اﻟﻤﻔﺘﺶ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎص
ﻋﺎدة إﻋﻤﺎر اﻟﻌﺮاق
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ رﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮي إﻟﻰ

ﻛﻮﻧﺠﺮس اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

]  ٣٠ﻧﻴﺴﺎن/أﺑﺮﻳﻞ[٢٠١٢ ،
اﻟﻤﻌﺪﻟﻪ(
)اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم  ١٠٦-١٠٨و  ،٤٥٢-٩٥ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ
ّ

رسالة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق
يسعدين أن أق ّدم هذا التقرير ربع السنوي الثالث والثالثني إىل الكونغرس األمرييك وإىل وزيري الخارجية والدفاع.
ظهرت عالمات التقدم يف العراق خالل هذا الربع السنوي ،مع وقوع أحداث خاصة يف آذار/مارس جديرة باملالحظة .فبعد البداية الدموية
رقم قياسيًا
لهذا العام ،شهد شهر آذار/مارس عدد قليل نسبيًا من الهجامت ذات الخسائر الكبرية .كام شهد شهر آذار/مارس أيضً ا تسجيل اً
جدي ًدا يف صادرات النفط يس ّجل ألول م ّرة يف شهر واحد بعد العام  2.32 :2003مليون برميل يوميًا .ويف نهاية الشهر ،استضافت الحكومة
العراقية ( )GOIقمة ناجحة لجامعة الدول العربية ،قامت خاللها قوات األمن العراقية ( )ISFبتوفري الحامية الف ّعالة آلالف من الضيوف
األجانب والحفاظ عىل الحد األدىن من أعامل العنف.
ويف ظالل هذه األخبار السارة ،بقت التحديات املعروفة كام هي .توقّدت التوترات بني الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان،
وخصوصا حول الحقوق النفطية .انقسامات يف الخطاب السيايس بني رئيس الوزراء نوري املاليك واالئتالف الحكومي ،مع وجود خالفات
ً
تعد هي األسوأ بني إئتالف دولة القانون الشيعي الذي ينتمي له رئيس الوزراء وبني تحالف العراقية ذا األغلبية الس ّنية .ال يزال نائب
الرئيس طارق الهاشمي ،وهو عضو يف تحالف العراقية ،خاض ًعا ملذكرة توقيف من الحكومة العراقية ،وظل تحت حامية السلطات
الكردية طوال أغلب هذا الربع السنوي .قبل طباعة هذا التقرير ربع السنوي بقليل ،وقعت سلسلة من التفجريات يف شامل العراق (يف
 19نيسان/أبريل) وتسببت يف مقتل أكرث من .30
أصدر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق تقريرين جديدين ها ّمني يف هذا الربع السنوي :حول دراسة الدروس املستفادة السبعة،
وعنوانها إعادة إعمار العراق :الدروس المستفادة من التحقيقات ،2012-2004 ،وأول تقرير استثنايئ ،بعنوان تصورات قادة إعادة
الإعمار حول برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق .ويشتمل التقرير الخاص بالدروس املستفادة عىل سلسلة من أفضل املامرسات
املستمدة من مثاين سنوات من التحقيق يف الجرائم التي حدثت يف الربنامج العراقي .ويستند التقرير االستثنايئ عىل دراسة استقصائية
واسعة النطاق أجراها املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق حول كبار القادة العسكريني واملدنيني العاملني يف إعادة اإلعامر ،والذي
ضم وجهات نظرهم حول برنامج إعادة اإلعامر ،مع الرتكيز عىل برنامج االستجابة الطارئة للقائد .هذه التقارير متوفرة عىل املوقع www.
.sigir.mil
وباإلضافة إىل هذه التقارير ،أصدر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أربعة تقارير تدقيق جديدة:
•مدفوعات صندوق تنمية العراق ( )DFIالتحويل اإللكرتوين لألموال ( .)EFTوهذا هو االستعراض الخامس الشامل لصندوق التنمية
توصل إىل أن الوثائق املطلوبة لدعم التحويل اإللكرتوين لألموال التي أذنت بها سلطة االئتالف املؤقتة فُ ِقد أغلبها عن
للعراق؛ وقد ّ
التحويالت التي متت يف العام .2004
•تقدم وزارة الخارجية يف تنفيذ توصيات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف معالجة الضوابط اإلدارية لصندوق االستجابة
الرسيعة ( .)QRFوهذه املتابعة لعملية التدقيق التي جرت يف نيسان/أبريل  2011وجدت أنه عىل الرغم من إدعاء وزارة الخارجية
باتخاذها إجراءات بشأن توصيات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق لتحسني الضوابط الداخلية ،إال أنها ال تستطيع أن تثبت
ذلك بالوثائق الداعمة لتنفيذها لتلك التوصيات.
•خطط إنفاق صندوق قوات األمن العراقية ( )ISFFللسنوات املالية  2011و  .2012ودقّق هذا التقرير يف أوضاع مبلغ  1.5مليار
دوالر التي خصصت لصندوق قوات األمن العراقية ،وكشف عن أن التحديات التي تواجهها وزارة الدفاع ( )DoDيف االلتزام باألموال
سيجعل من املحتمل بقاء بعض األموال غري ملتزم بها عندما تنتهي فرتة صالحية هذه األموال يف  30أيلول/سبتمرب عام .2012
•إنهاء عقد فيلق املهندسني بالجيش األمرييك .قرر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق إىل عدم وجود التزامات غري مصفاة باقية
يف العقود الـ  55املنتهية التي جرى استعراضها يف تقرير التدقيق.

2530 Crystal Drive • Arlington Virginia 22202

توصل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ورشكائه يف عمليات التحقيق إىل نتائج هامة يف العديد
ويف األمور الخاصة بالتحقيقّ ،
من القضايا يف هذا الربع السنوي ،والتي منها:
•الحكم عىل زوجة مالزم سابق بالجيش األمرييك بالسجن ملدة ست سنوات لدورها يف مخططات رشوة شارك فيها أيضً ا زوجها
•توجيه االتهام اىل ثالثة ضباط سابقني تابعني لهئية تعاقد وزارة الدفاع األمريكية ،وزوجة أحد الضباط ،وأربعة من األجانب لدورهم
يف مخطط باالحتيال وغسيل األموال
•اتهام أحد الرعايا الربيطانيني ورشكته بدفع ما يقرب من  1مليون دوالر يف صورة رشاوي يف مقابل تلقي أكرث من  23مليون دوالر
من عقود وزارة الدفاع
وقد توصلت أعامل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ،إىل اآلن ،إىل توجيه  86الئحة اتهام و 66من اإلدانات واسرتداد أكرث من
 175مليون دوالر من العقوبات النقدية التي أصدرت املحكمة أحكا ًما بر ّدها .وحتى تاريخ منتصف نيسان/أبريل ،كان املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق ورشكائه يف وزارة العدل ووكاالت إنفاذ القانون األمريكية واألجنبية األخرى يعمل عىل  110من القضايا
الجارية.
وسأغادر حاليًا إىل رحلتي  32إىل العراق ،حيث سأناقش أعامل إرشاف املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق الجارية مع كبار
مسؤويل السفارة .كام سأجري املشاورات أيضً ا مع قيادة الحكومة العراقية حول أعامل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
الحالية واملستقبلية عىل صندوق تنمية العراق .وإنني أتطلع بشكل خاص إىل زيارة العاملني معي يف بغداد ،نظ ًرا ألنهم ينهون حال ًيا
العمل يف األشهر األخرية من مهمتهم املهنية واملثمرة.
مع خالص التقدير واالحرتام،

ستيوارت دبليو بوين جونيور،

املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق
احملتويات
ملخص أداء
جدول

ملخص أداء املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق
حتى تاريخ  30نيسان/أبريل 2012
عملياتالتدقيق

التراكمي

التقارير الصادرة

210

22

478

24

التوصيات الصادرة

األشهر ال  12األخيرة

الوفورات احملتملة إذا ما نفذت الوكاالت توصيات املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق:
حتسني استخدام األموال (مباليني الدوالرات)

 973.62دوالر

 387.00دوالر

عدم السماح بالتكاليف التي شكك املفتش العام اخلاص إلعادة
إعمار العراق فيها (مباليني الدوالرات)

 635.83دوالر

 0،00دوالر

عملياتالتفتيشأ
تقييمات املشاريع الصادرة

170

التقييمات احملدودة الصادرة من املوقع

96

تقييمات صور األقمار الصناعية

916

25

598

58

التحقيقات التي أغلقت أو أحيلت

488

62

التحقيقاتاملفتوحة

110

110

االعتقاالت

38

7

االتهامات

86

30

اإلدانات القضائية

66

12

الصلة باألموال النقدية (مباليني الدوالرات)
النتائج ذات ّ

 175.3دوالر

 31.1دوالر

التحقيقات ،حتى تاريخ  31آذار/مارس2012 ،
التحقيقات التي متّت مباشرتها

اتصاالت اخلط الساخن ،حتى تاريخ  31آذار/مارس2012 ،
البريداإللكتروني

413

9

الفاكس

18

0

البريد

30

1

اإلحاالت

26

0

املوقع اإللكتروني للمفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

192

17

الهاتف

83

2

احلضور بصفة شخصية

112

0

مجموع اتصاالت اخلط الساخن

874

29

الشهادات أمام الكونغرس

35

2

تقارير الدروس املستفادة

7

2

تقارير خاصة

1

1

منتجاتأخرى

تقاريرالتقييم

1

0

التقارير ربع السنوية

33

4

أ أنهت مديرية التفتيش إجراء تقييمات املشروع في  30نيسان/أبريل .2010
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33
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36
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56
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* النسخة الكاملة من هذا التقرير ربع السنوي الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق
متاح على املوقع اإللكتروني للمفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق .www.SIGIR.mil :وهذه هي
النسخة الرسمية للتقرير ،والتي حتتوي على كافة امللحقات والتصحيح.

جدول احملتويات

الملحقات
ملحقات التقرير ربع السنوي هذا غري مضمونة ضمن النسخة املطبوعة من املنشور.
وهي متاحة عىل موقع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق اإللكرتوين .www.sigir.mil
امللحق أ يحتوي عىل اإلسنادات الرتافقية لصفحات هذا التقرير مع املتطلبات القانونية لقيام املفتش العام الخاص
إلعادة إعامر العراق بإعداد التقارير مبوجب املادة  3001من القانون العام  ،108-106بصيغته املعدلة.
امللحق ب يحتوي عىل اإلسنادات الرتافقية ملصطلحات امليزانية املرتبطة مع برنامج االستجابة الطارئة للقائد
( ،)CERPوصندوق دعم االقتصاد ( ،)ESFوصندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق ( ،)IRRFوصندوق قوات األمن
العراقية ( ،)ISFFوالهيئة الدولية ملراقبة املخدرات وفرض إنفاذ القانون ( ،)INCLEوالدعم الدويل إلعادة إعامر
العراق.
امللحق ج يحتوي عىل معلومات مفصلة حول صناديق إعادة اإلعامر األمريكية الرئيسية.
امللحق د يضم تقارير عن املساهامت الدولية يف جهود إعادة إعامر العراق.
امللحق ه يحتوي عىل قامئة بعمليات التفتيش التي أمتّها املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق حول أنشطة
إعادة إعامر العراق.
امللحق و يحتوي عىل قامئة شاملة بعقود إعادة إعامر العراق املعطّلة واملمنوعة أو عقود دعم الجيش يف العراق
والكويت.
امللحق ر يق ّدم ملخصات حول عمليات التدقيق واملراجعات املكتملة والجارية حول برامج وأنشطة إعادة إعامر
العراق الصادرة عن وكاالت الحكومة األمريكية األخرى.
امللحق س 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.

مالحظات
المفتش العام الخاص
إلعادة إعمار العراق
بعد الفجر الجديد

2

وجود عمليات إعادة اإلعمار األمريكية ،والتمويل ،والبرامج

3

النظام اإلداري

4

األمن وسيادة القانون

5

االقتصاد

9

مراقبة المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق

11

1
الباب

مالحظات املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

بعد الفجر الجديد
يشهد هذا الربع من العام ألول مرة منذ أكرث من تسع سنوات
أن الواليات املتحدة مل يعد لها وجود عسكري عميل يف العراق.
إن العمل أساسا خارج السفارة األمريكية يف بغداد والقنصليات يف
أربيل والبرصة وكركوك ،ووزارة الخارجية يقترص عىل اإلرشاف عىل
املعونات الكبرية واملتبقية التي متولها الواليات املتحدة وجهود
إعادة اإلعامر .
وقد ذكرت تقارير وزارة الخارجية يف  3نيسان/أبريل 2012
أن حوايل  12,755فردا قاموا بدعم البعثة األمريكية يف العراق،
بانخفاض يقدر بنحو  ٪8عن الربع السابق من العام .و يعمل
حاليا  1369موظف حكومي مدين و  11386متعاقد مع البعثة.
قال نائب وزيرة الخارجية توماس نايدز يف شباط/فرباير املايض أن
وزارة الخارجية ستستمر يف الحد من عدد املتعاقدين خالل األشهر
1
املقبلة يف محاولة لوضع عمليات السفارة يف الحجم املناسب.
ويركز برنامج إعادة اإلعامر األمرييك كام تم تشكيله يف الوقت
الراهن عىل تخصيص موارده املالية لتوفري املعدات والخدمات،
وإبداء النصح واملشورة لقوات األمن العراقية ( .)ISFيقوم مكتب
التعاون األمني العراقي ( )OSC-Iبإدارة مساعدات الواليات
املتحدة األمنية إىل الحكومة العراقية ( .)GOIيبلغ عدد
موظفي مكتب التعاون األمني العراقى  145عسكريا من الواليات
املتحدة  ،و 9مدنيني بوزارة الدفاع ويبلغ عدد املتعاقدين 4912
شخصا .يدير مكتب وزارة الخارجية لشؤون مكافحة املخدرات
الدويل وتطبيق القانون ( )INLبرنامج تنمية الرشطة  ،الذي
يتوىل إرشاد  86من مستشاري الرشطة املسئولني ذوي املستويات
2
الرفيعة يف وزارة الداخلية (.)MOI
بالرغم من أن قوات األمن العراقية يف الوقت الحايل قادرة عىل
االضطالع مبعظم مهام مكافحة اإلرهاب فإنها ال تزال تفتقر إىل
القدرة عىل ردع الغارات األجنبية املعادية املحتملة بفعالية كام
أنها ليست قادرة عىل مراقبة جميع حدود العراق الطويلة .خالل
الربع الحايل من العام قامت قوات األمن العراقية باجتياز التحدي
األكرث أهمية منذ انسحاب القوات األمريكية حيث قام أكرث من
 10000من عنارص الرشطة العراقية والجيش يف بغداد بتأمني
القمة ال  33لجامعة الدول العربية .لكن الفجوة يف القدرات
املحلية لقوى األمن العراقية ال تزال مستمرة حيث بدا ذلك
واضحا من خالل سلسلة الهجامت حدثت خالل هذا الربع
2
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احلضور في قمة جامعة الدول العربية ،آذار/مارس ( .2012صورة احلكومة العراقية)

من العام يف بغداد وكربالء واالنبار مخلفة ورائها عدد كبري من
الضحايا.
المراوغة في المصالحة الوطنية

باإلضافة إىل التهديد الخطري الذي يشكله اإلرهاب ,هناك عدد
كبري من القضايا االقتصادية واإلدارية املتداخلة متثل خطرا يهدد
سالمة دولة العراق .أهم هذه التهديدات هو عدم وجود مصالحة
بني الكتل السياسية الكربى ،والتي تنبع من خالفات حول مجلس
النواب املنتخب يف /مارس  2010وتداعياتها التي ال تنتهي .إن
ما يسمى ب "اتفاق أربيل" ،الذي تم التوصل إليه يف /ديسمرب
 ،2010وضع خريطة ظاهرية طريق لتسوية هذه الخالفات،
مل يتم إتباعها .وبالتايل فان رئيس الوزراء العراقي نوري املاليك
يجلس عىل قمة تشكيل حكومة االئتالف املنقسم الذي يدمره
التناحر الداخيل.
استمرت أحداث /ديسمرب املايض مبا يف ذلك محاولة رئيس الوزراء
لطرد نائب رئيس الوزراء صالح املطلك وكذلك إصدار (مجلس
القضاء األعىل) أمر بالقبض عىل نائب الرئيس طارق الهاشمي،
مام تسبب يف استمرار االضطرابات يف الربع الحايل من العام .مل
يحرض املطلك اجتامعات مجلس الوزراء (ودعي رئيس الوزراء
بأنه "دكتاتور") ،يف حني أن الهاشمي بقي خارج الوالية القضائية
الفعالة ملجلس القضاء األعىل ،وبشكل رئييس يف إقليم كردستان.
كل من املطلك وآلهاشمي عضوان يف الكتلة السنية العراقية

برنامج الواليات املتحدة إلعادة اإلعامر
يخصص أغلب دعمه املايل لتوفري
املعدات والخدمات واملشورة لصندوق
قوات األمن العراقية.

إعمار العراق
إلعادة إعمار
اخلاص إلعادة
العام اخلاص
املفتش العام
مالحظات املفتش
مالحظات
العراق

السياسية ،وهو اتحاد غري متجانس من األحزاب السياسية التي
تهيمن عليها مصالح السنة 3.ويف مطلع نيسان/أبريل ،تعرثت
الجهود التي يبذلها الرئيس العراقي جالل طالباين ورئيس مجلس
النواب أسامة النجيفي لعقد مؤمترا للمصالحة الوطنية ملعالجة
القضايا التي انقسمت بشأنها الحكومة ،وألغي االجتامع بصورة
مفاجئة يف الخامس من نيسان/أبريل .و مل تتفق الفصائل املتنازعة
بعد عىل موعد جديد.

تواصلت عمليات النزاع السيايس
العراقية يف منتصف أبريل بالقبض عىل
رئيس اللجنة العليا لالنتخابات.

أدى قرار نائب الرئيس ( الهاشمي) بالبحث عن ملجأ يف إقليم
كردستان إىل تفاقم العالقة املضطربة عىل نحو متزايد بني
الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان .وقد تفاقم هذا
الخالف كذلك بسبب قرار رشكة إكسون موبيل مبتابعة عقودها
مع حكومة إقليم كردستان ،عىل الرغم من تهديدات الحكومة
العراقية باستبعاد الرشكة من عمليات أخرى يف إطار العقد الذي
أبرمته للعمل يف املحافظات الجنوبية .ويبدو أن الحكومة العراقية
تجنبت الخوض يف القضية لبعض الوقت وأعلنت أن رشكة إكسون
موبيل قد "جمدت" تعاملها مع حكومة إقليم كردستان .لكن
العالقة بني الحكومة املركزية يف بغداد وحكومة إقليم كردستان
ال تزال متوترة ،وقد أدى قرار حكومة إقليم كردستان بإيقاف
كل صادرات النفط و منعها من مغادرة أراضيها يف اآلونة األخرية
إلشعال التوتر يف  1نيسان/أبريل ردا عىل الحكومة العراقية التي
زعمت امتناع حكومة إقليم كردستان عن دفع حوايل  1.5مليار
دوالر.
استمر الرصاع السيايس يف العراق يف منتصف نيسان/ابريل مع
إلقاء القبض عىل فرج الحيدري رئيس املفوضية العليا املستقلة

اجلدول 1.1
أوضاع صندوق قوات األمن العراقية وصندوق دعم االقتصاد والصندوق الدولي للرقابة على اخملدرات
وتطبيق القانون في السنة املالية  ،2011حتى تاريخ 31/3/2012
مباليني الدوالرات

اخملصصة

امللتزمبها

املنفقة

غير امللتزم بها

غيراملنفقة
االلتزامات

صندوق
قوات األمن
العراقية

1,500

217

170

1,283

47

ESF

326

157

6

169

151

INCLE

115

61

52

54

9

اإلجمالي

1,940

435

228

1,505

207

ملحوظة :لم يتم تدقيق البيانات .األرقام متأثرة بالتقريب.
املصادر ,)OUSD(C ;10-112 .P.L :ردا ً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ ,NEA-I ;2012/2/4 ،ردا ً على طلب البيانات الصادر
عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ 2011/28/9 ،و  ,USACE ;2012/27/3ردا ً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ،
 ,USAID ;2012/3/4ردا ً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ ,INL ;2012/2/4 ،ردا ً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص
إلعادة إعمار العراق بتاريخ.2012/9/4 ،
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لالنتخابات بتهمة الفساد .و يواجه الحيدري ،الذي اشتبك من
قبل مع رئيس الوزراء بعد انتخابات مجلس النواب عام 2010
اتهامات بإهدار موارد الدولة .وقد قام أعضاء التحالف العراقي
الكردستاين ،والتيار الصدري بتقديم استجوابات فور القبض عليه.
إن املفوضية العليا لالنتخابات هي املسئولة عن إدارة االنتخابات
العراقية ،مبا يف ذلك انتخابات مجالس املحافظات املقبلة يف عام
4
 2013وانتخابات مجلس النواب يف .2014

جهود الواليات
المتحدة في إعادة
اإلعمار والتمويل
والبرامج
تمويل األفراد وإعادة اإلعمار
خصصت الواليات املتحدة  61.11مليار دوالر إلغاثة العراق
وإعادة اإلعامر من السنة املالية  2003وحتى  2012من خالل
خمسة صناديق رئيسية وهي  :صندوق قوات األمن يف العراق
 ،و حساب الهيئة الدولية ملكافحة املخدرات وتطبيق القانون
( ، )INCLEوصندوق الدعم االقتصاد ( ,)ESFوصندوق إغاثة
وإعادة إعامر العراق ( ،)IRRFوبرنامج االستجابة الطارئة للقائد
5
(.)CERP
قدم الكونجرس األمرييك مبلغا يقدر ب 2،55مليار دوالر يف
السنة املالية  ،2012لدعم جهود إعادة اإلعامر واإلغاثة يف
العراق .صدرت املخصصات الجديدة بالرغم من أن ما يقرب
من  ٪78من أموال السنة املالية  2011التي خصصت لصندوق
قوات األمن يف العراق والهيئة الدولية ملكافحة املخدرات وتطبيق
القانون وصندوق الدعم االقتصادي ال تزال غري ملتزم بها 6.يلخص
الجدول  1.1حالة مخصصات العام  2011لهذه الصناديق الثالثة،
حتى تاريخ  31آذار/مارس .2012 ،مل يعد صندوق إغاثة وإعادة
اعامر العراق وكذلك برنامج االستجابة الطارئة متاحان لتغطية
االلتزامات الجديدة.
أكدت وزارة الخارجية يف أوائل نيسان/ابريل أن  6فقط من
موظفي الحكومة األمريكية باإلضافة إىل  48من املتعاقدين
يقومون بالعمل عىل ما تعتربه برامج إعادة إعامر 7.هذا العدد ال
يشمل أي من عدة مئات من العاملني تحت رعاية برنامج تطوير

مالحظات املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

الرشطة ،الذي ال يزال واحدا أغىل املبادرات املستمرة التي متولها
وزارة الخارجية ملا فيه مصلحة العراق .كام أنها ال تتضمن أي
من مئات املوظفني واملتعاقدين لدعم بعثات من مكتب التعاون
األمني العراقي ،والوكالة األمريكية للتنمية الدولية ()USAID
بالرغم من كل وكاالت اإلرشاف عىل املشاريع املمولة بأموال إعادة
اإلعامر يف الواليات املتحدة.

برنامج تطوير الشرطة

كام أفادت دوائر وزارة الخارجية أنه يف الربع الحايل تم تخصيص
ما يقرب من  500مليون دوالر من األموال خالل العام املايل
 2012لتمويل برنامج تطوير الرشطة .استنادا عىل املحاور الثالثة
األساسية يف بغداد والبرصة ،وأربيل يحاول برنامج تطوير الرشطة
تطوير القدرات اإلدارية والتشغيلية لقوات الرشطة يف وزارة
الداخلية .وقد متت التعاقدات مع أكرث حوايل  77يف املائة من
مسئويل وزارة الداخلية والبالغ عددهم  500من مواطني بغداد
كام أفاد مكتب مكافحة املخدرات الدويل وتطبيق القانون يف
الربع الحايل.
وقد أفاد مكتب مكافحة املخدرات الدويل وتطبيق القانون يف
نيسان /أبريل أنه سوف يقوم بتسهيل العمليات مبوقعه الرئييس
يف بغداد وهو ملحق أكادميية الرشطة يف بغداد بحلول نهاية
السنة املالية ،وتعزيز عملياتها يف بغداد عىل مجمع السفارات
يف املنطقة الدولية .ويأيت هذا القرار بعد أن قام مكتب مكافحة
املخدرات الدويل وتطبيق القانون بإنفاق مبالغ طائلة لتجديد
وتأمني ملحق أكادميية الرشطة يف بغداد .تداعيات تخفيض هذه
النفقات ليست مؤكدة .عىل سبيل املثال ،قد متنع االعتبارات
اللوجستية واألمنية أعداد كبرية من العاملني يف وزارة الداخلية من
السفر إىل املنطقة الدولية عىل نحو منتظم .يقوم مكتب املفتش
العام الخاص العادة إعامر العراق يف الوقت الراهن مبراجعة
حسابات برنامج تطوير الرشطة وسيتم اصدار النتائج يف وقت
الحق من هذا العام .املادة  3من هذا التقرير تقدم املزيد من
املعلومات عن برنامج تطوير الرشطة.

مكتب التعاون األمني العراقي

يقوم مكتب التعاون األمنيلعراقى مبهمة إدارة املساعدات
األمنية األمريكية واملساعدة يف رشاء املعدات والخدمات لقوات
األمن العراقية من خالل املشرتيات العسكرية األجنبية ()FMS
و صندوق قوات األمن العراقية .ومع ذلك ،فان رحيل الجيش
4

 Iاملفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

األمرييك وعدم وجود وزير دائم للدفاع يف الحكومة العراقية قد
ساهم يف تعقيد تنفيذ هذه الربامج.
إن تقديم املعلومات عن قضايا املبيعات العسكرية األجنبية
ومعدالت التنفيذ وبرنامج صندوق قوات األمن العراقي يف الربع
الحايل دليل عىل بعض النتائج املرتتبة عىل هذه التعقيدات:
•مبيعات املشرتيات العسكرية األجنبية .مجموع األموال
التي متولها الحكومة العراقية والتي متولها الواليات املتحدة
"شبه حاالت" زادت فقط بنسبة  240مليون دوالر من ترشين
األول/أكتوبر  2011حتى آذار/مارس عام  2012بانخفاض
ملحوظ عن هذه الزيادة  1.6مليار دوالر التي حدثت خالل
8
األشهر الستة السابقة.
•صندوق قوات األمن العراقية .وبحلول  2نيسان/ابريل
كان حوايل  1.28( ٪86مليار دوالر) من األموال املتاحة خالل
العام املايل  2011حتى اآلن يف برنامج صندوق قوات األمن يف
العراق مل يتم رصفها بعد .وتنتهي الفرصة املتاحة لهذه األموال
9
يف  30أيلول/سبتمرب عام .2012
مكتب التعاون األمني العراقى مسئول أيضا عن إنفاق 850
مليون دوالر يف السنة املالية  2012من صناديق التمويل
العسكري األجنبي من الواليات املتحدة وتوفري املنح املخصصة
لتدريب وتجهيز ،وتقديم املشورة لقوات األمن العراقية .ومل
ترد إىل مكتب املفتش العام الخاص العادة إعامر العراق أي
رد بخصوص طلب الحصول عىل معلومات عن خطط التمويل
العسكري الخارجي .ال من مكتب التعاون األمني العراقى وال
10
وزارة الخارجية.

النظام اإلداري
تقرير جديد حول الخدمات العامة
والمؤسسات الحكومية
تظهر نتائج استطالعات الرأي الصادرة عن منظمة جالوب يف
شهر آذار/مارس حالة من عدم الرضا بني العراقيني عن الخدمات
العامة بالدولة ومن فعالية مؤسسات الحكومة العراقية.
وثقت مؤسسة غالوب االستياء املتصاعد يف أوساط الجمهور
العراقي عىل أساس املقابالت وجها لوجه مع  1000من البالغني
11
العراقيني يف أيلول/سبتمرب :2011

ذكر مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ
القوانني الدولية أنه سيوقف العمليات
يف موقعه الرئييس يف بغداد ،والواقع يف
مجمع أكادميية الرشطة يف بغداد.

إعمار العراق
إلعادة إعمار
اخلاص إلعادة
العام اخلاص
املفتش العام
مالحظات املفتش
مالحظات
العراق

الشكل 1.1

اﻟﺜﻘﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،ﺣﺴﺐ
اﻻﻧﺘامء اﻟﺪﻳﻨﻲ

ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

٪٨٠
٪٧٠

ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ

٪٦٠
٪٥٠
ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ

٪٤٠
٪٣٠
٪٢٠
٪١٠

٢٠١١

٢٠١٠

٢٠١١

٢٠١٠

٢٠٠٩

٪٠

ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ

ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ

ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ

٢٠٠٩

٪٨٠
٪٧٠
٪٦٠
٪٥٠
٪٤٠
٪٣٠
٪٢٠
٪١٠
٪٠

ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﻳﺴﺘﺜﻨﻲ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻴﺔ.
ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﺳﺘﻴﻒ ﻛﺎﺭﺑﺘﺮﻱ ﻏﺎﻟﻮﺏ” ,ﻣﻠﺨﺺ ﺁﺭﺍﺀ :ﺍﻻﺳﺘﻴﺎﺀ ﻭﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ,٢٠١٢/٦/٣ “,
 ,opinion-briefing-discontent-division-iraq.aspx/١٥٣١٢٨/www.gallup.com/pollﺍﻟﺮﺟﻮﻉ
ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ .٢٠١٢/١٢/٣

• %18فقط كانوا راضني عن حالة الطرق والطرق
الرسيعة،حيث هبطت النسبة من  ٪46يف مطلع عام
.2009
• %25كانوا راضني عن توافر الرعاية الصحية الجيدة،
مسجلة هبوطا عن  ٪34يف مطلع عام .2009
• ٪34كانوا راضني عن نظام التعليم ،نزوال من  ٪66يف
مطلع عام .2009
إجاميل عرض الكهرباء يف
الشبكة الوطنية وصل الرتفاع
فاق ما كان عليه الوضع قبل
.2003

5

أجاب  ٪32فقط من السكان خارج إقليم كردستان باإليجاب
عندما سئلوا عام إذا كانوا راضون عن مستوى معيشتهم عمو ًما
(أقل من  ٪46يف شباط/فرباير  )2010يف حني أن  ٪64أعربوا عن
استيائهم (حيث ارتفعت النسبة من  ٪49يف شباط/فرباير .)2010
وأعرب  %10فقط من املشاركني عن رضاهم عن توافر فرص عمل
12
جيدة يف مجتمعاتهم.

 Iتقرير إلى الكوجنرس  30 Iنيسان/أبريل2012 ،

أوضحت البيانات فروق جوهرية بني املشاركني من السنة
والشيعة فيام يتعلق بوجهات نظرهم فيام يخص الحكومة.
الشكل  1.1يبني التناقضات الصارخة بني الشيعة ،وغالبيتهم قد
أعربوا عن ثقتهم يف مؤسسات الدولة ،والسنة ،والذين ال يثقون
بأغلبية ساحقة يف كل من الحكومة الوطنية والجهاز القضايئ.
وتثري هذه الفوارق االنتباه نظرا إىل أنها تستند إىل نتائج املقابالت
التي أجريت قبل إلقاء الحكومة العراقية القبض الشامل عىل
العبثيني املزعومني يف ترشين األول/اكتوبر  2011ومواجهات
رئيس الوزراء نوري املاليك العلنية مع مسئولني كبار من السنة يف
13
منتصف كانون األول/ديسمرب.
الكهرباء

يف الربع الحايل ،ارتفع مجموع اإلمدادات من الطاقة الكهربائية
الخاضعة لسيطرة الحكومة الجديدة بعد عام  ،2003ويبلغ يف
املتوسطنحو  7918ميجاوات ،بزيادة قدرها ٪ 24عن الربع األول
من عام  .2011ومن اإلنجازات التي تم تحقيقها عىل مدى العام
املايض أن  %60منها نتجت عن زيادة اإلنتاج يف مصانع توليد
الطاقة بكردستان والتي تقوم بإمدادات الطاقة إىل املقاطعات
الثالث بإقليم كردستان ومدينة كركوك و ٪22منها تعزى إىل
زيادة وارداتها من إيران .حققت محطات توليد الطاقة يف وزارة
الكهرباء بالحكومة العراقية زيادة تقدر بنحو  ٪18سنويا للطاقة
14
املنتجة.
وإذ يدرك وزير الكهرباء رضورة زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية
يف املحافظات غري حكومة إقليم كردستان ،فقد انتقد علنا رشكة
هيونداي يف أواخر يناير لكونهم تأخروا عن تنفيذ الجدول الزمني
يف املشاريع الكهربائية يف األنبار وبغداد .كام دعا يف الربع الحايل
للعمل أن يتم االنتهاء برسعة يف أكرب ثالثة مشاريع "املسار
الرسيع" الذي من شأنه أن يضيف  660ميغاواط من الطاقة
15
املحتملة للحكومة العراقية.

األمن وسيادة القانون
انخفاض قياسي ألرقام الضحايا في
شهر آذار/مارس
أفادت تقارير الحكومة العراقية أن  112عراقيا لقوا حتفهم نتيجة
للهجامت العنيفة يف مارس  ،2012منهم  78من املدنيني  34من
أفراد قوات األمن العراقية وهذا أقل معدل للضحايا ذكر من قبل
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الشكل 1.2

اﻟﻘﺘﲆ ﻣﻦ أﻋامل اﻟﻌﻨﻒ ﰲ اﻟﻌﺮاق٢٠١٢/٣–٢٠١١/٣ ،

٥٠٠

ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ

٤٠٠
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺇﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ
ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﲔ

٣٠٠
٢٠٠
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ

ﺁﺫﺍﺭ

ﺷﺒﺎﻁ

ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ

٢٠١٢

ﺃﻳﻠﻮﻝ

ﲤﻮﺯ

ﺁﺏ

ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ

١٠٠

ﺃﻳﺎﺭ

ﺁﺫﺍﺭ

ﻧﻴﺴﺎﻥ

٠

٢٠١١

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﲡﻤﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ،ﻭﺗﻀﻴﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﺻﻴﺪﻫﺎ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻌﺪﺩ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﳌﺪﻧﻴﲔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﲔ .ﻭﺟﻤﻌﺖ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﻓﻲ
ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﺩ .ﻭﻻ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺩﻗﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ .ﺫﻛﺮﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺇﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﲔ ﺃﻥ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺎﻩ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ،ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ
ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻭﻣﺎ ﻳﺮﺩ ﻣﻦ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﺡ .ﻭﺣﺘﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ  ١٧ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺇﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﲔ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﲢﺼﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ ﻟﺸﻬﺮ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ .٣٢٠
ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ,GOI, MOH :ﻓﻲ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻔﺘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻡ” ,UN, IAU ;٢٠١٢/٤ ,ﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ,/http://incidents.iauiraq.org “,ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ;٢٠١٢/١٠/٤ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺇﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻘﺘﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﲔ,
 ,/www.iraqbodycount.orgﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ .٢٠١٢/١٠/٤

الحكومة العراقية منذ الغزو بقيادة الواليات املتحدة منذ تسع
سنوات .وبالنسبة للربع الحايل فقد أفادت الحكومة العراقية أن
 413عراقيا لقوا حتفهم يف حوادث عنف ،منهم  151شخصا يف
كانون الثّاين/يناير و  150يف شباط/فرباير .ولكن وفقا للبيانات
التي تم جمعها من قبل األمم املتحدة فقد قتل  1048عراقيا
خالل هذا الربع من العام أي أكرث من ضعفي الرقم املقدم
من الحكومة العراقية .الشكل  1.2يقارن اإلحصاءات الحديثة
للوفيات شهريا التي أعلنتها الحكومة العراقية واألمم املتحدة،
والبيانات واملعلومات التي يتم جمعها من قبل فريق هيئة
16
إحصاء عراقية خاصة.

حوادث أمنية رئيسية

كان يوم  23فرباير واحدا من أسوأ أيام العنف يف الربع الحايل
حيث قتل أكرث من  42عـراقيا وجرح نحو  300آخرين عىل
األقل يف  20هجمة منفصلة يف  12مدينة .ويف وقت الحق أدت
الهجامت املنسقة يف كربالء وكركوك ويف بغداد وأماكن أخرى
إىل قتل  40شخصا عىل األقل وإصابة أكرث من  200شخصا يف
أقل من شهر واحد 17.الشكل  1.3يبني الحوادث األمنية الهامة
يف الربع الحايل.

االغتياالت

عىل مدى فرتة خمسة أيام بدأت يف  14شباط/فرباير ،تم
6
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الشكل 1.3

اﻷﺣﺪاث اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻜﱪى اﳌﺨﺘﺎرة٢٠١٢/٤/١٩–٢٠١٢/١/١٦ ،
٢٠١٢/١٩/٤
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﻔﺠﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ
ﻭﺩﻳﺎﻟﻰ ﻭﲤﻴﻢ ﻭﻓﻲ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ
ﺗﻘﺘﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ .٣٠

٢٠١٢/٢٤/١
ﻋﺪﺓ ﺗﻔﺠﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ
ﺗﻘﺘﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ  ٢٣ﻭﺗﺼﻴﺐ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ .٨٠

ﺩﻫﻮﻙ

ﺃﺭﺑﻴﻞ
ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ

٢٠١٢/١٩/٢
ﺗﻔﺠﻴﺮ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭﺓ
ﻣﻔﺨﺨﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻳﻘﺘﻞ ١١
ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﻣﻦ ﻣﺠﻨﺪﻱ
ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ.
٢٠١٢/٢٧/١
ﺗﻔﺠﻴﺮ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭﺓ
ﻣﻔﺨﺨﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻳﻘﺘﻞ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ .١٢

ﻧﻴﻨﻮﻯ
٢٠١٢/٥/٣
ﻫﺠﻤﺎﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺗﻘﺘﻞ ١٢٦
ﺓﺗﺼﻴﺐ  ٣ﺑﺠﺮﻭﺡ.

ﲤﻴﻢ
ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ

ﺩﻳﺎﻟﻰ

ﻣﻴﺴﺎﻥ

ﺑﻐﺪﺍﺩ
ﺑﺎﺑﻴﻠﻮﻥ

ﻭﺍﺳﻂ

ﺑﻐﺪﺍﺩ

ﺍﻷﻧﺒﺎﺭ

ﻛﺮﺑﻼﺀ

ﺍﻟﻘﺎﺩﺳﻴﺔ
ﺍﻟﻨﺠﻒ

ﺫﻱ ﻗﺎﺭ
ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ

٢٠١٢/١٦/١
ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻣﻔﺨﺨﺔ ﻓﻲ
ﺍﳌﺼﻞ ﺗﻘﺘﻞ .١١

ﺍﳌﺜﻨﻰ

٢٠١٢/٢٣/٢
ﻋﺪﺓ ﺗﻔﺠﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ
ﺗﻘﺘﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ  ٣٠ﻭﺗﺼﻴﺐ
ﺣﻮﺍﻟﻲ  ٣٠٠ﺑﺠﺮﻭﺡ.

٢٠١٢/٢٠/٣
ﻫﺠﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻛﺮﺑﻼﺀ ﻭﻛﺮﻛﻮﻙ
ﻭﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﻔﻠﻮﺟﺔ ﻭﻓﻲ ﺃﻧﺤﺎﺀ
ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﺗﻘﺘﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٤٠
ﻭﺗﺼﻴﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ .٢٠٠

ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ.
ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﲢﻠﻴﻞ ﻻﻣﻔﺘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﳌﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ.٢٠١٢/٤/١٩–٢٠١٢/١/١٦،

إعمار العراق
إلعادة إعمار
اخلاص إلعادة
العام اخلاص
املفتش العام
مالحظات املفتش
مالحظات
العراق

قوات األمن العراقية في إحدى مواكبها ،كانون الثاني/يناير ( .2012صورة احلكومة العراقية)

يف ظل غياب نظام متكامل
للدفاع الجوي ،تبقى الحكومة
العراقية محدودة املوارد إذا
ما قررت قوات جوية أجنبية
التحليق فوق العراق يف
طريقهم لتنفيذ مهامت يف بلد
ثالث.

استهداف ثالثة جرناالت من وزارة الدفاع يف محاولة الغتيالهم
وقد قتل واحد منهم .كام استهدف القتلة القضاة العراقيني خالل
هذا الربع ،مام أسفر عن مقتل قاض يف املحكمة الجنائية يف
محافظة االنبار ،لكنه فشل يف قتل اثنني من القضاة يف محافظة
بابل .وبشكل عام ،ووفقا للبيانات التي جمعها املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق  ،تم اغتيال ما ال يقل عن  73مدنيا
من مسئويل الحكومة العراقية البارزين بني 11كانون الثّاين/
يناير و  10نيسان/أبريل  .2012ومن بني هؤالء ،ميكن اعتبار
نحو  17منهم من كبار املوظفني أو قادة املجتمعات املحلية،
بانخفاض طفيف عن  23شخصا قتلوا يف مثل هذه الحوادث
بني منتصف ترشين األول/أكتوبر  2011ومنتصف كانون الثاين/
يناير ( 2012الضحايا اآلخرون كانوا بشكل أسايس من ذوي الرتب
املتوسطة إىل املنخفضة من أفراد قوات األمن العراقية) .وملزيد
من املعلومات حول عمليات االغتيال خالل هذا الربع من العام،
وكذلك املعلومات حول استمرار أعامل العنف ضد أبناء العراق،
18
راجع الفقرة الفرعية عن األمن من هذا التقرير.

التحديات التي تواجه قوات األمن
العراقية

أعلنت الحكومة العراقية أنه سيتم يف الربع الحايل االنتهاء املرحلة
االنتقالية  -التي تأخرت كثريا -ملسؤوليات األمن املحيل من وزارة
الدفاع إىل وزارة الداخلية بحلول شهر /يوليو عام  .2012اضطرت
وزارة الدفاع يف اآلونة األخرية إلنفاق قدرا هائال من الوقت لحامية
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املدن والبلدات العراقية بسبب أعامل التمرد املستمرة ،وقد
بدأت مؤخرا يف إعادة توجيه نفسها نحو الدفاع الخارجي .وهي
إذ تفعل ذلك ،سوف تكون إحدى أولوياتها الرئيسية هي تأمني
األجواء العراقية .يف حني أن طائرات اف 16التي اشرتتها الحكومة
العراقية من خالل برنامج املشرتيات العسكرية األجنبية ستقدم
يف نهاية املطاف للعراق قدرات اعرتاض حديثة ،وتسليم جميع
الطائرات ال  ،36وتدريب عدد كاف من الطيارين األكفاء لن
يحدث قبل مىض عدة سنوات .يف غضون ذلك سيكون العراق غري
قادر عىل الدفاع عن مجاله الجوي.
ومام يوضح الثغرة التي تظهر يف قدرات الدفاع الجوي ،املحادثات
التي عقدها السفري األمرييك جيمس جيفري مع املسئولني يف
الحكومة العراقية خالل هذا الربع بشأن البالغات الواردة
باستخدام إيران للمجال الجوي العراقي لنقل األسلحة إىل
الحكومة السورية املحارصة .وفقا ملا ذكرته وزارة الدفاع العراقية
فان الحكومة العراقية أكدت للسفري بأنه لن يتم استخدام املجال
الجوي العراقي ملثل هذه األغراض 19.ويف ظل غياب نظام متكامل
للدفاع الجوي ،ورغم ذلك ،تبقى للحكومة العراقية موارد
قليلة إذا قررت القوات الجوية األجنبية التحليق فوق العراق يف
طريقهم لتنفيذ مهامت يف بلد ثالث.

مالحظات املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق
وجهات النظر حول القيام
باألعمال التجارية في العراق
أجرى مكتب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق يف شباط/فرباير عام  2012سلسلة من
املقابالت مع كبار رجال األعامل والرشكات
الدولية العاملة بالعراق .عىل الرغم من أن جميع
املديرين التنفيذيني أقروا بوجود إمكانيات
هائلة بالسوق العراقية ،إال أن معظمهم أقر بأنه
مازالت هناك تحديات عميقة .اجتمع املفتش
العام الخاص إلعادة إعامر العراق مع نائب
رئيس الحكومة العراقية لهيئة االستثامر الوطنية
( )nicوالذي أصبح اقل تفاؤال بخصوص التنمية
طويلة األجل القتصاد العراق من خالل التقييم
الواقعي للتحديات التي تواجهها الحكومة العراقية
واملستثمرين الدوليني عىل حد سواء عىل املدى
القريب .و قد متت مناقشة  22موضوعا يف هذه
االجتامعات تم إدراج املواضيع التى متت مناقشتها
22
ىف تلك االجتامعات:

سفينة شحن أمام ميناء أم قصر( .صورة القوات األمريكية في العراق)

تفضل االبتعاد مشريا إىل أنه عىل الرغم من أن
العراق لديه العديد من مراكز التسوق ،فان كثريا
من الناس يتجنبونها بسبب ضعف تأمينها ضد
الهجامت اإلرهابية .وقد أعرب عدد من التنفيذيني
أيضا عن قلقهم من أن الحكومة العراقية تحاول
الحد من عدد الرشكات األمن األجنبية املتعاقدة يف
القطاع الخاص ( )PSCوالتي تعمل يف العراق مام
ميكن أن يؤثر سلبا عىل عملياتها ،مشريين إىل أن
جهود الحكومة العراقية التي تهدف إىل تعزيز
تنمية رشكات األمن الوطنية الخاصة التي من شأنها
إصالحات احلكومة العراقية األخيرة .وقد أن توظف العراقيني قد يكون أم ًرا سابقا ألوانه.
أوضح نائب رئيس رشكة االستثامرات الوطنية أن
و مام يزيد أمر البيئة األمنية تعقيدا بالنسبة
الحكومة العراقية وضعت العديد من اإلصالحات يف للرشكات األجنبية هو عدم وجود إطار قانوين
السنوات األخرية بهدف تحويل العراق إىل بيئة أكرث معرتف به ينظم املتعاقدين مع القطاع األمني
مالمئة للمستثمرين الدوليني .قامت الحكومة العراقية الخاص.
يف منتصف عام  2011بتخفيض القيمة اإليجازية
التأشيرات .حدد معظم رجال اإلجراءات
املفروضة عىل الرشكات التي لديها مشاريع مقامة
عىل األرايض اململوكة للحكومة العراقية من  %10من املعقدة والغري متناسقة يف كثري من األحيان يف حالة
إصدار التأشريات كإحدى العقبات الرئيسية التي
قيمة اإليجار إىل  ٪10من قيمة اإليجار للمستأجر
تواجهها رشكاتهم .يرجع بعض هذه املشاكل إىل
اقية
السابق .باإلضافة إىل ذلك ،تفرض الحكومة العر
قوانني إصدار التأشريات التي عفا عليها الزمن والتي
رسوم رمزية فقط لتأجري ملشاريع اإلسكان .وباإلضافة صدرت يف سبعينيات القرن املايض حني تم منع
إىل ذلك تركز الحكومة العراقية عىل تحسني قدرات معظم الرشكات األجنبية من العمل يف البالد .وقد
ذكر أحد التنفيذيني أن عدم وجود نظم واضحة
اللجان املحلية لالستثامر ( .)PICsووفقا لنائب
إلصدار التأشريات وكذلك تعدد أجهزة الحكومة
رئيس مجلس إدارة رشكة االستثامرات الوطنية ،فان
العراقية املشاركة يف عملية إصدار التأشريات أصبح
السنوات
الحكومة العراقية خصصت موارد ضخمة يف
معها من املستحيل عليه أن يجلب الفنيني الالزمني
األخرية لتدريب اللجان املحلية لالستثامر عىل مهام
إلجراء العروض عىل معداته للعمالء العراقيني
وذكر
التنمية األساسية للعمل ،مثل اإلعالن والتعاقد.
املحتملني .واصفا عملية إصدار التأشريات وما
أنه "أصبح متفائال جدا بشأن  2012حيث أننا نشعر يرتبط بها من بريوقراطية بأنها "شاقة وغري شفافة
وال ميكن التنبؤ بها" مام يطيل األمر عىل الرشكات
بالفخر تجاه اللجان املحلية التي تتطور يوما بعد
لدخول العراق . . .ولذلك فال يوجد الكثري من
يوم".
الوقت للقيام بأي عمل يف العراق ".ومع ذلك،
علق أحد التنفيذيني أنه الحظ من خالل العمل
األمن .اال إن األمن مازال من املتطلبات
مع رشكة االستثامرات الوطنية ،أن الحصول عىل
ذكر
اق.
الرئيسة للرشكات األجنبية العاملة يف العر
تأشريات الدخول ملوظفيها متت بصورة أسهل نوعا
استهالكية
أحد التنفيذيني أنه يف وجود سوق
ما يف األشهر األخرية.
لحوايل 31مليون شخص فان العراق ستمثل أرضا
خصبة للمتاجر الكربى املتخصصة يف املنتجات
املعايير .إن افتقار الحكومة العراقية ملعايري
االستهالكية .لكنه أضاف أنه طاملا أن الوضع
األمنيال يزال غري مؤكد ،فان هذه الرشكات سوف موحدة وحديثة للمنتجات ومعرتف بها دوليا
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تتعارض مع جهود الرشكات السترياد البضائع إىل
العراق .إن عدم توفر هذه املعايري وخاصة يف
مجال السلع االستهالكية يؤدى إىل تأخر البضائع
بامليناء ملدة طويلة وعند عبور الحدود والجامرك
حيث يحاول املوظفني التأكد من نوعية السلع
التي يسمح لها بدخول العراق.
البيئة املالية والقانونية .يجب عىل
الرشكات العاملة يف العراق أيضا محاولة التكيف
مع البيئة القانونية والتي تختلف يف كثري من
األحيان عن النامذج الغربية .فعىل سبيل املثال،
من املامرسات الشائعة ج ًدا القيام بدفع الرضائب
والرسوم نق ًدا ،مام يضطر املستثمرين لنقل كميات
كبرية من العملة الورقية بصحبتهم يف جميع أنحاء
البالد .وباإلضافة إىل ذلك ،أعرب بعض املستثمرين
عن ترددهم يف تخصيص موارد كبرية للعراق حتى
يسود القانون ويصبح أكرث رسوخا ،وخاصة ألنها
تتعلق بالحصول عىل التعويض من خالل املحاكم
لعدم دفع االلتزامات التعاقدية.
الفساد .إن انتشار وكاالت جديدة ملكافحة
الفساد يف الواليات املتحدة والتي أنشئت منذ
 2003واملفتشني العامني بالوزارة قد أثرت أيضا
يف الوقت املناسب الذي يستغرقه املديرين
من املستوى املتوسطيف الحكومة العراقية من
اتخاذ القرارات .وقد ذكر أحد التنفيذيني أنه يتم
تأجيل القرارات الحاسمة يف كثري من األحيان ألن
املسئولني العراقيني يخشون من أن أي نتيجة سلبية
ستؤدي بهم إىل التحقيق من قبل املفتش العام.
وأضاف أن "هناك خوفعىل جميع املستويات،
الخوف من فقدان الوظيفة والخوف من مواجه
اتهامات بالفساد".

إلعادة إعمار
اخلاص إلعادة
العام اخلاص
املفتش العام
مالحظات املفتش
مالحظات
إعمار العراق
العراق

الشكل 1.4

اﻟﺰﻳﺎدة واﻟﻨﻘﺺ اﻟﻜﺒري ﰲ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱄ  ٢٠١٢ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﳌﺎﱄ ٢٠١١
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ
٥,٧٦٤٫٥٧

٥,٠٠٠$

٣,٩٧٩٫٩٥

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﺋﻴﺔ

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ
ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻭﺍﻟﺸﺌﻮﻥ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

٣٣٣٫٥٧-

٣٣٠٫٢٧-

٢٤٢٫٩١-

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﳕﺎﺋﻲ

١٥١٫٠٩-

١,٣٤٧٫٢٦

١,٨٩٤٫٩٩

٤,٠٠٠$
٣,٠٠٠$

٢,٣٠٧٫٣٥

٢,٠٠٠$
١,٠٠٠$

ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ
١٤٥٫٧١-

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ

٦,٠٠٠$

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ
ﺍﶈﺎﻓﻈﺎﺕ

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻂ

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ

٠$
١,٠٠٠-$

ﺍﳌﺼﺪﺭ” ,GOI, CoR :ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻻﲢﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﳌﺎﻟﻲ  ,www.parliament.iq ,٢٠١٢/٢٣/٢ “,٢٠١٢ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ .٢٠١٢/٢٣/٢

مكافحة الفساد

مل يكن رئيس وكالة مكافحة الفساد يف العراق ورئيس لجنة
النزاهة ،مثل اثنني من أسالفه الثالثة الذين سبقوه قد حصلوا
عىل تأييد مجلس النواب ،وتركوا رمبا للتعرض للضغوط السياسية.
متوسط إنتاج النفط وصل إىل
 2.59مليون برميل يومياً يف
كانون الثاين/يناير و شباط/
فرباير  -وهو ما يعد أقل
من  3.4مليون برميل يوم ًيا
املستهدفة للعام .2012

أعلنت لجنة النزاهة يف /فرباير أنه قد أدين  1661شخصا يف
الجرائم املتصلة بالفساد يف عام  .2011يف حني أن العدد اإلجاميل
لألشخاص املدانني بنسبة  ٪21يف عام  2010فان هيئة النزاهة مل
تنرش بيانات عن أنواع الجرائم التي أسفرت عن هذه اإلدانات .يف
حال أن االتجاهات لتحقيق النزاهة التي ظهرت مؤخرا حقيقية،
فمن املرجح أن غالبية هذه اإلدانات يف  2011تنطوي عىل تزوير
وثائق التفويض قي الدوائر األكادميية واملهنية .وهذا ما حدث
يف عام  2011عندما كان  %77تقريبًا من األِشخاص املتهمني قد
20
ارتكبوا جرائم تتعلق بتزوير الوثائق.
اإلعدام

وقد قامت الحكومة العراقية بتنفيذ حكم اإلعدام بحق ما ال يقل
عن  65شخصا يف الشهرين األولني من عام  ،2012و قد أدين
معظمهم بارتكاب أعامل إرهابية يف الفرتة من -2006إىل .2008
هذا الرقم مطابق تقريبا ملجموع عدد عمليات اإلعدام عىل مدى
عام  ،2011عندما نفذت الحكومة العراقية عمليات اإلعدام بحق
21
ما يقرب من  68شخصا.
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االقتصاد
ال يزال قطاع النفط والغاز يهيمن عىل اقتصاد العراق ،ويقدر
صندوق النقد الدويل أن عائدات النفط سوف متثل  ٪98من
عائدات التصدير ،وميثل أكرث من  ٪90من دخل الحكومة العراقية
تحسن الوضع األمني إىل
يف  23 .2012وبالرغم من ذلك فقد أدى ّ
زيادة ملحوظة يف االستثامرات الدولية .وفقا ألحد التقديرات ذكر
أن الرشكات األجنبية قد قامت باستثامر مبلغ  55,7بليون دوالر
يف شكل استثامرات وعقود الخدمة وغريها من األنشطة التجارية
24
يف العراق خالل العام  2011بزيادة قدرها  ٪40عن عام .2010
ميزانية الحكومة العراقية لعام 2012

يف أوائل شباط/فرباير ،وافق مجلس النواب عىل ميزانية
تبلغ 100,4مليار دوالر أمرييك لعام  2012مع عجز متوقع يصل
إىل حوايل  12.7مليار دوالر .متويل بالكامل تقريبا من خالل
اإليرادات النفطية ،وميزانية  2012تفرتض أن متوسطالسعر 85
دوالرا للربميل ومتوسطالصادرات من  2.60مليون برميل يوميا
( .)MBPDمتثل مرصوفات التشغيل الحكومية ،مثل الرواتب
واملعاشات التقاعدية %68 ،من امليزانية (التي تقدر ب  68مليار
دوالر) أعىل من عام  2011بنسبة  - %20يف حني أن حسابات
استثامر رأس املال تبلغ حوايل  31,88( ٪32مليار دوالر) من
ميزانية عام  2011أي أعىل من  2012بنسبة  .%24الشكل 1.4
يبني الهيئات الحكومة العراقية التي تتلقى أكرب زيادات سنوية
واالنخفاضات يف عام  2012باملقارنة مع ما تم تخصيصه لها يف
25
عام .2011
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صادرات النفط ،واإلنتاج ،والبنية التحتية

و قد أعلنت وزارة البرتول يف شهر آذار/مارس أن صادراتها النفطية
تبلغ يف املتوسط  2,32مليون برميل يوميا محققة زيادة عن عام
 2003ولكنها تنخفض عن املعدل السنوي مبقدار  ( %11أى 2,60
مليون برميل يوميا) املتوقع يف ميزانية  26 .2012بالنسبة للربع
الحايل بالكامل بلغ متوسطالصادرات حوايل  2.15مليون برميل
يوميًا 27.وقد أعلنت وزارة النفط أن إنتاج النفط بلغ  2.59ماليني
برميل يوميا لشهر كانون الثاين/يناير و شباط/فرباير ،وذلك أدىن
بكثري من املستهدف وهو إنتاج  3.4مليون برميل يوميا الذي
28
حددته لعام .2012
وقد أدى قصور البنية التحتية يف العراق ،وخصوصا يف مناطق
نظام خط األنابيب الذي ينقل النفط الخام إىل محطة قرب أم
قرص إىل عرقلة جهود الحكومة العراقية لزيادة صادراتها النفطية
ملدة طويلة .بعد العديد من البدايات الخاطئة ،تم يف /فرباير
املايض تشغيل أول املرافق الخمسة التي تم التخطيط لها مسبقا
للعمل قبالة سواحل شبه جزيرة الفاو .وعند بدء تشغيل املرافق
الخمسة التي تم التخطيط لها فإن قدرة العراق اإلسمية عىل
29
التصدير سرتتفع بنسبة تقرتب من  4.25مليون برميل يوميا.
تكثف المنازعات النفطية بين الحكومة
العراقية وحكومة إقليم كردستان

يف الربع الحايل زادت حدة التوتر بني الحكومة العراقية وحكومة
إقليم كردستان بشأن السيطرة عىل حقول النفط يف إقليم
كردستان واملناطق املتنازع عليها يف الجنوب والغرب .و قد تركز
الخالف حول ما إذا كانت رشكات النفط العاملية التي تتعامل مع
الحكومة العراقية ميكن أن تدخل أيضا يف تعاقدات مع حكومة
إقليم كردستان .وعىل الرغم من حالة عدم االستقرار السائدة فان
الرشكات تنجذب إىل املنطقة بسبب أن بيئتها األمنية أكرث أمانا
وأكرث مالمئة لرشوط التعاقد التي تقدمها حكومة إقليم كردستان.
وبحلول نهاية الربع الحايل أصبح ما ال يقل عن ثالث من كربيات
رشكات النفط العاملية رشكاء يف الخالف بني الحكومة العراقية
وحكومة إقليم كردستان بدرجات متباينة ،مع رشكة بريتيش
برتوليوم وتوتال اللتان انضمتا إىل رشكة اكسون موبيل يف الحاجة
30
إىل وجود مخرج من املشهد القابل لالنفجار سياسيا.
ما زالت النزاعات حول السيطرة عىل بعض حقول النفط
الشاملية ،وتوزيع عائدات النفط تؤثر سلبا عىل العالقات بني
الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان إىل أن يقوم مجلس
10
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اجتمع رئيس الوزراء نوري املالكي مع مسئولني من النجف في نيسان عام  2012الستعراض خطط التنمية( .صورة احلكومة العراقية)

اجلدول 1.2
األصل اجلغرافي للنشاط التجاري اخلارجي في العراق2011 ،
�القيمة

الدولة

(باملليار دوالر)

 ٪من
اجملموع

كوريااجلنوبية

12.0

21.5

الوالياتاملتحدة

6.9

12.4

اململكةاملتحدة

4.1

7.4

هولندا

3.8

6.9

تركيا

3.7

6.6

أملانيا

3.2

5.7

جمهوريةالصنيالشعبية

3.1

5.6

اإلمارات العربية املتحدة

3.0

5.3

إيطاليا

2.8

5.1

إيران

2.2

3.9

ملحوظة :البلدان األخرى التي لديها ما يقرب من  ٪2- ٪1من حجم الصفقة املذكورة :فرنسا ،وقبرص واليابان
وروسيا والسويد والكويت واستراليا والهند ،وأوكرانيا .األرقام متأثرة بالتقريب .القيم املرتبطة بالدوالر بهذا اجلدول ال
تعكس بالضرورة قيم عقود أو اى ارتباطات أخرى ملزمة.
املصدر :مستشاري دنيا فرونتير "النشاط التجاري األجنبي في العراق :استعراض العام  ، 2012 / 3 "،2011ص.12 .

ما زالت النزاعات حول السيطرة
عىل بعض حقول النفط الشاملية،
وتوزيع عائدات النفط تؤثر سلبا
عىل العالقات بني الحكومة العراقية
وحكومة إقليم كردستان إىل أن
يقوم مجلس النواب بتمرير حزمة
قوانني النفط والغاز املتوقفة منذ
وقت طويل.

إعمار العراق
إلعادة إعمار
اخلاص إلعادة
العام اخلاص
املفتش العام
مالحظات املفتش
مالحظات
العراق

اجلدول 1.3
أكبر  5صفقات جتارية خارجية في العراق لعام 2011
باملليار دوالر

الشركة

الدولة

الوصف

القطاع

احملافظة

7.25

هانهوا

كوريااجلنوبية

 100000وحدة سكنية
واخلدمات ذات الصلة في )
بيسمايا)

العقارات

بغداد

القيمة

6.98

شركة شل
الهولندية/
ميتسوبيشي

هولندا/اليابان

البنيةتلتحتيةلسحب
الغاز في حقول النفط
اجلنوبية

الهيدروكربون

البصرة

2.60

بوير

أملانيا

ست سنوات إلعادة تأهيل
جسر املوصل

املياه

نينوى

2.30

لوكهيدمارتن

الوالياتاملتحدة

طائرات اف  16املقاتلة،
وما يتصل بها من املعدات
واخلدمات

الدفاع

غير متاح

2.00

ماجدالفطيم
القابضة

اإلمارات العربية املتحدة

مراكزالتسوق

العقارات

إقليم كردستان

ملحوظة :القيم املرتبطة بالدوالر بهذا اجلدول ال تعكس بالضرورة قيم عقود أو اى ارتباطات أخرى ملزمة.
املصدر :مستشاري دنيا فرونتير "النشاط التجاري األجنبي في العراق :استعراض العام  ، 2012 / 3 "،2011ص.27 .

النواب بتمرير حزمة قوانني النفط والغاز املتوقفة منذ وقت
طويل .ملزيد من التحليل الكامل لقضايا النفط ذات الصلة ،انظر
املادة  4من هذا التقرير.
النشاط التجاري األجنبي

مل يتمكن املفتش العام الخاص
إلعادة إعامر العراق من تحديد
ما إذا كان قد تم استالم بعض
البنود التي تم دفع مثنها بالفعل
مبا يف ذلك  10,000قطعة سالح
تحمل باليد.
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قامت رشكات من أكرث من  45دولة باالستثامر يف العراق يف عام
 ،2011باإلضافة لتلك الدول الواقعة خارج املنطقة ،مبا يف ذلك
كوريا الجنوبية والواليات املتحدة اللتان حصلتا عىل ما يبدو عىل
نسبة مئوية أكرب من الصفقات مام كانت عليه يف عام  .2010وقد
ربِح املستثمرون األجانب أكرب قدر من املال يف قطاع العقارات
السكنية ( 14.5مليار دوالر) ،تليها قطاع الهيدروكربون (12.8
مليار دوالر) والكهرباء ( 11.2مليار دوالر) ،واملياه والرصف
31
الصحي ( 4.3مليار دوالر).
جذبت محافظة البرصة الغنية بالنفط أكرث من  ٪27من النشاط
التجاري األجنبي يف كل العراق يف العام املايض ،تليها بغداد ()٪20

 Iتقرير إلى الكوجنرس  30 Iنيسان/أبريل2012 ،

وإقليم كردستان ( .)٪15شهد عام  ، 2011قليال من التدفقات
االستثامرية مرة أخرى يف محافظة د�يإىل التي مزقتها الرصاعات
( )٪2أو محافظة االنبار ذات الكثافة السكانية املنخفضة من أتباع
املذهب السني ( .)٪1.2يدرج جدول  1.2رشكات الدول املتصدرة
لالستثامر يف العراق العام املايض ،والجدول  1.3يقدم معلومات
32
عن أهم التعاقدات التجارية ،إذا ما قيست قيمتها بالدوالر.

رقابة المفتش العام
الخاص إلعادة إعمار
العراق
تقارير جديدة
يف أواخر نيسان/أبريل أصدر مكتب املفتش العام التقرير السابع
للدروس املستفادة لإعادة إعمار العراق :الدروس المستفادة من
التحقيقات .2012-2004 ،استنادا ألكرث من مثانية أعوام من الخربة
يف التحقيقات الجنائية يف العراق مبشاركة أكرث من  600حالة
مختلفة ،يحدد هذا التقرير مجموعة من الدروس املستخلصة
ويويص مبجموعة من أفضل املامرسات من أجل استخدامها
لتحقيق االستقرار يف املستقبل ،وعمليات إعادة اإلعامر (املكاتب
اإلقليمية الفرعية) لضامن أن وكاالت تطبيق القانون تتوافر لديها
الخطط واإلجراءات املالمئة قبل أن تبدأ العمل.
كام أصدر مكتب املفتش العام تقريره الخاص األول ىف الربع
السنوي الحايل عن  -تصورات قادة إعادة الإعمار عن برنامج
الاستجابة الطارئة للقائد في العراق .يقدم هذا التقرير نتائج
دراسة استقصائية لجيش الواليات املتحدة وقادة كتيبة مشاة
البحرية ومسئولون وكاالت مدنيون عن تجاربهم يف استخدام
أموال برنامج االستجابة الطارئة يف العراق .النتائج الرئيسية
تتضمن ما ييل:
•القضايا الهيكلية العالقة تعرقل التنسيق بني مسئويل إعادة
اإلعامر املدنيني والعسكريني.
•وكانت مشاريع برنامج االستجابة الطارئة بشكل عام أقل
فاعلية يف تطوير قدرات املؤسسات الحكومة العراقية.
•شملت الدراسة االستقصائية عدد كبري من قادة الكتائب
وتشري التقديرات إىل فقد بعض من أموال برنامج
االستجابة الطارئة التي أنفقت باالحتيال والفساد.
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بينت نتائج املسح أيضا الحاجة إىل إرشاك املديرين املسئولني
املحليني يف إعادة البناء يف وقت مبكر يف أثناء عملية التخطيط.
شملت الدراسة االستقصائية باإلضافة إىل ذلك كثري من القادة
العسكريني وقد أشاروا إىل أن املشاريع الصغرية ميكن أن يتم
االنتهاء منها عىل وجه الرسعة ومن األرجح أن تكون ناجحة أكرث
من الربامج ،املعقدة التي قد يستغرق وضعها وتنفيذها وقتا أطول
بكثري.
كل من هذه التقارير متاحة على املوقع www.sigir.
.mil
عمليات التدقيق

أصدر مكتب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 4
عمليات تدقيق يف الربع الحايل .وقد نرش مكتب املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق  4عدد  210من تقارير املراجعة حتى
هذا التاريخ .تقييم عمليات التدقيق هذا الربع:
•مدفوعات صندوق تنمية العراق ( )DFIالتحويل
اإللكرتوين لألموال ( .)EFTخاطب مدير سلطة االئتالف
املؤقتة ( )CPAبنك االحتياطي الفيدرايل يف نيويورك لتقديم
نحو  1100تحويل األموال اإللكرتوين مدفوعات تبلغ قيمتها
اإلجاملية  5.9مليار دوالر يف عامي  2003و  ،2004للقيام
بأنشطة التعمري التي متولها األموال العراقية املودعة يف
الحساب صندوق التنمية العراقي الرئييس .قام مكتب املفتش
العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتحليل لعدد  25من
مدفوعات تحويل األموال اإللكرتوين التي قدمت يف عام 2003
ووجد أن كلها تقريبا تتضمن املستندات الرضورية لدعم كل
عملية تحويل واردة .ولكن ألن ثالث وثائق فقط هامة كانت
مفقودة تختص باالستالم والفحص مل يتمكن مكتب املفتش
العام الخاص العادة إعامر العراق من تحديد ما إذا كانت
بعض البنود التي تم دفع مثنها تم استالمها فعال مبا يف ذلك
عرشة آالف قطعة من األسلحة املحمولة يدويا .ومن خالل
التحقيق الذي أجراه مكتب املفتش العام الخاص العادة
إعامر العراق يف املدفوعات البالغ عددها  29بنظام التحويل
اإللكرتوين التي قدمت يف سنة  2004أن املزيد من املستندات
كانت مفقودة ،لكن أكرب أربعة ملفات لثالث مدفوعات
لربنامج الغذاء العاملي ،ودفعة واحدة إلنشاء خطاب االعتامد
كانت كل املستندات املطلوبة متوفرة .لكن  11من املستندات
ال  75والتي متثل نسبة ( )٪14.6كانت مفقودة من الدفعات
ال  25املتبقية ،مام دفع مكتب املفتش العام لتوسيع نطاق
مراجعته لتغطية املدفوعات اإلضافية يف  2004ومنها 12
12
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لألنشطة املرتبطة بالحج  ،و  9للحصول عىل األسمدة
واملبيدات الحرشية .وجد مكتب املفتش العام الخاص إلعادة
إعامر العراق أن  ٪94.4من املستندات التي تثبت إنفاق مبلغ
 40.4مليون دوالر يف مدفوعات الحج كانت مفقودة ،و ٪37
من املستندات املؤيدة ل 15.8مليون دوالر ملدفوعات لألسمدة
واملبيدات الحرشية كانت مفقودة كذلك .يف حني أن مكتب
املفتش العام الخاص بإعادة إعامر العراق مل يصل إىل نتيجة
أن جرائم االحتيال والتبديد ،أو اإلساءة وقعت نتيجة للوثائق
املفقودة إال أن عدم وجود هذه الوثائق املالية الرئيسية يثري
تساؤالت خطرية تستدعي املحاسبة.
•تقدم وزارة اخلارجية في تنفيذ توصيات
املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق في
معاجلة الضوابط اإلدارية لصندوق االستجابة
السريعة ( .)QRFاجرى مكتب املفتش العام الخاص
العادة إعامر العراق يف نيسان/أبريل  2011تحقيقات
بخصوص احتامل وقوع عمليات نصب واحتيال فيام يخص
أموال صندوق االستجابة الرسيعة  .و منذ أن بدأ صندوق
االستجابة الرسيعة يف تقديم األموال السائلة للمشاريع
تعرض هذا الربنامج بشكل خاص الحتامالت التبذير واالحتيال،
وإساءة استخدام األموال ويحتاج إىل وجود ضوابط داخلية
قوية عىل إدارة الربامج ونفقات الصناديق .ويظهر تقرير
الدراسة الذي نرش يف الربع الحايل إىل أي مدى التزمت وزارة
الخارجية بتنفيذ التوصيات املقدمة من مكتب املفتش العام يف
العام املايض .تلبية لطلبات مكتب املفتش العام للحصول عىل
معلومات حول هذه القضية ،ذكر املسئولون بوزارة الخارجية
أنه تم تنفيذ هذه التوصيات ،ولكن مل يعالج بصورة مبارشة
املخاوف لدى مكتب املفتش العام .بالتايل سوف يستمر مكتب
املفتش العام الخاص بإعادة إعامر العراق يف هذا التدقيق
ودراسة وثائق وزارة الخارجية عن استخدامها لصندوق
االستجابة الرسيعة يف عامي  2007و .2008
•خطط إنفاق برنامج صندوق قوات األمن
العراقية للسنة املالية  2011و .2012هذا التقرير
يستعرض وضع  1.5مليار دوالر خصصت لربنامج صندوق
قوات األمن يف العراق من خالل وزارة الدفاع استمرار
قانون املخصصات لسنة  2011كاملة .)10-112 .ال ميكن
لهذه األموال أن تستخدم لتغطية االلتزامات الجديدة بعد
 30أيلول/سبتمرب  .2012وجد مراجعو الحسابات أن وزارة
الدفاع قد حصلت عىل  243.1مليون دوالر من السنة املالية
 2011لربنامج صندوق قوات األمن العراقية وذلك حتى
تاريخ  20آذار/مارس  .2012وباإلضافة إىل ذلك ،أبلغ مكتب
التعاون األمني العراقى مكتب املفتش العام العادة إعامر
العراق أنه بعد مراجعة متطلبات قوات األمن العراقية فإنه

وذكر مسئولني من وزارة الخارجية
أنهم قاموا بتنفيذ التعليامت لكنهم
مل يقوموا بإخطار املفتش العام الخاص
بإعادة إعامر العراق بشكل مبارش.

إعمار العراق
إلعادة إعمار
اخلاص إلعادة
العام اخلاص
املفتش العام
مالحظات املفتش
مالحظات
العراق

يتوقع اآلن أنها لن تحتاج إىل  1.5مليار دوالر بالكامل .قام
مساعد وزير الدفاع (املراقب املايل) بتقديم طلب للكونجرس
متت املوافقة عليه إلعادة برمجة ما يقرب من  345مليون دوالر
لتلبية احتياجات وزارة الدفاع وغريها .عىل الرغم من عملية
إعادة برمجة العمليات فقد خلص مكتب املفتش العام إىل أن
التحديات التي تواجهها يف إلزام برنامج صندوق قوات األمن يف
العراق تجعل من املحتمل أن يتم ترك بعض األرصدة التي مل يتم
رصفها بحلول يوم  30سبتمرب.
•إنهاء عقود فيلق املهندسني باجليش األمريكي
( .)USACEيف التقرير التايل وهو الثالث املتعلق بإنهاء
عقود فيلق املهندسني بالجيش األمرييك قرر مكتب املفتش العام
الخاص بإعادة إعامر العراق بعدم وجود التزامات غري مصفاة
باقية عىل العقود ال 55التي أنتهي من مراجعة حساباتها.
أظهرت تقارير فيلق مهنديس الجيش األمرييك املالية أن هذه
األموال قد استخدمت إما لدفع أجور املتعاقدين أو أنها الزالت
موجودة بالصناديق .بالنسبة للعقود ال 9األخرى فان املسئولني
يف فيلق مهنديس الجيش األمرييك ذكروا أنه مل تتم أي تعامالت
مالية وهذا االستنتاج تؤكده مراجعة مكتب املفتش العام الخاص
بإعادة إعامر العراق املستقل مللفات العقود.
و قد واجه مواطن بريطاين
ورشكته تتهم بالتآمر لالحتيال
عىل الواليات املتحدة ودفع
رشاوى يف مقابل تلقي أكرث من
 23مليون دوالر يف عقود من
الباطن من وزارة الدفاع.

•يف  21شباط/فرباير ،حكم عىل جون هايز بالسجن خمسة أشهر
تليها سنتني من إفراج مرشوط وأمر بدفع  12،000دوالر يف تعويض
بتهمة التآمر لرسقة معدات حكومة الواليات املتحدة (شاحنة ومولد
) بينام كان يعمل كموظف يف إحدى الرشكات يف العراق مبوجب عقد
مع وزارة الخارجية.
•يف  23شباط/فرباير ،حكم عىل يوريكا بريسيل ،زوجة الرئيس
السابق يف الجيش األمرييك إدي بريسيل  ،بالسجن ملدة ست سنوات
وثالث سنوات من إفراج مرشوط بسبب مشاركتها يف نظام رشوة
وغسل األموال التي تنطوي عىل دفع رشاوى مقابل منح من عقود
إعادة إعامر العراق .وأمرت أيضا بالتنازل عن  21مليون دوالر
والعديد من السيارات واملمتلكات .تم إثبات أن بريسيل كان مذنبا
يف مارس  2011بارتكاب جرائم متعددة ،مبا يف ذلك الرشوة والتآمر
الرتكاب الرشوة غش وتزوير الخدمات والتآمر وغسل األموال .يف وقت
سابق من هذا العام ،حكم عىل إدي بريسيل بالسجن ملدة  12عاما
لدوره يف هذه الجرائم.

•يف  28شباط/فرباير اتهم ثالثة ضباط سابقني من مقاويل وزارة
التحقيقات
الدفاع األمريكية وزوجة أحد الضباط ،وأربعة من الرعايا األجانب
وبحلول  31آذار/مارس عام  2012أمثر العمل الذي قامت به مديرية لدورهم املزعوم يف مخطط االحتيال وغسل األموال التي تتضمن
التحقيقات مبكتب املفتش العام ،وبالتعاون مع وكاالت تنفيذ القانون عقود ملشاريع إعادة اإلعامر يف العراق .كام تم توجيه  74تهمة
األمريكية ،والذي أدى إىل إعالن  86الئحة اتهام ،و 66إدانة ،واعتقال باالحتيال والنصب للمتهمني .كام اتهم أحد ضباط الرشكة وواحدة
 ،38وكذلك الغرامات التي أمرت بها املحكمة ،ومصادرات ،وغريها من الرعايا األجانب بتقديم وتلقي رشاوى غري مرشوعة من املقاولني
من الجزاءات املالية بلغت أكرث من  175مليون دوالر أمرييك .ويف املحتملني من الباطن .وباإلضافة إىل ذلك ،وجه االتهام إىل الضباط
هذا الربع السنوي ،شملت االنجازات التحقيقية الكبرية:
بالرشكة وزوجة احد الضباط بارتكاب جرائم غسل أموال متعددة.
•بتاريخ  6شباط/فرباير ،حكم عىل أريك هاميلتون وهو عضو
سابق رقيب ،يف مشاة البحرية األمريكية املدفعية بالسجن ملدة
 18شهرا بتهمة التآمر لرسقة ما ال يقل عن  55مولد كهربايئ
من القواعد العسكرية األمريكية يف العراق وقت أن كان متمركزا
هناك يف عام  .2008حكم عىل هاميلتون بالسجن ملدة  3سنوات
تحت اإلفراج املبارش وصدر أمر بأن يدفع مبلغ  124.944مليون
دوالر كتعويض.
•يف  14شباط/فرباير اعرتفت أماشا كنج ،وهى رقيب يف قوات
االحتياط بالجيش األمرييك ،بأنها مدانة يف تهمة التآمر لالحتيال
عىل الحكومة األمريكية .وقد اعرتفت بأنها قد تلقت أكرث من
 20،000دوالر من رشكة متعاقدة مع قوات الدفاع مقابل الحصول
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عىل إعداد فواتري املتعهد خارج نطاق اإلجراءات الصحيحة .مام سمح
للمقاول بالحصول عىل املال أرسع بكثري من املعتاد ،ومكنه يف نهاية
املطاف من تقديم عطاءات للحصول عىل مزيد من العقود مام كان
ال ميكن له القيام به.

 Iتقرير إلى الكوجنرس  30 Iنيسان/أبريل2012 ،

•يوم  2آذار/مارس ،حكم عىل امليجور كيفن رشوك بالجيش
األمرييك بالسجن ثالثة سنوات مع وقف التنفيذ وبدفع  47242دوالر
أمرييك كتعويض عن رسقة األموال املخصصة للمشاريع اإلنسانية
وإعادة اإلعامر يف العراق يف عامي  2004و.2005
•يف يوم  7أذار/مارس ،اعرتف مايكل روتريك وهو نقيب يف الجيش
األمرييك ،بأنه مذنب حيث أنه قبل هبات غري مرشوعة من متعاقد
عراقي .ومن بني األشياء التي تلقاها مايكل روتريك عرشة آالف دوالر
نقدا ،و 2خواتم من الفضة و 15قطعة نقدية من الذهب تبلغ قيمتها
أكرث من  10،000دوالر .لقد تلقى هذه األشياء وهو مدرك متام اإلدراك
أنها ملساعدة املقاول للحصول عىل عقد ممول من برنامج االستجابة
الطارئة .يواجه روتيك عقوبة قد تصل إيل الحبس عامني وغرامة مالية
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 250.000دوالر.
•يف  13آذار/مارس ،وجهت التهمة إىل مواطن بريطاين
ورشكته بالتآمر لالحتيال عىل الواليات املتحدة ودفع رىش يف
مقابل تلقي أكرث من  23مليون دوالر للحصول عىل عقود من
الباطن من وزارة الدفاع من أبريل  2006إىل أغسطس .2008
يزعم املتعاقد الربيطاين أنه دفع أكرث من  947،500دوالر
أمرييك يف عموالت غري مرشوعة الثنني من املوظفني العاملني
لدى واحد من كبار املتعاقدين مع حكومة الواليات املتحدة
من أجل الحصول عىل هذه العقود من الباطن عن األعامل التي
أنجزت يف دعم برنامج تطهري ذخائر التحالف .ويف مسألة ذات
صلة ،وجهت إىل مدير املتعهد الرئييس للربنامج ونائب مدير
الربنامج يف نفس اليوم تهمة التآمر للحصول عىل وقبول رشاوى
من اجل منح العقود من الباطن يف إطار برنامج تطهري ذخائر
التحالف وباالحتيال عن طريق وضع مخطط لالحتيال عىل
الحكومة األمريكية .
•يف  20اذار/مارس ،حكم عىل تريي هول ،املتعهد السابق
يف الجيش األمرييك بالسجن ملدة  39شهرا ملشاركته يف نفس
املخطط للحصول عىل الرشاوى وغسيل األموال التي أدت إىل
إدانة يوريكا بريسيل و  18آخرين معه .وقد صدر أمر بخدمة
سنة واحدة من إفراج مرشوط بعد فرتة سجنه .وباإلضافة إىل
ذلك ،أمرت املحكمة هول بالتنازل عن مبلغ 15,757000دوالر
أمرييك ،فضال عن دراجة نارية هاريل ديفيدسون وتعويضات
العقارات التجارية التي تم رشاؤها بأموال تم الحصول عليها
بصورة غري مرشوعة.
•يف  23آذار/مارس ،حكم عىل فرانسيسكو مونجيا ،احد
أفراد مشاة البحرية السابقني ،بالسجن ملدة أربعة أشهر ،تليها
ثالث سنوات إفراج مرشوط ،وأمر بدفع  30،000دوالر كتعويض
لغسل ما يقرب من  150،000دوالر يف رشاوى تلقاها رشيكه يف
املؤامرة من اثنني من املقاولني العراقيني.
•كام اعرتف ديفيد وولش يف  2نيسان/أبريل -وهو موظف
سابق بعقد مدين أمرييك -بأنه مذنب يف التآمر لرسقة  38من
املولدات العسكرية األمريكية وبيعها يف السوق السوداء العراقية.
كام وافق عىل دفع مبلغ  160،000دوالر أمرييك كتعويض إىل
الواليات املتحدة .يف حالة محاكمته سيواجه عقوبة تصل إىل
السجن خمس سنوات وغرامة  250000دوالر أمرييك.
•كام اعرتف الجيش األمرييك يف  9نيسان/أبريل بأن امليجور
كريستوفر براديل مذنب لقبوله مبلغ  20000دوالر كمكافآت
غري قانونية من املقاول املنفذ ألعامل البناء يف قاعدة عسكرية يف
14
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العراق يف عام  .2008وشملت هذه املزاعم ضد براديل التوسط لصالح
املقاول بشأن التغريات األمنية يف القاعدة التي فرضت يف نهاية املطاف
تكلفة أكرب من ذلك بكثري وإزعاج لجميع املقاولني األخرى العاملني
هناك.
يقوم مكتب املفتش العام املختص بإعادة إعامر العراق مبواصلة العمل
عىل  110تحقيق مفتوح حتى تاريخ  10نيسان/أبريل.

أمرت املحكمة هول بالتنازل عن مبلغ
 15,757,000دوالر أمرييك ،فضال
عن دراجة نارية هاريل ديفيدسون
وتعويضات من العقارات التجارية
التي تم رشاؤها بأموال حصل عليها
بصورة غري مرشوعة.
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نظرة عامة علي التمويل
حتى تاريخ  30آذار/مارس  ،2012تم توفري 213.32
مليار دوالر إلغاثة وإعادة إعامر العراق من خالل ثالثة
33
مصادر رئيسية:

الشكل 2.2

اﻟﺪﻋﻢ اﻷﻣﺮﻳيك واﻟﻌﺮاﻗﻲ واﻟﺪوﱄ ﻣﻦ ﻏري اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻹﻋامر٢٠١٢–٢٠٠٣ ،

ﺑﺎﳌﻠﻴﺎر دوﻻر

٥٠$

•ترشف سلطة االئتالف املؤقتة ( )CPAعىل األموال
العراقية وميزانية رأس املال العراقية ،والتي قد بلغت
 139.29مليار دوالر مشتملة عىل  31.88مليار دوالر
ت ّم توفريها لنفقات رأس املال يف ميزانية العراق
للعام .2012

٤٠$
٣٠$
٢٠$

•تم توفري املخصصات األمريكية ،والتي بلغت 61.11
مليار دوالر ،مشتملة عىل  2.55مليار دوالر خصصت
ضمن مخصصات العام املايل 2012
•بلغت االلتزامات الدولية من املساعدات والقروض
من املصادر غري األمريكية  12.91مليار دوالر

١٠$
٢٠١٢

٢٠١١

٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠٠٨

٢٠٠٧

٢٠٠٦

٢٠٠٥

٢٠٠٤

٢٠٠٣

٠$

ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ

الشكل 2.1

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ .ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺐ .ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ .ﻭﲤﺜﻞ ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ
ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺑﺘﻘﻮﱘ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﻴﻼﺩﻳﺔ .ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻳﻌﻜﺲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ  ٢٠٠٥-٢٠٠٣ﻭﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  ،٢٠١٢-٢٠١١ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ .٢٠١٠-٢٠٠٦
ﺃﻗﺮﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،٢٠٠٤ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻳﺘﻢ ﲤﺜﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
 ٢٠٠٤-٢٠٠٣ﲤﺜﹼﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺻﺪﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .٢٠٠٤

ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ٢٠١٢–٢٠٠٣ ،
ﺑﺎﳌﻠﻴﺎر دوﻻر

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ٢١٣٫٣٢ :ﺩﻭﻻﺭ

$12.91
ﺛﻨﺎﺋﻲ$8.60

ﺍﻧﻔﺎﻗﺎﺕ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻹﺗﻼﻑ ﺍﳌﺆﻗﺘﻰ
$12.07
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ
$139.29

ﻣﺘﻌﺪﺩ
$4.32
IRRF
$20.86

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﲤﻮﻳﻞ
ISFF
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
$20.54
$61.11
ESF $5.13
CERP $3.96
INCLE $1.68
ﺃﺧﺮﻯ $8.94

ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺭﺃﺱ
ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ
$127.23

ﻣﻠﺤﻮﻃﺔ :ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ .ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺐ
ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺸﻜﻞ .X.X

ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ;P.L. 108-7; P.L. 108-11; P.L. 108-106; P.L. 108-287; P.L. 109-13; P.L. 109-102; P.L. 109-148; P.L. 109-34 :
;P.L. 109-289; P.L. 110-28; P.L. 110-92; P.L. 110-116; P.L. 110-137; P.L. 110-149; P.L. 110-161; P.L. 110-252; P.L. 111-32
 ,P.L. 111-117; P.L. 111-118; P.L. 111-212; P.L. 112-10, P.L. 112-74; ABOﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﳌﻔﺘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳋﺎﺹ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ,BBG ;٢٠١٢/١٨/١ ,ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ
ﻃﻠﺐ ﺍﳌﻔﺘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳋﺎﺹ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ;٢٠١١/٧/٣ ,ﺗﺒﺮﻳﺮ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﳒﺮﺱ ,ﺟﺪﺍﻭﻝ ﻣﻠﺨﺺ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ,ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺎﻟﻲ  ,DCAA ;٢٠١١–٢٠٠٩ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﳌﻔﺘﺶ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳋﺎﺹ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ,ECA ;٢٠١١/٤/١٠ ,ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﳌﻔﺘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳋﺎﺹ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ,OMB ;٢٠١٠/١٤/٤ ,ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﳌﻔﺘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳋﺎﺹ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ
ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ,PM ;٢٠١٠/٢١/٦ ,ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﳌﻔﺘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳋﺎﺹ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ” ,DoS ;٢٠١١/٦/٧ ,ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﳌﻔﺘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳋﺎﺹ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ,ﺍﺠﻤﻟﻠﺪ  :١ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ,ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺎﻟﻲ ” and ,٨١٢ .p “,٢٠١٣ﺍﳌﻠﺨﺺ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ  & ١٥٠ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ,ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺎﻟﻲ  ,INL ;١٧٣ .p “,٢٠١٣ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﳌﻔﺘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳋﺎﺹ
ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ,DoJ ;٢٠١٢/٩/٤ ,ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﳌﻔﺘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳋﺎﺹ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ,NEA-I ;٢٠١٢/٣/٤ ,ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﳌﻔﺘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳋﺎﺹ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ,
 ,٢٠١٢/٢٧/٣ ,٢٠١١/١٢/٧ ,٢٠١١/١٥/٤ ,٢٠١١/٧/٤ ,٢٠١١/٥/٤ ,٢٠١١/٢٨/٩ ,٢٠١٠/٦/١٠ ,٢٠١٠/٤/١٠ﻭ  ;٢٠١٢/٢٨/٣ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺍﳌﻔﺘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻡ ” ,٠٠٧-١١ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺇﻏﺎﺛﺔ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ
ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ  :١ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﺨﻤﻟﺼﺼﺎﺕ ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﻠﻐﺎﺓ ,USACE ;٢٠١٠/٢٨/١٢ “,ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﳌﻔﺘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳋﺎﺹ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ,USAID ;٢٠١٢/٣/٤ ,ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ
ﺍﳌﻔﺘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳋﺎﺹ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ,(OUSD(C ;٢٠١٢/٢/٤ ,ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﳌﻔﺘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳋﺎﺹ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ٢٠١٠/١٤/١٠ ,ﻭ ,٢٠١٢/٢/٤ﻭ”ﻭﺯﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ,
ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻃﻠﺐ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﳌﺎﻟﻲ  ,٢٠١٢/٢ “,٢٠١٢ﺹ ,TFBSO ;٦ .ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﳌﻔﺘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳋﺎﺹ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ;٢٠١١/٤/١ ,ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳋﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ,ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ
ﺍﳌﻔﺘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳋﺎﺹ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ٢٠٠٨/٤/١ ,ﻭ  ,٢٠٠٩/٩/٤ﻭ ” ,OTAﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ,٢٠٠٥/٣٠/١٢ “,
 ,/ustreas.gov/offices/international-affairs/assistanceﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ  ;٢٠٠٩/١٦/١٠ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ,ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﳌﻔﺘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳋﺎﺹ ﻹﻋﺎﺩﺓ
ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ,USACE ;٢٠٠٩/٣/١٠ ,ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﳌﻔﺘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳋﺎﺹ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ,USAID ;٢٠٠٨/٦/١٠ ,ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﳌﻔﺘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳋﺎﺹ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ,
 ٢٠٠٩/١٢/١ﻭ ,٢٠٠٩/٨/٤ﻭ”ﺍﳌﻨﺢ ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ]ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﺧﻀﺮ[,٢٠٠٨ “,
 ,gbk.eads.usaidallnet.gov/query/do?_program=/eads/gbk/countryReport&unit=Nﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ” ،CoR ;٢٠١٠/١٥/٤ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﻟﻠﻌﺮﺍﻕ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ  ,/www.parliament.iq ,٢٠١٢/٢٣/٢ “,٢٠١٢ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ " ,GOI, CoR ;٢٠١٢/٢٣/٢ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
 ، ٢٣/٠٢/٢٠١١ "،٢٠١١ﺍﳌﺎﺩﺓ  ، ٢ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﺭﺩﺍ ﹰ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﳌﻔﺘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳋﺎﺹ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ٢٧/٦/٢٠١١ ،؛ ؛ "ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ" )ﻛﻤﺎ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ  TNAﻭﺳﻨﺖ ﻛﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  (٢٠٠٥؛ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ،ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﳌﺆﻗﺘﺔ" ،ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ
.٢٠٠٥ ،"٢٠٠٥

وللحصول عىل نظرة عامة عىل املعامل الرئيسية للفرتة
االنتقالية ،انظر الشكل  .2.1للمقارنة التاريخية بني
الدعم الذي تق ّدمه كلاً من الواليات املتحدة والعراق
والدعم الدويل إلعادة إعامر العراق ،انظر الشكل .2.2
املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 16 I

متويل الواليات املتحدة

تمويل الواليات المتحدة
قد خصصت الواليات املتحدة منذ عام  2003مبلغ  61,11مليار
دوالر لجهود اإلغاثة وإعادة إعامر العراق 34،منها  2.55مليار
دوالر متاحة يف قانون املخصصات املوحد لعام ( 2012القانون
العام .)74-112
قدّم ما يقرب من 52.18
مليار دوالر من خالل خمسة
صناديق رئيسية.

