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التقرير ربع السنوي إىل 
كونغرس الواليات املتحدة
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يسعدين أن أقّدم هذا التقرير ربع السنوي السابع والعرشين إىل الكونغرس وإىل وزيري الخارجية والدفاع. يف هذا التقرير ربع 
السنوي، قام املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بنرش خمسة عمليات تدقيق تُظهر تحّوالً يف املوضوعات، وهي تشمل برنامج 

وزارة الدفاع (DoD) لتدريب الرشطة العراقية، ومجهودات وزارة الدفاع يف تدريب وتجهيز قوات العمليات الخاصة العراقية 
(ISOF) باملعدات، وإدارة وزارة الخارجية (DoS) ملبلغ ٥٠ مليون املمنوحة للمعهد الدميقراطي الوطني (NDI) لدعم أنشطة 

إرساء الدميقراطية يف العراق. إضافة إىل ذلك قام املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بإصدار تقريره التقييمي األول يف هذا 
الربع السنوي، لتقييم تأثريات إنشاء اثنني من منشآت معالجة املياه املمولة بأموال أمريكية والتي بلغت تكلفتهام معاً ٤٦٢ مليون 

دوالر. كام تّم التوّصل لنتائج هامة من أعامل التحقيق التي أجراها املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، حيث تّم الوصول 
إىل ٧ اتهامات و٧ إدانات منذ إصدارنا لتقرير متّوز/يوليو. ويرسين أن أبنّي يف التقرير أنّه يف ١٩ ترشين األول/أكتوبر حصلت مديرية 

التحقيقات التابعة للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ومديرية التفتيش السابقة لها عىل حد سواء عىل جائزة التميّز 
من مجلس املفتشني العموميني للنزاهة والكفاءة (CIGIE). وهذه هي السنة الثانية عىل التوايل التي كرّم فيها مجلس املفتشني 

العموميني للنزاهة والكفاءة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق عىل أعامل التحقيق التي يقوم بها. 

لقد مرت أكرث من سبعة أشهر منذ انتخابات آذار/مارس الربملانية العراقية، ولكن البالد ال تزال بدون حكومة. فلم يتمّكن رئيس 
الوزراء الحايل نوري املاليك الذي يشغل املنصب—واملدعوم حالياً، عىل األقل مؤقتاً، من ِقبل رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وال 

رئيس الوزراء السابق إياد عالوي—املدعوم من قبل العديد من السّنة يف العراق—من تجميع االئتالف الالزم لتشكيل الحكومة . ويف 
محاولة لكرس هذا الجمود، قامت السفارة األمريكية يف بغداد، والتي يقودها حالياً السفري األمرييك جفري جيمس، بتكثيف جهودها 

لتسهيل التوصل إىل حل وسط بني املرشحني الرئيسيني يف هذا الربع من السنة. وإىل اآلن، ومع ذلك، مل يربز وجود أي اتفاق دائم بني 
األطراف. وإزاء هذه الخلفية من عدم الوضوح، فإّن الواليات املتحدة يف خضم تحّول يف طبيعة تعاملها مع العراق، مع تقّدم وزارة 

الخارجية نحو املقّدمة لتمثّل الواجهة البارزة لتواجد الواليات املتحدة. 

ويف خالل األشهر املقبلة، سوف تعمل وزارة الخارجية عىل:
إخامد العمليات التي يقوم بها ال ١٥ فرقة من فرق إعادة اإلعامر يف املحافظات (PRTs) املتبقية، وفريق إعادة 

اإلعامر اإلقليمي
امليض قدماً يف خطط إنشاء قنصليات كبرية يف أربيل والبرصة ومكاتب فرعية مؤقتة للسفارة يف املوصل وكركوك

تويل مسئولية تدريب الرشطة العراقية من وزارة الدفاع
فتح مكتب التعاون األمني إلدارة املساعدات العسكرية إىل قوات األمن العراقية

سيتطلّب تنفيذ هذه املهام الجديدة املزيد من املوظفني املدنيني األمريكيني تحت سلطة رئيس البعثة الدبلوماسية. وتشري التوقعات 
الحالية إىل لزوم زيادة عدد املوظفني ٧٩٪ (ألكرث من ١٣,٥٠٠) بحلول كانون الثاين/يناير ٢٠١٢. 

يدّشن هذا التقرير ميزة جديدة، حيث سيقوم املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بالبحث يف تفاصيل مدينة واحدة كبرية 
أو محافظة يف كل تقرير ربع سنوي، وذلك ببحث الوضع االقتصادي واألمني والسيايس وإعادة اإلعامر بها. ويف هذا التقرير ربع 

السنوي، حدد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق املوصل، عاصمة محافظة نينوى. ويعتمد "الرتكيز عىل املوصل" الذي قمنا 
به عىل املقابالت الشخصية التي أجريت هناك يف أواخر أيلول/سبتمرب مع أكرث من اثنا عرش مسئول من الواليات املتحدة والحكومة 
العراقية (GOI)، مبن فيهم قادة فريق إعادة إعامر محافظة نينوى، ونائب محافظ املحافظة، وقادة العديد من املؤسسات املحلية 

اململوكة للدولة، وممثلني عن هيئة استثامر نينوى. 

يف ترشين الثاين/نوفمرب، سأسافر إىل العراق للمرة ٢٨، لالجتامع مع عدد من مسئويل الواليات املتحدة الرئيسيني العسكريني واملدنيني 
الذين سيتولّون إدارة عمليات النقل هذه. كام سأقوم أيضا بزيارة أكادميية مكافحة الفساد يف العراق الجديدة، والتي من املقرر 



أن يتم افتتاحها يف وقت الحق من هذا العام. وسوف تشارك هذه املنشأة—األوىل من نوعها يف العراق—مع األمم املتحدة يف 
تدريب أعضاء من وكاالت مكافحة الفساد العراقية الرئيسية، مبا فيها لجنة النزاهة وديوان الرقابة املالية. فعىل مدى أكرث من 

خمس سنوات من التطوير، متثّل هذه األكادميية خطوة متواضعة إىل األمام يف ما يِعد بأن يكون رصاعاً ممتد عرب األجيال يف 
مكافحة الفساد العام. 

عىل الرغم من أن املهمة العسكرية األمريكية يف العراق تقرتب من نهايتها، إال أّن التنمية املدنية والجهود الدبلوماسية ستستمر، 
مع ابتعاد الرتكيز عن مشاريع إعادة اإلعامر ذات طابع "العمل يف املقرات واملباين" نحو بناء قدرات الحكومة العراقية من أجل 

الحكم الذايت. ومع استمرار هذا التحول يف ٢٠١١، فإّن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق سوف يستمر يف مهمته الرقابية 
الهامة، وتوثيق النتائج التي يتوصل إليها لضامن عدم نسيان الدروس املستفادة يف العراق. 

قّدم مع فائق االحرتام يف يوم ٣٠ من ترشين األول/أكتوبر ٢٠١٠،

ستيوارت دبليو بوين جونيور،
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
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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.

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

االقتصاد (ESF)، وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد (CERP)، والدعم الدويل إلعادة إعامر 
العراق.

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

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

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

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

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

الحكومة األمريكية األخرى.
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إلعادة إعامر العراق بنرش تقرير تدقيق يف هذا الربع من 
السنة حول تدريب وزارة الدفاع لقوات العمليات الخاصة 

العراقية (ISOF)، وخلُص إىل أنه، عىل الرغم من تنفيذ 
الربنامج وفقاً لربوتوكوالت تدريب عسكري معيّنة، إال أّن 

نقل قوات العمليات الخاصة العراقية من وزارة الدفاع 
العراقية (MOD) إىل مكتب رئيس الوزراء أثار تساؤالت 

خطرية حول السيطرة عىل هذه القوات من ِقبل السلطات 
املدنية العراقية. 

النظام اإلداري. يف ١ ترشين األول/أكتوبر ٢٠١٠، 
سّجلت العراق رقامً قياسياً ألطول فرتة متر بها بلد بني عقد 

االنتخابات النيابية وتشكيل الحكومة (متجاوزاً الرقم السابق 
٢٠٧ يوماً الذي سّجلته هولندا منذ ٣٣ عاماً).١ وسعيا 

لتسهيل وضع حد لهذا املأزق الدائم، قام الدبلوماسيون 
األمريكيون بزيادة جهودهم يف هذا الربع من السنة إلقناع 

التكتالت السياسية الرئيسية يف العراق للتوصل إىل اتفاق 
نهايئ حول تقاسم السلطة. وكان أهم تطور هو قرار رجل 

الدين الشيعي الذي اختار النفي االختياري مقتدى الصدر، 
والذي فاز تكتله ب ٣٩ مقعدا يف آذار/مارس، بإسقاط 

معارضته لرئيس الوزراء نوري املاليك، وبذلك يقرتب رئيس 
الوزراء إىل الحصول عىل ١٦٣ مقعدا املطلوبة لتشكيل 
حكومة جديدة. ومع ذلك، فإن الفائز باملركز األول يف 

انتخابات آذار/مارس، رئيس الوزراء السابق إياد عالوي، 
والذي فاز تكتله باثنني من املقاعد زائدة عن املاليك (٩١ إىل 

٨٩)، واصل هو اآلخر جهوده لجذب املنارصين مبا يكفي 
لتشكيل حكومة األغلبية.

تواجد مصادر إعادة اإلعامر من غري الواليات املتحدة. 
يف هذا الربع السنوي، الحظ مسئويل املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق اعرتافاً متزايداً من جانب الحكومة 

إدارة انتقال جهود الواليات املتحدة الخاصة بإعادة 

اإلعامر 

اختتمت الواليات املتحدة رسمياً مهمتها القتالية يف العراق 
خالل هذا الربع من السنة، مع تحّول عملية حرية العراق إىل 

 (DoD) عملية الفجر الجديد. وحيث تواصل وزارة الدفاع
الحد من وجودها، تتقّدم وزارة الخارجية (DoS) بخطى 

متزايدة، حيث تتوىل مسئوليات ومهام جديدة. ومام يرمز لهذه 
التحوالت، هو توّيل قائد عام جديد عىل القوات األمريكية يف 

العراق (USF-I) (الجرنال لويد أوسنت) وسفري جديد للواليات 
املتحدة (جيمس جيفري) للسيطرة عىل مهمة الواليات املتحدة 
يف العراق. ويقومون اآلن مبراقبة استمرار عملية انتقال املهمة 

من وزارة الدفاع إىل وزارة الخارجية. 
وسيتم تحديد العالقات بني الواليات املتحدة والعراق خالل 

العام املقبل من خالل أربع قضايا رئيسية، حيث تستعد كالً 
من األمتني للرحيل املقرر لجميع القوات األمريكية العسكرية 

تقريباً بحلول كانون األول/ديسمرب ٢٠١١:
األمن. بقى ما يقرب من ٤٩٠٠٠ جندي أمرييك يف 
العراق، وذلك من منتصف ترشين األول/أكتوبر. وتشمل 
املسئوليات األساسية امللقاة عىل عاتقهم تدريب وتقديم 

املشورة واملساعدة لقوات األمن العراقية(ISF)—خصوصا 
يف الدعم اللوجستي، واالستطالع، واالستخبارات. كام أنّهم 

مسئولني عن دعم الجيش العراقي (IA) ووحدات الرشطة 
يف املهام القتالية (إذا طلب ذلك) وتوفري األمن لوزارة 

الخارجية وأفراد الحكومة األمريكية اآلخرين. وقد أصدر 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق اثنني من تقارير 
التدقيق يف هذا الربع من السنة حول جهود وزارة الدفاع 

يف تدريب عنارص من قوات األمن العراقية. يف البداية، 
حدد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، أنّه عىل 

الرغم من إنفاق ٧٫٣ مليار دوالر عىل تدريب الرشطة، إال 
أّن القدرات الفعلية للرشطة العراقية ال تزال غري معروفة 
ألنه مل يتم تقييمها عىل حدة بطريقة ميكن قياسها. ويعد 

ضامن قدرات قوة الرشطة واحرتافها أمراً بالغ األهمية 
بشكل خاص ألنها تتوىل برسعة املسئولية عن جميع أوجه 

األمن الداخيل. وتستعد وزارة الخارجية لتويل املسئولية عن 
برنامج تدريب الرشطة يف عام ٢٠١١، مع قيام وزارة العدل 
أيضاً بدور هام—وتلك هي املرحلة االنتقالية التي سيقوم 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق برصدها وإعداد 

التقارير حولها يف العام ٢٠١١. كام قام املفتش العام الخاص 
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متويل الواليات املتحدة إلعادة اإلعامر العراق

تحديث صناديق التمويل الرئيسية 
خصص الكونجرس، منذ عام ٢٠٠٣، أو قام بتوفري ٥٦٫٨١ مليار 

دوالر لجهود إعادة اإلعامر يف العراق، وذلك ويف املقام األول 
من خالل خمسة صناديق رئيسية هي: صندوق إغاثة وإعادة 

 ،(ISFF) وصندوق قوات األمن العراقية ،(IRRF) إعامر العراق
وصندوق دعم االقتصاد (ESF)، وبرناج االستجابة الطارئة 

للقائد (CERP)، وحساب الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات 
وفرض إنفاذ القانون (INCLE). الشكل١٫١ يلخص الوضع 

الحايل لاللتزامات التي مل يتم انفاقها من الصناديق الخمسة 
الرئيسية. ملعرفة املزيد عن التمويل األمرييك إلعادة اإلعامر، 

انظر الباب ٢ من هذا التقرير.٣

بيانات برنامج االستجابة الطارئة للقائد وصندوق قوات األمن 
العراقية غري مكتملة 

بعد استدعاء طلب البيانات املوجودة يف هذا التقرير ربع 
السنوي، مل يكن مكتب وزارة الدفاع متمثالً يف وكيل وزارة 

الدفاع (املراقب املايل) OUSD(C))) قادراً عىل توفري أعىل 
درجة مطلوبة من بيانات االلتزام والنفقات الخاصة باعتامدات 
السنة املالية ٢٠١٠ املخصصة لربنامج االستجابة الطارئة للقائد. 

وبالتايل، فإّن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق غري 
قادر عىل تقديم بيان حسايب دقيق للحالة الراهنة يف أموال 
برنامج االستجابة الطارئة للقائد. وعالوة عىل ذلك، فقد أعّد 

وكيل وزارة الدفاع (املراقب املايل) تقارير ربع سنوية عن 
االلتزامات والنفقات حسب املرشوع أو فئة املرشوع فقط 

وذلك لالعتامدات الخاصة بالسنة املالية الحالية. وهكذا، فلم 
يتمكن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق من تحديد 

ما إذا كانت مشاريع برنامج االستجابة الطارئة التي بدأت 
يف السنوات السابقة قد تّم االنتهاء منها وكذلك ماذا كانت 

التكاليف النهائية لهذه املشاريع. وقد استخدم املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق يف السابق نظام إدارة إعادة إعامر 
العراق (IRMS) كبديل، وإن كان غري مكتمل من ناحية مصدر 

البيانات فقط، ولكنه قد أغلق ١ أيلول/سبتمرب. ويصف الباب 
الخاص بالتمويل من هذا التقرير هذه املشكلة مبزيد من 

التفصيل. واستمر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
يف العمل مع وكيل وزارة الدفاع (املراقب املايل) لحل هذه 

املشكالت وتحقيق املزيد من العمق والدقة يف تقارير برنامج 
االستجابة الطارئة للقائد.

العراقية (GOI) بحاجتها والتزامها بتمويل مشاريع إعادة 
إعامر العراق حرصاً بأموال عراقية فقط. فعىل سبيل املثال، 

يف ترشين األول/أكتوبر، وافق مجلس الوزراء العراقي 
(CoM) عىل مرشوع بتكلفة ٧٣٣ مليون دوالر لتوسيع 

قدرات تصدير النفط وذلك يف املرافق الواقعة حول ميناء 
أم قرص بالجنوب. ٢ كام تواصل رشكات النفط الدولية أيضاً 

توسيع وجودها يف قطاع الهيدروكربون املربح بالعراق. 
وملتابعة هذه التوجهات اإليجابية، مع ذلك، يجب عىل 

الحكومة العراقية الجديدة أن تعمل عىل توفري األمن 
والضامن القانوين بشأن قوانني االستثامر.

سيادة القانون. يعم الفساد العام يف جميع املستويات 
الحكومية. فعىل الرغم من أن مؤسسات مكافحة الفساد يف 
العراق تعمل عىل تطوير مزيد من قدرات عمليات التدقيق 

والتحقيق، إال أنها تظل تعاين من نقص يف األفراد الؤهلني 
والتدريب الكايف. وال يزال األمن القضايئ يشّكل مشكلة، مع 
إبالغ مسئويل الحكومة العراقية عن عجز يصل إىل ٨٠٪ يف 

عدد حراس األمن القضايئ الذي يعد رضورياً. وباإلضافة إىل 
ذلك، مسئول مكافحة الفساد الرئييس—رئيس لجنة النزاهة 
(COI)—مل يتم تأكيد تحديد من يتوىل هذا املنصب، وذلك 

بعد مرور سنتني تقريباً من اإلعالن عنه. 
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اإلجاميل: 2.39 دوالر

ISFF
$1.18

CERP
$0.09

INCLE
$0.13

IRRF
$0.37

ESF
$0.62

26%

16%

5%
4%

49%

االلتزامات غري املنفقة: الصناديق األمريكية الرئيسية   
                                                                          باملليار دوالر

ملحوظة: مل يتم تدقيق البيانات. األرقام تتأثر بالتدوير. 

Sources: DoS، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
بتاريخ 2010/10/06؛ USAID، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق بتاريخ 2010/1/22؛ DoS، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق بتاريخ 2007/4/5؛ INL، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ NEA-I ،2010/9/30، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 2010/4/12 ، 2010/4/14 ، 2010/7/8 ، 9 / 23 
/ 2010 ، 2010/10/04 ، 2010/10/07؛ OSD، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 2009/04/10 ، 2010/10/14 ، 2010/10/15 و؛ USACE، رداً 
عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 10 / 6 / 2010؛ 
USAID، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ و

الخاص العام املفتش عن الصادر البيانات طلب عىل رداً ، USTDA ؛ 2010/7/13 2010/7/8
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وسريافق هذه التغيريات يف مهمة وزارة الخارجية زيادة 
كبرية يف عدد العاملني من الواليات املتحدة تحت سلطة مجلس 

الوزراء العراقي. وقد كان هناك بتاريخ ١ متّوز/يوليو ٢٠١٠، 
٦٧٨٧ من األفراد العاملني تحت سلطة مجلس الوزراء العراقي 

يف بغداد و ٧٩٤ يف املحافظات. وتطالب الخطط الحالية بحلول 
١ كانون الثاين/يناير ٢٠١٢، بزيادة عدد األفراد إىل ٩٤٢٦ 

يعملون تحت سلطة مجلس الوزراء العراقي يف بغداد—بزيادة 
٣٩٪—و٤١٤٢ يف املحافظات—بزيادة قدرها ٤٢٢٪.٥ 

 تطّور التواجد يف املحافظات: 
من فرق إعادة اإلعامر يف املحافظات إىل مكاتب القنصليات 

 وفروع السفارة 

سوف تنتهي فرق إعادة اإلعامر يف املحافظات ال ١٥ وفريق 
إعادة اإلعامر اإلقليمي املنترشة اآلن يف العراق عملياتها يف 
الفرتة من اآلن وحتى أيلول/سبتمرب ٢٠١١. وسوف تصبح 

القنصليتني الدامئتني الجديدتني (يف أربيل والبرصة) واثنني من 
مكاتب فروع السفارة (EBOs) املؤقتة الجديدة (يف كركوك 
واملوصل) هام مراكز التنسيق لتواجد وزارة الخارجية خارج 

بغداد. وقد كانت املقرتحات السابقة تقرتح إنشاء مكاتب 
دبلوماسية إضافية مؤقتة (يف محافظة األنبار واملدن الشيعية 

الرئيسية يف الجنوب)، ولكن الخطط الحالية ال توفر مواقع 
سواء يف النجف أو كربالء، أو يف املجتمعات ذات األغلبية 

السنية يف الرمادي والفلوجة. والتوقعات الحالية لوزارة 
الخارجية تشري إىل الحاجة ألكرث من ٥٠٠ موظف يف كل قنصلية 
أمرييك الجنسية (وذلك من بني موظفي الحكومة واملتعاقدين) 

وأكرث من ٧٠٠ موظف محيل أو موظف تابع لدولة ثالثة. 

وللمرة األوىل، رفضت القوات األمريكية يف العراق 
استعراض مسودة هذا التقرير ربع السنوي، والذي كانت تقوم 

باستعراضه يف كل نقرير ربع سنوي سابق للمساعدة عىل 
ضامن دقة املعلومات املقّدمة. كام مل تكن القوات األمريكية 
يف العراق أيضاً قادرة عىل بيان الوضع النهايئ بشأن استخدام 

أموال صندوق قوات األمن العراقية. وبالتايل فقد استخدم 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق البيانات األولية 

لحساب حالة صناديق متويل الواليات املتحدة. وسوف يقوم 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بضبط املحاسبة 

الخاصة بصندوق قوات األمن العراقية يف تقريره ربع السنوي 
الذي سيصدر يف كانون الثاين/يناير ٢٠١١ والذي ينبغي أن 

يكون فيه تباين بني البيانات األولية والنهائية.

إدارة الواليات املتحدة إلعادة إعامر العراق 

القيادة األمريكية
توىل السفري جيمس جيفري منصبه الجديد كرئيس للبعثة 

الدبلوماسية (COM) يف العراق، وذلك يف منتصف آب/
أغسطس؛ ويف يوم ١ أيلول/سبتمرب، حّل الجرنال لويد أوسنت 

محل الجرنال رميوند أوديرنو كقائد للقوات األمريكية يف 
العراق. 

عملية االنتقال من وزارة الدفاع إىل وزارة الخارجية
ستتحّمل وزارة الخارجية العديد من املهام التي كانت تدعمها 

وزارة الدفاع، مبا يف ذلك التواصل مع املحافظات وفرض 
سيادة القانون وتدريب الرشطة وتقديم التدريب العسكري 

واملساعدة، وبعض برامج التنمية االقتصادية. ويتوقّع أن يتوىل 
مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية (INL) التابع 

لوزارة الخارجية املسئولية الكاملة عن إدارة برنامج تدريب 
الرشطة، وذلك بحلول ترشين األول/أكتوبر ٢٠١١، مع ما 

يقرب من ١٩٠ من مستشاري الرشطة يعملون يف ثالثة مواقع 
رئيسية يف بغداد والبرصة وأربيل، فضالً عن العديد من مواقع 

األقامر الصناعية.٤ وستؤكد املناهج الدراسية الخاصة مبكتب 
شئون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية عىل املهارات اإلرشافية 
والتقنيات الخاصة بجمع األدلة الجنائية، وذلك يف مقابل الكم 

املتزايد من التدريب التكتييك الذي كانت تقّدمه القوات 
األمريكية يف العراق. 
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السفارة يف مناقشة مع الحكومة العراقية حول الحصول عىل 
املمتلكات الالزمة لتأمني أماكن خارج بغداد، وسوف يعتمد 

تواجد وازرة الخارجية النهايئ عىل التمويل املتاح.٦ 

تشكيل الحكومة

لقد مرت مثانية أشهر تقريباً منذ االنتخابات الربملانية التي 
جرت يف العراق يف ٧ آذار/مارس. وبتاريخ ٢٠ أكتوبر، كانت 

التحالفات السياسية الكربى ال تزال غري قادرة عىل االتفاق عىل 
تشكيل حكومة جديدة. وخالل مفاوضات تشكيل الحكومة 

غري املنهجية، واصلت وزارات الحكومة العراقية العمل تحت 
إرشاف وزراء ترصيف األعامل وموظفي الخدمة املدنية 

املهنية. الشكل ١٫٢ يعرض طبيعة انجازات مسابقة آذار/مارس 
املحدودة، والتي مل ترتك ألكرب متنافسني سوى مقعدين فقط يف 
مجلس النواب الجديد (CoR) وتركت كالً منهام يف حاجة إىل 
٧٠ مقعدا للوصول لعدد ١٦٣ مقعد الالزمة لتشكيل حكومة 

جديدة. 
الشكل ١٫٣ يظهر الفرق بني التطورات التي أعقبت 

االنتخابات يف ٢٠١٠ مع األحداث الرئيسية يف ٢٠٠٥-٢٠٠٦ يف 
عملية تشكيل الحكومة. 

استمرار املفاوضات
واصلت التكتالت االنتخابية الرئيسية يف هذا الربع من السنة 

محاوالتها لتشكيل ائتالف قادر عىل الحصول عىل ال ١٦٣ مقعد 
املطلوبة. ويف ١ ترشين األول/أكتوبر ٢٠١٠، أقر مقتدى الصدر، 
الذي فاز حزبه ب ٣٩ مقعداً، رئيس الوزراء نوري املاليك لوالية 

ثانية يف منصبه، ليعكس، وبشكل مفاجئ، معارضته طويلة 
األمد إلدارة املاليك لفرتة ثانية. ومع ذلك، فحتى مع دعم من 

التيار الصدري، إال أّن ائتالف دولة القانون (SoL) الخاص 
برئيس الوزراء املاليك ال يزال بحاجة إىل حلفاء إضافيني لتشكيل 

الحكومة الجديدة.٧ 
وقد أجرى تكتّل العراقية الخاص برئيس الوزراء السابق 
إياد عالوي مناقشات مع جميع الكتل الرئيسية األخرى يف 

هذا الربع من السنة ولكن مل يتمكن من حشد تعهدات أكيد 
بدعمهم له. ووفقاً ملسئولني يف الحكومة العراقية، فقد تراجع 

رئيس الوزراء السابق عالوي عن إرصاره السابق الخاص بتوليه 
منصب رئيس الوزراء يف الحكومة الجديدة وأشار إىل استعداده 

إىل التوّصل لحل وسط. ولكن ويف أعقاب تأييد مقتدى الصدر 

وسوف يشّكل املتعاقدون يف كالً من مجاالت األمن والطريان 
أكرث من نصف املوظفني. 

دعم الوجود يف املحافظات 
وافقت وزارة الدفاع عل السامح لوزارة الخارجية باستعامل 
برنامج زيادة الدعم اللوجستي املدين (LOGCAP) وآليات 

تعاقد وكالة الدعم اللوجستي الدفاعية لتلبية احتياجات دعم 
الحياة والغذاء والوقود الالزمة للقنصليات ومكاتب فروع 

السفارة. وسوف تنقل وزارة الدفاع أيضاً إىل وزارة الخارجية ٦٠ 
 (MRAP) مركبة من املركبات املحصنة ضد األلغام والكامئن
واملعدات الفائضة األخرى لالستخدام يف املحافظات. وال تزال 
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ائتالف دولة القانون ٨٩ مقعد
 التحالف الوطني العراقي
٧٠ مقعد

 العراقية ٩١
مقعد

تحالف وحدة العراق ٤ مقاعد

التوافق العرقي ٦ مقاعد

 االئتالف الكردستاين ٤٣
مقعد

 قامئة متغرية ٨
مقاعد

KIU/KIG
٦ مقاعد

 األقليات ٨
مقاعد

 إجاميل ٥٧
مقعد كردي
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النتائج النهائية املعتمدة النتخابات شهر آذار/مارس ٢٠١٠ 
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يوم اإلنتخابات

 إصدار الهيئة العليا املستقلة
لإلنتخابات للنتائج

رئيس القضاء يعتمد النتائج

الجلسة األوىل ملجلس النواب
العراقي 

 انتخاب مجلس النواب العراقي
لرئيس الوزراء

شغر جميع مناصب مجلس الوزراء
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تشكيل الحكومة: ٢٠٠٥−٢٠٠٦ يف مقابل ٢٠١٠

P AP TP VP WP QPP QAP QTP QVP QWP
األيام التي تلت اإلنتخابات
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2010
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ووتكتّل العراقية بوضع العداوات التي طال أمدها بينهم 
جانباً واالنضامم معاً ليشّكلوا حكومة ذات قاعدة عريضة من 

التكتالت االئتالفية. ويف حال استمرت حالة الجمود لفرتة أطول، 
فإّن العديد من املسئولني يف الحكومة العراقية يقرتحون عىل 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أن القضاء العراقي 
ميكنه أن يلعب دوراً أكرب يف التوصل إىل نوع ما من الرتتيبات 

الحكومية. الشكل ١٫٤ يبني بعض من التطورات السياسية 
الكبرية يف هذا الربع السنوي.

النظام اإلداري

جدول أعامل الحكومة الجديدة
سيكون عىل الحكومة الجديدة يف العراق، ومبجرد تشكيلها، أن 

تواجه وبرسعة التحديات العديدة التي تركت بدون حل من 
اإلدارة السابقة.٨

املصالحة الوطنية. سيكون وضع كركوك املتأزّم 
والقضايا ذات الصلة بني العرب واألكراد ذات أولوية بالنسبة 

للحكومة الجديدة. القضايا العربية الكردية، تعد مع ذلك، 
مجموعة فرعية واحدة من مجموعة أوسع من القضايا التي 

للامليك، ذُكر أّن تكتّل العراقية يجري مفاوضات مع بعض 
رشكاء االئتالف الصدري يف االئتالف الوطني العراقي، مبا يف 

ذلك املجلس األعىل اإلسالمي العراقي (ISCI) وحزب الفضيلة 
اإلسالمي العراقي. 

ومن أوائل ترشين األول/أكتوبر، امتنع االئتالف الكردستاين 
من التعبري عن الدعم العلني ألي من ائتالف دولة القانون 
أو تكتّل العراقية. ولكن وبدون الدعم من أعضاء مجلس 

النواب ال ٥٧ الذين ينتمون إىل االئتالف الكردستاين، يعد من 
الصعب أن نحدد أي من املرشحني الرئيسيني ميكن أن يشّكل 
الحكومة، وذلك ما مل يقم كالً من تكتّل ائتالف دولة القانون 
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التطورات الهامة حول املفاوضات الخاصة بتشكيل الحكومة، ٢٠١٠/١٩/٧–٢٠١٠/١٩/١٠ 
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هذا التعداد، سوف يكون هو أول تعداد يجرى ملعرفة عدد 
سكان العراق بالكامل منذ عام ١٩٨٧. وسوف تؤثر نتائجه عىل 
القرارات حول توسيع نطاق حكومة إقليم كردستان (KRG) يف 

األرايض املتنازع عليها خارج حدودها الجنوبية. 

إعادة النظر يف قانون األقاليم؟
يف أوائل أيلول/سبتمرب، أعلن مسئولون يف مجلس محافظة 

البرصة أنّهم يقومون بإعادة تنشيط الجهود الرامية إىل تحويل 
البرصة اىل إقليم بعد تشكيل الحكومة الجديدة وتوليها 

مناصبها، وهو األمر الذي من املحتمل أن يزيد من تعقيد 
العالقات بني بغداد واملحافظات. ويسمح القانون الذي 

يحكم تشكيل األقاليم ملحافظة أو اثنني أن يشكلوا إقليم، 
والذي يحكمه ساعتها املجلس الترشيعي الذي ميتلك سلطات 
كبرية. وكانت قد فشلت من قبل، يف أوائل عام ٢٠٠٩، جهود 
السياسيني الشيعة البارزين يف محافظة البرصة الغنية بالنفط 

لتشكيل إقليم، وذلك عندما مل يتمكنوا من جمع توقيعات 
كافية إلجراء استفتاء حول هذه القضية.١١ 

األمن

وفقاً لوزارة الصحة التابعة للحكومة العراقية، فقد شهد شهر 
أيلول/سبتمرب أقل عدد من القتىل العراقيني من أعامل العنف 
وذلك منذ كانون الثاين/يناير ٢٠١٠٫١٢ فقد انخفضت الهجامت 

خالل شهر رمضان (من ١١ آب/أغسطس - وحتى ١١ أيلول/
سبتمرب) بنسبة ١٨٪ عن املستويات يف العام املايض. لكن 

استمر استهداف أفراد قوات األمن العراقية ومسئويل الحكومة 
العراقية، حيث تركّز القوى املناهضة للحكومة عىل ما يبدو 

عىل مهاجمة مؤسسات الدولة العراقية.١٣ 

أولويات القوات األمريكية يف العراق
يف آب/أغسطس، وصف كالً من مسئويل وزارة الدفاع ووزارة 

الخارجية األربعة مجاالت الرئيسية للرتكيز عليها من ِقبل 
القوات األمريكية يف العراق يف الفرتة من اآلن وحتى كانون 

األول/ديسمرب ٢٠١١:١٤
توفري األمن لوزارة الخارجية وأفراد الواليات املتحدة 

اآلخرين
تدريب والتجهيز باملعدات ودعم قوات األمن العراقية

يجب معالجتها لتحقيق قدر من املصالحة الوطنية الدامئة، 
وذلك جنباً إىل جنب مع تحقيق التكامل بني معظم التابعني 
لحركة أبناء العراق السنية (SOI) مع قوات األمن العراقية 

وإظهار سلطات الحكومة بني بغداد واملحافظات. 
األمن. ال تزال املهام الجارية الخاصة بتوفري األمن 

الداخيل يف العراق وإعادة بناء قدرات قوات األمن العراقية 
لحراسة حدود البالد متثّل التحديات األكرث أهمية. ويجب 

عىل الحكومة الجديدة أن توازن بني أي نفقات أمنية 
مقرتحة يف مقابل الحاجة الحالية لتحسني الخدمات العامة 

األساسية. ٩
االقتصاد. يتوقف ازدهار العراق يف املستقبل عىل 

قطاع الهيدروكربون. وسوف يكون إعداد حزمة من القوانني 
املنظمة لقطاع الهيدروكربون واملتوقفة منذ فرتة طويلة هو 
األولوية الرئيسية ملجلس النواب، وكذلك صياغة ترشيعات 
إضافية ترمي إىل تحفيز منو تلك األجزاء من القطاع الخاص 
العراقي والتي ال تعتمد مبارشة عىل الهيدروكربونات. وقد 
اختتم مجلس النواب السابق أعامله بدون أن يتجاوز أكرث 

من ٧٠ قانوناً مقرتحاً لإلصالح االقتصادي. 
سيادة القانون. يعمل الفساد املتوطّن عىل تقويض 
الثقة املحلية والدولية يف الحكومة العراقية. وقد يحاول 

مجلس النواب معالجة هذا عن طريق إصدار قوانني جديدة 
ملكافحة الفساد، وإجراء إصالحات تنظيمية، وتحسني األمن 

القضايئ، وإصالح نظام العقوبات. 
الوظائف. سيكون لدى الحكومة الجديدة الفرصة 

لتعيني مؤيديها يف مناصب يف كل وزارة ومنصب هام، مبا يف 
ذلك منصب مفوض لجنة النزاهة. وإذا حدث استبدال كامل 

لجميه املسئولني املوجودين، فذلك يعني أّن العديد من 
أفراد الحكومة العراقية سيقالون من مناصبهم بعد سنوات 

من تلقي التدريب املكلّف من املستشارين األمريكيني. 

الحكومة العراقية تؤّخر مرة أخرى القيام بإجراء تعداد السكان 
الوطني

يف أوائل ترشين األول/أكتوبر، أّجلت وزارة التخطيط والتعاون 
اإلمنايئ (MoPDC) القيام بالتعداد الوطني للسكان يف العراق 
من ٢٤ ترشين األول/أكتوبر ٢٠١٠، إىل ٥ كانون األول/ديسمرب 
٢٠١٠٫١٠ وقد تّم تأجيل التعداد السكاين أكرث من مرة منذ عام 

٢٠٠٧ بسبب التوترات الطائفية وأعامل العنف. ووفقاً ملسئولني 
يف الحكومة العراقية، كانت املخاوف من تفاقم التوترات 
بني العرب واألكراد يف محافظة نينوى ومحافظة متيم هي 

العوامل الرئيسية وراء هذا التأخري األخري. وعندما يتم إجراء 

������	�����	�����	����	�����	�����	��JKL$



������	�����	�����	����	�����	����� I  W

������	�����	�����	����	�����	�����	��JKL$

متزايد فيها. ويف أواخر متوز/يوليو، قتل صاروخ ثالثة من 
املتعاقدين األمنيني الذين يعملون يف املنطقة الدولية وجرح 

١٥ آخرين. ويف أيلول/سبتمرب، ُرضبت أكرث من ٢٠ من هجامت 
النريان غري املبارشة يف املنطقة الدولية. وقد هوجمت عىل األقل 

قافلة واحدة لفريق إعادة اإلعامر أيضاً يف هذا الربع السنوي. 
ففي يوم ٢٣ آب/أغسطس، أصيبت قافلة كانت تقل أفراد 

من فريق إعادة اإلعامر قرب املوصل برضبة من صاروخ، مام 
تسبب يف إصابات طفيفة عديدة.١٧ 

قصفت قافلة لألمم املتحدة
يف ١٩ ترشين األول/أكتوبر، وعقب اجتامع يف النجف مع آية 
الله العظمى عيل السيستاين ملناقشة الجهود الجارية لتشكيل 

حكومة جديدة، تم قصف موكب املمثل الخاص لألمم املتحدة 
أد ميلكرت بواسطة أجهزة متفجرة مرتجلة. ومل يصب ميلكرت 

بأذى، ولكن تّم اإلبالغ عن مقتل ضابط رشطة عراقي.١٨ 

استمرت الهجامت ضد املدنيني العراقيني، وقوات األمن، 
ومسئويل الحكومة

ففي األسابيع السابقة النتهاء املهمة القتالية للواليات املتحدة، 
تم تنفيذ العديد من الهجامت اإلرهابية الكبرية يف أنحاء 

العراق:١٩
٢٦ متوز/يوليو، كربالء—تم تفجري سيارتني مفخختني 
بالقرب من إحدى نقاط التفتيش، مام أدى إىل مرصع أكرث 

من ٢٠ فرد.
١٧ آب/ أغسطس، بغداد—هجوم انتحاري عىل 

محطة توظيف تابعة لوزارة الدفاع العراقية مام أسفر عن 

االستمرار يف القيام مبهام مكافحة اإلرهاب املشرتكة مع 
قوات األمن العراقية

إدارة عملية انسحاب القوات األمريكية املتبقية يف 
العراق

كام أكّد مسئولو وزارة الدفاع أن الجيش األمرييك ووزارة 
الخارجية سوف يقّدمون الكثري من الوقت والجهد يف مراقبة 

الوضع يف شامل العراق، وسيعملون عىل محاولة تخفيف حدة 
التوتر هناك. 

قدرات قوات األمن العراقية
تسلّمت قوات األمن العراقية، يف هذا الربع السنوي، ١١ دبابة 
إبرامز األمريكية الصنع M١ وأكرث مع ١٢٩ من املقرر وصولهم 

بحلول كانون األول/ديسمرب ٢٠١١٫١٥ ويف أيلول/سبتمرب ، 
وافقت اإلدارة األمريكية عىل بيع ١٨ مقاتلة من طراز إف ١٦ 
للعراق، كام تسلّمت البحرية العراقية أوىل زوارق الدورية ال 
١٥ التي تّم رشاؤها من الواليات املتحدة.١٦ وسيكون التحدي 

املتمثّل اآلن متعلّق بإعداد أعداد من األفراد املدربني لتشغيل 
الدبابات والطائرات والسفن؛ وذلك لتطوير نظام الدعم 

اللوجستي لدعمهم؛ وإىل صياغة قواعد تحكم عملية توظيف 
هذه اإلدارة.

تكرار استهداف أفراد الواليات املتحدة 
يف هذا الربع السنوي تّم إلقاء قذائف هاون وصواريخ يف 

املنطقة الدولية يف بغداد (IZ)—وهي موطن سفارة الواليات 
املتحدة والعديد من املباين الحكومية العراقية—مع انتظام 
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وجهة نظر أحد السياسيني
يف ٤ ترشين األول/أكتوبر ٢٠١٠، التقى 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
مع صفية السهيل، وهي عضو يف مجلس 

النواب العراقي. وكانت قد انتخبت أوالً يف 
مجلس النواب يف ٢٠٠٥ عىل الئحة رئيس 

الوزراء السابق إياد عالوي، ولكن أعيد 
انتخابها يف ٢٠١٠ عىل أنها أحد أعوان 

رئيس الوزراء نوري املاليك يف ائتالف دولة 
القانون. 

وقد ولدت اليربالية املستقلة الغنية 
عن التعريف، السهيل يف بريوت وعاشت 
يف عامن وباريس وواشنطن العاصمة يف 
كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢، والتقت مع 
رئيس الوزراء الربيطاين السابق توين بلري 

ملناقشة انتهاكات النظام البعثي يف مجال 
حقوق اإلنسان. ويف لقائها مع املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق، عرضت 
السهيل وجهة نظرها حول مجموعة 

واسعة من املواضيع، مبا يف ذلك آرائها 
الخاصة حول الجهود األمريكية إلعادة 

اإلعامر، وتطوير املؤسسات الدميقراطية 
يف العراق، وحقوق املرأة، ودور الثقافة يف 

تحقيق املصالحة الوطنية، والفساد: 
برامج الواليات املتحدة إلعادة 
األعامر. يف رأيها، تقول بأّن العديد 

من املواطنني ال يفهمون نطاق جهود 
إعادة اإلعامر األمريكية ألن املشاريع 

البارزة التي نّفذت قليلة جداً والتي 
كانت واضحة للجميع كدليل عىل التزام 

الواليات املتحدة نحو العراق. وقد 
جعل من الصعب صغر حجم مشاريع 

البناء التي متولها الواليات املتحدة 
وطبيعة مبادرات تطوير القدرات التي 

يصعب مالحظتها جميعاً، عىل العراقيني 
أن يفهموا كيف تغرّيت بالضبط نوعية 

حياتهم لألفضل من خالل وجود 
الواليات املتحدة يف تلك البلد. فمهام 

كانت فعالية املشاريع الفعلية، فإذا مل 
ينظر إليها العراقيني عىل أنّها فعالة، 

فإّن الواليات املتحدة مل تستفد من كل 
ما ميكن االستفادة منه من استثامراتها. 

وقد أوردت السهيل هذه النقطة، 
قائلة: "إذا كنت تعيش يف مجتمع 

وتربع شخص لتوسيع محطة معالجة 
املياه يف منطقتكم، فمن غري املحتمل 

أن ال تعرف األرسة البسيطة من تربعوا 
باملال."

الدميقراطية. علّقت عىل خيبة 
األمل عىل نطاق واسع بني الناخبني 

العراقيني الذين لديهم صعوبة يف فهم 
كيف ميكن للدميقراطية أن تحّسن من 

أوضاع حياتهم. وأكدت عىل أّن عدم 
وجود وظائف جيدة وفرص للتعليم 
تزيد من هذه املهزلة، مام أدى إىل 

عدم ثقة املواطنني يف مؤسسات الدولة. 
ومن وجهة نظرها، فإّن التفاؤل بشأن 

احتامالت الدميقراطية التي تلت اسقاط 
صدام قد تبّددت و "أصبح الدميقراطيني 

يف العراق يتامى." 
حقوق املرأة. الحظت أن إعالن 

حكومة دستورية يف أعقاب الغزو عام 
٢٠٠٣ أثّر سلبياً يف بعض املكاسب 

التي حققتها املرأة العراقية يف القرن 
العرشين. وعىل وجه الخصوص، قالت 

بأّن املادة ٤١ من الدستور العراقي 
التي تسمح للمواطنني بتحديد أحوالهم 
الشخصية وفقا لدينهم أو طائفتهم أو 

معتقدهم-توفّر غطاء قانونياً ممكناً 
للراغبني يف التعامل باألصولية اإلسالمية 
يف أحوال األرسة والتي تقلل من حقوق 
املرأة. فبينام يتم االعرتاف بإحراز بعض 

التقدم، إال أّن اعتقادها الراسخ بأن 
"املرأة العراقية لديها طريق طويل 

لتقطعه" قبل تحقيق املساواة الحقيقية 
والتمكني. 

الثقافة. إنها تدعو إىل تجديد واسع 
النطاق للثقافة كوسيلة إليقاظ الشعور 

اإليجايب للقومية الشاملة بني مختلف 
الفئات العراقية الدينية والعرقية. 

وأعربت عن أسفها للغرائز املذهبية 
للعديد من الشخصيات السياسية 
البارزة، مام يدل عىل أن املصالحة 

الوطنية الدامئة لن تتحقق إال عندما 
يتجاوز العراقيني الوقوف عند مصالح 

املجموعة الضيقة. ولتحقيق ذلك، 
حثت عىل زيادة الدعم العراقي ودعم 
الحكومة األمريكية للكتاب والصحفيني 

املستقلني واملعلّمني. 
الفساد. أدى نقص العراقيني للثقة 

يف الحكومة إىل وجهة نظر منترشة 
عىل نطاق واسع مفادها أنّه، من أجل 
تحسني املرء ألحواله يف املجتمع، يجب 
عليه ال محالة إما املشاركة يف األنشطة 

الفاسدة أو أن يغض الطرف عنها. ولدى 
عودتها إىل العراق يف ٢٠٠٣، أصيبت 

بصدمة من جراء سنوات الديكتاتورية 
والقمع التي أّدت إىل عجز واضح لدى 

العديد من العراقيني يف معرفة الصواب 
من الخطأ والترصف عىل هذا النحو. 
فالعادات التي اتبعت لتسيري الحياة 

يف عهد صدام ال تتفق مع تلك الالزمة 
لبناء مجتمع مدين. وأشار السهيل إىل 
التعليم بوصفه الوسيلة األكرث فاعلية 

لتعزيز العادات املفضية إىل الحكم 
الذايت وسيادة القانون، مام يعني أنه 

ال ميكن معالجة مشكلة الفساد إال من 
خالل بذل جهود مع األجيال متعددة. 
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وتتضمن األمثلة:٢٠ 
يف أوائل آب/أغسطس، بغداد—قتل ٨ من أفراد 

رشطة املرور عىل األقل خالل سبعة أيام.
٢٥ آب/أغسطس، بغداد—قتل ١١ فردا وأصيب حوايل 

٤٠ عىل إثر انفجار سيارة مفخخة خارج قسم من أقسام 
الرشطة.

٥ أيلول/سبتمرب، بغداد—قتل ٤ جنود عراقيني أثناء 
محاولة صد هجوم انتحاري متعدد الجوانب عىل املقرات 

العسكرية.
يف منتصف أيلول/سبتمرب يف املوصل—قتل ما ال يقل 

عن ٩ جنود عراقيني بواسطة جهاز تفجري يدوي الصنع بينام 
كانوا يف وقت راحتهم. 

ويف أواخر أيلول/سبتمرب وبالقرب من الفالوجة—قتل 
ثالثة من أفراد الرشطة بواسطة تفجري انتحاري.

مرصع ما يزيد عن ٥٠ شخص وإصابة أكرث من ١٠٠. وأكرث 
الضحايا كانوا منتظرين يف الصف للتقدم من أجل االلتحاق 

بالجيش العراقي.
٢٥ آب/أغسطس، مدن متعددة—يف هجوم منسق 

يحمل بصامت تنظيم القاعدة يف العراق، حيث قام 
اإلرهابيون بقصف ١٣ مدينة مام أدى إىل مرصع ما يزيد 

عن ٥٠ شخصاً. ويف الكوت، تلك املدينة الجنوبية التي تنعم 
بالسالم يف العادة، وقع أعنف هجوم حيث انفجرت سيارة 
مفخخة بالقرب من املباين الحكومية، مام أسفر عن مقتل 

١٥ شخصا عىل األقل. 

واستمرت أفراد قوات األمن العراقية يف تحمل وطأة الكثري 
من أعامل العنف، عرب هجامت صغرية تستهدف الجيش 

العراقي ووحدات الرشطة العراقية عىل نحو منتظم.
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تشكيل الحكومة – فمع انخراط السياسيني رفيعي املستوى 
يف النقاش، استفاد الجهاز اإلداري خربة كبرية وثقة تضمن 

استمرار العمليات اليومية يف الحكومة العراقية. ويف محادثات 
مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق خالل هذا الربع 

السنوي، أشار مسئولون أمريكيون إىل الخربة التي اكتسبها 
هؤالء املديرون كإحدى الفوائد القليلة لهذا الركود السيايس 

املطول. إال أن قضايا األمن مستمرة يف إضفاء تأثري سلبي عىل 
مسئويل الحكومة حيث أنه خالل هذا الربع السنوي كان 

العديد من موظفي الحكومة العراقية هدفا ملحاوالت االغتيال. 
يورد الجدول ١٫١ أمثلة ملثل هذه املحاوالت وما أسفرت عنه.

االقتصاد

يف ٨ ترشين األول/أكتوبر ٢٠١٠، وافق صندوق النقد الدويل 
عىل منح مبلغ ٧٤١ مليون دوالر إىل العراق كجزء من قرض 

أكرب يبلغ ٣٫٧ مليار دوالر متت املوافقة عليه يف شباط/
فرباير وذكر أن العراق مستمر يف عمل "تقدم جيد" يف إضفاء 
االستقرار عىل االقتصاد وإعادة بناء املؤسسات املالية.٢٢ وأشار 
صندوق النقد الدويل إىل أن التضخم ظل منخفضا وأن معدل 

الرصف ظل مستقرا.٢٣

خطة التنمية الوطنية
يف متوز/يوليو، كشف رئيس الوزراء املاليك عن خطة التنمية 
الوطنية للعراق (NDP) (٢٠١٠-٢٠١٤) والتي تبلغ قيمتها 

١٨٦ مليار دوالر. وتتضمن خطة التنمية الوطنية برنامجا مدته 
خمس سنوات للنمو االقتصادي والتنمية االجتامعية يقوم عىل 
٢٫٨٣١ مرشوعا. وتتوقع الحكومة العراقية أن تساهم بـ٥٣٫٧٪

من مبلغ الـ١٨٦ مليار دوالر، ويقوم القطاع الخاص بتمويل 
نسبة الـ٤٦٫٣٪ الباقية. خالل هذا الربع السنوي، كشفت 

الحكومة العراقية عن املزيد من التفاصيل حول كيفية قيام 
خطة التنمية الوطنية بتوزيع اإلنفاق حسب املحافظة، وهو ما 

تم تلخيصه يف الشكل ١٫٥٫٢٤

ميزانية الحكومة العراقية لعام ٢٠١١
ويف أواخر أيلول/سبتمرب، أعلن مسئولون من وزارة املالية 

(MOF) أن الوزارة قد انتهت من إعداد مرشوع امليزانية لعام 
٢٠١١. وتقوم امليزانية  ذات الـ٨٦٫٤ مليار دوالر عىل افرتاض 
أن األسعار العاملية للنفط سوف تستقر عند معدل ٧٠ دوالرا 

وقد رضب العنف بشدة أفرادا سابقني يف منظمة أبناء 
العراق يف الشهور األخرية. خالل هذا الربع السنوي، ذكرت 

القوات األمريكية العاملة يف العراق أن ٣٢ فردا عىل األقل من 
منظمة أبناء العراق قد قتلوا وأصيب عدد أكرب منهم بجراح. 

ومن بني عدد ٩٤,٠٠٠ شخصا تابعني ملنظمة أبناء العراق 
ونقلهم الجيش األمرييك إىل عهدة الحكومة األمريكية، ال يزال 
٥٠،٠٠٠ منهم بدون عمل.٢١ وللمزيد عن منظمة أبناء العراق، 

انظر الباب ٤. 

استهداف املوظفني الحكوميني
ملد تزيد عىل سبعة أشهر ومنذ االنتخابات الربملانية، كان 

املوظفون املدنيون العراقيون ذوي الوظائف املتوسطة املستوى 
هم الذين تحملوا املسئولية األكرب يف إدارة الحكومة العراقية. 

ورمبا شكل هذا استفادة غري مقصودة فيام يتعلق بتعليق 
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ملحوظة: يستثني هذا  املخطط املحافظات الثالث التي متثّل املنطقة الكردستانية (دهوك وأربيل والسليامنية)، والتي ذكر أنّها تحصل 
عىل ١٧٪ من ال١٨٦ مليار دوالر املخصصة حسب خطة التنمية الوطنية.

املصادر: GOI, MoPDC, ”خطة التنمية الوطنية (٢٠١٠–٢٠١٤) صيف،“ ٢٠١٠/١٠.
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إعادة اإلعامر، واألمن، والتنمية 
االقتصادية يف منطقة كردستان

سافر مسئولون لدى املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق إىل إقليم كردستان يف أواخر أيلول/

سبتمرب لالجتامع مع مستشاري إعادة اإلعامر 
األمريكيني ومسئولوا حكومة إقليم كردستان، مبا 
يف ذلك رئيس الوزراء. املوضوعات التي نوقشت 

تضمنت ما ييل: 
برنامج إعادة اإلعامر الخاص بالواليات 

املتحدة. إنشاء "ثقافة الدوام" هو الهدف 
املعلن لفريق إعادة اإلعامر اإلقليمي التابع 
للواليات املتحدة (RRT) ومقره يف أربيل. 

ونظراً ألّن اقتصاد إقليم كردستان قوي نسبياً 
وكذلك مؤسسات النظام اإلداري العاملة، 

فقد ذكر فريق إعادة اإلعامر اإلقليمي بأنه 
قادر عىل الرتكيز عىل القضايا من الدرجة 

الثانية، مثل تعزيز حرية الصحافة، وتشجيع 
مشاركة املواطنني يف الحكومة، ودعم الربامج 
الثقافية التي تهدف إىل تعزيز حقوق املرأة 

واألقليات. ويعد فريق إعادة اإلعامر اإلقليمي 
ذات قدم راسخة يف املجتمع، ويقوم بعمل 

أكرث من ٤٠ من الرحالت خارج مجمعها كل 
أسبوع، ويعمل عىل االقتصاد املحيل لسد 

بعض احتياجاته األساسية لدعم الحياة، مبا يف 
ذلك الغذاء وخدمات التنظيف. ونظراً ألنها 

سوف تستغرق عدة سنوات حتى تقوم وزارة 
الخارجية ببناء وفتح القنصليات املخطط لها 
يف أربيل، فإّن فريق إعادة اإلعامر اإلقليمي 

يعمل عىل سد هذه الفجوة وأداء املهام 
التقليدية التي ينفذها املوظفني القنصليني 
يف بلدان أخرى. وتشمل هذه املهام تقديم 

التأشريات، والتعامل مع مسئويل حكومة 

إقليم كردستان يف الشؤون 
االقتصادية، وإدارة مبادرات 
التنمية التي متولها الواليات 

املتحدة. 
األمن. القوات األساسية 

املسئولة عن األمن يف إقليم 
كردستان، هي أسايش' 

والبيشمركة. وتركّز أسايش' 
عىل املسائل األمنية الداخلية، 

مثل االستخبارات والداخلية 
الرشطة، يف حني تقوم 

البيشمركة بالرتكيز األسايس 
عىل األمن الخارجي. وقد 

قدر املسئولني الكردستانيني أن مجموع 
املوظفني يف البيشمركة حوايل ١٩٠,٠٠٠ منهم 

حوايل ١٠٠,٠٠٠ حالياً يف الخدمة الفعلية. 
وباإلضافة إىل القيام بدوريات عىل الحدود 

الخارجية والداخلية املتنازع عليها بني 
إقليم كردستان وبقية العراق، فقد طولبت 

قوات البيشمركة من قبل الحكومة العراقية 
باملشاركة يف العمليات األمنية يف "األدىن ١٥" 

من املحافظات بالتنسيق مع قوات األمن 
العراقية. وىف محادثات مع املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق ّرصح وزير 

شئون البيشمركة يف حكومة إقليم كردستان 
أن الخطط الحالية تطالب بزيادة قسمني 

جديدين من البيشامركة، يبلغ عدد قوات كل 
منهم ١٥,٠٠٠. وأشار إىل أن جنود البيشمركة 
يتطلبون املزيد من التدريب املتقدم وخاصة 

يف مجال جمع املعلومات االستخبارية 
وتحليلها، ولكن حكومة إقليم كردستان تفتقر 

إىل ميزانية كافية لتمويل مثل هذه الربامج.
التنمية االقتصادية. الرشكات العربية 

والرتكية هي أكرب املستثمرين يف إقليم 
كردستان. فمنذ آب/أغسطس ٢٠٠٨، قدمت 

الدول العربية حوايل ٧٤٪ من ٣٫٦ مليار 
دوالر من االستثامرات االجنبية يف املنطقة، 

بقيادة رشكات مقرها يف الكويت (١٫٥ 
مليار دوالر) ولبنان ومرص واألردن. كام أّن 

الرشكات الرتكية هي أيضا نشطة جداً يف 
املنطقة. ومن بني الرشكات األكرث من ١٢٠٠ 

رشكة أجنبية عاملة يف أكرب ثالث مدن يف 
إقليم كردستان، يوجد ٧٣٠ منهم رشكات 

تركية. ومع ذلك، فإن الرشكات الرتكية متيل 

اىل أن تكون أكرث انخراطاً يف التجارة والتبادل 
التجاري عىل مستوى منخفض، بدالً من 

الدخول يف املشاريع األكرب املمولة من قبل 
العديد من الرشكات العربية. ووفقا ملسئويل 

حكومة إقليم كردستان، فإّن يئة االستثامر 
يف املنطقة قد رّخصت ٣٠٫٥ مليار دوالر 

قيمة املرشوعات منذ منتصف عام ٢٠٠٦. 
ومن هذه املشاريع، حوايل ١٠٪ كاملة 

وأكرث من ٣٠٪ ال تزال جارية. ومتول نحو 
٢٣٪ من هذه املشاريع من قبل مستثمرين 
أجانب فقط،و ٥٪ من املشاريع مشرتكة بني 
العراقيني (معظمهم من األكراد) والرشكات 

الدولية، والباقي ٧٢٪ متول بالكامل من قبل 
مستثمرين عراقيني. ويف حني أن القوانني يف 
املنطقة تجذب الرشكات (حوافز االستثامر 

تشمل األرايض املجانية، الحصول عىل إعفاء 
رضيبي ملدة ١٠ أعوام، وإعفاء ٥ سنوات 

من رسوم االسترياد)، إال أّن الفساد واإلفراط 
املوجود يف القطاع العام ميثّل مشاكل 

مستمرة. ووفقا ألحد املسئولني، فمن بني 
السكان بنحو ٤٫٥ مليون شخص يف إقليم 

كردستان، يعمل حوايل ١ مليون يف األعامل 
الحكومية. 

التعليم العايل. يرشع املسئولون 
يف حكومة إقليم كردستان حالياً يف جهد 

طموح لتحديث تدريب املعلمني ومناهج 
الجامعة. فمنذ صدور قانون ٢٠٠٩ الخاص 

بإصالح نظام التعليم العايل يف حكومة إقليم 
كردستان، فإّن التطلّعات اآلن تتجه نحو 

االستكامل الناجح لربامج تدريب املعلمني. 
ووفقا لوزير التعليم العايل والبحث العلمي 

يف حكومة إقليم كردستان، مع ذلك، فإن 
الجهد الستبدال نظام املحسوبية القديم 

ونظام تعزيز األسبقية قوبل مبقاومة كبرية 
من األعضاء املؤيّدين له عىل املدى الطويل 

من أساتذة الجامعات والتي تّم التغلب عليها 
فقط بعد تدخل رئيس الوزراء. وبالرغم 

من هذه الجهود اإلصالحية، فإّن الجامعات 
املعتمدة ال ١٢ املحلية العاملة يف إقليم 

كردستان ال تزال غري قادرة عىل توفري فرص 
للطالب البالغ عددهم ٤٢,٠٠٠ التي تشري 
التقديرات إىل أنهم يسعون للحصول عىل 

التعليم العايل. 
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دوالر. وقد حصل خالف شديد حول تقدير مكتب املحاسبة 
الحكومية بني وزارات الدفاع والخارجية والخزانة األمريكية 
ووزارة املالية العراقية والتي أشارت إىل التحديات التي تم 

اعتبار وذكر هذه األرقام يف ضوئها.٢٦ وكام هو مناقش يف 
القسم ٢، يعتقد صندوق النقد الدويل أن األداء املايل للعراق 

قد تحسن. وقد أسفر كل من تقليل اإلنفاق الحكومي والعوائد 
النفطية األكرب مام هو ظاهر والتضخم املنخفض واملعدل 

املستقر لسعر الرصف عن فائض يف امليزانية خالل النصف األول 
من عام ٢٠١٠، كام عكس تقدما يف إقامة اإلصالحات الهيكلية. 
إال أنه طبقاً لتحليل صندوق النقد الدويل "فإن كال من التوازن 

املايل والحساب الحايل يظهران عجزا" يف ٢٠١٠-٢٠١١، ومن 
املتوقع أن يتسبب انخفاض إنتاج البرتول والصادرات يف 

انخفاض يف النمو االقتصادي.٢٧

املساعدة الدولية للعراق 
يف ٥ آب/أغسطس ٢٠١٠، قام مجلس األمن بتمديد تفويض 

 (UNAMI) بعثة مساعدة العراق التابعة لألمم املتحدة
ملدة عام. وقد تم إصدار القرار بتمديد تفويض بعثة مساعد 

العراق التابعة لألمم املتحدة حتى ٣١ متوز/يوليو ٢٠١٠ تحت 
الرعاية املشرتكة لكل من الواليات املتحدة واململكة املتحدة 
واليابان وتركيا ومرره مجلس األمن باإلجامع. يف ٢٠ ترشين 
األول/أكتوبر، كان عىل بعثة مساعدة العراق التابعة لألمم 
املتحدة عمل اجتامع رفيع املستوى ملناقشة إعالن باريس 

وفعالية املساعدة كام تنطبق عىل املساعدة الدولية للعراق. 
وإعالن باريس عبارة عن اتفاقية دولية تلزم أكرث من ١٠٠ دولة 

ومنظمة بزيادة جهودهم يف املساعدات التنموية كام تقوم 
بقياس النتائج. 

الطاقة

النفط
ابتداء من األول من ترشين األول/أكتوبر ٢٠١٠، بلغ سعر 

برميل نفط كركوك الخام ٧٨٫١٧ دوالراً يف السوق العاملي، وهو 
ما يعد انخفاضا بنسبة ٤٢٪ من األسعار التي بلغت ذروتها يف 

أعقاب الحرب حيث وصلت إىل   ١٣٤٫٢٦ دوالراً للربميل يف 
الربع السنوي الثالث للعام ٢٠٠٨ ولكنها ارتفعت بنسبة ١٢٠٪ 

عن أسعار ٢٠٠٩ التي كانت منخفضة وبلغت ٣٥٫٦٠ دوالراً 
للربميل.٢٨ وخالل هذا الربع السنوي، بلغ معدل إنتاج النفط 

للربميل يف العام القادم. ويفرتض املرشوع أيضا أن تكون هناك 
زيادة يف قيمة الصادرات من مستواها الحايل البالغ ١٫٨٥ 

مليون برميل يف اليوم (MBPD) إىل معدل ٢٫٤ مليون برميل 
يف اليوم لعام ٢٠١١ – وهي الزيادة التي قد تتعدى قدرة 

البنية األساسية البرتولية يف العراق وبالتايل قد ال تعزز من هذه 
الزيادة.٢٥ ويجب أن يوافق كل من الربملان العراقي الجديد 
والرئيس عىل امليزانية الجديدة قبل أن تصبح قانونا – وهي 

العملية التي من غري املرجح أن تحدث يف املستقبل القريب. 
يقوم الشكل ١٫٦ باملقارنة بني مرشوع ميزانية ٢٠١١ وسعر 

النفط الذي يفرتض أن يسود إىل ميزانيات وافرتاضات األعوام 
السابقة.

غموض أرقام ميزانية الحكومة العراقية 
تستمر أنظمة اإلدارة املالية الغري مالمئة للحكومة العراقية 

يف إعاقة جهود الحصول عىل صورة واضحة للموقف املايل يف 
العراق. وقد تم التدليل عىل هذه النقطة هذا الربع السنوي 

من خالل تقرير ملكتب املحاسبة الحكومية (GAO) يشري إىل 
أن العراق لديه فائض مرتاكم يف امليزانية يقدر بـ١١٫٨ مليار 
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التي يبلغ عمرها ٣٠ عاما يف وحول منشآت امليناء يف محافظة 
البرصة. وتقوم رشكة نفط جنوب العراق حاليا بتقييم العطاءات 

الخاصة باملرحلة الثانية.٣٣ 

تأمني منشآت النفط
خالل هذا الربع السنوي، تم اإلبالغ عن ثالثة هجامت عىل 

البنية األساسية للنفط والغاز يف العراق، مقارنة بأربعة من مثل 
هذه الهجامت يف الربع املايض. وعىل الرغم من أن أيا من هذه 
الهجامت مل يسفر عن رضر بالغ، إال أن حراسة األنابيب املمتدة 

يف العراق ومنشآت التصدير والتكرير يظل تحديا أمام رشطة 
حامية النفط العراقية. يف آب/ أغسطس، أبلغ لواء الرشطة 

العراقي املسئول عن رشطة النفط أن لديه نقصا يف األفراد يقدر 
بـ١٠٫٠٠٠ مقارنة بعدد ٤١,٠٠٠ املستهدف لحجم قوته. ٣٤

الكهرباء
خالل هذا الربع السنوي، وصلت إمدادات الكهرباء يف الرشكة 

الوطنية قياسا جديدا ملا بعد الغزو حيث وصل معدلها إىل 
٦,٥٤٠ ميجا وات (MG) وهو أعىل بنسبة ٥٪ من مستوى 

الربع السنوي املايض. وأنتجت مفاعالت الطاقة العراقية معدال 
يبلغ ٥,٨٩٤ خالل هذا الربع السنوي، وهو ما يزيد بنسبة ٨٪ 
عن الربع السنوي السابق – وهي الزيادة التي ترجع بشكل 

جزيئ إىل مخرجات مفاعالت البرتول. وقلت واردات العراق من 
الكهرباء بنسبة ١٣٪ عن الربع السنوي السابق، مبعدل ٦٤٦ 

ميجا وات، مع األخذ يف االعتبار أن ٧٧٪ من هذه الواردات يأيت 
من دولة إيران املجاورة.٣٥

الهجامت عىل البنية التحتية للكهرباء
تضاعفت الهجامت عىل البنية التحتية للكهرباء يف العراق خالل 

الربع السنوي املايض (من ١٦ إىل ٣٢)، ليشهد الربع السنوي 
الثالث زيادة يف الهجامت املبلغ عنها. األمثلة املتضمنة:٣٦

يف ٨ متوز/يوليو، غريب بغداد – تم تدمري برجي نقل 
كهرباء. 

يف ١٨ متوز/يوليو، محافظة األنبار – تم تدمري ثالثة 
أبراج لنقل الكهرباء.

يف ١٢ آب/أغسطس، املوصل – أوقفت هجمة ناجحة 
عىل مفاعل غاز املوصل اإلنتاج هناك ملدة يومني وعطل 

شبكة الطاقة الوطنية.

وبخالف حادثة املوصل، كان لهذه الهجامت تأثريات قليلة 
عىل توافر الطاقة الكهربائية. 

يف العراق ٢٫٣٣ مليون برميل يف اليوم حيث قل بنسبة ٢٪ عن 
الربع السنوي السابق وبنسبة ٧٪ عن الربع الثالث للعام ٢٠٠٩ 

والذي بلغ رقام قياسيا حيث بلغ معدل اإلنتاج ٢٫٤٩ مليون 
برميل يف اليوم. وبلغ معدل صادرات النفط الخام العراقي 

خالل الثالثة أشهر املاضية ١٫٨٥ مليون برميل يف اليوم وهو 
تقريبا نفس املعدل الذي شهده الربع السنوي املايض ولكن أقل 

بنسبة ٧٪ من نفس الفرتة يف العام املايض.٢٩ 

مستقبل صناعة النفط يف العراق
يف أوائل ترشين األول/أكتوبر رفعت وزارة البرتول تقديراتها 

حول احتياطيات النفط املثبتة بنسبة ٢٤٪ من ١١٥ مليار برميل 
إىل ١٤٣٫١ مليار برميل – وهو األمر الذي يضعها – إذا كان 
دقيقا – خلف السعودية ورمبا كندا. وقد ذكر مسئولون يف 

وزارة النفط العراقية مرارا نيتهم يف استغالل هذه االحتياطيات 
الهائلة ليك يزيدوا من مستوى اإلنتاج الحايل إىل أكرث من ١٢ 
مليون برميل يف اليوم خالل سبع سنوات. إال أن إنتاج النفط 
العراقي ظل راكدا نسبيا خالل السنتني األخريتني ليظل تحت 
٢٫٥ مليون برميل يف اليوم،٣٠ كام أن البنية التحتية املتجاهلة 
والبيئة األمنية والسياسية الغري مستقرة رمبا تؤثر بشدة عىل 

قدرة العراق عىل تحقيق الزيادة يف اإلنتاج.٣١ 

التوسع يف وجود رشكات خدمات النفط األمريكية
استمرت الرشكات األمريكية يف توسيع وجودها يف حقول النفط 

العراقية خالل هذا الربع السنوي. فقد أكملت هاليربتون 
ومقرها يف تكساس املرحلة األوىل من معسكرها الرئييس يف 

محافظة البرصة، لتنضم إىل بيكر هوفيز وشلمبريجر وويذرفورد 
هناك. وقد أعلنت هاليربتون أيضا أنها وافقت عىل رشوط 

معينة مع رشكة شل للعمل عىل تطوير حقل نفط املجنون ومع 
الرشكة اإليطالية إيني لتقديم خدمات الدعم الستغالل حقل 

الزبري.٣٢ 

مجلس الوزراء يوافق عىل مرشوع توسيع صادرات النفط 
الخام العراقي الذي متوله الحكومة العراقية

يف أوائل ترشين األول/أكتوبر وافق مجلس الوزراء عىل إنشاء 
املرحلة األوىل من مرشوع توسيع صادرات النفط الخام العراقي 
(ICOEE) ومنحت عقدا لإلنشاء واملشرتيات والهندسة قيمته 

٧٣٣ مليون دوالر لرشكة آسيوية وهي ليغتون وراء البحار. 
ومرشوع توسيع صادرات النفط الخام العراقي هو مرشوع 

ذو ثالث مراحل يهدف إىل زيادة قدرة تصدير العراق ملا وراء 
البحار من خالل مد أنابيب جديدة وترميم البنية التحتية 



	�����	�����	����	�����	�����	��JKL$
������

QU  I N�O2�0��	4��	���,F I APQP	�+��7 /
�G�	%��RF MP

الوزير السابق وشقيقه قد استوليا عىل ماليني الدوالرات 
من نظام التوزيع العام العراقي، ولكن املحكمة الجنائية 

يف بغداد حكمت لصالح الوزير السابق يف وقت مبكر من 
هذا العام. وقد استأنفت هيئة النزاهة هذا القرار عىل 

الفور، ولكن يف أيلول/سبتمرب أيدت محكمة االستئناف قرار 
املحكمة األدىن برفض القضية. وال تزال قضية فساد ذات 

صلة ضد الوزير السابق معلقة. 
لواء وزارة الداخلية الذي اشرتى "العصا السحرية" 
الكاشفة عن القنابل يتلقى الحصانة. طبقا للمفتش العام 
لوزارة الداخلية (MOI)، تم استخدام املادة ١٣٦(ب) من 

الالئحة الجنائية العراقية لوقف العمل القضايئ ضد لواء 
وزارة الداخلية املسئول عن برنامج "كشف القنابل" الذي 

القى سخرية واسعة حيث ميكن الكشف عن املتفجرات يف 
نقط التفتيش من خالل استخدام عصيان معدنية. وأبلغ 

املفتش العام يف وزارة الداخلية أنه قد تم فقد العديد 
من األرواح بسبب عدم فعالية هذه العصيان. ولكن ألن 

املادة ١٣٦(ب) تسمح للوزير بأن يقوم بتحصني املوظفني 
لديه بشكل فعال ضد االدعاء، ذكر املفتش العام يف وزارة 
الداخلية للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بأنه 
مل يتم اتخاذ أي إجراء ضد الطرف املسئول عن رشاء هذه 

العصيان والتي استمر استعاملها بدءا من ترشين األول/
أكتوبر يف نقاط التفتيش يف أنحاء العراق.٣٨ 

أجهزة الحاسب التي ميولها برنامج االستجابة الطارئة 
للقائد لتسليمها للمدارس يتم اختالسها يف امليناء. خالل 

هذا الصيف، فقدت عدة آالف من أجهزة الكمبيوتر التي 
تم رشاؤها بأموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد ليتم 

استخدامها بواسطة أطفال املدارس العراقيني من منشآت 
امليناء يف أم قرص. فمن بني ٨,٠٠٠ جهاز كمبيوتر (أكدت 

النقص يف الكهرباء
تستمر املشكلة الرئيسية التي تواجه قطاع الكهرباء يف العراق 

لتتمثل يف أن الطلب املتزايد يفوق العرض. يف أواخر آب/
أغسطس، خرج سكان مدينة النارصية الجنوبية مرة أخرى إىل 

الشوارع لالحتجاج عىل النقص املستمر يف الكهرباء. وقد قامت 
رشطة الشغب بتفريق هذه املظاهرة، والتي كانت أقل بكثري 

من شغب حزيران/يونيو والذي أدى إىل استقالة وزير الكهرباء. 
ويبلغ مسئولون أمريكيون ويف الحكومة العراقية أنهم يتوقعون 

أن يكون النقص أسوأ يف الصيف القادم ما مل يواكب العرض 
املتوافر من الكهرباء بطريقة ما الطلب املتزايد باستمرار. 

مكافحة الفساد وحكم القانون 

خالل هذا الربع السنوي، قابل املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق خمسة مسئولني رفيعي املستوى ملكافحة الفساد 

يف الحكومة العراقية يف بغداد ضموا رئييس هيئة النزاهة 
ومجلس التدقيق األعىل (BSA) وثالثة من مفتيش العموم 

(IGs). وعىل الرغم من أن هذه الوكاالت تستمر يف مواجهة 
تحديات خطرية أمام استقالليتهم وأمنهم وفعاليتهم، إال أن 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق الحظ بعض القدرات 
املؤسسية املتزايدة وتزايد القبول للمؤسستني اللتني أنشأتهام 

الواليات املتحدة (هيئة النزاهة وهيئة املفتشني العموم)، 
ودرجة أكرب من الدعم الدويل لجهود مكافحة الفساد يف 

العراق. 
ويستمر مسئولو مكافحة الفساد العمل يف ظل تهديد 

مستمر مبوتهم أو إصابتهم. ويف ٢٦ أيلول/سبتمرب، قتل اليح 
محمد وهو مفتش يف هيئة النزاهة بطلق ناري من مسدس 

كاتم للصوت حيث كان ينتظر يف الطابور لدخول املنطقة 
الدولية وتسليم تقاريره للعمل.

قضايا فساد رئيسية
ذكر مسئولون يف مكافحة الفساد يف الحكومة العراقية وجود 

تطورات كبرية يف ثالثة قضايا فساد كربى خالل هذا الربع 
السنوي:٣٧

محكمة االستئناف ترفض استئناف هيئة النزاهة 
يف قضية وزير التجارة. يف أيلول/سبتمرب، أيدت محكمة 

االستئناف الفيدرالية العراقية رفض املحكمة األدىن لقضية 
فساد ضد وزير التجارة السابق. وادعت هيئة النزاهة أن 
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عن ضياع ما يوازي املاليني من الدوالرات واملوارد الحكومية 
املرسوقة.

العراق تفتتح أكادميية مكافحة الفساد 
يف ترشين الثاين/نوفمرب، من املقرر أن يفتتح العراق األكادميية 

األوىل للتدريب عىل مكافحة الفساد يف مبنى غري مستعمل 
يف املنطقة الدولية. وكان املبنى قد تم بناؤه يف األصل لوزارة 
الصحة (MOH) بواسطة سالح الهندسة يف الجيش األمرييك 

عىل الرغم من أن وزارة الصحة تنكر طلبها لبنائه يف أي وقت. 
وذكر مجلس الوزراء أن هيئة النزاهة سواء تقود إدارة أكادميية 

مكافحة الفساد مع دعم من األكادميية املنشأة حديثا والتي 
تدعمها األمم املتحدة وهي األكادميية الدولية ملكافحة الفساد 

(IACA) ومقرها فيينا بالنمسا. 

هيئة النزاهة أن الطلب األصيل كان لـ٤,٢٠٠ جهاز)، تم 
اختالس عدة آالف جهاز بواسطة أطراف مجهولة وبيعها يف 
مزاد غري قانوين مقابل جزء من قيمتها الفعلية. ويف ترشين 

األول/أكتوبر، أبلغت هيئة النزاهة أنها قد استعادت أكرث 
من ٤,٠٠٠ من هذه األجهزة. ويستمر أفراد هيئة النزاهة 
مبساعدة السفارة األمريكية يف التحقيق يف هذا املوضوع. 

لجنة النزاهة
خالل هذا الربع السنوي، أبلغت لجنة النزاهة أنها حصلت 
عىل إدانات ضد ٣٨٧ من موظفي الحكومة العراقية خالل 

األشهر الثامنية األوىل من عام ٢٠١٠٫٣٩ ومن بني هؤالء املدانني، 
يشغل ٣٠ فردا منصب مدير عام أو أعىل.٤٠ لإلطالع عىل عدد 

اإلدانات لكل محافظة، انظر إىل الشكل ١٫٧. وأبرمت هيئة 
النزاهة أيضا اتفاقيات مع األردن ومرص واإلمارات الستعادة 

األصول املرسوقة. ومتنح هذه االتفاقيات هيئة النزاهة السلطة 
القانونية للعمل مع هذه الدول عندما تقوم بتحقيقاتها 
الجنائية.٤١ للمزيد من أنشطة لجنة النزاهة يف عام ٢٠٠٩

و٢٠١٠، انظر الباب ٤. 

مفتيش العموم
بعد املحاولة ملدة طويلة دمج املنشأة التي أنشأتها الواليات 

املتحدة يف الهيئة السياسية العراقية، بدأت هيئة مفتيش 
العموم الوزارية يف الحصول عىل درجة من القبول بواسطة 
الحكومة العراقية. خالل هذا الربع السنوي، التقى املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق مبفتيش عموم الداخلية 

والتعليم والكهرباء. وقد أشاروا إىل أدوارهم الخاصة باملراقبة 
تم فهمها بشكل أفضل من قبل وزاراتهم عىل الرغم من أنهم 

تحفظوا بأن الحصول عىل التعاون الكامل يف التحقيقات 
الداخلية يظل تحديا. وظهر موضوعان آخران من هذه 

االجتامعات:٤٢
التوظيف. ذكر كل مفتيش العموم الذين التقى بهم 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أنه بينام يزداد 

حجم موظفيهم إال أنهم يظلون يف حاجة إىل عدد من 
املوظفني املدربني بشكل أفضل. عىل سبيل املثال، لدى 

املفتش العام لوزارة التعليم ٢٥٠ شخصا ملراقبة وزارة تضم 
ما يقرب من ٦٠٠,٠٠٠ موظف. 

التعاقد. يستمر التزوير يف التعاقد عىل املشرتيات 
ليصبح املشكلة األكرب التي تواجه الوزارات. ويسفر النقص 

يف األفراد املدربني القادرين عىل مامرسة املراقبة الفعالة 
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مساعدة هيئة النزاهة يف التحقيق يف هذه االدعاءات بسبب 
دعوى حول أن مسئويل السجون يأخذون بانتظام أمواال من 

عائالت املحتجزين مقابل توفري معاملة أو طعام أفضل أو 
اإلفراج عنهم.٤٧ 

تطورات قانونية هامة 

بالك ووتر/إكس إي تتصالح مع وزارة الخارجية األمريكية بشأن 
انتهاكات التصدير

خالل هذا الربع من العام،  وافقت خدمة إكس إي (املعروفة 
سابقا باسم بالك ووتر) عىل دفع ٤٢ مليون دوالر كعقوبة 

مدنية بسبب انتهاك اللوائح األمريكية املنظمة للتصدير 
٢٨٨ مرة. وطبقا للوثائق التي أفرجت عنها وزارة الخارجية 

األمريكية، فإن االنتهاكات التي يعتقد أن بالك ووتر/إكس إي 
قامت بها تتضمن تحويل األسلحة التي من املفرتض أن تساند 
الجهود العسكرية األمريكية يف العراق إىل استخدامات أخرى. 
ومبوجب أحكام اتفاقيتها مع وزارة الخارجية األمريكية، ميكن 
إلكس إي أن تخصص مبلغ ١٢ مليون دوالر من املبلغ الكيل 

املقدر بـ٤٢ مليون دوالر لتعزيز برامجها للسيطرة الداخلية.٤٨ 

ميكن للعراقيني أن ميضوا قدما يف قضية التعذيب ضد املتعهد 
األمرييك

يف أواخر متوز/يوليو، رفض قاض فيدرايل يف والية مرييالند 
الخطوة التي قامت بها رشكة إل ثري إلسقاط الدعاوى التي 

رفعها ٧٢ عراقيا (ومواطنون أمريكيون) بأنه قد تم تعذيبهم 
وإساءة معاملتهم من قبل أفراد رشكة إل ثري يف أماكن اعتقال 
يف أنحاء العراق، مبا يف ذلك أبو غريب. ورفض القايض دعاوى 
إل ثري بأن لديهم حصانة ضد هذه االتهامات بسبب حالتهم 

كمتعاقد حكومي. وسمح حكم القايض للقضية باالستمرار وهي 
اآلن يف مرحلة االستكشاف.٤٩ 

مراقبة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

عمليات التدقيق 
خالل هذا الربع السنوي، أصدر املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق خمسة تقارير تدقبق وتقرير واحد غري متعلّق 

األمن القضايئ
استمر استهداف القضاة من قبل قوات معادية للحكومة خالل 

هذا الربع من العام. يف ١٧ آب/أغسطس، جرح أربعة قضاة 
يف هجومني منفصلني بالقنابل يف وسط العراق. وقد أعلنت 

جامعة الجبهة التابعة للقاعدة يف وقت الحق مسئوليتها عن 
هذه الهجامت. ويف أواخر آب/أغسطس، استهدفت هجامت 

غري ناجحة بأجهزة تفجري يدوية الصنع موكب سيارات للقضاة 
ومسكنا لقضاة التحقيق وكال الهجمتني يف املوصل. ومنذ ٢٠٠٣، 

قتل ٤١ قاضيا عىل األقل يف العراق ولن مل يقتل أي قاض منذ 
شباط/فرباير ٢٠١٠٫٤٣

وعىل الرغم من أن القضاة يحق لهم الحصول عىل مرافقني 
لألمن الشخيص (PSDs)، إال أن هناك عجزا مستمرا يف األفراد 

املدربني واملخلصني وهو ما يعني أن القضاة مجربين عىل 
العمل بدون حراس أمن. يف ترشين األول/أكتوبر ٢٠١٠، كان 

لدى العراق ١,٢٧١ قايض وكل منهم له الحق يف ٥ مرافقني عىل 
األقل لألمن الشخيص مع حق قضاة االستئناف يف الحصول عىل 

وحدات تتكون من ٨ أفراد. وطبقا ملسئويل وزارة الداخلية، 
هناك فقط ١,٨٠٠ حارس أمن للقضاة يف العراق (حوايل ٢٠٪ 

من العدد املطلوب)، باإلضافة إىل أنه قد تم تعليق خطط بناء 
وحدة الحراسة األمنية القضائية املتخصصة والتي تضم ١,٠٦٢ 
فردا بسبب عدم توافر املوافقات عىل النفقات الرضورية من 

قبل وزارة املالية.٤٤ 

التصحيحات
يف محادثات مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق هذا 
الربع من العام، ذكر مسئولون من الواليات املتحدة والحكومة 

العراقية أن االزدحام الشديد يظل املشكلة الرئيسية التي تواجه 
نظام السجون العراقي. وقد أشار مسئولون أمريكيون إىل عدم 

قدرة الحكومة العراقية عىل التعامل مع املعتقلني بفعالية 
وبشكل رسيع كأحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إىل االزدحام، 
حيث أن فحص أوامر االعتقال للمحتجزين قد تستغرق شهورا. 
عالوة عىل ذلك، تسيطر وزارة العدل العراقية (MOJ) – وهي 

التي تدير هيئة اإلصالحات الرسمية – عىل ٢٢ سجنا بينام تدير 
وزارة الداخلية أكرث من ١٫٢٠٠ سجنا صغريا.٤٥ ومن ثم فإن 

الوزارة التي متتلك املهارات الالزمة وهي وزارة العدل تفتقر إىل 
املنشآت املطلوبة.٤٦ 

وخالل هذا الربع السنوي، وقعت وزارة حقوق اإلنسان 
اتفاقية مع هيئة النزاهة للتعاون يف التحقيق بشأن االدعاءات 

املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان يف مقار االحتجاز التي 
تديرها الحكومة العراقية. وقد طلبت وزارة حقوق اإلنسان 
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الحكومة العراقية عىل تدريب وإعداد كوادر وتجهيز قوات 
الرشطة العراقية للحفاظ عىل النظام الداخيل. ولكن بالرغم 

من أن وزارة الدفاع األمريكية ذكرت يف تقاريرها أن أكرث 
من ٤٠٠،٠٠٠ رجل رشطة عراقي قد تلقى تدريب ويعمل 
بالقوات إال أن هذه القدرات غري معروفة ألنه مل يتم عمل 
تقييم لقدرات القوات بالكامل. وجد املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق نقاط ضعف يف إدارة وزارة الدفاع 
للربنامج, خاصة فيام يتعلّق بالتخطيط وتقييامت الربنامج, 

واالتصاالت والتنسيق بني املنظامت التي تؤدى التدريب 
واإلرشاف عىل عقد مستشاري الرشطة. ومن الصعب تحديد 

تأثري نقاط الضعف هذه عىل الربنامج ولكنها قد أّدت 
وبدون شك إىل فقدان الكفاءة وتبديد الطاقات. وبالتايل، 

ويف ٢٠١١، عندما تتوىل وزارة الخارجية مسئولية برامج 
تدريب الرشطة من وزارة الدفاع، سيكون عليها تحمل 

مسئولية تقديم املشورة واملساعدة لقوات الرشطة التي مل 
يتم تقييم قدراتها بأي شكل من األشكال عىل نحو شامل.
إدارة ونتائج برنامج وزارة الدفاع لتدريب وتجهيز 

قوات العمليات الخاصة العراقية (ISOF) باملعدات. 
وجد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أّن قوات 

العمليات الخاصة األمريكية تستخدم عمليات معيّنة يف 
التدريب العسكري يف تدريب وتجهيز أكرث من ٤,١٠٠ 

جندي من جنود قوات العمليات الخاصة العراقية. ويف ما ال 
يقل عن ٢٣٧ مليون دوالر من أموال صندوق قوات األمن 

العراقية كانت تستخدم لتجهيز ودعم قوات العمليات 
الخاصة العراقية، ولكن تم استخدام كمية غري معروفة من 
صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق لرشاء معدات جديدة 

لدعم كل قوات األمن العراقية. وقد نشأت اثنني من القضايا 
األوسع نطاقاً جديرة باالهتامم أثناء إجراء هذا التدقيق. 

أوال، حركة قوات العمليات الخاصة العراقية الغري دستورية 
من وزارة الدفاع إىل مكتب رئيس الوزراء تزيد املخاوف عن 

كيفية استخدام القوات يف املستقبل. ثانيا، التزام الحكومة 
العراقية باالستمرار يف القوة يبدو غري مؤكد، كام يدل عىل 
ذلك عدم وجود ميزانية مخصصة، وضعف تقديم الدعم 

اللوجستي والتجنيد ، وعدم انتظام دفع حوافز مالية معينة 
للجنود. 

مبادرة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
للتدقيق الجنايئ. يف هذا الربع، أكمل املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق استعراضه األويل لحوايل ١٨٠,٠٠٠ 
معاملة من املعامالت التي تبلغ قيمتها حوايل ٤٠ مليار 

دوالر والتي أنفقتها وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، والوكالة 

بالتدقيق يصف فيها الطريقة املستخدمة يف تحليل البيانات 
القانونية الخاصة باملفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق. 

ومنذ عام ٢٠٠٤، قام املفتش العام الخاص بإعادة إعامر العراق 
بإصدار ١٧٧ تقريرا حول برامج إعادة اإلعامر الخاصة بالواليات 

املتحدة. وكام هو مذكور بتفاصيل أكرث يف القسم ٥، قامت 
محاسبات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق مبراجعة ما 

ييل خالل هذا الربع السنوي:
مراقبة وزارة الخارجية األمريكية ملنح الدميقراطية 

املقدمة للمعهد الوطني الدميقراطي (NDI). قام املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق بالتحقق من مبلغ ٥٠ 

مليون دوالر قدمتها وزارة الخارجية األمريكية كمنحة إىل 
املعهد الوطني الدميقراطي لتعزيز الدميقراطية يف العراق. 

وقام املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتقييم 
التكاليف األمنية التي يدعي املعهد الوطني الدميقراطي 

تحملها واملدى الذي قام فيه متلقي املنحة بتوثيق نجاحه يف 
تحقيق الحكم واملشاركة السياسية وأهداف املجتمع املدين. 

ووجد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أن مبلغ 
الـ١٣٫٥ مليون دوالر التي قام املعهد الوطني الدميقراطي 

باقتطاعها من املنحة كتكاليف أمنية كان معقوال ومسموحا 
به. ولكن يبدو أن املعهد الوطني الدميقراطي قد أخذ أمواال 

أكرث لإلدارة األمنية وهي تكلفة غري مبارشة أكرث من كونها 
مسموحا بها. ووجد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق أيضا أنه يف حني احتفظ املعهد الوطني الدميقراطي 
مبعلومات شاملة عن أنشطته وأجرى العديد من التقييامت 

إال أنه ال يوجد لديه توجه نظامي مبعايري محددة بوضوح 
لقياس تأثري عمله ككل. 

