مشروعا لتطوير الشرطة حتت اسم برنامج تطوير الشرطة رقم 2
 PDP2حيث كانت اخلطة االولى للمكتب الدولي لشؤون اخملدرات
و تنفيذ القانون تتصور أن البرنامج سوف يشمل  350مستشارا،
ولكن استجاب ًة ملراجعة البرنامج من قبل املفتش العام اخلاص إلعادة
إعمار العراق التي استغرقت ستة شهور واستجاب ًة لرغبة وزارة
الداخلية العراقية مت تقليص البرنامج وتخفيضه بحكمة ليصل إلى
نحو  36موظفا ،ليوفر مقدار كبير من أموال دافعي الضرائب في
هذه العملية .وسيتم تقسيم املستشارين اخلاصني ببرنامج تطوير
الشرطة رقم  PDP2 2بني بغداد وآربيل.

الدروس املستفادة من تقرير املفتش العام اخلاص
إلعادة إعمار العراق SIGIR

في هذا الشهر نشر املفتش العام إلعادة إعمار العراق تقرير الدروس
املستفادة الثامن بعنوان إعادة اإلعمار في العراق :دروس من تدقيق
أنشطة االستقرار وإعادة اإلعمار املمولة من قبل الواليات املتحدة .وقد ركز
جانب رئيسي من عمل تدقيق املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق
على استخراج الدروس املستفادة من جتربة إعادة إعمار العراق وتطبيقها
على احتماالت أخرى ،مبا يشمل أفغانستان ،ويصف هذا التقرير مدى
تأثير ضعف تخطيط جهود إعادة البناء والتنفيذ في تقليل فاعلية
البرنامج وزيادة احتمالية أعمال الغش واإلهدار وإساءة االستخدام،
وخلص التقرير أنه في حالة عدم اتخاذ خطوات جدية إلحباط تكرار
مثل هذه األعمال والنتائج السلبية فقد تظهر باملشاريع املستقبلية.

التدقيق واملراجعة اخلاصة باملفتش العام اخلاص
إلعادة إعمار العراق SIGIR

منذ سنة  ،2004قام املفش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بإصدار
 217تقرير تدقيقي ومنهم  3تقارير أصدروا هذا الشهر .قاموا
مبراجعة/تدقيق التالي:
• جهود إدارة الواليات املتحدة لتحسني سيادة القانون بالعراق.
قامت أعمال التدقيق بفحص برنامجني إلدارة املكتب الدولي
لشؤون اخملدرات وتنفيذ القانون  :INLبرنامج تبلغ قيمته 209
مليون دوالر لتطوير وتأسيس نظام تصحيح فعال والقيام ببرامج
احتجاز جزئية وحتديث السجون باإلضافة إلى برنامج تبلغ قيمته
 198مليون دوالر لتطوير النظام القضائي العراقي وتأسيس
التامني للقطاع القضائي وإصالح إدارة احملاكم ،ووجد املفتش العام
اخلاص بإعمار العراق دالئل جتريبية على حتسن نظام اإلصالح مع
عدم وجود تقارير كتابية لتحليل نتائج البرنامج اخلاص بإصالح
الهيئة القضائية ـ وتوصل  SIGIRإلى أن اإلصالحات املؤسسية
الدائمة بالنظام القضائي ونظام دولة القانون الكامل هي برامج
تتوالها األجيال وتتطلب التزام دائم من احلكومة العراقية .GOI
• املراجعة النهائية إلدارة وزارة اخلارجية ( )DoSاخلاصة
باالستجابات التمويلية السريعة في عام  2007و .2008يعد
هذا هو التقرير الثالث اخلاص بإدارة برنامج  258مليون دوالر الذي
ميد فرق إعادة إعمار للمحافظات بأساليب مرنة لتسديد تكاليف
املشاريع احمللية التي تدعم هذا اجملتمع املعتمد على املؤسسات
والهيئات العراقية والقادة لتحسني إمكانية الوصول للخدمات
العامة والتوظيف والتعليم ،ويظهر هذا التقرير احلاجة إليجاد