وحتى مع إضافة  2.55مليار دوالر مليزانية العام املاىل لعام 2012
إال أن إجاميل االعتامدات التي قُدمت ىف هذا التقرير الربع سنوى
أقل من التي قُدمت ىف تقرير كانون الثاين/يناير  .2012و قد نتج
هذا النقص عن إلغاء متويل برامج الدبلوماسيون والقنصليون
( )D&CPمن حساب االعتامدات الرتاكمية إلعادة إعامر العراق.
يف الفرتة من أكتوبر  2010وحتى يناير  2012ضم مكتب املفتش
العام الخاص إلعادة إعامر العراق ملف عمليات الطوارئ يف
الخارج( )OCOوهي جزء من حساب برامج الدبلوماسيون
والقنصليون يف تلك الحسابات ألن عىل األقل بعض من هذه

الشكل 2.3

األموال قد أنفقت عىل دعم أنشطة إعادة اإلعامر.
وعىل الرغم من صعوبة الفصل خالل هذا الربع السنوى بني
أعامل إعادة اإلعامر واألعامل األخرى التي استخدمت فيها
حساب برامج الدبلوماسيون والقنصليون .فقد قام املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق بإلغاء  3.27مليار دوالر يف السنة
املالية  ،2009وخالل العام املايل  ،2010والسنة املالية  2011من
تقارير حساب برامج الدبلوماسيون والقنصليون .قد تكون األرقام
الواردة يف التقارير يف كانون الثاين/يناير قد بالغت يف االعتامدات
املخصصة إلعادة اإلعامر ويرى املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق أن األرقام التي متت مراجعتها قللت من قيمة هذه
االعتامدات.
الستعراض جميع اعتامدات الواليات املتحدة ملساندة إعادة
إعامر العراق انظر الجدول .2.1

أوﺿﺎع ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ٣١/٣/٢٠١٢
ﺑﺎﳌﻠﻴﺎر دوﻻر

ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﻨﻔﻘﺔ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ١٫٥٠ :ﺩﻭﻻﺭ
INCLE

ESF
ﺩﻭﻻﺭ٠٫٤١

٪٤٧

٪٢٧

ISFF
ﺩﻭﻻﺭ٠٫٧٠

CERP
ESF
ISFF

INCLE

INCLE
CERP

 ٥٠ﺩﻭﻻﺭ

CERP

ESF

 ٤٥ﺩﻭﻻﺭ

ESF
ISFF

ISFF

 ٣٥ﺩﻭﻻﺭ
 ٣٠ﺩﻭﻻﺭ

٪١٨
IRRF
ﺩﻭﻻﺭ٠٫٢٧

 ٤٠ﺩﻭﻻﺭ

 ٢٥ﺩﻭﻻﺭ

٪٨
INCLE
ﺩﻭﻻﺭ٠٫١٢

IRRF

IRRF

IRRF

 ٢٠ﺩﻭﻻﺭ
 ١٥ﺩﻭﻻﺭ
 ١٠ﺩﻭﻻﺭ
 ٥ﺩﻭﻻﺭ

ﺍﳌﻨﻔﻘﺔ

ﺍﳌﻠﺘﺰﻡ ﺑﻬﺎ

ﺍﺨﻤﻟﺼﺼﺔ

 ٠ﺩﻭﻻﺭ

ﻣﻠﺤﻮﻃﺔ :ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ .ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺐ.
ﺍﳌﺼﺎﺩﺭP.L. 108-7; P.L. 108-11; P.L. 108-106; P.L. 108-287; P.L. 109-13; P.L. 109-102; P.L. 109-148; P.L. 109-34; P.L. 109-289; P.L. :
;110-28; P.L. 110-92; P.L. 110-116; P.L. 110-137; P.L. 110-149; P.L. 110-161; P.L. 110-252; P.L. 111-32; P.L. 111-117; P.L. 111-118
 ,P.L. 111-212; P.L. 112-10; P.L. 112-74; NEA-Iﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﳌﻔﺘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳋﺎﺹ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ,٢٠١٢/٢٧/٣ ,٢٠١١/٢٨/٩ ,
 ,USACE ;٢٠١٢/٢٨/٣ andﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﳌﻔﺘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳋﺎﺹ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ,USAID ;٢٠١٢/٣/٤ ،ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﳌﻔﺘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳋﺎﺹ
ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ,ABO ;٢٠١٢/٢/٤ ,ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﳌﻔﺘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳋﺎﺹ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ,INL ;٢٠١٢/١٨/١ ,
ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﳌﻔﺘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳋﺎﺹ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ,(OUSD(C ;٢٠١٢/٩/٤ ,ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﳌﻔﺘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳋﺎﺹ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ;٢٠١٢/٢/٤ ,ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺍﳌﻔﺘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻡ ” ,٠٠٧-١١ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺇﻏﺎﺛﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ  :١ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﺨﻤﻟﺼﺼﺎﺕ ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﻠﻐﺎﺓ“,
.٢٠١٠/٢٨/١٢
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وضع الصناديق الرئيسية
تم تقديم مبلغ وقدره  52.18مليار دوالر ىف  31آذار/مارس لعام
 2012من مبلغ قيمته كانت حواىل  61.11مليار دوالر وذلك من
خالل خمسة صناديق رئيسية حيث ال تزال ثالثة منها متاحة
35
وذلك لاللتزام بالقيام بأعامل جديدة:
•قام صندوق قوات األمن العراقية ( )ISFFبتخصيص
 20,54مليار دوالر منها  18,64مليار للوفاء بااللتزامات،
وإنفاق  17.94مليار دوالر كام توجد  1.28مليار دوالر
36
الستخدامها يف النشاطات الجديدة
•قام صندوق دعم االقتصاد ( )ESFبتخصيص  5.13مليار
دوالر منها  3.45للوفاء بالتزامات و 4,04مليار دوالر تم إنفاقها
37
و 429مليون دوالر متاحة للنشاطات الجديدة
•خصصت الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات وتطبيق
القانون  1,86مليار دوالر  1,01,مليار دوالر للوفاء
بااللتزامات ,و 0,90مليار دوالر تم إنفاقها ,وتوجد  669مليون
38
دوالر أخري متاحة للنشاطات الجديدة

متويل إعادة إعمار العراق
اجلدول 2.1
صناديق االعتماد األمريكية مباليني الدوالرات
,P.L. 108-7
P.L. 108-11
السنة املالية 2003
صناديقالتمويلالرئيسية
صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ( IRRFاألول والثاني)أ

2,475

,P.L. 108-106
والقانونالعام
108-287
السنة املالية 2004

P.L. 109-13
السنة املالية 2005

السنة املالية 2006

18,389

صندوق قوات األمن العراقية ()ISFF
صندوق دعم االقتصاد ()ESFب

5,490

3,007
1,469

برنامج االستجابة الطارئة للقائد ()CERPج

140

718

الصندوق الدولي للرقابة على اخملدرات وتطبيق القانون ()INCLE
اجملموعالفرعي

,P.L. 109-102
والقانونالعام
,109-148
والقانونالعام
109-234

708
91

2,475

18,529

6,208

5,275

برامج املساعدة األخرى
مساعدات الهجرة والالجئني ( )MRAومساعدات الهجرة والالجئني الطارئة ()ERMA

40

متويل اجليوش األجنبية ()FMF
صندوق إعادة إصالح األخطار التي تتعرض لها املوارد الطبيعية ()NRRRFد
صندوق حرية العراق (نشاطات أخرى إلعادة اإلعمار)ه

801
700

 480 .P.Lاملساعدات الغذائية (الصك  IIوغير الصك )II

368

3

هيئة مساعدات الكوارث العاملية ( )IDAوالهيئة العاملية ملساعدات الكوارث واجملاعات ()IDFA

24

7

صندوقالدميقراطية(الدميقراطية)
مساهمات الواليات املتحدة في املنظمات الدولية (مساهمات )IO
صندوق حرية العراق ()TFBSO
برامج عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ومقاومة ألرهاب ونزع األلغام والبرامج التابعة لها ()NADRو
وزارة العدل ()DoJ

37

صندوق برامج إنقاذ حياة األطفال وصحتهم ()CSH

90

املساعدات اإلنسانية والكارثية واملدنية اخلارجية ()OHDACA

9

2

برامجالتبادلالثقافيوالتعليمي

11
7

15

3

املساعدةالتقنيةللشئونالدولية

13

التدريب والتعليم العسكري الدولي ()IMET
خدمات الشرطة القضائية األمريكيةر

1

3

16

34

إذاعة احلرة العراقية
اجملموعالفرعي

5
2,069

نفقات التشغيل ذات الصلة بإعادة األعمار
سلطة االئتالف املؤقتة ( )CPAز

21
908

مكتب املشاريع والعقود()PCOس

200

مكتب التعاون األمني العراقي ()OSC-I
نفقات تشغيل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ()USAID OE

24

21

79

دعم مكتب التعاون األمني العراقي لوزارة الدفاع
صندوق حرية العراق (التكاليف اإلدارية لفرق إعادة إعمار احملافظات)
اجملموعالفرعي

21

908

24

279

عمليات الرقابة على إعادة اإلعمار
املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق ()SIGIR
وكالة التدقيق في العقود الدفاعية ()DCAAص

24

75

16

مكتب وزارة اخلارجية للمفتش العام ()DoS OIG
مكتب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية للمفتش العام ()USAID OIG

1
4

2

3

اجملموعالفرعي

4

77

3

46

اإلجمالي

4,569

19,535

6,251

5,634

5

مكتب وزارة الدفاع للمفتش العام ()DoD OIG

أاعتمد الكونغرس في البداية  18.649مليون دوالر لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق  ،2ولكن اعتمد  210مليون دوالر على أن يتم حتويلها إلى حسابات أخرى لبرامج في األردن وليبيريا والسودان .وفي السنة املالية  ،2006نقل الكونغرس ما يقرب من  10مليون دوالر إلى صندوق
إغاثة وإعادة إعمار العراق من صندوق دعم االقتصاد .وفي السنة املالية  ،2008أبطل القانون العام  252-110مبلغ  50مليون دوالر.
ب  11 -108 PLقدم  10مليون دوالر إلجراء حتقيقات في جرائم احلرب و 40مليون دوالر لتسديد حساب صندوق دعم االقتصاد ملوارد متويل اإلمدادات والسلع واخلدمات قبل الصراع في العراق.
ج عموما ً ،ال يعتمد الكونغرس برنامج االستجابة الطارئة للقائد لبلد معني ،وإمنا إلى صندوق كل من العراق وأفغانستان .ذكر املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق اعتمادات وزارة الدفاع إلى برنامج االستجابة الطارئة للقائد في العراق باعتبارها اعتمادات.
د يشمل األموال احملولة من صندوق حرية العراق (.)IFF
هيشمل األموال اخملصصة لصندوق حرية العراق مبوجب القانون العام  ،11-108الصك األول ،وحتويلها إلى أنشطة إعادة اإلعمار ،باستثناء األموال احملولة إلى صندوق إعادة إصالح األخطار التي تتعرض لها املوارد الطبيعية ،والتي مت ّ تسجيلها ضمن هذا الصندوق.
وال  20مليون دوالر املذكورة للسنة املالية  2009معتمدة مبوجب القانون العام .8-111
صذكرت وزارة العدل أن  24مليون دوالر توفرت مبوجب القانون العام  118-111والقانون العام .212-111
ز باستثناء  75مليون دوالر للمفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق مبوجب القانون العام .106-108
سمتويل دعم إعادة اإلعمار يقدّم ألنشطة مكتب املشاريع والعقود ( )PCOمبوجب القانون العام  234-109والقانون العام  28-110لتقارير املؤمتر.
ر ذكرت وكالة التدقيق في عقود وزارة الدفاع أنه مت توفير  1.98مليون دوالر في السنة املالية  2006مبوجب القانون العام .108-109
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متويل الواليات املتحدة

,P.L. 109-289
والقانونالعام
,110-5
P.L. 110-28
السنة املالية 2007

,P.L. 110-92
,P.L. 110-116
,P.L. 110-137
,P.L. 110-149
,P.L. 110-161
P.L. 110-252
السنة املالية 2008

,P.L. 110-252
P.L. 111-32
السنة املالية 2009

,P.L. 111-117
,P.L. 111-118
والقانونالعام
111-212

P.L. 112-10

P.L. 112-74

السنة املالية 2010

السنة املالية 2011

السنة املالية 2012

إجمالياالعتمادات
20,864

20,344

20,075

504

20,539

18,640

17,937

616

5,134

4,445

4,039

260

3,958

3,728

3,728

230

1,683

1,014

895

48,170

46,675

1,296

1,231

5,542

3,000

1,000

1,000

1,500

1,554

562

542

383

326

750

996

339

263

44

170

85

20

702

115

500

8,017

4,643

1,901

2,347

1,984

799

52,178

78

278

260

316

280

203

1,455

850

850

51

42

17

299

801

801

801

700

680

654

395

395

395

272

255

232

265

265

260

174

86

65

30

32

163

62

62

4

133

120

117

90

90

90

27

27

10

16

16

14

11

9

6

9

9

9

5

5

5

5,592

2,820

2,720

908

832

799

24
45

85

190

75
33

38

30

50

50

74

19

16

36

30

23

26

8

13

10

5

7

7

7

8

7

1

2

2

2

2

2

33

44

2

2

1

416

602

468

3

444

380

1,142

630
37

امللزمة

املنفقة

املنتهية

1,611

179

48

830
41

48

52

767

41

51

524

524

54

408
129

129

100

100
48

52

180

578

2,899

832

799

35

3

44

23

22

20

245

222

214

14

14

13

24

30

111

111

111

3

4

6

7

5

3

7

4

7

9

35
29
26

21
55

48

67

61

57

29

445

333

325

9,256

5,333

2,484

2,904

2,601

2,548

61,114

52,155

50,519

1,611

املصادرP.L. 108-7; P.L. 108-11; P.L. 108-106; P.L. 108-287; P.L. 109-13; P.L. 109-102; P.L. 109-148; P.L. 109-34; P.L. 109-289; P.L. 110-28; P.L. 110-92; P.L. 110-116; P.L. 110-137; P.L. 110-149; P.L. 110-161; P.L. 110-252; :
,P.L. 111-32; P.L. 111-117; P.L. 111-118; P.L. 111-212; P.L. 112-10
والقانون العام  ,ABO ;74-112ردا على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق احلصول على بيانات بتاريخ ,BBG ;2012/18/1 ,ردا على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق احلصول على بيانات بتاريخ ,DCAA ;2011/7/3 ,ردا على طلب املفتش العام اخلاص
إلعادة إعمار العراق احلصول على بيانات بتاريخ ,ECA ;2011/4/10 ,ردا على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق احلصول على بيانات بتاريخ ,OMB ;2010/14/4 ,ردا على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق احلصول على بيانات بتاريخ ,PM ;2010/21/6 ,ردا
على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق احلصول على بيانات بتاريخ“ ,DoS ;2011/6/7 ,تبرير ميزانية الكونغرس ,اجمللد  :1عمليات وزارة اخلارجية ,السنة املالية  ”,2013صفحة  ,81و “مهمة ملخص امليزانية التنفيذي  & 150البرامج الدولية األخرى ,السنة املالية
 ”,2013صفحة  ,INL ;173ردا ً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ ,DoJ ;2012/9/4 ,ردا ً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ ,NEA-I ;2012/3/4 ,ردا ً على طلب البيانات الصادر عن املفتش
العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ ,2012/27/3 ,2011/15/4 ,2011/28/9 ,2010/6/10 ,2010/4/10 ,و  ;2012/28/3عمليات تدقيق املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق “ ,007-11صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق  :1تقرير حول اخملصصات ,اإلنفاقات واألموال امللغاة”,
 ,USACE ;2010/28/12ردا ً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ ,USAID ;2012/3/4 ,ردا ً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ;  ,)OUSD(Cردا ً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص
إلعادة إعمار العراق بتاريخ ,2012/2/4 and 2010/14/10 ,و “وزارة الدفاع األمريكية ،طلب ميزانية السنة املالية  ،2013استعراض ,2012/2 ”,صفحة  ,TFBSO ;5-6ردا ً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ ;2011/4/1 ,اخلزانة األمريكية,
“ ,OTAاستعراض مكتب املساعدة التقنية ,/ustreas.gov/offices/international-affairs/assistance ,2005/30/12 ”,الرجوع إليه في  ;2009/16/10السفارة األمريكية في بغداد ,ردا ً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ,
 ,USACE ;2009/3/10ردا ً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ“ ,USAID ;2008/6/10 ,قروض ومنح الواليات املتحدة اخلارجية [الكتاب األخضر]gbk.eads.usaidallnet.gov/query/do?_program=/eads/gbk/ ,2008 ”,
 ,countryReport&unit=Nالرجوع إليه في “ ,201/15/4تبرير ميزانية الكونغرس ,جداول ملخص املساعدة األجنبية ,2011–2009 FY ”,وردا ً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ ,2009/8/4 ,2009/12/1 ,و.2012/2/4
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مل يعد اثنان من الصناديق الكربى متاحا لاللتزام بتنفيذ أنشطة
جديدة:
•خصص صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق  20.86 -مليار
دوالر  20,34مليار دوالر للوفاء بااللتزامات 20,8 ,مليار تم
39
إنفاقها
•خصص برنامج االستجابة الطارئة للقائد  3,96 -مليار دوالر
 3,73مليار دوالر للوفاء بااللتزامات 3,73 ,مليار دوالر تم
40
إنفاقها
وبحلول  31آذار/مارس  2012ظلت  1.50مليار دوالر من مجموع
أموال الصناديق الخمسة الكربى غري امل ُنفقة .إللقاء نظرة عىل وضع
الصناديق الخمس الرئيسية ،انظر الشكل رقم  .2.3للمزيد من
التفاصيل عىل الصناديق الرئيسة الخمسة انظر امللحق ج.
أتاح أيضاً الكونجرس  8.94مليار دوالر من عدة قنوات متويلية
صغرية 41.وترد هذه الصناديق الصغرية يف الجدول .2.1

االلتزامات الحالية
واإلنفاقات
ويف الربع من العام الحايل خصصت املنظامت  60مليون دوالر
أمرييك و  190مليون دوالر للوفاء بااللتزامات من أموال الصناديق
الثالثة النشطة الكربى إلعادة اإلعامر .أكرث من نصف هذه
االلتزامات من هذه الصناديق كانت من الهيئة الدولية ملراقبة
املخدرات وتطبيق القانون والتي تضم  27مليون دوالر (ومتثل
 %45من مجموع االلتزامات الربع سنوية) خصصت لربنامج تطوير
الرشطة ( .)PDPخصص برنامج تطوير الرشطة أكرب مبلغ يف هذا
الربع ويبلغ  69مليون دوالر أو ما ميثل نسبة  %36من إجاميل
نفقات الصناديق الثالثة النشطة .ومن النفقات الكبرية األخرى
التي خصصت لربنامج العمل املجتمعي  24مليون دوالر وبرنامج
النمو االقتصادي التجاري ( 16مليون دوالر) ودعم مشاريع صندوق
42
قوات األمن العراقية التي تدعم وزارة الدفاع (  21مليون دوالر).
لتفاصيل الصناديق والفئات انظر الجدول رقم  .2.2للحصول عىل
تفاصيل كاملة عن الصناديق ،والفئة ،والربامج ،انظر امللحق ج.

تمويل السنة المالية  2012و
وطلب ميزانية السنة المالية 2013
عىل الرغم من أن قانون االعتامدات امل ُوحدة لعام  2012خصص
مبالغ محددة لتمويل صناديق معينة بالعراق وتم متويل بعض

الربامج عىل أساس عاملي ،وترك األمر للوكاالت لتحديد الكيفية التي
ميكن بها تخصيص التمويل بني مختلف الدول .منذ أن وقع الرئيس باراك
أوباما القانون العام ليصبح قانونا يف  23كانون األول/ديسمرب ،2011
قدمت الوكاالت مخصصاتها املقدرة ملعظم الصناديق .إن مبلغ ال2.55
مليار دوالر أمرييك املنصوص عليه للسنة املالية  2012كان متاحا لربنامج
إغاثة وإعادة إعامر العراق بأقل من  0,52مليار دوالر أقل من طلب
اإلدارة البالغ  3,06مليار دوالر للعام املايل  ,2012ولكنه تقريبا نفس
املبلغ  2,65مليار دوالر الذي كان متاحا يف ميزانية العام املايل .2011
ومبلغ  2,55مليار دوالر يف العام املايل  2011ال تشمل  3,49مليار دوالر
لربامج الدبلوماسيون والقنصليون ،واألمن السفارة ،والبناء ،وحسابات
الصيانة – أو التمويالت اإلضافية لنفقات العمليات العسكرية التى تقوم
43
بدعم أنشطة إعادة اإلعامر.
أصدرت اإلدارة طلبها مليزانية الكونجرس للسنة املالية  44 ،2013بقيمة
 2.69مليار دوالر إلعادة إعامر العراق زذلك يف  13شباط/فرباير عام
 45 .2012للمقارنة بني طلبات امليزانية الصادرة عن اإلدارة للعام املايل
 2013والعام املايل  2012واملبالغ املتاحة لربامج إغاثة وإعادة إعامر
العراق يف السنة املالية  2011والسنة املالية  ،2012انظر الجدول .2.3
وبناءا عىل إفادات وزارة الخارجية للعام املايل  – 2011قبل انسحاب
القوات األمريكية من العراق – قد أنفقت الحكومة األمريكية ما يقدر
إجامليًا ب  48مليار دوالر .بالنسبة للعام املايل  2013فان اقرتاح اإلدارة
عىل مستوى الحكومة عىل طلب العراق هو أقل من  8مليار دوالر ،مبا يف
46
ذلك نفقات التشغيل ،والذي انخفض بأكرث من  ٪80يف غضون عامني.

أنفق برنامج تطوير الرشطة
أكرب مبلغ يف هذا الربع ويبلغ
 69مليون دوالر أو ما ميثل
نسبة  %36من إجاميل نفقات
الصناديق الثالثة النشطة.

الصندوق الدولي للرقابة على المخدرات
وتطبيق القانون
يف األول من ترشين األول/أكتوبر  2011قامت وزارة الدفاع ()DoD
بنقل مسئولية وزارة الخارجية إلدارة برنامج تطوير الرشطة عىل اعتبار
أنها ستخلف الواليات املتحدة يف التدريب الرشطي والعسكري مع الرتكيز
عىل زيادة قدرة وزارة الداخلية والرشطة العراقية 47.بالنسبة للعام املايل
 ،2012طلبت اإلدارة  1.00مليار دوالر لدعم ملف عمليات الطوارئ يف
الخارج الالزم لدعم الهيئة الدولية ملكافحة املخدرات وتطبيق القانون
ملدة سنة كاملة من العمليات التي يقوم بها برنامج تطوير الرشطة
وبرنامج العدالة الجنائية يف العراق 48.عىل الرغم من أن القانون العام
 74-112تم رصد  984مليون دوالر يف جميع أنحاء العامل تحت عنوان
عمليات الطوارئ الخارجية وقامت وزارة الخارجية يف وقت الحق
بتخصيص حوايل  500مليون دوالر من هذا املبلغ لربنامج تطوير الرشطة
49
يف العراق.
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اجلدول 2.2
االلتزامات والنفقات من الصناديق الرئيسية ،حتى تاريخ 31/3/2012
مباليني الدوالرات

أوضاعالصناديق
الصندوق

الفئة

مجموعة النشاط الفرعية/البرنامج

امللتزم بها

صندوق قوات األمن
العراقية

الدفاع

لوازم التعزيز

2,528.3

2,380.5

أخرى

8,631.4

8,405.9

اجملموع الفرعي

11,159.7

10,786.5

اجملموع الفرعي

6,617.1

6,326.7

األنشطة التابعة

863.0

823.8

18,639.8

17,937.0

العمل اجملتمعي

450.4

402.7

مشاريع PRT/PRDC

الداخلية
إجمالي صندوق قوات األمن
العراقية
ESF

األمن

السياسية

االقتصاد

امللزمة
22.3

20.7

0.5

3.1

22.8

23.8
1.7

22.8

25.5
24.0

604.2

580.2

2.7

8.0

أخرى

1,593.8

1,530.5

0.7-

4.0

اجملموع الفرعي

2,648.3

2,513.4

2.0

36.0

0.7

11.0

الدميقراطية واجملتمع املدني

263.6

232.1

ترابط اإلصالح اإلداري

82.3

12.5

8.0

أخرى

620.3

578.6

2.0

اجملموع الفرعي

966.2

823.2

جتارة التنمية االقتصادية في احملافظات

156.1

115.6

16.0

إمناء تنمية األعمال الزراعية

169.8

149.3

5.0

أخرى

495.8

431.9

6.0

اجملموع الفرعي

821.7

696.8

27.0

0.7

20.0

الدعم الشخصي

8.8

5.9

4,445.0

4,039.3

2.8

84.0

مستشاري الشرطة

587.2

544.7

27.0

68.6

أخرى

199.1

155.3

0.1

5.5

اجملموع الفرعي

786.3

700.0

27.1

74.1

اجملموع الفرعي

181.0

165.9

أخرى

تطوير البرنامج والدعم

45.7

29.2

مكافحة اخملدرات

مكافحة اخملدرات

1.0

إجمالي صندوق دعم االقتصاد
INCLE

املنفقة

التغيير ربع السنوي
املنفقة

العدالة اجلنائية

التصحيحات

إجمالي الصندوق الدولي
للرقابة على اخملدرات وتطبيق
القانون
اإلجمالي

1.0

2.5
7.7

3.3

1,014.0

895.1

34.7

79.9

24,098.8

22,871.5

60.3

189.8

ملحوظة :لم يتم تدقيق البيانات .األرقام متأثرة بالتقريب .تشمل التصنيفات على الوزارة (صندوق قوات األمن العراقية) ،والتتبع (صندوق دعم االقتصاد) ،والقطاع (الصندوق الدولي للرقابة على اخملدرات وتطبيق القانون).
املصادر ,)OUSD(C :ردا ً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ ,USAID ;2012/2/4 and 2012/18/1 ,ردا ً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ ,2012/16/1 ,2011/29/12 ,و  ,NEA-I ;2012/2/4ردا ً على طلب البيانات الصادر
عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ ,2012/3/1 ,2011/30/12 ,2011/29/12 ,2011/28/9 ,و  ,USACE ;2012/27/3ردا ً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ ,INL ;2012/3/4 ,ردا ً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق
بتاريخ 2012/10/1 ,و.2012/9/4

وميكن ملكتب وزارة الخارجية ملكافحة املخدرات دولياً وشؤون
تطبيق القانون ( )INLتعيني أموال إضافية من ميزانية السنة
املالية لها عام  2012لربنامج تطوير الرشطة وغريها من الربامج
التي تجري حاليا يف العراق.
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وقد طلبت اإلدارة  850مليون دوالر يف العام املايل  2013لتمويل
الهيئة الدولية ملكافحة املخدرات وتطبيق القانون وذلك لدعم
برنامج تطوير الرشطة وبرامج مكتب شئون املخدرات وإنفاذ
القانون التي تدعم سيادة القانون والعمل عىل بناء القدرات يف

متويل إعادة إعمار العراق

اجلدول 2.3
اخملصصات والطلبات للعراق ،العام املالي -2011العام املالي 2013
مباليني الدوالرات

السنة املالية 2011

السنة املالية 2013

السنة املالية 2012
الطلب

الدفاع

الصندوق

االعتمادات

نفقات تشغيل مكتب التعاون األمني العراقي

129.1

صندوق قوات األمن العراقية

1,500.0

برنامج االستجابة الطارئة للقائد
اجملموعالفرعي
املدنيني

OCO

اإلجمالي

االعتمادات

524.0

524.0

524.0

األساسي

OCO
508.0

508.0

44.0

25.0

25.0

1,673.1

549.0

549.0

524.0

508.0

508.0

1,000.0

1,000.0

850.0

911.0

911.0

1,000.0

1,000.0

500.0

850.0

850.0

متويل اجليش األجنبي
الصندوق الدولي للرقابة على اخملدرات وتطبيق القانون

اإلجمالي

األساسي

الطلب
اإلجمالي

114.6

صندوق دعم االقتصاد

325.7

325.7

325.7

299.4

262.9

262.9

نفقات تشغيل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

51.3

75.4

75.4

53.9

66.2

66.2

املساهمات في املنظمات الدولية

33.3

44.3

44.3

44.3

44.3

44.3

برامج عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ومقاومة
اإلرهاب ونزع األلغام والبرامج التابعة لها

29.8

30.3

30.3

برامجالتبادلالثقافيوالتعليمي

7.5

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

مكتب وزارة اخلارجية لدى املفتش العام

4.9

9.2

9.2

9.2

6.1

6.1

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

التدريب والتعليم العسكري الدولي

1.7

املساعدة الدولية في حاالت الكوارث

17.3

املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

22.0

مساعدة الهجرة والالجئني

280.0

اجملموعالفرعي

32.4

32.4

18.5

18.5

31.9

19.5
202.6

888.2

496.0

2,018.5

2,514.5

2,019.8

418.9

1,761.0

2,179.9

2,561.3

496.0

2,567.5

3,063.5

2,543.8

418.9

2,269.0

2,687.9

كافيا للعراق ،فإن "رقم" اخملصصات املبني في هذا اجلدول هو املبلغ الذي خصصته الوكالة للعراق من مجموع املبلغ في صندوق .طلب املفتش العام مليزانية السنة املالية  2012كان  18.5مليون دوالر من التمويل ملدة سنتني لتغطية جميع
ملحوظة :في احلاالت التي لم يخصص فيها الكوجنرس مبلغًا ً
احتياجات ميزانية املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق حلني إغالقها املتوقع في كانون األول/ديسمبر عام  .2012ومن هذا املبلغ ،طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق  16.3مليون دوالر لتمويل نفقات تشغيل السنة املالية  ،2012و 2.2مليون دوالر لنفقات التشغيل في الربع األول من العام
املالي  .2013وفقا لوزارة اخلارجية ،لم يتم طلب أموال مساعدة الهجرة والالجئني وال تخصيصها حسب الدولة أو السكان .ومت تخصيص املبالغ اخملصصة مبجرد اعتماد األموال وميكن تعديلها مع تغير االحتياجات على مدار السنة .اجلدول ال يتضمن النفقات التشغيلية لوزارة العدل األمريكية ،أو خدمة
جهاز الشرطة األمريكي ،أو وكالة التدقيق في عقود الدفاع.
املصادر" ،)OUSD (C :الواليات املتحدة ،وزارة الدفاع ،نظرة عامة على طلب ميزانية السنة املالية  ،2012/2 "2013ص5-6 .؛ وزارة اخلارجية" ،امللخص التنفيذي للميزانية املهمة  150وغيرها من البرامج الدولية ،في السنة املالية  "،2013ص 173 ،158 ،148 ،147؛ وزارة اخلارجية" ،تبرير ميزانية الكونغرس
واملساعدات اخلارجية ،جداول التلخيص ،السنة املالية  "،2013ص 101 ،24 ،17 ،10؛ وزارة اخلارجية" ،تبرير امليزانية في الكونغرس ،اجمللد  :1عمليات وزارة اخلارجية ,السنة املالية  ”,2013ص812 .؛ " ،)OUSD (Cالسنة املالية  2012نظرة عامة على طلب امليزانية للسنة املالية  ،2012/2 "،2012ص6 .؛
مجلس النواب األمريكي" ،قانون مخصصات وزارة الدفاع ،عام  "،2012تقرير  ،110-112ص298 .؛ وزارة اخلارجية" ،تبرير ميزانية الكونغرس ،اجمللد  :2العمليات األجنبية ،السنة املالية " ،2012ص 190 ،188 ،101 ،99؛ وزارة اخلارجية "،تبرير ميزانية الكونغرس ،املساعدات اخلارجية ،جداول ملخص السنة املالية
" ،2012ص 101 ،25؛ وزارة اخلارجية "،تبرير امليزانية في الكونغرس ،اجمللد  :1عمليات وزارة اخلارجية األمريكية ،السنة املالية " ،2012ص779 .؛ املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق" ،ميزانية السنة املالية  ،"2012ص1 .؛  ،NEA-Iردا ً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق
بتاريخ 07/07/2011 ،و ،ABO ،27/03/2012ردا ً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ ،18/1/2012 ،القانون العام .74-112 .P.L ;10-112 .P.L ;383-111

إطار قطاع العدالة 50.ملزيد من املعلومات عن هذه الربامج انظر الجزء
 3من هذا التقرير.

أو صناديق الحكومة العراقية .يعمل مكتب التعاون األمني بالعراق مبثابة
وكيل لوكالة الدفاع والتعاون األمني يف إدارة كل من صندوق التمويل
51
العسكري الخارجي ومكتب وزارة الخارجية للنزاعات وتحقيق االستقرار.

تمويل البرامج تحت إدارة مكتب التعاون
األمني بالعراق
يدير مكتب التعاون األمني بالعراق( )OSC-Iاثنني من الصناديق
الجديدة للمساعدة األمنية يف العراق وهام :صندوق قوات األمن
العراقية وصندوق متويل الربامج العسكرية األجنبية ( .)FMFكام
يدير مكتب التعاون األمني بالعراق صندوق متويل الربامج العسكرية
األجنبية ( )FMFوالذي يستطيع العراق من خالله الحصول من
الواليات املتحدة عىل معدات الدفاع ،والتدريب ،والخدمات باستخدام
صناديق قوات األمن العراقية ،وصندوق التمويل العسكري الخارجي،

وطلبت اإلدارة  524مليون دوالر لتمويل السنة املالية  2012لتمويل صندوق
عمليات الطوارئ يف الخارج ولدعم التكاليف التشغيلية املتوقعة لبدء تشغيل
مكتب التعاون األمني بالعراق .القانون العام  74-112قدمت هذا املبلغ تحت
عنوان "عمليات التشغيل والصيانة ،وسالح الجو" 52.تشمل امليزانية املطلوبة
من اإلدارة للعام املايل  2013عىل  508مليون دوالر لتمويل صندوق عمليات
الطوارئ يف الخارج ولتمويل عمليات بدء تشغيل مكتب التعاون األمني
53
بالعراق.
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متويل الواليات املتحدة

صندوق قوات األمن العراقية

تمويل الجيش األجنبي

املخصصات املستمرة لوزارة الدفاع ملدة سنة كاملة ( ،2011القانون
العام  )10-112تم تخصيص  1.5مليار دوالر الستخدام صناديق قوات
األمن العراقية مع املوعد النهايئ إللزام التمويل بحلول  30أيلول/سبتمرب
عام  54 .2012يف ذلك الوقت ،أيّا من األموال املتبقية غري امللتزم بها
تنتهي ومل يعد من املمكن استخدامها اللتزامات جديدة .مل يطلب من
55
صناديق قوات األمن العراقية يف العام املايل  2012وال .2013

انتقلت املسؤولية عن برامج املساعدات العسكرية من وزارة الدفاع
إىل وزارة الخارجية 60.عىل الرغم من أنه مل يطلب من برنامج صناديق
قوات األمن العراقية للسنة املالية لعام  2012أو السنة املالية .2013
 61طلبت اإلدارة  1،00مليار دوالر يف شكل منح للعراق 62.خالل العام
املايل  2012لربنامج التمويل العسكري الخارجي ،والذي يعمل يف جميع
أنحاء العامل ،ويقدم منحا وقروض ملساعدة البلدان املنتجة يف الواليات
املتحدة لرشاء األسلحة واملعدات الدفاعية والخدمات الدفاعية،
والتدريب العسكري 63.القانون العام  74-112تم رصد  1.1مليار دوالر
تحت عنوان لتمويل صندوق عمليات الطوارئ يف الخارج خالل العام
املايل  2012عن التمويل العسكري الخارجي يف جميع أنحاء العامل،
64
وخصصت وزارة الخارجية  850مليون دوالر من هذا املبلغ للعراق.
وتتم إدارة الربنامج عن طريق مكتب التعاون األمني بالعراق بتوجيه
65
سيايس من قبل وزارة الخارجية.

قانون تفويض الدفاع الوطني الصادر يف السنة املالية )383-111 2011
تم تقليص املبلغ للعام املايل  2011املتاح لاللتزام لصناديق قوات
األمن العراقية إىل  1مليار دوالر حتى أن وزير الدفاع ذكر يف شهادته
أمام الكونجرس بأن حكومة العراق ( )GOIقد أظهرت التزامات لبناء
القدرات اللوجستية والصيانة لقوات األمن العراقية ( )ISFوتطوير
القدرات املؤسسية إلدارة مثل هذه القوات بشكل مستقل ،وتطوير
ثقافة االكتفاء الذايت من املعدات التي قدمتها الواليات املتحدة أو
الحصول عليها مبساعدة الواليات املتحدة .يجب أن تشتمل الشهادات
عىل وصف لإلجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية ،والتي تدعم
56
إصدار هذه الشهادات من وجهة نظر وزيرة الخارجية.

ُمنحت وزارة الدفاع ىف  6آذار/
مارس عام  2012السلطة
إلعادة برمجة استخدامات نحو
 345مليون دوالر من أموال
صندوق قوات األمن العراقية
لتمويل أولويات أخرى.
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أصدر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف هذا الربع تقريرا
مؤقتا عن حالة صناديق قوات األمن العراقية للسنة املالية  2011التي
تناقش توصية وزارة الدفاع إلعادة النظر يف جزء من برنامج صناديق
قوات األمن العراقية املخصصة مبوجب القانون العام  10-112فام
يخص برامج وزارة الدفاع األخرى 57.فإن برامج مكتب التعاون األمني
بالعراق مل تكن تتوقع من أن الحكومة العراقية ستلبى املتطلبات
الالزمة للتصديق عىل االلتزام باملبلغ النهايئ  500مليون دوالر من املبلغ
املخصص .ومع ذلك ،فقد أفاد مكتب التعاون األمني بالعراق ىف هذا
الربع من العام الحايل "املحادثات اإليجابية التي حدثت مؤخرا والتي
تشري إىل أن الحكومة العراقية قد تكون متجهة نحو تجديد االلتزامات
اللوجيستية ،والصيانة ،واالكتفاء الذايت 58.وقد أبلغ وكيل وزارة الدفاع
الكونجرس عن نية وزارة الدفاع إلعادة النظر يف جزء من برنامج
صناديق قوات األمن العراقيةُ .منحت وزارة الدفاع ىف  6آذار/مارس
عام  2012السلطة إلعادة برمجة نحو  345مليون دوالر من صناديق
قوات األمن العراقية لتمويل أولويات أخرى .ويتم حاليا مراجعة خطة
إنفاق يجري إعدادها 59.للحصول عىل ملخص لتدقيق املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق ،انظر الباب  5من هذا التقرير.
ملناقشة التزامات ونفقات برنامج صناديق قوات األمن العراقية من
خالل الربامج التي يديرها مكتب التعاون األمني بالعراق انظر الباب 3
من هذا التقرير.
 Iتقرير إلى الكوجنرس  30 Iنيسان/أبريل2012 ،

و قد طلبت اإلدارة  911مليون دوالر يف السنة املالية  2013للتمويل
العسكري الخارجي للعراق 66.ووفقا لوزارة الخارجية سوف تستخدم
لتمويل العراق لسد الفجوات يف القدرات األساسية الدنيا لدى قوى
األمن الداخيل ،ودعم تطوير قدرات النقل واإلمداد الدائم واملؤسسات
للحفاظ عىل االستثامرات األمريكية والعراقية يف مرحلة ما بعد الحرب،
وتعزيز الرشاكة اإلسرتاتيجية الطويلة األمد بني الواليات املتحدة
والعراق 67.من بني  911مليون دوالر املطلوبة للسنة املالية ،2013
سيتم استخدام  11مليون دوالر لدفع التكاليف اإلدارية ملكتب التعاون
األمني بالعراق و املوظفني الذين يدعمون برامج التمويل العسكري
68
الخارجي.
صندوق دعم االقتصاد
وطلبت اإلدارة  326مليون دوالر للعراق يف السنة املالية  2012لربنامج
العمل املجتمعي للعراق 69.القانون العام  74-112خصص  5.76مليون
دوالر لربامج صندوق دعم االقتصاد عىل مستوى العامل 70،للعام املايل
 2012وقد خصصت وزارة الخارجية  299مليون دوالر من ذلك املبلغ
71
للعراق.
وبالنسبة للسنة املالية  ،2013طلبت اإلدارة  263مليون دوالر من
صندوق دعم االقتصاد لدعم جهود بناء القدرات يف الحكومات العراقية
املركزية واإلقليمية ،ولتمويل برامج مكافحة الفساد ،وتشجيع النمو
الواسع لالقتصاد وتنويعه ،مبا يف ذلك تطوير القطاع الزراعي يف العراق
وتعزيز اقصاد القطاع الخاص العراقي◆72.

متويل إعادة إعمار العراق

التمويلالعراقي
بحلول  13آذار/مارس  2012قدم العراق  139.29مليار دوالر
التوفيق بين األموال العراقية
لجهود اإلغاثة وإعادة اإلعامر من خالل اتفاقية السالم الشامل من للمشاريعاألمريكية
األموال العراقية يف الفرتة من  1207( 2004-2003مليار دوالر)
من ميزانيات رأس املال السنوي للحكومة العراقية يف 2003
حتى  127,23 2012مليار دوالر أمرييك ويشمل هذا املجموع
 31,88مليار دوالر قدمت يف ميزانية رأس مال الحكومة العراقية
للعام املايل  2012والذي يتوافق عىل نحو متزامن مع التقويم
74
امليالدي.

ميزانية وإيرادات الحكومة
العراقية
أقر مجلس النواب (الحكومة العراقية) ( )CoRيف الربع السنوي
الحايل أن امليزانية الوطنية لعام  2012تبلغ (100,45مليار دوالر)
مع عجز متوقع يقدر ب 12.69مليار دوالر .تفرتض ميزانية عام
 2012أن اإليرادات ،مبا يف ذلك النفط واملصادر الغري نفطية،
ستبلغ  87,76مليار دوالر أمرييك  .هذه اإليرادات املتوقعة تم
تقديرها عىل أساس السعر املتوقع ب 85دوالرا للربميل الواحد من
النفط الخام وحجم الصادرات مبعدل  2.6مليون برميل يف اليوم
الواحد أي حوايل  450.000برميل يف اليوم وهذا أكرث من معدالت
التصدير يوميا خالل النصف الثاين من عام  .2011وهكذا فإن
ميزانية الحكومة العراقية لعام  2012بالتايل تفرتض أن عائدات
النفط عىل مدار عام كامل تبلغ  80,67مليار دوالر 75.خالل األشهر
الثالثة األوىل من عام 2012حيث تلقت الحكومة  19,27مليار
دوالر من عائدات النفط .وهذا الرقم ميثل زيادة قدرها  %18عن
نفس الربع من عام  2011حيث بلغ إجاميل عائدات النفط 16,31
76
مليار دوالر.
وقد أقر مجلس النواب مبلغ  31,88مليار دوالر لالستثامر يف
املشاريع الرأساملية و 68.56مليار دوالر يف اإلنفاق التشغييل.
التغيري يف استثامر رأس املال ميثل زيادة بنسبة  ٪24عن ميزانية
عام  .2011بني عامي  2005و  ،2012زادت حصة االستثامرات
الرأساملية للميزانية العراقية من  ٪14إىل  .٪32إن زيادة اإلنفاق
التشغييل بقيمة  11,18مليار دوالر أي بنسبة تبلغ ()٪20
باملقارنة مع ميزانية  ،2011مدفوعة بزيادة قدرها (4,86 )٪40
مليار دوالر يف املبلغ املخصص لوزارة املالية ،فضال عن  1.87مليار
77
دوالر ( )٪30زيادة يف املبلغ املخصص لوزارة الداخلية.

قامت الواليات املتحدة يف وقت سابق بتمويل مشاريع إعادة
اإلعامر يف العراق والتي غالبا ما فشلت يف التسليم ،أو فشلت
بعد وقت قصري بسبب عزوف العراقيني عنها عىل املستوى املحيل
وعدم وجود املوارد أو املهارات الالزمة للحفاظ عىل العمليات
املعقدة من مشاريع إعادة اإلعامر 78.ويف الفرتة من عام 2005
حتى عام  ،2007جمعت الحكومة العراقية من فائض امليزانية
الرتاكمية ما يقدر ب  29مليار دوالر جزئيا منه ألنها مل تنفق
ميزانياتها االستثامرية بالكامل 79.يف السنة املالية  ،2008فقد طلب
الكونجرس أوال  -مع بعض االستثناءات -رصد متويل املساعدات
الخارجية للمدنيني إلعادة اإلعامر يف العراق أن مياثل املساهامت
املالية من الحكومة العراقية 80.وقد طبقت رشوط مشابهه لجميع
االعتامدات الحقا عىل جميع املخصصات لعمليات إعادة اإلعامر
املدنية 81.يف قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة املالية 2011
أضاف الكونجرس رشطا لتقاسم متطلبات تكاليف املشاريع التي
82
ميولها صندوق قوات األمن العراقية.
التوفيق بين برامج الحكومة العراقية
وبين وزارة الخارجية

قانون املخصصات التكميلية  2008القانون العام ،)252-110
طالب الكونجرس أن تكون األموال املنصوص عليها يف هذا
القانون لتقديم املساعدة إىل العراق مثل صندوق دعم االقتصاد
وحساب الصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات وتطبيق القانون
أن تقابلها مدفوعات مامثلة عن طريق الحكومة العراقية "عىل
83
أساس الدوالر مقابل الدوالر ،والذي يخضع لبعض االستثناءات.
يف نيسان/أبريل  ،2009أصدرت وزارة الخارجية املبادئ التوجيهية
عن مشاركة الحكومة العراقية املالية يف هذه األنشطة التي متولها
الواليات املتحدة 84،وقد حددت أنها قد تكون إما مساهامت
نقدية مبارشة (أي نقدا) أو عينية مثل (قطعة أرض للمساهمة
يف تحقيق هذا املرشوع) .ويجب تحديد هذا النوع من املشاركة
املالية قبل إلزام الواليات املتحدة بأموال املساعدة ،ويتطلب
أن تكون اإللتزامات باملثل أي مبا ال يقل عن  ٪50من التكاليف
الكلية لربامج أو مشاريع تعود بالنفع بشكل مبارش أو مبشاركة
85
الحكومة املركزية العراقية.
القانون العام تم تحديد أنواع الربامج األربعة التي كانت
معفاة من رشط املشاركة ،مثل مساعدة الالجئني وتعزيز
الدميقراطية .وشملت املبادئ التوجيهية لوزارة الخارجية ثالثة
أنواع إضافية من الربامج لدعم اإلعفاء للقطاع الخاص ،ومنع
الرصاعات ،وتقييم فعالية الربامج الحكومية يف الواليات املتحدة.

خالل الربع السنوي األول من
العام  ،2012تلقت الحكومة
العراقية  19.27مليار دوالر
من عائدات النفط .وهذا يعد
مبثابة  ٪18زيادة عن الربع
نفسه يف العام .2011
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التمويل العراقي

حددت الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية  10مشاريع
قيمتها  1.10مليار دوالر معفاة
من متطلبات الرشاكة مع
الحكومة العراقية كام تنص
عىل ذلك املبادئ التوجيهية
لوزارة الخارجية.

وقد منحت وزارة الخارجية سلطات إضافية الستثناء برامج معينة
أو مشاريع من هذه املتطلبات عندما يجد رئيس البعثة أن القيام
86
بهذا يتوافق مع املصالح القومية للواليات املتحدة.
املبادئ التوجيهية لوزارة الخارجية تقر أن جزءا كبريا من
املشاريع التي متولها الواليات املتحدة وشملت األمن وغريها من
تكاليف التشغيل الخاصة ،مثل دعم الحياة ،وبالتايل فان وزارة
الخارجية تستبعد هذه التكاليف من األساس من حساب مساهمة
الحكومة العراقية املوازي .كام طالب دليل اإلرشادات كذلك
بتقديم مساهامت مالية للحكومة العراقية خالل فرتة الربنامج أو
87
املرشوع.
االعتامدات التكميلية ملخصصات  2009كام تم معالجة
مطلب الحكومة العراقية باملشاركة عن طريق الكتابة لوزارة
الخارجية عن املبادئ التوجيهية للسياسة أبريل  2009إىل النظام
األسايس بالرجوع لتمويل العام املايل  .2009املخصصات املطلوبة
الحقا تتطلب رشوط وأحكام القانون العام .تابع متطلبات مطابقة
88
الحكومة العراقية.
البرامج المولة لصندوق دعم االقتصاد

منذ أن بدأ تطبيق مبدأ املشاركة املتامثلة أتيح مبلغ ال يقل
89
عن  1.55مليار دوالر لتمويل برامج صندوق دعم االقتصاد.
وقد تلقت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDالغالبية
العظمى من هذا املبلغ لدعم جهودها الرامية إىل تعزيز
الدميقراطية والحكم ،وتحسني الصحة العامة ،وزيادة النمو
االقتصادي .وتم إيداع املبلغ املتبقي من التمويل بصندوق
دعم االقتصاد ملختلف برامج وزارة الخارجية لتقديم املساعدة
االقتصادية للعراق.
بحلول  31آذار/مارس عام  2012قامت الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية بإدارة  14مرشوع لربامج صندوق دعم االقتصاد
إىل جانب  4مشاريع إضافية يف املرحلة السابقة وذلك بسقف
تكلفة مجتمعة تبلغ  1.67مليار دوالر والتي تتطلب مشاركة
الحكومة العراقية مببدأ املثل .وتشمل قامئة املشاريع التي فازت
بها الوكالة األمريكية للتنمية بعض من املشاريع قبل صدور
متطلبات مشاركة الحكومة العراقية ولكن منذ أن تم تنفيذ هذه
املشاريع عىل مدى سنوات عدة ،قامت الوكالة مبطالبة الحكومة
العراقية باملشاركة يف أي مشاريع ال تزال نشطة و بدأت بعد
90
صدور هذه املبادئ يف شهر نيسان/أبريل .2009
حددت الوكالة األمريكية للتنمية  10مشاريع قيمتها 1.10
مليار دوالر من إجاميل  1,67مليار دوالر أمرييك ( )٪66معفاة
من متطلبات الرشاكة مع الحكومة العراقية كام تنص عىل ذلك
املبادئ التوجيهية لوزارة الخارجية .وبالنسبة للمشاريع الثامنية
املتبقية ،التي تبلغ قيمتها  576,3مليون دوالر أمرييك طرحت
الوكالة تكاليف األمن من  144,1مليون دوالر ،و  25,1مليون
دوالر كذلك من مرشوع واحد فقط ألن الحكومة العراقية قد
استفادت منه بصورة طفيفة .وبناء عىل ذلك ،قررت الوكالة أنه
25
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يجب عىل الحكومة العراقية أن تشارك مببلغ  407,2مليون دوالر
91
( )٪24من التكاليف اإلجاملية للمرشوع (انظر الشكل .)2.4
كام ذكرت الوكالة أنها سوف تسعى إلتفاقيات تقاسم التكاليف
مع الحكومة العراقية للربامج املعفاة التي تبلغ من  248مليون
دوالر 92.عىل سبيل املثال ملرشوع تعزيز النظام اإلداري مببلغ 117
مليون دوالر ،تتفاوض الوكالة األمريكية للتنمية الدولية حال ًيا
عىل اتفاقية للمشاركة يف التكلفة مع حكومات املنطقة املحلية
املستفيدة من هذا املرشوع .قدرت الوكالة األمريكية للتنمية أن
مساهمة الحكومة العراقية ستكون حوايل  88مليون دوالر ،كام
93
أنه من املتوقع أن تكون املساهامت عينية إىل حد كبري.
كام طالب دليل اإلرشادات الصادر عن وزارة الخارجية بتقديم
وثائق مكتوبة تصف أنواع املشاركة املالية فإن الحكومة العراقية
سوف تقدم الربنامج أو املرشوع قبل إلتزام الواليات املتحدة
بأموال املساعدة 94.ومع ذلك ،ال تزال الوكالة األمريكية للتنمية
تتفاوض مع الحكومة العراقية لتقاسم تكاليف مذكرات اتفاق
ملشاريع تم منحها بالفعل .فعىل سبيل املثال ،منحت الوكالة
األمريكية للتنمية  157مليون دوالر ملرشوع اإلصالح اإلداري
الوطني (ترابط) يف حزيران/يونيو  ،2011ولكن حتى تاريخ 28
آذار/مارس  ،2012كان قد تم االنتهاء من أي اتفاق لتقاسم
التكاليف .وذكرت الوكالة أن الحكومة العراقية تعمل بنشاط
لوضع اآلليات الالزمة إلنشاء صندوق لتقاسم التكاليف الكبرية
لهذا الربنامج .حددت الوكالة األمريكية للتنمية مساهمة الحكومة
العراقية املالية ملرشوع (ترابط) سيكون حوايل  113.3مليون دوالر
وسيتم التفاوض عىل مذكرة تفاهم مع الحكومة العراقية بشأن
مساهمتها املالية يف هذا الربنامج 95.وقد أشارت الوكالة سابقا إىل
أن مساهمة الحكومة العراقية ستكون إىل حد كبري عينية بدال من
96
النقود.
وذكرت الوكالة أنه ،كام فعلت يف  31مارس عام  2012فقد
حصلت عىل إلتزام من الحكومة العراقية بتقديم مساهامت مالية
للمشاريع التي ميولها الصندوق االجتامعي األورويب ألثنني من
مشاريع التنمية بحوايل  53.3مليون دوالر للتطوير املايل و74.9
مليون دوالر ملرشوع الرعاية الصحية األولية يف العراق .قدرت
الوكالة األمريكية للتنمية مساهمة الحكومة العراقية املالية
للمرشوعني معا بحوايل  71مليون دوالر .تتوقع الوكالة األمريكية
للتنمية أن تكون مشاركة الحكومة العراقية املالية عىل شكل
97
تربعات عينية.
لقد تم إنشاء صندوق االستجابة الرسيعة ،الذي تديره وزارة
الخارجية والوكالة األمريكية للتنمية ،عن طريق متويل من
الصندوق االجتامعي األورويب لترسيع تطورات املجتمع االقتصادية
واالجتامعية ،واملدنية يف املدن العراقية 98.وقد أشارت تقارير وزارة
الخارجية إىل أنه خالل السنة املالية  ،2010وخالل السنة املالية
 ،2011والسنة املالية  ،2012تم متويل مجموعه من املشاريع
يبلغ عددها  1048مرشوعا بقيمة  43,5مليون دوالر من صندوق
االستجابة الرسيعة .وطبقا لتقارير وزارة الخارجية ،يوجد هناك
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حوايل  125مرشوعا ( )%12من مشاريع صندوق املساعدات
الطارئة تبلغ تكلفتها  7,8مليون دوالر (  )% 18وقد تطلبت
املشاركة املادية من الحكومة العراقية .ذكرت وزارة الخارجية
العراقية أن الحكومة العراقية قدمت ما مجموعه  5.2مليون
دوالر يف شكل مساهامت املشاركة ( ٪67من التكاليف اإلجاملية
الرتاكمية للمرشوع) ،مبا يف ذلك مشاركات عينية بقيمة  4.1مليون
دوالر و 1.1مليون دوالر نقدا 99.يف الربع الحايل أصدر املفتش
العام الخاص إلعادة إعامر العراق تقري ًرا مؤقتًا يختص مبناقشة إىل
أي مدى نفذت وزارة الخارجية توصيات املفتش العام الخاص
إلعادة إعامر العراق لتحسني الضوابط الداخلية لربنامج صندوق
املساعدات الطارئة؛ ملزيد من التفاصيل ،انظر الباب  5من هذا
التقرير.
البرامج الممولة للصندوق الدولي للرقابة على
المخدرات وتطبيق القانون

إن برنامج الصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات وتطبيق
القانون يعد واحدا من أكرب جهود إعادة اإلعامر املتبقية للواليات
املتحدة يف العراق و التي ميولها صندوق برنامج تطوير الرشطة.
بحلول ترشين األول/أكتوبر  ،2011تلقى صندوق برنامج تطوير
الرشطة بالفعل ما يقرب من  745مليون دوالر ،وتخطط وزارة
الخارجية لتخصيص مبلغ إضايف قدره  500مليون دوالر يف السنة
املالية  2012لربنامج الصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات
وتطبيق القانون .عالوة عىل ذلك ،طلبت وزارة الخارجية 850
مليون دوالر يف السنة املالية  2013لدعم الربنامج .أفاد مكتب
شئون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية أن اإلجراءات التي
اتخذتها الحكومة العراقية مؤخرا ،مثل اإلعفاء من رسوم الخدمات
الجوية وتوقيع عقود دون تكلفة اإليجارات للمرافق واملنشآت
الخاصة بربنامج تطوير الرشطة يلبي نسبة ال ٪50من متطلبات
املشاركة املالية للحكومة العراقية .وسيتناول التدقيق القادم
للمفتش العام الخاص إلعامر العراق مسألة مشاركة الكلفة مبزيد
100
من التفصيل.
برامج الحكومة العراقية للشراكة مع
وزارة الدفاع

قانون تفويض الدفاع الوطني للعام املايل  2009يتعني عىل
حكومة الواليات املتحدة أن "تتخذ إجراءات لضامن" أن يتم
استخدام األموال العراقية لدفع تكاليف الرواتب والتدريب
والتجهيز و اإلكتفاء الذايت لقوات األمن العراقية 101.ومع ذلك فإنه
مل يكن يتعني عىل الحكومة العراقية قبل سنة املالية  2011أن
تقوم باملشاركة يف أي من صناديق قوات األمن العراقية .قانون
تفويض الدفاع الوطني الصادر يف السنة املالية  2011مطلوب من
الحكومة العراقية  -مع استثناء البنود املدرجة عىل قامئة الذخائر
األمريكية  -ما ال يقل عن  ٪20نصيب الحكومة العراقية من
حيث التكلفة لرشاء أي بند أو خدمة لقوات األمن العراقية من
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إجاميل  1.5مليار دوالر خالل العام املايل  .2011ذكر الكونجرس
أيضا أنه ال ميكن أن يكون ملزما بتخصيص أكرث من  1مليار دوالر
من األموال املخصصة لقوات األمن العراقية حتى أفاد وزير
الدفاع أن الحكومة العراقية قد أبدت التزامها لبناء كافة القدرات
اللوجستية والصيانة لقوات األمن التابعة لها ،لتطوير القدرات
املؤسسية إلدارة مثل هذه القوات بشكل مستقل ،وتطوير ثقافة
االكتفاء الذايت بالنسبة للمعدات التي قدمتها حكومة الواليات
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املتحدة أو الحصول عليها مع الواليات املتحدة.
وفقا ملراجعات مكتب املفتش العام يف أبريل - 2012كام كان
الحال يف مارس -فقد خصص صندوق التعاون األمني العراقي
ما يقرب من  243,1مليون دوالر وذلك اعتبارا من السنة املالية
 2011عيل  30من مشرتيات صناديق قوات األمن العراقية التي
تم إعفاء  24منها من مساهمة الحكومة العراقية يف تقاسم
التكاليف ألنها كانت مدرجة يف البنود املدرجة يف الواليات املتحدة
عىل قامئة الذخائر .مساهمة الحكومة العراقية يف عمليات
املشرتيات الستة املتبقية كانت بحوايل  124.7مليون دوالر .للقيام
بستة عمليات رشاء ،تراوح نصيب الحكومة العراقية من حيث
التكلفة من  ٪48إىل  ٪62يتطلب صندوق التعاون األمني العراقي
أن يودع نصيب الحكومة العراقية نقدا يف الحسابات األمريكية
بالبنوك قبل تخصيص أو إنفاق التمويل للربع الحايل .قام مكتب
املفتش العام باالنتهاء من مراجعة الوضع القائم يف السنة املالية
 2011مبا يف ذلك املساهامت املالية الحكومة العراقية؛ لالطالع
عىل املوجز ،انظر الباب  5من هذا التقرير.

يطلب مكتب التعاون األمني
العراقي من الحكومة العراقية
مشاركة التكاليف يف صورة
إيداعات نقدية يف حسابات
بنك أمرييك قبل االلتزام
بأموال صندوق قوات األمن
العراقية أو إنفاقها يف مرشوع
من املشاريع.
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الدعم الدولي

الدعم الدولي
يتضمن الدعم الدويل إلعادة إعامر العراق ,أطراف ثنائية
ومتعددة للمساعدة اإلمنائية يف شكل قروض ومنح .وذلك اعتبارا
من نهاية هذا الربع ،ذكرت وزارة الخارجية أن هناك  18.02مليار
دوالر يف إجاميل التعهدات من الجهات املانحة -و  5.26مليار
دوالر يف شكل منح و  12.77مليار دوالر يف شكل قروض .وبلغ
مجموع التزامات املانحني  12.91مليار دوالر -و  6.51مليار دوالر
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يف شكل منح و .6مليار دوالر يف شكل قروض.
تعهدت اليابان ،وهي أكرب متربع
دويل من غري الواليات املتحدة،
مبنح وقروض يبلغ مجموعها
حوايل
 4،50مليار دوالر.

بلغت  4.32مليار دوالر يف الحادي والثالثون من آذار/مارس  109 .2012للحصول
عيل ملخص لهذه املصادر التمويلية متعددة األطراف ،أنظر الشكل .2.5

مرفق تمويل إعادة إعمار العراق
الدولي
اجلدول 2.4
تعهدات متبرعي مرفق متويل إعادة إعمار العراق الدولي ،حتى تاريخ
30/9/2010

وذلك إعتبارا من نهاية هذا الربع ،فإن  8.60مليار دوالر من إجاميل أموال
متعهدة غري أمريكية مقدمة من خالل املساعدات الثنائية .اليابان ،وهي تعد
أكرب الجهات املانحة الدولية غري األمريكية ،قدمت منح وقروض بلغ مجموعها
أكرث من نصف هذا املبلغ ،أو حوايل  4.50مليار دوالر 106.وبلغت قيمة القروض
اليابانية الجديدة ما يقرب من  800مليون دوالر ألربعة مشاريع سيضعوا يف
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صيغتهم النهائية بحلول نهاية شهر آيار/مايو :2012
• 500مليون دوالر لتنفيذ مرشوع تطوير معمل التكرير يف البرصة
• 135مليون دوالر ملرشوع تعزيز البنية التحتية لإلنرتنت يف عدة
مدن كربي ،تتضمن بغداد ،البرصة ،واملوصل
• 120مليون دوالر ملرشوع بناء العديد من مراكز الرعاية الصحية
• 30مليون دوالر لتنفيذ مرشوع تجديد معمل التكرير ببيجي

مباليني الدوالرات

179.74

594.21

اليابان

130.63

360.95

491.58

اململكةاملتحدة

71.38

55.54

126.93

أسبانيا

20.00

93.17

113.17

كندا

26.67

63.79

90.45

أستراليا

16.14

31.67

47.81

39.23

39.23

كوريا

9.00

21.00

30.00

السويد

5.81

13.66

19.46

إيطاليا

Norway

6.72

7.01

13.73

هولندا

6.19

6.70

12.88

الدمنارك

12.41

12.41

7.70

10.28

10.00

10.00

الهند

5.00

5.00

10.00

الكويت

5.00

5.00

10.00

قطر

5.00

5.00

10.00

فنلندا
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اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﰲ اﻟﻌﺮاق ،ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ٢٠١٢/٣/٣١

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
$1.69

WB ITF

UNDG ITF

773.96

االحتاد األوروبي

خصص اإلتحاد األوريب ( )EUمبلغ  840مليون دوالر من خالل منح
108
املساعدة.
بلغت املساعدة اإلمنائية متعددة األطراف ،يف شكل تعهدات قروض ومنح
مقدمة من البنك الدويل ،واألمم املتحدة ،وصندوق النقد الدويل ( ،)IMFحيث

ﲤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ
$0.77

تركيا

1.00

9.00

10.00

الوالياتاملتحدة

5.00

5.00

10.00

اليونان

3.63

3.63

نيوزيلندا

3.37

3.37

لوكسمبورج

2.32

2.32

0.50

1.50

بلجيكا

1.32

1.32

أيرلندا

1.23

1.23

1,358.39

1,855.26

آيسلندا

ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ

$1.36

ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ,NEA-I :ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﳌﻔﺘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳋﺎﺹ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ,٢٠١١/٧/٤ ,٢٠١١/٥/٤ ,ﻭ,IRFFI ;٢٠١١/١٢/٧
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ” ,ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ,٢٠١١/٣١/١٢ “,
 ,pdf.siteresources.worldbank.org/IRFFI/Resources/DatasheetDecember٢٠١١ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻪ
ﻓﻲ” ,IRFFI ;٢٠١٢/١٩/٣ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﺒﺮﻋﲔ ﺇﻟﻰ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺇﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺑﺎﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ.٢٠١٠/٣٠/٩ “,

اإلجمالي

اإلجمالي

1.00

496.87

ملحوظة :األرقام متأثرة بالتقريب.
املصدر :مرفق متويل إعادة إعمار العراق الدولي“ ,تعهدات املتبرعني لصندوق ائتمان العراق بالبنك الدولي وصندوق إئتمان
مجموعة التنمية باألمم املتحدة.2010/30/9 ",

نيسان/
2012
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بدأ مرفق متويل إعادة إعامر العراق الدويل ( )IRFFIأعامله يف
عام  2004ملساعدة الدول املانحة يف توجيه مواردها ،وتنسيق
دعمها إلعادة اإلعامر والتنمية يف العراق من خالل إثنان من
الصناديق اإلئتامنية وهام :صندوق العراق ااإلئتامين التابع
ملجموعة األمم املتحدة اإلمنائية ( )UNDG ITFوالصندوق
اإلئتامين للعراق التابع للبنك الدويل ( .)WB ITFالتوجد مشاريع
جديدة قد بدأت ملرفق متويل إعادة إعامر العراق الدويل بعد
عام  ،2010وجميع املشاريع الجارية يف طريقها لإلكتامل ،وكذلك
األموال املدفوعة يف الوقت الذي ينهي فيه مرفق متويل إعادة
إعامر العراق الدويل يف  31كانون األول/ديسمرب  .2013وذلك
إعتبارا من نهاية هذا الربع ،فإن  25جهة مانحة ملرفق متويل
إعادة إعامر العراق الدويل ،تشمل الواليات املتحدة ،امللتزمة مببلغ
 1.86بليون دوالر إلعادة إعامر العراق 110.للحصول عيل ملخص
ودائع صندوق إغاثة العراق وإعادة إعامره حسب الدولة ،مبا
يف ذلك التوزيع من خالل البنك الدويل واألمم املتحدة لتمويل
املركبات .أنظر الجدول رقم .2.4
األمم المتحدة
يلتزم صندوق العراق اإلئتامين التابع ملجموعة األمم املتحدة
اإلمنائية تجاه الجهات املانحة ملرفق متويل إعادة إعامر العراق
الدويل مببلغ قدره  1.36مليار دوالر ،وكل تلك األموال استخدمت
من قبل  16وكالة تابعة لألمم املتحدة والتي تنفذ مختلف
املشاريع والربامج املشرتكة .وتم تخصيص ما يقرب من %58

( 786مليون دوالر) من مجموع األموال لعمل ثالث وكاالت
تابعون لألمم املتحدة التي ترشف عيل  116مرشوع من إجاميل
 274والتي تدار تحت إرشاف مرفق متويل إعادة إعامر العراق
111
الدويل:
دوالر.

•برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ( 374 -)UNDPمليون دوالر.
•مكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع ( 229 -)UNOPSمليون
•منظمة األمم املتحدة للطفولة ( 182 -)UNICEFمليون دوالر.

لتوزيع النفقات من خالل مشاركة منظمة وقطاع األمم املتحدة،
انظر الشكل .2.6
البنك الدولي
يلتزم الصندوق اإلئتامين للعراق التابع للبنك الدويل ملرفق متويل
إعادة إعامر العراق الدويل مببلغ قدره  497مليون دوالر .ويف 31
كانون األول/ديسمرب مولت هذه الصناديق  26مرشوعاً -انتهت
منها  6مشاريع .كان ملشاريع املياه والرصف الصحي النصيب
األكرب من هذه الصناديق ( 112 .)%41للتوزيع الكامل للصندوق
االئتامين للعراق التابع للبنك الدويل املساعد ،حسب القطاع ،انظر
الشكل .2.7

يف نطاق نشاط املشاريع املمولة من الصندوق االستئامين للعراق التابع
للبنك الدويل يختلف من  1.2مليون دوالر كخطوة أويل لزيادة الحصول عيل
جودة الخدمات الصحية للفئات الضعيفة مبرشوع يقدر  110مليون دوالر الذي
من شأنه العمل عيل تطوير وإعادة تأهيل إمدادات املياه األساسية يف العديد

و ّجه النصيب األكرب من هذه
األموال ( )٪41ملشاريع املياه
والرصف الصحي.

الشكل 2.6

إﻧﻔﺎﻗﺎت ﺻﻨﺪوق إﺋﺘامن اﻟﻌﺮاق اﻟﺘﺎﺑﻊ ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻹمنﺎﺋﻴﺔ٢٠١٢−٢٠٠٤ ،
ﺣﺴﺐ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ

ﺣﺴﺐﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺑﺎﳌﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ

ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻉ$1,353.4 :
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
$206.8
ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻉ
$273.2

15%
20%

14%

ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﹼ
$186.3

ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ
ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ
12%
$159.2
25%
6%
ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ
6%
$85.9
$337.9
ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ
$75.5
 PwCﻭﺗﺪﺍﻓﻊ ﺍﳊﺠﻴﺞ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﻹﻳﻮﺍﺀ
$28.3 $0.03
2%

ﺑﺎﳌﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ )ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺸﺎﺭﺑﻊ(

ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻉ$1,353.4 :
Others
(42) $112.6
UNIDO
UNDP
(16) $53.4
8%
UNESCO
(43) $374.3
4%
(29) $69.3 5%
28%
UN-HABITAT
(21) $89.7 7%

UNOPS
(43) $229.4

FAO 8%
(19) $114.3
9%

17%
13%

WHO
(31) $128.0

UNICEF
(30) $182.3
ﺍﳌﺼﺪﺭ” ,UNDG ITF :ﻧﺸﺮﺓﺍﻷﺧﺒﺎﺭﺭﺑﻊﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ“,٢٠١٢/١ﺹ.١٣.
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الدعم الدولي

الشكل 2.7

اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق إﺋﺘامن اﻟﻌﺮاق ﰲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ
اﻟﺠﺎرﻳﺔ ،ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع
ﺑﺎﳌﻠﻴﻮن دوﻻر

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ٤٢٦٫٤ :ﺩﻭﻻﺭ
ﺧﺎﺹ/ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
$93.6

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
$62.7

٪٢٢

٪٤١

ﺍﳌﻴﺎﻩ/ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ
$175.0

٪١٥
٪٩

ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
$5.0

٪٦

/ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
$38.5
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ
$25.5

٪١

ﺍﻟﺼﺤﺔ
$13.2

٪٣

ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ  /ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
$12.9

٪٣

ﺍﳌﺼﺪﺭ” ,IRFFI :ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺇﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ,٢٠١٢/١ “,ﺹ.٢ .

من املدن .من املشاريع املنتهية واملمولة من الصندوق االستئامين للعراق ،فقد
كان أكرب جهد  38.8مليون دوالر لتوفري الكتب املدرسية وتحسني ظروف التعلم
يف كال من املدارس االبتدائية والثانوية 113.للحصول عيل قامئة املشاريع الجارية
املمولة من الصندوق االستئامين للعراق ،أنظر الجدول .2.5
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مساعدات أخرى من البنك
الدولي
إلتزم البنك الدويل أيضاً بإعطاء مبلغ  508.5مليون دوالر من
خالل ست قروض ملؤسسة التنمية الدولية ( .)IDAاعتمدت
مؤسسة التنمية الدولية تقديم رشوط أكرث مالءمة للبلدان النامية،
مبا يف ذلك انخفاض أسعار الفائدة ،فرتات طويلة ،حيث أن فرتة
السامح متتد من  5سنوات وحتى  10سنوات 114.متت املوافقة
عيل القرض األول يف ترشين الثاين/نوفمرب  ،2005ولكن مل يتم
االنتهاء من أي من مشاريع مؤسسة التنمية الدولية .نحو %53
من التمويل من أكرب القروض 135 -مليون دوالر ملرشوع إعادة
تأهيل طرق الطوارئ -تم رصفها %2 .فقط من التمويل يعد ثاين
أكرب القروض -كان  124مليون دوالر ملرشوع الكهرباء يف حاالت
115
الطوارئ  -تم رصفها.

متويل إعادة إعمار العراق

اجلدول 2.5
املشاريع اجلارية لصندوق االستئماني للعراق التابع للبنك الدولي
مباليني الدوالرات

اسم املشروع

املبلغ

تاريخ اإلغالق

مشروع التنمية احلضارية إلمدادات املياه والصرف الصحي

110.0

2013/6

تطوير وإعادة تأهيل إمدادات املياه والصرف الصحي في سبع مدن ،وتوفير املساعدة التقنية والدعم املساعدة التقنية والدعم املؤسسي

األهداف

مشروع تنمية القطاع اخلاص

65.0

2012/3

معاجلة األولويات الرئيسية في بناء القدرات املؤسسية لتعزيز تنمية القطاع اخلاص والقطاع املالي وخلق فرص للعمل من خالل تنمية
القطاع اخلاص

مشروع الصرف الصحي وإمدادات املياه فى بغداد

65.0

2013/6

استعادة إمدادات املياه وخدمات الصرف الصحي لبغداد من خالل إعادة تأهيل املرافق القائمة ،وتوفير املساعدة التقنية وتقدمي الدعم
املؤسسي

مشروع إعادة تأهيل وبناء املدارس

60.0

2012/6

حتسني العملية التعليمية فى املدارس االبتدائية والثانوية من خالل بناء مدارس جديدة وتوسيع  املدارس القائمة وإعادة تاهيلها

إعادة تأهيل البنية التحتية اجملتمعية (التمويل االضافى)

25.5

2012/12

استعادة البنية التحتية للمياه في املناطق الريفية من خالل األعمال املدنية ،وخلق فرص عمل ،وتعزيز مشاركة اجملتمع احمللي ،وزيادة القدرة
املؤسسية

مشروع اإلدارةاملالية العامة

18.0

2013/6

دعم وزارة املالية لتطوير وضع إجراءات فعالة وخاضعة للمسائلة ،ولشفافية اإلدارة املالية العامة.

االستجابةالصحيةاإلقليميةالطارئة

13.2

2012/6

مساعدة حكومة إقليم كردستان في إنشاء خدمات االستجابة الفعالة حلاالت الطوارئ الصحية

مشروع الدراسة االستقصائية لنظام املعيشة األسرية

12.1

2012/9

تعزيز قدرة احلكومة العراقية على خلق سياسات للحد من الفقروتنفيذها ،وخلق فرص عمل ،وحتسني مستوي األمان

مشروع إصالحالقطاع املصرفي

10.0

2013/6

دعم تنفيذ اإلستراتيجية إلصالح النظام املصرفي العراقي وخطة عمل ،تركز على إعادة الهيكلة املؤسسية والتشغيلية
واملالية من البنوكاململوكةللدولة،فضالعن تعزيز األدوار التنظيميةوالرقابية للبنك املركزيالعراقي

املشروع الثاني بناء القدرات

9.4

2012/12

التركيز على االقتصاد وإدارة القطاع العام وشبكات السالمة االجتماعية (متابعة ملشروع بناء القدرات أوال)

مشروع احلمايةاالجتماعية

8.0

2012/6

تعزيز القدرات في وزارة العمل والشئون االجتماعية ووزارة املالية لتطوير وإدارة ومراقبة التقاعد والبرامج إصالح شبكات السالمة
االجتماعية

مشروع اإلستراتيجيةالفنيةالوطنيةاملتكاملةللطاقة

6.9

2012/6

حتسنيقدرة احلكومةالعراقية لتطوير إستراتيجية الطاقة التيتزيدمن مساهمةالقطاع فيالتنميةاملستدمية.

مشروع إعادة إعمار الكهرباء

6.0

2013/6

تطوير قدرات وزارة الكهرباء التقنية فى تشغيل خدمات الطاقة وصيانتها بالتعاون مع قرض املؤسسة الدولية للتنمية مببلغ  124مليون
دوالر والتي تهدف إلي استعادة القدرة على توليد طاقة ذات احلمل األساسي وذلك من محطة توليد احلارثة الكهربائية.

املساعدة التقنية إلصالح نظام التقاعد

5.8

2013/4
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إستراتيجية طويلة املدى لدخل كبار السن
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تعزيز قدرة وزارة الكهرباء علىأداء حتليلالسياسات،وصياغة القواننيواللوائح،وإجراء الدراساتالفنية ورصدنوعيةالبيئة ،وتعزيزالوعي
البيئي

املساعدةالتقنيةلقطاعالتعليم
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2012/9

دعماجلهودالتيتبذلها احلكومةالعراقية لتطويرإستراتيجية قطاع التعليمفي العراق

املساعدة التقنية لنظام التوزيع العام
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تعزيز قدرة وزارة التخطيط والتنمية لترشيد نظام التوزيع العام العاملي

برنامجاملساعداتالطارئة الثاني للرعايةالصحيةاألولية

1.2
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زيادة فرص حصول الفئات الضعيفة على خدمات صحية أساسية تتسم باجلودة من خالل حتسني الشراكات بني مراكز الرعاية
الصحية العامةواخلدمات الصحيةاجملتمعية

ملحوظة :يشمل استقصاء األسر املعيشية وسياسات املشروع منح مببلغ  7.0مليون دوالر و 5.1مليون دوالر في مجال املساعدة التقنية .يشتمل مشروع اإلدارة املالية العامة علي منح قدرها  16.0مليون دوالر و2.0مليون دوالر في مجال املساعدة التقنية.
املصدر ،IRFFI :البنك الدولي" ،عمليات البنك الدولي في العراق" ،pdf.siteresources.worldbank.org/IRFFI/Resources/DatasheetDecember2011 ،31/12/2011 ،الرجوع إليه في \.16/3/2012
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الباب

البرامج التي متولها الواليات املتحدة في العراق

اتفاقية اإلطار االستراتيجي بين الواليات
المتحدة والعراق
إن اتفاقية اإلطار االسرتاتيجي ( )SFAهي وثيقة مبدئية تنص عىل
ضوابط العالقات السياسية واالقتصادية واألمنية بني الواليات
املتحدة األمريكية والحكومة العراقية ( .)GOIتلتزم كال من
الواليات املتحدة و العراق "بعالقة تعاون وصداقة طويلة األجل
تعتمد عىل مبدأ املساواة يف السيادة" وفقا لالتفاقية املكونة من
مثاين صفحات واملوقعة بني البلدين يف .2008
تنص اتفاقية اإلطار االسرتاتيجي عىل أن تتوىل لجان تنسيق
ثنائية مشرتكة ( )JCCsمهام إدارة تفاصيل تلك العالقات وفقا
للتوجيه االسرتاتيجي من قبل اللجنة العليا املنسقة ()HCC
املرشفة عىل التنفيذ الكىل التفاقية اإلطار االسرتاتيجي .عقدت
اللجنة العليا املنسقة اجتامعا يف متّوز/يوليو  2009واجتامعا أخر
يف ترشين الثاين/نوفمرب  .2011هذا ومل يتم تحديد تاريخ االجتامع
116
القادم للجنة العليا املنسقة.

األنشطة الحالية للجان التنسيق
الثنائية المشتركة
تتوىل لجان التنسيق الثنائية املشرتكة القامئة حاليا والبالغ عددها
 8لجان مهام إدارة العالقات األمريكية – العراقية يف مجاالت
الدبلوماسية والدفاع والطاقة و التجارة واالستثامر والعلوم
واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وتطبيق القانون والثقافة
والتعليم .إال أنه ،بالنسبة للربع الثاين التايل ،أمدت وزارة الخارجية
( )DoSاملفتش العام الخاص إلعادة أعامر العراق مبعلومات
محدودة عن أنشطة لجنة التنسيق الثنائية املشرتكة من خالل
ترصيحات صحفية تغطى أنشطة لجنتان فقط من لجان التنسيق
117
الثنائية املشرتكة.
التعاون الثقافي والتعليمي والعلمي
يف شباط /فرباير  ،2012اجتمعت اللجنة الثقافية التعليمة العلمية
الثنائية املشرتكة يف واشنطن ،وكان هذا أول اجتامع لها منذ عام
تقريبا .و ترأس االجتامع وزير التعليم العايل والبحث العلمي
عىل الدين ممثال عن حكومة العراق و آن ستوك مساعدة وزيرة
الخارجية األمريكية ملكتب الشؤون التعليمية والثقافية ممثلة
عن الواليات املتحدة .وىف بيان مشرتك جاء بعد االجتامع ،رصحت
118
الوفود بأنه تم االتفاق عىل اآليت:
•االستمرار يف بناء عالقات وبرامج تبادل أكادميية ،وأشار
البيان املشرتك إن مئات من الحاصلني عىل منح دراسية
والطالب والشباب واملهنيني العراقيني يأتون إىل الواليات

املتحدة كل عام مبوجب الزمالة املمنوحة من مؤسسة
فولربايت واملبادرات األخرى
•كام تم االتفاق عىل تعزيز التعاون األكادميي مبوجب سبع
ارتباطات قامئة بني جامعات
•والتوسع يف فرع مؤسسة معلمي اللغة االنجليزية لغري
الناطقني بها والذي تم إنشائه يف العراق يف ترشين الثاين/
نوفمرب 2011
•والعمل عىل حامية املوقع القديم لبابل (مبادرة تساهم
الواليات املتحدة يف متويلها جزئيا من خالل منحة إىل
الصندوق العاملي لآلثار والرتاث)
•ودعم الربامج التعليمية املتاحة باملعهد العراقي للحفاظ
عىل اآلثار والرتاث
وإثناء االجتامع ،وافقت الواليات املتحدة أيضا عىل زيادة
أنشطتها املتعلقة بتقديم النصيحة للطالب ،مبا يف ذلك أنشطة
املعارض الجامعية عىل غرار الحدث املنعقد يف أربل يف ترشين
األول/أكتوبر  .2011حيث إن تلك املعارض تدعم خطة الحكومة
العراقية يف أن يدرس  %25من العراقيني عىل األقل بالخارج من
119
خالل قبولهم يف الجامعات والكليات األمريكية.
إنفاذ القانون و
التعاون القضائي
يف آذار /مارس ،عقدت لجنة تطبيق القانون والتعاون القضايئ
الثنائية املشرتكة اجتامعا لها يف بغداد وكان هذا أول اجتامع
لها منذ نيسان/ابريل  .2011وترأس االجتامع كال من مساعد
رئيس البعثة الدبلوماسية مايكل سيسون ورئيس مجلس القضاء
األعىل العراقي القايض مدحت املحمود .ورصحت الوفود بأنه تم
استعراض التقدم يف مجاالت تعاون رئيسية عديدة ،مبا يف ذلك
جهود برنامج تطوير الرشطة ( )PDPومعهد التطوير القضايئ
ووزارة العدل ( )DoJلبناء القدرات للقضاء العراقي وجهاز
اإلصالحات .ال تتوفر أي تفاصيل أخرى◆ 120.

حيث إن تلك املعارض تدعم
خطة الحكومة العراقية يف
أن يدرس  %25من العراقيني
عىل األقل بالخارج من خالل
قبولهم يف الجامعات والكليات
األمريكية.
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السفارة األمريكية ببغداد

السفارة األمريكية
ببغداد
تعيين السفير التالي
يف  27آذار /مارس ،رشح الرئيس األمرييك باراك أوباما" ،بريت
ماك جورك" لتوىل منصب سفري الواليات املتحدة يف العراق .خدم
بريت ماك جورك كعضو يف فريق الرئيس السابق ،جورج دابليو
بوش والرئيس أوباما ،لألمن القومي .وشغل منصب مستشار
رفيع املستوى للسفراء رايان كروكر وكريستوفر هيل ببغداد.
يف عامي  2007و  ،2008كان ماك جورك واحدا من املفاوضني
القياديني يف املحادثات التي نتجت عنها االتفاقية األمنية األمريكية
العراقية ( )SAواتفاقية اإلطار االسرتاتيجي .كام إن ماك جورك
مثل الواليات املتحدة يف املحادثات الحديثة الغري مثمرة واملتعلقة
بإمكانية بقاء قوة عسكرية أمريكية يف العراق بعد انتهاء مدة
121
االتفاقية األمنية يف  31كانون/ديسمرب .2011

الموظفين وتغييرات أخرى
خالل هذا الربع ،قل عدد
املوظفني الذين يخدمون يف
بعثة الواليات املتحدة بالعراق
من  14،000تقريبا إىل 12،755
–  %89منهم متعاقدون.

33

خالل هذا الربع ،قل عدد املوظفني الذين يخدمون يف بعثة
الواليات املتحدة بالعراق من  14،000تقريبا إىل %89 – 12،755
منهم متعاقدون .ابتدأ من نيسان/ابريل ،رصحت وزارة الخارجية
بان  1،369موظف أمرييك مدين حكومي يعملون تحت سلطة
رئيس البعثة الدبلوماسية مام يعنى إن العدد انخفض بنسبة %8
( (1،490مقارنة بالربع السابق .قدرت وزارة الخارجية األمريكية
عدد املتعاقدين (سواء من أمريكا أو العراق أو من أي جنسية
أخرى) الداعمني لبعثة الواليات املتحدة بالعراق ابتدأ من بداية
نيسان/ابريل ،ب  11،386تقريبا مقارنة ب  12،300يف الربع
السابق وبنسبة انخفاض أكرث من  .%7وقدرت وزارة الخارجية
األمريكية عدد املتعاقدون الذين قدموا خدمات تتعلق باألمن
ملواقع وزارة الخارجية بحوايل  2،950من إجاميل العدد مقارنة ب
122
 3،800يف الربع السابق ،وبنسبة انخفاض أكرث من .%22
ولكن قاعدة البيانات ملتزامنة قبل النرش ومتتبع التنفيذ
بوزارة الدفاع األمريكية ( )DoDأوضحت انه ابتدأ من  1نيسان/
ابريل  ، 2012خدم  16،973موظف من املتعاقدين و املنح يف
دعم وزارة الخارجية األمريكية ووزارة الدفاع األمريكية والوكالة
األمريكية للتنمية الدولية والوكاالت األمريكية األخرى بالعراق;
 123هذا ورصح مكتب التعاون األمني العراقي ( )OSC-Iعن إن
 3،577متعاقد امن خاص كانوا يعملون بالعراق لدعم مواقع
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وزارة الخارجية األمريكية ومكتب التعاون األمني العراقي وذلك
124
حتى تاريخ  17نيسان/أبريل.
بناء عىل السفارة األمريكية ببغداد ،يوجد فقط  6موظفني
أمريكيني حكوميني – والذين يخدمون مبكتب الرشاكة اإلسرتاتيجية
بالعراق( - )ISPOيعملون يف برامج إعادة األعامر  ،هذا باإلضافة
إىل  48متعاقد (مقارنة ب  56مقاول يف الربع السابق) .إال أن تلك
األرقام ال تتضمن املوظفني األمريكيني الحكوميني واملتعاقدين من
جميع الجنسيات الذين يدعمون برنامج تطوير الرشطة ()PDP
والذي يعمل به  86مستشار أمرييك عىل األقل ومئات عدة من
العاملة .وال يتضمن أي موظفني أو متعاقدين يدعمون الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية وسالح املهندسني بالجيش األمرييك
( )USACEأو أي وكالة فيدرالية أخرى بالعراق .ستتم مناقشة
برنامج تطوير الرشطة والربامج األمريكية األخرى بالتفصيل يف تلك
125
املادة الحقا.
ردا عىل تقارير إعالمية تتعلق بخطط لتقليل حجم
الدبلوماسية األمريكية املوجودة يف العراق بصورة كبرية ،رصح
نائب وزيرة الخارجية األمريكية لشئون اإلدارة واملوارد توماس
نيدس يف أوائل شباط/فرباير بان وزارة الخارجية األمريكية
ستحاول تصحيح حجم البعثة يف العراق من خالل تقليل عدد
املتعاقدين يف الشهور القليلة القادمة .وأضاف أن وزارة الخارجية
األمريكية تدرس إمكانية التعاقد مع عدد أكرث من املوظفني
عراقيني وإمكانية رشاء املواد الغذائية ومتطلبات الحياة األخرى
من التجار املحليني .أال أن نيدس حذر من هذا التغيري لن يتم
بني ليلة وضحاها ،حيث انه سيتم تقييم تلك التغيريات يف ضوء
126
تأثريها املحتمل عىل أمن املوظفني األمريكيني.
يف أوائل هذا الربع ،قىض موظفون رفيعي املستوى بالسفارة
وقت جيد مع الحكومة األمريكية للتعجيل بدخول املواكب
األمريكية الغذائية عرب معرب صافوان الحدودي بالقرب من جنوب
الكويت .وفقا للتقارير ،تراوح عدد الشاحنات التي دخلت العراق
من خالل ذلك املعرب ما بني  400إىل  600شاحنة يوميا ،مام يعنى
أن العدد انخفض بحوايل  60شاحنة بسبب العوائق التنظيمية
127
املفروضة من قبل وزارة النقل.

اللقاءات مع الحكومة العراقية
بناءا عىل ترصيح بتاريخ  16آذار /مارس بواسطة نائب مساعد
الرئيس و مستشار األمن القومي لنائب الرئيس األمرييك انتوين
بلينكن ،فان اللقاءات بني املسئولني األمريكيون ونظرائهم يف
الحكومة العراقية "زادت ومل تقل" منذ أن سحبت الواليات
128
املتحدة قواتها من العراق يف كانون/ديسمرب :2011
•حيث التقى السفري األمرييك جيمس جيفرى رئيس الوزراء
العراقي نور املاليك  9مرات يف الفرتة من  1كانون الثاين/

البرامج التي متولها الواليات املتحدة في العراق

يناير حتى منتصف آذار /مارس  ،2012كام انه التقى كبار
مساعدي رئيس الوزراء "عرشات املرات".
•يف  1كانون الثاين/يناير ،قام املوظفون األمريكيون ب40
"نشاط" تقريبا يوميا (إجاميل األنشطة من السفارة
األمريكية ببغداد والقنصليات يف أربيل والبرصة وكركوك).

مكتب الشراكة اإلستراتيجية
العراقي
رصحت السفارة األمريكية ببغداد بان مكتب الرشاكة اإلسرتاتيجية
العراقي كان لديه  23مرشوعا مفتوحا بنهاية الربع .وكان  9من
تلك املشاريع يف مرحلة ما قبل اإلرساء ومل يتم البدء فيهم وتم
البدء يف مرشوعان خالل هذا الربع .وكان من بني املشاريع التي
يتم تنفيذها وأضخمهم ،مرشوع إنشاء مستشفى ميسان الجراحي
(مرشوعان بتكلفة  16.1مليون دوالر) وإنشاء مركز الوزارية
القومي للتدريب (بتكلفة  8.9مليون دوالر أمرييك) ومرشوع
توصيل منازل الفالوجا بنظام الرصف الصحي (بتكلفة قدرها 7.6
مليون دوالر أمرييك) .بالنسبة للمرشوع املتعلق بتوفري وتركيب
أجهزة التصوير بالرنني املغناطييس وأجهزة التصوير املقطعي
بالكمبيوتر ملستشفى البرصة لألطفال بتكلفة قدرها  7مليون
دوالر وبالنسبة للمرشوع املنفصل املتعلق بتوفري أجهزة طبية
لنفس املستشفى بتكلفة  3مليون دوالر ،فانه من املتوقع عدم
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إرساء املرشوعان حتى حزيران/يونيو.
كام هو موضح يف الجدول  ،3.1تم وضع ميزانية بقيمة 60.8
مليون دوالر لل  23مرشوع ،باإلضافة إىل مبلغ  48.2مليون دوالر
ملتزم به  ،كام أن مبلغ مقدر ب  33.3مليون دوالر ( )%55من
قيمة امليزانية سيتم إنفاقه .كان يتم متويل  23مرشوع بواسطة
صندوق دعم االقتصاد ( )ESFويتم تنفيذها بواسطة فيلق
130
املهندسني بالجيش األمرييك.