إدارة وزارة الدفاع األمريكية واستخدام أموال األصول 
املحمية واملحتجزة. أراد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق أن يقرر إذا ما كانت منظامت وزارة الدفاع األمريكية 
قد أنشأت قيادات لتتبع االلتزامات واإلنفاقات واألصول 

املحمية واملحتجزة الباقية التي حصلت عليها الواليات 
املتحدة (أرصدة البنوك العراقية املجمدة واألموال السائلة 

املستعادة). ووجد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
أن شعبة الجيش قد أنشأت الحسابات والقيادات وتقدم 
تقارير شهرية عن هذه األموال. ولكن بداية من ٣١ متوز/
يوليو ٢٠١٠ مل يكن للجيش أي خطط أو إجراءات إلنفاق 

مبلغ الـ٤٧٫٤ مليون دوالر الباقية. 
إدارة ونتائج برنامج وزارة الدفاع لتدريب وتجهيز 

قوات الرشطة العراقية باملعدات. أنفقت الواليات املتحدة 
منذ عام ٢٠٠٣ حوايل ٧٫٣ مليار دوالر عىل برنامج ملساعدة 



	�����	�����	����	�����	�����	��JKL$
������

Qf  I N�O2�0��	4��	���,F I APQP	�+��7 /
�G�	%��RF MP

التآمر لرشوة مسئولني التعاقد األمريكيني يف الجيش 
املتمركزين يف معسكر عريفجان وهو قاعدة عسكرية يف 

الكويت، والتآمر لغسل األموال التي تنطوي عىل التخصصات 
السابقة لكريستوفر موراي وجيمس مومون، وكذلك الرقيب 
األول املعنّي يف معسكر عريفجان باعتباره ضابط صف كبري 

للمشرتيات.
ويف ٢ أيلول/سبتمرب, ٢٠١٠ قامت دوروىث إيليس 
موظفة سابقة رفيعة املستوى للمتعاقدين العسكريني 

األمريكيني باالعرتاف بالجرم يف التآمر لدفع رشاوى بلغت 
قيمتها ٣٦٠،٠٠٠ دوالر أمرييك إىل مسئويل التعاقد يف 

الجيش األمرييك املتمركز يف القاعدة الحربية األمريكية يف 
الكويت. وطبقا لوثائق املحكمة، حصلت هال عىل العمل 

عن طريق رشوة بعض ضباط التعاقد بالجيش األمرييك، مبا 
يف ذلك مومون وموراي. وقد اعرتفت إيليس مبساعدتها  يف 
مخطط الرشوة وذلك عن طريق منح مومون وموراى حق 

الوصول إىل الحسابات املرصفية الرسية التي تم إنشاؤها 
بالنيابة عنهم يف الفلبني. وبناء عىل إتفاقية االلتامس وافقت 

إيليس عىل التنازل عن ٣٦٠،٠٠٠ دوالر أمرييك للحكومة. 
ومن املقرر صدور الحكم يف كانون األول/ديسمرب.

ويف منتصف أيلول/سبتمرب، قدمت أوراق إىل املحكمة 
الفيدرالية تتهم ميجور يف الجيش األمرييك بعملية واحدة 
من الرشوة. واتهم امليجور الذي كان قد خدم لجولتني يف 

العراق واحدة يف أفغانستان، بالتهمة بقبول األموال وغريها 
من املواد ذات القيمة من اثنني من الرعايا األجانب التابعني 

للرشكات التي تسعى وتلقت عقود من الجيش. وعند 
ثبوت إدانته، فسوف يكون عىل امليجور التنازل عن جميع 

املمتلكات املتأتية من عائدات مرجعها إىل إرتكاب الجرمية، 
من بينهم اثنني من ساعات روليكس وعقارات وعربة ذات 

مقطورة ودراجة نارية من ماركة هاريل ديفيدسون وشاحنة 
دودج رام. 

ويف يوم ١٧ أيلول/سبتمرب، كان الكابنت يف الجيش 
االمرييك فاوستينو غونزاليس قد حكم عليه بالسجن ملدة ١٥ 
شهرا يف السجن وأمر بدفع غرامة قدرها ١٠,٠٠٠ دوالر ورد 
مبلغ ٢٥,٥٠٠ دوالر لتلقي رشاوى نقدية ومنح العقود التي 

ميولها برنامج االستجابة الطارئة للقائد بأساس أسعار أكرث 
مام تستحق.

ويف ١ ترشين األول/أكتوبر، اعرتف إسامعيل ساليناس 
بأنه مذنب وذلك يف واقعة تلقيه مئات اآلالف من 

الدوالرات يف رشاوى غري رشعية من مقاولني من الباطن يف 
العراق. وقام ساليناس بزيادة الفواتري املستحقة عىل وزارة 

األمريكية للتنمية الدولية (USAID) عىل إعادة اإلعامر 
خالل السنوات املالية ٢٠٠٣-٢٠٠٩. وقد حدد املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق ٥٤ من املدفوعات املكررة 
املحتملة اليت قامت بها وزارة الخارجية، ويبلغ مجموعها 
حوايل ١٨ مليون دوالر. كام كشف املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق أيضاً انهيار محتمل يف الفصل بني 
الواجبات يف إدارة برنامج االستجابة الطارئة للقائد وفتح 

أربعة تحقيقات جنائية جديدة نتيجة لهذه النتائج، ليصل 
العدد اإلجاميل للتحقيقات التي نشأت من هذا اإلجراء إىل 

.٥٣

ملعرفة املزيد عن أنشطة التدقيق التي قام بها املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق يف هذا الربع السنوي، انظر الباب 

 .٥

التحقيقات
حتى اآلن، أدى عمل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

يف التحقيق إىل ٣١ من االعتقاالت و٥٠ من اإلدانات ٥٠ و٤١ 
من اإلتهامات، وأكرث من ٧١٫٢ مليون دوالر من الغرامات التي 

تأمر بها املحاكم، والناتجة من املصادرة، ودفع التعويضات. 
واعتبارا من أوائل ترشين األول/أكتوبر ٢٠١٠، كان املحققون 
لدى املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يعملون عىل 

١١٠ حالة جارية. وشملت التحقيقات املنجزة يف اآلونة األخرية 
عىل:

يف ٢٣ متوز / يوليو, حكم عىل ترييزا راسل, رقيب أول 
سابقة يف الجيش األمرييك يف املحكمة الفيدرالية يف سان 

انطونيو يف تكساس بخمس سنوات تحت املراقبة، وأمرت 
بدفع ٣١,٠٠٠ دوالر أمرييك كتعويض و١٠٠ دوالر أمرييك 

كرضيبة خاصة. هذا الحكم كان نتيجة لإلقرار بالذنب الذي 
تم يف ٢٧ كانون الثاين/يناير وذلك لالعرتاف بالتهمة املذكورة 
يف املعلومات الجنائية والتي تتهمها بغسيل األموال الناشئ 

عن مخطط ينطوي عىل االحتيال يف ملنح وإدارة عقود 
حكومة الواليات املتحدة األمريكية يف العراق.

ويف أوائل آب/أغسطس، أقر امليجر مارك فولر، وهو 
مقاتل يف قوات مشاة البحرية األمريكية، بأنه مذنب يف 
تهمة جناية برسقة أموال من برنامج االستجابة الطارئة 

للقائد املخصصة إلعادة إعامر العراق خالل نرش تقريره لعام 
٢٠٠٥ إىل الفلوجة. 

ويف يوم ١١ آب/أغسطس، أقر وجدي بريجاس، 
املوظف السابق لدى وزارة الدفاع، بأنه مذنب يف تهمة 

������	�����	�����	����	�����	�����	��JKL$



������	�����	�����	����	�����	����� I  AP

������	�����	�����	����	�����	�����	��JKL$

ويف ترشين األول/أكتوبر للعام الثاين عىل التوايل، قدم 
مجلس املفتشني العمومني للنزاهة والكفاءة (CIGIE) ملديرية 
التحقيقات التابعة للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

جائزة التميز تقديراً إلنجازاته يف مكافحة الغش يف العراق. 
ملعرفة املزيد عن أنشطة التحقيق التي يقوم بها املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق، انظر الباب ٥. 

التقييامت
يف هذا الربع السنوي، أصدر املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق تقريره التقييمي األول، لتقييم حالة محطات 
معالجة املياه (WTPs) بالنارصية وإفراز (إقليم كردستان)، 
وتصورات مسئويل الحكومة العراقية والسكان املحليني فيام 
يتعلق بهذه املشاريع، ومساهمة هذه املشاريع يف األهداف 
الشاملة اإلسرتاتيجية للواليات املتحدة. بتكلفة إجاملية تصل 

إىل ٤٦٢ مليون دوالر، تعد مشاريع محطات معالجة املياه 
هذه هي أكرب مرشوعني للبنية التحتية التي متولها الواليات 

املتحدة يف العراق. واستناداً إىل بيانات من مجموعات الرتكيز 
األخرية واستطالعات رأي السكان املحليني، فإّن لدى سكان ذي 
قار نظرة سلبية ساحقة ملرشوع محطة معالجة مياه النارصية، 

وللحكومة العراقية، والحكومة األمريكية. ويف املقابل، فإّن 
معظم سكان محافظة أربيل لديهم وجهة نظر إيجابية ملرشوع 
محطة معالجة املياه إفراز، ولحكومة إقليم كردستان، وحكومة 
الواليات املتحدة. ملزيد من املعلومات حول هذا التقييم، انظر 

الباب ٥.

الشهادات أمام الكونغرس
يف يوم ٢٣ أيلول/سبتمرب، شهد املفتش العام أمام لجنة مجلس 
النواب حول الرقابة واإلصالح الحكومي عىل املشاكل التي قد 

تواجهها وزارة الخارجية بينام تتحمل املسئولية الكاملة من 
وزارة الدفاع لتقوم باإلرشاف عىل برنامج إعادة اإلعامر املستمر، 
والذي هو بالرغم من أنه أصغر من الربامج التي تدار يف العراق 

يف السنوات األخرية، إال أنّه سيظل األكرب من بني الذي تتحمله 
وزارة الخارجية من أي وقت مىض. وسيكون من أهم هذه 

املشاكل االفتقار إىل معلومات عن أنشطة إعادة اإلعامر التي 
أديرت من قبل بواسطة وكاالت حكومية أخرى. ويف شهادته، 

أوىص املفتش العام أن تقوم وزارة الخارجية مبا ييل:
تحسني ضوابط برنامجها واملامرسات التجارية، مبا يف 

ذلك الرقابة عىل الربامج عىل أرض الواقع، وإدارة العقود 
واملنح 

الدفاع مببلغ وصل إىل ٨٤٧,٩٠٤ دوالر، حيث حصل عىل 
األقل عىل ٤٢٤،٠٠٠ دوالر يف شكل رشاوى من ستة رشكات. 

ويواجه ساليناس عقوبة تصل إىل السجن خمس سنوات 
عندما يصدر الحكم عليه يف كانون األول/ديسمرب.

ويف ٥ ترشين األول/أكتوبر ٢٠١٠ أقرت ماريام ميندوزا 
ستاينباك، الرقيب األول سابق يف قوات مشاة البحرية 

األمريكية بالذنب يف قبولها مبلغ ٢٥,٠٠٠ كرشوة يف مقابل 
منح العديد من العقود لرشكة لبنانية. 

ويف يوم ٦ من ترشين األول/أكتوبر، أقر املقدم يف 
الجيش األمرييك بروس بلوغ جيليت بالذنب يف تهمة واحدة 

من األفعال غري السليمة واليت هي ذات صلة بالتأثري عىل 
املصلحة الشخصية املالية. فبينام كان يعمل كضابط اتصال 
مع الجيش األمرييك لدى األمم املتحدة يف دعم االنتخابات 

يف العراق يف عام ٢٠٠٥، أشار جيليت يف أكرث من مناسبة أن 
املتعاقد الذي كان يف مناقشات معه حول وظائف مستقبلية 

محتملة كان قد دفع رشوة ملسئول يف الحكومة العراقية. 
ومن املقرر أن يصدر عليه حكم يف كانون الثاين/يناير 

ويواجه عقوبة قصوى بالسجن ملدة عام واحد، مع سنة من 
اإلفراج املرشوط، وغرامة قدرها ١٠٠,٠٠٠ دوالر.

ويف منتصف ترشين األول/أكتوبر، وجه اتهام ملواطن 
أجنبي يعملو يف السفارة األمريكية يف بغداد برسقة املال 

العام ملرتني وتهمة واحدة باألفعال التي متس مصلحة 
شخصية مالية. ووفقا لالئحة االتهام، فقد اتهم باالحتيال 

الذي تسبب يف إرسال أكرث من ٢٣٧,٠٠٠ دوالر من أموال 
الحكومة األمريكية، واملخصصة لدفع الخدمات املقدمة إىل 
السفارة األمريكية، إىل حساب مرصيف يف األردن والذي كان 

تحت سيطرته.
ويف ١٨ ترشين األول/أكتوبر ٢٠١٠, ُوجه االتهام 

إىل  الرائد ريتشارد هارينجتون, من قوات مشاة البحرية 
األمريكية واعرتف بأنه مذنب يف محكمة فيدرالية يف طلب 
والسعي يف الحصول عىل وتلقى املنح. ويف عام ٢٠٠٥، كان 
هارينجتون يتمركز يف الفلوجة، ويعمل مبثابة ممثل ضابط 
التعاقد. وهناك، يف حني كان هو املسئولة عن مراقبة أداء 
املتعاقدين، وقال بأنه التمس وقبل بشكل غري مربر هدايا 

من أحد املتعاقدين. ومن املقرر صدور الحكم يف كانون 
الثاين/يناير، يف الوقت الذي يواجه فيه السجن املؤبد ملدة 

سنتني، وما يصل إىل سنة من اإلفراج املرشوط، وغرامة تصل 
إىل ٢٥٠،٠٠٠ دوالر.
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الصحفيني عىل مدى األربعة أسابيع يف أيلول/سبتمرب وأوائل 
ترشين األول/أكتوبر. وقتل يف يوم ٧ أيلول/سبتمرب، رياض 

رساي، املذيع يف محطة تلفزيون العراقية اململوكة للدولة عىل 
يد مسلحني مجهولني بينام كان يقود سيارته يف غرب بغداد. 
ويف اليوم التايل، قتل رمياً بالرصاص مراسل لتلفزيون نينوى 

أمام منزله يف املوصل. ويف ٤ ترشين األول/أكتوبر، قتل مصور 
تلفزيوين يعمل لحساب خاص يف انفجار قنبلة مثبتة يف سيارته. 

وعىل الرغم من أّن هذه هي الوفيات بني الصحفيني الوحيدة 
يف هذا الربع السنوي، إال أنّه يف أواخر متوز/يوليو ويف انفجار 

سيارة ملغومة انفجرت خارج مكتب بغداد التابع لقناة العربية 
الفضائية، قتل ثالثة من غري املوظفني الصحفيني يف املحطة 
وأصيب ١٦ آخرين. ويف أواخر أيلول/سبتمرب، أصيب مذيع 

لتلفزيون العراقية آخر بجروح خطرية يف انفجار قنبلة مثبتة يف 
سيارته.٥٢ 

ويف يوم ١٥ أيلول/سبتمرب، أصدرت حكومة إقليم كردستان 
نتائج تحقيقاتها يف خمسة أشهر حول الظروف املحيطة بوفاة 

عثامن ساردشت يف أيار/مايو ٢٠١٠، وهو مراسل لحساب خاص 
والذي كان كثريا ما ينتقد بعض مسئويل الحكومة الكردية. 

واتهم التقرير املوجزا جامعة أنصار اإلسالم اإلرهابية يف قتل 
عثامن. وقد نددت لجنة حامية الصحفيني يف حكومة إقليم 

كردستان بالنتائج التي توصلت إليها، مشرية إىل أن التقرير مل 
يقدم أي دليل يثبت صحة استنتاجاتها.٥٣ 

مصري املرتجمني العراقيني
يف ١٢ آب/أغسطس ٢٠١٠، كتب ٢٢ من أعضاء الكونغرس 
األمرييك إىل وزيري الخارجية والدفاع مطالبني اإلدارة بوضع 
خطة لدعم اآلالف املواطنني العراقيني الذين عملوا لصالح 

الواليات املتحدة منذ عام ٢٠٠٣. وسأل األعضاء اإلدارة باإلرساع 
يف عملية إعادة توطني من وقع عليهم االختيار يف الواليات 

املتحدة والنظر يف إقامة جرس جوي للعراقيني الذين ميكن أن 
يكونوا يف خطر بعد انسحاب القوات األمريكية.◆ ٥٤

جرد ما تم إنجازه ىف أعامل إعادة إعامر العراق 
والعمل عىل ضامن عدم إهدار االستثامرات األمريكية 

بسبب اإلهامل يف مرحلة نقل األصول أو الفشل الالحق من 
جانب الحكومة العراقية للحفاظ عليها

الخسائر البرشية 

حاالت وفاة املدنيني األمريكيني 
يف أواخر متوز/يوليو، قتل مواطن أمرييك ٥٤ عاماً يعمل كمقاول 
لرشكة يك يب آر يف العراق من نريان مدافع الهاون الواردة. وكان 

قد خدم يف العراق بقدرات مختلفة منذ عام ٢٠٠٤. وبشكل 
عام، فقد ذكرت وزارة الخارجية أن خمسة مدنيني من الواليات 

املتحدة قتلوا يف العراق خالل هذا الربع السنوي (واحد من 
قذائف الهاون، واثنني من أسباب طبيعية، وواحد يف حادث 
سيارة، وواحد مل يحدد سبب وفاته بعد). ومنذ آذار/مارس 

٢٠٠٣، قتل عىل األقل ٣١٠ مدين أمرييك يف العراق.٥٠ 

املتعاقدين
تلقت وزارة العمل (DoL) تقارير ١٤ حالة وفاة إضافية من 
املتعاقدين الذين يعملون يف برامج إعادة اإلعامر التي متولها 

الواليات املتحدة يف العراق خالل هذا الربع السنوي. كام تلقت 
وزارة العمل أيضاً تقارير عن ٧٩٩ من اإلصابات يف هذا الربع 
السنوي والتي أسفرت عن فقد املقاول ألربعة أيام من العمل 

عىل األقل. ومنذ بدء وزارة العمل يف تجميع هذه البيانات 
من آذار/مارس ٢٠٠٣، تلقت لديها تقارير عن وفيات ١,٥٠٧ 

متعاقد يف العراق.٥١ 

الصحفيني
يف أيلول/سبتمرب ٢٠١٠ كان الشهر األكرث دموية بالنسبة 

للصحفيني يف العراق منذ آذار/مارس ٢٠٠٩، فقد قتل ثالثة من 
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اعتبارا من ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، تم توفري ١٥٤٫١٢ مليار دوالر 
إلغاثة وإعادة إعامر العراق من خالل ثالثة مصادر رئيسية:٥٥

االعتامدات األمريكية- ٥٦٫٨١ مليار دوالر أمرييك
بلغت التمويالت العراقية التي أرشفت عليها السلطة 

االئتالفية املؤقتة (CPA) ونفقات موازنة رأس املال العراقي- 
٨٥٫٣١ مليار دوالر أمرييك

بلغت االلتزامات الدولية التي تأخذ شكل مساعدات 
وقروض من مصادر غري أمريكية ١٢٫٠١ مليار دوالر أمرييك 

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

واألمرييك إلعادة إعامر العراق. ◆

	E������	1#�	/$��	��J2
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ملحوظة: مل يتم تدقيق البيانات. األرقام متأثرة بالتقريب.
املصادر: انظر الشكل ٢٫٢.

$7.49 o�q 

CERP $3.79
INCLE $1.07

ESF $4.56

ISFF
$19.04

CPA Era
$12.07

IRRF
$20.86
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$85.31

مصادر التمويل ، ٢٠٠٣–٢٠١٠
�}��	��:#��+
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$12.01
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$56.81

Capital 
Budgets

$73.24

اإلجاميل: ١٥٤٫١٢ دوالر
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$8.33
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ملحوظة: مل يتم تدقيق البيانات. األرقام تتأثر بالتدوير. وتتمثل مساهمة الواليات املتحدة بالسنة املالية األمريكية. ومتثل املساهامت العراقية بالسنة املالية العراقية (والتي تتزامن مع السنة التقوميية).

 .P.L ;١١٠-١١٦ .P.L ;١١٠-٩٢ .P.L ;١١٠-٢٨ .P.L ;١٠٩-٢٨٩ .P.L ;١٠٩-٣٤ .P.L ;١٠٩-١٤٨ .P.L ;١٠٩-١٠٢ .P.L ;١٠٩-١٣ .P.L ;١٠٨-٢٨٧ .P.L ;١٠٨-١٠٦ .P.L ;١٠٨-١١ .P.L ;١٠٨-٧ .P.L :املصادر
١١٠-١٣٧; P.L. ١١٠-١٤٩; P.L. ١١٠-١٦١; P.L. ١١٠-٢٥٢; P.L. ١١١-٣٢; P.L. ١١١-١١٧; P.L. ١١١-١١٨; P.L. ١١١-٢١٢; OSD، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق بتاريخ ١٥/١٠/٢٠١٠، USACE، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠٠٨؛ USAID، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ١٢/٠١/٢٠٠٩ و٢٠٠٩/٨/٤؛ NEA-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠١٠، ٠٤/١٠/٢٠١٠، ٠٦/١٠/٢٠١٠ 
و؛DoS DRL، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢٢/٩/٢٠١٠؛ TFBSO، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠١٠ ؛ DoJ، وشعبة إدارة العدل، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠١٠؛ DoS, ECA، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ١٤/٤/٢٠١٠؛ OMB، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢١/٦/٢٠١٠؛ OUSD(C)، رداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ١٤/١٠/٢٠١٠؛ السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 

٠٣/١٠/٢٠٠٩؛ DoJ، والرشطة العسكرية األمريكية، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠١٠؛ DoS, PM، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢١/٩/٢٠١٠؛ BBG، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠١٠، GOI, CoR، "قانون املوازنة 

ط

����–������&�$����������%��!�����:;
$���4��<	���Y��
hD	EK���A�	$
���~	$R(��(��k�&<���&�C-$����

$4.62 (59%) $19.54 (60%)
$6.25 (55%) $5.63 (56%) $9.14 (58%)

$5.39 (22%)
$2.37 (15%) $3.88 (16%)

$3.26 (41%) $12.83 (40%)
$5.03 (45%) $4.35 (44%) $6.68 (42%)

$19.43 (78%)
$13.49 (85%) $20.24 (84%)
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صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق (IRRF) – مببلغ 
٢٠٫٨٦ مليار دوالر

صندوق قوات األمن العراقي (ISFF)- مبلغ ١٩٫٠٤ مليار 
دوالر أمرييك

صندوق دعم االقتصاد (ESF) — مبلغ ٤٫٥٦ مليار دوالر 
أمرييك

برنامج االستجابة الطارئة القائد (CERP)- مبلغ ٣٫٧٩ 
مليار دوالر

الصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات وتطبيق القانون 
(INCLE)- مبلغ ١٫٠٧ مليار دوالر

من هذا املبلغ، أُلزمنا مببلغ ٤٦٫٠٠ مليار دوالر أمرييك وأنفقنا 
مبلغ ٤٣٫٦١ مليار دوالر.٥٨

إن االنسحاب العسكري وما صاحبه من نقل مسئوليات إعادة 
اإلعامر إىل القيادة املدنية وفر مصدر من مصادر التمويل الهامة 
للصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات وتطبيق القانون. سيقدم 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق تقرير عن ذلك باعتباره 
صندوق هام، مقدما تفاصيل أكرب عن األنشطة التي يدعمها. 

من بني ٤٦٫٠٠ مليار التي ألتزمنا بها من الصناديق الكربى، 
هناك مبلغ ٢٫٣٩ مليار دوالر مل ننفقه اعتبارا من ٣٠ أيلول/سبتمرب 

٢٠١٠. هناك مبلغ إضايف وهو ٣٫٣١ مليار دوالر أمرييك مل نلتزم 
به ولكن انتهت مدة ١٫٤٣ مليار دوالر من هذه التمويالت. إن 

التمويالت التي مل تنتهي مدتها – ١٫٨٨ مليار دوالر اعتبارا من ٣٠ 
أيلول/سبتمرب ٢٠١٠ رمبا نلتزم بها يف مرشوعات جديدة.٥٩

وفر الكونجرس أيضا ٧٫٤٩ مليار دوالر أمرييك من خالل 
مصادر متويل صغرية متعددة.٦٠

إللقاء نظرة عامة عىل االعتامدات األمريكية وااللتزامات 
والنفقات من الصناديق الخمس الكربى، اعتبارا من ٣٠ أيلول/

سبتبمر ٢٠١٠، انظر الشكل ٢٫٣. ملزيد من التفاصيل عن حالة كل 
الصناديق اعتبارا من ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، انظر الجدول ٢٫١.

منذ ٢٠٠٣، خصص الكونجرس األمرييك أو وفر ٥٦٫٨١ 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.٥٦

واعتبارا من ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، تم تخصيص مبلغ ٤٩٫٣٢ 
مليار دوالر أمرييك من خالل خمس صناديق كربى:٥٧
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ملحوظة: مل يتم تدقيق البيانات. األرقام تتأثر بالتدوير.

 ;١٠٩-٣٤ .P.L ;١٠٩-١٤٨ .P.L ;١٠٩-١٠٢ .P.L ;١٠٩-١٣ .P.L ;١٠٨-٢٨٧ .P.L ;١٠٨-١٠٦ .P.L ;١٠٨-١١ .P.L ;١٠٨-٧ .P.L :املصادر
 ;١١٠-٢٥٢ .P.L ;١١٠-١٦١ .P.L ;١١٠-١٤٩ .P.L ;١١٠-١٣٧ .P.L ;١١٠-١١٦ .P.L ;١١٠-٩٢ .P.L ;١١٠-٢٨ .P.L ;١٠٩-٢٨٩ .P.L

P.L. ١١١-٣٢; P.L. ١١١-١١٧; P.L. ١١١-١١٨; P.L. ١١١-٢١٢;  DoS، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
 ،DoS رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢٢/١/٢٠١٠؛ ،USAID العراق بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠١٠؛

رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٥/٤/٢٠٠٧؛ INL، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٣٠/٩/٢٠١٠، NEA-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق بتاريخ ١٢/٤/٢٠١٠ ، ١٤/٤/٢٠١٠ ، ٨/٧/٢٠١٠ ، ٩ / ٢٣ / ٢٠١٠ ، ٠٤/١٠/٢٠١٠ ، ٠٧/١٠/٢٠١٠؛ OSD، رداً عىل طلب البيانات الصادر 
الصادر البيانات طلب عىل رداً ،USACE و؛ ١٥/١٠/٢٠١٠ ، ١٤/١٠/٢٠١٠ ، ١٠/٠٤/٢٠٠٩ بتاريخ العراق إعامر إلعادة الخاص العام املفتش عن
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طلب اعتامدات السنة املالية ٢٠١١ املنتظمة الذي يدرسه 
الكونجرس

يف شباط/فرباير ٢٠١٠ طلبت اإلدارة ٢٫٩٣ مليار دوالر يف 
اعتامدات السنة املالية ٢٠١١ للعراق. وحسب مربرات املوازنة 

الخاصة بالعمليات الخارجية لإلدارة، يقصد باالعتامدات املطلوبة 
مساعدة الوكاالت املدنية عىل التوسع يف تطبيق املسئوليات التي 
كانت تتحملها وزارة الدفاع فيام ميض. ملزيد من التفاصيل، انظر 

الجدول ٢٫٢.

التدقيق الجنايئ للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق

يف ترشين األول/أكتوبر، أصدر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق التقرير املرحيل الخامس عن التدقيق الجنايئ لتمويل 

إعادة إعامر العراق، ذاكرا لألمثلة اإلضافية عىل األنشطة املشكوك 
فيها. يف هذا الربع من العام، راجع املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق، ٧١٫٢٩٥ تحويال بقيمة ٤ مليار دوالر أمرييك ليصبح 
إجاميل التحويالت التي روجعت ١٧٩٫٢٠٧ بقيمة ٣٩٫٨ مليار 

دوالر أمرييك. أمثرت الجهود عن ٥٣ تحقيق جنايئ منها ٤ فُتحت 

االعتامدات الجديدة

قانون اعتامدت السنة املالية ٢٠١٠ التكميلية الصادر عن 
الكونجرس

يف هذا الربع من العام، خصص الكونجرس ٢٫٦٨ مليار دوالر 
 كتمويل جديد إلعادة إعامر العراق: 

كام خصص مبلغ ١٫٦٥ مليار دوالر يف مساعدات إعادة اإلعامر 
و١٫٠٣ مليار دوالر كتمويل جديد لنفقات التشغيل املرتبطة 

بإعادة اإلعامر.٦١ كان التمويل مقدم يف السنة املالية ٢٠١٠ ضمن 
قانون االعتامدات التكميلية (H.R.٤٨٩٩)، الصادر عن الكونجرس 

يف ٢٧ متوز/يوليو ٢٠١٠٦٢وأدخل إىل القانون (القانون العام ٢١٢-
١١١) يف ٢٩ متوز/يوليو.٦٣ يف املجمل، كانت االعتامدات أقل من 

مطالب اإلدارة وهي ٤٠٧ مليون دوالر- أي حوايل ١٣٣ مليون 
دوالر عن املطلوب للمساعدة ولكن أقل مبقدار ٥٤٠ مليون من 

املطلوب لإلنشاء ونفقات التشغيل املتعلقة بإعادة اإلعامر.٦٤ ملزيد 
من التفاصيل عن االعتامدات املنتظمة والثانوية للسنة املالية 

٢٠١٠، انظر الجدول ٢٫٢.
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العام الخاص إلعادة إعامر العراق صندوق إغاثة وإعادة إعامر 
العراق (IRRF) لتحديد الوضع الدقيق للتمويالت وبناء عىل 

نتائج التدقيق، رمبا تصحح القيم التي ذكرتها الوكالة.
أُلغي صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق ١ يف ٣٠ أيلول/
سبتمرب ٢٠٠٩ بعد خمس سنوات من نهاية الفرتة التي كان 

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

العراق ١٫٦٩
امتدت فرتة االلتزام لبعض متويالت صندوق إغاثة وإعادة 

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

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

متوافرة لإلنفاق حتى ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٣٫٧٠ 
ملعرفة وضع صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق، اعتبارا من 

٣٠ أيلول/سبتمرب انظر الجدول ٢٫٣.

يف هذا الربع من العام.٦٥ أصدر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق أيضا تقرير هذا الربع من السنة يفصل املنهج املستخدم 

يف القيام بهذا العمل، ليساعد املفتشني العموم اآلخرين يف القيام 
بتدقيق رشعي مشابهة.٦٦ ملزيد من املعلومات انظر الباب ٥ من 

هذا التقرير.

(IRRF) إن صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق

هو أكرب مصدر للتمويالت األمريكية إلعادة اإلعامر، هي تشكل 
٢٠٫٨٦ مليار دوالر تتوافر عرب اثنني من االعتامدات: صندوق 

إغاثة وإعادة إعامر العراق ١ (٢٫٤٨) مليار دوالر وصندوق إغاثة 
وإعادة إعامر العراق ٢ (١٨٫٣٩) مليار دوالر.٦٧

اعتبارا من ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠ مل يتم إنفاق ٣٧٣ مليون 
دوالر من التمويالت املخصصة: و١٠ ماليني دوالر من صندوق 
إغاثة وإعادة إعامر العراق ١ و٣٦٣ مليون دوالر من صندوق 

إغاثة وإعادة إعامر العراق ٢. هناك مبلغ إضايف قدره ٤٨٢ مليون 
دوالر مل يخصص؛ ونتيجة لذلك، انتهى موعد التمويل، ورمبا لن 

تخصص يف مرشوعات جديدة.٦٨ ويف الوقت الحايل يراجع املفتش 
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وهناك مبلغ إضايف ١٫٣٨ مليار دوالر أمرييك مل يخصص، لكن 
انتهت مدة ٤٤٤ مليون دوالر أمرييك منه. وهذا يرتك ٩٤٠ مليون 

دوالر أمرييك يف السنة املالية ٢٠١٠ يف التمويل التكمييل، وهي 
مخصصة مبوجب القانون العام ١١١-٢١٢ متاحة للتخصيص 

ملرشوعات جديدة. تنتهي التمويالت املخصصة لصندوق قوات 
األمن العراقي مبوجب القانون العام ١١١-٢١٢ يف ٣٠ أيلول/

سبتمرب ٢٠١١، بعد ذلك الوقت ال ميكن تخصيصها ملرشوعات 
جديدة.٧٥

لدراسة حالة صندوق قوات األمن العراقي، مبا يف ذلك الرتاجع 
يف االلتزامات غري املتوقعة، اعتبارا من ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، 

انظر الشكل ٢٫٤.

االلتزامات والنفقات ربع السنوية لصندوق قوات األمن العراقي
اعتبارا من ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، تم تخصيص مبلغ ١٨٫١٣ 
مليار دوالر (٩٥٪) من ١٩٫٠٤ مليار دوالر املخصصة لصندوق 

قوات األمن العراقي إىل أربعة مجموعات أنشطة فرعية كربى: 
األجهزة، والبنية التحتية، واالستدامة، والتدريب. والباقي وهو 

٩٫٨ مليون دوالر (٥٪) من صندوق قوات األمن العراقي مخصص 
ملجموعات أنشطة فرعية أصغر. ويطلق عليها مجتمعة "األنشطة 

املعنية" وهي تتضمن صندوق االستجابة الرسيع وإنشاء مراكز 
االعتقال ومجمعات الحكم بالقانون وبرامج أخرى.٧٦

لدراسة وضع والتغريات ربع السنوية لصندوق إعادة إعامر 
العراق، حسب الوزارة ومجموعة النشاط الفرعي، اعتبارا من ٣٠ 

أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، انظر الجدول ٢٫٥.
يف هذا الربع من السنة، خصصت القوات األمريكية يف العراق 

مبلغ ٥٦٤٫١ مليون دوالر من صندوق قوات األمن العراقي،٧٧ 
أي أكرث ١١ مرة من املبلغ املخصص يف ربع السنة املايض.٧٨ 

ركزت االعتامدات الجديدة عىل أجهزة وزارة الدفاع واالستدامة 
والتدريب إىل جانب تجهيزات وزارة الداخلية.٧٩

ويف ربع هذا العام، أنفقت القوات األمريكية يف العراق مبلغ 
٤٧٦٫٤ مليون دوالر من صندوق قوات األمن العراقي ٨٠، شهد آخر 

ربعني نفقات منخفضة لصندوق قوات األمن العراقية: كان الربع 
األخري واألول من صندوق قوات األمن العراقية متاح.٨١ وركزت 

النفقات الجديدة عىل استدامة ومعدات وزارة الدفاع إىل جانب 
معدات وزارة الداخلية.٨٢

مصادر التمويل املستقبيل لقوات األمن العراقية
يف شباط/فرباير ٢٠١٠، طلبت اإلدارة ١٫٠٠ مليار دوالر يف 

االعتامدات التكميلية للسنة املالية ٢٠١٠ و ٢٠٠ مليار دوالر يف 
االعتامدات املنتظمة للسنة املالية ٢٠١١ لصندوق قوات األمن 

املرشوعات الجارية املمولة من صندوق إغاثة وإعادة إعامر 
العراق

 (ISPO) حسب بيانات مكتب الرشاكة اإلسرتاتيجية العراقي
اعتبارا من ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠ يوجد ٢٥ مرشوع جاري تابع 
لصندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق، بتكلفة إجاملية تبلغ ٣٣٠ 

مليون دوالر.٧١ للحصول عىل قامئة كاملة باملرشوعات الجارية 
املمولة من صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق، انظر الجدول 

.٢٫٤

صندوق قوات األمن العراقية

منذ ٢٠٠٥، يخصص الكونجرس ١٩٫٠٤ مليار دوالر لصندوق 
قوات األمن العراقي لدعم وزارة الدفاع العراقية (MOD) ووزارة 

الداخلية (MOI) يف تطوير قوات األمن العراقي (ISF) وزيادة 
السعة الوزارية.٧٢ يف ربع هذا العام، خصص الكونجرس ١٫٠٠ مليار 

دوالر يف السنة املالية ٢٠١٠ يف االعتامدات التكميلية لصندوق 
قوات األمن العراقي.٧٣ يدرس الكونجرس حاليا طلب اإلدارة 

للحصول عىل ٢٫٠٠ مليار دوالر أمرييك ضمن متويل صندوق قوات 
األمن العراقي للسنة املالية ٢٠١١٫٧٤

اعتبارا من ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، مل يتم إنفاق ١٫١٨ مليار 
دوالر من متويالت صندوق قوات األمن العراقي املخصصة له. 
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دوالر إضايف يف اعتامدات السنة املالية ٢٠١١ للصندوق الدويل 
للرقابة عىل املخدرات وتطبيق القانون يف العراق.٨٧

وهناك أيضا اثنني من الصناديق املشهورة التي رمبا أصحبت يف 
وضع مناسب لدعم قوات وزارة الدفاع بعد متويل صندوق قوات 
األمن العراقي: صندوق متويل الجيش األجنبي (FMF) وصندوق 
تدريب وتعليم الجيش الدويل (IMET). وحسبام تقرر يف وقت 

سابق عىل لسان املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق،٨٨ 
ميكن استخدم صندوق متويل الجيش األجنبي لدعم قوات األمن 

العراقي من خالل الربنامج األمرييك ملبيعات الجيش األجنبي 
(FMS). يف أثناء ذلك، ميكن استخدام صندوق تدريب وتعليم 

الجيش الدويل و صندوق متويل الجيش األجنبي لتمويل التدريب. 
اعتبارا من ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، مل تخصص أي أموال لصندوق 

متويل الجيش األجنبي يف العراق، خصص مبلغ ٦ مليون دوالر 
لصندوق تدريب وتعليم الجيش الدويل.٨٩

إن دعم قوات األمن العراقي من صناديق وزارة الخارجية 
(DoS)- مبا يف ذلك الصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات 
وتطبيق القانون وصندوق تدريب وتعليم الجيش الدويل و 

لصندوق متويل الجيش األجنبي، سيجعل من وزارة الخارجية 
املسئول عن السياسة وهي تتوافق كيف قدمت الواليات املتحدة 

املساعدات األمنية تاريخيا إىل األمم األخرى بأهداف أمريكية 
واضحة للعراق. مع ذلك، ومثلام نوه املفتش العام يف إشادة 

حديثة أمام لجنة الرقابة واإلصالح الحكومي إن وزارة الخارجية 

العراقي.٨٣ مع صدور القانون العام١١١-٢١٢ يف متوز/يوليو، قدم 
الكونجرس املبلغ اإلجاميل املطلوب للتمويل التكمييل يف السنة 
املالية ٢٠١٠٫٨٤ إذا خصص الكونجرس املبلغ اإلجاميل املطلوب 

للسنة املالية ٢٠١١، لتلقي صندوق قوات األمن العراقي ٢١٫٠٤ 
مليار دوالر يف االعتامدات اإلجاملية، وسوف يتفوق صندوق قوات 
األمن العراقي (٢٠٫٨٦ مليار دوالر) باعتبارها أكرب صندوق أمرييك 

إلعادة إعامر العراق.٨٥ 
ووفقا لرأي اإلدارة، "فإّن هذا التمويل هام للحفاظ عىل قوات 

األمن العراقي يف مسارها للدفاع بفاعلية عن الشعب العراقي 
ولحامية مؤسسات العراق بنهاية ٢٠١١."٨٦ ومن غري الواضح ما 

الذي سيحدثه انسحاب الجيش األمرييك من العراق املزمع اكتامله 
يف ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١١- عىل قوات األمن العراقي وما 

هي مصادر التمويل املستقبلية التي سوف تتوافر. الدعم األمرييك 
من أوجه التمويل املدنية.

الدعم األمرييك املستقبيل من أوجه التمويل املدنية 
يف هذا الربع من العام، خصص الكونجرس ٦٥٠ مليون دوالر 

إىل الصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات وتطبيق القانون يف 
العراق لدعم برنامج تدريب الرشطة الذي يديره املكتب الدويل 

للمخدرات وشئون تطبيق القانون (INL) التابع إلدارة األمن، 
عىل النحو املذكور أدناه يف الباب الفرعي حول الصندوق الدويل 

للرقابة عىل املخدرات وتطبيق القانون. طلبت اإلدارة ٣١٥ مليون 
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ملحوظة: مل يتم تدقيق البيانات. األرقام تتأثر بالتدوير. الخرائط والرسوم البيانية الخامسية واملئوية تعرض املساعدة الثنائية فقط. وورد ذكر البلدان التي تلقت مساعدة من الصندوق وهي محددة يف الحسابات الخامسية واملئوية. الخرائط والرسومات الخامسية واملئوية ال تشمل املساعدة 
اإلقليمية التالية واملتعددة األطراف: إقليم أفريقيا (٤٫٥٠ مليون دوالر INCLE و٢،٨٠ مليون دوالر التمويل العسكري الخارجي)؛ رشق آسيا واملحيط الهادئ اإلقليمي (١٫٣٠ مليون دوالر INCLE و ٨٥٠،٠٠٠ دوالر IMET)؛ الرشاكة عرب الصحراء ملكافحة اإلرهاب (١٫٠٣ مليون دوالر INCLE)؛ 

حوض الكاريبي مبادرة األمن (٣٧٫٤٦ مليون دوالر$ INCLE والتمويل العسكري الخارجي ١٨٫١٦ مليون دوالر)، أو نصف الكرة الغريب اإلقليمي (٧٠٫٠ مليون دوالر INCLE). الخرائط والرسومات الخامسية  واملئوية أيضا ال تشمل املساعدات التي تستخدم لتمويل مكاتب وزارة الخارجية: 
مكتب مراقبة ومكافحة االتجار باألشخاص (ز / االتجار بالبرش) (١٨٧٫٤٦ مليون دوالر INCLE)؛ القامئة العراقية الوطنية (١٨٧٫٤٦ مليون دوالر INCLE)، أو الشؤون السياسية والعسكرية (م) (٥٫٤١ مليون دوالر IMET والتمويل العسكري الخارجي ٥٦,٥٨ مليون دوالر).

املصدر: DoS, ”تربيرات ميزانية الكونغرس: ملخص جداول املساعدة األجنبية, السنة املالية ٢٠١١,“ ٢٠١٠/٨/٣,  الصفحات ٢١–٢٦.
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دوالر التي كان من املمكن تلبية احتياجات األمن العراقي بها.٩٧ 
عىل ضوء هذه املوارد، استنتج مكتب محاسبة الحكومة األمريكية 

أن العرق من املمكن أن تسهم أكرث يف االحتياجات األمنية، حتى 
أثناء تناولها ألولوياتها التنافسية.٩٨

اختلف كال من وزارة الخارجية والدفاع مع استنتاجات مكتب 
محاسبة الحكومة األمريكية. حسب التحليالت فإن موازنة جهاز 
محاسبة الحكومة األمريكية لعام ٢٠١٠ لوزارة الدفاع والداخلية 

متثل ١٤٪ من الناتج املحيل اإلجاميل العراقي. شعرت وزارة 
الخارجية والدفاع أن هذا أوضح الجدية التي يتعامل بها جهاز 
محاسبة الحكومة األمريكية مع مسئوليته عن تغطية تكاليف 

األمن الداخيل والخارجي.٩٩

صندوق دعم االقتصاد

منذ ٢٠٠٣، يخصص الكونجرس ٤٫٠٥٦ مليار دوالر لصندوق 
الدعم االقتصادي لتحسني البنية التحتية واألمن املجتمعي وتعزيز 

الدميقراطية واملجتمع املدين، ودعم بناء اإلمكانيات والتنمية 
االقتصادية.١٠٠ ويدرس الكونجرس حاليا مطلب اإلدارة للحصول 

عىل ٣٨٣ مليون دوالر إضايف لتمويل صندوق الدعم االقتصادي يف 

السنة املالية ٢٠١١٫١٠١

ووكاالت مدنية أخرى تواجه فجوة يف اإلمكانيات. منها إدارة 
ضعيفة للربنامج وعدم كفاية الرقابة عىل العقود واملنح مام قلل 

أهداف الربنامج وإهدار أموال دافعي الرضائب.٩٠ إن حجم جهود 
املساعدات األمنية يف العراق التي ترثها وزارة الخارجية تُزيد من 
حجم هذا التحدي. إن وزارة الخارجية حديثا نسبيا عىل الربنامج 
الكبري الحجم والعقد وإدارة املنحة وهي تستغرق وقت لتكون 
ثقافة تنظيمية تحرتم الحاجة إىل التخطيط وتطوير العاملة إىل 

جانب املهارات املناسبة.٩١ 
إذا حصلت عىل متويل كايف، فإن مطلب اإلدارة للحصول عىل 

اعتامدات السنة املالية ٢٠١١ سيجعل برنامج الصندوق الدويل 
للرقابة عىل املخدرات وتطبيق القانون يف العراق هو ثاين أكرب 

برنامج يف العامل بعد أفغانستان. وسيضع برنامج صندوق تعليم 
وتدريب الجيش الدويل يف العراق بني أعىل ١٠٪ من تلك الربامج 

يف العامل.٩٢ مل تطلب اإلدارة اعتامدات صندوق متويل الجيش 
األجنبي للسنة املالية ٢٠١١ للعراق. مع ذلك، لو ُخصص للعراق 

١ مليار دوالر يف صندوق متويل الجيش األجنبي (نصف املبلغ 
الذي طلبته صندوق قوات األمن العراقي يف السنة املالية ٢٠١١)، 

من املتوقع أن تتلقي إرسائيل ومرص أكرث من ذلك.٩٣ ملزيد من 
التفاصيل عن توفري العاملة وقضايا التعاقد، انظر الباب ٣ من هذا 
التقرير. ملزيد من التفاصيل عن مطالب اإلدارة يف أرجاء العامل يف 

السنة املالية ٢٠١١ لصندوق متويل الجيش األجنبي، والصندوق 
الدويل للرقابة عىل املخدرات وتطبيق القانون و صندوق تعليم 

وتدريب الجيش الدويل، انظر الشكل ٢٫٥.

زيادة الدعم العراقي لقوات األمن العراقي
حسب التحليل الصادر عن جهاز محاسبة الحكومة األمريكية 
(GAO) من ٢٠٠٥ إىل ٢٠٠٩، زادات العراق من نفقات وزارة 

الدفاع مبعدل ٢٨٪ سنويات و وزارة الداخلية بنسبة ٤٥٪ سنويا 
يف املتوسط. وصل اإلنفاق ارتفاع مستمرا يف ٢٠٠٩ مع إنفاق ٨٫٦ 
مليار دوالر: منهم ٣٫٧ مليار دوالر لوزارة الدفاع و ٥ مليار دوالر 

لوزارة الداخلية.٩٤ ومن ٢٠٠٥ إىل ٢٠٠٩ تذبذب تنفيذ املوازنة، 
لكن متكنت وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من تنفيذ أكرث من ٩٠٪ 
من موازناتهم يف ٢٠٠٩٫٩٥ ويف عام ٢٠١٠ وضعت حكومة العراق 
(GOI) موازنة مببلغ ٥٫١٩ مليار دوالر لوزارة الدفاع (٣٫٣٩ مليار 
لنفقات التشغيل و ١٫٨ مليار دوالر الستثامرات رأس املال) و ٥٫٩ 
مليار دوالر لوزارة الداخلية ) ٤٫٩٦ مليار دوالر لنفقات التشغيل 

و ٩٣٤ مليون دوالر الستثامرات رأس املال).٩٦ 
وبالرغم من زيادة اإلنفاق والتحسن يف تنفيذ املوازنة منذ 

٢٠٠٥، يقدر جهاز محاسبة الحكومة األمريكية أن وزارة الدفاع 
والداخلية مل ينفقوا ومل يحددوا ما بني ٢٫٥ مليار دوالر و ٥٫٢ مليار 
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ملرشوعات جديدة. التمويل املخصص لصندوق الدعم االقتصادي 
من القانون العام ١١١-١١٧ يف ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١١، بعد ذلك 

الوقت ال ميكن تخصيصها ملرشوعات جديدة.١٠٢

واعتبارا من ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، مل يتم إنفاق ٦١٧ مليون 
دوالر من التمويالت املخصصة لصندوق الدعم االقتصادي. هناك 
مبلغ إضايف قدره ٥٧٣ مليون دوالر مل يخصص، لكن ٣١٧ مليون 

دوالر من هذا املبلغ انتهى موعدهم. وهذا يرتك ٢٥٦ مليون 
دوالر مخصصة بواسطة القانون العام ١١١-١١٧ متاحة للتخصيص 
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صندوق دعم االقتصاد. بدال من ذلك، تستخدم أقسام السفارة 
التي تستخدم متويالت صندوق الدعم االقتصادي معايريها الخاصة 

الختيار املرشوعات وتدير املرشوعات التي توافق عليها.١٠٨ فيام 
ييل نظرة عامة عىل مامرسات إدارة املرشوع للمنفذين الكبار يف 

صندوق دعم االقتصاد. 

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
يف العراق، استخدمت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية صندوق 

الدعم االقتصادي لتمويل املرشوعات التي لها عالقة بالحكم 
الدميقراطي والنمو االقتصادي والتنمية الزراعية وقطاعات 

أخرى.١٠٩ من بني املرشوعات الكربى املستمرة للوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية برنامج العمل املجتمعي الذي ينوي العمل عىل 

املستويات الدنيا لضامن مشاركة املواطن وإعطاء املجتمعات 
فرصة تعبئة املهارات واملوارد لتلبية احتياجات التنمية املحلية.١١٠ 

منذ ٢٠٠٣ تخصص الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أكرث من ٦٧٦ 
مليون دوالر لربنامج العمل املجتمعي.١١١ بدأت املرحلة الثالثة من 
برنامج العمل املجتمعي (CAP III) يف أكتوبر ٢٠٠٨ ومن املزمع 

أن ينتهي يف ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٢٫١١٢ 
إن مامرسات إدارة الربنامج يف برنامج العمل املجتمعي تعطي 

داللة عن املرشوعات الكربى األخرى للوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية والتي تعتمد بقوة عىل تنفيذ الرشكاء إلدارة املرشوعات 
الفرعية أو املنح الفرعية لتوفري الرقابة األساسية.١١٣ لدى الوكالة 

األمريكية للتنمية الدولية أربعة رشكاء رئيسني لتنفيذ مرشوع 
برنامح العمل املجتمعي الثالث: التنمية الزراعية التعاونية 

الدولية/املتطوعني يف املساعدات التعاونية يف الخارج ومؤسسة 
اإلسكان التعاوين الدولية (CHF) وسالح الرحمة، واإلغاثة الدولية 
والتنمية. وحسب ترصيحات السفارة األمريكية يف بغداد، يسهل 
هؤالء الرشكاء خلق وتدريب جامعات عمل مجتمعي (األقفاص) 

تكون مسئولة عن التعرف عىل احتياجات املجتمع وتحديد 
أولوياتها وتعبئة املوارد ورصد تنفيذ املرشوع. يعمل رشكاء 

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية مع جامعات العمل املجتمعي 
عىل تحديد جدوى املرشوع وتطوير نطاقات العمل. عند اختيار 

املرشوعات، يسعى الرشكاء إىل الحصول عىل املوافقة من الحكومة 
املحلية ويحاولون الحصول عىل التمويالت املتوافقة معها وتسهيل 

العطاءات.١١٤ 
حسب ترصيحات السفارة األمريكية يف بغداد، الشفافية 

مضمونة من خالل لجنة االختبار التي تسجل املرشوعات حسب 
معايري االختيار السليم. باإلضافة إىل ذلك، وضعت جامعة العمل 
املجتمعي عىل خطة الرصد والتقييم اإلجاملية، التي لها أهداف 

ومؤرشات يضع رشيك التنفيذ تقاريره.١١٥ 

ملعرفة وضع صندوق الدعم العراقي مبا يف ذلك الرتاجع يف 
االلتزامات غري املتوقعة اعتبارا من ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، انظر 

الشكل ٢٫٦. 

االلتزامات والنفقات ربع السنوية لصندوق الدعم االقتصادي
تخصص متويالت صندوق الدعم االقتصادي لربامج يف ثالثة 

مسارات: األمن والسياسة واالقتصاد. وأغلبية اعتامدات صندوق 
الدعم االقتصادي تتم يف املسار األمني كل عام.١٠٣

لدراسة وضع والتغريات ربع السنوية لصندوق الدعم 
االقتصادي، حسب املسار والربنامج اعتبارا من ٣٠ أيلول/سبتمرب 

٢٠١٠، انظر الجدول ٢٫٦.
ويف هذا الربع من العام، كان هناك ٢٤٥٫٩ مليون دوالر يف 

االلتزامات الصافية من صندوق الدعم االقتصادي. تكونت معظم 
االلتزامات الجديدة – ١٣٢٫١ مليون دوالر - من برامج يف املسار 

 (CAP) األمني، مبا فيها ٥٥ مليون دوالر لربنامج العمل املجتمعي
و ٢٩٫٤ مليون لصندوق االستجابة الرسيعة التابعة لفريق إعادة 

إعامر املحافظات، ٢٥ مليون دوالر لربنامج الحكومة املحلية. كان 
هناك ٣٩٫٦ مليون يف االلتزامات الصافية يف املسار السيايس و 

٧٤٫٣ مليون يف االلتزامات الجديدة باملسار االقتصادي.١٠٤
ويف هذا الربع من العام، كان هناك ٨٢٫٣ مليون دوالر يف 
النفقات الصافية من صندوق الدعم االقتصادي. كان معظم 

النفقات الجديدة – ٥٣ مليون دوالر - مكون من برامج املسار 
األمني مبا فيها ٢٦٫٢ مليون دوالر لربنامج العمل املجتمعي. كان 

هناك ١٧٫٧ مليون دوالر يف النفقات الصافية يف املسار السيايس و 
١١٫٥ مليون دوالر يف النفقات الصافية يف املسار االقتصادي.١٠٥

توجيهات السياسية وإدارة املرشوع
أكرث من ٤٫٤٥ مليار دوالر (٩٨٪) من صندوق الدعم االقتصادي 
يف العراق مخصصة لوزارة الخارجية أو الوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية (USAID). من بني املبالغ املخصصة لوزارة الخارجية، 
هناك أكرث من النصف مخصص فرعيا لسالح املهندسني يف 

الجيش األمرييك (USACE). ويف داخل وزارة الخارجية، كان 
أكرب مستخدم لتمويالت صندوق الدعم االقتصادي هو مكتب 

الدميقراطية وحقوق اإلنسان والعمل (DRL). ١٠٦ للحصول عىل 
نظرة عامة عىل صندوق الدعم االقتصادي حسب الوكالة، انظر 

الشكل ٢٫٧.
تقدم وزارة الخارجية توجيهات تتعلق بالسياسة لكل برامج 

صندوق الدعم االقتصادي، مبا فيها املنفذ بواسطة سالح املهندسني 
يف الجيش األمرييك وبواسطة وكاالت مدنية أخرى.١٠٧ مع ذلك ال 

متلك السفارة األمريكية يف بغداد عملية مركزية الستخدام متويالت 
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ومحصالته ونتائجه تواكبا مع خطة التقييم والرصد. يراجع 
نواب ضابط املنح كل التقارير التتبعية ربع سنويا، يجري مكتب 
الدميقراطية، حقوق اإلنسان، والعمل مراجعة رسمية مع اإلدارة 
العليا يف املكتب مرتني يف العام لتقييم كل منحة.١٢١ ومع ذلك، 
يراجع مكتب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق إدارة 

مكتب الدميقراطية، حقوق اإلنسان، والعمل للمنح املقدمة إىل 
املعهد الجمهوري الدويل (IRI) اكتشف املعهد الدميقراطي الدويل 

(NDI) أن مراقبة مكتب الدميقراطية وحقوق اإلنسان والعمل 
ألثر هذه املنح قليل:

يف كانون الثاين/يناير، اكتشف املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق أن تكاليف األمن املمنوحة كانت كبرية 
وأن مكتب الدميقراطية وحقوق اإلنسان والعمل مل يكن بها 

توثيق يحدد هل حققت منحة املعهد الجمهوري الدويل 
أهدافها وغاياتها أم ال وهل تستخدم األموال املمنوحة بأكرث 

الطرق فاعلية وكفاءة أم ال.١٢٢ 
ويف متوز/يوليو، اكتشف املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق أ، ضعف رقابة وزارة الخارجية وامتثال املعهد 
الجمهوري الدويل مع مطالب املنح ترك وزارة الخارجية عرضة 

لسداد الرسوم الزائدة وعدم كفاية املعلومات عام تحقق 
بالفعل.١٢٣

يف هذا الربع من العام، اكتشف املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق أن املعهد الدميقراطي الدويل يبدو عليه 

قد تكبد أكرث مام هو مسموح به إلدارة العقد، مام قلل كمية 
التمويالت املتاحة ألنشطة املرشوع املبارشة.١٢٤

رصح املسئولون يف وزارة الخارجية ردا عىل تدقيق املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق أن ضباط املنح سيلعبون 

دورا حيويا يف املراقبة عىل املنح يف املستقبل وأنها متتعوا مؤخرا 
بسلطة استئجار فريق إضايف. رصح مكتب الدميقراطية وحقوق 
اإلنسان والعمل أنه يواصل اتخاذ الخطوات التي تحسن الرصد 

والتقييم.١٢٥

برنامج االستجابة الطارئة للقائد

منذ ٢٠٠٤، يقدم الكونجرس تقريبا ٣٫٧٩ مليار دوالر يف متويالت 
برنامج االستجابة الطارئة للقائد بغرض متكني القادة العسكريني 

يف العراق من الرد عىل املطالب العاجلة لإلغاثة اإلنسانية وإعادة 
اإلعامر داخل نطاق املسئولية.١٢٦ ويدرس الكونجرس يف الوقت 

يراجع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق تنفيذ مؤسسة 
اإلسكان التعاون لربنامج العمل املجتمعي الثالث مبا يف ذلك نتائج 
التنفيذ والتكاليف املتكبدة. تلقي املقاول ٥٧٫٣٦ مليون دوالر عن 
األنشطة املنفذة يف األنبار وجنوب ووسط العراق. يتوقع املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق إصدار تقرير تدقيق حسايب يف 

أوائل ٢٠١١. 

سالح املهندسني يف الجيش األمرييك
يف السنة املالية ٢٠٠٦ والسنة املالية ٢٠٠٧ قدم مكتب مساعدة 
االنتقال العراقي- الذي أصبح منذ ذلك الحني ISPO – أكرث من 

١٫٢٥ مليار دوالر إىل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية من خالل 
اتفاقية بني الوكاالت.١١٦ استخدمت هذه األموال لدعم أربعة 

برامج: حامية أمن البنية التحتية: استدامة التشغيل والصيانة، 
تنمية السعة عىل مستوى الوحدة والتدريب الفني ومرشوعات 

فرق إعادة إعامر املحافظات و لجان تنمية وإعادة إعامر 
املحافظات. اعتبارا من ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، تم تخصيص 

١٫٠٨ مليار (٩٢٪) من املال املخصص ملرشوعات الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية وتم إنفاق مبلغ ٩٩٦ مليون دوالر أي (٨٥٪).١١٧ 

ترى السفارة األمريكية يف بغداد أن تلك املرشوعات تُدار 
بطريفة متفقة مع توجيهات وسياسات إدارة املرشوع السليم 

يف سالح املهندسني بالجيش األمرييك. يرشف فريق رصد مرشوع 
مكتب الرشاكة اإلسرتاتيجية يف العراق عىل جهود سالح املهندسني 

بالجيش األمرييك ووكاالت حكومة العراق و فرق إعادة إعامر 
املحافظات. تتضمن أنشطة املراقبة ملكتب الرشاكة اإلسرتاتيجية 

يف العراق رصد التقارير املنتظمة لسالح املهندسني يف الجيش 
األمرييك والحوار عن قضايا املرشوع واملساعدة العالجية واإلدارة 

املالية اإلجاملية وزيارات دورية للموقع (إذا ما سمحت بذلك 
الظروف األمنية).١١٨

مكتب الدميقراطية، وحقوق اإلنسان، والعمل
ال ميلك مكتب الدميقراطية وحقوق اإلنسان والعمل موظفني 

مخصصني للمنح. بل وبدالً من ذلك، يعتمد املكتب عىل ضباط 
املنح املوظفني بواسطة مكتب الخارجية إلدارة مكتب إدارة 

االكتساب (AQM) لتقديم والتصديق عىل املنح.١١٩ يعني ضابط 
املنح نائب له (GOR) وهو موظف يف مكتب الدميقراطية، 

حقوق اإلنسان، والعمل مسئول عن ضامن أن الحاصلني عىل منح 
يحققون تقدما مناسب يف تحقيق أهداف املرشوع وغاياته وأن 

التمويالت تستخدم بشكل مسئول.١٢٠ 
حسب السفارة األمريكية يف بغداد، يطلب من الحاصلني عىل 

املنح تقديم تقارير تتبعيه ربع سنوية تلخص أنشطة الربنامج 
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حيوي بديل للبيانات التي يف مستوى مرشوع برنامج االستجابة 
الطارئة للقائد.

تقدم البيانات الواردة عن مرشوعات الكهرباء الجارية 
واملكتملة يف القسم الفرعي للخدمات العامة من هذا التقرير 

مثال عىل املشاكل التي تنشأ عن الفجوة يف التقارير. باستخدام 
البيانات يف مستوى املرشوع املقدمة من نائب وزير الدفاع 

(مراقب الحسابات)، يصبح املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق قادر عىل تحديد ٢٩ مرشوعاً من مرشوعات الكهرباء 

املمولة باعتامدات برنامج االستجابة الطارئة للقائد للسنة املالية 
٢٠١٠، بقيمة إجاملية تصل إىل ١١٫٩ مليار دوالر الجارية أثناء 
هذا الربع من العام.١٣١ مع ذلك، مل يقدر املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق عىل تحديد وضع املرشوعات املمولة 
باعتامدات العام السابق. عىل سبيل املثال، يف يناير كانون الثاين/

يناير ٢٠١٠، قرر نائب وزير الدفاع (مراقب الحسابات) أن هناك 
٨٦ مرشوع كهرباء جاري تحت برنامج االستجابة الطارئة للقائد  

ممولة من اعتامدات السنة املالية ٢٠٠٩ وبقية إجاملية تبلغ 
٢٠٫٧ مليون دوالر والتي كانت جارية اعتبارا من ١ ترشين أول/

أكتوبر.١٣٢ ونظراً ألّن تقارير نائب وزير الدفاع (مراقب الحسابات) 
ال تقدم بيانات عن مستوى املرشوع العتامدات العام املايض، فال 
ميكن للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق تحديد أي من 

هذه املرشوعات ال يزال جاري ومتى اكتملت مرشوعات أخرى أو 
ما هي التكاليف النهائية لها.

توضح البيانات النهائية املتاحة عن نظام إعادة اإلعامر اعتبارا 
من ١ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠ أن مرشوع كهرباء واحد من برنامج 

االستجابة الطارئة للقائد  جاري العمل فيه باستخدام متويل 
السنة املالية ٢٠٠٨ وستة مرشوعات باستخدام متويل السنة املالية 
٢٠٠٩ جاري العمل فيها. وحسب نظام إدارة إعامر العراق، تصل 
القيمة املجمعة لهذه املرشوعات إىل ١٫٥ مليون دوالر. مع ذلك، 

إن مصداقية هذه البيانات غري أكيدة بسبب أن نظام إدارة إعامر 
العراق يوضح أن هناك ١٢ مرشوع تستخدم ٤ مليون دوالر من 
اعتامدات برنامج االستجابة الطارئة للقائد  للسنة املالية ٢٠١٠ 

جاري العمل فيها- مقارنة بعدد ٢٩ مرشوع تصل القيمة اإلجاملية 
لها إىل ١١٫٩ مليون دوالر وهي مدرجة يف أحدث تقارير برنامج 

االستجابة الطارئة للقائد  املقدمة من نائب وزير الدفاع (مراقب 
الحسابات).١٣٣

يستمر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف العمل مع 
نائب وزير الدفاع (مراقب الحسابات) ملحاولة حل هذه القضايا.

الحايل مطلب اإلدارة للحصول عىل ٢٠٠ مليون دوالر إضافية يف 
متويل برنامج االستجابة الطارئة للقائد  يف السنة املالية ٢٠١١٫١٢٧ 

مل يتمكن مكتب نائب وزير الدفاع (مراقب الحسابات)  
OUSD(C))) من تقديم بيانات مؤكدة عن النفقات وااللتزامات 

يف اعتامدات برنامج االستجابة الطارئة للقائد   للسنة املالية 
٢٠١٠. وبالتايل، فإّن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق غري 
قادر عىل تقديم بيان حسايب دقيق للحالة الراهنة يف أموال برنامج 

االستجابة الطارئة للقائد.١٢٨
اعتبارا من ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، تم تخصيص ٣٫٦ مليار 
دوالر عىل األٌقل، لكن تم إنفاق ٣٫٥١ مليار دوالر عىل األقل. 

تقريبا مل يتم إنفاق ٨٩ مليون دوالر من التمويالت املخصصة يف 
برنامج االستجابة الطارئة للقائد . وتقريبا مل يتم تخصيص ١٨٧ 
مليون دوالر إضافية، لكن هذا املبلغ اإلجاميل انتهى وقته.١٢٩ 

النفقات وااللتزامات ربع السنوية لربنامج االستجابة الطارئة للقائد
يف هذا التقرير، كام يف املايض، مل يقدر املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق من تقديم تفاصيل كاملة عىل مستوى 

املرشوع عن برنامج االستجابة الطارئة للقائد  مع البيانات املقدمة 
من نائب وزير الدفاع (مراقب الحسابات). وهذا بسبب أن نائب 

وزير الدفاع (مراقب الحسابات) مل يقدم تقارير ربع سنوية عن 
النفقات وااللتزامات، حسب املرشوع أو فئة املرشوع، العتامدات 
السنة املالية السابق يف برنامج االستجابة الطارئة للقائد . بل قدم 
تقرير عن االلتزامات والنفقات التي تخص اعتامدات السنة املالية 

الحايل فقط.
يف الربع املايض من السنة، استخدم املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق نظام إدارة اإلعامر (IRMS) للحصول عىل 
بيانات تراكمية عن برنامج االستجابة الطارئة للقائد  التي مل 

يقدمها نائب وزير الدفاع (مراقب الحسابات). ويف هذا الربع 
من العام، كانت هناك أخطاء عديدة واضحة يف بيانات برنامج 
االستجابة الطارئة للقائد  املتاحة من نظام إدارة إعامر العراق. 

عىل سبيل املثال، أظهرت البيانات ربع السنوية عن برنامج 
االستجابة الطارئة للقائد من نظام إدارة إعامر العراق تضاعف 

التزامات برنامج االستجابة الطارئة للقائد  يف فئة مرشوعات 
التعليم، ولكن بال أي نفقات يف أي مرشوع.١٣٠ بناء عليه ال ميكن 

للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أن يقدم حسابات 
معقولة دقيقة عىل مستوى املرشوع يف برنامج االستجابة الطارئة 

للقائد .
أُغلق نظام إدارة إعامر العراق يف ١ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠ ومل 
يعد يقدم مصدر بديل لبيانات برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

. مل يتعرف نائب وزير الدفاع (مراقب الحسابات) عىل مصدر 
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يراجع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق حاليا صندوق 
برنامج االستجابة الطارئة للقائد  وسوف يقدم تقارير عن نتائجه 

يف كانون الثاين/يناير ٢٠١١.

الصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات وتطبيق القانون 

منذ ٢٠٠٦ خصص الكونجرس ١٫٠٧ مليار دوالر للصندوق الدويل 
للرقابة عىل املخدرات وتطبيق القانون يف العراق لدعم أنشطة 

حكم القانون.١٣٧ ويدرس الكونجرس حاليا مطلب اإلدارة للحصول 
عىل مبلغ إضايف قدره ٣١٥ مليون دوالر يف متويل الصندوق الدويل 

للرقابة عىل املخدرات وتطبيق القانون للسنة املالية ٢٠١١٫١٣٨
اعتبارا من ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، مل يتم إنفاق ١٣١ مليون 
$ مخصصة من متويالت الصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات 
وتطبيق القانون. يظل مبلغ إضايف آخر قدره ٦٨٨ مليون دوالر 

وهو مخصص بواسطة القانون العام ١١١-١١٧ (٣٨ مليون دوالر) 
و القانون العام ١١١-٢١٢  (٦٥٠ مليون دوالر) ال يزال متوفّر 
للتخصيص يف مرشوعات جديدة. تنتهي التمويالت املخصصة 

للصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات وتطبيق القانون بواسطة 
القانون العام ١١١-١١٧ يف ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١١، بعد ذلك 

الوقت ال ميكن تخصيصها ملرشوعات جديدة.١٣٩
وملعرفة وضع الصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات وتطبيق 

القانون مبا يف ذلك االلتزامات غري املتوقعة اعتبارا من ٣٠ أيلول/
سبتمرب ٢٠١٠، انظر الشكل ٢٫٨.

إصالحات برنامج االستجابة الطارئة للقائد: مع إحراز التقدم، تظل 
املشاكل الخاصة بتوثيق املرشوع والتعقب باقية.

يف متوز/يوليو ٢٠١٠ قدمت وزارة الدفاع تقرير إىل الكونجرس 
عن نتائج املراجعة املفوضة من الكونجرس عن برنامج االستجابة 

الطارئة للقائد .١٣٤ استنتجت وزارة الدفاع أن إدارة برنامج 
االستجابة الطارئة للقائد  كنت مقبولة، لكن هناك مساحة كبرية 
للتحسني. تتضمن املجاالت الهامة التي أجرت وزارة الدفاع عليها 

تعديالت أو قالت أنه ستجري إصالحات ما ييل:
تحسني تقييم وزارة الدفاع للمطالب وعملية تربير 

موازنة برنامج االستجابة الطارئة للقائد.
توضيح السياسة فيام يتعلق باالستخدام املناسب 

لتمويالت برنامج االستجابة الطارئة للقائد ، مبا يف ذلك امليزانية 
بني مرشوعات البنية التحتية ومرشوعات املساعدات اإلنسانية 
صغرية الحجم، يف ظل الفوارق الهامة بني العراق وأفغانستان.

تقديم رؤية شاملة متكاملة وإدارة لربنامج االستجابة 
الطارئة للقائد  يف الوقت نفسه الحفاظ عىل املرنة الرضورية.

ضامن عدد كايف من العاملني املدربني جيدا إلدارة وتنفيذ 
برنامج االستجابة الطارئة للقائد  خصوصا يف أفغانستان يف ظل 

املطالب الزائدة لربنامج االستجابة الطارئة للقائد
تعزيز التنسيق مع حكومات الدولة املضيفة والوكاالت 

الحكومية األمريكية والرشكاء اآلخرين لتضمن تصميم مناسب 
وتنفيذ مناسب يطابق املعايري الهامة ملرشوعات برنامج 

االستجابة الطارئة للقائد  مثل االستدامة.

ويف تقرير حديث، أقر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق بتحسن كبري يف تخطيط وإدارة مرشوعات برنامج 

االستجابة الطارئة للقائد.١٣٥ وجدير بالذكر أّن التحسني يف التوجه 
والتغريات الحديثة يف سد النقص يف العاملني املدربني عىل القيام 

بدور ممثلني عن الضباط املقاولني. 
رغم أن هذه الترصفات تتناول بعض اهتاممات املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق بشأن الرقابة عىل املرشوع، 
تظل هناك فجوات بشأن التخطيط. عىل سبيل املثال، ال تتطلب 
توجيهات برنامج االستجابة الطارئة للقائد خطط معلنة لتنفيذ 

املرشوع. رغم أن هذا رمبا يكون مناسب للمرشوعات صغرية 
الحجم يف برنامج االستجابة الطارئة للقائد ، فإن خطة تنفيذ 

املرشوع تعترب رضورية للجهود كبرية الحجم داخل املرشوعات 
املتعددة املتكاملة – مثل مرشوع مطار بغداد الدويل. تعرف 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أيضا عىل مشاكل 

متكررة فيام يتعلق بتوثيق املرشوع وعدم كفاية بيانات التعقب 
يف العديد من تقارير التدقيق.١٣٦ 
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القانون. فيام يتعلق بااللتزامات، حدثت معظم النفقات الجديدة 
يف قطاع العدل الجنايئ، رغم أن النفقات الجديدة كان موزعة أكرث 

بني الربامج.١٤٢

األهمية املتزايدة يف الصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات 
وتطبيق القانون يف العراق

مل تبدأ اعتامدات الصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات وتطبيق 
القانون يف العراق حتى السنة املالية ٢٠٠٦ وكانت متواضعة 

مقارنة باالعتامدات املالية لصندوق قوات األمن العراقي، برنامج 
االستجابة الطارئة للقائد، وصندوق دعم االقتصاد.١٤٣ طلبت اإلدارة 

٨٤٣ مليون دوالر يف السنة املالية ٢٠١٠ كاعتامدات تكميلية ويف 
االعتامدات املنتظمة للسنة املالية ٢٠١١ للصندوق الدويل للرقابة 

عىل املخدرات وتطبيق القانون يف العراق لالستعداد 
لنقل مسئولية تدريب الرشطة من وزارة الدفاع إىل وزارة 

الخارجية.١٤٤ وكان الطلب ضعف املبلغ الرتاكمي املخصص 
للصندوق من السنة املالية ٢٠٠٣ عرب االعتامدات املنتظمة للسنة 

املالية ٢٠١٠٫١٤٥ 
ويف هذا الربع من العام، خصص الكونجرس ٦٥٠ مليون دوالر 
يف السنة املالية ٢٠١٠ ضمن التمويل التكمييل للصندوق الدويل 

للرقابة عىل املخدرات وتطبيق القانون- أكرث من املبلغ الذي 

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

يخصص الصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات وتطبيق القانون 
متويل ألحد عرش برنامج يف أربعة قطاعات: العدالة الجنائية 

والتصحيحات ومكافحة املخدرات وغري ذلك (وهي تتضمن متويل 
برنامج التنمية والدعم). إن أغلبية التزامات الصندوق الدويل 

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

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

من ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، انظر الجدول ٢٫٧.
يف هذا الربع من العام، خصص شئون تطبيق القانون ٢٨٫٢ 

مليون دوالر من الصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات وتطبيق 
القانون. حدثت معظم االلتزامات يف قطاع العدل الجنايئ، مبا 

يف ذلك ١٢٫٦ مليون دوالر يف التزامات الجديدة لدعم املحاكم 
العراقية. هناك ٥٫٦ مليون دوالر آخرين مخصصة ملستشاري 

الرشطة، أكرث من ضعف إجاميل التزامات املخصصة إىل اليوم لهذا 
الربنامج.١٤١

يف هذا الربع من العام، أنفق شئون تطبيق القانون ٢١٫١ 
مليون دوالر من الصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات وتطبيق 
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القانون عرب االعتامدات املنتظمة بسبب أن التمويل متوافر عرب 
االعتامدات التكميلية للعام املايض.١٥١ بعد السنة املالية ٢٠٠٦، 
منع الكونجرس وزارة الخارجية من استخدام متويل الصندوق 
الدويل للرقابة عىل املخدرات وتطبيق القانون إلنشاء سجون 

جديدة.١٥٢ 
ملعرفة تاريخ مطالب الصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات 
وتطبيق القانون ومربراته واعتامداته وعالماته املميزة يف العراق، 

انظر الشكل ٢٫٩ والجدول ٢٫٨.

التمويالت الصغرية
خصص الكونجرس أو وفر حوايل ٧٫٤٩ مليار دوالر يف أوجه 

التمويل الصغرية إلنشاء العراق. صنف املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق هذه األوجه إىل ثالثة فئات:١٥٣

برامج املساعدة األخرى- ٣٫٩٥ مليار دوالر
نفقات التشغيل املتعلقة باإلنشاء – ٣٫٢٥ مليار دوالر

الرقابة عىل إعادة اإلعامر- ٢٩٥ مليون دوالر

اعتبارا من ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، تم تخصيص ٤٫٧٦ مليار 
دوالر (٦٤٪) من هذه التمويالت، وإنفاق ٤٫٣٧ مليار دوالر 

عىل األقل (٥٨٪).١٥٤ ملزيد من التفاصيل عن وضع التمويل انظر 
الجدول ٢٫١. ◆

طلبته اإلدارة مبقدار ١٣٣ مليون دوالر يف شباط/فرباير.١٤٦ وإذا 
خصص الكونجرس الطلب الكامل لإلدارة فيام يتعلق باالعتامدات 
املنتظمة للسنة املالية ٢٠١١، ستكون اعتامدات الصندوق الدويل 

للرقابة عىل املخدرات وتطبيق القانون أكرب مبعدل الخمس من 
االعتامدات اإلجاملية لإلغاثة وإعادة إعامر العراق، بإجاميل قدره 

١٫٣٨ مليار دوالر.١٤٧

استخدام الصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات وتطبيق القانون 
يف العراق

إن استخدامات اإلدارة املقرتحة للصندوق الدويل للرقابة عىل 
املخدرات وتطبيق القانون يف العراق تغريت منذ السنة املالية 
٢٠٠٦. ركزت املطالب املبكرة للتمويل عىل التصحيح،١٤٨ قبل 

االنتقال إىل بناء السعة القضائية واألمنية واملساعدة الفنية 
املتقدمة.١٤٩ بدأت مطالب دعم نقل مسئولية تدريب الرشطة إىل 

وزارة الخارجية مع السنة املالية ٢٠٠٩ يف االعتامدات التكميلية 
وزادت يف السنة املالية ٢٠١٠-٢٠١١٫١٥٠

يف السنوات املالية السابقة، مل يدعم الكونجرس الطلب الكامل 
لإلدارة للتمويل عرب االعتامدات املنتظمة للصندوق الدويل للرقابة 
عىل املخدرات وتطبيق القانون. يف موقف واحد عىل األقل (السنة 
املالية ٢٠٠٨) نوهت لجنة اعتامدات اإلسكان بأنها مل تكن تويص 

باعتامدات الصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات وتطبيق 
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إيرادات حكومة العراق

اعتبارا من ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، تلقت حكومة العراق ٣٥٫٦ 
مليار دوالر من إيرادات النفط منذ بداية العام التقوميي. بافرتاض 
تساوي إيرادات صادرات النفط يف الشهور الثالثة األخرية من العام 
التقوميي الحايل مع متوسط اإليرادات الشهرية يف الشهور التسعة 
األوىل من ٢٠١٠، سوف تتلقي حكومة العراق ٤٧٫٤٧ مليار دوالر 

كإجاميل اإليرادات السنوية للنفط عن هذا العام أي بزيادة قدرها 
٢٨٪ عن إيرادات النفط يف عام ٢٠٠٩ وهي ٣٧٫٠٢ مليار دوالر، 
١٦٠ و أقل قليال من القيمة املقرتحة يف موازنة حكومة العراق يف 

٢٠١٠ وهي ٤٧٫٩١ مليار دوالر.١٦١
منذ بداية العام، تلقي العراق متوسط ٧٣٫٦٩ برميل يف اليوم 

من النفط املُصدر،١٦٢ وهو أعىل من السعر املستخدمة وهو ٦٢٫٥ 
دوالر للربميل يف إيرادات النفط العراقي عام ٢٠١٠،١٦٣ مع ذلك 

منذ بداية العام، كان متوسط انتاج العراق ١٫٨٦ مليون برميل يف 
اليوم فقط (MBPD)  يف الصادرات- وهي قيمة أقل من الحجم 

املقرتح للتصدير وهي ٢٫١٠ مليون برميل يف اليوم.١٦٤ ملزيد من 
التفاصيل انظر الشكل ٢٫١٠.

التحديات التي تواجه تحديد حالة موازنة حكومة العراق
تأكيد صعوبة موازنة العراق بسبب سوء املامرسات اإلدارية 

املالية. رمبا يقلل عدم الوضوح من االعتامدات العراقية للموارد، 
ويسهم يف إهدار وإضعاف القدرة عىل املحاسبة. ويف رأي املدير 

العام للاملية إىل وزارة املالية، ينشأ جزء من االرتباط عن االفتقار 
إىل شفرات الحساب يف نظام اإلدارة املايل العراقي. يف الوقت 

الحايل، إن كل املتأخرات العراقية املنقولة (التي متاثل االلتزامات 
يف مصطلحات املوازنة األمريكية)، يتم تعقبها تحت شفرة حسابية 

فردية، تجعل من الصعب تحديد وضع ميزانية العراق.١٦٥
يعتقد صندوق النقد الدويل أن األداء املايل العراقي قد تحسن. 
وقد أسفر كل من تقليل اإلنفاق الحكومي والعوائد النفطية األكرب 
مام هو ظاهر والتضخم املنخفض واملعدل املستقر لسعر الرصف 

عن فائض يف امليزانية خالل النصف األول من عام ٢٠١٠، كام 
عكس تقدما يف إقامة اإلصالحات الهيكلية. إال أنه طبقاً لتحليل 

صندوق النقد الدويل "فإن كال من التوازن املايل والحساب الحايل 
يظهران عجزا" يف ٢٠١٠-٢٠١١، ومن املتوقع أن يتسبب انخفاض 

إنتاج البرتول والصادرات يف انخفاض يف النمو االقتصادي.١٦٦
يف هذا الربع من العام، قام جهاز محاسبة الحكومة األمريكية 

بتحليل فائض املوازنة لدى حكومة العراق.١٦٧ ترى وزارة املالية 
أن حكومة العراق سجلت انخفاض قدره ٤٠٫٣ مليار دوالر يف 

القروض املتأخرة خالل ٢٠٠٩ يف مقابل فائض املوازنة الرتاكمي. 

التمويل العراقي 

اعتبارا من ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠ قدمت العراق ٨٥٫٣١ مليار 
دوالر لإلغاثة وإعادة إعامر العراق عرب التمويل العراقي من حقبة 

السلطة االئتالفية املؤقتة وموازنات رأس املال الثانوية.١٥٥ 
ويف هذا الربع من العام، قدم املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق تقرير بقيمة أقل من التمويل العراقي عام كان يف 
املايض، بناء عىل املنهج الحديث لحساب اإلسهامات العراقية يف 

اإلغاثة وإعادة اإلعامر. يف أرباع العام املايض، حسبت اإلسهامات 
العراقية يف إعادة اإلعامر مببالغ التمويل العراقي الذي ترشف 
عليه السلطة االئتالفية املؤقتة زائد إجاميل موازنات رأس املال 

لدى حكومة العراق منذ ٢٠٠٣. حسب هذه املعادلة، كان مبلغ 
٩١٫٤٣ مليار دوالر مقدم إلغاثة وإعادة إعامر العراق من املصادر 

العراقية، اعتبارا من الربع األخري من العام.١٥٦ 
بناء عىل البيانات املقدمة من وزارة املالية يف حكومة العراق، 

يستطيع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق حساب نفقات 
رأس املال الفعلية لحكومة العراق لعام ٢٠٠٦- ٢٠٠٩ بدال من 
االعتامد عىل املبالغ املخصصة رسميا ملرشوعات رأس املال.١٥٧ 
باستخدام هذه البيانات، حسب املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق أن ٦٫١٢ مليار دوالر (١٢٪) من ٥٠٫٠٧ مليار دوالر 
وهو املبلغ الذي قدمته حكومة العراق خالل موازنات ٢٠٠٦- 

٢٠٠٩ مل تنفق بعد.١٥٨

والتوجيهات املطلوبة لالستخدام للتمويالت لصناديق األصول 
املكتسبة واملصادرة العراقية

يف تدقيق صادر يف هذا الربع من العام، وجد املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق أن وزارة الدفاع وضعت قيود عىل األصول 
املكتسبة واملصادرة- التي شكلت نصيب من التمويل العراقي 

يف حقبة السلطة االئتالفية املؤقتة املستخدم لحساب إسهامات 
العراق يف إعادة اإلعامر- وأن الجيش حافظ عىل املحاسبة الدقيقة 

وقدم تقارير منتظمة عن االلتزام والنفقات املتعلقة باألصول 
املكتسبة واملصادرة. مع ذلك مل تصدر وزارة الدفاع أي توجيهات 

عن كيفية استخدام التمويل املتبقي من هذه املصادر، كام مل 
تحدد وكالة بعينها أو عملية محددة للعمل مع الوزارات العراقية 

للتعرف عىل املرشوعات الجديدة التي ستحصل عىل دعم من 
امليزانيات الباقية.١٥٩ ملزيد من املعلومات، انظر الباب ٥ من هذا 

التقرير.
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صندوق النقد الدويل (IMF) واملبلغ الذي تؤكد وزارة املالية أنه 
متاح لإلنفاق الحكومي. وحسب ترصيحات وزارة املالية، ينتمي 

مبلغ ١٦٫٩ مليار دوالر من مبلغ ٣٢٫٢ مليار من ودائع القطاع 
الحكومي إىل مرشوعات متلكها الدولة وودائع حكومية مثل تلك 
املخصصة لأليتام واملعاشات، لذلك يتوافر فقط ١٥٫٣ مليار دوالر 

من ٣٢٫٢ مليار دوالر هي قيمة الودائع الحكومية حتى نهاية 
٢٠٠٩ إلنفاق حكومة العراق.١٧٠

اتفقت وزارة الدفاع والخارجية ووزارة الخزانة (الخزانة) يف 
اعتقادهم بأن مبالغ التمويل الفعلية املتاحة لإلنفاق بواسطة 

حكومة العراق كانت عند الحد األقل من مدى حكومة العراق 
وأن الحفاظ عىل احتياطي مايل سيكون ملموس يف ظل تبعية 

العراق عىل إيرادات النفط وعدم استقرار أسعار النفط. كذلك، 
اعتقدت وزارة املالية والخزان أن القيمة الفعلية للودائع املرصفية 

العراقية كانت عند املستوى املنخفض من مدى حكومة العراق. 
كان لوزارة الدفاع االعرتاضات األقوى، مؤكدة عىل أن الرسالة 

اإلجاملية لحكومة العراق- وهي أن العراق لديه اآلن احتياطي 
نقدي هام سيسمح لها بدفع أكرث من التكاليف األمنية اآلن ويف 
٢٠١١—وهي رسالة غري مؤكدة وال تدعمها البيانات املالية.١٧١ ◆

وهذه القروض غري متوافرة أمام نفقات حكومة العراق، وحسب 
ما تراه وزارة املالية، يجب عدم ضمها يف التقدير اإلجاميل لفائض 

موازنة العراق. إن استقطاع القروض من إجاميل فائض املوازنة 
خالل ٢٠٠٩ يرتك فائض متاح قدره ١١٫٨ مليار دوالر.١٦٨

حللت حكومة العراق األرصدة الودائع املالية لحكومة العراق 
باعتبارها وسائل إضافية لتقييم الوضع املايل العراقي. أظهرت 
بيانات حكومة العراق تقرير تدقيق مايل مستقل حتى نهاية 

٢٠٠٩ أن العراق قد راكم ١٥٫٣ مليار دوالر و٣٢٫٢ مليار دوالر يف 
أرصدة الودائع املالية.١٦٩ يعكس املدى تضارب بني كمية الودائع 

من القطاع الحكومي من البنك املركزي العراقي (CBI) وبني 
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ملحوظة: مل يتم تدقيق البيانات. األرقام متأثرة بالتقريب. ليست كل   عائدات تصدير النفط تذهب إىل الحكومة العراقية؛ حيث يدفع ٥٪ يف تعويضات    
الحرب للكويت، والتي  متثل الفرق بني خطوط املتحصالت وخطوط العائدات يف هذا   املخطط. وتختلف حجم الصادرات النفطية   الشهرية  التي ذكرتها 
وزارة الخزانة قليال عن البيانات التي أبلغ عنها مكتب شئون الرشق األدىن بالعراق واملستخدمة يف القسم  الفرعي الخاص بالنفط والغاز يف هذا   التقرير . 

 ,GOI, CoR ;املصادر: وزارة الخزانة األمريكية, رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامرا لعراق للحصول عىل البيانات بتاريخ ٢٠١٠/١٣/١٠
”قانون امليزانية العامة الفيدرايل للسنة املالية ٢٠١٠,“ ٢٠١٠/٢٧/١.

سعر النفط الشهري والصادرات والعائدات يف مقابل تقديرات الحكومة العراقية للميزانية لعام 
  ٢٠١٠
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الدعم الدويل

اعتبارا من ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، قدم املتربعون الدوليون (غري 
األمريكيني) ١٢٫٠١ مليار دوالر إلغاثة وإعادة إعامر العراق: منهم 

٦٫١٥ مليار دوالر يف مساعدات عىل شكل منح و ٥٫٨٦ مليار دوالر 
يف شكل قروض.١٧٢ ويف هذا الربع من العام زادت االلتزامات 

اإلجاملية مبقدار ٥٠ مليون (٠٫٥٪)، والتي جاءت كلها من التنفيذ 
اإليراين املستمر للمرشوعات الناتجة عن مذكرات التفاهم 

املتعددة للتعاون االقتصادي.١٧٣ 
اعتبارا من ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، قدم املتربعون الدوليون 

١٨٫١ مليار دوالر أمرييك: منهم ٥٫٢٦ مليار دوالر مساعدات عىل 
شكل منح و ١٢٫٨٤ مليار دوالر يف شكل قروض.١٧٤ 

يف ١ ترشين األول/أكتوبر، أكمل صندوق النقد الدويل املراجعة 
األوىل ألداء االقتصاد العراقي يف ظل ترتيبات االستعداد التي مدتها 
٢٤ شهر، فجعلت ٧٤١ مليون دوالر متوافرة لإلنفاق يف العراق.١٧٥ 

ليس واضح بعد كيف سيؤثر هذا التوافر عىل املبالغ املقرتضة 
واملرهونة. 

اعتبارا من ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠ وصل إجاميل القروض إىل 
٦٦٪ من الرهون، لكن النسبة املئوية اختلفت كثريا بني املتربعني. 

