اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﺔ ﻹﻋﺎدة إﻋامر اﻟﻌﺮاق ،ﺣﺴﺐ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ٢٠١١/٣٠/٦ ،
ﺑﺎﳌﻠﻴﺎر دوﻻر; إﺟامﱄ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ٤٧٫٤ :ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

١٢٫٠$

ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ﺍﻷﻣﻦ

٢٥٫٧$

ﺃﻭﺟﻪ ﺩﻋﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ ﺍﳌﻤﻮﻝ ﺍﺨﻤﻟﺘﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ*.

• ﺻﻨﺪوق إﻏﺎﺛﺔ وإﻋﺎدة إﻋﺎﻤر اﻟﻌﺮاق  ٦٦ ،١ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر .اﻷﻣﻮال واﻟﺘﺪرﻳﺐ ،وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜامر ،وإﺻﻼح اﻟﺘﺠﺎرة.
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺼريﻓﺔ
• ﺗﺠﺎرة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ة ﰲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت) ١١٨ ، (ESFﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﺗﻐﻴري اﻟﻌﻤﻠﺔ وﺗﻮﻓري اﻟﺘﺪرﻳﺐ
ﺧﻠﻔﺎ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ازدﻫﺎر ،ﻳﺸﺠﻊ ﻋﲆ منﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﻌامﻟﺔ؛ وﻳﺴﺎﻋﺪ
اﳌﻬﻨﻲ واﻟﻘﺮوض اﻟﺼﻐرية ﻟﺮﺟﺎل اﻷﻋامل واﺳﺘﻌﺎدة اﻷﻫﻮار.
ﻋﲆ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وإزاﻟﺔ اﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺒريوﻗﺮاﻃﻴﺔ
ﻟﺒﺪء وﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ واﻟﺼﻐرية واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
• ﺻﻨﺪوق إﻏﺎﺛﺔ وإﻋﺎدة إﻋﺎﻤر اﻟﻌﺮاق  ٢،٨٦٠ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
اﻟﺤﺠﻢ.
اﻷﻣﻮال اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻺﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ • ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﱄ ) ٣٢ ، (ESFﻣﻠﻴﻮن دوﻻر .ﻳﻌﺰز اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳌﺴﺘﻨﺪة إﱃ اﻟﺴﻮق واﳌﺆﺳﺴﺎت ،وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺰراﻋﺔ،
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺻﻼح اﳌﺎﱄ ،واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ،وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات ،ﻻ ﺳﻴام ﰲ اﻟﻘﻄﺎع
وﺗﻮﻓري اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻬﻨﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﲆ ﻣﻬﺎرات اﻟﻌﻤﻞ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ
اﳌﴫﰲ.
اﻟﴩﻛﺎت اﳌﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ واﻟﺼﻐرية واﻟﴩﻛﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ • ،اﻹدارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺮﻴة ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ) ٨٥ ،(ESFﻣﻠﻴﻮن دوﻻر .اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ
وﺗﻮﺳﻴﻊ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻌامﻟﺔ.
ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﲆ اﻻﺳﺘﺜامر.
• ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار ) ٨٦ ،(TFBSOﻣﻠﻴﻮن
• إﻤﻧﺎء ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ) ١٤٥ ،(ESFﻣﻠﻴﻮن دوﻻر .اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ
دوﻻر .ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜامر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﴍ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ.
ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،ﻳﻈﻬﺮ إﻣﻜﺎﻧﺎت
اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ وﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻮﺳﻴﻊ اﳌﺒﻴﻌﺎت.

• ﺻﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ ) ٢٦ ،(CERPﻣﻠﻴﻮن دوﻻر .اﳌﻨﺢ
اﻟﺼﻐرية ﺗﻘﺪم اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻷﻋامل ﻣﻦ ذوي اﻟﺨﱪة اﻟﺬﻳﻦ
ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﴩوط اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﳌﻌﻘﻮﻟﺔ.

*ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.