سيطرة داخلية ببرامج مساعدات الصفقات املالية للتأكيد على
أن التمويالت ليست عرضه لالحتيال واإلهدار وإساءة االستعمال.
• إدارة صندوق تنمية العراق ( .)DFIفي هذه السلسة األخيرة
من التقارير ناقشت إدارة الواليات املتحدة أموال صندوق تنمية
العراق املستخدمة مبشاريع إعادة اإلعمار حيث قام املفتش العام
اخلاص إلعادة إعمار العراق  SIGIRبفحص فيلق مهندسي جيش
الواليات املتحدة ( )USACEوإدارة  2.5مليار دوالر بصندوق
تنمية العراق الذي تلقته للمشاريع خالل عامي 2004 - 2003
وقد وجد املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق  SIGIRأن
فيلق مهندسي جيش الواليات املتحدة ( )USACEلم يضع
ضوابط داخلية فعالة لتوثيق استالم البضائع واخلدمات التي
دفعت مقابلها من أموال صندوق تنمبة العراق.

حتقيقات SIGIR

منذ عام  ،2004أصدر قسم التحقيقات التابعة للمفتش العام
اخلاص إلعادة إعمار العراق  SIGIR 97الئحة اتهام و 75إدانة
و 180مليون دوالر كغرامات بأمر احملكمة ومصادرات وعقوبات مالية
ومت إجناز التحقيقات الهامة التالية:
• اإلدعاء بالذنب ضد رئيس احلزب السابق ببغداد ملعهد الواليات
املتحدة للسالم بتهمة التأمر باالحتيال عن طريق التحويل ومت
القبض على شريك بالتأمر وفقا للقانون البريطاني في السادس
من يوليو /متوز عام  2012بواسطة قوة تفعيل القانون وهو
حاليا بانتظار ترحيله للواليات املتحدة ملواجهة االتهامات.
• اإلدعاء باإلدانة املوجه لشريك سابق لشركة تعاقد مدنية بالواليات
املتحدة لتقدمي بيانات خاطئة فيما يتعلق بالتعاقدات احلكومية
إلعادة إعمار العراق متعلقة بإيجار فلتني وشراء عربيتان مصفحتان.
• اإلدعاء باإلدانة املوجه لعريف أول أمريكي متقاعد للتأمر حيث قبل
ضمانات غير قانونية ليسهل للمقاولني العراقيون احلصول على
العقود األمريكية ثم شراء حواالت البريد املالية بإجراءات غير قانونية.
• القبض على نقيب سابق باجليش عقب رجوع توجيه تسعة اتهامات
تضم اإلدعاء باالحتيال عن طريق التحويل والسرقة من ممتلكات
احلكومة وغسيل األموال وبيانات خاطئة فيما يتعلق بخدماته
العسكرية بالعراق.
• احلكم بحبس مدير مشروع املقاولني األول سبعة وعشرون شهرا
بالسجن وثالث سنوات إفراج حتت املراقبة ورد  1.1مليون ومت إصدار
حكم باحلبس ملدة  15شهرا بالسجن لنائب مدير املشروع وثالث
سنوات إطالق سراح حتت اإلشراف ورد ومصادرة أكثر من 300.000
ألف دوالر لنفس االتهامات وينتظر مواطن بريطاني قام بسداد 1
مليون دوالر بالرشاوى احلكم عليه عقب اعترافه بكونه مذنب
بالتأمر والعموالت واالحتيال البرقي واالحتيال بالبريد اإلليكتروني.
• احلكم على مقاول مدني بقضاء فترة خدمة ( 9أشهر) وسنتان إطالق
سراح حتت الرقابة والغرامة أو مصادرة أكثر من  815.000دوالر الستالم
مئات اآلالف من الدوالرات كعموالت غير قانونية من املقاولون الفرعيني.
• احلكم على نقيب باجليش األمريكي السابق بالتآمر لقبض أموال
نقدية ومجوهرات بقيمة  45.000ألف دوالر من مقاولني فرعيان
في مقابل أعمال رسمية مت أدائها فيما يتعلق بالتعاقدات العراقية.