وفقا لترصيحات من السفارة ،فان موظفي مكتب الرشاكة
اإلسرتاتيجية يف العراق يرشفون عىل جهود فيلق املهندسني يف
الجيش األمرييك لتنفيذ تلك املشاريع املمولة من قبل صندوق
دعم االقتصاد ،هذا باإلضافة إىل االتصال بوكاالت الحكومة
األمريكية ذات الصلة باملشاريع .تتضمن مهام اإلرشاف ملوظفي
مكتب الرشاكة اإلسرتاتجية يف العراق "االتصال الدائم بسالح
املهندسني بالجيش األمرييك لتقييم التقدم يف املرشوع ومخاطبة
التحديات التي تؤثر عىل إنهاء املرشوع ،هذا باإلضافة إىل مراقبة
التقارير الدورية من قبل فيلق املهندسني بالجيش األمرييك
ومراجعة اإلدارة املالية والقيام بزيارات مفاجئة للموقع 131".إن
فيلق املهندسني بالجيش األمرييك بدوره قد اريس عقد لفريسار
132
التي استخدمت عاملة عراقية لتوفري الدعم املتعلق باإلنشاء.
وذكرت السفارة أنه مل يتم االنتهاء من أي مرشوع تابع ملكتب
الرشاكة اإلسرتاتيجية يف العراق ،أو نقل إىل الحكومة العراقية ،أو
انخفض يف نطاقه ،أو تم إلغاؤه خالل هذا الربع السنوي◆133 .

كان من بني املشاريع التي يتم
تنفيذها وأضخمهم ،مرشوع
إنشاء مستشفى ميسان
الجراحي وإنشاء مركز الوزارية
القومي للتدريب ومرشوع
توصيل منازل الفالوجة بنظام
الرصف الصحي.
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اجلدول 3.1
مشاريع مكتب الشراكة اإلستراتيجية في العراق اجلارية ،حتى تاريخ 31/3/2012

الواليات املتحدة

البرنامج
مجلس تنمية إعادة
إعمار احملافظة ()PRDC

املشروع

تاريخ املنح
الفعلى أو املقدر

تاريخاالنتهاء
املتوقع

املنفق

امللتزم به

مركز تدريب الوزيرية الوطني

2010/11

2012/6

8,882,254

8,882,254

5,305,532

3,576,722

مستشفى ميسان املرحلة 1

2007/9

2012/6

8,561,802

8,561,802

7,831,585

730,217

مستشفى ميسان املرحلة 2

2008/1

2012/6

7,530,252

7,530,252

6,719,336

810,916

مستشفى أطفال البصرة ( )BCHتركيب أجهزة التصوير بالرنني
املغناطيسيواألشعةاملقطعية

2012/6

2012/12

7,000,000

50,000

10,066

6,989,934

تشغيل وصيانة والتدريب على املعجل اخلطي في مستشفى
أطفالالبصرة

2012/6

2013/6

3,000,000

60,000

26,035

2,973,965

تركيب املعدات الالزمة ملستشفى أطفال البصرة

2011/6

2012/5

2,088,646

2,088,646

1,109,287

979,359

إدارة املنشأة في مستشفى أطفال البصرة

2011/11

2012/12

1,408,630

1,373,780

51,293

1,357,337

إصالح مركز الرعاية الصحية األولية ،وسط العراق

2012/5

2012/9

550,000

550,000

إصالح مركز الرعاية الصحية األولية ،جنوب العراق

2012/4

2012/7

450,000

450,000

إجمالي املباني ،والصحة ،والتعليم

39,471,584

28,546,734

إصالح دار قضاء الرصافة

2012/4

2013/4

1,684,500

1,684,500

جتديد دار قضاء الرصافة ،التقييم

2012/2

2012/12

809,875

809,875

إبالغ دار قضاء الرصافة عن العيوب الكامنة

2012/4

2012/9

وحدات جلنة توربينات االحتراق باملسيب  9و 10

2010/6

2012/6

21,053,133

18,418,451
1,684,500

765,653

44,222

30,000

30,000

959

29,041

2,524,375

2,524,375

766,612

1,757,763

4,758,150

4,758,150

158,150

4,600,000

دراسة نقل الكهرباء واخلطة الرئيسية

2012/4

2013/1

1,859,713

1,859,713

26,213

1,833,500

شراء آالت لفائف كهربائية

2012/5

2012/11

450,000

12,000

مجموع األمن والعدالة

450,000

7,067,863

6,629,863

184,363

6,883,500

2010/3

2013/5

7,617,456

7,617,456

4,586,456

3,031,000

نظام اإلنذار املبكر في سد املوصل

2010/7

2012/9

1,180,000

1,180,000

178,452

1,001,548

استعراض اخلطة الرئيسية لوزارة املياه

2011/6

2012/9

400,000

400,000

57,467

342,533

منوذج التنبؤ مبستجمعات املياه في العراق

2011/8

2012/7

220,000

220,000

104,678

115,322

محطة معاجلة مياه الصرف الصحي في الفلوجة وتشغيلها
وصيانتها

2012/1

مجموعالكهرباء
توصيالت نظام الصرف الصحي املنزلي في الفلوجة

تنمية القدرات /
والتشغيل،والصيانة،
واالكتفاء ()CD/OMS

التكلفةحسب
امليزانية أو املتوقعة

املبالغ غير املنفقة
منامليزانية

2012/7

266,009

266,009

78,275

187,734

مجموعاملياه

9,683,465

9,683,465

5,005,328

4,678,137

مجموع مشاريع مجلس تنمية إعادة إعمار احملافظة

58,747,287

47,384,437

27,009,435

31,737,852

دعم مجموعة مستشاري خبراء سد املوصل

2010/3

2012/9

514,987

514,987

176,436

338,551

دراسة األنهار والبحيرات

2010/7

2012/6

344,601

344,601

277,406

67,195

قطع الغيار اإلضافية ملشتريات التشغيل ،والصيانة ،واالكتفاء

2012/4

2012/10

1,170,504

5,202

5,202

1,165,302

إجمالي مشاريع تنمية القدرات والتشغيل ،والصيانة ،واالكتفاء
إجمالي مشاريع مكتب الشراكة اإلستراتيجية في العراق
ملحوظة :لم يتم تدقيق البيانات .األرقام متأثرة بالتقريب.
املصدر :السفارة االمريكية في بغداد ,ردا ً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ.2012/04/03 ,
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2,030,092

864,790

459,044

1,571,049

60,777,379

48,249,227

27,468,478

33,308,901

برامج أخرى تابعة لوزارة اخلارجية األمريكية

قسم آخر خاص ببرامج الدولة
مكتب شؤون المخدرات
وإنفاذ القوانين الدولية
يدعم املكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية ()INL
التابع لوزارة الخارجية العديد من الربامج التي تعتمد عىل سلطة
القانون التي يتمثل الغرض منها يف املساعدة عىل إنفاذ قوانني
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ،واملساعد يف مقاومة
الفساد ،ومساعدة املؤسسات القضائية .واعتبا ًرا من  13مارس
 2012تم إلزام حساب الصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات
وإنفاذ القانون ( )INCLEبدفع مبلغ  1.01مليار دوالر أمرييك
لصالح العراق ،مبا يف ذلك مبلغ  118,8مليون دوالر أمرييك مل
يتم إنفاقها حتى اآلن .وقد قامت وزارة الخارجية يف بدء األمر
بالتخطيط لتخصيص مبلغ  500كليون دوالر أمرييك لربنامج
تطوير الرشطة يف العراق من املبلغ  984مليون دوالر أمرييك
الذي خصصه الكونجرس يف السنة املالية  2012ألنشطة برنامج
الصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات وإنفاذ القانون .إال أن
134
هذه املبلغ عرضة للتغيري.
واعتبا ًرا من  31مارس أبلغ مكتب شئون املخدرات وإنفاذ
135
القوانني الدولية أن لديه  193موظفًا يف العراق:
• 86موظفًا تاب ًعا للحكومة األمريكية مختصني بعقود التأجري
املبارش املؤقتة
•طاقم عمل عراقي عدده  55موظف
• 33موظفًا مدن ًيا تابع للحكومة األمريكية ،منهم  12موظفًا
تابعون لوزارة األمن الداخيل ( )DHSيقومون بتنفيذ مبادرات
برنامج تطوير الرشطة العراقية
• 18متعاقدًا أمريك ًيا
•متعاقد واحد تابع للدولة املمثلة للطرف الثالث
إال أن مكتب شئون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية أشار
إىل أن هذه القامئة غري شاملة للجميع ،ألنها ال تشمل املوظفني
الحكوميني أو املتعاقدين املنفذين لربنامج مكتب شئون املخدرات
وإنفاذ القوانني الدولية من خالل االتفاقيات املشرتكة بني الوكاالت
136
والتي يتم إبرامها مع الوكاالت الفيدرالية.
الرصد والتقييم
أعلن مكتب شئون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية أنه سوف
يتم قياس مستوى تقدم برامجه الخاصة بالعدالة الجنائية -مبا يف
ذلك الربامج املساعدة لربنامج تطوير الرشطة ،والعدالة ،وتخفيض
الطلب عىل العقاقري املخدرة ،والحبس االحتياطي-بواسطة فريق
املراقبة والتقييم ( )M&Eالتابع له .واعتبا ًرا من  3نيسان/أبريل

ضم الفريق فردين عاملني متخصص فريق املراقبة والتقييم
الرئييس ومقره يف مجمع املحاكم ببغداد ،ومتخصص فريق املراقبة
والتقييم ومقره يف أربيل وهو يقيض أوقاته يف املراكز الرئيسية
التابعة لربنامج مكتب شئون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية يف
أربيل ،وبغداد ،والبرصة.
وطبقًا ملكتب شئون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية ،فإن
فريق املراقبة والتقييم سيعمل بشكل مستقل عن طاقم العمل
التابع لربنامج مكتب شئون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية
وسيقوم بتنفيذ عمله "بصورة رئيسية من خالل آلية تقرير تعتمد
عىل تكنولوجيا املعلومات "،التي كانت يف مرحلة التطوير يف أوائل
نيسان/أبريل .وسيخضع برنامج تطوير الرشطة للمراجعة كل ستة
أشهر .بينام ستخضع الربامج األخرى التي يتم متويلها بواسطة
مكتب شئون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية لعمليات التقييم
طبقًا للخطط املخصصة لذلك ولكن لن تكون أكرث من عملية
مراقبة وتقييم كل ربع سنة 137،ويف الربع السنوي التايل يخطط
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق إلصدار بيان التدقيق
الثاين له والخاص بربنامج تطوير الرشطة.

سيقوم فريق الرصد والتقييم
بالعمل بشكل مستقل
عن موظفي برنامج مكتب
شؤون املخدرات وإنفاذ
القوانني الدولية وسينفّذ أعامله
"يف الغالب من خالل
آلية إبالغ تعتمد عىل نظم
تكنولوجيا املعلومات".

برنامج تطوير الشرطة
ويتمثل هدف برنامج تطوير الرشطة يف تحسني القدرات اإلدارية
والعملية لكبار الضباط يف وزارة الداخلية العراقية ( .)MOIويف
مجال العمل خارج نطاق املراكز الرئيسية الثالثة للربنامج ،فإن
مكتب شئون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية يعقد املحارضات
والندوات ملوظفي وزارة الداخلية العراقية ويعمل عىل تنمية
العالقات مع القياديني الكبار .وبعد أكرث من عامني من املناقشات
واملشاورات ،بدأ برنامج تطوير الرشطة العمل بداية ترشين األول/
أكتوبر عام  138 .2011وعىل الرغم من عدم تحديد تاريخ لنهاية
الربنامج-ويعزى ذلك جزئ ًيا إىل أن مكتب شئون املخدرات وإنفاذ
القوانني الدولية مل يطلب مطلقًا من وزارة الداخلية العراقية أن
تقوم بالتوقيع عىل أي التزام بخصوص مدة استمرار الربنامج-فإن
عدنان األسعدي النائب الرئييس لوزير الداخلية العراقي الداخلية
العراقية أبلغ املفتش العام يف ترشين الثاين/نوفمرب  2011أن
وزارة الداخلية العراقية تنوي مراجعة التقدم الذي أحرزه برنامج
تطوير الرشطة بنهاية عام  2012ثم تقرر بعدها ما إذا كان ينبغي
139
استمرار الربنامج حتى عام  2013وما بعده.
وكجزء من التدقيق الجاري للمفتش العام الخاص إلعادة
إعامر العراق بخصوص برنامج تطوير الرشطة ،قام مكتب شئون
املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية بتقديم الوثائق التي تدعي
متثيل االلتزام املايل لحكومة العراق الخاص بربنامج تطوير الرشطة
من خالل تنازل املكتب عن رسوم التفريغ ورسوم خدمات
املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 36 I
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املالحة الجوية ومن خالل إبرامه لعقود التأجري املجانية للمنشآت
املوجودة مبلحق كلية الرشطة ببغداد ( )BPAXالذي ُعرف سابقًا
باملركز األمني املشرتك للقوات العراقية واألمريكية ،ومركز الدعم
الدبلومايس بأربيل واملحطة الجوية بأربيل .وطبقًا ملكتب مكتب
شئون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية ،فإن قيمة السوق العادلة
لهذه االلتزامات املالية تلبي نسبة  %50من متطلبات املشاركة
املالية للحكومة العراقية .وسيتناول التدقيق القادم للمفتش
العام الخاص إلعامر العراق مسألة مشاركة الكلفة مبزيد من
140
التفصيل.
التغيرات القادمة في برنامج تطوير الشرطة

اعرتف مكتب شئون املخدرات
وإنفاذ القوانني الدولية بأن
هذه التحديات قد تؤدي إىل
عمليات أخرى إلعادة هيكلة
برنامج تطوير الرشطة يف
املستقبل القريب.

ويواجه برنامج تطوير الرشطة مجموعة من التحديات منذ
بدايته ،مبا يف ذلك الشك بخصوص بعض القادة الكبار يف الحكومة
العراقية بالنسبة لقيمتها ومخاوفها األمنية التي تؤثر يف نسبة
تكرار انتقال املستشارين التابعني لربنامج تطوير الرشطة للمواقع
التابعة للرشطة العراقية .وقد اعرتف مكتب شئون املخدرات
وإنفاذ القوانني الدولية هذا الربع من العام بأن هذه التحديات
قد تؤدي إىل عمليات أخرى إلعادة هيكلة برنامج تطوير الرشطة
141
يف املستقبل القريب.
يف أوائل نيسان/أبريل أعلن مكتب شئون املخدرات وإنفاذ
القوانني الدولية عن عقده ألول مراجعة نصف سنوية لربنامج
تطوير الرشطة .وأضاف مكتب شئون املخدرات وإنفاذ القوانني
الدولية أن هذه املراجعة قد تنتج عنها تغريات كبرية يف الربنامج،
وبصفة خاصة عند ازدواجها مع قرار السفارة بوقف العمليات
ملحق كلية الرشطة ببغداد ،وهي أكرب املراكز الثالثة الرئيسية
التابعة لربنامج تطوير الرشطة بنهاية السنة املالية  .2012وبعد
إغالق ملحق كلية الرشطة ببغداد ،سيتم دمج العمليات الخاصة
142
بربنامج تطوير الرشطة يف مجمع املحاكم يف املنطقة الدولية.
سيؤدي اإلغالق الوشيك مللحق كلية الرشطة ببغداد إىل
تغيري مجال برنامج تطوير الرشطة .وألكرث من عام ظل مكتب
شئون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية يعمل مع مكتب وزارة
الخارجية الخاص بعمليات املباين الخارجية يف عمليات التحسني
املمتدة التي متولها الواليات املتحدة عىل البنية التحتية ومرافق
ملحق كلية الرشطة ببغداد مبا يف ذلك تشييد املباين الجديدة
وترميم العديد من املنشآت املوجودة .وعىل الرغم من صعوبة
حساب قيمة عمليات تحسني البنية التحتية مللحق كلية الرشطة
ببغداد التي متولها الواليات املتحدة  ،فإنه تم حساب إجاميل
األموال املخصصة لتحسني وتوسيع املواقع التابعة للمركز الرئييس
143
واملنشآت املرتبطة بها بقيمة  343مليون دوالر أمرييك.
األمن بملحق كلية الشرطة ببغداد

وحيث أن ملحق كلية الرشطة ببغداد منشأة كستقلة تقع خارج
املنطقة الدولية فإن املوظفون العاملون بها عرضة مجموعة
خاصة من املخاطر األمنية .ولتخفيف هذه املخاطر ،يتعمد مكتب
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شئون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية عىل مجموعة متعددة
من املتعاقدين يرشف عليها مكتب األمن اإلقليمي التابع للسفارة
( .)RSOويف ملحق كلية الرشطة ببغداد ،رشكة تريبل كانويب،
يوفر املتعاقدون التفاصيل الوقائية واملرافقني األمنيني للمبعوثني
التابعني لربنامج تطوير الرشطة .بينام توفر رشكة توريس للحلول
الرشكات املتقدمة  ،LLCاألمن داخل محيط امللحق ،بينام تحرس
قوات األمن العراقية املحيط الخارجي .وتعمل تقوم EOD
 Technologyاملحدودة بتشغيل األنظمة املضادة لهجامت
قذائف املورتار والهجامت الصاروخية بينام يشرتك ثالثة موظفني
عسكريني أمريكيني يف وحدة تفكيك املتفجرات التابعة ملكتب
األمن اإلقليمي .بينام يوفر متعاقد أمرييك تقني كمبيوتر للتحكم
يف نظام الربيد الرسي الذي يستخدمه موظفي برنامج تطوير
144
الرشطة.
التوظيف في برنامج تطوير الشرطة والتعاون
مع الوكاالت األخرى

أبلغ مكتب شئون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية ،أنه بنهاية
ربع السنة ،كان هناك  86مستشا ًرا تاب ًعا لربنامج تطوير الرشطة-
أقل يس ًريا عن  91مستشا ًرا لربع السنة املايض-وأقل من نصف
املستشارين الـ 190الذين تم استدعائهم عىل أساس الخطة
األصلية .ومن بني العدد اإلجاميل للمستشارين التابعني لربنامج
تطوير الرشطة يوجد هناك  12موظفًا يعملون أيضً ا يف تقديم
145
االستشارة لوزارة الداخلية تحت رعاية برنامج تطوير الرشطة.
تم استقدام هؤالء املوظفني من هيئة الجامرك األمريكية
( )ICEوهيئة الجامرك وحراسة الحدود ( ،)CBPوهيئة وحرس
الشواطئ ( .)USCGوتركز هيئة الجامرك األمريكية عىل مساعدة
وزارة الداخلية والوزارات األخرى لتطوير الخربة الالزمة لتنسيق
التحقيقات الدولية الجنائية .بينام تركز أنشطة هيئة الجامرك
وحرس الحدود عىل توفري مستوى متقدم من املراقبة للمسؤولني
يف قسم الجامرك بوزارة الداخلية وإدارتها الخاصة مبوانئ الدخول.
وتركز هيئة وحرس الشواطئ جهودها عىل تحسني مستوى
االحرتافية يف أداء الرشطة النهرية التابعة لوزارة الداخلية العراقية
وقوات حرس السواحل العراقية .تتم مناقشة أنشطة هذه
146
الوكاالت الحقًا يف القسم رقم .3
وتتوفر لدى مكتب شئون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية
اتفاقية مشرتكة بني الوكاالت مع مكتب التحقيقات الفيدرايل
( .)FBIومبوجب رشوط هذه االتفاقية ،يوفر موظفي مكتب
مخصصا عىل أساس التكليف
التحقيقات الفيدرايل تدري ًبا
ً
املؤقت للقوات العراقية .ومع هذا ،ال يوجد أفراد تابعني ملكتب
التحقيقات الفيدرايل مكلفني دامئًا يف العراق ويتم متويلهم مبوجب
147
هذه االتفاقية.
التنسيق مع حكومة العراق

برامج أخرى تابعة لوزارة اخلارجية األمريكية

قامت كل من السفارة األمريكية ببغداد ووزارة الداخلية العراقية
بتأسيس لجنة لتوفري ودعم برنامج تطوير الرشطة وتنفيذه.
وتشمل هذه اللجنة مسئولني كبار يف برنامج تطوير الرشطة ،وكبار
اللواءات يف وزارة الداخلية تابعني ملؤسسة التدريب واملؤهالت،
ووكالة التحقيقات الفيدرالية واملعلومات ،ومركز خدمة الرشطة
148
العراقية وسم التخطيط االسرتاتيجي بوزارة الداخلية العراقية.
تشارك برنامج تطوير الشرطة مع العراقيين

من بني الوسائل التي يقيس بها مكتب شئون املخدرات وإنفاذ
القوانني الدولية أنشطة برنامج تطوير الرشطة تعقب عدد
"املشاركات االستشارية" الذي يقوم به مستشاريه مع محاورين
تابعني لوزارة الداخلية العراقية .ويبلغ مكتب شئون املخدرات
وإنفاذ القوانني الدولية أن الغالبية العظمى من هذه االجتامعات
تحدث يف املواقع التابعة لوزارة الداخلية العراقية املوجودة
يف بغداد ،والبرصة ،وأربيل وهو األمر الذي يشري إليه مكتب
شئون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية باعتباره "فرص التدريب
املركزية ".وطبقًا ملكتب شئون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية
فإنه مل تقع يف املحافظات األخرى إال  8فقط من هذه املشاركات
التي وقعت بداية من ترشين األول/أكتوبر  2011وحتى آذار/
مارس  7-2012منها يف متت يف محافظة السليامنية التي تتسم
باألمان النسبي وواحدة يف محافظة النجف جنوبًا ،يف املطار (وقد
أوضحت البيانات اإلضافية التي قدمها مكتب شئون املخدرات
وإنفاذ القوانني الدولية يف منتصف نيسان/أبريل أن عددًا غري
محدد من الندوات الخاصة بربنامج تطوير الرشطة تم عقدها يف
149
محافظتي دهوك ومتيم).

اجلدول 3.2
دورات برنامج تطوير الشرطة18/3/2012 - 21/12/2011 ،

وقد عقد املستشارون التابعون لربنامج تطوير الرشطة هذا
150
الربع من العام:
• 399مشاركة مع مستشارين مقرهم يف بغداد -وهي نسبة
تصل إىل  % 105من مشاركات ربع العام املايض 195
•التي متت مع مستشارين مقرهم يف أربيل -وهي نسبة أقل
بـ %41من مشاركات ربع العام املايض 160
•التي متت مع مستشارين مقرهم يف البرصة -وهي نسبة أقل
بـ %34من مشاركات ربع العام املايض 35
سيقدم التدقيق القادم املتصل بربنامج تطوير الرشطة للمفتش
العام الخاص إلعادة إعامر العراق تفاصيل إضافية عن هذه
املشاركات االستشارية.
المحاضرات والندوات الخاصة ببرنامج تطوير
الشرطة

وبسبب املخاوف األمنية ووسائل النقل املحدودة ،فإن مكتب
شئون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية قد زاد من تأكيده عىل
عقد الندوات يف الفصول الدراسية وليس عرضها عىل شاشات
يف املواقع التابعة لوزارة الداخلية العراقية .زود مكتب شئون
املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية مبعلومات بخصوص  10ندوات
تم عقدها يف الفرتة ما بني  21كانون األول/ديسمرب  ،2011و18
آذار/مارس ُ -2012عقد سبعة منها يف بغداد وثالثة يف إقليم
كردستان .ويف ثالثة من هذه الندوات قدم املستشارون التابعون
لربنامج تطوير الرشطة ومعظمهم من املوظفني األمريكيني
واملحليني املتقاعدين واملتخصصني يف إنفاذ القانون ،قدمت
معلومات عن املوظفني من اإلناث يف وزارة الداخلية العراقية فيام

املوضوع

املوقع

املرأة في الشرطة :استراتيجيات الشجاعة االحترافية

بغداد

2011/12/21

9

مقدم ()LT

التاريخ

عدد احلضور

ملف االنتحاريني ،والتدابير املضادة

بغداد

2011/28 - 27/12

16

عقيد ( ،)LTCلواء ()MG

ملف االنتحاريني ،والتدابير املضادة

بغداد

2012/01/18

15

عقيد  -فريق

املرأة في الشرطة :استراتيجيات الشجاعة االحترافية

بغداد

2012/01/23

12

LT

املواردالبشرية

بغداد

2012/01/29

2

عميد (BG)-MG

االضطراباتاالجتماعية

أربيل

2012/02/07

25

مقدم-عميد

املرأة في الشرطة :استراتيجيات الشجاعة االحترافية

بغداد

2012/02/21

4

املدربني وأفراد التنمية اإلدارية

االضطراباتاالجتماعية

دهوك

2012/02/21

26

عريف  -رائد ()MAJ

اإلدارة التكتيكية لألحداث الكبيرة

بغداد

2012/03/18

22

مقدم-رائد

االضطراباتاالجتماعية

السليمانية

2012/03/15

33

شرطي  -نقيب

وبسبب املخاوف األمنية
ووسائل النقل املحدودة ،فإن
مكتب شئون املخدرات وإنفاذ
القوانني الدولية قد زاد من
تأكيده عىل عقد الندوات يف
الفصول الدراسية وليس عرضها
عىل شاشات يف املواقع التابعة
لوزارة الداخلية العراقية.

مستويات رتب احلضور

املصدر :السفارة االمريكية في بغداد ,ردا ً على طلب البيانات الصادر عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ.2012/04/03 ,

املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 38 I

قسم آخر خاص ببرامج الدولة

يتعلق مبشاكل السلوك االحرتايف لهن .وقد ركزت الندوات الثالث
املنعقدة يف إقليم كردستان عىل مسألة السيطرة عىل الجامهري،
بينام تناولت الندوات األربع األخرى األساليب التنظيمية
املستخدمة للتعرف عىل منفذي التفجريات االنتحارية  ،واإلدارة
التكتيكية ،واملوارد البرشية .ويوضح الجدول  3.2معلومات
151
إضافية عن هذه الندوات.
ومن بني مسئويل الرشطة البالغ عددهم  164والذين ميثلون
إجاميل املسئولني يف وزارة الداخلية العراقية أو الحكومة اإلقليمية
يف كردستان ،كانت نسبة  % 51منهم من املنظامت التابعة لرشطة

المواد المختارة في دورة
برنامج تطوير الشرطة
قدم مكتب شئون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية
للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق منه ًجا
لربنامج تطوير الرشطة "ندوات التمرين التنفيذي"
التي تم عقدها منذ كانون األول/ديسمرب  2011أو
153
التي سيتم عقدها يف الشهور القادمة ،مبا يف ذلك
حقوق اإلنسان واخلدمات الشرطية.
وتضع هذه الندوة التي تستمر ملدة  4ساعات
تأكيدًا جوهريًا عىل حاجة الرشطة العراقية
الستيعاب عمليات التدعيم الفلسفية والقانونية
للقانون الدويل لحقوق اإلنسان .وتشمل األهداف
املتصلة باألداء تعريف الحضور ببيان األمم املتحدة
الخاص بحقوق اإلنسان ،وكذلك الفئات املختلفة
لحقوق اإلنسان ،وكذلك مصادر حقوق اإلنسان.
وتأكد مواد الدورة عىل العالقة القامئة بني حقوق
اإلنسان والعمل الرشطي يف مجتمع دميوقراطي
وت ُربز النامذج التاريخية ذات الشأن  -مبا يف ذلك
منوذج أملانيا النازية ،واالتحاد السوفيتي ،والعراق
تحت حكم حزب البعث  -بهدف توضيح العواقب
االجتامعية التي قد تقع بسبب تنفيذ الرشطة
اإلكراهي ألوامر األنظمة الديكتاتورية.
االضطرابات االجتماعية .ويعرض مجمل
هذه الندوة املوضح يف  19رشيحة نظرة شاملة
للقواعد األساسية للتحكم يف الجامهري والتي طبقتها
قوات الرشطة يف الواليات املتحدة .وباإلضافة إىل
تسليط الضوء عىل حاجة الرشطة إىل "تنفيذ القانون
بإنصاف" و "احرتام حقوق األفراد يف التعبري عن
آراءهم" فإن املشرتكني بالندوة يناقشون أنواع
الحوادث التي تتطلب تدخل الرشطة وكذلك املزايا
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الحكومة اإلقليمية يف كردستان ،وكانت نسبة  %12.5برتبة لواء
عميد أو لواء أو أعىل ،وكانت نسبة  %13.6منهم من السيدات.

152

مبادرات مكتب شئون المخدرات
وإنفاذ القوانين الدولية الخاصة
بمقاومة الفساد
يرشف مكتب تنسيق مقاومة الفساد التابع ملكتب شئون
املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية ( )INL/ACCOعىل املساعدة
التي تقدمها الواليات املتحدة للهيئات الرئييس ملقاومة الفساد
التابعة للحكومة العراقية-لجنة النزاهة ( ،)COIومدير املفتشني

واملساوئ الخاصة ببعض التقنيات املعينة للتحكم
يف الجامهري.
املوارد البشرية .يف يوم  29مارس قدم
مستشاري برنامج تطوير الرشطة العراقية ورشة
العمل هذه التي تستمر ملدة ثالث ساعات
(خُصصت ساعة منها للقيام بجولة مع وقت تناول
الغداء يف ملحق كلية الرشطة يف بغداد) إىل مدير
قسم املوارد البرشية يف وزارة الداخلية العراقية
ومدير قسم التوظيف يف الوزارة .كام حرض ستة
مسئولني من الواليات املتحدة .وقد اشتملت
املواضيع التي تم تناولها النتائج املرجوة من برنامج
تطوير الرشطة ،والتوظيف عرب اإلنرتنت ،وأماكن
التدريب املحتملة يف الوالية املتحدة.
إضفاء االحترافية على دور املرأة في
العمل الشرطي .تتناول سلسة هذه الندوة
التي تتألف من خمسة أجزاء أربع قيم مطلوب
توفرها يف ضباط الرشطة :الشجاعة (مخصص لها
جلستني) ،والتكامل ،والقيادة ،والتعاون .وبالنسبة
للمحارضة الخاصة بالقيادة والتي تستمر ملدة
ساعتني ،يطلب فيها املستشارون األمريكيون من
الطالبات العراقيات توضيح "العادات الدينية،
والقيم ،واالتجاهات السائدة يف املجتمع الذكوري"
التي متثل تحديات صعبة .باإلضافة إىل هذا فإن
الندوة تتناول أيضً ا "األساليب الشائعة للنساء
والتي تساهم يف تحقيق القيادة القوية" والتي قيل
أنها تتضمن تشجيع املشاركة والقيادة من خالل
االنضامم .وهناك خمسة أهداف خاصة باملشرتكني
متضمنة يف الندوة الخاصة بالشجاعة والتي تستمر
ملدة ساعتني :تعريف الشجاعة ،وتقديم أمثلة عن
األعامل الشجاعة ،وتقديم أمثلة عن الشجاعة
االحرتافية،ومناقشة التطلعات الثقافية للرجل-املرأة،

وتحديد الفرص الخاصة بإظهار الشجاعة يف حيز
العمل .ويف املناقشة الخاصة بتطلعات الجنس
اآلخر ،يستخدم املعلمون مخططني كبار أحدهام
محدد بكلمة "رجل" واآلخر محدد بكلمة "امرأة"-
ويطلبون من الحضور تدوين الصفات التي توضح
كل من الجنسني.
التواصل واإلشراف .تناقش هذه الندوة
التي تستمر ملدة ساعتني "وسائل التواصل وكيفية
استخدامها لتحقيق مستو أفضل من التواصل".
وأثناء عقد الندوة طُلب من املشاركني إدراج سبعة
حواجز تعيق التواصل ،وستة افرتاضات غري حقيقة
عن االستامع ،وأربعة أنظمة شائعة خاصة بالتواصل
املنظمي ،وخمس مشاكل شائعة خاصة بأنظمة
التواصل .وتختم الندوة بعقد نشاط لفصل درايس
يتضمن كتابات الحضور سطر ونصف بخصوص أكرب
العوائق التي تواجههم كمتواصلني ،وسطرين ونص
بخصوص اقرتاح الوسائل لتخطي هذه العوائق.

برامج أخرى تابعة لوزارة اخلارجية األمريكية

( ،)IGsومجلس التدقيق العايل .وطبقًا ملكتب شئون املخدرات
وإنفاذ القوانني الدولية ،فإن املوظفني الحاليني يف مكتب تنسيق
مقاومة الفساد التابع ملكتب شئون املخدرات وإنفاذ القوانني
الدولية عبارة عن عدد غري محدد من املسئولني األمريكيني،
154
ومستشار ثقايف ثنايئ اللغة ،ومرتجم.
ومن بني مشاريع مقاومة الفساد التي يراقبها مكتب تنسيق
مقاومة الفساد التابع ملكتب شئون املخدرات وإنفاذ القوانني
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الدولية:
•التدريب على التحقيق املالي والقضائي في جلنة
النزاهة .ويف أيلول/سبتمرب ،تعهد مكتب شئون املخدرات
وإنفاذ القوانني الدولية بدفع مبلغ  4مليون دوالر أمرييك
ملكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية ()UNODC
لتنفيذ مرشوعني ،يركز أحدهام عىل بناء قدرة لجنة النزاهة
عىل إجراء التحقيقات املالية بينا يتم توجيه اآلخر عىل
مساعدة لجنة النزاهة يف اسرتداد األصول وتسلم املشتبه بهم
من الدول األجنبية .ولكن مل يتم تنفيذ أي من املرشوعني حتى
اآلن ،وقد قام مكتب شئون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية
بتمديد فرتة األداء حتى نهاية كانون األول/ديسمرب 2012
للسامح ملكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية ببدء
وإنهاء عمله.
•برنامج اللغة اإلجنليزية .يف أيلول/سبتمرب  2011تعهد
مكتب شئون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية بدفع مبلغ 1.5
مليون دوالر لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ( )UNDPلتنفيذ
برنامج تدريب اللغة اإلنجليزية لطاقة عمل لجنة النزاهة
ومجلس القضاء األعىل ( .)HJCوطبقًا ملكتب شئون املخدرات
وإنفاذ القوانني الدولية فقد خطط برنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ لبدأ املحارضات يف  23نيسان/أبريل.
•برنامج اإلدارة  GoCaseاخلاص بلجنة النزاهة.
وال يزال تنفيذ هذا الربنامج الذي يقدمه مكتب شئون
املخدرات وإنفاذ القوانني بتكلفة  1.1مليون دوالر أمرييك(منها
مبلغ  702,039دوالر ضمن األموال املقدمة من الواليات
املتحدة ،ومبلغ  373,877دوالر أمرييك ضمن األموال التي
تعهدت الحكومة العراقية بدفعها) ال يزال تنفيذه متوقفًا
بسبب مقتل املربمج الرئييس للجنة النزاهة يف ربيع عام
 ،2011ومل يتحقق التزام الحكومة العراقية املايل حتى اآلن.
وقد أبلغ مكتب تنسيق مقاومة الفساد التابع ملكتب شئون
املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية أنه يعمل اآلن مع لجنة
النزاهة بخصوص تنفيذ الخطط الخاصة باملرحلة التالية من
هذه املبادرة.
•ميثاق األمم املتحدة ملقاومة االمتثال للفساد .يتم
تنفيذ هذا املرشوع الذي ميوله مكتب شئون الرشق األدىن
( )NEAالتابع لوزارة الخارجية العراقية بقيمة  8مليون دوالر
أمرييك يتم تنفيذه بشكل مشرتك بني برنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية .وقد

مسئولون تابعون للحكومة الهندية أثناء حضورهم حملاضرة ميولها مكتب شئون اخملدرات وإنفاذ القوانني الدولية بخصوص ميثاق األمم املتحدة
ملقاومة الفساد ،عام ( .2011صورة تابعة لألمم املتحدة)

شملت أنشطة الربنامج هذا الربع من العام ورشة ملقاومة
الفساد عمل تتكون من  6وحدات تم تقدميها ألكرث من
 30مسئولاً بالحكومة العراقية ،مبا يف ذلك ممثلني من لجنة
النزاهة ومجلس القضاء األعىل.
•برنامج تنفيذ خطة امليزانية للحكومة
اإلقليمية في كردستان .يدعم هذا املرشوع املمول من
قبل مكتب شئون الرشق األدىن العراقي ،والذي بدأ يف 2009
يدعم أهداف الحكومة اإلقليمية يف كردستان املرتبطة بتطوير
أنظمة إدارة مالية عامة أكرث فعالية ،وأعىل مسئولية ،وأكرث
شفافية .وقد واصل مكتب برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ خالل
هذا الربع من العام العمل مع الوزارات التجريبية لحكومة
إقليم كردستان-وزارة الزراعة ،والصحة ،والتعليم-وذلك
لتحديث أنظمة تلك الوزارات.
•تدريب املفتش العام .وبعد تأخر كبري ،أعلن مكتب
شئون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية هذا الربع من العام
أن هذا الربنامج الذي بتم متويله من قبل مكتب شئون الرشق
األدىن العراقي مببلغ  6مليون دوالر أمرييك قد بدأت عملياته
مؤخ ًرا.

وال يزال تنفيذ هذا الربنامج
الذي يقدمه مكتب شئون
املخدرات وإنفاذ القوانني
بتكلفة  1.1مليون دوالر
أمرييك ال يزال تنفيذه متوقفًا
بسبب مقتل مربمج رئيس
لجنة النزاهة يف ربيع عام
 ،2011ومل يتحقق التزام
الحكومة العراقية املايل حتى
اآلن.

الدعم االستشاري للجنة النزاهة

ويساعد مكتب شئون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية لجنة
النزاهة من خالل اتفاقية بني الهيئات مع برنامج املساعدة عىل
التدريب عىل التحقيق الجنايئ الدويل ( )ICITAPالتابع لوزارة
العدل ،والذي ميول مستشا ًرا واحدًا مركزه يف بغداد .ويساعد
مستشار برنامج املساعدة عىل التدريب عىل التحقيق الجنايئ
املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 40 I
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الدويل لجنة النزاهة يف بناء قدراتها التحقيقية واإلدارية .ومن
خالل اتفاقية مامثلة مع مكتب االدعاء العام الخارجي واملساعدة
عىل التنمية ( )OPDATالتابع لوزارة العدل ،ميول مكتب شئون
املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية أحدة املستشارين املعنيني
مبكافحة عمليات غسيل األموال والذي يعمل مع وكاالت إنفاذ
القوانني التابعة للحكومة العراقية ،مبا يف ذلك لجنة النزاهة
نفسها .وخالل هذا الربع من العام عمل املستشار(املدعوم من
قبل مكتب شئون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية) املعني
مبكافحة عمليات غسيل األموال التابع لربنامج املساعدة عىل
التدريب عىل التحقيق الجنايئ الدويل عمل مع وزارة الخزانة
األمريكية إلعداد الحكومة العراقية للتقييم املتبادل لفرقة العمل
لإلجراءات املالية يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا املقرر إقامته
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يف ربيع العام الجاري.
مساعدة مكتب شؤون المخدرات
وإنفاذ القوانين الدولية
المقدمة إلى مجلس القضاء األعلى
وقد أبلغ مكتب شئون
املخدرات وإنفاذ القوانني
الدولية أنه قام بتوفري التمويل
الالزم لرصف األرصفة ،وتطوير
الحاممات ،وترميم املولدات،
وتدريب موظفي الصيانة.

األمن القضائي

باستخدام األموال املتبقية حسب االتفاقية السابقة املشرتكة بني
الوكاالت مع خدمة الحراس األمريكية فإن مكتب شئون املخدرات
وإنفاذ القوانني الدولية يوفر املركبات ،وأجهزة كشف املتفجرات،
وحواجز املركبات ،ومعدات القياس املغناطيسية ملجلس القضاء
األعىل .وقد أعلن مكتب شئون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية
بأنه سوف ينهي املرشوع مبجرد تسليم شحنتي املال املتبقيتني.
وباملثل فباستخدام األموال املتبقية حسب االتفاقية القامئة
املشرتكة بني الوكاالت مع خدمة فيلق املهندسني األمرييك فإن
مكتب شئون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية يخطط لتسليم
املولدات الكهربائية للمجلس القضايئ األعىل نهاية العام الجاري
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لتوفري مزيدًا من الطاقة الكهربية ملجمع املحكمة.
إدارة المحكمة

يستمر مكتب شئون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية هذا الربع
من العام يف اإلرشاف عىل منحتني وثالث محاوالت من األمم
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املتحدة يف مجال إدارة املحكمة:
•اإلدارة املركزية لقطاع العدل .ومن خالل منحة قيمتها
 4.5مليون دوالر يعمل املركز الوطني ملحاكم الدولة ()NCSC
مع وزارة العدل ( )MOJووزارة العمل والشئون االجتامعية،
ولجنة النزاهة ،واملجلس القضايئ األعىل لتوطيد عمليات
التشغيل واملوازنة اإلسرتاتيجية .كام يعمل املركز الوطني
ملحاكم الدولة أيضً ا اآلن مع هذه الوزارات لتنفيذ خططها
اإلسرتاتيجية.
•حفظ البيانات املادية والرقمية .ومن خالل منحة
قيمتها  1,4مليون دوالر أمرييك ،يعمل معهد القانون الدويل
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وحقوق اإلنسان ( )IILHRاآلن مع حكومة العراق لتحسني
نظام تخزين البيانات املادية والرقمية للمؤسسات التابعة
لقطاع العدل .وطبقًا للمعلومات املقدمة ملكتب شئون
املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية ،فإن معهد القانون الدويل
وحقوق اإلنسان قد خطط إلمتام هذا املرشوع بنهاية نيسان/
أبريل .2012
•تعزيز اإلدارة في قطاع العدل .يف أيلول/سبتمرب 2010
تعهد مكتب شئون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية بدفع
مبلغ  3,2مليون دوالر أمرييك لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
لتحسني القدرة العملية للمجلس القضايئ األعىل ،وملساعدة
مكاتب التحقيق القضايئ ( ،)JIOsوتأسيس مجمع محاكم
تجريبي .ويف هذا الربع من العام ،تعاقد برنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ للحصول عىل تقييم باالحتياجات بالنسبة ألولويات
مكاتب التحقيق القضايئ وتم التنظيم ملقابلة مع القايض
املسئول عن مجمع املحاكم التجريبية ملناقشة املرشوع.
•برنامج إدارة بيانات قطاع العدل .يف أيلول/سبتمرب
تعهد مكتب شئون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية بدفع
مبلغ  3,8مليون دوالر أمرييك لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
لتعزيز القدرة العملية واإلدارية للمجلس القضايئ األعىل.
ويقوم برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف الوقت الحايل بتقييم
قدرة املجلس القضايئ األعىل بالنسبة إلدارة املعلومات.
•مشروع نشر الوسائط اخلاص باجمللس القضائي
األعلى .وقد ظل مبلغ مليون دوال أمرييك الذي تعهد مكتب
شئون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية بدفعه ملنظمة األمم
محبوسا
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ( )UNESCOظل
ً
هذا الربع من العام يف انتظار قرار بشأن إمكانية متويله
مبوجب القانون العام( 236-103 .والذي يحظر املساهامت
األمريكية للمنظامت التابعة لألمم املتحدة التي متنح
عضوية كاملة للمنظامت التي ال متتلك األساس الدويل إلعالن
االستقالل ،مثل السلطة الفلسطينية).
البنية التحتية والمناهج القضائية

كام يدعم مكتب شئون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية تطوير
معهد التنمية القضائية ( )JDIالتابع للمجلس القضايئ األعىل يف
بغداد .وقد أعلن مكتب شئون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية
هذا الربع من العام أنه قام بتوفري التمويل الالزم لرصف األرصفة،
وتطوير الحاممات ،وترميم املولدات ،وتدريب موظفي الصيانة.
وباإلضافة إىل هذا فقد قام مكتب شئون املخدرات وإنفاذ القوانني
الدولية بإمداد املال الالزم لتأجري خبري مناهج عراقي (لواء تابع
لوزارة الداخلية العراقية) لتدريس أساليب التحليل الجنايئ يف
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معهد التنمية القضائية.
مبادرات النشر القضائي

برامج أخرى تابعة لوزارة اخلارجية األمريكية

كام يدعم مكتب شئون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية برامج
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النرش القضايئ الجاري تنفيذها:
•برنامج املستشار القانوني املقيم .قام مكتب
شئون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية ،عىل أساس اتفاقية
مع مكتب االدعاء العام الخارجي واملساعدة عىل التنمية،
بتقديم التمويل الالزم ألربعة مستشارين مقيمني (اثنان يف
بغداد ،وواحد يف كل من البرصة وأربيل) .ويف نيسان/أبريل،
أعلن مكتب شئون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية أن أحد
املستشارين املقيمني يف بغداد قد غادر العراق وأنه ال توجد
خطة إلرسال بديل له .ويف هذا الربع من العام ،قام املستشار
املقيم يف أربيل بتنظيم التسليم املستقبيل لربنامج تطوير
القانون التجاري الخاص بوزارة التجارة إىل الحكومة اإلقليمية
يف كردستان وقضاة تابعني للحكومة العراقية وبدأ التنسيق مع
الرشكاء الدوليني لتسليم التدريب عىل التحليل الجنايئ الحقًا
يف عام .2012
•العدالة بالنسبة لألطفال .يف أيلول/سبتمرب ،2011
ساهم مكتب شئون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية مببلغ
يزيد عىل  2.3مليون دوالر أمرييك كتمويل إضافيي لصندوق
األمم املتحدة للطفولة ( )UNICEFلصالح هدفني يتم
تحقيقهام من خالل تنفيذ مرشوع مدته  3سنوات خاص
بالعدالة بالنسبة لألطفال .ويف اجتام ٍع ُعقد يف الربع املايض من
العام مع مكتب شئون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية أعلن
طاقم عمل صندوق األمم املتحدة للطفولة عن املصاعب التي
يقابلها عند الوصول إىل املنشآت الخاصة باألحداث ،يف حني
أكد وزير العمل والشئون االجتامعية لصندوق األمم املتحدة
للطفولة يف شباط/فرباير أنه ميكنها الوصول قد ًما إىل تلك
املنشآت.
برنامج المساعدة في الحجز قبل
المحاكمة
التابع لوزارة الداخلية
ويوفر هذا الربنامج الذي ميوله مكتب شئون املخدرات وإنفاذ
القوانني الدولية التوجيهات الخاصة بتدريب املدربني ألطقم
العمل بوزارة الداخلية العراقية يف محاولة لتحسني املعاملة مع
املحبوسني احتياط ًيا .ويف هذا الربع من العام ،قام فصل من
موظفي وزارة الداخلية العراقية بإمتام الدورة ،بينام تم التخطيط
ألن تقوم مجموعة ثانية يف البدء يف املحارضات الحقًا يف ربيع
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العام الجاري.
البرنامج العراقي لخفض الطلب على
العقاقير المخدرة
يتم متويل الربنامج املشرتك بني كل من مكتب شئون املخدرات
وإنفاذ القوانني الدولية ووزارة الصحة والخدمات البرشية
األمريكية وإدارة إساءة استخدام املواد وخدمات الصحة العقلية

( )SAMHSAيتم متويله بقيمة  1مليون دوالر أمرييك يف السنة
املالية  2010من مخصصات حساب صندوق الدويل للرقابة عىل
املخدرات وتطبيق القانون وقد تم تفعيل ذلك يف أيار/مايو .2011
وقد أبرمت إدارة إساءة استخدام املواد وخدمات الصحة العقلية
عىل هذا األساس اتفاقية تعاون مع جامعة كاليفورنيا لوس
أنجلوس بالنسبة لتنفيذ الربنامج .ويتمثل الهدف يف مساعدة وزارة
الصحة ( )MOHالعراقية عىل تطوير املبادرات الخاصة بإساءة
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االستخدام.

مكتب السكان والالجئين
والمهجرين

ويتوقع مكتب السكان
والالجئني واملهجرين التابع
لوزارة الخارجية أن يرتاجع
مستوى التمويل عندما تقوم
الحكومة األمريكية بتغيري
طبيعة األنشطة من أنشطة
إغاثة إىل أنشطة تطوير
وعندما يتزايد "امتالك" املفتش
العام الخاص إلعادة إعامر
العراق للربامج الالزمة للتعامل
مع احتياجات العراقيني
املرشدين.

قدم مكتب السكان والالجئني واملهجرين التابع لوزارة الخارجية
( )PRMحوايل  290مليون دوالر يف السنة املالية لدعم الالجئني
العراقيني واألفراد املرشدين يف الداخل ،واعتبا ًرا من آذار/مارس
قام املكتب بتوفري ما يقرب من  51مليون دوالر أمرييك يف السنة
املالية  .2012ويتوقع مكتب السكان والالجئني واملهجرين التابع
لوزارة الخارجية أن يرتاجع مستوى التمويل عندما تقوم الحكومة
األمريكية بتغيري طبيعة األنشطة من أنشطة إغاثة إىل أنشطة
تطوير وعندما يتزايد "امتالك" املفتش العام الخاص إلعادة
إعامر العراق للربامج الالزمة للتعامل مع احتياجات العراقيني
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املرشدين.
ويدعم مكتب السكان والالجئني واملهجرين التابع لوزارة
الخارجية ثالثة من منسقي شئون الالجئني يف العراق ملراقبة
املساعدة املخصصة ملكتب السكان والالجئني واملهجرين والربامج
اجلدول 3.3
الشركاء النشطون ملكتبي السكان والالجئني واملهجرين التابع لوزارة اخلارجية واملساعدة اخلارجية في
حاالت الكوارث هذا الربع من العام
الشريكاملنفذ

النشاط

احملافظة

وكالة التعاون الفني والتطوير
()ACTED

األمن الزراعي والغذائي ،االنتعاش االقتصادي،
وأنظمة السوق ،واملاء ،والوقاية الصحية والنظافة
الصحية

مدن املثنى ،وذي قار ،والواسط

مجلس الالجئني الدامنركي

التعاون اخليري وإدارة املعلومات

على املستوى الوطني

املؤسساتالطبيةالدولية

االنتعاش االقتصادي ،وأنظمة السوق ،واملاء ،والصحة محافظات بغداد والبصرة ونينوى
الوقائية،والنظافةالصحية

املنظمةالدوليةلإلغاثةوالتنمية

األمن الزراعي والغذائي ،واملاء ،والصحة الوقائية،
والنظافةالصحية

أنقذوا األطفال/الواليات املتحدة

الوقاية ،واملاء ،والوقاية الصحية ،والنظافة الصحية محافظات بغداد ،والبصرة ،ودهوك ،والديال،
وميسان ،وصالح الدين ،والسليمانية ،ومتيم،
وذي قار

مجموعة LLC QED ،

املراقبةوالتقييم

محافظات بابل ،وبغداد ،ونينوى ،وصالح الدين،
ومتيم

على املستوى الوطني

ملحوظة :مت متويل جميع األنشطة في السنة املالية .2011
املصدر ،PRM :ردا على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق للحصول على بيانات بتاريخ .2012/03/27
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قسم آخر خاص ببرامج الدولة

الشكل 3.1

ﻣﺎ ﺗﻢ إﺻﺪاره ﻣﻦ ﺗﺄﺷريات اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ وﺻﻞ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﲇ ﺗﺄﺷريات
اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺨﺎﺻﺔ ،اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱄ  - ٢٠٠٧اﻟﻌﺎم اﳌﺎﱄ ٢٠١٢

٣,٠٠٠
٢,٥٠٠
٢,٠٠٠
١,٥٠٠
١,٠٠٠
٥٠٠

FY 2012, Q1

FY 2011

FY 2010

FY 2009

FY 2008
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ

FY 2007

٠

ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﲔ ﺍﳊﺎﺻﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺷﻴﺮﺓ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﺘﺮﺟﻤﲔ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﲔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﲔ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ١٠٥٩ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﺷﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ
ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ  .١٢٤٤ﺍﻟﻮﺍﺻﻠﻮﻥ ﻳﺸﻤﻠﻮﻥ ﻓﻘﻂ ﺗﻠﻚ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺗﺄﺷﻴﺮﺓ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﺧﻠﻮﺍ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ،ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﻭﺍ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻼﺟﺌﲔ.
ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ,PRM :ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﳌﻔﺘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ٢٠١٢/١٣/٤ﻭ.٢٠١٢/١٦/٤

بوصول  15.228الجئ،
استوعبت كاليفورنيا أعىل رقم
من الالجئني العراقيني.
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األمريكية الخاصة بقبول الالجئني ولتقديم املساعدة الفنية
للرشكاء الداعمني والحكومة العراقية .وقد متت إدارة  164برنام ًجا
داخل العراق بواسطة مفوضية األمم املتحدة العليا لشئون
الالجئني ( ،)UNHCRواملنظمة الدولية للهجرة ( ،)IOMوبرنامج
األغذية العاملي لألمم املتحدة ( ،)WFPوآخرين .وبالنسبة
لخارج العراق ،فإن مكتب السكان والالجئني واملهجرين يدعم
مفوضية األمم املتحدة العليا لشئون الالجئني ،وبرنامج األغذية
العاملي لألمم املتحدة ،وصندوق األمم املتحدة للطفولة ،ومنظمة
الصحة العاملية ( ،)WHOواملنظمة العاملية للصليب األحمر/
الهالل األحمر وبرامج املنظامت غري الحكومية ( )NGOيف سوريا،
واألردن ،ولبنان ،ومرص .وتوفر هذه املنظامت املساعدة لالجئني
العراقيني يف املنطقة .وقد تم إدراج الرشكاء املنفذين التابعني
ملكتب السكان والالجئني واملهجرين ومكتب املساعدات الدولية
يف حالة الكوارث ( )OFDAالتابع للوكالة األمريكية للتنمية
الدولية تم إدراجهم هذا الربع من العام يف الجدول  .3.3وقد
أعلن مكتب السكان والالجئني واملهجرين أنه أصدر يف آذار/
مارس طلبه الخاص بالعروض املقدمة للمنظامت غري الحكومية يف
السنة املالية  2012وأنه يتعني إمتام مراجعة هذه العروض بنهاية
166
نيسان/أبريل.
وقد ركزت األنشطة األخرى ملكتب السكان والالجئني
واملهجرين هذا الربع من العام عىل التنسيق املشرتك بني الوكاالت
بالنسبة لوزارة الخارجية ومكتب املساعدات الدولية يف حالة
الكوارث لتسهيل نقل الربنامج وضامن الدعم طويل األجل
لألنشطة الخريية .ويف آذار/مارس ،عقد مكتب السكان والالجئني
واملهجرين مبشاركة كبار مستشاري األعامل الخريية بالعراق

 Iتقرير إلى الكوجنرس  30 Iنيسان/أبريل2012 ،

التابع ملكتب املساعدات الدولية يف حالة الكوارث عقد ورشة
عمن ملناقشة
عمل إقليمية مدتها ثالثة أيام يف العاصمة األردنية اّ
مشاكل املرتبطة باألفراد املرشدين يف داخل العراق والربامج املركزة
167
عىل االنتقال من أعامل اإلغاثة إىل أعامل التنمية.
كام واصل مكتب السكان والالجئني واملهجرين أيضً ا برنامجه
لتوطني الالجئني العراقيني املؤهلني وحاميل تأشريات الهجرة
الخاصة ( )SIVالعراقيني الذين اختاروا الحصول عىل إعانات
الالجئني بالواليات املتحدة.
واعتبا ًرا من  27آذار/مارس  ،2012وصل إجاميل  64,011الجئ
عراقي ،و 5,141من حاميل تأشريات الهجرة الخاصة العراقيني
الذين اختاروا الحصول عىل إعانات الالجئني وصلوا إىل الواليات
املتحدة األمريكية منذ ترشين األول/أكتوبر  .2007وال تتعقب
وزارة الخارجية إال حاالت وصول حاميل تأشريات الهجرة الخاصة
العراقيني الذين يسعون للحصول عىل اإلعانات من خالل مكتب
السكان والالجئني واملهجرين ).ويف هذا الربع من العام تم توطني
 1,513عراق ًيا كالجئني و 301من العراقيني حاميل تأشريات الهجرة
الخاصة الذين اختاروا الحصول عىل إعانات الالجئني وصلوا إىل
الواليات املتحدة .مع  15.228الجئ ،استوعبت كاليفورنيا أعىل
رقم من الالجئني العراقيني .بينام ضمت والية تكساس العدد األكرب
من العراقيني الحاملني لتأشريات الهجرة الخاصة الذين اختاروا
168
الحصول عىل إعانات الالجئني (.)1,059
وطبقًا ملستشار األمن القومي لنائب الرئيس األمرييك بيدن،
فإن "الواليات املتحدة قد أصدرت عددًا أقل بكثري [من تأشريات
الهجرة الخاصة] من الذي كنا نريد إصداره 169".ويسمح القسم
 1244من قانون تفويض الدفاع القومي للسنة املالية 2008
يقر بإصدار ما يصل إىل  5,000تأشرية هجرة خاصة سنويًا خالل
السنة املالية  2012للمواطنني العراقيني الذين عملوا لصالح أو
بالنيابة عن الحكومة األمريكية بالعراق والذين تنطبق عليهم
بعض املتطلبات الخاصة 170.إال أنه قي نهاية عام  2010فإن
فحصا إضاف ًيا "سابق للمغادرة" قبل
وزارة األمن الداخيل فرضت ً
ترتيب الالجئني للسفر إىل الواليات املتحدة بوقت قليل "بهدف
منع من األشخاص الخطريين من الدخول إىل الواليات املتحدة
من خالل برنامج الالجئني 171".وقد طلب من املتقدمني للحصول
عىل تأشرية الهجرة الخاصة الخضوع لنفس الفحوصات يف هذا
الوقت 172.وحتى تاريخ آذار/مارس  ،2012مل يتم إصدار إال % 20
من تأشريات الهجرة الخاصة املحددة .وقد عاود مستشار األمن
القومي التأكيد عىل الحاجة للحفاظ عىل أمن الواليات املتحدة
يف نفس الوقت مع "أداء واجبنا وما ندين به ،خاصة ملن كانوا
يعملون لحسابنا" .وتوقع أن يرى "التقدم خطوة هامة يف مسألة
إصدار التأشريات واألفراد القادمون إىل الواليات املتحدة مبوجب
173
هذا الربنامج يف الشهور القادمة".
وطبقًا للمعلومات املقدمة بواسطة وزارة الخارجية ،فإن
حكومة الواليات املتحدة قد أصدرت  7,721تأشرية هجرة خاصة
مبوجب الجزء  1059لربنامج املرتجمني الفوريني واملرتجمني

برامج أخرى تابعة لوزارة اخلارجية األمريكية

التحريريني والجزء  1244من برنامج تأشرية الهجرة الخاصة
العراقي اعتبا ًرا من  31كانون األول/ديسمرب  .2011للتعرف عىل
إجاميل عدد تأشريات الهجرة الخاصة التي تم إصدارها وحاالت
الوصول إىل الواليات املتحدة انظر الشكل رقم .3.1

مكتب الديمقراطية ،وحقوق
اإلنسان ،والعمل
يدير مكتب الدميقراطية وحقوق اإلنسان والعمل ( )DRLالتابع
لوزارة الخارجية برامج املساعدة األجنبية املعدة لدعم الحكم
يف العراق ،وحقوق اإلنسان ،واملجتمع املدين باعتبار الهدف
االسرتاتيجي للحكم بالعدل والدميقراطية .وقد تلقى مكتب
الدميقراطية وحقوق اإلنسان والعمل مبلغ  30مليون دوالر
أمرييك من أموال صندوق دعم العراق السنة املالية  :2011تنم
تخصيص  25مليون دوالر أمرييك منها للدميقراطية وحقوق
اإلنسان و 5مليون دوالر أمرييك لدعم من ترمل من النساء
بسبب الحرب .وكان طلب امليزانية ملكتب الدميقراطية وحقوق
اإلنسان من صندوق االقتصاد العراقي للسنة املالية  2012هو
 22,84مليون دوالر أمرييك ،وقد طلب مكتب الدميقراطية

وحقوق اإلنسان مبلغ  17,4مليون دوالر أمرييك من صندوق دعم
174
االقتصاد للسنة املالية .2013
وقد أعلن مكتب الدميقراطية وحقوق اإلنسان أنه يدعم
حال ًيا  39مرشو ًعا جاريًا ،قدرت قيمت تكلفتها بنحو  134مليون
دوالر أمرييك .ويتم متويل تسعة وعرشين مرشو ًعا بواسطة
صندوق دعم االقتصاد ،بينام يتم دعم املشاريع األخرى بواسطة
صندوق الدميقراطية وصندوق الدميقراطية وحقوق اإلنسان
( .)HRDFواعتبا ًرا من  31مارس  ،2012سيكون هناك  43مليون
دوال ر أمرييك يف انتظار إنفاقها عىل هذه املشاريع.وكان أكرب
مرشوع جاري يف هذا الربع من العام عبارة عن منحة قيمتها
 15مليون دوالر أمرييك كان الهدف منها تحسني قدرات الحكم.
وقد اشتملت مشاريع أخرى عىل منحة قيمتها  6,6مليون دوالر
أمرييك لدعم املسئولية العامة وحرية التعبري ومرشوع بقيمة 5,4
مليون دوالر أمرييك لتعزيز التعليم املدين .وقد خُططت جميع
175
املشاريع بحيث يتم إمتامها بنهاية .2013
وقد تم تأسيس مرشوع بقيمة  540,000دوالر لدعم الحرية
الدينية من خالل السنة املالية  2009ملكتب الدميقراطية وحقوق
اإلنسان من األموال التي يتم تزويدها بغرض دعم برامج الحرية
الدينية العاملية ،ولكن مل يتم رصف أية نقود للمكتب يف السنة
املالية  2011ملكتب الدميقراطية وحقوق اإلنسان بالنسبة للربامج
العراقية◆176.
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الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

بدأت الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية يف تغيري
نهجها باالعتامد بشكل أكرب
عىل املواطنني املحليني يف
مراقبة األنشطة.

تعتقد الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،أنه عىل مدار
الوقت سوف تقوم عملية تجديد الرخص والفيزا بتقييد القدرة
عىل القيام مبراقبة بعض األنشطة املحلية :وبالتايل فقد بدأت يف
تغيري سياستها باالعتامد أكرث عىل املواطنني املحليني يف مراقبة
األنشطة 179 .برنامج العمل الجامعي الخاص بها ،عىل سبيل املثال
فقد قامت الوكالة بتكليف  9مراقبني محليني مؤجرين باإلرشاف
عىل طرق تنفيذ أنشطة الربنامج عىل أرض الواقع .طبقا للوكالة
األمريكية للتنمية الدولية ،فان القضايا التي أثريت من خالل نهج
املراقبة املتعدد الطبقات ،قد تم تتبعها من قبل ممثيل موظفي
التعاقد مع الرشكاء التنفيذيني (ومتعاقديهم من الباطن) .وأفادت
الوكالة يف تقاريرها أن هذه الطرق أثبتت فعاليتها يف اإلبقاء عىل
وجود عمليات الرقابة يف املحافظات عىل الرغم من قيود السفر
والقيود األمنية األخرى الناتجة عن انسحاب الجنود األمريكيني
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من العراق.
وذكرت أيضا الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف
تقاريرها ،أن مرشوع إدارة النتائج عرب األداء والتقييم وإعداد
التقارير( )PERFORMالخاص بها ،مستمر يف القيام مبراقبة
املشاريع ،وتقييمها من أجل مساعدة الوكالة يف القيام مبراقبة
األداء وتلبية احتياجات التقييم .إن مرشوع إدارة النتائج عرب األداء
والتقييم وإعداد التقارير البالغ مدته ثالث سنوات والبالغ قيمته
 14.3مليون دوالر أمرييك والذي سيقوم بتنفيذه مجموعة رشكات
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من املقرر له أن ينتهي يف شهر أغسطس/آب.

رصحت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف تقاريرها الصادرة
بتاريخ  31مارس/آذار  2لعام  ،2012أنها كان لديها  87موظف
يديرون الربامج يف العراق منهم  28موظفا يف الحكومة األمريكية
و 95من املتعاقدين ( 8متعاقد أمرييك الجنسية 23 ،متعاقد
عراقي و 28متعاقد من مواطني بلدان أخرى) .سوف نجد كام هو
مبني بالجدول رقم  3.4أنه يوجد قوى عاملة كبرية من املتعاقدين
تقوم بتنفيذ هذه الربامج .رصحت الوكالة األمريكية للتنمية
الدولية يف تقاريرها ،أن رشكائها يف التنفيذ قد قاموا بتوظيف
.1,340عيل األقل من موظفي الربنامج – كان  %87منهم عراقي
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الجنسية مدعمني من قبل  514متعاقد امن إضافيني.
رصحت تقارير رشكاء الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف
التنفيذ لهذا الفصل ،أن انسحاب الجنود األمريكيني مل يكن
له تأثري بالغ عىل أنشطتهم الجارية .ولكن عىل أي حال فان
مغادرتهم اآلن أدت إىل زيادة نقاط التفتيش التي تسيطر عليها
العراق ،حيث يتم غالبا توقيف األشخاص الغري عراقيني ألوقات
أطول من اجل تفتيش السيارات وتفحص أوراق الفيزا .إن عملية
تجديد الرخص بالنسبة ملتعاقدين األمن يؤثر أيضا عىل قدرة
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف نقل موظفي املرشوع داخل
وخارج بغداد .وطبقا للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،فان
العملية الصعبة والطويلة التي تتكبدها للحصول عىل تأشرية
عراقية ملوظفيها األمريكان  ،قد أثرت عىل عملية توزيع موظفي
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التعاقد داخل البلد.

اجلدول 3.4
مستويات العمالة لدى شركاء الوكالة األمريكية للتنمية الدولية التنفيذيني ،حتى تاريخ 31/3/2012
البرنامج

مواطنيالواليات
املتحدة

املواطننيالعراقيني

مواطنيني من بلد طرف
ثالث

العملاجملتمعي

7

588

7

218

820

التنمية الزراعية (إمناء)

7

87

7

202

303

اإلصالح اإلداري (ترابط)

18

192

15

النمو االقتصادي اإلقليمي (جتارة)

225

16

125

29

17

187

التنميةاملالية

21

22

6

25

74

خدمات الرعاية الصحية األولية

4

62

3

الوصول إلى العدالة

4

35

3

69
23

65

تعزيز اإلدارة

4

38

13

دعماالنتخابات

3

7

3

21

34

قوة العمل

2

8

1

8

19

1,167

87

514

استبياناتالتعليمالعراقي(مهارات)
اإلجمالي

86
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متعاقدي األمن اخلاص

اإلجمالي

3
1,854

البرامج التي متولها الواليات املتحدة في العراق

اإلدارة املالية عىل املستوى الدويل واملؤسيس ،واملراقبة املالية
برامج صندوق دعم االقتصاد
وأداء عمليات الرشاء).
•رصح الخطاب الرسمي الخاص أن وزارة الهجرة
قامت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف  31آذار/مارس للعام
واملهاجرين قد قامت بإنشاء لجنة وزارة التهجري والهجرة ليك
 ، 2012بتخصيص  520مليون دوالر أمرييك من صندوق دعم
تقوم بالتعاون والتنسيق الرسمي مع الربنامج
االقتصاد للسنة املالية  2010و السنة املالية للعام  2011من
•املوافقة الكاملة لرئيس الوزراء عىل مبادرة اإلصالحات
أجل برامجها يف العراق والتزمت ب 399.0مليون دوالر أمرييك
التنظيمية ،وموافقة أربع وزارات رئيسية من بينهام وزارة
من هذه الصناديق – وكالهام مل يتغري من الربع السنوي املايض.
وأنفقت الوكالة  %54من صناديق السنة املالية لعام ( 2010بزيادة العدل
•املكاتب املنشأة واملوظفني املتضمنني داخل الوزارات
 %31عن الربع السنوي األخري) و %4من أموال السنة املالية للعام
التي تقود التيار الصدري ،مثل وزارة التخطيط والتعاون
 2011امللزمة بها (باملقارنة مع أي مرصوفات من الربع السنوي
السابق) .يقدر إجاميل املبلغ الذي أنفقته الوكالة األمريكية لتنمية التنموي ،وأيضا الوزارات التي يرتأسها مسئولني متحالفني مع
قناة العراقية الفضائية ،مثل وزارة الزراعة
الدولية بحوايل  68.1دوالر أمرييك يف صندوق دعم االقتصاد من
جميع اعتامدات السنة املالية يف هذا الفصل ،تاركه  341.7مليون
دوالر أمرييك من االلتزامات الغري منفقة ضمن إطار الربامج
تعزيز اإلدارة
الفعالة للوكالة بنهاية هذا الفصل .لتوزيع األموال الغري منفقة
ذكرت الوكالة األمريكية للتنمية اإلدارية يف تقاريرها ،أن مرشوع
 68.1مليون دوالر من أموال
صندوق دعم
عىل الربامج واحدا تلو اآلخر ،انظر الشكل  182 .3.2رصحت الوكالة التعزيز اإلدارة الحكومية ( )GSPاملمتد إىل  5سنوات والبالغ
يف هذا الربع السنوي ،تاركة
تكلفته  117مليون دوالر أمرييك ،قد بدأ يف الربع السنوي املايض
األمريكية للتنمية الدولية يف تقاريرها أيضً ا أن صندوق دعم
وشهد تغيري رسيع يف حركة كبار املوظفني واملوظفني الرئيسني ،مام  341.7مليون دوالر من
االقتصاد مل يقم بتخصيص صناديق السنة املالية لعام  2012من
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أدى إىل تأخري بعض أنشطة املشاريع األساسية .وباإلضافة إىل ذلك ،االلتزامات غري املنفقة.
أجل برامجه يف العراق.
فان متعاقد تعزيز اإلدارة(صندوق دعم االقتصاد) ،كيمونكس
ورصحت الوكالة أيضا يف تقاريرها ،أنها مستمرة يف جهودها
الدولية قد واجه صعوبات كبرية يف توظيف أفراد غري عراقيني.
من اجل التامس مساهامت مالية من الحكومة العراقية
مل يكن هناك تعديل يف نطاق العمل يف املرشوع أو يف قيمة
للربامج التي ميولها صندوق دعم االقتصاد التي تستفيد منها
الحكومة العراقية مبارشة كام هو مطلوب طبقا لتوجيهات وزارة
الخارجية 184.ملزيد من التكلفة املطابقة عىل الحكومة العراقية
الشكل 3.2
انظر القسم الثاين من هذا التقرير.
ﺑﺮاﻣﺞ ﺻﻨﺪوق دﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ ،ﺣﺘﻰ
ﺗﺎرﻳﺦ ٢٠١٢/٣/٣١
ﺍﳊﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﳌﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﻔﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ٦٧٦٫٥ :ﺩﻭﻻﺭ
ﺑﺎﳌﻠﻴﻮن دوﻻر
اإلصالح اإلداري
 ٧٠٠ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﺧﺮﻯ )(٢١٫١$
وتكلفته
سنوات
أربع
مدته
البالغ
اآلن
اإلداري
إن مرشوع اإلصالح
ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ )(٥٫١$
ﺩﻋﻢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ )(٣٣٫٦$
 156.7مليون دوالر أمرييك ،والذي يطلق عليه اسم Tarabot
 ٦٠٠ﺩﻭﻻﺭ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ )(٣٦٫٩$
(ترابط) ،قد تم تصميمه ليكون نهج الحكومة بأكملها ويختص
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻲ (٤٧٫٧$) ٣
بتقوية الرتابط بني منظامت الحكومة العراقية بدال من الرتكيز
ﲡﺎﺭﺓ )(٥٨٫٦$
 ٥٠٠ﺩﻭﻻﺭ
ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﻨﻔﻘﺔ ٣٤١٫٧ :ﺩﻭﻻﺭ
األمريكية
منفردا عىل الوزارات واملكاتب الفردية .ورصحت الوكالة
ﺇﳕﺎﺀ)(٦٦٫٦$
 ٤٠٠ﺩﻭﻻﺭ
للتنمية الدولية يف تقاريرها ،أن رشكائها يف التنفيذ واملتعاقدين من
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ )(٦٨٫٩$
ﺃﺧﺮﻯ )(٥٫٨$
الباطن ،قد قاموا بعقد  300اجتامع ،وورش عمل والتقييم املشرتك
ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ )(٥٫١$
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ )(١٥٫٢$
ﺇﳕﺎﺀ )(٢٠٫٥$
 ٣٠٠ﺩﻭﻻﺭ
خالل هذا الفصل للتعامل مع الثالث مكونات الرئيسية للرتابط
ﺩﻋﻢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ )(٢٣٫٠$
ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﻧﻲ ) (٧٩٫١$ﺗﻘﻮﻳﺔ
ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﻧﻲ )(٢٣٫٨$
والالمركزية
" -إصالح الخدمات املدنية ،اإلدارة السياسية والوطنية
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ )(٣٥٫٧$
 ٢٠٠ﺩﻭﻻﺭ
ﲡﺎﺭﺓ )(٤٠٫٤$
اإلدارية .وطبقا لتقارير الوكالة األمريكية للتنمية اإلدارية ،
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ )(١١٤٫٩$
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻲ (٤٧٫٧$) ٣
فهي توسع نشاطاتها لتمتد إىل أكرث من  20وزارة وإىل جميع
 ١٠٠ﺩﻭﻻﺭ
ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ )(٥٤٫٧$
املحافظات املوجودة خارج منطقة كردستان185 .واحتوت التقارير
ﺗﺮﺍﺑﻂ )(١٤٤٫٢$
186
ﺗﺮﺍﺑﻂ )(٦٩٫٧$
املتضمنة انجازات هذا الفصل عىل اآليت:
 ٠ﺩﻭﻻﺭ
بالتعاون
يتعلق
•خطاب مصدق عليه رسميا فيام
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ.
تشارك
(سوف
(.)MOF
والتنسيق الصادر عن وزارة املالية
ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ,USAID:ﺭﺩﺍﻋﻠﻰﻃﻠﺐﺍﳌﻔﺘﺶﺍﻟﻌﺎﻡﺍﳊﺼﻮﻝﻋﻠﻰﺑﻴﺎﻧﺎﺕﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٢٠١٢/٢/٤,ﻭ.٢٠١٢/٣/٤
وزارة املالية يف مبادرات "الرتابط" من أجل تحسني مستوى
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الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

مرشوع تعزيز اإلدارة
الحكومية املمتد إىل 5
سنوات والبالغ تكلفته
 117مليون دوالر أمرييك،
وشهد تغيري رسيع يف حركة
كبار املوظفني واملوظفني
الرئيسني ،مام أدى إىل تأخري
بعض أنشطة املشاريع
األساسية.

الدوالر ،ولكن ذكرت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف
تقاريرها ،أنها تجري املناقشات حاليا مع رشيكتها يف التنفيذ،
187
كيمونكس من اجل إعادة الرتكيز عىل املشاريع.
قامت وزارة شؤون املوظفني هذا الفصل برعاية مؤمتر لتنفيذ
الالمركزية والذي استمر ملدة يومني وضم املؤمتر جميع مجالس
املحافظات واملحافظني من خارج حكومة إقليم كردستان ،من أجل
توضيح املسؤوليات والواجبات الخاصة بهذه املحافظات وأيضا
لدراسة أفضل املامرسات .قام مرشوع تعزيز اإلدارة الحكومية
بقيادة املناقشات حول الخربات الالمركزية الدولية .وقام أيضا
مبقابلة العديد من املحافظني وأعضاء مجالس املحافظات ،وأساتذة
الجامعات من أجل تقديم مرشوع تعزيز االقتصاد ومناقشة
188
مناطق الدعم املحتملة.
خدمات الرعاية الصحية األولية
بحلول هذا الفصل يكون قد مىض عام كامل عىل مرشوع الرعاية
الصحية األولية يف العراق والبالغ مدته أربع سنوات بقيمة 74.8
مليون دوالر أمرييك يف العراق 189.يف الفرتة بني  23-21يناير/كانون
الثاين ،قام فريق عمل املرشوع بحضور ورشة العمل الدولية التي
استضافتها وزارة الصحة من اجل العمل عىل تطوير نظام الرعاية
الصحية األولية يف العراق واستمرت ورشة العمل هذه ملدة ثالثة
أيام .وطبقا ملا ذكرته الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،فقد حرض
هذا الحدث أكرث من  400مشارك ،من ضمنهم ممثيل عن وزارة
الصحة ،واليونيسيف وصندوق األمم املتحدة للسكان ،اللجنة
الدولية للصليب األحمر،واملورد الطبي كيميديا ،وأيضا ممثيل
حكومة إقليم كردستان 190.وباإلضافة إىل ذلك ،قام مرشوع الرعاية
الصحية األولية التابع لوزارة الصحة بوضع امليثاق العراقي األول
لحقوق املرىض ،و ُعقدت ورشة عمل استمرت ليومني للمساعدة
يف تنفيذ هذا امليثاق الجديد 191.قام أيضً ا موظفي املرشوع بعقد
ورشة عمل من استمرت لسبعة أيام من اجل تدريب املمرضات
192
عىل اإلدارة الجديدة املتكاملة إلسرتاتيجية أمراض الطفولة.
دعم االنتخابات
قام مكتب املفتش العام ( )OIGالتابع للوكالة األمريكية للتنمية
الدولية يف شهر آذار/مارس ،بإطالق تدقيق لربنامج املساعدة
االلكرتونية للوكالة االنتخابية ،والذي انتهي يف أيلول/سبتمرب 2011
وتم استبداله مبرشوع تدعيم االنتخابات .قام الربنامج السابق
الذي بدأ يف عام  2004بتقديم املساعدة االلكرتونية من أجل
193
املساعدة يف تقوية النظام االنتخايب يف العراق.
مل يكن هذا التدقيق قادرا عىل قياس أثر املساعدة
االلكرتونية حيث أن الربنامج وبعثة األمم املتحدة ملساعدة
العراق ( )UNAMIقاموا بتقديم الهيئة العامة العليا املستقلة
لالنتخابات والتي أجريت يف العراق يف الفرتة بني يناير/كانون الثاين
 2005وسبتمرب/أيلول لعام  .2011عالوة عىل ذلك ،فالتدقيق مل
يستطيع تحديد مدى تأدية الربنامج لدوره ألن الربنامج مل يكن
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لديه خطة إلدارة األداء لتحديد أي من املساعدات التي سيتم
تقدميها أو النتائج التي سيتم تحقيقها .ومل يكن هناك أيضا أي
آلية لقياس ما قام الربنامج بانجازه عىل أرض الواقع .وباإلضافة
إىل ذلك ،فالتدقيق واجه صعوبة يف تحديد املنظمة املسئولة عن
إكامل الربنامج يف ظل غياب نظام إداري رسمي لألداء والذي
من شأنه تعقب األنشطة ومراقبة النتائج ،وكان ذلك بسبب
تقديم بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق ،للدعم الكبري للهيئة
العامة العليا املستقلة لالنتخابات يف إجراء االنتخابات والقيام
194
بالتدريبات.
أما عن الهدف من وراء بناء القدرات من أجل نظام انتخايب
دائم ،فقام التدقيق بتأكيد أن برنامج املساعدة التقنية قد قام
ببناء قدرات الهيئة العامة العليا املستقلة لالنتخابات يف إجراء
االنتخابات إىل حد ما .وذكر التدقيق العديد من اإلنجازات
– السيام أن يف ظل املساعدات التي تقدمها الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية وبعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق واملنظامت
الدولية ،متكنت الهيئة العامة العليا لالنتخابات من إدارة ستة
أحداث انتخابية بنجاح منذ العام  .2005ومع ذلك فقد أشار
التدقيق أيضا إىل أن كل األطراف سلمت بأن الهيئة العامة العليا
لالنتخابات ليست دامئة يف هذه املرحلة وأنها تحتاج إىل املزيد من
املساعدة قبل أن تتمكن من االعتامد عىل نفسها مهنيا وإداريا
195
وماليًا.
تقوية قطاع التعليم
في العراق
رصحت الوكالة األمريكية للتنمية اإلدارية يف آذار/مارس 2012
عن نيتها يف التامس االقرتاحات للمرشوع الجديد لتقوية قطاع
التعليم .يكمن الهدف من وراء هذا املرشوع يف تدعيم قدرة
الحكومة العراقية يف تقديم مرحلة تعليم أسايس جيدة وخصوصا
للفئات الضعيفة .وسوف ينخرط يف هذا املرشوع العديد من
املؤسسات الرشيكة :مثل مؤسسات تدريب املعلمني ،املكاتب
اإلقليمية واملركزية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم واملدارس
االبتدائية املنتقاة .قامت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بتحديد
املامرسات التعليمية املطورة يف املدارس االبتدائية كنتيجة أساسية
يجب عىل املرشوع تحقيقها .وقامت الوكالة أيضا بتخصيص -75
196
 78مليون دوالر أمرييك من أجل دعم هذا املرشوع.
نمو المحافظات االقتصادي
قام برنامج "تجارة" للنمو االقتصادي اإلقليمي البالغ مدته خمس
سنوات والبالغ قيمته  192.4مليون دوالر ،مبامرسة األنشطة من
اجل تعزيز منو القطاع الخاص والعاملة يف العراق – خصوصا ملأل
الفراغات يف موارد تنمية االئتامن التقليدي ومصارف اإلقراض .تم
إنفاق حوايل  16مليون دوالر أمرييك عىل برنامج "تجارة" خالل
هذا الفصل ،الثاين فقط لربنامج العمل املجتمعي ( )CAP IIIيف

البرامج التي متولها الواليات املتحدة في العراق

النفقات الخاصة بربامج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية هذا
197
الربع السنوي.
قام برنامج "جتارة" مؤخرا بإضافة اثنني من
األنشطة اجلديدة -التقييم االقتصادي الوطني
ومبادرة دعم اجلماعات العراقية الضعيفة .وطبقا ملا
ذكرته الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،فان التقييم االقتصادي
البالغ قيمته  868.000دوالر أمرييك ،سوف يقوم بتحليل الوضع
الراهن والتطور املحتمل لالقتصاد العراقي ،وأيضا تحليل األولويات
الالزمة إلعادة هيكلته من اجل متكني تطوير املؤسسات الخاصة
وتنويعها .سوف يقوم التقييم بتقييم تسعة قطاعات وهي القطاع
الزراعي والسياحي وقطاع الصحة وقطاع التعليم وإنشاءات
اإلسكان واإلضاءة ،مصادر املياه ،والكهرباء ،النفط والغاز وقطاع
النقل .ويهدف التقييم إىل تحديد املعوقات داخل كل قطاع
والتوصية باإلصالحات الالزمة .قام املتعاقد هذا الفصل،
بتجهيز مسودة أولية للتقييم وقدمها إلى الوكالة
198
األمريكية للتنمية الدولية.
تم تصميم مبادرة دعم الجامعات الفقرية يف العراق والبالغ
قيمتها  18.4مليون دوالر أمرييك من اجل مساعدة ما يقرب من
 2.600عائلة عراقية فقرية والتي تعرضت سبل عيشهم للخطر
جراء التهديدات املستمرة وموجات العنف .وقعت املنظمة
الدولية للهجرة هذا الفصل ،مذكرة تفاهم أبرمتها مع الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية ،واتفقت فيها عىل تحديد واالختيار
من بني األفراد الفقراء املستضعفني التابعني لها والذين يريدون
توسيع أعاملهم من خالل الوصول إىل مؤسسات التمويل الصغري
وإحالتهم إىل برنامج "تجارة" يك يساعدهم هذا الربنامج يف
الحصول عىل القروض 199.وقامت مؤسسات القروض الصغرية
واملتوسطة يف إطار هذا الربنامج بعرض قروض ترتاوح ما بني
 5.000و 25.000دوالر أمرييك ،وكان هناك قروض أصغر من
ذلك قدمتها مؤسسات متويل املشاريع الصغرية املشاركة .وحتى
اآلن ،هناك ما يقرب من  560مقرتض قد تلقوا مبالغ بقيمة
إجاملية تقدر مبا يزيد عىل  1.8مليون دوالر ،باإلضافة إىل القروض
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الشخصية التي يرتاوح حجمها  3.300دوالر أمرييك.
التنمية المالية
طبقا ملا ذكرته الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،فان برنامج
التنمية املالية البالغ مدته خمس سنوات والبالغ قيمته 53.3
مليون دوالر أمرييك ،يعد احد العنارص الرئيسية يف اإلسرتاتيجية
الطويلة األجل التي تتبناها الوكالة من اجل إصالح القطاع املايل
مع الرتكيز املكثف عىل املصارف الخاصة .وقالت الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية يف تقاريرها أن اتحاد املصارف الخاصة العراقية
التي تم إنشائها العام املايض مبساعدة برنامج التنمية املالية،
لديه قاعدة رأساملية من املساهامت الغري مطلوبة من قبل 13
من املصارف الخاصة وتبلغ هذه القاعدة حوايل  1.1مليون دوالر
أمرييك .وطبقا للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،فان كثري من

املصارف الخاصة قد أبدت اهتاممها يف االستثامر يف املنظمة ،وتم
قبول االتحاد واالعرتاف به من قبل اتحاد املصارف العربية والذي
201
يعد كصوت للبنوك الخاصة العراقية.
الوصول إلى العدالة
دعم برنامج الوصول للعدالة الذي بدأ فعالياته يف أكتوبر/ترشين
األول لعام  2010بقيمة  62.9مليون دوالر أمرييك ،منو املؤسسات
املحلية والدولية التي تقوم بتقديم املعلومات واملساعدات
القانونية إىل السكان املستضعفني متضمنة النساء ،األرامل ،األيتام
واألشخاص ذوي اإلعاقات 208.ووفقا للوكالة األمريكية للتنمية
الدولية ،فقد ركزت ورش العمل وجلسات التدريب هذا الفصل
عىل توفري أساليب الدفاع القانونية ،والتعامل بحساسية مع
السكان الضعفاء ،وإدارة برامج الخدمات القانونية .قام برنامج
الوصول إىل العدالة بتقديم املساعدة التقنية يف التحضري لعقد
دورات لنقابة املحامني حول متثيل املصلحة العامة من اجل
مساعدة الجامعات الضعيفة والفقرية .قامت الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية يف شهر مارس/آذار  2012بالتصديق عىل  11طلب
منحة بقيمة  1.05مليون دوالر أمرييك بهدف مساعدة النساء،
209
واملعاقني واألطفال.

قام املقرتضون حتى يومنا هذا
بتلقي مبالغ بقيمة تزيد عىل
 1.8مليون دوالر أمرييك.