• ازدﻫﺎر ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺗﻮﻓﺮﻴ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ )٣٣ ، (ESF
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر .اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺻﻐﺮ اﳌﺴﺘﺪام ،وﻗﺮوض
اﻟﺒﻨﻮك ﻹﻗﺮاض اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ ،وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻋامل،

ﺑﺎﳌﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ

١٤٫٨٨$

ﻏﻴﺮ
ﻣﺤﺪﺩ

ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺫﺍﺕ ﺃﻛﺒﺮ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ*٢٠١٠ ,

ﺗﺮﻛﻴﺎ

ﺇﻳﺮﺍﻥ

٥٫٢٩$

ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

ﻓﺮﻧﺴﺎ
٤٫٢٤$

٣٫٢٧$

١٫٨٩$

١٫٧٤$

ﻛﻮﺭﻳﺎﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ

ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ

ﺍﻟﺼﲔ

ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﲤﻮﻟﻬﺎ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ.
* ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ.

ﻓﻨﺪﻕ ﺭﻭﺗﺎﻧﺎ ﺫﺍ ﺍﻝ  ٥ﳒﻮﻡ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻴﻞ
ﻫﻮ ﻣﺜﺎﻝ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﳊﺎﻟﻲ.
)ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺭﻭﺗﺎﻧﺎ ﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ(

)ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺒﺴﺘﺎﻥ) .ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻘﺪﱘ
ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ) .ﺻﻮﺭﺓ
ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ(

١٫٧$

ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ

٨٫٠$

ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ

ﺑﺎﳌﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ

ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺮﺿﲔ ﻭﺍﳌﺎﻧﺤﲔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ،
ﺣﺘﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ٢٠١١/٣٠/٦

٤٫٩٨$

١٫٦٩$

ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ

١٫٦١$

٠٫٩٠$

٠٫٨١$

٠٫٦٥$

٠٫٥٠$

٠٫٣٤$

٠٫٢٣$

ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺎﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺑﻲ

ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ

ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ

ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

ﺇﻳﺮﺍﻥ

ﺍﻟﺪﳕﺎﺭﻙ

ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ

ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﺜﻠﲔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﲔ ﲟﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ١٨٫٠٢ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ
ﺷﻜﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ .ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﻠﻎ ،ﺗﻌﻬﺪ ﲟﺒﻠﻎ  ١٣٫٠٣ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ.
ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ ﻻ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ.

أصدرت شركة أنهام فاتورة للحكومة األمريكية بقيمة  80دوالر لهذا الكوع
البالستيكي املستخدم في أعمال السباكة ،أي أكثر بنسبة  ٪5.574عن
السعر الذي اقترحه املنافس وهو  1.41دوالر.

ويف عملية تدقيق أخرى ملحوظة ،استعرض
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
استخدام وزارة الدفاع ألموال برنامج االستجابة
الطارئة للقائد ( )CERPللعام املايل ،2011
وخلص إىل أن العديد من مشاريع تنمية
القدرات املتكبدة مل تكن مرتبطة بأهداف
عسكرية محددة .ووجدت عملية التدقيق هذه
أن مسئويل وزارة الخارجية لعبوا دورا ً هاماً
يف تخطيط وتنفيذ مشاريع برنامج االستجابة
الطارئة للقائد ،مام يثري تساؤالت حول ما إذا
كان برنامج االستجابة الطارئة للقائد قد أصبح
مجرد برنامج تنمية آخر من برامج التنمية
األمريكية .ويف عملية تدقيق ذات صلة ،استعرض
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق برنامج
االستجابة الطارئة للقائد العراقي (،)I-CERP
وهو الربنامج الذي قام الجيش األمرييك يف ظله
بتنفيذ مشاريع إعادة اإلعامر باستخدام األموال
العراقية .توصل املفتش العام الخاص إلعادة
إعامر العراق إىل أن إدارة القوات األمريكية يف
العراق أدت إىل إنفاق أموال الواليات املتحدة
دون داع .ووجد املفتش العام الخاص إلعادة
إعامر العراق أن  24.4مليون دوالر يف أموال
برنامج االستجابة الطارئة للقائد العراقي التزال
موجودة والتي ميكن استخدامها يف متويل
مشاريع إعادة اإلعامر بأموال عراقية بدالً من
استخدام أموال دافعي الرضائب األمريكية.
وتوصلت ثالث عمليات تدقيق أخرى نرشت
للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف
هذا الربع إىل ما ييل:
• خطط متابعة الحوادث الخطرية التي تتضمن