للحصول على نسخة كاملة من التقرير

يرجى زيارة املوقع اإلليكتروني  • www.sigir.milالبريد اإللكتروني  • PublicAffairs@sigir.milالهاتف 703.428.1100

تقرير املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق الفصلي
املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق SIGIR

أكتوبر/
تشرين األول
2012

الفساد واجلدل

في السادس عشر من أكتوبر/تشرين األول عام  2012قام مجلس
الوزراء بإقالة رئيس البنك املركزي العراقي الدكتور /سينان الشبيبي
واستبداله مبدئيا برئيس ديوان الرقابة املالية الدكتور عبد الباسط
تركي سعيد ،وجاء قرار استبدال الدكتور الشبيبي مع قلق عميق بأنه
مت خرق دور البنك املركزي في االشراف على النظام املصرفي في البالد
و تنامي الفساد فيه الى حد المثيل له ،.ومت التصريح أن الدكتور/
الشبيبي يخضع للتحقيق للشك بارتكابه سوء تصرف متعلق مبزادات
العملة اليومية وأعمال غير قانونية أخرى بالبنك املركزي العراقي.
قد ازدادت أعمال العنف الطائفية في شهر سبتمبر  /أيلول بسبب
إصدار حكم باإلدانة واإلعدام ضد أحد القادة السنيني وهو نائب الرئيس
السابق السيد /طارق الهاشمي الذي حكم عليه غيابيا وتسبب
إعالن احلكم باإلدانة واإلعدام يوم التاسع من سبتمبر/ايلول إلى يوم
عنف شديد تسبب في سقوط أكثر من  100شخص .وفقا ً للتقارير
كان شهر سبتمبر/ايلول الشهر االكثر عنفا ً منذ اكثر من عامني.
وتتضمن أحداث هامة أخرى خالل هذا الفصل:

عالقات احلكومة املركزية العراقية  – GOIبحكومة إقليم

كردستان  :KRGاجلدل القائم حول السيطرة على البترول انبط
التوترات املوجودة بني حكومة اقليم كوردستان واحلكومة املركزية العراقي.
اشارات التوتر االخرى من ضمنها تبادل اخلطابات احلادة ومواجهة قصيرة
بني البيشمركة ووحدات اجليش العراقي بالقرب من احلدود السورية ،وفي
مالحظة إيجابية وبعد ستة أشهر من وقف حكومة إقليم كردستان
 KRGلصادرات النفط اخلام اعتراضا ً على عدم سد تكاليف تطوير
حقل البترول ،توصلت احلكومة املركزية العراقية  GOIوحكومة
إقليم كردستان  KRGإلى اتفاقية إلعادة تدفق الصادرات الشمالية.

اإلضرابات اإلقليمية :أدى القتال الكثيف في سوريا إلى إرسال أفواج
من الالجئني إلى العراق مما أظهر قلقا بأنه من املمكن ان املليشات من
السنيني الداعمني النقالب نظام احلكم في دمشق سوف يوقظ اعضاء
املعارضة السنية في العراق الستئناف القتال ضد احلكومة في بغداد.
وتشير إدعاءات أخرى أن إيران تقوم بدعم احلكومة السورية من خالل
اجملال اجلوي العراقي مما عمل على تعقيد الروابط بني احلكومة العراقية
بكل من إيران والواليات املتحدة .حيث ضغطت احلكومة األمريكية على
احلكومة العراقية لعدم السماح ملثل هذه الرحالت ،وفي الوقت ذاته
العالقات الدبلوماسية احلميمة التركية مع حكومة اقليم كوردستان
توتر عالقة احلكومة املركزية العراقية مع اكبر شركائها التجاريني (تركيا).
اخملاوف املتعلقة بالفساد :في اجتماعات املفتش العام اخلاص
العادة اعمار العراق  SIGIRمع كل من رئيس الوزراء نوري املالكي

وصول الالجئني السوريني إلى مدينة القائم في محافظة األنبار عقب فتح املعبر
في  24من يوليو /متوز (صورة وكالة رويترز)

