارة الدفاع مع الجرنال بريكنز من خالل اجتامع 
www.defense.gov/ ، تلفزيوين مغلق من العراق"، ٢٩/٩/٢٠١١
transcripts/transcript.aspx؟transcriptid=4889 ، الرجوع 

إليه يف ٠٥/١٠/٢٠١١.
OSD، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص    .٢١
إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٠٥/١٠/٢٠١١ ؛ الخدمات االعالمية 

للقوات االمريكية "العراق يقدم مدفوعات الدفعة األوىل عن 
www.defense.  ، ١٦"، بتاريخ  ٢٨/٠٩/٢٠١١-F عدد ١٨ مقاتلة

gov/news/newsarticle.aspx?id=65470، الرجوع إليه يف 
٠٦/١٠/٢٠١١ ، الحكومة العراقية، رئيس أركان وزارة الدفاع، 

يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
.١١/١٠/٢٠١١

القوات األمريكية يف العراق، بيان صحفي، "قوارب سويفت    .٢٢
www. ، 16/جديدة تنضم إىل البحرية العراقية" ، ٨/٢٠١١

usf-iraq.com/news/headlines/twonew-swift-boats-join-
iraqi-navy، الرجوع إليه يف ٩ / ١٣ / ٢٠١١.

مسئويل القوات األمريكية يف العراق، يف االجتامعات مع املفتش    .٢٣
العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٣/١٠/٢٠١١. 

الحكومة العراقية، هيئة النزاهة، "رسالة أرسل بها إىل مجلس    .٢٤
النواب برفض دعوتهم إىل الظهور"، ١٣/٩/٢٠١١.

INL/ACCO، مسؤول سابق، املعلومات املقدمة إىل املفتش    .٢٥
العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١١/١٠. 

الحكومة العراقية، املركز الوطني لإلعالم، ١٠/١٠/٢٠١١.   .٢٦
INL/ACCO، مسؤول سابق، املعلومات املقدمة إىل املفتش    .٢٧
العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١١/١٠ ؛ تحليل املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق للوثائق مفتوحة املصدر باللغة 
العربية واإلنجليزية، ٢٠١١/٨-٢٠١١/١٠.

مسئولو GOI وCoM وCoR، املعلومات املقدمة إىل املفتش    .٢٨
العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١١/١٠.

مسئولو GOI وCOI وBSA، املعلومات املقدمة إىل املفتش العام    .٢٩
الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١١/١٠.

الحكومة العراقية، مجلس الوزراء العراقي، املعلومات املقدمة    .٣٠
للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١١/١٠.

الخزانة األمريكية، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش    .٣١
العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٥/٧/٢٠١١ ، ١١/١٠/٢٠١١؛ 

الحكومة العراقية، مجلس النواب ، "قانون املوازنة العامة 
االتحادية للسنة املالية ٢٠١١ ،" ٢٣/٢/٢٠١١ ، املادة ١.

تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للوثائق مفتوحة    .٣٢
املصدر باللغتني العربية واالنجليزية، ٢٠١١/٩-٢٠١١/١٠.

تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للوثائق مفتوحة    .٣٣
املصدر باللغتني العربية واالنجليزية، ٢٠١١/٩-٢٠١١/١٠.

EIU، التقرير القطري: العراق، ٢٠١١/٩، ص ١٠؛ الحكومة    .٣٤
العراقية، وزارة الكهرباء، بيان صحفي، "وزارة الكهرباء: الرشكات 

الكورية الجنوبية تواصل تنفيذ مشاريعنا وليس هناك عقود 
www.moelc.gov.iq/  ، وهمية كام يزعمون،" ٢٤/٧/٢٠١١

detailsnews_ar.aspx?id=754، الرجوع إليه يف ٢٨/٧/٢٠١١؛ 
الحكومة العراقية، وزارة الكهرباء، بيان صحفي، "وزارة 

الكهرباء: وفرت بنود العقدين اللذان تم توقيعها مع الرشكات 
الكندية واألملانية حامية للوزارة من أي غش أو أي تالعب 

www.moelc.gov.iq/detailsnews_ ،09/مدبر"، ٠٨/٢٠١١
ar.aspx?id=776، الرجوع ٠٩/٠٨/٢٠١١ ؛ الحكومة العراقية، 
املركز الوطني لإلعالم، قرارات مجلس الوزراء، "الدورة: ٤٣ يف 
 ،nmc.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID=2104، ١٣/٩/٢٠١١

الوصول إليه يف ٢٧/٩/٢٠١١.
EIU، التقرير القطري: العراق، ٢٠١١/٩، ص ١٠؛ الحكومة    .٣٥

العراقية، وزارة الكهرباء، بيان صحفي، "وزارة الكهرباء: الرشكات 
الكورية الجنوبية تواصل تنفيذ مشاريعنا وليس هناك عقود 
www.moelc.gov.iq/  ، وهمية كام يزعمون،" ٢٤/٧/٢٠١١

detailsnews_ar.aspx?id=754، الرجوع إليه يف ٢٨/٧/٢٠١١؛ 
الحكومة العراقية، وزارة الكهرباء، بيان صحفي، "وزارة 

الكهرباء: وفرت بنود العقدين اللذان تم توقيعها مع الرشكات 
الكندية واألملانية حامية للوزارة من أي غش أو أي تالعب 

www.moelc.gov.iq/detailsnews_ ،مدبر"، ٠٩/٠٨/٢٠١١
ar.aspx?id=776، الرجوع ٠٩/٠٨/٢٠١١ ؛ الحكومة العراقية، 
املركز الوطني لإلعالم، قرارات مجلس الوزراء، "الدورة: ٤٣ يف 
 ،nmc.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID=2104 ، ١٣/٩/٢٠١١

الوصول إليه يف ٢٧/٩/٢٠١١، الحكومة العراقية، وزارة الكهرباء، 
بيان صحفي،" وزارة الكهرباء: مثانية محطات مولدات ديزل 

هيونداي لتوليد الطاقة، بإجاميل إنتاج ٢٤٠ ميغاواط للشبكة 
www.moelc.gov.iq/ ، الوطنية، عىل االنرتنت، "٠٤/٠٩/٢٠١١

detailsnews_ar.aspx?id=801، الرجوع إليه يف ٩ / ١٤ / ٢٠١١ 
 HHI ؛ هيونداي للصناعات الثقيلة، بيان صحفي "فازت رشكة

بعقد رشاء بقيمة ٣٦٠ مليون دوالر لتوريد محطات طاقة ديزل 
english.hhi.co.kr/press/news_view. ، للعراق"، ١٦/٦/٢٠٠٨

 ،asp?idx=446&page=1&search=title&keyword=Iraq
الرجوع إليه يف ١٦/٩/٢٠١١، هيونداي للصناعات الثقيلة، بيانات 

إخبارية، "أنجزت رشكة HHI تسليم محطات توليد الطاقة 
english.hhi. ، للعراق بقيمة ٣٨٠ مليون دوالر." ١٦/٠٧/٢٠٠٩

co.kr/press/news_view.asp?idx=446&page=1&search=ti
tle&keyword=Iraq، الرجوع إليه يف ٩ / ١٦ / ٢٠١١.

الحكومة العراقية، رئيس مجلس النواب، ترصيحات للمعهد    .٣٦
الدويل للدراسات االسرتاتيجية، ١١/١٠/٢٠١١ ، كام ورد يف 

وسائل اإلعالم ومركز التحليالت مفتوحة املصدر واملعلومات 
(MOSAIC)، رشكة SOS الدولية املحدودة، "الفساد يعوق توفري 

الطاقة: رئيس مجلس النواب العراقي"، ١٢/١٠/٢٠١١. 
الحكومة العراقية، هيئة النزاهة واملجلس األعىل للتدقيق، يف    .٣٧

املعلومات املقدمة للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
٢٠١١/١٠، املجلس األعىل للتدقيق، "تقرير هيئة النزاهة السنوي 

www.nazaha.iq/en_body. ، لعام ٢٠١٠" ، ٢٩/٨/٢٠١١
asp?field=news_en&id=320&page_namper=e9,وموقع, 

http://www.bsairaq.net/page/e_home.htm، الرجوع إليه يف 
 .١٧/١٠/٢٠١١

الحكومة العراقية، املجلس األعىل للتدقيق، "الرشكة العامة    .٣٨
لصناعات البطاريات تنتج ١٥٨ بطارية يف عام ٢٠١٠،" غري مؤرخ 

 ،www.bsairaq.net/pdf/statecompany18.7.2011.pdf ،
الرجوع إليه يف ١٧/١٠/٢٠١١. 

مفوضية التعاقد وقت الحرب، التقرير الختامي ملؤمتر "تحويل    .٣٩
التعاقدات وقت الحرب: الحد من التكاليف، وتقليل املخاطر، 

www.wartimecontracting. ، ٨ / ٢٠١١ ، امللخص التنفيذي"
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gov/docs/CWC_FinalReport-lowres.pdf، الوصول إليه يف 
٠٧/١٠/٢٠١١ ؛ مفوضية التعاقد وقت الحرب، بيان صحفي ٤٩، 
"لجنة التعاقد وقت الحرب تصدر تقريرها النهايئ إىل الكونغرس 

www.wartimecontracting.gov/index.php/ ، ٣١/٠٨/٢٠١١"
pressroom/pressreleases/203-cwc-nr-49، الرجوع إليه يف 

.٠٧/١٠/٢٠١١
سجلات الكونغرس، بيان النائب جون ف. تيريين أمام مجلس    .٤٠

النواب لتقديم قرار مجلس النواب ٢٨٨٠، "قانون عمليات 
.Hالطوارئ ورقابة الطوارئ لعام ٢٠١١" ، ٩/٩/٢٠١١ ، ص ٦٠٤٢

 .P.L ;١٠٨-٢٨٧ .P.L ;١٠٨-١٠٦ .P.L ;١٠٨-١١ .P.L ;١٠٨-٧ .P.L   .٤١
 .P.L ;١٠٩-٣٤ .P.L ;١٠٩-١٤٨ .P.L ;١٠٩-١٠٢ .P.L ;١٠٩-١٣

 ;١٠٨-٧ .P.L ;١٠٨-٧ .P.L ;١٠٨-٧ .P.L ;١١٠-٢٨ .P.L ;١٠٩-٢٨٩
 ;١١١-٣٢ .P.L ;١١٠-٢٥٢ .P.L ;١١٠-١٦١ .P.L ;١٠٨-٧ .P.L

 ،١١٢-١٠ .P.L ;١١١-٢١٢ .P.L ;١١١-١١٨ .P.L ;١١١-١١٧ .P.L
ABO، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق, ٢٠١١/١٨/١٠; INL, رداً عىل طلب البيانات 
 ,USAID ; الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق

رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق; ٢٠١١/١١/١٠ و٢٠١١/١٢/١٠،  USACE, رداً عىل 

طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق، ٢٠١١/٤/١٠، NEA-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر 

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق, ٢٠١١/٢٨/٩ 
و٢٠١١/٣٠/٩; OUSD(C) رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق, ٢٠١٠/١٤/١٠ و 
٢٠١١/٤/١٠; عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق برقم ١١-٠٠٧، "صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق ١: 

تقرير عن املخصصات والنفقات واألموال امللغاة،" ٢٨/١٢/٢٠١٠؛ 
USACE، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق الحصول عىل بيانات بتاريخ، ١٠/٦/٢٠٠٨، DRL، رداً عىل 
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق ، ١٢/٤/٢٠١١ ؛ TFBSO، رداً عىل طلب البيانات الصادر 
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٤/١/٢٠١١؛ 

USAID،"منح الواليات املتحدة الخارجية والقروض [الكتاب 
gbk.eads.usaidallnet.gov/query/do?_  ، األخرض] ، "٢٠٠٨
program=/eads/gbk/countryReport&unit=N، بالرجوع 

إليه يف ١٥/٤/٢٠١٠ ؛؟ OMB ، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 
 NEA - I املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق،٢٠١٠/٢١/٦ ؛

، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق، ٠٤/١٠/٢٠١٠ ، ٠٦/١٠/٢٠١٠ ، ١٥/٠٤/٢٠١١ ، 
٣٠/٠٩/٢٠١١ ، و٣٠/٩/٢٠١١ ؛ ECA، رداً عىل طلب البيانات 

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
١٤/٤/٢٠١٠ ؛ OUSD(C)، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ١٤/١٠/٢٠١٠ ؛وزارة 

الخزانة األمريكية، OTA، "نظرة عامة مكتب املساعدة التقنية" ، 
ustreas.gov/offices/ international-affairs/ ، ٣٠/١٢/٢٠٠٥
assistance/، الرجوع إليه يف ١٦/١٠/٢٠٠٩ ؛ السفارة األمريكية 

يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق، ٠٣/١٠/٢٠٠٩ ؛ وزارة العدل ، شعبة إدارة 
العدل، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق، ٠٤/١٠/٢٠١١ ؛ PM، رداً عىل طلب البيانات 
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٦/٧/٢٠١١ 
؛ BBG ، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق، ٧/٣/٢٠١١ ؛ تربير الكونغرس للميزانية  
ملخص جداول املساعدة الخارجية، خالل العام املايل ٢٠٠٩-٢٠١١ 

"؛ DCAA، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٠٤/١٠/٢٠١١.