العمل المجتمعي
تم تحديد الجدول الزمني للمرحلة الثالثة واألخرية من برنامج
العمل املجتمعي البالغ قيمته  323مليون دوالر أمرييك والتابع
للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،حيث تم تقرير انتهائه خالل
شهر سبتمرب/أيلول لعام  .2012فضال عن الربنامج اإلمنايئ للرشطة
التابع ملكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية ، INL
فحصل برنامج العمل املجتمعي عىل أعىل النفقات ( 24مليون
دوالر) عن أي برنامج إعادة إعامر آخر يف العراق خالل هذا
الفصل .قام الربنامج بالعمل عىل مستوى القاعدة من اجل زيادة

رئيس أساقفة أبرشية الكلدانية في أربيل يناقش احتياجات األقليات الضعيفة خالل
لقاء مع ممثلي برنامج
التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية في أربيل( .صورة
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية)

جتارة

املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 48 I

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

أحصت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف
التمويل متناهي الصغر من
خالل برنامج تجارة
ف رباير/شباط عام  ،2012ما يزيد عىل  88.000من
وفقا لتقارير الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،مقرتيض القروض الصغرية يف الع راق ،204.ووفقا
لتقييامت الوكالة ،فان مؤسسات متويل املشاريع
فانه عىل الرغم من الصعوبات التي يواجهها
الصغرية قد أثرت عىل حياة ما يزيد عىل 600.00
رجال األعامل يف الحصول عىل قروض من
شخص – حوايل  %9من فق راء الع راق الذين
مصارف الدولة مع أن معظمهم لديهم سجالت
يزيد عددهم عىل  7مليون شخص .كام أن هذه
طيبة يف عامل القروض ،إال أن صناعة التمويل
املؤسسات أيضا وفرت حوايل  300.000وظيفة
متناهي الصغر الحديث العهد ،حيث حازت
لالقتصاد الع راقي سواء كان ذلك بشكل مبارش أم
عىل مكان لها يف الع راق .وطبقا لبيانات الوكالة،
205
فان مؤسسات التمويل متناهي الصغر التابعة
غري مبارش.
لربنامج تجارة و البالغ عددها  12من مؤسسات
تشري البيانات املذكورة بواسطة السوق
التمويل متناهي الصغر ( )MFIsقد قامت
املختلطة واملوجودة ىف تقارير الوكالة األمريكية
دوالر
بتوزيع قروض ت رتاوح بني  500إىل 25.000
القروض
سداد
معدالت
أن
إىل
الدولية،
للتنمية
قامت إحدى سكان منطقة صالح الدين بأخذ قرض من اجل شراء
أمرييك عىل الجامعات التي تضم أكرث السكان
تكون مرتفعة  .إن النسبة املئوية للقروض التي
ماكينة خياطة جديدة ،ثم اقترضت املزيد من املال من اجل تأجير خياط،
واالستثمار في مواد ذات جودة أعلى ،ومن اجل زيادة دخلها في هذه
فق ًرا وحرمانًا يف الع راق ،من أجل مساعدتهم
يتأخر عن سدادها املقرتضني ملدة  30يوما أو أكرث،
العملية .صورة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
عىل بدء أو توسيع أعاملهم الصغرية ،أو من اجل هي  - %0.7وهي متثل ربع املعدل املوجود يف دول
االستفادة من هذه األموال يف تلبية االحتياجات
الرشق األوسط وشامل أفريقيا (انظر الشكل .)3.3
•استخدام القروض الجامعية من
202
إن نسبة معدالت الفشل يف سداد القروض تكون قبل مجموعات صغرية-ما يسمى بقروض
الطارئة األخرى.
تتيح مؤسسات متويل املشاريع الصغرية املشار أيضا اقل من  206 .%1ورصح مدراء الربنامج بوجود املجموعات املشرتكة – والتي يقوم أف رادها
بتشجيع بعضهم البعض عىل سداد هذه
إليها ،الوصول إىل رأس املال بطريقة ميسورة،
العديد من العوامل التي تسهم يف انخفاض
وخصوصا بالنسبة لألشخاص الذين ال يستطيعون معدالت التخلف عن السداد ،ومن هذه العوامل :القروض
•التدريب الجيد لفرق عمل مؤسسات
تلبية املطالب التي يفرضها املرصف من اجل منح
•ثقافة العائالت املسلمة املحافظة والتي
متويل املشاريع الصغرية يف الرتكيز عىل بناء
القروض ،ولكن يريدون تجنب املخاطر املحتملة ت ُلزم برضورة سداد الدين
التي يتعرضون لها ج راء التعامل مع م رابني
الشارع التقليدين .يف الفرتة الواقعة بني إطالق
الشكل 3.3
مؤسسات التمويل األصغر التابعة لربنامج تجارة
أﺳﻌﺎر اﻟﺘﺎﺧﺮ ﰲ اﻟﻘﺮوض اﻟﺼﻐﺮى ،ﺣﺴﺐ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ
يف نيسان/أبريل عام  2008وحتى شهر ترشين
ﻣﻦ اﻟﻌﺎمل٢٠١١ ،
 ٪ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض ﻷﻛرث ﻣﻦ  ٣٠ﻳﻮم ﺑﻌﺪ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
الثاين/نوفمرب لعام  ،2011قامت هذه املؤسسات
٪٧
برصف ما يقرب من  350.000من القروض الصغرية
٪٥٫٨
٪٦
٪٥٫٤
بقيمة إجاملية تتعدى  800مليون دوالر أمرييك.
٪٥
٪٤٫٦
ميثل حجم القرض ما يزيد عىل ستة أضعاف من
٪٤٫٢
٪٤
حجم رأس املال األويل املبديئ والذي يبلغ 120
٪٢٫٨
٪٣
٪٢٫٢
الوكالة
مليون دوالر أمرييك مقدمني من صناديق
٪٢
وبرنامج
األمريكية للتنمية الدولية ،وزارة الدفاع
٪٠٫٧
٪١
رصحت
االستجابة الطارئة للقائد .))CERP
٪٠
ﺍﻟﻜﻞ
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺁﺳﻴﺎ
ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أن رقم 800
ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺳﻮﻕ  MIXﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ” ,ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﶈﺎﻓﻈﺎﺕ :ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺘﻨﺎﻫﻲ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ,٢٠١١/٦ “,ﺹ,١١ .
مليون دوالر يعكس عملية إعادة تدوير لرأس
 ,pdf.www.imfi.org/files/StateofIraqsMicrofinanceIndustry٢٠١١ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ .٢٠١٢/٩/٣
املال األصيل األويل لتحويله إىل قروض جديدة
203
وليس رأس مال إضايف.
قدرات هذه املؤسسات يف خلق معايري قوية
•التوقيع املشرتك عىل القروض من قبل
تزايد عدد املقرتضني بنسبة  %25يف عام 2009
تحكم تجهيز القروض ،وم راقبتها وت راقب
شخصيات اجتامعية محرتمة ،مثل شيوخ
– توجد أرسع نسبة منو للقروض الصغرية داخل
207
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ( .)MENAالقبائل
اإلهامل اإلداري.
وبلغت نسبة الزيادة يف عام  2010حوايل .%28
ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
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قدرة الحكومات املحلية املختلفة عىل تحديد وتلبية احتياجات
210
الدوائر التابعة لهذه الحكومات.
طبقا لتقارير الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،فان برنامج
العمل املجتمعي استمر يف نشاطاته من اجل توسيع قدرات
جامعات العمل املجتمعي ( )CAGsواملجالس املحلية للمشاركة
معا يف تطوير املجتمع .تم تشجيع جامعات العمل املجتمعي
للمشاركة يف الجلسات املفتوحة من قبل لجان مجالس املحافظات
بخصوص التخطيط ،قضايا املرأة وحقوق اإلنسان .قامت أيضا
جامعات العمل املجتمعي هذا الفصل ،بتنفيذ برنامج التنفيذ
املهني للشباب والذي قام بتقديم التدريبات املهنية ألحد عرش
فردا من الشباب العراقي الصغري  ،ومتحورت التدريبات عىل تنمية
املهارات التقنية واملهنية ومهارات التواصل الشبكية وأيضا عمل
هذا الربنامج عىل تجهيز الشباب وإعدادهم ملقابالت العمل.
قامت أيضا جامعات العمل املجتمعي مبنح  16منحة لبدء األعامل
الصغرية وما يصاحبها من تدريب عىل تنمية هذه األعامل الصغرية
للمدنيني الذين وقعوا ضحايا للرصاعات من خالل صندوق مارال
211
روزيقا لضحايا الحرب.
تنمية األعمال الزراعية
يركز برنامج األعامل الزراعي (الوكالة األمريكية للتنمية الدولية)
( Inmaإمناء) ،عىل زيادة القدرة التنافسية لقطاع الزراعة عن
212
طريق إثبات إمكانية الربح ،رشكات األعامل الزراعية التجارية.
وبدأ الربنامج البالغ مدته خمس سنوات يف شهر مايو/أيار2007
ومن املقرر له أن ينتهي يف شهر مايو/أيار لعام  .2012وحسب
تقارير الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،هي اآلن يف طريقها
لتعديل العقد من اجل متديد فرتة الربنامج حتى ترشين الثاين/
نوفمرب لعام  2012وأنها سوف ترفع سقف العقد من  170مليون
213
إىل  216مليون دوالر أمرييك.
ووفقا للوكالة سيستمر هذا الربنامج يف العمل مع وزارة
الزراعة عىل تقييامت تلقي املواد الغذائية يف العراق من اجل
تحديد اإلجراءات الالزمة من اجل تامني الغذاء وإعادة تأسيس
قطاع الزراعة يف العراق .قام فريق إمناء بالقيام بسلسلة من
التدريبات لستني من مدراء الوزارة الكبار واملتوسطني متضمنة
عرشون سيدة ،واختصت هذه التدريبات بالعمل عىل الخطط
الرتويجية لالستثامر الزراعي ،الكتابة ،ونرش البحوث وتطوير
214
الخطط االستثامرية يف البالد.
وذكرت الوكالة األمريكية للتنمية اإلدارية يف تقاريرها أنها
قامت مجددا بتخصيص  10مليون دوالر أمرييك لربنامج األعامل
الزراعي املستقبيل ،ولكنها مل تكن قادرة عىل توفري أي معلومات
إضافية حتى متت إعادة برمجة السنة املالية لعام  2011والخاصة
215
بتمويل األعامل الزراعية.
أنظمة تكنولوجيا المعلومات
الممولة

مهجن في أثناء احلصاد .صورة الوكالة األمريكية للتنمية
فالح من ديالى يعرض كوز ذرة
ّ
الدولية

من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
أطلق مكتب املفتش العام التابع للوكالة يف مارس/آذار ،تدقيق
حول استدامة  24من النظم التكنولوجية التي قامت الوكالة
بتمويلها يف العراق يف إطار برامج صندوق دعم االقتصاد املتنوعة
يف الفرتة بني  2003و .2011وكانت التكلفة اإلجاملية لهذه
املشاريع مجتمعة ،حوايل  73.2مليون دوالر أمرييك ،وتم إنفاق
ما يزيد عىل  %83من هذه التكلفة يف إطار برنامج التنمية
االقتصادية والذي انتهى يف شهر أيلول/سبتمرب لعام  .2009ووجد
التدقيق أن ثالثة أنظمة فقط من أصل  24نظام تبلغ تكلفتهم
حوايل  1.5مليون دوالر أمرييك ،قد تم استخدامهم كام هو
216
مخطط له.
وتبلغ التكلفة اإلجاملية لعرشة من هذه األنظمة حوايل 62.1
مليون دوالر أمرييك ولكن هذه املشاريع إما أنها مل يتم انجازها
كاملة فكانت غري عملية عند تسليمها ،أو أن الحكومة العراقية مل
تستخدمها كام هو مخطط لها .أكرب نظام يف هذه األنظمة البالغ
عددهم  ،24هو نظام معلومات اإلدارة املالية العراقي ()IFMIS
وهو يقع ضمن هذه الفئة .وهناك نظامان بقيمة  2.5مليون
دوالر قد تم استخدامهم بشكل جزيئ .مل يكن هناك مستندات
كافية لتقييم التسعة أنظمة الباقية والبالغ قيمتهم  7.1مليون
217
دوالر أمرييك.
احتوى التدقيق عىل سبعة توصيات ،كانت أولها هو نصيحة
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بالحصول عىل تعهد كتايب وان
تشرتي من الحكومة العراقية مبا يف ذلك اقتسام التكاليف ،قبل
أن تقوم باستثامر أي متويالت يف أنظمة املعلومات التكنولوجية.
ومن ضمن التوصيات أيضا ،مراقبة التزامات الحكومة العراقية من
218
خالل مراحل تنفيذ النظام.

فضال عن الربنامج اإلمنايئ
للرشطة التابع ملكتب شؤون
املخدرات وإنفاذ القوانني
الدولية ،فحصل برنامج العمل
املجتمعي عىل أعىل النفقات
عن أي برنامج إعادة إعامر
آخر يف العراق خالل هذا
الفصل.
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الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

المساعدات الخارجية في
حاالت الكوارث
تبلغ التكلفة اإلجاملية
لعرشة من هذه األنظمة
حوايل  62.1مليون دوالر
أمرييك ولكن هذه املشاريع
إما أنها مل يتم انجازها كاملة
فكانت غري عملية عند
تسليمها ،أو أن الحكومة
العراقية مل تستخدمها كام
هو مخطط لها.
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يف السنة املالية  ،2011قام مكتب املساعدات الخارجية يف حاالت
الكوارث التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،بتقديم ما يزيد
عىل  23.8مليون دوالر أمرييك للمساعدات اإلنسانية يف العراق
من خالل رشكائها يف التنفيذ .قام مكتب املساعدة يف الكوارث
الخارجية بالتخطيط لسحب موظفيه املوجودين يف بعثات الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية يف العراق يف آذار/مارس  ،2012وأن
يقوم هو ورشكاؤه يف التنفيذ بإكامل جميع الربامج بنهاية السنة
املالية لعام  .2012مل يقم مكتب املساعدة يف الكوارث الخارجية
بتخصيص أي من متويالت السنة املالية  2012خاصته من أجل
الربامج يف العراق .ومع ذلك فقد استمر مكتب املساعدة يف
الكوارث الخارجية يف تقديم مساعداته لألفراد املرشدين داخليا
وللسكان العراقيني الضعفاء عن طريق متويالت السنة املالية
 2011وكان ذلك يف الفرتة بني ترشين األول/أكتوبر  2011وآذار/
219
مارس .2012
تخطط الوكالة األمريكية للتنمية الدولية إىل تغيري برامج
مكتب املساعدة يف الكوارث الخارجية يف العراق من االستغاثات
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الطارئة إىل اإلنعاش املبكر بنهاية عام  .2012قام مكتب املساعدة
يف الكوارث الخارجية بالعمل مع مكتب السكان والالجئني
واملهاجرين التابع لوزارة الخارجية ،عىل االنتقال من الربامج التي
تدعم السكان العراقيني الضعفاء .وبدال من ذلك ،قام مكتب
املساعدة يف الكوارث الخارجية بالتنسيق مع مكتب السكان
والالجئني والهجرة لنقل برنامج مساعدة العائدين ،والذي كان
سابقا يقوم بتمويله مكتب املساعدة يف الكوارث الخارجية وتقوم
بتنفيذه الهيئات الطبية الدولية ،إىل مكتب السكان والالجئني
والهجرة الذي يقوم بتدعيمه برنامج مفوضية األمم املتحدة العليا
لشئون الالجئني .وباإلضافة إىل ذلك فان مكتب السكان والالجئني
والهجرة يخطط لتدعيم املنظامت غري الحكومية يف العراق من
أجل ملء أي فراغات محتملة تنتج عن نقل مكتب املساعدة يف
220
الكوارث الخارجية.

البرامج التي متولها الواليات املتحدة في العراق

الوكاالت المدنية األخرى
•فريق اجلرائم االقتصادية .يف أواخر عام ،2011
وزارة العدل
دفعت بعض املخاوف األمنية مستشار فريق الجرائم
االلكرتونية إىل أن يغري تركيزه املبديئ من العمل مع البنك
حتى تاريخ  31آذار/مارس  ،2012خصصت وزارة العدل مبلغ
املركزي العراقي ( )CBIاملتعلق مببادرات مكافحة غسيل
 133مليون دوالر ،متضمنة  4مليون دوالر من اعتامد السنة
املالية لعام  ،2012لعملياتها يف العراق .تم إنفاق مبلغ وقدره  117األموال إىل مساعدة الحكومة العراقية .يف الوقت الحايل ،يعمل
املستشار مع موظفي الحكومة العراقية عىل التحليل املايل
مليون دوالر من ذلك املبلغ ،أما بالنسبة لباقي املبلغ املقدر ب
 120مليون دوالر فهي ملتزمة به .إن جهاز الرشطة األمرييك الذي الحديث ومكافحة غسيل األموال ومناهج إدارة القضايا ،هذا
مل يستلم مخصصات العام املالئ  2012تحديدا من اجل العمليات باإلضافة إىل تقديم توصيات بغرض تحسني املراقبة الداخلية
عىل أجهزة الحكومة العراقية .خالل هذا الربع ،بدأ املستشار
يف العراق قد خصص  9مليون دوالر منذ العام املالئ  .2004تم
221
العمل أيضً ا مع  35مسئول بالحكومة العراقية لتأهيلهم
االلتزام بكامل املبلغ تقري ًبا وإنفاقه.
للتقييم املتبادل لفريق العمل املايل املعنى بالتدابري املالية
ابتدأ من كانون الثاين/يناير  ،2012استخدمت وزارة العدل
والذي من املقرر أن يبدءا يف أواخر هذا العام .إن مجموعة
 33موظفا للعمل يف أربع مكاتب بالعراق – مكتب امللحق
العمل املايل  -هي جهاز مستقل فيام بني الحكومات تقوم
( 8موظفني) املسئول عن تنسيق جميع أعامل وزارة العدل ،و
بتوفري سياسات لحامية النظام املايل العاملي من عمليات غسيل
امللحق القانوين ملكتب التحقيقات الفيدرايل ( 12موظف) الذي
األموال واإلرهاب املايل – ستقيم التقدم الذي أحرزته الحكومة
يركز عىل العمل مع الحكومة العراقية ملواجهة أي تهديد ألمن
أمريكا القومي ،وتطوير مكتب اإلدعاء العام الخارجي واملساعدة العراقية واملتعلق بتنفيذ اإلجراءات املخصصة لرصد ومنع
الجرائم املالية.
عىل التطوير ( 4موظفني ،اثنان منهم يف السفارة األمريكية يف
•فريق العائدات .ميد الفريق الهيئة العامة للرضائب
بغداد وموظف يف القنصلية األمرييك يف أربيل وآخر يف القنصلية
األمريكية يف البرصة) والذي يعمل مع القضاة واملحامني العراقيني )GCT( ،بحكومة العراق بسلسلة من اإلصالحات املخصصة
و الربنامج الدويل للمساعدة يف التدريب عىل التحقيقات الجنائية لتوسيع الوعاء الرضيبي وزيادة العائد .خالل هذا الربع ،ركز
( 8متعاقدين وموظف بوزارة العدل) الذي يركز عىل بناء القدرات املستشار القانوين املقيم عىل الحصول عىل موافقة جامعية
من كبار مسئويل الحكومة العراقية تتعلق بكيفية زيادة عدد
لنظام اإلصالح العراقي .يتم متويل برنامج التصحيحات التابع
دافعي الرضائب متضمنا تقديم املتطلبات والجزاءات يف حالة
للربنامج الدويل للمساعدة يف التدريب عىل التحقيقات الجنائية
عدم االلتزام ونظام محاسبي.
بواسطة مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية كام أن
•الفريق املصرفي .اجتمع الفريق مع االتحاد
هذا الربنامج مغطى يف البند الفرعي لذلك التقرير املتعلق بربامج
222
املرصيف العراقي الجديد خالل هذا الربع ملناقشة دوره املؤيد
وزارة الخارجية األمريكية.
للمؤسسات الخاصة والطالب للنصائح من بنوك خاصة معينة
بالنسبة للتحديات التي تواجه وخططه املستقبلية .سريكز
الفريق يف الشهور القادمة عىل مساعدة الحكومة العراقية
وزارة المالية
يف إعادة هيكلة البنوك اململوكة للدولة وميكنة نظم إدارة
البيانات.
ابتداء من  2نيسان/ابريل ،استخدم مكتب الدعم الفني لوزارة
•فريق املوازنة .خالل هذا الربع ،تعاون الفريق
املالية ( )OTAستة موظفني أمريكيني للعمل بنظام الوقت
مع وزارة املالية ووزارة التخطيط والتعاون اإلمنايئ بالنسبة
الكامل يف السفارة األمريكية ببغداد –  5متعاقدين للخدمات
الشخصية وموظف فيدرايل بالتفصيل ملكتب الدعم الفني .كام أن للتخطيط للموازنة وتنفيذها .هذا وقد دعم الفريق وزارة
املالية يف عمل تقرير تنفيذ املوازنة واستمر يف عمل تقرير عن
مكتب الدعم الفني يستخدم أيضا موظفني من جنسيات أخرى
الفائض والعجز يف املوازنة .يف أيار/مايو  ،2012سيقوم الفريق
غري العراقية واألمريكية .وترتكز مهام مكتب الدعم الفني عىل
سياسات التطوير املالية والتنظيمية واملرصفية والرضيبية الحديثة .بتحديد مهمته التخاذ قرار بشان الجانب الذي سريكز عىل
هذا باإلضافة إىل أن مكتب الدعم الفني يقدم مساعدة محدودة دعمه يف املستقبل من اجل تحسني صياغة امليزانية وتنفيذ
223
امليزانية والشفافية وعمليات الوزارة.
لجهاز مكافحة الفساد الرئييس بالعراق وللحكومة العراقية.
224
معظم أعامل مكتب الدعم الفني تتم بواسطة  4فرق:

قوة العمل سوف تق ِّيم التقدم
الذي تحرزه الحكومة العراقية
يف تنفيذ التدابري الرامية إىل
منع وكشف وردع الجرائم
املالية.
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وزارة األمن الوطني

يكلف وزارة التجارة حوايل 1
مليون دوالر سنويا لإلبقاء عىل
مسؤول واحد يف العراق.
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بالعراق :ملحق النقل ،مستشار رفيع املستوى للطريان ومستشار
228
للنقل البحري واملوانئ.
يف الوقت الحايل ،تعمل وزارة النقل مع الحكومة العراقية
لتسهيل النقل النهايئ لجميع أجزاء نظام التحكم يف القطارات
املحوسب واملمول بواسطة الواليات املتحدة ،إال أن املسئولني
األمريكيني أخربوا املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بأن
هناك تحديات تتعلق بدمج ذلك النظام الحديث مع بعض أجزاء
البنية التحتية العراقية للقطارات عتيقة القدم .كام أن مسئويل
وزارة النقل يقدموا استشارات ملمثيل الحكومة العراقية تتعلق
بتحديث قواعد الطريان املدين العراقية والتي مل يتم تحديثها منذ
العرص البعثى .ملزيد من األمور املتعلقة بالنقل ،ميكن االطالع عىل
229
الفقرة  4من ذلك التقرير.

إن وزارة األمن الداخيل لديها  18موظف بالعراق – اثنان من
السواحل األمريكية واثنان من هيئة الهجرة والجامرك األمريكية،
وستة من خدمات الهجرة واملواطنة األمريكية ( )USCISومثانية
من الجامرك وحرس الحدود .تضمن إعامل السواحل األمريكية
وهيئة الهجرة والجامرك األمريكية و الجامرك وحرس الحدود يف
العراق دعم برنامج تطوير الرشطة ويتم متويلهم من قبل مكتب
شئون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية .يتم متويل خدمات
الهجرة واملواطنة األمريكية من خالل الرسوم عىل طلبات الهجرة
225
والتي يتم تحصيلها من جميع أنحاء العامل.
تركز السواحل األمريكية جهودها عىل العمل مع الحكومة
العراقية لتحسني امن املوانئ وذلك تحت رعاية برنامج تطوير
الرشطة املمول من قبل مكتب شئون املخدرات وإنفاذ القوانني وزارة التجارة
الدولية .كام أن موظفي السواحل األمريكية يعملون مع ملحق
وزارة النقل ( )DoTملساعدة الحكومة العراقية يف جعل قدرات
لدى وزارة الخارجية اثنان من املوظفني األمريكيني يعمالن
املواين يف أم قرص تتامىش مع القانون الدويل ألمن السفن واملرافئ بالسفارة األمريكية ببغداد كام أنها تستخدم موظفني عراقيني .بناء
( )ISPSالصادر عن املنظمة البحرية الدولية .يقدم موظفي هيئة عىل ما ذكره مسئولني بوزارة التجارة يف االجتامع مع املفتش العام
الهجرة والجامرك األمرييك النصيحة للجهاز الفيدرايل لالستعالمات الخاص إلعادة إعامر العراق يف شباط/فرباير ،فإن وزارة التجارة
والتحقيقات ورشطة الجامرك مع الرتكيز عىل القدرات
تنفق  1مليون دوالر سنويا عن كل مسئول تابع لها يف العراق.
االستخباراتية املتعلقة باالتجار يف البرش وتهريب املواد املخدرة
كام أن مسئويل وزارة االقتصاد رصحوا أيضا بأنه منذ سنوات
والجرائم املالية .كام أن وزارة األمن الداخيل أخربت املفتش العام عدة كان يعمل  6موظفني مبكتبهم ببغداد ولكن واحدا منهم
الخاص إلعادة إعامر العراق بأن الجامرك وحرس الحدود أمدو
قد قتل واستقال عدد كبري من املوظفني العراقيني بعد تلقيهم
230
مفتيش الجامرك بالحكومة العراقية مبعدات فحص لكنها أضافت
تهديدات.
أنه يبدو أن املفتشني العراقيني يفتقرون إىل املعرفة أو االلتزام
إن مهمة وزارة الخارجية تتمثل يف دعم إعامل الواليات
إلجراء الصيانة الدورية الرضورية للحفاظ عىل تلك األجهزة يف
املتحدة بالسوق العراقي إلنجاحها .املكونات الرئيسية لعملها
231
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تتضمن:
حالة تشغيل.
•العناية الواجبة .حيث تقوم الوزارة بتجميع
إن موظفي خدمات الهجرة واملواطنة األمريكية يقومون بإجراء
التقارير للرشكات األمريكية حول الرشكاء العراقيني املحتملني.
مقابالت شخصية مع الجئني عراقيني متقدمني بطلبات هجرة
لتحديد عام إذا كانوا مؤهلني للتوطن بالواليات املتحدة كجزء من خالل الثالثة أشهر األخرية من عام  ،2011قامت الوزارة بعمل
 10تقارير من ذلك النوع .ويتم تنفيذ ذلك العمل بواسطة
برنامج األولوية  .)p2( 2إن برنامج األولوية  2يشمل العراقيني
متعاقدين عراقيني محليني ،حيث إنهم يقومون بتجميع
(وأرسهم) الذين خدموا لدى الحكومة األمريكية أو لدى القوات
األمريكية أو لدى إعالم تابع للواليات املتحدة أو يف أي منظمة غري املعلومات األساسية حول الرشكات العراقية ذات الصلة،
227
وتتضمن تلك املعلومات أسامء املديرين رفيعي املستوى
حكومية أمريكية.
وتقديرات حول الوضع املايل للرشكات .إن الرشكات األمريكية
التي تعمل مع وزارة التجارة تكون دامئًا كيانات أكرب.
•البحث عن شركاء دوليني .وهناك مهمة
وزارة النقل
أخرى لوزارة التجارة ،أال وهى ،العمل مع الرشكات الصغرية
يركز ملحق وزارة النقل املوجود يف السفارة األمريكية ببغداد عىل ومتوسطة الحجم الكائنة بأمريكا للمساعدة يف تحديد عام إذا
العمل مع الحكومة العراقية – خاصة وزارة النقل العراقية – من كانوا لديهم القدرات والخربة التي متكنهم من دخول السوق
العراقي .من خالل االختبار املشار إليه بالعامية ب "هل أنت
أجل إصالح وتحديث هيكل وضوابط النقل لتواكب املعايري
جاهز للعراق؟" ،تقوم تلك الخدمة بتقدير قدرات الرشكات
الدولية من اجل متكني العراق من الدخول يف األسواق العاملية.
ابتدأ من  3نيسان/أبريل ،عينت وزارة النقل  3موظفني منترشين األمريكية أوال ،حيث أنه إذا رأت وزارة التجارة أنهم مرشحني
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جيدين ،فإنها تساعدهم يف الحصول عىل املعلومات الالزمة
للعمل بالعراق .ويتضمن ذلك أحيانًا إمداد الرشكات األمريكية
بأسامء رشكات أمن محلية مؤهلة وإرشادات أساسية حول
البيئة االقتصادية ومعلومات حول الرشكاء العراقيني املحتملني.
•خدمة املفتاح الذهبي .توجد نسخة أكرث شموال
من البحث عن رشكاء دوليني ،وهى خدمة املفتاح الذهبي
التي متد الرشكات األمريكية مبعلومات أعمق حول مامرسة
األعامل يف العراق.
•حاالت التأييد .أيضا ،تساعد وزارة التجارة الرشكات
األمريكية يف إبرام تعاقدات مع الحكومة العراقية وذلك
يف حالة إذا رأت أن ذلك التأييد يصب يف املصلحة القومية
ألمريكا .وحتى تاريخ  3نيسان/أبريل ،كانت وزارة التجارة
تعمل مع  14حالة تأييد يف العراق.
•املعارض التجارية .كام أن وزارة االقتصاد تقوم
بتسهيل توزيع معلومات عن الرشكات األمريكية يف املعارض
التجارية العراقية .إال أن املخاوف األمنية تجعل تلك الخدمة
محدودة للتأكد من أن الرشكة لديها الحق يف اإلعالن وفقا
لكراسة املعرض التجاري وأن منشوراتها االقتصادية موزع.
وحتى تاريخ  9آذار/مارس ،رصحت وزارة االقتصاد بتخصيص
مبلغ وقدره  112،282دوالر من االعتامدات املالية للعام املايل
 2012للربامج يف العراق موضحة أنه تم إنفاق  47،656دوالر
من السنة املالية ( 2012هذا املبلغ ال يتضمن النفقات املتعلقة
232
باملوظفني).

وزارة الزراعة
يضم مكتب الشئون الزراعية ( )OAAبسفارة الواليات املتحدة
ببغداد املستشار الزراعي وموظفان عراقيان ومتعاقد لغوى و 3
مستشارين زراعيني للعمل ملدة عام لتنفيذ أنشطة بناء القدرات.
مع انتهاء برنامج فريق إعادة اإلعامر عىل مستوى العراق يف
 ،2011فان مهمة مكتب الشئون الزراعية انتقلت من الوصول
للزارعني العراقيني إىل العمل مع املسئولني رفيعي املستوى بوزارة
الزراعة العراقية ( .)MOAيف الوقت الحايل ،يتوىل مستشار
واحد مهمة العمل مع وزار الزراعة حول عملية اتخاذ القرارات
اإلسرتاتيجية وتقديم االستشارات لهم .طالبت الخطة األصلية
ملكتب الشئون الزراعية بان يتوىل  3مستشارين تلك املهام ولكن
بناء عىل مسئولني مبكتب الشئون الزراعية ،فان وزارة الزراعة
العراقية أصبحت مرتددة بالنسبة للعمل مع ذلك العدد من
املوظفني األمرييك ين بصورة دامئة .هناك مبادرات أخرى يف
233
العراق من قبل وزارة الزراعة األمريكية تحتوى عىل:
•التدريب .تستضيف وزارة الزراعة األمريكية أحيانًا
أعداد صغرية من املوظفني بوزارة الزراعة العراقية ليتلقوا

جهاز اخلدمات التجارية األمريكي ،وهو جزء من وزارة اخلارجية األمريكية في إدارة التجارة
والتجارة الدولية ،يعمل على مساعدة الشركات األمريكية في الترويج ملنتجاتها وخدماتها
في املعارض التجارية ،مثل معرض ومؤمتر الطاقة العراق املقرر عقده في  26-23نيسان/
أبريل.2012 ،

تدريبات بالواليات املتحدة وفقا لربامج زمالة كوكران
والربولوج.
•االستيراد .يرصح مكتب الشئون الزراعية بأنه يتم
حاليا مساندة وزارة الزراعة العراقية يف حل األمور العديدة
الناشئة من تنفيذ ضوابط االسترياد الجديدة املقامة منذ متّوز/
يوليو املايض.
•األدوية البيطرية .يعمل مكتب الشئون الزراعية مع
وزارة الزراعة العراقية حول مبادرات تهدف إىل تقليل معدالت
النفوق العالية بني الرثوة التي يتم تربيتها مبزارع السمك
التجارية.

هيئة االستثمارات الخاصة
في الخارج وبنك التصدير
واالستيراد
خالل هذا الربع ،منحت هيئة االستثامرات الخاصة يف الخارج
مبلغا وقدره  329.744دوالر إىل مؤسسة العراق لتنمية السوق
الوسيطة ( ،)IMMDFوهى مؤسسة تم إنشاءها يف  2004لدعم
الرشكات العراقية متوسطة الحجم لتتوسع يف أنشطتها لتتامىش

انتقلت بعثة مكتب الشؤون
الزراعية من التواصل مع
املزارعني العراقيني إىل املشاركة
مع كبار املسؤولني.
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خالل هذا الربع ،أصدر بنك التصدير واالسترياد بوليصة
تأمني خطاب اعتامدي بقية  10مليون دوالر إىل رشكة MEE
للصناعات ،وهى رشكة إنتاجية ألجهزة التربيد والتكييف
بكاليفورنيا ،وذلك لتغطية عملية شحن أجهزة تسخني وتكييف
وتهوية إىل العراق◆235.

قامت منظمة النفط الدولية
برصف  329.744دوالر إىل
مؤسسة تنمية سوق الوسط
العراقي ،وهي منظمة تأسست
يف عام  2004لدعم الرشكات
العراقية متوسطة الحجم.
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مزرعة أسماك في محافظة بابيلون( .صورة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية)

مع املتطلبات املتعلقة باملعايري الحالية لتمويل املشاريع الصغرية
ومتوسطة الصغر .يتم استخدام األموال املقدمة لرأس مال
مؤسسة العراق لتنمية السوق الوسيطة يف دعم قرضان :قرض
ألعامل زراعية لرشاء جهاز لطحن العلف ومواد إنشاء ومواد
خام ،أما األخر فهو لتمويل خط إنتاج جديد والتوسع يف املخزون
234
ولتمويل الرسوم املتعلقة بدعم قرض ملصنع كابالت كهربائية.
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برامج الدفاع
مكتب المكتب التعاون
األمني العراقي
منذ أن بدأ مكتب التعاون األمني العراقي عمله يف غرة ترشين
األول/أكتوبر  2011ركز عىل تسليم املعدات والخدمات والتي
تم دفع تكلفتها بواسطة العراق من خالل برنامج املشرتيات
العسكرية األجنبية ( )FMSوبواسطة الواليات املتحدة من
خالل الرصيد املتبقي يف صندوق قوات األمن العراقية (.)ISFF
ويهدف ذلك اإلنفاق إىل توفري الدعم املرغوب فيه لسد الفجوات
يف قدرات قوات األمن العراقية ( )ISFودعم برامج الصيانة
236
والخدمات اللوجستية العراقية.
كام أن مكتب التعاون األمني العراقي لدية سلطة تنفيذية عىل
متويل الجيش األجنبي ( )FMFالذي أصبح متاحا للعراق ألول مرة
يف العام املايل  .2012من املبلغ املقدر ب  1.1مليار دوالر الذي
خصصه الكونجرس لتمويل الجيش األجنبي يف كود املخصصات
املجمعة  2012 ،القانون العام  ،112-74خصصت وزارة الخارجية
األمريكية  850مبلغ وقدره مليون دوالر تقريبا لعمليات يف
العراق 237.طلبت اإلدارة مبلغا إضافيا يقدر  911مليون دوالر يف
238
متويل الجيش األجنبي للعراق يف العام املايل .2013
ورصح مكتب التعاون األمني العراقي بأنه يستخدم حاليا 144
موظف عسكري ( %56من القوة املرصح بها) و  9مدنني من وزارة
الدفاع األمريكية ( %113من القوة املرصح بها) و  912 ،4متعاقد
( %97من القوة املرصح بها) .وبناء عىل مكتب التعاون األمني
العراقي ،فان حجم العاملة الحايل كايف لتنفيذ مهمته بالعراق.
خالل هذا الربع ،رصح مكتب التعاون األمني العراقي أيضا بان
املستشارين العسكريني األمريكيني قد عملوا كحلقة وصل مع
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مسئولني عدة بوزارة الدفاع األمريكية:
•وزارة الدفاع
•مستشار خاص لرئيس الوزراء
•وزارة الدفاع ( )MODورئيس األركان ( )COSونائب رئيس
األركان للعمليات
•مدير مكافحة اإلرهاب
•قائد الدفاع القوى
•قائد قوات املشاة العراقية
•رئيس أركان القوات الجوية ،نائب رئيس األركان للتدريب،
نائب رئيس األركان لإلدارة
•املدير العام لسياسة ومتطلبات وزارة الدفاع

طاقم دبابة عراقية من اجليش العراقي  9يقود دبابة كجزء من الدورة التدريبية في مناورة اجلماعية في مركز تدريب بسماية العسكري في
أيلول/سبتمبر  .2011كانت هذه أول دبابات تشارك في دورة تدريبية تركز على تقنيات احلركة على مستوى الفصائل لزيادة كفاءة الطاقم.
(صورة القوات األمريكية في العراق)

األمني العراقي كان يدير أنشطة تعاون أمني مهمة مبكان غري
مكتمل وخطط ال ترتقي ملستوى دولة وبدون القدرة التخطيطية
الالزمة قرب ،إنسحاب القوات األمريكية من العراق يف  31كانون
األول/ديسمرب  .2011هذا وقد وجد مكتب املفتش العام بوزارة
الدفاع أن املواقع املحيطة مبكتب التعاون األمني العراقي
مل تتلقى معلومات كافية عن اإلجراءات املحددة للعمل وفقا
للهيكل الجديد .هذا باإلضافة إىل عدم وضوح الرؤية عام إذا
كان مكتب التعاون األمني العراقي تواصل بفاعلية مع وزارات
األمن الرئيسية بالعراق بالنسبة لدوره الثابت .واعرتف مكتب
املفتش العام بوزارة الدفاع العراقية بالدور القيم لالتصاالت
اإلسرتاتيجية التي قام بها مكتب التعاون األمني العراقي مع
قادة رفيعي املستوى ،ولكن املكتب رصح بأن أنواع مشابهة من
االجتامعات "مل تتأكد بنجاح من أن املسئولني البارزين بوزارات
الدفاع والداخلية العراقية قد أدركوا ووثقوا يف جهود التعاون
األمنية األمريكية الجامعية" .وطلب املدقق إمداده بتعليقات أكرث
تفصيال عن اإلدارة بحلول  12نيسان/أبريل  2012باعتباره رد عىل
240
توصياته.

وجد تدقيق مكتب املفتش
العام يف وزارة الدفاع أن
مكتب التعاون األمني العراقي
كان يدير أنشطة تعاون أمني
هامة بخطط غري مكتملة
ودون وجود القدرة املطلوبة
للتخطيط.

ومع ذلك ،فإن التدقيق الصادر من مكتب املفتش العام بوزارة
الدفاع ( )DOD OIGيف آذار/مارس وجد أن مكتب التعاون
املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 56 I

برامج الدفاع

برنامج اإلنفاق المسئول عن إداراته
مكتب التعاون األمني العراقي

تأثر استخدام األموال املتاحة
لصندوق قوات األمن العراقية
يف العام املايل  2011باملوافقة
القانونية املتأخرة والتأثريات
الناتجة عن نقل مهمة
املساعدة األمنية يف العراق
من سلطة عسكرية إىل سلطة
مدنية.

بصفة عامة ،تم اإللتزام باإلنفاق املتاح للمشاريع والربامج
يف العراق بصورة كبرية خالل العام املايض .إن الشكوك حول
مستويات اإلنفاق لصندوق قوات األمن العراقية يف العام
املايل  2011تزامنت مع توىل مكتب التعاون األمني العراقي
للمسئوليات مؤديا ذلك لسلسلة من التغيري يف خطط اإلنفاق التي
مل يتم االنتهاء منها حتى اآلن 241.استشهد مكتب التعاون األمني
العراقي باإلنخفاض يف الوجود األمرييك وبتويل العراق خطط
وأنشطة تنفيذ إضافية متعلقة باملشرتيات العسكرية األجنبية
وذلك يف التدقيق الذي أصدره مكتب املفتش العام بوزارة الدفاع
العراقية .بصفة عامة ،وجد التدقيق أن السياسات واإلجراءات
الجديدة املتعلقة باملشرتيات العسكرية األجنبية وإجراءات
النقل العراقية وإنقاذ الحياة والرشوط العراقية املتعلقة بالتأشرية
ستعقد من تنفيذ الربنامج حتى يتم حلها 242.خالل هذا الربع،
رصحت وزارة الدفاع األمريكية للمفتش العام الخاص إلعادة
إعامر العراق بان هناك "أفعال شاذة" متعلقة بربنامج العراق
للمشرتيات العسكرية األجنبية باإلضافة إىل عوائق أخرى ،ينتج
243
عنها "اضطراب قصري األقل"  ،تستمر يف تعقيد تنفيذ الربنامج.
بغض النظر عن السبب ،هناك شيئان واضحان:
•لقد تأخرت االلتزامات اجلديدة املتعلقة
باملشتريات األجنبية العسكرية .إجاميل األموال
امللتزم بها لكال من حاالت املشرتيات العسكرية األجنبية
املمولة من قبل الحكومة العراقية واملشرتيات املمولة من
قبل الواليات املتحدة من خالل حاالت املشرتيات العسكرية
األجنبية زادت خالل الفرتة من ترشين األول/أكتوبر 2011
إىل آذار /مارس  2012مبقدار  240.0دوالر ( .)%2.3إجاميل
اإللتزامات املتعلقة باملشرتيات العسكرية األجنبية زادت بأكرث
من  1.6مليار دوالر ( )%26.4خالل الستة أشهر السابقني لتلك
244
الفرتة (نيسان/ابريل – أيلول/سبتمرب .)2011
•تنفيذ برنامج صندوق قوات األمن العراقية
خلف اجلدول .تنقيض مدة صالحية أموال صندوق قوات
األمن العراقية املخصصة يف العام املايل  2011بحلول  31أيلول/
سبتمرب  .2012حتى تاريخ  31آذار /مارس  ،2012هناك %86
تقريبا أو  1.28مليار دوالر من اإلنفاق املتاح مل يتم االلتزام
245
به.
إن مكتب التعاون األمني العراقي مسئول أيضا عن تنفيذ
املبلغ املقدر ب 850مليون دوالر واملخصص يف السنة املالية 2012
واملتاح من قبل متويل الجيش األجنبي وفقا للقانون العام-112 .
 .74طلب املراقب العام الخاص إلعادة إعامر العراق معلومات
عن الخطط والتنفيذ املتعلقة بتلك األموال ولكن مل متده كال من
وزارة الخارجية األمريكية وال مكتب التعاون األمني العراقي
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بتلك املعلومات .بناء عىل طلب من وزارة الخارجية األمريكية إىل
الكونجرس املتعلق مببلغ إضايف قيمته  911مليون دوالر يف العام
املايل  ،2013سيتم إستخدام أموال متويل الجيش األجنبي لدعم
تقديم االستشارة وتدريب وتسليح الجيش العراقي مبا يف ذلك
التعليم العسكري املهني والتخطيط ملناورات عسكرية مشرتكة.
سوف يركز الربنامج عىل سد الثغرات املوجودة يف قدرات األمن
العراقية ،كام انه سيدعم تطوير القدرات املتعلقة بالسوقيات
وتطوير املعاهد لدعم االستثامرات األمريكية العراقية يف مرحلة ما
بعد الحرب وأيضا لتقوية عالقات الرشاكة اإلسرتاتيجية األمريكية
246
مع العراق.
خطة اإلنفاق لصندوق قوات األمن
العراقية
إن اقل عدد ممكن من متطلبات الدفاع التي تحتاجها العراق هو
أمر غري واضح سواء كان ذلك بالنسبة ملستوى املساعدة املطلوبة
والجدول الزمني لتلبية تلك اإلحتياجات .إن أولويات وتنفيذ خطة
اإلنفاق لصندوق قوات األمن العراقية يف العام املايل  2011قد
أظهرت تقلبات ضخمة منذ بداية دورة امليزانية يف  .2010بناء
عىل مكتب التعاون األمني العراقي ،تأثر استخدام األموال املتاحة
لصندوق قوات األمن العراقية يف العام املايل  2011باملوافقة
القانونية املتأخرة والتأثريات الناتجة عن نقل مهمة املساعدة
األمنية يف العراق من سلطة عسكرية إىل سلطة مدنية.
استنادا إىل طلب مبديئ من املوازنة بقيمة  2.0مليار دوالر،
فإن القوات األمريكية يف العراق ( )USF-Iقدمت خطة إنفاق
"قرار مستمر" متعلقة بالعام املايل  2011يف ترشين األول/أكتوبر
 247 ،2010مع نسخة أحدث يف شباط/فرباير  2011حيث كانت
املوازنة تنتظر املوافقة الرسمية عليها 248.وعليه ،اضطر املخططون
249
العسكريون إىل العمل يف حدود سبع قرارات فاعلة.
مع مرور القانون العام 112-10 .يف نيسان/ابريل  ،2011تم
تخفيض صندوق قوات األمن العراقية يف العام املايل  2011إىل
 1.5مليار دوالر مع بعض القيود 250.عندما توىل مكتب التعاون
األمني العراقي مسئولية صندوق قوات األمن العراقية ،اعد
مسودة خطة إنفاق يف شباط/فرباير  .2012تعترب تلك املسودة
إعادة برمجة لبعض أنشطة صندوق قوات األمن العراقية يف
العام املايل  2011إىل برامج أنشطة أخرى لوزارة الدفاع األمريكية
ليس لها عالقة بالعراق 251.يف  6آذار/مارس ،حصلت وزارة الدفاع
األمريكية عىل موافقة من الكونجرس إلعادة برمجة مبلغ وقدره
 345مليون دوالر ،كام هو موضح يف املادة  2من ذلك التقرير .إن
الدعم املطلوب من ميزانية الواليات املتحدة يف العام املايل 2011
ملساعدة قوات األمن العراقية عىل الوصول للحد األدين من القدرة
يف العام املايل  2011قد إنخفض بنسبة .%42

البرامج التي متولها الواليات املتحدة في العراق

وبعد طرح املبلغ الناتج من إعادة الربمجة من املبلغ املقدر ب
 1.28مليار دوالر الذي مل يتم االلتزام به بدا من  31آذار /مارس
 ،2012أصبح املبلغ املتاح اللتزام من مخصصات صندوق قوات
األمن العراقية يف العام املايل  2011هو  938مليار دوالر 252.يوضح
الشكل  3.4املعدل البطيء من حيث االلتزام مبخصصات صندوق
قوات األمن العراقية يف العام املايل .2011
أصدر املراقب العام الخاص إلعادة إعامر العراق تقرير مؤقت
عن حالة مخصصات صندوق قوات األمن العراقية يف العام املايل
 2011خالل ذلك الربع .نتيجة لعدم وجود خطة إنفاق نهائية
لتلك األموال ،فإن املراقب العام الخاص إلعادة إعامر العراق
يخطط إلصدار تقرير للربع القادم .لإلطالع عىل ملخص ألحدث
تدقيق للمراقب العام الخاص إلعادة إعامر العراق ،انظر الباب 5
من ذلك التقرير.
تركز مسودة خطة اإلنفاق لصندوق قوات األمن العراقية
بتاريخ شباط/فرباير  2012عىل التأكيد عىل أن قوات األمن

الشكل 3.4

ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺻﻨﺪوق ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﱄ  ٢٠١١ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ،ﺣﺴﺐ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮي٢٠١٢/٣–٢٠١١/٤ ،
ﺑﺎﳌﻠﻴﻮن دوﻻر
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١,٥٠٠$

٣٠٠$
٠$

FY 2011

ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ,(OUSD(C ,١٠-١١٢.P.L :ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﳌﻔﺘﺸﺎﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦand ,٢٠١٢/١٨/١ ,٢٠١١/٤/١٠ ,٢٠١١/١٥/٧ ,٢٠١١/١٨/٤ ,
 ;٢٠١٢/٢/٤ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺍﳌﻔﺘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻡ ” ,٠١٦-١٢ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﳌﺮﺣﻠﻰ ﺣﻮﻝ ﺧﻄﻂ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻟﻠﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ  ٢٠١٢–٢٠١١ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ.٢٠١٢/٤ “,

مباليني الدوالرات

الفئة
وزارة الدفاع العراقية

وزارة الداخلية

املبلغ

املشتريات اخملطط لها

املعداتوالنقل

440.44

الدفاع اجلوى – نظام بطاريات االنتقام وكفاءات املراقبة واخملابرات واالستطالع ( )ISRالقابلة للتطور بسرعة وبدل الوقاية من األسلحة الصغيرة ،واملركبات
املدرعة ونظام تتبع حاملة الطائرات وتطوير الدبابات واألسلحة الرشاشة ،والدعم املتعلق بشحن البضائع وخزانات الوقود ووحدات الكبائن من طراز IA407
(أجزاء داخلية للطائرات الهليكوبتر) ونظارات رؤية ليلية

لوازمالتعزيز

260.37

صيانة أنظمة األسلحة الرئيسية ،مبا في ذلك اإلكتفاء الذاتي من الطائرات من أجل برنامج تدريب القوات اجلوية العراقية واألرصفة األخرى لألجنحة
الثابتة واملروحيات ،هذا باإلضافة إلى دعم األنظمة األرضية للمركبات العراقية العسكرية املدرعة ولألسلحة الثقيلة ،وصيانة وإصالح الشاحنات والعربات
املقطورة وتوفير قطع الغيار للدبابات واملركبات الشخصية واملدفعية ومعدات األسطول ،وتقدمي نصائح بخصوص األسلحة املشتركة والتدريب عليها
متضمنا الصيانة والتجهيز وعمليات التخزين وإدارة اخملزون وفرق الدعم األمني ،باإلضافة إلى دعم أنشطة السوقيات من اجل عملية القيادة والتحكم
واخملابرات وبعض الدعم األساسي للوقود واألشياء األخرى االستهالكية

التدريب

183.91

تقدمي التدريب لدعم نقاالت اجلنود املدرعة واملدفعية والنسر املاسح (النحلة اخلفيفة) وسفن اخلدمات البحرية( 407s IA ،طائرات تدريب هليكوبتر)،
(6S-Tطائرات تدريب ذات أجنحة ثابتة) وتقدمي تدريب تعليمي مهني عسكري إلى األكادميية الدولية العراقية وقوات العمليات اخلاصة العراقية ،باإلضافة إلى
التدريب على الطيران على أرصفة لألجنحة الثابتة واملروحيات ،وتدريب ( C4ISRالتحكم) والتدريب على التحكم في وقيادة حركة املرور اجلوى ،هذا باإلضافة
إلى توفير ذخيرة لألنشطة التدريبية

اجملموع الفرعي لوزارة
الدفاع

884.72

املعداتوالنقل

93.15

معدات ملراقبة احلدود العراقية اإليرانية على امتداد  688كيلومتر ( 428ميل) وتوفير معدات التفتيش من اخلارج للعراق ( )NILEواملتعلقة بأنظمة تفتيش
األشخاص واملركبات واحلموالت باستخدام أشكال عديدة من التكنولوجيا القائمة على الطاقة املوجهة إلجراء عملية مسح سريعة للكشف عن األشياء
املهربة ،هذا باإلضافة إلى دعمها بنظام ملطابقة بصمات األصابع متضمنا قاعدة بيانات إلكترونية للمقاييس احليوية يحتوى على سجالت لبصمات
األصابع والتاريخ اإلجرامي ،كما انه يتم توفير رشاشات إلية عيار 50 M2

لوازمالتعزيز

14.40

دعم معدات التفتيش من اخلارج ( )NILEالعراقية واملتعلقة بأنظمة تفتيش األشخاص واملركبات واحلموالت باستخدام أشكال عديدة من البضائع املهربة،
حيث أن أكبر األنظمة هو نظام رابيسكان (ملسح احلموالت) ونظام باك سكاتر (ملسح املركبات املتحركة وعربات النقل)

التدريب

2.73

التطوير املهني والتدريب على التخطيط والعمليات واألمن املدني والتعامل مع الكوارث ومعاجلة أثارها والتدريب على وسائل اإلدارة وامن املوانئ واحلدود
وحماية البنية التحتية احلساسة ويتضمن ذلك تدريب مشترك مطور من البوليس الفيدرالي ومدرب من فريق التكتيكات واألسلحة اخلاصة وفرق تدريب
متحركة من مدرسة الشرطة العسكرية األمريكية لتدريس عمليات الشغب املدني.

اجملموع الفرعي لوزارة
الداخلية

110.28

األنشطةالتابعة

5.00

صندوقاالستجابةالسريعة

ليسمخطط

155.50

السوقيات ،الصيانة ،اإلكتفاء الذاتي

املصدر :مكتب التعاون األمني العراقي" ،الصندوق العراقي لقوات األمن ( ،)ISFFخطة النشاط املالي للعام املالي  2011القانون العام  "،112-10مسودة التقرير.2012/2 ،
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يقوم جنود اجليش العراقي من الفرقة العسكرية العراقية األمريكية اخلامسة بالتعرف على ناقلة اجلنود املدرعة من طراز  .M113بدأ
املتعاقد بى ايه اى وانيستون للذخيرة في شباط/فبراير في تطوير الطراز  M113للجيش العراقي( .صورة وزارة الدفاع)

العراقية تستطيع دعم نفسها من خالل تدبري قطع الغيار والخربة
الفنية ألنظمة األسلحة الرئيسية مبا يف ذلك حامالت الطائرات،
والسفن البحرية والشاحنات والدبابات وحامالت الجنود املدرعة
واألسلحة الصغرية .وسوف توفر أيضا أموال لتعزيز الدفاع الجوى
واملخابرات واملراقبة واالستطالع ( )ISRباإلضافة إىل تسليح قوات
العمليات الخاصة العراقية وفرق الحرس اإلقليمية الكردية .إن
 %70تقريبا من املتبقي من صندوق قوات األمن العراقية متاح
لوزارة الدفاع 253.يوضح مكتب التعاون األمني العراقي بأن
األولويات الحالية ملسودة خطة اإلنفاق تعتمد عىل خطة دولة
العراق ،وإسرتاتيجية صندوق قوات األمن العراقية املسئول عنه
مكتب التعاون األمني العراقي والتزامات الحكومة العراقية تجاه
السوقيات والصيانة واملساندة 245.لالطالع عىل تفاصيل مختارة من
مسودة خطة اإلنفاق لصندوق قوات األمن العراقية للعام املايل
 2011يف شباط/فرباير ،انظر الجدول .3.5
تم تدبري  432حالة منفصلة
بقيمة  10.46مليار دوالر
بواسطة برنامج املشرتيات
العسكرية األجنبية بالعراق.

59

•دبابات من طراز  M1A1للجيش العراقي ،قطع مدفعية من
طراز  M109A5و ،M198هذا باإلضافة إىل حامالت جنود
مدرعة من طراز  M113وشاحنات ثقيلة وسفن دفاع جوى
•قوات الدفاع العراقية – تدريب الطيارين ،طائرات هليكوبرت
من طراز  ،Mi171E/Mi17مروحيات تدريب ،طائرة
تدريبية ومحايك طريان السليك تدريبي ،طائرة نقل من طراز
 ،130-cعنارص تحكم يف وقيادة حركة املرور الجوى( ،طائرة
خفيفة مبحرك عنيف) من طراز ( ،350s King Airطائرة
نقل خفيفة) من طراز 208s RC
•األسطول العراقي -35 -مرت زوارق دورية-60 ،مرت سفن
الدعم البحري ،صيانة األسطول ،ونظام القيادة والتحكم
واالتصال والكمبيوتر واملراقبة واالستعالم واالستطالع
والطائرة الغري مأهولة (القيادة ،والتحكم ،واالتصاالت،
واالستخبارات ،وأجهزة املراقبة)
•األمن الداخيل -وتدريب الرشطة ،وشبكة املستجيبون األويل،
ومعدات االتصاالت ،ومركبات األمن املدرعة ،واألسلحة
الخفيفة ،والطرق الحدودية ،واستمرار املراقبة واالستعالم
واالستطالع
أنظمة  ،BAEتعد يف رشاكة مع منطقة أنيستون العسكرية،
حيث بدأ العمل يف شباط/فرباير  2012مبوجب تعاقد مبيعات
عسكرية خارجية بقيمة  31مليون دوالر لتجديد  440ناقالت
جند مدرعة طراز  M113A2للجيش العراقي .ومن املتوقع ان
يكتمل هذا التعاقد بحلول نيسان/أبريل  .2012ويف إطار الجهود
املنفصلة ،فإن  BAEستوفر مواد ملنطقة أنيستون العسكرية
لتجديد مجموعة إضافية من  586ناقالت طراز  M113A2متجه
أيضً ا للعراق .ويجري تجديد املركبات يف أنيستون ،أالباما .وعالوة
عيل ذلك ،فإن أنظمة  BAEستوفر مجال لخدمة دعم وتجهيز
256
املدربني وذلك للمساعدة يف إيفاد املعدات إيل الجيش العراقي.
أعلنت السفارة األمريكية يف بغداد أن  131دبابة من طراز
ابرامز ،أو  %90من تلك التي تم رشاؤها من خالل برنامج املبيعات
العسكرية الخارجية ،سلمت اآلن .واعتبارا ً من آذار/مارس ،2012
كانت الدبابات التسعة املتبقية يف العراق ،يف انتظار أجزاء قبل
257
نقلها إيل الجيش العراقي.

برنامج المشتريات العسكرية األجنبية
ابتدأ من  31آذار /مارس  ،2012وفر برنامج املبيعات العسكرية
األجنبية  432حالة منفردة بقيمة  10،46مليار دوالر منهم 201
حالة ممولة من الحكومة العراقية ب  7.92مليار دوالر و 231
اجلدول 3.6
حالة ممولة من الواليات املتحدة بقيمة  2.54مليار دوالر( .انظر وضع املشتريات العسكرية األجنبية بدأ من 2012/3/31
ماليني الدوالرات (بنسبة تغيير ربع سنوي)
الجدول  .)3.6هذا باإلضافة إىل  53حالة رشاء معلقني بقيمة 8.2
املتعهدبه
ما مت تسليمه
مليار دوالر .بالنسبة للمعدات والربامج التي تم تسليمها بالفعل،
املمول من احلكومة
أنفقت الحكومة العراقية  1.48مليار دوالر يف حني أن الواليات
()%1
7,917.22
()%1
1,478.60
العراقية
املتحدة أنفقت  958.4مليون دوالر.
()%1
2,539.84
()%17-
املمول من الواليات املتحدة 968.42
املشرتيات الرئيسية التي تم استالمها أو التي سيتم إستالمها
املصدر ،DSCA :ردا على طلب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق للحصول على بيانات بتاريخ .2012/04/03
255
قريبا تتضمن ما ييل:

 Iتقرير إلى الكوجنرس  30 Iنيسان/أبريل2012 ،

البرامج التي متولها الواليات املتحدة في العراق

منحت املبيعات العسكرية الخارجية تعاقدات خالل هذا
الربع وتشمل:
•منح تعاقدا ألنظمة نورثوب جرومان االلكرتونية لتوفري 22
من أنظمة رادار سهلة التحكم للقوات الجوية العراقية طراز
258
16-F
• 70مليون دوالر حيث منحت الرشكة تعاقد مكتوب ثابت
السعر إيل رشكة  RiverHawkاملحدودة والتي مقرها يف
الواليات املتحدة لتصميم مفصل وبناء أثنني من سفن الدعم
البحري واملعدات والخدمات املرتبطة بها لصالح القوات
259
البحرية العراقية.
• 51مليون دوالر مطلوبة لرشكة هاريس لتوفري االتصاالت
260
التكتيكية للقوات الربية مع توفري امللحقات والتدريب.

فيلق المهندسين بالجيش
األمريكي
حتى تاريخ  31آذار/مارس  ،2012كان فيلق املهندسني بالجيش
األمرييك ومكتب منطقة العراق (فيلق املهندسني بالجيش
األمرييك  )MEDيعمل من قبل 11موظفاً من الحكومة األمريكية
–  2من األفراد العسكريني و  9من إدارة جيش املدنيني .عيل
الرغم من أن فيلق املهندسني بالجيش األمرييك كان يتوقع مسبقاً
أن يغلق مكاتب املرشوع الخاص مبكتب منطقة العراق يف تكريت
وتاجي يف نهاية آذار/مارس ،إال أن كالهام مل يغلقوا .ويخطط
فيلق املهندسني بالجيش األمرييك إلغالق مكتب تكريت ،الذي
يتألف اآلن من عسكري واحد مدين واثنان من مساعديه املحليني
الوطنيني ،بعد عمليات الصيانة الجارية التابعة للجيش ،حيث تم
االنتهاء من املشاريع .ويستمر مكتب تاجي أيضاً لتوفري مراقبة
عيل املرشوع ولكنه سيضطر إيل إغالق أبوابه يف أواخر آيار/مايو
 2012بسبب اعتزام وزارة الدفاع استخدام األرض ألكادميية الدفاع
261
املدين الخاصة بها.
تسهيل الدعم يف مجال إدارة اإلعامر من خالل تعاقد نص
عيل أن فيلق املهندسني بالجيش األمرييك منح إيل رشكة فريسار.
عيل الرغم أن التعاقد تم تأجيله ملدة ثالثة أشهر (حتى الخامس
من آذار/مارس) بسبب وجود احتجاج من جانب آخر معارض.
وذكر فيلق املهندسني بالجيش األمرييك أن التعاقد يتم تنفيذه
كام هو مخطط له ،ويعمل بشكل كامل .مبوجب التعاقد ،يوفر
املهندسون العراقيون وأفراد الدعم التقني الدعم يف مجال إدارة
إعامر املشاريع الجارية لفيلق املهندسني بالجيش األمرييك،
والتي تتضمن حالياً املشاريع املمولة من قبل صندوق دعم
االقتصاد ،وصندوق قوات األمن العراقية ،والعمليات والصيانة
التابعة للجيش (أموال الصندوق) ،وبرنامج املشرتيات العسكرية
262
األجنبية.

وذكر فيلق املهندسني بالجيش األمرييك إنه مبوجب هذا
التعاقد سرياقب األداء وذلك وفقاً لبيان أداء العمل (.)PWS
ووفقاً لبيان أداء العمل ،فقد طور فيلق املهندسني بالجيش
األمرييك خطة ضامن جودة املراقبة للمساعدة يف ضامن فعالية
التعاقد مع املعايري املحددة .ومع ذلك ،فقد امتنع فيلق املهندسني
بالجيش األمرييك عن تقديم نسخة من الخطة إيل املفتش العام
263
الخاص إلعادة إعامر العراق حتى يستخدمها يف هذا التقرير.
المشاريع المنتهية والجارية
ذكر فيلق املهندسني بالجيش األمرييك إنه أكمل ثالث مشاريع يف
العراق يف هذا الربع ،ويدير  31مرشوعاً جارياً يف نهاية هذا الربع،
264
كام أن لديه  18مرشوعاً إضافياً يف مرحلة ما قبل املنح.
وكان للمشاريع الثالثة املكتملة يف هذا الربع تعاقد مشرتك
بقيمة  2.4مليون دوالر وقد تم دفعها من األموال األمريكية
إلعادة إعامر العراق .وكان اثنان من املشاريع ممولة من صندوق
قوات األمن العراقية لبناء مراكز الرشطة املحلية .وكان املرشوع
الثالث ممول من صندوق دعم االقتصاد إلصالح قصور الوقاية من
األشعة السينية يف صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق املمول
ملرافق الرعاية الصحية األولية والتي شيدت مسبقاً تحت إدارة
265
فيلق املهندسني بالجيش األمرييك.
وقد بلغ إجاميل قيمة ال 31مرشوع الجاري يف نهاية هذا
الربع  338.7مليون دوالر ،و 142.4مليون دوالر منفقة .ويقوم
فيلق املهندسني بالجيش األمرييك ببذل جهود متواصلة وقد
تم منح مرشوع  55 OMAمليون دوالر ممول من العمليات
والصيانة التابعة للجيش يف شهر شباط/فرباير حيث كان مقابل
تركيب وتغطية النفقات العامة يف املنشآت األمريكية الثالث يف
العراق .تم تصميم هياكل ذات غطاء فوقي لحامية الناس الذين
يتجمعوا لتناول الطعام ،والسكن ،واملرافق املدعمة األخرى وذلك
من الهجامت بالصواريخ وقذائف الهاون .ووفقاً لفيلق املهندسني
بالجيش األمرييك ،فقد متكن من بناء هذا النوع من الهياكل يف
266
أكرث من  20موقع يف العراق منذ عام .2005
وقد واصل أضخم مرشوع جاري ممول من الواليات املتحدة
إعادة اإلعامر ليكون قيمته  48مليون دوالر حيث َ
مول صندوق
قوات األمن العراقية مجموعة لواءات الرشطة الفيدرالية الدامئة
يف العراق .حيث أن من املقرر أصالً االنتهاء منه يف ترشين األول/
أكتوبر  ،2010ومن املتوقع اآلن أن يختتم املرشوع يف نيسان/
أبريل  .2012عيل كل ،فإن هناك  13مرشوعاً جارياً تابع للواليات
املتحدة إلعادة اإلعامر يف نهاية هذا الربع -و  4مشاريع خاصني
بصندوق قوات األمن العراقية مقدر قيمتهم بـ  78.7مليون دوالر
و 9مشاريع لصندوق دعم االقتصاد مقدر قيمتهم  38مليون
دوالر .ونحو  %85من إجاميل مبلغ التعاقد لهذه املشاريع منفقة
267
بالفعل.
تم متويل سبعة عرش من املشاريع الجارية لفيلق املهندسني
بالجيش األمرييك ،بقيمة إجاملية تبلغ  167مليون دوالر (أي ما

عىل الرغم من أن فيلق
املهندسني بالجيش األمرييك
توقع إغالق مكاتب املرشوع
التابع ملكتب منطقة العراق
(فيلق املهندسني بالجيش
األمرييك) املوجودة بتكريت
وتاجى بنهاية آذار/مارس ،إال
أن تلك املكاتب مازالت متارس
نشاطها.
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قام فيلق املهندسني باجليش األمريكي بإنشاء خوذات للرأس في أكثر من  20موقع بالعراق منذ عام  2005ومت خالل هذا الربع إرساء عقد
بقيمة  55مليون دوالر لعمل خوذات في ثالثة مواقع إضافية( .صورة فيلق املهندسني باجليش األمريكي)

متثل املشاريع املمولة من قبل
الحكومة العراقية اآلن أكرث من
 %60من عبء العمل بفيلق
املهندسني بالجيش األمرييك .

يقرب من نصف قيمة كل العمل املقدم) والذي تم متويله من
خالل برنامج املبيعات العسكرية الخارجية .ومنح اثنان خالل
الربع ،وهام أكرب من ذلك املرشوع 23مبلغ وقدره .مليون دوالر
لبناء املرحلة الثانية من مجمع التدريب العسكري الخاص بوزارة
الدفاع يف بغداد .استكمل فيلق املهندسني بالجيش األمرييك
املرحلة األويل يف عام  ،2009ويشمل التعاقد الخاص مبرشوع
املتابعة :بناء مجموعات سكنية ،ومكاتب ،ومنشآت لتناول
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الطعام ،وعيادات طبية ،وطرق داخلية ،ومرافق.
ذكر فيلق املهندسني بالجيش األمرييك إنه أنهي جميع
املشاريع الجارية يف هذا الربع 269.ويف تقرير التدقيق الصادر يف
هذا الربع ،فحص املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
ما إذا كان فيلق املهندسني بالجيش األمرييك لديه التزامات غري
مصفاة عيل  55تعاقد إلعادة اإلعامر الذي أنتهي من حزيران/
يونيو  2008حتى نيسان/أبريل  .2011ووجد املفتش العام الخاص
إلعادة إعامر العراق إنه ال يوجد التزامات غري مصفاة عيل هذه
التعاقدات .ملزيد من التفاصيل اإلضافية لهذا التدقيق ،انظر الباب
270
 5من التقرير.
تغييرات حجم العمل الذي يقوم به
فيلق مهندسين الجيش األمريكي
الشكل  3.5يعكس التغيريات التي حدثت يف حجم العمل يف فيلق
املهندسني بالجيش األمرييك يف العراق ،مبا يف ذلك أنواع املشاريع
التي تم إدارتها ،مثل مشاريع إعادة اإلعامر املمولة من الواليات
املتحدة قد خفت حدته .ويف نهاية شهر أيلول/سبتمرب ،2010
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بلغت قيمة التعاقد الغري مدفوع للمشاريع الجارية قرابة 500
مليون دوالر .وبحلول نهاية هذا الربع ،انخفض املعدل اإلجاميل
ليصل إيل  196مليون دوالر -أي هناك تراجع ألكرث من  %60خالل
271
فرتة  18شهر.
أن نصيب املشاريع املمولة من قبل الواليات املتحدة انخفضت
إيل  %77خالل نفس الفرتة -من  323مليون دوالر إيل  73مليون
دوالر .و انخفضت مشاريع الواليات املتحدة إلعادة اإلعامر
وحدها  -%94من  281مليون دوالر إيل  18مليون دوالر .ويف
نهاية شهر أيلول/سبتمرب  ،2010فإن أكرث من نصف التكاليف
ليست من أجل التقدم يف العمل ولكن لدفعها من الخمس الكربى
لتمويل الواليات املتحدة إلعادة اإلعامر  .ويف نهاية شهر آذار/
مارس  ،2012كانت الحصة  %9من اإلجاميل ( 4.0مليون دوالر من
صندوق قوات األمن العراقية و 13.9مليون دوالر من صندوق
دعم االقتصاد) .عيل النقيض من ذلك ،فإن قيمة التعاقد غري
املنفقة من املشاريع املمولة من الحكومة العراقية (يف الغالب
مبيعات عسكرية خارجية) انخفضت بنسبة  %30منذ شهر أيلول/
سبتمرب  ،2010وهذه املشاريع اآلن تشكل أكرث من  %60من حجم
272
العمل يف فيلق املهندسني بالجيش األمرييك.
المشاريع القادمة
ذكر فيلق املهندسني بالجيش األمرييك أن  18مرشوعاً يف مرحلة
ما قبل املنح ستكلف معاً حوايل  333مليون دوالر .أكرث من
 %90من هذه التمويالت ستأيت من الربنامج الخاص باملبيعات
العسكرية الخارجية .مرشوع واحد ،لتوفري البنية التحتية لدعم
وتشغيل وصيانة الطائرة طراز  16-Fالتي تم رشاؤها يف إطار
برنامج املبيعات العسكرية الخارجية ،حيث أن له قيمة تعاقدية
تقدر ب 225مليون دوالر .إن معظم مشاريع إعادة اإلعامر التي
متولها الواليات املتحدة يف مرحلة ما قبل املنح تتلقي متويلها من
صندوق دعم االقتصاد ،وتبلغ إجاميل قيمته  21مليون دوالر.
ذكر فيلق املهندسني بالجيش األمرييك أن أربعة مشاريع الخاصة
بإعادة اإلعامر سبق التخطيط لها  -مبا يف ذلك التقييم املخطط
له لتحديد املطلوب لجعل مرفق إصالحية خان بني سعد يف حالة
قابلة لالستخدام -ألغيت يف هذا الربع بناء عيل طلب إما من
مكتب الرشاكة اإلسرتاتيجية يف العراق أو مكتب التعاون األمني
العراقي قبل منح العقود الخاصة بها◆273.

البرامج التي متولها الواليات املتحدة في العراق
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اﻷﻣﻮال ﻏري اﳌﻨﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻴﻠﻖ اﳌﻬﻨﺪﺳني ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ اﻷﻣﺮﻳيك اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺮاق ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮي ،ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺪر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ،
٢٠١٢/٣/٣١–٢٠١٠/٩/٣٠
ﺑﺎﳌﻠﻴﻮن دوﻻر

ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

٥٠٠$
٤٠٠$
٣٠٠$

ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ

ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ

٢٠٠$
١٠٠$

ﺁﺫﺍﺭ
٢٠١٢
ISFF

ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ

ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ

ﺃﻳﻠﻮﻝ

ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ

ﺁﺫﺍﺭ

٢٠١١
ESF
FMS
OMA

IRRF

ESF

I-CERP

ﺃﻳﻠﻮﻝ ٢٠١١

ISFF

FMS

ESF

FMS

ﺁﺫﺍﺭ ٢٠١٢

ﺃﻳﻠﻮﻝ

ISFF
ISFF

FMS

٢٠١٠

٠$

ﺁﺫﺍﺭ ٢٠١١

CERP
INL
DoS

I-CERP
MCA

DoS
IRRF
INL

CERP

ESF

ﺃﻳﻠﻮﻝ ٢٠١٠

ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ .ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻴﻠﻖ ﺍﳌﻬﻨﺪﺳﲔ ﺍﳌﻮ ﹼﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﻔﺘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ . ٣/٤/٢٠١٢
ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ,USACE :ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﳌﻔﺘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻡ ,٢٠١٢/١٢/١ ,٢٠١١/٥/١٠ ,٢٠١١/١٨/٧ ,٢٠١١/٥/٤ ,٢٠١١/٤/١ ,٢٠١٠/٦/١٠ ,ﻭ.٢٠١٢/٣/٤

املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 62 I

أعمال التعاقد

أعمال التعاقد
المتعاقدون والحاصلون على
المنح الذين يحصلون على
التمويل من الواليات المتحدة
في العراق
هناك خالفات كبرية واضحة
بني عدد املتعاقدين الذين
تبلغ عن وجودهم الوكالة
وبني بيانات برنامجالتعقب
املتزامن ملرحلة قبل االنتشار
والعمليات.

يلعب املتعاقدون واملمنوحون بصورة متواصلة دورا ً كبريا ً يف
أنشطة الواليات املتحدة إلغاثة وإعادة إعامر العراق بصورة
متواصلة .إال أن تحديد عدد املتعاقدين الذين يعملون يف العراق
ال يزال يشكّل تحديًا.
قاعدة بيانات برنامجالتعقب املتزامن ملرحلة قبل االنتشار
والعمليات ( ،)SPOTوالتي تدار من قبل وزارة الدفاع العراقية،
ويتم تطويرها لتوفري مصدر مركزي للمعلومات الخاصة باملتعاقد
يف حالة حدوث يشء غري متوقع .يتعني عىل الرشكات املتعاقدة
إدخال معلومات املوظف يف برنامجالتعقب املتزامن ملرحلة
قبل االنتشار والعمليات حيث يستخدم ممثلوا الحكومة برنامج
التعقب املتزامن ملرحلة قبل االنتشار لإلرشاف عىل املتعاقدين
الذين يقوموا بنرشهم 274.طبقاً لقاعدة معلومات برنامجالتعقب
املتزامن ملرحلة قبل االنتشار والعمليات فإن  16.973من
موظفي رشكات التعاقد الذين متولهم الواليات املتحدة قاموا
بدعم وزارة الدفاع ووزارة الخارجية والوكالة األمريكية للتنمية

الدولية والوكاالت األمريكية األخرى حتى تاريخ  1نيسان/أبريل،
 .2012وهذا ميثل زيادة  %12من أصل  15.154مسجل حتى
تاريخ  23كانون الثاين/يناير  ،2012وميثل أول زيادة فصلية يف
عدد املوظفني املتعاقدين منذ بدأ املفتش العام الخاص إلعادة
إعامر العراق تجميع بيانات برنامجالتعقب املتزامن ملرحلة قبل
االنتشار والعمليات يف نيسان/أبريل  275 .2011لبيانات برنامج
التعقب املتزامن ملرحلة قبل االنتشار والعمليات عيل املتعاقدين
واملمنوحني ،من قبل وكالة وطنية األصل منذ نيسان/أبريل،2011
انظر الشكل .3.6
بينام متد بيانات برنامجالتعقب املتزامن ملرحلة قبل االنتشار
والعمليات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بوجهه نظر
شاملة للمتعاقد واملنح الفردية يف العراق ،حيث ُوجد اختالفات
واضحة بني عدد املتعاقدين الذين سجلتهم الوكالة وبيانات
برنامجالتعقب املتزامن ملرحلة قبل االنتشار والعمليات .عيل
سبيل املثال ،ذكرت وزارة الخارجية العراقية للمفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق أن هناك ما يقرب من 11.400
متعاقد يدعمون مهمة العراق حتى تاريخ  3نيسان/أبريل،2012 ،
بينام تظهر بيانات برنامجالتعقب املتزامن ملرحلة قبل االنتشار
والعمليات أن  5.172شخص يعملون لصالح وزارة الخارجية
العراقية 276.باإلضافة إيل ذلك ،ذكرت الوكالة األمريكية للتنمية
الدولية أن  1.854متعاقد يعملون حالياً عيل مشاريع الوكالة

الشكل 3.6

اﳌﺘﻌﺎﻗﺪون واﻟﺤﺎﺻﻠﻮن ﻋﲆ ﻣﻨﺢ ﰲ اﻟﻌﺮاق٢٠١٢/٤–٢٠١١/٤ ،
ﺣﺴﺐ ﺃﺻﻞ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ

ﺣﺴﺐﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ

١٠٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠

ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ
ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﲔ
ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﲔ

ﻣﻮﺍﻃﻨﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

٢٠١٢/٢٣/١

٢٠١٢/١/٤

٢٠١١/٦/١٠

٢٠١١/١/٧

٢٠١١/١/٤

ﺃﺧﺮﻯ
ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

٨٠,٠٠٠

٦٠,٠٠٠

٦٠,٠٠٠

٤٠,٠٠٠

٤٠,٠٠٠

٢٠,٠٠٠

٢٠,٠٠٠

٠

٢٠١٢/١/٤

٢٠١٢/٢٣/١

ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ,(OUSD(AT&L :ﺩﻋﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﻘﺐ ﺍﳌﺘﺰﺍﻣﻦ ﳌﺮﺣﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ,ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﳌﻔﺘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ,٢٠١٢/٢٣/١ ,٢٠١١/٧/١٠ ,٢٠١١/٥/٧ ,٢٠١١/٢٥/٤ ,ﻭ.٢٠١٢/٥/٤
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DoS
DoD

٨٠,٠٠٠

٢٠١١/٦/١٠

٢٠١١/١/٧

٢٠١١/١/٤

٠

البرامج التي متولها الواليات املتحدة في العراق

األمريكية للتنمية الدولية يف العراق 277.ومع ذلك تظهر بيانات
برنامجالتعقب املتزامن ملرحلة قبل االنتشار والعمليات وجود
 110متعاقد تابعني للوكالة األمريكية للتنمية الدولية وأفراد
حاصلون عىل منح يف العراق حتى تاريخ  1نيسان/أبريل.2012 ،
ويعتزم املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق التحقيق يف
هذه التناقضات وتقديم تحديث يف تقرير الربع السنوي متوز/
يوليو .2012

الشركات األمنية الخاصة
في العراق
منذ نيسان/أبريل ،2003قدمت رشكات القطاع الخاص واألفراد
واملعروفة باسم الرشكات األمنية الخاصة ( ،)PSCsوهي تقدم
خدمات األمن البدنية لحامية املوظفني ،واملرافق ،واملمتلكات
الخاصة بالحكومة األمريكية ومتعاقديها ،واملتعاقدين معها من
الباطن واألطراف األخرى التي تدعم وزارة الخارجية ،والوكالة
األمريكية للتنمية الدولية ،ووزارة الدفاع يف العراق 278.وبشكل
عام توفر الرشكات األمنية الخاصة أمن ثابت ،وتفاصيل األمن
الشخيص ،والحراسة األمنية ،ومرافقة القوافل ،وتقديم املشورة
279
األمنية والتخطيط.
يف عام  ،2006وظفت أكرث من  180رشكة من رشكات األمن
280
الخاصة أكرث من  48.000من قوات األمن الشخيص يف العراق.
وبحلول كانون األول/ديسمرب  2010انخفض عدد هذه الرشكات
إيل  ،100مبا يف ذلك  72رشكة عراقية و 28رشكة أجنبية مسجلة
ومرخصة لدي وزارة الداخلية العراقية ،التي توظف أكرث من
 30.000من أفراد القوات املسلحة الذين يعملون من أجل
مجموعة متنوعة من العمالء الحكوميني والقطاع الخاص .بني
عامي  2009و ،2010تحول العمالء الرئيسيون لهذه الرشكات
األمنية الخاصة من حكومة الواليات املتحدة إيل رشكات النفط
الدولية والصناعات الخاصة األخرى ،وكذلك املنظامت الغري
حكومية 281.وحتى تاريخ  31آذار/مارس  ،2012كان هناك ما
يقارب من  3.600من قوات األمن الخاص يدعمون السفارة

األمريكية وغريها من مواقع وزارة الخارجية ومواقع مكتب
282
التعاون األمني العراقي يف جميع أنحاء العراق.
يف شباط/فرباير  ،2012أعلنت الحكومة العراقية أنه تم
تسجيل  124رشكة أمنية خاصة للعمل من أجل الهيئات الحكومية
األجنبية ورشكات خاصة ترتبط بأنشطة يف العراق ،ولكن الحكومة
العراقية قد اتخذت خطوات للحد من نطاق ووجود هذه
الرشكات .ووفقاً للحكومة العراقية ،فقد وضعت لجنة األمن
والدفاع يف مجلس النواب ترشيع للحد من عدد الرشكات األمنية
الخاصة التي تعمل يف العراق 124إىل  .63ومن الرشكات املتبقية،
سيكون حوايل  15إىل  20رشكات أجنبية والباقي سيكون رشكات
283
عراقية.
ال تزال عمليات الرشكات األمنية الخاصة يف العراق تثري
مخاوف بشأن قواعد االشتباك والحصانة القانونية للمتعاقدين.
من عام  2003حتى عام  ،2008كان جميع املتعاقدون األمريكيون
واملتعاقدون من الجنسيات األخرى يتمتعون بالحصانة من
284
املالحقة القضائية مبوجب أمر سلطة االئتالف املؤقتة رقم .17
ولكن يف أيلول/سبتمرب  ،2007قامت رشكة بالكووتر املحدودة،
وهي رشكة أمن خاصة مبوجب عقد مع وزارة الخارجية ،بالحادث
الذي أسفر عن مقتل  17مدنياً عراقياً ،مام أدي إيل غضب الرأي
العام العراقي تجاه رشكات األمن الخاصة بشكل عام 285.ويف األيام
التي تلت الحادث صاغ مجلس الوزراء ترشيعات إللغاء األمر 286
من املادة  12يف االتفاقية األمنية التي أزالت الحصانة القانونية
للمتعاقدين األمريكيني واملتعاقدين من ذوي الجنسيات األخرى،
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مع إعطاء الحكومة العراقية حق الترشيع األسايس.
وذكر كبار رجال األعامل يف هذا الربع السنوي أن الحكومة
العراقية قد فرضت أيضاً قيود إدارية أكرث رصامة وقيود عيل
الرشكات األمنية الخاصة وموظفيها .اشتكت هذه الرشكات من
األنظمة غري الشفافة يف إصدار التأشريات وتجديدها ،وكذلك
العمل وترخيص األسلحة 288.وشملت املشاكل األخرية عدم إصدار
تأشريات جديدة أو تجديد تأشرية اإلقامة ،وعدم إصدار تراخيص
سالح أو تجديد الرتخيص ،أو فرض ترصيحات غري متناسقة لنقل
املعدات ،والذخائر واألفراد يف جميع أنحاء البالد◆289.

ذكر كبار رجال األعامل أن
الحكومة العراقية قد فرضت
قيود إدارية أكرث رصامة وقيود
عيل الرشكات األمنية الخاصة
وموظفيها.
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الباب

التطورات في العراق

النظام اإلداري
عىل الرغم من املظاهرات املتفرقة التي وقعت يف البرصة وبغداد
ونجف خالل هذا الربع السنوي ،فإن هذه التجمعات كانت أصغر
كثريا ً من موجة االحتجاجات التي اجتاحت العراق يف شباط/
فرباير وآذار/مارس  ،2011وهذا باستثناء املسرية الكبرية التي قام
بها الصدريني يف البرصة يف منتصف آذار/مارس .إال أن األسباب
الرئيسية ملا حدث يف الشتاء املايض من اضطرابات وعدم كفاية
الخدمات العامة والبطالة والفساد الحكومي املتفيش ال تزال من
أكرث املشاكل امللحة التي تواجه الحكومة العراقية ( )GOIاليوم.

الديمقراطية العراقية
يتميز العراق عن معظم جريانه باملؤسسات السياسية النيابية
والتي ظهرت منذ عام  .2003ويف استطالع كانون الثاين/يناير
 2012للرأي حول الحكم الدميقراطي قامت اإليكونوميست
بتصنيف العراق يف املرتبة الخامسة من بني  20دولة يف منطقة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا .واحتلت العراق املرتبة  112من
بني  167دولة عىل مستوى العامل .حصلت الحكومة العراقية عىل
إجاميل  4.03درجة من  10وهذه نتيجة أكرب بقليل من نتيجة
 2010والتي كانت  . 4.0استشهادا ً باالنتخابات الربملانية الحرة
والنزيهة نسبياً يف عامي  2005و 2010وكذلك االنتخابات املحلية
التي تم إدارتها بشكل جيد يف عام  ،2009فإن التقرير قد منح
العراق درجات مرتفعة يف فئة "املشاركة السياسية" ( 7.22من
 )10ودرجات متوسطة يف العملية اإلنتخابية ( )4.33والحريات
املدنية ( .)4.41لكن يف فئة "أداء الحكومة" ،حصلت العراق عىل
 0.43درجة من  10ضمن أقل خمس دول من بني الدول التي
تم تصنيفها .وقد تم تسمية األداء السيئ للحكومة العراقية يف
تنفيذ مرشوعات رأس املال وتقديم الخدمات الرضورية ومكافحة
الفساد كعوامل ساهمت يف الحصول عىل هذه الدرجة .يظهر
الشكل  4.1مرتبة العراق فيام يتعلق بالقوى العظمى والقوى
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اإلقليمية الرئيسية.

الوزراء السابق إياد عالوي .وعىل الرغم من أن التصويت مل
يتم ابدا ً ،إال أن املطلك استمر يف التغيب عن اجتامعات مجلس
الوزراء (.)CoM

وبعد فرتة وجيزة من تحرك رئيس الوزراء ضد املطلك،
أصدر مجلس القضاء األعىل مذكرة اعتقال بحق نائب
الرئيس طارق الهاشمي والذي يصدف أنه أيضاً عضو سني يف
الكتلة العراقية متهامً إياه بالتورط يف موجة من االغتياالت
يزعم أن حراسه هم من قاموا بها .وفقاً ملكتب الهاشمي ،فإن
الحكومة العراقية قد اعتقلت العرشات من أعضاء مكتبه
بصدد هذه املزاعم .تدعو الخطط الحالية بأن تتم محاكمتهم
يف بغداد يف أوائل شهر آيار/مايو .وما زال الهاشمي ،الذي
قىض معظم هذا الربع السنوي يف إقليم كردستان قبل سفره
إىل قطر والسعودية وتركيا ،ي ّدعي بأنه ال ميكن أن يتلقى
محاكمة عادلة يف بغداد .يظهر الشكل  4.2بعض األحداث
السياسية الرئيسية التي وقعت منذ منتصف كانون األول/
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ديسمرب.
تأجيل مؤتمر المصالحة الوطنية

اقرتح الرئيس العراقي جالل طالباين يف أواخر كانون األول/ديسمرب
بعقد مؤمتر وطني يجمع كل الجامعات السياسية العراقية
الرئيسية سوياً ملناقشة التحديات التي تواجه الحكومة العراقية مبا
يف ذلك بعض القضايا التي ساهمت يف أزمة كانون األول/ديسمرب.
إال أنه عىل الرغم من انعقاد جلستني عىل األقل من االجتامعات
التحضريية ،فقد كان يتم باستمرار تأجيل املؤمتر بسبب عجز
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جميع األطراف عن اإلنفاق عىل جدول أعامل.

الشكل 4.1

اﻟﻨﻈﺎم اﻹدارء اﻟﺪميﻘﺮاﻃﻲ
ﰲ اﻟﺪول اﳌﺨﺘﺎرة٢٠١١ ،
٩٫٨٠

ﻧﻮﺭﻭﺍﻱ)(١

٨٫١١

ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ )(١٩

٧٫٥٣

ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ )(٣٦

٦٫٩٣

ﺍﳌﻜﺴﻴﻚ)(٥٠

٥٫٧٣
٥٫٣٢

ﺗﺮﻛﺴﻴﺎ)(٨٨
ﻟﺒﻨﺎﻥ)(٩٤

٤٫٥٥

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ)(١٠٥

٤٫٠٣
٣٫٨٩
٣٫٧٤

ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ)(١١٢
ﺍﻷﺭﺩﻥ)(١١٨
ﺍﻟﻜﻮﺑﺖ)(١٢٢

٢٫٥٨
٢٫٤٨

ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ)(١٤٩
ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ)(١٥٢

١٫٧٧
١٫٠٨

ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ )(١٦١
ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ )(١٦٧

ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻛﻠﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﻛﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺃﻓﻀﻞ.
ﺍﳌﺼﺪﺭ ,EIU :ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ  :٢٠١١ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﲢﺖ ﺿﻐﻂ ,٢٠١٢/١ ,ﺹ.٨–٣ .

التطورات السياسية
المكيدة التي لم يتم حلها

ويف منتصف كانون األول/ديسمرب وبعد مغادرة آخر القوات
األمريكية للعراق ،طالب رئيس الوزراء العراقي نوري املاليك
مجلس النواب ( )CoRبالتصويت بسحب الثقة من نائب رئيس
الوزراء صالح املطلك ،العضو السني يف الكتلة العراقية لرئيس
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الوزارات األمنية

يشهد هذا الربع السنوي أيضاً الذكرى السنوية الثانية آلخر
انتخابات وطنية للعراق .أسفر اقرتاع آذار/مارس  2010عن
استعادة رئيس الوزراء املاليك ملنصبه عىل الرغم من انتهاء ائتالفه
لدولة القانون ( )SoLمبقعدين يف مجلس النواب ()91 – 89
الشكل 4.2

اﻹﻃﺎر اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺨﻼﻓﺎت اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﺑني رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﳌﺎﻟيك وأﻋﻀﺎء ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ،
٢٠١٢/٤/٤–٢٠١١/١٢/١٥
١٦/١٢
ﺣﻠﻔﺎﺀ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ ﻳﻬﺪﺩﻭﻥ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﺴﺤﺐ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ
ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﳌﻄﻠﻖ

١٧/١٢
ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ
١٩/١٢
ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺗﻐﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ؛ ﻭﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻲ

٢٧/١٢
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﻼﻝ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﺠﻴﻔﻲ
ﻳﻮﺍﻓﻘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﳌﺆﲤﺮ ﻭﻃﻨﻲ

٨/١
ﻭﺯﻳﺮ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻳﺮﻓﺾ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ
١٥/١
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻲ ﻳﺘﺮﺃﺱ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺜﻤﺮ ﺣﻮﻝ ﻣﻘﺘﺮﺡ
ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
٢٤/١
ﻭﻓﺪ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﻭﺭ
ﺣﺮﺱ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﲔ ﺍﶈﺘﺠﺰﻳﻦ

٢٩/١
ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺗﻌﻠﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻘﺎﻃﻌﺘﻬﺎ ﺠﻤﻟﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ
٢/٢
ﺍﻟﺴﻔﻴﺮﺍ ﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺟﻴﻤﺲ ﺟﻴﻔﺮﻱ ﻳﺰﻭﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ
ﺍﻟﻨﺠﻴﻔﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
١٦/٢
ﻣﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻳﻌﻠﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ
 ٩ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﺛﺒﺖ ﺗﻮﺍﻃﺌﻪ ﻓﻲ  ١٥٠ﻣﻦ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻜﺒﻬﺎ ﺣﺮﺍﺳﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﲔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﲔ
 ٢٠٠٥ﻭ٢٠١١

١٥/٢
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳋﺎﺻﺔ
ﲟﺆﲤﺮ ﺍﳌﺼﺎﳊﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
٢١/٢
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻳﻌﻠﻦ ﺃﻥ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ
ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺷﻬﺮ ﺁﻳﺎﺭ/ﻣﺎﻳﻮ

٢٣/٢
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻳﻘﺮ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٢٠١٢

١٢/٣
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﺜﻤﺮ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪ ﳌﺆﲤﺮ ﺍﳌﺼﺎﳊﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﳌﻘﺘﺮﺡ
١٥/٣
ﺻﺮﺡ ﺭﺋﻴﺲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﺎﺭﺍﺯﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻋﻠﻨﻲ ﺃﻥ
ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻟﻦ ﻳﺴﻠﹼﻢ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻲ

٢٩–٢٧/٣
ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﻤﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ
٢/٤
ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﻗﻄﺮ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻲ
٤/٤
ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﺆﲤﺮ ﺍﳌﺼﺎﳊﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

٢٠/٣
ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﻠﹼﻢ ﺟﺜﺔ ﺃﺣﺪ ﺣﺮﺍﺱ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﲔ
ﻣﺒﻴﻨﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ
ﹼ

١/٤
ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﻳﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻪ ﻹﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻗﻄﺮ
ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺭﺓ ”ﺭﺳﻤﻴﺔ“
٤/٤
ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﻳﻐﺎﺩﺭ ﻗﻄﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻔﺘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﲔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ.٢٠١٢/٤–٢٠١١/١٢ ،
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أقل من منافسته الرئيسية وهي الكتلة العراقية .إن فشل أي من
املجموعتني يف الحصول عىل أغلبية مطلقة يف مجلس النواب الذي
يضم  325عضوا ً أسفر عن أكرث من مثانية أشهر من املفاوضات
السياسية والتي توجت باتفاق ترشين الثاين/نوفمرب  2010لتقاسم
السلطة والذي يشار إليه باسم اتفاق أربيل .وعىل الرغم من أن
الرشوط املحددة لهذه اإلتفاق ال تزال غري معلنة ،إال أن الكتلة
العراقية تدعي أنه كان من املفرتض أن تسيطر عىل تعيني وزير
جديد للدفاع مع مامرسة ائتالف دولة القانون لسلطة مشابهة
وهي تعيني وزير جديد للداخلية .ومع ذلك ظلت الكتلة العراقية
وائتالف دولة القانون عىل خالف حول هاتني الوظيفتني وال يرغب
أياً من الطرفني يف املوافقة عىل اختيار الطرف اآلخر .وبدءا ً من
نيسان/أبريل  ،2012استمر هذا املوقف ويتم اآلن إدارة كلتا
الوزارتني بصفة مؤقتة من قبل مسؤولني تم انتقاؤهم بعناية
بواسطة رئيس الوزراء  :سعدون الدليمي يف وزارة الدفاع وعدنان
293
األسدي يف وزارة الداخلية (.)MOI
مجلس النواب

أعلنت الكتلة العراقية يف أواخر كانون الثاين/يناير أنها ستنهي
مقاطعتها لجلسات مجلس النواب وستسمح للربملان بإبرام
مناقشة حول البند الرئييس لجدول أعاملها وهو ميزانية .2012
وبعد حوايل ثالثة أسابيع ،أقر مجلس النواب قانون املوازنة لعام
 2012والذي يجيز ميزانية وطنية بقيمة  100.4مليار دوالر لهذا
العام .ومن بني الوزارات التي تتلقى ميزانيات أكرب هذا العام
وزارة النقل والبرتول واملالية والداخلية والكهرباء .وتشمل امليزات
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األخرى التي يوفرها القانون:
•استبعاد محدد لألعضاء من أبناء السنيني بشكل كبري من
امليليشيات العراقية يف املحافظات املضطربة؛ نينوى ودياىل
•صالحيات معززة إىل حد ما ملحافظي األقاليم وذلك لتنفيذ
املشاريع
•حصص إقليمية للمنح الدراسية األجنبية
•عربات مدرعة ألفراد مجلس النواب ورشكاءهم وهو بند
متسلسل نتج عنه قيادة أتباع مقتىض الصدر ملظاهرة كبرية يف
بغداد يف نهاية شباط/فرباير

بخالف مرشوع املوازنة السابق ،ال يتضمن قانون املوازنة
النهايئ توفري ضامنات مالية رئيسية وذلك لطأمنة الجهات
املقرضة التي مت ّول املشاريع الكبرية يف العراق .كان من
املفرتض أن تقدم املادة  36من مرشوع قانون مجلس الوزراء
مثل هذه الضامنات إال أن مجلس النواب هاجمها قبل
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التصويت النهايئ باملوافقة عىل امليزانية.
بإقرار امليزانية عاد مجلس النواب إىل النظر يف القضايا
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األخرى طويلة األمد مبا يف ذلك:
•التعديالت التي أدخلت عىل قانون العفو
•مجموعة قوانني النفط والغاز التي طال انتظارها

التطورات في العراق

•االنتخابات اإلقليمية (املقرر إجراؤها يف  )2013وانتخابات
مجلس النواب املقبلة (املقرر إجراؤها يف )2014
•الحدود الداخلية املتنازع عليها إىل جنوب وغرب إقليم
كردستان
النزعة اإلقليمية

يف الربع السنوي األخري ،دفع مسؤويل األقاليم يف دياىل واألنبار
وصالح الدين بقضية اإلقليمية الكامنة إىل مقدمة جدول أعامل
الحكومة العراقية معلنني عزمهم عىل تشكيل مناطق حكم شبه
ذايت بصالحيات مامثلة لتلك التي متتلكها حكومة إقليم كردستان
( .)KRGبدت هذه الجهود يف هذا الربع السنوي كام لو فقدت
زخمها .ويف مقابلة آذار/مارس مع أحد وسائل اإلعالم السعودية،
أكد رئيس الوزراء املاليك عىل موقفه بأن املؤسسات الحكومية
اإلقليمية بتشكيلها الحايل ال متتلك القدرات الالزمة ملامرسة
الصالحيات األكرث أهمية للمناطق وبالتايل فإن تشكيل مناطق
إضافية يف هذا الوقت سيكون سابقاً ألوانه .وأضاف أنه عىل
الرغم من عدم معارضته لتشكيل املناطق يف النهاية بالوسائل
الدستورية ،إال أن الوضع األمني الراهن يف العراق يوجب عدم
اإلقدام عىل الحد الكبري من سلطات الحكومة املركزية .اعتبارا ً من
منتصف نيسان/أبريل مل يتم اتخاذ أي خطوات إضافية كبرية تجاه
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تشكيل املناطق من قبل أي إقليم أو مجموعة أقاليم.
انقسام المجلس األعلى اإلسالمي في
العراق ومنظمة بدر

يف  11آذار/مارس ،أصدر املجلس األعىل اإلسالمي يف العراق
( )ISCIومنظمة بدر بياناً يعلنان أنهام انقسام رسمياً إىل حزبني.
إن املجلس األعىل اإلسالمي ،والذي كان يُعرف يف السابق باسم
املجلس األعىل للثورة اإلسالمية يف العراق ،كان حزباً شيعياً بارزا ً
يف العراق إال أن موقفه السيايس تراجع بعد عروض سيئة قدمها
يف االنتخابات اإلقليمية  2009واالنتخابات الربملانية  ،2010هذا
باإلضافة إىل وفاة قائده عبد العزيز الحكيم يف آب/أغسطس
 .2009وقد ترضرت العالقات بني الجانبني بسبب حقيقة قيام قائد
منظمة بدر هادي العامري بدعم فرتة والية ثانية للامليك كرئيساً
للوزراء بعد انتخابات ( 2010كام متت مكافأته الحقاً بوزارة
النقل) ،يف حني بدا أن رئيس املجلس األعىل اإلسالمي عامر الحكيم
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يفضل عادل املهدي.