ورئيس هيئة القضاء االعلى مدحت احملمود مت االبالغ بأنه على الرغم
من كون الفساد احدى املشاكل اخلطيرة التي تواجهها العراق إال
أن تأثيرها على عمليات احلكومة العراقية مبالغ بها ،وفي اجتماع
آخر قام هؤالء الذين يكافحون هذه املشكلة بوصفها مبصطلح أكثر
صرامة وهو أن الفساد أصبح “مؤسسة” داخل العراق.
مخرجات الطاقة :تفوقت العراق على إيران ثاني أكبر الدول إنتاجا
للبترول اخلام بشركة أوبك حيث يبلغ إنتاج العراق من البترول اخلام
 3.0مليون برميل في اليوم ( )MBPDحيث تبلغ نسبة الصادرات
حوالي  2.6مليون برميل في اليوم .كال االرقام ارقام قياسية من
قبل حرب  .1990واإلمداد الكهربائي للشبكة الوطنية قد أرتفع
إلى إنتاج أعلى خالل هذا الفصل حيث بلغ املعدل ل 7.300
ميجاوات ( ،)MWتعد هذه زيادة بنسبة  1.000ميجاوات عن معدل
اإلنتاج بالفصل املنصرم وزيادة بنسبة  1.400ميجاوات عن مثل
هذا الفصل من العام املاضي وهذه أكبر زيادة فصلية وسنوية.

مهمة /بعثة الواليات املتحدة بالعراق

في العاشر من سبتمبر  /أيلول قام الرئيس باراك أوباما بترشيح
السيد روبرت ستيفن بيكروفت ليكون سفير الواليات املتحدة في
العراق ،وعقب إقرار سريع لهذا الترشيح من قبل مجلس الشيوخ قام
السفير بيكروفت بتقدمي أوراق اعتماده لوزير اخلارجية هوشيار زيباري
بالرابع عشر من أكتوبر/تشرين األول .وهو مسؤول اخلدمات اخلارجية،
السفير السفير بيكروفت عمل في العراق منذ يوليو /متوز  2011أوال
كنائب الرئيس املسؤول عن البعثة ثم مسؤول الشؤون الدبلوماسية.

برنامج تطوير الشرطة

في األول من أكتوبر/تشرين األول عام  2012أطلقت وزارة اخلارجية
( )DoSواملكتب الدولي لشؤون اخملدرات وتنفيذ القانون ()INL

مشروعا لتطوير الشرطة حتت اسم برنامج تطوير الشرطة رقم 2
 PDP2حيث كانت اخلطة االولى للمكتب الدولي لشؤون اخملدرات
و تنفيذ القانون تتصور أن البرنامج سوف يشمل  350مستشارا،
ولكن استجاب ًة ملراجعة البرنامج من قبل املفتش العام اخلاص إلعادة
إعمار العراق التي استغرقت ستة شهور واستجاب ًة لرغبة وزارة
الداخلية العراقية مت تقليص البرنامج وتخفيضه بحكمة ليصل إلى
نحو  36موظفا ،ليوفر مقدار كبير من أموال دافعي الضرائب في
هذه العملية .وسيتم تقسيم املستشارين اخلاصني ببرنامج تطوير
الشرطة رقم  PDP2 2بني بغداد وآربيل.

الدروس املستفادة من تقرير املفتش العام اخلاص
إلعادة إعمار العراق SIGIR

في هذا الشهر نشر املفتش العام إلعادة إعمار العراق تقرير الدروس
املستفادة الثامن بعنوان إعادة اإلعمار في العراق :دروس من تدقيق
أنشطة االستقرار وإعادة اإلعمار املمولة من قبل الواليات املتحدة .وقد ركز
جانب رئيسي من عمل تدقيق املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق
على استخراج الدروس املستفادة من جتربة إعادة إعمار العراق وتطبيقها
على احتماالت أخرى ،مبا يشمل أفغانستان ،ويصف هذا التقرير مدى
تأثير ضعف تخطيط جهود إعادة البناء والتنفيذ في تقليل فاعلية
البرنامج وزيادة احتمالية أعمال الغش واإلهدار وإساءة االستخدام،
وخلص التقرير أنه في حالة عدم اتخاذ خطوات جدية إلحباط تكرار
مثل هذه األعمال والنتائج السلبية فقد تظهر باملشاريع املستقبلية.