 ;١٠٨-٢٨٧ .P.L ;١٠٨-١٠٦ .P.L ;١٠٨-١١ .P.L ;١٠٨-٧ .P.L   .٤٢
 ;١٠٩-٣٤ .P.L ;١٠٩-١٤٨ .P.L ;١٠٩-١٠٢ .P.L ;١٠٩-١٣ .P.L
 ;١١٠-١١٦ .P.L ;١١٠-٩٢ .P.L ;١١٠-٢٨ .P.L ;١٠٩-٢٨٩ .P.L

 ;١١٠-٢٥٢ .P.L ;١١٠-١٦١ .P.L ;١١٠-١٤٩ .P.L ;١١٠-١٣٧ .P.L
 ;١١١-٢١٢ .P.L ;١١١-١١٨ .P.L ;١١١-١١٧ .P.L ;١١١-٣٢ .P.L

P.L. ١١٢-١٠، ABO, رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق, ٢٠١١/١٨/١٠; INL, رداً عىل 

طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق ٢٠١١/١٤/١٠; USAID رداً عىل طلب البيانات الصادر 

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق, ٢٠٠٩/١٢/١, 
٢٠٠٩/٨/٤, ٢٠١١/١١/١٠, و ٢٠١١/١٢/١٠; USACE, رداً عىل 

طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق, ٢٠٠٨/٦/١٠ و ٢٠١١/٤/١٠; OUSD(C) رداً 
عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق, ٢٠١٠/١٤/١٠ و ٢٠١١/٤/١٠; عمليات تدقيق املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق برقم ١١-٠٠٧، "صندوق إغاثة 
وإعادة إعامر العراق ١: تقرير عن املخصصات والنفقات واألموال 

امللغاة،" ٢٨/١٢/٢٠١٠؛ DRL، رداً عىل طلب البيانات الصادر 
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ، ١٢/٤/٢٠١١ 
؛ TFBSO، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق، ٤/١/٢٠١١؛ USAID،"منح الواليات 
gbk.  ، املتحدة الخارجية والقروض [الكتاب األخرض] ، "٢٠٠٨

eads.usaidallnet.gov/query/do?_program=/eads/gbk/
countryReport&unit=N، بالرجوع إليه يف ١٥/٤/٢٠١٠ 

؛؟ OMB ، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق،٢٠١٠/٢١/٦ ؛ NEA - I ، رداً 

عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق، ٠٤/١٠/٢٠١٠ ، ٠٦/١٠/٢٠١٠ ، ١٥/٠٤/٢٠١١ ، 

٢٨/٠٩/٢٠١١ ، و٣٠/٩/٢٠١١ ؛ اللجنة االقتصادية ألفريقيا، رداً 
عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق، ١٤/٤/٢٠١٠ ؛ وزاة الخزانة األمريكية، OTA، "نظرة 
ustreas.gov/ ، عامة مكتب املساعدة التقنية" ، ٣٠/١٢/٢٠٠٥

offices/ international-affairs/assistance/، الرجوع إيه 
فيه ١٦/١٠/٢٠٠٩ ؛ السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

٠٣/١٠/٢٠٠٩ ؛ وزارة العدل ، شعبة إدارة العدل، رداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

٠٤/١٠/٢٠١١ ؛ PM، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٦/٧/٢٠١١ ؛ BBG ، رداً عىل 

طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق، ٧/٣/٢٠١١ ؛ تربير الكونغرس للميزانية وجداول موجز 

املساعدات الخارجية، السنة املالية ٢٠٠٩-٢٠١١ ؛ DCAA ، رداً 
عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق، ٠٤/١٠/٢٠١١.
 .P.L ;١٠٨-٢٨٧ .P.L ;١٠٨-١٠٦ .P.L ;١٠٨-١١ .P.L ;١٠٨-٧ .P.L   .٤٣

 .P.L ;١٠٩-٣٤ .P.L ;١٠٩-١٤٨ .P.L ;١٠٩-١٠٢ .P.L ;١٠٩-١٣
 .P.L ;١١٠-١١٦ .P.L ;١١٠-٩٢ .P.L ;١١٠-٢٨ .P.L ;١٠٩-٢٨٩

 .P.L ;١١٠-٢٥٢ .P.L ;١١٠-١٦١ .P.L ;١١٠-١٤٩ .P.L ;١١٠-١٣٧
 .P.L ;١١١-٢١٢ .P.L ;١١١-١١٨ .P.L ;١١١-١١٧ .P.L ;١١١-٣٢

١١٢-١٠; مكتب ميزانية الجيش، رداً عىل طلب املفتش العام 
الخاص إلعادة اإلعامر الحصول عىل البيانات ١٨/١٠/٢٠١١.

ال يتضمن مبلغ ١٥٤ مليون دوالر من أموال صندوق قوات األمن    .٤٤
العراقية وأموال صندوق دعم االقتصاد و الصندوق الدويل للرقابة 

عىل املخدرات وتطبيق القانون امللتزم بها والتي ال تزال يف فرتة 
إمكانية إعادة االلتزام بها يف مشاريع جديدة.

 ;١٠٨-٢٨٧ .P.L ;١٠٨-١٠٦ .P.L ;١٠٨-١١ .P.L ;١٠٨-٧ .P.L   .٤٥
 ;١٠٩-٣٤ .P.L ;١٠٩-١٤٨ .P.L ;١٠٩-١٠٢ .P.L ;١٠٩-١٣ .P.L
 ;١١٠-١١٦ .P.L ;١١٠-٩٢ .P.L ;١١٠-٢٨ .P.L ;١٠٩-٢٨٩ .P.L

 ;١١٠-٢٥٢ .P.L ;١١٠-١٦١ .P.L ;١١٠-١٤٩ .P.L ;١١٠-١٣٧ .P.L
 ;١١١-٢١٢ .P.L ;١١١-١١٨ .P.L ;١١١-١١٧ .P.L ;١١١-٣٢ .P.L

P.L. ١١٢-١٠، ABO، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق, ٢٠١١/١٨/١٠; INL, رداً عىل 

طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق ; USAID, رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق; ٢٠١١/١١/١٠ و٢٠١١/١٢/١٠،  
USACE, رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١١/٤/١٠، NEA-I، رداً عىل 
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق, ٢٠١١/٢٨/٩ و٢٠١١/٣٠/٩; OUSD(C) رداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق, 

٢٠١٠/١٤/١٠ و ٢٠١١/٤/١٠; عمليات تدقيق املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق برقم ١١-٠٠٧، "صندوق إغاثة 

وإعادة إعامر العراق ١: تقرير عن مخصصات وإنفاقات وإلغاءات 
الصناديق"، ٢٨/١٢/٢٠١٠. انتهى االلتزام بأموال صندوق إغاثة 

وإعادة إعامر العراق يف التزامات جديدة، وأصبحت النفقات ربع 
السنوية من الصندوق ال تشكل اآلن إال جزء صغري من النفقات 
ربع السنوية الكلية. وبالتايل، مل يعد املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق يناقش بالتفصيل صندوق إغاثة وإعادة إعامر 
العراق يف التقارير ربع السنوية. يضم صندوق إغاثة وإعادة إعامر 

العراق IRRF ٢٠٫٨٦ بليون دوالر متوافرة من خالل مخصصني: 
صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق ١ (٢٫٤٨) مليار دوالر 

وصندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق ٢ (١٨٫٣٩) مليار دوالر. تم 
إلغاء صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق ١، ولكن ال يزال جزء 

من صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق ٢ متوفر لإلنفاق حتى ٣٠ 
أيلول/سبتمرب ٢٠١٣. حتى تاريخ ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠ مل يتم 

إنفاق ٢٩٢ مليون دوالر من األموال امللتزم بها من صندوق إغاثة 
وإعادة إعامر العراق ٢.  بالنسبة لصندوق إغاثة وإعادة إعامر 

العراق ككل، فحتى تاريخ ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١١، كان قد التزم 
مببلغ ٢٠٫٣٦ مليار دوالر، وأنفق ٢٠٫٠٧ مليار دوالر. وعىل مدى 

السنة املاضية، أنفق ٥٨ مليون دوالر، مبا يف ذلك ٢٠ مليون دوالر 
يف الربع السنوي املنتهي يف ٣٠ أيلول/سبتمرب، ٢٠١١.

USACE, رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    .٤٦
الخاص إلعادة إعامر العراق, ٢٠٠٨/٦/١٠; USAID, رداً عىل 
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق, ٢٠٠٩/١٢/١ and ٢٠٠٩/٨/٤؛ DRL، رداً عىل طلب 

البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
، ١٢/٤/٢٠١١ ؛ TFBSO، رداً عىل طلب البيانات الصادر 

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٤/١/٢٠١١؛ 
USAID،"منح الواليات املتحدة الخارجية والقروض [الكتاب 

gbk.eads.usaidallnet.gov/query/ ، األخرض] ، "٢٠٠٨
 ،do?_program=/eads/gbk/countryReport&unit=N

الرجوع إليه يف ١٥/٤/٢٠١٠ ؛؟ OMB ، رداً عىل طلب البيانات 
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق،٢٠١٠/٢١/٦ 

؛ NEA-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق، ٠٤/١٠/٢٠١٠ ، ٠٦/١٠/٢٠١٠ 

، ١٥/٠٤/٢٠١١ ، و٣٠/٠٩/٢٠١١ ؛ ECA، رداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
١٤/٤/٢٠١٠ ؛ OUSD(C)، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٤/١٠/٢٠١٠، وزارة 

الخزانة األمريكية، OTA، "نظرة عامة مكتب املساعدة التقنية" ، 
ustreas.gov/offices/ international-aff airs/ ، ٣٠/١٢/٢٠٠٥
assistance/، الرجوع إليه يف ١٦/١٠/٢٠٠٩ ؛ السفارة األمريكية 

يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق، ٠٣/١٠/٢٠٠٩ ؛ وزارة العدل ، شعبة إدارة 
العدل، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق، ٠٤/١٠/٢٠١١ ؛ PM، رداً عىل طلب البيانات 
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٦/٧/٢٠١١ 
؛ BBG ، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق، ٧/٣/٢٠١١ ؛ تربير الكونغرس للميزانية 
وجداول موجز املساعدات الخارجية، السنة املالية ٢٠٠٩-٢٠١١ 

؛ DCAA ، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق، ٠٤/١٠/٢٠١١.

P.L. ١١٢-١٠، DoS، "تربير الكونغرس للميزانية، املجلد ١:    .٤٧
عمليات وزارة الخارجية، خالل العام املايل ٢٠١٢ ، "١٤/٢/٢٠١١ 

، ص ٧٧٩ ؛ DoS، "امللخص التنفيذي للميزانية: الوظيفة ١٥٠ 
والربامج الدولية األخرى، خالل العام املايل ٢٠١٢،" ١٤/٢/٢٠١١ ، 
ص ١٥٥ ، ١٦٢ ، ١٦٧ ، ١٧١؛ DoS،" تربير الكونجرس للميزانية: 

جداول ملخص املساعدة الخارجية، خالل العام املايل ٢٠١١"، ص 
٨٨ ؛ وزارة الخارجية، "تربيرات ميزانية الكونغرس: جداول ملخص 

املساعدة الخارجية، خالل العام املايل ٢٠١٢"، ص ١٠١ ؛ وزارة 
الدفاع، "طلب اعتامد ميزانية العام املايل ٢٠١٢: نظرة عامة،" ٢ / 

٢٠١١ ، الفصل ٦ ، ص ٦ ؛ NEA-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر 
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٧/٧/٢٠١١ ؛ 
USAID، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٧/٧/٢٠١١.
.١١٢-٣٣ .P.L   .٤٨
.١١٢-٣٦ .P.L   .٤٩

P.L. ١١٢-٣٦, القسم ١١٧.   .٥٠
مجلس النواب األمرييك، الدورة ١١٢ النعقاد الكونغرس، قرار    .٥١

مجلس النواب ٢٢١٩، "التوصل إىل مخصصات وزارة الدفاع للسنة 
املالية املنتهية يف ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٢، وألغراض أخرى"، 

٠٨/٠٧/٢٠١١ ، القسم ٩٠٠٥.
مجلس النواب األمرييك ، الدورة ١١٢ النعقاد الكونغرس، تقرير    .٥٢

املجلس ١١٢-١١٠ مبوجب قرار مجلس النواب رقم  ٢٢١٩, 
١٦/٦/٢٠١١، ص. ٢٩٨.

 .P.L ;١١٠-٢٨ .P.L ;١٠٩-٢٨٩ .P.L ;١٠٩-٢٣٤ .P.L ;١٠٩-١٣ .P.L   .٥٣
 .P.L ;١١١-٢١٢ .P.L ;١١١-٣٢ .P.L ;١١٠-٢٥٢ .P.L ;١١٠-١٦١

.١١٢-١٠
P.L. ١٠-١١٢، OUSD(C)، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص    .٥٤

إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٤/١٠/٢٠١١.
P.L. ٢١٢-١١١، OUSD(C)، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص    .٥٥

إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٤/١٠/٢٠١١.
 .P.L ;١١٠-٩٢ .P.L ;١١٠-٢٨ .P.L ;١٠٩-٢٣٤ .P.L ;١٠٩-١٠٢ .P.L   .٥٦

 .P.L ;١١٠-٢٥٢ .P.L ;١١٠-١٦١ .P.L ;١١٠-١٤٩ .P.L ;١١٠-١٣٧
١١١-٣٢; P.L. ١١١-١١٧; P.L. ١١٢-١٠; USAID, رداً عىل طلب 

البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
بتاريخ, ٢٠١١/١١/١٠ و ٢٠١١/١٢/١٠; USACE,  رداً عىل طلب 

البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
بتاريخ, ٢٠١١/٤/١٠; NEA-I,  رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 



  I 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ, ٢٠١١/٢٨/٩ 
و٢٠١١/٣٠/٩.

P.L. ١١٢-١٠; NEA-I، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص    .٥٧
إلعادة اإلعامر الحصول عىل البيانات ٧/٧/٢٠١١.

DoS، "تربير امليزانية يف الكونغرس: العمليات الخارجية، املرفق:    .٥٨
وجهات النظر اإلقليمية، السنة املالية ٢٠١٢، "، ص ٥٢٣.

 .P.L ;١١٠-٩٢ .P.L ;١١٠-٢٨ .P.L ;١٠٩-٢٣٤ .P.L ;١٠٩-١٠٢ .P.L   .٥٩
 .P.L ;١١٠-٢٥٢ .P.L ;١١٠-١٦١ .P.L ;١١٠-١٤٩ .P.L ;١١٠-١٣٧

١١١-٣٢; P.L. ١١١-١١٧; P.L. ١١٢-١٠; USAID, رداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

بتاريخ, ٢٠١١/١١/١٠ و ٢٠١١/١٢/١٠; USACE,  رداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

بتاريخ, ٢٠١١/٤/١٠; NEA-I,  رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ, ٢٠١١/٢٨/٩ 

و٢٠١١/٣٠/٩.
 .P.L ;١١٠-١٦١ .P.L ;١١٠-٢٨ .P.L ;١١٠-٥ .P.L ;١٠٩-٢٣٤ .P.L   .٦٠

 .P.L ;١١١-٢١٢ .P.L ;١١١-١١٧ .P.L ;١١١-٣٢ .P.L ;١١٠-٢٥٢
.١١٢-١٠

P.L. ١١١-٢١٢; P.L. ١١٢-١٠; INL، رداً عىل طلب املفتش العام    .٦١
الخاص إلعادة اإلعامر الحصول عىل البيانات ١٤/١٠/٢٠١١.

 .P.L ;١١٠-١٦١ .P.L ;١١٠-٢٨ .P.L ;١١٠-٥ .P.L ;١٠٩-٢٣٤ .P.L   .٦٢
 .P.L ;١١١-٢١٢ .P.L ;١١١-١١٧ .P.L ;١١١-٣٢ .P.L ;١١٠-٢٥٢

١١٢-١٠; INL، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة اإلعامر 
الحصول عىل البيانات ١٤/١٠/٢٠١١.

INL، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .٦٣
للحصول عىل بيانات بتاريخ ٧/١٠/٢٠١١.

INL، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .٦٤
للحصول عىل بيانات بتاريخ ٧/١٠/٢٠١١.

ABO، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .٦٥
للحصول عىل بيانات بتاريخ، ١٨/١٠/٢٠١١.

ABO، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .٦٦
للحصول عىل بيانات بتاريخ، ١٨/١٠/٢٠١٠.

P.L. ١١٢-٣٦، القسم ١١٧؛ مجلس النواب األمرييك، الدورة ١١٢    .٦٧
النعقاد الكونغرس، قرار مجلس النواب  ٢٢١٩، "التوصل إىل 

مخصصات وزارة الدفاع للسنة املالية املنتهية يف ٣٠ أيلول/سبتمرب 
٢٠١٢، وألغراض أخرى"، ٠٨/٠٧/٢٠١١ ، القسم ٩٠٠٥، مجلس 

النواب األمرييك، الدورة ١١٢ النعقاد الكونغرس، تقرير املجلس 
١١٢-١١٠ مبوجب قرار مجلس النواب رقم ٢٢١٩, ١٦/٦/٢٠١١، 

ص. ٢٩٨.
.١١٢-١٠ .P.L   .٦٨

USF-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .٦٩
للحصول عىل بيانات بتاريخ ١٧/١٠/٢٠١١.

USF-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .٧٠
للحصول عىل بيانات بتاريخ ١٧/١٠/٢٠١١.

CMC، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .٧١
للحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٠١١/١٠/٠٣.

USF-I J٨، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    .٧٢
العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٦/١٠/٢٠١١.