اقرض بعض املتربعون، من الرشق األوسط، أقل مام رهنوا.١٧٦ 
ملعرفة تعطل الرهون والقروض، حسب نوع املساعدة واملتربع، 

انظر الشكل ٢٫١١. ◆
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وبالنسبة لهذه املرحلة املؤقتة، فقد حدد الرئيس مهمة 
القوة االنتقالية للقوات األمريكية يف العراق:١٨٠

(ISF) تقديم املشورة واملساعدة لقوات األمن العراقية
دعم القوات العراقية يف عمليات مكافحة اإلرهاب 

املوجهة
حامية املدنيني األمريكيني

ومع انسحاب الجيش، ستتوىل الوكاالت املدنية زمام املبادرة 
يف وضع السياسات وتنفيذ الربامج. ووفقا للرئيس، فإن "هذا 
النهج الجديد يعكس رشاكتنا طويلة األمد مع العراق- تلك 

الرشاكة املبنية عىل املصالح املتبادلة واالحرتام املتبادل".١٨١

عملية الفجر الجديد واالتفاق األمني بني الواليات املتحدة 
والعراق

شهدت أيضا انتهاء عملية "حرية العراق" بداية عملية "الفجر 
الجديد". تم إنهاء العمليات القتالية رسميا، ولكن ال يزال 

هناك العديد من العمليات اليومية كام هي مل تتغري: حيث 
تستمر القوات األمريكية يف العراق (USF-I) يف إجراء عمليات 

حامية القوات وترسيخ االستقرار، مع الرتكيز يف املقام األول 
عىل تدريب وتجهيز وتقديم املشورة لقوات األمن العراقية. 

 (OIF) يف ٣١ آب/أغسطس ٢٠١٠، انتهت عملية حرية العراق
رسميا، ومعها املهمة القتالية للواليات املتحدة يف العراق. 

فقبل أسبوعني من ذلك التاريخ، غادر اللواء الرابع من الجيش 
األمرييك- آخر اللواءات األمريكية املقاتلة يف العراق- البالد،١٧٧ 

تنفيذا لوعد الرئيس أوباما يف خطابه الذي وجهه يف شباط/
فرباير ٢٠٠٩ يف كامب ليجون.١٧٨

التوجه االسرتاتيجي

أشار الرئيس أوباما إىل انتهاء عملية "حرية العراق" خالل 
خطابه الذي ألقاه باملكتب البيضاوي يوم ٣١ آب/أغسطس 

٢٠١٠، والذي أقر فيه بالتضحيات التي قدمها أعضاء الخدمات 
األمريكية، وأكد التزام الواليات املتحدة املستمر تجاه العراق. 

وأشار أيضا إىل التغيريات الكبرية يف الوجود األمرييك عىل مدى 
األشهر الـ ١٨ املاضية- مبا يف ذلك سحب ما يقرب من ١٠٠,٠٠٠ 

جندي أمرييك، وإغالق أو نقل مئات القواعد العراقية، ونقل 
املاليني من قطع املعدات- وأكد أن جميع القوات األمريكية 

سوف ترحل عن العراق بحلول نهاية ٢٠١١٫١٧٩ 

تغيري التواجد األمرييك
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٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١

ارتفاع ”التدفق“ األمرييك

توقيع االتفاقية األمنية بني 
العراق والواليات املتحدة

رسيات تنفيذ 
االتفاقية األمنية

تعهد الرئيس بإنهاء املهمة القتالية وتقليص القوات 
األمريكية إىل ٥٠,٠٠٠ بحلول ٢٠١٠/٣١/٨ وسحب جيع 
القوات األمريكية بحلول ٢٠١١/٣١/١٢

ميعاد انسحاب لقوات 
األمريكية من املدن 
العراقية

النهاية الرسمية لعملية حرية 
العراق واملهمة القتالية للقوات 
األمريكية 

:٢٠١١/٣١/١٢
ميعاد انسحاب القوات 

األمريكية
:٢٠١١/١/١٠

انتقال مسئولية تدريب الرشطة 
INLاملخطط لها إىل

:٢٠١٠/٣٠/٩
٤٩,٧٧٥ من 
القوات األمريكية 
يف العراق

املصادر: معهد بروكينغز, مؤرش العراق، ٢٠١٠/١/٩, صفحة ١٩; ”االتفاقيات بني الواليات املتحدة األمريكية وجمهورية العراق بشأن انسحاب قوات الواليات املتحدة من العراق وتنظيم أنشطتها خالل 
 ,/www.whitehouse.gov/the_press_office/Remarks-of-President-Barack-Obama-Responsibly-Ending-the-War-in-Iraq ,وجودها املؤقت يف العراق"، ١٧/١١/٢٠٠٨.;  ٢٠٠٩/٢٧/٢

الوصول إليه يف  ٢٠١٠/٢٣/٩; البيت األبيض، خطاب الرئيس باراك أوباما كام أعّد لإللقاء، "مسؤولية إنهاء الحرب يف العراق، ٢٧/٠٢/٢٠٠٩ ”,“ ٢٠١٠/٣١/٨, 
-remarks-president-address-nation-end-combat/٣١/٠٨/٢٠١٠/www.whitehouse.gov/the-press-office

٢٠١٠/٢٣/٩ يف إليه operations-iraqالوصول a

نقاط التحول االنتقالية
القوات األمريكية
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التنفيذ يف ١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٩، وستبقى إىل أجل غري 
مسمى ما مل يرغب أي من األطراف يف إنهاءها.١٨٥ 

وعىل مدى العامني املاضيني، قامت الواليات املتحدة 
وحكومة العراق (GOI) بإنشاء ست لجان تنسيق مشرتكة 

(JCCs) و ٢٤من مجموعات العمل (WGs) ملراقبة وتنفيذ 
اتفاقية اإلطار االسرتاتيجي واملساعدة يف حل أي نزاع قد ينشأ 

مبوجب رشوطها وأحكامها. وتتكون لجان التنسيق املشرتكة 
ومجموعات العمل من مسئولني حكوميني من كال البلدين 

من ذوي الخربة يف املجاالت ذات الصلة مبوضوع هذا التقرير. 
ووفقا للسفارة األمريكية يف بغداد، فقد كان للتأخر يف تشكيل 

الحكومة ونقل العاملني يف السفارة أثرا سلبيا عىل انتظام 
االجتامعات خالل الربع املنرصم من العام، ومع ذلك فقد 

واصلت املجموعات إمتام مهامها يف تدعيم أهداف اتفاقية 
اإلطار االسرتاتيجي.١٨٦ 

إدارة االنتقال 

يف ١٦ آب/أغسطس ٢٠١٠، تم تعيني السفري جيمس جيفري 
كرئيس للبعثة األمريكية يف العراق، ليحل محل السفري 

كريستوفر هيل. فقد شغل السفري جيفري منصب املسئول عن 
الشؤون األمريكية يف العراق من آذار/مارس ٢٠٠٥ إىل حزيران/
يونيو ٢٠٠٥، ونائبا لرئيس البعثة يف العراق من حزيران/يونيو 
٢٠٠٤ وحتى آذار/مارس ٢٠٠٥٫١٨٧ ويف ١ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، 
حل الجرنال ليود أوسنت الوافد حديثا بدال من الجرنال رميوند 

أوديرنو كقائد للقوات األمريكية يف العراق.١٨٨ حيث تقلد 
الجرنال أوسنت منصب قائد الفيلق املتعدد الجنسيات يف العراق 

(MNC-I) من شباط/فرباير ٢٠٠٨ إىل نيسان/أبريل ٢٠٠٩٫١٨٩ 

كام تظل وتبقى القوات األمريكية يف العراقة متأهبة ومستعدة 
للقتال وسوف تقوم مبساعدة قوات األمن العراقية لتنفيذ 

عمليات مكافحة اإلرهاب.١٨٢ 
ومن ثم تستمر القوات األمريكية يف العراق يف مزاولة 

عملياتها مبا ال يتجاوز اإلطار القانوين املقرر مبوجب االتفاق 
األمني بني الواليات املتحدة والعراق (SA)، والذي تم توقيعه 

يف ١٧ ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٨. يقرر االتفاق األمني بني 
الواليات املتحدة والعراق سلسلة من املواعيد النهائية التي 

تخضع لها عمليات القوات األمريكية يف العراق فيام بني كانون 
الثاين/يناير ٢٠٠٩ وكانون األول/ديسمرب ٢٠١١ ويضع حدودا 

لنوع األنشطة التي يجوز للقوات األمريكية مزاولتها. كام أنهت 
أيضا الحصانة املمنوحة للمقاولني مبوجب أمر سلطة االئتالف 

املؤقتة (CPA) رقم ١٧ والذي يلزم القوات األمريكية يف العراق 
برضورة الحصول عىل أمر من قاض عراقي قبل اعتقال أي 

مواطن عراقي.١٨٣ 
ولنظرة عامة عىل املعامل الرئيسية للفرتة االنتقالية، انظر 

الشكل ٣٫١. وللمزيد من املعلومات حول الوضع األمني الراهن 
يف العراق، وأنشطة القوات األمريكية يف العراق وقوات األمن 

العراقي، انظر النقاش األمني بالباب الرابع من هذا التقرير.

تجديد املشاركة الدبلوماسية وجهود التنمية تحت اتفاقية 
اإلطار االسرتاتيجي. 

ومع انسحاب الجيش األمرييك من العراق، تتحول العالقة 
الثنائية من كونها عالقة مبنية عىل أساس املساعدة األمنية 

العسكرية وبناء القدرات إىل املشاركة املدنية مبجموعة 
واسعة من األولويات، مبا يف ذلك املصالح األمنية والسياسية 
واالقتصادية والثقافية املشرتكة. ويتصور مسئولون يف وزارة 

الخارجية األمريكية أن الوضع بحاجة لفرتة من ثالث إىل 
خمس سنوات مبا يعتربونه "جرسا" للوصول إىل عالقة ثنائية 

أكرث طبيعية بني البلدين، والتي من خاللها يقدم املستشارون 
املدنيون املساعدة الالزمة لبناء القدرات العراقية وذلك للحفاظ 

عىل املشاريع األمريكية املبدوءة بالفعل والتخطيط لتنفيذ 
مشاريع جديدة.١٨٤

وتخضع املشاركة الدبلوماسية وجهود التنمية التفاقية 
اإلطار االسرتاتيجي (SFA)، والتي تم توقيعها يف ١٧ ترشين 

الثاين/نوفمرب ٢٠٠٨. تحدد اتفاقية اإلطار االسرتاتيجي الخطوط 
العريضة للعالقات الثنائية بني البلدين ضمن سلسلة من 

املجاالت الرئيسية، مبا يف ذلك: التعاون السيايس والدبلومايس 
ويف مجال الدفاع، والثقافة، واالقتصاد، والطاقة، والصحة، 

والبيئة، واالتصاالت، وحكم القانون. وقد دخلت االتفاقية حيز 
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 السفارة األمريكية يف بغداد: 
بناء القدرات لدعم برنامج املساعدة

إن مدى ومنظور أعامل برنامج إعادة اإلعامر الذي ورثته وزارة 
الخارجية من وزارة الدفاع (DoD) "مل يسبق له مثيل عمليا"، 
وفقا لنائب وزير الخارجية األمريكية وقتئذ جاكوب ليو. "عىل 
الرغم أن كل يشء سنقوم به، قد قمنا بعمله بالفعل قبل ذلك 

يف أماكن أخرى، إال أننا ننفذه هذه املرة بطريقة مختلفة، 
وبدرجة مختلفة من الحدة ويف بيئة أكرث صعوبة عن أي وقت 

مىض."١٩١ 
ال متلك وزارة الخارجية األمريكية ال القدرات وال املوارد 

التي متكنها من مواصلة املرشوعات التي بدأتها وزارة الدفاع 
األمرييك، مثل تدريب الرشطة عىل أساس واحد إىل واحد. وبدال 

من ذلك، ووفقا لترصيحات نائب وزير الخارجية فإن"برامجنا 
املدنية ستكون مختلفة نوعيا عن الربامج العسكرية القامئة 
وسوف يتم تصميمها لتلبية احتياجات اليوم والغد."١٩٢ وقد 

تكرر هذا الشعور مرة أخرى داخل البالد بواسطة السفري بيرت 
بود، مساعد رئيس البعثة، والذي رصح بأن وزارة الخارجية 

كانت تتطلع الستخدام "منوذج السفارة االستطالعي الذي ذكر 
عنه أنه قوي ومرن وقادر عىل التكيف مع الظروف. وعىل 

الرغم أن السفارة األمريكية يف بغداد ستكون هي األكرب عىل 

ويف ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠ كان هناك حوايل ٤٩,٧٧٥ جندي 
األمرييك يف العراق - أقل من حوايل ثلث عدد جنود القوات 

األمريكية التي كانت يف العراق يف ذروة "التدفق" األمرييك يف 
ترشين األول/أكتوبر ٢٠٠٧ والتي كانت تقدر بـ ١٧٦,٠٠٠٫١٩٠
وللمزيد من املعلومات حول تنظيم السفارة األمريكية يف 

بغداد وهيكل قيادة القوات األمريكية يف العراق، انظر الشكل 
.٣٫٢

رئيس الهيئة

 العمليات والصيانة
واالكتفاء الذايت

الشئون االقتصادية

ECON مستشار 

الخدمات الزراعية
(USDA) األجنبية 
الخدمات التجارية
(األجنبية (التجارة 

الخزانة

النقل

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

مساعد رئيس البعثة ملساعدات االنتقال

السفري

نائب رئيس البعثة

شئون املحافظات

فرق إعادة إعامر املحافظات

 العمليات والصيانة
واالكتفاء الذايت

املساعدة الخاصة
املساعدة العسكرية لرئيس البعثة

مساعدات الهيئة
الربوتوكول

رئيس الهيئة

الدستور
والشئون الترشيعية 

األمن اإلقليمي

العمليا ت الوقائية
العمليات اإلقليمية
عمليات السفارة

التحقيقات/املخابرات

 انفصال حامية
األمن البحري

الالجئني
واملهجرين  القانوين القدرات الوطنية

ومكتب املوارد 

الشئونمستشار
اإلقليمية  شئون االستضافة

تنسيق القوات
األمريكية يف العراق 

التخطيط والرتتيب

مستشاري الكرد العرب

الشئون السياسية والعسكرية

مكتب الرشاكة
االسرتاتيجية العراقية 

منسق سيادة القانون

 شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية

 مستشار
وزارة الداخلية

مستشار وزارة العدل

الجرائم الرئسيسة

 مكتب التحقيقات
الفيدرايل

 برنامج التدريب املساعد
 عىل التحقيقات الجنائية

الدولية

وزارة العدل

 الكحول والتبغ واألسلحة 
النارية واملتفجرات

 وزارة األمن
الداخيل

الشئون السياسية

شئون املحافظات
النظام اإلداري 
املجتمع املدين

املصادر: السفارة األمريكية يف بغداد،  ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٠١٠/٢/٧ و٢٠١٠/٤/١٠; 

السفارة األمريكية يف بغداد وهيكل ووظائف القوات األمريكية يف العراق
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بتاريخ ١ متّوز/يوليو ٢٠١٠، ٦,٧٨٧ من األفراد العاملني تحت 
سلطة مجلس الوزراء العراقي يف بغداد و ٧٩٤ يف املحافظات. 

وبحلول ١ كانون الثاين/يناير لسنة ٢٠١٢، تدعو املخططات 
إىل تواجد ٩,٤٢٦ من العاملني يف بغداد (زيادة بواقع ٣٩٪) 
و٤,١٤٢ يف املحافظات األخرى (بزيادة ٤٢٢٪). وتقدر وزارة 

الخارجية األمريكية أن يبلغ عدد العاملني يف كل قنصلية 
حوايل ٥٠٠ مواطن أمرييك (من موظفي الحكومة واملقاولني) 

وأكرث من ٧٠٠ موظف ومقاول عراقي الجنسية أو من أي 
جنسية ثالثة. ويف القنصليات ومكاتب السفارة الفرعية، تدعو 
املخططات إىل أن يتم توظيف ٨٤٪ من املواطنني األمريكيني 

للخدمة يف القطاع األمني أو املالحة.١٩٥ وللمزيد من التفاصيل، 
انظر الشكل ٣٫٣.

وباإلضافة إىل ذلك، تقوم وزارة الخارجية األمريكية باإلعداد 
الفتتاح مكتب للتعاون األمني يف العراق (OSC-I) تحت سلطة 

رئيس البعثة بحلول منتصف عام ٢٠١١. وسوف يقوم مكتب 
التعاون األمني يف العراق باإلرشاف عىل املساعدة املقدمة من 

الجيش األمرييك إىل قوات األمن العراقية، مبا يف ذلك إدارة 
املبيعات العسكرية الخارجية. كام تدعو املخططات الحالية 
إىل تشكيل مكتب التعاون األمني يف العراق من خليط من 

املوظفني العسكريني واملدنيني واملحليني يتم دمجهم مبقاولني يف 
مجال األمن والدعم.١٩٦

مستوى العامل، إال أن املوارد املتاحة لها بشكل أسايس أقل من 
تلك التي أتيحت للجيش األمرييك يف العراق.١٩٣

ولقد قامت السفارة األمريكية يف العراق حديثا بإصدار دليل 
يحتوي عىل توجه برنامج الواليات املتحدة عرب السنة املقبلة:١٩٤

سوف تخضع العالقة املستقبلية التفاقية اإلطار 
االسرتاتيجي، "والتي تتضمن التعاون فيام يتجاوز املجال 

األمني، عرب مجموعة من القطاعات، وذلك متشيا مع 
األولويات العراقية".

وباإلضافة إىل السفارة األمريكية يف بغداد، تدعو 
املخططات إىل إقامة قنصليات يف أربيل والبرصة، ومكاتب 

فرعية مؤقتة للسفارة يف املوصل وكركوك، وذلك "لضامن 
عدم اقتصار عالقة الواليات املتحدة والعراق عىل بغداد 

فحسب، بل لتمتد عرب جميع أنحاء البالد."
إن الربامج املدنية "تختلف عن تلك الربامج العسكرية 

القامئة"، و"لن تقدم نسخا مكررة من كل يشء كان يقوم 
الجيش بتنفيذه".

وسوف تتحول املساعدة األمريكية من إعادة إعامر 
البنية التحتية واملؤسسات "إىل تقديم املساعدة الفنية 

لتعزيز القدرات العراقية يف مجاالت رئيسية، مثل الصحة 
والتعليم واملجتمع املدين والزراعة والتنوع االقتصادي."
وسرتافق تلك التغريات زيادة كبرية يف عدد العاملني 

األمريكيني تحت سلطة رئيس البعثة (COM). وقد كان هناك 

Police

MOI

INTEL ITAM-
Air Force


�,��}�	��:#��

ITAM-
Army PSG-I

USD-N USD-C USD-S

CNATT
ام القرص

القيادة العامة للقوات األمريكية يف العراق

DCG (O)
نائب القائد العام

للعمليات 

DCG (S)
 نائب القائد العام

لالكتفاء الذايت

DCG (AT)
 نائب القائد العام للمساعدة

 والتدريب

DCG (DO)/PMO
نائب القائد العام
لعمليات االعتقال

JFSOCC-I
قيادة قوات العمليات الخاصةاملشرتكة CENTCOM

قيادة العقود

ITAM-
Navy

ITAM-
MOD

ISF
LOG

ITAM-
DIR

ISAM
DIR
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الدويل وفرض تطبيق القانون مسئوال عن إدارة العقود بصورة 
كاملة، وذلك بالعمل مع وزارة الدفاع األمريكية لضامن 

املشاركة الفعالة لعدد كاف من املستشارين املؤهلني يف عملية 
التدريب.١٩٨

وسوف تتوىل البعثة التدريبية واالستشارية للعراق القيادة 
فيام يخص تدريب الرشطة حتى ١ متوز/يوليو ٢٠١١، حيث 

سيتوىل مكتب املخدرات الدويل وفرض تطبيق القانون قيادة 
العمليات املؤقتة. وسوف يتوىل مكتب املخدرات الدويل وفرض 

تطبيق القانون كامل املسئولية بحلول ١ ترشين األول/أكتوبر 
٢٠١١،١٩٩ عندما يبدأ برنامج تطوير الرشطة (PDP) الخاص به 

رسميا.٢٠٠ ووفقا ملكتب املخدرات الدويل وفرض تطبيق القانون 
فإن برنامج تطوير الرشطة سريكز عىل اإلرشاف عىل اإلدارة 

والقيادة كام سريكز أيضا عىل توجيه كبار مسئويل الرشطة عىل 

مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية: تحمل 
مسئولية تدريب قوات الرشطة 

تقوم البعثة التدريبية واالستشارية للعراق (ITAM) التابعة 
للقوات األمريكية يف العراق بإجراء الربنامج التدريبي الحايل 

لقوات الرشطة مبساعدة مستشارين من الرشطة من خالل عقد 
يقوم عىل إدارته مكتب املخدرات الدويل وفرض تطبيق القانون 

(INL). ويركز الربنامج عىل اإلرشاف عىل الرشطة العراقية 
وتقديم املشورة لها عىل مستوى أقسام الرشطة، وكذلك 

تقديم املساعدة الفنية يف مقرات الرشطة الرئيسية باألحياء 
واملحافظات. كام تقوم أيضا البعثة التدريبية واالستشارية 

للعراق بتقديم الدعم اإلداري لكبار مسئويل وزارة الداخلية 
واملساعدة يف زيادة القدرات التدريبية لدى وزارة الداخلية 
عىل املستويني األسايس واملتقدم.١٩٧ ويعد مكتب املخدرات 
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وكذلك تكاليف بدء العمل املتعلقة برتقيات األدوات والحصول 
عىل طائرة مروحية (ذات أجنحة دوارة) لدعم برنامج تطوير 
الرشطة.٢٠٤ وإجامال فقد خصص الكونجرس مبلغ وقدره ٦٥٠

مليون دوالر أمرييك: ٤٥٠ مليون دوالر أمرييك مقابل تكاليف 
البدء مدفوعة ملرة واحدة وبعض العمليات املحدودة (أقل 

من املطلوب بحوايل ٦٧ مليون دوالر أمرييك) ومبلغ ٢٠٠
مليون دوالر أمرييك غري مطلوب للتنفيذ واإلدارة واألمن خالل 
االنتقال.٢٠٥ وقد تسلم مكتب املخدرات الدويل وفرض تطبيق 

القانون مبلغ وقدره ١٣٣ مليون دوالر أمرييك زيادة عن 
املطلوب.٢٠٦ ومع ذلك، ووفقا ملكتب املخدرات الدويل وفرض 

تطبيق القانون، فإن مبلغ الـ٢٠٠ مليون دوالر كان رصيدا 
مرحال من مبلغ الـ ٣١٤ مليون دوالر املطلوب يف السنة املالية 

٢٠١١ كطلب مخصصات مالية انتظامية لحساب الصندوق 
 ،(INCLE) الدويل للرقابة عىل املخدرات وتطبيق القانون

والذي ال يزال محل نظر لدى الكونجرس.٢٠٧
وبالرغم من التمويل الجديد، إال أن هناك مخاوف بعيدة 

املدى حول قدرة مكتب املخدرات الدويل وفرض تطبيق 
القانون عىل إدارة ذلك الربنامج الهائل. حيث أنه خالل انتقال 
مسئوليات تدريب الرشطة إىل مكتب املخدرات الدويل وفرض 
تطبيق القانون، بدأ عدد مستشاري الرشطة يف االنخفاض حتى 

حوايل ٢٠٠، مع عزم وزارة الداخلية أصال عىل توفري ما يقرب 
من ٣٥٠ مستشارا للرشطة.٢٠٨ ووفقا للسفارة األمريكية يف 
بغداد، فإن هذا النقص يف عدد العاملني يعكس انخفاض أثر 

البعثة األمريكية وضغوط املوازنة.٢٠٩

برنامج فرق إعادة إعامر املحافظات: أثر متقلص
يف ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، تضمن برنامج فريق إعادة إعامر 

املحافظات (PRT) ٢٥ موقعا يف العراق: ١٥ فرقة من فرق 
إعادة إعامر املحافظات، وعدد ١ لفريق إعادة اإلعامر اإلقليمي، 

وعدد ٩ مواقع للحضور املتقدم.٢١٠ ولالطالع عىل مواقع فرق 
إعادة إعامر املحافظات الحالية، انظر الشكل ٣٫٤.

ووفقا للسفارة األمريكية يف بغداد، فإن موقع الحضور 
املتقدم هو عبارة عن مكتب فرعي تابع لفرق إعادة إعامر 
املحافظات يتم تنظيمه عىل أية منشأة عسكرية أمريكية، 

والغرض منه تقليل الوقت الالزم للسفر واملخاطر املصاحبة 
النتقال أعضاء فريق إعادة إعامر املحافظات إىل املناطق 

البعيدة عن محافظتهم املحددة لهم من أجل االجتامعات 
الروتينية.٢١١ ويعمل مبوقع الحضور املتقدم عضو واحد فقط 
وحتى أربع أعضاء بالفريق، الذين يكونون عادة مستشارين 

ثنايّئ اللغة والثقافة (BBAs) أو قسم ٣١٦١ للعاملني املعينني 

مستوى الوزارة واملحافظات. كام يقدم أيضا برنامج تدريب 
املدربني لتوفري املزيد من التطوير لقدرات وزارة الداخلية 

لضامن تقديم التدريب املتخصص يف املهارات املتقدمة 
للرشطة.٢٠١ وقد رصح مكتب املخدرات الدويل وفرض تطبيق 

القانون أنه كان يقوم يف الوقت الراهن بإنهاء املخططات 
الخاصة بوضع القواعد واألدوات، ودعم املهام والحفاظ عىل 
الحياة، واألمن، والنقل الربي والجوي، وغري ذلك من الدعم 

اللوجستي لربنامج تطوير الرشطة.٢٠٢ كام ذكر مكتب املخدرات 
الدويل وفرض تطبيق القانون أيضا أنه كان يقوم بجلب 

األخصائيني وزيادة عدد العاملني به يف بغداد ليتم التنسيق 
بصورة كاملة مع الحكومة العراقية ووزارة الدفاع األمريكية 

بخصوص انتقال مسئولية تدريب قوات الرشطة.٢٠٣
ومن ثم فقد قام الكونجرس بتزويد مكتب املخدرات الدويل 

وفرض تطبيق القانون باملخصصات اإلضافية للسنة املالية 
٢٠١٠ بغرض متويل تكاليف التنفيذ املرتبطة بالفرتة االنتقالية، 
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أعامل فريق إعادة إعامر العراق، بتاريخ ٢٠١٠/٣٠/٩
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 مكتب الرشاكة اإلسرتاتيجية العراقية، فإن هدفه هو  تقييم 
التقدم باستمرار واملساعدة عىل مواجهة التحديات  التي ميكن 

أن تؤثر عىل إنجاز املرشوع.  ويف حالة ضامن التغيريات يف 
معايري املرشوع، يتم استشارة األطراف املشاركة، والعمل عىل 

االتفاق بشأن خطة عمل مستقبلية.٢١٨
وخالل هذا الربع من العام، أبلغت السفارة األمريكية 

يف بغداد الكونجرس بنيتها يف إلغاء ١٠ من الـ ١٥٠ مرشوع 
من املشاريع التي يتم تنفيذها من قبل سالح الهندسة يف 
الجيش األمرييك تحت برنامج لجان إعادة إعامر وتنمية 

املحافظات (PRDC) وبرنامج أمن البنية التحتية (ISP) ليك 
يتم تحويل األموال لألنشطة ذات األولوية القصوى. ونتيجة 

لهذه اإللغاءات، توفر مبلغ وقدره ٨٢٫١ مليون دوالر أمرييك 
تم تجميعه من السنة املالية ٢٠٠٦ والسنة املالية ٢٠٠٧ 

من مخصصات صندوق دعم االقتصاد (ESF) إلعادة وضع 
برامج خاصة بها مرة أخرى، مبا يف ذلك عمليات إعادة صياغة 
الربامج لصالح صندوق االستجابة الرسيعة التابع لفرق إعادة 

إعامر املحافظات (٢١٫٨ مليون دوالر)، وبرنامج عمل املجتمع 
األهيل (١٠ مليون دوالر)، وبرنامج حكم القانون (٨٫٧ مليون 

دوالر).٢١٩
كام يعمل أيضا سالح الهندسة يف الجيش األمرييك حاليا 
بصورة أفضل مع نظريه العراقي إلنهاء أو نقل مرشوعاته. 

ووفقا لوكيل وزارة الكهرباء بالحكومة العراقية، فغن سالح 
الهندسة يف الجيش األمرييك يعمل عىل ضامن أهلية الوزارة 
إلنهاء املرشوعات التي مل يستطع املقاولون التابعون لسالح 
الهندسة يف الجيش األمرييك أن يقوموا بإنجازها. ومبوجب 

مذكرة تفاهم، سوف تقوم وزارة الكهرباء باستكامل املرشوع، 
وسوف يقوم سالح الهندسة يف الجيش األمرييك بعمل زيارات 

ميدانية لضامن إنجاز األعامل، وتلتزم حينئذ وزارة الكهرباء 
بتقديم أعامل ورقية ليتم تعويض املرصوفات من قبل الواليات 

املتحدة. وبحسب وكيل الوزارة، فإنه يتم تنفيذ االتفاقية عىل 
ما يبدو، ولكن مع ذلك فإن الوزارة تود الحصول عىل تأكيد 
من السفارة أنه سيتم سداد تلك املرصوفات مقابل األعامل- 

وخاصة مع تأهب الجيش األمرييك للمغادرة يف 

أعامل املقاولة

 مبارشة بوزارة الخارجية األمريكية.     وهم يقومون برفع التقارير 
إىل قائد فريق عمل ضابط الخدمات الخارجية لدى فرق إعادة 

إعامر املحافظات التابعني لها.٢١٢
ويف هذا الربع من العام، تم ترسيح آخر فرق إعادة إعامر 

العراق املرافقة (ePRTs)، حيث قام فريق اللواء القتايل 
املرافقني له مبغادرة العراق. حيث كان الغرض من تشكيل فرق 

إعادة إعامر العراق املرافقة عىل وجه التحديد هو عمليات 
مكافحة التمرد أثناء "التدفق" األمرييك. وبحسب السفارة 
األمريكية يف بغداد، فقد تطور الرتكيز التشغييل منذ ذلك 
الحني من مكافحة التمرد إىل عمليات االستقرار، وانتقلت 

مسؤولية تطوير القدرات املدنية من القيادة العسكرية إىل 
نظريتها املدنية. وبالتايل، مل يعد هناك حاجة تشغيلية لخرباء 
مدنيني يف املوضوعات ذات الصلة ليتم انتدابهم يف الوحدات 

العسكرية.٢١٣

مكتب الرشاكة اإلسرتاتيجية العراقية وسالح الهندسة يف الجيش 
األمرييك: إنجاز أو إلغاء مرشوعات إعادة اإلعامر 

ويف هذا الربع من العام، ركز مكتب الرشاكة  اإلسرتاتيجية 
العراقية ( ISPO ) التابع للسفارة  األمريكية يف بغداد عىل 

تنسيق إنجاز مرشوعات  اإلعامر والهبات ونقل املرافق املنجزة 
إىل الحكومة  العراقية.  كام قدم مكتب الرشاكة اإلسرتاتيجية 

العراقية املساعدة الفنية الختيار الوزراء العراقيني الذين يركزون 
عىل توفري الخدمات األساسية- الكهرباء يف املقام األول.٢١٤

وكبديل ملكتب املساعدة االنتقالية للعراق (ITAO)، يعترب 
مكتب الرشاكة اإلسرتاتيجية العراقية مسئوال عن إمتام أي أعامل 

متبقية متعلقة بالتنسيق واإلرشاف ورفع التقارير الخاصة 
بأموال صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق (IRRF) ٢١٥ ووفقا 

ملكتب الرشاكة اإلسرتاتيجية للعراق، ففي ٣٠ أيلول/سبتمرب 
٢٠١٠، كان هناك عدد ٢٥ مرشوع مواصل من مشاريع صندوق 

إغاثة وإعامر العراق، بإجاميل تكلفة مبلغ وقدره ٣٣٠ مليون 
دوالر أمرييك.٢١٦ لإلطالع عىل قامئة كاملة باملشاريع املستمرة 
املمولة من قبل صندوق إغاثة وإعامر العراق، انظر الباب ٢ 

من هذا التقرير. 
ويف ضوء توجيهات مساعد رئيس بعثة انتقال  املساعدات، 

ينسق مكتب الرشاكة اإلسرتاتيجية  العراقية جهوده لرصف 
النظر عن، أو إلغاء، أو حتى  إنجاز املشاريع املتبقية مع 

سالح الهندسة يف الجيش  األمرييك ( USACE ) ومكتب شئون 
املحافظات التابع  للسفارة األمريكية يف بغداد ( OPA ) وفرق 

إعادة إعامر  املحافظات املرافقة، ووزراء الحكومة العراقية 
الذين  وافقوا عىل تحمل مسئولية هذه املشاريع.٢١٧ وبحسب 
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اتفاقية لونج شور آند هاربر لتعويض العامل، والتي تنص عىل 
أحقيتهم يف منافع تأمينية يف إطار قانون قاعدة الدفاع. ومع 

ذلك، فإن هذه املعلومات تعكس فقط حاالت الوفاة واإلصابات 
التي قدمت لوزارة العمل األمريكية للتعويض.٢٢٤

هذا وقد تناقص عدد املطالبات الخاصة بحاالت وفاة 
املقاولني منذ أوائل ٢٠٠٧، ولكن يف املقابل انخفض عدد املرافق 

العسكرية بصورة أكرب. وبالتايل، فإن أعداد املرافق العسكرية 
وحاالت وفاة املقاولني متشابهة يف الوقت الراهن.٢٢٥ ووفقا 

لتحليل مكتب املحاسبة الحكومية للبيانات الواردة من وزارة 
العمل، فإن حوايل ٢٦٪ من حاالت وفاة املقاولني يف السنة 
املالية ٢٠٠٩ والنصف األول من السنة املالية ٢٠١٠ كانت 

بسبب أحداث عدائية، وأغلبها كان نتيجة النفجار األجهزة 
املتفجرة املرتجلة.٢٢٦ وقد ازدادت حاالت إصابة املقاولني بشكل 

حاد يف أواخر ٢٠٠٦ وبدأت يف الزيادة مرة أخرى يف ٢٠٠٩٫٢٢٧
وللمزيد من التفاصيل حول عدد حاالت وفاة وإصابة 

املقاولني املذكورة بالتقارير، مقارنة بالخسائر العسكرية، انظر 
الشكل ٣٫٥. 

دور رشكات املقاوالت األمنية الخاصة
ذكرت السفارة األمريكية يف بغداد أن عدد الحوادث األمنية 

املتضمنة للرشكات األمنية الخاصة قد باتت أكرث استقرارا خالل 
العديد من الشهور املاضية، وأن هذه الحوادث ال تبدو أنها 

مرتبطة بصورة مبارشة بخفض أعداد القوات األمريكية. وعىل 
الرغم أنه منوط بوزارة الداخلية العراقية إحراز خطوات إىل 

األمام بشأن تنظيم صناعة الرشكات األمنية الخاصة يف العراق، 
إال أنه قد ذكر أن قوات األمن العراقية أثناء حراستها لنقاط 

التحكم يف الدخول (ECPs) إىل املنطقة الدولية قد استخدمت 
تدابري أمنية ال تتناسب مع الرشكات األمنية الخاصة. حيث تم 

حل أغلب الحوادث يف نقاط التحكم يف الدخول بالتأخري فقط، 
وتم اعتقال بعض العاملني بالرشكات األمنية الخاصة أو مصادرة 
معداتهم. وبحسب السفارة األمريكية يف العراق، فإن الرشكات 

األمنية الخاصة سوف تتخذ يف الغالب طرقا أطول وأقل أمنا 
لتجنب نقاط التحكم يف الدخول األكرث صعوبة وخلقا للمشاكل. 
ومام فاقم من سوء املوقف عدم قدرة الرشكات األمنية الخاصة 

عىل تسجيل األسلحة أو السيارات املجهزة من قبل الحكومة 
األمريكية. كام ال يسمح قانون الحكومة العراقية بتسجيل 

املعدات التي تم استخدامها عىل نطاق واسع بواسطة الرشكات 

العراق- وهو ما يسجل نقصا بواقع ٢٥,٢٠١ (٢٢٪) عن عدد 
املقاولني واملمنوحني التي تم ذكرها يف الربع السنوي املايض من 

العام. وبصفة عامة، فإن األسلوب املالحظ بالنسبة للمقاولني 
واملمنوحني يضاهي ذلك التحول يف القيادة من وزارة الدفاع 

األمريكية إىل وزارة الخارجية األمريكية:٢٢١
تناقص عدد املقاولني واملمنوحني التابعني لوزارة الدفاع 

األمريكية بواقع ٢٦,٦٤٢ (٢٥٪). 
ومن ناحية أخرى تزايد عدد املقاولني واملمنوحني 

التابعني لوزارة الخارجية األمريكية بواقع ٣١٠ (٦٪). ومع 
ذلك، فإن األعداد املذكورة يف التقارير غري متسقة، ويخفي 

صايف االختالف هذا تغيريات هائلة داخل مجموعات 
املقاولني العاملني خارج النطاق األمني والرشكات األمنية 

.(PSC) الخاصة
حيث أنه قد زاد عدد املقاولني واملمنوحني التابعني 

للوكالة األمريكية للتنمية الدولية بواقع ١,١٣١ (٤٥٪). وقد 
ذكرت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف تقريرها زيادة 

هائلة يف عدد املواطنني العراقيني الذين يقومون بتوفري 
الخدمات غري املتعلقة بالعملية األمنية.

ويف ٣٠ أيلول/ سبتمرب ٢٠١٠، ما يقرب من ١٥٪ من كافة 
املقاولني واملمنوحني املذكورين يف العراق كانوا عبارة عن 
رشكات أمنية خاصة.٢٢٢ وللمزيد من التفاصيل حول عدد 

املقاولني واملمنوحني املذكورين، يرجى االطالع عىل الشكل ٣٫٥. 

حاالت وفاة أو إصابة املقاول
وعىل عكس الخسائر العسكرية،فلم يتم تعقب حاالت وفاة أو 
إصابة املقاولني بطريقة نظامية من قبل الوكاالت املعنية. ومع 

ذلك فقد تم تصميم نظام   التعقب   املتزامن   املسبق   لالنتشار 
والعمليات ( SPOT )، من ناحية، لسد تلك  الفجوة، ولتحسني 

اإلرشاف عىل املقاوالت والهبات  واالتفاقيات التعاونية.   وعليه، 
تكون كل وكالة ملزمة من قبل القانون بتعقب عدد العاملني 
الذين قتلوا أو أصيبوا أثناء عملهم مبوجب عقود املقاوالت أو 
غريها من برامج املساعدة. ومع ذلك، ووفقا ملكتب املحاسبة 

الحكومية (GAO)، مل يقم بتنفيذ ذلك إال وزارة الخارجية 
األمريكية والوكالة األمريكية للتنمية الدولية فقط.٢٢٣

ومازالت أكرث البيانات ميكن الوثوق بها واالعتامد عليها 
هي تلك التي تصدر عن وزارة العمل األمريكية (DoL) قسم 

املقاول والدعم املمنوح
يف ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، ذكرت وزارة الدفاع األمريكية ووزارة الخارجية األمريكية والوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

(USAID) عدد ٨٨,٤٤٨ من املقاولني واملمنوحني املمولني بواسطة الواليات املتحدة يف دعم برنامج الواليات املتحدة إلعادة إعامر 
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أعامل املقاوالت والهبات

يف ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، ذكرت وزارة الدفاع األمريكية 
ووزارة الخارجية األمريكية والوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
عدد ٦٨,٨٣٦ من أعامل املقاوالت والهبات.٢٢٩ مبا يبلغ إجاميل 
وقدره ٣٨,٧٤ بليون دوالر أمرييك كالتزامات مرتاكمة.٢٣٠ وهذا 
يفرس ٨٥٪ من الـ٤٥,٦٢ يف االلتزامات املالية املذكورة بالتقارير 

من صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق، وأموال الدعم 
للطوارئ، وصندوق قوات األمن العراقية (ISFF)، وبرنامج 

االستجابة الطارئة للقائد.٢٣١ ويف هذا الربع من العام، ذكرت 
وزارة الدفاع األمريكية ووزارة الخارجية األمريكية والوكالة 

األمريكية للتنمية الدولية ١,٧٣١ أعامل مقاوالت أو هبات، مام 
نتج عنه ١٫١٨ بليون دوالر يف التزامات جديدة، و٧١٦ مليون 

دوالر يف نفقات جديدة.٢٣٢
ولنظرة عامة عىل حالة أعامل املقاوالت والهبات والتغري 
الربع سنوي لها، انظر الجدول ٣٫١. لإلطالع عىل قامئة بأكرب 

املقاولني واملمنوحني يف العراق، انظر الجدول ٣٫٣. لإلطالع عىل 
القامئة الكاملة ألعامل املقاوالت والهبات عىل النحو املذكور 

www. :للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، قم بزيارة
 .sigir.mil

عقود املقاوالت والهبات املمنوحة للعراقيني
وألسباب أمنية، فإن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

ال يقوم بنرش أسامء املقاولني أو املمنوحني العراقيني. بحيث 
يتم اإلشارة إىل املقاولني واملمنوحني العراقيني يف قامئة أعامل 
املقاوالت والهبات املنشورة عىل موقع املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق بواسطة رقم تعريفي محدد.٢٣٣
ومنذ ٢٠٠٣، ذكرت الوكاالت األمريكية أعامل مقاوالت أو 

هبات توالها إجاميل ١,٤٦٨ من املقاولني واملمنوحني العراقيني 
الفريدين من خالل صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق، وأموال 

الدعم للطوارئ، وصندوق قوات األمن العراقية.٢٣٤ ولإلطالع 
عىل االنهيار يف عدد وقيمة أعامل املقاوالت مع املتعاقدين 
العراقيني، حسب الصندوق، انظر الجدول ٣٫٢. وبناء عىل 

البيانات املتاحة، ال يستطيع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق أن يحدد املستفيدين من برنامج االستجابة الطارئة 
للقائد، وبالتايل، ال ميكن تحديد عدد املقاولني واملمنوحني 

الفريدين. ومنذ ٢٠٠٤، ذكر مكتب وزير الدفاع األمرييك أن 
هناك ٣٥,٤٠٥ من أعامل املقاوالت والهبات التي تستعمل 

أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد (حيث تستخدم هذه 
القيمة بدال من عدد املقاولني واملمنوحني الفريدين يف صف 

برنامج االستجابة الطارئة للقائد بالجدول رقم ٣٫٢). ◆

األمنية الخاصة خالل تأدية واجباتهم. وتواصل السفارة العمل 
مع الحكومة العراقية لحل هذه القضايا، ولكن ال ميكن إصدار 

القانون حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة.٢٢٨
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	/:(Y���	E�0:+	/7�_ Q,QWVSV Q,QWVSV Q,QWPSA Q,QWPSA

/:h:@��	/:[�:�:0��	�����	/7�_ MUPSf ^VVSQ Q,QQ^SP MTfSU ^UQSV Q,QPQSQ

������	`:$ 	��#6	/7�_ fTMSV fTMSV fTASQ fTASQ

	��0��	/:$�0X�	��$���	/7�_ QQSU fTfSM fVPSW QQSU W^WSA WWfS^

/:�����	%�(_��	/���\$ UPfSU QVTSW V^TSM UPWSA QVMS^ V^ASP

/:�����	m2�;��+	��$�q	/7�_ VW^SP MSV VfPSU VVUSU MSV VVfSQ

/:�(����	/a�vÐ�	/:�����	/�J(�� VWVS^ VWVS^ VUQS^ VUQS^

Î��R��	������	m2�;��+	���R$ VMASA VMASA VMPSA VMPSA

	���	�2r	e���+	Ô�#:7	��$�q	/7�_ VMPSP fS^ VMfS^ VAPST VSM VAVS^

���):6�2 VWS^ UVPS^ VAfST VWS^ TffSP UV^S^

(�7�:$ )	�����#�	/:0��$G�	/7�R�� PSA UQVSf UQ^SQ PSA UQQS^ UQQSf

/:i#i��	��>@��	�C�$ TMUSU TMUSU M^PSA M^PSA

UMPP -	13�����	�3����� QVSV MMfSQ QPSU MVVSA QVSV MAQSM QPSU MTWST

	I)���F	/7�_ WVSQ AVVSW MUASW WAST AVASf MTUSM

	/:�����	���F	/7�_ V^ST A^VSA PST MTTSP V^ST A^TSV PST MTAST

	��(@#�	�2�v}	/7�_ QUVS^ Q^fSV MMVSA QUUSW QVUSM MAQSQ

/h:@���	1u��Ö�	`:$ 	/7�_ QMTSV QWMSM MQ^SW QMTST QWAS^ MQ^SQ

��0�@��	/:(,���	
�#X�	/7�_ AUSV AWMSf MPfSV AUSV A^fST MPUSP

	��X�	/,�(��+	/:�����	Î�$	/7�_ Q^^SM QQWSV AfUSf Q^^SA QQMSf AfQSQ

(RTI)	/:i#i��	��>@��	�C�$ AW^S^ AW^S^ AW^ST AW^ST

	e��)��	
�#K	/7�_ QQTSQ Q^PSM AWTST QQTSQ Q^PSP AWTSQ

	/:�����	������	BJ2	/7�_ MPTST MPTST A^VSW A^VSW

Î��R��	��C2 	���R$ AUWSU VSM AVTSW AUWSU VSM AVTSW

/:[�+�C0��	e�:@�:;	/7�_ AUWSU AUWSU AUTSQ AUTSQ

/:�����	l�	�F�	1;	/7�_ UQST AQPSf AVASM UQSM QfMSW ATUSQ

	I(��+	É2�:+	/7�_ QUTST WUSP AMfST QUMSM WUSP AMWSM

m(�:; AQ^Sf VST AATSM AQ^Sf VST AATSM

��:6	ÎL+ //:�����	%�(_��	/7�_ AATSV PSU AAUSP AAQS^ PST AAASQ

	N�	�r	��	/���\$	/7�_ AAUSW AAUSW AQWST AQWST

/:�����	�v�:+	Z���	/7�_ AVVST AVVST APWSQ APWSQ
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الخلفية
تسبب الوضع الجغرايف للموصل الواقعة عىل 

ضفاف نهر دجلة والتعداد السكاين الذي يصل 
إىل ١٫٦ مليون نسمة تقريباً يف أن تكون هي أكرب 

مدينة يف شامل العراق.٢٣٥ أنشأت تلك املدينة 
قبل قرون عديدة من التاريخ امليالدي بالقرب 

من املدينة العتيقة التي تدعى نينوي يف وضعها 
يف مفرتق طرق اإلمرباطوريات ملا يقرب من ثالث 

ألفيات. وتعكس املوصل اليوم ذات التكوين 
العرقي املتنوع عدد من الثقافات التي ال تعد وال 

تحىص- العرب, األكراد, الفرس, األتراك- حيث 
أثرت يف املدينة من بدايتها. وتوحي التقديرات 

الحالية أن السنة العرب يشكلوا ٧٠٪ من تعداد 
سكان املوصل, واألكراد ٢٥٪, مع مزيج متعدد 
اللغات من األتراك, يشكل اليزيديون والعرب 

املسيحيون وآخرون النسبة الباقية.٢٣٦ 
وتعد املوصل، تاريخياً، واحدة من املراكز 
اإلدارية يف شامل بالد الرافدين حيث تقوم 

بوظيفة عاصمة الوالية العثامنية التي أخذت 
اسمها.٢٣٧ عقب الحرب العاملية األوىل, ضم 

الربيطانيون الوالية العثامنية مع الواليات يف 
بغداد والبرصة لتشكيل الدولة الجديدة يف 

العراق. إن املوصل اليوم هي عاصمة مدينة 
والية نينوي والتي بلغ تعداد سكانها ٢٫٨ مليون 

نسمة.٢٣٨ 

االنتخابات 
أجرى العراق انتخابات املجلس اإلقليمي يف عام 
٢٠٠٥ والذي قاطعه معظم السنة العرب. وخرج 

١٤٪ فقط من ناخبي مدينة نينوي املؤهلني 
لإلدالء بأصواتهم يف هذه االنتخابات.٢٣٩ شوه 

السنة املقاطعني النتائج يف عديد من الواليات 
املختلطة عرقياً وتشمل نينوي حيث أحتل األقلية 

الكردية ٣١ من ٤١ مقعداً يف مجلس الوالية.٢٤٠ 
وبعد أربع سنوات, أصبحت االنتخابات مختلفة 

متاماً. ظهرت زيادة ملحوظة يف مشاركة السنة 
العرب يف األحزاب التي يهيمنوا عليها وحصل 

حلفاؤهم عىل ٢٢ من ٣٧ مقعداً يف مجلس 
نينوي يف حني حصل األخوة األكراد يف مدينة 

نينوي عىل ١٢ مقعداً فقط.٢٤١ 

كشف السنة العرب يف املوصل عن قوتهم يف 
انتخابات مارس ٢٠١٠ بشأن ممثيل املجلس. فاز 

التكتل السيايس السني إلياد عالوي يف العراق 
ب٢٠ مقعداً من مقاعد نينوي التي تبلغ ٣٤ 
مقعداً, وفاز عضو التكتل السيايس يف املوصل 

أسامة النجيفي بثالث أعىل إجاميل انتخاب ألي 
مرشح يف االقرتاع اإلقليمي, بعد كل من رئيس 

الوزراء الحايل نور املاليك ورئيس الوزراء السابق 
عالوي فقط.٢٤٢ وكنتيجة لذلك, سيتم متثيل 

املجتمع السني يف املوصل يف املحافظة الوطنية 
السياسية الواسعة يف السنوات القادمة. 

األمن
إن توجهات السنة العرب يف املوصل وموقعه 
االسرتاتيجي قرب املقاطعات الكردية الثورية 

العراقية جعلته منطقة محصنة شاملية طبيعية 
للنظام البعثي. ومن نواحي عديدة, كانت 

املوصل وهي تحت حكم البعث قلعة محصنة. 
يقدر تقرير واحد أن املوصل وضواحيها شاركت 

ب٣٠٠٫٠٠٠ مقيم إىل تجهيزات األمان لدولة 
البعث.٢٤٣ عامني بعد سقوط متثال صدام حسني 
يف ساحة الفردوس, كانت املوصل مأوى رؤساء 

العراق السابقني البالغ عددهم ١٫١٠٠ وأكرث 
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٪ من سكان املحافظة
نتائج انتخابات ٢٠٠٩ نتائج انتخابات ٢٠٠٥

٪٠
٪١٠
٪٢٠
٪٣٠
٪٤٠
٪٥٠

٪٦٠
٪٧٠
٪٨٠

الشيعة السنة األكراد آخرين

املقاعد التي فازت بها محافظة نينوى يف املجلس،
لعام ٢٠٠٥ يف مقابل عام ٢٠٠٩

املصادر: UNAMI, نتائج االنتخابت اإلصدار رقم ٣٠, ٢٠٠٩/٢; 
GOI, IHEC, www.ihec.iq/arabic, الوصول يف ٢٠٠٩/٢٢/٢ (ترجمة املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق); السفارة األمريكية يف بغداد, رداً عىل طلب املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق الحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٠٠٩/٢/٤. 
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البطالة بحوايل ٣٠٪ وتحدث عن العراقيني غري 
املوظفني بشكل كامل يف املحافظة.٢٥٢ 

نقص التيار الكهريب وفحص النمو االقتصادي
كافحت محافظة نينوي ملالحقة الطلب املتزايد 

من الكهرباء الذي اجتاح العراق منذ ٢٠٠٣. قدر 
املدير العام اإلقليمي ملحطات اإلرسال طلبات 

املحافظة ب ١٫٩٠٠ ميجا واط, لكنه قدر أن 
نينوي تسحب حوايل ٤٦٠ ميجا واط - ٥٠٠ 

ميجا واط من الشبكة الكهربية الوطنية. تكون 
األولوية للمستشفيات ومحطات املياه ومصانع 
األسمنت وذلك أدى إىل استقبال سكان املوصل 

هجوم يف أغسطس ٢٠٠٨ و١٢٥ هجوم يف 
أغسطس ٢٠٠٩ و٧٠ هجوم يف أغسطس ٢٠١٠٫٢٤٩ 

لكن يظل العنف حقيقة يومية من الحياة يف 
مدينة املوصل مع وجود حوادث جديدة تظهر 

ألعضاء قوات األمن العراقية املقصودة عىل 
العكس من التفجريات غري املقصودة ألسواق 

التجارة لألعوام املاضية.٢٥٠ 
بدأت القوات العراقية يف تويل حكم أحزاب 
املوصل من الجيش العراقي حتى يف محادثات 
مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق, 

نوه مسئويل نينوي عن نقص يف الرشطة املحلية 
كعنرص واحد يساهم يف استمرار العنف. ومن 
بني ال ٨٫٠٠٠ رشطي املطلوبني لدى املسئولني 

اإلقليميني يف املوصل, تم تشغيل ٧٠٠ فقط وُدفع 
ل٣٥٠ فقط.٢٥١ 

البطالة املرتفعة 
منذ ٢٠٠٣, وقع كثري من سكان املوصل يف أوقات 
ضيق وعاىن اقتصاد املدينة. ويف لقاء مع مسئويل 
مكتب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

لهذه املنطقة, قدرت لجنة نينوي لالستثامر 

من١٠٠٫٠٠٠ جندي من الرتب األخرى, وتعترب 
أرض خصبة للتمرد املتزايد.٢٤٤ 

بعد سقوط صدام حسني, سيطر األكراد 
غري النظاميني يف البيشمركة مدعومني بقوات 

التحالف عىل منطقة املوصل وظلت قوة 
مسيطرة هناك حتى ٢٠٠٨. يف ٢٠٠٥, وطبقاً 

ألحد القادة األكراد كان ٨٠٪ من قوات األمن يف 
املوصل- وثالث من أربعة عمداء- أكراد.٢٤٥ استاء 
كثري من املقيمني العرب يف املوصل من السياسات 
الكردية خالل تلك السنوات باعتبارها جهود من 

أجل كردنة املوصل.٢٤٦ جعل التشاحن السكاين 
العريب املوصل مستعدة للتسلل بواسطة القاعدة 
يف العراق واملتطرفني السنيني اآلخرين. بني ٢٠٠٤ 
و٢٠٠٧, تعرضت املوصل لعنف املتمردين واسع 

االنتشار.٢٤٧ وقعت الهجامت الشديدة بنظام 
ومل يكن أحداً متحصن منها حتى املحافظ الثاين 

ملحافظة نينوي بعد الحرب الذي اغتيل يف 
منتصف ٢٠٠٤٫٢٤٨ 

كام يف كثري من العراق, تطور األمن يف 
محافظة نينوي بشكل واضح منذ ٢٠٠٧. ووفقاً 
إلحصاءات قوات األمن العراقية وقع ما يقرب 

من ٤٫٠٠٠ هجوم يف أغسطس ٢٠٠٧ و٥٠٠ 

نيسان/أبريل  
  قوات الجيش العراقي 
الخامسة يف املوصل تستسلم 
لقوات العمليات الخاصة 
األمريكية . 
  قوات البيشمركة الكردية 
تدخل املوصل وتقوم بتأمني 
املباين الحكومية الرئيسية . 

نيسان/أبريل  
  سلسلة من حوادث النهب تلحق الرضر الفادح بالبنوك والجامعات 
واملستشفيات . 
  وصول قوات الواليات املتحدة ١٠١ املحمولة جوا (تحت قيادة اللواء 
ديفيد بيرتيوس آنذاك) للموصل . 

كانون الثاين/يناير
· انفجار هائل يف مبنى سكني 
بغرب املوصل، مام أسفر عن 
وقوع ٣٠٠ ضحية.

· مقتل رئيس رشطة محافظة 
نينوى عىل يد انتحاري 
مفخخ يف املوصل.

شباط/فرباير
· بدأت الوحدات األمريكية والعراقية ”عملية األمل 
الجديد،“ لإلغارة عىل أوكار املتمردين الحصينة يف 
املوصل.  
· ”عملية عزمية نينوى“ بدء وإنشاء مواقع أمنية دامئة 
يف املناطق املجاورة التي تًم إجالء املتمردين عنها.

كانون الثاين/يناير−آذار/مارس
العديد من الهجامت عىل 

املجتمع املسيحي باملوصل 
مام تسبب يف عمليات نزوح 

متعددة من املدينة. 

آب/أغسطس  
نجاة محافظ محافظة 

نينوى من محاولة اغتيال . 

آب/أغسطس  
  تفجري سيارة ملغومة 
خارج مسجد املوصل يقتل 
حوايل ٣٠  . 
  قصف قرية شيعية 
بالقرب من املوصل مام 
أسفر عن مقتل أكرث من 
 .  ٢٤

كانون الثاين/يناير  
استبدال القوات ١٠١ املحمولة 
جوا بقوات املهام األوليمبية يف 
محافظة نينوى، وخفض عدد 
قوات التحالف هناك  مبقدار 
النصف تقريبا. 

آذار/مارس  
تفجري جنازة للشيعة يف املوصل 
بالقصف، مام أسفر عن مقتل 
أكرث من ٤٠  . 

كانون الثاين/يناير – شباط/فرباير  
بدء وصول التعزيزات لقوات التحالف وقوات 

األمن العراقية يف املوصل . 

أيار/مايو  
ما يقرب من ٢٠٠ مسلح 

يهجمون عىل السجن الرئييس 
بنينوى  . 

آذار/مارس  
قتل رئيس أساقفة الكلدانية الكاثوليكية 

باملوصل . 

أيار/مايو  
  وحدات قوات األمن العراقية 
وقوات التحالف تطلق "عملية زئري 
األسد"، الستهداف شبكات املتمردين 
يف مدينة  املوصل ومحافظة نينوى . 
  وحدات قوات األمن العراقية 
وقوات التحالف تطلق "عملية ام 
الربيعني" لطرد املتمردين يف وسط 
املوصل . 

آب/أغسطس
العديد من انفجاراتالسيارات 

املفخخة يف قرية اليزيدي غرب 
املوصل، مام أسفر عن مقتل أكرث 

من ٣٠٠ وإصابة ما يزيد عن 
   .٧٠٠

كانون األول/ديسمرب
تحافظ املوصل عىل متوسط ١٥ 

هجوم يف اليوم. 

ترشين األول/أكتوبر  
عنف عىل نطاق واسع 
ضد املسيحيني   يف 
املوصل. 

ترشين الثاين/نوفمرب  
  معركة الفلوجة الثانية ترسل املتمردين 
الفارين إىل املوصل . 
  انهيار قوات رشطة املوصل بعد قصف 
املتمردين للعديد من مراكز الرشطة. ونتج 
قتال شديد بني املتمردين  وقوات التحالف، 
التي تدعمها وحدات البشمركة . 

متوز/يوليو
مقتل عدي وقيص عىل يد قوات 
التحالف مبنزلهم اآلمن بالبرصة.

أيلول/سبتمرب
اغتيال املحافظ املؤقت ملحافظة نينوى.

���� ���� �������2 ���3 ���F���� ���1

بداية 
 ٢٠٠٧

انتقال بعض من الوحدات األمريكية 
وقوات األمن العراقية من شامل العراق إىل 

بغداد.

ربيع−
صيف
٢٠٠٧

قوات التحالف تفكك العديد من شبكات املتمردين املتمركزة يف 
املوصل، ولكن هناك آخرون لجأوا إلىى املوصل بعد دفعهم 

شامالً من بغداد. 
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الرشكة العامة لألسمنت الشاميل. تنتج 
مصانع األسمنت الستة يف املوصل سعة 

إنتاج إجاملية تصل إىل ٣٫٧ مليون طن كل 
عام. ويعمل بها حوايل ٤٫٠٠٠ فرد. ولكن 

وبسبب نقص الكهرباء, تنتج املصانع حوايل 
١٫٥ مليون طن سنوياً فقط. توقفت خمسة 

خطوط من خطوط اإلنتاج البالغ عددهم 
عرشة خطوط عن العمل بسبب نقص الطاقة. 

عىل الرغم من تلك املشاكل, فإن الرشكة 
العامة لألسمنت الشاميل هي واحدة من 

اثنني فقط من املرشوعات التي متلكها الدولة 
يف املحافظة قادرة عىل الدفع للموظفني من 
األرباح التي تنتجها ( بدال من االعتامد عىل 

إعانات الحكومة املركزية).٢٥٥ 
صناعة النسيج من املرشوعات التي 

متلكها الدولة. تعمل أربعة رشكات كجزء من 
تلك املرشوعات التي متلكها الدولة, كل واحدة 

بخصوصية مختلفة: صناعة النسيج, الغزل, 
الشاش, والقطن. توظف املرشوعات التي 

متلكها الدولة حوايل ٥٫٠٠٠ فرد حتى ٢٠٠٨, 
كانت قادرة عىل مالمئة حوايل ٥٠٪ من نظام 

الرواتب من األرباح الناتجة عن املبيعات. 
وطبقاً ملديرها,اضعف سيل الواردات 

الرخيصة قدرة املنتجات عىل املنافسة 
ويعتمد املرشوع اآلن عىل املساعدات املالية 
من وزير الصناعة واملعادن للدفع للموظفني 

بشكل مبديئ.٢٥٦ 

بيئة االستثامر الصعبة 
تناضل املوصل لتحويل اقتصادها من اقتصاد 

يسيطر عليه القطاع العام إىل اقتصاد قادر عىل 
جذب استثامر رأس املال املحيل واألجنبي توضح 

شكل مصغرا لكثري من املشكالت التي تظهر يف 
بقية العراق. أعلنت لجنة نينوي لالستثامر أنها 

وافقت عىل ٢٩ مرشوع من مرشوعات استثامرية 
مشرتكة للمحافظة مع التوفيق بني العمل املحيل 

واملستثمرين الدوليني. يتم البدء حالياً يف تسع 
مرشوعات مقدرة بحوايل ٥٠ مليون دوالر تشمل 

مجموعة اإلسكان والسوق التجاري ومستشفى 
توليد وفندق فاخر. أما فيام يتعلق ب ٢٠ 

مرشوع التي تم املوافقة عليهم لكن مل يتم البدء 
فيهم إىل اآلن, فإن اللجنة ذكرت تلك األسباب 

لطلب املهلة:٢٥٧
االهتاممات األمنية. نقل املسئولون 
املحليون إىل املفتش العام الخاص إلعادة 

املشاريع اململوكة للدولة 
يوجد ١١ مرشوع ملك للدولة (SOEs) مقامة يف 

املوصل, يف قطاع الصناعة بشكل مبديئ.٢٥٤ وبنظرة 
مقربة للمشاريع اململوكة للدولة تتضح أهميتهم 

املستمرة لالقتصاد املحيل والتحديات العميقة 
التي تواجههم عىل الرغم من مكافحتهم للتكيف 

مع اقتصاد ذو أسواق حرة.

أربع ساعات من الطاقة يف ٢٤ ساعة. باإلضافة 
إىل ذلك, يستمر املتمردون يف قصف أبراج 

اإلرسال التي توصل الطاقة إىل املدينة, ونتيجة 
ملهاجمة محطة توليد الكهرباء بالغاز يف املوصل 

عطلت الخدمة هناك ملدة يومني. وللتخفيف من 
ذلك النقص قام كثري من السكان برشاء مولدات 

كهربائية.٢٥٣ 
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الحوادث األمنية التي 
ذكرتها القوات متعددة 

الجنسيات يف العراق

الحوادث األمنية التي 
ذكرتها القوات األمريكية 

يف العراق والحكومة العراقية

���1 ���3���2 ���F ���� ���� ����

ملحوظة: منذ بداية نيسان/أبريل ٢٠٠٩، بدأت القوات األمريكية يف العراق بتزويد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بإجاميل الحوادث األمنية الواقعة التي لدى كالً من القوات 
األمريكية يف العراق والحكومة العراقية.

املصادر: MNF-I, يف الردود عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق الحصول عىل بيانات بتاريخ، ٢٠٠٨/٦/١٠ و ٢٠٠٩/٢/٧; CENTCOM، يف الردود عىل طلب املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق الحصول عىل بيانات بتاريخ، ٢٠٠٩/١٠/١ و ٢٠١٠/٢٢/٢; USF-I، يف الردود عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق الحصول عىل بيانات بتاريخ، 

٢٠١٠/٣١/٣ و ٢٠١٠/١/٤. 

الحوادث األمنية الشهرية يف نينوى، ٢٠٠٤/١–٢٠١٠/٨
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الحوادث األمنية املختارة يف منطقة املوصل، ٢٠١٠/١٥/٧−٢٠١٠/٣٠/٩

EH���	4#�	m:7����



������	�����	�����	����	�����	����� I  VA

EH���	4#�	m:7����

ألقليات نينوي من املمكن أن تتسبب يف حدوث 
استياء من جانب السنة العرب والسكان األكراد 

إذا لوحظ أن الواليات املتحدة تفضل بعض 
الديانات املحددة أو بعض املجموعات العرقية 

عىل حساب اآلخرين. 

حضور وبرامج الواليات املتحدة 
اعتبارا من أيلول/سبتمرب ٢٠١٠ سقطت محافظة 

نينوي يف منطقة عمليات كتيبة املشاة الثالثة 
األمريكية مع وجود عنارص من اللواء الثاين 

االستشاري املتمركز يف املوصل. إن أعامل اللواء 
الثاين االستشاري مع الجيش العراقي املحيل 
ووحدات الرشطة هي من أجل مساعدتهم 
لتحقيق االكتفاء الذايت ويظل أيضا مستعد 

لتقديم العون للسلطات املحلية يف أمور أخرى يف 
القاعدة كام هو مطلوب.٢٦٦ 

يدعم اللواء الثاين االستشاري الربامج املستمرة 
إلعادة اإلعامر ويقدم حاميات األمن لفرق 
إعادة اإلعامر اإلقليمي لشئون العاملني يف 

محافظة نينوي البالغ عددهم ٦٠. أبلغ فريق 
إعادة اإلعامر اإلقليمي عن عمل حوايل ١٢ 

رحلة أسبوعيا ( ٨ من مكتبها يف املوصل و٤ 
من مكتبها يف فرع تلعفر) لإلرشاف عىل أنشطة 

مرشوعات هذا الحي. إن حوايل ٣٠ مليون دوالر 
يف املرشوعات املدعومة يف برنامج االستجابة 

أنهم يفضلوا الحفاظ عىل األوراق املالية يف أيديهم 
للتعامل مع األحداث الطارئة الكثرية التي رمبا 

يواجهونها يف أي يوم.٢٦١ 

اإلسكان
تتعطل التنمية االقتصادية يف املوصل بسبب نقص 
اإلسكان املستديم. يستنتج املسئولني املحليني أنه 
سيتم طلب ٢٥٠٫٠٠٠ وحدة سكنية جديدة عىل 

مدار الخمسة أعوام القادمة, لكن يوجد فقط 
حوايل ٢٠٫٠٠٠ وحدة تحت اإلنشاء حالياً.٢٦٢ 

الوضع اإلنساين
تسبب عدم االستقرار املستمر يف املوصل وحولها 

يف ترك كثري من السكان منازلهم والبحث عن 
األمان. يف بداية هذه السنة، أخربت األمم املتحدة 

أن أكرث من ٥٫٠٠٠ فرد- يشمل عدد واضح من 
العائالت املسيحية- تركوا املوصل.٢٦٣ 

إن إعانات الواليات املتحدة لألقليات يف 
محافظة نينوي ( عىل سبيل املثال, املسيحيني 

العرب) رصدت حالياً بحوايل ١٠ مليون دوالر.٢٦٤ 
أستخدم فريق إعادة اإلعامر اإلقليمي يف نينوي 

تلك املوارد املالية لدعم عديد من املبادرات 
املحتملة وتشمل املرشوعات الزراعية املحلية 
وبرامج معدة لتقييم األعامل الصغرية.٢٦٥ ومع 
ذلك, إن املساعدات األمريكية الكثرية املعدة 

إعامر العراق أن اعتبار املوصل كموطن 
للعنف يؤثر بالعكس عىل قدرتهم لجذب 
الرشكات األجنبية. إن أغلبية نقاط تفتيش 

قوات األمن العراقية التي تشكل املدينة 
تجعل أيضا من الصعب تكملة عمل يومي, 

غالباً تتحول رحالت قصرية إىل أسفار طويلة. 
البريوقراطية. إن الطبيعة الصلبة 

للعمليات املتعددة املسموح بها واملوافق 
عليها تسبب تأخري طويل يف تحويل 

املرشوعات من حيز التخطيط إىل حيز 
التنفيذ.

سند امللكية غري املؤكد لألرايض. تعيق 
سجالت صفقات امللكية والعقود غري املكتملة 

أو املفقودة األحزاب من معرفة من ميتلك 
جزء معني من األرض. 

الفساد. يدمر أرضار الفساد بيئة 
االستثامر, رصحت لجنة املوصل أنها تأخذ 

خطوات لتنظيم عملية املوافقة للمستثمرين 
األجانب وتشجيع أنشطة اللجنة املحلية 

ملكتب النزاهة. 

وعىل الرغم من هذه التحديات, أخرب فريق 
إعادة اإلعامر اإلقليمي يف نينوي أن عديد من 

رشكات الواليات املتحدة وتشمل جرنال إلكرتيك 
أرسلت وفود إىل املوصل لفحص فرص االستثامر. 

باإلضافة إىل ذلك, استثمرت الرشكات األسبانية 
والرتكية واإليطالية والكندية ورشكة جنوب 

أفريقيا وأنغوال يف املوصل أو تقوم بأداء أعامل 
هناك بشكل نشط.٢٥٨

املعامالت البنكية
يظل قطاع املعامالت البنكية يف املوصل نامياً. 

أخرب مسئولني من بنك عراقي خاص يف املوصل 
أن بينام تتضاعف ودائع العميل ما بني ٢٠٠٧ 
و٢٠٠٩, فإن متطلبات الضامن الحادة والعجز 

النظامي يجعل النظرة الكلية ألنشطة املعامالت 
البنكية ضعيفة نسبياً.٢٥٩ 

وطبقاً للخرباء املاليني العراقيني املحليني, ففي 
بداية أيلول/سبتمرب ٢٠١٠, يوجد حوايل ٣٫٥٠٠ 

قرض مع وجود رأس مال بلغ مجموعه ٢٥ مليون 
دوالر يف محافظة نينوي- أو حوايل ٨٫٩٣ دوالر 
لكل مواطن.٢٦٠ وحيث أن محافظ بنك املوصل 
أبدى رأيه عن هذا الحي للمفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق يف هذا الربع السنوي, قائالً 

ال يضع الناس املحليني أموالهم يف بنوك حيث 

تل أسقف ٥٢

  دهوك ٤٤

الكوش ١٠٩

 باطنايا ٤٨
 تلكيف ٥٠

 بشيقة ١٢٠

 برطلة ٦٨

قراقوش ٢١٠
 كرملس ٣٨

 منرود ٣٥

 عينكو٧٢

إربيل

نينوى

دهوك

املوصل

أصل املهجرين يف الداخل (املوصل)

وجهة املهجرين يف الداخل
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رقابة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
منذ ٢٠٠٦، قام املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق بتفتيش عىل املوقع يف١٢ مرشوع 
بتمويل أمرييك يف منطقة املوصل، والتي تتضمن 

مقاطعات املوصل وتلكيف والحمدانية. ◆

من أجل تحول فعال.٢٦٨ ستواصل الربامج املتعددة 
لوكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية العمل يف 

منطقة املوصل لتطوير املجتمعات املحلية وتطوير 
سعة الحكم واستخدام األساليب الزراعية الجديدة 

وتوفري متويالت صغرية ملبادرات العمل الصغرية. 
منذ ٢٠٠٣، أنفقت الواليات املتحدة أكرث من 
٦٠٠ مليون دوالر عىل مرشوعات إعادة اإلعامر 

يف منطقة املوصل، واتجهت النفقات األكرب لدعم 
قوات األمن العراقي. اعتبارا من ٣٠ أيلول/سبتمرب 

٢٠١٠، أنفقت الواليات املتحدة أكرث من ٤٥ مليون 
عىل املرشوعات املوجودة يف سد املوصل- وهي 

أكرب جهود إلعادة اإلعامر يف محافظة نينوي. 

الطارئة للقائد وصندوق االستجابة الرسيع ووكالة 
الواليات املتحدة للتنمية الدولية مستمرة حاليا 

يف املحافظة.٢٦٧ 
تم جدولة دعم القوات األمريكية يف العراق 

لفريق إعادة إعامر املحافظات يف نينوي إىل 
النهاية يف حزيران/يونيه ٢٠١٠. يف هذا الوقت, 

ستصبح ووزارة الخارجية مسئولة عن ضامن 
منظمة تخلف فريق إعادة إعامر املحافظات 
الذي يتوقع أن يكون جاهز للعمل يف العراق 

ملدة ثالثة إىل خمسة أعوام أخرى. تعمل همزة 
الوصل بني جهاز األمن الدبلومايس يف وزارة 

الخارجية يف الوقت الحايل مع الجيش للتخطيط 
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ملحوظة: األرقام تتأثر بالتدوير.

املصدر: IRMS, املعيار العاملي، ٢٠١٠/٣/٩.
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 (NDP) دوالر أمرييك مبوجب خطة التنمية الوطنية للعراق
(٢٠١٠-٢٠١٤) املوافق عليها حديثا. وكتكملة لهذا العمل، أكمل 

موظفو تطوير آلية صيغة املوافقة عىل مرشوعات امليزانية 
الرأساملية واملوجودة عىل قاعدة بيانات املساعدة الحكومية 

العراقية (GAD). وتندرج قاعدة بيانات املساعدة الحكومية اآلن 
رسميا تحت وزارة التخطيط والتعاون اإلمنايئ وينبغي عىل جميع 

الوزارات واملحافظات استعامل الصيغة اإللكرتونية للموافقة وذلك 
لبدء املرشوعات الرأساملية.٢٧١ 

وقد دخلت كل من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية وبرنامج 
األمم املتحدة للتنمية (UNDP) يف رشاكة لتنفيذ نظام أوسع 

الستضافة منوذج قاعدة بيانات املساعدة الحكومية وتوحيد كل 
قواعد البيانات الخاصة باملرشوعات الرأساملية األخرى والتي تتبع 

اآلن وزارة التخطيط والتعاون اإلمنايئ. وسوف يستضيف النظام 
الجديد إلدارة تطوير العراق (IDMS) منوذج قاعدة بيانات 

مساعدة التنمية والذي يتابع مرشوعات التربعات الدولية وكذلك 
النموذج الجديد ملتابعة خطة التنمية الوطنية.٢٧٢ 

ومع اختتام أعامل تطوير، أعلنت الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية مرشوعا جديدا إلصالح اإلدارة الوطنية واملحافظات. 

وتتوقع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية الحصول عىل عقد تكلفة 
مضافا إليه األتعاب الثابتة وتقدر قيمته بحوايل ١٧٥ مليون دوالر 
أمرييك وذلك لتستمر يف بناء القدرات للحكومة العراقية. وتشمل 

األهداف دعم إصالح الخدمة املدنية وإدارة السياسة الوطنية 
(ويشمل ذلك مراقبة تنفيذ خطة التنمية الوطنية) والالمركزية 

اإلدارية. وتتوقع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية مشاركة التكلفة 
مع الحكومة العراقية ليك تكون قامئة عىل نسبة ١ إىل ١٫٢٧٣ 

دعم حكومات املحافظات
تستمر املرحلة الحالية لربنامج الحكم املحيل التابع للوكالة 

األمريكية للتنمية الدولية يف دعم حكومات املحافظات يف العراق 
لتشكيل امليزانيات التنفيذية والعمل عىل تحقيق التواصل الفعال 

مع الجامهري وأداء الوظائف األساسية. وابتداء من ٣٠ أيلول/
سبتمرب ٢٠١٠ تم تخصيص مبلغ ١٥٠٫٩٦ مليون دوالر من أموال 
الدعم للطوارئ املخصصة للربنامج وتم إنفاق ما يقرب من ٨٤٫٨ 

مليون دوالر – ٢٥ مليون منها خالل هذا الربع السنوي.٢٧٤ وطبقا 
للوكالة األمريكية للتنمية الدولية فإن نتائج أنشطة بناء قدرة 
برنامج نظام الحكم املحيل الثالث بدأت يف الظهور من خالل 
أعضاء مجلس املحافظات وموظفي الحكونة املحليني اآلخرين 

 (CoR) يف ٢٠ ترشين األول/أكتوبر مل يكن مجلس النواب العراقي
قد توافق بعد عىل من ينبغي أن يصبح رئيسا لوزراء البالد. 

وللحصول عىل معلومات بشأن هذه العملية املطولة لتشكيل 
الحكومة، طالع الباب ١ من هذا التقرير. وعىل الرغم من التأخري 
 (GOI) يف تشكيل حكومة جديدة فإن وزارات الحكومة العراقية

مستمرة يف أداء مهامها اليومية تحت مراقبة مديرين عموم 
ومسئولني من الدرجة الثانية والثالثة. 

برامج الواليات املتحدة لتطوير القدرات

تدير الواليات املتحدة العديد من برامج تطوير القدرات الطويلة 
املدى والتي تهدف إىل تقديم املساعدة إىل الحكومة العراقية عىل 

جميع املستويات – القومي واملحيل واملحافظات. فعىل سبيل 
املثال، عملت الربامج األمريكية مع وزارة الكهرباء عىل خلق خطة 
رئيسية للكهرباء تحت برنامج تطوير القدرات الوزارية والذي وفر 

الدعم لالنتخابات الوطنية يف آذار/مارس يف إطار برنامج املجتمع 
املدين والدميقراطية، كام أعاد بناء البنية التحتية من خالل مشاريع 

ترشف عليها فرق إعادة إعامر املحافظات (PRTs). وللحصول 
عىل معلومات حول دعم الواليات املتحدة لالنتخابات، انظر إىل 
التقرير الربع سنوي للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

والصادر يف يوليو ٢٠١٠ وللمزيد من املعلومات حول برنامج فرق 
إعادة اإلعامر اإلقليمي انظر إىل القسم الثالث من هذا التقرير.  

تطوير القدرة الوطنية
بدءا من ٣٠ سبتمرب ٢٠١٠، قامت الوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية (USAID) بإنفاق مبلغ وقدره ٢٦٤٫٦٥ مليون دوالر 
أمرييك من إجاميل ٣٠٩٫٤٣ مليون دوالر وهو املبلغ املخصص من 

أموال الدعم للطوارئ (ESF) لربنامج تطوير القدرات الوطنية 
(تطوير). وتم إنفاق أكرث من ١٤ مليون دوالر أمرييك خالل ربع 

السنة الحايل لتقوية الحكومة الوطنية للعراق.٢٦٩ كام أبلغت 
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية عن ٢٢٥ شخص يعملون يف 

مبادرات تطوير لتطوير وزارات الحكومة العراقية وأكرث من ٧٠٪ 
من هؤالء األشخاص عراقيون.٢٧٠

وقد عمل موظفو تطوير عىل مدى العامني املاضيني مع وزارة 
التخطيط والتعاون اإلمنايئ العراقية (MoPDC) إلنشاء خارطة 

طريق لتنفيذ أكرث من ٢٨٠٠ مرشوع بتكلفة تقدر بـ١٨٦ مليون 

النظام اإلداري
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٢٠١٠ تم تخصيص مبلغ ١٧٩٫٩٠ مليون دوالر من أموال الدعم 
للطوارئ املخصصة للربنامج وتم إنفاق أكرث من ١١٧٫٩٠ مليون 

دوالر – ٢٦ مليون منها خالل هذا الربع السنوي.٢٧٧ وقد أبلغت 
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية عن تقديم التدريب خالل هذا 

الربع السنوي ملئات األعضاء يف أكرث من ٢٠٠ مجموعة عمل 
للمجتمع األهيل كانت قد أنشأتها أو أعادت إنشائها لتخطيط 
تنفيذ مرشوعات تنموية يقودها املجتمع وتقوم بخلق فرص 
العمل للعراقيني. ويتم دعم مرشوعات برنامج عمل املجتمع 
األهيل الثالث عرب التزامات ملشاركة التكلفة من املجتمعات 

والحكومات املحلية ويشمل ذلك مبادرات لدعم األرامل واليتامى 
واألقليات. باإلضافة إىل ذلك، يقوم برنامج عمل املجتمع األهيل 

الثالث بتنفيذ مرشوعات ميولها صندوق حرب مارال رزيقة 
والذي يستفيد منه العراقيون يف أرجاء البالد والذين أصيبوا جراء 

العمليات العسكرية. وخالل هذا الربع السنوي، تم إكامل أكرث 
من ٢٠٧ مرشوع. وقد أبلغت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

عن أنه قد تم متديد تاريخ انتهاء برنامج مجموعة العمل األهيل 
الثالث من نوفمرب ٢٠١٠ إىل ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٢٫٢٧٨ 

املساعدة اإلنسانية 

طبقا لألمم املتحدة، هناك ١٫٨ مليون عراقي يف عداد الالجئني وما 
يقرب من ١٫٥٥ مليون آخرين مهجرون يف الداخل (IDPs) حيث 
تم إجبارهم عىل إخالء منازلهم وسط أحداث العنف الطائفي.٢٧٩ 

يف ٢٠١٠، مل تكن هناك هجرة جامعية ملحوظة مثل تلك 
التي حدثت عقب تفجري مسجد سامراء يف ٢٠٠٦ ولكن متت 

مشاهدة العديد من حاالت التهجري الجديدة. ويف شهري فرباير 
ومارس، أبلغت األمم املتحدة عن ٨٦٦ أرسة فرت من محافظة 
نينوى إىل املحافظات املجاورة. وأبلغت األمم املتحدة عن ٩٤١ 

أرسة أخرى تم تهجريها يف الفرتة من مايو إىل يوليو من مجتمعات 
تعيش عىل الحدود الشاملية بعد الغارات التفجريية القادمة 

عرب الحدود بواسطة القوات الجوية اإليرانية والرتكية التي 
استهدفت امليليشيات الكردية. ولكن األمم املتحدة أبلغت أن 

معظم املهجرين خالل الربعني األولني لعام ٢٠١٠ قد رجعوا إىل 
ديارهم.٢٨٠ 

وبشكل عام، انخفض العدد اإلجاميل للمهجرين يف الداخل 
والالجئني العائدين إىل منازلهم يف النصف األول من عام ٢٠١٠ 

بنسبة ٢٩٪ مقارنة بالنصف األول لعام ٢٠٠٩. ويوضح الشكل ٤٫١ 
عدد العائدين يف الفرتة من ٢٠٠٣ إىل يونيو ٢٠١٠٫٢٨١ وكام يظهر 

والذين يعملون لتقديم سياسات تفعيل أكرث اتساقا وزيادة 
املشاركة العامة يف صنع القرار وتوظيف إدارة مالية وسياسات 

للميزانية أكرث فعالية.٢٧٥ 
وقد أبلغت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بأنه كان هناك 

قدر كبري من االرتباك هذا العام حول مواعيد تسليم موازنات 
املحافظات العراقية. وعندما قامت وزارة املالية (MOF) أخريا 

بإصدار التعليامت بإعداد ميزانيات عام ٢٠١١ أعطت مهلة 
أسبوعني فقط للمحافظات ليك تقوم بتسليم موازنات العمليات 

والصيانة وظلت مواعيد تسليم املوازنات الرأساملية غامضة. 
وحيث أن هذا كان متوقعا قام برنامج نظام الحكم املحيل الثالث 

بتقديم النصح للمساعدة يف إعداد املوازنات. وعملت حكومتي 
مدينة ومحافظة بغداد عىل التأكد من وجود جميع البيانات 
يف أماكنها قبل إطالق تعليامت وزارة املالية وكانتا الحكومتان 

الوحيدتان اللتان سلمتا موازنات العمليات والصيانة واملوازنات 
الرأساملية إىل وزارة املالية بحلول ٣٠ يونيو.٢٧٦

التواصل مع املجتمع
 CAP) تعمل املرحلة الحالية لربنامج عمل املجتمع األهيل الثالث
III) التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية عىل تعزيز مشاركة 

املواطنني يف الحكومات املحلية. وابتداء من ٣٠ أيلول/سبتمرب 
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أنشطة مكتب وزارة الخارجية األمريكية للسكان والالجئني 
واملهجرين 

يعد برنامج االستقرار واألمن اإلنساين والذي تنفذه منظمة 
الهجرة الدولية عبارة عن مبادرة مع وزارة العمل والشئون 

االجتامعية العراقية ووزارة املهجرين والهجرة العراقية للرتكيز 
عىل االحتياجات التكاملية االقتصادية واالجتامعية للعائدين 

ومجتمعاتهم املضيفة. ويعمل الربنامج تجاه إعادة الدمج وتوليد 
الدخل الدائم من خالل بناء قدرات وزارة املهجرين والهجرة 

العراقية وتقوية السلطات املحلية. ويقوم مكتب وزارة الخارجية 
األمريكية (DoS) للسكان والالجئني واملهجرين بتمويل أنشطة 

الربنامج يف مثان محافظات: بغداد، ودياىل، ونينوى، واألنبار، 
وبابيلون، والبرصة، وإربيل، والسليامنية.٢٨٦

الشكل ٤٫٢ فإن معظم املهجرين يف الداخل والالجئني والذين 
عادوا العام املايض قد استقروا يف محافظتي دياىل وبغداد.٢٨٢ 

مستجدات الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/مكتب املساعدات 
لحاالت الكوارث الخارجية

يساعد مكتب املساعدات لحاالت الكوارث الخارجية والتابع 
للوكالة األمريكية للتنمية الدولية (٠FDA/USAID) املهجرين 
يف الداخل والسكان اآلخرين املعرضني للخطر من خالل تقديم 

الدعم للمحافظة عىل الحياة وتحسني الظروف املعيشية والتقليل 
من آثار الكوارث الطبيعية واملتعلقة بالرصاعات. وتشمل أنشطة 
املكتب توزيع مهامت إغاثة الطوارئ األساسية واملأوى، والتوسع 
يف طرق الوصول إىل املياه وخدمات الرصف الصحي والخدمات 

الصحية األساسية وتوفري فرص توليد الدخل ودعم التعايف 
االقتصادي. يف السنة املالية ٢٠١٠، قدم مكتب املساعدات لحاالت 

الكوارث الخارجية/الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أكرث من ٤٥ 
مليون دوالر يف صورة مساعدات إنسانية للسكان املعرضني للخطر 

يف العراق ومنهم املهجرين يف الداخل. وتم التعهد بتقديم ما 
يقرب من ٣٣ مليون دوالر يف ربع السنة الحايل.٢٨٣ 

ويساعد الدعم الذي يقدمه مكتب املساعدات لحاالت 
الكوارث الخارجية/الوكالة األمريكية للتنمية الدولية عىل 

االستجابة برسعة للحاجات الطارئة التي تظهر يف املجتمعات 
املعرضة للخطر ومناطق انعدام األمن. فعىل سبيل املثال، عندما 

قامت القوات اإليرانية بتنفيذ هجامتها الجوية ضد الجامعات 
الكردية يف محافظتي السليامنية وإربيل يف مايو ويونيو، قام وكيل 

مكتب املساعدات لحاالت الكوارث الخارجية/الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية (منظمة الهجرة الدولية) بتوفري مهامت إغاثة 
الطوارئ من املخزون الذي كان موجودا من قبل يف محافظة 

أربيل ملا يقرب من ٥٠٠ أرسة أو ٣٠٠٠ فرد.٢٨٤
باإلضافة إىل ذلك، قام مكتب املساعدات لحاالت الكوارث 

الخارجية/الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بتمويل القوافل 
الطبية الدولية والتي تساعد وزارة املهجرين والهجرة العراقية يف 

تشغيل مراكز مساعدة العائدين يف العراق (RACs). وتقوم مراكز 
مساعدة العائدين بتسهيل العودة الطوعية واآلمنة للمهجرين 

يف الداخل والالجئني إىل مناطقهم األصلية من خالل متكينهم من 
الحصول عىل مساعدة الحكومة العراقية والتي هي من حقهم. 

وابتداء من حزيران/يونيو ٢٠١٠، قامت خمسة مراكز وفروع 
ملساعدة العائدين بتسجيل أكرث من ١٦٧,٠٠٠ عائد من املهجرين 

يف الداخل كام قامت بتقديم الخدمات القانونية ملا يقرب من 
٢٤,٠٠٠ شخص.٢٨٥
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والنشاط املتزايد لألعامل الصغرية. وبقيت املحافظات األخرى 
محل التقييم بدون تغيري. 

النظام اإلداري. شهدت أربع محافظات تحسنا يف األداء 
بينام بقيت ١٢ محافظة بدون تغيري. يف بغداد، الحظ أعضاء 

فرق إعادة إعامر املحافظات مستوى متزايدا من مشاركة 
اإلعالم مع مجلس املحافظات وتحسنا يف مراقبة امليزانية. 

ويف صالح الدين، تم اإلبالغ عن عمليات تنفيذ للميزانية أكرث 
شفافية. ويف دياىل، الحظت فرق إعادة إعامر املحافظات 

نشاطا متزايدا يف تنفيذ امليزانية وعمليات تخطيط اسرتاتيجي 
أكرث شمولية. ويف متيم، تم رصد تحسن متواضع يف تقديم 

الخدمات األساسية والشفافية الحكومية.
الوحدة الوطنية. يف إطار تقييمهم ملستوى املحافظات 

يف "الوحدة الوطنية"، الحظ أعضاء فرق إعادة إعامر 
املحافظات كيفية حل الرصاعات بني األطراف املتصارعة وإذا 

ما كانت التجمعات الطائفية تتحرك تجاه مجتمعات مختلطة 
ومتصالحة. ظلت خمسة عرش محافظة عىل حالها، ولكن 
الحال تدهور يف بغداد – من "مستديم" إىل "نامي." وتم 

إرجاع انحدار بغداد إىل النزاالت السياسية املثرية للجدل بني 
أعضاء مجلس املحافظات والفصل املستمر للعديد من مناطق 

مدينة بغداد التي كانت متكاملة سابقا لتصبح أحياء للسنة 
والشيعة كل عىل حدة. 