التدقيق واملراجعة اخلاصة باملفتش العام اخلاص
إلعادة إعمار العراق SIGIR

منذ سنة  ،2004قام املفش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بإصدار
 217تقرير تدقيقي ومنهم  3تقارير أصدروا هذا الشهر .قاموا
مبراجعة/تدقيق التالي:
• جهود إدارة الواليات املتحدة لتحسني سيادة القانون بالعراق.
قامت أعمال التدقيق بفحص برنامجني إلدارة املكتب الدولي
لشؤون اخملدرات وتنفيذ القانون  :INLبرنامج تبلغ قيمته 209
مليون دوالر لتطوير وتأسيس نظام تصحيح فعال والقيام ببرامج
احتجاز جزئية وحتديث السجون باإلضافة إلى برنامج تبلغ قيمته
 198مليون دوالر لتطوير النظام القضائي العراقي وتأسيس
التامني للقطاع القضائي وإصالح إدارة احملاكم ،ووجد املفتش العام
اخلاص بإعمار العراق دالئل جتريبية على حتسن نظام اإلصالح مع
عدم وجود تقارير كتابية لتحليل نتائج البرنامج اخلاص بإصالح
الهيئة القضائية ـ وتوصل  SIGIRإلى أن اإلصالحات املؤسسية
الدائمة بالنظام القضائي ونظام دولة القانون الكامل هي برامج
تتوالها األجيال وتتطلب التزام دائم من احلكومة العراقية .GOI
• املراجعة النهائية إلدارة وزارة اخلارجية ( )DoSاخلاصة
باالستجابات التمويلية السريعة في عام  2007و .2008يعد
هذا هو التقرير الثالث اخلاص بإدارة برنامج  258مليون دوالر الذي
ميد فرق إعادة إعمار للمحافظات بأساليب مرنة لتسديد تكاليف
املشاريع احمللية التي تدعم هذا اجملتمع املعتمد على املؤسسات
والهيئات العراقية والقادة لتحسني إمكانية الوصول للخدمات
العامة والتوظيف والتعليم ،ويظهر هذا التقرير احلاجة إليجاد

سيطرة داخلية ببرامج مساعدات الصفقات املالية للتأكيد على
أن التمويالت ليست عرضه لالحتيال واإلهدار وإساءة االستعمال.
• إدارة صندوق تنمية العراق ( .)DFIفي هذه السلسة األخيرة
من التقارير ناقشت إدارة الواليات املتحدة أموال صندوق تنمية
العراق املستخدمة مبشاريع إعادة اإلعمار حيث قام املفتش العام
اخلاص إلعادة إعمار العراق  SIGIRبفحص فيلق مهندسي جيش
الواليات املتحدة ( )USACEوإدارة  2.5مليار دوالر بصندوق
تنمية العراق الذي تلقته للمشاريع خالل عامي 2004 - 2003
وقد وجد املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق  SIGIRأن
فيلق مهندسي جيش الواليات املتحدة ( )USACEلم يضع
ضوابط داخلية فعالة لتوثيق استالم البضائع واخلدمات التي
دفعت مقابلها من أموال صندوق تنمبة العراق.