USACE, رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    .٧٣
الخاص إلعادة إعامر العراق, ٢٠٠٨/٦/١٠; USAID, رداً عىل 
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق, ٢٠٠٩/١٢/١ and ٢٠٠٩/٨/٤؛ DRL، رداً عىل طلب 

البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
، ١٢/٤/٢٠١١ ؛ TFBSO، رداً عىل طلب البيانات الصادر 

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٤/١/٢٠١١؛ 
USAID،"منح الواليات املتحدة الخارجية والقروض [الكتاب 

gbk.eads.usaidallnet.gov/query/ ، األخرض] ، "٢٠٠٨
 ،do?_program=/eads/gbk/countryReport&unit=N

الرجوع إليه يف ١٥/٤/٢٠١٠ ؛؟ OMB ، رداً عىل طلب البيانات 
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق،٢٠١٠/٢١/٦ 

؛ NEA-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق، ٠٤/١٠/٢٠١٠ ، ٠٦/١٠/٢٠١٠ 

، ١٥/٠٤/٢٠١١ ، و٣٠/٠٩/٢٠١١ ؛ ECA، رداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
١٤/٤/٢٠١٠ ؛ OUSD(C)، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 

 ،OTA ،املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٤/١٠/٢٠١٠
ustreas.  ، نظرة عامة مكتب املساعدة التقنية" ، ٣٠/١٢/٢٠٠٥"

gov/offices/international-affairs/assistance/,، الرجوع إليه 
يف ١٦/١٠/٢٠٠٩ ؛ السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب 

البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
٠٣/١٠/٢٠٠٩ ؛ وزارة العدل ، شعبة إدارة العدل، رداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

٠٤/١٠/٢٠١١ ؛ PM، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٦/٧/٢٠١١ ؛ BBG ، رداً عىل 

طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق، ٧/٣/٢٠١١ ؛ تربير الكونغرس للميزانية وجداول موجز 

املساعدات الخارجية، السنة املالية ٢٠٠٩-٢٠١١ ؛ DCAA ، رداً 
عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق، ٠٤/١٠/٢٠١١.
USACE, رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    .٧٤

الخاص إلعادة إعامر العراق, ٢٠٠٨/٦/١٠; USAID, رداً عىل 
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق, ٢٠٠٩/١٢/١ and ٢٠٠٩/٨/٤؛ DRL، رداً عىل طلب 

البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
، ١٢/٤/٢٠١١ ؛ TFBSO، رداً عىل طلب البيانات الصادر 

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٤/١/٢٠١١؛ 
USAID،"منح الواليات املتحدة الخارجية والقروض [الكتاب 

gbk.eads.usaidallnet.gov/query/  ، األخرض] ، "٢٠٠٨
  ،do?_program=/eads/gbk/countryReport&unit=N

الرجوع إليه يف ١٥/٤/٢٠١٠ ؛؟ OMB ، رداً عىل طلب البيانات 
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق،٢٠١٠/٢١/٦ 

؛ NEA-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق، ٠٤/١٠/٢٠١٠ ، ٠٦/١٠/٢٠١٠ 

، ١٥/٠٤/٢٠١١ ، و٣٠/٠٩/٢٠١١ ؛ ECA، رداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
١٤/٤/٢٠١٠ ؛ OUSD(C)، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 

 ،OTA ،املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٤/١٠/٢٠١٠
ustreas.  ، نظرة عامة مكتب املساعدة التقنية" ، ٣٠/١٢/٢٠٠٥"
gov/offices/international-affairs/assistance/، الرجوع إليه 

يف ١٦/١٠/٢٠٠٩ ؛ السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

٠٣/١٠/٢٠٠٩ ؛ وزارة العدل ، شعبة إدارة العدل، رداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

٠٤/١٠/٢٠١١ ؛ PM، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٦/٧/٢٠١١ ؛ BBG ، رداً عىل 

طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق، ٧/٣/٢٠١١ ؛ تربير الكونغرس للميزانية وجداول موجز 

املساعدات الخارجية، السنة املالية ٢٠٠٩-٢٠١١ ؛ DCAA ، رداً 
عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق، ٠٤/١٠/٢٠١١.
GOI, CoR، "قانون املوازنة العامة الفيدرايل للسنة املالية    .٧٥

٢٠١١،" ٢٣/٠٢/٢٠١١ ، املادة ٢ ، الحكومة العراقية، وزارة املالية، 
رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق، ٢٧/٦/٢٠١١؛ الخزانة األمريكية، رداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
٠٤/٠١/٢٠٠٨ و٠٩/٠٤/٢٠٠٩؛ "ميزانية الحكومة العراقية" (كام 

وافقت عليها TNA وسنت كقانون يف كانون األول/ديسمرب 
٢٠٠٥) ؛ الحكومة العراقية، رئاسة الجمعية الوطنية العراقية 

املؤقتة، "امليزانية العامة للدولة للعام ٢٠٠٥"، ٢٠٠٥ ؛ الحكومة 
العراقية، "إيرادات املوازنة والنفقات ٢٠٠٣ ، متوز/يوليو - كانون 
األول/ديسمرب"، ٢٠٠٣؛ التقارير ربع السنوية وونصف السنوية 

إلى كونغرس الولايات المتحدة من المفتش العام الخاص لإعادة 
إعمار العراق، ٢٠٠٤/٣-٢٠١١/٤. حساب املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق ملساهمة الحكومة العراقية إلعادة اإلعامر 

عن طريق جمع املبالغ التالية: األموال العراقية التي يرشف 
عليها سلطة االئتالف املؤقتة، وامليزانيات الرسمية لرأس املال 

٢٠٠٣ - ٢٠٠٥؛ نفقات رأس املال التي ذكرتها وزارة املالية عن 
العام ٢٠٠٦ - -٢٠١٠ ، وميزانية رأس املال الرسمية للفرتة ٢٠١١. 
وهذا اإلجاميل يزيد عىل مجموع املساهمة الفعلية التي تقدمها 

الحكومة العراقية، ألن ميزانيات رأس املال الرسمية عادة ما 
تتجاوز النفقات الرأساملية. بيانات النفقات املعتمدة مل تكن 
متوفرة من وزارة املالية عن األعوام ٢٠٠٣ - ٢٠٠٥ أو ٢٠١١.
GOI، CoR، "قانون املوازنة العامة االتحادية للسنة املالية    .٧٦

٢٠١١،" ٢٣/٢/٢٠١١، املادة ٢.
GOI, CoR، "قانون املوازنة العامة الفيدرايل للسنة املالية    .٧٧

٢٠١١،" ٢٣/٠٢/٢٠١١ ، املادة ١؛ الخزانة األمريكية، رداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
بتاريخ، ١١/١٠/٢٠١١. ويعزى متوسط سعر النفط لعام ٢٠١١ 
عن طريق قسمة إجاميل اإليرادات عىل عدد الرباميل املصدرة. 

وليست كل عائدات تصدير النفط تذهب إىل الحكومة العراقية، 
حيث يدفع ٥٪ يف تعويضات الحرب للكويت. بلغ مجموع 

التعويضات املدفوعة للكويت يف عام ٢٠١١ ٢٫٩٥ مليار دوالر 
حتى ٣٠/٩/٢٠١١. األرقام الخاصة بحجم إنتاج النفط الخام 

والصادرات صادرة من مكتب شئون الرشق األدىن العراق ووزارة 

الخزانة األمريكية تختلف كثريا بسبب املنهجيات املختلفة املتبعة 
من كل منهام.

الحكومة العراقية، مجلس النواب، "قانون املوازنة العامة    .٧٨
االتحادية للسنة املالية ٢٠١١" ٢٣/٠٢/٢٠١١ ، املادة ١، الحكومة 

العراقية، وزارة املالية ، "جداول ميزانية العراق ٢٠١١" ، 
١٦/٥/٢٠١١، الجدول أ. مصادر اإليرادات املتوقعة تشمل ما 
ييل: ٦٥٫١١ مليار دوالر (٩٤٪) من اإليرادات األخرى، مبا يف 

ذلك مبيعات النفط (التي تبلغ ٦١٫٤٣ مليار دوالر من صادرات 
النفط)؛ ٢٫٣٣ مليار دوالر (٣٪) من الرضائب؛ ١٫٠٥ مليار دوالر 
(٢٪) من املنح؛ ٩٠٧ مليون دوالر (١٪) من مبيعات األصول غري 

املالية؛ و٧٦ مليون دوالر (٠٪) من املساهامت االجتامعية.
وزارة الخزانة األمريكية، رداً عىل طلب استدعاء البيانات من    .٧٩

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢٠١١/١٠/١١ 
و ٢٠١٠/٠٢/٢٥. علام بأنه، بسبب املنهجيات املختلفة املتبعة، 

فإن حجم الصادرات النفطية التي ذكرتها وزارة الخزانة ال تتطابق 
بالرضورة مع بيانات الصادرات النفطية التي ذكرها مكتب شئون 
الرشق األدىن العراقي والواردة يف القسم الفرعي الخاص باالقتصاد 
يف هذا التقرير. وفقا ملكتب شئون الرشق األدىن العراق، فقد بلغ 
متوسط   الصادرات خالل األشهر التسعة األوىل من عام ٢٠١١ ما 

يقرب من ٢٫٢ مليون برميل يوميا
الحكومة العراقية، املجلس الرئايس، "قانون املوازنة العامة    .٨٠

االتحادية للسنة املالية ٢٠١٠" ١٠/٠٢/٢٠١٠ ؛ البنك 
املركزي العراقي، قسم اإلحصاء واألبحاث، "النرشة السنوية ، 

www.cbi.iq/documents/ ، ٢٠١٠" ، ٢٠١١ ، ص ٦٤-٦٥
Annual_2010f.pdf، الرجوع إليه يف ٠٨/١٠/٢٠١١.

تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق رقم ١٢-٠٠١،    .٨١
"صندوق التنمية العراقي: نقلت سلطة االئتالف املؤقتة الرقابة 
عىل معظم األموال املتبقية للبنك املركزي العراقي،" ١٠/٢٠١١.

تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق رقم ١٠-٠٢٠،    .٨٢
"صندوق التنمية العراقي: وزارة الدفاع بحاجة إىل تحسني 

الضوابط املالية واإلدارية،" يف ١٠/٢٧/٧.
تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق رقم ١٢-٠٠١،    .٨٣
"صندوق التنمية العراقي: نقلت سلطة االئتالف املؤقتة الرقابة 
عىل معظم األموال املتبقية للبنك املركزي العراقي،" ١٠/٢٠١١.

NEA-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .٨٤
للحصول عىل بيانات بتاريخ ٦/١٠/٢٠١١.

OUSD(AT&L)، رداً عىل طلب استدعاء البيانات من املفتش    .٨٥
العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢٠١١/١٠/٠٧ و 

.٢٠١١/٠٧/٠٥
تقرير مكتب املساءلة الحكومية ١١-٨٨٦، "العراق وأفغانستان:    .٨٦
تعجز كالً من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية و الوكالة األمريكية 

للتنمية الدولية عن بيان توضيح كامل للعقود واألدوات املساعدة 
واألفراد العاملني فيها،" ٩/٢٠١١، ص ٦-٧، ١٧-١٨.

تقرير مكتب املساءلة الحكومية ١١-٨٨٦، "العراق وأفغانستان:    .٨٧
تعجز كالً من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية و الوكالة األمريكية 

للتنمية الدولية عن بيان توضيح كامل للعقود واألدوات املساعدة 
واألفراد العاملني فيها،" ٩/٢٠١١، ص ٨-٩.

تقرير مكتب املساءلة الحكومية ١١-٨٨٦، "العراق وأفغانستان:    .٨٨
تعجز كالً من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية و الوكالة األمريكية 

للتنمية الدولية عن بيان توضيح كامل للعقود واألدوات املساعدة 
واألفراد العاملني فيها،" ٩/٢٠١١، ص ٢٢-٢٤.

C-JTSCC، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    .٨٩
العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٠١١/١٠/١٤.

CEFMS, ESF, IRRF: لأعمال إعادة الإعمار، صندوق إغاثة    .٩٠
وإعادة إعمار العراق: لغير أعمال إعادة الإعمار، صندوق قوات 

الأمن العراقية ، ٠١/٠٤/٢٠١١ و٠٣/١٠/٢٠١١ ؛ USAID ، رداً 
عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق، ٢٢/٠١/٢٠١٠ و٠٦/١٠/٢٠١١؛ ABO ، رداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٧ 

/ ٥ / ٢٠١١ ، ١٤/٠٧/٢٠١١ ، و١٨/١٠/٢٠١١؛ القوات األمريكية يف 
العراق، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق، ١٧/١٠/٢٠١١.
CEFMS, ESF, IRRF: لأعمال إعادة الإعمار، صندوق    .٩١

إغاثة وإعادة إعمار العراق: لغير أعمال إعادة الإعمار، صندوق 
 USAID قوات الأمن العراقية ، ٠١/٠٤/٢٠١١ و٠٣/١٠/٢٠١١ ؛

، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق، ٢٢/٠١/٢٠١٠ و٠٦/١٠/٢٠١١؛ ١١٢-١٠، ABO، رداً 
عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق,  ٢٠١١/٥/٧, ٢٠١١/١٤/٧، و٢٠١١/١٨/١٠ ; USF-I, رداً 
عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق، ١٧/٢٠١١،١٠ ; USAID, رداً عىل طلب البيانات الصادر 

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق; ٢٠١١/١١/١٠ 



/   I  I  

و٢٠١١/١٢/١٠،  USACE, رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 
 ،NEA-I ،املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١١/٤/١٠

رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق, ٢٠١١/٢٨/٩ و٢٠١١/٣٠/٩; OUSD(C) رداً عىل 

طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق, ٢٠١٠/١٤/١٠ و ٢٠١١/٤/١٠; عمليات تدقيق املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق برقم ١١-٠٠٧، "صندوق إغاثة 
وإعادة إعامر العراق ١: تقرير عن مخصصات وإنفاقات وإلغاءات 

الصناديق"، ٢٨/١٢/٢٠١٠.
CEFMS, ESF, IRRF: لأعمال إعادة الإعمار، صندوق    .٩٢

إغاثة وإعادة إعمار العراق: لغري أعامل إعادة اإلعامر، صندوق 
 USAID قوات األمن العراقية ، ٠١/٠٤/٢٠١١ و٠٣/١٠/٢٠١١ ؛

، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق، ٢٢/٠١/٢٠١٠ و٠٦/١٠/٢٠١١؛ ١١٢-١٠، ABO، رداً 
عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق,  ٢٠١١/٥/٧, ٢٠١١/١٤/٧، و٢٠١١/١٨/١٠ ; USF-I, رداً 
عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق، ١٧/٢٠١١،١٠ ; USAID, رداً عىل طلب البيانات الصادر 

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق; ٢٠١١/١١/١٠ 
و٢٠١١/١٢/١٠،  USACE, رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 

 ،NEA-I ،املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١١/٤/١٠
رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق, ٢٠١١/٢٨/٩ و٢٠١١/٣٠/٩; OUSD(C) رداً عىل 

طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق, ٢٠١٠/١٤/١٠ و ٢٠١١/٤/١٠; عمليات تدقيق املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق برقم ١١-٠٠٧، "صندوق إغاثة 
وإعادة إعامر العراق ١: تقرير عن مخصصات وإنفاقات وإلغاءات 