التنمية السياسية. أظهرت محافظتي متيم وميسان 
تحسنا يف التنمية السياسية. ففي متيم، الحظت فرق إعادة 

إعامر املحافظات ازديادا ملحوظا يف انخراط السكان املحليني 
يف العملية السياسية، بينام يف ميسان لوحظ التحسن 

التدريجي.
سيادة القانون. شهدت محافظتي البرصة ومتيم ازديادا 

يف القدرات القضائية. ◆

مبادرة دياىل
تركز مبادرة دياىل التي تقوم بها الحكومة العراقية بتسهيل عودة 

وإعادة دمج األشخاص املهجرين إىل وداخل محافظة دياىل. 
وتدعم حكومة الواليات املتحدة والرشكاء الدوليون هذا الجهد 
والذي ال يزال يف مراحل التنفيذ األوىل. وتشمل أنشطة املرشوع 

تقييم التعرض للخطر عىل مستوى القرية وحمالت التوعية 
الصحية للمجتمع وإعامر املساكن يف ٦٣ قرية وإعامر أو بناء 

املدارس. والخطط األولية يف طريقها لتوسيع مبادرة دياىل لتشمل 
بغداد.٢٨٧

إعادة التوطني يف الواليات املتحدة
منذ السنة املالية ٢٠٠٧، استقر ما يقرب من ٥٤,٠٠٠ عراقي يف 

الواليات املتحدة – ٤٩,٩٩٦ كالجئني وعىل األقل ٣,٩٤٦ بتأشريات 
هجرة خاصة تم منحها الختيار املرتجمني العراقيني وأرسهم (تقوم 

وزارة الخارجية األمريكية بتتبع حاميل تأشريات الهجرة الخاصة 
والذي يحصلون عىل مزايا االستقرارمن خالل مكتب السكان 

والالجئني واملهجرين التابع لوزارة الخارجية األمريكية).٢٨٨ ومن 
أجل إلقاء نظرة عىل عمليات قبول العراقيني ليك يدخلوا للواليات 

املتحدة منذ السنة املالية ٢٠٠٧، انظر إىل الجدول ٤٫١.

إحراز التقدم نحو اعتامد املحافظات عىل نفسها

منذ ٢٠٠٦، وفرق إعادة إعامر املحافظات تقيم تقدم قدرات 
حكومات املحافظات للحكم بفعالية. ويف متوز/يوليو، تم 
 (MMQA) إصدار التقييم الربع سنوي لنموذج النضوج

لـ١٦ محافظة، وقدم معلومات عن التقدم يف خمسة نواحي 
رئيسية: النظام اإلداري، والتنمية السياسية، والوحدة الوطنية 

(املصالحة السياسية)، والتنمية االقتصادية، وحكم القانون. وطبقا 
"للتقييامت املوضوعية للسلوك املستمد من األحكام الراسخة 

ألفراد فرق إعادة إعامر املحافظات"، يضع التقرير الربع سنوي 
لنموذج النضوج معدالت قدرات املحافظات بني مبتدئة، ونامية، 

ومستدمية، وفاعلة، ومعتمدة عىل النفس.٢٨٩ 
وإللقاء نظرة شاملة عىل تقييم يوليو ٢٠١٠، انظر إىل الشكل 
٤٫٣. وخالل هذا الربع من السنة، كانت هناك تغريات قليلة يف 

تصنيف املحافظات:٢٩٠
التنمية االقتصادية. أورد التقرير الربع سنوي لنموذج 

النضوج مستويات متزايدة من التنمية االقتصادية يف محافظتي 
بابيلون والبرصة وأرجع ذلك إىل القطاع املرصيف املزدهر 
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السابق. وقد شهدت بغداد واملحافظات التي تقع إىل 
الشامل, حيث التوترات ال تزال قامئة بشأن املناطق املتنازع 

عليها، أكرب نسب انخفاضات. ارتفاع العنف عن العام السابق 
يف محافظات البرصة, وميسان, واألنبار.٢٩٢ 

وعىل الرغم من التحسن خالل شهر رمضان، والذي 
كان وقتا تقليديا لزيادة العنف, فان قوات األمن العراقية 
واملدنيني ال يزالون يعانون خسائر هائلة. وىف تقرير خاص 

بوزارة الدفاع األمريكية (DoD) ذكر أنه من ١ حزيران/يونيو 
إىل ١٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، جرح ما يقرب من ٣٠٠٠ عراقي 

(٢٠٢٢ من املدنيني و٩٠٤ من قوات األمن العراقية) وقتل 
٧٨٤ عراقي (٤٩٩ مدين و٢٨٥ من قوات األمن العراقية). وىف 
خالل نفس الفرتة جرح ١٣١ مواطن أمرييك (١١٧ من األفراد 
العسكريني و١٤ من املدنيني) وقتل ١٠ مواطنني أمريكيني (٨ 

عسكريني واثنان من املدنيني).٢٩٣
وتستمر حمالت الهجوم الشامل املنسقة من اإلصابات، 

مام يعكس الحالة الهشة لألمن يف البالد. وتبدو هذه 
الهجامت أنها تستهدف بشكل طائفي أو مذهبي أو 

تهاجم املؤسسات الحكومية العراقية أو قيادتهم. ويبقى 
قادة منظمة أبناء العراق مستهدفني لالغتيال. وىف الفرتة 
بني ٨ متوز/يوليو تم اغتيال ٣٢ من قادة وأعضاء منظمة 

أبناء العراق. ووفقا لوزارة الدفاع األمريكية فان الجامعات 
 (AQI) املتمردة، من ضمنها منظمة القاعدة يف العراق
تسعى إىل تقليص فاعلية منظمة أبناء العراق من خالل 
القتل املستهدف, باإلضافة إىل املشاركة يف اختيار أعضاء 
منظمة أبناء العراق الساخطني الذين يرون أن الحكومة 

العراقية فشلت يف الوفاء بالتزاماتها لهذا الربنامج. كام أن حد 
التصفية حسب التقارير يختلف حسب اإلقليم.٢٩٤

بقيت العراق عرضة للعنف وانعدام األمن خالل فرتة 
مفاوضات ما بعد االنتخابات لتشكيل حكومة جديدة، ومن 

غري املرجح أن تتحّسن الحالة األمنية حتى يتم استيعاب 
التقدم السيايس والتنمية بشكل كامل. وعندما دخلت 

 (SA) اتفاقية األمن بني العراق والواليات املتحدة األمريكية
إىل حيز التنفيذ يف ١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٩، تولّت قوات 

األمن العراقية (ISF) املسؤولية املبارشة لضامن األمن املادي 
للمواطنني العراقيني. وىف ١ /أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، انتقل دعم 

الجيش األمرييك لهذا الدور رسميا إىل عمليات التدريب 
واالستقرار، مع ما يقرب من ٥٠٠٠٠ فرد عامل مبوجب 

متطلبات هذه املهمة:٢٩١ 
تقديم املشورة والتدريب واالستشارة، وتجهيز قوات 

األمن العراقية إلحراز تقدم نحو افرتاض الحد األدىن من 
.(MEC) القدرة األساسية القياسية

إدارة عمليات مكافحة اإلرهاب التي تقودها قوات 
األمن العراقية.

تقديم الدعم إىل السفارة األمريكية يف بغداد, األمم 
املتحدة, واملنظامت األخرى التي تعمل يف مجال تنمية 
القدرات الوزارية واملؤسسية داخل الحكومة العراقية. 

ومع ذلك فان هذه النشاطات مؤقتة أيضا حيث قاربت 
قوات األمن األمريكية يف العراق (USF-I) عىل الوصول إىل 

املوعد النهايئ الخاص باتفاقية األمن بني العراق والواليات 
املتحدة األمريكية والذي ستغادر فيه القوات األمريكية 

العراق. وعىل الرغم من أن موعد جالء القوات األمريكية 
مقرر له حاليا أن يحدث يف نهاية عام ٢٠١١ إال أن املوعد 
يظل رهنا بالظروف األمنية يف العام القادم, كام أن خطط 

انتقال السفارة األمريكية والوكاالت األخرى للحكومة 
األمريكية ستوجه إىل جوانب ثابتة لتدخل الحكومة 

األمريكية يف العراق. 
يف هذا الربع السنوي, كان متوسط عدد الحوادث األمنية 
يف اليوم مرتفع كثريا عن الربع السنوي السابق (انظر الشكل 

٤٫٤)، ولكن كان هناك انخفاض ملحوظ يف تفجري األلغام 
وأجهزة التفجري اليدوية (مرتفعة الصنع) (IEDs)، كام 

انخفض العنف املتزامن مع االحتفال الديني برمضان(١١ 
آب/أغسطس- ١١ أيلول/سبتمرب) بنسبة ١٨٪ عن العام 
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ولكن مبقارنة الربع السنوي السابق، فقد ارتفع هذا العدد 
قرابة خمسة أضعاف. وبالرغم من انخفاض الهجامت الكربى 
يف هذا الربع السنوي عن السابق، فقد أوردت وزارة الدفاع 

األمريكية أن عنارص القاعدة يف العراق تستمر يف تنفيذ 
أحداث منسقة—موجهة يف املقام األول ضد املؤسسات 

الحكومية العراقية وقوات األمن العراقي—من خالل أجهزة 
تفجري متعددة ووسائل أخرى. وق ادعت جبهة عنارص 

القاعدة يف العراق مسئوليتها عن التفجري االنتحاري يف ١٧ 
آب/أغسطس والذي خلف أكرث من ٥٠ قتيل عراقي و١٠٠ 

جريح عىل األقل. وقد كان الضحايا يقفون يف الصف يف 
احد مراكز تجنيد الجيش العراقي عندما حدث الهجوم. أما 
الهجامت األخرى يف آب/أغسطس فقد استهدفت الحكومة 

املحلية وقوات الرشطة عرب البالد، كام تم تفجري متاجر 
مدنية.٢٩٧ وىف أحد الحوادث يف ١٩ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، 
انفجرت ستة سيارات مفخخة يف بغداد والفالوجا كجزء 

من هجوم مخطط وأدت إىل مقتل ٣٠ عراقي عىل األقل. 
وجرحت أكرث من ١٠٠ شخص.٢٩٨ يف ٢٩ متوز/يوليو,٢٠١٠ تم 
اغتيال ١٦ مسئول أمنى عىل األقل يف منطقة العظمية، وهى 

منطقة ذات غالبية سنية يف بغداد.٢٩٩
وكنتيجة ملا بدا وكأنه تصعيد للهجامت عىل أفراد قوات 
األمن العراقية, فقد بدأت قوات رشطة املرور يف هذا الربع 

السنوي بتسليح أنفسهم بأسلحة عالية املستوى.٣٠٠

كام أن التغلب عىل االعتقاد السائد بني منظمة أبناء 
العراق والشعب بعدم التزام الحكومة العراقية بربنامج 

منظمة أبناء العراق ال يزال واحُدا من أكرب التحديات. كام 
يسهم استمرار الدفع يف وقت متأخر، واالنتقال إىل وظائف 

وضيعة، واالفتقار إىل الحامية الكافية والدعم من قوى األمن 
الداخيل عند نقاط التفتيش، واالعتقاد بأن أبناء العراق يتم 
استهدافهم ظلام لالعتقال يف انعدام الثقة بني أبناء العراق 

والحكومة. كام ورد أن قوات األمن األمريكية يف العراق 
تعمل مع الحكومة العراقية ملعالجة هذه القضايا.٢٩٥ 

 (IZ) وىف هذا الربع السنوي, أصبحت املنطقة الدولية
التي تضم معظم املؤسسات الحكومية املركزية والسفارة 
األمريكية يف العراق, تعاىن من الهجامت اليومية باملدافع 
والصواريخ. كام قام موظفي املفتش العام إلعادة إعامر 

العراق، باإلبالغ عن مواجهة ما ال يقل عن ٢٣ حادثة كربى 
يف خالل شهر أيلول/سبتمرب. كام تسبب احد الصواريخ 

الذي قام برضب منزل املتحدث الرسمي السابق عن مجلس 
النواب، مام أدى إىل إصابة العديد من حراسه الشخصيني. 

كام أصبحت أجهزة اإلنذار يف مجمع السفارة تدق بانتظام يف 
خالل هذا الربع السنوي.٢٩٦ 

للحصول عىل تحديث للمؤرشات األمنية، انظر الشكل 
.٤٫٥

ارتفاع األحداث األمنية و استمرار الهجامت الكربى
انخفض، بوجه عام، متوسط عدد األحداث األمنية اليومية 

يف العراق إىل ٧٣٪ وذلك من نسبة ارتفاع العنف يف ٢٠٠٧، 
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ملحوظة: مل يتم تدقيق البيانات. االرقام متأثرة بالتقريب. "تدفق القوات األمريكية" تشري إىل الفرتة التي تم فيها ما إرسال ال يقل عن ١٥٠،٠٠٠ من القوات األمريكية إىل العراق . بيانات الوفيات  الصادرة عن قوات األمن العراقية التي وقعت قبل 
٤/١/٢٠٠٥ غري متوفرة. بيانات الحوادث األمنية مأخوذة من  مصدرين هام: القوات املتعددة الجنسيات يف العراق،   للفرتة من ٢٠٠٤/١/١ وحتى ٢٠٠٩/٢٤/٦، والقوات األمريكية  يف العراق للفرتة من ٢٠٠٩/١/٤ وحتى ٢٠١٠/١٠/٩ (تتضمن بيانات 

القوات األمريكية يف العراق عىل تقارير  الحكومة العراقية )  . استبعدت بيانات الحوادث األمنية لشهر أيلول/سبتمرب ٢٠١٠ من الرسم البياين بسبب نقص  املعلومات. الوفيات بني قوات األمن العراقية والوفيات بني املدنيني العراقيني لشهر 
أيلول/سبتمرب ٢٠١٠ هي إجاميل الوفيات حتى تاريخ ٢٠١٠/٢٣/٩. 

املصادر: DoD, قياس الحالة األمنية واالستقرار يف العراق, ٢٠٠٦/٢–٢٠٠٩/٩; DoL, يف الردود عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل البيانات بتاريخ, ٢٠٠٩/٢٥/١١, ٢٠١٠/٥/١, ٢٠١٠/١٢/٤, ٢٠١٠/٧/٧, و ٢٠١٠/٧/١٠; 
معهد بوكينجز، مؤرش العراق، ٢٠١٠/٣٠/٩, الصفحات ٤, ٥, و ١٣; SIGIR، التقارير ربع السنوية لكونغرس الواليات املتحدة, ٢٠٠٩/٤, ٢٠٠٩/١٠ و ٢٠١٠/١; GOI، يف الردود عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل 

البيانات بتاريخ، ٢٠٠٩/٢١/١٢; MNF-I, يف الردود عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل البيانات بتاريخ، ٢٠٠٨/٦/١٠, ٢٠٠٩/٢/٧, ٢٠١٠/٣١/٣ و ٢٠١٠/١/٤; CENTCOM, يف الردود عىل طلب املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق للحصول عىل البيانات بتاريخ، ٢٠٠٩/١٠/١  و٢٠١٠/٢٢/٢; USF-I, يف الردود عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل البيانات بتاريخ، ٢٠١٠/٣١/٣, ٢٠١٠/٧/٧, و ٢٠١٠/٤/١٠.
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مفهوم تدريب-املدرب الذي يشهد تويل وزارة الدفاع دوَرا 
متزايَدا يف قيادة الربنامج.

كام يتم حاليا التدريب مبعدات ميكانيكية ومتخصصة 
وهو أمر هام يف معالجة قدرة العراق عىل مواجهة 

التهديدات الخارجية. باإلضافة إىل برامج التدريب املستمر 
عىل الدبابات (التي من املقرر أن متتد حتى أواخر عام 

٢٠١١)، ومن املتوقع أن ميتد التدريب املقرتح عىل مدافع 
الهاوتزر املقطورة من ٢٠١١ حتى منتصف ٢٠١٢. كام أن 

القوات الجوية للبعثة األمريكية للنصح والتدريب يف العراق 
تقوم حاليا بتدريب ١٢ مرشح من املدربني الطيارين ليقوموا 

بأداء خدمتهم كمدربني يف الطائرة ٦A-T. من املتوقع أن 

          قوات األمن العراقية

عىل الرغم من التحول إىل عمليات تحقيق االستقرار بقيادة 
قوى األمن الداخيل يبدو أنه عامة عىل املسار، إال أن هناك 
دالئل عىل أن الجمود بشأن تشكيل الحكومة كانت معطلة 

لخطة تدريب ٢٠١٠ التي دعت إليها اتفاقية األمن بني 
العراق والواليات املتحدة األمريكية.٣٠١ وتظل التحديات 

األخرى إلنشاء قوات أمن عراقية كاملة القدرة. وهذه 
تتضمن نقص أنظمة لوجيستية مستدمية ومعتمد عليها 

لقوات األمن العراقية، الفساد داخل الخدمات، والتخصيص 
الغري فعال للمصادر (كل من اإلنسانية واملالية).٣٠٢

وجاء يف تقرير الحكومة العراقية, انه بحلول ٣٠ أيلول/
سبتمرب، تم تعيني قرابة ٨٠٠،٠٠٠ من أفراد قوات األمن يف 
وزارة الدفاع (MOD)، ووزارة الداخلية (MOI) والقوات 

الوطنية العراقية ملكافحة اإلرهاب. (انظر الجدول ٤٫٢).٣٠٣ 

وضع وزارة الدفاع
 ,(ITAM) وفقا للبعثة األمريكية للنصح والتدريب يف العراق
فان وحدات قوات األمن يف العراق الخاصة بوزارة الدفاع يتم 

 (COIN) اآلن اعتبارها قادرة عىل عمليات مكافحة التمرد
واآلن يستطيع الجيش العراقي (IA) أن يكون قادرا عىل 

توليد قوات مكافحة التمرد.٣٠٤ وقد تم تدريب وتنظيم أكرث 
من ١٩٧،٠٠٠ جندي يف ١٣ فرقة مشاة خفيفة وفرقة واحدة 
ميكانيكية. باإلضافة إىل ٤٦,٥٠٠ جندي تم إلحاقهم بالربامج 

إلعدادهم للخدمة كمدربني لجنود جدد وإلدارة العمليات 
ووظائف دعم االكتفاء الذايت. 

ومع ذلك يظل هناك عمل جدير بالوضع يف االعتبار 
لتقوم وزارة الدفاع بانجاز الحد األدىن من القدرة األساسية 

القياسية. وهناك مدارس متعددة لضباط الصف تقوم 
بتشغيل وتخريج ضباط الصف من برامج قيادة الوحدات 
الصغرية إىل برامج التخصص يف األسلحة والقيادة الواسعة 
املنظمة. وىف تقرير للبعثة األمريكية للنصح والتدريب يف 
العراق أن تنمية وإضفاء الطابع املهني عىل فيلق ضباط 
الصف ال يزال يشكل تحديا لعملية متكني صفوف ضباط 

الصف التي واجهت الحواجز الثقافية.٣٠٥ 
ويتم إدارة التدريب األمرييك لوزارة الدفاع يف تسعة 

مراكز, والتي تقوم باستيعاب ٢٠،٠٠٠ طالب مشرتكني يف 
مجموعات الدراسية لألفراد والجامعات والقادة.٣٠٦ ويركز 

النظام الحايل عىل تدريب الجيش العراقي لالنتقال من 
عمليات االستقرار إىل الدفاع الخارجي. وهى تحاول بناء 
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املدربة واملنظمة واملجهزة يف قوات األمن العراقية جزء من 
إسرتاتيجية حكومة إقليم كردستان لحامية الحدود العراقية 

وتوفري األمن عىل طول حدود العراق الداخلية املتنازع عليها. 
وقد قدر املسئولني الكردستانيني أن مجموع املوظفني يف 

البيشمرجة حوايل ١٩٠٠٠٠ منهم حوايل ١٠٠٠٠٠ حاليا يف 
الخدمة الفعلية. 

باإلضافة إىل القيام بدوريات عىل الحدود الخارجية 
والداخلية املتنازع عليها يف إقليم كردستان، كام دعت 

الحكومة العراقية قوات البيشمرجة للمشاركة يف العمليات 
األمنية لقوات األمن العراقية يف ١٥ محافظة أخرى يف 

العراق. وىف محادثات مع املفتش العام إلعادة إعامر العراق 
رصح وزير شئون البيشمرجة يف حكومة إقليم كردستان 

أن الخطط الحالية لرفع قسمني جديدين من البيشامرجة، 
يبلغ عدد قوات كل منهم ١٥٠٠٠. وأشار إىل أن جنود 

البيشمركة يتطلبون املزيد من التدريب املتقدم وخاصة يف 
مجال جمع املعلومات االستخبارية وتحليلها، ولكن حكومة 

إقليم كردستان تفتقر إىل ميزانية كافية لتمويل مثل هذه 
الربامج.٣١٢

وقد بدأ أكرث من ٥٠٠ جندي من الوزارة الدورة التدريبية 
يف أساسيات القتال يف السليامنية يف ٢ آب/أغسطس ٢٠١٠. 

وتنظم الدورة التي تبلغ مدتها ١١ أسبوع معايري األداء 
ويتضمن تعليامت بشأن اإلسعافات األولية والقيادة والرماية، 

واملالحة، والعمليات األمنية. ومبجرد انتهاء التدريب, من 
املقرر أن يعود الجنود إىل للعودة إىل قرة انجري، بالقرب 

من كركوك، إىل تكليفاتهم.٣١٣ كام ذكرت البعثة األمريكية 
للنصح والتدريب يف العراق أن لديها مبادرة واحدة جارية 
للمساعدة يف دمج قوات حكومة إقليم كردستان يف قوات 

األمن الداخيل العراقية.٣١٤

يقوم أول أربعة من املدربني الطيارين باستكامل تدريبهم 
بحلول صيف ٢٠١١، والثامنية املتبقني بحلول خريف 

٢٠١١٫٣٠٧

ووفقا للبعثة األمريكية للنصح والتدريب يف العراق فان 
لوجستية الجيش العراقي وقدرة االكتفاء رمبا تقرص عن 
بلوغ مستوى الحد األدىن من القدرة األساسية القياسية 
عندما تنتقل القوات األمريكية يف كانون األول/ ديسمرب 

٢٠١١٫٣٠٨ عىل الرغم من أن األوامر والقواعد من أجل الدعم 

اللوجستي والسوقي يف مكانها إىل حد كبري، فقد ورد يف 
تقارير البعثة األمريكية للنصح والتدريب يف العراق بان 
صيانة املعدات والبنية التحتية إىل تم بنائها مع صندوق 

قوات األمن العراقية (ISFF) وإدارة املوارد الالزمة لتنفيذ 
املهمة املواصلة تبقى من التحديات.٣٠٩ 

تدقيق املفتش العام إلعادة إعامر العراق للتدريب األمرييك 
لقوات العمليات الخاصة العراقية

وجد التدقيق الذى قام به املفتش العام إلعادة إعامر العراق 
للتدريب األمرييك لربنامج قوات العمليات الخاصة العراقية 

أن قوات العمليات الخاصة العراقية قد أثبتت القدرة 
عىل اإلدارة املستقلة للعمليات واملهام و تعزيز معداتها 

وتسهيالتها وكان ذلك داللة عىل نجاح الربنامج. عىل الجانب 
اآلخر, يكمن النجاح طويل املدى لقوات العمليات الخاصة 
العراقية يف معالجة الحكومة العراقية الثنان من التحديات 
الجديرة باملالحظة. أوال، وضع رئيس الوزراء لهيكل القيادة 

يف مكانه يزيد املخاوف عن كيفية استخدام القوات يف 
املستقبل. ثانيا، أن دعم الحكومة العراقية غري مؤكد كام 

يراها افتقارها إىل وجود ميزانية مخصصة لقوات العمليات 
الخاصة العراقية، مام أدى إىل ضعف الدعم اللوجستي 

والتجنيد وعدم االنتظام يف دفع أجور التخصص. وعىل الرغم 
من أن املفتش العام إلعادة إعامر العراق قد قرر أن التكلفة 

الكلية لربنامج الواليات املتحدة األمريكية غري معروف، إال 
أنه تم إنفاق ٢٣٧ مليون دوالر أمرييك عىل األقل إلعداد 

وتعزيز قوات العمليات الخاصة العراقية.٣١٠

قوات األمن الكردية
تستمر حكومة إقليم كردستان (KRG) يف إحراز تقدم 
فيام يتعلق بهدفها االسرتاتيجي الخاص بتوضيح األدوار 

الخاصة بقوات األمن الكردية والتي تتضمن: البيشمرجة 
(الجيش)، زيرفاىن (الرشطة)،٣١١ اسأيش (األمن الداخيل)، 

وباراستني/ زينيارى (املخابرات). ويظل إدماج البيشمرجة 
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وتستخدم الواليات املتحدة أيضا صندوق قوات األمن 
العراقية الستكامل عمليات رشاء برنامج املشرتيات العسكرية 

األجنبية. ومبوجب سبعة ترتيبات، ساهمت الواليات 
املتحدة بحوايل ٥٥٠ مليون دوالر أمرييك لرشاء املعدات 

والخدمات.٣١٧
وكجزء من اتفاقية برنامج املشرتيات العسكرية األجنبية. 

بني الحكومة األمريكية والحكومة العراقية فقد شهد هذا 
 M١Aالربع السنوي وصول عدد ١١ من أصل ١٤٠ دبابة ١

أبرامز. أما عن الدبابات ١٢٩ املتبقية والسبعة مركبات 
اسرتداد، فقد تقرر توصيلهم يف زيادات شهرية حتى ديسمرب 

٢٠١١٫٣١٨ وقد تلقت أيضا الحكومة العراقية كل مكونات 

الطريان والبحرية الخاصة بربنامجها للمشرتيات العسكرية 
األجنبية خالل هذا الربع السنوي . كام تلقت القوات الجوية 

العراقية ثالث طائرات تدريب ٦A Texan II-T وهى 
ثالث مجموعة تلقتها منذ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٩٫٣١٩ 

باإلضافة إىل ذلك وبالتزامن مع يوم البحرية يف العراق (٢٦ 
أيلول/سبتمرب)، فقد أرشفت وزارة الدفاع للعراقية عىل 

مراسم التعميد الخاص بزورق الدورية الرسيع االفتتاحي. 
ومن املقرر يف املستقبل إرسال أربعة عرش زورق رسيع 

أمرييك الصنع إىل البحرية العراقية.٣٢٠ ويتم متويل برامج 
٦A-T للزوارق الرسيعة عرب متويل مشرتك من الحكومتني؛ 

وقد تحملت الواليات املتحدة ما يقرب من ٥٥٪ من 

 قدرة املعدات: 
املشرتيات العسكرية األجنبية

يف ٣٠ أيلول/سبتمرب، ٢٠١٠ أبلغت الحكومة العراقية أن 
١٧١ صندوق يساوى ٥٫٩٢ دوالر أمرييك تم االلتزام بهم 

مبوجب خطاب العرض والقبول من خالل برنامج املشرتيات 
العسكرية األجنبية (FMS). وقد قامت العراق برشاء دبابات 

وطائرات هليكوبرت وزوارق دورية تابعة للبحرية وطائرات 
تدريب، وغريها من املعدات لتحسني قدرات الجيش 

والبحرية وسالح الطريان. ولتشغيل وصيانة هذه املعدات 
قامت العراق أيضا باستخدام برنامج املشرتيات العسكرية 
األجنبية لرشاء صفقات التدريب، ومعدات الدعم، وقطع 

الغيار، والصيانة واإلصالح. كام أن قيمة الصناديق التي تم 
تسليمها بالفعل إىل الحكومة العراقية يبلغ مجموعها أكرث 

من ٢٫٨ مليار دوالر أمرييك لرشاء املعدات ونحو ١٫٢ مليار 
دوالر أمرييك يف أنواع أخرى من املشرتيات، مبا يف ذلك إعادة 

تأهيل ميناء أم قرص.٣١٥
ووفقا لتقرير صدر مؤخرا عن (GAO) مكتب املحاسبة 

الحكومية، وقد استخدمت الوزارات األمنية تحويالت برنامج 
املشرتيات العسكرية األجنبية كوسيلة لتخصيص األموال التي 
بقيت غري منفقة يف نهاية السنة املالية. فعىل سبيل املثال، يف 

نيسان/ابريل ٢٠١٠، ذكر املسئولني يف وزارة الدفاع العراقية 
أنهم قد تلقوا موافقة وزارة املالية لتحويل ١٤٣ مليون دوالر 

أمرييك إىل حساب برنامج املشرتيات العسكرية األجنبية. 
وباملثل, ذكر املسئولني يف وزارة الدفاع العراقية أنهم قد 
خططوا لتحويل ٣٠٠-٣٥٠ مليون دوالر أمرييك يف أموال 

٢٠٠٩ التي مل تنفق إىل حساب برنامج املشرتيات العسكرية 
األجنبية. إذا متت املوافقة، فقد ذكرت وزارة الداخلية 

أن هذا هو العام الرابع عىل التوايل الذي يتم فيه تنفيذ 
عملية تحويل بعد نهاية السنة التقوميية. ويوضح الجدول 
٤٫٣ ملخص لألموال العراقية السنوية التي يتم تحويلها إىل 
احتياطي البنك الفيدرايل يف نيويورك لعمليات رشاء برنامج 

املشرتيات العسكرية األجنبية خالل عام ٢٠٠٩٫٣١٦
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تدعمها مستشاري الرشطة الدوليني املدعمني الذين يتبعون 
مكتب شئون املخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون. 

وتتضمن مراكز التدريب كليات الرشطة و مجموعة من 
املراكز املخصصة لخدمات أخرى, من مراكز تدريب الرشطة 

النهرية إىل الرشطة االتحادية إىل رشطة الحدود, موانئ 
الدخول, ومراكز حامية املرافق.٣٢٦ باإلضافة إىل أن الرتكيز 

الحايل عىل مهمة ملرة واحدة للتدريب ودمج خدمات 
حامية املرافق (FPS) - هو أن يكون هناك مدربني تدريبا 
مهنيا، قوة رشطة مأهولة مبا فيه الكفاية لتكون قادرة عىل 
هزمية التمرد، لخلق بيئة من األمن الداخيل، وفرض سيادة 

القانون.٣٢٧ وذكرت البعثة التدريبية واالستشارية للعراق 
أن ما يقرب من ٢٢٠٠٠ موظف يف وزارة الداخلية استكمل 

بعض من أشكال التدريب يف هذا الربع السنوي.٣٢٨ 

تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق لعمليات 
تدريب الرشطة العراقية

يف أحدث تدقيق قام به املفتش العام إلعادة إعامر العراق 
لربنامج تدريب الرشطة العراقية, وجد املفتش العام إلعادة 
إعامر العراق أن وزارة الدفاع األمريكية قامت بإنفاق ٧٫٣ 

مليار دوالر أمرييك منذ السنة املالية ٢٠٠٤ يف تدريب فريق 
العمل وإعداد البوليس العراقي. وبالرغم من أن وزارة الدفاع 

األمريكية ذكرت يف تقاريرها أن أكرث من ٤٠٠،٠٠٠ رجل 
رشطة عراقي قد تلقى تدريب ويعمل بالقوات إال أن هذه 

القدرات غري معروفة ألنه مل يتم عمل تقييم لقدرات القوات 
بالكامل. وقد حدد املفتش العام إلعادة إعامر العراق عدة 
نقاط ضعف يف إدارة الربنامج األمرييك, من ضمنها تخطيط 
وتقييامت الربنامج, االتصاالت والتنسيق بني املنظامت التي 

التكلفة اإلجاملية لهذين الربنامجني للمشرتيات العسكرية 
األجنبية.٣٢١ 

وىف هذا الربع السنوي تم رشاء ٢٢ طائرة هليكوبرت 
M١-١٧ روسية الصنع من خالل برنامج املشرتيات العسكرية 

األمريكية- متول ١٤ منها الحكومة العراقية و٨ متويلها من 
خالل صندوق قوات األمن العراقية. تم تسليم أول اثنان 

يف آب/أغسطس ٢٠١٠, من املقرر تسليم األربعة القادمني 
يف ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠١٠. ومن املتوقع أن تستمر 

التسليامت خالل العام القادم.٣٢٢
يف ٢٥ أيلول/ سبتمرب ٢٠١٠، وافقت اإلدارة األمريكية عىل 

طلب العراق ١٨ طائرة جديدة من طراز اف ١٦ لسالح 
الجو يف بغداد. وقال املسئولون أن وزارة الدفاع األمريكية 

قد أخطرت الكونغرس بالصفقة املقرتحة، والتي تقدر قيمتها 
ب ٤٫٢ مليار دوالر أمرييك. ومن شأن الصفقة املقرتحة أن 
تسمح للقوة الجوية العراقية لتحديث مخزونها من خالل 

الحصول عىل طائرات غربية مقاتلة قابلة للتشغيل املتبادل، 
وبالتايل متكني العراق من دعم قواتها الجوية للدفاع عن 

االحتياجات وتنسيق أكرث فعالية مع غريها من القوات 
الجوية األجنبية.٣٢٣ 

موقف وزارة الداخلية العراقية
وفقا لتقييامت وزارة الدفاع األمريكية فان قوات امن 

وزارة الداخلية بشكل ملحوظ وراء وزارة الدفاع العراقية 
يف تحقيق الحد األدىن من القدرة األساسية القياسية. ويتم 
تقييم حاليا الرشطة االتحادية ورشطة النفط فقط لتكون 

قادرة من الناحية العملية، أما الرشطة العراقية IP))، إدارة 
الحدود، وميناء خدمات اإلدخال أثبتت قدرة األساسية وتقوم 

بتحسني املهارات التقنية. ومع ذلك فان كل القوات األمنية 
الخاصة بوزارة الداخلية, من املتوقع أن يكون لديها فجوات 
يف التمويل, واإلدارة, والتحكم، والبنية التحتية اللوجيستية 

خالل الوقت الذي ستنسحب فيه الواليات املتحدة األمريكية 
يف كانون األول/ديسمرب.٣٢٤ وقد أثارت وزارة الدفاع مؤخرا 

القلق من أنه إذا مل تحقق قوات الرشطة العراقية الحد األدىن 
من القدرة األساسية القياسية قبل انتقال تدريب الواليات 

املتحدة ملكتب وزارة الخارجية شئون املخدرات الدولية 
وفرض تطبيق القانون (INL) بربنامج تنمية الرشطة، ابتداء 
من متوز/يوليو ٢٠١١ ، ميكن أن يكون هناك ثغرات دامئة يف 

قدرة الرشطة.٣٢٥
وتقود البعثة األمريكية للنصح والتدريب يف العراق 

تدريب وزارة الداخلية يف ٣٦ مركز تدريب نشط, منهم ٢٩ 
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مشاكل متعددة بسبب أن املقاولني يكسبون حوايل نصف 
دخل رجل رشطة بدوام كامل يف الوقت الذي يواجهون فيه 

نفس املصاعب واملخاطر. 
وقد أبلغت القوات األمريكية يف العراق يف تقاريرها أن 
تدريب وزارة الداخلية العراقية الخاص ب٧٦،٠٠٠ مقاول 

لالنضامم إىل الرشطة العراقية بدا بحلول ١ترشين األول/
أكتوبر،٢٠١٠ ولكن الخطة مل يتم الرتخيص لها رسميا بواسطة 
وزارة الداخلية. وقد توقع برنامج التدريب أن انتقال مقاويل 

خدمة حامية املرافق إىل رشطة عراقية بالدوام الكامل من 
املمكن أن يحدث يف ٢٠١١٫٣٣١ ◆

تؤدى التدريب واإلرشاف عىل عقد مستشاري الرشطة. 
للحصول عىل معلومات أخرى انظر الباب ٥ من هذا 

التقرير.٣٢٩ 

موقف خدمة حامية املرافق
أن مهمة خدمة حامية املرافق هي تأمني وحامية أكرث من 

١٣،٠٠٠ مواقع بنية تحتية حيوية يف أنحاء العراق. تضمنت 
هذه املرافق مباين حكومية, ومساجد, ومواقع دينية، 

ومستشفيات، ومدارس، وجامعات, وسدود، وطرق رسيعة، 
وجسور. والتي تّم إنشائها أوال بواسطة سلطة االئتالف 

املؤقتة، و خدمة حامية املرافق التي تضم املقاول وموظفي 
الحكومة العراقية الذين يتم تكليفه بالعمل يف وزارات معينة 
وتعمل تحت األولويات التي وضعتها تلك الوزارات الفردية. 

وىف ١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٧ تم إنشاء خدمة حامية 
املرافق كإدارة عامة تتبع وزارة الداخلية. ووفقا لوزارة الدفاع 

األمريكية قام كل من هؤالء فيام عدا مجلس القضاء األعىل 
ووزارة النفط والكهرباء والصناعة، والدفاع بنقل موظفي 
خدمة حامية املرافق لديهم إىل هذه اإلدارة الجديدة.٣٣٠ 

وبحلول ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠ كان لدى خدمة حامية 
املرافق حوايل ٩٤،٠٠٠ موظف يف الخدمة، من ضمنهم 

١٧،٠٠٠ رشطة خدمة حامية املرافق بدوام كامل، و٧٧،٠٠٠ 
مقاولني وزارة الداخلية العراقية. وقد تسبب االختالف يف 

حالة التوظيف (والتفاوت يف األجور ذات صلة) يف حدوث 
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يف أوائل آب/أغسطس ٢٠١٠، شككت القوات 
األمريكية يف العراق يف علناً يف زعم الحكومة 

العراقية بأن شهر متّوز/يوليو ٢٠١٠ كان الشهر 
األكرث دموية بالنسبة للعراقيني منذ ٢٠٠٨. ٣٣٢ 

فوفقا لبيانات القوات األمريكية يف العراق فقد 
قتل ٢٢٢ عراقياً يف متوز/يوليو، ٣٣٣ أو أقل من 
نصف العدد ٥٣٥ الذي أبلغت عنه الحكومة 

العراقية. وميكن لهذه التناقضات أن تكون 
نتيجة لعدة عوامل، مبا يف ذلك الوضع األمني 

يف العراق الذي ال يزال غري مؤكّد، وتقليص 
الواليات املتحدة تقليص لحجم تواجدها وطبيعة 

الفوضوية يف نظام الرعاية الصحية العراقي.٣٣٤
ويف هذا الربع السنوي، أعلنت الحكومة 

العراقية أن وزارة الصحة سوف تعمل بوصفها 
الوكالة الرئيسية يف تحديد بيانات عن الضحايا، 

بتجميع املعلومات الخاصة بها عىل املدنيني 
العراقيني مع املعلومات من وزارة الداخلية 

(للضحايا من الرشطة) ووزارة الدفاع (للضحايا 
من العسكريني).٣٣٥ وعىل الرغم من أنه ليس من 
الواضح ما إذا كانت الوزارات الثالث لها بيانات 
آليات لجمع البيانات موحدة وعمليات اإلبالغ، 

فقد قالت القوات األمريكية يف العراق أن مكتبها 
سوف يواصل العمل مع املسئولني العسكريني 
من املستوى املتوسط للعمل عىل تحسني دقة 

هذه التقارير.٣٣٦
واعرتافاً بصعوبة جمع معلومات دقيقة يف 
الوقت املناسب، فقد ذكر نائب قائد القوات 
األمريكية يف العراق أنا ملركز شعبة الواليات 
املتحدة، أنه عىل الرغم من أنه "مرتاح جداً" 
لإلحصاءات التي جمعتها القوات األمريكية 
يف العراق، إال أنّه ليس من املرجح أن تكون 

دقيقة كام كان للواليات املتحدة ستة أو سبعة 
ألوية يف العراق.٣٣٧ ويف أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، 

بدأت القوات األمريكية يف العراق بإعداد 
تقارير حول أعداد الضحايا العراقيني التي 

جمعتها وزارة الصحة للحكومة العراقية كمصدر 
رئييس للحصول عىل معلومات حول الضحايا 

العراقيني.◆ ٣٣٨
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ومع انسحاب القوات األمريكية تم دمج حلقة اتصال القوات 
األمريكية يف العراق مع املحكمة الجنائية املركزية العراقية وتم 

 .(LAOTF) إسناد القيادة إىل قوات حفظ القانون والنظام
وتستمر قوات حفظ القانون والنظام يف تسهيل جلسات االستامع 

واملحاكامت يف املحكمة الجنائية املركزية للمعتقلني املتهمني 
باإلرهاب والجرائم ذات الصلة. ويعمل أفراد قوات حفظ القانون 

والنظام كحلقات ربط مع القضاة كام يقومون بتسهيل االدعاء 
يف قضايا التمرد. وتقوم قوات حفظ القانون والنظام بتنسيق 

نقل املعتقلني إىل املحكمة كام تقوم أيضا بتسليم األدلة والشهود 
املتواجدين. وعىل الرغم من أن ترتيب ظهور الشهود ليدلوا 
بشهاداتهم يف املحكمة يعد تحديا، إال أن استخدام مؤمترات 
الفيديو عن بعد بني العراق والواليات املتحدة يسمح لقضاة 

التحقيق باستقبال شهادة األفراد العسكريني األمريكيني الذين مل 
يعودا يف مرسح العمليات.٣٤٢

املحاكم
ال يزال نظام املحاكم العراقي يقبع تحت العب الثقيل لقضايا 
املعتقلني. وتسري القضايا املدنية والقضايا غري الجنائية بطريقة 
طبيعية إال عندما يحاول القضاة التعامل مع الرتاكم يف النظام 
الجنايئ وهو الجهد الذي من الصعب قياسه. لقد أبلغ مجلس 

القضاء األعىل عن تراكم ما يقرب من ١٠,٨٧٢ قضية يف محكمة 
الكرخ و١١,٥٥٧ قضية معلقة يف محكمة الرصافة وذلك يف 

حزيران/يونيو ٢٠١٠. ويف الفرتة بني الربعني األول والثاين هذا 
العام، تم اإلبالغ عن تزايد تراكم الدعاوى املعروضة يف الكرخ 

بنسبة ٩٪، ويف الرصافة ازداد الرتاكم مبا يقرب من ١٣٪.٣٤٣
ملعرفة عدد املحاكم التي تتعامل مع هذه القضايا يف أنحاء 

العراق، انظر إىل الشكل ٤٫٦.

إعادة اإلعامر الذي متوله الواليات املتحدة يف قرص العدالة
تم افتتاح قرص العدالة يف الرصافة للعمليات منذ أيلول/سبتمرب 

٢٠٠٨. ويف وقت افتتاحه، تم اعتبار مرشوع صندوق إغاثة وإعادة 
إعامر العراق (IRRF) والذي تبلغ قيمته ١١٫٦ مليون دوالر 

عنرصا أساسيا يف مجمع حكم القانون والذي يعد منوذجا تحتذي 
به املحافظات األخرى. تم بناء املنشأة عرب رشكة تاما مبوجب عقد 

لسالح الهندسة يف الجيش األمرييك (USACE)، قسم منطقة 
الخليج (GRD)، وطبقا لنفس املواصفات املستخدمة لبناء 

املحاكم بتمويل من الواليات املتحدة يف الكرخ والبرصة.٣٤٤

يعمل كل من مكتب املخدرات الدويل وفرض القانون ووزارة 
 (FBI) ومكتب التحقيقات الفيدرايل (DoJ) العدل األمريكية

ومكتب الكحول واملخدرات واألسلحة النارية واملتفجرات 
(ATF) ووكاالت حكومية أمريكية أخرى مع هيئات عديدة 

تابعة للحكومة األمريكية إلعادة فرض تطبيق القانون األسايس 
واملؤسسات األمنية يف أرجاء العراق. وتعد كال من الهيئة القضائية 
العراقية ومجلس القضاء األعىل (HJC) ووزارة الداخلية العراقية 

ووزارة العدل العراقية (MOJ) جزءا من هذا الجهد التعاوين. 
وداخل السفارة األمريكية يف بغداد، يعد مكتب منسق حكم 

القانون (ORoLC) الذي يرتأسه مسئول وزارة العدل األمريكية 
يف العراق مسئوال عن تنسيق هذه األنشطة املتعلقة بحكم 

القانون.٣٣٩
وكجزء من برنامج حكم القانون، يقوم مكتب املخدرات 

الدويل وفرض القانون بتوفري التمويل الالزم للمدعني الفيدراليني 
األمريكيني ليك يعملوا كمستشارين قانونيني مقيمني لدى 

 (OPDAT) التدريب عىل املساعدة وتطوير االدعاء وراء البحار
ولقيادة أنشطة حكم القانون لفرق إعادة إعامر املحافظات والتي 

تركز عىل تعزيز القدرة القضائية واألمن وقدرات فرض القانون 
باإلضافة إىل تطوير قانون التجارة وامللكية. وتركز مبادرات أخرى 
لربنامج حكم القانون وفرق إعادة إعامر املحافظات عىل تحسني 

الوعي املعارض للفساد والتعامل مع تحديات االعتقال وإعادة 
التأهيل للبالغني واألحداث. وقد قام مكتب املخدرات الدويل 
وفرض القانون بإدارة تطوير األمن داخل قاعات املحكمة كام 

قدم التمويل ملعهد التنمية القضائية (JDI) والذي يقوم بتدريب 
القضاة واملوظفني اإلداريني وأفراد األمن يف مجلس القضاء 

األعىل.٣٤٠

النظام القضايئ العراقي 

عقب تفجريات ٢٠٠٩ التي حدثت يف وزارة العدل العراقية والتي 
تعد معقل الهيئة القضائية العراقية، قام مجلس القضاء األعىل 

بنقل بعض العمليات الخاصة به. فتم نقل املحكمة الجنائية 
املركزية العراقية (CCC-I) إىل معهد التنمية القضائية يف بغداد، 

وتوىل مجلس القضاء األعىل املسئولية األساسية للتكلفة التشغيلية 
للمحكمة الجنائية املركزية يف العراق يف وقت مبكر من هذا 

العام.٣٤١

سيادة القانون 
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الحامية القضائية
يقوم مكتب املخدرات الدويل وفرض القانون بتمويل ومراقبة 

حزمة واسعة من برامج التطوير القضايئ يف العراق، مبا يف ذلك 
برنامج األمن القضايئ الذي يساعد الحكومة العراقية عىل تقديم 

السكن والتدريب القضايئ اآلمن لألفراد الذين يقومون بحامية 
املنشآت. كام قام مكتب املخدرات الدويل وفرض القانون بإمتام 

التجديدات ألكرث من ٢٠ محكمة وقام بإجراء تقييم عىل مستوى 
البالد ملساعدة الحكومة العراقية عىل تطوير قدرتها عىل تعزيز 

أمن املحاكم والقضاء يف املحافظات.٣٤٨ 
وعىل الرغم من هذه الجهود ال تزال الحاجة ملحة إىل أمن 

قضايئ أقوى. انظر إىل الشكل ٤٫٧ ملعرفة عدد القضاة الذين تم 
اغتيالهم سنويا منذ عام ٢٠٠٣. يف سبتمرب ٢٠١٠، تم إبالغ مكتب 
املخدرات الدويل وفرض القانون بأن مباين معهد التنمية القضائية 

يتم استخدامها لسكن القضاة الكبار يف ضوء زيادة الهجامت 
عىل القضاة يف البالد. وقد استجاب مجلس القضاء األعىل بزيادة 

عدد العاملني واألشياء الرضورية األخرى والدعم األمني طوال 
وقت عمل املنشأة.٣٤٩ ويف آب/أغسطس ٢٠١٠، بدأ مجلس 

القضاء األعىل يف استخدام مواد التدريب األمني التي قام مكتب 
املخدرات الدويل وفرض القانون بتطويرها لتدريب أفراد األمن 

الجدد التابعني له يف مجلس القضاء األعىل.٣٥٠ 

السجون
يتم مراقبة السجون العراقية بواسطة وزارة العدل العراقية وتقوم 

خدمة اإلصالحات العراقية (ICS) بإجراء العمليات اليومية. 
وابتداء من ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، تضمن تعداد السجون 
يف خدمة اإلصالحات العراقية ١١,٧٥٠ معتقال قبل املحاكمة 

و١٢,٢٦٩ مدانا. وتقوم حكومة إقليم كردستان بأداء خدمتها 

مبارشة بعد االفتتاح، تلقت فرق إعامر املحافظات يف بغداد 
تقارير عن مشاكل يف املنشأة حول التصميم والبناء اليسء واملواد 
الغري جيدة – تم رصد العديد منها بواسطة رئيس املحكمة العليا. 
وطبقا لفرق إعادة إعامر املحافظات، فإن محاوالتهم للفت انتباه 

قسم منطقة الخليج إىل قضية تفعيل الضامن املتعلق بالعمل 
املنجز مل تكن ناجحة. وأبلغت فرق إعادة إعامر املحافظات أن 

قسم منطقة الخليج قد قام بإصالح بعض املشاكل الواضحة ولكنه 
رفض التعامل مع مشاكل أخرى وأصبح التدهور املستمر للمحاكم 
عائقا خطريا أمام فرق إعادة إعامر املحافظات للعمل مع املحكمة 

العليا.٣٤٥ ولكن سالح الهندسة يف الجيش األمرييك بأنه مل يتعاقد 
عىل قضايا الضامن إال بعد انتهاء فرتة الضامن، كام أنه الحظ بعض 

التعديالت التي قام بها شاغلوا املنشأة والتي تطلبت املزيد من 
العمل من قبل سالح الهندسة يف الجيش األمرييك.٣٤٦

وللتعامل مع هذه القضايا وكذلك املشاكل التي أسفرت عنها 
 (ISPO) قلة الصيانة، يقوم مكتب الرشاكة االسرتاتيجية العراقي

بإجراء دراسة هندسية مع سالح الهندسة يف الجيش األمرييك 
للتأكيد عىل جميع األعامل الرضورية لإلصالحات باإلضافة إىل 

التكلفة. وبناء عىل النتائج، يخطط مكتب الرشاكة االسرتاتيجية 
العراقي للعمل مع مجلس القضاء األعىل لتحديد اإلصالحات التي 

من األفضل أن يتعامل معها سالح الهندسة يف الجيش األمرييك وما 
هي اإلصالحات التي ينبغي أن تتعامل معها الحكومة العراقية.٣٤٧ 
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ملحوظة: املجلس القضايئ األعىل مل يعطي العدد الخاص مبحاكم إقليم الحكومة الكردستانية.

املصدر: GOI ،HJC، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق، ٢٠١٠/٢/١٠.

املحاكم يف العراق
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املصدر:  GOI, HJC، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 
.٢٠١٠/٢/١٠

اغتياالت القضاة، ٢٠٠٣/١٣/١١–٢٠١٠/٢/١٠ 
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سجن جمجامل. يف العام املايض، قام املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق بالتفتيش عىل منشأة ملكتب 
املخدرات الدويل وفرض تطبيق القانون واكتشف أنه عىل 
الرغم من أنه قد بني بشكل مالئم إال أن التأخري العراقي 

يف توفري املوظفني أوقف افتتاحه بشكل أرسع من املفرتض 
حدوثه. وعىل الرغم من أن وزارة العدل العراقية شاركت 

بفعالية يف زيارة املوقع ومراجعة التصميامت، إال انها رصحت 
بأن املرشوع يدل عىل فشل الحكومة األمريكية يف محاورة 

وإرشاك الحومة العراقية قبل بناء مرشوعات البنية التحتية.٣٥٨
سجن البرصة. يف ٥ أكتوبر/ترشين األول، تم تسليم 

سجن البرصة إىل الحكومة العراقية. ويضم هذا السجن الذي 
بلغت تكلفته ٩,٣ مليون دوالر حوايل ١,٢٠٠ رسير. وألول 

مرة تقوم وزارة العدل العراقية بإرشاك مهندسيها يف عملية 
إمتام بناء السجن مام ساعد عىل اإلرساع بتسليم املنشأة. وقد 
ذكر مكتب املخدرات الدويل وفرض القانون بأنه قد عمل مع 

برنامج املساعدة عىل التدريب عىل التحقيقات الجنائية التابع 
لوزارة العدل األمريكية ليك يأخذ يف الحسبان مخاوف وزارة 

العدل العراقية يف متطلبات العمل النهائية.٣٥٩
سجن تاجي. أوضح مسئولو وزارة العدل العراقية أن 
أفراد سجن تاجي كانوا يواجهون صعوبة يف عمليات متوين 

الوقود لعدم وجود أي خزانات لتخزين الوقود يف منشأة 
تاجي. وأوضحت وزارة الدفاع األمريكية أن حكومة الواليات 

املتحدة فضلت استخدام شاحنات الوقود عندما كانت القوات 
األمريكية يف العراق تدير املنشأة.٣٦٠

مكافحة الفساد 

يف آذار/مارس أصدر املجلس املشرتك ملكافحة الفساد التابع 
للحكومة العراقية استراتيجيته الوطنية لمكافحة الفساد للفترة 

٢٠١٠-٢٠١٤ (NACS) والتي توضح أولويات مكافحة الفساد 
يف العراق وتعني املهام املنوطة بأجهزة الحكومة العراقية مع 

املسئولية عن مجموعة تفصيلية من األهداف. وقد تم اإلعداد 
لالسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد مبساعدة برنامج األمم 
املتحدة للتمية مبوجب منحة يديرها مكتب مكافحة الفساد 

التابع للسفارة األمريكية (ACCO).٣٦١ وخالل هذا الربع السنوي، 
قام املتفتش العام الخاص بإعادة إعامر العراق مبناقشات مع 

مسئولني من املؤسسات الرئيسية العراقية الثالث املعنية مبكافحة 
 (IGs) وهيئة مفتيش العموم (COI) الفساد – هيئة النزاهة

اإلصالحية الخاصة مع وجود ما يقرب من إجاميل ٢,٢٢٣ سجينا 
لديها.٣٥١ 

ومع نهاية هذا الربع السنوي، ظل ٢١٩ سجينا تحت وصاية 
الواليات املتحدة. ومنذ األول من كانون الثاين/يناير ٢٠١٠، أفرجت 

القوات األمريكية عن ٤٠٥ من املحتجزين ونقلت ما يقرب من 
٥,٥٩١ محتجزا آخرين إىل وصاية الحكومة العراقية.٣٥٢ وخالل 

الربع السنوي الحايل، هرب أربعة معتقلني عراقيني يعتقد وجود 
عالقة لهم بالقاعدة يف العراق من وصاية الواليات املتحدة يف مقر 

احتجاز بغداد.٣٥٣ ويف آب/أغسطس تم أخريا اإلعالن عن هروب 
قاتل عاملة اإلغاثة الربيطانية والذي حدث العام املايض من سجن 

يقبع تحت السيطرة العراقية.٣٥٤ 
وقد أبرز تقرير نرشته منظمة العفو الدولية يف أيلول/

سبتمرب العديد من قضايا حقوق اإلنسان األكرث إلحاحا والتي 
تواجه العراق مبا يف ذلك حالة املعتقلني الذين تحتجزهم القوات 

األمريكية وقوات األمن العراقية. وتضمنت املخاوف الرئيسية 
الواردة يف التقرير "اآلالف من املعتقلني الذين أمضوا بالفعل مدة 

كبرية يف السجن بدون توجيه تهمة أو الحصول عىل محاكمة 
والذين رمبا يتعرضون لخطر التعذيب وأشكال أخرى من سوء 
املعاملة تحت الوصاية العراقية." وعىل الرغم من أن الالئحة 

الجنائية العراقية لعام ١٩٧١ تنص عىل حق املعتقلني يف املعاملة 
اإلنسانية واملحاكمة الرسيعة إال أن منظمة العفو الدولية ذكرت 

أن هذه الحقوق تم تجاهلها إىل حد كبري كام أن املوظفني 
املسئولني عن تنفيذها يعملون بدون خوف من العقاب. واعرتض 

التقرير بشدة عىل نقل املعتقلني العراقيني الذين تحتجزهم 
القوات األمريكية إىل عهدة الحكومة العراقية مبوجب وثائق 

اعتقال أو اتفاقيات أخرى محذرين من أن السجناء قد يواجهون 
التعذيب أو االحتجاز لفرتات طويلة بدون االستامع إليهم وأحكام 

اإلعدام.٣٥٥
وقد بدأ مكتب املنسق العام لحكم القانون يف السفارة 

األمريكية مجموعة عمل ملتابعة القضايا لدراسة كيفية تحسني 
التحقيقات والتعامل مع املحتجزين قبل املحاكمة يف منشآت 

االعتقال التابعة للحكومة العراقية. باإلضافة إىل ذلك، اجتمعت 
اللجنة الوزارية لحكم القانون للمعتقلني يف أواخر أيلول/سبتمرب 
ليك يستمروا يف جهودهم لجمع القضاة ورشطة التحقيقات معاً 

حيث أن التنسيق فيام بينهم يعد أمراً حيوياً إلعداد ومراجعة 
القضايا من أجل إصدار األحكام.٣٥٦ 

ويف اجتامع جرى يف آب/أغسطس ٢٠١٠ بني نائب وزير العدل 
العراقي ووزارة الدفاع األمريكية، أعربت الحكومة العراقية عن 

مخاوف كبرية من السجون التي تبنيها الحكومة األمريكية:٣٥٧
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الدول املشرتكة. وقد ذكر مجلس الوزراء العراقي بأن هيئة النزاهة 
سوف تتوىل إدارة أكادميية مكافحة الفساد والتي تم إقامتها 

يف منشأة تابع لسالح الهندسة يف الجيش األمرييك كانت وزارة 
الصحة قد قامت ببنائها يف األصل.٣٦٤ 

إسقاط التهم ضد وزير التجارة السابق
يف وقت مبكر من هذا العام، متت تربئة وزير التجارة العراقي 

السابق يف إحدى املحاكامت يف بغداد وذلك يف واحدة من قضيتي 
فساد تم اتهامه فيهام من قبل هيئة النزاهة. وتضمنت االتهامات 
ادعاءات بأن الوزير السابق وشقيقه قد أعدا خطة لرسقة ماليني 

الدوالرات من نظام التوزيع العام العراقي والذي يقوم بتوزيع 
حاجيات الطعام األساسية عىل معظم املواطنني العراقيني. وقامت 
هيئة النزاهة باستئناف الحكم مبارشة بعد إسقاط التهمة ولكن 

يف ٢ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠ تم اإلعالن عن أن محكمة االستئناف 
الفيدرالية يف العراق قد أيدت حكم املحكمة األدىن بإسقاط 

القضية. ومنذ ٢ ترشين األول/أكتوبر ٢٠١٠ ال تزال القضية األخرى 
لهيئة النزاهة ضد وزير التجارة السابق معلقة.٣٦٥ 

 هيئة النزاهة: 
مراجعة منتصف العام ٢٠١٠

خالل هذا الربع السنوي، قامت هيئة النزاهة بنرش قامئة بـ١٥ 
إنجازا رئيسيا ومؤرشات للشهور الست األوىل يف عام ٢٠١٠. 

ومن بني هذه اإلنجازات، ذكرت هيئة النزاهة إصدار مذكرات 
اعتقال ضد ٢,٣٦٠ موظفا يف الحكومة العراقية، منهم ٥٢ مسئوال 
يحملون لقب مدير عام.٣٦٦ عالوة عىل ذلك، قام القضاء العراقي 

خالل الربعني األولني من عام ٢٠١٠ بإصدار أحكام إدانة ضد ٢٠٢ 
مسئول تم جلبهم أمام املحاكمة كنتيجة لجهود التحقيقات التي 
بذلتها هيئة النزاهة.٣٦٧ ويلخص الشكل ٤٫٨ األحكام التي تلقاها 

هؤالء األفراد. 
وعىل الرغم من هذه اإلنجازات يف التحقيقات، ال تزال جهود 

هيئة النزاهة ملكافحة الفساد تواجه صعوبات بسبب أحكام 
معينة يف القانون الجنايئ العراقي – وعىل األخص املادة ١٣٦ (ب). 

فبموجب هذه املادة، ميكن للوزير أن يوقف اإلجراءات الجنائية 
ضد مرؤوسيه. ومع إلغائها مرتني وإعادة تضمنيها مرتني منذ عام 

٢٠٠٣، ال تزال املادة ١٣٦ (ب) مفعلة وذكرت هيئة النزاهة أنه 
قد تم إثارتها عىل األقل ٩٥ مرة يف النصف األول من عام ٢٠١٠ 

يف قضايا تتضمن سوء السلوك املحتمل مبا يتعلق مببلغ ٩٢٠,٠٠٠ 
دوالر.٣٦٨ 

وطبقا للمفتش العام يف وزارة الداخلية العراقية، تم استخدام 
املادة ١٣٦ (ب) مؤخرا لوقف استجواب حول سلوك لواء يف وزارة 

ومجلس التدقيق األعىل (BSA)– وقد أكد كل منهم عىل مركزية 
االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد بالنسبة لعمل منظامتهم. 

جهود الواليات املتحدة ملكافحة الفساد
وابتداء من ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠ أنفق مكتب مكافحة الفساد 

أكرث من ٢٢ مليون دوالر دعام للجهود التي تبذلها الحكومة 
العراقية يف مكافحة الفساد. ويستمر مكتب مكافحة الفساد يف 

االشرتاك مع املؤسسات الرئيسية ملكافحة الفساد والتبعة للحكومة 
العراقية والعمل مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ووزارة 

الخزانة األمريكية وبرنامج األمم املتحدة للتنمية عىل مبادرات 
مكافحة الفساد يف العراق. عىل سبيل املثال، تضمن مبلغ الـ٨ 
ماليني دوالر الذي التزم به برنامج األمم املتحدة للتنمية لدعم 
الحملة التعليمية العامة لهيئة النزاهة ٣,٥ ماليني دوالر جاءت 

من التمويل الذي يتحكم فيه مكتب مكافحة الفساد.٣٦٢
ويف هذا الصيف، بدأ مكتب مكافحة الفساد يف العمل تحت 
مكتب املخدرات الدويل وفرض القانون بعدد من املوظفني يبلغ 

مثانية أفراد من املفرتض تقليصهم يف ٢٠١١. وسيتم التعويض عن 
هذا التقليل يف عدد املوظفني جزئيا من خالل استخدام موظفني 

محليني (اثنني) باإلضافة إىل دعم يف اإلدارة من قبل مكتب 
املخدرات الدويل وفرض القانون.٣٦٣ 

األكادميية الجديدة للتدريب عىل مكافحة الفساد 
من املقرر أن تفتتح الحكومة العراقية يف ترشين الثاين/نوفمرب 

األكادميية الوطنية ملكافحة الفساد يف املنطقة الدولية وقد 
توصلت إىل اتفاق مبديئ مع األكادميية الجديدة ملكافحة الفساد 

بالنمسا بتوفري الدعم من خالل التدريب ملسئويل مكافحة الفساد 
العراقيني. وتعد األكادميية الجديدة ملكافحة الفساد بالنمسا عبارة 

عن جهد مشرتك بني مكتب األمم املتحدة للجرمية واملخدرات 
ورشكاء آخرين لدعم برامج التدريب عىل مكافحة الفساد يف 
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سلطة االئتالف املؤقتة رقم ٥٥ وكن املراجعة مل تكن منتظمة 
منذ عام ٢٠٠٣). 

مراقبة الوزارات. تلقت وزارات العدل، والبلديات 
واألشغال العامة، والداخلية، والبرتول معظم أوامر االعتقال 
ضد موظفيها يف ٢٠٠٩. ولكن وزارة الدفاع تلقت عددا أكرب 

الداخلية العراقية واملسئول عن رشاء "كاشفات للمتفجرات" من 
رشكة يف بريطانيا العظمى – وهي عبارة عن أجهزة أكرب قليال 

من هوائيات موصولة بصناديق معدنية (يتم اإلشارة إليها تهكام 
بـ"العصا السحرية").٣٦٩ 

هيئة النزاهة: تقرير ٢٠٠٩
يف آب/أغسطس ٢٠١٠ أصدرت هيئة النزاهة تقريرها السنوي 
لعام ٢٠٠٩. وطبقا للتقرير، تلقت هيئة النزاهة ٧٫٧٩٧ ادعاء 

بالفساد يف ٢٠٠٩، وردت نسبة ٥٣٪ منها من مجهولني وتسببت يف 
إحالة ١,٠٨٤ شخص إىل املحاكم للمحاكمة.٣٧٠ ويظهر الشكل ٤٫٩ 
عدد القضايا التي تحيلها هيئة النزاهة سنويا للقضاء منذ ٢٠٠٤. 
وطبقا لهيئة النزاهة، متت إدانة ٢٩٦ شخص يف تهم فساد يف 
٢٠٠٩ كنتيجة لتحقيقات الهيئة حمل ٣٩ منهم لقب مدير عام 
أو أعىل.٣٧١ وهذا ميثل أكرث من ثالثة أضعاف املدانني يف ٢٠٠٨ 

والبالغ ٩٧شخصا.٣٧٢ ومن بني من صدرت ضدهم أحكام يف ٢٠٠٩، 
تم إصدار أحكام غيابية يف ٤١٪ من القضايا (١٢١ شخص).٣٧٣ 

وكام يشري الجدول ٤٫٤ فقد صدرت معظم أحكام ٢٠٠٩ يف جرائم 
تزوير واختالس. 

وتشمل بعض النقاط البارزة يف التقرير السنوي لعام ٢٠٠٩:٣٧٤ 
تجميد حسابات ما وراء البحار. للمرة األوىل، قامت 

هيئة النزاهة بضبط وتجميد كمية كبرية من املال – ٥ ماليني 
دوالر تقريباً – والتي تم اختالسها ثم تهريبها خارج العراق 

لتنتهي يف بنوك يف األردن ولبنان. وتستمر أنشطة املتابعة مع 
املسئولني يف هذه الدول حيث تحاول هيئة النزاهة استعادة 

هذه األموال وإرجاعها إىل الخزانة الوطنية العراقية. 
تزوير املؤهالت. تم إصدار ٢٨٢ أمر اعتقال ضد مرشحني 

ملجلس املحافظات بسبب تزوير شهاداتهم التعليمية. ومن 
بيت هؤالء املتهمني، تم الحكم عىل ١٧ منهم بالسجن ملدد 

مختلفة.
املادة ١٣٦(ب). قامت وزارة البلديات واألشغال العامة 

بالقيام بالتنازل ٢٤ مرة مبوجب املادة ١٣٦(ب) – وذلك 
بشكل أكرب من أي وزارة أخرى. وبشكل عام قام الوزراء بوقف 

اإلجراءات القانونية ضد ٥٤ موظفا يف الحكومة العراقية يف 
عام ٢٠٠٩ من خالل استخدام املادة ١٤٦(ب) أو القيام بأفعال 

أخرى.
املفتشني العموميني. قامت هيئة النزاهة مبراجعة ٣٧ 

مرشحا ملنصب املفتش العام يف ٢٠٠٩ كان ٢٦ منهم غري 
مؤهلني وتم تعيني ١٠ مفتشني عموم يف وزاراتهم. (تنبع سلطة 
هيئة النزاهة يف مراجعة املرشحني ملنصب مفتيش العموم أمر 

TSW	E0R��

P AP TP VP WP QPP

<4�	E*��

4�	E*�2�©��

>4�	E*�2

Y����)(��^�eL��
�RK�

��C;���a:(��RK��

����N �B6��Y�:r�&:9��(��:��T��$>'

��"9�F9�^�k
�����b���H4�0�"§�������M�Q"
��0���f*��GOI, COI, “COI g#����
=àààhâå�åÉåhæê�Üâ�ë�ã�håäÝ	èæÜéã “���������9���"9d2�>��ï&������

.����������X���
&�=7
���âÜàä�Üâ
æã��

����/��/3–����/�/�����K#�����$���:r��&��G��� �B6��

TSf	E0R��

�

���

1��

3��

���

�����

��£�dF
���F¤��/4�R	L������G��$�PL�X�h�������%�H4�^�k
����F
��X�0��S$	
���£�dF
���F¤�0l���g��1234
�0:�2����2I��H4�Ykb�X�)"D��h�D��2����0��9�ð�~PM��'�8����0�9:
��X�õÏS
��Z2�RS%�=�8S
�=�I�

�)�%�H4�"kbl��£�dF
���F¤�0����8�
��Ï�����$Q��
��X�)�"NI��)�%���6N�V��
�����'�2����
�8b�i$;����H4��9�	S

h�;�
&�#�C���0:�B�

àààhâå�åÉåhæê�Ýãè�áÝ����Ý��ÿ ,��������	
�EFM
��"9"��
����������� g#)����
h����������X���
&�=7
����hÝãè

����–���1���+�¢?-��)��OE���)ER���=
��6��T
������¢?��

���2/���1 ���3 ���F ���� ����

	/h:.	I2�3	94��G�	���#�
	�:���	y@j+	/.�m(��

	Ë	1����	
���	%$	��:@7	/:�7
	���q	�C@��CF	Ba	�C;L�q�

.������

������	16	��������



WU  I N�O2�0��	4��	���,F I APQP	�+��7 /
�G�	%��RF MP

e�2�,��	���:;

العام بالحفاظ عىل مكاتب يف ١٥ محافظة خارج منطقة 
كردستان ولكنه قام بالعمل حديثا مع مسئولني أكراد إلنشاء 

مكتب للمفتش العام هناك. وتعد وزارة الداخلية هي الوزارة 
الوحيدة التي لديها مفتشني عموم لديهم عىل األقل إرشاف 
نظري عىل أنشطة يف املحافظات الـ١٨ كلها. ويف عام ٢٠٠٩، 

كشف مكتب الحسابات لدى املفتش العام أكرث من ٢٥٠ مليار 
دينار عراقي تم استخدامها بشكل غري مالئم، وذلك مقارنة بـ٣ 

مليارات دينار عراقي يف ٢٠٠٧٫٣٧٦

من املذكرات الخاصة مبوظفني ذوي رتبة أعىل (٤١) أكرث من 
أي وزارة أخرى. 

وال تزال جهود الحكومة العراقية ملكافحة الفساد تواجه 
بعض التحديات البارزة. فقد كشف تقرير الحكومة العراقية أن 
معظم القضايا قائم عىل وثائق (عىل سبيل املثال، تزوير شهادة 

الدبلوم)، منوهة بأن قدرة الحكومة عىل إجراء تحقيقات وقائية 
ال تزال محدودة. يوفر الشكل ٤٫١٠ بيانات حول اإلدانات الجنائية 

للحكومة العراقية يف عام ٢٠٠٩٫٣٧٥ 

مفتيش عموم العراق: دراسة حالتني
يتم تعيني مفتيش عموم العراق بواسطة رئيس الوزراء ويخدمون 

ملدة خمسة سنوات قابلة للتجديد. ولكن تغيري املفتشني ال 
يحدث يف نفس الوقت ففي حني يقرتب بعض املفتشني من نهاية 
مدتهم هناك آخرون جدد يتولون املنصب وقد اضطلعوا مبهامهم 

منذ وقت قليل. عىل سبيل املثال، شغل املفتش العام يف وزارة 
الداخلية العراقية منصبه ملا يقرب من خمسة سنوات، ولكن 

املفتش العام لوزارة الكهرباء كان قد توىل منصبه فقط منذ أربعة 
أشهر. وخالل هذا الربع السنوي، اجتمع املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق بكل من الرجلني، واللذان توضح خربتهام 

التحديات التي تواجه املفتشني العموم ككل:
فاملفتش العام لوزارة الداخلية يرشف عىل ما يقرب 
من ٧٠٠٫٠٠٠ موظف يف وزارة الداخلية. وقد قام املفتش 
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جهود مكافحة الفساد يف إقليم كردستان
تبقي حكومة إقليم كردستان مؤسسات مكافحة الفساد منفصلة 
عن تلك التي تم إنشاؤها يف باقي أنحاء العراق مبا يف ذلك هيئة 

الحقوق العامة ولجنة النزاهة الربملانية الكردستانية.٣٧٩ وحتى 
٢٠٠٧-٢٠٠٨، كان لدى حكومة إقليم كردستان مكتبني ملجلس 

التدقيق األعىل، ولكن الربملان الكردستاين مرر قانونا يدمج مكتبي 
مجلس التدقيق األعىل يف كيان واحد مسئول عن حساب األموال 

العامة ويقوم بتقديم نتائجه إىل الربملان الكردستاين.٣٨٠ 
ويف أواخر أيلول/سبتمرب، سافر موظفون لدى املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق إىل إقليم كردستان للتشاور مع 
القايض أمني ريزجار من املجلس القضايئ لحكومة إقليم كردستان. 

ويركز قضاة التحقيقات يف املجلس القضايئ عىل تطبيق قوانني 
مكافحة الفساد. وأشار القايض ريزجار إىل قيام حكومة إقليم 

كردستان بتعيني موظفني مدنيني غري مؤهلني وإىل غموض العديد 
من املامرسات الحكومية كعاملني رئيسيني يغذيان الفساد يف إقليم 

كردستان. ولتحسني هذه املشاكل، اقرتح ريزجار:٣٨١
زيادة التعليم الخاص مبكافحة الفساد ملوظفي القطاع 

العام
تعزيز استقالل االدعاء

تعديل القوانني واألحكام املنظمة إلنفاق األموال العامة
إعادة تقييم موظفي حكومة إقليم كردستان لضامن 

كونهم مؤهلني للمناصب التي يشغلونها ◆

أما املفتش العام لوزارة الكهرباء فذكر أن لديه ٧١ فردا 
من إجاميل ٢٥٠ يعتقد أنه يف حاجة إليهم إلجراء الحسابات 
واملراقبة والتحقيقات كام ينبغي، وذلك عىل الرغم من انه 
يخطط لتوظيف ١٠٠ موظف آخرين يف املستقبل القريب. 

وقال املفتش العام أنه عىل الرغم من النقص يف املعدات 
فإن املشكلة األكرب التي تواجه مكتبه تتمثل يف الحصول عىل 

املعلومات الرضورية لتقييم أداء وزارة الكهرباء كام ينبغي 
وللكشف عن التبديد والتزوير واالنتهاكات. وطبقا للمفتش 
العام، تم رصد معظم الفساد يف عقود املشرتيات سواء بني 

وزارة الكهرباء واملقاولني املحليني أو وزارة الكهرباء والرشكات 
الدولية.٣٧٧ 

حالة قادة مكافحة الفساد يف الحكومة العراقية
ذكرت وزارة الخارجية األمريكية أنه خالل السنوات العديدة 
املاضية مل يتم تقديم أي مفتش عام أو أي من رؤساء هيئة 

النزاهة أو مجلس التدقيق األعىل إىل الربملان العراقي، وهو ما 
يعني أن املسئولني العاملني كانوا يخدمون رئيس الوزراء. باإلضافة 

إىل ذلك، طبقا لوزارة الخارجية األمريكية تم تعيني مفوض هيئة 
النزاهة يف أواخر عام ٢٠٠٧ مبوجب وسائل ال يؤيدها القانون 

الحايل. وتشري وزرة الخارجية إىل أن هذه العوامل ترتك مؤسسات 
مكافحة الفساد معرضة لالخرتاق سياسيا كام تقوض استقاللها.٣٧٨
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وحيث أن البنك املركزي العراقي قد بدء استخدام بيانات 
من المسح الاقتصادي الاجتماعي العراقي—الصادر عن 

املنظمة املركزية لإلحصائيات وتكنولوجيا املعلومات 
(COSIT) التابعة للحكومة العراقية- لحساب معدالت 

التضخم يف كانون الثاين/يناير ٢٠١٠، فإن معدالت التضخم 
غري املربر واإلجاميل قد سارا يف اتجاهني قريبني جدا من 

بعضهم البعض. منذ بداية هذا العام، تراوح التضخم غري 
املربر بني ١٫٨٪ و ٣٫٨٪ وتراوح متوسط التضخم اإلجاميل 

بني ٠٫٦٪ و ٣٫٤٪. ملزيد من التفاصيل، انظر الشكل 
٤٫١١٫٣٨٨

ثّبت البنك املركزي العراقي سعر الرصف عند ١٫١٧١ 
دينار عراقي لكل دوالر أمرييك منذ كانون الثاين/يناير 

٢٠٠٩،٣٨٩وحدد معدل السياسة املالية عند ٦٪ منذ نيسان/

أبريل ٢٠١٠٫٣٩٠

التوظيف
يتمثل التحدي البنايئ للتنمية االقتصادية العراقية 

املستدامة يف أن البنية التحتية املدنية والتجارية والبرشية 
مل تتعاىف حتى اآلن من آثار عقود العقوبات والرصاع. 

تعتمد األجور العراقية بشكل كبري عىل موازنة حكومة 
العراق، وهي متول أكرثمن٦٠٪ من التوظيف بدوام 

كامل وتظل حكومة العراق هي القائد األسايس للتنمية 
االقتصادية يف البالد.٣٩١ وحسب تحليل القوى العاملة لألمم 

املتحدة يف كانون الثاين/يناير ٢٠٠٩، ال يقدر االقتصاد 
العراقي عىل توليد فرص عمل لنسبة ٢٨٪ من القوى 

العاملة النشطة. وهذا يتضمن نسبة تقديرية وهي١٨٪ 
من املوظفني و نسبة ١٠٪ إضافية عاملون بدوام جزيئ 
يسعون إىل التوظيف بدوام كامل.٢٩٢ عالوة عىل ذلك، 

يدخل تقريبا ربع مليون شاب عراقي إىل سوق العمل كل 
عام، يوفر املصدر الرئييس لإليرادات يف البالد (صادرات 

النفط) عدد صغري نسبيا من فرص العمل.٣٩٣ 
كام يتضح من الشكل ٤٫١٢، ميثل النفط أكرث من 

نصف الناتج املحيل اإلجاميل ولكن أقل من ٢٪من كل 
الوظائف. تسهم كل القطاعات االقتصادية األخرى، مبا فيها 
الزراعة والتصنيع والخدمات بأقل من نصف الناتج املحيل 

اإلجاميل، ولكن بكل الوظائف تقريبا وكذلك برخاء عدد 
كبري من السكان الذين يعتمدون بشكل مبارش عىل تلك 

تظل اإلصالحات القانونية والترشيعية التي تهدف إىل 
تعزيز التنمية االقتصادية للعراق معلقة حيث تستمر 

املفاوضات الخاصة بتشكيل الحكومة.٣٨٢ مع ذلك هناك 
إشارات ملموسة عىل التقدم االقتصادي يف هذا الربع 
السنوي. إن القدرات الهيدروكربونية للعراق جعلت 

رشكات النفط العاملية تدخل يف سلسلة من االتفاقيات 
(وهي يف صالح العراق عموما) لتطوير حقول النفط 

والغاز وكذلك البنية التحتية املتعلقة بها.٣٨٣ يظهر أيضا 
بعض التقدم يف القدرة عىل خلق فرص يف القطاع غري 

الهيدروكربوين، وهناك خطة عراقية شاملة تتناول إعادة 
 .(SOEs) هيكلة املرشوعات التي متلكها الدولة

التوجهات والتطورات االقتصادية الهامة

يظل االقتصاد العراقي والحكومة معتمدين إىل حد كبري 
عىل  قطاع النفط، كام سيظلون كذلك يف املستقبل القريب.  

يف ربع العام هذا، تلقت حكومة العراق ١١٫٢٦ بليون 
دوالر كإيرادات عن صادرات النفط و ٧٧١ مليون دوالر 

أي بنسبة (٦٪) أقل عن الربع األخري. وعىل افرتاض تساوي 
إيرادات صادرات النفط يف الشهور الثالثة األخرية من العام 
التقوميي الحايل مع متوسط اإليرادات الشهرية يف الشهور 

التسعة األوىل من ٢٠١٠، سوف تتلقي حكومة العراق 
٤٧٫٤٧ بليون دوالر كإجاميل اإليرادات السنوية للنفط عن 

هذا العام.٣٨٤ متثل إيرادات النفط املقرتحة هذه نسبة ٦٦٪ 
من موازنة حكومة العراق لعام ٢٠١٠ و ٥٦٪من الناتج 
املحيل اإلجاميل العراقي املقرتح (GDP).٣٨٥ ملزيد من 

التفاصيل عن العالقة الوثيقة بني سعر النفط وإيرادات 
حكومة العراق من النفط والناتج املحيل اإلجاميل العراقي، 

انظر الشكل ٤٫١١.

التضخم
ظل التضخم ثابتا مرة أخرى يف ربع هذا العام. اعتبارا من 

آب/أغسطس ٢٠١٠، وهو الشهر األخري الذي تتوافر فيه 
بيانات عن التضخم، كان معدل التضخم (غري املربر) هو 
١٫٧٪ ومعدل التضخم اإلجاميل هو ١٫٩٪٣٨٦—كليهام أقل 

بكثري من املتوسط التقديري للرشق األوسط وهو ٦٫٦٪.٣٨٧ 

االقتصاد
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ملحوظة: مل يتم تدقيق البيانات. األرقام تتأثر بالتدوير. السعر اليومي للنفط العراقي بسعر العائد الصايف األسبوعي لكركوك العراق يف خليج الواليات املتحدة. جميع قيم الدوالر باألسعار الحالية. أرقام الناتج 
املحيل اإلجاميل من ٢٠٠٩-٢٠١٠ هي تقديرات. صندوق النقد الدويل قام بتحديث أرقام الناتج املحيل اإلجاميل يف تقريره الصادر يف ترشين األول/أكتوبر ٢٠١٠.

Sources: وزارة الخزانة األمريكية، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ١٣/١٠/٢٠١٠؛ صندوق النقد الدويل، االستبيانات االقتصادية العاملية واملالية:
قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية، ٢٠١٠/١٠، www.imf.org/external/pubs/ft/weo/٠٢/٢٠١٠/weodata/index.aspx، الرجوع إليه يف ١٢/١٠/٢٠١٠. والنظرة االقتصادية اإلقليمية: الرشق األوسط 
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سعر النفط وإيرادات النفط العراقي وإجاميل الناتج املحيل 
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األمريكية للتنمية الدولية بأن نظام معلومات اإلدارة املالية 
العراقي مل ينتهي بشكل كامل وأن هناك عنارص هامة 

مل تنتهي بعد – منها املوازنة ورشاء الوحدات التي كانت 
ستحل العديد من الصعوبات يف تنفيذ املوازنة العراقية.٣٩٨ 

قررت وزارة املالية العراقية يف أخر مراجعة لرتتيبات 
االستعداد (SBA) العراقية أن حكومة العراق تلتزم 

بتقييم أداء نظام معلومات اإلدارة املالية العراقي وإجراء 
التغيريات املطلوبة لضامن فاعلية النظام يف ٢٠١١٫٣٩٩ 

وصدرت دراسة عن البنك الدويل هذا الربع وعربت عن 
أملها يف تنفيذ نظام معلومات اإلدارة املالية العراقي، 

أوضح املدير العام املايل لوزارة املالية،٤٠٠ أن حكومة العراق 
تُجرى مناقشات مع بائع هذه الربمجية لرتى إذا ما كان 

من املمكن إنقاذ بعض فوائد نظام معلومات اإلدارة املالية 
العراقي.٤٠١

أوضح تقرير للعاملني يف وزارة املالية العراقية الذي كان 
يراجع ترتيبات االستعداد أن وحدات اإلنفاق يف حكومة 
العراق "سيُطلب منها تقديم تقارير شاملة عن اإلنفاق 
لتمكن وزارة املالية من تعقب التنفيذ بشكل أفضل و 

تقوية إدارة النقد".٤٠٢ من الناحية العملية، اكتشف مكتب 
املفتش العام للوكالة األمريكية للتنمية الدولية أن حكومة 
العراق تستمر يف استخدام نظام متوارث بسبب أن نظام 

الوظائف.٣٩٤ وكام هو مذكور يف إطار المساعدة التنموية 
 ،(UNDAF) من الأمم المتحدة إلى العراق ٢٠١١-٢٠١٤

"تواجه العراق فرتة حاسمة خاللها يجب التعهد بالتنوع 
االقتصادي والتنموي للقطاع الخاص".٣٩٥

غياب نظام إدارة مايل دقيق

ينظر املتربعون الدوليون إىل تطبيق نظام اإلدارة املايل 
الشفاف باعتباره عنرص هام الستمرار دعمهم لحكومة 

العراق. يف ظل هذا املستوى من مساهمة املتربعني 
املنشودة يف ظل قيادة خطة التنمية العراقية الجديد، فإن 
األنصبة أعىل، لكن تستمر حكومة العراق يف العمل بدون 

االستفادة من نظام معلومات اإلدارة املالية الذي متوله 
الواليات املتحدة (IFMIS). راجع املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق برنامج نظام معلومات اإلدارة املالية 
يف وقت مبكر من تنميته وتعرف عىل التحديات الجوهرية 

أمام تنفيذه.٣٩٦ كشف أحد التقارير الصادرة عن مكتب 
املفتش العام للوكالة األمريكية للتنمية الدولية هذا الربع 

من العام عن بقاء العديد من أوجه القصور هذه وأن 
االستثامرات األمريكية البالغة ٣٧٫٤ مليون دوالر تتعرض 

لخطر اإلهدار.٣٩٧ 
رغم انتهاء األعامل التي متولها الواليات املتحدة يف 
مرشوع نظام معلومات اإلدارة املالية العراقي، أبلغت 

وزارة املالية العراقية مكتب املفتش العام للوكالة 

TSU	
��c�

	��J2	���"�;�+	�C+	��:,��	������	/$�0X	%0�	}	1���	��C��
��>���	���}���	%$	
����	/:����	������	��$�#�$

.���F��#�	�m:b	��3��+	�:F�����	
�q��

./:0(@��	/��)���+	��:,#�	/+�#���	��$�#���	��,F

.10(+	?�)K	%$	�i7 	��,F

./,+�)��	/:+�)X�	������	%$	
��3��	��H�G�	4#�	��,F	/:�r	/:K���6�	/:2�m:$	��,F

.%�L6� 	��2�:@��	
�q��	E��	����	��,F

./������	nF�0���	����]�#�	��:�$	����,F	��,F

.E$�7�	/,:3�	/���$	e�m:$	��,F

./2]����	4��	�����	�&�($	�����m�	/:#:�0F	/2]��$	/6�u�

.��+�)X�	
��	4��	����	��+�)K	/6�u�

.�:�r	/#q���	E��>���	��2�:+	p�K

./2]����	�,;	]���	��3��+	g$�"�)��	ÔL+�

.��J(��	�@�	/��)+	��$�#���	E,2

	/��7���	w:3�F" P– PPA-QP-AV^-E	/:�����	/:�(�#�	/:0��$G�	/��7�#�	�����	�����	n�0$	w:3�F :��&��
.V	/>�H APQP/ /̂Qf	13�����	/:����	������	��$�#�$	��J2	-:�(F//:�����	/:�(�#�	/:0��$G�

TSQA	E0R��

� �� �� �� 1� 2� 3� F�

���
0��

)��&O��

eCEG
��

4�(:���

�RS%�=�8S
�!�"	
��#�$%&�')�%*�+�,����	
��.�/���~S��RS%���)#������������ g#����
.����/�G/�� ��9#����0����P
�

النصيب يف الوظائف العراقية وخطة التنمية الوطنية، حسب 
القطاع
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بسبب االفتقار إىل البنية التحتية التي تنقلها إىل املكان 
الذي ميكن استخدامها فيه لإلنتاج. لكن هذه الظروف قد 
تبدأ يف التغري يف السنوات القادمة كنتيجة للعقود املربمة 

مع رشكات النفط الدولية، إىل جانب الرتتيبات التي يُجرى 
التفاوض بشأنها واقرتاحها يف الوقت الحايل.