الرشكات األمنية الخاصة ( )PSCsبعد
انسحاب القوات األمريكية من العراق ال تزال
غري مؤكدة.
• حوايل  ٪40ممن شملهم االستطالع من ممثلو
مسئولو التعاقد يف حكومة الواليات املتحدة
من املسؤولني عن رصد نطاق مرسح عقود
خدمات األمن الداخيل ( ،)TWISSمل يتلقوا
التدريب الكايف .إضافة إىل ذلك ،ال يعد
ممثلو مسئولو التعاقد الحكوميني وال تحتفظ
وكالة إدارة العقود الدفاعية الوثائق الكافية
الالزمة لتحديد ما إذا كان املتعاقد األمني
امتثل لرشوط أوامر املهمة.
• اتخذت وزارة الخارجية إجراءات كافية لضامن
تنفيذ  13من  45توصية من توصيات
عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة
إعامر العراق .وعىل الرغم من إدعاءات وزارة
الخارجية بتنفيذ  38من  45توصية ،مل يتمكن
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق من
إثبات تنفيذ  25منهم ألن وزارة الخارجية مل
تقدم وثائق كافية.
وحتى اآلن ،أصدر املفتش العام  194تقريرا ً
من تقارير التدقيق ويعمل عىل  12مرشوع
تدقيق جاري .ويف حزيران/يونيو ،أعلن املفتش
العام الخاص إلعادة إعامر العراق عن تدقيقه
الثالث حول إدارة الواليات املتحدة لألموال
العراقية يف صندوق تنمية العراق ( .)DFIوكان
تدقيق املفتش العام يف عام  2005قد وقف عىل
نقاط ضعف يف حوايل  8.8مليار دوالر من أموال
صندوق تنمية العراق ،وكشف تدقيق العام
 2010أن هناك  8.7مليار دوالر أخرى من أموال
صندوق تنمية العراق مل متثل بشكل صحيح.
ويعمل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق مع الحكومة العراقية ووزارة الدفاع
لحساب جميع أموال صندوق تنمية العراق،
وحتى اآلن ،مل يجد شيئاً يدعم اإلدعاءات برسقة
هذه األموال.
تحقيقات املفتش العام إلعادة إعامر العراق
أسفرت أعامل التحقيق التابعة للمفتش
العام الخاص إلعادة إعامر العراق إىل  35من
االعتقاالت و 64من االتهامات  54من اإلدانات،
وأكرث من  15.39مليون دوالر من الغرامات
واملصادرات ومدفوعات التعويض ،وغريها من
العقوبات التي أمرت بها املحكمة من العقوبات
النقدية .إنجازات التحقيق الهامة املدرجة يف