الصناديق"، ٢٨/١٢/٢٠١٠.
مفوضية التعاقد وقت الحرب، التقرير الختامي ملؤمتر "تحويل    .٩٣

التعاقدات وقت الحرب: الحد من التكاليف وتقليل املخاطر، "٨ 
www.wartimecontracting.gov/docs/CWC_Fi-، ٢٠١١   

nalReport-lowres.pdf الوصول إليه يف ٠٧/١٠/٢٠١١. أصدرت 
مفوضية التعاقد وقت الحرب أيضاً تقريران مرحليني وخمسة 
www.wartimecon-  ققارير خاصة، وكلها متاحة عىل الرابط

tracting.gov. قامئة بأسامء جميع التوصيات الصادرة عن 
مفوضية التعاقد وقت الحرب متاحة يف امللحق أ من تقريرها 

النهايئ.
مفوضية التعاقد وقت الحرب، التقرير الختامي ملؤمتر "تحويل    .٩٤

التعاقدات وقت الحرب: الحد من التكاليف وتقليل املخاطر، "٨ / 
www.wartimecontracting.gov/docs/CWC_،٢٠١١، ص ١٩
FinalReport-lowres.pdf الوصول إليه يف ٠٧/١٠/٢٠١١. وفقا 
ملفوضية التعاقد وقت الحرب، فإن مؤرشات االعتامد املفرط عىل 

املتعاقدين يشمل التعاقدات التي: تستخدم يف األنشطة الحكومية 
بطبيعتها (مثل األمن أو إدارة السيطرة)، أو تلك التي تخلق 

مخاطر غري معقولة عىل أهداف املهمة أو غريها من املصالح 
األمريكية الرئيسية ، أو التي تضعف قدرة الوكاالت عىل العمل 
بالقدرات األساسية، أو تضغف قدرة الوكاالت عىل اإلرشاف عىل 

إدارة ورقابة أعامل التعاقد بفاعلية.
مفوضية التعاقد وقت الحرب، التقرير الختامي ملؤمتر "تحويل    .٩٥

التعاقدات وقت الحرب: الحد من التكاليف وتقليل املخاطر، "٨ / 
www.wartimecontracting.gov/docs/CWC_،٢٠١١، ص ٣٢

FinalReport-lowres.pdf الوصول إليه يف ٠٧/١٠/٢٠١١.
مفوضية التعاقد وقت الحرب، بيان صحفي ٤٩، "تقرير مفوضية    .٩٦
www.، التعاقد وقت الحرب النهايئ إىل الكونغرس"، ٣١/٨/٢٠١١

wartimecontracting.gov/index.php/pressroom/
pressreleases/203-cwc-nr-49، الرجوع إليه يف ١٠ / ٧ / 

.٢٠١١
الحكومة العراقية، مجلس النواب، مجلس الوزراء العراقي،    .٩٧

املعلومات املقدمة للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
 .٢٠١١/١٠

الحكومة العراقية، مجلس النواب، مجلس الوزراء العراقي،    .٩٨
املعلومات املقدمة للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

 .٢٠١١/١٠
الحكومة العراقية، مجلس الوزراء العراقي، املعلومات املقدمة    .٩٩

للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١١/١٠.
الحكومة العراقية، هيئة النزاهة، املعلومات املقدمة إىل املفتش    .١٠٠

العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٩ / ٢٠١١ ، والقايض رحيم 
العكييل، "طلب التقاعد"، ٨/٩/٢٠١١.

تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للمعلومات    .١٠١
مفتوحة املصدر باللغة العربية ٩/٢٠١١.

الحكومة العراقية، مجلس النواب، مجلس الوزراء العراقي،    .١٠٢
املعلومات املقدمة للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

 .٢٠١١/١٠
الحكومة العراقية، هيئة وأعضاء مجلس الوزراء العراقي،    .١٠٣

املعلومات املقدمة إىل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
 .٩/٢٠١١ -٢٠١١/١٠

تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للمعلومات    .١٠٤
مفتوحة املصدر باللغتني العربية واالنجليزية، ٢٠١١/٩-٢٠١١/١٠.

حكومة إقليم كردستان، "بيان الرئاسة يف مجلس وزراء العراق    .١٠٥
حول إصدار قانون النفط والغاز الفدرايل،" "٠٦/٠٩/٢٠١١ ، 

www.krg.org/articles/detail.asp?lngnr=12&smap=0201
rnr=223&anr=41371&0100، الرجوع إليه يف ٩ / ١٥ / ٢٠١١. 

حكومة إقليم كردستان، وزير املوارد الطبيعية، يف االجتامع مع    .١٠٦
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٦/٩/٢٠١١. 

الحكومة العراقية، هيئة النزاهة، "رسالة أرسل بها إىل مجلس    .١٠٧
النواب برفض دعوتهم إىل الظهور"، ١٣/٩/٢٠١١.

الحكومة العراقية، مجلس النواب العراقي، املعلومات املقدمة إىل    .١٠٨
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٩/٢٠١١. 

مسئول INL/ACCO السابق، املعلومات املقدمة إىل املفتش    .١٠٩
العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١١/٩.

الحكومة العراقية، مجلس النواب، مجلس الوزراء العراقي،    .١١٠
املعلومات املقدمة للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

 .٢٠١١/١٠
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام    .١١١

الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 
.٢٠١١/١٠/٠٣

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام    .١١٢
الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 

.٢٠١١/١٠/٠٣
FedBizOpps، RFP رقم ٢٦٧-١٠-٠١٢ "مرشوع اإلصالح اإلداري    .١١٣

www.fbo.gov/?s=opport  "،عىل مستوى القطر واملحافظات
unity&mode=form&id=2f463b9dceaa13c03a780f414
dd5cd41&tab=core&_cview=1 9/17/2010، الرجوع إليه 
يف ١٥/٩/٢٠١١ ؛ إدارة األنظمة الدولية، بيان صحفي ، "تعزيز 
www.msi-inc.  ،"الخدمة املدنية العراقية من األلف إىل الياء

com/index.cfm?msiweb=project&p_id=225، الرجوع إليه 
يف ٢٩/٨/٢٠١١. 

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام    .١١٤
الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 

.٢٠١١/١٠/٠٣
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام    .١١٥

الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 
.٢٠١١/١٠/٠٣

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، "مرشوع الحكم املحيل الثالث    .١١٦
النصفي لتقييم وتقدير الفرص املستقبلية،" ٨ / ٢٠١٠ ، ص ٢٧، 

.٣٠
منتدى رشكاء العراق، "كتاب إحاطة العراق"، ٢٠١٠/١٢ ، ص ١٩ ،    .١١٧
iq.one.un.org/documents/115/Briefing_Book_ ، ٢١ ، ٢٢

English2011.pdf، الرجوع إليه يف ١٥/٩/٢٠١١. 
USAID، ردا عىل طلب استدعاء البيانات من املفتش العام    .١١٨

الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ  ٢٠١١/١٠/٠٣ و٢٠١١/١٣/١٠.
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام    .١١٩

الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 
.٢٠١١/١٠/٠٣

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام    .١٢٠
الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 

.٢٠١١/١٠/٠٣
السفارة االمريكية يف بغداد, رداً عىل طلب البيانات الصادر عن    .١٢١
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ, ٢٠١١/١٠/٠٥.

NEA-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .١٢٢
للحصول عىل بيانات بتاريخ ١١/١٠١/٢٠١١.

السفارة االمريكية يف بغداد, رداً عىل طلب البيانات الصادر عن    .١٢٣
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ, ٢٠١١/١٠/٠٥.
السفارة االمريكية يف بغداد, رداً عىل طلب البيانات الصادر عن    .١٢٤
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ, ٢٠١١/١٠/٠٥.
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country,,,,IRQ,,4e3107732,0.html، الرجوع إليه يف ٠٨/١٥ 
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طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
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عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
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OSD، يف الردود عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش    .١٦٣
العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ١٤/١٠/٢٠١١، و 

 .١٧/١٠/٢٠١١
OSD، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .١٦٤
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USAF، "توقف البعثة االستشارية T-٦، والطيارين العراقيني    .١٧٧

www.af.mil/news/story. ، يتعلمون ذاتياً" ، ٢٧/٩/٢٠١١
asp?id=123273642، الرجوع إليه يف ٠٦/١٠/٢٠١١.

OSD، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .١٧٨
للحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٠١١/١٠/٠٥. 

السفارة األمريكية يف بغداد، RoLC، "سيادة القانون يف العراق:    .١٧٩
أهم األحداث الشهرية،" ٦ / ٢٠١١. 

السفارة األمريكية يف بغداد، RoLC، "سيادة القانون يف العراق:    .١٨٠
أهم األحداث الشهرية،" ٧ / ٢٠١١. 

القوات األمريكية يف العراق، بيان صحفي، "قوارب سويفت    .١٨١
www.usf- ، جديدة تنضم إىل البحرية العراقية" ، ١٦/٨/٢٠١١
iraq.com/news/headlines/two-new-swift-boats-join-

iraqi-navy، الرجوع إليه يف ٩ / ١٣ / ٢٠١١.
OSD، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .١٨٢

للحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٠١١/١٠/٠٥. 
OSD، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .١٨٣

للحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٠١١/١٠/٠٥. 
رشكة بريتش برتوليوم BP، يف املعلومات املقدمة إىل املفتش    .١٨٤

العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٠/١٠/٢٠١١ ؛ أخبار بلاتس 
كوميونتي "إنتاج حقل نفط الرميلة العراقي انخفض ل ١ مليون 

برميل يومياً بعد الهجوم عىل خط األنابيب،" ١٠/١٠/٢٠١١، 
"ذكرت رشكة بريتش برتوليوم BP أن إنتاج حقل الرميلة يف العراق 

الذي عاد إىل طبيعته تراجع بسبب التفجريات" ١٣/١٠/٢٠١١.
رشكة بريتش برتوليوم BP، يف املعلومات املقدمة إىل املفتش    .١٨٥

العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٠/١٠/٢٠١١ ؛ أخبار بلاتس 
كوميونتي، "إنتاج حقل نفط الرميلة يف العراق انخفض ل ١ مليون 

برميل يومياً بعد الهجامت،" ١٠/١٠/٢٠١١.
تقرير نفط العراق، "استهداف القطاع النفطي يف البرصة مرة    .١٨٦

أخرى،" ١٧/١٠/٢٠١١.
USF-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .١٨٧

للحصول عىل بيانات بتاريخ ٥/١٠/٢٠١١.
القوات األمريكية يف العراق، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن    .١٨٨

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٠٥/١٠/٢٠١١، 
بيان صحفي، "تدريب رشطة النفط العراقية يف معسكر دبلن" 

www.usf-iraq.com/news/headlines/ ، ٢٨/٨/٢٠١١ ،
iraq-oil-police-training-at-camp-dublin، الرجوع إليه يف 

.١٣/٩/٢٠١١
السفارة األمريكية يف بغداد, رداً عىل طلب البيانات الصادر عن    .١٨٩
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ, ٢٠١١/١٠/٠٥.

GOI، رئيس أركان وزراة الدفاع العراقية، يف االجتامع مع املفتش    .١٩٠
العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١١/١٠/٢٠١١.

مجموعة األزمات الدولية، "انتهاء فرتة الغموض: أوضاع قوات    .١٩١

األمن العراقية مع تخيض وانسحاب الواليات املتحدة"، تقرير 
www.crisisgroup. ،الرشق األوسط رقم ٩٩، ٢٦/١٠/٢٠١٠
org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20

Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Iraq/99%20
Loose%20Ends%20-%20Iraqs%20Security%20

Forces%20between%20US%20Drawdown%20and%20
Withdrawal.pdf,، الوصول إليه يف ٠٨/١٠/٢٠١١.

وزارة الخارجية، "تقرير البلدان حول اإلرهاب ٢٠١٠"    .١٩٢
www.state.gov/s/ct/rls/ ، ١٨/٨/٢٠١١ ، ص ٨٤ ،

crt/2010/170257.htm، الرجوع إليه يف ١٦/٩/٢٠١١.
www. "تقويم مكافحة الإرهاب: 2011، "أنصار االسالم ،NCTC   .١٩٣
nctc.gov/site/groups/ai.html، الرجوع إليه يف ١٧/١٠/٢٠١١.

مايكل نايتس، "حركة JRTN والتمرد القادم يف العراق،" مركز    .١٩٤
النقطة الغربية ملكافحة اإلرهاب، ١/٧/٢٠١١ ، ص ٣ ، ٤ ، 

www.ctc.usma.edu/posts/the-jrtn-movement-and-
iraq%E2%80%99s-next-insurgency، الوصول إليه يف 

.١٧/١٠/٢٠١١
وزارة الخارجية، "تقرير البلدان حول اإلرهاب ٢٠١٠"    .١٩٥

www.state.gov/s/ct/rls/ ، ١٨/٨/٢٠١١ ، ص ٨٤ ،
crt/2010/170257.htm، الرجوع إليه يف ١٦/٩/٢٠١١.

ميشال هراري، "تحديث األوضاع: امليليشيات الشيعية يف العراق،    .١٩٦
www.understanding- ، ١٦/٠٨/٢٠١٠  ممعهد دراسة الحرب،
war.org/files/Backgrounder_ShiaMilitias.pdf، الرجوع 

إليه يف ١٩/٩/٢٠١١.
القوات األمريكية يف العراق، القائد العام، USD الشاملية،    .١٩٧

"ملخص أخبار وزارة الدفاع مع الجرنال بريكنز من خالل اجتامع 
www.defense.gov/ ، تلفزيوين مغلق من العراق"، ٢٩/٩/٢٠١١
transcripts/transcript.aspx؟transcriptid=4889 ، الرجوع 

إليه يف ٠٥/١٠/٢٠١١.
القوات األمريكية يف العراق، القائد العام، USD الشاملية،    .١٩٨

"ملخص أخبار وزارة الدفاع مع الجرنال بريكنز من خالل اجتامع 
www.defense.gov/ ، تلفزيوين مغلق من العراق"، ٢٩/٩/٢٠١١
transcripts/transcript.aspx؟transcriptid=4889 ، الرجوع 

إليه يف ٠٥/١٠/٢٠١١. 
القوات األمريكية يف العراق، القائد العام، USD الشاملية،    .١٩٩

"ملخص أخبار وزارة الدفاع مع الجرنال بريكنز من خالل اجتامع 
www.defense.gov/ ، تلفزيوين مغلق من العراق"، ٢٩/٩/٢٠١١
transcripts/transcript.aspx؟transcriptid=4889 ، الرجوع 

إليه يف ٠٥/١٠/٢٠١١. 
القوات األمريكية يف العراق، القائد العام، USD الشاملية،    .٢٠٠

"ملخص أخبار وزارة الدفاع مع الجرنال بريكنز من خالل اجتامع 
www.defense.gov/ ، تلفزيوين مغلق من العراق"، ٢٩/٩/٢٠١١
transcripts/transcript.aspx?transcriptid=4889,، الرجوع 

إليه يف ٠٥/١٠/٢٠١١. 
القوات األمريكية يف العراق، القائد العام، USD الشاملية،    .٢٠١

"ملخص أخبار وزارة الدفاع مع الجرنال بريكنز من خالل اجتامع 
www.defense.gov/ ، تلفزيوين مغلق من العراق"، ٢٩/٩/٢٠١١
transcripts/transcript.aspx?transcriptid=4889,، الرجوع 

إليه يف ٠٥/١٠/٢٠١١. 
تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للمعلومات    .٢٠٢

مفتوحة املصدر باللغتني العربية واالنجليزية، ٢٠١١/٧-٢٠١١/١٠. 
تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للمعلومات    .٢٠٣

مفتوحة املصدر باللغتني العربية واالنجليزية، ٢٠١١/٧-٢٠١١/١٠. 
وزارة الخارجية، "تقرير البلدان حول اإلرهاب ٢٠١٠"    .٢٠٤

www.state.gov/s/ct/rls/ ، ١٨/٨/٢٠١١ ، ص ٨٤ ،
crt/2010/170257.htm، الرجوع إليه يف ١٦/٩/٢٠١١.

تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للمعلومات    .٢٠٥
مفتوحة املصدر باللغتني العربية واالنجليزية، ٢٠١١/٧-٢٠١١/١٠. 

بيانات االغتياالت قامئة عىل أساس تحليل املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق للوثائق مفتوحة املصدر. يف الربع األخري، 

جدول املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق االغتياالت 
ومحاوالت االغتيال التي استهدفت مسؤولني كبار فقط يف 

الحكومة العراقية. يف هذا الربع، ضمن املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق أيضاً أبرز قادة املجتمع العراقي.

DoS, ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .٢٠٦
للحصول عىل بيانات بتاريخ, ٢٠٠٧/٥/٤; OSD, ردا عىل طلب 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات 

بتاريخ, ٢٠٠٩/١٠/٤; IRMS, تقرير فئة برنامج الاستجابة الطارئة 
للقائد الصادر عن القوات الأمريكية في العراق, ٢٠١٠/٢٠/٩; 

NEA-I, ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
للحصول عىل بيانات بتاريخ, ٢٠١١/٢٨/٩; INL, ردا عىل طلب 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات 
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بتاريخ, ٢٠١١/١٤/١٠.
الحكومة العراقية، هيئة النزاهة، "التقرير السنوي لعام ٢٠١٠" ،    .٢٠٧

٢٩/٨/٢٠١١ ، ص ١-٢.
الحكومة العراقية، هيئة النزاهة، القايض رحيم العكييل، "طلب    .٢٠٨
التقاعد" ، ٠٨/٠٩/٢٠١١، يف املعلومات التي قدمت إىل املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٩ / ٢٠١١.
الحكومة العراقية، هيئة النزاهة، "رسالة أرسل بها إىل مجلس    .٢٠٩

النواب برفض دعوتهم إىل الظهور"، ١٣/٩/٢٠١١.
الحكومة العراقية، هيئة النزاهة، "رسالة أرسل بها إىل مجلس    .٢١٠

النواب برفض دعوتهم إىل الظهور"، ١٣/٩/٢٠١١.
الحكومة العراقية، هيئة النزاهة، "رسالة أرسل بها إىل مجلس    .٢١١

النواب برفض دعوتهم إىل الظهور"، ١٣/٩/٢٠١١.
الحكومة العراقية، هيئة النزاهة، "رسالة أرسل بها إىل مجلس    .٢١٢

النواب برفض دعوتهم إىل الظهور"، ١٣/٩/٢٠١١.
الحكومة العراقية، هيئة النزاهة، "رسالة أرسل بها إىل مجلس    .٢١٣

النواب برفض دعوتهم إىل الظهور"، ١٣/٩/٢٠١١.
الحكومة العراقية، هيئة النزاهة، مجلس الوزراء العراقي،    .٢١٤

املعلومات املقدمة للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
.٢٠١١/١٠

الحكومة العراقية، هيئة النزاهة، مجلس الوزراء العراقي،    .٢١٥
املعلومات املقدمة للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

 .٢٠٠٧-٢٠١١
الحكومة العراقية، هيئة النزاهة، يف املعلومات املقدمة إىل املفتش    .٢١٦

العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠٠٧-٢٠١١ ، والقايض رايض 
الرايض، يف الشهادة أمام لجنة املخصصات يف مجلس الشيوخ 

األمرييك، ١١/٣/٢٠٠٨. 
الحكومة العراقية، هيئة النزاهة، مجلس الوزراء العراقي،    .٢١٧

املعلومات املقدمة للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
 .٢٠١١/٩

مسئول INL/ACCO السابق، املعلومات املقدمة إىل املفتش    .٢١٨
العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٠/١٠/٢٠١١. 

مسئولو هيئة النزاهة، يف املعلومات املقدمة للمفتش العام    .٢١٩
الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١١/١٠. 

مسئول INL/ACCO السابق، يف املعلومات املقدمة إىل املفتش    .٢٢٠
العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٠/١٠/٢٠١١ ومسئويل هيئة 
النزاهة واملجلس األعىل للتدقيق، يف املعلومات املقدمة للمفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١١/١٠. 
وزارة العدل، ICITAP، "هيئة النزاهة: مقاييس أداء مكافحة    .٢٢١

الفساد: ٢٠٠٩-٢٠١١"، ص ٣، ١٢/٩/٢٠١١. 
وزارة العدل، ICITAP، "هيئة النزاهة: مقاييس أداء مكافحة    .٢٢٢

الفساد: ٢٠٠٩-٢٠١١"، ص ٦، ١٢/٩/٢٠١١. 
مسئولو هيئة النزاهة، يف املعلومات املقدمة للمفتش العام    .٢٢٣

الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١١/١٠. 
الحكومة العراقية، مسئولو هيئة النزاهة واملفتش العام،    .٢٢٤

املعلومات املقدمة إىل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
.٨/٢٠١١ -٢٠١١/١٠

الحكومة العراقية، مجلس القضاء األعىل، بيان صحفي، "يعلن    .٢٢٥
مجلس القضاء األعىل عن إنشاء محكمة التحقيق الثانية يف بغداد 
والتي من شأنها التخصص يف قضايا النزاهة" ، ٢٥/٨/٢٠١١ ؛ هيئة 
النزاهة، املعلومات املقدمة إىل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق، ٢٠٠٧-٢٠١١. 
الحكومة العراقية، هيئة النزاهة، "وقعت كالً من هيئة النزاهة    .٢٢٦
العراقية واألكادميية الدولية ملكافحة اإلرهاب مذكرة تفاهم" ، 

٢٤/٨/٢٠١١؛ الحكومة العراقية، هيئة النزاهة، املعلومات املقدمة 
للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٩ / ٢٠١١. 

www.nazaha.iq/  ،الحكومة العراقية، هيئة النزاهة   .٢٢٧
en_default.asp، الرجوع إليه يف ١٤/٩/٢٠١١، واملعلومات 

املقدمة إىل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٨/٢٠١١ 
.٢٠١١/١٠-

حكومة إقليم كردستان، القانون رقم ٣، مسؤولو حكومة إقليم    .٢٢٨
كردستان، املعلومات املقدمة للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق، ٢٦/٩/٢٠١١.
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، RoLC، رّداً عىل طلب البيانات    .٢٢٩

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 
.٥/١٠/٢٠١١

مسئول INL/ACCO السابق، املعلومات املقدمة إىل املفتش    .٢٣٠
العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٤/١٠/٢٠١١. 

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، RoLC، رّداً عىل طلب البيانات    .٢٣١
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 

.٥/١٠/٢٠١١
وزارة العدل، ICITAP، "برنامج تحقيقات هيئة النزاهة العراقية    .٢٣٢

ملكافحة الفساد: التقرير ربع السنوي لتقديم املساعدة التقنية 

والتدريب،" السنة املالية للربع السنوي الثالث ٢٠١١، ص ٣. 
وزارة العدل، ICITAP، "برنامج تحقيقات هيئة النزاهة العراقية    .٢٣٣

ملكافحة الفساد: التقرير ربع السنوي لتقديم املساعدة التقنية 
والتدريب،" السنة املالية للربع السنوي الثالث ٢٠١١، ص ٥-٨.

وزارة العدل، ICITAP، "برنامج تحقيقات هيئة النزاهة العراقية    .٢٣٤
ملكافحة الفساد: التقرير ربع السنوي لتقديم املساعدة التقنية 
والتدريب،" السنة املالية للربع السنوي الثالث ٢٠١١، ص ١٠.

وزارة العدل، ICITAP، "برنامج تحقيقات هيئة النزاهة العراقية    .٢٣٥
ملكافحة الفساد: التقرير ربع السنوي لتقديم املساعدة التقنية 

والتدريب،" السنة املالية للربع السنوي الثالث ٢٠١١، ص ١٠-١١.
وزارة العدل، ICITAP، "برنامج تحقيقات هيئة النزاهة العراقية    .٢٣٦

ملكافحة الفساد: التقرير ربع السنوي لتقديم املساعدة التقنية 
والتدريب،" السنة املالية للربع السنوي الثالث ٢٠١١، ص ١٠-١١.
وزارة العدل، ICITAP، "برنامج تحقيقات هيئة النزاهة العراقية    .٢٣٧

ملكافحة الفساد: التقرير ربع السنوي لتقديم املساعدة التقنية 
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مرحلة الدخول" ٢٠١١/٣، ص ١٦.
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www.abudhabigallupcenter.com/149696/، ٢٠١١ ، ص ٢-٣
Economic-Negativity-Abounds-Iraq.aspx، الرجوع إليه يف 

.٢٧/٩/٢٠١١
الحكومة العراقية، البنك املركزي العراقي، الصفحة الرئيسية ،    .٢٥٦
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  ,million_iraq_crude_oil_project.html/section/10828
الوصول إليه يف  ١٤/١٠/٢٠١١. 

NEA-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص    .٢٧٨
إلعادة إعامر العراق، ١١/٠١/٢٠١١ و ١٧/١٠/٢٠١١؛ الحكومة 

العراقية، املركز الوطني لالعالم، بيان صحفي، "تعاقد وزارة 
الكهرباء مع وزارة النفط اإليرانية السترياد الوقود" ، ٢٣/٠٦/٢٠١١ 

، www.nmc.gov.iq.ArticleShow aspx?ID=1226، الوصول 
إليه يف ٢٩/٦/٢٠١١.

الحكومة العراقية، املركز الوطني لالعالم، بيان صحفي، "وزارة    .٢٧٩
النفط توقع عىل وثيقة املبادئ مع رشكة إيطالية لبناء مصفاة 
www.nmc.iq/ArticleShow. ، نفط يف كربالء"، ٢٧/٧/٢٠١١

aspx?ID=1575، الرجوع إليه يف ٢٨/٧/٢٠١١ ؛ MEES، التقرير 
الأسبوعي ، املجلد. ٥٤ رقم ٣١ ، ١/٨/٢٠١١ ، ص ١٨.

الحكومة العراقية ، وزارة النفط، بيان صحفي، "وزارة النفط توقع    .٢٨٠
مذكرة تفاهم مع رشكة مرصية لبناء مصفاة يف مدينة املوصل" ، 
www.oil.gov.iq/2222.php، الرجوع إليه يف ٩ / ١٥ / ٢٠١١ ؛ 

MEES، التقرير الأسبوعي، املجلد. ٥٤ رقم ٣١ ، ١/٨/٢٠١١ ، ص 
.١٨

الحكومة العراقية، وزارة النفط، "إنتاج وتصدير واستهالك النفط    .٢٨١
 ، www.oil.gov.iq/DOM38.php ، الخام والغاز،" ٨ / ٢٠١١

الرجوع إليه يف ٠٧/١٠/٢٠١١.
عام النفط والغاز: إقليم كردستان العراق عام 2011، رشكة    .٢٨٢

وايلد كات للنرش والحكومة العراقية بالتعاون مع جينيل الدولية 
للطاقة، ٢٨/١٠/٢٠١١ ، ص ١٠٦ ؛ أخبار العراق "رشكة هورامي 
تحدد الخطوط العريضة ملوارد النفط والغاز يف إقليم كردستان" 
www.iraq-businessnews.com/tag/ashti- ، ٠٦/٠٣/٢٠١١ ،

hawrami/، الرجوع إليه يف ٠١/١٠/٢٠١١.
MEES، التقرير الأسبوعي، املجلد. ٥٤ رقم ٣٧ ، ١٢/٩/٢٠١١ ، ص    .٢٨٣
 EIU تقرير القطر: العراق، و ٩ / ٢٠١١ ، ص ١٢-١٣؛ ,EIU ٢-٣؛

، تقرير القطر: العراق ، ٢٠١١/٨ ، ص ١١.
تقرير نفط العراق، "توقيع صفقة حقل عكاس أخرياً"،    .٢٨٤

١٤/١٠/٢٠١١؛أخبار بلاتس كوميونتي، "توقيع العراق لصفقة 
حقل غاز عكاس مع رشكة الغاز الكورية يف يوم الخميس" 

 .١٢/١٠/٢٠١١
الحكومة العراقية، وزارة النفط، بيان صحفي، "العراق يوقع اتفاقا    .٢٨٥

لنقل الغاز بنظام Liaybi: وقعنا مذكرة تفاهم إلقامة نظام نقل 
الغاز،  "، الرجوع إليه يف ٥/٨/٢٠١١ ؛ MEES، التقرير الأسبوعي ، 

املجلد. ٥٤ رقم ٣١ ، ١/٨/٢٠١١ ، ص ٦.
بيزنس مونيتور الدولية، "تقرير البنية التحتية للعراق عن الربع    .٢٨٦

www.fastmr.com/prod/208462_ "السنوي الثالث ٢٠١١
iraq_infrasructure_report_q3_2011.aspx، الرجوع إليه 
يف ٣/٨/٢٠١١ ؛ مجموعة سيتي لالسواق العاملية، تتبع مشاريع 
اإلعامر يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا، ١٢/٩/٢٠١١ ، ص ٥. 
الحكومة العراقية، NIC، بيان صحفي، "رئيس الهيئة الوطنية    .٢٨٧

يشدد عىل أهمية تخصيص األرايض الالزمة ملرشوع املليون 
www.investpromo.gov.iq/ ، وحدة سكنية" ، ١٧/٨/٢٠١١

index.php?id=13&items=695، الرجوع إليه يف ٣١/٨/٢٠١١ 
؛ برودواي مليان، بيان صحفي، "انتهاء برودواي مليان من 

املخطط الرئييس الستثامر ١٠ مليار دوالر، يف مرشوع ميتد ملدة 
www.broadwaymalyan.، ١٠ أعوام يف العراق" ، ٠٢/٠٨/٢٠١١

com/2011/08، الرجوع إليه يف ١٠ / ٦ / ٢٠١١.
الحكومة العراقية، املركز الوطني لالعالم، بيان صحفي ، "تنفيذ    .٢٨٨

مشاريع يف البرصة بقيمة ١٫١٦٢ تريليون دينار" ، ١٢/١٠/٢٠١١ 
،wwwnmc.gov.iq/ArticleShow.aspx/ID=1635، الوصول 

إليه يف ٠٥/٠٨/٢٠١١.
جونز النغ السال، "ما أهمية  توفري اإلسكان بأسعار معقولة؟"    .٢٨٩

٢٠١١/٩، ص ٥.
هيلتون العاملية، بيان صحفي ، "مجموعة هيلتون العاملية تفتح    .٢٩٠

www. ، أوىل فنادق الرشكة يف أربيل العراق،" ٠٧/٠٩/٢٠١١
hiltonworldwideglobalmediacenter.com/index.cfm/

newsroom/detail/14383، الرجوع إليه يف ١٦/٩/٢٠١١ ؛ 
مجموعة كلريمونت، يف املعلومات املقدمة إىل املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢١/١٠/٢٠١١.
البنك الدويل، بيان صحفي، "يلزم إجراء مزيد من اإلصالحات    .٢٩١

يف القطاع املايل العراقي لضامن النمو االقتصادي" ٢٤/٩/٢٠١١، 
web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0
,,contentMDK:23010940~menuPK:34463~pagePK:
piPK:34424~theSitePK:4607,00.html~34370 الوصول 

إليه يف ١٢/١٠/٢٠١١ ؛ مراجعة القطاع املايل بجمهورية العراق 
، ٢٤/٩/٢٠١١ ، ص xxi، وكبري الخرباء االقتصاديني االجتامعيني 

ومجموعة التنمية االقتصادية يف منطقة الرشق األوسط وشامل 
أفريقيا، يف املقابلة مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

 .٦/٩/٢٠١١
البنك الدويل، جمهورية العراق مراجعة القطاع املايل ،    .٢٩٢

web.worldbank.org/WBSITE/  ،69 ٢٤/٩/٢٠١١ ، ص
EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/0,,contentM
DK:23010412~pagePK:146736~piPK:226340~theSit
ePK:256299,00.html الوصول إليه يف ٢٥/٠٩/٢٠١١ ؛ سيتي 

بنك ، املدير القطري، العراق، يف املقابلة مع املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق، ٢٥/٩/٢٠١١ ؛ EIU، تقرير القطر: العراق ، 

٢٠١١/٩ ، ص ١٤. 
EIU، التقرير القطري: العراق ، ٢٠١١/١٠ ، ص ٣.   .٢٩٣

البنك الدويل، ملف موجز املرشوع، "مرشوع البنك الدويل إلصالح    .٢٩٤
 ،(P١١٣٣٣٧/TF٠٩٤١٩٣) "القطاع املرصيف االئتامين يف العراق

نيسان/أبريل ٢٠١١" ، وكبري الخرباء االقتصاديني املاليني يف الرشق 
األوسط وشامل أفريقيا، يف املقابلة مع املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق، ٦/٩/٢٠١١ ؛ EIU ، تقرير القطر: العراق ، 
٢٠١١/٩ ، ص ١٤.