إنتاج النفط الخام وتنمية الحقول
عىل مدار العام املايض، كان إنتاج العراق من النفط 

الخام يف كل ربع إما نفسه أو أقل مام كان عليه يف الربع 
السابق. يرتاوح متوسط اإلنتاج يف هذا الربع عند ٢٫٣٣ 
مليون برميل يف اليوم، وهو نقص بنسبة ٢٪ من الربع 

األخري و٧٪ انخفاض عن سجل ما بعد الغزو البالغة ٢٫٤٩ 
مليون برميل يف اليوم التي تحققت خالل متوز/يوليو- 

ترشين أول/أكتوبر من ٢٠٠٩٫٤٠٧ ال تتضمن هذه األرقام 
إنتاج النفط الخام يف إقليم كردستان، الذي يبلغ متوسط 
 .(BPD) إنتاجه يف الوقت الحايل ٤٠٫٠٠٠ برميل يف اليوم

٤٠٨

إن حوايل ٧١٪ من االحتياطي العراقي املثبت من 
النفط الخام و ٧٢٪ من اإلنتاج الحايل يقع يف حقول النفط 

يف جنوب العراق،٤٠٩ حيث توجد معظم أنشطة التنمية 
الحديثة أو جاري التخطيط لها هناك. يف أيلول/سبتمرب، 

حددت رشكة النفط الجنويب التابعة لوزارة النفط والرشكاء 
الدوليني لها أهداف ربع سنوية لإلنتاج تهدف إىل زيادة 

اإلنتاج الجنويب من متوسط هذا الربع البالغ ١٫٦٨ مليون 

معلومات اإلدارة املالية العراقي ال يسمح للمستخدمني 
بالقيام باملهام الحسابية الهامة (انظر الجدول ٤٫٥).٤٠٣

النفط والغاز

يف ٤ ترشين أول/أكتوبر أعلن وزير النفط العراقي أن 
الوزارة رفعت من تقديرها لالحتياطي املثبت من النفط 

الخام يف البالد مبعدل ٢٤٪- من ١١٥ بليون برميل إىل 
١٤٣٫١ بليون برميل.٤٠٤ وكانت أهم املراجعات حسب 

التقرير تلك الصادرة عن حقل القرنة (بالزيادة من ٢١٫٤ 
بليون إىل ٤٣٫٣ بليون برميل) وحقل الزبري (بالزيادة من 
٤ بليون إىل ٧٫٨ بليون برميل).٤٠٥ إن مراجعة التقديرات 

تنقل العراق لتسبق إيران يف قامئة الدول األعىل يف 
االحتياطي املثبت لتصبح فقط بعد السعودية ورمبا 

كندا.٤٠٦
رغم أن موارد الهيدروكربون تسيطر عىل اقتصاد 

العراق، فإن قدرتها عىل توليد اإليرادات الحكومية- إىل 
جانب أنها تلبي االحتياجات املحلية من الطاقة- قلت 

بسبب الرصاع والعقوبات وما ترتب عليها من قلة 
االستثامرات يف تلك املوارد. كام يتضح من الشكل ٤٫١٣ 

ظل إنتاج النفط الخام قليل نسبيا منذ بداية ٢٠٠٨ وكان 
 .(MBPD) نادرا ما يتجاوز ٢٫٥ مليون برميل يف اليوم

عالوة عىل ذلك، تتفجر كميات شاسعة من الغاز الطبيعي 
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العراق. ردا عىل ذلك، رصح وزير النفط أن وزارة الداخلية 
سوف تبدأ إصدار تأشريات للموظفني يف الرشكات من 

املطارات وأن حكومة العراق تعمل أيضا عىل فتح معابر 
جديدة ألجهزة النفط لتعويض النقص الحايل يف مساحة 

حوض السفن يف أم قرص. أقر الوزير أيضا كل أنواع البنية 
التحتية للمواصالت- ومنها الطرق وخطوط األنابيب- 

تحتاج إىل تحسني وتوسعة لتتعامل مع أنشطة التطوير 
املتوقعة.٤١٨ واجهة رشكة اكسون موبيل تحديا إضافيا أثناء 
بدء العمل يف  حقل غرب القرنة ١: للحصول عىل إمدادات 
كافية من املياه،  اضطرت إىل بناء البنية التحتية للمياه.٤١٩  

صادرات النفط الخام وتوسيع السعة
وصل متوسط صادرات النفط الخام إىل ١٫٨٥ مليون برميل 

يف اليوم وهو نفس مستوى الربع األخري و أقل بنسبة ٧٪ 
مام كان عليه منذ عام- حيث يتوافق بالضبط مع التوجه 

يف اإلنتاج. من إجاميل صادرات هذا الربع، يأيت ١٫٤٧ مليون 
برميل يوميا من مرافق امليناء الجنويب يف البرصة، وحوايل 

٠٫٣٧ مليون برميل يف اليوم تنقل عرب خط األنابيب شامال 
عرب تركيا إىل ميناء جيهان وتنقل كمية صغرية منه عرب 

الشاحنات إىل األردن.٤٢٠
مع زيادة إنتاج النفط الخام يف السنوات املقبلة، 

سيتوافر مزيد من النفط للتصدير. يرى خطة التنمية 
العراقية أن صادرات النفط قد تصل إىل ٣٫١ مليون برميل 

يف اليوم يف ٢٠١٤ (انظر الجدول ٤٫٦). إن الكمية التي 
تُصدر بالفعل قد يعوقها سعة األنابيب العراقية ومرافق 

التصدير. تعمل وزارة النفط يف جبهات عديدة لزيادة 
القدرة عىل التصدير:

الصادرات الجنوبية. يف ٢٨ أيلول/سبتمرب وافق 
مجلس الوزراء (CoM) عىل اتفاقية بقيمة ٧٣٣ مليون 
دوالر أمرييك مع رشكة ليتون أفشور لبناء محطة نفط 
طافية سعتها ١٫٨ مليون برميل يف اليوم يف البرصة، إىل 
جانب خطوط أنابيب تربط بني حقول النفط واملحطة 

الجديدة. حسب التقارير تتضمن موازنة حكومة 
العراق عام ٢٠١٠ مبلغ وقدره ١٧٥ مليون دوالر 

للمرشوع.٤٢١ أعلنت وزارة النفط يف وقت سابق عن 
خطط تطالب ببناء ثالثة خطوط أنابيب جديدة بعيدة 

عن الشاطئ يف البرصة بسعة إجاملية تصل إىل ٤٫٥ 
مليون برميل يف اليوم، وأعلنت يف أيلول/سبتمرب أنها 

تتوقع أن تصبح هذه الخطوط جاهزة بنهاية ٢٠١١٫٤٢٢ 
رصح مسئولون أمريكيون رغم ذلك إىل املفتش العام 

برميل يف اليوم إىل ٢٫٢٨٥ مليون برميل يف اليوم بحلول 
٣١ كانون أول/ديسمرب ٢٠١١٫٤١٠ يتمثل هدف وزارة 

النفط يف توسيع اإلنتاج اإلجاميل للدولة إىل أكرث من ١٢ 
مليون برميل يف اليوم والفائزون يف دورة العطاءات يف 

العام املايض لعقود تنمية الحقول يف مراحل مختلفة من 
التخطيط واالنتشار والعمل امليداين.٤١١ 

رغم أن رشكة إكسون موبيل وأوكسودنتيال برتوليوم 
هام الرشكتني األمريكيتني الوحيدتني يف اللجنة الذين فازا 
بعقود يف دورة العطاءات يف العام املايض، إال أّن رشكات 
أخرى مقرها بالواليات املتحدة تؤسس لنفسها وجوداً يف 
العراق لتقديم الخدمات يف الحقول النفطية. عىل سبيل 
املثال، صدرت تقارير حول استكامل هاليبورتون ألعامل 
اإلنشاء الخاص باملرحلة األوىل لقاعدتها التي تسع ٤٠٠ 
شخص يف الربجسيه يف محافظة البرصة.٤١٢ كام أنشأت 

بيكر هيوز، شاملربجر، وزيرفورد معسكرات قاعدية لها يف 
البرصة.٤١٣ وتضمنت التطورات الصناعية يف هذا الربع ما 

ييل:
أعلنت هاليبورتون أن شيل قدمت لها خطاب 
نوايا لتطوير حقل مجنون وأن آين قدمت لها عقد 

لتقديم مجموعة خدمات الطاقة لدعم إعادة تنمية 
حقل الزبري. بدء العمل يف عقد آين بالفعل، لكن العقد 

املربم مع شيل يجب أن تصادق عليه حكومة العراق 
قبل بدء العمل يف حقل مجنون. ستقوم هاليبورتون 

بدور مدير ملرشوع أعامل تطوير مجنون، باملشاركة مع 
نابروس للحفر ورشكة الحفر العراقي.٤١٤ 

وقّعت رشكة بيكر هيوز عىل تحالف اسرتاتيجي 
مدته ثالثة سنوات لتوريد التكنولوجيات الالسلكية إىل 

رشكة النفط الجنويب ومنتجني عراقيني آخرين للنفط 
والغاز إىل جانب املساعدة عىل تطوير اإلمكانيات 
العراقية املحلية من التقنيات السلكية.٤١٥ يساعد 

التسجيل السليك عىل تحديد املكان املحتمل للنفط 
والغاز الطبيعي.٤١٦

بدأت رشكة لوكويل عملية تقديم العطاءات 
إلنشاء املرافق الهامة يف حقل غرب القرنة.٤١٧

تقدمت الوزارة بدعوة املجلس الفائز واملسئولني يف 
الحكومة املحلية إىل ندوة عقدت يف بغداد يف ١٨، ١٩ 

متوز/يوليو، للمساعدة عىل تنسيق جهود التوسع. حسب 
التقارير، عرب املمثلون عن الصناعة عن اهتامماتهم 

بالعقبات التي تعوق حركة العاملني واألجهزة إىل داخل 
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بنسبة ٢٧٪ والكريوسني بنسبة ٧٪ وغاز البرتول املسيل 
بنسبة ٤٪. كام يتضح من الشكل ٤٫١٤ أنتج العراق هذا 

الوقود بكميات أكرث مام استورد. بينام كانت صادراته من 
الكريوسني ووقود الديزل قليلة، استورد العراق ١٣٪ من 
إمدادات هذا الربع من غاز البرتول املسيل و ٣١٪ من 

إمدادات الجازولني.٤٢٧ 
ترى وزارة النفط، أن استهالك الجازولني وصل إىل 

مستويات عالية يف الفرتة ما بني أيار/مايو- متوز/يوليو 
حيث زاد االستخدام املنزيل الخاص ومولدات األحياء عىل 

سد العجز يف الكهرباء يف الشبكة الوطنية. كان الطلب 
عىل الجازولني قد سجل نسبة ١٨٪ زيادة عام كان عليه يف 
نفس الفرتة عام ٢٠٠٩. يف بغداد، اُستهلك ٧ مليون لرت من 

الجازولني كل يوم.٤٢٨ 
تخطط الوزارة لتوسيع معامل تكرير الدرة والبرصة 

املوجودة حاليا لبناء أربعة معامل تكرير جديدة بسعة 
إجاملية تصل إىل ٧٤٠٫٠٠٠ برميل يوميا من النفط الخام. 

يف آب/أغسطس، أعلنت يك يب آر أنها حصلت عىل عقدين 
لتقديم خدمات هندسية أساسية وتراخيص إلنشاء وحدة 

تكسري بالوسيط السائل التحفيزي ووحدة مذيبات أسفلت 
يف إحدى هذه املرافق الجديدة- معمل تكرير سعته 

١٥٠٫٠٠٠ برميل يوميا يف محافظة مسيان.٤٢٩ 

الغاز الطبيعي 
حسب ترصيحات وزارة النفط، وصل متوسط إنتاج الغاز 
 (MCF) الطبيعي مجمعا إىل ١٫٣٨٥ مليون قدم مكعب

يف اليوم خالل الشهور الثامين األوىل من ٢٠١٠، كان نصف 
هذه الكمية ينفجر.٤٣٠ مل ترد أي تطورات يف هذا الربع يف 
العقد املقرتح مع رشكة شيل وميتسوبييش إلقامة مرشوع 

مشرتك مع رشكة غاز الجنوب التابعة للوزارة لجمع وتوزيع 
الغاز املجمع يف البرصة.

بعد تحديد موعدها مرتني، عقدت دورة تقديم 
عطاءات تنمية ثالثة حقول غاز غري مجمع أخريا يف ٢٠ 
ترشين األول/أكتوبر. كان املزاد عن حقل غاز عكاس يف 
محافظة األنبار وحقل املنصورية يف دياال وحقل سيبا يف 
البرصة. مثلام حدث يف مزاد كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٩ 
لعقود خدمات النفط، قدم ممثلون الرشكات عطاءاتهم 

املختومة لكل حقل يف صندوق شفاف مخصص لذلك 
ليوضح شفافية العملية. قام املمثلون بذلك بعدما وضعت 

الوزارة مظروف مختوم يف الصندوق الذي يحتوي الحد 
األقىص ألجور الرتميم املقبولة للحقل. كام يتضح من 

الخاص إلعادة إعامر العراق بأنهم ال يتوقعون أن تصل 
سعة الخطوط البعيدة عن الشاطئ إىل ٤٫٥ مليون 

برميل يف اليوم حتى نهاية ٢٠١٣ عىل األقل.٤٢٣ 
الصادرات الشاملية. يف ١٩ أيلول/سبتمرب، وقعت 

وزير النفط عىل اتفاقية مع تركيا تضمن استمرار 
الصادرات عرب خطوط األنابيب العراقية الرتكية ملدة 

١٥ عام أخرى. يسمح االتفاق بزيادة قدرها ١ مليون 
برميل يوميا يف التدفق الذي مير عرب هذا الخط.٤٢٤ 

هناك تقارير أيضا تفيد أن الوزارة تفكر يف خط إضافية 
لزيادة الصادرات إىل تركيا.٤٢٥

الصادرات الغربية. وقعت العراق وسوريا عىل 
مذكرة تفاهم هذا الربع لبناء خطني أنابيب نفط عرب 
الدول وخط أنابيب غاز. تسع هذه الخطوط أكرث من 

٢ مليون برميل سنويا من النفط وكمية غري محددة 
من الغاز من حقول شامل العراق إىل املواين السورية. 
قررت وزارة النفط أن إنشاء خطوط أنابيب جديدة 

سيكون أكرث فاعلية اقتصادية من محاولة إعادة تأهيل 
الخط العراقي املوجود لكنه معطل يف الوقت الحايل 

واملمتد إىل سوريا.٤٢٦ 

معامل التكرير ومنتجات البرتول
مقارنة بنفس الربع يف ٢٠٠٩، ارتفع اإلنتاج املحيل من 

الجازولني ووقود الديزل والكريوسني وغاز البرتول املسيل 
(LPG) إىل جانب ارتفاع التوريد اإلجاميل لكل من 

منتجات البرتول هذه. زادت محصلة معامل التكرير من 
وقود الديزل بنسبة ٣٩٪ يف تلك الفرتة وزاد الجازولني 
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يف منطقة كردستان، قررت رشكة دانا للغاز والهالل 
للبرتول أنهام استثمرا أكرث من ٨٥٠ مليون دوالر منذ ٢٠٠٧ 
لتطوير مصادر الغاز الطبيعي يف املنطقة. يف ترصيحهم يف٥ 

ترشين أول/أكتوبر، قالت الرشكتان أنهام وصال إىل سعة 
إجاملية من اإلنتاج واملعالجة تبلغ ٢٠٠ مليون قدم مكعب 

يف اليوم وأنهم يوردون يف الوقت الحايل مقدار يصل 
إىل ١٨٠ مليون قدم مكعب يف اليوم إىل وحديت الطاقة 

الخاصتني يف املنطقة يف أربيل والسليامنية. ويتوقعون أن 
تصل السعة اإلنتاجية اليومية إىل ٣٠٠ مليون قدم مكعب 

بحلول عام ٢٠١٢٫٤٣٢

الجدول ٤٫٧ كانت الجمعية املكونة من اتحاد الغاز 
الكوري (Kogas) ورشكة كازمونيجاز الكازاخستانية هي 
الفائزة بعطاء حقل عكاس. فازت رشكة TPAO الرتكية 

ورشكة الطاقة الكويتية (KEC) وكوجاس بالعطاء يف حقل 
املنصورية وقدمت رشكة الطاقة الكويتية وTPAO العطاء 

الفائز بحقل سيبا. سيكون لرشكة وزارة النفط نصيب 
قدره ٢٥٪ من كل مرشوع. يجب أن يوافق مجلس الوزراء 
عىل االتفاقيات قبل أن تصبح نهائية. إذا تحققت أهداف 
اإلنتاج، فمن املمكن أن تزيد العقود الجديدة من إنتاج 

الغاز مبقدار ٨٢٠ مليون قدم مكعب يف اليوم.٤٣١ 
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كردستان لن يُسمح له باملرور عرب تريك بدون إذن من 
حكومة العراق.٤٣٦

ويف وقت سابق من هذا الربع، ظهر الخالف بني 
حكومة العراق و حكومة إقليم كردستان بشكل مختلف 
بعد أن أصدرت نيويورك تايمز مقاال عن تهريب النفط 

عىل حدود إقليم كردستان مع إيران. ردت حكومة إقليم 
كردستان بقولها أنه بخالف النفط الخام الذي صدرته إىل 
تركيا يف فرتة وجيزة يف ٢٠٠٩، ال يسافر أي نفط خام عرب 

الحدود الداخلية أو الخارجية من إقليم كردستان".٤٣٧ 
أخربت حكومة إقليم كردستان فيام بعد املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق بأن كمية النفط الخام التي 
سوف تُصدر يف املستقبل سوف يحددها مجلس النفط 

والغاز يف حكومة إقليم كردستان.٤٣٨ 
فيام يتعلق مبنتجات البرتول من معامل التكرير الثالث 

يف منطقة كردستان، قالت حكومة إقليم كردستان أن 
معظمها يستخدم داخل املنطقة، وعندما يكون هناك 

فائض يف املنتجات، قالت حكومة اإلقليم أنها تجري 
عطاءات مفتوحة وتنافسية عىل تصديرها. أضاف الترصيح 

أن وقود الزيت الناتج يف أكرب معامل التكرير يف حكومة 
العراق يباع إىل القطاع الخاص املحيل بسعر مخفض جدا. 
وذكر الترصيح "أن حكومة إقليم العراق تدرك حقيقة أن 

املنتفعني من النفط املكرر خارج كردستان استغلوا الحدود 
الدولية الكردستانية". تلتزم حكومة إقليم كردستان بالعمل 

التوتر بني حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان حول 
صادرات النفط والغاز

طفت نقاط الخالف بني حكومة العراق وحكومة إقليم 
كردستان حول تطوير وتسويق موارد الهيدروكربون 

املوجودة يف منطقة كردستان هذا الربع بعد أن وقعت 
 RWE حكومة إقليم كردستان عىل اتفاقية مع رشكة

األملانية لتصميم وتطوير البنية التحتية لنقل الغاز داخل 
املنطقة. يف ظل االتفاقية املربمة يف آب/ أغسطس، ستقوم 

RWE باملساعدة يف تصميم ليس فقط شبكات التوزيع 
املحيل التي تضخ الغاز إىل املنازل واألعامل التجارية يف 
املنطقة، بل البنية التحتية التي متكن من تصدير الغاز 

الناتج من هذه املنطقة إىل خط األنابيب املقرتح يف نابوكو. 
إعالنا عن االتفاق، ذكر وزير املوارد الطبيعية يف حكومة 

إقليم كردستان أن نقل هذا الغاز عرب خط أنابيب نوباكو: 
 "ميثل أولوية بالنسبة لنا وسوف يخدم أيضا يف تقوية 

العالقات  القامئة بالفعل مع أوربا وتركيا."٤٣٣  
كان التصور األول له يف ٢٠٠٢ وال يزال يف مرحلة 

التخطيط، يصل خط أنابيب نوباكو بني الحدود الشاملية 
لرتكيا ومحور التوزيع يف بومجاردتن، النمسا، بذلك يقدم 
طريقا لنقل الغاز من منطقة قزوين والرشق األوسط إىل 

أوروبا. يوضح الشكل ٤٫١٥ الطريق إىل خط األنابيب 
املقرتح إىل جانب أنه الخط الرئييس املتوقع من منطقة 

كردستان. يف ٦ أيلول/سبتمرب، رصح املجلس الدويل 
املرشف عىل مرشوع نوباكو بأنه وقع عىل اتفاقية مع بنك 

االستثامر األوريب، والبنك األوريب إلعادة اإلعامر والتنمية 
واتحاد املال الدويل الذي يبدأ عملية تقييم قد ينتج عنها 

يف النهاية حزم متويلية تبلغ أكرث من ٥ بليون دوالر.٤٣٤
بعد اإلعالن عن االتفاق املربم بني حكومة إقليم 

كردستان- RWE أصدرت وزارة النفط يف حكومة العراق 
 (SOMO) ترصيح تقول أن املنظمة العامة لتسويق النفط

هي الهيئة الوحيدة املفوضة بتوقيع العقود لتصدير 
النفط الخام العراقي أو الغاز الطبيعي. أضاف الترصيح 

أن "حكومة إقليم كردستان ليس لها سلطة تصدير النفط 
الخام أو الغاز أو منتجاتهم. وأن أي التزامات أخرى 

من أي هيئة بخالف وزارة النفط بتصدير غاز عرب خط 
أنابيب نوباكو هي التزامات غري سارية." أصدرت حكومة 
إقليم كردستان ترصيح مضاد تؤكد أنها ستستمر يف عقد 

اتفاقيات خاصة بها لتقديم خدمات الطاقة بطريقة 
مضبوطة التوقيت لشعب إقليم كردستان، ٤٣٥ لكن حسب 
التقارير أعلن وزير الطاقة الرتيك أن الغاز القادم من إقليم 
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املصدر: خط أنابيب الغاز نابوكو الدويل، ”الطريق،“ 
www.nabucco-pipeline.com/portal/page/portal/en/pipeline/route, الوصول إليه يف 9/23/2010.
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اإلسرتاتيجية املؤقتة (٢٠٠٩-٢٠١١) أكد البنك الدويل عىل 
أن قدرة العراق عىل تحقيق أهداف التنمية االقتصادية 
تواجه مخاطر هامة يف التنفيذ حيث أنها ترتبط بالوضع 

السيايس واألمني يف العراق وكذلك مخاطر ائتامنية لها 
عالقة بحكومة العراق.٤٤٣ 

دعم تنمية القطاع املايل 
ذكر صندوق النقد الدويل ووكاالت التنمية األمريكية أن 

القطاع املايل العراقي نقطة حيوية يف تحقيق بيئة استثامر 
خاص منتجة. وذكروا عدة أهداف للتنمية واإلصالح منها 

تحقيق مطالب االئتامن الرسمي، جذب رأس املال األجنبي، 
تقديم آليات للمتعهدين لتوسيع أعاملهم وتوليد فرص 

عمل طويلة األجل.٤٤٤ 
ركز الدعم املقدم من وزارة املالية األمريكية، الوكالة 

األمريكية للتنمية الدولية والبنك الدويل بقوة عىل 
التغريات الكبرية. تتضمن هذه املرشوعات الرأسية 

العمل مع البنك املركزي العراقي وتأسيس رشكة عراقية 
للضامنات املرصفية (ضامن القروض إىل املرشوعات 

الصغرية واملتوسطة (SMEs) وهي مؤسسة مالية غري 
مرصفية والرشكة العراقية لتمويل املرشوعات الصغرية 

واملتوسطة إىل جانب مبادرات التنمية لتقوية البيئة 
القانونية والترشيعية للقطاع املايل وتحسني الوصول إىل 

االئتامن. عىل الجانب اآلخر من اإلصالح، تم تصميم 
برنامجني للوكالة األمريكية للتنمية الدولية لتقوية القطاع 
املايل العراقي من خالل توفري سبل وصول أوسع لالئتامن 

وخدمات اإلقراض.٤٤٥ 

برنامج تنمية القطاع املايل العراقي
يف متوز/يوليو قدمت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

عقد جديد من خمس سنوات إىل اتحاد أيكوم للتكنولوجيا 
لتنفيذ برنامج تنمية القطاع املايل العراقي. يهدف الربنامج 
الذي حصل عىل متويل بلغ ٥٣ مليون دوالر من صندوق 
دعم االقتصاد، إىل تحسني سالمة القطاع املايل الخاص من 

خالل بناء املؤسسات واإلصالحات املستهدفة وتحسني 
جودة وتوافر التمويل وتعليم إدارة األعامل.٤٤٦ 

تتضمن األنشطة املتوقعة تقوية اتحادات الصناعة 
الخاصة التي قد تقوم بدور نصري من القطاع الخاص 

لحكومة العراق يف اإلصالح السيايس والقانوين والترشيعي. 
والهدف املعلن هو صياغة اتحاد مهني قوي قادر عىل 

متثيل مصالح القطاع املايل بفاعلية مع البنك املركزي 

مع الحكومة الفيدرالية عىل القضاء الدائم عىل كل هذا 
االنتفاع من الزيت ليس فقط يف حكومة إقليم كردستان 

ولكن يف الحدود العراقية الدولية كلها".٤٣٩ 
ينص القانون األمرييك عىل فرض عقوبات عىل األشخاص 

الذين يبيعون عن دراية البرتول املُكرر إىل إيران (الذي 
وصلت قيمته إىل ١ مليون دوالر أو أكرث أو الذي وصلت 

قيمته اإلجاملية إىل أكرث من ٥ مليون دوالر خالل فرتة ١٢ 
شهر).٤٤٠

الهجامت عىل البنية التحتية للنفط والغاز
تقرر وجود ثالثة هجامت يف هذا الربع عىل منشآت 
النفط والغاز الطبيعي، مقارنة باألربعة أرباع األخرية. 
يف رأي القوات األمريكية يف العراق، مل تتسبب أي من 

الهجامت التي وقعت يف هذه الفرتات يف رضر بالغ ومل 
تؤدي إىل فرتات ممتدة من االنقطاع يف شبكات الغاز أو 
النفط ومل تقم أي جامعة خاصة أو منظمة بأخذ ائتامن 

مقابل هذه الهجامت. وقع الهجوم األول يف ٣ متوز/يوليو 
عندما تسببت عبوة ناسفة يف إلحاق رضر طفيف مبنطقة 
طرد يف خط األنابيب العراقي الرتيك فتوقف تدفق النفط 
يوما واحد فقط. يف ١٢ متوز/يوليو، تعرضت مضخة نفط 

للهجوم عليها يف منطقة الرشيدية يف بغداد، متسببا يف 
اندالع حريق صغري بال أرضار. نتج عن الهجوم الثالث، 
وهو انفجار يف خط غاز برتويل ُمسيّل الذي ميد وحدة 

تعبئة زجاجية يف طاجي، أي أرضار.٤٤١

تنمية القطاع الخاص يف مجاالت غري الهيدروكربون 

إن خلق قطاع خاص قوي وتنويع الصناعات بعيدا عن 
قطاع الغاز والنفط هو تأكيد لخطط التنمية والربامج 

التي تبنتها حكومة العراق ورشكاءها الدوليون يف التنمية. 
خلقت خطة التنمية العراقية وإطار عمل مساعدة 

التنمية يف  العراق التابع ملجموعة األمم املتحدة للتنمية 
وترتيبات  االستعداد التابعة لصندوق النقد الدويل عىل 
مناخ استثامري  جذاب، سوق عمل متحرك، تحسن يف 

األداء واإلنتاجية يف  قطاعات مثل الزراعة والنقل والسياحة 
الدينية والصناعة  واإلنشاء واإلسكان وقطاع أخرى غري 

نفطية مثل مجاالت  التنمية.٤٤٢ وكثري من هذه األهداف 
   (ICI)   متضمن يف الاتفاقية  الدولية المبرمة مع العراق

وهي متوقفة اآلن، بقيادة  حكومة العراق.   يف مذكرته عن 
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الصغري وشبكات ربط األعامل ببعضها. تعمل شبكات مركز 
تنمية األعامل الصغرية عىل ربط املرشوعات بفرص متويل 

مؤسسات التمويالت الصغرية من خالل اإلقراض الخاص.٤٥١
رغم التقدم، تظل مؤسسات التمويالت الصغرية 

معتمدة عىل مساعدة املتربعني. بينام ينصب القطاع الفرع 
للتمويالت الصغرية من نفسه مصدر ائتامن ناضج، ذكرت 

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أن االختبار الصحيح 
لالستدامة يتمثل يف الوصول إىل مركبات التمويل الحساسة 

للسوق.٤٥٢ 

العراقي ومجلس الوزراء والهيئات الحكومية األخرى إىل 
جانب املواطنني العراقيني. من املتوقع أن يساعد الربنامج 

عىل تطوير مكتب ائتامن ومعهد تدريبي وإمكانية 
التدريب البنيك.٤٤٧ 

التجارة 
اعتبارا من ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، أنفق برنامج النمو 

االقتصادي اإلقليمي التابع للوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية حوايل ١ مليون دوالر من ٨٥ مليون دوالر 

مخصصة لدعم برامج مبارشة ممتدة ومتويل متربعني 
ملؤسسات الخدمات املالية الصغرية (MFIs) – وهو 

نشاط اتسع رسيعا منذ إدخاله أول مرة يف ٢٠٠٣. ما بني 
٢٠٠٧ و ٢٠١٠ قررت الوكالة األمريكية للتنمية  الدولية أن 

الصناعة حققت معدل منو تراكمي بلغ ٥٣٪.   ٤٤٨ وخالل 
الربع سنة األول من ٢٠١٠، سجلت مؤسسات  الخدمات 

املالية الصغرية زيادة سنوية بلغت ٣٢٪ و ٤٢٪  يف 
قواعدها النشطة من العمالء. ٤٤٩، كام هو مبني يف  الجدول 

٤٫٨، توجد مؤسسات الخدمات املالية الصغرية اآلن  يف 
املحافظات العراقية الثامين عرش كلها.  

إن القطاع الفرعي العراقي من مؤسسات التمويالت 
الصغرية يتصف بصغر الحجم مقارنة بغريه يف الرشق 
األوسط. إن احتامل النمو كبري جدا، حيث أن نسبة 

اخرتاق السوق أقل من ١٪- مبا فيها األسواق غري املحققة 
بني حوايل ٧ مليون شخص يعيشون ويعملون يف مناطق 

ريفية.٤٥٠ 
تتضمن أنشطة التجارة التابعة لصندوق النقد الدويل 

التجارية العمل عىل تطوير تدفق الطلب الذي يحركه 
اإلقراض (مثل متويل تسلسل القيمة) وتراكم توريد 

االئتامن بحامية مساعدة املتربعني لإلقراض. تقدم التجارة 
أيضا دعم مؤسيس ملؤسسات الخدمات املالية الصغرية، 

صياغة شبكة مؤسسات التمويالت الصغرية، إدخال 
تطبيقات التقنية الجديدة إىل مقدمي ومستخدمي 

مؤسسات التمويالت الصغرية، تطوير إمكانيات املوارد 
البرشية وأفضل املامرسات للصناعات املحلية. قدمت 

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية مثال عىل تطوير أهداف 
تنمية املرشوعات الصغرية وتوافر ائتامن مؤسسات 

التمويالت الصغرية وشبكة مركز تنمية األعامل الصغرية 
(SBDC). تقديم الخمسة عرش شبكة ملراكز تنمية األعامل 

الصغرية التي متولها التجارة يف العراق عدد من الخدمات 
تتضمن التدريب عىل التخطيط لألعامل وإدارتها والتمويل 
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مبجرد وضع املرشوعات التي متلكها الدولة يف أماكنها، تضع 
حكومة العراق فرتة انتقالية من اثنني إىل ثالث سنوات 

(إعادة هيكلة تشغيلية) لتصل إىل منوذج أداء تنافيس قائم 
عىل السوق.٤٥٩

من املحتمل أن يكون تنفيذ عملية إصالح وإعادة 
هيكلة املرشوعات التي متلكها الدولة متقطعة عىل املدى 

القصري. وافقت قوة املهام يف حكومة العراق عىل تأكيد 
إطار عمل األمم املتحدة ملساعدة التنمية يف العراق عىل 
أن نقل املرشوعات التي متلكها الدولة سيتطلب تخفيف 

االستثامرات إلعادة تدريب العاملني ومساعدتهم عىل 
إيجاد الوظائف يف قطاعات اقتصادية أخرى مستدامة. 

عىل املدى الطويل، من املحتمل أن ينتج عن التنفيذ 
الناجح  إلسرتاتيجية إصالح املرشوعات التي متلكها الدولة 
تغريات  متوازية ينظر إليها باعتبارها رضورية لنقل تلك 
املرشوعات  إىل منوذج عميل جديد وجذب املستثمرين 

التجاريني الجدد مبا  فيهم إصالح صناعات الخدمات 
املالية وتحديث القانون  التجاري.٤٦٠ رغم أن كل تحويالت 
املرشوعات التي متلكها  الدولة ال نتوقع أن تكون ناجحة، 
يشري املسئولون يف حكومة  العراق إىل أن بعض الصناعات 

مثل اإلنشاء واملنسوجات  ينظر إليها باعتبار أن لها احتامل 
قوي للنجاح.٤٦١

يتضح املؤرش عىل الحيوية التجارية للمرشوعات التي 
متلكها الدولة يف خصخصة وحدة اسمنت كربالء التي 

متلكها حكومة العراق. يف ٢ ترشين أول/أكتوبر أعلنت 
مجموعة األسهم الخاصة مريشانت بريدج – التي تعرف 

بأنها أكرب مستثمر من القطاع الخاص يف األسهم يف العراق- 
عن اتفاق لتشغيل وإدارة الوحدة بعقد إيجار مدته ١٥ 

توسعت مبادرة الشباب العراقي، بدعم بلغ ١٢ مليون 
دوالر من برنامج السفري الذي يستهدف التنمية واملمول 
من صندوق دعم االقتصاد، يف العمل خارج شبكة مركز 
تنمية األعامل الصغرية التابعة للمنظمة الدولية للتنمية 
األمريكية. يجمع هذا الربنامج البالغ ١٨ شهر بني متويل 

مؤسسات التمويالت الصغرية والخدمات املالية ملراكز 
شبكة تنمية األعامل الصغرية لخلف مرشوعات عمل 

صغرية للشباب العراقي. تتوقع الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية أن يشارك فيها أكرث من ٥٫٠٠٠ شاب عراقي 
خالل الربنامج وأن يبتكرون أكرث من ٢٫٥٠٠ وظيفة 

مبلف تدويري تبلغ مبقدار ٤٫٤ مليون دوالر يف القروض 
الشخصية والجامعية.٤٥٣

نقل املرشوعات العراقية التي متلكها الدولة

خطة الطريق إلعادة هيكلة املرشوعات التي متلكها الدولة
أعدت قوة تنفيذ مهام اإلصالحات االقتصادية يف الحكومة 

العراقية مبعاونة األمم املتحدة والبنك الدويل حالياً، خارطة 
الطريق لإعادة هيكلة المشروعات التي تملكها الدولة 
في العراق، عىل أن تقدم إىل مجلس الوزراء للمصادقة 

عليها.٤٥٤ تقوم أربعة وزارات بتشغيل ١٧٧ مرشوع متلكه 
الدولة: تدير وزارة الصناعة واملعادن (٦٧) مرشوعا، 

وزارة النفط (١٦) مرشوعا، املالية (١٣) مرشوعا، اإلنشاء 
واإلسكان (١١) مرشوع.٤٥٥ يف تقدير قوة املهام يف حكومة 

العراق، يعمل يف املرشوعات التي متلكها الدولة حوايل 
٦٣٣٫٠٠٠ شخص، منهم موظفي املدى الطويل، "وبالنسبة 

ملنشقني سياسيني سابقني وجامعات أخرى خاصة كان 
توفري الوظائف لهم ميثل طريق لتحقيق السالم االجتامعي 

واالستقرار عىل مدار السنوات القليلة املاضية."٤٥٦ 
تقليل دعم موازنة حكومة العراق للمرشوعات التي 

متلكها الدولة ميثل إصالح هيكيل كبري، باألخذ يف االعتبار 
أن هذه املدفوعات متثل قيمة ٥٪ من النفقات الحالية 
واملقرتحة لحكومة العراق عام ٢٠١٠٫٤٥٧ إضافة إىل ذلك 
فإن الدعم الخارج عن املوازنة للمرشوعات التي متلكها 

الدولة يف ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ رمبا أضاف نسبة ٢٥٪ إىل 
املرصوفات السنوية مببلغ أكرب يف ٢٠٠٨ و ٢٠٠٦٫٤٥٨ 

أوصت قوة املهام يف حكومة العراق بأن تتم عملية 
النقل عىل مرحلتني. تفصل الخطوة األوىل املرشوعات التي 

متلكها الدولة عن الوزارات (إعادة هيكلة مؤسسية) مع 
فصل مؤسيس متوافق يوفر وقت لتحدث إعادة الهيكلة. 
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تتحكم وزارة الزراعة يف ثلثي األرض الزراعية، املؤجرة 
أو املمنوحة إىل الفالحني، فتوفر لحكومة العراق نفوذ كبري 

عىل تحديث الصناعة وزيادة اإلنتاج وتحسينات الدخل 
يف املزارع.٤٦٦ إن املبادرة الزراعية لحكومة العراق تركز 

عىل املخصصات القانونية واملوارد الطبيعية وتعرفت عىل 
الري وإدخال البذور والتخزين والزراعة التجارية والخربة 

التطبيقية يف األلبان والدواجن والعضويات كمجاالت 
مرغوبة لالستثامر.٤٦٧ 

برامج الزراعة التي متولها الواليات املتحدة
يقرتب برنامج اإلمناء الزراعي التابع للوكالة األمريكية 

للتنمية الدولية من إمتام دورته التمويلية. أنفق الربنامج 
كل املبالغ املخصصة لها من صندوق دعم االقتصاد وقدرها 

١٤٤ مليون دوالر، يتبقى منها ٣٦٫٢ مليون دوالر مل 
ينفق بعد.٤٦٨ من بني إنجازات إنماء يف ربع السنة الحايل، 
ذكرت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أن دورات تربية 
األسامك التي قدمها برنامج إنماء أنتج ١٩٠٠ ساللة من 

سمك الشبوط املجري املقدمة إىل حضانات القطاع الخاص 
وحكومة العراق- وهي خطوة أوىل تجاه برنامج الزراعة 

املائية املستدام.٤٦٩ 
لبدء مبادرة جديدة تركز عىل إصالح السياسية الزراعية 
يف العراق، أصدرت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية إغراء 
يف ربع السنة الحايل للمقاولني للدخول الزراعية والريفية 

بربنامج البيئة املستدام (RAISE PLUS). بعد توقف 
تلقي هذا العقد بالكمية غري املحددة، قررت الوكالة 

األمريكية للتنمية الدولية إعادة تصميم النشاط بالتشاور 
مع جهاز الزراعة األجنبي يف وزارة الزراعة األمريكية.٤٧٠

اإلسكان واإلنشاء
ذكرت خطة التنمية الوطنية العراقية أن إنشاء املساكن 

الجديدة ميثل حاجة ماسة.٤٧١ إن معدالت النمو السكاين 
العالية وزيادة املدنية والالجئني العائدين واألشخاص 

املرشدين داخليا يسهم يف الطلب املتزايد. تشري التقديرات 
الحالية إىل إمكانية إنشاء اثنني مليون وحدة إضافية 

بحلول عام ٢٠١٥٫٤٧٢ قد يكون اإلسكان عنرص حيوي يف 
قطاع اإلنشاء املستدام (مبا يف ذلك الصناعات املرتبطة 

به)- وهو القطاع الذي سيوفر فرصة إلعادة هيكلة 
ناجحة للمرشوعات التي متلكها الدولة وكذلك منو القطاع 

الخاص.٤٧٣

عام. إىل جانب الرشيك الفرنيس الفارج، من املتوقع أن 
يزيد اإلنتاج السنوي لوحدة اسمنت كربالء من ٣٠٠٫٠٠٠ 

طن إىل حوايل ٢ مليون طن.٤٦٢ 

قوة املهام لألعامل وعمليات االستقرار
حددت وزارة الدفاع قوة مهام لألعامل وعمليات االستقرار 
(TFBSO) يف ٢٠٠٥ ليساعد يف إنعاش واستقرار االقتصاد 
العراقي مبا يف ذلك تقديم املساعدة يف إعادة بدء وتوسيع 

اإلنتاج يف املرشوعات التي متلكها الدولة. وصل إجاميل 
موازنة قوة مهام لألعامل وعمليات االستقرار ما بني العام 

املايل ٢٠٠٧ حتى العام املايل ٢٠١٠ إىل ٥٤٥٫٦ مليون 
منها ٣٦٨٫٦ مليون دوالر من صناديق صيانة وعمليات 

القيادة املركزية و ١٧٤ مليون من صندوق الحرية العراقي 
(IFF)، و٣ مليون من صندوق الطوارئ والنفقات غري 
العادية.٤٦٣ قدم قوة مهام لألعامل وعمليات االستقرار 

تقريرا بأنها التزمت مببلغ ٨٥٫٧ مليون دوالر وأنفقت ٥٢٫٦ 
مليون دوالر عىل مرشوع إعادة التصنيع اعتبارا من ٣٠ 
أيلول/سبتمرب ٢٠١٠. قررت قوة مهام لألعامل وعمليات 

االستقرار أن ٤١ مرشوع متلكه الدولة قادر عىل إعادة 
العمل أو زيادة اإلنتاج املستدام كنتيجة لالستثامرات 

املقدمة من صندوق حرية العراق وأنها ساعدت عرشات 
املصانع األخرى يف أرجاء العراق عىل إعادة البدء والتوسع 
بدون استخدام هذه املخصصات. رغم أنها تقرر استمرار 

مشاركتها يف عرشات املرشوعات للمستثمرين، رصحت 
قوة مهام لألعامل وعمليات االستقرار أن االهتاممات 

األمنية ومطالب الرسية املؤسسية وعدم توافر البيانات 
عن العراق مينع تقديم نتائج قابلة للقياس عن األنشطة 

الحالية.٤٦٤ رغم أن إعادة الحيوية إىل املرشوعات التي 
متلكها الدولة كان جزء من املهمة الجوهرية لقوة مهام 

لألعامل وعمليات االستقرار، فمن غري الواضح ما هو الدور 
الذي لعبته، إن وجد، يف تنمية خريطة الطريق الجديدة 

لإعادة هيكلة المشروعات التي تملكها الدولة في العراق.

الزراعة
إن الزراعة وهي العنرص الثاين يف اإلسهام يف اإليرادات 

الحكومية بعد النفط، صغرية لكنها ذات أهمية تاريخية 
يف اقتصاد العراق. يستورد العراق الذي كان يكفي نفسه 
زراعيا، األغلبية العظمى من املنتجات الغذائية األساسية 

التي يستهلكها. ال تزال الزراعة تلعب دور حيوي يف توفري 
العاملة.٤٦٥
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التنمية التجارية

االنضامم إىل منظمة التجارة العاملية
يساعد مشروع الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية 

والتجارة الدولية حكومة العراق على التعرف على كل 
مجالات إصلاح السياسة التجارية المطلوبة للانضمام إلى 

منظمة التجارة العالمية ودعم وضع القوانين والإجراءات 
المطلوبة لتنفيذها. منذ تطبيقها في ٢٠٠٤، تعمل العراق 
عبر سلسلة من المطالب الإستعدادية، منها مقابلة حزب 

العمل للانضمام لمنظمة التجارة العالمية في ٢٠٠٧٤٨٠ 
وتقديم متابعة على سلسلة من الأسئلة ذات الصلة. ٤٨١ 
وخلال هذه العملية، قدم فريق الانضمام إلى منظمة 

 التجارة العالمية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 
دعم  فني وإداري وإمدادات لحكومة العراق.٤٨٢ 

يبدو أن النطاق املستمر لألنشطة التي تدعم مرشوع 
منظمة  التجارة العاملية، مشكوك فيه بعد أن أثارات 

التعليقات العامة  من وزارة العمل والشئون االجتامعية 
يف آب/أغسطس شكوك  بشأن اهتامم حكومة العراق 
باالنضامم.٤٨٣ ردا عىل  ترصيحات الوزير العامة، قالت 
الوكالة األمريكية للتنمية  الدولية أنها ستنتظر تعيني 

مجلس الوزراء الجديد وستدعم وزير  التجارة الجديد 
إلنجاح جهود االنضامم ملنظمة التجارة  العاملية.   يف أثناء 

ذلك، يستمر مستشارون الوزارة يف الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية يف حضور اجتامعات عن عروض الخدمات 
وتجهيز الوثائق التي يجب تقدميها، يف حالة إعادة مشاركة 

وزير التجارة الجديد يف منظمة التجارة العاملية.٤٨٤ 

البعثات التجارية األمريكية

البعثة التجارية لوزارة التجارة األمريكية 
وفق ما أعلنته وزارة التجارة "تدخل العالقات الثنائية 

العراقية األمريكية مرحلة جديدة من املشاركة السياسية" 
تهدف إىل جلب الخربة العملية إىل العراق يف وقت 

حاسم. ويف هذا الربع من العام، كمتابعة ملؤمتر االستثامر 
واألعامل العراقي األمرييك املنعقد يف ترشين األول/أكتوبر 

٢٠٠٩، املنعقد يف واشنطن العاصمة، قادت الوزارة أول 
بعثة تجارية إىل العراق. استضافت البعثة املنعقدة يف 

العراق خالل ٤-٦ ترشين األول/أكتوبر بقيادة نائب وزير 
التجارة، ١٤ رشكة أمريكية متثل صناعات مختلفة ما بني 

املالحة واالتصاالت والهندسة واإلنشاء.٤٨٥ تلقي املشاركون 

رغم أن الدراسات الحالية لعدد ٣٦٠ تنفيذي دويل يف 
األعامل  التجارية بينت أن هناك أغلبية (٦٤٪) ال تزال 

تعترب العراق  منطقة خطرة عىل األعامل، فإن هناك نسبة 
٤٣٪ ترى اإلنشاء  والعقارات هو القطاع الواعد بخالف 
الطاقة يف االقتصاد  العراقي.٤٧٤ بينت املناقشات الحالية 

للمفتش العام الخاص  إلعادة إعامر العراق مع املسئولني يف 
لجنة االستثامر يف  حكومة إقليم كردستان ويف املوصل أن 
هناك مرشوعات تنمية  إسكانية محدودة جارية يف هذه 
املناطق.٤٧٥ ويف ربع هذا  العام، صدرت إعالنات عن عدة 

اتفاقيات كربى:  
اختارت لجنة االستثامر الوطني العراقي ٣٥ رشكة 

دولية لبناء مليون وحدة سكنية جديدة يف أرجاء 
العراق منها ٢٤٤٫٠٠٠ وحدة يف بغداد، ١٠٠٫٠٠٠ يف 

املوصل و ٨٠٫٠٠٠ يف البرصة. من املتوقع التوقيع عىل 
العقود األخرية يف الربع التايل من العام، تبلغ اإلنشاءات 

املحددة لإلمتام يف العاملني تكلفة ٥٠ بليون دوالر.٤٧٦ 
تخطط رشكة عقارات عراقية أردنية، أمواج 
الدولية، إلنشاء ٣٥٠٠ شقة وفندق وبرج مكاتب 

ومركز تسوق كجزء من تنمية "بوابات بغداد". من 
املخطط للمرشوع الذي يتكلف ٢٣٨ مليون أن ينتهي 

يف ٢٠١٤٫٤٧٧ 
من املزمع أن تتضمن أول مدينة عراقية صغرية- 

وهي قرية أعامل عىل مسافة ٣٠ دقيقة من بغداد- 
مكاتب ومطاعم وفنادق وبنوك ومتاجر واستئجار 

سيارات وفروع حكومية. حسب لجنة االستثامر 
يف بغداد، سوف تبني املدينة الصغرية بتكلفة ٢٥٠ 

مليون دوالر لتجذب استثامرات أجنبية مبارشة، والتي 
يثبطها املخاوف األمنية وعدم االستقرار. من املزمع 
لهذا املرشوع أن يكتمل يف فرتة من ثالث إىل خمس 

سنوات.٤٧٨ 
وافقت الرشكة اإلماراتية يف هذا الربع من العام 

عىل بناء مجمع سكني يف محافظة كربالء تتضمن 
مركز تجاري وعربت أيضا عن اهتاممها ببناء مرشوعات 

فندقية وسياحية يف املستقبل.٤٧٩ 
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بعثة غرفة التجارة األمريكية 
أجرت مبادرة األعامل التجارية العراقية (IBI) يف غرفة 

التجارة األمريكية بعثة مدتها أسبوع واحد إىل العراق يف 
الفرتة ما بني متوز/يوليو - آب/أغسطس ٢٠١٠ ملناقشة 
االحتياجات املستمرة واملستقبلية إلعادة البناء. قامت 

البعثة بزيارة بغداد والبرصة، حيث شارك العديد 
من املسئولني رفيعي املستوى يف حكومة العراق يف 

االجتامعات- مبا فيها محافظ البرصة واملستشار األول 
لوزارة التجارة العراقية ونائب املدير العام إلدارة العالقات 

االقتصادية الخارجية، إدارة تنمية القطاع الخاص، هيئة 
حبوب العراق، رشكة عامة ملواد اإلنشاء و رشكة عامة 

للمواد الغذائية.٤٨٨
أكد املستشارون من غرفة التجارة عىل الحاجة للبناء 

عىل القوة الدافعة الناتجة عن مكاسب االستقرار السيايس 
واألمن. كانت جولة الصيف متهيدا لسلسلة من األحداث 

املتعلقة بالعراق خططت لها مبادرة األعامل التجارية 
العراقية يف عام ٢٠١٠ مبا فيها االجتامعات املنعقدة 
يف واشنطن العاصمة يف أيلول/سبتمرب مع املسئولني 

األمريكيني واملسئولني من التجارة العراقية إىل جانب 
بعثة تجارية ثالثة إىل العراق يف ترشين الثاين/نوفمرب. 

سوف تستعرض البعثة التالية األحداث يف بغداد، البرصة 
وأربيل.٤٨٩ ◆

معلومات مبارشة عن السوق وسبل الوصول إىل صناع 
القرار يف الحكومة باإلضافة إىل اجتامعات فردية مع الوكالء 

املحتملني واملوزعني واملشاركني.٤٨٦ 
يف اجتامع مع رئيس لجنة االستثامر الوطني العراقي 
أثناء وجوده يف بغداد، كرر نائب الوزير فوائد تصديق 

حكومة العراق عىل اتفاقية إطار االستثامر والتجارة، اتحاد 
االستثامر الخاص فيام وراء البحار، اتفاقية تحفيز االستثامر 
ومذكرة التفاهم للتعاون يف دعم اإلصالح وبناء اإلمكانيات 

يف قطاع الزراعة. كان املقصود من هذه االتفاقيات بعد 
التوقيع عليها يف ٢٠٠٥ أن تساعد العراق عىل التوسع يف 

اإلصالحات الترشيعية لتعزيز االستثامر.٤٨٧ 
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السنوي السابق و٢٣ ميجا وات (٣٪) عن الربع السنوي 
نفسه من العام املايض. متثل توليد الطاقة الكهربائية يف 
إيران ٧٧٪ من هذه الواردات.٤٩٣ وتم استرياد البقية من 

تركيا إىل محافظة دهوك يف إقليم كردستان. ومن املقرر أن 
تنتهي االتفاقية عىل الواردات الرتكية بحلول نهاية عام ٢٠١٠، 

ومن املرجح أن يتأثر قرار التجديد بتوقيت بدأ تشغيل 
محطة ٥٠٠ ميجا وات للطاقة اململوكة للقطاع الخاص والتي 

هي تحت اإلنشاء يف مدينة دهوك. وتتوقع حكومة إقليم 
كردستان حاليا أن اثنان من وحدات املصنع األربعة ستكون 
عىل خط التشغيل بحلول نهاية السنة، وأن االثنان اآلخران 

سوف يبدأ العمل بهام يف شباط/فرباير ٢٠١١٫٤٩٤ 

النمو يف الطلب
النمو يف إمدادات الكهرباء مل يواكب الطلب. منذ ٢٠٠٣- 

عندما قامت لألمم املتحدة برفع العقوبات االقتصادية 
عن العراق، وأثارت سلطة االئتالف املؤقتة التوقعات بأن 

العراقيني سوف يكون لديهم قريبا السلطة الوافرة، وبدأت 
الواليات املتحدة واملجتمع الدويل العمل مع العراق إلعادة 

بناء بنيتها التحتية واقتصادها- الطلب عىل الكهرباء 
يزيد باطراد. وقد تدفقت األجهزة الكهربائية إىل العراق 

من مختلف أنحاء العامل، وقام العراقيني برشاء أجهزة 
التلفزيون الجديدة، والثالجات، والسخانات، ومكيفات 

الهواء. كام أضاف أيضا بناء محطات جديدة ملعالجة املياه, 
واملستشفيات، واملباين التجارية، واملدارس إىل التحميل 

الكهرباء

بحلول ٣٠ أيلول/سبتمرب،٢٠١٠, التزمت الواليات املتحدة 
األمريكية مببلغ ٥٫٠٦ مليون دوالر أمرييك وأنفقت نحو 

٤٫٩٥ مليار دوالر أمرييك لتحسني توليد ونقل وتوزيع العراق 
للكهرباء.٤٩٠ 

العرض والطلب
يف هذا الربع السنوي, كان متوسط العرض العراقي للكهرباء 

والطلب املقدر للكهرباء والفجوة ما بني العرض والطلب 
 ,(MW) أعىل من أى وقت مىض. ومبتوسط ٦،٥٤٠ ميجا وات

كان عرض هذا الربع السنوي (والذي تضمن الواردات) 
للشبكة املحلية العراقية حوايل ١٠٢ ميجا وات، أو اقل من 

٢٪, وبأعاله تعيني الرقم السابق عاليا خالل نفس الربع 
السنوي العام السابق. وىف نفس الفرتة الزمنية التي تبلغ عاما 
واحدا, زاد متوسط الطلب عىل الكهرباء بنسبة ٢،٣٧٨ ميجا 
وات أو ٢٣٪ للوصول إىل ١٢،٦٠٤ ميجا وات. وىف هذا الربع 
استوىف العرض ٥٢٪ من الطلب املقدر, باملقارنة مع ٦٣٪ يف 

خالل نفس الربع السنوي العام السابق.٤٩١

اإلنتاج والواردات
وصل متوسط إنتاج محطة التوليد الكهربايئ إىل ٥،٨٩٤ ميجا 

وات يف هذا الربع السنوي، أعىل بنسبة ٨٪ من الربع السنوي 
السابق و٢٪ من نفس الربع السنوي يف العام السابق. وكان 
أهم عامل هو زيادة الناتج من املحطات الكهرومائية. فقد 
ارتفع إنتاج الطاقة الكهرومائية مبا يصل إىل ٢٢٤ ميجا وات 

(٥٦٪) عن العام السابق ووصل إىل أعىل مستوى له يف ثالث 
سنوات: وزاد الناتج من مصانع الديزل مبقدار ١٣٤ ميجا وات 

٨٥٪ ( وذلك يف املقام األول بسبب تشغيل "مركب الطاقة" 
يف البرصة. وقد قوبلت هذه الزيادات جزئيا بانخفاض الناتج 

من احرتاق التوربينات ومحطات توليد الطاقة الحرارية. 
وباملقارنة بالربع السنوي نفسه من العام املايض، وانخفض 

إنتاج توربينات االحرتاق بنسبة ٦٥ ميجا وات (٢٪)، يف حني 
انخفضت الحرارية بنسبة ١٨٨ ميجا وات (٩٪)، وذلك أساسا 

بسبب االنقطاع غري املخطط لها.٤٩٢
وبلغ متوسط واردات الكهرباء ٦٤٦ ميجا وات يف هذا 
الربع السنوي، بانخفاض ١٠٠ ميجا وات (١٣٪) عن الربع 

الخدمات العامة
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معينة املسئولية عن هذه الهجامت, إال أن منظمة القاعدة 

يف العراق قد قامت مبهاجمة أبراج الكهرباء عىل مدى 
األشهر القليلة املاضية كجزء من حملة االبتزاز لرفع األموال 

التشغيلية للمنظمة.٤٩٧ 

الجهود لزيادة املؤن
وىف تقرير لسالح الهندسة يف الجيش األمرييك أنه قد 

استكمل أكرث من ٦٠٠ مرشوع كهريب يف العراق.٤٩٨ وعندما 
سئل قائد كتيبة عرب األطليس يف سالح الهندسة يف الجيش 

األمرييك يف هذا الربع السنوي عن متى ميكن توقع حصول 
العراق عىل طاقة كهربائية ملدة ٢٤ ساعة يف اليوم, قدر أن 

العراق لن تحصل عىل بنية تحتية يف مكانها- من ضمنها 
مرافق التوليد والنقل والتوزيع- ليك تفي مبستوى ٢٠١٠ من 
الطلب حتى ٢٠١٣ أو ٢٠١٤ أيهام أسبق. وعالوة عىل ذلك، 
فقد اعرتف بأن النمو االقتصادي يف العراق سيستمر يف دفع 

الطلب فوق مستوى اليوم.٤٩٩

خطة الكهرباء الرئيسية
وفقا للسفارة األمريكية يف بغداد, فان تقرير توليد خطة 

الكهرباء الرئيسية برعاية الواليات املتحدة األمريكية, واملحرر 
يف ٢٤ آب/أغسطس، يقوم بعمل عدة توصيات إىل وزارة 

عىل الشبكة الوطنية. ورمبا يكون صناعة النفط والغاز، 
أكرب مستهلك صناعي يف العراق للكهرباء، عىل حافة النمو 
الرسيع. وعالوة عىل ذلك، ال يبقى فقط سعر الكهرباء من 

الشبكة الوطنية منخفض بشكل مصطنع عن طريق اإلعانات 
الحكومية، لكنه يفتقر أيضا إىل وزارة الكهرباء (MOE) إىل 

النظم الالزمة مبا يف ذلك األمتار الكهربية لفواتري العمالء. 
ويعكس الطلب املسجل يف هذا الربع كل هذه العوامل, 

والتي تفاقمت بحرارة الصيف.٤٩٥
ووفقا للخطة الرئيسية للكهرباء ملجلس العمل األمرييك 

والتي أعدها بارسونز برينكريهوف بالتشاور مع وزارة 
الكهرباء، سوف يرتفع الطلب عىل األرجح مبا يقرب من 
١٠٪ سنويا عىل مدى من ٥ إىل ١٠ سنوات مقبلة، وتتبع 

تقريبا النمو يف الناتج املحيل اإلجاميل املقدر. وتقدر أيضا 
الخطة التقديرات أن تكلفة الفرصة للعراق منو االقتصادي 
غري محقق بسبب نقص الكهرباء حوايل ٤٢ مليار دوالر يف 

العام.٤٩٦
ملعلومات عن املعدالت الربع سنوية من اإلنتاج املحيل 

والواردات، بالنسبة إىل الطلب املقدر، منذ متوز/يوليو ٢٠٠٩، 
انظر الشكل ٤٫١٦. وملعلومات عن الطلب والعرض الربع 

سنوي منذ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤، راجع اإلدراج الذي 
يصاحب هذا التقرير.

هجامت عىل البنية التحتية الكهربية
يستمر عدد الهجامت عىل البنية التحتية يف ٢٠١٠ يف االرتفاع 
من ٢ يف الربع السنوي األول، إىل ١٦ يف الربع السنوي الثاين، 
إىل ما ال يقل عن ٣٢ يف الربع السنوي الثالث. ووفقا للقوات 
األمريكية يف العراق, فان ١٣ من هجامت هذا الربع السنوي 

قد تسببت يف بعض الدمار. أحداها, يف ١٢ آب/أغسطس 
عىل محطة الغاز لتوليد الطاقة يف املوصل, أدت إىل توقف 

اإلنتاج يف املصنع ملدة يومني، وتعطيل اإلمدادات عن الشبكة 

الوطنية:
ويبدو أن معظم الهجامت يف هذا الربع السنوي متلك 

أبراج بث لالستهداف، وتحتاج عموما إىل إصالحات تم 
االنتهاء منها يف غضون بضعة أيام. ووفقا للقوات األمريكية 
يف العراق، فعىل الرغم من أنه مل تتحمل جامعة أو منظمة 
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عطاءات يف أربع مشاريع إنتاج كهرباء مستقلة مع وحدات 
جرنال إلكرتيك من الصفقة الكربى يف نهاية ترشين األول/

أكتوبر. هذه العملية متخلفة عن الجدول الزمني.٥٠٢
يف املقام األول ونتيجة للمشاريع التي متولها الواليات 

املتحدة، تقوم محطات توربينات االحرتاق اآلن بتوليد 
أكرب حصة من الكهرباء يف العراق. ومع ذلك من ناحية 

املخرجات، أن أكرب محطة للطاقة فردية تعمل اآلن يف العراق 
هي محطة املُسيب الحرارية، والتي بها ١٢٠٠ ميجا وات 

من لوحة القدرة، وأنتجت متوسط ٦٨٧ ميجا وات يف هذا 
الربع السنوي. ومن ناحية ألواح القدرة, فان اكرب محطة هي 
محطة بايجى الحرارية (بقدرة ١٣٢٠ ميجا وات، ولكن ٣٠٩ 
ميجا وات فقط من اإلنتاج).٥٠٣ ويف هذا الربع السنوي، كان 
هناك ترصيحني عىل األقل بشأن خطط لبناء محطات طاقة 

حرارية جديدة التي ميكن أن تساوي أو تفوق كثريا قدرة 
محطات املسيب وبيجي:

وقد وقع وزير الكهرباء مذكرة تفاهم يف متوز/يوليو 
مع رشكة الستوم الفرنسية الهندسية لثالثة مشاريع بنية 
التحتية للكهرباء، مبا يف ذلك تطوير تسليم مفتاح محطة 
طاقة حرارية بقوة النفط يف البرصة ١٢٠٠ ميجا وات.٥٠٤ 

يف أيلول/سبتمرب وافق مجلس الوزراء (CoM) عىل 
طلب وزارة الكهرباء بالتوسع يف قدرة املحطة الحرارية 

الجديدة التي قامت كهرباء شانجهاى ببنائها يف محافظة 
الوسيط. عندما بدا البناء يف ٢٠٠٨, كانت قدرة املصنع 

١٣٢٠ ميجا وات. ومن املمكن لوحدات التوليد اإلضافية 
التي رصح بها مجلس الوزراء أن تضاعف تقريبا القدرة 

املخطط لها. وبقرتها التي تبلغ ٢،٥٤٠ ميجا وات, من 
املمكن أن تكون محطة الوسيط هي اكرب محطة طاقة يف 

العراق.٥٠٥

املشاريع التي متولها الواليات املتحدة األمريكية املكتملة 
أخريا واملستمرة

أصدر سالح الهندسة يف الجيش األمرييك تقرير حول إكامله 
ستة مشاريع كهربية, بقيمة مركبة تبلغ ١٥٫٣ مليون دوالر 

أمرييك, يف هذا الربع السنوي. قام بتمويلهم جميعا صندوق 
دعم االقتصاد. كان أكرب مرشوع بقيمة ٥٫٨ مليون دوالر 

أمرييك لبناء خطوط نقل فوق وتحت األرض بني العباسية 
والحرية يف محافظة النجف.٥٠٦

وىف ٣٠ أيلول/سبتمرب،٢٠١٠ استمر العمل يف ١٩ كهريب 
خاص بسالح الهندسة يف الجيش األمرييك, بقيمة مركبة تبلغ 

١٢٢٫٤ مليون. أكرب اثنني- بناء املحطات الفرعية الفارايب 

الكهرباء ملعالجة الفجوة بني العرض والطلب. ومن ضمنها 
يدعو التقرير إىل استمرار استرياد الكهرباء من مصادر أجنبية 

واىل التنفيذ املعجل لعمليات تعاقد الهندسة واملشرتيات، 
واإلنشاءات (EPC) لوزارة الكهرباء لرشاء توربينات جرنال 

إلكرتيك يف إطار "الصفقة الكبرية." يوىص أيضا التقرير 
بأن تتحول وزارة الكهرباء إىل استخدام الغاز الطبيعي 

كوقود للمولدات مبجرد أن تتواجد البنية التحتية الرضورية 
للمواصالت، ولكنها تقدر أن وزارة الكهرباء ستحتاج إىل 
االعتامد أساسا عىل زيت الوقود الثقيل ملد من ٣ إىل ٥ 
سنوات. ويشري التقرير إىل أن عروض الطاقة املتجددة 

تقدم احتامل ضئيل فوري ألنها ليست قادرة عىل املنافسة 
اقتصاديا.٥٠٠

قدرات الجيل الجديد
وىف تقارير السفارة األمريكية يف بغداد أنه ال توجد تطورات 

جديدة ملحوظة يف هذا الربع السنوي فيام يتعلق بوزارة 
الكهرباء يف "صفقة املسار الرسيع" لبناء ثالث محطات 

جديدة لتوليد الكهرباء باستخدام توربينات االحرتاق التي 
 URUK تم رشاؤها من رشكة جرنال إلكرتيك. وقد بدأت
للخدمات الهندسية, ومقاول موقع التاجي العمل يف أيار/

مايو ٢٠١٠. كام بدأت SNC- الفلني ومؤسسة التمويل 
الدولية, اتحاد املقاولني ملواقع الحال وكربالء, يف إخالء املواقع 

ولكن مل يبدءوا بعد يف التحرك إىل املواقع يف انتظار مسألة 
خطاب االعتامد.٥٠١

وخطابات االعتامد التي تضمنتها الصفقة الكربى مع 
جرنال إلكرتيك وسيمنز قد تم متويلها بالكامل. وتعكف 

اآلن وزارة الكهرباء عىل عملية التعاقد للهندسة واملشرتيات 
واإلنشاء لرتكيب ٢٠ من توربينات جرنال إلكرتيك ١٢٥ ميجا 

وات يف ثالثة مواقع: الخريات، قوداس، ونينوى. وىف آب/
أغسطس, قبلت وزارة الكهرباء ٣٢ مزايدة لهذه املواقع, 

وبعد ذلك تم تحديد القامئة بأربع مزايدات فقط للموقع. 
وتتوقع السفارة األمريكية يف بغداد أن يتم توزيع الجوائز 

النهائية يف أواخر شهر ترشين األول/أكتوبر وان العمل سيبدأ 
يف املواقع يف أوائل عام ٢٠١١ ويكتمل يف غضون عامني. 

وبعد أن يتم تشغيل هذه التوربينات, سيقومون بإضافة 
مجموع ٢٥٠٠ ميجا وات من لوحة قدرة التوليد إىل الشبكة 
العراقية. ووفقا للسفارة, فان خطط وزارة الكهرباء للتعاقد 

عىل مواقع إضافية للهندسة واملشرتيات واإلنشاء لرشكة 
جرنال إلكرتيك وسيمنز يف املستقبل غري واضحة يف الوقت 

الحايل. وتتوقع وزارة الكهرباء أن تقوم بعمل مناقصة لتقديم 
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مشاريع املياه التي متولها الواليات املتحدة املياه الصالحة 
للرشب لنحو ٩ مليون عراقي.٥١٣ بينام أبلغ مسئولون 

عراقيون املفتش العام إلعادة إعامر العراق أنهم سعداء 
بعدد من مشاريع املياه "الجيدة" التي متولها الواليات 

املتحدة، ولكنهم اشتكوا أيضا من تنفيذ بعض املشاريع دون 
إرشاف الحكومة العراقية وأخرى غريها بنيت بطريقة سيئة 

أو تركت غري مكتملة.٥١٤ 
وقد أيد تقييم املفتش العام إلعادة إعامر العراق ملحطتي 

معالجة املياه املمولني عن طريق صندوق إغاثة وإعادة 
اعامر العراق هذه الرسالة املختلطة: ٥١٥

من ناحية، وجد املفتش العام إلعادة إعامر العراق 
أن محطة إفراز ملعالجة املياه ذات ١٨٥ مليون دوالر يف 

إقليم كردستان تم تشغيلها بقدرة قرابة ١٠٠٪، وان ٨٨٪ 
من األشخاص الذين يخدمهم املصنع راضيني عن توفر 

املياه, و٨٥٪ راضيني عن جودة املياه. 
عىل الجانب اآلخر وجد املفتش العام إلعادة إعامر 

العراق أن محطة النارصية ملعالجة املياه ذات ٢٧٧ مليون 
دوالر، كانت تنتج مياه بنسبة ٦١٪ من قدرتها (الرقم 

الذي انخفض إىل ٢٠٪ كلام اعتمد املصنع عىل املولدات 
الكهربائية بسبب انقطاع الكهرباء), وأن ٢٣٪ من 

وجميلة يف مدينة الصدر وبناء آخر يف الرمادي – هي 
مشاريع الكهرباء سالح الهندسة يف الجيش األمرييك املمولة 

من صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق. وقد بدأ كل من 
املرشوعني يف عام ٢٠٠٦، ومن املتوقع اآلن أن يكتملوا بحلول 
كانون الثاين/يناير ٢٠١١ بتكلفة إجاملية ٨٣٠٩ مليون دوالر 

أمرييك. املشاريع األخرى املستمرة واىل يبلغ مجموعها ٤٥ 
مليون دوالر أمرييك, ميولها صندوق دعم االقتصاد.٥٠٧

ووفقا للقوات األمريكية يف العراق, فقد جرى العمل يف 
٢٩ مرشوع كهرباء تم متويلهم عن طريق اعتامدات السنة 

املالية ٢٠١٠ الخاصة بربنامج االستجابة الطارئة للقائد 
(CERP) يف بداية هذا الربع السنوي. القيمة املركبة لهذه 

املرشوعات ١١٫٩ مليون دوالر أمرييك وتراوحت بني ١٣،٥٠٠ 
إىل ٧٤٥،٤٨٤ دوالر أمرييك. ومن بني الستة مشاريع الجارية 

التى بلغت قيمتها أكرث من ٥٠٠٠٠٠ دوالر أمرييك، هناك 
أربعة لتصميم وتركيب، واختبار خطوط التغذية يف مناطق 

مختلفة من الديوانية، وكان من املتوقع أن تتكلف معا 
أكرث من ٢٫٥ مليون دوالر. أما املرشوعان اآلخران لربنامج 
االستجابة الطارئة للقائد (تكلفة أحدهام ٦٦٧،٠٠٠ دوالر 

أمرييك واآلخر ٦٠٠,٠٠٠ دوالر أمرييك) كانا من أجل صيانة 
محطات الكهرباء يف واسط.٥٠٨

املياه والرصف الصحي

لقد تحسنت خدمات املياه والرصف الصحي للعديد من 
العراقيني منذ عام ٢٠٠٣، ولكن جزءا كبريا من السكان ال 
يزال يفتقر إىل فرص الحصول عىل هذه الخدمات العامة 
األساسية. وفقا لوزارة البلديات واألشغال العامة العراقية، 

متلك العراق حاليا ٢٥١ محطة معالجة مياه و٢٣٣٠ وحدة 
ضغط مياه إضافية ووحدات تناضح عكيس.٥٠٩ و حوايل ٨٠٪ 
من العراقيني الذين يعيشون خارج بغداد وإقليم كردستان 

يحصلون عىل املياه الصالحة للرشب، يف حني ارتفع الرقم إىل 
٨٩٪ يف بغداد، وأكرث من ٤٠٪ من العراقيني يحصلون اآلن 

عىل معالجة مياه الرصف الصحي.٥١٠ وللمساعدة يف معالجة 
الطلب الذي مل يتم تلبيته، طلبت الحكومة العراقية ٥٫٥ 

مليار دوالر يف مشاريع املياه والرصف الصحي.٥١١
وبحلول ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، خصصت الواليات 
املتحدة ٢٫٦٥ مليار دوالر أمرييك، وأنفقت ٢٫٥٦ مليار 

دوالر أمرييك إلعادة تأهيل قطاعات املياه والرصف الصحي 
يف العراق.٥١٢ ووفقا للسفارة األمريكية يف بغداد، قدمت 
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املحافظات- يف شبكة مياه دوكان السليامنية بزيادة طول 
عمر البنية التحتية واالستدامة وتحسني نظام التشغيل. 

أما عن مرشوع محطة ضخ نظام املجاري يف 
الفالوجة F٥ والذي ميوله صندوق إغاثة وإعادة إعامر 

العراق مببلغ ٤٫٩ مليون دوالر هو جزء من مرشوع 
معالجة مياه الرصف يف الفالوجة والجارى تشغيله، وهو 

جهد ٩٨ مليون دوالر لتوفري خدمة الرصف الصحي 
للسكان يف محافظة األنبار.

وقد تم االنتهاء من الخطة الرئيسية للمياه والرصف 
الصحي ملحافظة بابل والبالغ ٤٫١ مليون دوالر والتى 

ميولها صندوق دعم االقتصاد يف أيلول/سبتمرب.

وىف نهاية الربع السنوي أصبح لسالح الهندسة يف الجيش 
األمرييك ٣٠ مرشوع مياه ورصف صحي مع قيمة مركبة 
١٥١٫٧ مليون دوالر.٥١٩ وتضمنت أكرب ثالثة مشاريع قام 

بتمويلها صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق اآليت:
مرصف الفرات الرشقية. كان من املقرر يف األصل 

أن يكتمل يف كانون الثاين/يناير ٢٠٠٩، ومن املتوقع اآلن 
انتهاء هذا املرشوع بحلول ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠ 

والذى يبلغ تكلفته ٣٨٫٥ مليون دوالر. ويهدف املرشوع 
إىل تعزيز قدرات الري يف العراق عن طريق استصالح 

أكرث من ٥٨,٠٠٠ هكتار من األرايض الزراعية وإزالة 
الفائض من املياه املالحة من أكرث من ٤٠٠،٠٠٠ هكتار 
من األرايض املروية. وقد تأجل املرشوع بسبب قضايا 

العقارات والحاجة إىل معابر إضافية.٥٢٠
نظام رصف نفايات املياه يف الفالوجا. أن املرشوع 

الذي بلغ ٣١٫٧ مليون دوالر هو "العمود الفقري" لنظام 
معالجة نفايات املياه يف الفالوجا. بدءا من عام ٢٠٠٦، 
تعرض بناء النظام لتأخري متعدد نظرا لتعقد التصميم، 

ونقص العاملة املاهرة املتاحة، ما اسامه مسئول الجيش 
األمرييك الوضع األمني "النشط". ومن املتوقع اآلن 
االنتهاء من هذا الجزء من املرشوع يف كانون األول/

ديسمرب ٢٠١٠ بعد أن كان مقرر مسبقا نيسان/أبريل 
٢٠١٠ بعد اإلعالن عن خطط تحجيم. وتم تحديد آذار/

مارس ٢٠١١ الستكامل توصيالت الرصف الصحي إىل ٩٣٠٠ 
منزل عراقي.٥٢١ 

مرشوع مشكاب إلمدادات املياه. وتم اآلن تحديد 
نهاية العام لالنتهاء من هذا املرشوع الذي يبلغ ٢٣٫٦ 

مليون دوالر لبناء محطة ملعالجة املياه يف محافظة 

األشخاص الذين يخدمهم املصنع راضيني عن توفر املياه, 
و٥٪ راضيني عن جودة املياه.

ملراجعة تقييم املفتش العام إلعادة إعامر العراق لهذين 
املحطتني، انظر الباب ٥.

توفر املياه
وقد أدى زيادة هطول األمطار إىل زيادة ارتفاع يف مستجمع 

أمطار دجلة والفرات بنسبة ١٥٠٪ -٣٠٠٪ خالل النصف 
األول من هذا العام، و ما زالت العراق تعاين من عدم وجود 

ما يكفي من املياه ألغراض الري والرشب. ومن املتوقع 
أن تكون مستويات املياه لعام ٢٠١٠ مساوية أو أعىل من 

مستويات العام املايض، ولكن األمر سيستغرق وقتا للعراق 
للتعايف من اآلثار املتبقية من الجفاف الذي طال أمده. 

ويف آذار/مارس، توقع مسئولو وزارة املوارد املائية أن توفر 
املياه سيكون أسوأ يف عام ٢٠١٠ مام كان عليه يف السنوات 
السابقة، عىل الرغم من زيادة األمطار، وذلك ألن أكرث من 
٧٠٪ من املياه يف العراق تنبع من خارج العراق. ومل تصل 

املحادثات حول تقاسم املياه مع الدول املجاورة للعراق ألي 
نتائج بعد. وقد قرر املسئولني العراقيني أنهم ال يستطيعون 

رشاء املاء الكايف لتعويض النقص. وباإلضافة إىل هذه املشاكل، 
تسبب انخفاض تدفق املياه يف قناة شط العرب يف جنوب 

العراق ارتجاع كبري من املياه املالحة للغاية من الخليج 
الفاريس، يف مشاكل فنية يف سد املوصل والتي قد قللت من 
كمية املياه التي ميكن السيطرة عليها و تخزينها يف املوقع، 

وبعض نظم الري تقوم بإهدار املياه بسبب سوء التصميم.٥١٦

املشاريع التي متولها الواليات املتحدة األمريكية املكتملة 
أخريا واملستمرة

ويف تقرير لسالح الهندسة يف الجيش األمرييك ذكر أنه 
بحلول ٣٠ أيلول/سبتمرب،٢٠١٠، قد اكتمل ٩٢٤ من املشاريع 
املتعلقة باملياه بقيمة ١٫٥ مليار دوالر.٥١٧ وىف الربع السنوي 

الحايل اكتمل تسعة مرشوعات بقيمة مركبة تبلغ ٢٨٫٩ 
مليون دوالر، متضمنة ما ييل:٥١٨

ومرشوع جارما للتغذية العكسية للمياه والذى موله 
صندوق دعم االقتصاد مببلغ ١٠ مليون دوالر يف محافظة 
البرصة قام بتحديث نظام الوحدة املركبة ملعالجة املياه. 

وقد قام برنامج التشغيل والصيانة بقيمة ٤٫٧ 
مليون دوالر -الذي متوله أموال لجان إعادة اعامر وتنمية 

	�Ü�3�	������	��O�)�	l�;�
	��aØ�	%$	16���#�	L��Y

	E��Y	l��	%$	/:,@���
.�$G�

/$����	��$���



������	�����	�����	����	�����	����� I  QPV

������	16	��������

٥٣ مليون دوالر. وقد أبلغ سالح الهندسة يف الجيش األمرييك 
أن تشييد مرافق الدعم يف امليناء – الجزء من املرشوع 

الذي يتكلف ٤٦ مليون دوالر والذي يتضمن توزيع الطاقة، 
وإمدادات املياه وتوزيعها، و البنية التحتية للتزود بالوقود، 
والوصول إىل الطريق، واإلضاءة- قد اكتمل منه ٩٨٪ واملقرر 

أن يكتمل بحلول ١٧ ترشين األول/أكتوبر ٢٠١٠٫٥٢٦ باإلضافة 
إىل ذلك، فإّن املرشوع الذي يتكلف ٤٩٨,٠٠٠ دوالر واملمول 

من برنامج االستجابة الطارئة للقائد لتوفري ١٠ عوامات 
مالحة من الصلب كان العمل به ال يزال جارياً مع بداية هذا 

الربع السنوي.٥٢٧
 (DoT) ويف الوقت نفسه، عملت وزارة النقل األمريكية

مع املسئولني العراقيني لتحسني قدرة الشحن يف أم قرص، 
الذي كان مقيدا من جراء رواسب مجاري املياه واألنقاض 

املتبقية من الحرب.٥٢٨ ومع اكتامل إزالة األنقاض من 
الرصيف رقم ٤، ذكرت وزارة النقل العراقية (MOT ) أن 

كال من ميناء أم قرص وقناة الزبري خاليني من األنقاض.٥٢٩ تم 
إعادة تأهيل البنية التحتية للميناء- مبا يف ذلك الرافعات، 

وخطوط السكك الحديدية والطرق واالتصاالت، وقد أصدرت 
سلطة امليناء العقود التجارية لعدد من األرصفة.٥٣٠ 

وبالطريقة التى تم بها إخالء السفن الكبرية، أعلنت وزارة 
التجارة افتتاح محطات جديدة لتحميل الحاويات يف ميناء أم 

قرص، فضال عن عقود جديدة مع رشكات من أملانيا وفرنسا 
والكويت وبريطانيا العظمى، واإلمارات العربية املتحدة 

إلعادة بناء املزيد من املحطات.٥٣١ 

الطرق والكباري
ذكر سالح الهندسة يف الجيش االمريىك انه أكمل ٢٩٧ 

طريق قرية وطرق رسيعة بحلول ٣٠ أيلول/سبتمرب,٢٠١٠ 
و١٦ مرشوع إضايف يجرى العمل بهم هذا الربع السنوي. 
انتهاء منحة متويل ثالثة مشاريع كربى يف محافظة صالح 

النجف. تم تصميم املرفق لتوفري مياه الرشب النقية إىل 
حوايل ٢٠٠،٠٠٠ ساكن.٥٢٢

ومن بني املشاريع األخرى الجاري التي يقوم سالح 
الهندسة يف الجيش األمرييك بإنشائها شبكة الكيبالء للرصف 

الصحي والعواصف وشبكة العباس لتجميع القاممة، وكال 
منهم يف محافظة البرصة. وكل من هذين املرشوعني الذين 

قام بتمويلهم صندوق دعم االقتصاد كل منها يتكلف ما يزيد 
قليالً عن ١١ مليون دوالر ومن املتوقع أن يكتمل يف ربيع أو 

صيف ٢٠١١٫٥٢٣
اعتبارا من بداية هذا الربع السنوي، كان هناك ١٠٦ 

مرشوع مياه ورصف صحي جارى العمل بهم ممولة من 
اعتامدات السنة املالية ٢٠١٠ لربنامج االستجابة الطارئة 
للقائد. وتبلغ قيمتهم املركبة ٢٠٫٤٢ مليون دوالر، وتبلغ 

قيمة ثالثة أكرث من ٥٠٠،٠٠٠ دوالر. (احدهام تكلف 
٩٨٩،٠٠٠ دوالر واآلخر ٦٥٠،٠٠٠) كان احدهام لتجديد 

مرفق الديوانية ملعالجة املياه يف محافظة القادسية. والثالث 
كان مرشوع معالجة رصف صحي يف محافظة األنبار بقيمة 

٩٠٥،٥٠٠ دوالر.٥٢٤

النقل واالتصاالت

بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، خصصت الواليات املتحدة 
١٫١٣ مليار دوالر، وأنفقت ١٫٠٦ مليار دوالر إلعادة تأهيل 

وسائل النقل يف العراق وقطاع االتصاالت.٥٢٥ 

املوانئ
واستمر العمل يف هذا الربع السنوي يف بناء رصيف ميناء أم 

قرص والسور البحري والذي متوله الحكومة العراقية مببلغ 
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الجوية فوق ١٥٠٠٠ قدم يف النصف الجنويب من البالد. 
وكانت تسيطر هيئة الطريان املدين العراقي سابقا عىل ارتفاع 

٢٤،٠٠٠ قدم فقط من املجال الجوى. ومن املقرر انتقال 
السيطرة الكاملة إىل وحدات التحكم العراقية يف أوقات 

مختلفة خالل عام ٢٠١١, اعتامدا عىل االتصاالت، واملالحة، 
وتحسينات املراقبة.٥٣٥

يف ١ آب/أغسطس ٢٠١٠، توقفت هيئة الطريان املدين 
العراقية عن االعتامد عىل وزارة الخارجية األمريكية لإلرشاف 

عىل عقد خدمات مراقبة الحركة الجوية للعراق، وبدال من 
ذلك تعاقدت مع مجموعة واشنطن االستشارية للخدمات 
خالل ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠. وباإلضافة إىل ذلك 

التغيري، واصلت هيئة الطريان املدين العراقية يف الربع الحايل 
نحو هدفها املتمثل يف استيفاء مقاييس منظمة الطريان املدين 

الدويل (اإليكاو) وذلك بطلب برنامج تدقيق أمنى برنامج 
تدقيق مراقبة السالمة. والتحركات التي وصفتها السفارة 

األمريكية يف بغداد بأنها "خطوات إيجابية" تجاه استقالل 
الطريان. باإلضافة إىل ذلك، بدأ مقاول برنامج األمم املتحدة 

اإلمنايئ الذي متوله الواليات املتحدة يف تدريب موظفي هيئة 
الطريان املدين العراقية عىل خدمات الحركة الجوية وأمن 

الطريان، وسالمة الطريان واملقاييس. وملساعدة هيئة الطريان 
املدين العراقية يف االعتامد بشكل اقل عىل عامل مغرتبني، بدأ 

٢٧ عراقي تدريب يف أكادميية بان أمريكان الدولية للطريان 
يف ميامي، فلوريدا يف ٣ ترشين األول/أكتوبر ٢٠١٠٫٥٣٦

ويف هذه األثناء، يواصل السفر الجوي الدويل إىل العراق 
الزيادة حيث قامت عدة رشكات أوروبية وعربية باستئناف 

رحالت الطريان التجارية إىل العراق. واملسافرين من الحجاج 
والسياح ورجال األعامل قاموا بتوسع يف خيارات امليزانية 

وقيمة االنتقاالت.٥٣٧ وقد تم افتتاح مطار أربيل الدويل 
الجديد ومدرج اإلقالع والهبوط الجديد للعمل يف أيلول/

الدين قبل استكاملهم. جرس الشارقات, والذى كان متويله 
األصيل ٨ مليون من صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق, 
كان قد تم االنتهاء من ٨٨٪ منه عند انتهاء املنحة. وكان 
املرشوعان اآلخران، والذى يبلغ قيمة كل منها ٧٫٨ مليون 

دوالر، مخصصني لبناء اثنني من قطاعات طريق رسيع طوله 
٤٠ كيلومرتا يسمى مسار بغداد كركوك. وقد تخلف القطاع 

الشامىل ثالث سنوات عن الجدول الزمنى عندما توقف 
العمل، وكان قد تم االنتهاء من ٨٩٪ منه عند توقفه.٥٣٢

السكك الحديدية
استمرت الجهود ملد خدمة السكك الحديدية العراقية يف 

الربع السنوي الحايل. بعد رحلة افتتاحية يف شباط/فرباير من 
هذا العام، بدأت سكك حديد الجمهورية العراقية (IRR) يف 
تقديم خدمة أسبوعية منتظمة بني املوصل وتركيا، واستأنف 

املسئولني العراقيني املفاوضات املتقطعة إلنشاء خطوط سكك 
حديدية مع الكويت، واألردن، واململكة العربية السعودية 

يف محاولة الستكامل طريق سكك حديدية مستمر بني أوروبا 
والخليج.٥٣٣

وقد استمر أيضا يف الربع السنوي الحايل تدريب التشغيل 
والصيانة للسكك الحديدية والذى متوله الواليات املتحدة 
مببلغ ٤٨٫١ مليون دوالر لنظام مراقبة القطار القائم عىل 

االتصاالت والذى يعرف باسم شبكة اتصاالت امليكروويف 
الرقمية الالسلكية (DMRCN).  وقد انتهت يف الربع 

السنوي الحايل أول مرحلة من مرشوع التدريب الذي تكلف 
٨٢٦,٠٠٠ دوالر أمرييك، ومن املقرر انتهاء املرحلة الثانية 

من املرشوع والتي يبلغ متويلها ٣٫٧١ مليون دوالر أمرييك يف 
نهاية السنة القادمة. ويشمل التدريب الصيانة التصحيحية 

والوقائية يف املوقع، ونظام األمن واالستمرارية، ومهارات 
التشغيل والصيانة. وسوف تستخدم قطاعات الطريق شبكة 

االتصاالت كام أصبح النظام الرقمي مألوفا لعامل السكك 
الحديدة العراقية.٥٣٤

املطارات
ويتقدم انتقال مراقبة الحركة الجوية إىل هيئة الطريان املدين 

العراقي (ICAA) وفقا للجدول الزمنى يف الربع السنوي 
الحايل حيث تتوىل هيئة الطريان املدين العراقي السيطرة 

عىل املجال الجوي أعىل ١٥,٠٠٠ قدم يف النصف الشاميل من 
العراق يوم ١ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠. وقد تقرر ترشين الثاين/
نوفمرب٢٠١٠ للمرحلة املقبلة من االنتقال، عندما يتقرر أن 

تقوم هيئة الطريان املدين العراقي بالسيطرة عىل الحركة 
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وأكربها بناء مستشفى ميسان الجراحي, والتي يتم وصفها 
أدناه. وشملت األخرى بناء جناح جراحي تكلف ٨ مليون 

دوالر يف مستشفى بعقوبة العام يف محافظة دياىل وتحديث 
املرافق يف مركز ابن سينا للقلب يف املوصل ومحافظة نينوى، 

بتكلفة قدرها ٤ ماليني دوالر.٥٤٢
وىف بداية هذا الربع، كان يجرى العمل يف حوايل ٣١ 

مرشوع رعاية صحية مولها اعتامدات السنة املالية ٢٠١٠ 
لربنامج االستجابة الطارئة للقائد. ولديهم قيمة مركبة تبلغ 
٤٫٣ مليون دوالر وأكربها مرشوع بتكلفة ٩٨٠،٠٠٠ لتجديد 

جناح يف مستشفى حامد شهاب يف محافظة بغداد.٥٤٣

مستشفى ميسان الجراحي
عاىن مرشوع مستشفى ميسان الجراحي من املشاكل 

والتأجيالت منذ بدء اإلنشاء لبناء ٨٠ رسير يف مستشفى يف 
ترشين الثاين/نوفمرب٢٠٠٧. وقد ذكرت السفارة األمريكية 

سبتمرب،وقد بدأت الرحالت الجوية التجارية بني ديب وأربيل 
والسليامنية معا هذا الربع السنوي. وتقوم هيئة الطريان 

املدين العراقية مبفاوضات مع لوفتهانزا االملانية, ورشكة 
الطريان النمساوية ورشكة فرعية من الطريان الفرنيس للبدء 

يف الرحالت التجارية إىل بغداد. وقد أعلنت وزارة النقل 
العراقية يف هذا الربع عن اتفاقات مع اململكة العربية 

السعودية واليمن الستئناف الرحالت الجوية التجارية بني 
البلدين للمرة األوىل منذ حرب الخليج األوىل.٥٣٨ للحصول 

عىل نظرة عامة عىل رشكات النقل الجوي التى تقوم بتشغيل 
رحالت تجارية إىل العراق، انظر الجدول رقم ٤٫٩. 

االتصاالت السلكية والالسلكية
ويقدر موعد استكامل بناء مركز املأمون للتبادل واالتصاالت 

والذى يتكلف ١٨٫٣ مليون دوالر أمرييك يف بغداد ليكون 
حزيران/يونيو٢٠١١. وذكر سالح الهندسة يف الجيش االمريىك 

انه بحلول ٢ترشين األول/أكتوبر ٢٠١٠, سيكون قد انتهى 
٥٣٪ من املرشوع الذي ميوله صندوق إغاثة وإعادة إعامر 

العراق. وقد عاىن بناء الربج يف السابق من نقص تقدم 
املقاول, وتم إعادة منح املرشوع يف متوز/يوليو.٥٣٩

وتجاوز مجموع خطوط الهاتف الخلوي يف العراق ٢١ 
مليون يف آذار/مارس ٢٠١٠، واستمر استخدام الهاتف الخلوي 

يف النمو يف هذا الربع، مثل رشكة زين، رشكة االتصاالت 
الكويتية املزودة برخصة ملدة ١٥ عاما للعمل يف العراق ، 

أعلنت عن خطط إلطالق عمليات يف شامل العراق يف كانون 
الثاين/يناير،٢٠١١. وقد ذكرت الرشكة أنها تتوقع أن تكسب 

٢مليون مشرتك بحلول نهاية ٢٠١١. وزين حاليا هي اكرب 
مزود خدمة اتصاالت يف العراق، وتتنافس يف املقام األول 

مع آسيا سيل وكوريك الكردية عىل حصة يف سوق العراق 
لصناعة الهاتف املحمول.٥٤٠

العناية الصحية

بناء مرافق الرعاية الصحية التي متولها الواليات املتحدة
وقد قدر سالح الهندسة يف الجيش األمرييك أنه بحلول ٣٠ 

أيلول/سبتمرب, ستتيح مرشوعاته املكتملة للمستشفيات 
العراقية أن يقوم مبعالجة ٦٫٦ مليون مريض تقريبا و٤٫٦ 
مليون مريض من مرىض العيادات الخارجية كل عام.٥٤١ 

واستمر سالح الهندسة يف الجيش األمرييك يف اإلرشاف عىل 
ثالث مشاريع رعاية صحية متولها صندوق دعم االقتصاد، 
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إال ليوم واحد، وذلك بسبب مشاكل يف إمدادات الكهرباء، 
وفقا لسفارة الواليات املتحدة يف بغداد. وتم إعادة فتحها 
لرعاية العيادات الخارجية لألطفال يف ٢٧ أيلول/سبتمرب. 