قرار برملان كردستان العراق يف  7آذار/مارس .نيتشريفان بارزاين
هو عضو منذ فرتة طويلة يف الحزب الدميقراطي الكردستاين
( ،)KDPوشغل يف السابق منصب أول رئيس للوزراء يف منطقة
كردستان املوحدة من  2006إىل  .2009عاد إىل مكتبه وفقاً إلتفاق
تقاسم السلطة بني الحزب الدميقراطي الكردستاين وحزب آخر
كبري يف املنطقة وهو اإلتحاد الوطني الكردستاين ( ،)PUKوالذي
مثله برهام صالح كرئيس للوزراء خالل  .2012 – 2009وفقاً
لرشوط هذه االتفاقية سيتم تناوب عدة مناصب رفيعة املستوى
يف حكومة إقليم كردستان بني الحزب الدميقراطي الكردستاين
واإلتحاد الوطني الكردستاين كل عامني وبالتايل يحافظان يف
الوقت الراهن عىل سيطرتهام املستمرة عىل املكاتب الرئيسية يف
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املنطقة.
الرئيس بارازاني في
خطاب السنة الكردية الجديدة

ألقى الرئيس بارزاين يف  20آذار/مارس خطاب النوروز السنوي
(رأس السنة الكردية) والذي انتقد فيه الحكومة العراقية النتهاكها
كام يزعم لرشوط اتفاقية أربيل ووصف الوضع الحايل للعالقات
بني الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان عىل أنه "غري
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مقبول" .وأضاف أن:
•تقاسم السلطة بني األكراد والسنية والعرب والشيعة هو أمر
"غري موجود وأصبح ال معنى له"
•إن عقود النفط الخاصة بحكومة إقليم كردستان هي عقود
دستورية تعارضها الحكومة العراقية ألنها ال تريد لحكومة
إقليم كردستان أن "تحرز تقدماً وتخطو إىل األمام"
•ما زال األكراد ملتزمني بالتحالف مع بعض الجامعات الشيعية،
لكنهم ال يدعمون "مجموعة األشخاص الذين احتكروا السلطة"
يف الحكومة الحالية

أضاف رئيس الوزراء املاليك
أنه عىل الرغم من عدم
معارضته لتشكيل املناطق يف
النهاية بالوسائل الدستورية،
إال أن الوضع األمني الراهن
يف العراق يوجب عدم اإلقدام
عىل الحد الكبري من سلطات
الحكومة املركزية.

حكومة إقليم كردستان
رئيس الوزراء الجديد

يف  17شباط/فرباير  2012قام برملان كردستان العراق ()IKP
بتعيني نيتشريفان بارزاين يف منصب رئيس وزراء حكومة إقليم
كردستان .أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسعود بارزاين عىل

رئيس إقليم كردستان مسعود بارازاني (الثاني من جهة اليمني) يحيي رئيس وزراء إقليم
كردستان اجلديد نيجيرفان بارزاني ،آذار/مارس ( .2012صورة حكومة إقليم كردستان)
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واختتم كلمته بحث جميع القادة السياسيني عىل إيجاد
حل لألزمة السياسية الراهنة قائالً بخالف ذلك "سرنجع
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لشعبنا وسنقرر النهج الذي يراه شعبنا مالمئاً لهم".

المشاركة الدولية
قمة جامعة الدول العربية

وصف الرئيس البارزاين الوضع
الحايل للعالقات بني الحكومة
العراقية وحكومة إقليم
كردستان بأنها "غري مقبولة".

انعقدت يف أواخر آذار/مارس قمة جامعة الدول العربية الثالثة
والثالثون ،وهي أكرب تجمع دويل يف بغداد منذ آخر مرة اجتمعت
فيها جامعة الدول العربية يف  .1990تصدر االضطراب املستمر
يف سوريا جدول األعامل مع العديد من القوى السنية الرائدة
مبا يف ذلك اململكة العربية السعودية وقطر معربني عن دعمهم
للثوار املناهضني للحكم والذين يحاربون حكومة العلويني (كتيبة
شيعية) يف دمشق .ومن جهة أخرى دعت الحكومة العرقية إىل
إنهاء العنف وإجراء االنتخابات لكنها امتنعت عن تقديم الدعم
الخطايب العلني للثوار يف سوريا الذين أغلبهم من السنية الذين
يعارضون الحكومة التي تدعمها إيران يف دمشق .يف  29آذار/
مارس وهو اليوم الختامي للقمة ،قام نوري املاليك رئيس الوزراء
302
علناً برفض أي تدخل عسكري أجنبي يف سوريا.

عقدت بعض جلسات قمة اجلامعة العربية في أواخر آذار/مارس في قاعة رقص في القصر
اجلمهوري القدمي( .صورة احلكومة العراقية)

ركزت مناقشات اليوم الثاين عىل الشؤون الخارجية ومن
املوضوعات الرئيسية التي تم مناقشتها العواقب املرتتبة عىل
الربيع العريب واالضطرابات املوجودة يف الصومال واليمن
والرصاع اإلرسائييل الفلسطيني .قامت الجلسة الختامية
بتغطية مجموعة كبرية من القضايا السياسية واالجتامعية
واالقتصادية وتلخيص املناقشات التي جرت يف وقت سابق
من األسبوع .تم تناول موضوعات أخرى أثناء القمة من
305
بينها:

تم عقد أجزاء من القمة يف القرص الجمهوري الذي تم
تجديده حديثاً (املقر السابق لجهود إعادة إعامر األمريكية)،
وهي األجزاء التي تأجيلها عام  2011بسبب مخاوف أمنية
واضطرابات إقليمية .حرض القمة ممثلون من  21دولة مبا يف
ذلك أمري الكويت وقادة الحكومات الجديدة يف ليبيا وتونس.
وعىل الرغم من ذلك أرسل العديد من األعضاء الرئيسيني
يف جامعة الدول العربية مثل اململكة العربية السعودية
وحدات يرأسها ممثلون أقل شأناً .يدرج الجدول  4.1قامئة
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مل تكن القضايا العراقية الداخلية مثل الخالفات العالقة
الحضور ومراتب رؤساء كل وفد منهم.
خصصت الحكومة العراقية موارد ضخمة من أجل تأمني بني حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية يف جدول
القمة وتجميل بغداد استعدادا ً لتدفق الشخصيات األجنبية أعامل القمة.
والصحفيني األجانب .أفادت التقارير أنها نرشت حوايل
 100,000من أفراد قوات األمن العراقية ( )ISFوأنفقت عدة
مئات من ماليني الدوالرات .أغلقت الحكومة العراقية أيضاً
مطار بغداد الدويل أمام حركة الطريان املدين وأغلقت الطرق
الرئيسية لدواعي أمنية وأعلنت عن عطلة عامة ملدة خمسة
أيام مام أدى إىل أن يرصح أحد العراقيني العاملني يف السفارة
األمريكية أن بغداد "بدت وكأنها مدينة لألشباح" .عىل الرغم
من وقوع حوداث أمنية بسيطة بعيدا ً عن موقع املؤمتر مبا
يف ذلك الحادث الذي وقع قرب سفارة إيران ،إال أن جلسات
304
القمة متت دون مقاطعة كبرية.
ركز اليوم األول عىل القضايا املالية والتجارية والتي
شملت خطط التنمية االقتصادية اإلقليمية ومخاوف تأمني
املياه واالستعداد للكوارث الطبيعية وقضايا النفط والغاز.

•مصادقة جامعة الدول العربية عىل خطة السالم السوري
املقدمة من كويف عنان األمني العام السابق لألمم املتحدة
•إمكانية تشكيل مؤسسات أقوى لجامعة الدول العربية مبا يف
ذلك محكمة العدل العربية
•خطط للعمل من أجل تحويل املنطقة إىل منطقة خالية من
أسلحة الدمار الشامل
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التطورات في العراق

اجلدول 4.1
احلضور في قمة جامعة الدول العربية2012/29 - 27/3 ،
رئيس الوفد

الدولة

رئيس الوفد

الدولة

العراق

الرئيس ورئيس الوزراء

األردن

رئيس الوزراء

الكويت

األمير

البحرين

وزير الشئون اخلارجية

لبنان

الرئيس

اإلماراتالعربية
املتحدة

وزير الشئون اخلارجية

السودان

الرئيس

مصر

وزير الشئون اخلارجية

الصومال

الرئيس

اليمن

وزير الشئون اخلارجية

جيبوتي

الرئيس

املغرب

وزير الشئون اخلارجية

جزر القمر

الرئيس

سلطنةعمان

رئيس مجلس الدولة

موريتانيا

الرئيس

اجلزائر

رئيسالبرملان

السلطة
الفلسطينية

الرئيس

السعودية

املمثل الدائم لدى جامعة الدول العربية

تونس

الرئيساملؤقت

قطر

املمثل الدائم لدى جامعة الدول العربية

ليبيا

رئيس مجلس الدولة

سوريا

لم ترسل إليها دعوة

املصادر :احلكومة العراقية ،وزارة الشئون اخلارجية ،املعلومات املقدمة إلى املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 2012/4 ،؛ حتليل املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق للوثائق مفتوحة املصدر باللغة العربية واإلجنليزية- 2012/3 ،
.2012/4

الدبلوماسية اإلقليمية

قامت الحكومة العراقية يف األسابيع التي سبقت قمة جامعة
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الدول العربية بتوطيد عالقتها بالدول العربية السنية املجاورة:
•اململكة العربية السعودية .قامت اململكة العربية
السعودية يف شباط/فرباير بتعيني أول مبعوث لها إىل العراق
منذ أكرث من عقدين .إن اختيار فهد عبد املحسن الزيد كسفري
جديدا ً يف بغداد ميثل استعادة العالقات الدبلوماسية بني
البلدين وهي العالقات التي انقطعت يف أعقاب غزو صدام
حسني للكويت عام  .1990يشغل الزيد اآلن منصب السفري
السعودي يف األردن ويتوىل إدارة العالقات مع العراق من
سفارة بالده يف عامن .مل يتم تحديد أي جدول زمني إلعادة
فتح سفارة سعودية يف بغداد.
•الكويت .يف منتصف آذار/مارس ،توصلت الحكومة العراقية
إلتفاق مع الكويت لتسوية نزاع ينطوي عىل إدعاءات
كويتية بأن النظام البعثي قد رسق  10طائرات وكمية كبرية
من املستلزمات املتعلقة بالطريان أثناء غزو  .1990سعت

الكويت يف البداية إىل الحصول عىل أكرث من  1.2مليار دوالر
كتعويضات لكن وفقاً لرشوط اإلتفاقية التي تم التوصل إليها
يف هذا الربع السنوي فقد وافقت عىل قبول  300مليون
دوالر من الحكومة العراقية .وافقت الحكومة العراقية أيضاً
عىل التعهد مبلبغ  200مليون دوالر أخرى إلنشاء رشكة طريان
مشرتكة يديرها كال البلدين .ونتج عن هذا التقارب الجزيئ ترك
العديد من القضايا الثنائية األخرى بدون حل مبا يف ذلك رسم
الحدود وحقول النفط املشرتكة والحدود البحرية.
•األردن  .اجتمع وزير التخطيط يف الحكومة العراقية يف أواخر
شباط/فرباير مع مسؤولني من الحكومة األردنية ملناقشة مد
خط أنابيب للنفط بني األردن والعراق والربط بني البلدين عن
طريق السكك الحديدية.
•مصر  .ويف آذار/مارس ورد أن الحكومة العراقية قامت
بتسوية نزاع طويل األمد مع مرص باملوافقة عىل إرسال نحو
 400مليون دوالر إىل مرص لسداد الديون املتعلقة بالتحويالت

عىل الرغم من وقوع حوداث
أمنية بسيطة بعيدا ً عن موقع
املؤمتر ،إال أن جلسات القمة
متت دون مقاطعة كبرية.
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العائدون العراقيون

وبناءا ً عىل البيانات التي جمعتها الحكومة العراقية ومفوضية
األمم املتحدة ملساعدة العراق ،فقد شهد عام  2011ثاين أعىل
إجاميل سنوي للعائدين العراقيني منذ عام  .2003وبالنسبة
لعام  ،2011أفادت مفوضية األمم املتحدة ملساعدة العراق أن
 193,610من النازحني داخلياً ( )IDPsعادوا إىل محافظاتهم
األصلية وأن  67,080الجئ عادوا إىل العراق (إجاميل )260,690
وهو أكرث من ضعف إجاميل العائدين من النازحني والالجئني عام
 .)118,890( 2010وبالنسبة ألول شهرين لعام  ،2012فقد أفادت
املفوضية أن أعداد العائدين ال تزال مرتفعة حيث عاد 47,280
نازح إىل محافظاتهم األصلية و 15,350الجئ إىل العراق خالل
308
هذا الوقت.

رمبا أسهمت االضطرابات يف الرشق األوسط مبا يف ذلك
ممثال احلكومة الكويتية واحلكومة العراقية يوقعان على اتفاق في آذار/مارس حلل النزاع بني العراق والكويت على الطائرات وغيرها من املعدات العنف املنترش يف سوريا يف هذه الزيادة وكذلك قرار
التي استولى عليها النظام البعثي في عام ( .1990صورة احلكومة العراقية)
الحكومة العراقية مبضاعفة مستوى املساعدة املالية التي
تقدمها للعائدين إىل خمسة أضعاف .وفقاً لتقرير املفوضية
املستحقة للمرصيني الذين عملوا يف العراق خالل الثامنينات يف شباط/فرباير  ،2012فقد تم تسجيل أكرث من 37,000
والتسعينات.
عراقي كعائدين من سوريا منذ كانون الثاين/يناير  2011وهو
ً
تقريبا نفس عدد العائدين يف العامني السابقني مجتمعني،
حسمت الحكومة العراقية
 .29,135يظهر الشكل  4.3املستوى الشهري لجميع العائدين
النزاع طويل األمد مع مرص
309
من متوز/يوليو  2008إىل شباط/فرباير .2012
من المشردون
خالل املوافقة عىل إرسال نحو
أعلن مسؤولون محليون يف محافظة األنبار يف شباط/
 400مليون دوالر كدفعة عن
فرباير أنهم كانوا يحرضون مرافق سكنية مؤقتة قرب الحدود
الديون املستحقة للمرصيني .سير العملية حول إعادة توطين
المقيمين في معسكر األشرف
مع سوريا تحسباً لتدفق أعداد كبرية من الالجئني العراقيني
دعت مذكرة التفاهم بني الحكومة العراقية وبعثة األمم ملساعدة العائدين .شيدت الحكومة العراقية ،وفقاً لعضو مجلس
العراق يف  25كانون األول/ديسمرب  2011إىل إعادة تسكني ما
محافظة األنبار ،مخيامت جديدة بالتعاون مع املنظامت
يقرب من  3,400من أعضاء ومنتسبي مجاهدي خلق وهي
الدولية للالجئني التي تشمل الهالل األحمر .رصحت الحكومة
جامعة إيرانية من معسكر أرشف إىل القاعدة العسكرية األمريكية العراقية أن هذه املرافق هي فقط لألشخاص القادرين عىل
السابقة التي كانت تعرف باسم مخيم الحرية قرب مطار بغداد
إثبات الجنسية العراقية؛ ال يسمح للمواطنني السوريني
الدويل .ويف  18شباط/فرباير  2012انتقلت املجموعة األوىل
باللجوء إىل هناك .وملزيد من التفاصيل عن الجهود التي
الجديد
املكونة من  400شخص من سكان مخيم أرشف إىل املوقع
متولها الواليات املتحدة ملساعدة الحكومة العراقية يف تلبية
والذي يُعرف اآلن بإسم مخيم الحرية والذي تتوىل قوات األمن
احتياجات الالجئني والنازحني ،انظر القسم  3من هذا
310
العراقية حراسته .وفقاً ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
التقرير.
( )UNHCRفإنه اعتبارا ً من  28آذار/مارس سيكون قد تم
أعلنت حكومة إقليم كردستان يف  14آذار /مارس أنه
منهام
االنتهاء عىل األقل من عمليتني نقل متتابعتني تشمل كالً
سيتم افتتاح مخيم ثاين للالجئني يف محافظة دهوك وذلك
ما يقرب من  400شخص .ذكرت مفوضية األمم املتحدة لشؤون
لتوفري مساكن إضافية لألكراد السوريني الهاربني من العنف
الالجئني أيضاً أن عملية مقابلة األشخاص الذين تم ترحيلهم بدأت عرب الحدود .إن النية من وراء افتتاح مخيم ثاين هي تخفيف
يف منتصف شباط/فرباير ويتم حالياً اتخاذ قرارات بشأن وضع
االزدحام الشديد يف مركز الالجئني التشغييل الوحيد املوجود
307
يف قامشيل .وقد ورد أن عدة مئات من األكراد السوريني قد
الالجئ وإحالته إىل بلدان االستيطان املحتملة.
311
بحثوا عن املأوى هناك.
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التطورات في العراق

الشكل 4.3

أﻋﺪاد اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌني واﳌﴩدﻳﻦ داﺧﻠ ًﻴﺎ ،ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻬﺮ،
٢٠١٢/٢–٢٠٠٨/٧

نوعية الحياة
 ٥٠,٠٠٠استبيان الحكومة العراقية حول المسائل
المتعلقة بالحياة العائلية والمرأة
٤٠,٠٠٠
٣٠,٠٠٠
٢٠,٠٠٠
١٠,٠٠٠

‘١٢

٢٠١١

٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠٠٨

٠

ﺍﳌﺼﺪﺭ ,UNHCR :ﲢﺪﻳﺚ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ—ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ .٢٠١٢

النازحون المسيحيون

كان هناك ما يقرب من  1.4مليون مسيحي يف العراق قبل .2003
إال أن العنف الطائفي والهجامت ضد املسيحيني تسبب يف فرار
العديد منهم من البالد ،حيث تذكر تقديرات  2011أن إجاميل
عدد املسيحيني الذين ما زالوا يقيمون يف العراق يرتاوح ما بني
312
 400.000و.600.000

أفادت املنظمة الدولية للهجرة يف تحديثها الخاص بشهر
كانون الثاين/يناير  2012عن وضع املسيحيني النازحني بسبب
العنف يف  2010و 2011أن إجاميل  489عائلة مسيحية
نازحة كانوا يعيشون يف إقليم كردستان (محافظات دهوك
والسليامنية وأربيل) ومحافظة نينوى اعتبارا ً من  31كانون
الثاين/يناير  .2012وهذا أقل بنسبة  %64من العام السابق
حينام ذكرت املنظمة الدولية للهجرة أن هناك  1,354عائلة
مسيحية نازحة يف تلك املحافظات األربع .أرجعت املنظمة
الدولية للهجرة هذا الرتاجع إىل عاملني؛ الهجرة والعودة إىل
313
الديار.
أثر العنف ضد املسيحيني ،أو الخطر املتوقع من هذا
العنف ،عىل سوق العقارات يف كال من بغداد وشامل العراق.
فاملسيحيون يف بغداد ال يستطيعون بيع منازلهم بأسعار
مناسبة ،مع ذكر مراقبي املنظمة الدولية للهجرة أن بعض
العراقيني ينرشون إشاعات عن العنف الوشيك ضد املسيحيني
لدفعهم لبيع منازلهم بأسعار منخفضة .والعكس صحيح يف
شامل العراق ،حيث ميكن للمالك املحليني مطالبة العائالت
املسيحية النازحة بإيجارات مرتفعة .عىل سبيل املثال،
ارتفعت أسعار تأجري الشقق "املتواضعة" يف مدينة واحدة
بدهوك بنسبة  %300-200منذ تدفق املسيحيني يف أواخر
314
عام .2010

أصدرت وزارة التخطيط والتعاون اإلمنايئ ( )MoPDCيف آذار/
مارس  ،2012أول دراسة شاملة للحكومة العراقية عن قضايا
املرأة .ضم البحث االجتامعي والصحي املتكامل للمرأة العراقية،
مبساعدة صندوق األمم املتحدة للسكان ،مجموعة واسعة
ومختلفة من املعلومات اإلحصائية من عينة عشوائية تشمل
 10,523أرسة تقيم يف جميع أنحاء العراق (مبا يف ذلك إقليم
كردستان) .وقد أظهرت الدراسة أن متوسط حجم األرسة كان 6.1
شخص و %11منها يرأسها إناث .كام أوضحت الدراسة أن نسبة
األمية بني اإلناث بلغت  % 22وأن  % 11من اإلناث الذين ترتاوح
أعامرهم من  11إىل  54سنة يعملون بأجر .يلخص الشكل 4.4
315
بعض النتائج الرئيسية للبحث.
نوعية البيئة

أشارت الدراسة التي نرشتها جامعة يال يف هذا الربع السنوي
إىل أن أداء العراقيني يف تحسني البيئة الطبيعية للبالد كان دون
املستوى املطلوب .حصلت العراق كام هو مبني يف الشكل 4.5
عىل أقل عدد من النقاط من بني  132دولة تم قياسها يف  10من
مجاالت الصحة البيئية .ووجدت الدراسة أيضاً أن جهود الحكومة
العراقية لتحسني نوعية البيئة قد تراجعت إن مل يكن بشكل حاد
316
مثل بعض الدول األخرى.

كان أكرث من  37.000من
العراقيني قد سجلت عودتهم
من سوريا منذ كانون الثاين/
يناير .2011

املهجرين املسيحيني في شمال العراق ،عام ( .2011صورة املنظمة الدولية للهجرة)
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الشكل 4.4

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ”اﳌﺮأة اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻻﺟﺘامﻋﻲ واﻟﺼﺤﻲ ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻮﺟﺰ “،اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﺎت اﳌﺨﺘﺎرة٢٠١٢/٣ ،
ﺗﺰﻭﺟﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻦ  ١٨ﺳﻨﺔ

٪٢٢

ﺗﺮﻣﻠﻦ
ﻣﻦ ﹼ

٪٤

ﺍﳌﺮﺃﺓ
٤٩-١٥

ﻧﺴﺒﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﲢﺖ
ﺳﻦ  ١٥ﺳﻨﺔ

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ”ﺃﻱ“ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﺳﺮﺓ

٪٤٠

٪٤١

ﻣﻦ ﺃﳒﱭ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ

٪٧٩

ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻤﻦ ﺣﻖ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ

٪٨٥

ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻤﻦ ﺣﻖ ﺍﻷﻧﺜﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﳌﻨﺼﺐ

٪٦٨

ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻠﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻏﱭ ﻓﻴﻪ

٪٧٠

ﺫﻛﺮﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﻓﻲ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

٪٦٧

ﺍﳌﺮﺃﺓ
٥٤-١٥
ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻓﻲ ﺳﻦ  ١٧ﻭﺃﻛﺒﺮ
ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ
””ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺮﺟﻞ

ﺫﻛﺮﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻻﻣﺘﻼﻙ

٪٦٠

ﺫﻛﺮﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ

٪٤٩

ﺫﻛﺮﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ

٪٣٢

٪٣٢
ﻳﻮﺍﻓﻘﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻟﻪ ﺃﻥ
ﻳﻀﺮﺏ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﺧﺮﺟﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﺇﺫﻧﻪ

ﺫﻛﺮﻥ ﺣﺎﻻﺕ ﻋﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﺧﺮﺟﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺰﻝ ﺑﺪﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ

٪٤٨

ﺫﻛﺮﻥ ﺗﻌﺮﺿﻬﻦ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺰﻭﺝ

٪٤٤
٪٢٠

ﺫﻛﺮﻥ ﺗﻌﺮﺿﻬﻦ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺎﺿﻲ
ﺫﻛﺮﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﳝﻨﻌﻮﻧﻬﻦ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺃﻗﺎﺭﺑﻬﻢ

٪٧٠

٪٢٢
) ٪٩٫٩ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ(
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اﻷداء اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﻟﺪول
اﳌﺤﺪدة٢٠١٠ ،
٧٦٫٦٩

ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ )(١

٥٦٫٥٩

ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ )(٤٩

٤٩٫٩٧

ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ )(٨٢

٤٢٫٧٣
٣٥٫٥٤

ﺇﻳﺮﺍﻥ )(١١٤
ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ )(١٢٦

٢٥٫٣٢

ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ )(١٣٢

الكهرباء

ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ) (EPIﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ .ﻛﻠﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﻛﻠﻤﺎ
ﲢﺴﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ.
ﹼ
ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻳﺎﻻ” ,ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ٢٠١٢ “,
ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ,
/http://epi.yale.edu/dataexplorer
 ,tableofmainresultsﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ
.٢٠١٢/١٣/٣
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سجلت اإلمدادات الكلية يف هذا الربع السنوي من الطاقة
الكهربائية التابعة للحكومة رقامً قياسياً جديدا ً للعراق حيث
وصلت إىل ما يقرب من  188,173ميغاواط /الساعة (MWh
) يف اليوم الواحد ،أو ما يقرب من  7,841ميغاواط .وميثل هذا
زيادة بنسبة  % 5عن الربع السنوي املايض و %22عن نفس الربع
السنوي من عام  .2010حققت محطات توليد الطاقة يف منطقة
كردستان (التي توفر الطاقة لثالثة محافظات فقط من هذه
املنطقة ومدينة كركوك) نسبة زيادة  %65من 1,437ميغاواط من
الطاقة خالل العام املايض .أدت الصادرات إىل زيادة اإلمدادات
بنسبة  ،%20وساهمت شبكة محطات توليد الطاقة بوزارة
الكهرباء ( )MOEبنسبة  317.%15املتبقية يوضح شكل 4.6
التغيريات يف إجاميل إمدادات الطاقة التابعة للحكومة يف العراق
منذ .2004

ادعت وزارة الكهرباء يف شباط/فرباير أنها تتوقع اضافة
 3000ميغاواط أخرى من قدرة التوليد إىل الشبكة هذا
الصيف ،ستكون نصفها وحدات توليد جديدة تدخل
الخدمة يف آيار/مايو 318.عىل الرغم من ذلك ،خيم اإلحباط
عىل العديد من ترصيحات الوزارة يف هذا الربع السنوي

 Iتقرير إلى الكوجنرس  30 Iنيسان/أبريل2012 ،

بسبب بطء وترية بناء محطات الطاقة وإعادة تأهيلها .عىل
سبيل املثال انتقد وزير الكهرباء هيونداي عل ًنا لتأخرها
عن الجدول الزمني ملرشوعها بإضافة  500ميغاواط من
الطاقة الجديدة ملصنع قوداس يف بغداد ،وكذلك لتأخرها
يف استكامل العمل يف محطات الديزل يف األنبار .كام أعرب
أيضاً عن استيائه ازاء بطء التقدم يف إعادة تأهيل محطة
بيجي الحرارية ،التي قال أنها كانت تعمل بأقل من %30
من طاقتها االسمية  1,320ميغاواط ،وطالب ببناء أرسع
يف املواقع الثالثة ملرشوع "املسار الرسيع" لجرنال إلكرتيك
(تاجي ،وحلة ،وكربالء) والتي من املتوقع أن تضيف معاً 660
319
ميغاواط من السعة.
بلغ متوسط الطاقة الكهربائية املستوردة من إيران 912
ميغاواط يف هذا الربع السنوي -بنسبة زيادة  %29عن الربع
السنوي األخري ،و %52زيادة عن نفس الربع السنوي من عام
 .2011متثل هذه الواردات  %16من إجاميل الطاقة الكهربائية
320
لهذا الربع السنوي عىل الجدول التابع لوزارة الكهرباء.
وملعرفة اتجاهات واردات الكهرباء منذ  ،2003انظر الشكل
.4.7
بالرغم من أن بعض التقارير الصحفية ذكرت يف هذا
الربع السنوي أن وزارة الكهرباء تتوقع وقف استرياد الكهرباء
من الدول املجاورة يف صيف  321 ،2003تشري الترصيحات
األخرية لوزارة الكهرباء أن اعتامد العراق عىل الواردات
سيستمر يف النمو عىل األقل يف املدى القريب .ويف شباط/

التطورات في العراق

فرباير ،وافقت وزارة الطاقة عىل زيادة كمية الكهرباء التي
تصدرها للعراق بنسبة  150ميغاواط قبل هذا الصيف ،مام
قد يجعل إجاميل الكمية املصدرة تصل إىل ما يقرب من
 1,150ميغاواط 322.ويف نفس الشهر ،رصحت وزارة الكهرباء
أنها قد وصلت إىل اتفاق مع مرص لبدء استرياد 220-150
ميغاواط هذا الصيف .ستحمل خطوط النقل املوجودة تحت
البحر الطاقة إىل األردن ،حيث سيتم نقلها عرب سوريا إىل
323
العراق.

الصحة

نقل برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ( )UNDPومنظمة الصحة
العاملية سلطة أول عيادة متخصصة يف عالج السل ،تقع يف مدينة
السليامنية ،إىل املسئوليني العراقيني يف هذا الربع السنوي .التزمت
الحكومة العراقية وحكومة أقليم كردستان بتزويد العيادة ،التي
تضم  30رسي ًرا ،باملعدات واملوظفني ،ومن املتوقع أن يتم تشغيلها
324
بالكامل يف منتصف عام .2012

كشفت نتائج التحليل الرئييس األول لنفقات الرعاية
الصحية يف العراق ،عند قياسهام معاً عىل أساس الفرد الواحد
وكإجاميل الناتج املحيل ( ،)GDPأن العراق تنفق أقل من
الدول ذات الدخل املامثل .ووفقًا للتحليل ،ال تشكل تكاليف
العناية الصحية عبئاً عىل ميزانيات األرسة ألن نظام العراق
للتغطية الصحية الشاملة يضع ثالثة أرباع التكلفة عىل
325
الدولة.
الشكل 4.6

المياه

تستعد وزارة املوارد املائية العراقية الستضافة املؤمتر العريب األول
للمياه يف بغداد يف نهاية شهر مايو  .2012يجرى تنظيم املؤمتر
بالتعاون مع املجلس الوزاري للجامعة العربية للمياه 326.وال تزال
حقوق املياه متثل مشكلة سياسية إقليمية كبرية ونقطة انفجار
محتمل .يُعد معدل استهالك الفرد من املياه يف العراق من أعىل
املعدالت يف الرشق األوسط (انظر الشكل  )4.8حيث تستهلك
الزراعة أكرث من  %90من هذا االستهالك .تشجع وزارة الزراعة
الفالحني عىل استخدام املزيد من تقنيات الري املوفرة للمياه .يأيت
أول مصدر للمياه الجارية يف العراق من نهري دجلة والفرات،
ولكن الحكومة العراقية ليس لديها اتفاقات لتقاسم املياه مع دول
املنبع وهي تركيا وسوريا وإيران -الدول التي تدعي إنها تأخذ أكرث
من حصتها العادلة .طبقًا لتقييم مجتمع االستخبارات األمريكية
الذي تم إصداره يف هذا الربع السنوي حول أمن املياه يف العامل،
من املتوقع انخفاض تدفق املياه والتباين املتزايد يف إمدادات
327
املياه يف حوض دجلة والفرات قريبًا.

يضع االتحاد األورويب ومنظمة األمم املتحدة للرتبية
والعلم والثقافة (اليونسكو) اللمسات األخرية عىل اتفاقية
متويل املرحلة الثانية من البحث الهيدرولوجي للموارد
املائية الحالية للعراق .تعمل اليونسكو أيضً ا مع برنامج األمم
املتحدة اإلمنايئ والحكومة العراقية عىل حل القضايا اإلدارية
لحوض النهر مبا يف ذلك االسرتاتيجيات اإلقليمية .ت ُعترب
هاتان املبادرتان خطوة نحو إعداد الحكومة العراقية إلجراء
مفاوضات إقليمية حول تقاسم املياه .باإلضافة إىل ذلك،

إعالنات وزارة الكهرباء الحالية
تشري إىل أن اعتامد العراق عىل
الواردات سيستمر يف النمو،
عىل األقل يف املدى القريب.
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ﻣﻴﺠﺎوات

١٠,٠٠٠
٨,٠٠٠

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻋﻢ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺟﺎﺕ

٦,٠٠٠
٤,٠٠٠

ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﺤﻄﺎﺕ
ﺍﻟﻄﺎﺍﻗﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ

٢,٠٠٠
‘١٢

٢٠١١

٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠٠٨

٢٠٠٧

٢٠٠٦

٢٠٠٥

٢٠٠٤

٠
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ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ.
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ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٢٠١٢/٢٢/١ ,ﻭ.٢٠١٢/١٣/٤
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واردات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،ﺣﺴﺐ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮي٢٠١٢–٢٠٠٣ ،

ﻣﻴﺠﺎوات

١,٠٠٠
٨٠٠
٦٠٠

ﺇﻳﺮﺍﻥ

٤٠٠
ﺗﺮﻛﻴﺎ
٢٠١

٢٠١١

٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠٠٨

٢٠٠٦

٢٠٠٧

ﺳﻮﺭﻱ

٢٠٠٥

٢٠٠

٠ ٢٠٠٣

٢٠٠٤

ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ,ITAO/ESD :ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ,DoS ;٢٠١١/٣٠/٦–٢٠٠٦/١/٦ ,ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ,٢٠٠٦/٢٥/١٠ ,ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ  ;١١ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ,ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﳌﻔﺘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٢٠١٢/٢٢/١ ,ﻭ
.٢٠١٢/١٣/٤

استهالك الفرد الواحد يف
العراق من املياه هو األعىل يف
منطقة الرشق األوسط.

عملت منظمتا األمم املتحدة مع الحكومة العراقية يف هذا
الربع السنوي عىل تطوير اإلطار الوطني
328
إلدارة خطر الجفاف.

التعليم

كام ذُكر يف القسم الثالث ،استضافت وزارة الخارجية ()DoS
االجتامع الثاين للجنة التنسيق املشرتكة األمريكية-العراقية للتعاون
الثقايف والتعليمي ( )JCCيف هذا الربع السنوي .كان الغرض من
هذا االجتامع هو تحديد مجاالت التعاون يف مجاالت التعليم
والرتاث الثقايف وتبادل الربامج .وعىل هامش هذا االجتامع ،أجرت
وزارة الخارجية األمريكية والسفارة األمريكية يف بغداد مؤمت ًرا ملدة
يومني يف واشنطن العاصمة ،جمع ممثلني عن  11جامعة عراقية
و 42جامعة أمريكية الستكشاف سبل توسيع نطاق الرشاكات
وتبادالت الطالب .تعمل الحكومتان عىل تقوية نظام التعليم
العايل يف العراق من خالل روابط طويلة املدى مع مؤسسات
التعليم العايل يف األمم املتحدة .فحتى اآلن ،يوجد سبعة من هذه
الشكل 4.8

اﻧﺨﻔﺎﺿﺎت اﳌﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ ﰲ دول اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ
اﳌﺤﺪدة
اﳌﱰ اﳌﻜﻌﺐ/اﻟﻔﺮد/اﻟﻌﺎم

ﺇﻳﺮﺍﻥ

١,٠٤٨

ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ

١,٤٨٢
١٦٤

ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

٧٠٥

ﺳﻮﺭﻳﺎ

١,٠٤٨
٥٤٤
ﺍﳌﺼﺪﺭ ,MEES :ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﺨﻤﻟﺎﻃﺮ ﺍﳉﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ,ﺍﺠﻤﻟﻠﺪ  ٣ﺭﻗﻢ  ,٢٠١٢/٣ ,٣ﺹ.٢٢ .
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ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺗﺮﻛﻴﺎ

التطورات في العراق

الروابط .سوف يوفر معهد اللغة اإلنجليزية الذي تم تأسيسه
مببلغ مليون دوالر ،تم إعطائها كمنحة لجامعة بول ستايت،
تعليم اللغة اإلنجليزية ملئات من طالب املنح الدراسية العراقية
329
سنويًا بالتعاون مع الحكومة العراقية.

ومن املتوقع أن يكون خمسة وثالثني طالبًا عراقيًا وعدد
مامثل من أعضاء هيئة التدريس ضمن  4,900طالب ودارس
أجنبي يدرس يف الواليات املتحدة يف إطار برنامج فولربايت
خالل العام األكادميي  .2013-2012ذكر ممثلو جامعات

الواليات املتحدة الذين حرضوا املؤمتر أن الدارسني العراقيني
يبدون أكرث نض ًجا ،مع وجود نسبة عالية من طالب الدراسات
العليا الذين ألقى العديد منهم محارضات يف جامعاتهم
بالعراق◆330.

من املتوقع أن يكون خمسة
وثالثني طال ًبا عراق ًيا وعدد
مامثل من أعضاء هيئة
التدريس أن يحصلوا عىل منح
دراسية يف الواليات املتحدة يف
إطار برنامج فولربايت خالل
العام األكادميي .2013-2012
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األمن وسيادة القانون
يف مقابلة صحفية نرشت يف الخامس من آذار/مارس ،علق املاليك
رئيس الوزراء عيل االنقسام الطائفي واملذهبي يف العراق يف فرتة
ما بعد صدام حسني ،قائالً أن العراق "وصلت ودخلت يف مرحلة
الحرب األهلية ...التي تعد أبشع وأخطر الحروب التي تؤثر عيل
331
استقرار البالد" .ولكن ،يف الواقع ،أعلن أن الحرب انتهت:
فقد اعتمدنا عيل مبدأ املصالحة الوطنية ...فاليوم نحن ال نخىش الحرب
األهلية .نعم ،رمبا لدينا خالفات :فقد تختلف الحكومة املركزية مع
املحافظات أو يف بعض األحيان تختلف الحكومة املركزية مع حكومة
إقليم كردستان ،ولكن بطبيعة الحال نحن نرجع إيل الدستور.

تم نرش ما يقرب من 100.000
من الجيش العراقي والرشطة
.العراقية يف بغداد لتأمينها

كام ذكرت الحكومة العراقية أن العنف يف آذار/مارس وصل إيل
أقل مستوياته منذ عام  332 .2003لتأمني مؤمتر قمة جامعة الدول
العربية ،الذي عقد يف نهاية الشهر ،اتخذت الحكومة العراقية
تدابري استثنائية :حيث نرشت ما يقرب من  100.000من قوات
الجيش العراقي وأفراد الرشطة يف بغداد لتوفري األمن 333 ،و
أمرت وزارة الداخلية العراقية العاملني يف الحكومة أن ال يحرضزا
334
إىل العمل خالل األيام من  29 – 20آذار/مارس.
وبعد خسائر كبرية استمرت األحداث ،كمحاوالت االغتيال
التي تستهدف قوات األمن الحكومية ،واملسئولني يف الدولة،
وأيضاً املواطنون الغري مشتبه فيهم الذين يبدو ملفهم الطائفي
واملذهبي لتحفيز العنف .ىف نفس الوقت امتدت التوترات
الناجمة عن النظام اإلداري إىل أوامر اعتقال صادرة يف حق كبار
مسئويل الحكومة الذين قاموا بناء عىل ذلك بالهرب من الخضوع

للمحاكم الوطنية .أدت االعتقاالت الواسعة وتزايد عقوبات
اإلعدام مؤخرا ً يف املحكمة إيل زيادة اهتاممات حقوق اإلنسان.
وعيل الرغم من التحديات التي ال تزال قامئة ،أعلنت وزارة
الداخلية العراقية أن القوات املسلحة العراقية قد تخلت عن
دورها يف األمن الداخيل وانتقلت إيل حامية حدود البالد بحلول
335
متوز/يوليو .2012

أعمال العنف األخيرة
ذكرت الحكومة العراقية أن  413عراقي قتلوا يف هجامت إرهابية
يف هذا الربع -حيث أن هناك انخفاض بنسبة  %15من عدد
الوفيات املبلغ عنها من قبل قوات الواليات املتحدة والعراق
لنفس الفرتة من عام  .2011ورد أن مجموع القتىل يف آذار/مارس
 2012انخفض إيل 112شخص ،وهو أدين مستوي شهري منذ غزو
336
قوات التحالف عام .2003
وفقاً للبيانات التي جمعتها األمم املتحدة ،تويف  1048عراقي
يف هذا الربع السنوي ،أكرث من  %150أعيل من مجموع ما نسب
لوزارة الصحة 337.ورصد معهد واشنطن لسياسة الرشق األوسط
أيضاً أعيل أرقام للخسائر ،مع التأكيد عيل أن "التدهور األمني يف
العراق تم عيل نحو رسيع وعيل نطاق واسع منذ منتصف كانون
األول/ديسمرب لنهاية املهمة العسكرية األمريكية هناك 338".ولوحظ
يف تحليل من قبل املعهد الدويل للدراسات اإلسرتاتيجية أن العنف
339
يف مناطق معينة أصبح يف ازدياد.
تعد التفج ريات األخرية – يف كاركوك ،كربالء ،سام راء ،وبغداد ومدن أخري-
جزء من تصاعد العنف يف أعقاب انسحاب القوات األمريكية ....يف األشهر
الثالث األويل منذ انسحاب القوات ...كان هناك  204عميلة تفجريية وقعت
بزيادة  %70عن الفرتة نفسها من العام املايض .مع عدم وجود مزيد من
األهداف العسكرية األمريكية الواقعية يف البالد فإن هذا االرتفاع يعنى
بالرضورة ارتفاع العنف الع راقي من الع راقيني ويوضح الحاجة إىل وجود
قوة أمنية محلية ُم عززة.

احتفال وزارة الداخلية مبناسبة الذكرى السنوية  90لتأسيس الشرطة العراقية9 ،كانون
األول/يناير ( .2012صورة احلكومة العراقية)
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عيل الرغم من انخفاض العنف حول مؤمتر قمة جامعة الدول
العربية  ،إال أن قوات األمن العراقية واجهت موجة من الهجامت
املنسقة تسببت يف خسائر كبرية يف وقت سابق يف هذا الربع .يف
التاسع عرش من كانون الثاين/يناير ،قد أسفر تفجري سيارة مفخخة
يف كلية الرشطة ببغداد عن مقتل شخص .يف الثالث والعرشين
من شباط/فرباير ،كان هناك أكرث من  21عملية تفجريية يف أنحاء
العراق تسببت يف مقتل  42شخص عراقي عيل األقل وإصابة ما
يقرب من  285آخرين 340.وشملت الهجامت األخري التي تسببت
341
يف خسائر كبرية يف هذا الربع ما ييل:

التطورات في العراق

•يف الرابع والعرشين من كانون الثاين/يناير -قتلت سيارة
مفخخة  11شخصاً يف مدينة صدر; العديد من السيارات
املفخخة ( )VBIEDوعبوة ناسفة بدائية الصنع ()IED
فالهجامت قتلت  12شخص وأصيب  80شخص يف أغلب
املناطق الشيعية من بغداد.
•يف السابع والعرشين من كانون الثاين/يناير -أسفرت عملية
انتحارية بسيارة مفخخة عن مقتل  12شخص يف بغداد.
•يف التاسع عرش من شباط/فرباير -أسفرت عملية انتحارية
بسيارة مفخخة عن مقتل ما ال يقل عن  14شخص من
أفراد الرشطة باإلضافة إيل مجندين يف بغداد.
•يف التاسع والعرشين من شباط/فرباير -قد أسفر تفجري
سيارة مفخخة عن ثالثة أشخاص و  11جرحي يف بغداد.
•يف الخامس من آذار/مارس -أسفرت هجامت منسقة
استهدفت أعضاء قوي األمن الداخيل عن مقتل  26ضابطاً
وأصيب ثالثة داخل وحول حديثة.
•يف العرشين من شباط/مارس -أسفرت الهجامت يف أنحاء
العراق عن مقتل أكرث من  40شخص وأصيب أكرث من 200
آخرون; يف أكرث الهجامت عنفاً يف كربالء قُتل  13شخص
وأصيب  50آخرون.
تستمر الهجامت ضد أعضاء أبناء العراق وعائالتهم ،ولكن
تشري التقارير إيل أن مجموع الخسائر التي أصابتهم يف انخفاض
هذا الربع عن املايض .أن أكرب قوة لوزارة الداخلية (،)MOI
ﺍﳌﻮﻗﻊ

اجلدول 4.2
األعمال اخملتارة من بني أعمال العنف التي املستهدفة2012/10/4-2012/11/1 ،

املسئولني غير األمنيني واملدنيني البارزين اآلخرين
املستهدفني/الضحايا

املوقع

التاريخ الظروف

النتيجة

•

29/1

هجوممسلح

قتل

نائب رئيس حزب البيضاء

•

31/1

الهجوم على املنزل باستخدام
العبواتالناسفةوالسيارات
املفخخة

لم يصب بأذى ،أصيب العديد آخرون
بجروح

نائب إصالحي

7/2

هجوممسلح

قتل

11/2

هجوم مسلح (باستخدام كوامت
صوت)

لم يصب بأذى؛ جرح احلارس

11/2

هجوم مسلح على العائلة

قتل ،وقتلت الزوجة وطفل وشقيقه

18/2

هجوم مسلح على املنزل

قتل؛ جرح ابنه

18/2

هجوم مسلح على املنزل

قتل

25/2

هجوم مسلح على املنزل

لم يصب بأذى 2 ،من األبناء أصيبوا
بجروح

25/2

هجوم بعبوات ناسفة على املنزل لم يصب بأذى

مساعد مدير الشؤون املدنية

مسئول بوزارة املالية

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2/3

هجوممسلح

قتل

3/3

عبواتناسفة

لم يصب بأذى

4/3

هجوم انتحارس مسلح بسيارة
مفخخة على السيارة

لم يصب بأذى ،لم تصب ابنته بأذى

قاضيحتقيق

•

6/3

الهجوم على املكتب بالعبوات
الناسفة

مت نزع فتيل العبوات الناسفة

طبيب

•

7/3

هجوم مسلح على املنزل

لم يصاب بأذى ،أصيب  2من أفراد
األسرة

نائب حزب القناة العراقية/نائب

•

11/3

الهجوم على ركب بالعبوات
الناسفة

لم يصب بأذى

رئيس جلنة استثمار بغداد
شيخقبيلة
شيخقبيلة
قاضيجنائي
أستاذجامعي
قاضيجنائي
نواب آية اهلل السيستاني
شيخقبيلة
محام
نواب آية اهلل السيستاني

27/2

هجوم بقنبلة يدوية على املنزل

لم يصب الثالثة بأي أذى

28/2

هجوم مسلح على املوكب

�قتل ،أصيبت الزوجة
واثنني من األطفال

مسؤولون أمنيون
املستهدفني/الضحايا

ﻧﻴﻨﻮﻯ

قائد في أبناء العراق

ﲤﻴﻢ

عضو في أبناء العراق

ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ

ضابط مخابرات بوزارة الداخلية
العراقية

ﺩﻳﺎﻟﻰ

ﺑﺎﺑﻴﻠﻮﻥ

ﺍﻷﻧﺒﺎﺭ

ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ

ضابط باجليش العراقي

ﺍﻟﻘﺎﺩﺳﻴﺔ
ﺫﻱ ﻗﺎﺭ

مسؤولونبالشرطة
ضابط باجليش العراقي

ﻭﺍﺳﻂ
ﻣﻴﺴﺎﻥ

ضابطبالشرطةالعراقية

قائد في أبناء العراق

ﺑﻐﺪﺍﺩ

عضو في أبناء العراق
ضابط باجليش العراقي
مسئول في وزارة الداخلية العراقية
ضابط باجليش العراقي
ضباطبالشرطةالعراقية

املوقع

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

التاريخ الظروف

النتيجة

18/1

هجوم مسلح على املنزل

قتل ،قتل  4أطفال

19/1

هجوم مسلح على املنزل

قتل ،وقتلت الزوجة وطفل وشقيقه

24/1

هجوم بعبوات ناسفة على املنزل قتل ،قتل  10من أفراد األسرة

24/1

هجوم مسلح على املنزل

قتل ،جرح  4من أفراد األسرة

25/1

هجوم مسلح على املنزل

قتل  2منهم

29/1

هجوم انتحاري بسيارة مفخخة

أصيب؛ جرح  2من الطالب

31/1

هجوم انتحاري بسيارة مفخخة

جرح

31/1

هجوم بعبوات ناسفة على املنزل جرح

1/2

هجوممسلح

قتل

7/2

هجوم مسلح على املنزل

لم يصب بأذى ،قتلت الزوجة ،وجرح
طفل

11/2

هجوم مسلح على السيارة

قتل

13/2

هجوممسلح

قتل ،قتل  2من املساعدين

13/2

هجوم مسلح بالقذائف على
املنزل

قتل ،وقتلت زوجته وأبنائه

تابع في العمود التالي
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املوقع

املستهدفني/الضحايا

•
•
•

عميد باجليش العراقي
عميد باجليش العراقي
لواء في وزراة الدفاع العراقية

التاريخ الظروف

النتيجة

14/2

هجوم مسلح (باستخدام كوامت
صوت)

قتل

18/2

هجوم مسلح على السيارة

جرح

18/2

هجوم مسلح على السيارة
(باستخدام كوامت صوت)

أصيبالعديد

19/2

هجوم مسلح على نقطة تفتيش قتل  2من أبناء العراق ،وقتل ضابط في
الشرطةالعراقية
أبناء العراق

•
•
•
•

20/2

هجوم انتحاري بسيارة مفخخة

26/2

هجوم مسلح على نقطة تفتيش قتل

26/2

هجوم على ركب ألبناء العراق
بالعبواتالناسفة

قتل؛ وجروح أحد اجلنود

ضابط بحماية الشهود

•

27/2

هجوم مسلح على احملكمة
اجلنائية

قتل

ضباط باجليش العراقي

•
•
•
•
•
•
•

27/2

الهجوم على ركب بالعبوات
الناسفة

جرح 2
قتل؛ وجرح  3آخرون

ضباطبالشرطة
عقيدبالشرطة
ضابط باجليش العراقي
قائد في أبناء العراق

ضابط أمن باإلصالحية
ضابط بوزارة الداخلية
ضابط بوزارة الدفاع
ضباطبالشرطةالعراقية
ضباطبالشرطةالعراقية
ضباطبالشرطةالعراقية

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

محققبالشرطةالعراقية
ضابطبالشرطةالعراقية
عضو في أبناء العراق
ضباطبالشرطةالعراقية
ضباطبالشرطةالعراقية
عضو في أبناء العراق
عضو في أبناء العراق
عضو في أبناء العراق
ضباطبالشرطةالعراقية
ضابط باجليش العراقي
عقيد باجليش العراقي
عضو في أبناء العراق

قتل

29/2

الهجوم على ركب باملتفجرات

1/3

هجوم مسلح على املنزل/السيارة قتل

4/3

هجومبالعبواتالناسفة

جرح

5/3

هجوم مسلح على نقطة تفتيش قتل  ،3وجرح  3آخرون

6/3

هجومانتحاري

جرح 4

7/3

الهجوم على ركب بالعبوات
الناسفة

قتل  ،1وجرح  2آخرون

8/3

هجوم انتحاري مسلح بسيارة
مفخخة على السيارة

قتل

10/3

هجوم بعبوات ناسفة على املنزل لم يصب بأذى 1 ،قتل ،أصيب  4آخرون

10/3

هجوممسلح

قتل

12/3

هجوممسلح

قتل  ،5وجرح 2

14/3

هجوممسلح

قتل  ،2وجرح 3

15/3

هجوم بعبوات ناسفة على املنزل قتل

قوات األمن العراقية
يف أعقاب انتخابات آذار/مارس  ،2010كانت الكتل السياسية
الكربى غري قادرة عيل االتفاق مع من ينبغي أن يكون مبثابة وزير
الدفاع ووزير الداخلية ،وأنها ال تزال مسألة مفتوحه .وتدار عيل
حد سواء وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من قبل املسئولني الذين
اختارهم رئيس الوزراء نوري املاليك يف عام  -2011فالقائم بأعامل
وزير الدفاع سعدون الدليمي يف وزارة الدفاع ونائب رئيس الوزراء
عدنان السعدي يف وزارة الداخلية.
الشكل 4.9

اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻌﺮاق واﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻟﴩﻃﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
واﻟﺠﻴﺶ اﻟﻌﺮاﻗﻲ٢٠١٢/٣–٢٠١٢/١ ،

18/3

هجومبالعبواتالناسفة

19/3

هجوم مسلح على املنزل

قتل ،قتل  4من أفراد األسرة

20/3

هجوم باملفتجرات على املوكب

قتل  ،1وجرح 2

27/3

هجوم بالعبوات الناسفة على
دوريةللجيش

قتل  ،1وجرح 1

٦٠

28/3

هجوم بعبوات ناسفة على املنزل لم يصب بأذى

٤٠

31/3

هجوم مسلح على املنزل

قتل  3منهم

الرشطة العراقية ،وأكرب قوة لوزارة الدفاع العراقية (،)MOD
الجيش العراقي ،كان أكرب عدد للجرحى من بينهم يف هذا الربع
السنوي ،إال أن عدد القتىل أخذ يف الرتاجع 342.انظر الشكل 4.9
ملجموع القتىل والجرحى يف األحداث ،حسب شهر ،خالل الفرتة
من كانون الثاين/يناير حتى آذار/مارس .2012
واصل العنف السيايس املوجهة ضد املسئولني املدنيني
والعسكريني بشكل واضح يف هذا الربع .خالل  11من كانون
الثاين/يناير –  10نيسان/أبريل ،تم اغتيال ما ال يقل عن  73من
املوظفني الحكوميني (مبا يف ذلك بعض القادة من أبناء العراق
وعائالتهم) 343.الجدول  4.2يلخّص عمليات القتل هذه وغريها من
أعامل العنف املستهدفة .وكنتيجة لالغتياالت ومحاوالت االغتيال
عيل مدي العام املايض ،وضع مجلس النواب ميزانية لرشاء سيارات
مدرعة وسيارات رياضية متعددة االستخدامات لكبار املسئولني
الحكوميني ،مام أثار انتقادات حادة من جانب رجل الدين مقتدي
344
الصدر.

٨٠

قتل ،وقتلت الزوجة وطفل

ملحوظة :اجلدول التالي يقدم أمثلة من االغتياالت ومحاوالت االغتيال ،وغيرها من األعمال الصغيرة احلجم من العنف والتي تبدو أن ّها مو ّجهة نحو أشخاص معينني أو
مجموعات في هذا الربع السنوي .وهو ال يهدف إلى عرض جميع األحداث ،وال يفترض أن يعبر عن دوافع املهاجمني.

١٠٠

٢٠
ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ

ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ

ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ
ﺍﳉﻴﺶ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺃﺑﻨﺎﺀ
ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
)(IA
) (IPﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

ﺟﺮﺡ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ

ﻗﺘﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ

املصدر :حتليل املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق للوثائق مفتوحة املصدر باللغتني العربية واالجنليزية.2012/4–2012/1 ،

٠

ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ :ﺍﻻﲢﺎﺩ” ,ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﺷﻬﺮﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺗﺮﺱ ﻫﻲ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ,٢٠١٢/٣/٤ “,٢٠١٢
 ,http://nmc.gov.iq/ArticlePrint.aspx?ID=3990ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ  ;٢٠١٢/١٠/٤ﺍﻟﻘﺪﺱ١٥١” ,
ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ,٢٠١٢/١/٢ “,
 ,http://nmc.gov.iq/ArticlePrint.aspx?ID=3559ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ  ;٢٠١٢/١٠/٤ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻔﺘﺶ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ.٢٠١٢/٣١/٣–٢٠١٢/١/١ ,
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التطورات في العراق

كام يف  31من آذار/مارس ،2012،كان ما يقرب من 930000
من أفراد قوات األمن العراقية الداخلية تحت السيطرة املبارشة
345
لرئيس الوزراء.
وزارة الدفاع العراقية
وفقاً لوزارة الدفاع ،فقد أعد الجيش العراقي قوة مد ّربة ج ّيدًا
إلجراء عمليات مكافحة اإلرهاب ومكافحة التمرد ،وانسحاب
القوات األمريكية كان ليتزامن مع امتالك الجيش العراقي "الحد
346
األدىن من القدرات التأسيسية للدفاع ضد التهديدات الخارجية".
فقد لعب الجيش العراقي دورا ً مهامً يف األمن العراقي لكنه بدأ
بالتحول إيل الرتكيز عيل بناء قدراته للدفاع الخارجي والذي يعد
مهمة الجيش األساسية .أعلنت الحكومة العراقية يف هذا الربع أن
االنتقال من املسئولية عن األمن الداخيل إيل وزارة الداخلية لن
يكون كامالً قبل متوز/يوليو  347 ،2012بالتزامن مع بناء قوي لألمن
الداخيل ،الطريان ،واالستخبارات ،واملراقبة واستطالع قدرات بدعم
جزيئ من برنامج املبيعات العسكرية الخارجية األمريكية 348.عيل
الرغم من عملية االنتقال املخطط لها ،والجدول الزمني النجاز
مثل هذا الحشد خارج أو للوصول إيل القدرة عيل إعداد دفاع
خارجي مستقل ال يزال غري واضح.
وزارة الداخلية
كام أن وزارة الداخلية عيل استعداد لتحمل حصة أكرب من
املسؤولية عن أمن العراق الداخيل ،وقد واصلت يف هذا الربع
توظيف وتدريب أفراد األمن يف املناطق املعرضة للعنف ،لتوفري
استمرار اندماج للقوي املختلفة يف وزارة الداخلية من خالل
الربامج التدريبية:
•يف شامل العراق ،وبناء عيل توجيه من رئيس مجلس
الوزراء ،استأجرت وزارة الداخلية نحو  1.000من ضباط
349
رشطة نينوي و 178من مقاولني خدمة حامية املرافق.
ومن بني إجاميل املؤجرين ،كان هناك  859من خريجي
350
برنامج تدريبي مدته شهرين يف املوصل.
•استخدمت وزارة الداخلية  230فردا ً من الرشطة يف محافظة
صالح الدين.
•يف محافظة متيم ،تقوم وزارة الداخلية بتدريب  97من
املتعاقدين لشَ غل وظائف دامئة الرشطة يف كركوك.
•يف جنوب العراق ،قد تخرج نحو  1.870من الرشطة
351
االتحادية من منشأة وزارة الداخلية يف شهر آذار/مارس،
352
و 549رشطي إضايف سيبدأون التدريب يف نيسان/أبريل.
برنامج أبناء العراق
وفقاً ملسئولني عراقيني ،فقد انضم بنجاح ما يقدر بحوايل 70.000
من أعضاء أبناء العراق للعمل يف مناصب داخل الحكومة العراقية
وذلك حتى تاريخ الحادي والثالثون من كانون الثاين/يناير .2012

الوضع بالنسبة ألبناء العراق املتبقيني ( 30.000تقريبا) غري مؤكّد،
353
إال أ ّن امليزانية التي تدعم خدماتهم املستمرة ميزانية مضمونة.
خالل األيام األخرية من شهر كانون األول/ديسمرب ،2011
تخيل نحو  130عضوا ً من أبناء العراق عن منصبهم يف محافظة
ديايل وذلك بسبب خالفات مع وزارة الدفاع العراقية .يف الخامس
من شباط/فرباير ،أعلن قائد أبناء العراق يف املقاطعة أن جميع
العاملني قد عادوا بعد تلقي خطابات الضامن من كبار املسئولني
354
األمنيني معلناً عن حاجة أبناء العراق للدعم.
يف مطلع شهر شباط/فرباير ،أعلن قائد الجيش العراقي عيل
غيدان عن تجميد التوظيف ألبناء العراق يف شغل وظائف األمن،
قائالً أنهم ميكن توظيفهم يف مناصب أخري .قال قائد القوات
الربية يف العراق أن وزارة الدفاع "تنسق حتى تحافظ ألبناء العراق
عيل مناصبهم الحالية والعمل جنباً إيل جنب مع الجيش العراقي"
355
حتى إيجاد وظائف جديدة لهم.

سيادة القانون
إن سيادة القانون ال تزال تحتاج إيل تقدم يف العمل يف العراق،
للتعامل مع الفساد املستمر عيل جميع املستويات الحكومية
الذي يعد ذلك عقبة كبرية .وفقاً ملؤرش مدركات الفساد ملنظمة
الشفافية الدولية لعام  ،2011كانت العراق يف املرتبة  175من
أصل  183بلدا ً وإقليامً ،حيث تتعادل مع هيايت ،باعتبارها واحدة
356
من أكرث الدول فسادا ً يف العامل.
تطورات مكافحة الفساد
أعلنت هيئة النزاهة ( )COIإنه خالل عام  2011أُدين1.661
متهم بتهم تتعلق بالفساد 357.حيث انه تم إدانة اكرث من 1.368
فرد يف  358 2010وال يزال ذلك ملحوظ بشكل أكرث ألن هيئة
النزاهة فرضت وقفاً ملدة ثالثة أشهر عيل التحقيقات عندما
359
استقال ممثل اللجنة يف التاسع من أيلول/سبتمرب .2011
يف الرابع عرش من آذار/مارس ،أصدرت لجنة خاصة أنشأتها
حكومة إقليم كردستان لتقييم النتائج يف إقليم كردستان ملدة
عام .ويثبت التقرير صحة وجود فساد واسع النطاق وسوء
إدارات يف عدة وزارات ،الصحة ،ورشكات املقاوالت واإلسكان
وقطاعات الطاقة تلك األكرث عرضة للرسقة وسوء استخدام األموال
العامة .ووفقاً للجنة ،هناك ما يقرب من  95مسئول يف حكومة
إقليم كردستان متورطون يف مامرسات فاسدة وتم فصلهم من
360
وظائفهم.

بدأ الجيش العراقي يف االنتقال
إىل الرتكيز عىل بناء قدرته عىل
توفري الدفاع الخارجي ،والذي
يعترب مهمته األساسية.
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الشكل 4.10

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺒﺾ اﳌﺨﺘﺎرة ﺑﺴﺒﺐ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺎﻹرﻫﺎب٢٠١٢/٤/١٠–٢٠١٢/١/١٤ ،
١٠٠–٥٠

+١٠٠
ﺩﻫﻮﻙ
ﺃﺭﺑﻴﻞ

ﺃﺭﺑﻴﻞ

ﻧﻴﻨﻮﻯ
ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ

ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ

ﻧﻴﻨﻮﻯ
ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ

ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ

ﻭﺍﺳﻂ

ﺑﺎﺑﻴﻠﻮﻥ ﻛﺮﺑﻼﺀ

ﺍﻟﻘﺎﺩﺳﻴﺔ

ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮ ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ٣٢٦ :

ﺍﻷﻧﺒﺎﺭ

ﻭﺍﺳﻂ

ﺍﻟﻘﺎﺩﺳﻴﺔ

ﻣﻴﺴﺎﻥ
ﺍﻟﻨﺠﻒ

ﺑﻐﺪﺍﺩ

ﺑﺎﺑﻴﻠﻮﻥ ﻛﺮﺑﻼﺀ

ﺑﺎﺑﻴﻠﻮﻥ ﻛﺮﺑﻼﺀ
ﺍﻟﻨﺠﻒ

ﺫﻱ ﻗﺎﺭ
ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ

ﺍﳌﺜﻨﻰ

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮ ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ٧٧١ :

ﺍﻷﻧﺒﺎﺭ

ﺍﻟﻘﺎﺩﺳﻴﺔ

ﻣﻴﺴﺎﻥ
ﺍﻟﻨﺠﻒ

ﺫﻱ ﻗﺎﺭ

ﺍﳌﺜﻨﻰ

ﺩﻳﺎﻟﻰ

ﺑﻐﺪﺍﺩ

ﺍﻷﻧﺒﺎﺭ

ﻧﻴﻨﻮﻯ

ﲤﻴﻢ

ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ

ﺩﻳﺎﻟﻰ

ﻣﻴﺴﺎﻥ

ﺃﺭﺑﻴﻞ

ﺩﻳﺎﻟﻰ

ﺑﻐﺪﺍﺩ

ﺫﻱ ﻗﺎﺭ

ﺩﻫﻮﻙ

ﲤﻴﻢ

ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ

ﻭﺍﺳﻂ

ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ

ﺩﻫﻮﻙ

ﲤﻴﻢ

ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ

:ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺾ
٥٠–٠

ﺍﻟﺴﻨﺔ

:ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ

ﺍﳌﺜﻨﻰ

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ٣٣٧ :

ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻳﻌﻄﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺘﻲ ﲤﺖ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ .ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ،ﻭﻻ ﺗﺸﺘﻤﻠﻌﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺣﻮﻝ
ﺍﳉﻮﻡ ﺍﳌﺮﺗﻜﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻟﻘﻲ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ .ﺍﻋﺘﻤﺪ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ،ﺣﺘﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ .٢٠١٢/١٠/٤
ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻔﺘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﲔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ.٢٠١٢/٤–٢٠١٢/١ ,

نظام العدالة
اعتقاالت لمكافحة اإلرهاب

وعلق رئيس الوزراء نوري املاليك يف ترشين األول/أكتوبر أن
االعتقاالت تم إسنادها إيل قوات األمن العراقية عيل أدلة
ومعلومات وافرة 361.وقد استهدف كثري من الذين ألقي القبض
عليهم زعزعة أمن البالد واستقرارها -كام اتهم أعضاء تنظيم
القاعدة من بينهم .ويبدو أن االعتقاالت تركزت يف تلك املناطق
حيث هناك منط تاريخي من نشاط املسلحني أو امليلشيات سواء
من الشيعة أو السنة .ومع ذلك ،ال يبدو أن هناك عالقة مبارشة
بني الهجامت اإلرهابية األخرية ،وأعداد األشخاص الذين اعتقلوا
يف إقليم معني 362.ويظهر الشكل  4.10االعتقاالت املختارة للتهم
اإلرهابية يف هذا الربع السنوي ،من قبل املقاطعة.
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اإلعدام

هناك ارتفاع ملحوظ يف أحكام اإلعدام يف العراق وقد حصل
ذلك عيل االهتامم الدويل يف اآلونة األخرية .يف عهد صدام حسني،
كان يطبق عادة حكم اإلعدام ،ولكن يف العارش من حزيران/
يونيو أوقف مدير سلطة االئتالف املؤقتة استخدامه .ومع ذلك،
انتهت سلطة االئتالف املؤقتة بعد أسبوع يف الثامن والعرشين من
حزيران/يونيو  ،2004وأعادت الحكومة العراقية عقوبة اإلعدام،
363
والذي ينفذ شنقاً.
خالل عام  ،2011تم اإلبالغ عن ما ال يقل عن  68شخصاً قد
أعدموا بحكم من املحكمة - 364معظم املدانني من التهم منصوص
عليها يف املادة  4من قانون اإلرهاب .يف خالل الشهرين األوليني
من عام  ،2012أعدم ما ال يقل عن  65شخصاً آخر .يف كانون
الثاين/يناير ،كان هناك  34شخص محكوم عليهم باإلعدام ( 32من
الرجال و  2من النساء) يف حاالت يعود تاريخها إيل ،2007 ،2006
 365 .2008وعلق متحدث باسم الوزارة أن "تطبيق العقوبات
واإلعدام ضد اإلرهابيني والقتلة جزء من القانون العراقي" 366.يف
األول من شباط/فرباير تم تنفيذ أحكام اإلعدام عيل  17شخص
الرتكابهم أعامل إرهابية .بعد ثالثة أيام ،صدق مكتب الرئيس
العراقي عيل أكرث من  23حكم إعدام ،متضمناً  14شخص نفذ

التطورات في العراق

فيهم حكم اإلعدام يف السابع من شباط/فرباير الرتكابهم أعامل
367
إرهابية ،وهجامت عسكرية ،وعمليات اختطاف وقتل.
أعربت مفوضة األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان نايف
بيالي عن صدمتها من عدد حاالت اإلعدام ،ناقدة غياب الشفافية
يف إجراءات املحكمة ودعت إيل الوقف الفوري لعقوبة اإلعدام
يف العراق 368.ودافع وزير الخارجية العراقي لحقوق اإلنسان عن
أحكام اإلعدام ،قائالً" :نحن نعترب أن الزيادة يف عدد من األحكام
تعد أمرا ً اعتياديا ،وفقاً لعدد الضحايا....
to For a comparison of Iraq’s execution rate for2011
 ◆ .4.3 those of other countries, see Tableويف الواقع ندعو
369
األجهزة األمنية إيل بذل املزيد من الجهود للتصدي لإلرهاب".
للمقارنة بني نسبة تنفيذ حكم اإلعدام يف العراق لعام 2011
عن مثيالتها يف البلدان األخرى ،انظر الجدول رقم ◆.4.3

اجلدول 4.3
أحكام اإلعدام الصادرة عن احملاكم في البلدان اخملتارة2011 ،
تعدادالسكان

الدولة

اإلعدام

اإلعدام لكل  1مليون
من السكان

إيران

78,868,711

* 360

4.56

السعودية

26,534,504

* 82

3.09

العراق

31,129,225

68

2.18

الوالياتاملتحدة

313,847,465

43

0.14

اليمن

24,771,809

* 41

1.66

مصر

83,688,164

*1

0.01

اإلمارات العربية املتحدة

5,314,317

1

0.19

األردن

6,508,887

0

0.00

الكويت

2,646,314

0

0.00

البحرين

1,248,348

0

0.00

ملحوظة * :تشير إلى احلد األدنى لعدد عمليات اإلعدام املبلغ عنها .شكلت إيران والعراق واململكة العربية السعودية  ٪99من جميع عمليات اإلعدام املسجلة في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
املصادر :وكالة اخملابرات املركزية ،كتاب احلقائق العاملية ،/www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook ،الرجوع إليه في 3/4/2012؛ منظمة
العفو الدولية" ،أحكام اإلعدام واإلعدام للعام stats_report__2011_www.amnesty.org/sites/default/files/ai_global_dp ،27/3/2012 ،"2011
 .en.pdf.2012/act5000الرجوع إليه في .28/03/2012

علق متحدث باسم الوزارة
"بأن تطبيق هذه العقوبات
وأحكام اإلعدام ضد اإلرهابيني
والقتلة هي جزء من القانون
العراقي".
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االقتصاد

االقتصاد
دفع كلاً من بنك النقد الدويل والبنك
املركزي العراقي إجاميل الناتج املحيل
بالنمو بنسبة  %12يف العام
.2012

يبدو ظاهريًا أن العراق يتمتع باقتصاد قوي .ويضع كل من
صندوق النقد الدويل ( )IMFوالبنك املركزي العراقي ()CBI
األسس للنهوض بالناتج القومي اإلجاميل ليبلغ يف عام  2012ما
يزيد عن  .%12ويف مارس/آذار أفاد وزير النفط بأن إنتاج النفط
الخام بإيجاز ارتفع ليصل إىل  3مليون برميل يوميًا (،)MBPD
وذلك للمرة األوىل منذ ما يزيد عن عقدين .ويف عام  2011ارتفع
النشاط التجاري األجنبي ليصل إىل  %40أي إىل ما يقرب من 5
مليار دوالر ،كام صدق مجلس نواب الحكومة العراقية عىل وضع
أضخم ميزانية تخص سنة واحدة يف تاريخ البالد تقدر بـ 100 .4
مليار دوالر ،يخصص منها ما يقرب من  32مليار دوالر بغرض
370
االستثامر يف الهياكل األساسية.
ولكن تبقى هناك تحديات كربى .فالتوترات السياسية تعكر
صفو مناخ االستثامر ،وتعرقل االتفاق عىل ترشيع حاسم يهدف
إىل التنمية االقتصادية ،بينام تستمر حاالت التأخري البريوقراطية
يف إبطاء مشاريع رئيسية يف مجال النفط .وعىل الرغم من إضافة
حجم تصدير جديد للنفط الخام يف هذا الربع السنوي ،فإن
اختناقات الهياكل األساسية ال تزال تعيق خروج املورد األكرث
حيوية يف العراق إىل األسواق العاملية .ويتوقع أن تتوج الزيادة
الرسيعة لحجم النشاط التجاري األجنبي للسنوات األخرية يف عام
 ،2012كام أن هناك مخاوف من حدوث تدهور اقتصادي يكون
371
الرشارة لحدوث تضخم.

مؤشرات رئيسية
حصيلة تصدير النفط
حققت الحكومة العراقية  27،19مليار دوالر حصيلة بيع النفط
الخام يف هذا الربع السنوي بانخفاض يقدر بـ  6.73مليون دوالر
عن الربع السنوي السابق .ومع ذلك كانت الحصيلة يف الربع
األول من عام  96.2 -2012مليار دوالر أي أعىل بنسبة ()%18
مقارنة بنفس الربع السنوي لعام  372 .2011أما عام  2012فإن
مشاريع النفط الخام التي ميولها صندوق النقد الدويل ستمثل
حوايل  %98من أرباح الصادرات العراقية وستسهم بنسبة تزيد
عن  %90يف الدخل الحكومي .واألرقام تعكس كل من الزيادة
املضطردة يف حجم صادرات النفط الخام العراقي ،واألسعار
الضخمة املتواصلة للنفط يف األسواق العاملية .كام أنها توضح أيضً ا
373
عدم قدرة قطاعات االقتصاد األخرى عىل املنافسة دوليًا.
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الشكل 4.11

إﺟامﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ ﻟﻠﻌﺎم  ٢٠١١ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ،ﰲ اﻟﻌﺮاق
ودول اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ اﳌﺤﺪدة

٥٠,٠٠٠$
٤٠,٠٠٠$
٣٠,٠٠٠$
٢٠,٠٠٠$
١٠,٠٠٠$

ﺍﻟﻴﻤﻦ

ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ

ﺇﻳﺮﺍﻥ

ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ

٠$

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻫﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ) (PPPﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺤﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﺩﻗﺔ ﺑﲔ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﻌﻴﺸﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ.
ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ,ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ,٢٠١١/٩ ,
 ,weodata/index.aspx/٠٢/٢٠١١/www.imf.org/external/pubs/ft/weoﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ .٢٠١٢/٢٧/٣

الناتج القومي اإلجمالي
وفقًا لصندوق النقد الدويل فإنه من املتوقع أن يصل معدل النمو
يف الناتج القومي اإلجاميل للعراق يف عام  2012إىل ما يزيد عن
ضعف معدل الدول األخرى املصدرة للنفط يف املنطقة ،عىل الرغم
من أن هذا النمو نشأ من مستوى منخفض .نصيب الفرد من
الناتج القومي اإلجاميل العراقي أدىن بكثري منه يف دول عديدة يف
374
الرشق األوسط (انظر الشكل .)4.11
التضخم
عا ًما بعد عام يظهر التضخم األسايس رويدًا يف فرباير/شباط ليصل
إيل  ،%30.6لكنه يبقي أقل مام حدث يف كل من كانون األول/
ديسمرب حيث قدر بـ  %97.6وإسقاطات صندوق النقد الدويل
األخرية يف عام  ،2012الذي بلغ  %7.7للدول املصدرة للنفط يف
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ( .)MENAومع ذلك فإن
النمو امللحوظ للنقدية املتداولة يف العراق والذي بلغ يف الشهور
األخرية معدل سنوي يقدر بحوايل  ،%20أي ما يقرب من ضعف
حجم النمو يف الناتج القومي اإلجاميل ،وما أتبعه من مخاوف
بشأن الزيادة املحتملة لحدوث تضخم .ميكن أن يتسبب الحجم
الهائل لتدفقات الدوالر الناتجة عن بيع النفط والتي تصب
يف اقتصاد العراق إيل ارتفاع أسعار السلع والخدمات ،وتفاقم
دينامييك يف أجور القطاع العام بفعل النمو املستمر .ظل معدل
السياسة القاعدية للبنك املركزي العراقي مستقرة عند  %6للربع
السنوي الثامن عىل التوايل ،كام زاد سعر الرصف الرسمي للدينار
العراقي بصورة طفيفة مقابل الدوالر األمرييك حيث بيع بـ 166.1

التطورات في العراق

مقابل الدوالر خالل فرتة كبرية من الربع السنوي .وانخفض ذلك
السعر بشكل تدريجي عن  ، 170.1هذا املستوى الذي احتفظ
به ثابتًا يف السنوات الثالثة املاضية .ومع ذلك فإن زيادة الطلب
عىل الدوالرات من قبل تجار من دول مجاورة كإيران وسوريا غري
قادر عىل تدبري مبالغ كافية من العملة األمريكية يف الوطن األم
بسبب الجزاءات الدولية والتي ساعدت عىل دفع سعر الرصف غري
375
الرسمي ألعىل من  320.1دينار يف منتصف نيسان/أبريل.
يف نيسان/أبريل عام  2012قام مجلس الوزراء بتأجيل خطط
تعديل العملة إىل أجل غري مسمى ،التي كان من شأنها محو ثالثة
أصفار من الدينار العراقي يف عام  ،2013كام كانت ستتطلب
إصدار أوراق نقدية جديدة .كذلك فإن التعديل كان من شأنه أن
يجعل قيمة الدينار أقل بصورة طفيفة من قيمة الدوالر األمرييك.
376
حيث أن قيمته يف الوقت الحايل أقل من عرش سنت.
البطالة
أظهر تقرير وزارة التخطيط والتعاون اإلمنايئ يف هذا الربع
السنوي ،املعدل الرسمي للبطالة حيث جاء  %12أي منخفضً ا عن
املعدل الرسمي السابق الذي بلغ  %15 ،3يف تلك الفرتة من آذار/
مارس  .2008كام اتسع نطاق التقديرات غري الحكومة العراقية
يف الفرتة األخرية من  %8إىل  .%30وقد حدد تقرير شبكة املعرفة
العراقية  2011النسبة املئوية للشباب العاطل عن العمل بـ
 ،%30ويف نفس الوقت هؤالء املهاجرون من العراق الذين هم يف
378
الغالب ميتهنون حرفًا ويبحثون عن فرص عمل يف أماكن أخرى.
أظهرت النتائج الصادرة عن تقرير مواقف العامة عن هذا
الربع السنوي ،أن العراقيني يعتقدون أن البطالة واحدة من أكرث
القضايا االجتامعية امللحة التي تواجه البالد .وبهامش كبري قام
هؤالء الذين أجرى عليهم االستطالع بتصنيف البطالة عىل قمة
التحديات التسع املدرجة التي تواجه الحكومة ،مبا يف ذلك األمن
والفساد وتوفري الخدمات األساسية مثل الكهرباء واملياه .كام
اعتقد أن أكرث من  8من كل 10أشخاص جري عليهم االستطالع،
أن وضع الوظائف يتدهور وأن جزء من اللوم يلقي إما عيل رئيس
379
الوزراء نور املاليك أو وزراء الحكومة بوصفهم سبب املشكلة.
الشكل  4.12يظهر املزيد عن نتائج االستبيان.

الشكل 4.12

ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺣﻮل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ
اﻟﻌﺎم ٢٠١١
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺷﻤﻠﻬﻢ اﻻﺳﺘﺠﻮاب

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺃ
ﻋﻠﻰﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ؟
ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

٪٥٩

ﺍﳋﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

٪٣٥

ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ

٪٣٠

ﺍﻷﻣﻦ

٪٢٧
٪١٠

ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ
ﺃﺧﺮﻯ

٪٣١

ﻫﻞ ﺍﻷﻧﻮﺭ ﺗﺰﺩﺩﺍ ﺳﻮﺀﺍ ﹰ ﺃﻡ ﺗﺘﺤﺴﻦ؟
ﺃﻓﻀﻞ ﺃﺳﻮﺃ

 ٪٨٥ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ

٪١٠

٪٨٢

٪١٣
٪٥٦

٪٣٩

ﺍﻷﻣﻦ
ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ

٪٤٦

٪٣٨

ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ

ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺌﻮﻝ ﻋﻦ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ؟

ﺃ

ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ

٪٥٠

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ

٪٤٩
٪٤٣
٪٤٠

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ
ﺃﺧﺮﻯ

ﺃ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﺟﺎﺑﺘﺎﻥ.
ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﻏﺮﻳﻨﺒﺮﻍ ﻛﻮﻳﻨﻼﻥ ﺭﻭﺯﻧﺮ ﻟﻸﺑﺤﺎﺙ" ،ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺣﺮﺟﺔ :ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ
ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺮﻯ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ,٢٠١١/١١ "٢٠١١ﺹ,٢٤ ,٣–٢ .
 ,pdf.www.ndi.org/files/Iraq-survey-presentation-Oct٢٠١١ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ .٢٠١٢/١/٣

بورصة العراق لألوراق المالية
جاء أداء بورصة العراق لألوراق املالية( )ISXأقل من مستوى ذلك
املؤرش املركب من  11سوق من أسواق امللكية يف منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا يف هذا الربع السنوي ،عىل الرغم من
احتفاظها عىل مدار العامني املاضيني مبعدل منو أعىل بدرجة كبرية
من املعدل اإلقليمي (انظر الشكل  .)4.13ترتبط البورصة العراقية
لألوراق املالية بصلة طفيفة مع األسواق األخرى يف املنطقة،
وينظر إىل أدائها من منظور أوسع باعتبارها مؤرش ثقة نسبي
القتصاد العراق املحتمل عىل املدى الطويل ،أكرث من كونه مجرد
مقارنة واقعية لقوة أسواق امللكية .كام ستسهم حصص مساهامت
الجمهور األولية يف أكرب رشكة هواتف نقالة يف البالد ،يف زيادة

هذه التساؤالت جعلت البطالة
يف املرتبة األعىل بني التحديات
التسعة املذكورة التي تواجهها
الحكومة ،وبفارق كبري.
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اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺆﴍ ﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻧﺪ ﺑﻮوز٢٠١٢/٣–٢٠١٠/١ ،
 ٪ﺗﻐري

٪٥٠
٪٤٠
٪٣٠

٪٢١٫٨

٪٢٠

ﻣﺆﺷﺮ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻧﺪ ﺑﻮﻭﺯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
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J
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A
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٪٢٠-

٢٠١٠

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻧﺪ ﺑﻮﻭﺯ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﻣﺼﺮ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺍﳌﻐﺮﺏ ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﻗﻄﺮ ،ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﻭﺗﻮﻧﺲ ،ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ.
ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ :ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻧﺪ ﺑﻮﻭﺯ” ,ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻧﺪ ﺑﻮﻭﺯ ,www.standardandpoors.com ,٢٠١٠/١٢ “,ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ  ;٢٠١١/٤/١٠ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻤﻴﻞ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﻧﺪ ﺑﻮﻭﺯ ,ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻔﺘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻡ,٢٠١١/٧/٤ ,
 ,٢٠١٢/٣/١ ,٢٠١١/٣/١٠ ,٢٠١١/١٨/٧ﻭ ;٢٠١٢/٣/٤ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ” ,ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ,١=www.isx-iq.net/isxportal/portal/sectorProfileContainer.html?sectorId “,ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ .٢٠١٢/٣/٤

باإلضافة إىل ذلك فإن العراق ال تزال مدينة بسداد تعويضات
ما بعد الحرب ،وبالدرجة األوىل لصناعة النفط الكويتي عن ما
سببته لها من خسائر وقعت أثناء الغزو وما أعقبه من حرب
الخليج األويل .ويف كانون الثاين/يناير عام  2012قامت الحكومة
العراقية بسداد  1.02مليار دوالر لدولة الكويت لتخفيض الرصيد
املستحق عليها حتى اآلن ليصبح ما يزيد عن  17مليار دوالر.
ويشكل سداد التعويضات املعلقة أحد رشوط األمم املتحدة
املتعددة وامللزمة ،تلك الرشوط الناتجة عن الغزو وذلك الحصار
املستمر عىل العراق مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم
382
املتحدة.

ويف كانون الثاين/يناير عام 2012
قامت الحكومة العراقية بسداد 1.02
مليار دوالر لدولة الكويت لتخفيض
الرصيد املستحق عليها حتى اآلن
ليصبح ما يزيد عن  17مليار دوالر.
رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي في االجتماع في دولة الكويت مع أمير الكويت الشيخ
صباح األحمد اجلابر الصباح( .صورة احلكومة العراقية)

ملحوظة يف حجم البورصة العراقية لألوراق املالية ،ومن املتوقع
380
حدوث ذلك يف أواخر هذا العام.
الدين
قام البنك املركزي العراقي بتقدير الدين الخارجي للعراق بـ 87 ،7
مليار دوالر يف أوائل نيسان/أبريل  .2012ما يقرب من  45مليار
دوالر من هذا املبلغ مؤهلة لالنخفاض القائم عىل التفاوض ملا
يزيد عن  %80وفقًا رشوط تسوية نادي باريس  .2004ووافقت
الحكومة العراقية يف هذا الربع السنوي عىل سداد دين قيمته
 408مليون دوالر تخص العاملة املرصية التي فرت من العراق
يف أعقاب غزو صدام حسني للكويت عام  1990وحرب الخليج
381
األويل.
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النفط والغاز
ارتكزت الخالفات يف هذا الربع السنوي بني الحكومة العراقية
وحكومة إقليم كردستان حول من يدير عملية التنقيب عن النفط
واستخراجه يف املنطقة املجاورة إلقليم كردستان .وواصلت أيضً ا
العديد من رشكات النفط العاملية التي لديها مصالح يف جنوب
العراق الغني بالنفط استثامراتها يف إقليم كردستان ،وهي
الخطوة التي رحبت بها حكومة إقليم كردستان وعارضتها بشدة
الحكومة العراقية رشيطة أن يتم عقد اتفاق بينها وبني حكومة
إقليم كردستان بشأن إيرادات النفط .وعىل الرغم من امتالك
إقليم كردستان احتياطات نفط مؤكدة أقل من االحتياطات
الكائنة يف جنوب العراق ،فهو ميلك ظروف عمل ورشوط تعاقد
مرضية تجعل منه مكان جذب الستثامرات رشكات النفط .وقد

التطورات في العراق

تأثرت اكسون موبيل وتوتال والربيطانية للبرتول جميعهم بالنزاع
383
الذي نشأ بني الحكومة العراقية وحكومة إقليمي كردستان.
كام أكدت إكسون موبيل املتعهد الرئييس يف حقل غرب القرنة
شامل البرصة ،يف هذا الربع السنوي أنها قامت بتوقيع اتفاقية
مشاركة اإلنتاج مع حكومة إقليم كردستان لتطوير ستة حقول.
وجاء التأكيد باختصار بعد أن أعلن حسني شهر يستاين نائب
رئيس الوزراء لشئون الطاقة أن أية رشكة نفط أجنبية تقوم
باالستثامر يف إقليم كردستان قبل تسوية األزمة بني الحكومة
العراقية وحكومة إقليم كردستان سيتم منعها من االستثامر يف
أي مكان بالعراق .قاد هذا الوضع الحكومية العراقية إىل قيامها
باستبعاد إكسون موبيل من املشاركة يف جولة الرتاخيص الرابعة
للمناقصة التي تعقدها وزارة النفط من أجل تراخيص االستثامر
يف النفط والغاز املزمع عقدها يف نهاية.آيار/مايو .كام استبعدت
الوزارة أيضً ا إكسون موبيل من أداء دورها القيادي يف تطوير
مرشوع التمويل املشرتك مباء البحر ( )CSSPالذي يعد أساس ًيا
لعملية حقن املياه املطلوبة لتحقيق زيادة يف مستويات اإلنتاج
يف الحقول الجنوبية .ال يوجد محاولة معلنة إلعادة إكسون موبيل
إىل حقل غرب القرنة  ،1كام أنهت الرشكة نزاع دام ملدة عام مع
الحكومة العراقية ،وذلك بتوصل الطرفان إىل تسوية قامت عىل
384
مفاوضات للسداد لها لقاء عملها يف غرب القرنة.
وعىل الرغم من تحذيرات شهر يستاين ،ظلت الرشكة الفرنسية
للنفط توتال يف مناقشات مع حكومة إقليم كردستان حول
إمكانية االستثامر يف النفط الخام هناك .ودعت الحكومة العراقية
رشكة اس.كيه إنوفيشن الكورية الجنوبية للمشاركة يف جولة
الرتاخيص الرابعة لالستثامر يف النفط والغاز بعد أن قامت الرشكة
385
الكورية ببيع حصتها يف حقل نفط بإقليم كردستان.
وتسبب قرار الربيطانية للبرتول يف هذا الربع السنوي بقيامها
بالتفاوض مع الحكومة العراقية للمساعدة يف زيادة اإلنتاج
يف حقل برتول كركوك الضخم شاميل العراق يف تورط الرشكة
الربيطانية يف نزاع آخر بني الحكومة العراقية وحكومة إقليم
كردستان .بعد اإلطالع عىل املحادثات أعلنت حكومة إقليم
كردستان عدم أحقية أي كيان تابع للحكومة العراقية يف منح
عقود من جانب واحد "لتطوير حقول اإلنتاج يف الوقت الراهن يف
386
إقليم كركوك أو يف مناطق أخرى مجاورة".
تراجعت الحكومة العراقية بصورة علنية عن هدفها الذي
أعلنته فيام سبق بعزمها رفع إنتاج النفط الخام ليصل إىل 12
مليون برميل يوميًا بحلول عام  2017وهو الهدف الذي أجرى
عليه خرباء نفط دوليني دراسات استمرت طويلاً يشوبها التشكك
يف إمكانية تحقيقه .وذكر الشهر يستاين أن الهدف املعدل للعراق
هو إنتاج أقل من نصف تلك الكمية ،أي بني  5و  6مليون برميل
يوميًا خالل األعوام الثالثة أو األربعة القادمة .كام أفاد بأن العراق
كانت تأمل يف زيادة طاقتها االستيعابية يك تتمكن من تصدير
النفط الخام مبعدل أرسع من ذلك ،وأن متلك املقدرة لتويل ما بني
387
 6و  8مليون برميل يوميًا خالل نفس الفرتة الزمنية.