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، "مسح حول صناعة الخدمات    .٢٩٥
املرصفية،" ٤ / ٢٠١١ ، امللخص التنفيذي ، ص ١ ؛ سيتي بنك، 
مدير القطر، يف العراق ، يف املقابلة مع املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق، ٢٥/٩/٢٠١١. 
عملية تدقيق مكتب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية للمفتش    .٢٩٦

العام E-٢٦٧-١١-٠٠٣-P، "تدقيق نشاط التمويل األصغر للوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية يف العراق يف إطار برنامجها للتنمية 

االقتصادية يف املحافظات" ، ٤/٨/٢٠١١ ، ص ٢ ، ٨، USAID، رداً 
عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق بتاريخ، ١٠ / ٤ / ٢٠١١.
وزارة الزراعة األمريكية، FAS، يف املعلومات املقدمة إىل    .٢٩٧

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٠٧/١٠/٢٠١١ ؛ 
منظمة األغذية والزراعة GIEWS موجز القطر: العراق ، 

www.fao.org/giews/countrybrief/country.، ١٧/٠٥/٢٠١١
jsp?code=IRQ، الرجوع إليه يف ١٦/١٠/٢٠١١ ؛ منظمة األغذية 
والزراعة، "آفاق املحاصيل وأوضاع األغذية" ، ٢٠١١/١٠ ، ص ١٠ 

 ،www.fao.org/docrep/014/al980e/al980e00.pdf، ٢١ ،
الرجوع إليه يف ١٦/١٠/٢٠١١.

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام    .٢٩٨
الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 

.٢٠١١/١٠/٠٤

الحكومة العراقية، مسئولو MIM، يف االجتامع مع املفتش العام    .٢٩٩
الخاص إلعادة إعامر العراق، ٠٣/١٠/٢٠١١ ، الحكومة العراقية، 

MIM، بيان صحفي ، "وزارة الصناعة واملعادن تعلن يف مرحلتها 
الثانية للفرص االستثامرية عن إعادة تأهيل وتحديث رشكاتها،" 

www.industry.gov.iq/news/articles/the-،٠٤/٠٨/٢٠١١
 ،ministry-announces-new-investment-opportunity

الرجوع إليه يف ١٩/٩/٢٠١١.
البنك الدويل، كبري أخصايئ تنمية القطاع الخاص، بغداد،    .٣٠٠

املعلومات املقدمة للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
١٨/٩/٢٠١١ ؛ الحكومة العراقية ، قوة العمل من أجل اإلصالح 
االقتصادي العراقي (مع البنك الدويل) ، خارطة الطريق لإعادة 

هيكلة الشركات الحكومية في العراق ، ٨ / ١٧ / ٢٠١٠ ، ص ١٤ 
؛ السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ١٤/٧/٢٠١١.
التجارة، مكتب املحامي العام ، يف املقابلة مع املفتش العام    .٣٠١

الخاص إلعادة إعامر العراق، ٣٠/٩/٢٠١١ ؛ غرفة التجارة، 
رائد مبادرة األعامل العراقية، يف املقابلة مع املفتش العام، 

.٢٩/٩/٢٠١١
صندوق ائتامن البنك الدويل للعراق، "العراق: ترشيد نظام    .٣٠٢

التوزيع العام (PDS) واملساعدة الفنية (P١٢٢٠٣١)" بتاريخ ، ٤ 
/ ٢٠١١، وكبري االقتصاديني، مجموعة البلدان املتأثرة بالرصاعات، 

سياسة العمليات والخدمات القطرية، يف املقابلة مع املفتش 
العام، ١٨/٨/٢٠١١ ؛ الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، "تحويل 
نظام التوزيع العام العراقي (PDS) إىل أداة للتنمية االقتصادية 

الحيوية،" سلسلة حوارات السياسات الزراعية، رقم ١١ ، ١ / 
www.inma-iraq.com/?pname=resour_ ،٢٠١١ ، ص ٤

repts&doctype=21&image_id=264، الرجوع إليه يف 
٢٠١/٥/٤ ، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ١٤/٤/٢٠١١.
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، التنمية االقتصادية يف    .٣٠٣

املحافظات، التقرير الشهري ، ٦ / ٢٠١١ ، ص ١.
بنك االسترياد والتصدير، ردا عىل طلب استدعاء البيانات من    .٣٠٤

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ  ٢٠١١/٣/١٠ 
و٢٠١١/١١/١٠.

السفارة االمريكية يف بغداد, رداً عىل طلب البيانات الصادر عن    .٣٠٥
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ, ٢٠١١/١٠/٠٥.

مكتب الشؤون القنصلية، "تحذيرات السفر: العراق"، ١٣/٩/٢٠١١    .٣٠٦
 ،www.travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/tw/_5562.html،

www.travel.، 2011/04/12 2011/09/29 الرجوع إليه يف
state.gov/travel/cis_pa_tw/tw/_5429.html، الرجوع إليه 
يف ٠٤/١٠/٢٠١١ ؛ غرفة التجارة األمريكية، رائد مبادرة األعامل 

العراقية، يف املقابلة مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
.٢٩/٩/٢٠١١

غرفة التجارة االمريكية، رائد مبادرة األعامل العراقية، يف مقابلة    .٣٠٧
مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٩/٩/٢٠١١.

غرفة التجارة األمريكية، رائد مبادرة األعامل العراقية، يف املقابلة    .٣٠٨
مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٩/٩/٢٠١١ ؛ 

مجلس األعامل األمرييك العراقي ، نائب الرئيس، يف املقابلة مع 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٣٠/٩/٢٠١١.

التجارة، معلومات التجارة الدولية، يف املعلومات املقدمة إىل    .٣٠٩
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٩/٩/٢٠١١.

USACE, ، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    .٣١٠
العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٥/١٠/٢٠١٠.

USACE, ، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    .٣١١
العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٥/١٠/٢٠١١.

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، رداً عىل طلب البيانات الصادر    .٣١٢
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٤/٠٤/٢٠١١ 

و٠٣/١٠/٢٠١١؛ رشكة األبحاث الجامعية املحدودة، رشكة ذات 
مسؤولية محدودة، بيان صحفي ، "حازت رشكة األبحاث الجامعية 

عىل عقد بقيمة ٧٤٫٨ مليون دوالر من الوكالة األمريكية للتنمية 
www. ، الدولية لدعم وزارة الصحة العراقية ،" ٣ / ٢١ / ٢٠١١

urc-chs.com/recent/news?newsItemID=121، الرجوع إليه 
يف ٠٥/١٠/٢٠١١.

ITAO/ESD، تقارير أداء الكهرباء اليومي، ٢٠٠٨/٠١/٠١-   .٣١٣
٢٠١١/٢٧/٧. علام بأن معدالت متّوز/يوليو ٢٠١١ ال تحسب األيام 

األربعة األخرية من الشهر.
الحكومة العراقية، وزارة الكهرباء، بيان صحفي ، "وزير الكهرباء    .٣١٤

يطالب املحافظني ومجالس املحافظات ملراقبة توزيع الكهرباء 
www.moelc.gov.iq/ ، يف محافظاتهم" ، ٠٧/٠٨/٢٠١١

detailsnews_ar.aspx?id=775، الوصول إليه يف ٠٨/٠٨/٢٠١١.
وزراء إقليم كردستان، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة    .٣١٥
إعامر العراق واملعلومات املقدمة إىل املفتش العام الخاص إلعادة 



/   I  I  

إعامر العراق، ٩/٢٥ -٢٠١١/٢٨.
الحكومة العراقية، وزارة الكهرباء، ملخص املؤمتر الصحفي    .٣١٦

www.moelc.gov.iq/detailsnews_ ، ٢٣/٠٣/٢٠١١
ar.aspx؟id=652 ، الرجوع إليه يف ٣٠/٣/٢٠١١.

EIU، التقرير القطري: العراق، ٢٠١١/٩، ص ١٠؛ الحكومة    .٣١٧
العراقية، وزارة الكهرباء، بيان صحفي، "وزارة الكهرباء: الرشكات 

الكورية الجنوبية تواصل تنفيذ مشاريعنا وليس هناك عقود 
www.moelc.gov.iq/  ، وهمية كام يزعمون،" ٢٤/٧/٢٠١١

detailsnews_ar.aspx?id=754، الرجوع إليه يف ٢٨/٧/٢٠١١. 
الحكومة العراقية، وزارة الكهرباء، بيان صحفي ، "وزارة    .٣١٨

الكهرباء: وفرت بنود العقدين اللذان تم توقيعها مع الرشكات 
الكندية واألملانية حامية للوزارة من أي غش أو أي تالعب 

www.moelc.gov.iq/detailsnews_ ،مدبر"، ٠٩/٠٨/٢٠١١
ar.aspx?id=776، الرجوع إليه يف ٠٩/٠٨/٢٠١١.

الحكومة العراقية، CoM، املعلومات املقدمة إىل املفتش العام    .٣١٩
الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٣/١٠/٢٠١١.

أذيعت جلسات االستامع عىل الهواء مبارشة عىل تلفزيون    .٣٢٠
الرشقية.

الحكومة العراقية، CoM، املعلومات املقدمة إىل املفتش العام    .٣٢١
الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٣/١٠/٢٠١١.

قرارات مجلس وزراء الحكومة العراقية، املركز الوطني لالعالم،    .٣٢٢
nmc.gov.iq/ArticleShow.، الدورة: ٤٣ يف ١٣/٩/٢٠١١"

aspx?ID=2104، الوصول إليه يف ٢٧/٩/٢٠١١.
الحكومة العراقية، CoM، املعلومات املقدمة إىل املفتش العام    .٣٢٣

الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٣/١٠/٢٠١١.
الحكومة العراقية، وزارة الكهرباء، بيان صحفي ، "وزير الكهرباء    .٣٢٤

الجديد: نحن نعمل معا بروح الفريق الواحد لتحسني حالة 
www.moelc. ، الشبكة الكهربائية الوطنية"، ١٣/١٠/٢٠١١
gov.iq/detailsnews_ar.aspx؟id=833 ، الرجوع إليه يف 

.١٣/١٠/٢٠١١
الحكومة العراقية، املركز الوطني لالعالم، بيان صحفي ، "رئيس    .٣٢٥

الوزراء يلتقي وفدا من رشكة كاتربيلر للصناعات الكهربائية" 
www.nmc.gov.iq/ArticleShow. ، ٠٨/٠٩/٢٠١١ ،

aspx?ID=2039، الرجوع إليه يف ١٥/٩/٢٠١١.
الحكومة العراقية، وزارة الكهرباء، بيان صحفي ، "وزارة الكهرباء:    .٣٢٦

مثانية محطات مولدات ديزل هيونداي لتوليد الطاقة، بإجاميل 
إنتاج ٢٤٠ ميغاواط للشبكة الوطنية، عىل االنرتنت، "٠٤/٠٩/٢٠١١ 
، www.moelc.gov.iq/detailsnews_ar.aspx?id=801، الرجوع 
إليه يف ٩ / ١٤ / ٢٠١١ ؛ هيونداي للصناعات الثقيلة، بيان صحفي 

"فازت رشكة HHI بعقد رشاء بقيمة ٣٦٠ مليون دوالر لتوريد 
english.hhi.co.kr/ ، محطات طاقة ديزل للعراق"، ١٦/٦/٢٠٠٨
press/news_view.asp?idx=446&page=1&search=title&k

eyword=Iraq، الرجوع إليه يف ١٦/٩/٢٠١١، هيونداي للصناعات 
الثقيلة، بيانات إخبارية، "أنجزت رشكة HHI تسليم محطات 

توليد الطاقة للعراق بقيمة ٣٨٠ مليون دوالر." ١٦/٠٧/٢٠٠٩ ، 
english.hhi.co.kr/press/news_view.asp?idx=446&page

search=title&keyword=Iraq&1=، الرجوع إليه يف ٩ / ١٦ / 
.٢٠١١

الحكومة العراقية، وزارة الكهرباء، بيان صحفي ، "وزارة الكهرباء:    .٣٢٧
تصل البارجة الثالثة يف الطاقة الرتكية خالل اليوم لتكملة سعة 

www.moelc.gov.iq/ ، النظام إىل ١٠٠ ميغاواط"، ١٥/٨/٢٠١١
detailsnews_ar.aspx?id=782، الرجوع إليه يف ١٥/٨/٢٠١١. 
سعة التوليد للمحطتني األوليني من ITAO/ESD، تقرير الأداء 

اليومي للكهرباء، ٢٦/٧/٢٠١١.
MEES، التقرير الأسبوعي، املجلد. ٥٤ رقم ٤٠ ، ٣/١٠/٢٠١١ ، ص    .٣٢٨

.١٩
رشكة جرنال الكرتيك، بيان صحفي ، "جرنال الكرتيك توقع عىل    .٣٢٩

اتفاق تقديم خدمات بعدة ماليني من الدوالرات طويل األجل مع 
شامل العراق العاملية لتعزيز البنية التحتية للكهرباء يف البالد"، 

www.genewscenter.com/Press-Releases/GE-Signs-
Multi-Million-Dollar-Long-Term-Service-Agreement-

with-Northern-Iraq-s-Mass-Global-to-Further-
Strengthen-Country-s-Electricity-Infrastructure-336c.

aspx الوصول إليه يف ٢٦/٩/٢٠١١.
اإلعالم العاملية لالستثامر، عرضا عن مشاريع الرشكة يف منطقة    .٣٣٠

كردستان، مؤمتر مرافق العراق ٢٠١٠ ، اسطنبول ، تركيا ، 
١٤/١٢/٢٠١٠؛  ITAO/ESD،  تقرير أداءالكهرباء اليومية، 

.٢٦/٧/٢٠١١
الحكومة العراقية، وزارة الكهرباء، بيان صحفي، "وزير الكهرباء    .٣٣١

يطالب املحافظني ومجالس املحافظات ملراقبة توزيع كهرباء 
www. ، املحطات الكهربائية يف محافظاتهم"، ٠٧/٠٨/٢٠١١

moelc.gov.iq/detailsnews_ar.aspx?id=775، الوصول إليه يف 

.٠٨/٠٨/٢٠١١
الحكومة العراقية، وزارة الكهرباء، بيان صحفي، "إدارة توزيع    .٣٣٢

الكهرباء يف البرصة تواصل حملتها إلزالة املخالفات والوصالت غري 
www.moelc.gov. ، القانونية من الشبكة الوطنية" ، ١٦/٨/٢٠١١
iq/detailsnews_ar.aspx?id=787، الرجوع إليه يف ٢٥/٨/٢٠١١.
الحكومة العراقية، وزارة الكهرباء، بيان صحفي ، "وزارة الكهرباء    .٣٣٣

تضع خطة واسعة إلعادة تأهيل شبكات التوزيع ، وتحويلها 
من الشبكات املكشوفة لشبكات تحت األرض يف مدينة 

www.moelc.gov.iq/detailsnews_ ، بغداد" ، ١٤/٨/٢٠١١
ar.aspx?id=781، الرجوع إليه يف ١٥/٨/٢٠١١.