وبالرغم من اكتامل اتصال املستشفى بشبكة الكهرباء, فقد 
يتسبب انقطاع التيار الكهربايئ املتكرر والتقلبات يف تعطيل 
العمليات. وميلك املستشفى مولدات، ولكنها ال توفر اإلنتاج 

املستقر املطلوب لتشغيل معدات عالية األداء.٥٤٧
وقد خططت وزارة الصحة لفتح املستشفى تدريجيا، مع 

هدف العمل بكامل طاقتها كمستشفى رسطان أطفال يف 
غضون سنتني. ومل يتضح كيف أن نقص الكهرباء املستقرة 

قد يؤثر عىل هذا الجدول الزمني. يف ٤ ترشين األول/أكتوبر، 
نقلت وزارة الصحة ٤٠ مريضاً من منطقة األمومة ومستشفى 

األطفال إىل مرفق البرصة لتلقي العالج داخل املستشفى.٥٤٨
وقد استغرق بناء ٩٤ رسير للمستشفى فرتة أطول كثريا 

مام كان مخططا للبناء أصال بسبب عدم كفاية أداء املقاول، 
والجداول الزمنية غري الواقعية، واملسائل األمنية، ومتابعة 
الحكومة العراقية التي ال ميكن االعتامد عليها. وكان أكرث 
تكلفة أيضا بشكل ملحوظ من التقدير األصيل البالغ ٣٧ 

مليون دوالر. يف نهاية املطاف، ساهمت الواليات املتحدة 
١٠٣٫٩ مليون دوالر لبناء املستشفى، وفقا للبيانات التي 

قدمتها السفارة األمريكية يف بغداد هذا الربع السنوي. وقد 
ساهمت اسبانيا (من خالل الصندوق االئتامين لربنامج األمم 

املتحدة اإلمنايئ)، ووزارة الصحة، ومرشوع األمل بالبقية.٥٤٩

مشاريع للرعاية الصحية للوكالة األمريكية للتنمية الدولية
وقد ركزت مشاريع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية عىل 

 تحصني األطفال ضد أمراض الطفولة، وترميم وتجهيز  املئات 
من مراكز الرعاية الصحية األولية، وتدريب  املوظفني، وتوزيع 
مكمالت الحديد للسيدات  الحوامل.٥٥٠  ما يزال العراق يعاين 

من نقص يف األطباء، وتعمل  الوكالة األمريكية للتنمية عىل 
تخفيف نقص األطباء يف  املستشفيات بتشجيع االعتامد 

عىل غريها من  املتخصصني يف الرعاية الصحية، مثل مامريس 
 التمريض.٥٥١ 

وبرنامج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لتعزيز برنامج 
الصحة يف العراق والذي تكلف ٥ ماليني دوالر يهدف إىل 
مساعدة وزارة الصحة عىل تصميم وتنفيذ وتقييم الربامج 
لتحسني الوعي العام بالقضايا الصحية ، مثل سوء التغذية 

والسمنة لدى األطفال. وقد أنفقت ٢٫٥ مليون دوالر بتاريخ 
٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، وتدرس الوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية حاليا امتداد للربنامج.٥٥٢

يف العراق أن تكاليف كل من مرحلتي اإلنشاء كانت ١٣٫٨ 
مليون، ولكن ذكر سالح الهندسة يف الجيش األمرييك أن 

كل من املرحلتني من املقرر أن تبلغ تكلفتهام ١٢٫٦ مليون 
دوالر.٥٤٤

وذكرت السفارة األمريكية يف بغداد أن تنفيذ املرشوع 
تم عرقلته بسبب محدودية اليد العاملة املاهرة، وقيام 

زعيم عراقي محىل بالتدخل يف التعيني، وارتفاع منسوب 
املياه الجوفية يف املوقع الذي يتطلب عمل كبري غري متوقع، 
والهجامت عىل أفراد األمن، وعدم قدرة املقاول املحيل عىل 
دمج التصاميم التكنولوجيا الفائقة التى كانت مقررة أصال 

للمستشفى. وقد تم تعديل الخطط بحيث أن العراقيني 
يكونوا قادرين عىل مواصلة العمليات يف املستشفى بعد أن 
يتم نقل املرفق إىل سيطرتها. وقد كشفت عمليات تفتيش 
املفتش العام إلعادة إعامر العراق يف عام ٢٠٠٩ أن القوى 

العاملة صغرية جدا عىل الوظيفة، البناء الفقري، وعدم وجود 
رسومات تصميم إمدادات املياه ومرافق الرصف الصحي. وىف 

هذا الربع السنوي ذكر سالح الهندسة يف الجيش األمرييك 
أن الجدول الزمني للمرشوع سيتم مراجعته بواسطة املقاول 
كام أن بعض التصاميم ما زالت ال ترقى إىل املعايري املقبولة 

لبناء املستشفى. وتم تحديد تاريخ االستكامل يف حزيران/
يونيو ٢٠١١٫٥٤٥

ووفقا لسفارة الواليات املتحدة يف بغداد، بدأت وزارة 
الصحة (MOH) تحديد املوظفني املحتملني للتدريب الكاف 

لتشغيل املستشفى، ولكن اختارت عدم ترتيب املعدات أو 
األثاث الالزم حتى يتم حل القضايا املتعلقة بالبناء.٥٤٦

مستشفى األطفال بالبرصة
افتتح مستشفى البرصة لألطفال التي تكلفت ١٦٥ مليون 
دوالر يف أيار/مايو ٢٠١٠، ومتخلفة حوايل خمس سنوات 
عن املوعد املقرر، ولكن مل تفتح حتى ٢٠ أيلول /سبتمرب 
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طويلة األجل لنفقات ميزانية أكرب لخدمة أطفال املدارس يف 
العراق، أفاد املفتش العام للوزارة أن البريوقراطية والفساد 
ساهام يف تنفيذ امليزانية الفقرية العام املايض. وعالوة عىل 
ذلك، ما زالت العديد من املدارس قيد اإلنشاء ومل تكتمل 

ألنه مل يتم تجهيز املقاولني لتنفيذ عقود بناء. وما تزال رواتب 
املعلمني منخفضة، وهو األمر الذي ال يشجع عىل التوظيف 

لتلبية احتياجات زيادة عدد املوظفني. عىل الرغم من أن 
آالف املدارس العراقية وأجهزة الكمبيوتر، والطلب يفوق 

العرض، والكثري ال يعمل بسبب نقص الكهرباء.٥٥٤ 
وملعالجة بعض هذه القضايا، حسبام ذكر املفتش العام أن 

مكتبه تفقد ٤٣٢ مدرسة هذا العام، وقد عقدت ١٥ حلقة 
دراسية عن النزاهة ومكافحة الفساد، مع مراجعة ٩٥ من 

عقود الوزارة وتقييم ١٠ من ٤٠ إدارة ومديرية عامة. ومن 
بني ٩٢١ قضية التى تلقاها املفتش العام يوجد ٢٢٠ قيد 

التحقيق.٥٥٥

التعليم

وذكر املفتش العام لوزارة التعليم العراقية عن االكتظاظ 
الشديد يف املدارس العراقية، مع الفصول التي يتم إدارتها 

عن طريق املناوبات يف العديد من املدارس التي من املمكن 
خالف ذلك أن تتحمل من ٨٠ حطي ١٠٠ طالب يف الفصل 

الدرايس. بعض املدارس يتم بناؤها من الطني، وتعقد الدروس 
يف الخيام، والعديد من املدارس تفتقر إىل دورات مياه، وفقا 

للمسئول.٥٥٣ الشكل ٤٫١٧ يوضح متوسط عدد الطالب يف 
الفصل يف ١٥ محافظة من املحافظات خارج إقليم كردستان.

وتخطط الوزارة لبناء ١٢،٠٠٠ مدرسة إضافية يف خالل 
الخمس سنوات القادمة لتوجه إىل القصور الحايل وكذلك كام 
هو متوقع من النمو السكاين. ومع ذلك، وفقا للمفتش العام 

يف الوزارة، ال يتلقى قطاع التعليم ما يكفي من مخصصات 
ميزانية رأس املال، وكانت هناك مشاكل يف الحصول عىل 
عقود أرايض للمواقع املخططة. وعىل الرغم من الحاجة 
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إىل كلية بغداد البيطرية. وكان هناك عرشات من املدارس 
االبتدائية والثانوية تحت اإلنشاء، مبا يف ذلك ما ال يقل 

عن ٥٩ يف محافظة دياىل، حيث مولت الحكومة العراقية 
املصالحة العرقية الطائفية.٥٥٩

وتقوم وزارة الخارجية بتشغيل برنامج فرق إعادة إعامر 
املحافظات والذى يقدم الدعم لهذا القطاع من خالل ما 

قيمته أكرث من ٤ ماليني دوالر من صندوق منح االستجابة 
الرسيعة ملجموعة واسعة من األنشطة، مبا يف ذلك التدريب 

التعليمي واملشاريع لتوفري الكتب واملعدات والتعلم عن 
بعد.٥٦٠ كام تدعم أيضا وزارة الخارجية األمريكية العراق يف 
برنامج فولربايت للطالب األجانب- األكرب يف الرشق األوسط 

- من خالل برنامج الطالب الزائرين. وقد قىض هذا الصيف، 
٢٥ أستاذ عراقي وإداري وعميد ١٠ أسابيع يف جامعات 

الواليات املتحدة.٥٦١

نظام التوزيع العام

يقدم نظام التوزيع العام للعراق سلة من السلع للعراقيني، 
ويوفر شبكة أمان لحوايل ٢٫٨ مليون شخص الذين يعتمدون 
عىل الحصص الغذائية من أجل العيش.٥٦٢ ويف هذا الربع من 

السنة، أعلن رئيس مجلس الحبوب العراقي، تحت إرشاف 
وزارة التجارة، أن الدولة سيكون لديها من االحتياطي ما 
يكفي من القمح لتوزيعه عىل الجمهور حتى نهاية هذه 

السنة التقوميية. ويخطط املجلس، الذي يخصص املشرتيات 
واملحاصيل األساسية ويوزعها من خالل برنامج التقنني، 

اللتامس العطاءات ملوردين األرز للتأكد من أن املحاصيل 
الغذائية األساسية تلبي الطلب العراقي حتى العام القادم.٥٦٣ 

وواصل املجلس استرياد األرز من فيتنام وغريها، وقال بأن 
العراق مل يتأثر بقرار روسيا يف آب/أغسطس بفرض حظر عىل 

صادرات الحبوب خالل كانون األول/ديسمرب، ٢٠١٠. ٥٦٤ ◆

تقارير األمم املتحدة عن األمية
يف هذا الربع السنوي، أصدرت وحدة األمم املتحدة لتحليل 

املعلومات داخل الوكاالت (IAU) تقرير يدعي أن واحد من 
كل خمسة عراقيني ترتاوح أعامرهم بني ١٠ و ٤٩ ال ميكنهم 

القراءة أو الكتابة. وقد وجدت وحدة تحليل املعلومات 
داخل الوكاالت أن األمية سادت بني النساء (٢٤٪ مقابل ١١٪ 
من الرجال) و العراقيون الذين يعيشون يف املناطق الريفية 

(٢٥٪ مقابل ١٤٪ لسكان الحرض).٥٥٦ 

املشاريع التعليمية التى متولها الواليات املتحدة
وقد ذكر سالح الهندسة يف الجيش األمرييك انه يف ٣٠ أيلول/

سبتمرب , سيتم استكامل ١١٥٩ مرشوع إنشاء يف قطاع 
التعليم، من ضمنها ثالثة مدارس سعتها ١٢ فصل مولتها 

أموال صندوق دعم االقتصاد التي تكلفت أكرث من ١ مليون 
والتي تم انتهاء العمل بها هذا الربع السنوي يف محافظات 

القادسية, ذى قار, وبابيليون. باإلضافة إىل ذلك فانه ميلك ٢٧ 
مرشوع جارى العمل بهم لبناء أو إعادة تأهيل مدارس.٥٥٧
ويوجد أيضا مرشوعني جارى العمل بهام لفرق إعادة 
إعامر املحافظات: مقطع بتكلفة ٢٤٥،٠٠٠ دوالر أمرييك 

بتمويل من صندوق دعم االقتصاد من مرشوع يف كل أنحاء 
البالد بتكلفة ٥٫٦ مليون دوالر لتوفري توجيه للمهندسني 

العراقيني واحد عىل واحد ومقطع بتكلفة ٢٫٦ مليون دوالر 
بتمويل من صندوق دعم االقتصاد من مرشوع بتكلفة 

٤٫٨ مليون دوالر لتدريب املهندسني املهنيني. ويقوم سالح 
الهندسة يف الجيش األمرييك باإلرشاف عىل كال املرشوعني, 

واملقرر له االنتهاء يف آذار/مارس ٢٠١١٫٥٥٨
ووفقا للبيانات التى قدمتها القوات األمريكية يف العراق, 

كان يوجد ١٣٣ مرشوع بتمويل من برنامج االستجابة الطارئة 
للقائد بقيمة حوايل ١٦٫١ مليون جارى العمل بهم يف بداية 

هذا الربع من السنة. وكان أكرب مرشوع بتكلفة ٤٩٨،٠٠٠ 
دوالر لبناء مركز للشباب يف محافظة ذي قار. وكان هناك 

أيضا مرشوع بتكلفة ٤٩٠,٠٠٠ دوالر لتوفري اإلمدادات الطبية 
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إلعادة إعامر العراق بتنفيذ أعامل التدقيق وفقا ملعايري التدقيق 
الحكومية املتعارف عليها.

عمليات تدقيق املفتش العام إلعادة إعامر العراق لهذا الربع 
السنوي

يتم دعم التكاليف الأمنية والآثار المترتبة على نقل الملكية 
للمعهد الديمقراطي الوطني، ولكن رقابة وزارة الخارجية  

محدودة
(SIGIR 11-001, 10/2010)

مقدمة 
يتناول هذا التقرير إدارة وزارة الخارجية (DoS) ملنحة ٥٠ 

مليون دوالر للمعهد الدميقراطي الوطني (NDI) ألنشطة إرساء 
الدميقراطية يف العراق. وهذه هي أكرب منحة منحت ملكتب 

املعهد الدميقراطي الوطني من قبل مكتب اإلدارة، ومكتب إدارة 
املشرتيات (AQM) نيابة عن مكتب الدميقراطية وحقوق اإلنسان 

والعمل (DRL)، ويهدف إىل دعم النظام اإلداري واألحزاب 
السياسية وبرامج املجتمع املدين يف العراق. رسالة بعثة مكتب 

الدميقراطية وحقوق اإلنسان والعمل هي قيادة جهود الواليات 
املتحدة لتعزيز الدميقراطية وحامية حقوق اإلنسان والحرية 
الدينية الدولية، وتحسني حقوق العامل عىل الصعيد العاملي. 

يف عمليات التدقيق السابقة، وجد املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق أن كال من املعهد الدميقراطي الوطني واملعهد 

منذ آذار/مارس ٢٠٠٤، أصدر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق ١٧٧ تقرير. ومن ١ آب/أغسطس ٢٠١٠، إىل ٣١ ترشين 

األول/أكتوبر ٢٠١٠، أصدر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق خمس عمليات تدقيق ملعالجة مجموعة واسعة من قضايا 

’إعادة اإلعامر وتقرير واحد ال يتعلق بالتدقيق والذي وصف 
منهجية املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف إجراء 

جهوده للتدقيق الجنايئ. وهي تشمل:
تقرير عن وزارة الدفاع (DoD) يف إدارة ومراقبة األموال 

العراقية املكتسبة واملصادرة 
تقرير عن إدارة ونتائج برنامج تدريب الرشطة العراقية

تقرير عن وزارة الخارجية (DoS) يف إدارة املنح الدميقراطية 
للمعهد الدميقراطي الوطني 

تقرير استكامل جهود املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق حول التدقيق الجنايئ

تقرير عن األهداف والنتائج، والتكاليف، ووضع عملية االنتقال 
لربنامج قوات العمليات الخاصة العراقية

تقرير عن منهجية املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
يف التدقيق الجنايئ

للحصول عىل قامئة مبنتجات التدقيق هذه، انظر الجدول ٥٫١.

لدى املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف الوقت 
الحايل ١٦ عملية تدقيق جارية، ويتوقع من أن تبدأ عمليات 

تدقيق أخرى خالل هذا الربع السنوي. يقوم املفتش العام الخاص 

عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
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اتصاالت منتظمة مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية. ومع 
ذلك، فقد ذكر مسئولون يف الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

الذين وضعوا األسعار، ومسئول املنحة لدى وزارة الخارجية الذي 
كان مسؤوال عن متابعة املنحة، أنهم ال يعلمون شيئاً عن كيفية 
حساب املمنوح للتكاليف غري املبارشة. وهذا يعكس اكتشافات 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق من تقريره السابق عن 
املعهد الجمهوري الدويل. وعالوة عىل ذلك، فقد قّدمت تقارير 

التدقيق السنوية املطلوبة والتقارير املرحلية حول التقّدم املحرز 
توضيح محدود حول مثل هذا النوع من املامرسات اإلدارية 

املالية. وقد رصح املسئولون يف وزارة الخارجية ردا عىل أعامل 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، أن مسئولو املنح 

سيلعبون دورا حيوياً يف املراقبة عىل املنح يف املستقبل وأنها متتعوا 
مؤخراً بسلطة تعيني فريق إضايف. ولحني حدوث ذلك، لن تقوم 
وزارة الخارجية بتوفري مستوى الرقابة املالية الذي يتطلبه دليل 
سياستها الداخلية ومامرسات اإلدارة السليمة. وما مل يتم إجراء 

مزيد من التدقيق املتعمق، لن تكون وزارة الخارجية قادرة عىل 
تحديد ما إذا كان ينبغي اسرتداد أي أموال.

وقد أكّد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أّن املمنوح 
حافظ عىل تقديم معلومات شاملة عن األنشطة التي أدت 

إىل مزيد من إحراز األغراض الدميقراطية وأهدافها، وقد أجرى 
املمنوح عمليات متعددة لتقييم األثر للوقوف عىل مدى التقدم 
املحرز يف تحقيق أهداف املنحة. ومع ذلك، فإن املمنوح مل يكن 

لديه نهج منتظم مع مقاييس واضحة لقياس أثر كل أعامله 
يف تحقيق أهداف املنحة وأغراضها. وأشار مكتب الدميقراطية 
وحقوق اإلنسان والعمل أنه ما زالت يأخذ خطوات لتحسني 

الرصد والتقييم الذي سبق والحظه املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق. فعىل سبيل املثال، يطالب بالقيام بتقييم لألثر 

بشكل أكرث شموالً مبني عىل التجريب مع مراجعة هيكل 
املوظفني لديه لضامن قيامة بالرقابة املالمئة. وذكر املسئولني لدى 

املعهد الدميقراطي الوطني أّن املنظمة قد أدرجت متطلبات 
التقييم اإلضافية الصادرة عن مكتب الدميقراطية وحقوق 

اإلنسان والعمل ضمن املنحة التي حصل عليها مؤخراً من مكتب 
الدميقراطية وحقوق اإلنسان والعمل. وستكون هناك حاجة إىل 

كالً من التقييامت املتعمقة وتحسني رقابة وزارة الخارجية لتزويد 
صانعي القرار مبا يكفي من القدرة عىل ضامن أّن تصميم األنشطة 

وتنفيذها يسري يف اتجاه تحقيق أهداف الربنامج.

التوصيات 
لتحسني إدارة وزارة الخارجية للمنحة، فإّن املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق يعيد اثنني من التوصيات التي سبق ذكرهام 

الجمهوري الدويل (IRI)، والذي حصل أيضا عىل منحاً دميقراطية 
من مكتب الدميقراطية وحقوق اإلنسان والعمل، كان لهام 

تكاليف أمنية كبرية، كام أّن مكتب الدميقراطية وحقوق اإلنسان 
والعمل مل يكن لديه وثائق حول ما إذا كان أيّا من هذه املنح قد 
حققت أهدافها (SIGIR 10-012). وبعد ذلك، استعرض املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق منحة املعهد الجمهوري الدويل 
الكبرية من مكتب الدميقراطية وحقوق اإلنسان والعمل بالتفصيل 

(SIGIR 10-022). ويف هذه املتابعة لعملية التدقيق، كان عىل 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أن يتتبّع منحة مكتب 

الدميقراطية وحقوق اإلنسان والعمل بقيمة ٥٠ مليون دوالر 
للمعهد الدميقراطي الوطني من ناحية املعقولية والسامحية 

والتوزيع لتكاليف املعهد الدميقراطي الوطني األمنية املطالب 
بها، وإىل أي مدى قام املمنوح بتوثيق نجاحه يف تحقيق النظام 
اإلداري، واملشاركة السياسية، وأغراض املجتمع املدين وأهدافه. 

النتائج
وكان مبلغ ١٣٫٥ مليون دوالر للمعهد الدميقراطي الوطني 

املفروضة يف التكاليف األمنية، بوجه عام، معقولة ومسموح بها 
وموزعة وفقا للوائح الفيدرالية باستثناء التكاليف العامة. ولضامن 
معقولية التكاليف، فإّن املمنوح شارك يف منافسة مفتوحة واختار 

املقاول بناء عىل تحليل للتكاليف. وقد تّم توزيع التكاليف األمنية 
عىل املمنوحني لضامن أفضل توزيع للتكاليف بنسب معقولة 

حسب الفوائد التي تعود من املنح عىل النحو املطلوب مبوجب 
اللوائح الفيدرالية التي تنظم إدارة املنح. باإلضافة إىل ذلك، مل 

يقم تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتحديد أي 
حاالت تّم الدفع فيها للممنوح ألية عنارص غري مسموح بها. 

ووجد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، مع ذلك، أن 
املمنوح قد طلب مدفوعات أكرث إلدارة العقود األمنية، والتي هي 
تكاليف غري مبارشة، عن املسموح به، مام يقلل من كمية األموال 

املتاحة لربنامج األنشطة املبارشة. وللتوضيح، كان وفقاً التفاق 
التكاليف غري املبارشة املتفاوض عليها مع الوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية (USAID)، يف السنة املالية ٢٠٠٩، ينبغي أن يحصل 
املعهد الدميقراطي الوطني فقط عىل ١٧,٩٢٥ دوالر كتكاليف 

أمنية غري املبارشة لجميع املنح الفيدرالية التي تتلقي فوائد من 
املتعاقدين األمنيني معها، ولكن بدال من ذلك طلب تكاليف بقيمة 

٩٥،٣١١ دوالر من أجل منحة وزارة الخارجية فقط والتي هي 
قيد املراجعة. ولذلك يبدو أن املعهد الدميقراطي الوطني طلب 

تكاليف زائدة بقيمة ٧٧,٣٨٦ دوالر للمنحة يف التكاليف العامة. 
وذكر مسئولون يف املعهد الدميقراطي الوطني أنهم كانوا يعملون 

بحسن نية وسعى لضامن مالمئة نهجهم من خالل الحفاظ عىل 
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التي تم الحصول عليها من بنوك خارج الواليات املتحدة ومن 
ممتلكات معيّنة كانت تخص الدولة أو النظام العراقي والتي متّت 
مصادرتها من قبل قوات التحالف وتحويلها إىل حسابات الحكومة 

األمريكية.

النتائج
وضعت وزارة الجيش إدارة الجيش (Army) ضوابط لحساب 
٢,٦٥١ مليار دوالر من أموال األصول املكتسبة واملصادرة. فقد 

قامت بعمل حسابات منفصلة لتتبع وإعداد تقارير عن االلتزامات 
والنفقات، واملبالغ املتبقية بدون تخصيص يف كل صندوق. ويف 

البداية كان هناك ١,٧٢٤ مليار دوالر من األصول املكتسبة وحوايل 
٠,٩٢٧ مليار دوالر من األصول املصادرة. ومنذ إنشاء الصناديق، 
أعّد الجيش تقارير شهرية تبنّي األرصدة القامئة يف كّل من هذه 

الحسابات. ومتت املوافقة عىل الحسابات املنفصلة من ِقبل وزارة 
الخزانة، وذلك بالتعاون مع مكتب اإلدارة واملوازنة. ومنذ السنة 
املالية ٢٠٠٤، بقيت أرصدة حسابات األصول املكتسبة واملصادرة 

ثابتة نسبياً، مع وجود تغيريات ترتبط عموماً بعمليات اجتثاث 
االلتزام يف األموال غري املستخدمة واملدفوعات املستحقة عىل 

االلتزامات التي مل يتم تصفيتها. ويوجد حالياً ٤٧٫٤ مليون دوالر 
متبقية يف حسابات الجيش. ومع ذلك، فعندما قارن املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق حسابات الجيش مع حسابات وزارة 
الخزانة، وجد أن حسابات الخزانة تظهر مبلغ إضايف بقيمة ١٠,٧ 
مليون دوالر يف الرصيد املتبقي. وعىل الرغم من أّن املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق ال ميكنه تحديد سبب االختالف، إال 

أنّه يبدو أّن حسابات الجيش لهذه األموال دقيقة. ومع بداية 
من ٣١ متوز/يوليو ٢٠١٠ مل يكن للجيش أي خطط إلنفاق مبلغ 

الـ٤٧٫٤ مليون دوالر الباقية. 
ويف ٢٩ أيار/مايو ٢٠٠٣، فوض نائب وزير الدفاع السلطات، 

املذكورة يف األمر التنفيذي ويف املذكرة الرئاسية بإدارة وإجراء 
العمليات املحاسبية عن األصول املكتسبة واملصادرة ملدير سلطة 

االئتالف املؤقتة (CPA) وملدة سنة واحدة. وقد قّدم تنفيذ 
اإلجراءات توجيهات لتحديد وترتيب أولويات املشاريع التي 

ستمول من هذين الحسابني. وقد انتهت صالحية سلطة االئتالف 
املؤقتة يف ٢٩ أيار/مايو ٢٠٠٤، وحلت سلطة االئتالف املؤقتة 

يف حزيران/يونيو ٢٠٠٤. ومل يصدر أي توجيهات جديدة إلعادة 
تفويض املسئوليات لتحديد املشاريع الجديدة التي يتم إنفاق 

األموال املتبقية عليها. ومل تظهر أّن هناك حاجة إىل األموال 
املتبقية يف هذه الحسابات، عىل أساس االستخدام املحدود لهذه 

األموال عىل مدى العامني املاضيني. وهناك عدد من االستخدامات 

بشأن إدارة وزارة الخارجية ملنح املعهد الجمهوري الدويل والتي 
تطبق يف حالة وجود تعديالت طفيفة فقط من املعهد الدميقراطي 

الوطني. ويويص املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أن 
تقوم وزيرة الخارجية األمريكية بتوجيه اإلدارات ألنها هي من 

تحدد املناسب التخاذ اإلجراءات التالية: 
مطالبة مسئولو املنح بتوجيه املعهد الدميقراطي الوطني . ١

عىل أن يدرج يف تدقيقه التايل A–١٣٣ التكاليف غري املبارشة 
للتدقيق الشامل وكذلك تدقيق االمتثال ملا ال يقل عن منحة 
واحدة رئيسية من منح مكتب الدميقراطية وحقوق اإلنسان 

والعمل. ونظرا للمشاكل املشابهة لدى منح كالً من املعهد 
الدميقراطي الوطني واملعهد الجمهوري الدويل، فإّن املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق يويص أيضا بأن يأخذ يف 

االعتبار مسئويل املطالبة بهذه التدقيقات الشاملة A-١٣٣ يف 
جميع منح مكتب الدميقراطية وحقوق اإلنسان والعمل. 

مطالبة ممثيل مسئويل املنح بتنفيذ متطلبات املنح، وذلك بأّن . ٢
يقّدم املعهد الدميقراطي الوطني مؤرشات قابلة للقياس حول 

نجاحهم يف تحقيق أهداف املنح وأغراضها. 

تعليقات اإلدارة ورد عمليات التدقيق
يف تعليقات مكتوبة عىل مسودة هذا التقرير، وافق كالً من 
مكتب الدميقراطية وحقوق اإلنسان والعمل ومكتب إدارة 

االمتالكات عىل كالً من التوصيات. ويعتقد املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق أن اإلجراءات املحددة من قبل اإلدارة 

تستجيب لتوصيات هذا التقرير.

التوجيهات المطلوبة لاستخدام تمويلات صناديق الأصول 
المكتسبة والمصادرة العراقية المتبقية

(SIGIR 11-002, 10/2010)

مقدمة
قام املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بإجراء هذه الدراسة 

لتحديد ما إذ كانت منظامت وزارة الدفاع (DoD) قد وضعت 
ضوابط ملراقبة وتتبع االلتزامات والنفقات وما تبقى من أموال 

األصول املكتسبة واملصادرة الغري مختّصة بالتزام ما؛ وتحديد ما إذا 
كان لدى وزارة الدفاع األمريكية خطط الستخدام أموال األصول 
املكتسبة واملصادرة الغري منفقة. وتشمل األصول املكتسبة تلك 

األموال العراقية التي تّم تجميدها يف حسابات مرصفية بالواليات 
املتحدة منذ حرب الخليج األوىل ثّم نقلت بعد ذلك إىل حسابات 
الحكومة األمريكية. واألصول املصادرة تشمل تلك األصول العراقية 
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العراقي، فقد قام املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
بفحص نتائج الربامج، والعمليات اإلدارية واإلرشافية التي تقوم 
بها وزارة الدفاع، وأوضاع التغيري الواقعة، والقضايا التي تواجه 

الحكومة العراقية والتي تؤثر عىل قدرة وفعالية قوات الرشطة. 

النتائج
أنفقت الواليات املتحدة منذ عام ٢٠٠٣ حوايل ٧٫٣ مليار دوالر 

عىل برنامج ملساعدة الحكومة العراقية عىل تدريب وإعداد كوادر 
وتجهيز قوات الرشطة العراقية للحفاظ عىل النظام الداخيل 

وحرمان اإلرهابيني من التمتّع مبالذ آمن يف العراق. وكان الربنامج 
غري مسبوق من ناحية أهميّته الكبرية وأجري يف بيئة عدائية 

تشتعل فيها نريان العمليات القتالية. وباإلضافة إىل ذلك، كانت 
قوات الرشطة العراقية املوجودة يف ٢٠٠٣ يف حالة سيئة جداً، 
والحكومة العراقية الجديدة ال تزال ىف مرحلة التطوير. وعىل 
الرغم من هذه املعوقات، ذكرت وزارة الدفاع يف التقارير أن 

أكرث من ٤٠٠,٠٠٠ من الرشطة العراقية تلقوا تدريباً وانضّموا إىل 
القوات. ومع ذلك، ال تزال قدرات هذه القوات غري معروفة ألنه 

مل يتم إجراء عمليات تقييم لقدرات القوات الكليّة.
وجدت نقاط ضعف يف إدارة الربنامج يف (١) تخطيط الربامج 

والتقييامت، و (٢) االتصاالت والتنسيق بني املنظامت املسئولة 
عن التدريب، و (٣) اإلرشاف من ِقبل املستشارين املتعاقدين 

مع الرشطة. ومن الصعب تحديد تأثري نقاط الضعف هذه عىل 
الربنامج ولكنها قد أّدت وبدون شك إىل فقدان الكفاءة وتبديد 
الطاقات. فعىل سبيل املثال، مل تكن هناك خطة شاملة لتوجيه 
الربنامج نحو تحقيق النتائج املرجوة أو تقييم ما لتحديد ما إذا 
كان الربنامج مييض قدماً عىل املسار الصحيح. وبسبب التناوب 
املتكرر من األفراد العسكريني، فقد كان من شأن وجود خطة 

شاملة أن تقّدم أساساً الستمرار الربنامج مع استمرار تناوب دخول 
وخروج الوحدات العسكرية العاملة يف العراق. أيضا، مل تتم 

البديلة لهذه األموال املتبقية مبا يف ذلك تحديد مشاريع ملساعدة 
الشعب العراقي أو إعادة األموال إىل الحكومة العراقية.

التوصيات 
يوِيص املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق وزير الدفاع أن 

يقوم بتوجيه:
وكيل وزارة الدفاع (مراقب الحسابات) للتوفيق بني . ١

االختالفات يف أرصدة حساب األصول املصادرة بني الجيش 
ووزارة الخزانة.

وكيل وزارة الدفاع (مراقب الحسابات) إما بإصدار توجيه . ٢
جديد للعمل مع الحكومة العراقية الستخدام األموال املتبقية 

لصالح الشعب العراقي، أو بطلب توجيه جديد من مكتب 
الرئيس لتوضيح أسلوب الترصف يف هذه األموال، لتشمل 

إمكانية إعادة هذه األموال إىل الحكومة العراقية. 

تعليقات اإلدارة ورد عمليات التدقيق
وافقت وزارة الدفاع مع التوصيتني الصادرتني عن املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق.

قوات الأمن العراقية: زاد برنامج تدريب الشرطة من حجم 
القو�ات العددي، إل�ا أن� قدرات هذه القو�ات لا تزال 

مجهولة
(SIGIR 11-003, 10/2010)

مقدمة
تعّد وزارة الدفاع (DoD) مسئولة عن إدارة هذا الربنامج 

ملساعدة حكومة العراق (GOI) يف تطوير قوات الرشطة لتكون 
قادرة عىل الحفاظ عىل األمن الداخيل. وتقع املسئولية عىل البعثة 
التدريبية واالستشارية للعراق (ITAM)، التابعة للقوات األمريكية 

يف العراق (USF-I)، يف إدارة الربنامج بالنيابة عن وزارة الدفاع. 
ويف ١ ترشين األول/أكتوبر ٢٠١١، سيجري نقل مسؤولية إدارة 

هذا الربنامج إىل مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية 
(INL) التابع لوزارة الخارجية (DoS). كام تعمل رشكة دينكورب 
DynCorp الدولية مبوجب عقد مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ 

القوانني الدولية عىل تقديم مستشارو الرشطة الذين يساعدون 
يف عمليات التدريب. وزارة الداخلية العراقية (MOI) ترشف عىل 

قوات الرشطة العراقية يف ١٥ محافظة من محافظات العراق ال 
١٨ مع حكومة إقليم كردستان املسئولة عن املحافظات الثالث 
املتبقية. وبسبب أهمية الربنامج لالستثامرات األمريكية واألمن 
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ونظراً ألن وزارة الدفاع ستستمر يف إدارة الربنامج للعام املقبل 
يف إطار هيكل إداري جديد ملستشاري الرشطة، وبسبب املشاكل 
املسبقة مع اإلدارة واإلرشاف عىل املستشارين، فإّن املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق يويص بأن يقوم القائد العام والقوات 
األمريكية يف العراق بتوجيه البعثة التدريبية واالستشارية للعراق 

نحو اتخاذ اإلجراءات التالية: 
تقديم توجيهات لفرق إرساء االستقرار االنتقالية حول . ٢

أدوارهم ومسئولياتهم تجاه مستشاري الرشطة.
وضع وتنفيذ إجراءات التحقق بشكل دوري من صحة . ٣

املعلومات الواردة من رشكة دينكورب DynCorp مبقارنة 
تقارير النشاط اليومي لتلخيص املعلومات الواردة بهذه 

التقارير.
رصد تقارير النشاط لضامن عمل مستشاري الرشطة بشكل . ٤

مثمر، وإذا كان املستشارون يعمل بشكل أقل مام ينبغي فيتم 
اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

الدروس املستفادة
خربات وزارة الدفاع يف برنامج تدريب الرشطة العراقية يوفّر 

دروس مستفادة ال تقدر بثمن والتي ينبغي العض عليها بالنواجز 
وتطبيقها يف الحاالت الطارئة األخرى، مثل أفغانستان. وتحديداً، 

فإّن وزارة الدفاع تحتاج إىل النظر يف مدى كفاية كالً من (١) 
تخطيطه وتقييمه لربنامج التدريب، و (٢) التوجيه للمنظامت 

التي تقوم بتنفيذ الربنامج، و (٣) واإلدارة واإلرشاف عىل مستشاري 
الرشطة.

تعليقات اإلدارة
وافق مكتب قائد الرشطة العسكرية العام للقوات األمريكية يف 

العراق ووزارة الجيش عىل توصيات التقرير. وقّدمت كالً القوات 
األمريكية يف العراق ومكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني 

الدولية تعليقات، والتي قام املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق بذكرها يف املوضع املناسب. 

مراقبة واالستفادة من مستشاري الرشطة ذوي الدور املحوري يف 
برنامج التدريب بشكل فّعال. 

وتعمل وزارة الدفاع عىل إنشاء فرق إرساء االستقرار االنتقالية 
(STTs) لتقديم املشورة ومساعدة وزارة الداخلية العراقية 

وقواتها خالل العام املقبل. وسوف تكون فرق إرساء االستقرار 
االنتقالية مسئولة عن إدارة عمليات مستشاري الرشطة اليومية 
بينام ستكون البعثة التدريبية واالستشارية للعراق مسئولة عن 
تتبع األعامل. ومل يكن مثل هذا التقسيم يف املسئوليات منّسقاً 

بشكل جيد يف املايض وهو بحاجة إىل إجادة إدارته بشكل 
فّعال يف املستقبل. وعالوة عىل ذلك، وحيث أّن رشكة دينكورب 

DynCorp هي من ستتوىل إعداد التقارير حول استخدام 
مستشاري الرشطة، فستكون هذه التقارير بحاجة للفحص 

للتحقق من صحة املعلومات وضامن تحقيق االستفادة من عمل 
مستشاري الرشطة يف صورة منتجة.

أمامنا تحدياً كبرياً سيؤثر بفعالية وكفاءة يف نقل برنامج 
املساعدة يف تدريب الرشطة من وزارة الدفاع إىل وزارة الخارجية 

وذلك يف عام ٢٠١١. وتسعى كالً من الوكاالت، من جانبهم، 
بشكل متعاون عىل تنفيذ عملية النقل. ومع ذلك، ستتحّمل وزارة 
الخارجية املسئولية عن الربنامج لتقديم املشورة واملساعدة لقوات 
الرشطة، يف الوقت الذي مل تجرى فيه عملية تقييم شاملة لتحديد 

قدرات هذه القوات. 
ويعتمد النجاح طويل املدى لربنامج تدريب الرشطة العراقية 

تعتمد عىل االكتفاء الذايت بالحكومة العراقية وعىل قدرتها يف 
التخفيف من هيكل القوة ومقاومة الفساد والنزاعات عىل ملكية 

األرايض، وغريها من القضايا التي تؤثر سلباً عىل القوة. وتحتاج كالً 
من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية إىل مواصلة العمل مع مسئويل 

الحكومة العراقية ملساعدتهم عىل معالجة هذه املشاكل.

التوصيات
نظراً لتعيني وزارة الخارجية لتحّمل املسئولية عن برنامج تدريب 

الرشطة العراقية، وألّن إجراء تقييم شامل لقدرات القوات العراقية 
ينبغي أن يكون مدخالً رئيسيا لهذا الجهد املتواصل، فإّن املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق يويص بأن يقوم القائد العام 
والقوات األمريكية يف العراق بالتشاور مع مساعد الوزير ومكتب 
شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية باتخاذ اإلجراءات التالية:

العمل مع وزارة الداخلية للمساعدة يف تقييم قدرات قوات . ١
الرشطة العراقية وتقديم هذا التقييم إىل مكتب شؤون 

املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية.
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العمليات الخاصة العراقية يف املام التي قاموا بها، مع توثيق 
النتائج، وتقديم رؤيتهم حول األداء. وتقوم هذه التقييامت 

بتوثيق التحسني التدريجي والنضج يف املهارات التقنية والتكتيكية 
لدى قوات العمليات الخاصة العراقية. وقد ساعدت قوات 

العمليات الخاصة األمريكية بالعمل جنباً إىل جنب مع نظرياتها 
العراقية، يف تدريب وتجهيز أكرث من ٤,١٠٠ جندي من قوات 

العمليات الخاصة العراقية بتاريخ ١٠ آذار/مارس ٢٠١٠. وينترش 
هؤالء الجنود يف جميع أنحاء العراق، ويقومون بتوفري قدرات 

مكافحة اإلرهاب األساسية. 
ومل تقم القوات األمريكية يف العراق بإعداد حسابات منفصلة 

لألموال املستخدمة يف تطوير قوات العمليات الخاصة العراقية، 
كام أّن التكلفة اإلجاملية للربنامج غري معروفة. فقد استخدم ما 
ال يقل عن ٢٣٧ مليون دوالر من صندوق قوات األمن العراقية 
لتجهيز ودعم قوات العمليات الخاصة العراقية. وباإلضافة إىل 

ذلك، تم استخدام مبلغ غري معروف من صندوق إغاثة وإعادة 
إعامر العراق لرشاء معدات جديدة لدعم جميع قوات األمن 
العراقية. ومع ذلك، مل يتم تحديد املشرتيات ألّي من القوات 

العراقية التي استلمت املعدات. 
فنجاح قوات العمليات الخاصة العراقية عىل املدى الطويل 

يكمن يف أيدي الحكومة العراقية. وهناك قضيتني تشريان إىل 
التحديات يف عمليات تحقيق االستقرار بعد انتهاء الرصاع. األوىل، 

الحركة الغري دستورية لقوات العمليات الخاصة العراقية من 
وزارة الدفاع إىل مكتب رئيس الوزراء تثري مخاوف حول كيفية 
استخدام القوة يف املستقبل. ثانيا، دعم الحكومة العراقية غري 

املؤكد—كام يدل عىل ذلك عدم وجود ميزانية مخصصة، وضعف 
الدعم اللوجستي والتجنيد، وعدم انتظام الدفع للمدفوعات 

املخصصة—يخلق مخاوف بشأن التزام الحكومة العراقية بالحفاظ 
عىل القوات. وقد تشاورت القوات األمريكية يف العراق نظرائها يف 
الحكومة العراقية/وزارة الدفاع حول هذه املخاوف، وتقول بأنها 

قوات الأمن العراقية: برنامج قوات العمليات الخاصة يحقق 
الأهداف، ولكن الدعم العراقي لا يزال هاما� لتحقيق النجاح 

(SIGIR 11-004, 10/2010)

مقدمة
أجري املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق هذه املراجعة 

لتقييم إدارة القوات األمريكية يف العراق (USF-I) برنامجها 
لتطوير قوات العمليات الخاصة العراقية (ISOF). وهذه هي 

مسئولية القوات العراقية يف املقام األول إلجراء عمليات مكافحة 
التمرد ضد شبكات مالذ املتمردين واملتطرفني وحرمان اإلرهابيني 

من التمتّع مبالذ آمن. وقد نّفذ الربنامج من قبل قيادة قوات 
العمليات الخاصة املشرتكة املتكونة يف العراق، واملخصصة للقوات 

األمريكية يف العراق واملنظامت السابقة لها. ويف هذا التقرير، 
يشري املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق إىل هذه املنظامت 

 .(USSOF) مجتمعة باسم قوات العمليات الخاصة األمريكية
يف آذار/مارس ٢٠١٠، أصدر املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق تقريراً مؤقتاً (SIGIR 10-009) حول العقود التي 
منحت لتزويد قوات العمليات الخاصة العراقية بشبكة االتصاالت 

وقاعدة بيانات االستخبارات الالزمة ملكافحة اإلرهاب. وقد قّدم 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق عدة توصيات يف التقرير 

لتحسني إدارة العقود.
وكانت أهداف املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف 

هذا التقرير هو تقييم مدى تحقيق أهداف برنامج تدريب قوات 
العمليات الخاصة العراقية والنتائج، وتحديد تكاليف الربنامج، 

وتقييم حالة انتقال قوات العمليات الخاصة العراقية إىل الحكومة 
العراقية (GOI)، واكتفاء الحكومة العراقية بهذه القوات. 

النتائج
إظهار قوات العمليات الخاصة العراقية لقدرتها عىل إجراء 

العمليات واملهام بشكل مستقل للحفاظ عىل مرافقها ومعداتها 
هي مؤرشات نجاح الربنامج. ويف تطوير قوات العمليات الخاصة 
العراقية، استخدمت قوات العمليات الخاصة األمريكية األنظمة 
العسكرية األمريكية، مثل مبدأ تدريب قوات العمليات الخاصة 
 (MTOE) يف الجيش األمرييك وجدول معدل للتنظيم واملعدات
لوحدة قوات العمليات الخاصة بالجيش األمرييك. وقد قّدم مبدأ 
التدريب والجدول املعدل للتنظيم واملعدات أساسا سليامً لتطوير 

قوات العمليات الخاصة العراقية. وقد عمل هذا مع تعديالت 
قوات العمليات الخاصة األمريكية املستمرة، وإعادة التقييم، 

وإعادة التخطيط، عىل تقديم أساساً متيناً لتطوير القوات. كام 
رافقت أفراد قوات العمليات الخاصة األمريكية ألفراد قوات 
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املتبعة يف التدقيق الجنايئ، وذلك للتعرف عىل الحاالت املحتملة 
من هذه التعديات. وقد صدر آخر تقرير يف متّوز/يوليو ٢٠١٠.

تتعلق أهداف املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق من 
هذا التقرير بعرض نتائج مجهودات عمليات التدقيق الجنايئ التي 
قام بها حتى تاريخه لتشمل (١) تحديد النشاطات املشكوك فيها 

و (٢) تحديث نتائج مراجعته إلنفاقات الوكالة. كام يعرض التقرير 
معلومات خاصة مبنهجية املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق التي يتبعها يف التنقيب عن البيانات. 

النتائج
يواصل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق تحديده للمزيد 

من الحاالت التي تنطوي عىل أنشطة مشكوك فيها مبا يف ذلك 
الربامج التي تتيح الوصول السهل إىل األموال النقدية مع وجود 
ضعف يف مراقبة هذه اإلنفاقات. وقد فتتحت أربعة تحقيقات 

جنائية جديدة منذ تقرير متّوز/يوليو ٢٠١٠، ليصل العدد اإلجاميل 
للتحقيقات الناجمة عن هذا الجهد إىل ٥٣ تحقيقاً. 

ويف هذا الربع السنوي، أكمل املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق مراجعته األوليّة لحوايل ١٨٠,٠٠٠ من املعامالت التي 
تنطوي عىل إنفاق األموال املخصصة إلعادة إعامر العراق من قبل 
وزارة الدفاع (DoD)، ووزارة الخارجية (DoS)، والوكالة األمريكية 

للتنمية الدولية (USAID) من السنة املالية ٢٠٠٣ - إىل السنة 
املالية ٢٠٠٩. وتقدر قيمة هذه الصفقات بنحو ٤٠ مليار دوالر.
وقد قام املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتحليل 

هذه البيانات بعدد من الطرق، وذلك بحثاً عن الحاالت الشاذة 
والتي يتم مراجعتها مراجعة إضافية. االختبارات التي يقوم بها 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق لتحديد الشذوذ تركّز 

عىل قسائم العقد التي تم دفعها. ويطالب بإجراء اختبارات 
إضافية لتحديد ما إذا كانت قسائم العقد هذه مسموح بها، 

وقابلة للتوزيع، ومعقولة. ويف هذا الربع السنوي، شملت الحاالت 
الشاذة التي تّم تحديدها ما ييل: 

املدفوعات املكررة—٥٤ مدفوعات مكررة محتملة قامت بها 
وزارة الخارجية، ويبلغ مجموعها حوايل ١٨ مليون دوالر
فصل الواجبات—تكرار األسامء العامة القائد يف بيانات 

مدفوعات برنامج االستجابة الطارئة للقائد (CERP) يف نظام 
توزيع الرصف (DDS) لوزارة الدفاع

حددت مراجعة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
األولية لبيانات وزارة الخارجية وجود ٧٧ من املعامالت، بلغ 

مجموعها حوايل ٥٣٫٥ مليون دوالر، والتي قد تكون مدفوعات 
مكررة. وحتى اآلن، فقد انتهى املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

ستواصل التشاور بشأن هذه القضايا. ويدعم املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق استمرار هذه املشاركة.

التوصيات
ال يتضمن هذا التقرير أي توصيات.

الدروس املستفادة
حدد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق اثنني من الدروس 

املستفادة التي ميكن تطبيقها عىل برامج التدريب يف حاالت 
الطوارئ األخرى. وعىل وجه الخصوص، قدرة قوات العمليات 

الخاصة األمريكية عىل توفري الرقابة املستمرة واستمرار املدربني 
كانت عنارص أساسية يف نجاح برنامج قوات العمليات الخاصة 

العراقية. 

تعليقات اإلدارة
حيث أّن هذا التقرير ال يتضمن أي توصيات، فلم تطالب الوكاالت 

املسئولة، ومل تقم، بتقديم تعليقات. 

صناديق تمويل إعادة إعمار العراق: عمليات التدقيق الجنائي 
للكشف عن أعمال التزوير والإهدار وإساءة الاستعمال – التقرير 

المرحلي رقم ٥
(١١-٠٠٥, ٢٠١٠/١٠ SIGIR)

مقدمة
يطالب القانون العام رقم ١٠٨-١٠٦ املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق بإعداد تقرير نهايئ حول التدقيق الجنايئ فيام يخص 
جميع األموال املستخدمة يف متويل إعادة إعامر العراق، والتي 
يصل إجاملها لنحو ٥٣ مليار دوالر يف متّوز/يوليو ٢٠١٠. يقوم 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بإصدار تقارير دورية 
بالنتائج التي يتوصل إليها، والتقرير النهايئ الرتاكمي يأيت يف النهاية 

ليتناول جميع النتائج التي تم التوّصل إليها من هذه الجهود. 
ويف تقريره األول، قام املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

بتلخيص النتائج الخاصة بسلسلة من عمليات التدقيق حول 
عقود إعادة اإلعامر الرئيسية والتي قصد من ورائها، بشكل جزيئ، 
التعرّف عىل ضعف قدرة املراقبة الداخلية. وحيث أّن وجود مثل 

هذا الضعف يتيح الفرصة لعمليات التزوير واإلهدار وإساءة 
االستعامل، فقد قام املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

باستخدام النتائج من عمليات التدقيق هذه يف تطوير األساليب 
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المنهجيات المستخدمة للتدقيق الجنائي لجمع وتحليل 
المدفوعات الالكترونية لأموال إعادة إعمار العراق

(١١-٠٠٦, ٢٠١٠/١٠ SIGIR)

مقدمة
القانون العام ١٠٨-١٠٦، بصيغته املعدلة، يُطالب املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق بإعداد تقرير نهايئ حول التدقيق 

الجنايئ عىل جميع أموال التمويل املخصصة إلعادة إعامر العراق. 
وللتعامل مع الجزء الخاص بهذا الطلب، فقد طّور املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق منهجيات التدقيق الجنايئ لتقييم 
املدفوعات االلكرتونية ألموال إعادة إعامر العراق (بعد أن متّت 

موافقة املقاول عىل قسائم الدفع). وتجمع املنهمجية املتبعة 
بني آليات التنقيب اآليل عىل البيانات واستخدام تقنيات التدقيق 

والتحقيق للكشف عن املعامالت املشكوك فيها والحصول عىل 
الدليل الستخدامه يف اإلجراءات اإلدارية أو يف إدعاءات التزوير 

املدنية أو الجنائية. وقد تّم تطوير جزء كبري من منهجية املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق املتّبعة من الدروس املستفادة 

من عمليات التدقيق التي أجريت عىل أموال إعادة إعامر العراق 
والتحقيقات الجنائية. 

ويصدر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق هذا 
التقرير لتزويد املفتشني العمومني وإدارة الوكالة باملعلومات عن 
املنهجيات الخاصة ألخذها يف االعتبار عند إجراء أنشطة التدقيق 

الجنائية املامثلة. 

منهجية املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
استخدام املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق نهج من 
مرحلتني لتحليل املدفوعات االلكرتونية ألموال إعادة اإلعامر 

لوزارة الدفاع (DoD)، ووزارة الخارجية (DoS)، والوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية (USAID). ففي املرحلة األوىل، قام املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق بجمع البيانات من النظم املالية 
للوكالة وأعّدها لالختبار. وللقيام بذلك، قام املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق: 
بتحديد املعامالت لفحصها والوكاالت الرئيسية املسئولة عن 

املعامالت
جمع البيانات ذات الصلة باملقاول وموظفي الحكومة األمريكية 

املرتبطة باملعامالت
التوفيق بني والتحقق من صحة املعامالت إىل أقىص حد ممكن

وإجامالً، كان املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق قادراً 
عىل جمع والتوفيق بني ١٨٠,٠٠٠ من املعامالت، بقيمة إجاملية 

العراق مراجعته ل٢٣ من املعامالت، يبلغ مجموعها حوايل ٣٥٫٥ 
مليون دوالر، وقد قّرر بأنها مل تكن مدفوعات مكررة. العمل يف 

هذا األمر ال يزال مستمراً.
وقد كشف تقييم املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

األويل ل٢٧ معاملة من معامالت برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
والتي تبلغ قيمتها نحو ٤ ماليني دوالر أن استخدام أسامء عامة 

مثل "املرصف" ال تشري إىل أنه تم الكشف عن الضوابط الداخلية، 
كام أنها ال تشري إىل أن الواجبات قد تّم فصلها بشكل كاف. ومع 

ذلك، فإّن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يستمر يف 
دراسة استخدام األسامء العامة يف املعامالت املتبقية. 

كام يواصل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق مراجعته 
للمقاولني الوهميني الذين تّم ذكرهم يف تقرير الربع السنوي 
األخري. وحتى اآلن، راجع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق ٥٨ من أصل ١٢٤ من املقاولني وهمية املحتملني والذي 
يبدو أنهم كيانات أجنبية ويعمل حالياً عىل تأكيد هوية هذه 

الرشكات. العمل يف هذا األمر ال يزال مستمراً. 
منذ إصدار تقريره األخري، قّدم املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق أيضاً دعامً يف التدقيق الجنايئ لجهود أخرى عديدة. 
ويشمل هذا الدعم معلومات من قاعدة البيانات الجنائية الخاصة 
به يف دعم اثنني من عمليات التدقيق وثالثة تحقيقات. كام بحث 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف قاعدة البيانات 
الجنائية يف محاولة لتحديد ما إذا كانت الرشكات ال٢٦٦ التي تم 
تعليقها من التعاقد عىل أعامل من ِقبل وزارة التخطيط العراقية، 
قد حصلت عىل عقود من الواليات املتحدة. ويقوم املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق حالياً بتحليل نتائج هذه األبحاث 
التي قام بها. باإلضافة إىل ذلك، فال يزال املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق مستمراً تقديم الدعم يف مجال إجراء عمليات 
التدقيق الجنايئ الذي يقوم به املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

أفغانستان.

التوصيات
ال يقّدم املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أي توصيات يف 

هذا التقرير؛ حيث أنّه تقرير لتقديم معلومات فقط.

تعليقات اإلدارة
نظراً ألن هذا التقرير ال يحتوي عىل توصيات، فليس هناك حاجة 

لتعليقات اإلدارة. 
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التوصيات
يصدر هذا التقرير كخدمة غري متعلّق بالتدقيق كام هو محدد 

وفقا ملعايري التدقيق الحكومية املتعارف عليها. وبالتايل، فال 
يتضمن هذا التقرير أي توصيات.

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.

عمليات التدقيق الجارية
يعمل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق حالياً عىل هذه 

التدقيقات: 
املرشوع ١٠٢٢: التدقيق يف مرشوع األكادميية الدولية العراقية 
املرشوع ١٠٢١: التدقيق لوضع صناديق الهيئة الدولية ملراقبة 
املخدرات وفرض إنفاذ القانون املخصصة إلعادة إعامر العراق

املرشوع ١٠٢٠: تدقيق إلدارة وزارات العدل والخارجية 
ألنشطة سيادة القانون يف العراق

املرشوع ١٠١٩: التدقيق يف أوضاع الرقابة عىل الرشكات األمنية 
الخاصة يف العراق

املرشوع ١٠١٨: تدقيق نتائج وتكلفة وإدارة مرشوع محطة 
معالجة الرصف الصحي بالفلوجة 

املرشوع ١٠١٧: التدقيق يف خطط وعمليات سالح الهندسة يف 
الجيش األمرييك املهندسني لنقل مشاريع إعادة اإلعامر الحالية 

للحكومة العراقية
املرشوع ١٠١٥: التدقيق يف الرقابة عىل صندوق االستجابة 

الرسيعة
املرشوع ١٠١٤: التدقيق يف وضع األموال املخصصة لصندوق 

إغاثة وإعادة إعامر العراق
املرشوع ١٠١٣: تدقيق اإلتفاقات التعاونية املمنوحة ملؤسسة 

اإلسكان التعاوين الدويل

تبلغ حوايل ٣٩,٧٦ مليار دوالر. وكانت جميع هذه املعامالت 
من أربعة صناديق رئيسية إلعادة اإلعامر: وهي صندوق إغاثة 

وإعادة إعامر العراق (١٩,٨٣ مليار دوالر)، و صندوق قوات األمن 
العراقية (١٤٫١ مليار دوالر)، وصندوق دعم االقتصاد (١٫٨٣ مليار 

دوالر)، وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد (٤,٠ مليار دوالر). 
وقد استمد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بياناته 
ذات الصلة باملقاولني واملوظفني الحكوميني املرتبطني باملعامالت 

من أنظمة الوكالة املالية، مثل نظام اإلدارة لفيلق املهندسني 
ونظام توزيع الرصف لوزارة الدفاع. 

ويف املرحلة الثانية، اختبار املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق لتحديد الحاالت الشاذة التي قد تدل عىل ضعف يف 

الرقابة الداخلية أو احتامالت الغش. وللقيام بذلك، قام مدققي 
ومحققي املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتصميم 
بشكل تعاوين ١٠ اختبارات شاذة لتحليل املعامالت. وشملت 
تجارب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق البحث عن 

املدفوعات للمتعاقدين التي تّم حظرها أو تعليقها، واملتعاقدين 
ذوي العناوين الوهمية، واملتعاقدين ذوي األسامء املشكوك فيها، 

واملعامالت التي تنتهك مبادئ الفصل بني الواجبات. ومتّت مناقشة 
جميع االختبارات يف منت التقرير.

وملزيد من تضييق قامئة املعامالت قام املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق أيضاً بوضع نظام لتسجيل املخاطر عىل أساس 

عدد ونوع اشكال الشذوذ الناتجة عن االختبارات. فعندما يكون 
لدى املتعاقدين واملوظفني حاالت الشاذة يف أكرث من اختبار واحد، 

فسريتفع درجة الخطر لديهم. وهذا يسمح ملدققي ومحققي 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بالرتكيز عىل املتعاقدين 
واملقاولني وموظفي الحكومة األمريكية الذين ميثلون مخاطر أعىل 

محتملة. 
وقد وضع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق قاعدة 

بيانات لتنظيم وتخزين وتقديم تقرير حول نتائج اختبارات 
الشذوذ. وهكذا، فإّن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

قادر عىل عرض النتائج الكليّة الختبارات الشذوذ سواء ذلك 
حسب املتعاقد عىل تقديم الخدمة أو املوظف الحكومي، مع 

الرتكيز عىل أولئك الذين يشكلون أعىل درجات من الخطر. ويتم 
تنظيم البيانات ضمن "حاالت"، والتي تجمع بني املعامالت التي 

حددتها مجموعات اختبار الشذوذ عن كل متعاقد أو موظف 
حسب الصندوق ونظام الوكالة املايل.
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تعرتف الخطة اإلسرتاتيجية للمفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق بالطلب الترشيعي الخاص باستكامل تقرير التدقيق 

الجنايئ عىل جميع املبالغ املعتمدة أو املتوفّرة إلعادة إعامر 
العراق. وكجزء من هذا الجهد، فقد أكمل املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق ١٨ عملية تدقيق مركّزة عىل العقود التي 

تعالج النتائج ، والتكاليف والرقابة واملرتبطة بعقود إعادة اإلعامر 
الرئيسية يف العراق، فضال عن نقاط الضعف املتمثلة يف التزوير 

واإلهدار وإساءة االستعامل. عمليات تدقيق العقد اإلضافية 
الجارية، وأخرى مخطط لها. وسوف تركّز عمليات التدقيق هذه 
بنحو أكرب عىل العقود التي ميولها صندوق قوات األمن العراقية 

وصندوق دعم االقتصاد. باإلضافة إىل ذلك، فقد أتّم املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق عملية التدقيق الثالثة والتي تعني 
بإدارة وتكاليف ونتائج املنح املقدمة للمنظامت غري الحكومية. 

وهناك عملية تدقيق مامثلة حول اتفاق تعاوين تجري حالياً. 
وقد نرش املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق تقريره 
الخامس حول جهوده يف عمليات التدقيق الجنايئ ويستمر يف 
توفري الخدمات القيادية وتقديم التوصيات بشأن السياسات 

الرامية إىل معالجة أوجه القصور يف جهود إعادة اإلعامر وتحقيق 
االستقرار يف العراق. وسوف يستمر املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق يف معالجة القضايا ذات الصلة بتقليص حجم وجود 
وزارة الدفاع يف العراق والعمل عىل نقل أنشطة إعادة اإلعامر إىل 

وزارة الخارجية. ◆

املرشوع ١٠١٢: تدقيق وضع األموال املخّصصة لربنامج 
االستجابة الطارئة للقائد للعراق

املرشوع ١٠٠٩: تدقيق عقد التخزين وخدمات التوزيع يف أبو 
غريب وميناء أم قرص

املرشوع ١٠٠٨: تدقيق أوضاع عقود جهاز األمن الداخيل 
ملرسح العمليات الواسعة (TWISS) التابع لوزارة الدفاع

املرشوع ١٠٠٤: تدقيق برنامج أبناء العراق
املشاريع ٩٠٠٥، و٩٠١٢، و٩٠١٣: تدقيق االعتامدات 

وااللتزامات وبيانات معامالت النفقات ذات الصلة بإغاثة 
وإعادة إعامر العاق التابع لوزارة الدفاع، ووزارة الخارجية 

والوكالة األمريكية للتنمية الدولية

عمليات التدقيق املخطط لها
ترتبط عمليات التدقيق التي يخطط لها املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق بثالثة أهداف رئيسية وهي الواردة يف خطته 
اإلسرتاتيجية لعمليات التدقيق:

تحسني مامرسات األعامل واملساءلة يف إدارة العقود واملنح 
املرتبطة بإعادة إعامر العراق

تقييم وتعزيز االقتصاد والكفاءة والفعالية للربامج والعمليات 
التي تهدف إىل تسهيل إعادة إعامر العراق

توفري القيادة املستقلة واملوضوعية والتوصيات بشأن 
السياسات الرامية إىل معالجة أوجه القصور يف جهود إعادة 

اإلعامر وتحقيق االستقرار يف العراق
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قامت الحكومة األمريكية بتعريف الهدف طويل املدى 
للعراق الخاص بها كالتايل: "دولة مساملة، موحدة، مستقرة، 

دميقراطية، وآمنة".٥٦٥ وقد قامت الحكومة بكتابة ثالث وثائق 
حددت توفري الخدمات األساسية للسكان العراقيني باعتباره 

حيويا الستقرار السكان، وتحسني األمن، وتعزيز الدميقراطية: 
 ،(CPA) الخطة اإلسرتاتيجية لسلطة االئتالف املؤقتة

واإلسرتاتيجية الوطنية للنرص يف العراق الخاصة مبجلس األمن 
القومي، والجيش األمرييك، والدليل امليداين ملكافحة التمرد 

ملشاة البحرية.
وبحلول التسعينات، كان قطاع املياه يف العراق متطور 

وحديث بشكل عام. ومع ذلك، يف عام ٢٠٠٣ أدت الحربني، 
والعقوبات الدولية، وسوء إدارة صدام حسني إىل دمارها. 

وكنتيجة لذلك عانت العراق من املشاكل املتزايدة الخاصة 
بسوء التغذية واالعتالل والوفيات للرضع واألطفال تحت سن 

الخامسة، واألمراض التي تنقلها املياه.
وىف عام ٢٠٠٤, كان هدف سلطة االئتالف املؤقتة هو 

توفري وصول ٩٠٪ من العراقيني إىل املياه الصالحة للرشب. 
وقد قامت  سلطة االئتالف املؤقتة بتمويل مرشوعني، مببلغي 

٢٧٧ و١٨٥ مليون دوالر وذلك إلنشاء محطات إفراز و 
النارصية ملعالجة املياه. كام قامت سلطة االئتالف املؤقتة 

بتأسيس مقاييس إنتاج لكل محطة معالجة مياه- وذلك 
إلنتاج ١٠,٠٠٠ مرت مكعب من املياه الصالحة للرشب يف 

الساعة لخدمة ٥٥٠,٠٠٠ شخص يف محافظة ذى قار و٦,٠٠٠ 
مرت مكعب يف الساعة لخدمة ٦٠٠,٠٠٠ من سكان أربيل. 

ومع ذلك فان قلة وجود نظام قياس املياه الشامل املنزيل يف 
العراق قد حدد من إمكانية التحديد بدقة عدد األشخاص 

الذين قامت أياً من املحطتني بخدمتهم.
وىف أيار/مايو قام املفتش العام إلعادة إعامر العراق 

بزيارة كال املحطتني ووجد أن محطة النارصية تقوم بإنتاج 
املياه بسعة تبلغ ٦١٪ وأعىل من كمية التكدر القصوى التي 
تم تصميمها. ومحطة إفراز ملعالجة املياه بسعة قرابة ١٠٠٪ 

إىل كمية التكدر القصوى التي تم تصميمها (انظر الجدول 
٥٫٤). وتستمر حكومة العراق يف السعي نحو املساعدة 

املادية والتقنية من حكومة الواليات املتحدة من أجل محطة 
النارصية ملعالجة املياه, بينام قد اتخذت حكومة إقليم 

إن إدارة تقييامت املفتش العام إلعادة إعامر العراق تقوم 
بتنفيذ منهج متعدد األوجه ليقوم بتقييم تأثري الربامج التي 

تقوم حكومة الواليات املتحدة األمريكية بتمويلها لدعم 
استقرار وإعادة إعامر العراق. ويخطط املفتش العام إلعادة 

إعامر العراق لتقييم الربامج الرئيسية للواليات املتحدة 
األمريكية والتي تم إنشاؤها لهذا الغرض. وباإلضافة إىل 

نتائج واستنتاجات وتوصيات التنمية إىل إدارة الوكالة, فان 
التقييامت ستحدد وتكشف عن حصيلة وآثار برامج االستقرار 

وإعادة اإلعامر.
وىف خالل هذا الربع السنوي, استكمل املفتش العام 

إلعادة إعامر العراق التقييم الخاص باملرشوعني الرئيسيني 
للبنية التحتية والتي تقوم الواليات املتحدة األمريكية 

بتمويلهام يف العراق وهام: محطات إفراز و النارصية ملعالجة 
 .(WTPs) املياه

تقييامت املفتش العام إلعادة إعامر العراق التي استكملت 
يف هذا الربع السنوي

استعراض للمشاريع الرئيسية للحكومة الأمريكية للبنية 
التحتية في العراق: الناصرية ومحطات إفراز لمعالجة المياه 

(التقييم-١٠-٠٠٢)

السبب يف إصدار املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
لهذه الدراسة

كانت أهداف هذه الدراسة هي تحديد وضع التشغيل 
 ،(WTPs) الحايل ملحطات إفراز و النارصية ملعالجة املياه

و تصورات املوظفني العموميني العراقيني والسكان املحليني 
بخصوص هذه املشاريع, وإسهامات هذه املشاريع يف 

األهداف االسرتاتيتجية العامة للحكومة األمريكية. وتبلغ 
تكلفة محطات إفراز و النارصية ملعالجة املياه حوايل ٤٦٢ 
مليون دوالر, وهى ضمن أكرب مشاريع للبنية التحتية التي 

تقوم بتمويلها الحكومة األمريكية يف العراق.

ما توّصل إليه املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق

تقييامت املفتش العام إلعادة إعامر العراق
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األمريكية قدمت مساعدة كبرية أو محدودة لتحسني موارد 
املياه للمنطقة. 

ويدل عىل عدم الرضا بجودة املياه املتوفرة من محطة 
النارصية ملعالجة املياه، أن ١٤٪ فقط من السكان يقومون 
باستخدامها كمصدر أسايس للرشب، أما نسبة ٨٦٪ املتبقني 

فإنهم إما يقومون برشاء املياه أو يستخدمون املياه من 
األنهار أو الجداول. وتدل مجموعات االختبار وبيانات االقرتاع 
الرسيعة أن محطة النارصية ملعالجة املياه مل تساهم يف أمن 

أو استقرار اإلقليم.

توصيات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
يوىص املفتش العام إلعادة إعامر العراق بان عىل وزارة 

الخارجية والوكاالت الحكومية األمريكية األخرى املتدخلة 
يف عمليات استقرار وإعادة اإلعامر التي تتضمن املرشوعات 

الرئيسية للبنية التحتية أن يقوموا بااليت:
تصميم تدبريات فاعلية مفيدة مرتبطة باألهداف . ١

اإلسرتاتيجية األمريكية و األغراض التي يضطلع بها كل 
برنامج أو مرشوع.

تحديد بيانات خط األساس قبل تنفيذ الربنامج أو . ٢
املرشوع وذلك بغرض قياس فاعلية وتقييم النتائج واآلثار.

كردستان (KRG) خطوات مستقلة عن الحكومة األمريكية 
لتشغيل واالكتفاء الذايت ملحطة إفراز ملعالجة املياه.

وقد أدى غياب بيانات خط األساس الخاص بوثيقة 
الرشوط املسبقة قبل متويل هذين املرشوعني, فال يستطيع 

املفتش العام إلعادة إعامر العراق أن يحدد بشكل قاطع 
ما إذا كان أياً من املرشوعني له تأثري إيجايب أو سلبي بشكل 

ملموس. وبناء عىل مجموعات االختبار وبيانات االقرتاع 
الرسيعة الخاصة بالسكان املحليني الذين يحصلون عىل 

خدمة املرشوعني, فإّن سكان ذى قار لديهم نظرة سلبية 
كبرية تجاه مرشوع محطة معالجة مياه النارصية, والحكومة 
العراقية, وحكومة الواليات املتحدة األمريكية, بينام غالبية 
سكان اربيل لديهم نظرة ايجابية تجاه محطة إفراز ملعالجة 
املياه, وحكومة إقليم كردستان, وحكومة الواليات املتحدة 

األمريكية.
وفيام يخص محطة النارصية ملعالجة املياه، فان ٢٣٪ من 

السكان راضيني عن توفر املياه، و٥٪ راضيني عن جودة املياه، 
و٣٪ يعتقدون أن الحكومة األمريكية قدمت مساعدة كبرية 

أو محدودة لتحسني موارد املياه للمنطقة. إما عن محطة 
إفراز ملعالجة املياه, فان ٨٨٪ من السكان راضيني توفر املياه، 
و٨٥٪ راضيني عن جودة املياه، و٤٣٪ يعتقدون أن الحكومة 
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التقييم الجاري

يف هذا الربع السنوي قام املفتش العام إلعادة إعامر العراق 
بإصدار إعالن التقييم الثالث: "استعراض لربنامج االستجابة 

الطارئة للقائد (CERP) يف العراق." وفيام يخص تغطية 
نفقات مرشوع برنامج االستجابة الطارئة للقائد من ٢٠٠٤ 

وحتى ٢٠٠٩ والتي يبلغ مجموعها تقريبا ٣٫٤ دوالر أمرييك، 
فإّن أهداف هذه الدراسة هي توفري تحليل إحصايئ للتوزيع 
الجغرايف إلنفاق برنامج االستجابة الطارئة للقائد يف العراق 

واملساعدة وتقييم فاعلية املوارد املالية التي يتم دفعها 
من خالل برنامج االستجابة الطارئة للقائد ملساعدة القادة 
املحليني يف تحسني األمن واالستقرار يف املناطق املسئولني 
عنها. يتوقع املفتش العام إلعادة إعامر العراق أن يقدم 

تقرير عن هذا التقييم يف أوائل العام القادم. ◆

تطوير الخطط لتحليل البيانات الحالية مقابل خط . ٣
األساس لتحديد التعديالت عىل خطط الربنامج أو 
املرشوع وامليزانيات قبل االستكامل واالنتقال إىل 

السلطات املحلية.
تقوم السلطات املحلية بتوفري التدريب الرضوري . ٤

واالكتفاء الذايت من اجل استيعاب األهداف اإلسرتاتيجية 
املتوسطة وقصرية املدى.

تعليقات اإلدارة 
ووردت تعليقات اإلدارة يف التقرير النهايئ، والذي يوجد 

يف موقع املفتش العام إلعادة إعامر العراق عىل االنرتنت: 
.www.sigir.mil
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الحاالت، تّم إغالق ٧٥٦ حالة، وال تزال هناك ٦٦ حالة مفتوحة. 
للحصول عىل ملّخص بهذه الحاالت، انظر الجدول ٥٫٥.

الحاالت الجديدة 
وخالل هذه الفرتة املشمولة بالتقرير، تلقى الخط الساخن 

للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ١٩ شكوى جديدة، 
ليصل املجموع الرتاكمي لحاالت الخط الساخن إىل ٨٢٢. وصنفت 

الشكاوى الجديدة ضمن هذه الفئات:
١١ حالة تزوير يف العقود.

٥ من القضايا املتنوعة.
٢ من القضايا الشخصية.

١ حالة إهدار.

ويتلقى الخط الساخن معظم البالغات عن حاالت التزوير 
واإلهدار وإساءة االستعامل وسوء اإلدارة واالنتقام من خالل 

املوقع والربيد االلكرتوين. وبالنسبة للشكاوى ال١٩ التي تلّقاها 
الخط الساخن للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

الجديدة، وردت ١٣ منهم خالل الربيد االلكرتوين و٦ منهم من 
خالل املوقع اإللكرتوين للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق.

الحاالت املغلقة
خالل هذا الربع السنوي، أغلق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق ١٧ من حاالت الخط الساخن:
أحيل ١٥ منهم إىل املفتشني العموميني لوكاالت أخرى.

ورفض ٢ منهم.

الشكاوى التي متّت إحالتها
بعد استعراض شامل، قام املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق بإحالة ١٥ شكوى إىل وكاالت خارجية التخاذ القرار 
املناسب:

أرسل ١٠ إىل مكتب وزارة الدفاع للمفتش العام.
وأرسل ٢ إىل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر أفغانستان.
وأرسل ١ شكوى إىل مكتب وزارة الخارجية للمفتش العام.

وأرسل ١ شكوى ملكتب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
للمفتش العام

وأرسل ١ شكوى إىل مكتب الجيش األمرييك للمفتش العام. ◆

يسّهل الخط الساخن الذي يستخدمه املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق عىل تسهيل عملية اإلبالغ عن التزوير واإلهدار 

وإساءة االستعامل وسوء اإلدارة واالنتقام يف جميع الربامج 
املرتبطة بجهود إعادة إعامر العراق التي ميولها دافع الرضائب 

األمرييك. ويتم تحويل الحاالت الواردة من خالل الخط الساخن 
للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق والتي ال تتعلق 

بالربامج والعمليات املمولة باملبالغ املخصصة أو يتم توفريها 
إلعادة إعامر العراق، إىل الكيان املناسب. ويتلقى الخط الساخن 
للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق اتصاالت رسيعة وعرب 

الهاتف والفاكس والربيد واالتصاالت عرب اإلنرتنت من الناس يف 
العراق والواليات املتحدة وجميع أنحاء العامل.

تقرير الربع الثالث
بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، كان الخط الساخن للمفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق قد بدأ ٨٢٢ حالة. ومن بني هذه 

الخط الساخن للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
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خالل هذه الفرتة املشمولة بالتقرير، سّجل املوقع اإللكرتوين 
www.sigir.) للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق

mil) هذه اإلحصاءات: 
زار أكرث من ١١٢،٠٠٠ مستخدم املوقع اإللكرتوين للمفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف هذا الربع السنوي—

مبعّدل أكرث من ١٢٠٠ مستخدم يف اليوم الواحد. 
ويف هذا الربع السنوي، تلقى قسم اللغة العربية للموقع 

أكرث من ٢٠٠٠ زيارة. 
وكانت أكرث الوثائق التي تّم تحميلها بشكل متكرر كانت 

هي تقارير املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
الربع سنوية األحدث. 

وأكرث من ٢٦,٠٠٠ من موجز الويب متّت زيارتها خالل 
هذا الربع السنوي.  ويتم تحديث املعلومات عىل موجز 

الويب، والتي يتم تحميلها تلقائياً عىل أجهزة كمبيوتر 
األعضاء، وميكن اإلطالع عليها بواسطة برامج قارئ املوجز. 

للحصول عىل ملحة عامة عن عدد الزيارات اليومية ملوقع 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق اإللكرتوين، انظر 

الشكل ٥٫١. ◆

املوقع اإللكرتوين للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
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الظهور يف الكونغرس
منذ إصدار املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للتقرير ربع 

السنوي املايض، ظهر املفتش العام أمام لجنة يف الكونغرس يف 
مناسبة واحدة:

يف ٢٣ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠،—لجنة مجلس النواب يف جلسة 
الرقابة واإلصالح الحكومي—يف جلسة االستامع حول "املرحلة 

االنتقالية يف العراق: هل وزارة الخارجية عىل استعداد لتويل 
القيادة؟" شهد املفتش العام بشأن املشاكل التي سوف 

تواجهها وزارة الخارجية (DoS) عند تحّملها للمسؤولية عن 
اإلرشاف عىل برنامج تقديم املساعدة املستمر والذي، يف حني 
أنه أصغر من الربنامج املطبّق يف العراق يف السنوات األخرية، 

إال أنّه سيظل من بني األكرب الذي تتحمل وزارة الخارجية 
مسئوليته من أي وقت مىض. وستتفاقم املشاكل التي 

ستواجهها وزارة الخارجية يف ظل بيئة غري آمنة، واالفتقار إىل 
املعلومات حول أنشطة إعادة اإلعامر والتي أديرت من قبل 
بوكاالت حكومية أخرى. أوىص املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق بأن (١) ينبغي أن تشحذ وزارة الخارجية تركيزها 
عىل تحسني ضوابط برنامجها واملامرسات التجارية، مبا يف ذلك 

الرقابة عىل الربامج عىل أرض الواقع، وإدارة العقود واملنح؛ (٢) 
ينبغي أن تقوم وزارة الخارجية بإجراء جرد ملا تّم إنجازه ىف 

أعامل إعادة إعامر العراق حتى اآلن، وأن تقوم بعمل أفضل ما 
ميكن لضامن عدم إهدار االستثامرات األمريكية بسبب اإلهامل 

يف مرحلة نقل األصول أو بسبب اإلهامل الالحق يف حفاظ 
الحكومة العراقية عليها؛ و (٣) ينبغي عىل الكونغرس أن 

يواصل تركيز االهتامم عىل هذه األسئلة وأن يراقب عن كثب 
خطط وأعامل وزارة الخارجية وغريها من الوكاالت املدنية. 

وإذا كان هناك حاجة إىل موارد لتحسني املامرسات التجارية، 
فمن املرجح أن تكون هامشية باملقارنة مع الخسارة التي قد 
تحدث إذا عانت إدارة وزارة الخارجية للربنامج وجهود الرشاء 

من قلة املوارد. 

ميكن الوصول إىل البيان املعد الكامل الخاص مبسئويل املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق الذين أدلوا بشهاداتهم أمام 
www.sigir.mil/publications/ الكونغرس عىل الرابط التايل

◆ .testimony

االعتامدات
يف هذا الربع السنوي، واصل الكونغرس إتخاذ إجراءات عىل 
مستوى اللجان بناء عىل طلب الرئيس ل٢٫٩٣ مليار دوالر يف 

السنة املالية ٢٠١١ من االعتامدات املنتظمة إلعادة اعامر العراق، 
ولكن مل يتخذ اإلجراء النهايئ يف هذا الطلب.

ويف ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، وقبل بدء السنة املالية ٢٠١١ 
بقليل، وقّع الرئيس عىل القانون العام ١١١-٢٤٢، قانون 

االعتامدات املستمرة، ٢٠١١. وميد هذا القانون، بوجه عام، من 
سلطة اإلنفاق يف مستويات السنة املالية ٢٠١٠ وحتى ٣ كاون 

األول/ديسمرب ٢٠١٠، أو حتى سن قانون االعتامدات للسنة املالية 
٢٠١١، أيهام يأيت أّوالً.

ويف هذا الربع السنوي، خصص الكونجرس ٢٫٦٨ مليار دوالر 
كتمويل جديد إلعادة إعامر العراق: ١٫٦٥ مليار دوالر للمساعدة 

الجديدة يف إعادة اإلعامر و١،٠٣ مليار دوالر إضافية يف متويل 
جديد لتغطية نفقات التشغيل املتعلقة بإعادة اإلعامر. وقدمت 

هذه األموال ضمن قانون االعتامدات التكميلية، لعام ٢٠١٠، 
والتي تم التوقيع عليها يف القانون (القانون العام ١١١-٢١٢) يف 

٢٩ متّوز/يوليو.
وللحصول عىل معلومات حول طلب الرئيس واإلجراء الذي 

اتخذه الكونغرس حول ترشيع االعتامدات، انظر الباب ٢ من هذا 
التقرير.

قانون سلطة الدفاع الوطنية للسنة املالية ٢٠١١
يف ٤ حزيران/يونيو ٢٠١٠، أفادت لجنة القوات املسلحة مبجلس 

الشيوخ بنسخه من قانون سلطة الدفاع الوطنية للسنة املالية 
٢٠١١ الخاصة بها. ويف ١٦ أيلول/سبتمرب، بدأ مجلس الشيوخ 

املكتمل مناقشة حول الحركة للرشوع يف النظر يف مرشوع القانون. 
ويف ٢١ أيلول/سبتمرب، قام مجلس الشيوخ بالتصويت عىل اقرتاح 

اللجوء إىل إغالق النقاش بشأن هذا االقرتاح عىل امليض قدماً، 
ولكن هذا االقرتاح الخاص بإغالق باب النقاش مل تتم املوافقة 

عليه. وقد تّم "إدخال" االقرتاح الخاص بإعادة النظر يف إغالق باب 
النقاش والتصويت، ورمبا ينظر فيه عندما يعود مجلس الشيوخ 

للعمل املنتظم يف ترشين الثاين/نوفمرب. (وأقر مجلس النواب كامل 
نسخته ملرشوع القانون يف أيار/مايو ٢٠١٠) وسوف يعد املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق تقريراً عن مرشوع القانون يف 

مرحلة الحقة يف النظر يف مرشوع القانون.

التحديثات الترشيعية
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إلعادة إعامر العراق يف هذا الربع السنوي من ِقبل مكتب وزارة 
الدفاع للمفتش العام ومكتب وزارة الخارجية للمفتش العام 

ومكتب املسائلة الحكومية ووكالة التدقيق يف الجيش األمرييك 
ومكتب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية للمفتش العام. للحصول 
عىل التحديثات حول وكالة التدقيق يف عقود وزارة الدفاع، انظر 

امللحق و. 
يف األرباع السنوية السابقة، قّدم املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق التحديثات حول وزارة الخزانة ووزارة التجارة 
األمريكية، ولكن هذه الوكاالت ليس لها اآلن عمليات رقابية عىل 
إعادة إعامر العراق جارية أو مخطط لها للسنة املالية ٢٠١١. ومل 

يذكر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق شيئاً عن هذه 
الوكاالت يف هذا الباب.

ويطالب الباب ٨٤٢ من قانون سلطة الدفاع الوطني للسنة 
املالية ٢٠٠٨ (القانون العام ١٠١-١٨١) من املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق، بالتشاور مع املفتشني العموميني اآلخرين، 
بوضع "خطة شاملة لسلسلة من عمليات التدقيق" وذلك حول 
"عقود الوكاالت الفيدرالية والعقود من الباطن، و املهام وأوامر 

التسليم، والخاصة بأداء األعامل األمنية وإعادة اإلعامر يف العراق." 
وعقب سن قانون الباب ٨٤٢، عمل املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق بشكل وثيق مع مكتب وزارة الدفاع للمفتش العام 
ملجموعة جنوب غرب آسيا للتخطيط املشرتك، والتي سهلت 

إنتاج خطة رقابة الشاملة لجنوب غرب آسيا. وهذه الوثيقة، التي 
جمعها املفتشني العموميني (مبا يف ذلك املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق)، تلّخص عمليات التدقيق الجارية واملخطط 
لها عىل املدى القريب من أجل العراق واملنطقة. ويف آب/

أغسطس ٢٠١٠، عقدت املجموعة اجتامعها الرابع عرش.  ◆

يف آذار/مارس ٢٠٠٤، شّكل 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) وذلك عىل الوكاالت التي ترشف عىل 

أموال إعادة إعامر العراق. ويتقابل ممثيل املنظامت األعضاء 
بشكل ربع سنوي لتبادل تفاصيل حول عمليات التدقيق الجارية 
واملخطط لها، لتحديد الفرص املتاحة للتعاون والحد من التكرار 

الذي ال فائدة منه.
وقد عقد االجتامع األخري يف ١٠ آب/أغسطس ٢٠١٠، يف مكتب 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف أرلينغتون بوالية 
فريجينيا، مع رئاسة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

"بوين" لالجتامع. وقد حرضت املنظامت التالية:
(AFAA) وكالة التدقيق التابعة للقوات الجوية
(DCAA) وكالة التدقيق يف عقود وزارة الدفاع

(DoD OIG) مكتب وزارة الدفاع للمفتش العام
(DoD OIG) مكتب وزارة الخارجية للمفتش العام

(GAO) مكتب املساءلة الحكومية
SIGIR

مكتب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية للمفتش العام 
(USAID OIG)

فكل ربع سنوي، يطلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق طلبات بالتحديثات من املنظامت األعضاء عن أنشطتها 

الرقابية املكتملة والجارية واملخطط لها. وهذا الباب يلخص 
عمليات التدقيق والتحقيقات التي ذكرت للمفتش العام الخاص 

مقدمة
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وبالنسبة ألنشطة التقارير الرقابية الجارية للوكاالت األمريكية 
األخرى خالل هذه الفرتة املشمولة بالتقرير، انظر الجدول ٦٫٢.
وملزيد من املعلومات حول عمليات تدقيق الوكاالت األخرى، 

مبا يف ذلك ملخصات عمليات التدقيق، انظر امللحق و. 
وللحصول عىل قامئة تاريخية كاملة بعمليات التدقيق 

واملراجعة حول إعادة إعامر العراق من قبل جميع الكيانات، 
انظر امللحق ر.  ◆

يف هذا الباب يتم تحديث عمليات التدقيق التي ذكرتها املنظامت 
األعضاء ملجلس املفتشني العموميني يف العراق للمفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق:
وبالنسبة ألنشطة التقارير الرقابية التي متّت مؤّخراً، انظر 

الجدول ٦٫١. 

عمليات تدقيق الوكاالت األخرى
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ينظّم املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بانتظام مع الوكاالت الحكومية 
األخرى عمليات إجراء تحقيقات يف العراق. للحصول عىل إحصاء بأنشطة التحقيق 

التي تقوم بها وكاالت أخرى، انظر الجدول ٦٫٣. ◆
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كريستوفر اندرسون، معهد الدراسات األوروبية يف جامعة كورنيل، كام    ١.
نقلت ليىل فاضل، "استمرار الكفاح لتشكيل حكومة العراق يتجاوز الفواصل 

القياسية العاملية،" واشنطن بوست، ٠١/١٠/٢٠١٠ ، ، بالرجوع إليه يف 
 .٠١/١٠/٢٠١٠

GOI، املركز الوطني لالعالم، "قرارات مجلس الوزراء يف الدورة (رقم ٣٨) يف    .٢
 ،www.nmc.gov.iq/english/qararat_e/38_2010.htm" ، ٢٠١٠/٩/٢٨

الوصول إليه يف ٢٩/٩/٢٠١٠؛ DoS، تقرير حالة العراق، ٢٩/٠٩/٢٠١٠ ، 
الرشيحة ١٩.

ملصادر التمويل األمرييك، انظر الباب ٢ من هذا التقرير.   .٣
السفارة األمريكية يف بغداد، INL، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش    .٤

العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٠٣/١٠/٢٠١٠.
السفارة األمريكية يف بغداد، اجتامع الفريق القطري، ١٧/١٠/٢٠١٠.    .٥
السفارة األمريكية يف بغداد، اجتامع الفريق القطري، ١٧/١٠/٢٠١٠.    .٦

مسئولوا الحكومة العراقية، االجتامعات مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    .٧
العراق، ٢٠١٠/٩–٢٠١٠/١٠.

مسئولوا الحكومة العراقية، االجتامعات مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    .٨
العراق، ٢٠١٠/٩–٢٠١٠/١٠.

GOI ،CoM، االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق،    .٩
.٠٥/١٠/٢٠١٠

GOI ،CoM، االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق،    .١٠
.٠٥/١٠/٢٠١٠

مسئولوا الحكومة العراقية، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    .١١
الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١٠/١٠/٠١. 

GOI ،MOH، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة    ١٢.
إعامر العراق، ٢٠١٠/١٠/٠٢. 

USF-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل    .١٣
بيانات بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٤.

www.state." "،انتقال تواجد الواليات املتحدة االنتقالية يف العراق" ،DoS   .١٤
gov/p/nea/rls/rm/146027.htm، الوصول إليه يف ١٩/١٠/٢٠١٠. 

USF-I، نرشة صحفية، "دبابات الجيش العراقي M١A١ تصل إىل امليناء"    .١٥
www.usf-iraq.com/news/press-releases/first-shipment-of-iraqi-

.٢٠١٠/٩/٨ ،tanks-arrives-purchased-m١a١
OSD، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    .١٦

العراق، ١٤/١٠/٢٠١٠؛ USF-I، نرشة صحفية، "إلقاء الضوء يف عيد البحرية 
www.usf-iraq.com/news/ ، عىل إنجازات البحرية العراقية،" ٠٥/١٠/٢٠١٠
 ،press-releases/navy-day-highlights-iraqi-navys-accomplishments

www.dvidshub.net/news/57395/navy- ،بالرجوع إليه يف ٠٦/١٠/٢٠١٠
 .day-highlights-iraqi-navys-accomplishments

تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق لوثائق الحكومة العراقية    .١٧
وحكومة الواليات املتحدة ووثائق املصدر املفتوح باللغة العربية واإلنكليزية. 