تطوير وإنتاج صناعة النفط الخام
أفاد وزير النفط أن إنتاج النفط الخام يف أول شهرين من الربع
السنوي بلغ يف املتوسط  2.59مليون برميل يوم ًيا بانخفاض أقل
قليلاً من  %2عن املسجل يف نفس الفرتة الزمنية يف عام 2011
والذي بلغ آنذاك  2.64مليون برميل يوم ًيا ،وأقل من املتوسط
مبقدار  %3عن املسجل يف كانون األول/ديسمرب  2011الذي بلغ
 2.66مليون برميل يوميًا 388.وحتى تاريخ  15أبريل/نيسان ،مل
تعلن الوزارة عن بيانات اإلنتاج الخاصة لشهر آذار/مارس .ومع
ذلك أعلن وزير النفط عبد الكريم لعيبي يف  5آذار/مارس أن
إنتاج النفط الخام تخطى  3مليون برميل يوم ًيا .كام استهدف أيضً ا
تحقيق مستوى  3 ،4مليون برميل يوم ًيا لعام  .2012ولكن كانت
هناك مثة شواهد تلمح بأن عقبات التصدير والسعة التخزينية
القارصة للبرتول الخام كانا عامالن من العوامل التي جعلت اإلنتاج
أدىن من  3مليون برميل يوم ًيا خالل معظم الربع السنوي .وتفيد
التقارير أن حقل الرميلة عىل سبيل املثال يعمل مبعدل يقل
كثريا عن معدالت اإلنتاج القصوى 389.ويوضح الشكل  4.14إنتاج
العراق من النفط الخام ومستويات التصدير منذ العام .2003
وترضرت رشكات النفط الدولية من العوائق البريوقراطية عىل
إصدار التأشريات الخاصة بالعاملة األساسية ،والتخليص الجمريك
ملعدات اإلنتاج الهامة ،كذلك تباطؤ التقدم املحرز يف تطوير
الحقول الكائنة يف الشامل .أثار التباطؤ يف صنع القرار الخاص
باملشاريع الكربى تساؤالت حول قدرة العراق عىل الوفاء بأهداف
اإلنتاج يف املستقبل .فعىل سبيل املثال مل تربم وزارة النفط بعد
عقود التصميم املبدئية ملرشوع التمويل املشرتك مباء البحر عىل
390
الرغم من جاهزيته للبدء فيه منذ عدة أشهر.
ودارت محادثات الربيطانية للبرتول و الحكومة العراقية
حول عكس مسار االنخفاض الكبري يف ناتج حقل كركوك شامل
العراق ،حيث أفادت التقارير انخفاض اإلنتاج من ذروته منذ
خمس سنوات مضت من  400 ،000برميل يوم ًيا إىل حوايل ،000
 260برميل يوم ًيا يف نهاية شباط/فرباير  .2012أفادت التقارير بأن
متعهد رشكة نورث أويل اململوكة للدولة وضع خطة خمسيه لرفع
391
اإلنتاج إىل  700.000برميل يوميًا.
ووافقت الحكومة العراقية يف هذا الربع السنوي عىل بيع
حصة رشكة ستاتويل البالغة  %18 ،75يف حقل غرب القرنة 2 -إىل
متعهد املرشوع الرائد لوك أويل الذي منح سامسونج الكورية
الجنوبية مليار دوالر مقابل توقيع عقد مدته  31شهر لتطوير
392
مرفق العمليات الرئييس يف هذا الحقل.

أثار التباطؤ يف صنع القرار
الخاص باملشاريع الكربى
تساؤالت حول قدرة العراق
عىل الوفاء بأهداف اإلنتاج يف
املستقبل.

جولة التراخيص الرابعة

أعلنت وزارة النفط يف هذا الربع السنوي أنها قامت بتعديل
رشوط جولة الرتاخيص الرابعة املزمع إجراؤها يف أواخر آيار/
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اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ،ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻬﺮ٢٠١٢/٣–٢٠٠٣/١٠ ،

ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣ ًﻴﺎ

ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ )ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻂ(
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أعلنت وزارة النفط أنها قامت
بتعديل رشوط جولة الرتاخيص
الرابعة لجعل عقود التنقيب أكرث
جذبًا لرشكات النفط الدولية.
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مايو لجعل عقود التنقيب أكرث جذبًا لرشكات النفط الدولية
املؤهلة لدخول املناقصة .ومل تعطى أية تفاصيل علنية ،ولكن
خفف الوزير يف ظاهر األمر من وطأة رشوط النص الذي يسمح
للحكومة العراقية مبنع تطوير أي حقل من الحقول املتاحة ملا
يزيد عن سبع سنوات .مع إضافة رشكة جرنال أويل كوبريشن
السورية يف أوائل أبريل/نيسان ،قامت الوزارة بإضافة  47رشكة
للمشاركة يف املناقصة 393.ويظهر الشكل  4.15مواقع حقول النفط
والغاز يف أول ثالث جوالت للمناقصة ،وأغلق باب تقديم عروض
التنقيب يف الجولة الرابعة املنتظرة.

 Iتقرير إلى الكوجنرس  30 Iنيسان/أبريل2012 ،

صادرات النفط الخام وتوسيع السعة
بلغت صادرات النفط الخام يف آذار/مارس وفقًا لوزارة النفط ،32
 2مليون برميل يوم ًيا ،يف فرتة ما بعد التسجيل الشهري يف عام
 .2003وشهد الشهر الذي سبقه ارتفاع عن املستهدف تحقيقه
يف حزيران/يونيه  2011يقدر بـ  2 ،27مليون برميل يوميًا .ومع
ذلك بلغ متوسط الصادرات يف أول شهرين من عام .06 2012
 2مليون برميل يوم ًيا ،أسفر عن معدل ربع سنوي يبلغ 2 .15
مليون برميل يوم ًيا بزيادة قدرها  %1عن الربع السنوي الذي
يسبقه ،وأقل من جميع املعدالت الربع سنوية األخرى يف عام
 .2011بقي كالمن سجل آذار/مارس واملعدل الربع سنوي أدىن
من تقديرات ميزانية الحكومة العراقية وهي  2.60مليون برميل
394
يوميًا عن السنة.
يعزو ضعف حجم التصدير املستهدف إىل عدة عوامل ،مبا يف
ذلك سوء األحوال الجوية يف املوانئ الجنوبية ،وأعامل التخريب
التي يتعرض لها خط أنابيب النفط من كركوك إىل ميناء جيهان
يف الشامل ،وحجم صادرات إقليم كردستان التي جاءت أقل من
املتوقع .وفقًا ملا ذكره الوزير عبد الكريم اللعيبي ،أنه كان من
املتوقع أن يصل حجم صادرات إقليم كردستان من النفط الخام
يف املتوسط  175 ،000برميل يوم ًيا يف عام  ،2012ولكن بدلاً من
ذلك بلغ يف املتوسط أقل من النصف أي حوايل  65 ،000برميل
يوميًا خالل الربع السنوي .ورصحت حكومة إقليم كردستان يف
أواخر آذار/مارس أنها بقيت من حيث املبدأ ملتزمة بهدف
تصدير مقداره  175 ،000برميل يوم ًيا ،لكنها يف أوائل أبريل/
نيسان أعلنت أنها قامت بإيقاف عمليات التصدير متا ًما بسبب

التطورات في العراق

قيام الحكومة العراقية باحتجاز األموال املخصصة إلنتاج النفط
يف إقليم كردستان ملا يزيد عن  10أشهر .وطالبت حكومة إقليم
كردستان يف بيانها بالديون املستحقة لها حال ًيا ،التي تبلغ 1.5
395
مليار دوالر.
يف منتصف شباط/فرباير تم افتتاح مرافق أول منصة نقطة
واحدة ( )SPMمن بني الخمس املخطط لها يف شبه جزيرة الفاو،
ولكن اجتمعت األعطال الفنية وسوء األحوال الجوية مام أضعف
من مساهمتها يف زيادة حجم التصدير حتى شهر آذار/مارس .عىل
الرغم من امتالك منصة النقطة الواحدة ( )SPMقدرة محتملة
تقدر بحوايل  85.000برميل يوم ًيا ،فإن نقص البنية التحتية
األساسية ،مبا يف ذلك نظام خطوط األنابيب املعيب الذي ينقل
النفط من الحقول الجنوبية إىل مرافق التصدير ،يعزز التوقعات
بانخفاض القدرة الفعالة إىل حوايل نصف ذلك املستوى خالل
عام  .2012ومن املقرر أن تصبح منصة النقطة الواحدة SPM
الثانية جاهزة بحلول منتصف عام  ،2012مع أكرث من إثنني
معدين يف  2013و يأيت الخمس بعد ذلك .ويف هذه املرحلة فإن
القدرة التصديرية للعراق نظريًا ستزيد بحواىل  4 ،25مليون برميل
396
يوم ًيا.
ورد تقرير يف هذا الربع السنوي أن الرشطة األسرتالية فتحت
تحقيقًا حول عقود منصة النقطة الواحدة بشأن إدعاءات بتورط
موظف عراقي يف الحصول عىل رشوة من متعهد رشكة اليتون
397
أوفشور األسرتالية.
كام ارتفعت بحدة واردات الواليات املتحدة من النفط الخام
العراقي ليصل إىل  569.000برميل يوم ًيا خالل األسبوع األخري من
الربع السنوي ،عىل الرغم من أن الكمية التي تم املحاسبة عليها
تقدر بحوايل  %6فقط من إجاميل واردات الواليات املتحدة من
398
النفط الخام.
منظمة الدول المصدرة للبترول
أدى وزير النفط اللعيبي يف هذا الربع السنوي بوصفه رئيس
منظمة الدول املصدرة للبرتول ( )OPECدو ًرا لتهدئة التوترات
اإلقليمية املتعلقة برفض إيران فتح برنامجها النووي للتحقيق
الدويل .كان لتهديد إيران بغلق مضيق هرمز كإجراء انتقامي
عواقب عىل مسار صادرات النفط الرئيسية بالنسبة للعراق ،فضلاً
عن دول الخليج الفاريس األخرى املصدرة للبرتول .ويف آذار/مارس
وافق مجلس الوزراء عىل ترشيح وزير النفط السابق ثامر غضبان
399
يف منصب األمني العام التايل ملنظمة الدول املصدرة للبرتول.
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معامل التكرير ومنتجات البترول
تنظر الحكومة العراقية يف تقديم خصومات عىل األسعار الباهظة
للنفط الخام من أجل عمليات تكرير النفط املحتملة يف إطار
الجهود املتجددة لجذب املتعاقدين األجانب لبناء  4معامل تكرير
نفط مقرر إقامتها يف البالد .عىل الرغم من أن العراق منتج رئييس
املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 88 I

االقتصاد

بدأت خطوط األنابيب الشاملية التي
تربط كركوك مع محطة التصدير
الرتكية يف ميناء جيهان بإنتاج ما
ال يزيد عىل ثلث سعتها املجمعة
امل ُحتملة منذ  2003وتتطلب
تحسينات كبرية.

للنفط العام ،فهي أيضً ا تعد مستورد هام للمنتجات املكررة .يف
عام  2011قدم إىل مجموعة تشمل رشكات إيطالية مثل ايه إن
أي وسايبم خصم  5دوالرات عن كل برميل كجزء من مناقصة
عىل مرشوع قيمته  10مليارات دوالر لبناء معمل تكرير و2000
وحدة سكنية للعامل يف كربالء ،ولكن عجز املرشوع عن تدبري
التمويل الالزم له .ومن بني الحلول املطروحة حال ًيا للنظر فيها،
منح خصم ال يقل عن  9دوالرات عن كل برميل لجعل املرشوع
أكرث جذبًا للمستثمرين املحتملني .كام أن مرشوع معمل التكرير
الذي يقع يف ميسان متوقف أيضً ا .وذكر نائب رئيس الوزراء
الشهر يستاين يف منتصف نيسان/أبريل أن الحكومة العراقية
ستقوم ببناء معامل تكرير النفط مبفردها إذا امتنع املستثمرين
400
األجانب.
أعلنت رشكة معمل التكرير شامل العراق عن خطط إلضافة
 95,000برميل يومياً من الطاقة االستيعابية الجديدة إىل املصايف
الثالث العاملة املوجودة يف بيجى ،وسينيه وكيسك .وأفاد أيضا
أنه سوف يُكمل دراسة التصميم األوىل خالل الربع الحايل إلنشاء
مصفاة جديدة بسعة  150,000برميل يوميا يف كركوك وهي
401
واحدة من بني أربعة كان مقرر إطالقها يف البلد.
الغاز الطبيعي
ينتج العراق مبعدل  1,540مليون قدم مكعب يوميا ()MCFD
من مشتقات الغاز الطبيعي خالل الشهرين األولني لعام 2012
ومبعدل  1,103مليون قدم مكعب يوميا يف الجنوب و  437مليون
قدم مكعب يوميا يف الشامل .ولكن عىل الرغم من ذلك تصاعد
معدل إنتاج العراق من الغاز ليصل  962مليون قدم مكعب يومياً
خالل الفرتة نفسها ليصل  %62من الكمية امل ُنتجة .وكان غالبية
الغاز املشتعل الذي يبلغ  806مليون قدم مكعب يومي من
حقول النفط الجنوبية .ال تشتمل أرقام اإلنتاج هذه عىل الغاز
402
امل ُنتج يف إقليم كردستان.

يف هذا الربع منحت إحدى الرشكات التابعة لرشكة شل
الهولندية امللكية عقدا ً بقيمة  60مليون دوالر للرشكة الهندسية
السويرسية  ABBلبناء محطة توليد الكهرباء لتوفري الكهرباء إىل
واحد من أكرب املشاريع يف العراق والتي طال انتظارها وبلغت
تكلفتها  17مليار دوالر وجهود للحصول عىل الغاز الطبيعي الذي
انبثق يف الوقت الراهن من حقول النفط الجنوبية .ومنح هذا
العقد يشري إىل هذا املرشوع والذي تم املوافقة عليه ألول مرة عام
 2008ولكنه مل يستكمل حتى آخر  2011حيث بدأ يتقدم .وميتلك
العراق بنسبة العارش عىل مستوى العامل من احتياطي الغاز
403
الطبيعي والذي يُقدر بحويل  112تريليون قدم مكعب.
خطوط األنابيب
بدأت خطوط األنابيب الشاملية التي تربط كركوك مع محطة
التصدير الرتكية يف ميناء جيهان بإنتاج ما ال يزيد عىل ثلث سعتها
املجمعة امل ُحتملة بحوايل  1,5مليون قدم مكعب يوميا منذ 2003
وتتطلب تحسينات كبرية .أعطت الحكومة العراقية يف هذا الربع
األولوية لخطوط األنابيب عرب سوريا والتي من شأنها أن تصبح
خط تصدير أسايس للنفط والذي من شأنه الحد من االعتامد عىل
تركيا .أصدر السياسيون العراقيون أيضا خالل هذا الربع نداءات
الستكشاف إعادة فتح خط أنابيب للمملكة العربية السعودية
والذي تم إغالقه ألكرث من عقدين .وكانت هناك تقارير خالل هذا
الربع التي توضح أن حكومة إقليم كردستان تفكر يف فتح خطوط
أنابيب جديدة والتي تشمل خيار واحد والذي يقوم بربط حقول
نفط اإلقليم مبارشة بخطوط التصدير يف تركيا دون العبور خالل
404
أجزاء أخرى من العراق.

االتصاالت

ناقلة نفط راسية في إحدى منصات النقطة الواحدة اجلديدة قبالة شبه جزيرة الفاو( .صورة اليتون أوفشور)
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قامت وزارة االتصاالت بتوقيع مذكرة تفاهم خالل هذا الربع مع
بلدان عربية أخرى للمشاركة يف املرشوع اإلقليمي لكابل األلياف
الضوئية والذي يقوم بربط دول الرشق األوسط وتركيا مع أوروبا
405
بشبكة اتصاالت دولية عالية الرسعة.

الشكل 4.16

ﺧﻄﻮط اﻟﻄريان اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﺮاق
ﻋﺪد اﳌﻘﺎﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ أﺳﺒﻮﻋﻴّﺎ

ﺍﳋﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ

٨,٧٣١

ﻃﻴﺮﺍﻥ ﺩﺑﻲ

٦,٤٢٦

ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ

٥,٤٥٦

النقل
الموانئ
أعلن وزير النقل العراقي خالل هذا الربع أن الرشكة اإليطالية
تيكنيتال قد انتهت من التصميم األوىل مليناء رئييس جديد يف
منطقة الفاو وسوف تقوم باستكامل التصميم النهايئ خالل األشهر
406
املقبلة.
الطيران
توسعت خطوط الطريان التجارية الدولية العراقية يف هذا الربع
مع رشكتني من رشكات طريان اإلمارات املتحدة ،واالتحاد وفالى
ديب كام أعلنت الخطوط الجوية القطرية جميعها عن افتتاح
خطوط جديدة .كام أعلنت أيضاً سلطة الطريان املدين العراقي
عن استئناف الخدمات الجوية التجارية بني العراق والكويت ألول
مرة منذ عام  1990مع رشكة طريان الجزيرة يف الكويت والتي
تطلب أربع رحالت أسبوعيا لبغداد والنجف .وقال االتحاد أنه
خطط للبدء يف رحالت جوية للبرصة يف منتصف شهر نيسان/
أبريل يف حني بدأت خدمة فالى ديب يف كانون الثاين/يناير إىل
بغداد والنجف .أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها ستبدأ
خدمتها الجوية إىل أربيل وبغداد يف أيار/مايو وحزيران/يونيو .كام
أضافت أكرث من  20رشكة لخطوط الطريان خدمات للعراق خالل
السنوات الثالث املاضية من بينهم سبع رشكات خالل الستة أشهر
املاضية 407.انظر الشكل  4.16لالطالع عىل عدد املقاعد األسبوعية
للركاب التي قُدمت من قبل الرشكة.
السكك الحديدية
قامت شبكة السكك الحديدية العراقية لنقل الركاب بتوسيع
طاقتها االستيعابية من الركاب مع خط بغداد إىل البرصة والذي
يكون أكرث شهرة 408.خالل هذا الربع قامت وزارة النقل بتخصيص
 340مليون دوالر لتشييد  600كيلومرت( )kmأو  372ميل لخط
سكك حديد رسيع بني هاتني املدينتني .وسوف ميُر هذا الخط أيضا
خالل مدن كربالء ،واملسيب ،والنجف والساموة .أدىل وزير النقل
واملواصالت يف مؤمتر حول احتياجات البنية التحتية للعراق أنه
يخطط لبناء أكرث من  2,000كيلومرت ( 1,240ميل) لخط جديد
لسكك حديد رسيع وسوف مير خالل سوريا ،والعراق واألردن
للربط بني الدول العربية يف الجنوب ودول رشق البحر األبيض
409
املتوسط.

ﺍﳌﻠﻜﻲ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ

٤,٩٣٠

ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ

٣,٤٣٦

ﺃﻃﻼﺱ ﺟﻴﺖ

٣,٢٦٤

ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻻﲢﺎﺩ

٢,٩٩٢

ﺍﳋﻄﻮﻁ ﺍﳉﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻤﺴﺎﻭﻳﺔ

٢,٩٨٤
١,٨٤٨
٦,٦٥٨

ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﻴﺮﺍﻥ
ﺃﺧﺮﻯ )(٩

ﻣﻠﺤﻮﻃﺔ :ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﺃ ﻓﻲ  ١٩ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ.٢٠١٢ ،
ﺍﳌﺼﺪﺭ & CAPA :ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﻳﺔ” ,ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﳋﻄﻮﻁ ﺍﳉﻮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻳﺘﺰﺍﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻴﻒ,٢٠١٢/٢١/٣ “,
www.centreforaviation.com/analysis/air-services-expansion-to-iraq-accelerating-this ,٧٠٢٤٦-summerﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ .٢٠١٢/٢٣/٣

التمويل
ما يقرب من حوايل تسعة أشهر بعد حزيران/يونيو  2011من
املوعد النهايئ للبنك املركزي العراقي وكان هناك قامئة بــــ 4
بنوك من واقع  22بنك خاص يف البورصة العراقية لألوراق املالية
ال يزالوا غري قادرين عىل تلبية متطلبات احتياطي البنك املركزي
بواقع  100مليار دينار عراقي ( 85.8مليون دوالر) .وقام البنك
املركزي العراقي بتعيني واحدة من هذه املصارف وهو مرصف
الربكاء تحت إرشاف دقيق وذلك للنصح يف حالة اإلفالس .حيث أن
املوعد النهايئ الحتياطي البنك املركزي العراقي يكون يف حزيران/
يونيو  2013بينام يفرتض أن يكون لدى جميع املصارف احتياطي
410
بحد أدىن  250مليار دينار( 213,7مليون دوالر).
وكان استعراض البنك الدويل يف عام  2011للتمويل العراقي
أن الدور األكرب كان للبنوك اململوكة للقطاع الخاص ومع ذلك
كان هناك البنوك اململوكة للدولة والتي توسعت يف هذا الربع.
وأضاف بنك رشيد والرافدين(واللذان يمُ ثالن حوايل  %85من جميع
املعامالت املرصفية يف البالد) وكذلك املوظفني ،ومجلس النواب
(الحكومة العراقية) أنه يجب النظر يف الترشيعات القانونية التي
تقوم بتوسيع دور البنوك اململوكة للدولة الثالثة والبنك التجاري
العراقي .وقد اعتمد مجلس الوزراء تأسيس البنك اإلسالمي
العراقي اململوك للدولة باسم النهرين(الرافدين) .بدأت وزارة
املالية من متكني الوزارات والهيئات الحكومية وكيانات الحكومة
العراقية األخرى ملزاولة النشاط التجاري مع مصارف القطاع
الخاص باإلضافة إىل املصارف اململوكة للدولة والتي يبدوا لها تأثري
411
طفيف.

ذكر وزير النقل أن العراق
تخطط لبناء أكرث من 1.240
كيلومرت من خطوط السكك
الحديدية الجديدة فائقة
الرسعة والتي ستمر عرب سوريا
والعراق واألردن.
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تجري الحكومة العراقية مناقشات
إلعداد نظام يخلف نظام معلومات
اإلدارة املالية يف العراق السابق ،وهو
املرشوع الذي انتهى العمل به يف
العام  2009يف أعقاب سلسلة من
الصعوبات الفنية واإلدارية.

كام ظلت معدالت حصص القروض املرصفية لكال من القطاع
العام والخاص منخفضة خالل هذا الربع وذلك جزئيا بسبب
امل ُقرتضني امل ُحتملني اللذين يفتقروا إىل املعرفة الالزمة للحصول
عىل القروض كام أنه ال يوجد مكاتب ائتامن يف العراق لتمكني
412
البنوك من تقييم املخاطرة.
عىل الرغم من أن البنوك اململوكة للدولة والبنوك الخاصة
تفتقر إىل تقديم القروض ذات املبالغ الكبرية حيث أن املتعاقدين
يف حاجة إىل القيام مبشاريع بعدة مليارات من الدوالرات لذلك
قرر مجلس النواب(الحكومة العراقية) استقطاع وسيلة بديلة
يف هذا الربع للتمويل حيث قام باستقطاع  15.43مليون دوالر
من ميزانية  2012قبل انعقادها والتى من شأنها تقديم ضامنات
متويلية ذات سيادة ملتعاقدين القطاع الخاص الدوىل للقيام مبثل
413
هذا العمل.
ويف تطورات أخرى واصل عدد قليل من البنوك العراقية عمل
اتفاقيات تعاونية مع مؤسسات التمويل الدويل لالستفادة من
خرباتهم يف طرق فن التعامل مع املصارف ،وكان هناك أدلة عىل
أن الودائع اإللكرتونية للمرتبات الحكومية بدأت ترسخ .بدأتا
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف توزيع رواتب املوظفني
يف املقر الرئييس عىل البطاقات الذكية والتي ميكن استخدامها
يف ماكينات الرصف اآليل للبنك .وأعلنت الوزارة أن املوظفني يف
كل املؤسسات التعليمية يف البالد سوف يتقاضون مرتباتهم أخريا ً
414
بنفس الطريقة.
تقوم الحكومة العراقية بعمل مناقشات مع الرشكة الكندية
 FreeBalanceلبناء خلفاً لنظام إدارة املعلومات املالية العراقية
املبكرة ( ،)IFMISوهى اإلدارة التي كانت تهدف إىل تزويد
الحكومة العراقية بالكفاءة ،والشفافية يف إدارة حساباتها املالية.
وقد تم متويل نظام إدارة املعلومات املالية العراقية بـ 4 ,37
مليون دوالر من صندوق الدعم االقتصادي(كجزء من الحكم
االقتصادي األول للوكالة األمريكية للتنمية الدولية وبرامج الحكم
االقتصادي الثاين) ،وباإلضافة إىل أموال وزارة الخارجية .ومع ذلك
تم إنهاء املرشوع يف عام  2009يف أعقاب سلسلة من الصعوبات
الفنية واإلدارية .تعترب رشكة  FreeBalanceمتعاقدة من الباطن
يف املرشوع األصيل والتي تعمل مع وزارة املالية لوضع اللمسات
األخرية لصالحيات النظام الجديد الذي من شأنه أن يستخدم
الكثري من البيانات من نظام معلومات إدارة املعلومات املالية
العراقية 415.وللحصول عىل املزيد من املعلومات حول التدقيق
األخري ألنظمة التكنولوجيا املعلوماتية للوكالة األمريكية للتنمية
الدولية مبا يف ذلك نظام إدارة املعلومات املالية العراقية انظر
القسم الثالث من هذا التقرير.
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فى شباط/فبراير ،وقّع الدكتور سنان الشبيبي ،محافظ البنك املركزي العراقي (اجلالس على
اليسار) واملهندس املعماري زها حديد (اجلالس في الوسط) اتفاقا لتصميم مبنى جديد ملقر
البنك املركزي العراقي( .صورة البنك املركزي العراقي)

قام البنك الدويل خالل هذا الربع بتقديم نتائج دراسة ملدة ستة
أشهر والتي تحدد مسار إصالح وإنعاش القطاع الصناعي العراقي
الغري نفطي .ركزت الدراسة التي أجرتها رشكة ماكينزى ورشكاه
عىل نحو  70رشكة مملوكة للدولة (رشكات مملوكة للدولة) والتي
تسيطر عليها وزارة الصناعة والتعدين ( .)MIMوتدعو الخطة
وزارة التعدين إلنشاء وحدة إعادة الهيكلة يتم تكريس جهودها
فقط لعملية اإلصالح .تقوم الوحدة بتطوير خطط إعادة الهيكلة
السنوية والتي سيتم تنفيذها من قبل أفراد الرشكات اململوكة
للدولة كمشاريع رائدة .وارتباطاً بالتطور قدمت السفارة األمريكية
يف بغداد منحة لوزارة املالية بقيمة  1مليون دوالر لتأسيس وحدة
416
لتعزيز أصول الرشكة اململوكة للدولة.
قام البنك الدويل أيضا بعمل مبادرة لربنامج إصالحي شامل
للرشكات اململوكة للدولة تحت إرشاف وزارة اإلسكان والتعمري.
ويدعو الربنامج إىل مشاريع مشرتكة مع املستثمرين الدوليني بدالً
من الحصص املحفوظة ،وذلك ألن معظم الرشكات اململوكة للدولة
عندما تكون يف إطار وزاري تكون غري جاذبة ملستثمري القطاع
الخاص .ويُركز مرشوعا آخر للبنك الدويل عىل إصالح الرشكات
417
اململوكة للدولة التي تقع تحت إرشاف وزارة املوارد املائية.
تم تأسيس رشكات صناعية كربى مملوكه للدولة ذات عالقات
مع رشكات أجنبية يف هذا الربع .وافق اإلخوة املتحدون وهو منتج
تريك عىل استثامر  120مليون دوالر يف واحدة من أكرب مصانع
الصلب يف العراق وهى الرشكة العامة للحديد والصلب()SCIS
والتي تقع يف الزبري جنويب البرصة .ومن املتوقع االتفاق عىل زيادة
الطاقة اإلنتاجية للرشكة العامة للحديد والصلب بنحو  1.5مليون
طن سنويا وضامن فرص عمل ألغلبية املوظفني بنحو 5,500
موظف .تهدف خطط الوزارة الحالية لجعل هؤالء املرسحني من
418
أعاملهم للخضوع لتدريب.

الزراعة

التطورات في العراق

ومن املتوقع أن يكون محصول القمح للعراق لعام  2012أقل من أفادت اللجنة الوطنية لالستثامر( )NICأن االستثامرات األجنبية
محصول  2011ويرجع ذلك إىل أن معدل أمطار الشتاء كانت أقل واملحلية(مبا يف ذلك أموال الحكومة العراقية)بلغت  50مليار
من املتوسط يف معظم أنحاء شامل العراق .تقوم الخدمة الزراعية دوالر يف عام  2011عىل الرغم من مالحظة أن كل األعامل
األجنبية بوزارة الزراعة األمريكية( )USDAبعمل مشاريع حصاد املرتبطة بتلك االستثامرات مل يتم االنتهاء منها خالل العام
لـ  1.87مليون طن مرتيا( )MMTوالتي ستكون أقل من  %11لـ
امليالدي .وكان حوايل  %50من تراخيص االستثامر الصادرة يف عام
 2.1مليون طن مرتيا للعائد السنوي لعام  .2011ويف حالة فشل
 2011للمشاريع السكنية ،و  %35ملشاريع القطاع الصناعي ،و%10
422
التوقع تقوم وزارة الزراعة األمريكية بتقدير أن العراق يحتاج
لقطاع الخدمات ومن  %3-%2للزراعة.
السترياد ما يزيد عىل  3طن مرتي خالل العام التسويقي الجديد
وكان لتحسن الحوافز االستثامرية والتحول الكبري يف اتخاذ
والذي يبدأ من أواخر ربيع  2012حتى شتاء  .2013رفعت وزارة القرار أثره عىل لجان االستثامر املحىل والتي جعلت لجنة
التجارة فرض الحظر والذي استبعد لفرتة قصرية الواليات املتحدة االستثامر الوطني تتوقع مضاعفة مستويات االستثامر يف عام
من التقديم يف مناقصات القمح يف وقت سابق من عام .2012
 2012يف حالة استقرار األوضاع السياسية واألمنية .أصدرت لجان
احتلت العراق يف عام  2011الرتتيب الـ  37من حيث أكرب مشرتي االستثامر املحلية يف الفرتة من  780 2011-2008رخصة بلغ
ملنتجات الواليات املتحدة الزراعية مع واردات بلغت قيمتها حوايل مجموعها أكرث من  32مليار دوالر من االستثامرات يف القطاعات
419
الغري نفطية .يوضح الجدول  4.4رخص االستثامر من قبل القطاع
 700مليون دوالر.
أعلنت وزارة الزراعة( )MOAأن استهالك العراق من املنتجات التي متنحها لجان االستثامر املحىل يف العراق .أدت األوضاع األمنية
الغذائية امل ُنتجة محلياً زادت عىل مدار العاميني املاضيني .ويشمل والتوترات السياسية إىل تأخري العديد من املشاريع يف  2011مبا
يف ذلك مرشوع تنمية  60,000وحدة سكنية مبنطقة الرصافة يف
النمو التقدم من  %25لتلبية االحتياجات من الخضار يف 2010
بغداد وتطوير  75,000وحدة سكنية يف كربالء .تعمل حالياً لجنة
إىل  %50يف أوائل عام  .2012واجه أيضاً املنتجني املحليني ارتفاع
االستثامر الوطنية مع وزارة التخطيط والتعاون اإلمنايئ وغريها
الطلب عىل أسهم البيض ،واللحوم الحمراء واألسامك كجزء من
من الوزارات ملراجعة التخطيط االسرتاتيجي لالستثامر يف مجاالت
هدف الحكومة العراقية عىل املدى املتوسط من %70 -%60
423
لتحقيق االكتفاء الذايت .قامت الحكومة العراقية لدعم هذا
النفط ،والصحة ،والنقل ،واالتصاالت والكهرباء.
الهدف بتقديم قروض بدون فوائد للمزارعني ملشاريع التحديث،
أعلن العراق عن خطط إلنفاق ما يقرب من حوايل 400
وتشجيع زيادة كفاءة استخدام املياه عن طريق استبدال تقنيات مليون دوالر لبناء ثالث مالعب رياضية كبرية يف العاصمة .والتي
الري القديم بتقنيات الري بالتنقيط وتكنولوجيا الرش الحديثة
تحتوى عىل أكرب عدد من املقاعد والذي يبلغ حوايل 60,000
وعرضت نوعية بذور ذات جودة عالية وأسمدة أكرث .وهناك أيضاً وسوف يكون يف منطقة تاجيات وسوف يقوم ببنائه الرشكة
خطط لتوسيع الري إىل املناطق الشاملية لري مناطق زراعة القمح اإليرانية  . Baland Bayaوالثاين املزمع عقده ملدينة الصدر حيث
والتي تعتمد فقط عىل مياه األمطار .تعمل الحكومة العراقية يف
تم التعاقد مع الرشكة الرتكية  Nurolبواقع  99.5مليون دوالر.
املناطق الغربية من البالد عىل مكافحة التصحر وتقوم بتشجيع
والثالثة تم منحها للرشكة اإلسبانية  Tri Arenaبقيمة  98مليون
424
املستثمرين الدوليني عىل املشاركة سواء يف زراعة املواد الغذائية
دوالر .وتبلغ الطاقة اإلجاملية لجميع املالعب الثالثة .120,000
420
باستخدام تعريف للنشاط التجاري األجنبي والذي ميتد خارج
أو معالجتها.
نطاق االستثامر املبارش لرؤؤس األموال ليشمل فئات مثل األشغال
وجزء من هدف العراق هو استعادة دورها يف وقت سابق
كمورد عاملي كبري للتمر لذلك قامت وزارة الزراعة بتقديم سالالت العامة ،وعقود خدمات القطاع الخاص ،واتفاقيات اإليجار وغريها
من األنشطة امل ُدرة للدخل وتكون املشاركة التجارية الدولية يف
جديدة من أشجار النخيل من أجل إعادة بناء وتعزيز إجاميل
األشجار إىل حوايل  30مليون شجرة .وهذا حول املستوى يف أواخر العراق قد ارتفعت مبا يزيد عن  %40يف عام  2011إىل  55مليار
عام  1970قبل أن ينضب النخيل خالص عقود الحرب ،والعقوبات دوالر وفقاً لبحث أجراه مستشاري رشكة دنيا فرونتري .ومنذ عام
واإلهامل .وأفادت الوزارة يف شباط/فرباير أنه من املحتمل تصدير  2007قد تزايد نسبة النشاط التجاري األجنبي تقريبا بحوايل
425
 200,00 -150,000طن من التمر يف عام  2012وهو مستوى مل
:%2,000
421
وكان النشاط االستثامري األكرب يف قطاعات اإلسكان ،والنفط
تصل إليه منذ عام .1980
والغاز والكهرباء والتي متثل ُمجتمعة أكرث من ثلثي املجموع.
قدمت رشكات من كوريا الجنوبية(ما يقرب من  12مليار دوالر)
من الواليات امل ُتحدة(ما يقرب من  7مليار دوالر) مكونة بذلك
التجارة واالستثمار
أكرب كتلتني مستثمرتني من حيث القيمة .بينام كانت الرشكات
الرتكية متتلك أكرب عدد من العقود الفردية مع  .37بشكل عام
االستثمار
يبلغ إجاميل العقود التي تشمل رشكات أجنبية ازدادت بنسبة أكرب

رفعت وزارة التجارة فرض
الحظر والذي استبعد لفرتة
قصرية الواليات املتحدة من
التقديم يف مناقصات القمح يف
وقت سابق من عام .2012
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االقتصاد

الرشكات األمريكية
أكرث من ثالثة أضعاف نشاطهم
التجاري األجنبي
يف العراق يف عام .2011
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من  %80بينام كان متوسط قيمة تلك العقود منخفض 426.وملزيد
التجارة
أفادت الرشكات التي تقوم بتصدير البضائع إىل العراق مبا يف ذلك
من التفاصيل عن النشاط التجاري األجنبي حسب القطاع انظر
تلك القامئة يف الواليات املتحدة تدهور التأخريات البريوقراطية
الشكل .4.17
يف هذا الربع والتي ترتبط بإجراءات التخليص الجمريك ،وتجهيز
تضاعف نشاط الرشكات األمريكية بأكرث من ثالثة أضعاف
طلبات الحصول عىل تأشريات وغريها من اإلجراءات التي عفا عنها
نشاطها التجاري يف العراق يف  2011وحيث يوضح حجم العقود
الزمن واللوائح التجارية .وتعترب التأخريات لفرتات طويلة جزء
الحالية امل ُوقعة يف اآلونة األخرية إىل وجود حضور تجارى قوى
للواليات املتحدة وسوف يستمر يف عام  .2012حيث منا حجم هذا مقبول يف التجارة مع العراق حيث أن التوترات السياسية التي
النشاط من نحو  2مليار يف عام  .2010وقد ساعد يف هذه الزيادة سيطرت عىل الجزء األول من الربع وارتفاع حجم التبادل التجاري
كل هذا أدى إىل تفاقم األوضاع .أدى التوتر القائم بني الكيانات
الوجود البارز للواليات امل ُتحدة يف قطاع الهندسة ،والتشييد
الحكومية والذي يشمل التجارة ،ومجلس الوزراء وإقليم كردستان،
رشكات خدمات النفط السيام يف مجال النفط والغاز .تعترب رشكة
ووزارات الخارجية ،والتجارة والنفط إىل تباطؤ استخراج تأشرية
هانويل فرع من  UOPوعىل سبيل املثال فهي تقوم بتوريد
429
بتحويل
التكنولوجيا لتصميم التكسري التحفيزي وهو نظام يقوم
الدخول.
 ٥٥٫٦٧ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
النفط الخام إىل منتجات نفطية ذات قيمة عالية مثل الجازولني
٢٠١١
يف مصفاة يف النارصية وتطوير نظم الرقابة االلكرتونية يف مصفاة
427
بيجى.
 ٣٫٨٧ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
 ٢٫٧٠ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
٢٠٠٣
13.2
مبعدل
األجنبي
التجاري
النشاط
ارتفاع
من
الرغم
عىل
٢٠٠٧
مليار سنويا منذ عام  2008حيث توقع مستشاري رشكة دنيا
فرونتري هذا املستوى من النمو ليخف حدته يف عام  2012يف
أفاد أحد رجال األعامل أنه اضطر للتخيل عن عرض املعدات
428
الصناعية لرشكته يف معرض تجارى يف العراق بعد فشله يف
قطاع الكهرباء وقطاعات النفط والبرتول حيث بدأت تتضاءل.
الحصول عىل أيا من منتج له من الجامرك أو التأشريات الخاص
اجلدول 4.4
منح تراخيص جلنة استثمار احملافظات ،حسب القطاع 2011 - 2008 ،بالفنيني الالزمة إلثبات ذلك .وكذلك مل يتمكن ُمنتج عاملي رائد
القيمة
للمنتجات االستهالكية من الحصول عىل اعتامد السترياد أحدث
منالتراخيص
العدد
العروض وذلك ألن العراق مل يقم بتحديث املواصفات القياسية
مباليني الدوالرات
منالتراخيص
القطاع
للمنتجات عىل مدار  30سنة وذلك لتغطية املنتجات القامئة خالل
16,250
155
اإلسكان
430
تلك الفرتة.
6,392
136
الصناعة
كام أعربت الواليات امل ُتحدة عن توقعها يف شحن ما يقرب
4,416
192
السياحة
حوايل  120مليون دوالر 130-مليون من الدواجن إىل العراق
1,596
146
التجارة
يف عام  2012كام أعربت عن قلقلها إزاء تلف املواد الغذائية
431
املستوردة املتأخرة يف موانئ العراق.
1,053
62
الزراعة
إن نظام مرحلة ما قبل التصديق للحكومة العراقية بالنسبة
951
9
االتصاالت
للواردات مازالت مشكلة بالنسبة للمصدريني األمريكيني للمواد
317
37
اخلدمات
الغذائية إىل العراق .وقام العراق أيضا بتغيري متطلبات شهادات
املنشأ عىل الواردات والتي تتطلب إصدار الوثيقة قبل الشحن
298
2
النقل
وليس يف نقطة الدخول .ت ُرك القرار غري مؤكدا حول حالة البضائع
279
15
التعليم
التي تم شحنها بالفعل إىل العراق ولكن ليس من خالل الجامرك
263
19
الصحة
بعد .تتطلب قواعد االسترياد الجديدة وجود شهادات املنشأ لكل
213
3
الكهرباء
أجزاء مكونات املنتج امل ُصنع وهذا االحتياج الذي من امل ُحتمل
تعقيد استرياد املواد املتطورة مثل الرتبينات الحديثة والتي ميكن
136
4
وسائل اإلعالم
432
أن يكون لها عدد ال يُحىص من املكونات.
32,164
780
اإلجمالي
ويزيد من تكاليف نقل البضائع عرب ميناء أم القرص غياب
ملحوظة :اجلدول ال يشمل التراخيص االستثمارية للمشاريع املتعلقة بالنفط ،والتي تختص وزارة النفط بالتعامل
شهادة تُحقق االلتزام للمعايري السالمة الدولية امل ُتفق عليها والتي
معها.
تُدعى شهادة الشحن الدويل وأمن املنشآت املرفئية ( .)ISPSبدون
املصدر :احلكومة العراقية ،جلنة االستثمار الوطنية ،املعلومات املقدمة إلى املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،
.13/4/2012
ختم املوافقة هذا من املنظمة البحرية الدولية لألمم املتحدة
تشهد أن هذا امليناء آمن ومستقر وتفرض رشكات التأمني رسوما
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التطورات في العراق

باهظة عىل رشكات النقل البحري التي تقوم مبامرسة األعامل
التجارية يف املوانئ الغري ُمطابقة للمواصفات .ويُقدر موظفي
الواليات املتحدة أن تكلفة العراق قد تصل إىل  100مليون دوالر
433
لتنفيذ التحديثات املطلوبة.
حصلت مؤسسة هاريس عىل عقد بقيمة  51مليون دوالر
ألنظمة االتصاالت التكتيكية يف إطار برنامج املبيعات العسكرية
الخارجية من بني الرشكات األمريكية العاملة يف العراق يف هذا
الربع .وكان لرشكات الواليات املتحدة املتمركزة يف العراق نشاط
آخر يف مناطق أخرى تشمل العقارات ،والكهرباء وتشييد الفنادق
434
يف إقليم كردستان.
تأسست رشكة جدية بني الواليات املتحدة ومجلس األعامل
الكردستاين يف نيسان/أبريل لعام  2012لتسهيل التجارة للرشكات
األمريكية للقيام باألعامل يف إقليم كردستان .وتصبح املجموعة
الثالثة مجموعة الواليات املتحدة لألعامل التجارية يف العراق .تم
إنشاء مجلس األعامل للواليات املتحدة ومقره يف العراق يف عام
 2011بينام تساند غرفة التجارة األمريكية مبادرة التعاون التجاري
435
األمرييك العراقي يف العاصمة واشنطن.

الشكل 4.17

اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري اﻷﺟﻨﺒﻲ ﰲ اﻟﻌﺮاق٢٠١١ ،
ﺑﺎﳌﻠﻴﺎر دوﻻر
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$6.0
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$17.0
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8%

20%
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$4.3

ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ
$11.2

23%
ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ
$12.8
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ .ﺍﻷ}ﻗﺎﻡ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺐ.
ﺍﳌﺼﺪﺭ :ﺷﺮﻛﺔ ﺩﻧﻴﺎ ﻓﻮﻧﺘﻴﺮ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ” ,ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ٢٠١١ :ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﺎﻡ,٢٠١٢/٢ “,
ﺹ.١٤ .

أفادت الرشكات التي تقوم
بتصدير البضائع إىل العراق عن
تدهور التأخريات البريوقراطية
يف هذا الربع والتي ترتبط
بإجراءات التخليص الجمريك،
وتجهيز طلبات الحصول عىل
تأشريات وغريها من اإلجراءات
التي عفا عنها الزمن واللوائح
التجارية.
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رقابة املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

الدروس المستفادة
إعادة إعمار العراق :الدروس المستفادة
2 .2استخدام املساعدات اجلنائية الغير ُمطبقة
من التحقيقات2004-2012 ،
قانونا مثل املدققني واملفتشني لتوليد ما يؤدى
إلى حتقيقات .وكان هناك عدد من القضايا والتي مل تتم
يف نيسان/أبريل  ،2012نرش املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
تغطيتها من قبل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
ُ
العراق إعادة اإلعمار في العراق :الدروس المستفادة من
والتي تم كشف أسسها يف نتائج التدقيق أو التفتيش .وهذا
التحقيقات .2012-2004 ،يُركز هذا التقرير عىل عمليات االحتيال
أدى بدوره إىل أن يقوم املفتش العام بتشكيل فريق جنايئ
وغريها من جرائم أصحاب الياقات البيضاء التي وقعت يف سياق
يجمع بني كال من املدققني واملحققني .وقد أدى هذا الخلط
الجهد املبذول إلعادة إعامر العراق .ويثري هذا سلسلة من
ملهاراتهم إىل فتح األبواب عىل قضايا بدال من إسدال الستار
الدروس املستفادة من التحقيقات الجنائية التي قام بها املفتش
عليها.
العام الخاص إلعادة إعامر العراق والتي تضمن أمثلة توضيحية
3 .3إتباع نهج شمولي إزاء إدارة القضية والتي جتمع
للقضايا الكربى كام يقوم باقرتاح أفضل املامرسات لتحقيق
بني جهود احملققني في مسرح العمليات مع
االستقرار يف املستقبل وكذلك عمليات إعادة اإلعامر ملؤسسات
قاعدة احملققني واملدعني العاميني األمريكية .قام
التنظيم الذايت والتي ميكن أن تحد من النشاط اإلجرامي .ميكن
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتطوير االستخدام
االطالع عىل التقرير كامال من خالل املوقع االلكرتوين للمفتش
املنتظم لفيديو املؤمترات عن بُعد لتحسني تدفق املعلومات
العام الخاص إلعادة إعامر العراق.www.sigir.mil :
بني العاملني يف مقر األمم املتحدة وتلك القامئة يف العراق.
أنشئ املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بالتنسيق
وحتى تاريخ  31آذار/مارس لعام  2012أسفر عمل محققي املفتش
مع وزارة العدل ( )DoJبرنامج مل يسبق له مثيل يُدعى
العام اخلاص إلعادة إعمار العراق عن  86الئحة اتهام ،و 66إدانة وأكثر
مبادرة اإلدعاء العام للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر
من  175مليون دوالر من الغرامات ،ومصادرات ،واستردادات ،وتعويض
العراق( )SIGPROبينام قام املفتش العام بتعيني فريق إدعاء
.وغيرها من النتائج النقدية األخرى
ومساعدين قانونيني خاص به وتكون كل التفاصيل الخاصة
بهم تابعة لوزارة العدل وذلك للعمل عىل القضايا العراقية.
أفضل عشرة دروس مستفادة
وجاء تطبيق وسائل االتصال املتطورة واملبادرات النيابية
هذه تكون أهم عرشة دروس استمدها املفتش العام الخاص
بتعزيز وتحسني النتائج.
إلعادة إعامر العراق من مثانية سنوات من الخربة يف مجال
4 .4احلفاظ على العالقات القوية مع البلد الراعية
التحقيق يف الجرائم الناجمة عن برنامج إعادة إعامر العراق:
لتطبيق القانون الرسمي وذلك لدعم تطور
1 .1التأكيد على أن وكاالت تطبيق القانون لديها
القضية ،وجمع األدلة ومالحقة املشتبه بهم
خطط حتقيقيه وإجراءات مناسبة في املكان
احملتملني في البالد .التقى املفتش العام مع قادة من
قبل أن تبدأ مؤسسات التنظيم الذاتي مع
وكاالت تطبيق القانون العراقي بصفة منتظمة باإلضافة إىل
املوظفني املُدربني اللذين لديهم االستعداد اجليد
موظفي املناصب القضائية العليا .يقوم محققي املفتش العام
لتنفيذها .وعقب إنشائها تبنى املفتش العام الخاص
الخاص إلعادة إعامر العراق بالحفاظ عىل االتصال املنتظم
إلعادة إعامر العراق القواعد واإلجراءات ملكتب املفتش العام
مع وكالء لتطبيق القانون يف املجتمع العراقي .عززت هذه
بوزارة الدفاع ( )DoD OIGولكنها مل تكن مالمئة للعمل
االتصاالت متعددة املستويات من تطور القضية مع وجود
ضمن بيئة الطوارئ .ومع مرور الوقت ط َور املفتش العام
تأثري مفيد لتعزيز العالقات الثنائية األمريكية العراقية .عالوة
الخاص إلعادة إعامر العراق مجموعته الخاصة من القواعد
عىل ذلك فقد سمحوا بفرصة تدريب لبناء القدرات والتي
واإلجراءات والتي تتامىش مع اإلعدادات التي واجهها يف
قدمها املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ملوظفي
العراق .وعىل صعيد املوظفني اعرتف املفتش العام الخاص
مكتب املفتش العام العراقي.
إلعادة إعامر العراق أن محققي مؤسسات التنظيم الذايت
5 .5نشر قوى داخل البلد مع وجود موظفي
ينبغي أن يكون لديهم الخربة يف الكشف عن االحتيال
التحقيق ويكون النشر على نطاق واسع
وجرائم أصحاب الياقات البيضاء.
وبانتظام بالتواصل مع املنظمات احلكومية
األمريكية في نشر أنشطة التوعية ضد
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عمليات االحتيال .ارتبط نجاح املفتش العام الخاص
9 .9التعامل مع وكاالت تطبيق القانون للدول
إلعادة إعامر العراق مببدأ أسايس وهو لعمل القضايا يجب
الشريكة ملالحقة اجملرمني غير األمريكيني .تشتمل
أن تكون هناك .العمل عىل محاولة تطوير األدلة استنادا ً إىل
عادة مؤسسات التنظيم الذايت عىل ائتالف دويل مام يعنى
"الحمالت" لن يسفر عن النتائج الرضورية كام أنها لن تشكل
وجود مجموعة من األفراد متعددي الجنسيات ضمن جهود
رادعاً للجرمية .وجود نظرة مستقبلية أمر حاسم لردع الجرمية،
اإلعامر .وكان هذا هو الحال يف العراق .ط َور املفتش العام
تطور األدلة والقبض عىل املجرمني .اإلبقاء عىل وجود خط
الخاص إلعادة إعامر العراق العالقات مع وكاالت تطبيق
ساخن عىل نطاق واسع لإلبالغ املجهول عن املخالفات هو
القانون عن طريق تحالف مجموعة من البلدان التي تقوم
املفتاح لتطوير القضية.
بإصدار املالحقات القضائية والنيابية لغري أفراد الواليات
6 .6جتنب وجود املعارك البيروقراطية بني وكاالت
املتحدة يف سلطاتهم القضائية يف موطنهم.
تطبيق القانون من خالل بناء نهج لفرق العمل
1010تطوير برامج مبتكرة تستهدف حتقيق
والتي جتمع جميع الوكاالت معا ً حول مهمة
احتياجات معينة ملؤسسات التنظيم الذاتي.
تطبيق القانون .تُعزز فرق عمل التحقيق من إدارة
قام املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق لقيادة التحقيق
القضية .تتطلب الفوىض امل ُحتملة الناجمة عن مؤسسات
بعمل سلسلة من الربامج من أجل حل املشاكل الناجمة
التنظيم الذايت تحسني التكامل بني جميع الوكاالت األمريكية
عن مرشوع إعادة إعامر العراق .يستخدم البعض النهج
العاملة يف مرسح العمليات مبا يف ذلك تطبيق القانون.
املشرتك بني األفراد بينام يستخدم البعض األخر هذا النهج
نتجت نجاحات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
بني الوكاالت .إضافة إىل ذلك أكد املفتش العام الخاص إلعادة
بوجه عام عن فعالية العمل الجامعي من خالل تحقيق مهمة
إعامر العراق أهمية استخدام عمليات التعليق والحرمان يف
قوة التحقيقات ،وعىل الصعيد الرئييس من حيث التعاون
كبح جامح املتعاقدين التعسفيني .وكانت وراء هذه الجهود
والتنسيق والفصل بني القضايا وعىل الصعيد امليداين العمل
املبتكرة هدف سامي وهو العمل عىل حامية مصالح دافعي
عىل تحقيق أقىص قدر من املوارد املتاحة للتحقيق.
الرضائب من خالل العمل عىل هذه القضايا بكفاءة وفعالية.
7 .7التأكيد على املرونة من ناحية متطلبات
املوظفني ،وعدد املوظفني وإجراءات التوزيع .قدم
أفضل الممارسات
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق قانون التمكني
يقرتح املفتش العام الخاص إلعادة عامر العراق أفضل سبع
الذي أنشأ أول مكتب عام للمفتش الخاص يف تاريخ الواليات مامرسات ،وتنفيذ ما يساعد عىل الحد من الهدر ،واالحتيال
املتحدة وقدم أيضا مرونة التوظيف والسامح إلدارة ديناميكية وإساءة استخدام أموال دافعي الرضائب للواليات املتحدة ملستقبل
ملوظفي التحقيقات .تعترب اللوائح القياسية للحكومة
مؤسسات التنظيم الذايت والتي جاءت نتيجة للخربة الواسعة
األمريكية غري مجدية الستخدامها يف البيئات ذات املتطلبات والتي تطورت من خالل أكرث من  600تحقيق نجمت عن مرشوع
الصعبة ملؤسسات التنظيم الذايت  .يتعني وجود مرونة قانونية إعادة إعامر العراق:
لتكون قاعدة لإلدارة واملوظفني اللذين يقوموا مبامرسة جهود
•بدء املراقبة في وقت مبكر .يجب عىل الكيانات
تطبيق القانون الحاكم امل ُنفذة خالل عمليات الطوارئ سواء
املرتبطة بالتحقيق تطوير برامج لدمج عمليات املراقبة يف
تحققت من خالل إنشاء مكتب مفتش عام خاص دائم
مرسح العمليات مبجرد بدء التخطيط لحاالت الطوارئ .ينبغي
لعمليات الطوارئ الخارجية والتي تكون منظورة اآلن أمام
عىل وكاالت تطبيق القانون الفيدرايل التعاون لعمل قاعدة
الكونجرس أو بعض املهام االنتقالية للمفتش العام الخاص.
بيانات تعاقدية متكاملة تتضمن معلومات عن أنشطة التعاقد
8 .8إعطاء األولوية الستخدام تقنيات املعلومات
السابقة وذلك لتحديد أفضل لبؤر التوتر امل ُحتملة يف وقت
االستخبارية اجلنائية وتطوير اخملبرين في
مبكر.
الخاص
مسرح العمليات .متتع مكتب املفتش العام
مقدما .التواجد بقوة يف مرسح العمليات
وكالء
نشر
•
ً
بنجاح ملحوظا وذلك عن طريق عمل قضايا يف العراق من
يعمل عىل ردع الجرمية خالل مؤسسات التنظيم الذايت .إن
خالل اللدغات الالسعة املسترتة ،ومخربين وسائل االتصال
محاولة إحباط السلوك السيئ يف موقف فوضوي مع مجموعة
وتعيني مجموعة متنوعة من أصحاب القدرات التقنية .يعمل
من املحققني ذوات املعرفة القليلة حيث يقوموا بالتناوب من
استخدام فريق العمل عىل تحسني نسبة النجاح هذه وغريها
وإىل ببساطة لن ينجح .يجب أن يكون هناك حضور مستمر
من تقنيات تطبيق القانون .ويكون املبدأ املوجه أو الشعار
واستخدام واسع النطاق وملحوظ لتطبيق القانون لوقف
هو كلام كان ذلك ممكناً العمل عىل جلب أدوات التحقيق
الجرمية والقبض عىل مرتكبيها.
األمريكية خالل مؤسسات التنظيم الذايت بغض النظر عن
•التدخل مع التعليم .تتواجد مؤسسات التنظيم الذايت يف
املصاعب التي جسدتها البيئة.
البيئات التي تقدم إغراءات واضحة للعقول اإلجرامية .وهناك
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حاجة تدريبية للتوعية عن عمليات االحتيال لجميع موظفي
الحكومة واألفراد املتعاقدين العاملني يف مؤسسات التنظيم
الذايت .ينبغي عىل وزارة العدل نرش اإلدانات لالستفادة من
قيمتها الرادعة.
•دمج جهود تطبيق القانون .قد تشتمل الوكاالت ذات
السلطة القضائية عىل تحقيقات مؤسسات التنظيم الذايت عىل
مكاتب املفتش العام فضال عن وزارة الدفاع ،ووزارة الخارجية،
ووزارة العدل ،ومصلحة الرضائب ،ومكتب التحقيقات
الفيدرايل ومركز معلومات البيئة .يجب التخطيط املسبق
املتكامل لهذا التنوع الواسع لوكاالت تطبيق القانون للعمل
معاً بشكل جيد .وجود مفتش عام خاص لعمليات الطوارئ يف
الخارج يُسهل من هذا التخطيط التكاميل.
•استخدام فرق عمل .يُحسن وجود فريق عمل تحقيقات
من احتامالت النجاح يف القضايا الجنائية حيث ت ُعزز مجموعة
املوارد من هذا الجهد .ال ميتلك كل مكتب يُطبق القانون
املوارد التي تحافظ عىل مجموعة كبرية من القدرات التقنية.
يُحسن وجود عمليات مشرتكة متكاملة من املقر الرئييس إىل
املستويات امليدانية نتائج التحقيق العاملية كام أنها ت ُحسن
النتائج يف العامل العسكري.
•تعيني محققني من ذوى اخلبرة في مجال
االحتيال .عىل الرغم من أنه قد تتنوع املتطلبات الخاصة
اعتامدا ً عىل طبيعة مؤسسات التنظيم الذايت اآلن معظم
املحققني يجب أن يكون لديهم معرفة جوهرية إلجراءات

التعاقد امل ُعقدة ،واملعامالت املالية وما شابه ذلك .وهذا يعنى
إىل أن وجود خرباء يف جرمية أصحاب الياقات البيضاء يف البلد
ينتج عنه مزيد من اإلدانات .غالبا ما تنرش وكاالت التحقيق
التي تعمل يف العراق وكاالت عدميي الخربة أو ترسل كبار
محققني من ذوى الخربة املهنية الغري سديدة.
•تكريس وكالء نيابة أو مدعني محددين .إن تجربة
معالجة اإلشارة والتي تتبع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق تقوم بتعيني وكالء نيابتها وتوظفهم يف وزارة العدل
وثبت بشكل واضح الحكمة املوجهة للقدرات النيابية .بعد
تشكيل مبادرة اإلدعاء للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق نجد أنه ارتفعت معدالت اإلدانة للمفتش العام الخاص
إلعادة إعامر العراق .تطور األحداث بشكل رسيع يف عمليات
الطوارئ ،ووجود فريق خاص من النيابة العامة يُركز عىل
العملية يضمن وجود نتائج أفضل◆ .
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عمليات تدقيق المفتش العام الخاص إلعادة
إعمار العراق
منذ آذار/مارس  ،2004أصدر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق  210تقرير .كام أصدر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق أربعة تدقيقات  -منذ األول شباط /فرباير حتى الثالثني من
نيسان/إبريل لعام  - 2012تتناول مسائل إعادة اإلعامر التالية:
•مساءلة سلطة االئتالف املؤقتة ( )CPAعن مدفوعات نظام
تحويل األموال اإللكرتوين ( )EFTالتي أُجريت يف عامي 2003
و 2004باستخدام اإلعتامدات املالية صندوق التنمية العراقي
(.)DFI
•سواء كان فيلق املهندسني بالجيش األمرييك ( )USACEلديه
التزامات غري ُمصفاة عىل  55عقدا ً منهياً ،وإذا كان قد أجرى
املُراجعة املطلوبة بشأن االلتزامات غري امل ُصفاة للعقود يف
العراق التي تنتهي مدتها يف  31كانون الثاين/يناير .2012
•وضع املليار ونصف مليار دوالر أمرييك امل ُخصصني لصندوق
قوات األمن العراقية ( )ISFFعن طريق قانون استمرار
امل ُخصصات الدفاعية والسنوية لعام ( 2012القانون العام
 )10-112واملتاحة لالستخدام يف السنوات املالية  2011و
.2012
•وضع تقدم وزارة الخارجية ( )DoSيف تنفيذ توصيات املفتش
العام الخاص إلعادة إعامر العراق بخصوص برنامج صندوق
االستجابة الرسيعة ( )QRFالذي أدارته والذي يصل إىل 125.1
مليون دوالر أمرييك.
للحصول عىل قامئة مبنتجات التدقيق هذه ،انظر الجدول .5.1
لدى املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق تسعة تدقيقات
ُمعلنة أو جارية ،باإلضافة إىل تدقيقات أخرى من امل ُتوقع بدئها يف
ربع السنة الحايل .يقوم املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
بتنفيذ أعامل التدقيق وفقا ملعايري التدقيق الحكومية املتعارف
عليها.

تدقيقات المفتش العام
إلعادة إعمار العراق
المكتملة في هذا الربع
السنوي

صندوق تنمية العراق :تضاءلت الضوابط املالية اخلاصة
بسلطة االئتالف املؤقتة بشأن مدفوعات نظام حتويل األموال
اإللكتروني مبرور الوقت
()SIGIR 12-013, 4/2012

مقدمة
تم تأسيس سلطة االئتالف املؤقتة يف أيار/مايو  2003لتوفري
حكم مؤقت للعراق .قام القرار  1483ملجلس أمن األمم املتحدة
بإنشاء صندوق التنمية العراقي وأسند إىل سلطة االئتالف املؤقتة
املسؤولية الكاملة إلدارته .تضمن صندوق التنمية العراقي إيرادات
مبيعات النفط والغاز العراقي ،بعض الزيوت املتبقية من رواسب
األغذية واألصول الوطنية التى متت إعادتها .وقد تم استخدامه -
جزئياً  -من أجل إغاثة العراق وجهود إعادة اإلعامر.
وخالل مدة إدارة سلطة االئتالف املؤقتة التي استمرت حوايل
أربعة عرش شهرا ً ،كان لديها حق الترصف يف  20.7مليار دوالر من
اإلعتامدات املالية لصندوق التنمية العراقي باإلضافة إىل توجيه
نفقات بحوايل  14.1مليار دوالر أمرييك .وقد كان لدى مدير
سلطة االئتالف املؤقتة السلطة لتوجيه بنك االحتياط الفدرايل
يف نيويورك ( )FRBNYلتقديم مدفوعات نظام تحويل األموال
اإللكرتوين من الحساب الرئييس لصندوق التنمية العراقي من
أجل أنشطة إعادة اإلعامر .ت ُبني سجالت بنك االحتياط الفدرايل
يف نيويورك أن املدير قد وجه حوايل  1,100من مدفوعات نظام
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رقمالتقرير

عنوانالتقرير

013-12

صندوق تنمية العراق :تضاءلت الضوابط املالية اخلاصة بسلطة االئتالف املؤقتة بشأن مدفوعات نظام حتويل األموال اإللكتروني مبرور الوقت

2012/4

014-12

اإلعتمادات املالية املتبقية املُستخدمة أو املحُررة لفيلق املهندسني باجليش األمريكي على العقود املُنهاة

2012/4

015-12

تقرير مؤقت بشأن خطط إنفاق صندوق ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ للسنوات املالية 2012-2011

2012/4

016-12

املُراجعة املؤقتة للتقدم املحُرز من قِبل وزارة اخلارجية في تنفيذ توصيات املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق التي تتناول ضوابط إدارة اإلعتمادات
املالية لبرنامج صندوق االستجابة السريعة

2012/4

 Iتقرير إلى الكوجنرس  30 Iنيسان/أبريل2012 ،

تاريخ اإلصدار

رقابة املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

لربنامج الغذاء العاملي وواحد إلصدار خطاب االعتامد – واحتوت
تحويل األموال اإللكرتوين التي بلغ مجموعها  5.9مليار دوالر
أمرييك من اإلعتامدات املالية لصندوق التنمية العراقي من متوز /األربعة عىل امل ُستندات الالزمة لدعم املدفوعات .وبشكل عام،
كان هناك  11مستندا ً من أصل  75مستند ( )%14.6مفقودين من
يوليو  2003حتى حزيران/يونيو  .2004وقد قُدمت مدفوعات
الخمس وعرشين دُفعة امل ُتبقية التي متت مراجعتهم ،وهم عبارة
نظام تحويل األموال اإللكرتوين ملجموعة متنوعة من املواد
عن 9 :من مدفوعات نظام تحويل األموال اإللكرتوين كانوا تقارير
والخدمات ،مثل :املنتجات النفطية ،األسلحة النارية والذخائر،
فحص وتسلم املواد مفقودة واثنني كانوا فواتري بائع مفقودة.
الشاحنات واملركبات األخرى ،معدات مكافحة الحرائق ،األغذية
باإلضافة إىل ذلك ،وجد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
امل ُتعلقة بالحج ،السكن و نفقات النقل.
أن  24من أصل  25من السندات العامة ( )%96مل تكن موقعة
بدأ املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق هذا التدقيق
ومصدقة بشكل صحيح .وقد كانت امل ُستندات املفقودة تدعم
فست بشكل
لتحديد إذا ما كانت سلطة االئتالف املؤقتة قد رَّ
املدفوعات ألجل املواد الكيميائية واملعدات الزراعية ،واملعدات
صحيح استخدامها لـ  5.9مليار دوالر أمرييك يف مدفوعات نظام
الكهربائية ومواد البناء وغاز الربوبان ،والسيارات ،ومنتجات
تحويل األموال اإللكرتوين التي تم إجرائها باإلعتامدات املالية
الوقود والسكن امل ُتعلق بالحج والتي بلغ مجموعها  11.2مليون
لصندوق التنمية العراقي.
دوالر ،أو حوايل  ٪19.5من القيمة اإلجاملية لهذه املدفوعات
الخمس وعرشين.
النتائج
قام املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتوسيع نطاق
فس املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق معظم
وقد رَّ
امل ُستندات املالية املطلوبة التي تدعم دفعات التحويل اإللكرتوين مراجعته ل ُيغطي  21دُفعة إضافية  12 -دُفعة لألنشطة امل ُتصلة
املقدمة يف عام  ،2003ولكن العديد من امل ُستندات املطلوبة التي بالحج و  9للحصول عىل األسمدة واملبيدات الحرشية -وذلك
تدعم املدفوعات التي متت مراجعتها لعام  2004كانت مفقودة .بسبب نسبة الوثائق الهامة املفقودة من ملفات مدفوعات عام
 .2004تبني عرب املُراجعة املوسعة التي قام بها املفتش العام
عموماً ،راجع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق  75من
مدفوعات نظام تحويل األموال اإللكرتوين التي بلغ مجموعها  1.3الخاص إلعادة إعامر العراق أن  %94.4من امل ُستندات التي تدعم
مليار دوالر أمرييك  25 -دفعة من عام  2003و 50من عام  12 -2004من املدفوعات امل ُتصلة بالحج  -والتي بلغ مجموعها 40.4
ووجد أن امل ُستندات املالية املفقودة يف عام  2004أكرث بكثري من مليون دوالر أمرييك  -مفقودة ،وأن  %37من امل ُستندات التي
 .2003بحث املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق عن ثالثة تدعم  9من مدفوعات األسمدة واملبيدات  -والتي بلغ مجموعها
ُمستندات مالية لكل ملف مدفوعات :سندات عامة ،تقرير فحص  15.8مليون دوالر أمرييك  -مفقودة .ويف امل ُجمل ،كان هناك
 %69.8من امل ُستندات املطلوبة مفقودة من هذه العينة املوسعة.
وتسلم املواد ،وفاتورة البائع .إن تقرير فحص وتسلم املواد وهو
مل يَخلُص املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق إىل أن ما يُثري
مفتاح ضامن أن امل ُنتجات أو الخدمات التي ُد ِف َع مثنها قد تم
استالمها ،كان من أكرث امل ُستندات املفقودة يف معظم األحيان .وقد ُمسائالت خطرية ليس االحتيال والتبديد ،أو سوء االستعامل الذي
وقع نتيجة لل ُمستندات املفقودة ،بل عدم وجود امل ُستندات املالية
كشفت ُمراجعة امللفات لخمس وعرشين من مدفوعات نظام
تحويل األموال اإللكرتوين التي أُجريت يف عام  2003عن احتوائها الرئيسية التي تدعم املدفوعات.
كلها تقريباً عىل الثالث ُمستندات التى تدعم كل دُفعة .وبشكل
التوصيات
عام ،كان هناك ثالث ُمستندات فقط مفقودة من الخمسة
وبالتايل ،فال يتضمن هذا التقرير أي توصيات.
وسبعني مستند املطلوبني ( )%4من الخمس وعرشين دُفعة
التى متت مراجعتهم .عىل أية حال ،ألن كل امل ُستندات املفقودة
تعليقات اإلدارة
هى تقارير فحص وتسلم املواد ،ليس يف وسع مفتش العام
ووردت تعليقات اإلدارة يف التقرير النهايئ ،والذي يوجد يف موقع
الخاص إلعادة إعامر العراق التأكُد من أن املواد التى دُفع مثنها
املفتش العام إلعادة إعامر العراق عىل االنرتنت.www.sigir.mil .
قد تم استالمها .وتضمنت هذه املواد نفط التوربينات ،النفط
الهيدرولييك و  10,000من األسلحة التي تحمل باليد التي تبلغ
قيمتها  4.7مليون دوالر أو حوايل  %19.6من القيمة اإلجاملية من
مدفوعات عام  2003التى تم تدقيقها.
اإلعتمادات املالية املتبقية املُستخدمة أو املحُررة لفيلق
ً
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إعامر
عالج املفتش العام الخاص إلعادة
املهندسني باجليش األمريكي على العقود املُنهاة
ُ
من مدفوعات نظام تحويل األموال اإللكرتوين التي أجريت يف عام ()SIGIR 12-014, 4/2012
 ،2004ووجدت وثائق مفقودة أكرث بكثري من تلك املفقودة يف
ملفات عام  .2003راجع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق مقدمة
 4من أكرب  10مدفوعات لصندوق التنمية العراقي –  3مدفوعات
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ذا هو تقرير املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق الثالث
بخصوص نتائج إنهاء وزارة الدفاع األمريكية ( )DoDلعقود إعادة
إعامر العراق .لقد نظر التقريران السابقان يف ضوابط وكاالت
وزارة الدفاع عىل العقود امل ُنهاة وإذا ما كانت اإلعتامدات املالية
للواليات املتحدة قد بُددت نتيجة إلنهاء العقود 436.وركّز تقرير
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق الصادر يف كانون
الثاين/يناير لعام  2012عىل الخمسة وخمسني عقد إعادة اإلعامر
الذين قام فيلق املهندسني بالجيش األمرييك بإنهائم من كانون
الثاين/يونيو  2008وحتى نيسان/إبريل  ،2011ولكن املعلومات
بشأن وضع اإللتزامات غري امل ُصفاة للعقود مل تَكًن ُمتاحة يف ذلك
الوقت .ينظر هذا التقرير يف إذا ما كان لفيلق املهندسني بالجيش
األمرييك إلتزامات غري ُمصفاة عىل الخمسة وخمسني عقد الذين
تم إنهائهم.
يتم تسجيل اإللتزامات عندما يُربِم وكيل ُمعتمد للحكومة
الفدرالية إتفاقية ملزمة قانونياً لرشاء سلع أو خدمات معينة.
باستالم الفواتري والقيام باملدفوعات ،تقل االلتزامات امل ُسجلة
بقيمة مساوية ملبالغ املدفوعات ،كام يقل الرصيد امل ُشار إليه
بإسم االلتزامات غري امل ُصفاة .يجب تحرير اإلعتامدات املالية
التي مل يعد هناك حاجة إليها .باإلضافة إىل ذلك ،تتطلب الفقرة
 080401من الفصل  8من املجلد  3يف الئحة اإلدارة املالية لوزارة
الدفاع أن يُجري أصحاب اإلعتامدات املالية  -مبساعدة مكاتب
املحاسبة الداعمة  -مراجعات ثلث سنوية لإللتزامات الخاملة،
اإللتزامات غري املصفاة ،حسابات الدفع ومعامالت حسابات
القبض من أجل التأكُد من توقيتها ودقتها واكتاملها .يتم االنتهاء
من املراجعات كل سنة خالل الفرتات امل ُقسمة إىل أربعة أشهر
والتي تنتهي يف  31كانون ثاين/يناير و  31أيار/مايو و 30أيلول/
سبتمرب.
النتائج
وجد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أن فيلق املهندسني
بالجيش األمرييك ليست لديه إعتامدات مالية متبقية للخمسة
وخمسني عقدا ً الذين تم إنهائهم .وقد أظهرت تقارير من نظام
اإلدارة املالية لفيلق املهندسني بالجيش األمرييك أن اإلعتامدات
املالية امللتزم بها قد تم استخدامها إما للدفع للمقاولني أو قد تم
تحريرها ،مام مل يرتك أرصدة عىل اإلطالق ألجل  46عقدا ً من أصل
 55عقدا ً .أما بالنسبة للعقود التسعة الباقية ،فقد رصح مسؤولو
فيلق املهندسني بالجيش األمرييك أنه مل تحدث معامالت مالية
بعد أن تم االلتزام باإلعتامدات املالية ،وبالتايل قام فيلق املهندسني
بالجيش األمرييك بتحرير اإلعتامدات املالية .عىل أية حال ،نظام
اإلدارة املالية ال يمُ كنه إصدار تقرير وضع االلتزامات الذي يُ َّد ِعم
تلك املعلومات .ومع ذلك ،أكدت ُمراجعة املفتش العام الخاص
إلعادة إعامر العراق مللفات العقود التسع أنه مل تحدث معامالت
مالية بعد أن تم االلتزام باإلعتامدات املالية ُ ،م َد ِعم ًة لترصيحات
مسؤويل فيلق املهندسني بالجيش األمرييك.
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باإلضافة إىل ذلك ،قام فيلق املهندسني بالجيش األمرييك بإجراء
ُمراجعة لاللتزامات غري املصفاة للعقود يف العراق للفرتة التي
تنتهي يف  31كانون الثاين/يناير  ،2012وفقاً ل الئحة اإلدارة املالية
لوزارة الدفاع .وقَّع مسؤول املوازنة يف منطقة الرشق األوسط
 الخاص بفيلق املهندسني بالجيش األمرييك  -عىل بيان إقرار"املُراجعة الثلث سنوية" يف  7شباط/فرباير  .2012غطت املُراجعة
ِ 3441سجالً بلغت قيمتهم اإلجاملية أكرث من  956مليون دوالر
أمرييك.
التوصيات
ال يتضمن هذا التقرير أي توصيات.
تعليقات اإلدارة
ألن هذا التقرير ال يتضمن توصيات ،فلم يَكُن مطلوباً من الهيئة
املسؤولة تقديم تعليقات وهو ما فعلته.
تقرير مؤقت بشأن خطط إنفاق صندوق ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
للسنوات املالية 2011-2012

()SIGIR 12-015, 4/2012

مقدمة
يتناول هذا الخطاب وضع املليار ونصف دوالر أمرييك امل ُخصصني
لصندوق ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ من أجل أنشطة وزارة الدفاع
لتدريب وتجهيز وتقديم الصيانة والدعم لقوات األمن العراقية
( 437 .)ISFيف السنوات املالية  2011و .2012وعىل وجه التحديد،
يتناول هذا التقرير املؤقت وضع إلتزامات صندوق قوات األمن
العراقية لعامي  2011و 2012التي قُدمت ابتداءا ً من  20آذار/
مارس  ،2012وخطة مكتب التعاون األمني العراقي ()OSC-I
إللزام اإلعتامدات املالية امل ُخصصة املتبقية قبل أن تنتهي يف 30
أيلول/سبتمرب  ،2012باإلضافة إىل ُمساهامت الحكومة العراقية
( )GOIامل ُطابقة لهذه امل ُشرتيات .يواصل املفتش العام الخاص
إلعادة إعامر العراق فحوصاته العتامدات صندوق قوات األمن
العراقية لعامي  ،2011/2012ألن قدرا ً كبريا ً من التمويل ال يزال
متاحاً ،وخطط اإلنفاق املُراجعة مل يتم اإلنتهاء منها حتى اآلن.
وسيتم نرش هذه النتائج يف وقت الحق من هذا العام.
النتائج
اعتبارا من  20آذار/مارس  ،2012التزم مكتب التعاون األمني
العراقي بأكرث من  243.1مليون دوالر أمرييك ،أو  %16من املليار
والنصف امل ُخصصني لصندوق قوات األمن العراقية لعامي 2011
و ،2012وأنفقت حوايل  206.13مليون دوالر أمرييك للقيام
بثالثني عملية رشاء لسلع مثل :مثل الذخرية ،مناظري للرؤية
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الليلية ،سيارات إطفاء ،عربات مدرعة وقطع الغيار والتدريب
ومجموعات الصيانة واإلدامة املرفقة بها ،والسفر.
ساهمت الحكومة العراقية بحوايل  124.67مليون دوالر
أمرييك يف ست من الثالثني عميلة رشاء 438،والتي كان من
ضمنها  118.05مليون دوالر أمرييك لدعم ُمعدات وزارة الدفاع.
يقيض قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة املالية  2011بأال
يزيد اإلعتامد املايل لصندوق قوات األمن العراقية عن  %80من
التكاليف ،باستثناء تلك السلع والخدمات امل ُعفاة من مطلب
تقاسم التكاليف .وبالتايل ،سوف يكون ُمتوقعاً من الحكومة
العراقية ومصادر التمويل األخرى أن تقوم بتوفري ما ال يقل عن
 %20من التكاليف .وترتاوح نسبة ُمساهمة الحكومة العراقية
بتقاسم التكاليف من  %48إىل  %62من إجاميل قيمة املشرتيات
لعمليات الرشاء الست هذه .لقد تم دفع تكلفة عمليات الرشاء
األربع وعرشين األخرى بالكامل من اإلعتامدات املالية لصندوق
قوات األمن العراقية لعامي  2011و ،2012وذلك ألنها كانت
ُمعفاة من مطلب تقاسم التكاليف.
وقد الحظ مسؤويل وزارة الدفاع العديد من التحديات يف
إلزام صندوق قوات األمن العراقية لعامي  2012/2011قبل إنتهاء
صالحيته .والحظوا أن مكتب التعاون األمني العراقي و الحكومة
العراقية يستغرقان شهورا ُ إلنهاء األشياء املُراد رشاؤها والستكامل
األعامل الورقية الالزمة ،وأن صندوق قوات األمن العراقية لعامي
 2012/2011مل يتم تقسيمه حتى أيار/مايو  ،2011وأن مكتب
التعاون األمني العراقي مل يحصل عىل السلطة الرسمية إللزام
تلك اإلعتامدات املالية حتى شباط/فرباير لعام  .2012باإلضافة
إىل ذلك ،ذكر مسؤويل مكتب التعاون األمني العراقي أنهم كانوا
يُركزون عىل إغالق التمويالت من األعوام السابقة ،وأنهم يُعانون
من نقص املوظفني بالنظر إىل عدد القضايا التي يَتولونها ،ولكنهم
بالرغم من ذلك واثقني من أنهم سيكونون قادرين عىل إلزام
ُمعظم صندوق قوات األمن العراقية لعامي  2012/2011امل ُتبقي
بحلول  30أيلول/سبتمرب .2012
ويف أيار/مايو  ،2011أ َعدت القوات األمريكية يف العراق
( )USF-Iخطة نشاط مايل ت ُفصل كيف سيتم إنفاق املليار
ونصف دوالر أمرييك املوجودين يف صندوق قوات األمن العراقية
لعامي  .2012/2011ومع ذلك ،يف ترشين األول/أكتوبر لعام
 ،2011أبلغ القائد العام للقوات األمريكية يف العراق وزير الدفاع
بأنه لن تكون هناك حاجة ملبلغ  500مليون دوالر أمرييك ،وأن
اإلنقاص لن يُقلل بشكل كبري من التطور امل ُستمر لقوات األمن
العراقية .واستند هذا القرار عىل ُمراجعة ملتطلبات قوات األمن
العراقية ،النظر يف االنتقال إىل متويل برنامج التمويل العسكري
الخارجي ،وصعوبة الحصول عىل التزام الحكومة العراقية من
لبناء اللوجستيات ،الصيانة والقدرات املؤسسية ،وإلدامة وصيانة
امل ُعدات.
يف شباط/فرباير لعام  ،2012أعد مكتب التعاون األمني العراقي
خطة جديدة للنشاط املايل لتحقيق املستوى األدىن  -والذي يبلغ

مليار دوالر أمرييك  -بعد أن توىل مسؤوليات تطوير قوات األمن
العراقية من القوات األمريكية يف العراق .ستتم كل عمليات
اإلنقاص تقريباً من السلع والخدمات التي كان مقررا ً يف األصل
أن ت ُقدم إىل قوات وزارة الدفاع ،مع إنقاص  3.4مليون دوالر
أمرييك فقط من الدعم املخطط لقوات وزارة الداخلية .ولكن،
ذكر مسؤويل مكتب التعاون األمني العراقي أن االتصاالت األخرية
مع الحكومة العراقية ت ُشري إىل وجود التزام ُمجدد باللوجستيات
والصيانة واإلدامة .ويُق َِّدر مسؤويل مكتب التعاون األمني العراقي
اآلن بأنه عىل هذا النحو ميكنهم إلتزام ما بني  1.10و 1.15مليار
دوالر أمرييك بحلول  30أيلول/سبتمرب  ،2012ولكنهم مل يقوموا
بعد بتحديث خطة اإلنفاق.
وطلب مساعد وزير الدفاع األمرييك (املراقب املايل) موافقة
الكونجرس  -وحصل عليها  -عىل إعادة برمجة صندوق قوات
األمن العراقية الحتياجات اإلدارة األخرى التي ت َ ْبلُغ  345مليون
دوالر أمرييك ،وذلك نتيجة للتخفيض امل ُخطط له يف نفقات
صندوق قوات األمن العراقية .ويُراجع حالياً املفتش العام الخاص
إلعادة إعامر العراق تفاصيل طلب إعادة الربمجة وسوف يَذكُر
ُمالحظاته املتعلقة بها يف تقرير املتابعة.
التوصيات
ال يتضمن هذا التقرير أي توصيات.
تعليقات اإلدارة
ووردت تعليقات اإلدارة يف التقرير النهايئ ،والذي يوجد يف موقع
املفتش العام إلعادة إعامر العراق عىل االنرتنت.www.sigir.mil .
املُراجعة املؤقتة للتقدم املحُرز من ِقبل وزارة اخلارجية في تنفيذ
توصيات املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق التي تتناول
ضوابط إدارة اإلعتمادات املالية لبرنامج صندوق االستجابة
السريعة
()SIGIR 12-016, 4/2012

مقدمة
هذا الخطاب يتناول ُمراجعة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق للتقدم امل ُحرز من ِقبل وزارة الخارجية يف تنفيذ توصيات
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق التي تم إصدارها
يف  27نيسان/أبريل  2011يف تقرير التدقيق امل ُتعلق بربنامج
صندوق االستجابة الرسيعة 439.أنشأت وزارة الخارجية برنامج
صندوق االستجابة الرسيعة يف عام  2007لتوفر فرق إعادة إعامر
املحافظات مع وسيلة مرنة لتمويل املشاريع املحلية ،والتي غالباً
ما تكون نقدا ً أو من خالل املنح البالغة الصغر أو الصفقات
املبارشة التي من شأنها تعزيز التنمية االقتصادية واالجتامعية يف
العراق .ويف ذلك التقرير ،وجد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
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اخلاص إلعادة إعمار العراق ،www.sigir.mil ،وسيتم
ُمناقشتها يف التقرير ربع السنوي التايل يف متوز/يوليو .2012

العراق أن حفظ السجالت الخاصة باملشاريع من عام  2007حتى
عام  2008كان سيئاً ،وأن العديد من امللفات امل ُتاحة مل تتضمن
توثيقاً لنتائج املرشوع والستخدام اإلعتامدات املالية .وخلص
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق إىل إنه بدون توثيق
وتحليل لتلك امل ُستندات ،وزارة الخارجية ال يمُ كنها التأكُد من أنه عمليات التدقيق الجارية
تم إكامل تلك املشاريع أو أن اإلعتامدات املالية مل ت َِضع أو تُرسق .والمخطط لها
واألكرث أهمية هو أن املُراجعة لل ُمستندات امل ُتاحة يف امللفات
أثارت تساؤالت خطرية حول احتاملية وجود نشاط احتيايل.
ويجري املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق عمليات
وأصدر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق توصيات مل ُعالجة التدقيق والتي تقيّم األداء االقتصادي والكفاءة والفعالية ونتائج
أوجه القصور هذه .وبالتايل ،فإن الهدف من تدقيق امل ُتابعة هذا
برامج إعادة إعامر العراق ،ويف كثري من األحيان ،يتم ذلك مع
هو تحديد إىل أي مدى تم تنفيذ توصيات املفتش العام الخاص
الرتكيز عىل مدى كفاية الرقابة الداخلية واحتاملية وجود التزوير
إلعادة إعامر العراق مل ُعالجة هذه امل ُشكالت الخطرية.
واإلهدار وإساءة االستعامل .وقد تضمن هذا سلسلة من تدقيقات
عقود ُمركزة لعقود إعادة إعامر العراق الرئيسية ،والتي دعمت
النتائج
استجابة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق لتعليامت
رصح مسؤولون من مكتب وزارة الخارجية لشئون الرشق األدىن الكونجرس بإجراء "التدقيق الجنايئ" لنفقات الواليات املتحدة
و َّ
( )NEAأنهم قد وجدوا أن ُمعظم امل ُستندات التي ذكرها املفتش املرتبطة بإعادة إعامر العراق .باإلضافة إىل ذلك ،أجرى املفتش
العام الخاص إلعادة إعامر العراق كانت مفقودة ،وأنهم أدخلوها العام الخاص إلعادة إعامر العراق تقييامت متعمقة ملعقولية
يف قاعدة البيانات ت َتبُع مرشوع صندوق االستجابة الرسيعة .وقد التكاليف  -املفروضة عىل الواليات املتحدة  -وقابليتها للتخصيص
قالوا عىل وجه الخصوص إنهم راجعوا القسائم و َخلِصوا إىل أن
ومدى السامح بها .وقد َح َّول املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
القسائم قد بدت كاملة و ُمعتمدة من مسئول حكومي للواليات
العراق تركيزه عىل الجهود التي قادتها وزارة الخارجية املقرتنة
رصح مسؤويل مكتب شئون الرشق
باالنخفاض الكبري يف أنشطة إعادة اإلعامر الخاصة بوزارة الدفاع.
امل ُتحدة .وعالوة عىل ذلكَّ ،
األدىن إنه تم إتباع إجراءات الرقابة املوجودة يف ذلك الوقت
وسوف يستمر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف
والخاصة بذلك الشأن ،وأنهم مل يروا مؤرشات من شانها أن
مراقبة ومراجعة إدارة وزارة الخارجية عن كثب ،واإلرشاف عىل
تقودهم لتصديق أن القسائم امل ُعتمدة تمُ َ ِثل عمليات احتيالية.
أنشطة املساعدة التي تقوم بها.
ومع ذلك ،مل يتناول  -بصورة مبارشة  -مسؤويل مكتب شئون
الرشق األدىن الحاالت امل ُحددة للنشاط اإلحتيايل امل ُحتمل التي
التدقيقات المعلنة أو الجارية
ذكرها املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف تقرير نيسان /يعمل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق حالياً عىل هذه
أبريل  .2011ويعتقد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
التدقيقات:
أنه ال بد من إجراء تحليل ُمفصل لهذه املشاريع ،وذلك ألن هذه
•املرشوع  :1205التدقيق الخاص بحسابات الحكومة األمريكية
املشاريع كانت عبارة عن عمليات رشاء ُمتناهية الصغر تضمنت
املتعلقة باملشاريع التي نُفذت يف العراق.
نقدا ً ومل يكن لها  -يف ذلك الوقت  -توثيقاً داعامً يُبني كيفية رصف
•املرشوع  :1204التدقيق الخاص بوضع توصيات املفتش العام
النقد أو كيفية إكامل املشاريع .وعىل هذا النحو ،فإن هذا تقرير
الخاص إلعادة إعامر العراق لتحسني الرقابة عىل عقود رشكة
مؤقت وسيستكمل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق هذا
إنهام املحدودة.
التدقيق ويفحص مدى ودقة توثيق النتائج واستخدام اإلعتامدات
•مرشوع رقم 1203ب :التدقيق الخاص بالتقدم امل ُحرز من ِقبل
املالية يف هذه املشاريع ومرشوعات صندوق االستجابة الرسيعة
وزارة الخارجية يف تنفيذ توصيات املفتش العام الخاص إلعادة
األخرى التي بدأت بني عامي  2007و .2008
إعامر العراق التي تتناول ضوابط إدارة صندوق االستجابة
الرسيعة.
التوصيات
•املرشوع  :1201التدقيق الخاص بالتقدم امل ُحرز من ِقبل وزارة
ال يتضمن هذا التقرير أي توصيات.
الخارجية يف تنفيذ برنامج تطوير الرشطة.
•مرشوع رقم 1114ب :التدقيق الخاص بخطط إنفاق
تعليقات اإلدارة
اإلعتامدات املالية امل ُتبقية من صندوق قوات األمن العراقية.
ترد تعليقات اإلدارة في التقرير النهائي ،والذي ميكن
•املرشوع  :1113تدقيق مراجعة الحكومة ألنظمة أعامل
العثور عليه على املوقع اإللكتروني للمفتش العام
املتعاقدين املتلقني أموال الواليات املتحدة للعمل يف العراق
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•مرشوع رقم 1112د :مراجعة جهود وزارة الدفاع املبذولة
لحساب أموال صندوق تنمية العراق
•املرشوع  :1020تدقيق إلدارة وزارات العدل والخارجية
ألنشطة سيادة القانون يف العراق
•املرشوع  :9005مراجعة تلخص نتائج أعامل التدقيق الخاصة
باملفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف املجاالت
الرئيسية للضوابط الداخلية عىل نفقات الحكومة األمريكية
إلعادة إعامر العراق وتلبية الحاجة إلصدار تدقيق جنايئ نهايئ.
عمليات التدقيق المخطط لها
يتامىش تخطيط التدقيق الخاص باملفتش العام الخاص إلعادة
إعامر العراق مع الثالثة أهداف الرئيسية الواردة يف خطة التدقيق
االسرتاتيجية ،أال وهى:
•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
وسوف يواصل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
التدقيق يف إدارة وتكاليف ونتائج جهود إعادة اإلعامر الخاصة
بالواليات املتحدة يف العراق .باإلضافة إىل ذلك ،سوف يستمر
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف إرشافه عىل املسائل
املتعلقة بانسحاب وزارة الدفاع من العراق ،ونقل أنشطة إعادة
اإلعامر  -مثل تدريب الرشطة  -إىل وزارة الخارجية ،باإلضافة
إىل املسائل املتعلقة بإدارة اإلعتامدات املالية الخاصة بصندوق
التنمية العراقي.