الحكومة العراقية، وزارة الكهرباء، بيان صحفي، "وزارة الكهرباء    .٣٣٤
تعلن عن عروض التعريفة للرشكات الراغبة يف بناء وتجهيز مراكز 

www. ، التحكم يف دوائر التوزيع باملحافظات،" ٢٥/٨/٢٠١١
moelc.gov.iq/detailsnews_ar.aspx?id=796، الرجوع إليه 
يف ٢٥/٨/٢٠١١ الحكومة العراقية، املركز الوطني لالعالم، بيان 

صحفي، "وزارة الكهرباء تعمل عىل إنشاء سبعة مراكز للتحكم 
nmc.gov.iq/، يف توزيع الطاقة الكهربائية" ، ١١/٩/٢٠١١

ArticleShow.aspx?ID=2061، الرجوع إليه يف ١٤/٩/٢٠١١.
OSD, ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    .٣٣٥

للحصول عىل بيانات بتاريخ, ٢٠٠٩/١٠/٤; IRMS, تقرير فئة 
برنامج الاستجابة الطارئة للقائد الصادر عن القوات الأمريكية 

في العراق, ٢٠١٠/٢٠/٩; NEA-I, ردا عىل طلب املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ, 

٢٠١١/٢٨/٩; USACE, ردا عىل طلب املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ, ٢٠١١/٤/١٠.
USACE, ، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    .٣٣٦

العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٤/١٠/٢٠١١.
USACE، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    .٣٣٧
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٥/١٠/٢٠١١؛ السفارة 

األمريكية يف بغداد, رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٥/١٠/٢٠١١.

IRMS, تقرير فئة برنامج الاستجابة الطارئة للقائد الصادر عن    .٣٣٨
القوات الأمريكية في العراق, ٢٠١٠/٢٠/٩; NEA-I, ردا عىل 
طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل 
بيانات بتاريخ, ٢٠١١/٢٨/٩; USACE, ردا عىل طلب املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ, 
٢٠١١/٤/١٠. تشمل هذه األرقام متويل مشاريع الواليات املتحدة 

ذات الصلة باملوانئ، والتي متت مناقشتها يف القسم الفرعي 
"االقتصاد" من هذا التقرير.

DoT، FAA، "اإلرشادات الدولية للطيارين" ، الجزء ٣ ، القسم ١    .٣٣٩
.٢٠١١/٨-٢٠١١/٩ ،

الخطوط الجوية النمساوية، بيان صحفي، "الخطوط الجوية    .٣٤٠
النمساوية تتوجه إىل بغداد بداية من ٨ حزيران/يونيو ٢٠١١ ،" 

www.austrian.com/Info/AustrianIn/News.aspx?sc_
lang=en&cc=IQ، الرجوع إليه يف ٠٦/٠٧/٢٠١١.

الحكومة العراقية، وزارة النقل، بيان صحفي، "توقيع مذكرة    .٣٤١
www.motrans.gov.iq/، تفاهم بني العراق وتركيا" ، ٣١/٥/٢٠١١

 ،english/index.php?name=News&file=article&sid=44
الرجوع إليه يف ٠٦/٠٧/٢٠١١؛ أخبار العراق المالية ، "أول رحلة 

www.iraq-businessnews."مبارشة من إسطنبول إىل النجف
com/2011/07/06/first-direct-flight-from-istanbul-to-

najaf/، الرجوع إليه يف ٢٢/٩/٢٠١١.
تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للوثائق مفتوحة    .٣٤٢

املصدر باللغتني العربية واالنجليزية.
www.emirates."الخطوط الجوية اإلماراتية، "رحالتها إىل بغداد   .٣٤٣

com/iq/english/destinations_offers/new_routes/
baghdad_iraq/flights_to_baghdad.aspx الوصول إليه يف 

.٠٥/١٠/٢٠١١
السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب استدعاء البيانات من    .٣٤٤
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢٠١١/١٠/١٣ و 

.٢٠١١/١٠/٠٥
السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن    .٣٤٥

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٠٥/١٠/٢٠١١؛ 
القوات األمريكية يف العراق، بيان صحفي، "انتقال الطيارون من 

القطاع النهايئ للمجال الجوي بكركوك إىل العراق" ، ٢٧/٨/٢٠١١ ، 
www.usf-iraq.com/news/headlines/airmen-transition-
final-sector-of-kirkuk-airspace-to-iraq، الرجوع إليه يف 

.٢٢/١٠/٢٠١١
السفارة االمريكية يف بغداد, رداً عىل طلب البيانات الصادر عن    .٣٤٦
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ, ٢٠١١/١٠/٠٥.
السفارة االمريكية يف بغداد, رداً عىل طلب البيانات الصادر عن    .٣٤٧
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ, ٢٠١١/١٠/٠٥.

USACE, ، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    .٣٤٨
العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٤/١٠/٢٠١١.

تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للوثائق مفتوحة    .٣٤٩
املصدر باللغتني العربية واالنجليزية.

تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للوثائق مفتوحة    .٣٥٠
املصدر باللغتني العربية واالنجليزية.

تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للمصادر    .٣٥١
املفتوحة املصدر باللغة العربية واإلنجليزية؛ EIU ، تقرير القطر 

العراقي ، ٤ / ٢٠١١ ، ص ١٠.
USACE، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    .٣٥٢
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٤/١٠/٢٠١١؛ السفارة 

األمريكية يف بغداد, رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٥/١٠/٢٠١١ 

و١٤/١٠/٢٠١١.
اليونيسيف، بيان صحفي، "دراسة حالة البيئة يف العراق بإصدار،    .٣٥٣

 ،www.unicef.org/media/media_59892.html، ٢٢/٠٩/٢٠١١
الرجوع إليه يف ٢٢/٩/٢٠١١.

IRMS, تقرير فئة برنامج الاستجابة الطارئة للقائد الصادر عن    .٣٥٤
القوات الأمريكية في العراق, ٢٠١٠/٢٠/٩; NEA-I, ردا عىل 
طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل 
بيانات بتاريخ, ٢٠١١/٢٨/٩; USACE, ردا عىل طلب املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ, 
.٢٠١١/٤/١٠

USACE، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    .٣٥٥
العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ، ٤/١٠/٢٠١١ ؛ عمليات تدقيق 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ١٢-٠٠٧، "نظام معالجة 

مياه الرصف يف الفلوجة بالعراق: دراسة حالة للتعاقدات وقت 
الحرب"، ٢٠١١/١٠.

USACE, ، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    .٣٥٦
العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٤/١٠/٢٠١١.

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام    .٣٥٧
الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 

.٢٠١١/١٠/٠٣
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، رداً عىل طلب البيانات    .٣٥٨

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، 
٠٣/١٠/٢٠١١، بول وبسرت، "النظام الصحي يف العراق مل يتعاىف 

بعد من ويالت الحرب"، لانسيت، المجلد. ٣٧٨ رقم ٩٧٩٤، 
٣/٩/٢٠١١؛ األمم املتحدة، شعبة اإلحصاءات واملؤرشات 
unstats.un.org/unsd/ ، االجتامعية، العراق ، ٦ / ٢٠١١

 ،,demographic/products/socind/health.htm#tech
الوصول إليه يف ١٠ / ١٤ / ٢٠١١.

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، "مرشوع الوكالة األمريكية    .٣٥٩
للتنمية الدولية للرعاية الصحية األولية يف العراق" ، ٠٤/٠٤/٢٠١١ 

www.fbo.gov/index?x=opportunity&mode=form&ta ،
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الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام    .٣٦١

الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 
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(لعدد السكان فقط)؛ األمم املتحدة ووحدة املعلومات الداخلية 

  ، والتحليالت يف األمم املتحدة، ملف التعريف بمحافظة السليمانية
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املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٥/٥/٢٠١١. 

رشكة SOS الدولية املحدودة، مركز التحليالت مفتوحة املصدر    .٤٠٤
واملعلومات، "مل يعد هناك حاجة لبقاء القوات األمريكية يف شامل 

العراق: بوجه عام"، ٢٩/٩/٢٠١١. 
تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للوثائق مفتوحة    .٤٠٥
املصدر، ٢٠١١/٨-٢٠١١/١٠ ؛ مسئولو حكومة إقليم كردستان، يف 

االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٥/٩-
.٢٠١١/٢٨

تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للوثائق مفتوحة    .٤٠٦
املصدر، ٢٠١١/٩-٢٠١١/١٠.

وزراء إقليم كردستان، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة    .٤٠٧
إعامر العراق، ٢٥/٩-٢٠١١/٢٨.

حكومة إقليم كردستان، قانون االستثامر يف إقليم كردستان، ٧    .٤٠٨
www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=145&ln، ٢٠٠٦ /

gnr=12&smap=03010800&anr=18619، الرجوع إليه يف 
.٠٢/١٠/٢٠١١

مجلس االستثامر يف إقليم كردستان ، "قامئة املشاريع املرخصة يف    .٤٠٩
www.kurdistanin-  ، ١٩/٩/٢٠١١ ، ص ٣٣  ققليم كردستان" ،

vestment.org/docs/licensed_projects.pdf، الرجوع إليه يف 
.٢٥/٩/٢٠١١

مجلس االستثامر يف إقليم كردستان، "قامئة املشاريع املرخصة يف    .٤١٠
www.kurdistanin- ، ١٩/٩/٢٠١١ ، ص ٣٣  ققليم كردستان" ،

vestment.org/docs/licensed_projects.pdf، الرجوع إليه يف 
٢٥/٩/٢٠١١ ؛ وزراء حكومة إقليم كردستان، يف االجتامعات مع 
واملعلومات املقدمة للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

 .٢٥/٩-٢٠١١/٢٨
حكومة إقليم كردستان، "كردستان: االستثامر يف الدميقراطية،    .٤١١

٢٠١١، "تواصل رشكة نيوزديسك نيابة عن حكومة إقليم كردستان، 
www.krg.org/uploads/documents/، ص ١٣، ٣٨-٦٠

Kurdistan_Investment_Guide_2011.pdf، الرجوع إليه 
يف ٠٢/١٠/٢٠١١، وزراء حكومة إقليم كردستان، يف االجتامع مع 
واملعلومات املقدمة للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

.٢٥/٩-٢٠١١/٢٨
وزراء إقليم كردستان، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة    .٤١٢

إعامر العراق، ٢٥/٩-٢٠١١/٢٨.
مجلس االستثامر يف إقليم كردستان ، "قامئة املشاريع املرخصة يف    .٤١٣

www.kurdistanin-  ، ١٩/٩/٢٠١١ ، ص ٣٦  ققليم كردستان" ،
vestment.org/docs/licensed_projects.pdf، الرجوع إليه يف 

.٢٥/٩/٢٠١١
هيئة استثامر إقليم كردستان، مسؤويل وحدة البحوث، املعلومات    .٤١٤



/   I  I  

املقدمة للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٩ / ٢٠١١. 
وزراء حكومة إقليم كردستان، يف االجتامع مع املفتش العام    .٤١٥

الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٥/٩-٢٠١١/٢٨ ؛ FAA "مالحظات 
www.faa.gov/air_traffic/publications/ifim/ ،"للطيارين
us_restrictions/fdc_notams/pdf/International%20

NOTAMS%20Part%203.pdfالوصول إليه يف ٠٥/١٠/٢٠١١.
مكتب الشؤون القنصلية، "تحذيرات السفر: العراق"، ١٣/٩/٢٠١١    .٤١٦
 ،www.travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/tw/_5562.html،

www.travel.، 2011/04/12 2011/09/29 الرجوع إليه يف
state.gov/travel/cis_pa_tw/tw/_5429.html، الرجوع إليه 
يف ٠٤/١٠/٢٠١١ ؛ UK FCO، "الرشق األوسط وشامل أفريقيا: 
www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/ ،" العراق

 travel-advice-by-country/middle-east-north-africa/iraq
الوصول إليه يف ٠٨/١٠/٢٠١١. 

وزراء إقليم كردستان، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة    .٤١٧
إعامر العراق، ٢٥/٩-٢٠١١/٢٨.

مجموعة األزمات الدولية، "العراق واألكراد: مواجهة املخاوف    .٤١٨
www.crisisgroup.  ،من االنسحاب"، ٢٨/٣/٢٠١١ ، ص ١٠-١٢
org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Af-
rica/Iraq%20Syria%20Lebanon/Iraq/103%20Iraq%20

and%20the%20Kurds%20--%20Confronting%20With-
drawal%20Fears.pdf الوصول إليه يف ٠٢/١٠/٢٠١١. 