حتقيقات SIGIR

منذ عام  ،2004أصدر قسم التحقيقات التابعة للمفتش العام
اخلاص إلعادة إعمار العراق  SIGIR 97الئحة اتهام و 75إدانة
و 180مليون دوالر كغرامات بأمر احملكمة ومصادرات وعقوبات مالية
ومت إجناز التحقيقات الهامة التالية:
• اإلدعاء بالذنب ضد رئيس احلزب السابق ببغداد ملعهد الواليات
املتحدة للسالم بتهمة التأمر باالحتيال عن طريق التحويل ومت
القبض على شريك بالتأمر وفقا للقانون البريطاني في السادس
من يوليو /متوز عام  2012بواسطة قوة تفعيل القانون وهو
حاليا بانتظار ترحيله للواليات املتحدة ملواجهة االتهامات.
• اإلدعاء باإلدانة املوجه لشريك سابق لشركة تعاقد مدنية بالواليات
املتحدة لتقدمي بيانات خاطئة فيما يتعلق بالتعاقدات احلكومية
إلعادة إعمار العراق متعلقة بإيجار فلتني وشراء عربيتان مصفحتان.
• اإلدعاء باإلدانة املوجه لعريف أول أمريكي متقاعد للتأمر حيث قبل
ضمانات غير قانونية ليسهل للمقاولني العراقيون احلصول على
العقود األمريكية ثم شراء حواالت البريد املالية بإجراءات غير قانونية.
• القبض على نقيب سابق باجليش عقب رجوع توجيه تسعة اتهامات
تضم اإلدعاء باالحتيال عن طريق التحويل والسرقة من ممتلكات
احلكومة وغسيل األموال وبيانات خاطئة فيما يتعلق بخدماته
العسكرية بالعراق.
• احلكم بحبس مدير مشروع املقاولني األول سبعة وعشرون شهرا
بالسجن وثالث سنوات إفراج حتت املراقبة ورد  1.1مليون ومت إصدار
حكم باحلبس ملدة  15شهرا بالسجن لنائب مدير املشروع وثالث
سنوات إطالق سراح حتت اإلشراف ورد ومصادرة أكثر من 300.000
ألف دوالر لنفس االتهامات وينتظر مواطن بريطاني قام بسداد 1
مليون دوالر بالرشاوى احلكم عليه عقب اعترافه بكونه مذنب
بالتأمر والعموالت واالحتيال البرقي واالحتيال بالبريد اإلليكتروني.
• احلكم على مقاول مدني بقضاء فترة خدمة ( 9أشهر) وسنتان إطالق
سراح حتت الرقابة والغرامة أو مصادرة أكثر من  815.000دوالر الستالم
مئات اآلالف من الدوالرات كعموالت غير قانونية من املقاولون الفرعيني.
• احلكم على نقيب باجليش األمريكي السابق بالتآمر لقبض أموال
نقدية ومجوهرات بقيمة  45.000ألف دوالر من مقاولني فرعيان
في مقابل أعمال رسمية مت أدائها فيما يتعلق بالتعاقدات العراقية.

للحصول على نسخة كاملة من التقرير

يرجى زيارة املوقع اإلليكتروني  • www.sigir.milالبريد اإللكتروني  • PublicAffairs@sigir.milالهاتف 703.428.1100

تقرير املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق الفصلي
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الفساد واجلدل

في السادس عشر من أكتوبر/تشرين األول عام  2012قام مجلس
الوزراء بإقالة رئيس البنك املركزي العراقي الدكتور /سينان الشبيبي
واستبداله مبدئيا برئيس ديوان الرقابة املالية الدكتور عبد الباسط
تركي سعيد ،وجاء قرار استبدال الدكتور الشبيبي مع قلق عميق بأنه
مت خرق دور البنك املركزي في االشراف على النظام املصرفي في البالد
و تنامي الفساد فيه الى حد المثيل له ،.ومت التصريح أن الدكتور/
الشبيبي يخضع للتحقيق للشك بارتكابه سوء تصرف متعلق مبزادات
العملة اليومية وأعمال غير قانونية أخرى بالبنك املركزي العراقي.
قد ازدادت أعمال العنف الطائفية في شهر سبتمبر  /أيلول بسبب
إصدار حكم باإلدانة واإلعدام ضد أحد القادة السنيني وهو نائب الرئيس
السابق السيد /طارق الهاشمي الذي حكم عليه غيابيا وتسبب
إعالن احلكم باإلدانة واإلعدام يوم التاسع من سبتمبر/ايلول إلى يوم
عنف شديد تسبب في سقوط أكثر من  100شخص .وفقا ً للتقارير
كان شهر سبتمبر/ايلول الشهر االكثر عنفا ً منذ اكثر من عامني.
وتتضمن أحداث هامة أخرى خالل هذا الفصل:

عالقات احلكومة املركزية العراقية  – GOIبحكومة إقليم

كردستان  :KRGاجلدل القائم حول السيطرة على البترول انبط
التوترات املوجودة بني حكومة اقليم كوردستان واحلكومة املركزية العراقي.
اشارات التوتر االخرى من ضمنها تبادل اخلطابات احلادة ومواجهة قصيرة
بني البيشمركة ووحدات اجليش العراقي بالقرب من احلدود السورية ،وفي
مالحظة إيجابية وبعد ستة أشهر من وقف حكومة إقليم كردستان
 KRGلصادرات النفط اخلام اعتراضا ً على عدم سد تكاليف تطوير
حقل البترول ،توصلت احلكومة املركزية العراقية  GOIوحكومة
إقليم كردستان  KRGإلى اتفاقية إلعادة تدفق الصادرات الشمالية.