للحصول على التقرير الكامل

هذا الربع السنوي:
• وافقت رشكة دينكورب الدولية املحدودة
ومتعاقديها من الباطن ،ومجموعة ساندي،
عىل دفع أكرث من  8ماليني دوالر إىل الواليات
املتحدة كجزء من اتفاق تسوية للتخلص من
اإلدعاءات الخاصة بتقديم إدعاءات كاذبة
عن الدفع مبوجب عقد شؤكة دينكورب
لتدريب الرشطة مع وزارة الخارجية.
• اعرتف اثنان من رائدي الجيش األمرييك
السابقني بالذنب يف حاالت ذات صلة بقبول
الرشاوى من املتعاقدين الذين وفروا املياه
املعبأة املعدنية للقوات األمريكية .كان
االثنان جزءا ً من مؤامرة واسعة النطاق
لالحتيال عىل الحكومة األمريكية والتي كان
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
يحقق فيها منذ عام  2006وتوصل ،حتى
اآلن ،إىل  18من اإلدانات.
• كام اعرتف رقيب سابق يف الجيش األمرييك
بالدرجة األوىل بالذنب يف التآمر مع مرتجم
للجيش األمرييك لرسقة مثانية مولدات من
قاعدة أمريكية يف املوصل وبيعها يف السوق
السوداء .واعرتف بأنه تلقى أكرث من 40.000
دوالر عن دوره يف املؤامرة ،ويواجه عقوبة
تصل إىل خمس سنوات يف السجن.
• اتهم رقيب سابق يف الجيش األمرييك من
الدرجة األوىل ورقيب سابق يف الجيش
األمرييك لدورهم يف جرمية رشوة وغسيل
أموال تركزت عىل الكشف عن املعلومات غري
مرصحة لرشكتني من املتعاقدين اللذين تلقوا
يف النهاية ما يقرب من  25مليون دوالر يف
صورة عقود مع الحكومة األمريكية.
• كام اعرتف الرئيس السابق للتعاقد بوزارة
الدفاع بالذنب يف تهمة تآمر ورشوة املتعلقة
بعقود بعدة ماليني من الدوالرات مع سلطة
االئتالف املؤقتة للمستودعات ومع الجيش
األمرييك لدعم العمليات يف العراق.
وحتى تاريخ  15متّوز/يوليو  ،2011كان محققو
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
يعملون عىل  104قضية مفتوحة.
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صيف الغموض
استمرت املفاوضات يف هذا الربع السنوي بني
الحكومة األمريكية والحكومة العراقية ()GOI
حول امكانية استمرار الوجود األمرييك العسكري
يف العراق بعد  31كانون األول/ديسمرب .2011
وبينام يبدي رئيس الوزراء العراقي نوري املاليك
استعداده لهذا التوجه ،إال أن الوضع السيايس
العراقي الذي يعاين من انقسامات—واملعارضة
املحذّرة ملقتدى الصدر وأتباعه ممن يصعب
إرضائهم—جعل من الصعب حشد الدعم
للتمديد مع الحكومة العراقية.
انتقاالت الواليات املتحدة
حتى شهر متّوز/يوليو ،استمر ما يقرب من
 43.800من أفراد القوات األمريكية يف العراق
( )USF-Iيف مواصلة اإلعداد لخطة االنسحاب
من العراق بحلول نهاية العام .ومع تسارع
تراجع القوات األمريكية يف العراق ،تعمل وزارة
الخارجية ( )DoSعىل زيادة وجودها بصورة
متزامنة وكذلك توسيع نطاق مهمتها .ويف هذا
الربع ،افتتحت وزارة الخارجية قنصليات جديدة
يف البرصة وأربيل ،ليكون لها وجود دبلومايس
دائم يف الجنوب الغني بالنفط والشامل الكردي.
كام تعتزم وزارة الخارجية فتح قنصلية مؤقتة
يف كركوك ،ولكن خططها بالتواجد يف املوصل
وضعت محل انتظار.
ويف  1ترشين األول/أكتوبر  ،2011سوف
تتحمل وزارة الخارجية مسئولية مهمتني أمنيتني
رئيسيتني يتوالهام يف الوقت الحايل الجيش
األمرييك:
• سيكون مكتب التعاون األمني العراقي
( )OSC-Iمسئوال عن العالقات مع القوات
املسلحة العراقية .وسيعمل مكتب التعاون
األمني العراقي تحت سلطة رئيس البعثة
وسيقدم املشورة والتدريب واملساعدة
للجيش العراقي ويدير برامج املساعدة
األمنية التي متولها الواليات املتحدة.
• سيقوم مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني
الدولية ( )INLالتابع لوزارة الخارجية
بتحمل مسئولية مواصلة بناء قدرات الرشطة
العراقية .وسيشارك نحو  190موظفاً من
مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني
الدولية من  3مواقع ،وسيقومون بزيارة أكرث
من  20موقع فرعي لتدريب الرشطة يف 10
محافظات.