مجموعة األزمات الدولية، "العراق واألكراد: مواجهات عل طول    .٤١٩
www.crisisgroup.  ،خط اطالق النار"، ٢٨/٣/٢٠١١ ، ص ١٦
org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Af-

rica/Iraq%20Syria%20Lebanon/Iraq/88_iraq_and_the_
kurds___trouble_along_the_trigger_line.pdf، الوصول 

إليه يف ١/١٠/٢٠١١.
مجموعة األزمات الدولية، "العراق واألكراد: مواجهات عل طول    .٤٢٠

www.crisisgroup.  ،خط اطالق النار"، ٢٨/٣/٢٠١١ ، ص ١٦
org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20

Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Iraq/88_iraq_and_
 ،the_kurds___trouble_along_the_trigger_line.pdf

الوصول إليه يف ٠٢/١٠/٢٠١١.
حكومة إقليم كردستان، وزير املوارد الطبيعية، يف االجتامع مع    .٤٢١

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٦/٩/٢٠١١.
وزراء إقليم كردستان، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص    .٤٢٢
إلعادة إعامر العراق واملعلومات املقدمة إىل املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق، ٩/٢٥ -٢٠١١/٢٨؛ حكومة إقليم 
كردستان، كردستان: االستثامر يف الدميقراطية، ٢٠١١،" رشكة 

نيوزديسك لالتصاالت املحدودة نيابة عن حكومة إقليم كردستان، 
www.krg.org/uploads/documents/Kurdistan_ ، ص ٧١

Investment_Guide_2011.pdf، الرجوع إليه يف ٠٢/١٠/٢٠١١.
الحكومة العراقية، املركز الوطني لالعالم، بيان صحفي    .٤٢٣

، "االحتياطيات النفطية الجديدة تصل ١٤٣ مليار 
www.nmc.gov.iq/english/ ، برميل" ، ٠٤/١٠/٢٠١٠

lnews_e/2010/10/4_2.htm، الرجوع إليه يف ٠٥/١٠/٢٠١٠؛ 
الحكومة العراقية، وزارة النفط، يف املعلومات املقدمة إىل املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٠٥/١٠/٢٠١١.
وزراء إقليم كردستان، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة    .٤٢٤
إعامر العراق واملعلومات املقدمة إىل املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق، ٩/٢٥ -٢٠١١/٢٨.
وزراء إقليم كردستان، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة    .٤٢٥
إعامر العراق واملعلومات املقدمة إىل املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق، ٩/٢٥ -٢٠١١/٢٨.
رشكة دنيا فرونتري لالستشارات، "تتبع رشكة دنيا فرونتري    .٤٢٦

لالستشارات للسوق العراقية: رشكة PSC Comparison—ورشكة 
DNO/Tawke ورشكة غلف كيستون ورشكة شيكان والشيخ 

عدي"، ٠٣/١٠/٢٠١١. 
مجموعة األزمات الدولية، "العراق واألكراد: مواجهات عل طول    .٤٢٧

www.crisisgroup.  ،خط اطالق النار"، ٢٨/٣/٢٠١١ ، ص ١٦
org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20

Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Iraq/88_iraq_and_
 ،the_kurds___trouble_along_the_trigger_line.pdf

الوصول إليه يف ١/١٠/٢٠١١، وزير املوارد الطبيعية يف حكومة 
إقليم كردستان، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق، ٢٦/٩/٢٠١١.
حكومة إقليم كردستان، بيان صحفي، "وزارة املوارد الطبيعية    .٤٢٨
www.krg.org/، إىل العامة"، ٢٠/٩/٢٠١١ PSC تعرض عقود

articles/detail.asp?lngnr=12&smap=02010100&rnr=22
anr=41567&3، الرجوع إليه يف ١٠ / ٤ / ٢٠١١.

وزراء إقليم كردستان، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة    .٤٢٩

إعامر العراق، ٢٥/٩-٢٠١١/٢٨.
وزراء إقليم كردستان، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة    .٤٣٠
إعامر العراق واملعلومات املقدمة إىل املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق، ٩/٢٥ -٢٠١١/٢٨.
وزراء إقليم كردستان، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة    .٤٣١

إعامر العراق، ٢٥/٩-٢٠١١/٢٨.
وزراء إقليم كردستان، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة    .٤٣٢

إعامر العراق، ٢٥/٩-٢٠١١/٢٨.
أخبار الأعمال بالعراق "رشكة هورامي تحدد الخطوط العريضة    .٤٣٣

www.،ملوارد النفط والغاز يف إقليم كردستان"، ٠٦/٠٣/٢٠١١
iraq-businessnews.com/tag/ashti-hawrami/، الرجوع إليه 

يف ٠١/١٠/٢٠١١.
االمم املتحدة ووحدة املعلومات الداخلية والتحليالت يف األمم    .٤٣٤
www.iauiraq.، املتحدة، ملف محافظة السليمانية ، ٢٠١١/١٠

org/gp/print/GP-Sulaymaniyah.asp، الوصول إليه يف 
www.، ٠١/١٠/٢٠١١ ، ملف محافظة دهوك  ، ٢٠١١/١٠

iauiraq.org/gp/print/GP-Dahuk.asp الوصول إليه يف 
www.iauiraq.، ٠١/١٠/٢٠١١ ،  ملف محافظة أربيل ، ٢٠١١/١٠

org/gp/print/GP-Erbil.asp الوصول إليه يف ٠١/١٠/٢٠١١.
وزراء إقليم كردستان، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة    .٤٣٥

إعامر العراق، ٢٥/٩-٢٠١١/٢٨.
"كردستان: االستثامر يف الدميقراطية، ٢٠١١،" رشكة نيوزديسك    .٤٣٦

لالتصاالت املحدودة نيابة عن حكومة إقليم كردستان، ص 
www.krg.org/uploads/documents/Kurdistan_ ، ١٠٨-١١٢
Investment_Guide_2011.pdf، الرجوع إليه يف ٠٢/١٠/٢٠١١.

وزراء إقليم كردستان، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة    .٤٣٧
إعامر العراق، ٢٥/٩-٢٠١١/٢٨.

وزراء إقليم كردستان، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة    .٤٣٨
إعامر العراق، ٢٥/٩-٢٠١١/٢٨.

تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بناء عىل تقارير    .٤٣٩
ITAO/ESD، تقارير أداء الكهرباء اليومية، ٧/٢٠١١. 

وزراء إقليم كردستان، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة    .٤٤٠
إعامر العراق واملعلومات املقدمة إىل املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق، ٩/٢٥ -٢٠١١/٢٨.
وزراء إقليم كردستان، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة    .٤٤١

إعامر العراق، ٢٥/٩-٢٠١١/٢٨.
وزراء إقليم كردستان، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة    .٤٤٢

إعامر العراق، ٢٥/٩-٢٠١١/٢٨.
وزراء إقليم كردستان، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة    .٤٤٣

إعامر العراق، ٢٥/٩-٢٠١١/٢٨.
وزراء إقليم كردستان، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة    .٤٤٤

إعامر العراق، ٢٥/٩-٢٠١١/٢٨.
وزراء إقليم كردستان، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة    .٤٤٥

إعامر العراق، ٢٥/٩-٢٠١١/٢٨.
وزراء إقليم كردستان، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة    .٤٤٦

إعامر العراق، ٢٥/٩-٢٠١١/٢٨.
حكومة إقليم كردستان، "ملخص النتائج يف تقرير لجنة التحقيق،"    .٤٤٧

www.krg.org/uploads/documents/Suleimaniah_
protests_Independent_Investigative_Committee_
 Report_15_points__2011_05_02_h19m55s44.pdf

الوصول إليه يف ٢٩/٩/٢٠١١.
حكومة إقليم كردستان، رئيس الوزراء السابق نيجريفان بارزاين،    .٤٤٨
"خطاب رئيس الوزراء يف افتتاح مجلس القضاء" ، ٢١/٥/٢٠٠٩ 

www.krg.org/articles/detail.asp?lngnr=12&smap=0204،
rnr=268&anr=29684&0100، الرجوع إليه يف ١٠ / ٤ / ٢٠١١.

حكومة إقليم كردستان، بيان صحفي، "بعثة االتحاد األورويب    .٤٤٩
www.krg.، ٠4/لسيادة القانون تفتتح مكتب أربيل،" ٠٤/٢٠١١

org/articles/detail.asp?smap=02010100&lngnr=12&rnr
anr=39458&223=، الرجوع إليه يف ٠٤/١٠/٢٠١١ . 

األمم املتحدة ووحدة املعلومات الداخلية والتحليالت يف األمم    .٤٥٠
www.iauiraq.، املتحدة، ملف محافظة السليامنية ، ٢٠١١/١٠

org/gp/print/GP-Sulaymaniyah.asp، الوصول إليه يف 
www.، ٠١/١٠/٢٠١١ ، ملف محافظة دهوك  ، ٢٠١١/١٠

iauiraq.org/gp/print/GP-Dahuk.asp الوصول إليه يف 
www.iauiraq.، ٠١/١٠/٢٠١١ ،  ملف محافظة أربيل ، ٢٠١١/١٠

org/gp/print/GP-Erbil.asp الوصول إليه يف ٠١/١٠/٢٠١١.
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، التقرير ربع السنوي    .٤٥١
ونصف السنوي لكونغرس الولايات المتحدة، ٣٠/٤/٢٠١١، ص 

.٦٣
USACE, ، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    .٤٥٢

العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٤/١٠/٢٠١١.
USACE, ، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    .٤٥٣

العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٤/١٠/٢٠١١.
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام    .٤٥٤

الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 
 .٢٠١١/١٠/٠٣

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام    .٤٥٥
الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 

 .٢٠١١/١٠/٠٣
SIGIR PA-٠٩-١٧٨، "دار األيتام ومركز مساعدة دار املسنني يف    .٤٥٦

أربيل العراق"، ٢١/١٠/٢٠٠٩.
SIGIR PA-٠٩-١٧٨، "أكادميية رشطة أربيل: يف إطار صندوق    .٤٥٧

قوات األمن العراقية يف أربيل بالعراق"، ٢٢/١/٢٠٠٨.
SIGIR PA-٠٦-٩٤، "مستشفى أربيل لألمومة والطفل بأربيل    .٤٥٨

العراق"، ١٩/٤/٢٠٠٧. 
SIGIR PA-٠٨-١١٩، "تجديد مجمع وزارة الداخلية لحكومة    .٤٥٩

كردستان اإلقليمية، بأربيل العراق" ، ١٧/٤/٢٠٠٨.
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مصادر ومالحظات 
لإلدراج

عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق SIGIR ١٢-٠٠٧، "محطة معالجة مياه 

الرصف الصحي بالفلوجة: دراسة حالة للتعاقدات 
وقت الحرب"، 10/2011 ، وPA-08-144 حتى 

PA-08-148، "نظام معالجة مياه الرصف الصحي 
بالفلوجة العراق"، ٢٧/١٠/٢٠٠٨.

مصادر الصور. جرس نهر الفرات: صورة قوات 
مشاة البحرية األمريكية. كل الصور األخرى تظهر 

مجاملة لفيلق املهندسني بالجيش األمرييك.

املخترصات والتعريفات
يحتوي هذا القسم عىل كل من االختصارات 

واملخترصات التي وردت يف هذا التقرير. 

4th ID 
 

AAB 
( )

AAFES 
 

AAH( ) 

ABO 

ABOT

ACCO 
( )

ACDI/VOCA /
 

(CAPIII) 

AFAA 

AFCEE 

AIC

AMC 

AMERCO 

AQI

ARCENT

ATA 
( )

BPD

BSA

BTA

C3 

CAG

CAP ) 
(

CAPGENT 

CBG ) 
(

CBI

CCC-I

CEFMS 

CENTCOM

CERP

CID-MPFU 
 

( )

CIDNE 

CIGIE 

CIO 
( )

C-JTSCC 
 

CMC 

CMC

CNPC

COFE  

COI

COIN

COM

CoM

Commerce 

CONUS

CoR

CoR( ) 

COSIT  
( ) 

CPA

CRS ) 
(

CSC 

CSH 

CSM 
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CSP 
 )

(

CSSP 

CTA ) 
(

CWC 

CWG 

D&CS 
( )

DAD 
( )

DARPA 
 

DATT

DBE ) 
(

DCA 

DCAA 

DCG-A&T

DCG-Support

DCIS 

DCMA

DEDC

DEI 

Democracy

DFAS 

DFI 

DG ) 
 (

DG( ) 

 DHHS

DIA

DISA

DLA

  DoD   

DoDACC 
( )

DoD OIG

DoE

DoI 

DoJ

DoL

  DoS  

 
 

DoT

DPM

DRL  
( ) 

DRN 

DS( ) 

DynCorp

EBO

ECA 
( )

ECA 

EDA 

EFP ) 
(

EIA ) 
(

ENI 

EPC 
( )

ERMA 

ESD ) 
(

ESF

EUJUST LEX 

FAO ) 
(

FBI

FEPP 
  

FMF

FMR( ) 

FMS

FOB

FOIA

FPS ) 
(

FRBNY 

FSD ) 
(

FY

GAO

GDP

GE

GIEWS 

GIS( ) 

GOI

GRD ) 
(

GSA

GSP ) 
(

HJC 

HQDA

.H.R

IA  

IACA

IAFC

IAMB 
 

IAO ) 
(MED 

IAU 
( ) 

ICAA

ICE

I-CERP 
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ICF-SME 

ICITAP 
 ) 

(

ICS

IDA ) 
(

IDA 
 )

(

IDFA 

IDP

IED

IED-D 

IFF

IFMIS

IG

IHEC

IIGC

IILHR 

IJ

IKP

IMET 

IMF

IN

INA

INCLE 

ING

INL 
( ) 

Inma —  " "
 ) 

(

INOC

IOC

IOM

IP

IPP

IPS

IqAF

IRAM 

IRAP 
 )
 

(

IRFFI 

IRI

IRMS

  IRR 

IRRF 

IRS-CI 

ISAM

ISCI

 ISF

ISFF

 ISP

ISPO 
 ) 
(

ITAM 

ITAO

Izdihar

JAM ) 
(

JCC ) 
(

KAAOT

KDP

KA ) 
 

(

KH( ) 

km

Kogas

KRG

KRG CPI 

KRG-MOE  
 

kV

LES

LGP(USAID) 

LOA

LOGCAP

LPG

MAAWS( ) 

Marla Fund 
 

MBPD

MBH

MCD 
 )

(

MCF

MCFD

MDA

MEC

MED ) 
(

MEES

MENA

MEPI

MFI

MIM

MNC-I

MNF-I

MOD 

MoDM 

MOE 

MOE IG 

MOF 

MOFA

MOH 

MoHR  
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MOI 

MOI IG 

MOJ 

MoPDC 

MOSAIC 

MOT 

MRA

MRAP 
( )

MSAT ) 
(

MW

MWh

NACS 
2010- 

2014

NADR 
 

NCD 
 )

( ) (

NCHP 
( )

NCIS 

NDAA

NDI

NDP 
(2010-2014)

NEA-I 
( )

NGA 
` 

NGO

NIC 
( )

NMC ) 
(

NRRRF 

O&M ) 
(

O&M

OCHA 
( )

OCO ) 
(

OFDA 
 ) 

(

OHDACA 

OIF

OMB

OP( ) 

OPA ) 
 (

OPDAT  
 ) 

(

OPIC

OSC-I 

OSD

OTA ) 
(

OUSD(AT&L) ) 
(

OUSD(C )  ) 
 (

 

PC

PCO

PDP ) 
 

(

PDS

PEG ) 
(  

PEZ

PFB ) 
(

PHCP 
( )

PIC ) 
(

PII

PJAK

PKK

P.L.

PM 
( ) 

PM

PMO ( ) 
( )

PPP 

PRDC

PRM 
( ) 

PRT

PRT/PRDC /
 

PSC

PUK

PwC

QAR(CIGIE) 

QRF

QRF-State  
 )

(

RCLO ) 
 (

RERO ) 
(

RFI 

RLA 

RoLC ) 
(

ROM

S/GWI ) 
(

S&P

SA ) 
(

Sadrist

SAT
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SBA ) 
(

SBDC 

SCADA 
 

SDO

SDR 

SECDEF

SETAC 

SFA

SIGAR 

SIGIR 

SIGPRO  

SIV

SMDC 

SOE

SOI  

SoL ) 
(

SOI  

SPM

SPOT

Tarabot 
 ) (" ") 

(

Tatweer 
 )

  (

TBI

TCF

TFBSO 
( ) 

 
 )

(

TNA      

Treasury

Tumooh 
 ) (" ")

 
(

UAV

UK

UN

UNAMI

UNCC

UNCT

UNDAF 
2011-2014 

UNDP

UNESCO 

UNHCR 

UNODC 

UNOPS

UNSC

UNSCR

USAAA

USACE

  USAID

USAID OE 

USAID OIG 

USCG

USCIRF 

USD(P) ) 
(

USETTI 

USF-I

USFOR-A

USIP

USMC

USML ) 
(

USMS ) 
   (

USSOCOM

USTRANSCOM( ) 

VP

WFP( ) 

WHS ) 
(

WTO