وتستند جميع بيانات الضحايا عىل أفضل املصادر املتاحة غري الرسية. 
إذاعة األمم املتحدة، "نجاة قافلة األمم املتحدة من هجوم بقنبلة يف العراق"،    .١٨

١٩/١٠/٢٠١٠، www.unmultimedia.org، بالرجوع إليه يف ٢٣/١٠/٢٠١٠.
تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق لوثائق الحكومة العراقية    .١٩

وحكومة الواليات املتحدة ووثائق املصدر املفتوح باللغة العربية واإلنكليزية. 
وتستند جميع بيانات الضحايا عىل أفضل املصادر املتاحة غري الرسية. 

تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق لوثائق الحكومة العراقية    .٢٠
وحكومة الواليات املتحدة ووثائق املصدر املفتوح باللغة العربية واإلنكليزية. 

وتستند جميع بيانات الضحايا عىل أفضل املصادر املتاحة غري الرسية. 
تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق لوثائق الحكومة العراقية    .٢١

وحكومة الواليات املتحدة ووثائق املصدر املفتوح باللغة العربية واإلنكليزية.
صندوق النقد الدويل، بيان صحفي، "يكمل املجلس التنفيذي لصندوق النقد    ٢٢.

الدويل أول استعراض مبوجب الرتتيبات االحتياطية مع العراق، ومنح اإلعفاءات 
www. ،والواليات املتحدة توافق عىل رصف ٧٤١ مليون دوالر،" ٠١/١٠/٢٠١٠

imf.org/external/np/sec/pr/ 2010/pr10373.htm، بالرجوع إليه يف 
 .١٥/١٠/٢٠١٠

بيان شكور شعالن، يف تقرير صندوق النقد الدويل رقم ٣١٦/١٠ القطري،    .٢٣
"العراق: أول استعراض مبوجب الرتتيبات االحتياطية، طلب اإلعفاء من عدم 

االمتثال ملعيار األداء، واإلعفاء من التطبيق، وإعادة جدولة حق الوصول"، 
 ،www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2010/cr10316.pdf ،٢٠١٠/١٠

الوصول إليه يف ٢٠/١٠/٢٠١٠.
GOI ،MoPDC، "موجز خطة التنمية الوطنية (٢٠١٠-٢٠١٤)"، ٢٠١٠/١٠.   .٢٤

GOI ،MOF، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة    .٢٥
إعامر العراق، ٢٠١٠/١٠/١٤.

تقرير GAO برقم GAO-١٠-٣٠٤، "تقاسم التكاليف بني العراق والواليات    .٢٦
املتحدة: ميلك العراق فائضا يف امليزانية الرتاكمية، والتي توفر إمكانات ملزيد 
من تقاسم التكاليف املستقبلية، "٩/٢٠١٠، ص ٨-١٠. تستند فوائض امليزانية 
املرتاكمة حسب GAO قبل عام ٢٠٠٥ عىل البيانات الواردة يف تقرير ديوان 
الرقابة املالية عىل القوائم املالية للحكومة لعام ٢٠٠٥. من عام ٢٠٠٥ حتى 

عام ٢٠٠٧، استندت GAO يف تحليلها لاليرادات والنفقات يف العراق يف ديوان 
الرقابة املالية العراقي عىل البيانات املالية السنوية للحكومة العراقية. لعام 

٢٠٠٨، استندت GAO يف تحليلها لإليرادات والنفقات عىل الحسابات الختامية 

للحكومة العراقية. لعام ٢٠٠٩، استنادت GAO يف تحليلها عىل العائدات 
الشهرية والبيانات التي تم الحصول عليها من نفقات وزارة املالية من خالل 

وزارة الخزانة األمريكية. GAO يالحظ أن الديون املستحقة املرتاكمة التي 
سجلتها الحكومة العراقية قد منت بشكل كبري مع الوقت، من ٦٫٤ مليار دوالر 

حتى ٢٠٠٤ إىل ٤٠٫٣ مليار دوالر حتى أيلول/سبتمرب ٢٠٠٩؛ 
بيان شكور شعالن، يف تقرير صندوق النقد الدويل رقم ٣١٦/١٠ القطري،    .٢٧

"العراق: أول استعراض مبوجب الرتتيبات االحتياطية، طلب اإلعفاء من عدم 
االمتثال ملعيار األداء، واإلعفاء من التطبيق، وإعادة جدولة حق الوصول"، 
 ،www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2010/cr10316.pdf ،٢٠١٠/١٠

الوصول إليه يف ٢٠/١٠/٢٠١٠.
EIA، "سعر العائد الصايف االسبوعي بكركوك يف خليج الواليات املتحدة،"    .٢٨

www.eia.doe.gov، الرجوع إليه يف ١٢/١٠/٢٠١٠.
NEA-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    ٢٩.

العراق، ٠٤/٠٦/٢٠١٠، و٠٦/٠٧/٢٠١٠، و٠٤/١٠/٢٠١٠.
الحكومة العراقية، واملركز الوطني لالعالم، نرشة صحفية، "احتياطي النفط    ٣٠.

www.nmc.gov.iq/ ، الجديد يصل إىل ١٤٣ مليار برميل"، ٠٤/١٠/٢٠١٠
english/lnews_e/2010/10/4_2.htm، الوصول إليه يف ٢٠١٠/٥/١٠. 

EIA، "التوقعات االقتصادية العاملية لعام ٢٠١٠،" ٢٠١٠/٧.   .٣١
هاليربتون، يف النرشات الصحفية، "حازت هاليربتون عىل خطاب نوايا لتطوير    .٣٢
www.halliburton.com/public/ ،حقل مجنون يف العراق"، ١٨/٠٨/٢٠١٠

 ،news/pubsdata/press_release/2010/corpnws_08182010.html
الوصول إليه يف " ٢٠١٠/١٣/٩، و "ENI حازت عىل عقد هاليربتون لتوفري 

www.halliburton.com/ ،خدمات متعددة للطاقة يف العراق"، ٣١/٠٨/٢٠١٠
public/news/pubsdata/press_release/2010/corpnws_08312010.
html، بالرجوع إليه يف ١٣/٠٩/٢٠١٠؛ MEES، التقرير األسبوعي، املجلد. 

٥٣، رقم ٣٧، ١٣/٩/٢٠١٠، ص ١٨. هاليربتون، يف النرشات الصحفية، "حازت 
هاليربتون عىل خطاب نوايا لتطوير حقل مجنون يف العراق"، ١٨/٠٨/٢٠١٠، 

www.halliburton.com/public/news/pubsdata/press_release/2010/
corpnws_08182010.html، الوصول إليه يف " ٢٠١٠/١٣/٩، و "ENI حازت 

عىل عقد هاليربتون لتوفري خدمات متعددة للطاقة يف العراق"، ٣١/٠٨/٢٠١٠، 
www.halliburton.com/public/news/pubsdata/press_release/2010/

corpnws_08312010.html، بالرجوع إليه يف ١٣/٠٩/٢٠١٠.
مسئولوا الحكومة العراقية، وحكومة الواليات املتحدة يف االجتامعات مع    ٣٣.

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١٠/٩–٢٠١٠/١٠.
GOI, Maj. Gen. حامد إبراهيم، كام نقل باللغة اإلنجليزية يف وسائل اإلعالم،    .٣٤

www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LDE67G1WY6. مبا يف ذلك
htm، الوصول إليه يف ٢٥/٨/٢٠١٠. 

ITAO/ESD، تقارير األداء اليومية حول الكهرباء، ٢٠٠٩/١/٧-٢٠١٠/٣٠/٩؛    .٣٥
ITAO/ESD، تقارير األداء اليومية حول الكهرباء، ٢٠٠٩/١/٧-٢٠١٠/٣٠/٩.

USF-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    .٣٦
العراق، ٠١/١٠/٢٠١٠؛ ITAO/ESD، تقارير األداء اليومية حول الكهرباء، 
٢٠١٠/١/٨-٢٠١٠/٣٠/٨؛ تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

لوثائق الحكومة العراقية وحكومة الواليات املتحدة والوثائق مفتوحة املصدر 
باللغتني العربية واالنجليزية. 

اجتامع مفويض الحكومة العراقية، ولجنة النزاهة،مع املفتش العام الخاص    .٣٧
إلعادة إعامر العراق ٢٨/٩/٢٠١٠؛ اجتامع الحكومة العراقية ورئيس املجلس 
األعىل للتدقيق مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٧/٩/٢٠١٠؛ 
الحكومة العراقية، واملفتش العام يف وزارة الكهرباء، ٣٠/٩/٢٠١٠؛ الحكومة 

العراقية واملفتش العام لوزارة الداخلية مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق، ٣٠/٩/٢٠١٠؛ واجتامع GOI، مع املفتش العام لوزارة الرتبية والتعليم، 

مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٠٢/١٠/٢٠١٠.
GOI، واملفتش العام ل MOI، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة    .٣٨

إعامر العراق، ٣٠/٩/٢٠١٠.
GOI ،COI, "COI أهم اإلنجازات واملؤرشات من ١ كانون الثاين/   .٣٩

www.nazaha.iq/en_body." ،يناير ٢٠١٠، إىل ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠
asp؟field=news_en&id=188&page_namper=bauan_e، الوصول إليه 

يف " ١٠/٠٩/٢٠١٠.
GOI ،COI, "COI أهم اإلنجازات واملؤرشات من ١ كانون الثاين/   .٤٠

www.nazaha.iq/en_body." ،يناير ٢٠١٠، إىل ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠
asp؟field=news_en&id=188&page_namper=bauan_e، الوصول إليه 

يف " ١٠/٠٩/٢٠١٠.
GOI, COI, يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق,    .٤١

.٢٠١٠/٢٨/٩
GOI، واملفتش العام ل MOE، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة    .٤٢

إعامر العراق، ٣٠/٩/٢٠١٠.
GOI ،HJC، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة    .٤٣

إعامر العراق، ٢٠١٠/١٠/٠٢. 
مسئولوا الحكومة العراقية، وحكومة الواليات املتحدة يف االجتامعات مع    .٤٤

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١٠/٩–٢٠١٠/١٠.
مسئولوا الحكومة العراقية، وحكومة الواليات املتحدة يف االجتامعات مع    .٤٥

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١٠/٩–٢٠١٠/١٠.
مسئولوا الحكومة العراقية، وحكومة الواليات املتحدة يف االجتامعات مع    .٤٦
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املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١٠/٩–٢٠١٠/١٠.
مسئولوا الحكومة العراقية، وحكومة الواليات املتحدة يف االجتامعات مع    .٤٧

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١٠/٩–٢٠١٠/١٠.
www.pmddtc.state.gov/ ،االتفاق عىل املوافقة" ٢٣/٠٨/٢٠١٠" ،DoS   .٤٨

compliance/consent_agreements/XeServicesLLC.html، الرجوع إليه 
يف ١٩/١٠/٢٠١٠. 

وسام عبد العاطف سعيد القرييش، وآخرون، ضد عادل نخلة، وآخرون ، الرقم    .٤٩
املدين ٠٨-١٦٩٦ PJM، املحكمة الجزئية األمريكية ملقاطعة مرييالند.

DoS، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل    .٥٠
بيانات بتاريخ ٢٠١٠/١٠/١٥. 

DoL، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    .٥١
العراق بتاريخ ٢٠١٠/١٠/١٨.

 ،/www.cpj.org/mideast/iraq ،لجنة حامية الصحفيني، ووثائق العراق   ٥٢.
الرجوع إليه يف ١٧/١٠/٢٠١٠. 

لجنة حامية الصحفيني، "التحقيق يف جرمية قتل الصحايف الكردي تفتقر إىل    .٥٣
cpj.org/2010/09/investigation-into-kurdish-journalists- ،"املصداقية

murder-lack.php#more، الوصول إليه يف ١٦/١٠/٢٠١٠. 
لجنة األمن والتعاون يف أوروبا، "كاردان، هاستينغز تتصدر مجموعة    .٥٤

مطالبة البنتاغون، خطة الدولة لحامية الحلفاء العراقيني" ١٢/٠٨/٢٠١٠، 
csce.gov/index.cfm?FuseAction=ContentRecords.

ViewDetail&ContentRecord_id=939&ContentRecordType=P&C
ontentType=P&CFID=38273549&CFTOKEN=25888534، الرجوع 

إليه يف ١٥/١٠/٢٠١٠.
 ;١٠٩-١٣ .P.L ;١٠٨-٢٨٧ .P.L ;١٠٨-١٠٦ .P.L ;١٠٨-١١ .P.L ;١٠٨-٧ .P.L   ٥٥.

 ;١١٠-٢٨ .P.L ;١٠٩-٢٨٩ .P.L ;١٠٩-٣٤ .P.L ;١٠٩-١٤٨ .P.L ;١٠٩-١٠٢ .P.L
 ;١١٠-١٦١ .P.L ;١١٠-١٤٩ .P.L ;١١٠-١٣٧ .P.L ;١١٠-١١٦ .P.L ;١١٠-٩٢ .P.L

-١١١ .P.L ;١١١-١١٨ .P.L ;١١١-١١٧ .P.L ;١١١-٣٢ .P.L ;١١٠-٢٥٢ .P.L
٢١٢؛ OSD، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق بتاريخ ١٥/١٠/٢٠١٠، USACE، رداً عىل طلب البيانات الصادر 
 ،USAID عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠٠٨؛

رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
بتاريخ ١٢/٠١/٢٠٠٩ و٢٠٠٩/٨/٤؛ NEA-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠١٠، ٠٤/١٠/٢٠١٠، 

٠٦/١٠/٢٠١٠ و؛DoS DRL، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢٢/٩/٢٠١٠؛ TFBSO، رداً عىل 

طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 
٠٤/١٠/٢٠١٠ ؛ DoJ، وشعبة إدارة العدل، رداً عىل طلب البيانات الصادر 

 DoS, عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠١٠؛
ECA، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق بتاريخ ١٤/٤/٢٠١٠؛ OMB، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢١/٦/٢٠١٠؛ OUSD(C)، رداً عىل 
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 

١٤/١٠/٢٠١٠؛ السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر 
 ،DoJ عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٠٣/١٠/٢٠٠٩؛
والرشطة العسكرية األمريكية، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠١٠؛ DoS, PM، رداً عىل 
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 

٢١/٩/٢٠١٠؛ BBG، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠١٠، GOI, CoR، "قانون املوازنة العامة 

االتحادية للسنة املالية ٢٠١٠،" ٢٧/١/٢٠١٠؛ GOI, MOF،"تقييم امليزانية 
العراقية ٢٠٠٦-٢٠١٠"، ٢٠١٠/٨؛ GOI، ورئاسة الجمعية الوطنية العراقية 
املؤقتة، "ميزانية الدولة العامة لعام ٢٠٠٥"، ٢٠٠٥؛ GOI،"إيرادات املوازنة 

والنفقات ٢٠٠٣، متوز/يوليو- كانون األول/ديسمرب"، ٢٠٠٣؛ NEA-I، رداً عىل 
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 
٠٤/١٠/٢٠١٠. غرّي املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف هذا الربع، 

منهجيته لحساب مساهمة العراق يف إعادة إعامر العراق. يف األرباع السنوية 
املاضية، حسبت اإلسهامات العراقية يف إعادة اإلعامر مببالغ التمويل العراقي 

الذي ترشف عليه السلطة االئتالفية املؤقتة باإلضافة إىل إجاميل موازنات 
رأس املال لدى حكومة العراق منذ ٢٠٠٣. حسبام ورد يف تقرير ملحق وزارة 

الخزانة األمريكية يف السفارة األمريكية يف بغداد. ومع ذلك، استناداً إىل 
البيانات املتوفرة حديثا فإّن البيانات املدقّقة من وزارة املالية التابعة للحكومة 
العراقية، فإّن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق اآلن قادرا عىل حساب 
نفقات الحكومة العراقية الفعلية من رأس املال للفرتة ٢٠٠٦-٢٠٠٩. املساهمة 

العراقية الواردة بالتقرير يف هذا الربع السنوي تساوي مبلغ األموال العراقية 
التي ترشف عليها سلطة االئتالف املؤقتة، باإلضافة إىل ميزانية رأس املال 

الرسمية للفرتة ٢٠٠٣-٢٠٠٥، باإلضافة إىل نفقات رأس املال التي أنفقتها وزارة 
املالية للفرتة ٢٠٠٦-٢٠٠٩، باإلضافة إىل املبلغ املدرج يف امليزانية لعام ٢٠١٠ 

(فقط بيانات جزئية عن النفقات هي املتاحة للعام الحايل). واملحصلة النهائية 
هي انخفاض يف الكمية املذكورة حول املساهمة العراقية بسبب أّن نفقات 

رأس املال الفعلية كانت أقل من املبالغ املدرجة يف امليزانية ملشاريع رأس املال 
عن كل سنة باستثناء عام ٢٠٠٩.

 ;١٠٩-١٣ .P.L ;١٠٨-٢٨٧ .P.L ;١٠٨-١٠٦ .P.L ;١٠٨-١١ .P.L ;١٠٨-٧ .P.L   .٥٦

 ;١١٠-٢٨ .P.L ;١٠٩-٢٨٩ .P.L ;١٠٩-٣٤ .P.L ;١٠٩-١٤٨ .P.L ;١٠٩-١٠٢ .P.L
 ;١١٠-١٦١ .P.L ;١١٠-١٤٩ .P.L ;١١٠-١٣٧ .P.L ;١١٠-١١٦ .P.L ;١١٠-٩٢ .P.L

-١١١ .P.L ;١١١-١١٨ .P.L ;١١١-١١٧ .P.L ;١١١-٣٢ .P.L ;١١٠-٢٥٢ .P.L
٢١٢؛ OSD، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق بتاريخ ١٥/١٠/٢٠١٠، USACE، رداً عىل طلب البيانات الصادر 
 ،USAID عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠٠٨؛

رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
بتاريخ ١٢/٠١/٢٠٠٩ و٢٠٠٩/٨/٤؛ NEA-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠١٠، ٠٤/١٠/٢٠١٠، 

٠٦/١٠/٢٠١٠ و؛DoS DRL، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢٢/٩/٢٠١٠؛ TFBSO، رداً عىل 

طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 
٠٤/١٠/٢٠١٠ ؛ DoJ، وشعبة إدارة العدل، رداً عىل طلب البيانات الصادر 

 DoS, عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠١٠؛
ECA، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق بتاريخ ١٤/٤/٢٠١٠؛ OMB، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢١/٦/٢٠١٠؛ OUSD(C)، رداً عىل 
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 

١٤/١٠/٢٠١٠؛ السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر 
 ،DoJ عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٠٣/١٠/٢٠٠٩؛
والرشطة العسكرية األمريكية، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠١٠؛ DoS, PM، رداً عىل 
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 

٢١/٩/٢٠١٠؛ BBG، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠١٠.

 ;١٠٩-١٣ .P.L ;١٠٨-٢٨٧ .P.L ;١٠٨-١٠٦ .P.L ;١٠٨-١١ .P.L ;١٠٨-٧ .P.L   ٥٧.
 ;١١٠-٢٨ .P.L ;١٠٩-٢٨٩ .P.L ;١٠٩-٣٤ .P.L ;١٠٩-١٤٨ .P.L ;١٠٩-١٠٢ .P.L

-١١٠ .P.L ;١١٠-١٤٩ .P.L ;١١٠-١٣٧ .P.L ;١١٠-١١٦ .P.L ;١١٠-٩٢ .P.L
 .P.L ;١١١-١١٨ .P.L ;١١١-١١٧ .P.L ;١١١-٣٢ .P.L ;١١٠-٢٥٢ .P.L ;١٦١

١١١-٢١٢; OSD، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق، ٢٠١٠/١٠/١٥.

 ;١٠٩-١٣ .P.L ;١٠٨-٢٨٧ .P.L ;١٠٨-١٠٦ .P.L ;١٠٨-١١ .P.L ;١٠٨-٧ .P.L   .٥٨
 ;١١٠-٢٨ .P.L ;١٠٩-٢٨٩ .P.L ;١٠٩-٣٤ .P.L ;١٠٩-١٤٨ .P.L ;١٠٩-١٠٢ .P.L

 ;١١٠-١٦١ .P.L ;١١٠-١٤٩ .P.L ;١١٠-١٣٧ .P.L ;١١٠-١١٦ .P.L ;١١٠-٩٢ .P.L
-١١١ .P.L ;١١١-١١٨ .P.L ;١١١-١١٧ .P.L ;١١١-٣٢ .P.L ;١١٠-٢٥٢ .P.L

٢١٢؛ OSD، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق بتاريخ ١٥/١٠/٢٠١٠، USACE، رداً عىل طلب البيانات الصادر 

 ،USAID عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠٠٨؛
رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

بتاريخ ١٢/٠١/٢٠٠٩ و٢٠٠٩/٨/٤؛ NEA-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠١٠، ٠٤/١٠/٢٠١٠، 

٠٦/١٠/٢٠١٠ و؛DoS DRL، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢٢/٩/٢٠١٠؛ TFBSO، رداً عىل 

طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 
٠٤/١٠/٢٠١٠ ؛ DoJ، وشعبة إدارة العدل، رداً عىل طلب البيانات الصادر 

 DoS, عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠١٠؛
ECA، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق بتاريخ ١٤/٤/٢٠١٠؛ OMB، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢١/٦/٢٠١٠؛ OUSD(C)، رداً عىل 
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 

١٤/١٠/٢٠١٠؛ السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر 
 ،DoJ عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٠٣/١٠/٢٠٠٩؛
والرشطة العسكرية األمريكية، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠١٠؛ DoS, PM، رداً عىل 
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 

٢١/٩/٢٠١٠؛ BBG، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠١٠.

 ;١٠٩-١٣ .P.L ;١٠٨-٢٨٧ .P.L ;١٠٨-١٠٦ .P.L ;١٠٨-١١ .P.L ;١٠٨-٧ .P.L   ٥٩.
 ;١١٠-٢٨ .P.L ;١٠٩-٢٨٩ .P.L ;١٠٩-٣٤ .P.L ;١٠٩-١٤٨ .P.L ;١٠٩-١٠٢ .P.L

 ;١١٠-١٦١ .P.L ;١١٠-١٤٩ .P.L ;١١٠-١٣٧ .P.L ;١١٠-١١٦ .P.L ;١١٠-٩٢ .P.L
-١١١ .P.L ;١١١-١١٨ .P.L ;١١١-١١٧ .P.L ;١١١-٣٢ .P.L ;١١٠-٢٥٢ .P.L

٢١٢؛ OSD، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق بتاريخ ١٥/١٠/٢٠١٠، USACE، رداً عىل طلب البيانات الصادر 

 ،USAID عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠٠٨؛
رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

بتاريخ ١٢/٠١/٢٠٠٩ و٢٠٠٩/٨/٤؛ NEA-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠١٠، ٠٤/١٠/٢٠١٠، 

٠٦/١٠/٢٠١٠ و؛DoS DRL، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢٢/٩/٢٠١٠؛ TFBSO، رداً عىل 

طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 
٠٤/١٠/٢٠١٠ ؛ DoJ، وشعبة إدارة العدل، رداً عىل طلب البيانات الصادر 

 DoS, عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠١٠؛
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ص ٣، والفصل ٢٠ الصفحات ١٥، ١٨.  ال يجوز استعامل األموال غري املخصصة 
من االعتامدات املنتهية إلدخال تعديالت عىل املشاريع الجارية أو يف انهاء 

العقد.
P.L. ١٠٨-١١؛ مكتب اإلدارة واملوازنة التعميم A-١١، إعداد وتقديم وتنفيذ    .٦٩

امليزانية، ٢٠٠٩/٨، الفصل ١٠ ص ٣، والفصل ٢٠ الصفحات ١٥، ٢٠.
P.L. ١٠٨-١٠٦; P.L. ١١٠-٢٥٢; P.L. ١٠٩-٢٣٤; P.L. ١١٠-٢٨؛ مكتب اإلدارة    .٧٠
واملوازنة التعميم A-١١، إعداد وتقديم وتنفيذ امليزانية، ٢٠٠٩/٨، الفصل ١٠ 

ص ٣، والفصل ٢٠ الصفحات ١٥، ٢٠.
السفارة، ISPO، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص    .٧١

إلعادة إعامر العراق، ٢٠١٠/١٠/٠٤. تشمل مسؤوليات ISPO استكامل 
التنسيق والرقابة، واإلبالغ عن توظيف أموال صندوق إغاثة وإعادة إعامر 

العراق.
 ;١١٠-٩٢ .P.L ;١١٠-٢٨ .P.L ;١٠٩-٢٣٤ .P.L ;١٠٩-١٠٢ .P.L ;١٠٨-٧ .P.L   .٧٢

 ;١١٠-٢٥٢ .P.L ;١١٠-١٦١ .P.L ;١١٠-٤٩ .P.L ;١١٠-١٣٧ .P.L ;١١٠-١١٦ .P.L
.١١١-٢١٢ .P.L ;١١١-٣٢ .P.L

.١١١-٢١٢ .P.L   .٧٣
DoD، "طلب امليزانية للسنة املالية ٢٠١١: نظرة عامة،" ٢٠١٠/٢، الفصل ٦ ،    .٧٤

ص ٥.
 ;١١٠-٩٢ .P.L ;١١٠-٢٨ .P.L ;١٠٩-٢٣٤ .P.L ;١٠٩-١٠٢ .P.L ;١٠٨-٧ .P.L   .٧٥
-١١٠ .P.L ;١١٠-١٦١ .P.L ;١١٠-٤٩ .P.L ;١١٠-١٣٧ .P.L ;١١٠-١١٦ .P.L

٢٥٢; P.L. ١١١-٣٢; P.L. ١١١-٢١٢؛ OSD، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢٠١٠/١٤/١٠؛ مكتب اإلدارة 
واملوازنة التعميم A-١١، إعداد وتقديم وتنفيذ امليزانية، ٢٠٠٩/٨، الفصل ١٠ 

ص ٣، والفصل ٢٠ الصفحات ١٥، ٢٠.
OSD، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    .٧٦

العراق ١٣/٠٧/٢٠١٠ و١٤/١٠/٢٠١٠؛ التقرير ربع السنوي ونصف السنوي إىل 
كونغرس الواليات املتحدة، ٢٠٠٤/٣-٢٠١٠/٧.

OSD، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    .٧٧
العراق، ١٣/٠٧/٢٠١٠ و١٤/١٠/٢٠١٠.

OSD، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    .٧٨
العراق، ١٢/٠٤/٢٠١٠ و١٣/٠٧/٢٠١٠.

OSD، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    .٧٩
العراق، ١٣/٠٧/٢٠١٠ و١٤/١٠/٢٠١٠.

OSD، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    .٨٠
العراق، ١٣/٠٧/٢٠١٠ و١٤/١٠/٢٠١٠.

OSD، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    .٨١
العراق ١٣/٠٧/٢٠١٠ و١٤/١٠/٢٠١٠؛ التقرير ربع السنوي ونصف السنوي إىل 

كونغرس الواليات املتحدة، ٢٠٠٥/١٠-٢٠١٠/٧.
OSD، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    .٨٢

العراق، ١٣/٠٧/٢٠١٠ و١٤/١٠/٢٠١٠.
DoD، "طلب امليزانية للسنة املالية ٢٠١١: نظرة عامة،" ٢٠١٠/٢، الفصل ٦ ،    .٨٣

ص ٥.
.١١١-٢١٢ .P.L   .٨٤

DoD، "طلب امليزانية للسنة املالية ٢٠١١: نظرة عامة،" ٢٠١٠/٢، الفصل ٦ ،    .٨٥
ص ٥؛ املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، التقرير ربع السنوي ونصف 

السنوي إىل كونغرس الواليات املتحدة، ٢٠١٠/٧، الصفحات ٢٤-٢٥.
DoD، "طلب امليزانية للسنة املالية ٢٠١١: نظرة عامة،" ٢٠١٠/٢، الفصل ٦ ،    .٨٦

ص ٢.
P.L. ١١١-٢١٢؛ تقرير مجلس الشيوخ ١١١-١٨٨، ملرافقة املوارد البرشية    .٨٧
٤٨٩٩، "تكوين االعتامدات التكميلية الطارئة للحد من الكوارث ولإلغاثة 

وللوظائف الصيفية للسنة املالية املنتهية يف ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، وألغراض 
أخرى،" الصفحات ٦٤–٦٥، DoS، "تربيرات ميزانية الكونغرس للمساعدة 

الخارجية للسنة املالية ٢٠١١: ملخص الجداول،" ٨/٣/٢٠١٠، ص ٢٣.
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، التقرير ربع السنوي لكونغرس    .٨٨

الواليات املتحدة، ٢٠٠٩/١٠، ص ٢٦-٢٧.
P.L. ١١١-٢١٢؛ املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، التقرير ربع    .٨٩

السنوي ونصف السنوي إىل كونغرس الواليات املتحدة، ٢٠٠٤/٣ - ٢٠١٠/٧
بيان املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ستيوارت دبليو بوين، أمام    .٩٠

لجنة مجلس النواب حول الرقابة واإلصالح الحكومي "املرحلة االنتقالية 
oversight. ، "يف العراق: هل وزارة الخارجية عىل استعداد لتويل القيادة؟

house.gov/images/stories/TESTIMONY-Bowen.pdf، الرجوع إليه يف 
.٢٧/٩/٢٠١٠

بيان املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ستيوارت دبليو بوين، أمام    ٩١.
لجنة مجلس النواب حول الرقابة واإلصالح الحكومي "املرحلة االنتقالية 

oversight. ، "يف العراق: هل وزارة الخارجية عىل استعداد لتويل القيادة؟
house.gov/images/stories/TESTIMONY-Bowen.pdf، الرجوع إليه يف 

.٢٧/٩/٢٠١٠
DoS، "تربير ميزانية الكونغرس: جداول ملخص املساعدة الخارجية، خالل    ٩٢.

العام املايل ٢٠١١"، صفحات ٢١-٢٦.
DoS، "تربير ميزانية الكونغرس: جداول ملخص املساعدة الخارجية، خالل    .٩٣

العام املايل ٢٠١١"، صفحات ٢١-٢٦. 
تقرير GAO برقم GAO-١٠-٣٠٤، "تقاسم التكاليف بني العراق والواليات    .٩٤

ECA، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق بتاريخ ١٤/٤/٢٠١٠؛ OMB، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢١/٦/٢٠١٠؛ OUSD(C)، رداً عىل 
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 

١٤/١٠/٢٠١٠؛ السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر 
 ،DoJ عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٠٣/١٠/٢٠٠٩؛
والرشطة العسكرية األمريكية، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠١٠؛ DoS, PM، رداً عىل 
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 

٢١/٩/٢٠١٠؛ BBG، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠١٠.

P.L. ١١١-٢١٢؛ USACE، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش    ٦٠.
العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠١٠؛ USAID، رداً عىل 

طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 
١٢/٠١/٢٠٠٩ و٢٠٠٩/٨/٤؛ NEA-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠١٠، ٠٤/١٠/٢٠١٠، 
٠٦/١٠/٢٠١٠ و؛DoS DRL، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢٢/٩/٢٠١٠؛ TFBSO، رداً عىل 
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 

٠٤/١٠/٢٠١٠ ؛ DoJ، وشعبة إدارة العدل، رداً عىل طلب البيانات الصادر 
 DoS, عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠١٠؛

ECA، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق بتاريخ ١٤/٤/٢٠١٠؛ OMB، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢١/٦/٢٠١٠؛ OUSD(C)، رداً عىل 
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 

١٤/١٠/٢٠١٠؛ السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر 
 ،DoJ عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٠٣/١٠/٢٠٠٩؛
والرشطة العسكرية األمريكية، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠١٠؛ DoS, PM، رداً عىل 
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 

٢١/٩/٢٠١٠؛ BBG، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠١٠؛ املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق, يف التقرير ربع السنوي ونصف السنوي إىل كونغرس الواليات املتحدة, 
٢٠١٠/٧, الصفحات ٢٤–٢٥.

.١١١-٢١٢ .P.L   .٦١
مجلس النواب األمرييك، "النتائج النهائية للتصويت بنداء الحضور ٤٧٤"    .٦٢

٢٧/٠٧/٢٠١٠، clerk.house.gov/evs/2010/roll474.xml، الوصول إليه يف 
.٠٨/١٠/٢٠١٠

P.L. ١١١-٢١٢؛ تقرير مجلس الشيوخ ١١١-١٨٨، ملرافقة املوارد البرشية    .٦٣
٤٨٩٩، "تكوين االعتامدات التكميلية الطارئة للحد من الكوارث ولإلغاثة 

وللوظائف الصيفية للسنة املالية املنتهية يف ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، وألغراض 
أخرى،" الصفحات ٢٥، ٥٥، ٦٤.

P.L. ١١١-٢١٢؛ تقرير مجلس الشيوخ ١١١-١٨٨، ملرافقة املوارد البرشية    .٦٤
٤٨٩٩، "تكوين االعتامدات التكميلية الطارئة للحد من الكوارث ولإلغاثة 

وللوظائف الصيفية للسنة املالية املنتهية يف ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، وألغراض 
أخرى،" الصفحات ٢٥، ٥٥، ٦٤؛ DoD، "طلب امليزانية للسنة املالية ٢٠١١: 

نظرة عامة،" ٢٠١٠/٢ ، الفصل ٦، الصفحات ٥، ٩؛ DoS، "تربير امليزانية 
التكميلية للسنة املالية ٢٠١٠"، ١/٢/٢٠١٠، ص ٣١؛ DoS، "السنة املالية 

٢٠١١ تربير امليزانية يف الكونغرس للمساعدة الخارجية: ملخص الجداول،" 
٨/٣/٢٠١٠، ص ٢٣.

تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ١١-٠٠٥ "صناديق إعادة    .٦٥
إعامر العراق: التدقيق الجنايئ لتحديد حاالت التزوير واإلهدار وإساءة 

االستعامل - التقرير املرحيل # ٥،" ٢٨/١٠/٢٠١٠.
تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ١١-٠٠٦، "منهجيات التدقيق    .٦٦
الجنايئ املستخدمة يف جمع وتحليل املرصوفات اإللكرتونية ألموال إعادة إعامر 

العراق"، ٢٨/١٠/٢٠١٠.
P.L. ١٠٨-١١; P.L. ١٠٨-١٠٦; P.L. ١١٠-٢٥٢؛ خصص الكونغرس يف البداية    .٦٧
١٨,٦٤٩ مليون دوالر لصندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق ٢، ولكن خصص 
٢١٠ مليون دوالر عىل أن يتم تحويلها إىل حسابات أخرى لربامج يف األردن، 

وليبرييا، والسودان. يف السنة املالية ٢٠٠٦، نقل املؤمتر ما يقرب من ١٠ مليون 
دوالر إىل صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق من صندوق دعم االقتصاد. يف 

السنة املالية ٢٠٠٨، P.L. ١١٠-٢٥٢ ألغى ٥٠ مليون دوالر.
USAID، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة    .٦٨

إعامر العراق بتاريخ ٨/٧/٢٠١٠ ؛ USTDA، رداً عىل طلب البيانات الصادر 
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢/٤/٢٠٠٩؛ DoS، رداً 

عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
بتاريخ ٥/٤/٢٠٠٧ ؛ OSD، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ١٠/٤/٢٠٠٩ ؛ الخزانة األمريكية، رداً عىل 
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 

٢/٤/٢٠٠٩؛ NEA-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٦/٧/٢٠١٠ و٢٣/٩/٢٠١٠؛ مكتب اإلدارة وامليزانية 
OMB التعميم A-١١، إعداد، وتقديم، وتنفيذ امليزانية، ٢٠٠٩/٨، الفصل ١٠ 
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عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ١٠-٠١٨، "تم    .١٠٦
االلتزام مبعظم أموال دعم االقتصاد العراقية وتصفيتها"، ٢١/٧/٢٠١٠، ص 

١٢-١٣؛ السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢/٧/٢٠١٠. مكتب شئون املحافظات 

(OPA) يف السفارة األمريكية ببغداد يدير أيضا مرشوعات ميولها صندوق 
دعم االقتصاد، يف شكل منح لصناديق االستجابة الرسيعة لفريق إعادة إعامر 
 ،PRT/QRF لالطالع عىل مناقشة حول إدارة منح .(PRT/QRF) املحافظات

راجع التقرير ربع السنوي ونصف السنوي إىل كونغرس الواليات املتحدة 
للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٧ / ٢٠١٠، ص ٣٠-٣٤.

قانون الواليات املتحدة، املادة ٢٢، الفصل .٢٣٤٦   .١٠٧
السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    ١٠٨.

الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢/٧/٢٠١٠.
السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    ١٠٩.
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢/٧/٢٠١٠. لالطالع عىل مناقشة مفصلة 

حول برنامج املساعدة الرسيعة للعراق (IRAP) التابع للوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية، مبا يف ذلك إدارة املنحة، انظر: املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق، التقرير ربع السنوي ونصف السنوي لكونغرس الواليات 
املتحدة، ٢٠١٠/٧، ص ٣٠-٣٤. املناقشة يف هذا التقرير تركّز عىل إدارة الوكالة 

األمريكية للتنمية الدولية من أكرب املشاريع.
السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    ١١٠.

الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢/٧/٢٠١٠.
www.usaid.gov/iraq/ "،الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، "العقود واملنح   ١١١.

contracts/، الرجوع إليه يف ٠٤/١٠/٢٠١٠.
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة    ١١٢.

إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٠١٠/١٠/١٣.
السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    ١١٣.

الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢/٧/٢٠١٠.
السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    ١١٤.

الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢/٧/٢٠١٠.
السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    ١١٥.

الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢/٧/٢٠١٠.
عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ١٠-٠١٨، "تم    ١١٦.

االلتزام مبعظم أموال دعم االقتصاد العراقية وتصفيتها"، ٢١/٧/٢٠١٠، ص ٣-٤، 
.١٣

USACE، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول    ١١٧.
عىل بيانات بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٠٦.

السفارة األمريكية يف بغداد، ISPO، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش    ١١٨.
العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٤/١٠/٢٠١٠.

عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ١٠-٠٢٢، "تحسني    ١١٩.
الرقابة الالزمة عىل منح وزارة الخارجية للمعهد الجمهوري الدويل" ، 

٢٩/٧/٢٠١٠، ص ١.
عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ١٠-٠١٢، "إدارة    ١٢٠.

منح وزارة الخارجية: الرقابة املحدودة عىل التكاليف وتأثري املعهد الجمهوري 
الدويل واملعهد الدميقراطي الوطني ملنح الدميقراطية،" ٢٦/١/٢٠١٠، ص ١.

السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    ١٢١.
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢/٧/٢٠١٠.

عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ١٠-٠١٢، "إدارة    ١٢٢.
منح وزارة الخارجية: الرقابة املحدودة عىل التكاليف وتأثري املعهد الجمهوري 

الدويل واملعهد الدميقراطي الوطني ملنح الدميقراطية،" ٢٦/١/٢٠١٠.
عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ١٠-٠٢٢، "تحسني    ١٢٣.

الرقابة الالزمة عىل منحة وزارة الخارجية للمعهد الجمهوري الدويل" ، 
.٢٩/٧/٢٠١٠

عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ١١-٠٠١، "دعم    ١٢٤.
التكاليف األمنية واألثار املرتتبة عىل نقل امللكية للمعهد الدميقراطي الوطني، 

ولكن رقابة وزارة الخارجية  محدودة"، ١٣/١٠/٢٠١٠.
عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ١١-٠٠١، "دعم    ١٢٥.

التكاليف األمنية واألثار املرتتبة عىل نقل امللكية للمعهد الدميقراطي الوطني، 
ولكن رقابة وزارة الخارجية  محدودة"، ١٣/١٠/٢٠١٠.

 ;١١٠-١٦١ .P.L ;١١٠-٢٨ .P.L ;١٠٩-١٤٨ .P.L ;١٠٩-١٣ .P.L ;١٠٨-٢٨٧ .P.L   ١٢٦.
P.L. ١١٠-٢٥٢; P.L. ١١١-١١٨; OSD، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١٠/١٠/١٥.
DoD، "طلب امليزانية للسنة املالية ٢٠١١: نظرة عامة،" ٢٠١٠/٢، الفصل ٦ ،    .١٢٧

ص ٩.
OSD، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    .١٢٨

العراق بتاريخ ١٥/١٠/٢٠١٠؛ مكتب اإلدارة واملوازنة التعميم A-١١، إعداد 
وتقديم وتنفيذ امليزانية، ٢٠٠٩/٨، الفصل ١٠ ص ٣، والفصل ٢٠ الصفحات 

.١٥، ٢٠
OSD، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    .١٢٩

العراق بتاريخ ١٥/١٠/٢٠١٠؛ مكتب اإلدارة واملوازنة التعميم A-١١، إعداد 
وتقديم وتنفيذ امليزانية، ٢٠٠٩/٨، الفصل ١٠ ص ٣، والفصل ٢٠ الصفحات 

.١٥، ٢٠
IRMS، تقرير الفئة USF-I CERP، بتاريخ ٢٠/٩/٢٠١٠.   .١٣٠

املتحدة: ميلك العراق فائضا يف امليزانية الرتاكمية، والتي توفر إمكانات ملزيد 
من تقاسم التكاليف املستقبلية،" ٢٠١٠/٩/١٣، ص ٢٠.

تقرير GAO برقم GAO-١٠-٣٠٤، "تقاسم التكاليف بني العراق والواليات    ٩٥.
املتحدة: ميلك العراق فائضا يف امليزانية الرتاكمية، والتي توفر إمكانات ملزيد 

من تقاسم التكاليف املستقبلية،" ٢٠١٠/٩/١٣، ص ٢١.
GOI، "قانون املوازنة العامة االتحادية للسنة املالية ٢٠١٠،" ٢٧/٠١/٢٠١٠،    ٩٦.

الجدول امللحق ب لغرض احتساب مساهمة العراق يف إعادة اإلعامر، املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق يستخدم فقط هذه األموال املحددة يف 

امليزانية أو املنفقة عىل استثامر رأس املال.
تقرير GAO برقم GAO-١٠-٣٠٤، "تقاسم التكاليف بني العراق والواليات    .٩٧
املتحدة: ميلك العراق فائضا يف امليزانية الرتاكمية، والتي توفر إمكانات ملزيد 

من تقاسم التكاليف املستقبلية،" ٢٠١٠/٩/١٣، صفحات ٢٦-٢٧. ويعكس هذا 
املدى حالة عدم اليقني بشأن ما تم تسجيله من الجزء الجص بدرجة التقدم يف 
املبيعات العسكرية األجنبية (FMS) واملشرتيات وخطابات االئتامن باعتبارها 

نفقات وزارة املالية وبالتايل تنعكس بالفعل ضمن إجاميل النفقات.
تقرير GAO برقم GAO-١٠-٣٠٤، "تقاسم التكاليف بني العراق والواليات    ٩٨.
املتحدة: ميلك العراق فائضا يف امليزانية الرتاكمية، والتي توفر إمكانات ملزيد 

من تقاسم التكاليف املستقبلية،" ٢٠١٠/٩/١٣، ص ٣٠.
تقرير GAO برقم GAO-١٠-٣٠٤، "تقاسم التكاليف بني العراق والواليات    ٩٩.
املتحدة: ميلك العراق فائضا يف امليزانية الرتاكمية، والتي توفر إمكانات ملزيد 

من تقاسم التكاليف املستقبلية،" ٢٠١٠/٩/١٣، صفحات ٥٨، ٦٣-٦٤.
 ;١١١-٣٢ .P.L ;١١٠-١٦١ .P.L ;١١٠-٢٨ .P.L ;١٠٩-١٠٢ .P.L ;١٠٨-٧ .P.L   ١٠٠.

.١١١-١١٧ .P.L
DoS، "تربيرات ميزانية الكونغرس للمساعدة الخارجية للسنة املالية ٢٠١١:    .١٠١

ملخص الجداول،" ٨/٣/٢٠١٠، ص ٢٣.
 ;١١١-٣٢ .P.L ;١١٠-١٦١ .P.L ;١١٠-٢٨ .P.L ;١٠٩-١٠٢ .P.L ;١٠٨-٧ .P.L   .١٠٢
P.L. ١١١-١١٧؛ NEA-I، يف الردود عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ١٢/٠٤/٢٠١٠ ، ١٤/٠٤/٢٠١٠ ، 
٠٨/٠٧/٢٠١٠ ، ٢٣/٠٩/٢٠١٠ ، ٠٤/١٠/٢٠١٠، و٧/١٠/٢٠١٠؛ USACE، رداً 

عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠١٠؛ USAID، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ١٣/٧/٢٠١٠؛ السفارة األمريكية يف 

بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق بتاريخ ١٤/٧/٢٠١٠؛ OMB، التعميم A-١١، إعداد وتقديم وتنفيذ 

امليزانية، ٢٠٠٩/٨ ، الفصل ١٠ ص ٣، والفصل ٢٠ الصفحات ١٥، ٢٠. حساب 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق لالموال منتهية الصالحية كاعتامدات 
ذات التزامات أقل، اعتبارا من تاريخ انتهاء الصالحية. حّول بعض من صندوق 
دعم االقتصاد إىل وكاالت أخرى وفقا لقانون املساعدات الخارجية لعام ١٩٦١، 

الفصل ٦٣٢(ب). مل يرش مكتب شئون الرشق األدىن العراق ملا إذا كانت 
التزاماته املذكورة تشمل هذه التحويالت، ولذا فإن حسابات املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق رمبا تبالغ يف األموال منتهية الصالحية. وباإلضافة 
إىل ذلك، فإّن مكتب شئون الرشق األدىن العراق مل يكن قادراً عىل توفري الوضع 

الكامل ألموال االعتامدات ال٥٠ مليون دوالر يف السنة املالية ٢٠٠٣ لصندوق 
دعم االقتصاد، ومل يبلغ إال عن فقط ما يقرب من ٩ ماليني دوالر الزمت 

وأنفقت بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠. ومن املرجح أن أكرث هذه األموال 
كانت ملزمة ومنفقة عن املبلغ املذكور، والتي من شأنها أن تؤثر عىل الوضع 

العام لألموال وكمية األموال منتهية الصالحية.
السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش    ١٠٣.

العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ١٤/٧/٢٠١٠ ؛ NEA-I، رداً عىل 
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 

٠٢/٠٤/٢٠١٠ ، ١٢/٠٤/٢٠١٠ ، ١٤/٠٤/٢٠١٠ ، ٣٠/٠٦/٢٠١٠ و٠٨/٠٧/٢٠١٠ 
، USACE، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق بتاريخ ١٢/٧/٢٠١٠ ؛ USAID، رداً عىل طلب البيانات الصادر 
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ١٣/٧/٢٠١٠؛ لشؤون 
اعامر العراق التقارير ربع السنوية ونصف السنوي إىل كونغرس الواليات 
املتحدة، من املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ٢٠٠٤/٣-٢٠١٠/٧.

NEA-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    ١٠٤.
العراق بتاريخ ، ٠٢/٠٤/٢٠١٠ ، ١٢/٠٤/٢٠١٠ ، ١٤/٠٤/٢٠١٠ ، ٣٠/٦/٢٠١٠ 
 ،USACE٨/٧/٢٠١٠ ، ٢٣/٩/٢٠١٠ ، ١٠ / ٤ / ٢٠١٠ ، و٠٧/١٠/٢٠١٠ ، ف ،
رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

بتاريخ و١٢/٠٧/٢٠١٠ ٠٦/١٠/٢٠١٠؛ USAID، رداً عىل طلب البيانات الصادر 
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ١٣/٧/٢٠١٠؛ السفارة 
األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق بتاريخ ١٤/٧/٢٠١٠.
NEA-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    .١٠٥

العراق بتاريخ ، ٠٢/٠٤/٢٠١٠ ، ١٢/٠٤/٢٠١٠ ، ١٤/٠٤/٢٠١٠ ، ٣٠/٦/٢٠١٠ 
 ،USACE٨/٧/٢٠١٠ ، ٢٣/٩/٢٠١٠ ، ١٠ / ٤ / ٢٠١٠ ، و٠٧/١٠/٢٠١٠ ، ف ،
رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

بتاريخ و١٢/٠٧/٢٠١٠ ٠٦/١٠/٢٠١٠؛ USAID، رداً عىل طلب البيانات الصادر 
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ١٣/٧/٢٠١٠؛ السفارة 
األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق بتاريخ ١٤/٧/٢٠١٠.
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الطارئة التكميلية للسنة املالية املنتهية يف ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٧، وألغراض 
 .H.R أخرى،" ٢٤/٤/٢٠٠٧، ص ٢٠٦، تقرير البيت ١٠٩-٢٦٥ ليتوافق مع

٣٠٥٧، "تكوين االعتامدات للعمليات الخارجية والتصدير املايل والربامج ذات 
الصلة للسنة املالية املنتهية يف ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٦، وألغراض أخرى،" 

 ،٢٧٦٤ .H.R ٢/١١/٢٠٠٥، ص ٩٧-٩٨ ، تقرير البيت ١١٠-١٩٧ ليتوافق مع
"الدولة والعمليات الخارجية وفاتورة اعتامدات الربامج ذات الصلة، ٢٠٠٨،" 

 .H.R ١٨/٦/٢٠٠٧، ص ١٠٥؛ بيان مجلس الشيوخ التوضيحي ليتوافق مع
٢٦٤٢، "تكوين اعتامدات البناء العسكري ووزارة شئون املحاربني القدامى 

والوكاالت ذات الصلة عن السنة املالية املنتهية يف ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٨ ، 
 ،٣٢٨٨ .S وألغراض أخرى،" ٢٦/٦/٢٠٠٨ ؛ تقرير مجلس الشيوخ ليتوافق مع
"وزارة الخارجية والعمليات الخارجية وفاتورة اعتامدات الربامج ذات الصلة، 
 .H.R ٢٠٠٩،" ١٨/٧/٢٠٠٨، ص ٥٣-٥٤؛ تقرير البيت ١١١-١٥١، ليتوافق مع

٢٣٤٦، "تكوين االعتامدات التكميلية للسنة املالية املنتهية يف ٣٠ أيلول/
سبتمرب ٢٠٠٧، وألغراض أخرى،" ١٢/٦/٢٠٠٩، ص ١٣١، ١١١-٣٦٦ تقرير املؤمتر 

ليتوافق مع H.R. ٣٢٨٨، "قانون اعتامدات وزارات النقل واإلسكان والتنمية 
الحرضية، والوكاالت ذات الصلة، ٢٠١٠ ،" ٠٨/١٢/٢٠٠٩، ص ١٤٨٣-١٤٨٤؛ 

تقرير مجلس الشيوخ ١١١-١٨٨ ليتوافق مع H.R.  ٤٨٩٩، "جعل االعتامدات 
التكميلية الطارئة للحد من الكوارث ولإلغاثة وللوظائف الصيفية للسنة املالية 

املنتهية يف ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، وألغراض أخرى،" الصفحات ٦٤، -٦٥.
USACE، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة    ١٥٣.

إعامر العراق بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠٠٨؛ USAID، رداً عىل طلب البيانات 
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ١٢/٠١/٢٠٠٩ 

و٢٠٠٩/٨/٤؛ NEA-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠١٠، ٠٤/١٠/٢٠١٠، ٠٦/١٠/٢٠١٠ 
و؛DoS DRL، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢٢/٩/٢٠١٠؛ TFBSO، رداً عىل طلب البيانات 
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠١٠ ؛ 
DoJ، وشعبة إدارة العدل، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠١٠؛ DoS, ECA، رداً عىل 
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 

١٤/٤/٢٠١٠؛ OMB، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢١/٦/٢٠١٠؛ OUSD(C)، رداً عىل طلب البيانات 

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ١٤/١٠/٢٠١٠؛ 
السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٠٣/١٠/٢٠٠٩؛ DoJ، والرشطة العسكرية 

األمريكية، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠١٠؛ DoS, PM، رداً عىل طلب البيانات الصادر 

 ،BBG عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢١/٩/٢٠١٠؛
رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠١٠.
USACE، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة    ١٥٤.

إعامر العراق بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠٠٨؛ USAID، رداً عىل طلب البيانات 
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ١٢/٠١/٢٠٠٩ 

و٢٠٠٩/٨/٤؛ NEA-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠١٠، ٠٤/١٠/٢٠١٠، ٠٦/١٠/٢٠١٠ 
و؛DoS DRL، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢٢/٩/٢٠١٠؛ TFBSO، رداً عىل طلب البيانات 
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠١٠ ؛ 
DoJ، وشعبة إدارة العدل، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠١٠؛ DoS, ECA، رداً عىل 
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 

١٤/٤/٢٠١٠؛ OMB، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢١/٦/٢٠١٠؛ OUSD(C)، رداً عىل طلب البيانات 

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ١٤/١٠/٢٠١٠؛ 
السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٠٣/١٠/٢٠٠٩؛ DoJ، والرشطة العسكرية 

األمريكية، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠١٠؛ DoS, PM، رداً عىل طلب البيانات الصادر 

 ،BBG عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢١/٩/٢٠١٠؛
رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

بتاريخ ٠٥/١٠/٢٠١٠.
GOI, CoR، "قانون املوازنة العامة االتحادية للسنة املالية ٢٠١٠،"    ١٥٥.

٢٧/١/٢٠١٠؛ GOI, MOF, "تقييم امليزانية العراقية، ٢٠٠٦-٢٠١٠"، ٢٠١٠/٨؛ 
GOI، رئاسة الجمعية الوطنية العراقية املؤقتة، "امليزانية العامة للدولة لعام 
٢٠٠٥"، ٢٠٠٥؛ GOI، "إيرادات املوازنة والنفقات ٢٠٠٣، متوز/يوليو -كانون 

األول/ ديسمرب" ٢٠٠٣.
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، التقرير ربع السنوي لكونغرس    ١٥٦.

الواليات املتحدة، ٢٠١٠/٤، ص ٢٤.
بيانات النفقات من ٢٠٠٣-٢٠٠٥ غري متاحة؛ وسوف يواصل املفتش العام    ١٥٧.

الخاص إلعادة إعامر العراق االعتامد عىل امليزانيات الرسمية لتلك الفرتة يف 
وقت سابق لحني تتوفر البيانات املدققة.

GOI، MOF، "تقييم امليزانية العراقية، ٢٠٠٦-٢٠١٠" ، ٢٠١٠/٨. إّما أنه تّم    ١٥٨.

OUSD(C)، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    ١٣١.
للحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٠٤.

OUSD(C)، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    ١٣٢.
للحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٠١٠/٠١/١٤.

IRMS، املعيار العاملي، ٣/٩/٢٠١٠.   ١٣٣.
التقرير مطلوباً مبوجب القانون العام P.L. ١١١-١١٨، "قانون الدفاع عن    ١٣٤.

 ،١١١-٨٤ .P.L مخصصات الدفاع، خالل العام املايل ٢٠١٠،" الفصل  ٩٠٠٥ و
"قانون سلطة الدفاع الوطنية، خالل العام املايل ٢٠١٠،" الفصل .١٢٢٢

عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ١٠-٠١٣، "برنامج    ١٣٥.
االستجابة الطارئة للقائد: قدمت مشاريع يف مطار بغداد بعض الفوائد، ولكن 

حدثت مشاكل إدارية وإهدار،" ٢٦/٤/٢٠١٠.
عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ١٠-٠١٣، "برنامج    ١٣٦.

االستجابة الطارئة للقائد: قدمت مشاريع يف مطار بغداد بعض الفوائد، ولكن 
حدثت مشاكل إدارية وإهدار،" ٢٦/٤/٢٠١٠.

 ;١١٠-٢٥٢ .P.L ;١١٠-١٦١ .P.L ;١١٠-٢٨ .P.L ;١١٠-٥ .P.L ;١٠٩-٢٣٤ .P.L   ١٣٧.
 .١١١-٢١٢ .P.L ;١١١-١١٧ .P.L ;١١١-٣٢ .P.L

DoS، "تربيرات ميزانية الكونغرس للمساعدة الخارجية للسنة املالية ٢٠١١:    .١٣٨
ملخص الجداول،" ٨/٣/٢٠١٠، ص ٢٣.

 ;١١٠-٢٥٢ .P.L ;١١٠-١٦١ .P.L ;١١٠-٢٨ .P.L ;١١٠-٥ .P.L ;١٠٩-٢٣٤ .P.L   .١٣٩
P.L. ١١١-٣٢; P.L. ١١١-١١٧; P.L. ١١١-٢١٢؛ INL، رداً عىل طلب البيانات 

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٣٠/٩/٢٠١٠؛ 
مكتب اإلدارة واملوازنة التعميم A-١١، إعداد وتقديم وتنفيذ امليزانية، 

٢٠٠٩/٨، الفصل ١٠ ص ٣، والفصل ٢٠ الصفحات ١٥، ٢٠. سوف يبلغ املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق اآلن عن INCLE كصندوق "رئييس". كالً 
من املبلغ املعتند لهذا الصندوق لألنشطة يف العراق ووضع تلك الصناديق 

املالية قد يعاد تنقيته يف األرباع السنوية القادمة، حيث يواصل املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق جمع معلومات إضافية.

NEA-I، يف الردود عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص    ١٤٠.
إلعادة إعامر العراق بتاريخ ١٢/٠٤/٢٠١٠ ، ١٤/٠٤/٢٠١٠ ، ٠٨/٠٧/٢٠١٠ 
، ٢٣/٠٩/٢٠١٠ ، ٠٤/١٠/٢٠١٠، و٧/١٠/٢٠١٠؛ USACE، رداً عىل طلب 

البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 
٠٦/١٠/٢٠١٠؛ USAID، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ١٣/٧/٢٠١٠؛ السفارة األمريكية يف بغداد، 
رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

بتاريخ ١٤/٧/٢٠١٠؛ التقرير ربع السنوي ونصف السنوي إىل كونغرس الواليات 
املتحدة، املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ٢٠٠٤/٣ - ٢٠١٠/٧.

INL، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    ١٤١.
العراق، ٢/٧/٢٠١٠ و٣٠/٩/٢٠١٠.

INL، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    ١٤٢.
العراق، ٢/٧/٢٠١٠ و٣٠/٩/٢٠١٠.

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، التقرير ربع السنوي ونصف    ١٤٣.
السنوي لكونغرس الواليات املتحدة، ٢٠١٠/٧، ص ٢٤-٢٥.

DoS، "تربير امليزانية التكميلية للسنة املالية ٢٠١٠" ، ١/٢/٢٠١٠، ص ١.   ١٤٤.
DoS،"تربير امليزانية التكميلية للسنة املالية ٢٠١٠" ١/٢/٢٠١٠، ص ١؛ املفتش    ١٤٥.

العام الخاص إلعادة إعامر العراق، التقرير ربع السنوي ونصف السنوي إىل 
كونغرس الواليات املتحدة، ٢٠١٠/٧، الصفحات ٢٤-٢٥.

 .P.L ;تربير امليزانية التكميلية للسنة املالية ٢٠١٠"، ١/٢/٢٠١٠، ص ١" ،DoS   ١٤٦.
.١١١-٢١٢

DoS،"تربير امليزانية التكميلية للسنة املالية ٢٠١٠" ١/٢/٢٠١٠، ص ١؛ املفتش    .١٤٧
العام الخاص إلعادة إعامر العراق، التقرير ربع السنوي ونصف السنوي إىل 

كونغرس الواليات املتحدة، ٢٠١٠/٧، الصفحات ٢٤-٢٥.
DoS، "تربير ميزانية الكونغرس: العمليات الخارجية، خالل العام املايل ٢٠٠٦،"    ١٤٨.

١٥/٢/٢٠٠٥، ص ٤٤٩؛ DoS، "تربير امليزانية التكميلية التربير، للسنة املالية 
.٢٠٠٦،" ١٦/٢/٢٠٠٦

DoS، "تربير ميزانية الكونغرس: العمليات الخارجية، خالل العام املايل ٢٠٠٧،"    ١٤٩.
١٣/٢/٢٠٠٦ ؛ DoS،"تربير ميزانية الكونغرس: العمليات الخارجية، خالل العام 

املايل ٢٠٠٧،" ١٣/٢/٢٠٠٦، ص ٤٦٠؛ DoS، "السنة املالية ٢٠٠٧ مكمالت 
الحرب العاملية عىل اإلرهاب (GWOT)،" بتاريخ ١٤/٢/٢٠٠٧، ص ١٣٢-١٣٣؛ 
DoS، "تربير ميزانية الكونغرس: العمليات الخارجية، خالل العام املايل ٢٠٠٨،" 

١٣/٢/٢٠٠٧، ص ٧٥؛ DoS، "السنة املالية ٢٠٠٨ طوارئ الحرب العاملية عىل 
اإلرهاب (GWOT)،" بتاريخ ١٣/٢/٢٠٠٧، ص ١٣٩؛ DoS، "تربير ميزانية 

الكونغرس: العمليات الخارجية، خالل العام املايل ٢٠٠٩،" ٢٠٠٨/٢، ص ٥٤ ، 
٥٤٢؛ DoS و USAID "تربير مكمالت السنة املالية ٢٠٠٩"، ١٣/٥/٢٠٠٩، ص 

.٤٠-٤٢
DoS و USAID "تربير مكمالت السنة املالية ٢٠٠٩"، ١٣/٥/٢٠٠٩، ص    ١٥٠.

٤٠-٤٢؛ DoS، "تربير ميزانية الكونغرس: العمليات الخارجية، خالل العام املايل 
٢٠١٠،" ٢٨/٥/٢٠٠٩ ، ص ٤٧؛ DoS و USAID، "تربير امليزانية التكميلية 

للسنة املالية ٢٠١٠،" ٢٠١٠/٣، ص ٣١-٣٢؛ DoS، "تربير امليزانية يف الكونغرس: 
العمليات الخارجية، خالل العام املايل ٢٠١١،" ١٠/٣/٢٠١٠، ص ٤٧١-٤٧٦.

تقرير البيت ١١٠-١٩٧، ليتوافق مع H.R. ٢٧٦٤، "الدولة والعمليات الخارجية    ١٥١.
وفاتورة اعتامدات الربامج ذات الصلة، ٢٠٠٨،" ١٨/٦/٢٠٠٧، ص ٩٩ ، ١٠٥.
تقرير الكونغرس ١١٠-١٠٧، ليتوافق مع H.R. ١٥٩١، "تكوين االعتامدات    ١٥٢.
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عىل بيانات بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٠٤.
IMF، بيان صحفي رقم ١٠/٣٧٣، "يكمل املجلس التنفيذي لصندوق النقد    ١٧٥.

الدويل أول استعراض مبوجب الرتتيبات االحتياطية مع العراق، ومنح اإلعفاءات 
www. ،والواليات املتحدة توافق عىل رصف ٧٤١ مليون دوالر،" ٠١/١٠/٢٠١٠

imf.org/external/np/sec/pr/ htm.pr١٠٣٧٣/٢٠١٠، بالرجوع إليه يف 
.١٣/١٠/٢٠١٠

NEA-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول    ١٧٦.
عىل بيانات بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٠٤.

البيت األبيض، كلمة الرئيس، "الخطاب املوجه إىل األمة يف نهاية العمليات    ١٧٧.
www.whitehouse.gov/the-press- ،القتالية يف العراق"، ٣١/٨/٢٠١٠

office/2010/08/31/remarks-president-address-nation-end-
combat-operations-iraq، الوصول إليه يف ٢٣/٩/٢٠١٠.

البيت األبيض، خطاب الرئيس باراك أوباما كام أعّد لإللقاء، "مسؤولية إنهاء    ١٧٨.
www.whitehouse.gov/the_press_ ، الحرب يف العراق، ٢٧/٠٢/٢٠٠٩

office/Remarks-of-President-Barack-Obama-Responsibly-
Ending-the-War-in-Iraq/، الرجوع إليه يف ٢٣/٩/٢٠١٠.

البيت األبيض، كلمة الرئيس، "الخطاب املوجه إىل األمة يف نهاية العمليات    ١٧٩.
www.whitehouse.gov/the-press- ،القتالية يف العراق"، ٣١/٨/٢٠١٠

office/2010/08/31/remarks-president-address-nation-end-
combat-operations-iraq، الوصول إليه يف ٢٣/٩/٢٠١٠.

البيت األبيض، كلمة الرئيس، "الخطاب املوجه إىل األمة يف نهاية العمليات    ١٨٠.
www.whitehouse.gov/the-press- ،القتالية يف العراق"، ٣١/٨/٢٠١٠

office/2010/08/31/remarks-president-address-nation-end-
combat-operations-iraq، الوصول إليه يف ٢٣/٩/٢٠١٠.

البيت األبيض، كلمة الرئيس، "الخطاب املوجه إىل األمة يف نهاية العمليات    ١٨١.
www.whitehouse.gov/the-press- ،القتالية يف العراق"، ٣١/٨/٢٠١٠

office/2010/08/31/remarks-president-address-nation-end-
combat-operations-iraq، الوصول إليه يف ٢٣/٩/٢٠١٠.

www. ،اللقاء الصحفي مع األمني العام غيتس" ٠١/٠٩/٢٠١٠" ،DoD   ١٨٢.
defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=4678، الوصول 

إليه يف ٢٤/٠٩/٢٠١٠.
"االتفاقيات بني الواليات املتحدة األمريكية وجمهورية العراق بشأن انسحاب    ١٨٣.
قوات الواليات املتحدة من العراق وتنظيم أنشطتها خالل وجودها املؤقت يف 

العراق"، ١٧/١١/٢٠٠٨.
مركز الدرسات االسرتاتيجية الدولية، "املرحلة املقبلة يف عالقة أمريكا مع    ١٨٤.

العراق،" نص كلمة ألقاها يعقوب ليو، نائب وزيرة الخارجية للشؤون اإلدارية 
واملوارد، ٥/٨/٢٠١٠.

"اتفاق اإلطار االسرتاتيجي لعالقة الصداقة والتعاون بني الواليات املتحدة    ١٨٥.
األمريكية وجمهورية العراق،" ١٧/١١/٢٠٠٨. 

وزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن يف العراق ، ٢٠١٠/٦، ص ٤٠-٤١؛ السفارة    ١٨٦.
األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠١٠.
iraq.usembassy.gov/ "السفارة األمريكية يف بغداد، "السفري جيمس جيفري   ١٨٧.
iraq/ambassador.html، الرجوع إليه يف ٠٦/١٠/٢٠١٠. تم ترشيح السفري 

جيمس جيفري يف حزيران/يونيو ٢٠١٠ واعتمد من ِقبل مجلس الشيوخ يوم ٦ 
آب/أغسطس ٢٠١٠.

روجر داي "قدا أوسنت القوات األمريكية يف العراق إىل فجر جديد،"    ١٨٨.
www.army.mil/-newsreleases/2010/09/04/44757- ،٠٤/٠٩/٢٠١٠

austin-leads-usf-i-into-new-dawn/، الرجوع إليه يف ٠٦/١٠/٢٠١٠ ؛ 
www. ، بيان صحفي لوزارة الدفاع، بيانات املسئول العام،" ١٨/٠٥/٢٠١٠
 defense.gov/releases/release.aspx?releaseid=13537, accessed
 10/6/2010; 111th Congress, “Congressional Record-Senate,”

6/30/2010, p. S5718, frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getpage.
cgi?dbname=2010_record&page=S5718&position=all، الوصول 

إليه يف ٠٦/١٠/٢٠١٠. يف ١٨ أيار/مايو ٢٠١٠، رشح جيتس الفريق لويد أوسنت 
الثالث لخالفة الجرنال راميوند أوديرنو كقائد للقوات األمريكية يف العراق. وقد 

تّم تأكيد واليته يف مجلس الشيوخ يف ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠.
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، التقرير ربع السنوي لكونغرس    .١٨٩

الواليات املتحدة، ٢٠١٠/٤، إدراج.
USF-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    .١٩٠
العراق بتاريخ ٤/١٠/٢٠١٠، ومعهد بروكينغز ، مؤرش العراق، ٣٠/٠٩/٢٠١٠ ، 

www.brookings.edu/~/media/Files/Centers/Saban/Iraq%20Index/
index.pdf، الرجوع إليه يف ٠٦/١٠/٢٠١٠ ، ص ١٩.

مركز الدرسات االسرتاتيجية الدولية، "املرحلة املقبلة يف عالقة أمريكا مع    ١٩١.
العراق،" نص كلمة ألقاها يعقوب ليو، نائب وزيرة الخارجية للشؤون اإلدارية 

واملوارد، ٥/٨/٢٠١٠.
مركز الدرسات االسرتاتيجية الدولية، "املرحلة املقبلة يف عالقة أمريكا مع    ١٩٢.

العراق،" نص كلمة ألقاها يعقوب ليو، نائب وزيرة الخارجية للشؤون اإلدارية 
واملوارد، ٥/٨/٢٠١٠.

السفارة األمريكية يف بغداد، نائب رئيس البعثة، يف االجتامع مع املفتش العام    ١٩٣.
الخاص إلعادة إعامر العراق SIGIR بتاريخ ٢٠/٩/٢٠١٠.

مالحظة مسئولو السفارة األمريكية يف بغداد ٠١٠-٢٩٧، "نقاط التحول يف    .١٩٤

إرجاع امليزانيات الرأساملية غري املنفقة إىل سنوات تالية (يف األثر الناتج يف 
العد املزدوج لتلك املساهامت يف إعادة اإلعامر)، أو ألغيت، اعتامدا عىل فئة 

امليزانية وسنتها.
عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ١١-٠٠٢،    ١٥٩.

"التوجيهات الالزمة الستخدام ما تبقى من أموال األصول العراقية املكتسبة 
واملصادرة،"  ١٥/١٠/٢٠١٠

السفارة األمريكية يف بغداد، العاملني بالخزانة، رداً عىل طلب البيانات الصادر    ١٦٠.
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٣/١٠/٢٠١٠.

GOI، MOF، "تقييم امليزانية العراقية، ٢٠٠٦-٢٠١٠" ، ٢٠١٠/٨.   ١٦١.
السفارة األمريكية يف بغداد، العاملني بالخزانة، رداً عىل طلب البيانات الصادر    ١٦٢.

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٨/٦/٢٠١٠، و١٣/٧/٢٠١٠، 
و١٣/١٠/٢٠١٠. استمّد متوسط سعر النفط لعام ٢٠١٠ عن طريق قسمة 

إجاميل العائدات عىل عدد الرباميل املصدرة. ليست كل عائدات تصدير النفط 
تذهب إىل الحكومة العراقية؛ حيث يدفع ٥٪ يف تعويضات الحرب للكويت.

السفارة األمريكية يف بغداد، العاملني بالخزانة، رداً عىل طلب البيانات الصادر    ١٦٣.
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٥/٧/٢٠١٠.

السفارة األمريكية يف بغداد، العاملني بالخزانة، رداً عىل طلب البيانات الصادر    ١٦٤.
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٥/٧/٢٠١٠، و١٣/١٠٧/٢٠١٠.
GOI, MOF, املدير املايل العام، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة    ١٦٥.

إعامر العراق، ٢٩/٩/٢٠١٠.
بيان شكور شعالن، يف تقرير صندوق النقد الدويل رقم ٣١٦/١٠ القطري،    ١٦٦.

"العراق: أول استعراض مبوجب الرتتيبات االحتياطية، طلب اإلعفاء من عدم 
االمتثال ملعيار األداء، واإلعفاء من التطبيق، وإعادة جدولة حق الوصول"، 
 ،www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2010/cr10316.pdf ،٢٠١٠/١٠

الوصول إليه يف ٢٠/١٠/٢٠١٠.
تقرير GAO برقم GAO-١٠-٣٠٤، "تقاسم التكاليف بني العراق والواليات    .١٦٧
املتحدة: ميلك العراق فائضا يف امليزانية الرتاكمية، والتي توفر إمكانات ملزيد 

من تقاسم التكاليف املستقبلية،" ٢٠١٠/٩/١٣، صفحات ٨-١٠. تستند فوائض 
امليزانية املرتاكمة حسب GAO قبل عام ٢٠٠٥ عىل البيانات الواردة يف تقرير 
ديوان الرقابة املالية عىل القوائم املالية للحكومة لعام ٢٠٠٥. من عام ٢٠٠٥ 

حتى عام ٢٠٠٧، استندت GAO يف تحليلها لاليرادات والنفقات يف العراق يف 
ديوان الرقابة املالية العراقي عىل البيانات املالية السنوية للحكومة العراقية. 
لعام ٢٠٠٨، استندت GAO يف تحليلها لإليرادات والنفقات عىل الحسابات 

الختامية للحكومة العراقية. لعام ٢٠٠٩، استنادت GAO يف تحليلها عىل 
العائدات الشهرية والبيانات التي تم الحصول عليها من نفقات وزارة املالية 

من خالل وزارة الخزانة األمريكية.
تقرير GAO برقم GAO-١٠-٣٠٤، "تقاسم التكاليف بني العراق والواليات    ١٦٨.
املتحدة: ميلك العراق فائضا يف امليزانية الرتاكمية، والتي توفر إمكانات ملزيد 

من تقاسم التكاليف املستقبلية،" ٢٠١٠/٩/١٣، صفحات ١٠-١٢. الحظ مكتب 
املسائلة الحكومية أن الديون املستحقة املرتاكمة التي سجلتها الحكومة 

العراقية قد منت بشكل كبري مع الوقت، من ٦٫٤ مليار دوالر حتى ٢٠٠٤ إىل 
٤٠٫٣ مليار دوالر حتى أيلول/سبتمرب ٢٠٠٩. وتشمل القروض عىل األموال 

املخصصة للمبيعات العسكرية الخارجية (FMS) واملشرتيات وخطابات 
االعتامد واملبالغ املدفوعة مقدما للمقاولني. وتوجد السجالت لدى أكرث من 

٢٥٠ وحدة لالنفاق الحكومي يف العراق، وهناك ضعف يف تحديد العديد 
من القروض املدفوعة. وعالوة عىل ذلك، ذكر مكتب املساءلة الحكومية أّن 

املجلس األعىل للتدقيق (BSA) وجد نقاط الضعف يف محاسبة الحكومة 
العراقية للقروض الناتجة من بيانات نفقات غري دقيقة والصعوبة يف تسوية 

القروض. ووفقا للمجلس األعىل للتدقيق، ميكن أن تعطي نقاط الضعف 
هذه غطاء لوزارات الحكومة العراقية والكيانات اململوكة للدولة لتتجاوز 

مخصصات امليزانية الخاصة بهم أو إخفاء اختالس األموال الحكومية.
تقرير GAO برقم GAO-١٠-٣٠٤، "تقاسم التكاليف بني العراق والواليات    ١٦٩.
املتحدة: ميلك العراق فائضا يف امليزانية الرتاكمية، والتي توفر إمكانات ملزيد 

من تقاسم التكاليف املستقبلية،" ٢٠١٠/٩/١٣، صفحات ١٤-١٥. الودائع 
العراقية تحفظ يف البنك املركزي العراقي، وصندوق تنمية العراق (DFI) يف 

نيويورك، والبنوك اململوك للدولة يف العراق، يف املقام األول توجد يف بنوك 
الرافدين والرشيد. هذه املجموعة ١٥٫٣ مليار دوالر - ٣٢٫٢ مليار دوالر ال 

يضاف إليها ما يقرب من ١٠ مليار دوالر توجد يف بنك جيه يب مورغان تشيس 
وحسابات سيتي بنك لتغطية خطابات االئتامن العراقية ومبلغ حوايل ٣٫٢ 

مليار دوالر يف بنك االحتياط الفدرايل يف حساب نيويورك للمبيعات العسكرية 
الخارجية العراقية.

تقرير GAO برقم GAO-١٠-٣٠٤، "تقاسم التكاليف بني العراق والواليات    ١٧٠.
املتحدة: ميلك العراق فائضا يف امليزانية الرتاكمية، والتي توفر إمكانات ملزيد 

من تقاسم التكاليف املستقبلية،" ٢٠١٠/٩/١٣، ص ١٤.
تقرير GAO برقم GAO-١٠-٣٠٤، "تقاسم التكاليف بني العراق والواليات    ١٧١.
املتحدة: ميلك العراق فائضا يف امليزانية الرتاكمية، والتي توفر إمكانات ملزيد 

من تقاسم التكاليف املستقبلية،" ٢٠١٠/٩/١٣، صفحات ٥٦-٧١.
NEA-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول    ١٧٢.

عىل بيانات بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٠٤.
NEA-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول    ١٧٣.

عىل بيانات بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٠٤.
NEA-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول    ١٧٤.
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تقرير مكتب املساءلة الحكومية GAO-١١-١، "العراق وأفغانستان: تواجه    .٢٢٣
وزارة الدفاع والخارجية والوكالة األمريكية للتنمية الدولية تحديات يف تعقب 

العقود، واآلالت املساعدة، واألفراد املرتبطني بها"، ٢٠١٠/١٠، ص ٢٣.
ستيفن شونر وكولني سوان، "املتعاقدون والتضحية العظيمة،" خدمات املقاول    ٢٢٤.

، ٢٠١٠/٩، ص ١٦-١٨.
معهد بروكينغز، مؤرش العراق، ٣٠/٩/٢٠١٠، ص ١٣؛ DoL، ردا عىل طلب    .٢٢٥

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 
٢٥/١١/٢٠٠٩، ٠٥/٠١/٢٠١٠، ١٢/٤/٢٠١٠، ٧/٧/٢٠١٠ ، و٠٤/١٠/٢٠١٠.

تقرير مكتب املساءلة الحكومية GAO-١١-١، "العراق وأفغانستان: تواجه    .٢٢٦
وزارة الدفاع والخارجية والوكالة األمريكية للتنمية الدولية تحديات يف تعقب 

العقود، واآلالت املساعدة، واألفراد املرتبطني بها"، ٢٠١٠/١٠، ص ٢٦.
معهد بروكينغز، مؤرش العراق، ٣٠/٩/٢٠١٠، ص ١٣؛ DoL، ردا عىل طلب    ٢٢٧.

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 
٢٥/١١/٢٠٠٩، ٠٥/٠١/٢٠١٠، ١٢/٤/٢٠١٠، ٧/٧/٢٠١٠ ، و٠٤/١٠/٢٠١٠. لغرض 

التحليل، حدد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق إصابات املتعاقد 
كاإلصابات املذكورة لوزارة العمل والتي أدت إىل ما ال يقل عن فقد الوقت 

ليوم واحد.
السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    ٢٢٨.

الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٣/١٠/٢٠١٠.
CEFMS, ESF, IRRF: اإلعامر، IRRF: غري املتعلّق باإلعامر، وISFF، بتاريخ    .٢٢٩
٠١/١٠/٢٠١٠؛ DoS، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠١٠؛ USAID، رداً عىل طلب البيانات 

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢٢/١/٢٠١٠.
CEFMS, ESF, IRRF: اإلعامر، IRRF: غري املتعلّق باإلعامر، وISFF، بتاريخ    .٢٣٠
٠١/١٠/٢٠١٠؛ DoS، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠١٠؛ USAID، رداً عىل طلب البيانات 

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢٢/١/٢٠١٠.
CEFMS, ESF, IRRF: اإلعامر، IRRF: غري املتعلّق باإلعامر، وISFF، بتاريخ    .٢٣١
٠١/١٠/٢٠١٠؛ DoS، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠١٠؛ USAID، رداً عىل طلب البيانات 

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢٢/١/٢٠١٠؛ 
DoS، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق بتاريخ ٥/٤/٢٠٠٧؛ INL، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٣٠/٩/٢٠١٠، NEA-I، رداً عىل 
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 

 ، ١٢/٤/٢٠١٠ ، ١٤/٤/٢٠١٠ ، ٨/٧/٢٠١٠ ، ٩ / ٢٣ / ٢٠١٠ ، ٠٤/١٠/٢٠١٠
٠٧/١٠/٢٠١٠؛ OSD، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق بتاريخ ١٠/٠٤/٢٠٠٩ ، ١٤/١٠/٢٠١٠ ، ١٥/١٠/٢٠١٠ و؛ 
USACE، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق بتاريخ ١٠ / ٦ / ٢٠١٠؛ USAID، رداً عىل طلب البيانات 
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ و٨/٧/٢٠١٠ 

١٣/٧/٢٠١٠ ؛ USTDA ، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢/٤/٢٠٠٩؛ السفارة األمريكية يف بغداد، 

رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
بتاريخ ١٤/٧/٢٠١٠؛ وزارة الخزانة األمريكية، رداً عىل طلب البيانات الصادر 

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢٠٠٩/٢/٤.
CEFMS, ESF, IRRF: اإلعامر، IRRF: غري املتعلّق باإلعامر، وISFF، بتاريخ     .٢٣٢

٦/٧/٢٠١٠ و١/١٠/٢٠١٠؛ DoS، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 
 ،USAID العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٨/٧/٢٠١٠ و٦/١٠/٢٠١٠؛
رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

بتاريخ ٢٢/١/٢٠١٠.
املتعاقدين من العراقيني والحاصلني عىل املنح غري محددين عىل هذا النحو    ٢٣٣.
من ِقبل الوكاالت؛ لذا قام املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتعيني 

رقم تعريف فريد للمتعاقدين والحاصلني عىل املنح من العراقيني فقط.
CEFMS, ESF, IRRF: اإلعامر، IRRF: غري املتعلّق باإلعامر، وISFF، بتاريخ    ٢٣٤.
٠١/١٠/٢٠١٠؛ DoS، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠١٠؛ USAID، رداً عىل طلب البيانات 

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢٢/١/٢٠١٠.
www.،والتعريف مبحافظة نينوى، ٢٠٠٩/٣ ،OCHAاألمم املتحدة، و   .٢٣٥

iauiraq.org/reports/GP-Ninewa.pdf، الرجوع إليه يف ٢٣/٩/٢٠١٠؛ 
"جبهة العراق الجديدة: الرصاع يف نينوى، "تقرير الرشق األوسط رقم ٩٠، 

www.crisisgroup.org/en/ ،مجموعة األزمات الدولية، ٢٨/٩/٢٠٠٩ ، ص ١
publication-type/media-releases/2009/mena/Iraqs%20New%20

Battlefront%20The%20Struggle%20over%20Ninewa.aspx الوصول 
إليه يف  ٠٦/١٠/٢٠١٠.

إريك هاملتون، "الكفاح من أجل املوصل،" تقرير رقم ٨، معهد دراسة الحرب،    .٢٣٦
www.understandingwar.org/files/reports/Iraq%20 ،٠٤/٠٦/٢٠٠٨

Report%208.pdf الوصول إليه يف ٢١/٩/٢٠١٠.
"جبهة العراق الجديدة: الرصاع يف نينوى، "تقرير الرشق األوسط رقم ٩٠،    .٢٣٧

www.crisisgroup. ،مجموعة األزمات الدولية، ٢٨/٩/٢٠٠٩ ، ص ١-٢
org/en/publication-type/media-releases/2009/mena/Iraqs%20
New%20Battlefront%20The%20Struggle%20over%20Ninewa.

العراق"، ٢٤/٨/٢٠١٠.
السفارة األمريكية يف بغداد، العاملني بالخزانة، اجتامع الفريق القطري، رداً    ١٩٥.
عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

.١٨/١٠/٢٠١٠
مسئولوا الحكومة العراقية، والقوات األمريكية يف العراق يف االجتامعات مع    .١٩٦

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١٠/٩–٢٠١٠/١٠.
INL، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل    .١٩٧

بيانات بتاريخ ١٥/١٠/٢٠١٠.
INL، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل    ١٩٨.

بيانات بتاريخ ١٥/١٠/٢٠١٠.
INL، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل    ١٩٩.

بيانات بتاريخ ١٥/١٠/٢٠١٠.
INL، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل    ٢٠٠.

بيانات بتاريخ ٣٠/٩/٢٠١٠.
INL، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل    ٢٠١.

بيانات بتاريخ ٣٠/٩/٢٠١٠.
INL، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل    ٢٠٢.

بيانات بتاريخ ٣٠/٩/٢٠١٠.
INL، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل    ٢٠٣.

بيانات بتاريخ ١٥/١٠/٢٠١٠.
INL، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل    ٢٠٤.

بيانات بتاريخ ١٥/١٠/٢٠١٠.
P.L. ١١١-٢١٢؛ تقرير مجلس الشيوخ ١١١-١٨٨، ملرافقة املوارد البرشية    ٢٠٥.
٤٨٩٩، "جعل االعتامدات التكميلية الطارئة للحد من الكوارث ولإلغاثة 

وللوظائف الصيفية للسنة املالية املنتهية يف ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، وألغراض 
أخرى،" الصفحة ٦٤.

DoS، "تربير امليزانية التكميلية للسنة املالية ٢٠١٠" ، ٣١/٢/٢٠١٠، ص ١. يف    ٢٠٦.
شباط/فرباير ٢٠١٠، طلبت اإلدارة ٥١٧ مليون دوالر يف االعتامدات التكميلية 
للسنة املالية ٢٠١٠  للصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات وتطبيق القانون 

يف العراق لتغطية تكاليف بدء برنامج الرشطة.
INL، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل    .٢٠٧

بيانات بتاريخ ١٥/١٠/٢٠١٠.
INL، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل    ٢٠٨.

بيانات بتاريخ ١٥/١٠/٢٠١٠.
السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    ٢٠٩.

الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ١٤/١٠/٢٠١٠.
السفارة األمريكية يف بغداد، OPA، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش    ٢١٠.

العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٤/١٠/٢٠١٠.
السفارة األمريكية يف بغداد، OPA، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش    ٢١١.

العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٤/١٠/٢٠١٠.
السفارة األمريكية يف بغداد، OPA، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش    ٢١٢.

العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٤/١٠/٢٠١٠.
السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    ٢١٣.

الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ١٤/١٠/٢٠١٠.
السفارة األمريكية يف بغداد، ISPO، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش    ٢١٤.

العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٤/١٠/٢٠١٠.
األمر التنفيذي من البيت األبيض، "منظمة مؤقتة لتسهيل الرشاكة االسرتاتيجية    ٢١٥.

مع جمهورية العراق"، ١٠/٥/٢٠١٠.
السفارة األمريكية يف بغداد، ISPO، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش    ٢١٦.

العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٤/١٠/٢٠١٠. 
السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    ٢١٧.

الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ١٤/١٠/٢٠١٠.
السفارة األمريكية يف بغداد، ISPO، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش    ٢١٨.

العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٤/١٠/٢٠١٠.
DoS، إخطار الكونغرس إلعادة برمجة "أنشطة فريق إعادة إعامر محافظات    ٢١٩.

العراق (PRT)؛ والربنامج األمني للبنية التحتية العراقية (ISP)؛ واالكتفاء 
الذايت العراقي والتخطيط عىل مستوى املحافظات (SPP)؛ وبرنامج الوحدة 

العراقية (IA)،" ليست مؤرخة.
الحكومة العراقية، نائب وزير الكهرباء، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص    .٢٢٠

إلعادة إعامر العراق، ٣٠/٩/٢٠١٠.
السفارة األمريكية يف بغداد، RSO ، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة    .٢٢١

إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠١٠ و٠٤/١٠/٢٠١٠؛ 
USF-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل 
بيانات بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠١٠ و٠٤/١٠/٢٠١٠؛ USAID، ردا عىل طلب املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٠٢/٠٧/٢٠١٠ 
و٠٣/١٠/٢٠١٠، USACE، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٣/٧/٢٠١٠.
السفارة األمريكية يف بغداد، RSO، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة    .٢٢٢

إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠١٠؛ USF-I، ردا عىل 
طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 

٠٤/١٠/٢٠١٠؛ USAID، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٠٣/١٠/٢٠١٠.
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إعامر العراق ٢٣/٩/٢٠١٠.
مسئولو فريق إعادة إعامر نينوى، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة    .٢٦٥

إعامر العراق ٢٣/٩/٢٠١٠.
www. ،ويسيل مورغان، "نظام حرب العراق"، معهد دراسة الحرب، ٢٠١٠/٩   .٢٦٦
understandingwar.org/files/IraqOrbat_DecthruSept.pdf، الرجوع 

إليه يف ٢٣/٩/٢٠١٠. 
فريق إعادة اإلعامر اإلقليمي للموصل، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص    .٢٦٧

إلعادة إعامر العراق ٢٣/٩/٢٠١٠.
فريق إعادة اإلعامر اإلقليمي للموصل، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص    ٢٦٨.

إلعادة إعامر العراق ٢٣/٩/٢٠١٠.
NEA-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول    ٢٦٩.

عىل بيانات بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٠٤.
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة    ٢٧٠.

إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٠٤.
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة    ٢٧١.

إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٠٤.
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة    ٢٧٢.

إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٠٤.
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة    ٢٧٣.

إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٠٤.
NEA-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول    ٢٧٤.

عىل بيانات بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٠٤.
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة    ٢٧٥.

إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٠٤.
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة    ٢٧٦.

إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٠٤.
NEA-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول    ٢٧٧.

عىل بيانات بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٠٤.
USAID، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة    ٢٧٨.

إعامر العراق، ٤/١٠/٢٠١٠ و١٤/١٠/٢٠١٠.
www. ،تقرير ٢٠١٠ للعمليات عىل مستوى القطر يف العراق  ،UNCHR   ٢٧٩.

unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e486426، الرجوع إليه يف  
١٥/١٠/٢٠١٠؛ األمم املتحدة، وOCHA، "صحيفة وقائع اليوم اإلنساين العاملي 

www.iauiraq.org/documents/389/WHD%20 ،٢٠١٠" ، ٢٠١٠/٨
Factsheet%20English.pdf، الرجوع إليه يف ٢٠١٠ ١٣/٩/٢٠١٠. 