العنف املتصاعد
يجري تنفيذ هذه االنتقاالت عىل خلفية تزايد
العنف يف العراق .ففي هذا الربع السنوي،
شنت امليليشيات الشيعية املدعومة من إيران
هجامت قاتلة عىل القوات األمريكية وعىل
املنطقة الدولية ( )IZوالتي تعرضت لهجامت
إطالق نار متعددة غري مبارشة .ويف هجوم واحد،
أطلق  11صاروخاً عىل املنطقة الدولية ،وهو
أعىل رقم يسجل يف مدة يوم واحد عىل مدى
أكرث من عامني .وتواصلت الهجامت ضد موظفي
الحكومة العراقية ،مع استهداف العديد من
التفجريات الكبرية للرشطة العراقية .واغتيل أو
جرح العرشات من كبار املسؤولني ،مبن فيهم
القضاة والجرناالت واملحافظني يف هذا الربع
السنوي.
االقتصاد العراقي
يتواصل ازدهار االقتصاد العراقي مع ثبات ارتفاع
أسعار النفط الخام وارتفاع سجالت كل من
اإلنتاج والصادرات عن األرباع السنوية السابقة.
وساهمت عائدات النفط يف زيادة حقيقية يف
منو إجاميل الناتج املحيل لدرجة أن مشاريع
صندوق النقد الدويل قد تتجاوز  ٪12للعام
( 2011مقارنة مع  ٪0.8يف العام  .)2010ويعد
الحفاظ عىل هذا املعدل من النمو القوي يف
السنوات املقبلة تحدياً بسبب وجود سلسلة من
املشاكل املرتبطة التي ال تزال تؤثر يف االقتصاد
العراقي .فمثالً:
• قد يكون هدف الحكومة العراقية إلنتاج
النفط مبعدل  12مليون برميل يومياً بحلول
عام  2017أمرا ً غري واقعي ،نظرا ً للبنية
التحتية يف العراق الضعيفة والبيئات األمنية
والقانونية غري املستقرة.
• يستمر نقص الكهرباء نظرا ً ألن كمية الطاقة
التي تزود بها الشبكة الوطنية ال تزال أقل
بكثري من الطلب .اعرتف نائب رئيس الوزراء
لشؤون الطاقة ،يف حني أن العرشات من
مشاريع إعادة اإلعامر ذات الصلة بالكهرباء
يجري أو يخطط لها ،أن التحسينات الكبرية
من غري املرجح أن تحدث قبل منتصف عام
.2012
ال يزال القطاع العام الضخم يف العراق يحتل
موقعا مهيمناً يف االقتصاد غري النفطي ،وال يزال
الفساد يشكل تحدياً مستمرا ً .وبالرغم من
ذلك ،ويف هذا الربع السنوي ،أزيلت واحدة من
العقبات الرئيسية التي تواجه وكاالت مكافحة

في  16متوز/يوليو  ،2011انفجرت قنبلة في حافلة صغيرة متوقفة خارج
)خالد محمد AP/مطعم في بغداد لقتل أو تصيب عدة أشخاص .صور

الفساد يف الحكومة العراقية بإلغاء املادة 136
(ب) من قانون اإلجراءات الجنائية العراقية.
وكان هذا الحكم الذي سمح للوزراء بإيقاف
التحقيقات يف أنشطة املرؤوسني ،كان يف كثري
من األحيان ميثل حامية للمسؤولني الحكوميني
الفاسدين من املالحقة القضائية.
عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة
إعامر العراق
أصدر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
ستة تقارير تدقيق يف هذا الربع السنوي ،مبا
يف ذلك استعراض لرقابة الحكومة األمريكية
عىل رشكة أنهام املحدودة ،أكرب متعاقدي وزارة
الدفاع ( .)DoDوكشف هذا التدقيق عن ضعف
يف الرقابة عىل العقود الحكومية يف مجاالت
متعددة .فشل ممثلو مسئولو التعاقد الحكوميني
( )CORsيف مقارنة قسائم الرشاء مع الوثائق
املستلمة وسمح ملوظفني رشكة أنهام املحدودة
بالتوقيع عىل استالم  10مليون دوالر من
البضائع .وعالوة عىل ذلك ،شككوا يف استعراض
كمية محدودة من التكاليف املتحملة  ٪39من
التكاليف ،أي  4.4مليون دوالر من  11.4مليون
دوالر التي استعرضت .ونتيجة للمشاكل الواردة
يف هذا التقرير ،شكك املفتش العام الخاص
إلعادة إعامر العراق رسميا يف جميع التكاليف
الخاصة بهذا العقد ،وأوىص بأن يستعرض الجيش
األمرييك استعراضاً منهجياً ملامرسات الفواتري عىل
جميع عقود رشكة أنهام يف العراق وأفغانستان.