اإلضرابات اإلقليمية :أدى القتال الكثيف في سوريا إلى إرسال أفواج
من الالجئني إلى العراق مما أظهر قلقا بأنه من املمكن ان املليشات من
السنيني الداعمني النقالب نظام احلكم في دمشق سوف يوقظ اعضاء
املعارضة السنية في العراق الستئناف القتال ضد احلكومة في بغداد.
وتشير إدعاءات أخرى أن إيران تقوم بدعم احلكومة السورية من خالل
اجملال اجلوي العراقي مما عمل على تعقيد الروابط بني احلكومة العراقية
بكل من إيران والواليات املتحدة .حيث ضغطت احلكومة األمريكية على
احلكومة العراقية لعدم السماح ملثل هذه الرحالت ،وفي الوقت ذاته
العالقات الدبلوماسية احلميمة التركية مع حكومة اقليم كوردستان
توتر عالقة احلكومة املركزية العراقية مع اكبر شركائها التجاريني (تركيا).
اخملاوف املتعلقة بالفساد :في اجتماعات املفتش العام اخلاص
العادة اعمار العراق  SIGIRمع كل من رئيس الوزراء نوري املالكي

وصول الالجئني السوريني إلى مدينة القائم في محافظة األنبار عقب فتح املعبر
في  24من يوليو /متوز (صورة وكالة رويترز)

ورئيس هيئة القضاء االعلى مدحت احملمود مت االبالغ بأنه على الرغم
من كون الفساد احدى املشاكل اخلطيرة التي تواجهها العراق إال
أن تأثيرها على عمليات احلكومة العراقية مبالغ بها ،وفي اجتماع
آخر قام هؤالء الذين يكافحون هذه املشكلة بوصفها مبصطلح أكثر
صرامة وهو أن الفساد أصبح “مؤسسة” داخل العراق.
مخرجات الطاقة :تفوقت العراق على إيران ثاني أكبر الدول إنتاجا
للبترول اخلام بشركة أوبك حيث يبلغ إنتاج العراق من البترول اخلام
 3.0مليون برميل في اليوم ( )MBPDحيث تبلغ نسبة الصادرات
حوالي  2.6مليون برميل في اليوم .كال االرقام ارقام قياسية من
قبل حرب  .1990واإلمداد الكهربائي للشبكة الوطنية قد أرتفع
إلى إنتاج أعلى خالل هذا الفصل حيث بلغ املعدل ل 7.300
ميجاوات ( ،)MWتعد هذه زيادة بنسبة  1.000ميجاوات عن معدل
اإلنتاج بالفصل املنصرم وزيادة بنسبة  1.400ميجاوات عن مثل
هذا الفصل من العام املاضي وهذه أكبر زيادة فصلية وسنوية.

مهمة /بعثة الواليات املتحدة بالعراق

في العاشر من سبتمبر  /أيلول قام الرئيس باراك أوباما بترشيح
السيد روبرت ستيفن بيكروفت ليكون سفير الواليات املتحدة في
العراق ،وعقب إقرار سريع لهذا الترشيح من قبل مجلس الشيوخ قام
السفير بيكروفت بتقدمي أوراق اعتماده لوزير اخلارجية هوشيار زيباري
بالرابع عشر من أكتوبر/تشرين األول .وهو مسؤول اخلدمات اخلارجية،
السفير السفير بيكروفت عمل في العراق منذ يوليو /متوز  2011أوال
كنائب الرئيس املسؤول عن البعثة ثم مسؤول الشؤون الدبلوماسية.

برنامج تطوير الشرطة

في األول من أكتوبر/تشرين األول عام  2012أطلقت وزارة اخلارجية
( )DoSواملكتب الدولي لشؤون اخملدرات وتنفيذ القانون ()INL