األمم املتحدة، وOCHA، "صحيفة وقائع اليوم اإلنساين العاملي ٢٠١٠"،    .٢٨٠
www.iauiraq.org/documents/389/WHD%20Factsheet%20، ٢٠١٠/٨

English.pdf الوصول إليه يف ١٣/٩/٢٠١٠.
املفوضية العليا لشئون الالجئني التابعة لألمم املتحدة، "التحديثات حول    ٢٨١.
www.iauiraq.org/ ،عملية اإلحصاءات الشهرية حول العودة"، ٢٠١٠/٧

documents/476/Return%20Update%20IRAQ%20JUL%202010.
pdf، بالرجوع إليه يف ١٤/٩/٢٠١٠. 

املفوضية العليا لشئون الالجئني التابعة لألمم املتحدة، "التحديثات حول    ٢٨٢.
www.iauiraq.org/ ،عملية اإلحصاءات الشهرية حول العودة"، ٢٠١٠/٧

documents/476/Return%20Update%20IRAQ%20JUL%202010.
pdf، بالرجوع إليه يف ١٤/٩/٢٠١٠.

DoS، PRM، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    ٢٨٣.
للحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٠٣.

DoS، PRM، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    ٢٨٤.
للحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٠٣. 

DoS، PRM، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    ٢٨٥.
للحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٠٣. 

DoS، PRM، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    ٢٨٦.
للحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٠٣. 

DoS، PRM، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    ٢٨٧.
للحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٠٣. 

DoS، PRM، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    ٢٨٨.
للحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٠٣. 

السفارة األمريكية يف بغداد، OPA، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش    ٢٨٩.
العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٣٠/٨/٢٠١٠. 

السفارة األمريكية يف بغداد، OPA، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش    ٢٩٠.
العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٣٠/٨/٢٠١٠.

USF-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل    ٢٩١.
بيانات بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٤.

USF-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل    .٢٩٢
بيانات بتاريخ ٤/١٠/٢٠١٠.

USF-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل    .٢٩٣
بيانات بتاريخ ٤/١٠/٢٠١٠.

تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للمستندات املفتوحة املصدر    .٢٩٤
للحكومة العراقية وحكومة الواليات املتحدة باللغتني العربية واإلنجليزية؛ 

OSD، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل 
بيانات بتاريخ ١/٧/٢٠١٠.

aspx الوصول إليه يف  ٠٦/١٠/٢٠١٠.
"جبهة العراق الجديدة: الرصاع يف نينوى، "تقرير الرشق األوسط رقم ٩٠،    ٢٣٨.

www.crisisgroup. ،مجموعة األزمات الدولية، ٢٨/٩/٢٠٠٩ ، ص ١-٢
org/en/publication-type/media-releases/2009/mena/Iraqs%20
New%20Battlefront%20The%20Struggle%20over%20Ninewa.

aspx الوصول إليه يف  ٠٦/١٠/٢٠١٠؛ األمم املتحدة، وOCHA، والتعريف 
 ،www.iauiraq.org/reports/GP-Ninewa.pdf،مبحافظة نينوى، ٢٠٠٩/٣

الرجوع إليه يف ٢٣/٩/٢٠١٠.
"جبهة العراق الجديدة: الرصاع يف نينوى، "تقرير الرشق األوسط رقم ٩٠،    .٢٣٩

www.crisisgroup.org/en/ ،مجموعة األزمات الدولية، ٢٨/٩/٢٠٠٩ ، ص ٣
publication-type/media-releases/2009/mena/Iraqs%20New%20

Battlefront%20The%20Struggle%20over%20Ninewa.aspx الوصول 
إليه يف  ٠٦/١٠/٢٠١٠.

"جبهة العراق الجديدة: الرصاع يف نينوى، "تقرير الرشق األوسط رقم ٩٠،    .٢٤٠
www.crisisgroup.org/en/ ،مجموعة األزمات الدولية، ٢٨/٩/٢٠٠٩ ، ص ٣
publication-type/media-releases/2009/mena/Iraqs%20New%20

Battlefront%20The%20Struggle%20over%20Ninewa.aspx الوصول 
إليه يف  ٠٦/١٠/٢٠١٠.

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، التقرير ربع السنوي لكونغرس    .٢٤١
الواليات املتحدة، ٣٠/٤/٢٠١٠، ص ٥.

ihec-iq.com/en/ "الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، "نتائج معتمدة ,GOI   ٢٤٢.
results.html ، الرجوع إليه يف ١٤/١٠/٢٠١٠.

ثاناسيس كامبانيس، "قتال القوات االمريكية والعراقية من أجل استعادة    .٢٤٣
السيطرة يف املوصل،" بوسطن غلوب، ١٧/١١/٢٠٠٤.

مايكل نايتس، "دروس من املوصل"، بولييس ووتش # ٩٥٠، معهد واشنطن    ٢٤٤.
لدراسات الرشق األدىن، ٢٧/١/٢٠٠٥. 

نذير عصام الكردي العام كام نقلت عنه ماريا فانتايب، "املوصل: العراق    ٢٤٥.
www.ekurd.net/mismas/articles/ ،يف شكل مصغر،" ١٥/٠٧/٢٠١٠
misc2010/7/kurdsiniraq100.htm، الرجوع إليه يف ١٦/٠٩/٢٠١٠. 

جبهة العراق الجديدة: الرصاع يف نينوى، "تقرير الرشق األوسط رقم ٩٠،    ٢٤٦.
www.crisisgroup.org/en/ ،مجموعة األزمات الدولية، ٢٨/٩/٢٠٠٩ ، ص ٢
publication-type/media-releases/2009/mena/Iraqs%20New%20

Battlefront%20The%20Struggle%20over%20Ninewa.aspx الوصول 
إليه يف  ٠٦/١٠/٢٠١٠.

إريك هاملتون، "الكفاح من أجل املوصل،" تقرير رقم ٨، معهد دراسة الحرب،    .٢٤٧
www.understandingwar.org/files/reports/ ،٠٤/٠٦/٢٠٠٨ ص ٨-١٠

Iraq%20Report%208.pdf الوصول إليه يف ٢١/٩/٢٠١٠.
جبهة العراق الجديدة: الرصاع يف نينوى، "تقرير الرشق األوسط رقم ٩٠،    ٢٤٨.

www.crisisgroup.org/en/ ،مجموعة األزمات الدولية، ٢٨/٩/٢٠٠٩ ، ص ٥
publication-type/media-releases/2009/mena/Iraqs%20New%20

Battlefront%20The%20Struggle%20over%20Ninewa.aspx الوصول 
إليه يف  ٠٦/١٠/٢٠١٠.

فريق إعادة إعامر نينوى، "نظرة عامة عىل اقتصاد نينوى،" ٢٠١٠/٩.   .٢٤٩
تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق لوثائق الحكومة العراقية    ٢٥٠.

وحكومة الواليات املتحدة ووثائق املصدر املفتوح باللغة العربية واإلنكليزية.
نائب محافظ نينوى محافظة، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة    ٢٥١.

إعامر العراق، ٢٣/٩/٢٠١٠.
هيئة استثامر املوصل، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    ٢٥٢.

العراق ٢٣/٩/٢٠١٠.
USF-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    ٢٥٣.
العراق بتاريخ ٠١/١٠/٢٠١٠؛ ITAO/ESD تقارير األداء اليومي عن الكهرباء، 

.٠١/٠٨/٢٠١٠ - ٣٠/٠٨/٢٠١٠
فريق إعادة إعامر نينوى، "نظرة عامة عىل اقتصاد نينوى،" ٢٠١٠/٩.   ٢٥٤.

الرشكة العامة لألسمنت الشاملية، املدير العام يف االجتامع مع املفتش العام    ٢٥٥.
الخاص إلعادة إعامر العراق ٢٣/٩/٢٠١٠.

مدير املنسوجات والرشكات اململوكة للدولة، محافظة نينوى، يف االجتامع مع    .٢٥٦
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ٢٣/٩/٢٠١٠.

هيئة استثامر املوصل، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    ٢٥٧.
العراق ٢٣/٩/٢٠١٠.

فرق إعادة إعامر املحافظات ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة    .٢٥٨
اإلعامر الحصول عىل البيانات ٢٠١٠/١٠/١٩.

هيئة استثامر املوصل، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    ٢٥٩.
العراق ٢٣/٩/٢٠١٠؛فريق إعادة إعامر نينوى، "نظرة عامة عىل اقتصاد نينوى،" 

.٢٠١٠/٩
فريق إعادة إعامر نينوى، "نظرة عامة عىل اقتصاد نينوى،" ٢٠١٠/٩.   ٢٦٠.

بنك املوصل لالستثامر والتنمية، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة    ٢٦١.
إعامر العراق ٢٣/٩/٢٠١٠.

بنك املوصل لالستثامر والتنمية، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة    .٢٦٢
إعامر العراق ٢٣/٩/٢٠١٠.

األمم املتحدة، وOCHA، "العراق، والترشد يف املوصل،" تقرير الحالة رقم ٣،    .٢٦٣
 .٦/٣/٢٠١٠

مسئولو فريق إعادة إعامر نينوى، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة    ٢٦٤.
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قدرات هذه القّوات ال تزال مجهولة،" ٢٥/١٠/٢٠١٠.
OSD، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل    ٣٣٠.

بيانات بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٠٣.
OSD، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل    ٣٣١.

بيانات بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٠٣.
USF-I، نرشة صحفية، "إحصاءات الضحايا العراقيني بتاريخ متّوز/يوليو ٢٠١٠"،    ٣٣٢.

 .١/٨/٢٠١٠
USF-I، نرشة صحفية، "إحصاءات الضحايا العراقيني بتاريخ متّوز/يوليو ٢٠١٠"،    ٣٣٣.

 .١/٨/٢٠١٠
تريي ويفر، "املسئولني العراقيني يعملون عىل توحيد إحصاء عدد الجثث"،    ٣٣٤.

www.stripes.com/news/iraqi- ،ستارز آند اسرتيبس، ٠٤/٠٩/٢٠١٠
officials-working-to-standardize-body-counts-1.117042، الرجوع 

إليه يف ١٢/١٠/٢٠١٠.
GOI، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل    ٣٣٥.

بيانات بتاريخ ٨/١٠/٢٠١٠. 
تريي ويفر، "املسئولني العراقيني يعملون عىل توحيد إحصاء عدد الجثث"،    ٣٣٦.

www.stripes.com/news/iraqi- ،ستارز آند اسرتيبس، ٠٤/٠٩/٢٠١٠
officials-working-to-standardize-body-counts-1.117042، الرجوع 

إليه يف ١٢/١٠/٢٠١٠.
تريي ويفر، "املسئولني العراقيني يعملون عىل توحيد إحصاء عدد الجثث"،    ٣٣٧.

www.stripes.com/news/iraqi- ،ستارز آند اسرتيبس، ٠٤/٠٩/٢٠١٠
officials-working-to-standardize-body-counts-1.117042، الرجوع 

إليه يف ١٢/١٠/٢٠١٠.
GOI، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل    ٣٣٨.

بيانات بتاريخ ٨/١٠/٢٠١٠.
السفارة األمريكية يف بغداد، ORoLC، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن    ٣٣٩.

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٤/١٠/٢٠١٠.
السفارة األمريكية يف بغداد، ORoLC، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن    ٣٤٠.

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٤/١٠/٢٠١٠.
السفارة األمريكية يف بغداد، ORoLC، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن    ٣٤١.

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٤/١٠/٢٠١٠.
السفارة األمريكية يف بغداد، ORoLC، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن    ٣٤٢.

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٣/١٠/٢٠١٠.
السفارة األمريكية يف بغداد، ORoLC، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن    ٣٤٣.

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٤/١٠/٢٠١٠.
السفارة األمريكية يف بغداد، فريق إعادة إعامر املحافظات ببغداد، "قرص العدل    ٣٤٤.

بالرصافة- الخلفية والقضايا والتحديات،" ٠٣/٠٦/٢٠١٠.
السفارة األمريكية يف بغداد، فريق إعادة إعامر املحافظات ببغداد، "قرص العدل    ٣٤٥.

بالرصافة- الخلفية والقضايا والتحديات،" ٠٣/٠٦/٢٠١٠.
USACE، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول    ٣٤٦.

عىل بيانات بتاريخ ٢٠١٠/١٠/١٥.
السفارة األمريكية يف بغداد، فريق إعادة إعامر املحافظات ببغداد، "قرص العدل    ٣٤٧.

بالرصافة- الخلفية والقضايا والتحديات،" ٠٣/٠٦/٢٠١٠.
السفارة األمريكية يف بغداد، ORoLC، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن    ٣٤٨.

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٤/١٠/٢٠١٠.
السفارة األمريكية يف بغداد، ORoLC، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن    ٣٤٩.

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٤/١٠/٢٠١٠.
السفارة األمريكية يف بغداد، ORoLC، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن    ٣٥٠.

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٤/١٠/٢٠١٠.
السفارة األمريكية يف بغداد، ORoLC، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن    ٣٥١.

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٤/١٠/٢٠١٠.
السفارة األمريكية يف بغداد، RoL، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش    ٣٥٢.

العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٤/١٠/٢٠١٠.
DoS، تقرير الوضع العراقي، ١٥/٩/٢٠١٠، الرشيحة ٩.   ٣٥٣.

القيادة املركزية األمريكية، نرشة صحفية، "العراق تعرتف بهرب قاتل الربيطاين"    ٣٥٤.
.٢٢/٠٨/٢٠١٠

منظمة العفو الدولية، "العراق: النظام الجديد، نفس االنتهاكات: االعتقال    ٣٥٥.
www.amnesty.org/en/library/info/ ،"والتعذيب غري املرشوع يف العراق

MDE14/006/2010/en، الرجوع إليه يف ١٣/٠٩/٢٠١٠، ص ٦ ، ١٣.
السفارة األمريكية يف بغداد، ORoLC، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن    ٣٥٦.

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٣/١٠/٢٠١٠.
DoS، RoLC، يف االجتامع مع وزارة العدل، ٥/٨/٢٠١٠.   ٣٥٧.

السفارة األمريكية يف بغداد، ORoLC، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن    ٣٥٨.
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٤/١٠/٢٠١٠.

السفارة األمريكية يف بغداد، INL، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش    ٣٥٩.
العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٤/١٠/٢٠١٠.

DoS، RoLC، يف االجتامع مع وزارة العدل، ٥/٨/٢٠١٠.    .٣٦٠
السفارة األمريكية يف بغداد، منسق مكافحة الفساد، يف االجتامع مع املفتش    ٣٦١.

العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٧/٩/٢٠١٠.
السفارة األمريكية يف بغداد، منسق مكافحة الفساد، يف االجتامع مع املفتش    ٣٦٢.

العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٧/٩/٢٠١٠.
السفارة األمريكية يف بغداد، منسق مكافحة الفساد، يف االجتامع مع املفتش    ٣٦٣.

OSD، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل    ٢٩٥.
بيانات بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٠٣.

املالحظات املدونة من موظفي املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    ٢٩٦.
باإلضافة إىل تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق لوثائق الحكومة 

العراقية وحكومة الواليات املتحدة ووثائق املصدر املفتوح باللغة العربية 
واإلنكليزية.

DoS، تقرير الوضع العراقي، ٢٥/٠٨/٢٠١٠، الرشيحة ١٠.   ٢٩٧.

DoS، تقرير الوضع العراقي، ٢٢/٠٩/٢٠١٠، الرشيحة ١٠.   ٢٩٨.
DoS، تقرير الوضع العراقي، ٤/٨/٢٠١٠، الرشيحة ٩.   ٢٩٩.

القيادة املركزية األمريكية، نرشة صحفية، "إعادة تسليح رشطة املرور  ببغداد    ٣٠٠.
يف ظل هجامت جديدة" ٠٩/٠٨/٢٠١٠.

ITAM، "موجز مهمة جيش البعثة التدريبية واالستشارية للعراق"    ٣٠١.
١٣/٠٩/٢٠١٠، ص ٧.

ITAM، "موجز مهمة جيش البعثة التدريبية واالستشارية للعراق"    ٣٠٢.
١٣/٠٩/٢٠١٠، ص ٤.

GOI ،MOI IG، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص    ٣٠٣.
إلعادة إعامر العراق، ٢٠١٠/١٠/٠٣.

ITAM، "موجز مهمة جيش البعثة التدريبية واالستشارية للعراق"    ٣٠٤.
١٣/٠٩/٢٠١٠، ص ٤.

ITAM، "موجز مهمة جيش البعثة التدريبية واالستشارية للعراق"    ٣٠٥.
١٣/٠٩/٢٠١٠، ص ١١.

ITAM، "موجز مهمة جيش البعثة التدريبية واالستشارية للعراق"    ٣٠٦.
١٣/٠٩/٢٠١٠، ص ٦.

USF-I، نرشة صحفية، "العراق يضيف ٣ طائرات تدريب للمخزون"    ٣٠٧.
www.usf-iraq.com/news/headlines/iraq-adds- ،٢٢/٠٩/٢٠١٠

training-planes-to-inventory، الرجوع إليه يف ٢٠١٠/١٤/١٠.
DoD، قياس االستقرار واألمن يف العراق، ٢٠/٨/٢٠١٠، ص ٨.   ٣٠٨.

ITAM، "موجز مهمة جيش البعثة التدريبية واالستشارية للعراق"    ٣٠٩.
١٣/٠٩/٢٠١٠، ص ٤.

عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ١١-٠٠٤، "قوات    ٣١٠.
األمن العراقية: برنامج قوات العمليات الخاصة يحقق األهداف، ولكن الدعم 

العراقي ال يزال هاماً لتحقيق النجاح،" ٣/١٠/٢٠١٠.
ITAM، "تدريب البعثة التدريبية واالستشارية للعراق االحرتايف للرشطة،"    ٣١١.

٢٠١٠/٩ ، الرشيحة ٤. تلقى ما يقرب من ١٩٠٠ زرفاين تدريب وزارة الداخلية 
يف الربع الثالث من ٢٠١٠.

حكومة إقليم كردستان، وزير شئون البيشمركة، يف االجتامع مع املفتش العام    ٣١٢.
الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٢/٩/٢٠١٠.

DoS، تقرير الوضع العراقي، ١١/٨/٢٠١٠، الصفحة ٩.    ٣١٣.
ITAM، "موجز مهمة جيش البعثة التدريبية واالستشارية للعراق"    ٣١٤.

١٣/٠٩/٢٠١٠، ص ٤.
OSD، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل    ٣١٥.

بيانات بتاريخ ٢٠١٠/١٠/١٢.
GAO-١٠-٣٠٤، "تقاسم التكاليف بني العراق والواليات املتحدة،" ٢٠١٠/٩،    ٣١٦.

ص ٢٢؛ GAO، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق بتاريخ ١٥/١٠/٢٠١٠.

GAO-١٠-٣٠٤، "تقاسم التكاليف بني العراق والواليات املتحدة،" ٢٠١٠/٩،    ٣١٧.
ص ٢٢.

USF-I، نرشة صحفية، "دبابات الجيش العراقي M١A١ تصل إىل امليناء"    ٣١٨.
www.usf-iraq.com/news/press-releases/first-shipment-of-iraqi-

.٢٠١٠/٩/٨ ،purchased-m1a1-tanks-arrives
USF-I، نرشة صحفية، "العراق يضيف ٣ طائرات تدريب للمخزون"    .٣١٩
www.usf-iraq.com/news/headlines/iraq-adds- ،٢٢/٠٩/٢٠١٠

training-planes-to-inventory، الرجوع إليه يف ٦/١٠/٢٠١٠.
www. ،"نرشة صحفية، "يوم البحرية يربز إنجازات البحرية العراقية ،USF-I   ٣٢٠.

usf-iraq.com/news/press-releases/navy-day-highlights-iraqi-
navys-accomplishments، الرجوع إليه يف ٦/١٠/٢٠١٠.

GAO-١٠-٣٠٤، "تقاسم التكاليف بني العراق والواليات املتحدة: ميلك العراق    ٣٢١.
فائضا يف امليزانية الرتاكمية، والتي توفر إمكانات ملزيد من تقاسم التكاليف 

املستقبلية، "٩/٢٠١٠، الجدول ٧، ص ٧٢٤.
OSD، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل    ٣٢٢.

بيانات بتاريخ ٢٠١٠/١٠/١٢.
OSD، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل    ٣٢٣.

بيانات بتاريخ ٢٠١٠/١٠/١٤.
DoD، قياس االستقرار واألمن يف العراق، ٢٠/٨/٢٠١٠، ص ٤٨.   ٣٢٤.
DoD، قياس االستقرار واألمن يف العراق، ٢٠/٨/٢٠١٠، ص ٤٩.   ٣٢٥.

ITAM، "تدريب البعثة التدريبية واالستشارية للعراق االحرتايف للرشطة،"    ٣٢٦.
٢٠١٠/٩ ، الرشيحة ٢.

.ix قياس االستقرار واألمن يف العراق، ٢٠/٨/٢٠١٠، ص ،DoD   ٣٢٧.
ITAM، "تدريب البعثة التدريبية واالستشارية للعراق االحرتايف للرشطة،"    ٣٢٨.

٢٠١٠/٩ ، الرشيحة ٥.
عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ١١-٠٠٣، "قوات    ٣٢٩.
األمن العراقية: زاد برنامج تديب الرشطة من حجم القّوات العددي، إّال أّن 
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cbi.iq/documents/key_financial.xls، الرجوع إليه يف ١٢/١٠/٢٠١٠.
www.cbi. ،البنك املركزي العراقي، "املؤرشات املالية الرئيسية،" ٠٦/١٠/٢٠١٠   ٣٩٠.

iq/documents/key_financial.xls، الرجوع إليه يف ١٢/١٠/٢٠١٠.
االمم املتحدة وIAU، "تحليل قوة العمل بالعراق ٢٠٠٣-٢٠٠٨"، ٢٠٠٩/١،     ٣٩١.
www.iauiraq.org/documents/372/Iraq_Labour_Force_Analysis.

pdf، الوصول إليه يف ١١/٠٩/٢٠١٠.
الحكومة العراقية، العراق قوات املهمة العراقية من أجل اإلصالح االقتصادي    ٣٩٢.
(مع األمم املتحدة والبنك الدويل)، خريطة الطريق إلعادة إعامر املؤسسات 

اململوكة للدولة يف العراق، ١٧/٨/٢٠١٠ ، ص ٣٥.
DoD، قياس االستقرار واألمن يف العراق، ٢٠١٠/٦، صفحة vii؛ الحكومة    ٣٩٣.

العراقية، MoPDC، "ملخص خطة التنمية الوطنية (٢٠١٠-٢٠١٤)"، 
.٢٠١٠/١٠

GOI ،COSIT، "تقرير بيانات الفقر يف العراق،" ٢٠١٠/٣، ص ٣٢.   ٣٩٤.
UNCT، العراق، إطار مساعدة تطوير األمم املتحدة لتظري العراق ٢٠١١-   ٣٩٥.

٢٠١٤، ١١/٥/٢٠١٠، ص ١٨.
 ،٠٨-٠٧-SIGIR عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق   ٣٩٦.

"الجهود الرامية إىل تطبيق نظام معلومات لإلدارة املالية يف العراق"، 
٢٥/١/٢٠٠٨؛ وعمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

SIGIR-٠٨-٠٠١، "التقرير املؤقت عن الجهود واملزيد من اإلجراءات الالزمة 
لتطبيق نظام معلومات لإلدارة املالية يف العراق،" ٢٤/١٠/٢٠٠٧.

 ٢٦٧-١٠-٠٠٢-E تدقيق مكتب املفتش العام للوكالة األمريكية للتنمية الدولية   ٣٩٧.
–P "تدقيق الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/تنفيذ نظام معلومات اإلدارة 

املالية العراقي ١٩/٧/٢٠١٠ ص ٣.
 ٢٦٧-١٠-٠٠٢-E تدقيق مكتب املفتش العام للوكالة األمريكية للتنمية الدولية   ٣٩٨.

–P "تدقيق الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/تنفيذ نظام معلومات اإلدارة 
املالية العراقي ١٩/٧/٢٠١٠ ص ٣.

صندوق النقد الدويل، "تتقرير العاملني عن استشارات املادة الرابعة ٢٠٠٩    ٣٩٩.
www. ،وطلب الرتتيبات االحتياطية،" ١٦/٠٢/٢٠٠٩، امللحق ٢، ص ١٤

imf.org/external/pubs/ft/scr/2010/cr1072.pdf, الرجوع إليه يف 
١١/٩/٢٠١٠. الحكومة العراقية ملتزمة عىل وجه التحديد ب: "إجراء تقييم 

لوظائف نظام معلومات اإلدارة املالية يف العراق (IFMIS) الذي طّور 
مبساعدة من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، وإجراء التغيريات الالزمة 

لضامن أن يتم تشغيل هذا النظام بالكامل (مع إدراج نظام تحكم بااللتزام 
والقدرة عىل إنتاج تقارير شاملة منتظمة وفقا ألفضل املامرسات) يف عام 

".٢٠١١
البنك الدويل، "إصالح اإلدارة املالية العامة يف منطقة الرشق األوسط وشامل    ٤٠٠.
أفريقيا: نظرة عامة حول الخربة اإلقليمية، الجزء الثاين": حاالت كل بلد عىل 

حدة، تقرير رقم ٥٥٠٦١-MNA، بتاريخ ٢٠١٠/٦، ص ٢٤.
GOI, MOF, املدير املايل العام، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة    ٤٠١.

إعامر العراق، ٢٩/٩/٢٠١٠.
صندوق النقد الدويل، "تتقرير العاملني عن استشارات املادة الرابعة ٢٠٠٩    ٤٠٢.

www.imf.org/ ،وطلب الرتتيبات االحتياطية،" ١٦/٠٢/٢٠٠٩، ص ١٧
external/pubs/ft/scr/2010/cr1072.pdf, الرجوع إليه يف ١١/٩/٢٠١٠.

 ٢٦٧-١٠-٠٠٢-E تدقيق مكتب املفتش العام للوكالة األمريكية للتنمية الدولية   ٤٠٣.
–P "تدقيق الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/تنفيذ نظام معلومات اإلدارة 

املالية العراقي ١٩/٧/٢٠١٠ الصفحات ١٢–١٣.
الحكومة العراقية، واملركز الوطني لالعالم، نرشة صحفية، "احتياطي النفط    ٤٠٤.

www.nmc.gov.iq/ ، الجديد يصل إىل ١٤٣ مليار برميل"، ٠٤/١٠/٢٠١٠
english/lnews_e/2010/10/4_2.htm، الوصول إليه يف ٢٠١٠/٥/١٠.
MEES، التقرير األسبوعي، املجلد. ٥٣ رقم ٤١، ١١/١٠/٢٠١٠، ص ١-٢.   .٤٠٥

EIA، "االحتياطيات العاملية املؤكدة من النفط والغاز الطبيعي، حسب آخر    ٤٠٦.
 ،www.eia.doe.gov/emeu/international/reserves.html "،التقديرات

الرجوع إليه يف ٠٨/١٠/٢٠١٠. ال تقوم إدارة معلومات الطاقة بتقييم تقديرات 
الحتياطيات النفط والغاز، بل بدال من ذلك، فإنها تقوم بإعداد تقارير حول 

البيانات املنشورة يف مصادر أخرى. قبل التقدير العراقي املنّقح يف ترشين 
األول/أكتوبر ٢٠١٠، النفط العاملي و االستعراض اإلحصايئ لرشكة بريتيش 

برتوليوم والتي جعلة رتبة العراق بأنها الثالثة عىل مستوى العامل التي ثبت 
لديها أكرب احتياطيات من النفط الخام (بعد اململكة العربية السعودية 

وإيران)، يف حني أن مجلة النفط والغاز وضعت العراق يف املرتبة الرابعة (بعد 
السعودية وكندا وإيران). 

NEA-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    ٤٠٧.
العراق، ٠٤/٠٦/٢٠١٠، و٠٦/٠٧/٢٠١٠، و٠٤/١٠/٢٠١٠.

حكومة إقليم كردستان، ومكتب رئيس الوزراء، رداً عىل طلب البيانات الصادر    ٤٠٨.
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ١٤/١٠/٢٠١٠.

بيانات عن احتياطيات الحكومة العراقية، واملركز الوطني لالعالم، نرشة    ٤٠٩.
صحفية، "احتياطات جديدة للنفط تصل ١٤٣ مليار برميل"، ٠٤/١٠/٢٠١٠،  
www.nmc.gov.iq/english/lnews_e/2010/10/4_2.htm، الوصول إليه 
يف ٠٥/١٠/٢٠١٠، بيانات عن اإلنتاج من مكتب شئون الرشق األدىن العراق، 

رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠١٠.

DoS، تقرير الوضع العراقي، ٨/٩/٢٠١٠، الرشيحة ١٤.   ٤١٠.
DoS، تقرير الوضع العراقي، ٢١/٧/٢٠١٠، الرشيحة ١٢.   ٤١١.

العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٧/٩/٢٠١٠؛ السفارة األمريكية يف بغداد، 
رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

بتاريخ ١٤/١٠/٢٠١٠.
الحكومة العراقية، األمني العام ملجلس الوزراء العراقي، يف االجتامع مع املفتش    ٣٦٤.

العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٩/٩/٢٠١٠؛ بيان صحفي لألمني العام 
لألمم املتحدة، "يف فيننا، قال األمني العام أّن األكادميية الجديدة تستجيب 

لشعور العامل املتنامي من الغضب والظلم ضد الفساد"، ٢/٩/٢٠١٠؛ السفارة 
األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق بتاريخ ١٤/١٠/٢٠١٠. 
GOI ،COI، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة    ٣٦٥.

إعامر العراق، ٢/٩/٢٠١٠.
GOI ،COI, "COI أهم اإلنجازات واملؤرشات من ١ كانون الثاين/   ٣٦٦.

www.nazaha.iq/en_body." ،يناير ٢٠١٠، إىل ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠
asp؟field=news_en&id=188&page_namper=bauan_e، الوصول إليه 

يف " ١٠/٠٩/٢٠١٠. 
GOI ،COI, "COI أهم اإلنجازات واملؤرشات من ١ كانون الثاين/   .٣٦٧

www.nazaha.iq/en_body." ،يناير ٢٠١٠، إىل ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠
asp؟field=news_en&id=188&page_namper=bauan_e، الوصول إليه 

يف " ١٠/٠٩/٢٠١٠. 
GOI ،COI, "COI أهم اإلنجازات واملؤرشات من ١ كانون الثاين/   .٣٦٨

www.nazaha.iq/en_body." ،يناير ٢٠١٠، إىل ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠
asp؟field=news_en&id=188&page_namper=bauan_e، الوصول إليه 

يف " ١٠/٠٩/٢٠١٠. قدمت لجنة النزاهة قيمة هذه الحاالت بالدينار، والتي 
قام املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتحويلها إىل دوالرات عىل 

أساس سعر الرصف يف منتصف أيلول/سبتمرب ٢٠١٠. 
GOI، واملفتش العام ل MOI، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة    ٣٦٩.

إعامر العراق، ٣٠/٩/٢٠١٠.
www.nazaha.iq/en_body. ،التقرير السنوي لعام ٢٠٠٩ ،GOI, COI   .٣٧٠

asp?field=news_en&id=189، الرجوع إليه يف ١٠/٩/٢٠١٠.
www.nazaha.iq/en_body. ،التقرير السنوي لعام ٢٠٠٩ ،GOI, COI   ٣٧١.

asp?field=news_en&id=189، الرجوع إليه يف ١٠/٩/٢٠١٠.
www.nazaha.iq/en_body. ،التقرير السنوي لعام ٢٠٠٩ ،GOI, COI   ٣٧٢.

asp?field=news_en&id=189، الرجوع إليه يف ١٠/٩/٢٠١٠.
www.nazaha.iq/en_body. ،التقرير السنوي لعام ٢٠٠٩ ،GOI, COI   ٣٧٣.

asp?field=news_en&id=189، الرجوع إليه يف ١٠/٩/٢٠١٠.
www.nazaha.iq/en_body. ،التقرير السنوي لعام ٢٠٠٩ ،GOI, COI   ٣٧٤.

asp?field=news_en&id=١٨٩، الرجوع إليه يف ١٠/٩/٢٠١٠.
www.nazaha.iq/en_body. ،التقرير السنوي لعام ٢٠٠٩ ،GOI, COI   ٣٧٥.

asp?field=news_en&id=١٨٩، الرجوع إليه يف ١٠/٩/٢٠١٠.
GOI، واملفتش العام ل MOI، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة    ٣٧٦.

إعامر العراق، ٣٠/٩/٢٠١٠.
GOI، واملفتش العام ل MOE، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة    .٣٧٧

إعامر العراق، ٣٠/٩/٢٠١٠.
السفارة األمريكة يف بغداد، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    .٣٧٨

العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ١٤/١٠/٢٠١٠.
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، التقرير ربع السنوي ونصف    ٣٧٩.

السنوي لكونغرس الواليات املتحدة، ٢٠١٠/٧، ص ٨٨. 
حكومة إقليم كردستان، والقايض أمني رزكار، يف االجتامع مع املفتش العام    ٣٨٠.

الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٢/٩/٢٠١٠.
حكومة إقليم كردستان، والقايض أمني رزكار، يف االجتامع مع املفتش العام    ٣٨١.

الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٢/٩/٢٠١٠.
 ،EIU قياس االستقرار واألمن يف العراق،  ٦/٢٠١٠، ص ١٢، ١٦-١٧؛ ،DoD   ٣٨٢.

تقرير القطر العراق, ٢٠١٠/٨, الصفحات ٤–٦.
EIU، تقرير القطر: العراق, ٢٠١٠/٧, الصفحات ٥–٦.   ٣٨٣.

وزارة الخزانة األمريكية، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    ٣٨٤.
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ١٣/١٠/٢٠١٠.

وزارة الخزانة األمريكية، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    ٣٨٥.
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ١٣/١٠/٢٠١٠؛ صندوق النقد الدويل، 

االستبيانات االقتصادية العاملية واملالية: قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية، 
www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/weodata/ ،٢٠١٠/١٠

index.aspx، الرجوع إليه يف ١٢/١٠/٢٠١٠، الحكومة العراقية، مجلس 
الرئاسة، "قانون املوازنة العامة االتحادية للسنة املالية ٢٠١٠،" ١٠/٢/٢٠١٠.

www.cbi. ،البنك املركزي العراقي، "املؤرشات املالية الرئيسية،" ٠٦/١٠/٢٠١٠   ٣٨٦.
iq/documents/key_financial.xls، الرجوع إليه يف ١٢/١٠/٢٠١٠.

صندوق النقد الدويل، االستبيانات االقتصادية العاملية واملالية: قاعدة بيانات    ٣٨٧.
www.imf.org/external/pubs/ft/ ،التوقعات االقتصادية، ٢٠١٠/١٠

weo/2010/02/weodata/index.aspx، الرجوع إليه يف ١٢/١٠/٢٠١٠.
www.cbi. ،البنك املركزي العراقي، "املؤرشات املالية الرئيسية،" ٠٦/١٠/٢٠١٠   ٣٨٨.

iq/documents/key_financial.xls، الرجوع إليه يف ١٢/١٠/٢٠١٠.
صندوق النقد الدويل، التقرير رقم ٧٢/١٠، العراق: تقرير العاملني عن    ٣٨٩.

استشارات املادة الرابعة ٢٠٠٩ وطلب الرتتيبات االحتياطية، ١٦/٣/٢٠١٠، ص 
www. ، ٩؛ البنك املركزي العراقي، "املؤرشات املالية الرئيسية،" ٠٦/١٠/٢٠١٠
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522BB6AE040A8C001012BAD، الرجوع إليه يف ١٣/٩/٢٠١٠، "موجز 
www.nabucco-pipeline.com/portal/page/portal/en/ "،تاريخ النابوكو

company_main/about_us، الرجوع إليه يف ١٩/١٠/٢٠١٠.
الحكومة العراقية، وزارة النفط، "وزارة النفط: العقود غري القانونية محظورة،"    ٤٣٥.

www.oil.gov.iq/5551.php، الرجوع إليه يف ١٣/٩/٢٠١٠؛ DoS، تقرير 
الوضع العراقي، ٠١/٠٩/٢٠١٠، الرشيحة ١٤؛ MEES، التقرير األسبوعي، 

املجلد. ٥٣ رقم ٣٧، ١٣/٩/٢٠١٠، ص ١٨.
MEES، التقرير األسبوعي، املجلد. ٥٣ رقم ٤٠، ٤/١٠/٢٠١٠، ص ١.   ٤٣٦.

MEES، التقرير األسبوعي، املجلد. ٥٣ رقم ٢٩، ١١/٧/٢٠١٠، ص ١٣؛ حكومة    ٤٣٧.
إقليم كردستان، نرشة صحفية، "بيان حكومة إقليم كردستان حول املقال الوارد 

www.krg.org/articles/ ،بصحيفة نيويورك تاميز األخري،" ١١/٠٧/٢٠١٠
 ،detail.asp?lngnr=12&smap=02010100&rnr=223&anr=35929

الوصول إليه يف ٦/١٠/٢٠١٠.
حكومة إقليم كردستان، ومكتب رئيس الوزراء، رداً عىل طلب البيانات الصادر    ٤٣٨.

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ١٤/١٠/٢٠١٠.
حكومة إقليم كردستان، نرشة صحفية، "بيان حكومة إقليم كردستان حول    ٤٣٩.

www.krg. ،املقال الوارد بصحيفة نيويورك تاميز األخري،" ١١/٠٧/٢٠١٠
org/articles/detail.asp?lngnr=12&smap=02010100&rnr=223&a

nr=35929، الوصول إليه يف ٦/١٠/٢٠١٠.
P.L. ١١١-١٩٥، "قانون املساءلة حول العقوبات اإليرانية الشاملة وسحب    ٤٤٠.

االستثامرات للعام ٢٠١٠،" اعتمد يف ١/٧/٢٠١٠.
USF-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل    ٤٤١.

بيانات بتاريخ ١/١٠/٢٠١٠.
الحكومة العراقية، MoPDC، "ملخص خطة التنمية الوطنية (٢٠١٠-٢٠١٤)"،    .٤٤٢

٢٠١٠/١٠؛ مجموعة األمم املتحدة اإلمنائية ، "التقييم القطري املشرتك 
www.undg.org/unct.cfm?module=Coordination ،للعراق"، ٢٠٠٩

Profile&page=Country&CountryID=IRQ&fuseaction=UN%20
Country%20Coordination%20Profile%20for%20Iraq الوصول إليه 

يف ١٥/١٠/٢٠١٠.
تقرير البنك الدويل رقم ٤٧٣٠٤-IQ، "مالحظة االسرتاتيجية املؤقتة لجمهورية    ٤٤٣.

العراق للفرتة من منتصف السنة املالية ٢٠٠٩ إىل السنة املالية ٢٠١١،" 
www-wds.worldbank.org/external/،و ٤١-٤٢ ،iv ١٩/٠٢/٢٠٠٩، ص

default/WDSContentServer/WDSP/IB/2009/02/27/000333038_2
0090227052857/Rendered/PDF/473040ISN0Iraq101Official0Use

0Only1.pdf الرجوع إليه يف ٢٦/٩/٢٠١٠.
صندوق النقد الدويل، "العراق: قرير العاملني عن استشارات املادة الرابعة    ٤٤٤.
www.imf.org/ ،٢٠٠٩ وطلب الرتتيبات االحتياطية"، ٥/٢٠١٠، ص ١٢-١٦

external/pubs/ft/scr/2010/cr1072.pdf، الوصول إليه يف ١٥/١٠/٢٠١٠؛ 
USAID، "منو القطاع الخاص العراقي وخلق فرص العمل: نظرة عامة 

izdihar-iraq.com/resources/ ،عىل النظام املرصيف العراقي،" ٢٠٠٧/٣
bankingconf07/bankconf_pdfs/ref_ses0_izdihar_bankg_rev_

fnl_20070330.pdf، الوصول إليه يف ٠٦/١٠/٢٠١٠.
USAID، "حالة صناعة املتناهي يف الصغر بالعراق،" ٢٠١٠/٦، ص ٨،    ٤٤٥.
State__www.tijara-iraq.com/?pname=open&f=doc١٠١٤٨٩

of_Iraq’s_Microfinance_Industry_English_Final_webopt-4.
pdf&id=1489&type=file& الرجوع إليه يف ١٥/١٠/٢٠١٠. من بني مناطق 
نقاط الضعف التي تم تحديدها هي: تدين مستوى الوساطة املالية (االئتامن 

ميثل حوايل ٤٪ من الناتج املحيل اإلجاميل (صندوق النقد الدويل)، وتركيز 
األصول يف اثنني (اململوكة للدولة) من البنوك (صندوق النقد الدويل)، وأسواق 

رأس املال غري موجودة تقريباً (الوكالة األمريكية للتنمية الدولية)، وتعيني 
مهارات يف املوارد البرشية غري ناضجة. 

DoS، منحة العقد رقم ٢٦٧-C-٠٠-١٠-٠٠٠٠٥-٠٠، بتاريخ ١٩/٠٧/٢٠١٠،    ٤٤٦.
https://www.fbo.gov/index?s=opportunity&mode=form&tab

core&id=77c44eb0778d20f1d156892adbf111be=، الرجوع إليه يف 
١٥/١٠/٢٠١٠؛ الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، RFP رقم ٢٦٧-١٠-٠٠٢، 

https://www.fbo.gov/ ،برنامج تطوير القطاع املايل العراقي،" ٢٢/٢/٢٠١٠"
index?s=opportunity&mode=form&id=4248bcce596a1a89b523
b783d6bb6540&tab=core&_cview=1، الرجوع إليه يف ١٥/١٠/٢٠١٠؛ 

رشكة إيكوم تكنولوجي، نرشة صحفية، "إيكوم منحت عقد من الوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية بخمس سنوات، بقيمة ٥٣ مليون دوالر يف العراق"، 

pr.aecom.com/phoenix.zhtml?c=211994&p=irol- ،٣/٨/٢٠١٠
newsArticle_print&ID=1455487&highlight=، الرجوع إليه يف 

.٠٨/١٠/٢٠١٠
DoS، منحة العقد رقم ٢٦٧-C-٠٠-١٠-٠٠٠٠٥-٠٠، بتاريخ ١٩/٠٧/٢٠١٠،    ٤٤٧.

https://www.fbo.gov/index?s=opportunity&mode=form&tab
core&id=77c44eb0778d20f1d156892adbf111be=، الرجوع إليه يف 
١٥/١٠/٢٠١٠؛ الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، RFP رقم ٢٦٧-١٠-٠٠٢، 

https://www.fbo.gov/ ،برنامج تطوير القطاع املايل العراقي،" ٢٢/٢/٢٠١٠"
index?s=opportunity&mode=form&id=4248bcce596a1a89b523b

783d6bb6540&tab=core&_cview=1، الرجوع إليه يف ١٥/١٠/٢٠١٠.
USAID، "حالة صناعة املتناهي يف الصغر بالعراق،" ٢٠١٠/٦، ص ٢٨،    ٤٤٨.

www.tijara-iraq.com/?pname=open&f=doc101489_State_

هاليربتون، نرشة صحفية، هاليربتون حاز عىل خطاب نوايا لتطوير حقل    ٤١٢.
www.halliburton.com/public/news/ ،مجنون يف العراق" ١٨/٠٨/٢٠١٠

pubsdata/press_release/2010/corpnws_08182010.html، الوصول إليه 
يف ١٣/٩/٢٠١٠.

MEES، التقرير األسبوعي، املجلد. ٥٣ رقم ٣٧، ١٣/٩/٢٠١٠، ص ١٨.   ٤١٣.
هاليربتون، يف النرشات الصحفية، "حازت هاليربتون عىل خطاب نوايا لتطوير    ٤١٤.
www.halliburton.com/public/ ،حقل مجنون يف العراق"، ١٨/٠٨/٢٠١٠

 ،news/pubsdata/press_release/2010/corpnws_08182010.html
الوصول إليه يف " ٢٠١٠/١٣/٩، و "ENI حازت عىل عقد هاليربتون لتوفري 

www.halliburton.com/ ،خدمات متعددة للطاقة يف العراق"، ٣١/٠٨/٢٠١٠
public/news/pubsdata/press_release/2010/corpnws_08312010.

html، بالرجوع إليه يف ١٣/٠٩/٢٠١٠.
بيكر هيوز، نرشة صحفية ، "بيكر هيوز ورشكة نفط الجنوب العراقية قاما    .٤١٥
www.bakerhughes. ،بتوقيع اتفاق للتحالف االسرتاتيجي" ١١/٠٨/٢٠١٠

com/news-and-media/media-center/press-releases/houston-tx-
august-11-2010-baker-hughes، الرجوع إليه يف ٣٠/٩/٢٠١٠.

سكلومربجر، مرسد حقول النفط، www.glossary.oilfield.slb.com/، الرجوع    ٤١٦.
إليه يف ٣٠/٩/٢٠١٠.

MEES، التقرير األسبوعي، املجلد. ٥٣ رقم ٣٧، ١٣/٩/٢٠١٠، ص ١٨-١٩،    ٤١٧.
واملجلد. ٥٣ رقم ٣٩، ٢٧/٩/٢٠١٠ ، ص ١٥.

DoS، تقرير الوضع العراقي، ٢١/٠٧/٢٠١٠، الرشيحة ١٢؛ MEES، التقرير    ٤١٨.
األسبوعي، املجلد. ٥٣ رقم ٣٠، ص ١٢-١٣.

السفارة األمريكية يف بغداد، املستشار االقتصادي، يف االجتامع مع املفتش العام    ٤١٩.
الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٧/٩/٢٠١٠.

NEA-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    ٤٢٠.
العراق، ٠٤/٠٦/٢٠١٠، و٠٦/٠٧/٢٠١٠، و٠٤/١٠/٢٠١٠.

GOI، املركز الوطني لالعالم، "قرارات مجلس الوزراء يف الدورة (رقم ٣٨) يف    ٤٢١.
 ،www.nmc.gov.iq/english/qararat_e/38_2010.htm" ، ٢٠١٠/٩/٢٨

الوصول إليه يف ٢٩/٩/٢٠١٠؛ DoS، تقرير حالة العراق، ٢٩/٠٩/٢٠١٠ ، 
الرشيحة ١٩.

الحكومة العراقية، املركز الوطني لالعالم، نرشة صحفية، "النفط: ٣ خطوط    .٤٢٢
www.nmc.gov.iq/english/ ،أنابيب للتصدير ستكون جاهزة بحلول ٢٠١١

lnews_e/2010/9/21_2.htm، الرجوع إليه يف ٢٣/٠٩/٢٠١٠.
السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    ٤٢٣.

الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ١٤/٤/٢٠١٠؛ وUSF-I، نائب القائد العام، 
يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٥/٩/٢٠١٠.

الحكومة العراقية، واملركز الوطني لالعالم، نرشة صحفية، "تجديد العراق    ٤٢٤.
www.nmc.gov.iq/english/ ،"الستخدام خط األنابيب التصديري عرب تركيا

lnews_e/2010/9/19_2.htm، الوصول إليه يف ٢٣/٩/٢٠١٠. 
MEES، التقرير األسبوعي، املجلد. ٥٣ رقم ٣٠، ٢٦/٧/٢٠١٠، ص ١٣.   ٤٢٥.

DoS، تقرير الوضع العراقي، ٢٢/٠٩/٢٠١٠، الرشيحة ١٤؛ الحكومة العراقية،    ٤٢٦.
املركز الوطني لالعالم، نرشة صحفية ، "النفط: أنابيب النفط ال ميكنها تحمل 
.٢٢/٩/٢٠١٠_١/www.nmc.gov.iq/english/lnews_e "،اإلنتاج املستقبيل

htm، الرجوع إليه يف ٢٣/٩/٢٠١٠.
NEA-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول    ٤٢٧.

عىل بيانات بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٠٤.
DoS، تقرير الوضع العراقي، ١٨/٨/٢٠١٠، الرشيحة ١٨.   ٤٢٨.

يك يب آر، نرشة صحفية، "منحت رشكة يك يب آر عقود من جانب وزارة    ٤٢٩.
 ©ROSEو FCC النفط بجمهورية العراق من اجل تنفيذ وحدات
www.kbr.com/Newsroom/Press- "،األساسية يف مصفاة ميسان

Releases/2010/08/24/KBR-Awarded-Contracts-by-The-Republic-
of-Iraq-Ministry-of-Oil-for-Grassroots-FCC-and-ROSE-Units-

at-Maissan-Refinery/، الرجوع إليه يف ١٣/٩/٢٠١٠؛ EIA، ملخص تحليل 
 ،www.eia.doe.gov/emu/cabs/Iraq/Full.html ،القطر: العراق، ٢٠١٠/٩

الرجوع إليه يف ٠٢/١٠/٢٠١٠.
www.oil.gov.iq/DOMESTIC%20 ووزارة النفط ،GOI   ٤٣٠.

CONSUMPTION.php الوصول إليه يف ٠٦/١٠/٢٠١٠.
السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    ٤٣١.

الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠١٠؛ MEES، التقرير األسبوعي، 
املجلد. ٥٣ رقم ٤٣، ٢٥/١٠/٢٠١٠، ص ١-٢.

دانة غاز، نرشة صحفية، "دانة غاز ونفط الهالل تحقيق عامني اثنني من    ٤٣٢.
danagas.ae.tmp10. ،اإلنتاج يف إقليم كردستان العراق،" ٠٥/١٠/٢٠١٠

mschosting.com/portal/d2c85205-ce54-4dbe-9b76-ec8bfdc1e13e.
aspx، الرجوع إليه يف ٠٩/١٠/٢٠١٠.

آر دبليو إي، نرشة صحفية، "رشكة آر دبليو إي وحكومة إقليم كردستان    ٤٣٣.
www.rwe.com/web/ ،العراق قاما بتوقيع اتفاقات تعاون"، ٢٧/٠٨/٢٠١٠
 ،cms/en/113648/rwe/press-news/press-release/?pmid=4005259

الرجوع إليه يف ١٣/٩/٢٠١٠.
خط أنابيب الغاز نابوكو الدولية، بيان صحفي، "بدأ املرصف األوريب إلعادة    ٤٣٤.
اإلعامر والتطوير وبنك االستثامر األورويب ومؤسسة التمويل الدولية تقييم 

www.nabucco-pipeline.com/ ، خط أنابيب نابوكو،" ٠٦/٠٩/٢٠١٠
portal/page/portal/en/press/NewsText?p_item_id=8F89091FA
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NEA-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول    ٤٦٨.
عىل بيانات بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٠٤.

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة    ٤٦٩.
إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٠٣.

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة    ٤٧٠.
إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٠٣.

GOI ،MoPDC، "موجز خطة التنمية الوطنية (٢٠١٠-٢٠١٤)"، ٢٠١٠/١٠.    ٤٧١.
تحدد اسرتاتيجية التنمية الوطنية الحاجة لبناء مليون وحدة سكنية جديدة 

خالل فرتة األربع سنوات. 
الحكومة العراقية، العراق قوات املهمة العراقية من أجل اإلصالح االقتصادي    ٤٧٢.
(مع األمم املتحدة والبنك الدويل)، خريطة الطريق إلعادة إعامر املؤسسات 

اململوكة للدولة يف العراق، ١٧/٥٩/٢٠١٠ ، ص ٨.
الحكومة العراقية، العراق قوات املهمة العراقية من أجل اإلصالح االقتصادي    ٤٧٣.
(مع األمم املتحدة والبنك الدويل)، خريطة الطريق إلعادة إعامر املؤسسات 

اململوكة للدولة يف العراق، ١٧/٥٩/٢٠١٠ ، ص ٨١-٦١.
استبيان EIU كام ورد يف وزارة الخارجية، تقرير الوضع العراقي،    ٤٧٤.

٢٥/٠٨/٢٠١٠، الرشيحة ١٨.
حكومة إقليم كردستان، رئيس هيئة االستثامر، يف االجتامع مع املفتش العام    ٤٧٥.

الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٢/٩/٢٠١٠؛ هيئة استثامر املوصل، يف االجتامع 
مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٣/٩/٢٠١٠. يف حكومة 

إقليم كردستان، مّولت املجموعة األوىل الكونة من ٢٥٠٠٠ وحدة مخطط 
لها (موزعة بالتساوي بني العائلة الواحدة والوحدات للعائالت املجتمعة) 

عن طريق االعتامدات من برملان حكومة إقليم كردستان، فضال عن برنامج 
القروض املدعوم من الحكومة، وأفادت التقارير أن البناء قد اكتمل بنسبة  
٣٥٪. يف املوصل، ترمي الخطة عىل املدى القريب إىل إنشاء ٢٠,٠٠٠ وحدة 

(موزعة بالتساوي بني العائلة الواحدة والوحدات للعائالت املجتمعة).
DoS، تقرير الوضع العراقي، ٢٢/٨/٢٠١٠، الرشيحة ١٨.   ٤٧٦.
DoS، تقرير الوضع العراقي، ٧/٧/٢٠١٠، الرشيحة ١٥.   ٤٧٧.
DoS، تقرير الوضع العراقي، ٤/٨/٢٠١٠، الرشيحة ١٧.   ٤٧٨.
DoS، تقرير الوضع العراقي، ١/٩/٢٠١٠، الرشيحة ١٩.   ٤٧٩.

منظمة التجارة العاملية، نرشة صحفية، "منظمة التجارة العاملية تبدأ مفاوضات    ٤٨٠.
www.wto.org/english/news_e/ ،مع العراق حول العضوية،" ٢٥/٠٥/٢٠٠٧

news07_e/acc_irak_25may07_e.htm، الوصول إليه يف ٠٥/١٠/٢٠١٠.
منظمة التجارة العاملية، نرشة صحفية، "الفرقة العاملة تقوم مبراجعات    ٤٨١.

www.wto.org/english/ ،الترشيعات التجارية العراقية"، ٠٢/٠٤/٢٠٠٨
news_e/news08_e/acc_iraq_april08_e.htm، الوصول إليه يف 

.٠٥/١٠/٢٠١٠
USAID، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة    ٤٨٢.

إعامر العراق، ١٣/٧/٢٠١٠ و٤/١٠/٢٠١٠.
DoS، تقرير الوضع العراقي، ١٣/٨/٢٠١٠، الرشيحة ١٨.   ٤٨٣.

USAID، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة    ٤٨٤.
إعامر العراق، ١/٧/٢٠١٠ و٣٠/٩/٢٠١٠و٤/١٠/٢٠١٠.

إدارة التجارة العاملية، نرشة صحفية، "وكيل وزارة التجارة بالواليات املتحدة    ٤٨٥.
www.trade.gov/press/press- ،"لقيادة بعثة تجارية تاريخية اىل العراق

releases/2010/us-under-secretary-of-commerce-to-lead-historic-
trade-mission-to-iraq-090110.asp، الرجوع إليه يف ١١/٩/٢٠١٠.

إدارة التجارة العاملية، نرشة صحفية، "وكيل وزارة التجارة بالواليات املتحدة    ٤٨٦.
www.trade.gov/press/press- ،"لقيادة بعثة تجارية تاريخية اىل العراق

releases/2010/us-under-secretary-of-commerce-to-lead-historic-
trade-mission-to-iraq-090110.asp، الرجوع إليه يف ١١/٩/٢٠١٠.

إدارة التجارة العاملية، "مسئولو التجارة بإدارة أوباما يعززون تنمية القطاع    ٤٨٧.
trade.gov/press/press- ،الخاص واالستثامر يف العراق،" ٠/١٠/٢٠١٠

releases/2010/obama-administration-trade-official-promotes-
 ،private-sector-development-and-investment-in-iraq-100610.asp

الرجوع إليه يف ١٥/١٠/٢٠١٠.
غرفة التجارة األمريكية، نرشة صحفية، "غرفة سفريات الواليات املتحدة إىل    ٤٨٨.

www.uschamber.com/ "،العراق لتعزيز التجارة والرشاكات االستثامرية
press/releases/2010/july/us-chamber-travels-iraq-promote-trade-

and-investment-partnerships الوصول إليه يف ١١/٩/٢٠١٠.
غرفة التجارة األمريكية، نرشة صحفية، "غرفة الواليات املتحدة تستقبل    ٤٨٩.

www.uschamber. "،مسئولو التجارة لتعزيز الرشاكات االستثامرية يف العراق
com/press/releases/2010/july/us-chamber-travels-iraq-promote-

trade-and-investment-partnerships، الوصول إليه يف ١١/٩/٢٠١٠.
IRMS، تقرير فئة USF-I CERP، بتاريخ ٢٠/٩/٢٠١٠؛ USACE، رداً عىل    ٤٩٠.
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 

٠٦/١٠/٢٠١٠ ؛ OSD، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق بتاريخ ١٠/٤/٢٠٠٩ ،  NEA-I، رداً عىل طلب البيانات 
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢٣/٩/٢٠١٠. 

ITAO/ESD، تقارير األداء الكهربايئ اليومي ، ٢٠٠٩/١/٧-٢٠١٠/٣٠/٩.   ٤٩١.
ITAO/ESD، تقارير األداء الكهربايئ اليومي ، ٢٠٠٩/١/٧-٢٠١٠/٣٠/٩.    ٤٩٢.

لتتوافق مع تقارير ITAO/ESD، فإّن إحصاءات الديزل تشمل الكهرباء التي 
تنتجها "سفينة الطاقة" يف مدينة أم قرص. يف تقرير متّوز/يوليو ٢٠١٠ ربع 

of_Iraq’s_Microfinance_Industry_English_Final_webopt-4.
pdf&id=1489&type=file& الرجوع إليه يف ١٥/١٠/٢٠١٠.

USAID، "حالة صناعة املتناهي يف الصغر بالعراق،" ٢٠١٠/٦، ص ٢٩،    ٤٤٩.
www.tijara-iraq.com/?pname=open&f=doc101489_State_

of_Iraq’s_Microfinance_Industry_English_Final_webopt-4.
pdf&id=1489&type=file& الرجوع إليه يف ١٥/١٠/٢٠١٠.

USAID، "حالة صناعة املتناهي يف الصغر بالعراق،" ٢٠١٠/٦، ص ٢٨،    ٤٥٠.
www.tijara-iraq.com/?pname=open&f=doc101489_State_

of_Iraq’s_Microfinance_Industry_English_Final_webopt-4.
pdf&id=1489&type=file& الرجوع إليه يف ١٥/١٠/٢٠١٠.

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة    ٤٥١.
إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٠١٠/١٠/١٣.

USAID، "حالة صناعة املتناهي يف الصغر بالعراق،" ٢٠١٠/٦، ص ٤٤،    ٤٥٢.
www.tijara-iraq.com/?pname=open&f=doc101489_State_

of_Iraq’s_Microfinance_Industry_English_Final_webopt-4.
pdf&id=1489&type=file& الرجوع إليه يف ١٥/١٠/٢٠١٠.

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة    ٤٥٣.
إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٠٣.

الحكومة العراقية، العراق قوات املهمة العراقية من أجل اإلصالح االقتصادي    ٤٥٤.
(مع األمم املتحدة والبنك الدويل)، خريطة الطريق إلعادة إعامر املؤسسات 

اململوكة للدولة يف العراق، ١٧/٨/٢٠١٠.
الحكومة العراقية، العراق قوات املهمة العراقية من أجل اإلصالح االقتصادي    ٤٥٥.
(مع األمم املتحدة والبنك الدويل)، خريطة الطريق إلعادة إعامر املؤسسات 
اململوكة للدولة يف العراق، ١٧/٨/٢٠١٠ ، ص ١٤. فقوات املهام تحّذر من أّن 

نظرا النتقال الرشكات اململوكة للدولة بني الوزارات (التي قد تعترب حسب 
الوزارات، "كمديريات" يف منوذج تخطيط الدولة)، والتصفيات وغريها من 

التغريات، عدد الرشكات اململوكة للدولة الفعيل هو عدد تقريبي.
الحكومة العراقية، العراق قوات املهمة العراقية من أجل اإلصالح االقتصادي    ٤٥٦.
(مع األمم املتحدة والبنك الدويل)، خريطة الطريق إلعادة إعامر املؤسسات 

اململوكة للدولة يف العراق، ١٧/٨/٢٠١٠ ، ص ٨. 
الحكومة العراقية، العراق قوات املهمة العراقية من أجل اإلصالح االقتصادي    ٤٥٧.
(مع األمم املتحدة والبنك الدويل)، خريطة الطريق إلعادة إعامر املؤسسات 

اململوكة للدولة يف العراق، ١٧/٣٠/٢٠١٠ ، ص ٨.
الحكومة العراقية، العراق قوات املهمة العراقية من أجل اإلصالح االقتصادي    ٤٥٨.
(مع األمم املتحدة والبنك الدويل)، خريطة الطريق إلعادة إعامر املؤسسات 

اململوكة للدولة يف العراق، ١٧/٣١/٢٠١٠ ، ص ٨.
الحكومة العراقية، العراق قوات املهمة العراقية من أجل اإلصالح االقتصادي    ٤٥٩.
(مع األمم املتحدة والبنك الدويل)، خريطة الطريق إلعادة إعامر املؤسسات 

اململوكة للدولة يف العراق، ١٧/٨١/٢٠١٠ ، ص ٨١-١٠١.
الحكومة العراقية، العراق قوات املهمة العراقية من أجل اإلصالح االقتصادي    ٤٦٠.
(مع األمم املتحدة والبنك الدويل)، خريطة الطريق إلعادة إعامر املؤسسات 

اململوكة للدولة يف العراق، ١٧/٤٦/٢٠١٠ ، ص ٤٦-٤٩، ٦٦-٧٥.
هيئة استثامر املوصل، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    ٤٦١.

العراق ٢٣/٩/٢٠١٠.
مريشنت بريدج، نرشة صحفية، "وقعت رشكة مريشنت بريدج ووزارة الصناعة    ٤٦٢.

العراقية عقد إلعادة تأهيل ١،٨ مليون طن يف محطة أسمنت كربالء، 
بالعراق،" ١٧/٠٥/٢٠١٠، www.mbih.com/، الرجوع إليه يف ٣/١٠/٢٠١٠.

مركز الدراسات االسرتاتيجية الدولية، "التقرير النهايئ عن الدروس املستفادة:    ٤٦٣.
قوات املهام لدى وزارة الدفاع للعمليات التجارية واالستقرار"، ٢٠١٠/٦، 
ص ١٤؛ OMB، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢١/٦/٢٠١٠. الجدول ١ يف تقرير مركز الدراسات 
االسرتاتيجية الدولية يشمل ما مجموعه ١٠٠ مليون دوالر يف السنة املالية 
٢٠٠٧ والسنة املالية ٢٠٠٨ يف متويل صندوق حرية العراق ويظهر وجود 

ميزانية تراكمية بقيمة  ٤٧١٫٦ مليون دوالر لعمليات فريق العمل وتحسني 
االستقرار يف العراق من خالل السنة املالية ٢٠١٠. ويذكر مكتب اإلدارة 
واملوازنة وجود إضايف ٧٤ مليون دوالر يف اعتامدات السنة املالية ٢٠٠٩ 

لصندوق حرية العراق، واملبلغ مشمول يف األرقام الواردة يف تقارير املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق هنا.

TFBSO، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول    ٤٦٤.
عىل بيانات بتاريخ ٣/١٠/٢٠١٠. 

مجموعة األمم املتحدة اإلمنائية ، "التقييم القطري املشرتك للعراق"، ٢٠٠٩، ص    ٤٦٥.
www.undg.org/unct.cfm?module=CoordinationProfile&pag ،٥٢
e=Country&CountryID=IRQ&fuseaction=UN%20Country%20

Coordination%20Profile%20for%20Iraq، الوصول إليه يف 
١٥/١٠/٢٠١٠؛ الحكومة العراقية، اسرتاتيجية التنمية الوطنية (٢٠٠٧-٢٠١٠) ، 

٢٠٠٧/٣، ص ٣٣-٣٤. 
الحكومة العراقية، العراق قوات املهمة العراقية من أجل اإلصالح االقتصادي    ٤٦٦.
(مع األمم املتحدة والبنك الدويل)، خريطة الطريق إلعادة إعامر املؤسسات 

اململوكة للدولة يف العراق، ١٧/٥٥/٢٠١٠ ، ص ٨.
الحكومة العراقية، العراق قوات املهمة العراقية من أجل اإلصالح االقتصادي    ٤٦٧.
(مع األمم املتحدة والبنك الدويل)، خريطة الطريق إلعادة إعامر املؤسسات 

اململوكة للدولة يف العراق، ١٧/٥٦/٢٠١٠ ، ص ٨.
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USACE، صحيفة الوقائع حول إعادة اإلعامر الرتاكمي، ٠١/١٠/٢٠١٠.   ٥١٧.
USACE، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول    ٥١٨.

عىل بيانات بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٠٦.
USACE، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول    ٥١٩.

عىل بيانات بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٠٦.
USACE، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة    ٥٢٠.

إعامر العراق ٦/١٠/٢٠١٠ و١٥/١٠/٢٠١٠؛ املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق، التقرير ربع السنوي إىل كونغرس الواليات املتحدة، ٣٠/٤/٢٠١٠ ص 

.٧٢
USACE، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة    ٥٢١.

إعامر العراق ٦/١٠/٢٠١٠؛ املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، التقرير 
ربع السنوي ونصف السنوي إىل كونغرس الواليات املتحدة، ٣٠/١/٢٠١٠ ص 

.٦٠
USACE، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول    ٥٢٢.

عىل بيانات بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٠٦.
USACE، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول    ٥٢٣.

عىل بيانات بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٠٦.
USF-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل    ٥٢٤.

بيانات بتاريخ ١/١٠/٢٠١٠.
USACE، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة    .٥٢٥

إعامر العراق بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠١٠ ، NEA-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر 
 ،IRMS عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢٣/٩/٢٠١٠ ؛

تقرير فئة USF-I CERP، بتاريخ ٢٠/٩/٢٠١٠.
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، التقرير ربع السنوي ونصف    ٥٢٦.

السنوي إىل كونغرس الواليات املتحدة، ٣٠/١/٢٠١٠ ص ٦١؛ USACE، رداً عىل 
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 

.٦/١٠/٢٠١٠
USF-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل    ٥٢٧.

بيانات بتاريخ ٤/١٠/٢٠١٠.
IAU, CSIS، "آخر التطورات حول انسحاب القوات األمريكية من العراق"،    .٥٢٨
www.iauiraq.org/documents/1048/tab...2_Iraq_Update_ ،ص ١٤

Analysis[1].pdf، الرجوع إليه يف ٨/٩/٢٠١٠.
GOI, MOT، نرشة صحفية، "آخر قطعة من إزالة "آل بحيث"تّم التقاطها"    ٥٢٩.

www.motrans.gov.iq/english/index.php?name=News ،٢٩/٠٨/٢٠١٠
file=article&sid=151&، الرجوع إليه يف ١٣/٩/٢٠١٠. 

IAU, CSIS، "آخر التطورات حول انسحاب القوات األمريكية من العراق"، ص    ٥٣٠.
www.iauiraq.org/documents/1048/tab...2_Iraq_Update_ ،١٤-١٥

Analysis[1].pdf، الرجوع إليه يف ٨/٩/٢٠١٠.
GOI, MOT، نرشة صحفية، "امليناء العراقي عىل استعداد الستقبال رشكات    ٥٣١.

www.motrans.gov.iq/english/index.php? ،البرتول العاملية" ١٨/٨/٢٠١٠
name=News&file=article&sid=144، الرجوع إليه يف ١٣/٩/٢٠١٠.

USACE، صحيفة الوقائع الرتاكمية حول إعادة اإلعامر، ٠١/١٠/٢٠١٠ ،    ٥٣٢.
USACE، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق، ٠٦/١٠/٢٠١٠ و١٥/١٠/٢٠١٠.
www.iraqrailways.com/private/ الصفحة الرئيسية ،GOI, IRRC   ٥٣٣.

timetrn.htm، الرجوع إليه يف ٢٨/٩/٢٠١٠.
السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    ٥٣٤.

الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٤/١٠/٢٠١٠.
DoS، تقرير الوضع العراقي، ٠٨/٠٩/٢٠١٠، الرشيحة ١٢؛ السفارة األمريكية يف    ٥٣٥.
بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠١٠.
السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    ٥٣٦.

الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٤/١٠/٢٠١٠.
DoS، تقرير الوضع العراقي، ٢٨/٧/٢٠١٠، الرشيحة ١٨.   ٥٣٧.

السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    ٥٣٨.
 ،DoS الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠١٠ و١٤/١٠/٢٠١٠؛

تقرير الوضع العراقي، ١٤/٠٧/٢٠١٠، الرشيحة ١٢؛ حكومة إقليم كردستان، 
www.krg.org/uploads/ "،صحيفة الوقائع،  "السفر إىل إقليم كردستان

documents/Travel_Kurdistan_Region_Fact_Sheet__2010_07_26_
h13m40s30.pdf، الرجوع إليه يف ٢٧/٩/٢٠١٠؛ الحكومة العراقية، وزارة 

النقل،"وزارة النقل تعلن عن فتح طريق بغداد صنعاء الجوي،" ١٨/١٠/٢٠١٠، 
www.motrans.gov.iq/index.php?name=News&file=article&s

id=1800، الرجوع إليه يف ٢٠/١٠/٢٠١٠.
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، التقرير ربع السنوي إىل كونغرس    ٥٣٩.

الواليات املتحدة، ٣٠/٤/٢٠١٠ ص ٧٥؛ USACE، رداً عىل طلب البيانات 
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٦/١٠/٢٠١٠.

DoS، تقرير الوضع العراقي، ٢٥/٠٨/٢٠١٠ ، الرشيحة ١٧؛ مجموعة    ٥٤٠.
املشتشارين العرب، "خطوط عمليات الخلية الوطنية العراقية منت بنسبة ٤٫١ 

يف املئة يف األشهر الثالثة األوىل من ٢٠١٠،" ٠٢/٠٨/٢٠١٠.
USACE، صحيفة الوقائع حول إعادة اإلعامر الرتاكمي، ٠١/١٠/٢٠١٠.   ٥٤١.
السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش    ٥٤٢.

العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠١٠؛ USACE، رداً عىل 

السنوي، شمل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق إنتاج سفينة الطاقة 
باعتبارها كهرباء مستوردة.

ITAO/ESD، تقارير األداء الكهربايئ اليومي ، ٢٠٠٩/١/٧-٢٠١٠/٣٠/٩.   ٤٩٣.
حكومة إقليم كردستان، ومكتب رئيس الوزراء، رداً عىل طلب البيانات الصادر    ٤٩٤.

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ١٤/١٠/٢٠١٠؛ فريق 
إعادة اإلعامر اإلقليمي بأربيل، املستشار االقتصادي، يف االجتامع مع املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢١/٩/٢٠١٠.
الحكومة العراقية، MOE، املدير العام للنقل، محافظة نينوى، يف االجتامع    ٤٩٥.

مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٣/٩/٢٠١٠؛ EIA، موجز 
www.eia.doe.gov/emu/cabs/Iraq/Full. ،تحليل القطر: العراق، ٢٠١٠/٩

html، الرجوع إليه يف ٠٢/١٠/٢٠١٠. الجرنال جيفري بوكانان والعميد. الجرنال 
www.usf-iraq.com/news/press-briefings/brig- ،كوكس، ٠٧/٠٩/٢٠١٠

 ،gen-jeffrey-s-buchanan-and-brig-gen-kendall-p-cox-sr-sept-7
الرجوع إليه يف ٢٩/٩/٢٠١٠؛ الحكومة العراقية، املفتش العام MOE، يف 

االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٣٠/٩/٢٠١٠؛ فيفيان 
جونز جيم ، تقرير CRS برقم RL٣٢٠٢٥ "تجارة العراق مع العامل: البيانات 

والتحليل،" ٢٣/٠٩/٢٠٠٤، www.fas.org/man/crs/RL32025.pdf، الوصول 
إليه يف ٠٢/١٠/٢٠١٠.

السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    ٤٩٦.
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٤/١٠/٢٠١٠.

USF-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر    ٤٩٧.
العراق بتاريخ ٠١/١٠/٢٠١٠؛ ITAO/ESD تقارير األداء اليومي عن الكهرباء، 

.٠١/٠٨/٢٠١٠ - ٣٠/٠٨/٢٠١٠
USACE، صحيفة الوقائع حول إعادة اإلعامر الرتاكمي، ٠١/١٠/٢٠١٠.   ٤٩٨.

USF-I، مؤمتر صحفي، العميد. الجرنال جيفري بوكانان والعميد. الجرنال    ٤٩٩.
www.usf-iraq.com/news/press- ، كيندال كوكس، ٠٧/٠٩/٢٠١٠

briefings/brig-gen-jeffrey-s-buchanan-and-brig-gen-kendall-p-
cox-sr-sept-7 الوصول إليه يف ٢٩/٩/٢٠١٠.

السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    ٥٠٠.
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٤/١٠/٢٠١٠.

السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    ٥٠١.
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ١٤/١٠/٢٠١٠.

السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    ٥٠٢.
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ١٤/١٠/٢٠١٠.

ITAO/ESD، تقارير األداء الكهربايئ اليومي، ٢٠٠٩/١/٧-٢٠١٠/٣٠/٩.   ٥٠٣.
الستوم، بيان صحفي، "ألستوم توقع مذكرة تفاهم مع الحكومة    ٥٠٤.

العراقية لتطوير الطاقة اإلنتاجية الكهربائية يف العراق،" ٢٨/٠٧/٢٠١٠، 
www.alstom.com/pr_corp_v2/2010/corp/67558.

EN.php?languageId=EN&dir=/pr_corp_v2/2010/
corp/&idRubriqueCourante=23132 الوصول إاليه يف ٢٨/٧/٢٠١٠؛ 

DoS، تقرير الوضع العراقي، ٠٤/٠٨/٢٠١٠ ، الرشيحة ١٤.
GOI، املركز الوطني لالعالم، "قرارات مجلس الوزراء يف الدورة (رقم ٣٨) يف    ٥٠٥.

 ،www.nmc.gov.iq/english/qararat_e/38_2010.htm" ، ٢٠١٠/٩/٢٨
الوصول إليه يف ٢٩/٩/٢٠١٠.

USACE، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول    ٥٠٦.
عىل بيانات بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٠٦.

USACE، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة    ٥٠٧.
إعامر العراق بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠١٠؛ السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل 

طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 
.٠٤/١٠/٢٠١٠

OUSD(C)، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق    ٥٠٨.
للحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٠٤.

DoD، قياس االستقرار واألمن يف العراق، ٦/٢٠١٠، صفحات vii و ٢٤.   ٥٠٩.
USF-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل    ٥١٠.

بيانات بتاريخ ١٠/٩/٢٠١٠ ص ٢.
حكومة إقليم كردستان، نرشة صحفية، "معرض اإلعامر الثالث يفتح يف    ٥١١.

www. ،أربيل ممع منو الطلب عىل اإلسكان والبنية التحتية،" ٠٥/٠٩/٢٠١٠
krg.org/articles/detail.asp?1ngnr=12&smap=02010100&rnr-

anr=36690&223، الرجوع إليه يف  ١٣/٩/٢٠١٠.
USACE، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة    ٥١٢.

إعامر العراق بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠١٠ ، NEA-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر 
 ،IRMS عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢٣/٩/٢٠١٠ ؛

تقرير فئة USF-I CERP، بتاريخ ٢٠/٩/٢٠١٠.
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، التقرير ربع السنوي لكونغرس    ٥١٣.

الواليات املتحدة، ٣٠/٤/٢٠١٠، ص ٧٠.
الحكومة العراقية، نائب رئيس الوزراء، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص    ٥١٤.

إلعادة إعامر العراق، ٢٦/٩/٢٠١٠.
SIGIR EV-١٠-٠٠٢، "استعراض للمشاريع الرئيسية للحكومة األمريكية     ٥١٥.

للبنية التحتية يف العراق: النارصية ومحطات إفراز ملعالجة املياه،" ١٠/٢٠١٠.
DoD، قياس االستقرار واألمن يف العراق ، ٢٠١٠/٦، ص ٢٠؛ السفارة األمريكية    ٥١٦.

يف بغداد، املستشار االقتصادي، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢٧/٩/٢٠١٠.
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السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    ٥٥٠.
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٤/١٠/٢٠١٠.

السفارة األمريكية يف بغداد، مستشار الوزارة للشئون االقتصادية، يف االجتامع    ٥٥١.
مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠/٩/٢٠١٠.

السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    ٥٥٢.
الخاص إلعادة إعامر العراق، ٤/١٠/٢٠١٠ و٦/١٠/٢٠١٠.

GOI، واملفتش العام لوزارة التعليم، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص    ٥٥٣.
إلعادة إعامر العراق، ٣٠/٩/٢٠١٠.

GOI، واملفتش العام لوزارة التعليم، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص    ٥٥٤.
إلعادة إعامر العراق، ٣٠/٩/٢٠١٠.

GOI، واملفتش العام لوزارة التعليم، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص    ٥٥٥.
إلعادة إعامر العراق، ٣٠/٩/٢٠١٠.

www.iauiraq.org/ "،حقائق محو األمية يف العراق" ،IAUاألمم املتحدة، و   ٥٥٦.
documents/1050/Literacy%20Day%20Factsheet_Sep8.pdf، الرجوع 

إليه يف ١٥/١٠/٢٠١٠. 
السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    ٥٥٧.

الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠١٠؛ USACE، صحيفة الوقائع 
الرتاكمية ١/١٠/٢٠١٠؛ USACE، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠١٠.
USACE، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول    ٥٥٨.

عىل بيانات بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٠٦.
USF-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل    ٥٥٩.

بيانات بتاريخ ٤/١٠/٢٠١٠.
NEA-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول    .٥٦٠

عىل بيانات بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٠٥.
IAU، ومركز الدراسات االسرتاتيجية الدولية، "تطورات االنسحاب األمرييك    ٥٦١.

www.iauiraq.org/documents/1048/ .من العراق"، ٢/٩/٢٠١٠ ، ص ١٠
tab...2_Iraq_Update_Analysis[1].pdf,، الرجوع إليه يف ٨/٩/٢٠١٠.
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، التقرير ربع السنوي ونصف    ٥٦٢.

السنوي لكونغرس الواليات املتحدة، ٢٠١٠/١، ص ٧٩.
DoS، تقرير الوضع العراقي، ١٩/٨/٢٠١٠، الرشيحة ١٨.   ٥٦٣.

en.iqgrainb.com/index. ،عىل GOI, IGB الصفحة الرئيسية لكال من   ٥٦٤.
html، الرجوع إليه يف   ١٤/٩/٢٠١٠.

مجلس األمن القومي، "االسرتاتيجية الوطنية للنرص يف العراق" ، ٢٠٠٥/١١.   ٥٦٥.

طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 
.٠٦/١٠/٢٠١٠

USF-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل    ٥٤٣.
بيانات بتاريخ ٤/١٠/٢٠١٠.

السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش    .٥٤٤
العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠١٠؛  USACE، رداً عىل 
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 

٠٦/١٠/٢٠١٠؛ SIGIR PA-٠٨-١٦٥ و PA-٠٨-١٦٧ "مستشفى ميسان 
الجراحي، املرحلة األوىل والثانية،" ١٤/٧/٢٠٠٩.

السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش    ٥٤٥.
العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠١٠؛  USACE، رداً عىل 
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 

٠٦/١٠/٢٠١٠؛ SIGIR PA-٠٨-١٦٥ و PA-٠٨-١٦٧ "مستشفى ميسان 
الجراحي، املرحلة األوىل والثانية،" ١٤/٧/٢٠٠٩.

السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    ٥٤٦.
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٤/١٠/٢٠١٠.

السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    ٥٤٧.
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠١٠ و١٤/١٠/٢٠١٠؛ السفارة 

األمريكية يف بغداد ، املستشار االقتصادي، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق، ٢٧/٩/٢٠١٠؛ املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

 SIGIR التقرير ربع السنوي لكونغرس الواليات املتحدة، ٣٠/٤/٢٠١٠، ص ٨٨؛
PA-٠٨-١٦٠، "تقرير حول مستشفى أطفال البرصة بالعراق،" ٢٨/٧/٢٠١٠.

السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    ٥٤٨.
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠١٠ و١٤/١٠/٢٠١٠؛ السفارة 

األمريكية يف بغداد ، املستشار االقتصادي، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق، ٢٧/٩/٢٠١٠؛ املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

 SIGIR التقرير ربع السنوي لكونغرس الواليات املتحدة، ٣٠/٤/٢٠١٠، ص ٨٨؛
PA-٠٨-١٦٠، "تقرير حول مستشفى أطفال البرصة بالعراق،" ٢٨/٧/٢٠١٠.

السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام    ٥٤٩.
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ و٠٤/١٠/٢٠١٠ ١٤/١٠/٢٠١٠؛ السفارة 

األمريكية يف بغداد ، املستشار االقتصادي، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق، ٢٧/٩/٢٠١٠ ؛املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

 SIGIR التقرير ربع السنوي لكونغرس الواليات املتحدة، ٣٠/٤/٢٠١٠، ص ٨٨؛
PA-٠٨-١٦٠؛ وGRD، األخبار املنشورة، "تقرير حول استالم مستشفى أطفال 
www. ،البرصة بالعراق أللعاب، و١٠٫٠٠٠ دوالر يف دفعة خاصة،" ١٩/٣/٢٠١٠
grd.usace.army.mil/news/releases/NR09-03-19-03.pdf، الرجوع إليه 

يف ٢٠١٠ ٢٠/١٠/٢٠١٠.

�$��C��
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املصادر املدرجة

الخريطة: مواقع محطات توليد الكهرباء وخطوط النقل: بعثة األمم املتحدة، "نظرة 
عامة عىل شبكة الكهرباء يف العراق"، ٢٠٠٨/١٠؛ وتحليل املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق للوثائق ذات املصدر املفتوح للحكومة األمريكية ووزارة الطاقة.

املولدات الخاصة املستخدمة عىل نطاق ضيق: مجلس العمل الأمريكي بارسونز، دراسة 
تكامل التوليد الخاص: التقرير النهائي عن الدراسة الخاصة بالتوليد الخاص في محافظة 

بغداد، ٢٠٠٩/٧.
كم أنفقت الواليات املتحدة عىل مجموعة مختارة من محطات توليد الطاقة العراقية 
وكمية الكهرباء التي تنتجها: IRMS، المعيار العالمي، ٣/٩/٢٠١٠ ؛ USACE، "برنامج 

الكهرباء،" غري مؤرخ يف عرض ٢٠٠٤؛ ITAO/ESD، تقارير أداء الكهرباء اليومية، 
٢٠١٠/١/٦-٢٠١٠/٣٠/٩؛ هيئة مستشاري اللجنة األمريكية للكهرباء، "أوضاع األنظمة 
الكهربائية العراقية،" ٢٠٠٤/٣/١-٢٠٠٤/١٠/٣. هذه القامئة ال تشمل جميع محطات 
توليد الكهرباء يف العراق. ليك تدرج يف القامئة، يجب أن تكون محطة توليد الطاقة 
مستوفية لواحد عىل األقل من املعايري التالية: (١) املحطة أنتجت، يف املتوسط، ما 

ال يقل عن ١٠٠ ميغا واط يف هذا الربع السنوي، أو (٢) تم إنفاق ما مجموعه عىل 
األقل ٢٥ مليون دوالر من صناديق صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق وصندوق دعم 
االقتصاد وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد، وذلك للبناء أو التجديد أو التوسيع ملحطة 
الطاقة من ٢٠٠٣ حتي ٢٠١٠. وقد تم تجميع البيانات املتعلقة بالنفقات من املصادر 

املتاحة، مبا يف ذلك الوثائق التاريخية التي تسبق وجود املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق. البيانات مل يتم مراجعتها وقد تكون ناقصة. األرقام متأثرة بالتقريب. 

الحظ أن سد املوصل يخدم عدة أغراض ذات الصلة باملياه، باإلضافة إىل إنتاج الكهرباء، 
وجزء غري معروف من التمويل مبني يف الجدول قد ال يكون له عالقة بإنتاج الكهرباء. 
فرتة الربع السنوي من كانون الثاين/يناير - آذار/مارس ٢٠٠٤ هي أقرب فرتة التي كان 
لدى املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق مجموعة كاملة من البيانات املناسبة 

حول إنتاج محطات الطاقة الفردية. بيانات اإلنتاج لعام ٢٠٠٤ يف الجدول هي متوسط 
إنتاج املحطات خالل ٦١ يوما من ٩١ يف هذا الربع السنوي. 

إمدادات الكهرباء يف البلدان املختارة، لكل ١٠٠،٠٠٠ شخص: وكالة املخابرات 
www.cia.gov/library/publications/the-world- األمريكية، كتاب الحقائق العالمية

factbook/، الرجوع إليه يف ١٥/٩/٢٠١٠.

متعاقدي الكهرباء الرئيسيني: IRMS، المعيار العالمي، ٣/٩/٢٠١٠.

www. "تاريخ الكهرباء" ،GOI، MOE :الطاقة الكهربائية يف العراق قبل عام ٢٠٠٣
moelc.gov.iq/pages_en.aspx?id=4، الرجوع إليه يف ٠٣/١٠/٢٠١٠، برنامج األمم 

املتحدة اإلمنايئ والبنك الدويل، ورقة عمل، تقييم احتياجات العراق المشتركة: الكهرباء, 
 .٢٠٠٣/١٠

نفقات الواليات املتحدة عىل الكهرباء، حسب الربع السنوي: املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق التقرير ربع السنوي ونصف السنوي إلى كونغرس الولايات 

المتحدة، ٢٠٠٤/٤-٢٠١٠/٧؛ USACE، "برنامج الكهرباء،" غري مؤرخ يف عرض ٢٠٠٤؛ 
USACE، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠١٠ ، NEA-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 

 ،USF-I CERP تقرير فئة ،IRMS إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢٣/٩/٢٠١٠ ؛

بتاريخ ٢٠/٩/٢٠١٠؛ OSD، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق بتاريخ ١٠/٤/٢٠٠٩.

متوسط إمدادات الكهرباء العراقية وتقدير الطلب، حسب الربع السنوي، ٢٠٠٤/١-
 ،DoS تقارير أداء الكهرباء اليومية، و٢٠٠٦/١/٦-٢٠١٠/٣٠/٩ ؛ ،ITAO/ESD :٢٠١٠/٩

تقرير الوضع العراقي، ٢٥/١٠/٢٠٠٦، الرشيحة ١١، و٠٩/٠٥/٢٠٠٧، الرشيحة ١١.
أحداث كبرية يف قطاع الكهرباء: املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، الدروس 
الصعبة: المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق، ٢٠٠٩/٢؛ املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق، التقرير ربع السنوي ونصف السنوي إلى كونغرس الولايات 
المتحدة، ٣٠/٧/٢٠٠٤-٣٠/٧/٢٠١٠

واردات الكهرباء، خالل الربع السنوي، ٢٠٠٣-٢٠١٠ : ITAO/ESD، تقارير 
أداء الكهرباء اليومية، و٢٠٠٦/١/٦-٢٠١٠/٣٠/٩ ؛ DoS، تقرير الوضع العراقي، 

٢٥/١٠/٢٠٠٦، الرشيحة ١١.

الحكومة العراقية وزارة الكهرباء: GOI, MOE، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ١٣/١٠/٢٠١٠، و "الهيكل التنظيمي" 

www.moelc.gov.iq/pages_en.aspx?id=5، الرجوع إليه يف ١٣/١٠/٢٠١٠.

ميزانيات وزارة الكهرباء التشغيلية والرأساملية: املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق، التقرير ربع السنوي إلى كونغرس الولايات المتحدة، ٤/٢٠١٠ ص ٢٥؛ وزارة 

الخزانة األمريكية، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق بتاريخ ١٧/١/٢٠١٠.

إمدادات الكهرباء تبعاً للسكان، حسب املحافظات، للعام ٢٠٠٧ مقابل ٢٠١٠: تحليل 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق القائم عىل ITAO/ESD، تقارير أداء الكهرباء 

اليومية، ١/٤/٢٠٠٧- ٣٠/٩/٢٠١٠؛ األمم املتحدة، OCHA، "السكان العراقيني حسب 
املحافظات،" ١٩/١١/٢٠٠٧.

العوامل الكامنة وراء ارتفاع الطلب: الحكومة العراقية، MOE، املدير العام للنقل، 
محافظة نينوى، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٣/٩/٢٠١٠؛ 

www.eia.doe.gov/emu/cabs/Iraq/ ،موجز تحليل القطر: العراق، ٢٠١٠/٩ ،EIA
Full.html، الرجوع إليه يف ٠٢/١٠/٢٠١٠. الجرنال جيفري بوكانان والعميد. الجرنال 

www.usf-iraq.com/news/press-briefings/brig-gen- ،كوكس، ٠٧/٠٩/٢٠١٠
jeffrey-s-buchanan-and-briggen-kendall-p-cox-sr-sept-7، الرجوع إليه يف 
٢٩/٩/٢٠١٠؛ الحكومة العراقية، املفتش العام MOE، يف االجتامع مع املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق، ٣٠/٩/٢٠١٠؛ فيفيان جونز جيم ، تقرير CRS برقم 
www.fas.org/ ،تجارة العراق مع العامل: البيانات والتحليل،" ٢٣/٠٩/٢٠٠٤" RL٣٢٠٢٥

man/crs/RL32025.pdf، الوصول إليه يف ٠٢/١٠/٢٠١٠.

استخدام الوقود يف محطات توليد الطاقة يف العراق، حسب الربع السنوي، ٢٠٠٦-
٢٠١٠ : ITAO/ESD، تقارير الأداء الكهربائي اليومي ، ١/٧/٢٠٠٦ - ٣٠/٩/٢٠١٠.

الهجامت عىل البنية التحتية للكهرباء يف ٢٠١٠: USF-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر 
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١/٧/٢٠١٠ و٤/١٠/٢٠١٠.
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