نهج التدقيق الجنائي الخاص
بالمفتش العام الخاص إلعادة إعمار
العراق
جمع نهج املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للقيام
بالتدقيقات الجنائية بني استخراج البيانات اآليل ومعايري التدقيق
وأساليب التحري الكتشاف املدفوعات املليئة باملشكالت وإعداد
األدلة ذات الصلة الستخدامها يف اإلجراءات اإلدارية أو دعاوى
اإلحتيال املدنية أو الجنائية .تم إنشاء "مجموعة جنائية" زودت
مبوظفني من تدقيقات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
ومجالس تحقيق ألداء تلك املهام .وقد تضمن إطار العمل األويل
للمجموعة ثالثة جهود رئيسية هي:
•أجرى املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق تدقيقات
متعمقة يف مكافآت إعادة اإلعامر الرئيسية لوزارة الدفاع
ووزارة الخارجية والوكالة األمريكية للتنمية الدولية
( .)USAIDويف التدقيقات امل ُركزة هذه للمنح والعقود،
فحص املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق اإلرشاف
عىل التكاليف والنتائج واإلدارة ،وحدد إذا ما كانت الضوابط
الداخلية يف محلها لضامن إدارة العقود واستخدام أموال إعادة
اإلعامر بشكل ف َّعال.
•قام املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتدقيق مشرتك
ومبادرة تحقيق يف كانون الثاين/يناير  .2009تضمنت تلك
املبادرة املتعددة االختصاصات  -واملعروفة بإسم فريق التقييم
الجنايئ والبحث واالسرتداد واإلنفاذ ( - )FERRETاملدققني
واملحللني واملحققني والذين يعملون معاً لفحص الربامج التي
كان فيها موظفي الواليات املتحدة العسكريني واملدنيني
امل ُشرتكني يف إعادة إعامر العراق من السهل بالنسبة لهم
الوصول إىل النقدية ،والربامج التي تبدو فيها الضوابط عىل
النفقات ضعيفة.
•قامت تدقيقات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
بفحص بيانات املعامالت الخاصة باملبالغ التي دُفعت للبائعني،
لتحديد املعامالت غري املنتظمة أو الشاذة التي يمُ كن أن تُشري
إىل احتيال ُمحتمل .اختار املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق ما يقرب من  180,000دُفعة  -بلغ مجموعهم حوايل
 40مليار دوالر أمرييك  -من األنظمة املالية لوزارة الدفاع و
وزارة الخارجية و الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،للمراجعة
الوثيقة .وجاءت هذه املعامالت من أربعة إعتامدات مالية
رئيسية إلعادة اإلعامر ،أال وهى :صندوق إغاثة وإعادة
إعامر العراق (يبلغ مجموعها  19.83مليار دوالر أمرييك)،
صندوق قوات األمن العراقية (يبلغ مجموعها  14.1مليار
دوالر أمرييك) ،صندوق دعم االقتصاد (يبلغ مجموعها 1.83
مليار دوالر أمرييك) وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد (يبلغ
مجموعها  4مليار دوالر أمرييك).
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ويف اآلونة األخرية ،أضاف املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق عنرصا ً إضافياً للجهود الجنائية .قام املفتش العام الخاص
إلعادة إعامر العراق بتحليل ما يقرب من  100تحقيق جنايئ
ُمغلق متصلني بجهود إعادة إعامر العراق ،لتحديد أوجه الضعف
يف الرقابة الداخلية التي ساهمت يف مقدرة األفراد عىل ارتكاب
أعامل إجرامية.
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يعمل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف الوقت الحارض
عىل إعداد تقرير حول نتائج التدقيق الجنايئ التي أجراها والتي
سوف تلخّص النتائج الرئيسية من جهوده يف التدقيقات الجنائية
األربعة◆ .
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تقارير المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
قام املفتش العام املختص بإعادة إعامر العراق يف شهر نيسان/
إبريل بنرش أول تقرير من أصل ثالثة تقارير مقرر إطالقها هذا
العام والتي تختص مبشاريع إعادة اإلعامر.
التصورات اخلاصة بقيادات إعادة اإلعمار لبرنامج االستجابة
الطارئة للقائد في العراق.
التقرير رقم  1للمفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

قام الكونجرس األمرييك يف الفرتة ما بني عام  2004إىل عام 2011
بتخصيص  4مليار دوالر أمرييك الستخدام وزارة الدفاع ()DoD
من خالل برنامج االستجابة الطارئة للقائد ( )CERPيف العراق.
وكان الهدف وراء هذا الربنامج ،هو متكني القادة من االستجابة
الصحيحة ملخاطر االستغاثات اإلنسانية وتلبية احتياجات إعادة
اإلعامر داخل املناطق الخاضعة ملسئوليتهم ،وذلك عن طريق
تنفيذ املشاريع التي من شأنها تقديم املساعدة الفورية ألهايل
العراق .لقد استخدم القادة الصناديق التمويلية لربنامج
االستجابة الطارئة للقائد يف العراق ( )CERPعىل مدار السنوات،
حيث استخدموه يف بناء العديد من املشاريع مثل إنشاء املدارس،
والطرق ،والعيادات الصحية وشبكات الرصف الصحي وأيضا
قاموا باستخدام أموال هذه الصناديق يف متويل املشاريع الغري
بنائية مثل دفع التعويضات واملنح الصغرية من اجل التنمية
االقتصادية.
تصف وزارة الدفاع ( )DoDبرنامج االستجابة الطارئة للقائد
عىل انه أداة هامة جدا يف مكافحة التمرد والتي تسهم بشكل
فعال يف الحفاظ عىل االستقرار الذي يعد أساس النجاح يف
عمليات مكافحة التمرد .أثار املفتش العام املختص بإعادة إعامر
العراق ( )SIGIRالعديد من األسئلة حول برنامج االستجابة
الطارئة للقائد ( ،)CERPومن ضمنها التحديات التي تواجه
إدارة مشاريع الربنامج وتعرض الربنامج لالحتيال .وقام املفتش
العام املختص بإعادة إعامر العراق أيضا بإثارة األسئلة حول زيادة
استخدام برنامج االستجابة الطارئة للقائد ،يف تدعيم االستقرار
املعتاد وأهداف إعادة اإلعامر ،وما إذا كانت القوانني واإلجراءات
املعمول بها كافية لتدعيم هذا االستخدام الجديد واملوسع.
أهداف الدراسة
من اجل معالجة هذه القضايا ولفهم أفضل للطريقة التي يرى
بها القادة الجدوى من برنامج االستجابة الطارئة للقائد ،قام
املفتش العام املختص بإعادة إعامر العراق باستطالع حول قادة
كتائب الجيش الذين قاموا باتخاذ قرارات هامة حول كيفية

إنفاق األموال ،والذين قاموا باملخاطرة بحياتهم وحياة الرجال
والنساء املوجودون تحت إمرتهم من اجل تنفيذ هذه الجهود،
وقاموا أيضا مبراقبة نتائج املرشوع .قام أيضا املفتش العام
املختص بإعادة إعامر العراق باستطالع حول قادة كتائب املشاة
البحرية ،أعضاء فريق إعادة اإلعامر اإلقليمي بوزارة الخارجية،
والوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،ومسئولني سالح املهندسني
بالجيش األمرييك( )USACEمن اجل الحصول عىل وجهات نظر
إضافية حول القضايا الرئيسية مثل التنسيق بني الوكاالت .ميثل
هؤالء األفراد كمجموعة واحدة املستوى األول لقيادات الحكومة
األمريكية املسئولة عن انتقاء ،ومراقبة وتقييم مشاريع برنامج
االستجابة الطارئة للقائد ( )CERPوقد كانوا يف أفضل وضع يتيح
لهم تقييم اثر هذه املشاريع عىل املجتمعات املحلية ،وأيضا
التحديات الثقافية واملهنية والبريوقراطية التي تصاحب تنفيذ
املرشوع.
قام املفتش العام إلعادة إعامر العراق بتطوير وإدارة هذه
الدراسة من اجل الحصول عىل معلومات بخصوص:
•إىل أي مدى يقوم القادة باستخدام برنامج االستجابة
الطارئة للقائد ،والوقت املطلوب من اجل إدارة مشاريع هذا
الربنامج.
•النتائج املتوقعة حسب نوع املرشوع
•املقاييس املستخدمة لتقييم النتائج واىل أي مدى تم
تقييم النتائج.
•فعالية التنسيق بني القادة ،وبني قياداتهم العليا وبني
الوكاالت الحكومية األمريكية األخرى.
•درجة وتأثري التنسيق بني القادة وبني نظرائهم يف
الحكومة العراقية ( )GOIوبني الشعب العراقي.
•املستوى التخييل لالحتيال والفساد داخل مشاريع برنامج
االستجابة الطارئة للقائد.
تم تصميم بيانات الدراسة من اجل زيادة املعلومات املتاحة
من السجالت اإلدارية .عىل حد علم املفتش العام املختص بإعادة
إعامر العراق ،فهذه هي املرة األوىل التي تحاول فيها دراسة ما
استهداف وجهات نظر الصفوف األوىل العسكرية والقادة املدنيني
حول برنامج االستجابة الطارئة للقائد.
النتائج
تقدم هذه الدراسة بيانات تفصيلية حول استجابات املسئولني
العسكريني واملدنيني لألسئلة التي يطرحها املفتش العام املختص
بإعادة إعامر العراق .تم تقديم هذه املعلومات من خالل التقرير
النهايئ للمفتش املختص بإعادة إعامر العراق والذي ميكن إيجاده
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عىل املوقع االلكرتوين للمفتش .www.sigir.mil .وفيام ييل أهم
املوضوعات التي انبثقت عن هذه الدراسة.
1 .1إن تقليل العنف يعد أداة مفيدة وسهلة لقياس مدى فعالية
برنامج االستجابة الطارئة للقائد.
2 .2إن اختيار املقاييس الغري كافية واملشاريع الفقرية يعقد من
اثر برنامج االستجابة الطارئة للقائد عىل القدرة البنائية.
3 .3ميكن ملشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد أن تقوم
بتقوية وتعزيز العالقات مع البلد املضيفة.
4 .4الحد من النطاق العام لربنامج االستجابة الطارئة للقائد ،ينتج
عنه برنامج أكرث طوعية ونتائج أفضل.
5 .5يؤدي إرشاك الحكومات الوطنية واملحلية يف عملية انتقاء
املشاريع إىل زيادة معدالت نجاح املشاريع.
6 .6يحد االندماج الغري كاف بني الوكاالت من عملية تخطيط
وتنفيذ فعاليات برنامج برنامج االستجابة الطارئة للقائد.
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7 .7يجب تنفيذ مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد يف أماكن
آمنة.
8 .8إن وجود االحتيال والفساد داخل برنامج برنامج االستجابة
الطارئة للقائد ،يحد من فعالية الربنامج.
9 .9إن عملية تحديد السقف املايل ملشاريع برنامج برنامج
االستجابة الطارئة للقائد يزيد من احتامالت نجاحه ويقلل من
احتامالت االحتيال.
1010ميكن أن ينتج عن املراقبة الضعيفة ملشاريع برنامج االستجابة
الطارئة للقائد ،أن تقع أموال التمويالت يف يد املتمردين.
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تحقيقات المفتش العام الخاص إلعادة إعمار
العراق
تواصل مديرية تحقيقات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق املتابعة بنشاط التهامات اإلحتيال واإلهدار وسوء
االستعامل يف العراق بالعمل عىل  106تحقيق نشط .خالل هذه
الفرتة املشمولة بالتقرير ،كان للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق  1محقق معينّ للعمل يف بغداد و 12يف مكاتب املحققني
يف والية بنسلفانيا وفلوريدا وتكساس وأوكالهوما وكاليفورنيا ،و6
مع ّينني للتحقيق يف مقر مكتب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق يف أرلينغتون بوالية فريجينيا .وتضمنت أعامل التحقيق
املكتملة يف هذا الربع  16لوائح إتهام و 5إدانات و 6أحكام
الشكل 5.1

إداﻧﺎت اﳌﻔﺘﺶ اﻟﻌﺎم ،ﺣﺴﺐ إﻧﺘامء اﻟﺠﺎين ،ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ
٢٠١٢/٣/٣١
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ66 :

ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ )ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ(
١٢
٪١٨

ﺍﳉﻴﺶ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ٣٣

ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ )ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ(
٥
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳉﻴﺶ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
٤

٪٨

٪٥٠

٪٦

ﻣﺪﻧﻲ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ/
ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ
(٪٢) ١

 ٪٥ﻣﺪﻧﻲ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ\
)ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ(
٪٥
٣
٪٥
ﻣﺪﻧﻲ
٣
ﺍﳉﻴﺶ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ
٣
ﻣﺪﻧﻲ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
)ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ(
(٪٣) ٢

صادرة يف حق املتهمني .وحتي تاريخ  31آذار/مارس  ،2012نتج
عن أعامل محققي املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
 86عملية اعتقال و 66اتهام و 57إدانة وما يزيد عن  175مليون
دوالر كغرامات ومصادرات وتعويضات وحصائل نقدية أخري.
لقناعات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ،حسب انتامء
املجرم يف وقت القيام بالنشاط اإلجرامي ،انظر الشكل .5.1
بالنسبة للنتائج املالية لتحقيقات املفتش العام الخاص إلعادة
إعامر العراق ،حسب انتامء املجرم ،انظر الشكل  .5.2تضمنت
إنجازات التحقيق يف هذا الربع السنوي أيضً ا إجراءات توقيف
وحرمان إداري شملت  19من التوقيفات و 20اقرتاح بالحرمان
اإلداري و 11عملية حرمان إداري.
ويف هذا الربع من السنة ،استمر املفتش العام إلعادة إعامر
الع راق يف التعامل مع عدد من التحقيقات الجنائية الكبرية
املتعلقة بإعادة إعامر الع راق ،وقد ارتبط عمله باملدعني
العموميني ،ووكاالت الواليات املتحدة الرشيكة يف التحقيق،
واملحققون ضمن رشكاء االئتالف ،باإلضافة إىل األف راد املكلفني
بتطبيق إنفاذ القوانني من الدول األخرى .ونتيجة لتحقيقات
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر الع راق ،ينتظر  18متهم
املحاكمة وينتظر  15متهم آخر صدور الحكم ضدهم يف
نهاية هذا الربع السنوي .يبني الجدول  5.3الزيادات يف عدد
اإلج راءات القضائية والحصيلة النقدية املحققة يف كل عام من
األعوام الخمسة السابقة بناء عىل تحقيقات املفتش العام
الشكل 5.3

ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﳌﻔﺘﺶ اﻟﻌﺎم :اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
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الخاص إلعادة إعامر الع راق .بالنسبة لوكالء النيابة الذين
يتعاملوا يف الوقت الحايل مع عدد كبري من القضايا اإلضافية،
فإنهم يتوقعون االستم رار يف هذا االتجاه .انظر الجدول رقم
 5.2يف نهاية هذا الجزء للحصول عىل قامئة شاملة باإلدانات
التي جمعتها وزارة العدل (.)DoJ
ب ينّ املفتش العام الخاص إلعادة إعامر الع راق هذه األنشطة
التحقيقية يف هذا الربع:
•لقد أتهم مسئولني سابقني يف هيئة التعاقد ألغ راض
الدفاع القامئة يف والية نيو مكسيكو باش رتاكهم يف
مخططات التزوير وغسيل األموال املتعلقة بجهود إعادة
اإلعامر يف الع راق.
•أُتهم مواطن بريطاين ورشكته واثنني من مواطني
الواليات املتحدة بالتحايل عىل حكومة الواليات املتحدة.
•حكم عىل زوجة رائد بالجيش األمرييك بالسجن ملدة
ست سنوات الش رتاكها يف الرشوة ومخطط غسيل األموال.
•حكم عىل متعاقد سابق يف الجيش األمرييك بالسجن
 39شه را لدوره يف مخطط الرشوة وغسيل األموال وصدر
أمر مبصادرة أكرث من  15.7مليون دوالر.
•حكم عىل عريف سابق يف مشاة البحرية األمريكية
بالسجن الش رتاكه يف مخطط رسقة املعدات العسكرية يف
الع راق والتي تقدر قيمتها مببلغ  124.000دوالر.
•اتهم عريف بالجيش االحتياطي واعرتف باش رتاكه يف
مؤامرة لالحتيال عىل وزارة الدفاع (.)DOD
•حكم عىل عريف متقاعد بالجيش األمرييك بالسجن
لرسقة معدات وزارة الخارجية األمريكية (.)Dos
•تم الحكم عىل رائد بالجيش األمرييك بالسجن لرسقة
أكرث من  47.000دوالر أمرييك من صندوق أموال برنامج
االستجابة الطارئة للقائد (.)CERP
•اتهم نقيب بالجيش األمرييك واعرتف بقبوله
إك راميات غري مرشوعة متضمنة أموال من صندوق برنامج
االستجابة الطارئة للقائد.
•اعرتف متعاقد مدين سابق بدوره يف مخطط رسقة
املعدات العسكرية يف الع راق.
•اتهم رائد يف الجيش األمرييك متت إدانته بقبول
إك راميات غري قانونية من متعاقد يف فيلق املهندسني
بالجيش األمرييك (.)USACE
•حكم عىل مسئول تعاقد يف فيلق البحرية األمرييك
بالسجن الش رتاكه يف مؤامرة غسيل األموال.
اتهم ضباط سابقين بهيئة التعاقد
ألغراض الدفاع في نيو مكسيكو
بالتزوير و االشتراك في مخططات
غسيل األموال
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ويف  28شباط /فرباير قامت هيئة املحلفني الفيدرالية بإحالة
الئحة االتهام التي تحتوي عىل  91اتهاما إيل املحكمة الجزئية
يف ألبوكرييك  ،نيو مكسيكو متهمة ثالثة مسئولني سابقني يف
هيئة التعاقد ألغراض الدفاع القامئة يف نيو مكسيكو و زوجة
أحد الضباط و أربعة من جنسيات أجنبية باشرتاكهم يف مخطط
للتزوير وغسيل األموال متضمنة عقود الدفاع الخاصة مبشاريع
إعادة اإلعامر يف العراق.
توجه الئحة االتهام اتهامها إيل ثالثة موظفني سابقني
برشكة بالتآمر لالحتيال عىل الواليات املتحدة يف مبلغ يتجاوز
 5مليون دوالر من خالل االتصاالت االلكرتونية .اتهم األربعة
مواطنني األجانب باالش رتاك يف مؤامرة االحتيال باستخدام
االتصاالت االلكرتونية .ا ُتهم املدعي عليهم السبعة بإجاميل 74
جرمية احتيال باستخدام االتصاالت االلكرتونية .باإلضافة إيل
ذلك ،اتهم أحد موظفي الرشكة وواحد من حاميل الجنسيات
األجنبية بعرض واستالم رشاوى غري قانونية .تتهم الئحة
االتهام مسئويل الرشكة وزوجة أحد املوظفني باالش رتاك يف
مؤامرة لغسيل األموال وأحد عرشة جرمية غسيل أموال ثابتة
تتضمن  3ج رائم تهرب من رضيبة الدخل متهم بها أحد
مسئويل الرشكة.
سوف يتم إحالة املدعي عليهم إيل محكمة الواليات
املتحدة الجزئية يف ألبوكريك لتوجيه االتهام لهم .سوف تسعى
الواليات املتحدة إيل العثور عىل املتهمني من جنسيات أجنبية
وبدأ إج راءات تسليمهم بعد العثور عليهم.
وفقا لالئحة االتهام رست الكثري من املناقصات عىل رشكة
الجونا لإلنشاءات (  )LLCوتم منحها الكثري من العقود
متضمنة عقود تدار من قبل مركز فيلق الجو األمرييك
للهندسة والبيئة ( )AFCEEمن أجل مشاريع إعادة إعامر
الع راق واألردن يف وقت الحرب .ومن عام  2003حتى عام 2009
قامت رشكة الجونا لإلنشاءات بإدارة أكرث من  350مليون دوالر
خاصة بهذه العقود عىل أساس سعر التكلفة مضافا إليه
هامش ربح معني ووفقا لذلك تسلمت رشكة الجونا لإلنشاءات
نسبة من إجاميل قيمة العقد املمنوح كتعويض.
رشكة الجونا لإلنشاءات مملوكة بالكامل لقبيلة بويبلو يف
الجونا وهي قبيلة هندية أمريكية تقع يف نيو مكسيكو .ويف
الوقت الذي تم فيه منح العقود ،كانت رشكة الجونا لإلنشاءات
هي رشكة تجارية تتعلق بأقلية املساهمني  ،ويف وقت حدوث
الوقائع املزعومة يف الئحة االتهام كان املسئولني الثالثة
يعملون كموظفني يف رشكة الجونا ولكن ليسو أعضاء يف قبيلة
بويبلو يف مقاطعة الجونا.
ووفقا لالئحة االتهام ،كانت رشكة الجونا لإلنشاءات مطالبة
– إيل أقىص درجة ممكنة -مبنح عقود من الباطن إيل رشكات
أجنبية عن طريق عمل طلبات عروض و طلب عقود من
الباطن ملناقصات من رشكات أجنبية مؤهلة .كان من املطلوب
أن يتم تحضري كافة املناقصات من الباطن بواسطة املقاولني
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من الباطن بدون تواطؤ من رشكة الجونا لإلنشاءات وكانت
رشكة الجونا لإلنشاءات ملتزمة بتقييم املناقصات بشكل
موضوعي ومنح العقود من الباطن إيل مقدمي العطاء األقل
تأهيال .كان محظورا عىل رشكة الجونا لإلنشاءات والعاملني
فيها أن يقبلوا أي يشء ذي قيمة سواء هدايا أو رشاوى أو
إك راميات من مقدمي العطاءات.
ومن يناير /كانون الثاين  2004وحتى ف رباير /شباط  2009تواطأ
مسئويل الرشكة مع جنسيات أخرى أجنبية يف االحتيال عىل
الواليات املتحدة يف مبلغ يفوق  5مليون دوالر أمرييك من
خالل املخطط الغري قانوين التايل:
•يقال أن الواليات املتحدة قامت بعرض رشاوى عىل
اثنني من مسئويل الرشكة مقابل منح عقود من الباطن من
رشكة الجونا لإلنشاءات.
•قام املسئولني عن طريق االحتيال بالتخلص من
العطاءات املقدمة بواسطة رشكات أجنبية أخرى والتي
كانت ال ترغب يف دفع رشاوى مقابل العقود من الباطن
من رشكة الجونا لإلنشاءات وقاموا مبنح العقود من الباطن
إيل رشكات تدار بواسطة جنسيات أجنبية
•عند تحضري الفواتري بالغ املواطنون األجانب يف تقييم
التكاليف الفعلية املرتتبة عىل العقود من الباطن التابعة
لرشكة الجونا لإلنشاءات من أجل الحصول عىل فائض من
املال يستخدم يف دفع الرشاوى واإلك راميات.
•قام املسئول ينّ بالرشكة بالتصديق عىل املبالغ املوجودة
يف الفواتري املقدمة من املواطنني األجانب الذين حملوا
الواليات املتحدة تكاليف زائدة مل يتم تكبدها عن طريق
التزوي ر.
•قام املواطنون األجانب بدفع الرشاوى يف شكل
تحويالت بنكية للمبالغ وتسليم امللكية ملسئويل الرشكة
مقابل منح عقود من الباطن من رشكة الجونا لإلنشاءات
يف الع راق.

تهدف الئحة االتهام إيل مصادرة أي مبالغ أو ممتلكات
كانت قد اشرتكت يف هذا السلوك الغري قانوين الذي قام به
مسئويل الرشكة وزوجة أحد املسئولني بالرشكة – يف حالة
إدانتهم ،-وإيل إصدار حكم بتعويض نقدي يقدر مببلغ
 5.257.067دوالر وهي املبلغ الذي ميثل الخسارة التي تكبدتها
الواليات املتحدة كنتيجة للسلوك اإلج رامي املشار إليه يف
الئحة االتهام .وخالل فرتة التحقيق التي استمر  4سنوات،
قامت الواليات املتحدة مبصادرة األموال واألصول التي تقدر
مببلغ  1.586.634.84دوالر وذلك عمال بأوامر املصادرة الصادرة
من املحكمة املفوضة .وحتى اآلن ،قامت الواليات املتحدة
مبصادرة أموال وأصول تقدر مببلغ  1.473.849.60من خالل
اإلج راءات القضائية.
أقىص عقوبة للتآمر من خالل التزوير باستخدام االتصاالت
االلكرتونية هي الحبس  20عاما لكل جرمية تزوير وغ رامة
مالية تقدر مببلغ  250.000دوالر أو ضعف الخسارة املتكبدة
نتيجة لهذه الجرمية .أقىص عقوبة لتلقي الرشوة هي الحبس
 10سنوات وغ رامة مالية تقدر مببلغ  250.000دوالر .أقىص
عقوبة لغسيل األموال هي الحبس  10سنوات عن كل جرمية
وغ رامة مالية تقدر مببلغ  250.000دوالر أو ضعف قيمة
املمتلكات التي تأتت بشكل جنايئ من خالل صفقة .أقىص
عقوبة للتهرب الرضيبي هي الحبس خمسة سنوات وغ رامة
مالية تقدر مببلغ  100.000دوالر.
تم متابعة القضية بواسطة مكتب املدعي العام األمرييك
يف والية نيو مكسيكو وتم التحقيق فيها بواسطة املفتش
العام إلعادة إعامر الع راق ودائرة التحقيقات الجنائية
التابعة لوزارة الدفاع (،)DCISومكتب التحقيقات الفيدرالية
( )FBIوالتحقيق الداخيل لإلي رادات و التحقيقات الجنائية (
 )CI-IRSووكالة التدقيق يف التعاقدات الدفاعية األمريكية
(.)DCAA

ووفقا لالئحة االتهام فقد تآمر مسئويل الرشكة وزوجة أحد
املسئولني بالرشكة إلخفاء طبيعة الرشاوى الغري قانونية من
خالل تحويل األموال من خالل حواالت بنكية إيل حسابات
األقارب والرشكات التي يديرها املدعى عليهم من أجل
استخدام هذه الرشاوى يف الحصول عىل البضائع وتجديد
تصميم املمتلكات العقارية السكنية وميكن أن تقبل هذه
الرشاوى يف صورة ممتلكات شخصية متضمنة السيارات أموال
نقدية .وباإلضافة إيل استالم رشاوى نقدية ،تلقى أحد موظفي
الرشكة سيارة فورد شيلبي جي.يت 500 .دي( 1967 .تقدر قيمتها
مببلغ  290.000دوالر) يف يناير  /كانون الثاين  2008من أحد
املواطنني األجانب لتسهيل منح عقود من الباطن من رشكة
الجونا لإلنشاءات إيل رشكاته.

اٌتهم مواطن بريطاني وأمريكيين
باالشتراك في مؤامرة خداع للحكومة
األمريكية
ويف الئحة االتهام التي تم فض أختامها يف  13مارس  /آذار  ،اتهم
مواطنا بريطانيا ورشكته يف شامل مقاطعة أالباما باشرتاكهم يف
مؤامرة احتيال عىل الواليات املتحدة ودفع رشاوى مقابل استالم
عقود من الباطن من أجل برنامج وزارة الدفاع يف العراق .تم
اتهامهم بالتآمر وبارتكاب جرائم ضد الواليات املتحدة و ستة
قضايا رشاوى غري قانونية و قضية احتيال من خالل االتصاالت
االلكرتونية وثالثا قضايا احتيال عن طريق الربيد االلكرتوين .تم
القبض عىل املواطن الربيطاين يف فرباير  /شباط  2012يف لوس
أنجلوس.
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باإلضافة إيل ذلك ،تم فتح بالغني تم مألهم يف شامل
مقاطعة أالباما يف  13مارس /آذار  2012يتهامن اثنني من
موظفي املتعاقد الرئييس مع الحكومة األمريكية بالتآمر
الرتكاب ج رائم فيدرالية من رشاوى و احتيال من خالل
االتصاالت االلكرتونية والربيد االلكرتوين و تقديم إق رارات
رضيبية مزورة.
وفقا لالئحة االتهام ،قام املواطن الربيطاين بدفع أكرث
من  947.500دوالر أمرييك كرشاوى غري قانونية إيل اثنني من
موظفي املتعاقد الرئييس من أجل الحصول عىل عقود من
الباطن مربحة لنفسه ولرشكته فيام يتعلق بربنامج ائتالف
التخلص من الذخائر ( .)CMCPتم تفعيل برنامج ائتالف
التخلص من الذخائر يف الع راق بواسطة مركز هانتسفيل
للهندسة والدعم ( )HESCالتابع لفيلق املهندسني بالجيش
األمرييك والكائن يف شامل مقاطعة أالباما .كان برنامج ائتالف
التخلص من الذخائر يعمل من أجل إزالة وتخزين والتخلص
من األسلحة التي تم ضبطها أو تركها يف الع راق من 2003
وحتى نوفمرب /ترشين الثاين  .2008قام مركز ائتالف التخلص
من الذخرية مبنح عقد رئييس ألداء هذه املهمة لرشكة إنشاءات
وهندسة دولية كائنة يف باسادينا  ،كاليفورنيا.
تدعي الئحة االتهام أنه يف بداية مارس  /آذار  ، 2006عقد
املواطن األمرييك اتفاق رشوة مع مدير برنامج املتعاقد
الرئييس ونايئ مدير الربنامج الذي رتب منح عقود من الباطن
إيل رشكة املواطن الربيطاين لتوريد خامات ومعدات ثقيلة
ومشغيل معدات لربنامج ائتالف التخلص من الذخرية .لقد
حصل املواطن األمرييك عىل العديد من التمويالت من هذه
العقود من الباطن .من أبريل /نيسان  2006حتى أغسطس /آب
 ، 2008تلقى املواطن الربيطاين ورشكته أكرث من  23مليون دوالر
يف صورة أموال أمريكية تحت بند خدمات برنامج ائتالف
التخلص من الذخرية.
ووفقا للبالغني الذين تم فتحهام ،فإن مدير برنامج
املتعاقد الرئييس ونائب مدير الربنامج متهامن بالتآمر
للحصول عىل وقبول إك راميات مقابل منح عقود من الباطن
تحت بند برنامج ائتالف التخلص من الذخائر وبارتكاب
ج رائم تزوير من خالل االتصاالت االلكرتونية والربيد االلكرتوين
من خالل وضع مخطط لالحتيال عىل الواليات املتحدة.
باإلضافة إيل ذلك ،يتهم االثنني بالتقاعس عن اإلبالغ عن هذه
دخلهم من هذه اإلك راميات يف إق راراتهم الرضيبية الفيدرالية.
هم كذلك يواجهون إج راءات جنائية ملصادرة أموالهم.
يتم متابعة القضية بواسطة املحامي وفقا للتفاصيل
املمنوحة من املفتش العام الخاص إلعادة إعامر الع راق إيل
قسم ج رائم االحتيال التابع للقسم الجنايئ يف وزارة العدل ،و
مكتب املدعي العام يف شامل مقاطعة أالباما .يتم التحقيق
يف القضية بواسطة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر الع راق،
و دائرة التحقيقات الجنائية التابعة لوزارة الدفاع والتحقيق
111

 Iتقرير إلى الكوجنرس  30 Iنيسان/أبريل2012 ،

الداخيل لإلي رادات والتحقيقات الجنائية و مكتب التحقيقات
الفيدرالية ووحدة االحتيال يف املشرتيات بقيادة التحقيقات
الجنائية يف الجيش األمرييك (.)MPFU-CID
تم الحكم على متعاقد سابق
بالجيش األمريكي بالحبس  39شهرا
الشتراكه في رشوة ومخطط غسيل
أموال
يف  20مارس /آذار  2012تم الحكم عىل تريي هال  ،متعاقد سابق
بالجيش األمرييك ،يف املحكمة الجزئية األمريكية يف برمنجهام ،
أالباما ،بالسجن ملدة  39شهرا الشرتاكه يف مخطط للرشوة وغسيل
األموال .خضع هال لإلفراج املراقب ملدة عام بعد مدة السجن.
وافق هال عىل مصادرة مبلغ  15.757.000دوالر أمرييك باإلضافة
إيل عقار ودراجة بخارية هاريل ديفيدسون.
اعرتف هال بجرميته يف  18ف رباير /شباط  2010مبؤامرة
الرشوة وغسيل األموال ووافق عىل الشهادة بذلك أمام باقي
املدعي عليهم وهم رائد سابق بالجيش األمرييك إدي برسيل
وزوجته إريكا برسيل .تم ضبط املدعي عليهم إدي برسيل و
إريكا برسيل يف  1مارس /آذار  2011بتهمة التآمر لتلقي رشوة
وارتكاب تزوير وغسيل أموال واالش رتاك يف صفقات مالية بها
شبهات جنائية.
نشأت القضية املتهم بها هال و آل برسيل من قضية
فساد يف معسكر عريفجان وهو قاعدة عسكرية أمريكية يف
الكويت .ونتيجة لهذا التحقيق اعرتف  19شخصا من بينهم
هال أو تم إثبات تورطهم يف املخطط.
ووفقا للدليل املقدم يف محاكمة آل برسيل التي استمرت
من ربيع  2004حتى خريف  ، 2007كان هال يعمل يف عدة
رشكات متضمنة رشكة فريدم لالستشارات و توريد األغذية
باإلضافة إيل أعامل حكومية .تلقت الرشكات أكرث من 20
مليون دوالر من عقود واتفاقيات رشاء شامل ( -)BAPsعقود
تسمح لوزارة الدفاع بطلب إمدادات وفقا للحاجة وبسعر يتم
التفاوض عليه مسبقا -لتسليم زجاجات مياه وتشييد سور
للجيش األمرييك يف الكويت والع راق.
شهد هال بأنه من أجل الحصول عىل التعاقد ولتسهيل
دفع املبالغ الغري القانونية بواسطة متعاقدين  ،حصل عىل
أكرث من  3مليون دوالر مبالغ غري قانونية وقام بتقديم سلع
وخدمات أخرى قيمة إيل املسئولني عن التعاقد يف الجيش
األمرييك املتمركز يف معسكر عريفجان الذين كان من بينهم
إدي برسيل وال رائد السابق بالجيش األمرييك جون كوكرهام ،
وجيمس مومن و كريستوفر موراي و ديريك شوماك.
ووفقا لشهادة هال واألدلة األخرى التي قدمت يف محاكمة
برسيل  ،طلب إدي برسيل مبلغ  50.000دوالر رشوة قبل إصدار
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طلبات رشاء زجاجات املياة أو " األذون" إيل هال .شهد هال أنه
يف أبريل /نيسان  2005رتب هو ورشكاؤه الستالم برسيل للامل
يف حساب بنيك فتح تحت اسم رشكة شل و الرشكة املرصية
لحلول األعامل التي كانت تدار بواسطة إريكا برسيل.
شهد هال أنه مبجرد دفع مبلغ الرشوة  50.000دوالر  ،رفع
برسيل وكوكرهام مبلغ الرشوة إيل  1.6مليون دوالر بحيث
يكون  800.000دوالر إيل برسيل و  800.000دوالر إيل كوكرهام.
بعد موافقة هال واآلخرين عىل دفع املبالغ قام برسيل
وكوكرهام بإصدار طلبات ال رشاء الخاصة بزجاجات املياه
وتشييد السور ،والرتتيب الستالم هال لعقد تشييد السور
وتعديل عقد هال بحيث يتم إزالة الحد األعىل من املبلغ الذي
كان من املفرتض أن يتسلمه هال من وزارة الدفاع مبوجب
عقود ال رشاء الشامل لزجاجات املياه.
ويف املحاكمة ،أثبت الدليل أن إدي برسيل طلب مساعدة
إريكا برسيل لتلقي الرشاوى .سافرت إريكا برسيل إيل ديب مع
هال يف مايو /أيار  2005وإيل جزر كاميان يف يونيه  /حزي ران
 2005لفتح حسابات بنكية لتلقي مبالغ الرشوة .شهد هال
أنه حاول هو و آل برسيل إخفاء طبيعة مخططهم الفاسد
من خالل قيام إريكا بتنفيذ عقود "استشارات صورية ".قاموا
كذلك بتحضري فواتري مزورة كانت مصممة لتسوية مبالغ
الرشوة كمبالغ "لخدمات استشارية" صورية وغري قامئة
بالفعل.
شهد هال أنه قام بتحويل إجاميل مبلغ  2.9مليون دوالر
رشاوى إيل برسيل وزوجته منها حوايل  1.6مليون دوالر تتكون
من مبالغ من متعاقدين آخرين سهلها هال إيل إدي برسيل.
أظهرت كشوف الحساب البنكية وتقارير التحويالت البنكية
والسجالت األخرى التي تم تقدميها يف املحاكمة أن هال و إدي
برسيل قد استخدما حوايل  2.9مليون دوالر من املبالغ ل رشاء
عقار تجاري يف ماسل شولز  ،االباما.
باإلضافة إيل ذلك شهد هال أنه قد قام – بعد مغادرة
برسيل وكوكرهام الكويت -بدفع أكرث من  300.000دوالر أمرييك
إيل مومن منها حوايل  100.000دوالر تتكون من مبالغ غري
قانونية تم الحصول عليها من متعاقد آخر فاسد بالجيش
وهو املبلغ الذي قام هال بتسهيله عن طريق تحويل املبلغ
خالل حسابات بنكية يف الكويت تدار بالنيابة عن هال .ويف
املقابل قام مومن بإصدار أوامر رشاء مببلغ يفوق  6.4مليون
دوالر مبوجب اتفاق ال رشاء الشامل لزجاجات املياه الذي قام
هال بتسهيله .شهد هال كذلك أنه دفع مبلغ  30.000دوالر
أمرييك تقريبا إيل موراي مقابل اإلج راءات الرسمية التي
استفاد منها هال ورشكاته.
ويف  5يناير /كانون الثاين  2012تم الحكم عىل إدي برسيل
بالسجن  12عاما ويف  23ف رباير /شباط  ( 2012عىل النحو
املوضح أدناه) تم الحكم عىل إريكا برسيل بالسجن ملدة 6
سنوات.

تم التحقيق يف هذه القضية بواسطة املفتش العام الخاص
إلعادة إعامر الع راق و وحدة االحتيال يف املشرتيات بقيادة
التحقيقات الجنائية يف الجيش األمرييك و دائرة التحقيقات
الجنائية التابعة لوزارة الدفاع و هيئة الهجرة والجامرك
األمريكية ( )ICEو مكتب التحقيقات الفيدرالية و التحقيق
الداخيل لإلي رادات والتحقيقات الجنائية.
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تم الحكم على زوجة رائد سابق
بالجيش األمريكي بالسجن  6سنوات
في قضية رشوة ومخطط غسيل
أموال
ويف  23فرباير /شباط  2012تم الحكم عىل إريكا برسيل يف
املحكمة الجزئية األمريكية يف برمنجهام  ،أالباما بالسجن الشرتاكها
يف مخطط الرشوة وغسيل األموال املبينة أعاله .تم الحكم عىل
برسيل بالسجن ملدة  6سنوات باإلضافة إيل  3سنوات تحت اإلفراج
املراقب بعد مدة الحبس .وصدر أمر مبصادرة  21مليون دوالر
باإلضافة إيل عقار وعدة سيارات من ممتلكاتها.
ويف  5يناير  /كانون الثاين  2012تم الحكم عىل زوجها إدي
برسيل بالسجن  12عاما .وصدر أمر بخضوعه لإلف راج امل راقب
ملدة ثالث سنوات بعد مدة الحبس ومبصادرة نفس املبالغ
واملمتلكات التي تم مصادرتها من إريكا برسيل.
تم إثبات التهم املوجهة إيل برسيل وزوجته يف  1مارس /آذار
 2011وهي كالتايل  :قضية رشوة و قضية مؤامرة الرتكاب رشوة
ومثانية قضايا تزوير وقضية غسيل أموال و 11قضية اش رتاك يف
صفقات مالية يشوبها شبهات جنائية.
يتم التحقيق يف القضية بشكل مشرتك بني املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر الع راق و وحدة االحتيال يف املشرتيات
بقيادة التحقيقات الجنائية يف الجيش األمرييك و دائرة
التحقيقات الجنائية التابعة لوزارة الدفاع و وهيئة الهجرة
والجامرك األمريكية والتحقيق الداخيل لإلي رادات والتحقيقات
الجنائية و مكتب التحقيقات الفيدرايل.
تم الحكم على عريف سابق في فيلق
المدفعية البحرية األمريكي بالسجن
الشتراكه في مخطط لسرقة المعدات
العسكرية
ويف  6فرباير  /شباط  2012تم الحكم عىل إريك هاميلتون -
عريف سابق يف فيلق املدفعية البحرية األمريكية – يف املحكمة
الجزئية يف جرينفيل يف جنوب كارولينا بالسجن ملدة  18شهرا
بتهمة التآمر لرسقة  55مولد كهربايئ عىل األقل من قواعد فيلق
البحرية يف العراق يف عام  .2008حكم عىل هاميلتون بالسجن
ملدة  3سنوات تحت اإلفراج املبارش وصدر أمر بأن يدفع مبلغ
 124.944مليون دوالر كتعويض .ويف  10أغسطس /آب  2011تم
إثبات التهم املوجهة إيل هاميلتون وفقا للمعلومات الجنائية وهي
قضيتني تآمر لرسقة ممتلكات عامة.
ووفقا لوثائق املحكمة واملعلومات املقدمة يف جلسة
امل رافعة  ،كان هاميلتون م رابطا يف معسكر الفلوجة  ،الع راق
من مايو /أيار حتى سبتمرب /أيلول  2008وكان مسئوال عن
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املخزن العسكري الذي يحتوي عىل مولدات كهربائية وأجهزة
أخرى يتم استخدامها بواسطة وحدات فيلق البحرية .اعرتف
هاملتون أنه عندما كان م رابطا يف معسكر الفلوجة اشرتك يف
مخطط مع ضابط يف فيلق البحرية لتسهيل رسقة املولدات
الكهربائية من القاعدة بواسطة متعاقدين ع راقيني متضامنني.
اعرتف هاملتون أنه قام بتحديد املولدات التي سوف يتم
رسقتها من خالل رسم عالمات عليها ليك يتم رسقتها بواسطة
املتعاقدين الع راقيني وقد سهل وصول شاحنات املتعاقدين
إيل املخزن وتحميل وإزالة املولدات .كذلك اشرتك هاملتون
يف مخطط منفصل مع متعاقد ع راقي خاص لتسهيل رسقة
املتعاقد للمولدات من القاعدة .استمر مخططي الرسقة بعد
أن أغلقت قوات فيلق البحرية معسكر الفلوجة وقامت بنقل
العاملني إيل معسكر الرمادي بالع راق حيث املعسكر الذي
تم فيه تعيني هاملتون من أكتوبر  /ترشين األول  2008إيل
ديسمرب  /كانون األول .2008
وأثناء اع رتافه ،أقر هاملتون بأنه تسلم أكرث من 124.000
دوالر أمرييك من ضابط فيلق البحرية واملتعاقد الع راقي
مقابل تسهيل عملية رسقة املولدات من معسكري الفلوجة
والرمادي .تلقى هاملتون األموال من خالل مبالغ نقدية
يف الع راق ومن خالل شيكات صادرة إيل زوجته يف الواليات
املتحدة بواسطة زوجة الضابط وتحويالت بنكية إيل حساب
بنيك يف الواليات املتحدة .تم إرسال حوايل  43000دوالر نقدا
إيل منزل هاميلتون وذلك نصيبه من الرسقات التي حدثت يف
معسكر الفلوجة وحرص عىل كتامن ذلك من األعالم األمريكية
املتضمنة يف الخزانات التي قام بإرسالها بالربيد من الع راق إيل
زوجته .ال يزال التحقيق يف هذه القضية مستم را.
تم متابعة هذه القضية بواسطة محامي املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر الع راق وفقا للبيانات املقدمة من قسم
ج رائم االحتيال بالقسم الجنايئ يف وزارة العدل ومكتب املدعي
العام األمرييك يف والية جنوب كارولينا ويتم التحقيق فيها
بواسطة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر الع راق و دائرة
التحقيقات الجنائية التابعة لوزارة العدل.
اتهام عريف بالجيش االحتياطي
األمريكي وأقر بالذنب في مخطط
بالتآمر وخداع وزارة الدفاع
يف  14فرباير  /شباط  2012أقرت عامشة م.كينج  -عريف يف
جيش االحتياط األمرييك -يف املحكمة الجزئية األمريكية يف ماكون
 ،جورجيا كافة املعلومات الجنائية التي تتهمها بالتآمر لالحتيال
عىل وزارة الدفاع.
ووفقا لوثائق املحكمة فإن الرقيب كينج كانت تخدم يف
معسكر عريفجان يف الكويت من نوفمرب /ترشين الثاين 2004
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حتى ف رباير /شباط  2006كجزء من متويل الكتيبة رقم 374
دعام لعملية تحرير الع راق .وأثناء تواجدها يف الكويت ،كانت
كينج مسئولة عن استالم مبالغ الفواتري و وإيصاالت الدفع من
املتعاقدين العسكريني والخاصة بعقود متنوعة و عقود رشاء
شامل متضمنة عقود ال رشاء الشامل لزجاجات املياه الصالحة
للرشب .ومبوافقة كينج يتم دفع مبالغ للمتعاقدين من متويل
الكتيبة .ويف بعض الحاالت كانت كينج مسئولة عن إصدار
شيكات حكومية أمريكية لهؤالء املتعاقدين.
ووفقا ملستندات املحكمة ،وافقت كينج عىل استالم أموال
من املتعاقد العسكري مقابل االحتيال عىل الواليات املتحدة
عن طريق إعداد فواتري املتعاقد خارج نطاق اإلج راءات
القانونية ونظم الدفع .سمح ذلك للمتعاقد بالحصول عىل
املبالغ بشكل أرسع من املعتاد باإلضافة إيل تقديم عطاءات
لعقود أكرث من التي يستطيع متويلها.
اعرتفت الرقيب كينج أنها تلقت أربعة حواالت بنكية
تقدر بإجاميل مبلغ  20.500دوالر تقريبا .كام أقرت أنها طلبت
من املتعاقد إرسال املبلغ عن طريق حوالة بنكية إيل املكلفني
يف الواليات املتحدة وأن يكون املبلغ أقل من  10.000دوالر
لتجنب طلبات تقديم تقارير مرصفية.
تواجه كينج عقوبة تصل إيل السجن ملدة  5سنوات وغ رامة
مالية تقدر مببلغ  250.000دوالر أو ضعف مبلغ املمتلكات
التي تم الحصول عليها بشكل غري مرشوع .باإلضافة إيل
ذلك وافقت كينج عىل دفع  20.500دوالر كتعويض للواليات
املتحدة .تم تحديد موعد النطق بالحكم يف  16مايو /أيار .2012
يتم التحقيق يف هذه القضية بواسطة املفتش العام الخاص
إلعادة إعامر الع راق و وحدة االحتيال يف املشرتيات بقيادة
التحقيقات الجنائية يف الجيش األمرييك و دائرة التحقيقات
الجنائية التابعة لوزارة الدفاع والتحقيق الداخيل لإلي رادات
و التحقيقات الجنائية وهيئة الهجرة والجامرك األمريكية و
مكتب التحقيقات الفيدرايل.
تم الحكم على عريف متقاعد
بالجيش األمريكي التهامه بسرقة
معدات وزارة الخارجية
ويف  21فرباير  /شباط  2012تم الحكم عىل جون هايز – عريف
متقاعد يف الجيش األمرييك -يف املحكمة الجزئية األمريكية يف
مونتجومري  ،أالباما بالسجن ملدة خمس أشهر يليها سنتني
تحت اإلفراج املراقب ودفع غرامة مالية مقدارها  12.000دوالر
كتعويض .صدر هذا الحكم يف أعقاب عرتافه بالتآمر لرسقة
معدات وزارة الخارجية التي تتعلق بعمله كموظف لدى متعاقد
وزارة الخارجية يف بغداد يف .2009

ووفقا لوثائق املحكمة واملعلومات املقدمة يف جلسة
امل رافعة أصبح هايز – بعد تقاعده من الجيش األمرييك-
متعاقد مدين وعني يف الع راق إلدارة العمليات الجوية ملتعاقد
وزارة الخارجية أثناء فرتة جهود إعادة اإلعامر .وأثناء عمله
يف الع راق  ،وافق هايز عىل االش رتاك مع متآمرين آخرين يف
رسقة شاحنة و مولد .ومبجرد رسقة الشاحنة واملولد  ،بدأ أحد
املشرتكني يف املؤامرة بالرتتيب لبيعهم يف السوق السوداء يف
الع راق.
يتم متابعة هذه القضية بواسطة محامي املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر الع راق وفقا للتفاصيل املقدمة إيل قسم
عمليات االحتيال التابع للقسم الجنايئ قي وزارة العدل
ومكتب النائب العام يف والية وسط أالباما .تم التحقيق يف
القضية بواسطة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر الع راق و
مكتب التحقيقات الفيدرالية و مكتب املفتش العام لوزارة
الخارجية ( .)OIG DOS
تم الحكم على رائد بالجيش األمريكي
لسرقة أكثر من  47.000دوالر من أموال
برنامج االستجابة الطارئة للقائد
يف  2مارس /آذار  2012تم الحكم عىل الرائد بالجيش األمرييك
كيفن جي.رشوك يف املحكمة الجزئية األمريكية يف تاكوما ،
واشنطن بالسجن  3سنوات مع إيقاف التنفيذ ودفع تعويض يقدر
مببلغ  47.241.62مليون دوالر و رضيبة إضافية  100دوالر .يأيت
هذا الحكم يف أعقاب اتهام رشوك بغسيل األموال يف  8فرباير/
شباط .2011
ووفقا لوثائق املحكمة اعرتف رشوك برسقة املبالغ التي
كانت سوف تستخدم ألغ راض إنسانية أو إلعادة اإلعامر يف
الع راق وقام بإيداعها يف حساباته البنكية يف منطقة اليس ،
واشنطن .وقام رشوك بغسيل أكرث من  47000دوالر من األموال
املرسوقة من خالل توزيع العملة عىل مجموعة من الودائع
الصغرية .أُرسل رشوك إىل املوصل يف الفرتة من أيلول /سبتمرب
 2004إىل أيلول /سبتمرب  2005وقد ُع ينِّ "وكيل مدفوعات"
لربنامج االستجابة الطارئة للقائد .ويعترب وكيل املدفوعات
مسئ ولاً عن طلب األموال والحصول عليها من مكتب متويل
الجيش وتوزيع األموال .وخالل النصف الثاين من زيارته ،كان
رشوك ممثل موظف التعاقد واملسئول عن االتصال يو ًم ا بعد
يوم مع املتعاقدين يف الع راق نيابة عن الحكومة األمريكية.
وعندما كان رشوك يف موطنه يف األجازة يف نيسان /أبريل ،2005
أودع  18900دوالر يف حساباته البنكية يف وديعتني .من أيلول/
سبتمرب  2005إىل كانون األول /ديسمرب  ،2005أجرى ما يزيد عن
 18وديعة نقدية بلغ مجموعها ما يزيد عن  28000دوالر .وأقر
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رشوك برسقته ملبلغ  45000دوالر من األموال التي كان يديرها
يف الع راق وأنه هرب األموال يف صورة نقدية إىل موطنه بنفسه.
وقد أجرى التحقيق يف القضية املفتش العام الخاص إلعادة
إعامر الع راق ووحدة القيادة املركزية للتحقيقات الجنائية
يف الجيش األمرييك لالحتيال يف املشرتيات وجهاز التحقيقات
الجنائية التابع لوزارة الدفاع.
أقر نقيب في الجيش األمريكي
بتلقيه هدايا غير مشروعة
يف  7مارس /آزار  2012تم إدانة العقيد بحري يف الجيش األمرييك
مايكل روتيك بواسطة املحكمة الجزئية األمريكية يف أنكوراج ،
أالسكا بتهمة قبول إكراميات غري مرشوعة .
ووفقا لوثائق املحكمة تم تعيني روتيك يف الع راق كمسئول
عن األعامل املدنية يف قاعدة العمليات املتقدمة يف رستياميا.
وكجزء من دوره يف الع راق  ،كان روتيك يعمل كوكيل دفع
مسئوال عن توجيه أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد
للمتعاقدين ألداء العمل وفقا لألهداف املبينة بواسطة قادة
الجيش األمرييك .إن قيام وكالء الدفع بقبول هدايا شخصية
أو إك راميات من املتعاقدين لالعتامد عىل وكالء الدفع يف منح
العقود هو أمر يخالف القانون الفيدرايل.
ووفقا لوثائق املحكمة  ،فقد قام روتيك – أثناء وبعد
طلب العقود -بقبول مبالغ نقدية وأشياء أخرى ذات قيمة
من متعاقد ع راقي تتضمن مبلغ نقدي يقدر بعرشة آالف
دوالر واثنني خاتم فضة بأحجار أملاس و 15عملة ذهبية تقدر
قيمتها بأكرث من  10.000دوالر وأشياء أخرى مثينة قبلها من
املتعاقد .اعرتف روتيك أنه أخذ األشياء الثمينة واملبالغ النقدية
مع العلم الكامل بأنها لغرض مساعدة املتعاقد الذي منح
العقد.
يواجه روتيك عقوبة قد تصل إيل الحبس عامني وغ رامة
مالية  250.000دوالر .باإلضافة إيل ذلك ،وافق روتيك عىل
مصادرة كافة اإلك راميات ودفع تعويض يقدر مببلغ 10.000
دوالر للواليات املتحدة .مل تحدد املحكمة بعد تاريخ النطق
بالحكم.
يتم متابعة هذه القضية بواسطة محامي املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر الع راق وفقا للتفاصيل املقدمة إيل قسم
ج رائم االحتيال بالقسم الجنايئ يف وزارة الدفاع و مكتب
املدعي العام يف والية أالسكا .يتم التحقيق يف القضية بواسطة
وحدة االحتيال يف املشرتيات بقيادة التحقيقات الجنائية يف
الجيش األمرييك و دائرة التحقيقات الجنائية التابعة لوزارة
الدفاع.
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متعاقد مدني سابق يقر بالتهمة
في دوره في مخطط بسرقة معدات
عسكرية
أدانت املحكمة الجزئية األمريكية برايل يف شامل كارولينا يف 2
أبريل  /نيسان  2012ديفيد جون ولش لتآمره يف رسقة مولدات
عسكرية يف العراق يف  2011وبيعها يف السوق السوداء.
ويف  ،2011وفقا لوثائق املحكمة كان ولش هو مدير
الصيانة والعمليات لدي متعاقد الحكومة األمريكية يف قاعدة
فيكتوريا يف بغداد .وبصفته مدي را للصيانة والعمليات كان
لولش القدرة عىل التأثري عىل توزيع وحركة املعدات التابعة
للحكومة األمريكية .باإلضافة إيل ذلك ،كان ولش مسئوال عن
م راقبة حركة املولدات من املجمع إيل مكتب التسويق وإعادة
االستخدام الدفاعي( .)DRMOويف أكتوبر  /ترشين األول
 2011اشرتك ولش ومتآمر آخر يف مخطط لرسقة وبيع  38مولد
تقريبا يف السوق السوداء يف الع راق إيل متآمرين غري معروفني
عن طريق تحويل هذه املولدات من مكتب التسويق وإعادة
االستخدام الدفاعي إيل موقع غري معروف يف الع راق.
وبعد أن تم رسقة املولدات من املجمع قام الرشيك املتآمر
مع ولش بإعطائه أربعة رزم من الفواتري قيمة كل منها 100
دوالر بإجاميل مبلغ  38.600دوالر.
ويف جلسة النطق بالحكم املحدد موعدها يف  9يوليو /متوز
 ،2012من املتوقع أن يواجه ولش حكام بالسجن  5سنوات
وغ رامة مالية  250.000دوالر وثالثة سنوات تحت اإلف راج
امل راقب تالية لفرتة الحكم .باإلضافة إيل التهم التي تم إدانة
ولش بها ،وافق ولش عىل دفع تعويض  160.000دوالر للواليات
املتحدة.
يتم متابعة هذه القضية بواسطة محامي املحاكمة وفقا
للتفاصيل املقدمة من املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
الع راق إيل قسم ج رائم االحتيال بالقسم الجنايئ التابع لوزارة
العدل و مكتب املدعي العام األمرييك يف رشق والية شامل
كارولينا .يتم التحقيق يف هذه القضية بواسطة املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر الع راق و مكتب التحقيقات الفيدرالية
ووحدة االحتيال يف املشرتيات بقيادة التحقيقات الجنائية يف
الجيش األمرييك.
وقد اتهم رائد بالجيش األمريكي
وتمت إدانته بتهمة قبول إكراميات
غير قانونية من متعاقد فيلق
المهندسين بالجيش األمريكي
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ويف  9أبريل  /نيسان  2012متت إدانة الرائد بالجيش األمرييك
كريستوفر جي .براديل من قبل قايض املحكمة األمريكية يف
الباسو ،تكساس بتهمة قبول إكراميات غري قانونية .وقد متت
إدانة كريستوفر جي.براديل وفقا للمعلومات الجنائية بتهمة قبول
إكراميات غري قانونية مببلغ  20.000دوالر حينام تم تعيينه يف
العراق يف .2008
ووفقا لوثائق املحكمة  ،تم تعيني ب راديل يف قاعدة
العمليات املتقدمة ( )FOBدميوند باك يف املوصل من يناير/
كانون الثاين حتى نوفمرب ترشين الثاين  .2008وأثناء هذه الفرتة
خدم ب راديل مع فريق عمليات القيادة العسكرية االنتقالية
حيث ساعد يف تطوير منشآت القاعدة وتدريب وحدة
بالجيش الع راقي كانت متمركزة يف قاعدة ع راقية مجاورة.
اعرتف ب راديل أنه قبل مبلغ  20.000دوالر نقدا من متعاقد
ع راقي يف قاعدة العمليات املتقدمة دميوند باك .رافق ب راديل
املتعاقد يف القاعدة حيث أن املتعاقد مل يكن قادرا عىل تعيني
موظف معتمد .وباإلضافة إيل ذلك  ،ساعد ب راديل املتعاقد يف
التحايل عىل اإلج راءات األمنية التي تتطلب تفريغ وإعادة
شحن الشاحنات قبل دخول القاعدة .وقد رتب لدخول
شاحنات املتعاقد إيل الجزء الع راقي من القاعدة بدون القيام
بتفريغ وإعادة شحن الشاحنات وبالتايل الحفاظ عىل وقت
املتعاقد وتقليل التكاليف التي يتكبدها .اعرتف ب راديل بأنه قد
قبل يف مرتني مختلفتني ظرفا يحتوي عىل  10.000دوالر نقدا
من املتعاقد الع راقي وأن هذه املبالغ قد أعطيت له ألنه قام
مبساعدة املتعاقد.
من املتوقع أن يواجه ب راديل حكام قد يصل إيل السجن ملدة
بني  6أشهر وسنة ولقد وافق عىل دفع تعويض مببلغ 20.000
دوالر .مل يتم تحديد موعد بعد للنطق بالحكم.
يتم التحقيق يف القضية بواسطة املفتش العام الخاص
إلعادة إعامر الع راق و وحدة االحتيال يف املشرتيات بقيادة
التحقيقات الجنائية يف الجيش األمرييك و دائرة التحقيقات
الجنائية التابعة لوزارة الدفاع.

تم الحكم على شريك مسئول
التعاقد في فيلق البحرية األمريكية
بالتآمر على غسيل أموال
ويف  23مارس /آذار  2012تم الحكم عىل فرانسيسكو مونجيا
 IIIبواسطة املحكمة الجزئية األمريكية يف هونولولو – هاواي
بالحبس أربعة أشهر ثم يخضع لإلفراج املراق ملدة ثالث سنوات
ودفع تعويض مايل يقدر مببلغ  30.000دوالر ورضيبة إضافية 100
دوالر .جاء هذا الحكم يف أعقاب إدانة مونجيا يف  22يوليو /متوز
 – 2011وفقا للمعلومات الجنائية -بجرمية التآمر .كان مونجاي
أحد قوات البحرية األمريكية السابقني ومساعد ضابط قوات
التعاقد البحرية األمريكية املتمركزة يف معسكر الفلوجة ،وكان قد
اتفق عىل غسل مبا يقرب من  150.000دوالر من الرشاوى التي
تم استالمها من اثنني من املتعاقدين يف العراق.
تلقى ضابط التعاقد يف قوات مشاة البحرية املال بني عامي
 2005و 2008يف مقابل منح العقود للمتعاقدين يف الع راق .قام
املشاركني مع املوظف املتعاقدين الذي قام بعمل حسابات
مرصفية إلخفاء ومتويه الطبيعة واملكان واملصدر وامللكية
والتحكم يف األموال .تم نقل هذه األموال من املتعاقدين
الع راقيني إيل الواليات املتحدة عرب التحويالت النقدية
واألسالك .خصم املشاركني حوايل  %20من األموال ثم تم نقلها
إيل الضابط املتعاقد أو لشخص بعينه .ال يزال التحقيق يف هذه
القضية مستم را.
يجري التحقيق يف القضية من قبل املفتش العام الخاص
إلعادة إعامر الع راق وجهاز التحقيقات الجنائية التابع لوزارة
الدفاع ووحدة القيادة املركزية للتحقيقات الجنائية يف الجيش
األمرييك لالحتيال يف املشرتيات ومكتب التحقيقات الفيدرايل.

تحديث مبادرة االدعاء العام
للمفتش العام إلعادة اعمار
العراق
تواصل مبادرة االدعاء العام للمفتش العام إلعادة اعامر العراق
( )SIGPROإحداث تأثري موضوعي .يف نهاية عام  2009وىف
محاولة منه لزيادة مواءمة املوارد مع الدعاوى القضائية املتزايدة
 ،قام املفتش العام إلعادة اعامر العراق بتطوير برنامج قام من
خالله بتوظيف ثالثة مدعني عامني سابقني يف وزارة العدل ذوى
خربة عالية .وكانوا يشكلون وحدة يف قسم الفساد يف اإلدارة
الجنائية يف وزارة العدل لالدعاء يف قضايا تحقيقات املفتش العام
لعادة إعامر العراق ،حيث كانوا يتناولون قضايا وزارة العدل
الخاصة بهم باإلضافة إىل عملهم بالقرب من املستشار العام
للمفتش العام إلعادة إعامر العراق ومدعني وزارة العدل اآلخرين
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الذين تم تعيينهم يف قضايا املفتش العام إلعادة إعامر العراق.
إن محامى مبادرة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
للمالحقة الجنائية متوارين متاماً اآلن يف وزارة العدل للعمل عىل
قوائم أسامء كاملة خلصة بدعوى حاالت االحتيال اإلجرامي يف
جهود إعادة إعامر العراق .فهم حاليا يعملون عىل أو يشاركون
بشكل كبري يف عدد من مسائل االدعاء ومستمرون يف لعب أدوار
كاملة يف تطور مراحل القضايا واملالحقة القضائية للقضايا التي
تعمل عليها إدارة تحقيقات املفتش العام إلعادة إعامر العراق.
ومتاشيا مع تخفيضات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
لعدد املوظفني ،يعمل حال ًيا يف وحدة مبادرة املفتش العام الخاص
إلعادة إعامر العراق للمالحقة الجنائية اثنان من املدعني العامني
ومحلل قانوين واحد.

التعليق والحظر
منذ كانون األول/ديسمرب  ،2005عمل املفتش العام الخاص إلعادة
إعامر العراق عن قرب مع وزارة العدل ،ووحدة الكشف عن
االحتيال يف املشرتيات الرئيسية لدى قيادة التحريات الجنائية
للجيش األمرييك ،ودائرة التحقيقات الجنائية يف وزارة الدفاع
األمريكية ،وقسم اكتشاف االحتيال يف املشرتيات ( )PFBالتابع
لوكالة الخدمات القانونية يف الجيش ،وذلك إليقاف وحظر
التعامل مع املتعاقدين واملوظفني الحكوميني بسبب االحتيال أو
الفساد داخل الجيش األمرييك ،مبا يف ذلك أولئك املتورطون يف
عقود إعادة إعامر العراق أو عقود دعم الجيش يف العراق .وتنشا
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هذه القضايا كنتيجة لالتهامات الجنائية املوجودة يف محاكم
املقاطعات الفيدرالية واالدعاءات الخاصة بعدم مسئولية املقاول
والتي تتطلب فحص قائم عىل الوقائع بواسطة مسئول التعليق
والحظر يف الجيش .وىف هذا الربع السنوي ،قام الجيش بإيقاف
عمل  19من املتعاقدين بناء عىل اتهامات ضدهم باالحتيال يف
العراق والكويت .باإلضافة إىل ذلك ،قام الجيش بحظر التعامل مع
 19مقاول وفرض الحظر وعزل  11من األفراد والرشكات يف خالل
الفرتة نفسها والذي فرض بناء عىل عمليات احتيال قاموا بها يف
العراق والكويت .وحتى اآلن قام الجيش بإيقاف  135فرد ورشكة
متورطني يف عقود االكتفاء الذايت وإعادة اإلعامر لدعم الجيش
يف العراق والكويت منذ العام 2003؛ و 172فرد ورشكة اقرتح
حظرهم ،ليكون عدد ما تم حظرهم نهائياً  138لفرتة ترتاوح مدتها
من تسعة أشهر إىل  10سنوات .ويسعى قسم اكتشاف االحتيال
يف املشرتيات بقوة وراء رشكات إضافية وأفراد شاركوا يف االحتيال
املتصل بعقود الجيش يف العراق والكويت ومواقع أخرى يف جنوب
غرب آسيا ,باإلضافة إىل أعامل إيقاف وحظر إضافية متوقعة
خالل  .2012وقد تم اإلبالغ عن أعامل الحظر واإليقاف املتعلقة
باالحتيال يف عقود إعادة اإلعامر ودعم الجيش يف أفغانستان إىل
املفتش العام إلعادة إعامر أفغانستان ( .)SIGARللحصول عىل
قامئة بالحظر ،انظر الجدول رقم  .5.3للحصول عىل قامئة كاملة
بالعقود املعلّقة واملحظورة انظر امللحق و◆ .
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اجلدول 5.2
اإلدانات (على حسب ما أوردته وزارة العدل)
�تاريخ
اإلدانة

احلكم

االسم

التهم

جاينس نيول ،موظف تعاقد سابق في
وزارة الدفاع

تآمر وتقدمي إقرارات ضريبية كاذبة

2012/04/10

معلّق

املالزم كريستوفر برادلي ،الواليات املتحدة
األمريكية

مكافآت

2012/04/09

معلّق

ديفيد وولش ،موظف تعاقد سابق لوزارة
الدفاع

التآمر لسرقة ملكيات عامة

2012/04/02

معلّق

الكابنت مايكل روتيكي ،الواليات املتحدة
األمريكية

مكافآت

2012/03/07

معلّق

الرقيب عماشة كينج ،اجليش االحتياطي
األمريكي

التآمرلالحتيال

2012/02/14

معلّق

جون هايز

التآمر

2011/11/10

 5شهور في السجن؛  2سنوات من اإلفراج املشروط  ،ورد
 12.000دوالر

براينكورنيل

بياناتكاذبة

2011/10/27

 3شهرا في السجن؛  2سنة من االفراج املشروط؛  1.000دوالر
غرامة؛ وضريبة خاصة  100دوالر

�روبرتنيلسون
عريف سابق باجليش األمريكي

التآمر لسرقة ملكيات عامة

2011/10/05

أربع سنوات من إطالق السراح املشروط مع قضاء األشهر
الستة األولى في احلبس املنزلي؛ رد  44.830دوالر ،وضريبة خاصة
 100دوالر

توماس أ .مانوك ،املوظف السابق في فيلق
املهندسنيباجليشاألمريكي

التآمر

2011/09/19

 20شهرا في السجن؛  3سنوات من االفراج املشروط ؛ ورد
 73.500دوالر ،وضريبة خاصة  100دوالر

شركة التميمي العاملية احملدودة

قبولالعموالت

16/09/2011
(اتفاق اإلدعاء
املؤجل ())DPA

 13مليون دوالر لتسوية اتهامات جنائية ومدنية

اريك سكوت هاملتون ،عريف مدفعية
بقوات مشاة البحرية األمريكية

التآمر

2011/08/10

 18شهرا في السجن؛  3سنوات من االفراج املشروط  ،ورد
 124.944دوالر

فرانسيسكوموجنياالثالث

التآمر

2011/07/22

 4شهرا في السجن؛  3سنة من االفراج املشروط ورد 30.000
دوالر

باري إس سزافران

تلقي مكافأة غير شرعية

2011/07/15

سنة حتت املراقبة مع األشهر األربعة األولى في احلبس املنزلي؛ رد
 7.169دوالر ،وضريبة خاصة  100دوالر

جسنت دبليو لي ،املتعاقد السابق لدى
وزارة الدفاع

التآمروالرشوة

2011/07/15

معلّق

�ديريكشومايك،
رائد أمريكي سابق

الرشوة

2011/06/13

معلّق

ديفيد فلوغر ،مقدم أمريكي سابق

التآمر وقبول اإلكراميات وحتويل ملكيات اآلخرين الستخدامه اخلاص

2011/03/25

 18شهرا في السجن؛  3سنوات من االفراج املشروط  ،ورد
 24000دوالر

�تشارلز باوي،
لواء أمريكي متقاعد

االنخراط في معامالت نقدية في ممتلكات حصل عليها من نشاط غير قانوني

2011/05/11

 2سنة في السجن؛  3سنوات من االفراج املشروط ؛ ورد
 400.000دوالر ،وضريبة خاصة  100دوالر

�إدي بريسلي،
رائد أمريكي سابق

الرشوة والتآمر للحصول على الرشوة واالحتيال في اخلدمات املسلتزمة لألمانة
والتأمر في غسل األموال والدخول في املعامالت النقدية ذات العائدات اإلجرامية

2011/1/3

عاما في السجن ،و 3سنوات من اإلفراج املشروط ،ومصادرة
ً 12
 21مليون دوالر ،والعقارات ،وعدة سيارات

إيوريكا بريسلي ،متعاقد سابق وزوج ألحد
العسكريني

الرشوة والتآمر للحصول على الرشوة واالحتيال في اخلدمات املسلتزمة لألمانة
والتأمر في غسل األموال والدخول في املعامالت النقدية ذات العائدات اإلجرامية

2011/03/01

 6سنوات في السجن ،و 3سنوات من اإلفراج املشروط ،ومصادرة
 21مليون دوالر ،والعقارات ،وعدة سيارات

ريتشارد رازو ،متعاقد بوزارة اخلارجية سابق
وموظف بوزارة اخلارجية

االحتيالواالحتيالاإللكتروني

2011/02/28

 33شهرا في السجن؛  2سنوات من االفراج املشروط ؛ ورد
 106.820دوالر ،وضريبة خاصة  200دوالر

اللواء كيفني شروك ،الواليات املتحدة
األمريكية

غسل األموال

2011/02/08

 3سنوات حتت املراقبة ورد  47.241دوالر

أسامة عايش ،موظف سابق في السفارة
األمريكية في بغداد

سرقة املال العام ،واالنخراط في األعمال ذات التأثير على املصالح الشخصية املالية

2011/02/02

 42شهرا في السجن؛  36شهرا من االفراج حتت اإلشراف؛ ورد
 243416دوالر ،وغرامة  5000دوالر

النقيب براينت وليامز ،الواليات املتحدة
األمريكية

االحتيال في اخلدامت التي تستلزم األمانة ،وقبول الرشاوى

2010/12/17

 3سنوات في السجن؛  3سنوات من اإلفراج املشروط ؛ ورد
 57.030دوالر ،وضريبة خاصة  200دوالر
تابع في الصفحة التالية
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االسم

التهم

�تاريخ
اإلدانة

احلكم

�مارك كارنيس،
عريف بالقوات اجلوية األمريكية

الرشوة

2010/12/16

 20شهرا في السجن؛  3سنوات من االفراج املشروط  ،ودفع
 4000دوالر غرامة

ميشيل أدامز ،متعاقد سابق بوزارة الدفاع

الرشوة

2010/12/07

 15شهرا في السجن واإلفراج حتت اإلشراف

فرانكي هاند ،االبن ،متقاعد برتبة مالزم قائد
األسطولاألمريكي

الغش والرشوة وتلقي الهبات غير املشروعة

2010/12/07

 3سنوات في السجن ومصادرة  757525دوالر

بيتر دوون ،متعاقد سابق بوزارة الدفاع

الرشوة

2010/11/19

 14شهرا في السجن واإلفراج  2سنوات حتت اإلشراف

شركة مجموعة بيرغر الدولية

مخطط الحتيال كبير

05/11/2010
()DPA

 18.7مليون دوالر من العقوبات اجلنائية ،وعقوبة تسوية مدنية
بقيمة  50.6مليون دوالر؛ والرد الكامل للوكالة األمريكية
للتنمية الدولية؛ واعتماد معايير فعالة للسلوك ،ونظم للرقابة
الداخلية ،والتدريب األخالقي للموظفني ،وتوظيف مراقب
مستقل لتقييم ومراقبة مدى التزام الشركات املوقعة على
اتفاقية اإلدعاء املؤجل ملدة عامان

سلفاتوريبيبي

التآمرلالحتيال

2010/11/05

معلّق

بيريسيبيليتيري

التآمرلالحتيال

2010/11/05

معلّق

الرائد سانشيز رودريك ،الواليات املتحدة
األمريكية

الرشوة

2010/10/27

 5سنوات في السجن؛  3سنوات من االفراج حتت اإلشراف؛
وغرامة  15000دوالر

امليجور ريتشارد هارينجتون ،مشاة البحرية
األمريكية

تلقي الهبات غير املشروعة

2010/10/18

السجن ملدة  1سنة و 1يوم؛ والرد

اللفتنانت كولونيل بروس جيليت ،اجليش
االحتياطياألمريكي

األفعال التي متس مصلحة شخصية مالية

2010/10/06

 1عام حتت املراقبة؛ وغرامة  2000دوالر؛ و 160ساعة من خدمة
اجملتمع ،وعدم القدرة على حيازة سالح ناري

مرمي ستينبوش ،عريف أول سابق مبشاة
البحريةاألمريكية

الرشوة

2010/10/05

 5سنوات حتت املراقبة ورد  25000دوالر

اسماعيلساليناس

قبولالعموالت

2010/10/01

معلّق

دوروثي إليس

التآمر

2010/09/02

 37شهرا في السجن؛  3سنوات حتت املراقبة ،ورد  360000دوالر

وجدي بيرجاس ،موظف تعاقد سابق في
وزارة الدفاع

الرشوة وغسل األموال

2010/08/11

معلّق

امليجور مارك فولر ،مشاة البحرية األمريكية

هيكلةمعامالتمالية

2010/08/04

 1سنة و 1يوم في السجن ،وغرامة  198.510دوالر ،و 200ضريبة
خاصة

امليجور تشارلز سبليت ،الواليات املتحدة
األمريكية

بياناتكاذبة

2010/07/07

 21شهرا في السجن؛  2سنة من اإلفراج املشروط؛ ومصادرة
 107.900دوالر و 17.120.000دينار عراقي

النقيبغونزاليسفاوستينو،الواليات
املتحدةاألمريكية

تلقي مكافأة من موظف عمومي

2010/06/24

 15شهرا في السجن؛  1سنة من االفراج املشروط؛  10.000دوالر
غرامة؛ ورد  25500دوالر ،وضريبة خاصة  100دوالر

 MSGTتيرنس والتون ،مشاة البحرية
األمريكية

الرشوة والكسب غير املشروع ،وعدم االنصياع لألمر املباشر

2010/05/17

التوبيخ ،ونزول في املرتبة من  8-Eإلى 3-E؛ وغرامة  65000دوالر،
واحلبس  62يوما

النقيب إريك شميدت ،مشاة البحرية
األمريكية

االحتيال اإللكتروني ،ملء منوذج الضرائب الفيدرالية ببيانات كاذبة

2010/05/17

 72شهرا في السجن؛  3سنوات حتت املراقبة ،ورد 2,150,613
دوالر

وليام كولنز ،مدني أمريكي

الرشوة

2010/04/21

 42شهرا في السجن؛  3سنوات من االفراج حتت اإلشراف؛ ورد
 1,725دوالر ،وغرامة  5,775دوالر

الرقيب من الدرجة األولي تشيس ريان،
الواليات املتحدة األمريكية

مكافآت غير مشروعة وغسل األموال وبيانات كاذبة

2010/04/21

 1سنة و 1يوم في السجن ،ورد  1.4مليون دوالر

ماركوسماكلني

قبول الهبات غير املشروعة

2010/04/15

معلّق

كيفنديفيس

قبول الهبات غير املشروعة

2010/04/13

معلّق

جانيت شميت ،متعاقد وزوج لعسكري

تقدمي إقرار ضريبي كاذبة واالحتيال

2010/03/18

 1سنة من احلبس املنزلي؛ و 3سنوات حتت املراقبة ،ورد
 2,150,613دوالر

تيري هول ،متعاقد

التآمروالرشوة

2010/02/17

 39شهرا في السجن؛  1سنة من اإلفراج حتت اإلشراف؛ وغرامة
 15.757.000دوالر

تيريزا راسيل ،عريف أول سابق الواليات
املتحدةاألمريكية

غسل األموال

2010/01/28

 5سنوات حتت املراقبة ورد  31,000دوالر
تابع في الصفحة التالية
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�تاريخ
اإلدانة

االسم

التهم

الكابنت مايكل نغوين ،الواليات املتحدة
األمريكية

سرقة وهيكلة املعامالت املالية

2009/12/07

احلكم
 30شهرا في السجن؛  3سنوات من االفراج املشروط؛ الرد
 200.000دوالر ،ويفقد ملكيته جلميع املمتلكات الشخصية
التي اشتراها باألموال املسروقة وكذلك األموال املتبقية التي
استولت عليها احلكومة في وقت اعتقاله

رونالدرادكليف

الرشوة وغسل األموال

2009/10/16

 40شهرا في السجن وغرامة  30000دوالر

جوسيليتودومينغو

الرشوة

2009/11/19

 39شهرا في السجن؛  2سنوات من االفراج املشروط  ،ودفع
 70000دوالر غرامة

جلوريامارتينيز

الرشوةوالتآمر

2009/08/12

 5سنوات في السجن

روبرت جيفري

التآمروالسرقة

2009/08/11

 4سنوات في السجن

وليام دريفر

غسل األموال

2009/08/05

 3سنوات حتت املراقبة ،لتشمل احلبس  6أشهر في املنزل ،ورد
 36000دوالر

نيريبيتاوي

التآمربعرقلةالعدالة

2009/07/28

 1سنة و 1يوم في السجن ،و 2سنوات من اإلفراج املشروط ،ورد
 5مليون دوالر

ميشيلجميل

التآمر

2009/07/27

 40شهر في السجن

روبرت يونغ

التآمر وسرقة ممتلكات حكومية

2009/07/24

97شهرا في السجن؛  3سنوات من االفراج حتت اإلشراف؛ ورد 1
مليون دوالر ،وغرامة  26,276,472دوالر

سميرعيتاني

التآمر

2009/07/21

 2سنة في السجن؛ و 3سنوات من اإلفراج املشروط؛ و100.000
دوالر غرامة؛ وضريبة خاصة  100دوالر

التيجانيساني

تقدمي إقرارات ضريبية كاذبة

2009/06/25

 110شهرا في السجن؛  1عام من االفراج املشروط؛  1.6مليون
دوالر غرامة ،ورد  816485دوالر ملصلحة الضرائب

ديان دميلتا

االحتيال

2009/05/27

 6أشهر في السجن 12 ،شهرا من االقامة اجلبرية؛  2سنة من
االفراج املشروط؛ وغرامة  20000دوالر ،والرد  70000دوالر

بنيامنيكافكا

تستره على اجلرمية

2009/05/18

معلّق

إلبرت جورج الثالث

التآمر وسرقة ممتلكات حكومية

2009/05/18

احلبس  60يوما متقطعة؛  2سنة من االفراج املشروط؛ مصادرة
 103،000دوالر ،ودفع بالتكافل والتضامن مع املتآمر روي غرين
 52،286.60دوالر كرد

روي غرين ،االبن

التآمر وسرقة ممتلكات حكومية

2009/05/18

 3سنوات من االفراج املشروط؛ ومصادرة  103،000دوالر ،ودفع
بالتكافل والتضامن مع املتآمر إلبرت جورج  52،286.60دوالر كرد

فريدريككنفني

التآمر

2009/04/30

 3سنوات حتت املراقبة ورد  2072967دوالر

ستيفن داي

التآمر لالحتيال على الواليات املتحدة من خالل التزوير

2009/04/13

 3سنوات حتت املراقبة؛  41522دوالر كرد ،وغرامة  2000دوالر

جيف أليكس مازون ،متعاقد ،كي بي آر

االحتيال ضد الواليات املتحدة واالحتيال

2009/03/24

 1سنة حتت االختبار؛ واحلبس  6أشهر في املنزل ،وغرامة 5000
دوالر

�كارولني بالك
شقيقة امليجور جون كوكرهام

التآمر وغسل األموال

2009/03/19

 70شهرا في السجن؛  3سنوات من االفراج املشروط ،واسترداد
 3.1مليون دوالر

مايكل كارتر ،مهندس املشروع ،صناعات
حمايةالقوات

انتهاك قانون مكافحة املتصل بالرشاوى

2009/01/25

 61شهرا في السجن واإلفراج  3سنوات حتت اإلشراف

حارث جباوي ،متعاقد

التآمر والرشوة وبيانات كاذبة

2009/01/22

معلّق

�امليجور كريستوفر موراي،
مسئول التعاقد جليش الواليات املتحدة
االحتياطي

الرشوة وبيانات كاذبة

2009/01/08

 57شهرا في السجن؛  3سنوات من االفراج املشروط  ،ورد
 245000دوالر

�اللواء بيكر تيريزا،
مسئول التعاقد جليش الواليات املتحدة
االحتياطي

التآمروالرشوة

2008/12/22

 70شهرا في السجن ورد  825000دوالر

�العقيدكورتيسوايتفورد،
اجليش اجليش االحتياطي األمريكي ضمن
كبار املسؤولني ،املنطقة املركزية لسلطة
االئتالفاملؤقتة

التآمر والرشوة وغسيل األموال

2008/11/07

التآمر والرشوة واالحتيال  5سنوات في السجن؛  2سنة من
االفراج املشروط  ،ورد  16200دوالر
تابع في الصفحة التالية
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�تاريخ
اإلدانة

احلكم

االسم

التهم

اللفتنانت كولونيل مايكل ويلر ،مستشار
اجليش االحتياطي األمريكي لسلطة
االئتالف املؤقتة إلعادة اإلعمار

التآمر والرشوة واالحتيال  ،والنقل بني الدول من املمتلكات املسروقة  ،وتهريب
كميات كبيرة من النقد

2008/11/07

 42شهرا في السجن؛  3سنوات من االفراج املشروط ؛ ورد 1200
دوالر ،وضريبة خاصة  100دوالر

ديفيد راميريز ،متعاقد ،شركة إدارة الدعم

تهريب كميات كبيرة من العملة وهيكلة صفقات

2008/10/09

 50شهرا في السجن؛ و 3سنوات من االفراج املشروط  ،وضريبة
خاصة  200دوالر

لي دوبوا  ،مقاول ،في شركة املستقبل
خلدمات التجارة العامة واملقاوالت

سرقةممتلكاتحكومية

2008/10/07

 3سنوات في السجن وسداد  450000دوالر والتي متثل العائدات
غيراملشروعةللمخطط

روبرت بينيت  ،متعاقد ،كي بي آر

انتهاك قانون مكافحة املتصل بالرشاوى

2008/08/28

 1سنة حتت االختبار ورد  6000دوالر

امليجور جيمس مومون ،الواليات املتحدة
األمريكيةموظفالتعاقد

التآمروالرشوة

2008/08/13

معلّق

اللفتنانت كولونيل ديبرا هاريسون ،الواليات
املتحدة األمريكية املراقب بالنيابة عن
سلطة االئتالف املؤقتة في املنطقة املركزية

التآمر والرشوة وغسل األموال واالحتيال والنقل بني الدول للممتلكات املسروقة
والنقدية والتهريب وإعداد اإلقرارات الضريبية الكاذبة

2008/07/28

 30شهرا في السجن؛  2سنة من االفراج املشروط ورد 366640
دوالر

النقيب المنون سيدار ،الواليات املتحدة
األمريكية

قبول الهبات غير املشروعة

2008/07/23

 1سنة في السجن وإطالق السراح ملدة  1عام حتت االشراف

جاكلنيفانكاوزر

تسلماملمتلكاتاملسروقة

2008/06/30

 1سنة حتت االختبار؛  180يوم من احلبس املنزلي؛  104ساعة في
خدمة اجملتمع ؛  10،000دوالر غرامة ،و 100دوالر ضريبة خاصة

امليجور جون لي كوكرهام ،الواليات املتحدة
األمريكيةموظفالتعاقد

الرشوة والتآمر  ،وغسيل األموال

2008/06/24

 210شهرا في السجن؛  3سنوات من االفراج املشروط ،واسترداد
 9.6مليون دوالر

�ميلساكوكرهام،
زوجة اللواء جون كوكرهام

التآمر وغسل األموال

2008/06/24

 41شهرا في السجن؛  3سنوات من االفراج املشروط ،واسترداد
 1.4مليون دوالر

اللفتنانتكولونيلليفونداسيلف،مسئول
التعاقد جليش الواليات املتحدة االحتياطي

التآمروالرشوة

2008/06/10

 12شهرا في السجن؛  3سنة من االفراج املشروط؛ وغرامة
 5000دوالر ،ورد  9000دوالر

شركة رامان الدولية

التآمروالرشوة

2008/06/03

 500،000دوالر غرامة ورد  327،192دوالر

�النقيب أوسنت كي،
موظف تعاقد الواليات املتحدة األمريكية

الرشوة

2007/12/19

احلبس  2سنة؛  2سنة من اإلفراج املشروط؛  600دوالر ضريبة؛
ومصادرة  108،000دوالر

�اللواء جون ريفارد،
مسئول التعاقد جليش الواليات املتحدة
االحتياطي

الرشوة والتآمر  ،وغسيل األموال

2007/07/23

 10عاما في السجن؛  3سنوات من االفراج املشروط؛  5000دوالر
غرامة  ،و  1مليون دوالر مصادرة

�كيفنسموت،
�العضواملنتدب،
شركة اخلدمات اللوجستية العاملية النسر

انتهاك قانون مكافحة الرشى واإلدالء بأقوال كاذبة

2007/07/20

 14شهرا في السجن؛  2سنة من االفراج املشروط؛ وغرامة
 6000دوالر ،ورد  17964دوالر

�انطونيمارتن،
مدير من الباطن  ،كي بي آر

انتهاك قانون مكافحة املتصل بالرشاوى

2007/07/13

 1سنة و  1يوم في السجن؛  2سنة من االفراج املشروط ،ورد
 200504دوالر

�جيسي دال لني،
اجليش االحتياطي األمريكي املفرزة املالية
رقم 223

التآمر واالحتيال في اخلدمات التي تستلزم االمانة

2007/06/05

 30شهرا في السجن ورد  323228دوالر

ستيفن ميركز ،وزارة الدفاع ،مخطط الدعم
التشغيلي

قبول الهبات غير املشروعة

2007/02/16

قبول الهبات غير املشروعة  12شهرا و 1يوم في السجن ورد
 24000دوالر

شيف وارانت ضابط الصف بيليتي "بيليت"،
الواليات املتحدة األمريكية ،مستشار اجليش
خلدمة الغذاء للكويت والعراق وأفغانستان

الرشوة وتهريب النقد

2007/02/09

 28شهرا في السجن والغرامة ومصادرة  57500دوالر

�جينفرأجناكوس،
اجليش االحتياطي األمريكي في املفرزة
املالية 223

التآمر الرتكاب االحتيال

2006/11/13

 3سنوات حتت املراقبة؛ ورد  86557دوالر ،وضريبة  100دوالر

�الرقيب كارلوس لوميلي تشافيز،
اجليش االحتياطي األمريكي املفرزة املالية
223

التآمر الرتكاب االحتيال

2006/11/13

 3سنوات حتت املراقبة؛ ورد  28107دوالر ،وضريبة  100دوالر

�الرقيب ديرلي هولير،
اجليش االحتياطي األمريكي املفرزة املالية
223

التآمر الرتكاب االحتيال

2006/11/13

 3سنوات حتت ؛ ورد  83،657.47دوالر ،وضريبة  100دوالر
تابع في الصفحة التالية
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�تاريخ
اإلدانة

احلكم

االسم

التهم

�الرقيب لويس لوبيز،
اجليش االحتياطي األمريكي املفرزة املالية
223

التآمر الرتكاب االحتيال

2006/11/13

 3سنوات حتت املراقبة؛ ورد  66865دوالر ،وضريبة  100دوالر

�بونيميرفي،
موظف متعاقد

قبول الهبات غير املشروعة

2006/11/07

 1عام من االفراج املشروط وغرامة  1500دوالر

سمير محمود  ،موظف في شركة البناء
االمريكية

اإلدالء بأقوال كاذبة

2006/11/03

 1يوم من اخلدمة و 2سنة مرة االفراج املشروط

�جيفارجيسبابني،
فيلق مهندسي اجليش األميركي املدني

التماس وقبول الهبات غير املشروعة

2006/10/12

 2سنوات في السجن؛  1سنة من االفراج املشروط ،ورد 28900
دوالر

اللفتنانتكولونيلبروسهوفينجاردنر
 ،املستشار اخلاص للجيش االحتياطي
األمريكي لسلطة االئتالف املؤقتة للمن
طقة اجلنوبية املركزية

التآمر والتآمر الرتكاب االحتيال وغسل األموال  ،وتهريب العملة

2006/08/25

 21شهرا في السجن؛  3سنوات من االفراج املشروط؛ وغرامة
 200دوالر ،ومصادرة  144،500دوالر

�فهيم السالم موسى،
مترجم ،تيتان كورب

انتهاك قانون احكام املمارسات الفاسدة اخلارجية ملكافحة الرشوة

2006/08/04

 3سنوات في السجن؛  2سنة من االفراج املشروط؛  250ساعة
من خدمة اجملتمع ،وضريبة خاصة  100دوالر

مدير العمليات في الكويت والعراق ،شركة
التميميالعامليةاحملدودة

انتهاك قانون مكافحة املتصل بالرشاوى

2006/06/23

 51شهرا في السجن؛  2سنة من االفراج املشروط؛  10،000دوالر
غرامة ؛ ورد  133860دوالر  ،وضريبة  1400دوالر

شاهد زور

2009/08/10

 15شهرا في السجن؛  2سنة من االفراج املشروط؛  6.000دوالر
غرامة؛ وضريبة خاصة  200دوالر

فيليب بلوم ،املالك :مجموعة األعمال
العاملية GBG ،القابضة ،وشعبة GBG
لإلمداد

التآمر والرشوة  ،وغسيل األموال

2006/03/10

 46شهر في السجن؛  2سنوات من االفراج املشروط؛ ومصادرة
� 3.6مليون دوالر ،
 3.6مليون دوالر تعويض  ،وضريببة خاصة  300دوالر

�ستيفنسيمانز
تعاقد من الباطن ،مدير كي بي آر

االحتيال وغسيل االموال ،والتآمر

2006/03/01

 12شهرا في السجن وا يوم؛ و 3سنوات من االفراج املشروط؛ ورد
دوالر  ، 90،973.99وضريبة  200دوالر

كريستوفر كاهيل ،نائب الرئيس اإلقليمي،
للشرق األوسط والهند ،شركة النسر
للخدماتاللوجستيةالعاملية

الرئيسية احتيال ضد الواليات املتحدة

2006/02/16

 30شهرا في السجن 2 ،سنة من االفراج املشروط (تسوية
مدنية مع شركة  EGLمما ادي للتوصل الى تسوية بقيمة 4
ماليني دوالر) وضريبة  100دوالر؛ وغرامة  10000دوالر

�روبرت استني،
مدقق حسابات السلطة املركزية واجلنوبية
ومدير متويل لسلطة االئتالف املؤقتة

حيازة فيلق ناري وحيازة أسلحة رشاشة والرشوة وغسيل األموال والتآمر

2006/02/02

 9سنوات في السجن؛  3سنوات من االفراج املشروط؛ ومصادرة
 3.6مليون دوالر  3.5 ،مليون دوالر تعويض ،وضريبة خاصة 500
دوالر

�جلني باول،
تعاقد من الباطن ،مدير كي بي آر

االحتيال وانتهاك قانون مكافحة املتصل بالرشاوى

2005/08/01

 15شهرا في السجن؛  3سنوات من االفراج املشروط؛ ورد
 90،973.99دوالر ،وضريبة  200دوالر

ملحوظة :ال تتضمن نتائج احملاكم غير األمريكية من التحقيقات املشتركة بني إنفاذ القانون األجنبية وحتقيقات املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق أو النتائج من محاكم عسكرية.
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حتقيقات املفتش العام إلعادة إعمار العراق

اجلدول 5.3
قائمة املنع

االسم
مرمي محمد ستاينبوش

احملبوس

االسم

احملبوس

2011/06/06

أميرفاضيل

2010/09/22

مارك كارنس

2011/06/03

عدي عبد الكرمي

2010/09/22

شركة رامان الدولية ،احملدودة

2012/02/25

تيرنس أو والتون

2011/06/03

ميثم محمد جاسم

2010/09/22

مايك عطا اهلل

2012/02/25

شركة العالي فيوتشر ماريو

2011/05/11

مايكل دوجن جنوين

2010/08/19

مارتا عطا اهلل

2012/02/25

إريك كيه شميدت

2011/04/20

مايكلويلر

2010/07/28

تيريزا بيكر ،مالزم ،الواليات املتحدة األمريكية

2012/02/25

مارك ر .فولر

2011/04/01

أوسنتالرئيسية

2010/07/14

ثيودوروليامز

2012/02/17

أحمدمصطفى

2011/01/25

ماركو رودي

2010/05/26

أوزجن كاكار

2012/02/17

مبارك حامد

2011/01/25

محمد أشرف جمال

2010/04/16

ميزن كاكار

2012/02/17

على محمد باججني

2011/01/25

الثالثية للتجارة العامة واملقاوالت املتحدة

2010/04/16

أيفر أتيالن

2012/02/17

عبد العظيم الصادق

2011/01/25

جيفطومسون

2010/03/29

شركة األمل املشرق

2012/02/15

مارك ديلي سيلجاندر

2011/01/25

جون كوكرهام

2010/03/17

تشارلز إي سبيليت ،مالزم ،الواليات املتحدة
األمريكية

2012/01/19

بيريسيبيليتيري

2011/01/12

ميليساكوكرهام

2010/03/17

ديفيد بفلوجر ،عقيد ،الواليات املتحدة األمريكية
(متقاعد)

سلفاتوريبيبي

2011/01/12

كارولنيبليك

2010/03/17

2011/12/06

عمار طارق اجلزراوي

2011/01/10

نيريبيتاوي

2010/03/17

إحسان حسن العاملي

2011/11/29

عمار طارق اجلزراوي مقاول عام

2011/01/10

روبرت يونغ

2010/03/09

شركة العالي للمقاوالت العامة احملدودة

2011/11/28

احلرية األهلية للتجارة العامة واملقاوالت

2010/12/13

جورج إلبرت يستلي الثالث

2010/01/21

محمود شاكر محمود

2011/10/14

البرونزية آل طاقوس آل فجان

2010/12/13

روي غرين

2010/01/21

أحمد محمد حسن

2011/10/13

اجلودة الدولية للمطابخ العارضية

2010/12/13

أوفيلياويب

2010/01/21

العال العراق

2011/10/12

جوننابوليان

2010/12/13

باتريكفاوست

2010/01/21

العال العراق

2011/10/12

جوزيفسيباستيان

2010/12/13

على نون جاباك

2009/09/30

العال العاملية للتجارة ،شركة ذات مسؤولية
محدودة

2011/10/12

 .N.Kاسماعيل

2010/12/13

ليبرتيجاباك

2009/09/30

بيجوتوماس

2010/12/13

شركة البناء واحلرية

2009/09/30

شيت إم فازاند

2011/09/13

شركة القتال للتجارة العامة

2010/12/13

ثروت طارش

2009/09/30

شاد إم فازاند

2011/09/13

جنكسينغ

فازاند الدولية للتجارة ،ذ م م

احملبوس

االسم

2010/11/24

بوابة درات العرب

2009/09/30

2011/09/13

االزرق للخدمات البحرية

2010/11/24

درات العرب

2009/09/30

شركة الدلة

2011/09/13

الزرقاء مشاة البحرية للتجارة العامة  ،ذ م م

2010/11/24

حسني على يحيى

2009/09/30

فاوستينو إل غونزاليس ،CAPT ،الواليات املتحدة
األمريكية

2011/09/07

شاسيب خزعل مهدي املوسوي

2011/09/07

كواسي شمران مهدي املوسوي

2011/09/07

اجملموعةاالقتصادية

2011/09/07

شركة جينا الدولية ،احملدودة

2011/08/04

شركة املثواد

2011/07/21

طارق زيدان داوود

2011/07/21

طارق زيدان داوود

2011/07/21

طارق زيدان داوود

2011/07/21

طارق زيدان داوود

2011/07/21

طارق زيدان داوود

2011/07/21

عبد العليم عبود

2011/07/21

فرانكي جوزف هاند

2011/07/21

ريتشاردجوزيفهارينجتون

2011/07/21

جانيت إل شميت

2011/06/22

تابع في العمود التالي
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مشاة البحرية الزرقاء

2010/11/24

أمينة بن على بن عيسى

2009/09/30

مجموعة من مشاة البحرية الزرقاء

2010/11/24

عادل على يحيى

2009/09/30

خدمات إدارة املباني واإلمداد

2010/11/24

جويد يوسف دالفي

2009/09/25

مجموعةصبحي

2010/11/24

محمد زاهد عبد اللطيف

2009/09/10

خدمات إدارة املباني للتجارة العامة  ،ذ م م

2010/11/24

توماس جيرالد كراج

2009/09/04

كريستوفرموراي

2010/11/10

أندرو جون كاسترو

2009/09/04

كورتيسوايتفورد

2010/10/22

أيرأفيدان احملدودة

2009/09/04

وليام دريفر

2010/10/22

كيفن ديفيس آرثيس

2009/08/20

شركة التحالف لألسلحة احملدودة

2010/09/28

جاكلنيفانكاوزر

2009/08/07

شركة التحالف لألسلحة.W.L.L ،

2010/09/28

شاهر عوده نبيه فوزي

2010/09/28

ديبرا هاريسون ،املقدم  ،اجليش االحتياطي
األمريكي

2009/08/07

استشارات الدفاع والفريق املتعاقد  ،ذ م م

2010/09/28

أمواج شركة النيل

2010/09/22

شركةالبلدي

2010/09/22

شركة الصحراء القمر

2010/09/22

تابع في العمود التالي

نزار عبد عالمة

2009/07/01

سان خوان الشركة

2009/07/01

شركةامليسيسيبيللعقودالعامة

2009/07/01

ديناميات لي الدولية
تابع في العمود التالي

2009/06/17

رقابة املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

االسم

احملبوس

االسم

احملبوس

االسم

احملبوس

لي شركة خدمات الدفاع

2009/06/17

األول للتجارة واملقاوالت خاصة

2008/09/17

الدانوب للهندسة واملقاوالت العامة

2006/12/28

جورج ه .لي

2009/06/17

فاسانثاناير

2008/09/17

علوان فائق

2006/12/28

دبليو لي جوستني

2009/06/17

ك خامسا جوبال

2008/09/17

جوزيفكريستوفركاهيل

2006/11/09

واعي لي

2009/06/17

فالحالعجمي

2008/09/17

أحمد حسن دايكيه

2006/09/26

مارك أنتوني

2009/06/17

ترانس أورينت للتجارة العامة

2008/09/17

ليوفونداسيلف

2009/06/17

زينيث املؤسسات احملدودة

2008/09/17

ضياء أحمد عبد اللطيف سالم

2009/05/14
2006/06/02

ستاركون احملدودة  ،شركة ذات مسؤولية محدودة

2009/06/17

بيليتي "بيت"  ، CWOالواليات املتحدة األمريكية

2008/06/15

شركة ياسمني للتجارة الدولية واخلدمات

2009/05/14
2006/06/02

سيدار المنون ،CPT ،الواليات املتحدة األمريكية

2009/06/03

آل سواري للتجارة العامة واملقاوالت

2008/03/13

كستراملعارك

2006/03/17

د  +ي شركة جتارية

2009/05/14

جون ألني ريفارد ،مايجر ،اجليش االحتياطي
األمريكي

2008/01/14

روبرت وايزمان  ،CW2الواليات املتحدة األمريكية

2006/03/06

سميرمحمود

2007/11/29

جيسي دال لني

2009/01/30

جنيفرأجناكوس

2009/01/30

كارلوس لوميلي شافيز

2009/01/30

ديريلأوليير

2009/01/30

لويسلوبيز

2009/01/30

محمد شبير خان

روبرت جروف

2007/10/30

ستيفنميركز

2007/09/27

بروس هوفينجاردنر ،املقدم  ،اجليش االحتياطي
األمريكي

2007/09/20

2008/10/10

روبرت جيه شتاين

2007/08/16

كيفن اندريه سموت

2008/09/30

فيليببلوم

2007/08/08

شركة الوادي األخضر

2008/09/17
2007/05/18

مجموعة األعمال العاملية .S.R.L

2007/08/08

ثالوث يونايتد تكنولوجيز ،شركة ذات مسؤولية
محدودة

2008/09/17

ستيفنلويلسيمانز

2007/07/27

جيفارجيزبابن

2007/06/28

الهيئةأوروبا

2008/09/17

فاهيم موسى سالم

2007/06/28

الهيئةاملؤسسةللتجارة

2008/09/17

 OAHلألعمال امليكانيكية والكهربائية

2007/06/27

آل جانوم وشركة نير للتجارة العامة

2008/09/17

قصى عبد الهادي

2007/06/27

مشاريع ديوا (اخلاصة) احملدودة

2008/09/17

مختبرات الرياض وشركة الكهرباء

2007/01/26

املستقبلخاصةاملتحدة

2008/09/17

بارنز توماس نيلسون

2007/01/24

تابع في العمود التالي

غلني ألن باول

2006/02/16

عمرو بن خضرا

2006/01/12

دان جتارة واملقاوالت

2006/01/12

ستيفنلودفيغ

2005/09/29

 DXBالدولية

تابع في العمود التالي
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2005/09/29

اخلط الساخن للمفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

الخط الساخن للمفتش العام الخاص إلعادة
إعمار العراق
يعمل الخط الساخن للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر
الع راق عىل تسهيل عملية اإلبالغ عن اإلهدار والتزوير وسوء
االستعامل وسوء اإلدارة ،واألعامل االنتقامية يف جميع ال ربامج
املرتبطة بجهود إعادة إعامر الع راق التي ميولها دافعي
ال رضائب األمريكية .القضايا التي تصل عرب الخط الساخن
للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر الع راق والتي ال تتعلق
بال ربامج أو العمليات املمولة مببالغ مخصصة أو متوفرة إلعادة
إعامر الع راق ،فإن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر الع راق
يقوم بإحالتها إىل الجهة املناسبة .يتلقى الخط الساخن
للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر الع راق اتصاالت هاتفية
والفاكس والربيد واالتصاالت عرب اإلنرتنت من الع راقيني ،ومن
الواليات املتحدة ،وجميع أنحاء العامل.
اجلدول 5.4
ملخص القضايا الواردة للمفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق
عبر اخلط الساخن ،وذلك حتى تاريخ 31/3/2012
القضايا اجلاري العمل عليها
التحقيقات

17

عملياتالتدقيق

1

إجمالي اجلاري العمل عليه

18

القضايااملغلقة

الربعالثالث الربع الرابع
2011
2011

FOIA

0

استعراضمكتب
التعاوناألمني

0

0
0

الربع األول
2012
0
0

التراكمي*
4
2

املساعدات

0

0

0

47

املرفوض

1

2

1

145

احملالة

2

8

2

394

عملياتالتفتيش

0

0

0

80

التحقيقات

18

9

0

155

عملياتالتدقيق

12

0

0

29

إجمالياملغلقة

33

19

3

856

التراكمي* اجلاري العمل عليها واملغلقة

874

* اجملموع التراكمي يغطي الفترة منذ بدأ اخلط الساخن ملكتب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق في العمل
في الفترة من  24/3/2004إلى .31/3/2012
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تقارير الربع الرابع
حتى تاريخ  31آذار/مارس  ،2012كان الخط الساخن للمفتش
العام الخاص إلعادة إعامر الع راق قد بدأ  874قضية .ومن بني
هذه القضايا ،أغلقت  856منها وبقيت  18قضية مفتوحة.
للحصول عىل قامئة بهذه القضايا ،انظر الجدول .5.4

قضايا جديدة
خالل هذه الفرتة املشمولة بالتقري ر ،تلقى الخط الساخن للمفتش
العام الخاص إلعادة إعامر الع راق  3من الشكاوى الجديدة ،ليصل
املجموع ال رتاكمي لقضايا الخط الساخن  .874وقد تضمنت جميع
الشكاوى الجديدة عىل أمور ذات صلة بعمليات التعاقد.
يتلقى الخط الساخن للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر الع راق
معظم البالغات عن حاالت التزوير واإلهدار وإساءة االستعامل
وسوء اإلدارة واالنتقام من خالل املوقع والربيد اإللكرتوين .وقد جاءت
الشكاوى الثالثة الجديدة إىل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
الع راق عرب الخط الساخن ،عن طريق الربيد االلكرتوين.
القضايا المغلقة
خالل هذا الربع ،أغلقت املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
الع راق  3من قضايا الخط الساخن:
•أحيل  2منها إىل وكاالت املفتش العام األخرى.
•ورفضت إحدى هذه الشكاوى ألنها مل تكن ضمن اختصاص
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر الع راق.
الشكاوى المحالة
بعد استعراض شامل ،أحال املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق  2من الشكاوى ملكتب املفتش العام بوزارة الدفاع التخاذ
القرار السليم◆ .

رقابة املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

الموقع اإللكتروني للمفتش العام الخاص
إلعادة إعمار العراق
خالل الفرتة املشمولة بهذا التقري ر ،سجل موقع املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر الع راق (  )www.sigir.milهذه األنشطة:
•زار أكرث من  100.000مستخدم موقع املفتش العام الخاص
إلعادة إعامر الع راق يف هذا الربع—مبعدل  1.159مستخدم
يف اليوم الواحد.
•ووصلت الزيارات لقسم اللغة العربية يف املوقع أكرث من
 3.000زائ ر.
•وكانت أغلب الوثائق التي ت ّم تحميلها بشكل متكرر هي
التقارير ربع السنوية األخرية للمفتش العام الخاص إلعادة
إعامر الع راق.
•وأرسل موقع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر الع راق أكرث
من  38,000من محتوى خالصات الويب للمشرتكني .ويت ّم
تحديث املعلومات إىل خالصات الويب ،والتي يتم تحميلها
تلقائيا إىل أجهزة كمبيوتر األعضاء ،وميكن مشاهدتها بعد
ذلك من قبل أي برنامج من ب رامج قاري خالصات الويب.

الشكل 5.4

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﻟﺰوار اﻟﻴﻮﻣﻲ ﳌﻮﻗﻊ اﳌﻔﺘﺶ اﻟﻌﺎم
اﻹﻟﻜﱰوين ،ﺣﺴﺐ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮي٢٠١٢/٣/٣١–٢٠١١/١/١ ،
٢٠١١
١,٣٣٦
١,١٥٩

١,٣٣٦

١,٢٢٩
١,١٣٧

١,١٥٢

Q4

Q3

٢٠١٠
١,٢٥٧
١,١٣٧

١,٢٢٧
١,١٥٢

Q2

Q1

١,٥٠٠

١,٠٠٠

٥٠٠

Q1

٢٠١٢

٢٠١١

٠

ﺍﳌﺼﺪﺭ ,DoD, IMCEN :ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﳌﻔﺘﺶ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ.٢٠١٢/٦/٤ ,

وكانت نتيجة البحث املخصص يف جوجل عن موقع املفتش
العام الخاص إلعادة إعامر العراق أكرث من  13,000نتيجة منذ
إنشائه يف نيسان/أبريل .2010
ملحة عامة عن عدد الزيارات اليومية ملوقع املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق،انظر الشكل ◆ .5.4
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6
الباب

رقابة الوكالة األخرى

مقدمة
يف آذار/مارس  ،2004شكل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق مجلس املفتشني العموميني يف العراق ( )IIGCلتوفري
منتدى ملناقشة الرقابة يف العراق وتعزيز التعاون والتنسيق بني
املفتشني العموميني ( )IGsعن الوكاالت التي ترشف عىل أموال
إعادة إعامر العراق .وقد اجتمع ممثلون من املنظامت األعضاء
يف األرباع السنوية لتبادل تفاصيل حول عمليات التدقيق الجارية
واملخطط لها ،لتحديد الفرص املتاحة للتعاون والتقليل من
التكرار.
ويف ضوء استمرار نطاق الجهود املستمرة يف العراق ،فإن
مجلس املفتشني العموميني يف العراق يعمل عىل نقل عمله تحت
مظلة مكتب وزارة الدفاع للمفتش العام ( )DoD OIGملجموعة
فريق جنوب غرب آسيا املشرتك .وعىل هذا النحو ،فإن اجتامعات
مجلس املفتشني العموميني يف العراق ربع السنوية لن تنعقد بعد
اآلن .يواصل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق املشاركة
بنشاط يف مجموعة التخطيط املشرتك .ويف شباط/فرباير ،2012
عقدت مجموعة التخطيط املشرتك اجتامعها التاسع عرش.
ويف كل ربع سنوي ،سيقوم املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق بطلب التحديثات من املنظامت األعضاء عن أنشطتها
الرقابية املكتملة والجارية واملخطط لها .يلخص هذا الباب
عمليات التدقيق والتحقيقات الواردة للمفتش العام الخاص
إلعادة إعامر العراق خالل هذا الربع من قبل املنظامت التالية:

•DoD OIG
•مكتب وزارة الخارجية للمفتش العام ()DoS OIG
•مكتب املساءلة الحكومية ()GAO
•وكالة التدقيق يف الجيش األمرييك ()USAAA
•مكتب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية للمفتش العام
()USAID OIG
للحصول عىل التحديثات ول وكالة تدقيق العقود الدفاعية
( ،)DCAAانظر امللحق ج.
يف األرباع السابقة ،قدم املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق التحديثات حول وزارة الخزانة ووزارة التجارة األمريكية،
ولكن هذه الوكاالت ليس لديها أنشطة رقابية عىل إعادة اإلعامر
يف العراق حالياً أو مخطط لها للسنة املالية  .2012مل يعد يذكر
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق تقارير عن هذه
الوكاالت يف هذا الباب◆ .
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تقارير رقابة الوكالة األخرى

تقارير رقابة الوكالة األخرى
أصدرت يف هذا الربع وكاالت الرقابة األخرى  13تقرير يتعلق
بإعادة إعامر العراق ،ليصل املجموع الرتاكمي إىل  671تقرير
صدروا منذ عام  .2003يحدّث هذا الباب عمليات التدقيق التي
أوردتها الوكاالت األعضاء السابقة يف مجلس املفتشني العموميني
يف العراق للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق:
•للوقوف عىل أنشطة تقارير الرقابة املكتملة للوكاالت
األمريكية األخرى ،انظر الجدول .6.1

•للوقوف عىل أنشطة الرقابة الجارية من الوكاالت األمريكية
األخرى ،انظر الجدول .6.2
•وملزيد من املعلومات عن تقارير الرقابة من الوكاالت األخرى،
مبا يف ذلك ملخصات التقرير ،انظر امللحق ز.
•للوقوف عىل قامئة تاريخية مكتملة عن تقارير الرقابة
واملراجعة حول إعادة اإلعامر من قبل جميع الكيانات العاملة،
انظر امللحق ر◆ .

اجلدول 6.1
تقارير وكاالت الواليات املتحدة الرقابية األخرى املكتملة مؤخرا ،حتى تاريخ 31/3/2012
الوكالة

رقمالتقرير

تاريخالتقرير

عنوانالتقرير

DoD OIG

DODIG-2012-067

30/03/2012

تقييم أوضاع جرحى محاربي وزارة الدفاع  -معسكر ليجيون

DoD OIG

DODIG-2012-063

16/03/2012

تقييم مؤسسة وزارة الدفاع التابعة ملكتب التعاون األمني العراقي

مكتب وزارة
اخلارجيةللمفتش
العام

AUD/MERO-12-18

01/01/2012

تقييم عمل خطط الطوارئ في السفارة ببغداد والقنصليات العامة في البصرة وأربيل

USAAA

A-2012-0083-MTE

02/04/2012

إنهاء عمل برنامج االستجابة الطارئة للقائد وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد العراقي في العراق

USAAA

A-2012-0085-MTE

30/03/2012

أوامر املشتريات امليدانية الصغيرة للضباط في أفغانستان

USAAA

A-2012-0081-MTE

30/03/2012

معظم عمليات الوقود في أفغانستان

USAAA

A-2012-0070-MTE

16/03/2012

برنامج نقل معدات الواليات املتحدة إلى العراق ( )USETTIاملرحلة الثانية

USAAA

A-2012-0072-MTE

16/03/2012

برنامج االستجابة الطارئة للقائد في أفغانستان

USAAA

A-2012-0077-MTE

13/03/2012

املساءلة عن ممتلكات املعدات التنظيمية ومعدات مسرح العمليات في العراق

USAAA

A-2012-0065-MTE

17/02/2012

معظم عمليات الوقود في العراق

USAAA

A-2012-0049-MTE

16/02/2012

الرقابة على مدفوعات البائعني  -جنوب غرب آسيا (املرحلة الثانية)

USAID OIG

E-267-12-003-P

22/03/2012

تدقيقات الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/برنامج املساعدة التقنية في االنتخابات العراقية

USAID OIG

E-267-12-002-P

21/03/2012

تدقيق عمليات تدقيق اكتفاء أنظمة تكنولوجيا املعلومات املمولة من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/العراق

اجلدول 6.2
أنشطة الرقابة اجلارية لوكاالت الواليات املتحدة األخرى ،حتى تاريخ 31/3/2012
تاريخ البدء

عنوان املشروع

الوكالة

رقم املشروع

DoD OIG

D2012-D000JA-0110.000

27/02/2012

املساءلة عن أغراض املعدات الكبرى (الفئة السابعة) التي مت نقلها إلى معسكر فرجينيا ،في الكويت

DoD OIG

D2011-D000JA-0281.000

07/09/2011

إدارة وزارة الدفاع لعمليات فريق املساعدة في إعادة توزيع امللكية في الكويت

DoD OIG

D2011-D000JA-0212.000

25/04/2011

برنامج جتديد معدات مسرح العمليات للمركبات التكتيكية ذات العجالت

DoD OIG

D2011-D000JB-0098.000

08/12/2010

التعاقد على حماية القوات ملنشآت الواليات املتحدة في العراق

DoD OIG

D2011-D000LF-0041.000

02/11/2010

متابعة الرعاية الصحية التي تقدمها مرافق املعاجلة العسكرية للمتعاقدين في جنوب غرب آسيا

DoD OIG

D2011-D000CH-0032.000

19/10/2010

عقد الدعم اللوجستي للمتعاقد للعربات سترايكر مع نظم األرض الديناميتية العامة

DoD OIG

D2010-D000LD-0264.000

30/08/2010

الضوابط والعمليات املتصلة لوكالة الدفاع اللوجستية ونظام تقييم عقد املشتريات اآللية

DoD OIG

D2010-D00SPO-0209.000

16/04/2010

تقييم جرحى محاربي وزارة الدفاع
استمر في الصفحة التالية

129

 Iتقرير إلى الكوجنرس  30 Iنيسان/أبريل2012 ،

رقابة الوكالة األخرى

الوكالة

رقم املشروع

تاريخ البدء

عنوان املشروع

مكتب وزارة
اخلارجيةللمفتش
العام

لم يبلغ عنها

3Q/FY 2012

تقييم برنامج مساعدة مناهضة اإلرهاب للدول التابعة ملكتب شؤون الشرق األدنى

مكتب وزارة
اخلارجيةللمفتش
العام

MERO 3012

23/11/2010

تقييم دعم  PAEللعمليات والصيانة في سفارة بغداد

GAO

121049

لم يبلغ عنها

تقييم تقرير مشترك عن التعاقد في العراق وأفغانستان

GAO

320852

20/06/2011

األقليات الدينية في العراق

GAO

320843

22/04/2011

االنتقال إلى أغلبية الوجود املدني في العراق

GAO

351603

31/03/2011

إدارة االستخبارات واملراقبة وجمع بيانات االستطالع

GAO

120976

31/03/2011

عقود اخلارجية للبلدان الواقعة في نزاعات

GAO

351431

07/01/2010

استراتيجيات اجليش لتجهيز معدات إعادة تعيني العائدين من العراق

USAAA

A-2012-MTE-0335.000

2Q/FY 2012

برنامج امللكية الشخصية األجنبية الزائدة

USAAA

A-2012-MTE-0079.000

2Q/FY 2012

برنامج امللكية الشخصية األجنبية الزائدة

USAAA

A-2012-MTE-0262.000

2Q/FY 2012

مجموعة دعم املنطقة الكويت  ،S6عقود تقنية املعلومات

USAAA

A-2012-MTE-0240.000

2Q/FY 2012

البحث في منشآت التثبيت

USAAA

A-2012-MTE-0071.000

2Q/FY 2012

إدارة عقد النقل الوطني بالشاحنات في أفغانستان

USAAA

A-2012-MTE-0073.000

2Q/FY 2012

إدارة األعتدة-العائدة من جنوب غرب آسيا

USAAA

A-2012-MTE-0081.000

2Q/FY 2012

حساب أداء النقل الوطني بالشاحنات في أفغانستان

USAAA

A-2011-ALL-0094.000

4Q/FY 2011

عملية حتديد متطلبات التمركز املسبق للجيش ( )APS Vفي الكويت

USAAA

A-2012-MTE-0018.000

4Q/FY 2011

متابعة عمليات التدقيق اإلدارية ومدى وضوح امللكية احلكومية املقدمة على أساس عقد دعم العمليات في الكويت

USAAA

A-2011-ALL-0539.000

4Q/FY 2011

مدفوعات املتعاقدين في أفغانستان

USAAA

A-2011-ALL-0534.000

4Q/FY 2011

الشفافية املالية في عقد شبكة النقل في أفغانستان والقيادة اإلقليمية اجلنوبية

USAAA

A-2011-ALL-0490.000

4Q/FY 2011

إدارة عقد برنامج الظواهر اجلوية في أفغانستان

USAAA

A-2011-ALL-0330.000

4Q/FY 2011

املساءلة عن كميات الوقود في أفغانستان ـ املرحلة الثانية

USAAA

A-2011-ALL-0346.000

2Q/FY 2011

املساءلة عن ممتلكات معدات الوحدة املشحونة إلى أفغانستان من الواليات املتحدة القارية

USAAA

A-2011-ALL-0344.000

2Q/FY 2011

املساءلة عن ممتلكات معدات الوحدة املشحونة إلى أفغانستان  -أفغانستان

USAAA

A-2011-ALL-0092.000

2Q/FY 2011

امللكية الشخصية اخلارجية الزائدة ( )FEPPبرنامج املرحلة الثانية

USAAA

A-2011-ALL-0087.001

1Q/FY 2011

الضوابط اإلدارية على املدفوعات لعمليات الطوارئ في اخلارج اخلاصة بالنقل  -قيادة اجليش املركزي

USAAA

A-2011-ALL-0087.000

1Q/FY 2011

إدارة الضوابط على قوانني وزارة الدفاع لألنشطة ( ،)DODAACقيادة اجليش املركزي

USAID OIG

لم يبلغ عنها

1Q/FY 2012

تدقيق مجموعة  QEDفي مراقبة وتقييم برامج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في العراق

USAID OIG

لم يبلغ عنها

1Q/FY 2012

تدقيق الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/برنامج الدعم التشريعي العراقي
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تحقيقات الوكالة األخرى
تحديث املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بانتظام مع
الوكاالت الحكومية األخرى بإجراء تحقيقات يف العراق .للوقوف
عىل بيانات اإلحصاء حول أنشطة التحقيق من الوكاالت األخرى،
انظر الجدول ◆.6.3

اجلدول 6.3
وضع أنشطة التحقيق التي جتريها وكاالت الواليات املتحدة األخرى ،حتى تاريخ 31/3/2012
احملققون في العراق

احملققون في الكويت

القضايا املفتوحة  /القضايا
اجلارية *

قيادة التحقيق اجلنائي باجليش االمريكي ،وحدة االحتيال في املشتريات

0

2

92

الوكالة
دائرة التحقيقات اجلنائية التابعة لوزارة الدفاع

0

2

161

مكتب وزارة اخلارجية للمفتش العام

2

0

13

FBI

1

1

37

دائرةالتحقيقاتاجلنائيةالبحرية

0

1

2

القوات اجلوية األمريكية ،مكتب التحقيقات اخلاص

0

0

2

USAID

1

0

14

4

6

321

اإلجمالي
* األرقام تشمل القضايا املعلقة التي عملت مع الوكاالت األخرى داخل مركز العمليات املشتركة.
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الهوامش

134

المختصرات والتعريفات
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السفارة األمريكية يف بغداد ,ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ.2012/04/03 ,
السفارة األمريكية يف بغداد ،ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ3/4/2012 ،؛
 ،CENTCOMردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ  ،INL ،2/4/2012ردا ً عىل
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق بتاريخ.16/4/2012 ،
تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للمستندات
مفتوحة املصدر باللغتني العربية واالنجليزية-2011/12 ،
.2012/4
تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للمستندات
مفتوحة املصدر باللغتني العربية واالنجليزية.2012/4 ،
;287-108 .P.L ;106-108 .P.L ;11-108 .P.L ;7-108 .P.L
;34-109 .P.L ;148-109 .P.L ;102-109 .P.L ;13-109 .P.L
;116-110 .P.L ;92-110 .P.L ;28-110 .P.L ;289-109 .P.L
;252-110 .P.L ;161-110 .P.L ;149-110 .P.L ;137-110 .P.L
;212-111 .P.L ;118-111 .P.L ;117-111 .P.L ;32-111 .P.L
 ,ABO ;74-112 .P.L ,10-112 .P.Lردا عىل طلب املفتش
العام الخاص إلعادة إعامر العراق الحصول عىل بيانات بتاريخ,
 ,BBG ;2012/18/1ردا عىل طلب املفتش العام الخاص
إلعادة إعامر العراق الحصول عىل بيانات بتاريخ;2011/7/3 ,
 ,DCAAردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق الحصول عىل بيانات بتاريخ ,ECA ;2011/4/10 ,ردا
عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق الحصول
عىل بيانات بتاريخ ,OMB ;2010/14/4 ,ردا عىل طلب املفتش
العام الخاص إلعادة إعامر العراق الحصول عىل بيانات بتاريخ,
 ,PM ;2010/21/6ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة
إعامر العراق الحصول عىل بيانات بتاريخ,DoS ;2011/6/7 ,
“تربير ميزانية الكونغرس ,املجلد  :1عمليات وزارة الخارجية,
السنة املالية  ”,2013صفحة  ,81و “مهمة ملخص امليزانية
التنفيذي  & 150الربامج الدولية األخرى ,السنة املالية ”,2013
صفحة  ,INL ;173ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش
العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ,DoJ ;2012/9/4 ,
ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة
إعامر العراق بتاريخ ,NEA-I ;2012/3/4 ,ردا ً عىل طلب
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
بتاريخ,2011/15/4 ,2011/28/9 ,2010/6/10 ,2010/4/10 ,
 ,2012/27/3و  ;2012/28/3عمليات تدقيق املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق “ ,007-11صندوق إغاثة وإعادة
إعامر العراق  :1تقرير حول املخصصات ,اإلنفاقات واألموال
امللغاة ,USACE ;2010/28/12 ”,ردا ً عىل طلب البيانات
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ,
 ,USAID ;2012/3/4ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ; ,)OUSD(C
ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص
إلعادة إعامر العراق بتاريخ,2012/2/4 and 2010/14/10 ,
و “وزارة الدفاع األمريكية ،طلب ميزانية السنة املالية ،2013
استعراض ,2012/2 ”,صفحة  ,TFBSO ;5-6ردا ً عىل طلب
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
بتاريخ ;2011/4/1 ,الخزانة األمريكية“ ,OTA ,استعراض
مكتب املساعدة التقنيةustreas.gov/ ,2005/30/12 ”,
,/offices/international-affairs/assistance
الرجوع إليه يف  ;2009/16/10السفارة األمريكية يف بغداد,
ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص
إلعادة إعامر العراق بتاريخ ,USACE ;2009/3/10 ,ردا ً عىل
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق بتاريخ“ ,USAID ;2008/6/10 ,قروض ومنح الواليات
املتحدة الخارجية [الكتاب األخرض]gbk.eads. ,2008 ”,
usaidallnet.gov/query/do?_program=/
 ,eads/gbk/countryReport&unit=Nالرجوع
إليه يف “ ,201/15/4تربير ميزانية الكونغرس ,جداول ملخص
املساعدة األجنبية ,2011–2009 FY ”,وردا ً عىل طلب البيانات
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ,
 ,2009/8/4 ,2009/12/1و.2012/2/4
.74-112 .P.L
السفارة االمريكية يف بغداد ,ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ.2012/04/03 ,
 ،DSCAردا عىل طلب استدعاء البيانات من املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ  2012/01/05و.2011/3/4
 ،)OUSD(Cردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ .2/4/2011

.10
.11

.12

.13

.14

.15

.16

.17
.18

.19
.20

وزارة الخارجية" ،ملخص امليزانية التنفيذي ،املهام  150وغريه
من الربامج الدولية ،السنة املالية  "،2013ص 147 .و وزارة
الخارجية" ،تربير امليزانية يف الكونغرس ،املجلد  ،2العمليات
الخارجية ،السنة املالية  "،2012ص.190 .
ستيف كرابرتي" ،ملخص الرأي :السخط واالنقسام يف
العراق" ،مؤسسة غالوبwww.gallup. ،06/03/2012 ،
Opinion-Briefing-/153128/com/poll
 ،Discontent-Division-Iraq.aspxالرجوع إليه
يف .19/3/2012
ستيف كرابرتي" ،ملخص الرأي :السخط واالنقسام يف
العراق" ،مؤسسة غالوبwww.gallup. ،06/03/2012 ،
Opinion-Briefing-/153128/com/poll
 ،Discontent-Division-Iraq.aspxالرجوع إليه
يف .19/3/2012
ستيف كرابرتي" ،ملخص الرأي :السخط واالنقسام يف
العراق" ،مؤسسة غالوبwww.gallup. ،06/03/2012 ،
Opinion-Briefing-/153128/com/poll
 ،Discontent-Division-Iraq.aspxالرجوع إليه
يف .19/3/2012
 ،ITAO /ESDتقارير أداء الكهرباء اليومية-2011/1/1 ،
ً
2011/31/3؛السفارة األمريكية يف بغداد ،ردا عىل طلب
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق،
 22/1/2012و  ،03/04/2012الحكومة العراقية ،املركز الوطني
لالعالم ،بيان صحفي "الكهرباء تضيف  3000ميغاواط يف الصيف
القادم لزيادة ساعات املعالجةnmc.gov. ،19/02/2012 "،
iq / ArticleShow.aspx؟  ،3718 = IDالرجوع
إليه يف .20/2/2012
انظر على سبيل المثال ،الحكومة العراقية ،المركز
الوطني لالعالم ،بيان صحفي" ،وزير الكهرباء
يهدد شركة هيونداي الكورية،30/01/2012 "،
nmc.gov.iq / ArticleShow.aspx؟ = ID
 ،3512الرجوع إليه في " ،30/1/2012وزير
الكهرباء يتفقد محطة القدس لتوليد الكهرباء ويوجه
بضرورة االسراع في االنتهاء من العمل في خدمة
المواطنين"www.moelc.gov. ،24/1/2012 ،
iq/detailsnews_ar.aspx؟ ،959=idيمكن
الرجوع إليه في " ،2012 / 1/2زيارات وزير
الكهرباء لمحطات بيجي الحرارية والغازية"،
www.moelc.gov.iq/arabic/ ،07/03/2012
index.php؟name=News&file=article&s
 ،270=idالرجوع إليه في  ،16/3/2012و "وزير
الكهرباء يزور مشروع محطة توليد الكهرباء
الغازية في كربالء"www. ،27/2/2012 ،
moelc.gov.iq/arabic/index.php؟name=N
 ،263=ews&file=article&sidالرجوع إليه في
.16/3/2012
الحكومة العراقية ،وزارة الصحة ،املعلومات التي قدمت
إىل مكتب املفتش العام2012/4 ،؛ األمم املتحدة ووحدة
املعلومات الداخلية والتحليالت يف األمم املتحدة" ،األمن
يف العراق" ،/ incidents.iauiraq.org ،الرجوع
إليه يف 17/04/2012؛ هيئة االحصاء بالعراقwww. ،
 ,/iraqbodycount.orgالرجوع إليه يف .2012/17/4
تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للمستندات
مفتوحة املصدر باللغتني العربية واالنجليزية.2012/3-2012/2 ،
تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للمستندات
مفتوحة املصدر باللغتني العربية واالنجليزية-2011/10 ،
 .2012/3ضبط مكتب املفتش العام الطريقة التي يقوم بها
بإعداد إحصاءات حول اغتيال املسؤولني "الكبار" يف هذا الربع،
والتي قد تؤثر عىل املقارنات بني إحصاءات االغتيال الربع
السنوية التي أجراها املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق.
السفارة األمريكية يف بغداد ،مكتب املتحدث الرسمي" ،سؤال
أخذ يف  16/03/2012يف املؤمتر الصحفى اليومى لوزارة
الخارجية"iraq.usembassy.gov/ ،20/3/2012 ،
 ،mar2012airspace.htmlالرجوع إليه يف .17/4/2012
الحكومة العراقية ،هيئة النزاهة" ،أنهت هيئة النزاهة
العمل عىل  1535من القضايا خالل العام www. "،2011
nazaha.iq/en_body.asp؟_field=news
 ،page_namper=e3&348=en&idالرجوع إليه يف
 ،10/4/2012التقرير السنوي لعام  ،2010ص .10 .بسبب
الطريقة التي جمعت بها هيئة النزاهة البيانات عن اإلدانات يف
تقريرها السنوي لعام  ،2010تجاوز عدد اإلدانات بالجرائم
عدد األفراد املدانني بسبب إدانة عدد من األفراد بأكرث من
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جرمية واحدة.
الحكومة العراقية ،وزارة العدل" ،العدالة تعدم  14سجينا،
العدالة تعدم  17سجينا ،العدالة تعدم  34سجي ًناW "،
الرجوع إليه يف .15/02/2012
مقابالت املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق مع رئيس
مجلس إدارة رشكة االستثامرات الوطنية وعدد من رجال األعامل
الدوليني.2012/12/2-2012/1/2 ،
 ،IMFالتقرير القطري رقم " ،75/11العراق :املراجعة الثانية
مبوجب الرتتيبات االحتياطية ،طلبات اإلعفاء من عدم االمتثال،
متديد الرتتيبات ،وإعادة صياغة مرحلة الدخول"  ،2011/3ص
.17
رشكة دنيا فرونتري لالستشارات 2011" ،املراجعة السنوية،
النشاط التجاري األجنبي يف العراق ،2012 "،ص.23 .
الحكومة العراقية ،مجلس النواب" ،قانون املوازنة العامة
لجمهورية العراق االتحادية للسنة املالية ،23/02/2012 "2012
 ،/www.parliament.iqالرجوع إليه يف .23/2/2012
الحكومة العراقية ،وزارة النفط" ،صادرات النفط
الخام"www.oil.gov.iq/moo/page. ،
php؟ ،lang=en&page_name=exportالرجوع
إليه يف  ،29/3/2012و "االستهالك املحيل" ،الرجوع إليه
يف 3/4/2012؛ أخبار بالتس كموديتي" ،صادرات العراق
 2.317مليون برميل يوميا من النفط الخام يف آذار/مارس
بزيادة  303000مليون برميل يوميا عن شباط/فرباير،"SOMO :
.1/4/2012
الحكومة العراقية ،وزارة النفط" ،صادرات النفط
الخام"www.oil.gov.iq/moo/page. ،
php؟ ،lang=en&page_name=exportالرجوع
إليه يف  ،29/3/2012و "االستهالك املحيل" ،الرجوع إليه
يف 3/4/2012؛ أخبار بالتس كموديتي" ،صادرات العراق
 2.317مليون برميل يوميا من النفط الخام يف آذار/مارس
بزيادة  303000مليون برميل يوميا عن شباط/فرباير،"SOMO :
.1/4/2012
الحكومة العراقية ،وزارة النفط" ،إنتاج وتصدير
واستهالك النفط الخام والغاز املصاحب ،كانون الثاين/
يناير www.oil.gov.iq/moo/ ،2012/1 "،2012
domestic.php؟_lang=en&page
 ،44=name=domestic&idميكن الرجوع إليه
يف  ،15/04/2012و "إنتاج وتصدير واستهالك النفط الخام
والغاز املصاحب ،شباط/فرباير www.oil.gov. "،2012
iq/moo/domestic.php؟_lang=en&page
 ،name=domesticميكن الرجوع إليه يف . 15/4/2012
أخبار بالتس كومديتي" ،نظام العراق الجديد لتصدير
النفط نظام لتصل الطاقة القصوى إىل  850،000برميل يوميا
يف عام  :2013مسؤول " ،12/2/2012 ،و" العراق يكمل تحميل
 2مليون برميل من النفط الخام من إحدى املرايس الجديدة"،
 .13/3/2012تقرير نفط العراق ،سؤال وجواب :رئيس رشكة
نفط الجنوب ضياء جعفر15/2/2012 ،؛ رشكة دنيا فرونتري
لالستشارات ،تتبع السوق العراقي" ،العراق يبدأ تصدير النفط
من إحدى املرايس  ،12/3/2012 "،ص.5 .
أخبار بالتس كومديتي "رشكة إكسون موبيل للنفط
تؤكد عىل عقود مشاركة إنتاج النفط مع كردستان العراق"،
 ،" 27/2/2012نائب رئيس الوزراء العراقي ينتقد الشهرستاين
عن تهديده باستبعاد رشكة إكسون موبيل" ،15/2/2012 ،و
"إكسون موبيل تجمد العروض املقدمة لحكومة إقليم كردستان،
لتعود إىل مرحلة املزايدة  :4الوزير "،MEES ،03/04/2012 ،
التقرير األسبوعي ،املجلد 55 .رقم  ،20/2/2012 ،8ص5 .؛
تقرير نفط العراق "،سؤال وجواب :رئيس رشكة نفط الجنوب
ضياء جعفر".15/2/2012 ،
رشكة دنيا فرونتري لالستشارات 2011" ،املراجعة السنوية،
النشاط التجاري األجنبي يف العراق ،2012 "،ص.8 .
رشكة دنيا فرونتري لالستشارات 2011" ،املراجعة السنوية،
النشاط التجاري األجنبي يف العراق ،2012 "،ص.8 .
;287-108 .P.L ;106-108 .P.L ;11-108 .P.L ;7-108 .P.L
;34-109 .P.L ;148-109 .P.L ;102-109 .P.L ;13-109 .P.L
;116-110 .P.L ;92-110 .P.L ;28-110 .P.L ;289-109 .P.L
;252-110 .P.L ;161-110 .P.L ;149-110 .P.L ;137-110 .P.L
;212-111 .P.L ;118-111 .P.L ;117-111 .P.L ;32-111 .P.L
 ,ABO ;74-112 .P.L ,10-112 .P.Lردا عىل طلب املفتش
العام الخاص إلعادة إعامر العراق الحصول عىل بيانات بتاريخ,
 ,BBG ;2012/18/1ردا عىل طلب املفتش العام الخاص
إلعادة إعامر العراق الحصول عىل بيانات بتاريخ;2011/7/3 ,
تربير ميزانية الكونغرس ,جداول ملخص املساعدة األجنبية,
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السنة املالية  ,DCAA ;2011–2009ردا عىل طلب املفتش
العام الخاص إلعادة إعامر العراق الحصول عىل بيانات بتاريخ,
 ,ECA ;2011/4/10ردا عىل طلب املفتش العام الخاص
إلعادة إعامر العراق الحصول عىل بيانات بتاريخ;2010/14/4 ,
 ,OMBردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
الحصول عىل بيانات بتاريخ ,PM ;2010/21/6 ,ردا عىل طلب
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق الحصول عىل بيانات
بتاريخ“ ,DoS ;2011/6/7 ,تربير ميزانية الكونغرس ,املجلد :1
عمليات وزارة الخارجية ,السنة املالية  ”,2013صفحة  ,812و
“مهمة ملخص امليزانية التنفيذي  & 150الربامج الدولية األخرى,
السنة املالية  ”,2013صفحة  ,INL ;173ردا ً عىل طلب البيانات
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ,
 ,DoJ ;2012/9/4ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش
العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ,NEA-I ;2012/3/4 ,
ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة
إعامر العراق بتاريخ,2011/5/4 ,2010/6/10 ,2010/4/10 ,
,2012/27/3 ,2011/15/4 ،2011/12/2011,7/28/9 2011/7/4
و  ;2012/28/3عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة
إعامر العراق “ ,007-11صندوق إغاثة وإعادة إعامر
العراق  :1تقرير عن املخصصات والنفقات ،واألموال امللغاة،
"28/12/2010؛  ،USACEردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ،03/04/2012 ،
 ،USAIDردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ2/4/2012 ،؛ ،)OUSD (C
ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة
إعامر العراق بتاريخ 14/10/2010 ،و ،02/04/2012و "وزارة
الدفاع األمريكة ،نظرة عامة عىل طلب ميزانية السنة املالية
 "،2012شباط/فرباير  ،2012ص6 .؛  ،TFBSOردا ً عىل طلب
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
بتاريخ ،4/1/2011 ،وزير الخزانة االمرييك ،ردا ً عىل طلب
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
بتاريخ ،و ،09/04/2009 04/01/2008و" ،OTAنظرة عامة
مكتب املساعدة التقنية"ustreas.gov/ ،2005/30 / 12 ،
,/offices/international-affairs/assistance
 ،16/10/2009السفارة األمريكية يف بغداد ،ردا ً عىل طلب
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
بتاريخ03/10/2009 ،؛  ،USACEردا ً عىل طلب البيانات
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ،
 ،USAID 2008/6/10ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ12/1/2009 ،
و  ،08/04/2009و "قروض ومنح الواليات املتحدة الخارجية
[الكتاب األخرض]gbk.eads.usaidallnet. ،2008 "،
gov/query/do?_program=/eads/gbk/
 countryReport&unit=Nالرجوع إليه يف
 15/04/2010الحكومة العراقية ،مجلس النواب" ،قانون
املوازنة العامة لجمهورية العراق االتحادية للسنة املالية "2012
 /www.parliament.iq ،23/02/2012الرجوع إليه يف
 ،23/2/2012و "قانون املوازنة العامة االتحادية للسنة املالية
 ،23/02/2011 "2011املادة  ،2الحكومة العراقية ،وزارة املالية،
يف املعلومات املقدمة إىل مكتب املفتش العام" 27/06/2011 ،؛
ميزانية الحكومة العراقية "(بالوضع الذي وافقت عليه TNA
وسجلت به يف القانون يف كانون األول/ديسمرب )2005؛ الحكومة
العراقية ،رئاسة الجمعية الوطنية العراقية املؤقتة "،املوازنة
العامة للدولة لعام .2005 "،2005
.P.L ;287-108 .P.L ;106-108 .P.L ;11-108 .P.L ;7-108 .P.L
.P.L ;34-109 .P.L ;148-109 .P.L ;102-109 .P.L ;13-109
.P.L ;116-110 .P.L ;92-110 .P.L ;28-110 .P.L ;289-109
.P.L ;252-110 .P.L ;161-110 .P.L ;149-110 .P.L ;137-110
.P.L ;212-111 .P.L ;118-111 .P.L ;117-111 .P.L ;32-111
,10-112
والقانون العام  ,ABO ;74-112ردا عىل طلب املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق الحصول عىل بيانات بتاريخ,
 ,BBG ;2012/18/1ردا عىل طلب املفتش العام الخاص
إلعادة إعامر العراق الحصول عىل بيانات بتاريخ;2011/7/3 ,
 ,DCAAردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق الحصول عىل بيانات بتاريخ ,ECA ;2011/4/10 ,ردا
عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق الحصول
عىل بيانات بتاريخ ,OMB ;2010/14/4 ,ردا عىل طلب املفتش
العام الخاص إلعادة إعامر العراق الحصول عىل بيانات بتاريخ,
 ,PM ;2010/21/6ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة
إعامر العراق الحصول عىل بيانات بتاريخ,DoS ;2011/6/7 ,
“تربير ميزانية الكونغرس ,املجلد  :1عمليات وزارة الخارجية,
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السنة املالية  ”,2013صفحة  ,81و “مهمة ملخص امليزانية
التنفيذي  & 150الربامج الدولية األخرى ,السنة املالية ”,2013
صفحة  ,INL ;173ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش
العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ,DoJ ;2012/9/4 ,
ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة
إعامر العراق بتاريخ ,NEA-I ;2012/3/4 ,ردا ً عىل طلب
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
بتاريخ,2011/15/4 ,2011/28/9 ,2010/6/10 ,2010/4/10 ,
 ,2012/27/3و  ;2012/28/3عمليات تدقيق املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق “ ,007-11صندوق إغاثة وإعادة
إعامر العراق  :1تقرير حول املخصصات ,اإلنفاقات واألموال
امللغاة ,USACE ;2010/28/12 ”,ردا ً عىل طلب البيانات
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ,
 ,USAID ;2012/3/4ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ; ,)OUSD(C
ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص
إلعادة إعامر العراق بتاريخ,2012/2/4 and 2010/14/10 ,
و “وزارة الدفاع األمريكية ،طلب ميزانية السنة املالية ،2013
استعراض ,2012/2 ”,صفحة  ,TFBSO ;5-6ردا ً عىل طلب
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
بتاريخ ;2011/4/1 ,الخزانة األمريكية“ ,OTA ,استعراض
مكتب املساعدة التقنيةustreas.gov/ ,2005/30/12 ”,
,/offices/international-affairs/assistance
الرجوع إليه يف  ;2009/16/10السفارة األمريكية يف بغداد,
ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص
إلعادة إعامر العراق بتاريخ ,USACE ;2009/3/10 ,ردا ً عىل
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق بتاريخ“ ,USAID ;2008/6/10 ,قروض ومنح الواليات
املتحدة الخارجية [الكتاب األخرض]gbk.eads. ,2008 ”,
usaidallnet.gov/query/do?_program=/
 ,eads/gbk/countryReport&unit=Nالرجوع
إليه يف “ ,201/15/4تربير ميزانية الكونغرس ,جداول ملخص
املساعدة األجنبية ,2011–2009 FY ”,وردا ً عىل طلب البيانات
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ,
 ,2009/8/4 ,2009/12/1و.2012/2/4
.P.L ;287-108 .P.L ;106-108 .P.L ;11-108 .P.L ;7-108 .P.L
.P.L ;34-109 .P.L ;148-109 .P.L ;102-109 .P.L ;13-109
.P.L ;116-110 .P.L ;92-110 .P.L ;28-110 .P.L ;289-109
.P.L ;252-110 .P.L ;161-110 .P.L ;149-110 .P.L ;137-110
.P.L ;212-111 .P.L ;118-111 .P.L ;117-111 .P.L ;32-111
 .74-112 .P.L ;10-112مصطلحات امليزانية غري متناسقة بني
الوكاالت املعدّة للتقارير .للمرجعية من حيث رشوط التمويل
املرتبطة بأموال إعادة اإلعامر الرئيسية ،انظر امللحق بمن هذا
التقرير ربع السنوي ،عىل املوقع .www.sigir.mil
 ،)OUSD(Cردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ  .2/4/2011إجاميل املتاح
لاللتزام يف أنشطة جديدة ال يتضمن مبلغ  616مليون دوالر
التي انتهت مدة صالحيتها أو تم إلغاؤها.
 ,NEA-Iردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 2011/28/9 ,و ;2012/27/3
 ,USACEردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ,USAID ;2012/3/4 ,ردا ً
عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة
إعامر العراق بتاريخ .2012/2/4 ,إجاميل املتاح لاللتزام يف
أنشطة جديدة ال يتضمن مبلغ  230مليون دوالر التي انتهت
مدة صالحيتها.
 ،INLردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
للحصول عىل بيانات بتاريخ .9/4/2012
 ،NEA-Iردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ،28/3/2012 ،عمليات
تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق،007-11
"صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق  :1تقرير عن مخصصات
وإنفاقات وإلغاءات الصناديق".28/12/2010 ،
 ،ABOردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
للحصول عىل بيانات بتاريخ.18/1/2012 ،
.P.L ;287-108 .P.L ;106-108 .P.L ;11-108 .P.L ;7-108 .P.L
.P.L ;34-109 .P.L ;148-109 .P.L ;102-109 .P.L ;13-109
.P.L ;116-110 .P.L ;92-110 .P.L ;28-110 .P.L ;289-109
.P.L ;252-110 .P.L ;161-110 .P.L ;149-110 .P.L ;137-110
.P.L ;212-111 .P.L ;118-111 .P.L ;117-111 .P.L ;32-111
.74-112 .P.L ;10-112
 ,)OUSD(Cردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام
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الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ,NEA-I ;2012/2/4 ،ردا ً
عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة
إعامر العراق بتاريخ 2011/28/9 ،و ,USACE ;2012/27/3
ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة
إعامر العراق بتاريخ ,USAID ;2012/3/4 ،ردا ً عىل طلب
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
بتاريخ ,INL ;2012/2/4 ،ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ.2012/9/4 ،
" ،)OUSD (Cالسنة املالية  2012نظرة عامة عىل طلب
امليزانية للسنة املالية  "،2012شباط/فرباير  ،2012ص6 .؛
مجلس النواب األمرييك" ،قانون مخصصات وزارة الدفاع ،عام
 "،2012تقرير  ،110-112ص298 .؛ وزارة الخارجية" ،تربير
ميزانية الكونغرس ،املجلد  :2العمليات األجنبية ،السنة املالية
" ،2012ص 190 ،188 ،101 ،99؛ وزارة الخارجية "،تربير
ميزانية الكونغرس ،املساعدات الخارجية ،جداول ملخص السنة
املالية " ،2012ص 101 ،25؛ وزارة الخارجية "،تربير امليزانية يف
الكونغرس ،املجلد  :1عمليات وزارة الخارجية األمريكية ،السنة
املالية " ،2012ص779 .؛ املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق" ،ميزانية السنة املالية  ،"2012ص1 .؛  ،NEA-Iردا ً عىل
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق بتاريخ 07/07/2011 ،و ،ABO ،27/03/2012ردا ً عىل
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق بتاريخ ،18/1/2012 ،القانون العام -112 .P.L ;383-111
.74-112 .P.L ;10
البيت االبيض" :رسالة امليزانية من الرئيس ،13/2/2013 "،ص7 .؛
وزارة الخارجية" ،امللخص التنفيذي للميزانية ،املهمة  150وغريه
من الربامج الدولية ،يف السنة املالية  "،2013ص.1 .
" ،)OUSD (Cالواليات املتحدة ،وزارة الدفاع ،نظرة عامة عىل
طلب ميزانية السنة املالية  ،2012/2 "2013ص5-6 .؛ وزارة
الخارجية" ،امللخص التنفيذي للميزانية املهمة  150وغريها من
الربامج الدولية ،يف السنة املالية  "،2013ص ،158 ،148 ،147
173؛ وزارة الخارجية" ،تربير ميزانية الكونغرس واملساعدات
الخارجية ،جداول التلخيص ،السنة املالية  "،2013ص ،10
101 ،24 ،17؛ وزارة الخارجية" ،تربير امليزانية يف الكونغرس،
املجلد  :1عمليات وزارة الخارجية األمريكية ،السنة املالية
" ،2013ص812 .؛  ،NEA-Iردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ07/07/2011 ،
و ،ABO ،27/03/2012ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ،18/1/2012 ،
القانون العام .74-112 .P.L ;10-112 .P.L ;383-111
" ،DoSملخص امليزانية التنفيذي ،الوظيفة  150والربامج الدولية
األخرى ،السنة املالية  "،2013ص .5
عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق -12
" ،006برنامج تطوير الرشطة العراقية :الفرص املتاحة لتحسني
املساءلة والشفافية يف برنامج امليزانية ،2011/10" ،وزارة
الخارجية "،امللخص التنفيذي للميزانية ،املهمة  150وغريها من
الربامج الدولية ،يف السنة املالية " ،2013ص.144 .
وزارة الخارجية" ،تربير امليزانية يف الكونغرس ،املجلد ،2
العمليات الخارجية ،السنة املالية  "،2012ص .188 ،185
" ،DoSملخص امليزانية التنفيذي ،الوظيفة  150والربامج الدولية
األخرى ،السنة املالية  "،2013ص 164؛ القانون العام .74-112
" ،DoSملخص امليزانية التنفيذي ،الوظيفة  150والربامج الدولية
األخرى ،السنة املالية  "،2013ص .145-144
" ،DSCAما نقوم به" ،/www.dsca.mil ،الرجوع إليه يف
 ،13/3/2012أنتوين كوردسامن ،مركز الدراسات االسرتاتيجية
والدولية" ،العراق يف مرحلته االنتقالية :تقرير عن الحالة،
" ،05/07/2011شون كني ،معهد الواليات املتحدة للسالم" ،
الواليات املتحدة يف العراق :خيارات لعام .16/05/2011 "،2012
" ،)O USD (Cنظرة عامة عىل طلب ميزانية السنة املالية
 ،2011/2 "،2012ص6-6 .؛ القانون العام .74-112
" ،)O USD (Cنظرة عامة عىل طلب ميزانية السنة املالية
 ،2012/2 "،2013ص.5-6 .
.10-112 .P.L
" ،)O USD (Cنظرة عامة عىل طلب ميزانية السنة املالية
 ،2011/2 "،2012ص.5-6 .
.383-111 .P.L
عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
" ،016-12التقرير املؤقت بشأن خطط اإلنفاق للسنوات املالية
 2012-2011لصندوق قوات األمن العراقية.4/2012 "،
مكتب التعاون األمني العراقي ،ردا عىل طلب املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ
.2012/04/02
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عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
" ،016-12التقرير املؤقت بشأن خطط اإلنفاق للسنوات املالية
 2012-2011لصندوق قوات األمن العراقية.4/2012 "،
" ،DoSملخص امليزانية التنفيذي ،الوظيفة  150والربامج الدولية
األخرى ،السنة املالية  "،2013ص .147
" ،)OUSD (Cنظرة عامة عىل طلب ميزانية السنة املالية
 ،2011/2 "،2012و "نظرة عامة عىل طلب ميزانية السنة املالية
 ،2012/2 "،2013ص.5-6 .
وزارة الخارجية" ،تربير امليزانية يف الكونغرس ،املجلد ،2
العمليات الخارجية ،السنة املالية  "،2012ص .190
" ،DSCAبرنامج متويل الجيوش العسكرية الخارجية" www.
_dsca.mil/home/foreign_military
 ،financing_program.htmالرجوع إليه يف
.13/03/2012
74-112 .P.L؛ " ،DoSملخص امليزانية التنفيذي ،الوظيفة 150
والربامج الدولية األخرى ،السنة املالية  "،2013ص .173
كريت تارنوف" ،CRS ،العراق :املساعدة يف إعادة اإلعامر" ،تقرير
 ،12/3/2009 ،CRS RL31833ص.2 .
" ،DoSملخص امليزانية التنفيذي ،الوظيفة  150والربامج الدولية
األخرى ،السنة املالية  "،2013ص .147
وزارة الخارجية" ،تربير امليزانية يف الكونغرس ،املجلد ،2
العمليات الخارجية ،السنة املالية  "،2012ص .190
" ،DoSملخص امليزانية التنفيذي ،الوظيفة  150والربامج الدولية
األخرى ،السنة املالية  "،2013ص .147
وزارة الخارجية" ،تربير امليزانية يف الكونغرس ،املجلد ،2
العمليات الخارجية ،السنة املالية  "،2012ص .101
.74-112 .P.L
" ،DoSملخص امليزانية التنفيذي ،الوظيفة  150والربامج الدولية
األخرى ،السنة املالية  "،2013ص .158
" ،DoSملخص امليزانية التنفيذي ،الوظيفة  150والربامج الدولية
األخرى ،السنة املالية  "،2013ص .92
“ ،GOI, CoRقانون املوازنة العامة الفيدرايل للعراق للسنة
املالية  ,/www.parliament.iq ,2012/23/2 ”,2012الرجوع
إليه يف " ,GOI, CoR ;2012/23/2قانون املوازنة العامة
الفيدرايل للسنة املالية  ، 23/02/2011 "،2011املادة ، 2
الحكومة العراقية ،وزارة املالية ،ردا ً عىل طلب البيانات الصادر
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق27/6/2011 ،؛
الخزانة األمريكية ،ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش
العام الخاص إلعادة إعامر العراق 04/01/2008 ،و09/04/2009؛
"ميزانية الحكومة العراقية" (كام وافقت عليها  TNAوسنت
كقانون يف كانون األول/ديسمرب  )2005؛ الحكومة العراقية،
رئاسة الجمعية الوطنية العراقية املؤقتة" ،امليزانية العامة للدولة
للعام  2005 ،"2005؛ الحكومة العراقية" ،إيرادات املوازنة
والنفقات  ، 2003متوز/يوليو  -كانون األول/ديسمرب"2003 ،؛
التقارير ربع السنوية وونصف السنوية إلى كونغرس
الواليات املتحدة من املفتش العام اخلاص إلعادة
إعمار العراق .2011/4-2004/3 ،حساب املفتش العام الخاص
إلعادة إعامر العراق ملساهمة الحكومة العراقية إلعادة اإلعامر
عن طريق جمع املبالغ التالية :األموال العراقية التي يرشف
عليها سلطة االئتالف املؤقتة ،وامليزانيات الرسمية لرأس املال
2005 - 2003؛ نفقات رأس املال التي ذكرتها وزارة املالية عن
العام  ، 2010- - 2006وميزانيات رأس املال الرسمية لألعوام
 2011و .2012وهذا اإلجاميل يزيد عىل مجموع املساهمة
الفعلية التي تقدمها الحكومة العراقية ،ألن ميزانيات رأس املال
الرسمية عادة ما تتجاوز النفقات الرأساملية .بيانات النفقات
املعتمدة مل تكن متوفرة من وزارة املالية عن األعوام - 2003
 2005أو  2011و.2012
الحكومة العراقية ،مجلس النواب" ،قانون املوازنة العامة
لجمهورية العراق االتحادية للسنة املالية ،23/02/2012 "2012
 ،/www.parliament.iqالرجوع إليه يف ،23/2/2012
الرجوع إليه يف  .24/2/2012خالل الربع السنوي ،عدّل البنك
املركزي العراقي سعر رصف الدينار العراقي ( )IQDإىل الدوالر
األمرييك ( )USDليهبط من  1170دينار عراقي/دوالر إىل 1166
دينار عراقي/دوالر .ونتيجة لهذا التغيري ،فقد تختلف قيم
امليزانية العراقية املذكورة بالدوالر األمرييك يف هذا التقرير عن
القيم املستخدمة يف تقرير كانون الثاين/يناير  2012ربع السنوي
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق .ومع ذلك،
فإن مبالغ امليزانية الفعلية (بالدينار العراقي) ستبقى دون تغيري.
الحكومة العراقية ،مجلس النواب" ،قانون املوازنة العامة
لجمهورية العراق االتحادية للسنة املالية ،23/02/2012 "2012
 ،/www.parliament.iqالرجوع إليه يف ;2012/24/2
 ,GOIوزارة النفط“ ,االستهالك املحيل,www.oil.gov.iq ”,
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الرجوع إليه يف .2012/10/4
وزارة الخزانة األمريكية ،ردا ً عىل طلب استدعاء البيانات من
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 2012/04/08
و .2012/01/10
“ ،GOI, CoRقانون املوازنة العامة الفيدرايل للعراق للسنة
املالية  ,/www.parliament.iq ,2012/23/2 ”,2012الرجوع
إليه يف " ,GOI, CoR ;2012/23/2قانون املوازنة العامة
الفيدرايل للسنة املالية  ، 23/02/2011 "،2011املادة ، 2
الحكومة العراقية ،وزارة املالية ،ردا ً عىل طلب البيانات الصادر
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق27/6/2011 ،؛
الخزانة األمريكية ،ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش
العام الخاص إلعادة إعامر العراق 04/01/2008 ،و09/04/2009؛
"ميزانية الحكومة العراقية" (كام وافقت عليها  TNAوسنت
كقانون يف كانون األول/ديسمرب  )2005؛ الحكومة العراقية،
رئاسة الجمعية الوطنية العراقية املؤقتة" ،امليزانية العامة للدولة
للعام .2005 ،"2005
عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق -12
" ،009إجراءات وزارة الخارجية األمريكية لتوفري معلومات عىل
مشاريع إعادة اإلعامر للحكومة العراقية" ،29/1/2012 ،ص.2 .
تقرير مكتب املساءلة الحكومية " ،294SP-09-GAOالعراق:
القضايا الرئيسية يف رقابة الكونغرس ،308SP-07-GAO ،بتاريخ
.25/2009
.252-110 .P.L
.74-112 .P.L ;32-111 .P.L
.383-111 .P.L
 .252-110 .P.Lكام ذكر هذا القانون أيضً ا أنه لن تتاح أموال
مخصصة ألنشطة صيانة البنية التحتية يف العراق لحني دخول
اتفاق بني حكومة الواليات املتحدة والحكومة العراقية حول نقل
األصول يشتمل عىل التزام الحكومة العراقية بالحفاظ عىل البنية
التحتية التي متولها الواليات املتحدة يف العراق.
عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق -12
" ،006برنامج تطوير الرشطة العراقية :الفرص املتاحة لتحسني
املساءلة عن الربامج وشفافية امليزانية" ,2011/24/10 ،ص.15 .
وزارة الخارجية" ،املبادئ التوجيهية للحكومة العراقية ()GOI
املشاركة املالية يف برامج ومشاريع املساعدة الخارجية املدنية
املمولة من حكومة الواليات املتحدة (.9/4/2009 " )USG
 ،252-110 .P.Lوزارة الخارجية" ،املبادئ التوجيهية للحكومة
العراقية ( )GOIاملشاركة املالية يف برامج ومشاريع املساعدة
الخارجية املدنية املمولة من حكومة الواليات املتحدة (" )USG
.9/4/2009
وزارة الخارجية" ،املبادئ التوجيهية للحكومة العراقية ()GOI
املشاركة املالية يف برامج ومشاريع املساعدة الخارجية املدنية
املمولة من حكومة الواليات املتحدة (.9/4/2009 " )USG
.74-112 .P.L ;32-111 .P.L
وزارة الخارجية" ،تربير امليزانية يف الكونغرس ،جداول ملخص
املساعدة الخارجية للسنة املالية  "،2011ص  ،12 ،10وزارة
الخارجية" ،تربير امليزانية يف الكونغرس ،جداول ملخص املساعدة
الخارجية السنة املالية  "،2012ص ،11 .وزارة الخارجية" ،تربير
امليزانية يف الكونغرس ،جداول ملخص املساعدة الخارجية
السنة املالية  "،2013ص ،10 .وزارة الخارجية" ،تربير امليزانية يف
الكونغرس ،املجلد  ،2العمليات الخارجية ،السنة املالية "،2012
ص.99 .
 ،USAIDردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 13/4/2012 ،ووزارة
الخارجية" ،املبادئ التوجيهية للحكومة العراقية ()GOI
املشاركة املالية يف برامج ومشاريع املساعدة الخارجية املدنية
املمولة من حكومة الواليات املتحدة .9/4/2009
 ،USAIDردا عىل طلب استدعاء البيانات من املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ  2012/04/13و.2012/18/4
 ،USAIDردا عىل طلب استدعاء البيانات من املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ  2012/04/04و.2012/13/4
 ,USAIDردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 2012/3/4 ,و ;2012/13/4
 ,DoSردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص
إلعادة إعامر العراق بتاريخ.2011/29/12 ,
وزارة الخارجية" ،املبادئ التوجيهية للحكومة العراقية ()GOI
املشاركة املالية يف برامج ومشاريع املساعدة الخارجية املدنية
املمولة من حكومة الواليات املتحدة (.9/4/2009 " )USG
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية" ،برامج بناء القدراتiraq. "،
 ،36/usaid.gov/nodeالرجوع إليه يف  ،20/3/2012ردا ً عىل
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق بتاريخ ،04/04/2012 ،03/04/2012 ،و. 13/04/2012
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 ،DoSردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
للحصول عىل بيانات بتاريخ.29/12/2011 ،
 ،USAIDردا عىل طلب استدعاء البيانات من املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ  4/4/2012و 2012/04/13
و.2012/18/4
وزارة الخارجية" ،املرفق الثالث  -صندوق دعم االقتصاد (،)ESF
ومصادر التمويل األخرىwww.state.gov/p/nea/rls/ "،
 ،htm.115965/rptالرجوع إليه يف .28/3/2012
 ,NEA-Iردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق الحصول عىل بيانات بتاريخ,
 ,2012/13/4 ,2012/27/3و .2012/17/4
مكتب املفتش العام" ،بيان جورج ستيوارت بوين ،املفتش العام،
مكتب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أمام اللجنة
الفرعية لشئون الرشق األوسط وجنوب آسيا يف لجنة الشؤون
الخارجية" ،الواليات املتحدة األمريكية مجلس النواب بتاريخ
2011/30/11؛عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق " ،006-12برنامج تطوير الرشطة العراقية :الفرص املتاحة
لتحسني املساءلة عن الربامج وشفافية امليزانية",2011/24/10 ،
ص ،15 ،13 ،1 .القانون العام74-112 .؛ " ،DoSملخص امليزانية
التنفيذي ،الوظيفة  150والربامج الدولية األخرى ،السنة املالية
 "،2013ص  ,INL ،144ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ.2012/16/4 ,
.417-110 .P.L
.383-111 .P.L
عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
" ،016-12التقرير املؤقت بشأن خطط اإلنفاق للسنوات املالية
 2012-2011لصندوق قوات األمن العراقية.4/2012 "،
مكتب التعاون األمني العراقي ،ردا عىل طلب املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ
.2012/04/03
 ،NEA-Iردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق،07/04/2011 ،05/04/2011 ،
و 12/7/2011؛  ،IRFFIالبنك الدويل" ،عمليات البنك الدويل
يف العراق"siteresources. worldbank. ،31/12/2011 ،
،pdf.org/IRFFI/Resources/DatasheetDecember2011
الرجوع إليه يف  .16/3/2012انخفض إجاميل بعض التمويالت
الدولية يف هذا القسم منذ الربع األخري بسبب عملية التعديل
بالخفض من متويل البنك الدويل ""اآلخر" من  899مليون دوالر
إىل  775مليون دوالر بناء عىل أحدث املعلومات الواردة يف
نرشة البنك الدويل الصادرة يف كانون األول/ديسمرب لعام 2011
"عمليات البنك الدويل يف العراق".
 ،NEA-Iردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق,2011/04/07 ,2011/4/5 ،
و.2011/7/12
 ،JICAممثل رفيع املستوى ،يف مقابلة مع املفتش العام الخاص
إلعادة إعامر العراق.7/2/2012 ،
 ،NEA-Iردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق,2011/04/07 ,2011/4/5 ،
و.2011/7/12
 ،NEA-Iردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق،07/04/2011 ،05/04/2011 ،
و 12/7/2011؛  ،IRFFIالبنك الدويل" ،عمليات البنك الدويل
يف العراق"siteresources. worldbank. ،31/12/2011 ،
،pdf.org/IRFFI/Resources/DatasheetDecember2011
الرجوع إليه يف  .16/3/2012ويشمل هذا املجموع مبلغ 10
مليون دوالر من أموال الواليات املتحدة.
 ،NEA-Iردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق،05/04/2011 ،02/04/2009 ،
 ،07/04/2011و 12/7/2011؛ " ،IRFFIالتزامات الجهات املانحة
للصندوق االستئامين يف البنك الدويل للعراق وصندوق األمم
املتحدة االستئامين ملجموعة تطوير العراق " ،الرجوع إليه يف
.14/04/2012
مجموعة األمم املتحدة اإلمنائية" ،ITF ،النرشة ربع السنوية
األخرية ،2012/1 "،صmdtf.undp.org/ ،13 .
 ،7856/document/downloadالرجوع إليها يف
.19/03/2012
 ،IRFFIالبنك الدويل" ،عمليات البنك الدويل يف العراق"،
siteresources.worldbank.org/IRFFI/ ،31/12/2011
 ،pdf.Resources/DatasheetDecember2011الرجوع إليه يف
16/3/2012؛ " ،IRFFIتقرير التقدم يف الصندوق االستئامين يف
البنك الدويل لصالح العراق ،2012/1" ،صفحة .2
 ،IRFFIالبنك الدويل" ،عمليات البنك الدويل يف العراق"،
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siteresources.worldbank.org/IRFFI/ ،31/12/2011
 ،pdf.Resources/DatasheetDecember2011الرجوع إليه يف
.16/3/2012
البنك الدويل ،واملؤسسة اإلمنائية الدولية" ،ما هي املؤسسة
الدولية للتنمية؟" web.worldbank.org/
WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/
menu~21206704:contentMDK,,0/IDA
437:piPK~51236175:pagePK~83991:PK
html.73154,00:theSitePK~394الرجوع إليه يف
11/4/2012؛  ،IRFFIالبنك الدويل" ،عمليات البنك الدويل يف
العراق"siteresources.worldbank.org/ ،31/12/2011 ،
،pdf.IRFFI/Resources/DatasheetDecember2011
الرجوع إليه يف .16/3/2012
 ،IRFFIالبنك الدويل" ،عمليات البنك الدويل يف العراق"،
siteresources.worldbank.org/IRFFI/ ،31/12/2011
 ،pdf.Resources/DatasheetDecember2011الرجوع إليه يف
.16/3/2012
البيت األبيض ،مكتب نائب الرئيس" ،مالحظات نائب الرئيس
بايدن يف ختام اجتامع اللجنة العليا للتنسيق بني الواليات
املتحدة والعراق" www.whitehouse.gov/the-
remarks-vice-/30/11/2011/press-office
president-biden-conclusion-meeting us-iraq-higher-coordinatالرجوع إليه يف
.15/03/2012
السفارة االمريكية يف بغداد ,ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ.2012/04/03 ,
السفارة األمريكية يف بغداد" ،البيان املشرتك للجنة التنسيق
املشرتك بني العراق والواليات املتحدة للرتبية والثقافة والتعاون"،
،html.iraq.usembassy.gov/jccjsfeb2112 ،21/2/2012
الرجوع إليه يف .15/3/2012
السفارة األمريكية يف بغداد" ،البيان املشرتك للجنة التنسيق
املشرتك بني العراق والواليات املتحدة للرتبية والثقافة والتعاون"،
،html.iraq.usembassy.gov/jccjsfeb2112 ،21/2/2012
الرجوع إليه يف .15/3/2012
السفارة األمريكية يف بغداد" ،بيان لجنة التنسيق املشرتكة
حول تنفيذ القانون والتعاون القضايئ"iraq. ،07/03/2012 ،
 ،html.usembassy.gov/law7312الرجوع إليه يف .18/3/2012
البيت األبيض" :الرئيس أوباما يعلن عن املزيد من الو
ظائف اإلدارية الكربى" www.whitehouse.gov/
president-/26/03/2012/the-press-office
obama-announces-more-keyadministration-postsالرجوع إليه يف .02/04/2012
السفارة األمريكية يف بغداد ،ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ3/4/2012 ،؛
 ،)OUSD (AT & Lدعم برامج التعقب املتزامن ملرحلة
ما قبل االنتشار ،ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش
العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ،25/04/2011 ،
 ،23/1/2012 ،07/10/2011 ،05/07/2011و.05/04/2012
السفارة األمريكية يف بغداد ،ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ3/4/2012 ،؛
 ،)OUSD (AT & Lدعم برامج التعقب املتزامن ملرحلة
ما قبل االنتشار ،ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش
العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ،25/04/2011 ،
 ،23/1/2012 ،07/10/2011 ،05/07/2011و.05/04/2012
 ،OSC-Iردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ،13/4/2012 ،القيادة
املركزية األمريكية ،ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش
العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ.17/4/2012 ،
السفارة االمريكية يف بغداد ,ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ.2012/04/03 ,
السفارة األمريكية يف بغداد ،ملخص خاص أعدّه توماس نيدز،
نائب وزيرة الخارجية للشؤون اإلدارية واملوارد" ،ترتيب مهمة
الواليات املتحدة يف العراق"iraq.usembassy. ،08/02/2012 ،
 ،gov/feb8rightsizing.htmlالرجوع إليه يف .15/3/2012
مسئولو السفارة األمريكية يف بغداد ،يف االجتامع مع املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق.2012/1 ،
السفارة األمريكية يف بغداد ،الترصيحات التي أدىل بها أنتوين
بلينكني ،عىل النحو الذي أعدت به لإللقاء يف مركز التقدم
األمرييك" ،نحو رشاكة جديدة مع العراق"iraq. ،16/3/2012 ،
 ،usembassy.gov/mar1612whr.htmlالرجوع إليه يف / 18/3
.2012
السفارة االمريكية يف بغداد ,ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن
137

 Iتقرير إلى الكوجنرس  30 Iنيسان/أبريل2012 ،

.130
.131
.132

.133
.134
.135
.136
.137
.138
.139
.140
.141
.142
.143

.144
.145
.146
.147
.148
.149

.150
.151
.152

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ.2012/04/10 ,
السفارة االمريكية يف بغداد ,ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ.2012/04/10 ,
السفارة االمريكية يف بغداد ,ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ.2012/04/03 ,
 ،USACE، MEDبيان صحفي" ،عقد جهاز الخدمات الشخصية
املحلية منح لفيلق مهنديس مشاريع إعادة اإلعامر يف العراق"،
www.tam.usace.army.mil/ ،06/12/2011
 ،ASP.06-12-MED11الرجوع إليه يف 2011/7 / 12؛
 ،USACEردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ.3/4/2012 ،
السفارة االمريكية يف بغداد ,ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ.2012/04/03 ,
" ،DoSملخص امليزانية التنفيذي ،الوظيفة  150والربامج الدولية
األخرى ،السنة املالية  "،2013ص  ,INL ،164ردا ً عىل طلب
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
بتاريخ.2012/4/9 ,
 ،INLيف الردود عىل طلب استدعاء البيانات من املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ  ،2/4/2012و .16/4/2012
 ،INLردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
للحصول عىل بيانات بتاريخ .16/4/2012
السفارة االمريكية يف بغداد ,ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ.2012/04/03 ,
السفارة االمريكية يف بغداد ,ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ.2012/04/03 ,
الحكومة العراقية ،وزارة الداخلية ،نائب الوزير األول ،يف
االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق،
.16/11/2011
 ،INLردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
للحصول عىل بيانات بتاريخ .16/4/2012
السفارة األمريكية يف بغداد ,ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ;2012/3/4 ,
 ,INLردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص
إلعادة إعامر العراق بتاريخ.2012/16/4 ,
السفارة االمريكية يف بغداد ,ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ.2012/04/03 ,
عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق -12
" ،006برنامج تطوير الرشطة العراقية :الفرص املتاحة لتحسني
املساءلة والشفافية يف برنامج امليزانية2011/10" ،؛ ،INLردا ً
عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة
إعامر العراق بتاريخ.16/4/2012 ،
السفارة األمريكية يف بغداد ,ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ;2012/3/4 ,
 ,INLردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص
إلعادة إعامر العراق بتاريخ.2012/16/4 ,
السفارة االمريكية يف بغداد ,ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ.2012/04/03 ,
السفارة االمريكية يف بغداد ,ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ.2012/04/03 ,
السفارة االمريكية يف بغداد ,ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ.2012/04/03 ,
السفارة االمريكية يف بغداد ,ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ.2012/04/03 ,
السفارة األمريكية يف بغداد ,ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ;2012/3/4 ,
 ,INLردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص
إلعادة إعامر العراق بتاريخ .2012/16/4 ,يف  16نيسان/أبريل،
ذكر مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية أن برنامج
تطوير الرشطة استضاف دورات تدريبية تنفيذية يف املحافظات
خارج مراكز برنامج تطوير الرشطة الثالثة يف محافظة دهوك
وكركوك .ال تتوفر املزيد من املعلومات حول هذه األحداث،
ولهذا ،مل تتم تغطية هذه الدورات يف هذا التقرير.
السفارة األمريكية يف بغداد ,ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ;2012/3/4 ,
 ,INLردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص
إلعادة إعامر العراق بتاريخ.2012/1/4 ,
السفارة األمريكية يف بغداد ,ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ;2012/3/4 ,
 ,INLردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص
إلعادة إعامر العراق بتاريخ.2012/16/4 ,
السفارة االمريكية يف بغداد ,ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ.2012/04/03 ,
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السفارة األمريكية يف بغداد ,ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ;2012/3/4 ,
 ,INLردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص
إلعادة إعامر العراق بتاريخ.2012/16/4 ,
 ،INLردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
للحصول عىل بيانات بتاريخ .16/4/2012
 ،DoS, INLردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 2/4/2012 ،و16/4/2012؛
السفارة األمريكية يف بغداد ,ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ.3/4/2012 ،
 ،INLيف الردود عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ  ،2/4/2012و .16/4/2012
 ،INLردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
للحصول عىل بيانات بتاريخ .2/4/2012
 ،INLردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
للحصول عىل بيانات بتاريخ .2/4/2012
 ،INLردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
للحصول عىل بيانات بتاريخ .2/4/2012
 ،INLيف الردود عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ  ،2/4/2012و .16/4/2012
 ،INLردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
للحصول عىل بيانات بتاريخ .2/4/2012
 ،INLردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
للحصول عىل بيانات بتاريخ .2/4/2012
 ،PRMردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
للحصول عىل بيانات بتاريخ .2012/03/27
" PRMالعراق" ،غري مؤرخwww.state.gov/j/prm/ ،
،htm.184455/map_overseas_assistance
الرجوع إليه يف . 16/03/2012
 ،PRMردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
للحصول عىل بيانات بتاريخ .2012/03/27
 ،PRMردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
للحصول عىل بيانات بتاريخ .2012/04/13
 ،PRMردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
للحصول عىل بيانات بتاريخ .2012/03/27
 ،PRMردا عىل طلب استدعاء البيانات من املفتش العام الخاص
إلعادة إعامر العراق بتاريخ  2012/03/27و.2012/13/4
مركز التقدم األمرييك" ،يعقد مركز التقدم األمرييك مناقشة حول
إنهاء الحرب يف العراق وتعزيز األمن القومي األمرييك "،ضمن
نص كلمة ألقاها أنتوين بلينكني ،مستشار األمن القومي لنائب
الرئيس جوزيف بايدن.16/3/2012 ،
.181-110 .P.L
خدمات الواليات املتحدة للمواطنة والهجرة" ،نرشة التعامل مع
الالجئني العراقيني"،/www.uscis.gov ،03/06/2011 ،
الرجوع إليه يف . 05/04/2012
 ،PRMردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
للحصول عىل بيانات بتاريخ .2012/04/13
مركز التقدم األمرييك" ،يعقد مركز التقدم األمرييك مناقشة حول
إنهاء الحرب يف العراق وتعزيز األمن القومي األمرييك "،ضمن
نص كلمة ألقاها أنتوين بلينكني ،مستشار األمن القومي لنائب
الرئيس جوزيف بايدن.16/3/2012 ،
مكتب الدميقراطية وحقوق اإلنسان والعمل ،ردا عىل طلب
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات
بتاريخ .2012/03/27
 ،NEA-Iردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ .28/03/2012
مكتب الدميقراطية وحقوق اإلنسان والعمل ،ردا عىل طلب
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات
بتاريخ .2012/03/27
 ،USAIDردا عىل طلب استدعاء البيانات من املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ  3/4/2012و 2012/04/13
و.2012/24/4
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،نائب مدير البعثة ،يف االجتامع
مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق،07/02/2012 ،
ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة
إعامر العراق بتاريخ.3/4/2012 ،
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،نائب مدير البعثة ،يف االجتامع
مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق،07/02/2012 ،
ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة
إعامر العراق بتاريخ 3/1/2012 ،و.3/4/2012
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،ردا عىل طلب املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ
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.2012/04/03
 ،USAIDردا عىل طلب استدعاء البيانات من املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ  2012/04/03و.2012/13/4
 ،USAIDردا عىل طلب استدعاء البيانات من املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ  2012/04/02و.2012/3/4
إجاميل  341.7مليون دوالر من االلتزامات غري املنفقة يستثنى
منها ما يقرب من  7مليون دوالر من االلتزامات غري املنفقة من
برامج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية غري النشطة.
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،ردا عىل طلب املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ
.2012/04/13
 ،USAIDردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 4/4/2012،و 13/4/2012
ووزارة الخارجية" ،املبادئ التوجيهية للحكومة العراقية ()GOI
املشاركة املالية يف برامج ومشاريع املساعدة الخارجية املدنية
املمولة من حكومة الواليات املتحدة .9/4/2009
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،ردا ً عىل طلب البيانات الصادر
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق03/04/2012 ،
و ،13/04/2012و "مرشوع برامج بناء القدرات الوطنية
واإلقليمية لإلصالح اإلداري ،مقتطف من الربنامج" الرجوع إليه
يف .2012/20/3
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،ردا عىل طلب املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ
.2012/04/03
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،ردا عىل طلب املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ
.2012/04/03
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،ردا عىل طلب املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ
.2012/04/03
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية" ،ملخصات الربنامج" iraq.
 ،60/usaid.gov/nodeالرجوع إليه يف .15/4/2012
" ،USAIDالوكالة األمريكية للتنمية الدولية ووزارة الصحة
يستضيفان ورشة العمل الوطنية للعناية الصحية األولية"،
 368 /iraq.usaid.gov/nodeالرجوع إليه يف
.19/3/2012
" ،USAIDالوكالة األمريكية للتنمية الدولية ووزارة الصحة
يستضيفان ورشة العمل الوطنية حول حقوق املريضiraq. "،
 387 /usaid.gov/nodeالرجوع إليه يف .21/3/2012
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،ردا عىل طلب املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ
.2012/04/03
مكتب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية للمفتش العام ،تقرير
التدقيق رقم " ،P-003-12-267-Eمراجعة الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية/برنامج املساعدة الفنية لالنتخابية يف العراق"،
 ،22/3/2012ص.1 .
مكتب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية للمفتش العام ،تقرير
التدقيق رقم " ،P-003-12-267-Eمراجعة الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية/برنامج املساعدة الفنية لالنتخابية يف العراق"،
 ،22/3/2012ص.1-2 .
مكتب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية للمفتش العام ،تقرير
التدقيق رقم " ،P-003-12-267-Eمراجعة الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية/برنامج املساعدة الفنية لالنتخابية يف العراق"،
 ،22/3/2012ص.17–16 ,4–1 .
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية" ،مرشوع تعزيز قطاع التعليم"،
www.fbo.gov/index؟s=opportunity&m
ode=form&id=b67f4bd1011d7f7eb3557
 ،b8a6الرجوع إليه يف  ،15/4/2012ردا ً عىل طلب البيانات
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ،
.13/4/2012
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية" ،النمو االقتصادي ،برنامج
النمو االقتصادي يف املحافظات"iraq.usaid.gov/ ،
 34/ noeالرجوع إليه يف  ،19/3/2012ردا ً عىل طلب
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق،
 2/4/2012و.13/4/2012
ملخص اإلنجازات ،حتى تاريخ اعتبارا من 31
كانون الثاين/يناير tijara-iraq. ،2012
_com/?pname=achievements&t
 t=Summary_of_Achievementsالرجوع إليه
يف .03/04/2012
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،ردا ً عىل طلب البيانات
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ،
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 03/04/2012وبيان صحفي صادر عن "توقيع الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية ،ومشروع جتارة اتفاقا مع املنظمة الدولية
للهجرة ( )IOMيف  06آذار/مارس يف مقر األمم املتحدة يف
بغداد"،385/iraq.usaid.gov/node ،21/3/2012 ،
الرجوع إليه يف .19/3/2012
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية" ،تقديم املساعدة إىل
األقليات العرقية والدينية"iraq.usaid.gov/ ،
،236/nodeالرجوع إليه يف .19/4/2012
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية" ،ملخصات برنامج" الرجوع
إليه يف ،15/4/2012 ،60/iraq.usaid.gov/node
ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة
إعامر العراق بتاريخ.3/4/2012 ،
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية" ،برنامج التنمية االقتصادية
اإلقليمي :حالة صناعة التمويل متناهي الصغر يف العراق،
" ،2011/6ص  ،23 ،22الرجوع إليه يف  ،09/03/2012ونائب
مدير البعثة ،يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق 2012/11/1 ،و .05/02/2012
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية" ،برنامج التنمية
االقتصادية اإلقليمي :حالة صناعة التمويل متناهي الصغر
يف العراق ،2011/6" ،صwww.imfi.org/ ،22 ،5 .
files/StateofIraqsMicrofinanceInd
 ،pdf.ustry2011الرجوع إليه يف ،09/03/2012
برنامج النمو االقتصادي يف املحافظات" ،ملخص اإلنجازات:
اعتبارا من  30ترشين الثاين/نوفمرب tijara-iraq.
_com/?pname=achievements&t
 t=Summary_of_Achievementsالرجوع إليه
يف  ،09/03/2012ونائب مدير البعثة ،يف االجتامع مع املفتش
العام الخاص إلعادة إعامر العراق 11/1/2012 ،و .05/02/2012
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية" ،برنامج التنمية االقتصادية
اإلقليمي :حالة صناعة التمويل متناهي الصغر يف العراق،
" ،2011/6صwww.imfi.org/files/StateofI ،10 .
 ،pdf.raqsMicrofinanceIndustry2011الرجوع
إليه يف  ،09/03/2012ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش
العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ.12/4/2012 ،
 ،USAIDردا عىل طلب استدعاء البيانات من املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ  2012/04/12و"برنامج
النمو االقتصادي يف املحافظات :حالة صناعة التمويل متناهي
الصغر يف العراق ،2011/6" ،صwww.imfi.org/ ،18 .
files/StateofIraqsMicrofinanceIndustry2
 ،pdf.011الرجوع إليه يف .09/03/2012
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،برنامج النمو
االقتصادي يف املحافظات" ،ملخص اإلنجازات:
اعتبارا من  30ترشين الثاين/نوفمربtijara-iraq.
_com/?pname=achievements&t
 t=Summary_of_Achievementsالرجوع إليه
يف  ،09/03/2012و "برنامج النمو االقتصادي يف املحافظات:
حالة صناعة التمويل متناهي الصغر يف العراق،2011/6" ،
www.imfi.org/files/StateofIraqsMicr
 ،pdf.ofinanceIndustry2011الرجوع إليه يف
.09/03/2012
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،نائب مدير البعثة ،يف االجتامع
مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق،5/02/2012 ،
واملعلومات املقدمة للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
بتاريخ.4/3/2012 ،
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية" ،الدميقراطية والنظام
اإلداري  -برنامج تحقيق العدالة يف العراق "،الرجوع إليه يف
.21/3/2012
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،ردا عىل طلب املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ
.2012/04/03
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية" ،الدميقراطية والنظام اإلداري -
خطة العمل املجتمعية" الرجوع إليه يف iraq.usaid.gov/
 ،21/3/2012 ،121/nodeردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ2/4/2012 ،
و.3/4/2012
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية" ،ملخصات برنامج" الرجوع
إليه يف ،15/4/2012 ،60/iraq.usaid.gov/node
ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة
إعامر العراق بتاريخ.3/4/2012 ،
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،ردا عىل طلب املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ
.2012/04/03
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الوكالة األمريكية للتنمية الدولية" ،ملخصات برنامج" الرجوع
إليه يف ،15/4/2012 ،60/iraq.usaid.gov/node
ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة
إعامر العراق بتاريخ.3/4/2012 ،
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،ردا عىل طلب املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ
.2012/04/03
 ،USAIDردا عىل طلب استدعاء البيانات من املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ  2012/04/03و.2012/4/4
مكتب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية للمفتش العام ،تقرير
التدقيق رقم " ،P-002-12-267-Eمراجعة استدامة الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية/أنظمة تكنولوجيا املعلومات املمولة
من العراق ،21/3/2012 .ص8-3 .؛ تقرير تدقيق مكتب املفتش
العام للوكالة األمريكية للتنمية الدولية رقم P– 002-10-267-E
"تدقيق الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/تنفيذ نظام معلومات
اإلدارة املالية العراقي  ,2010/19/7ص.1 .
مكتب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية للمفتش العام ،تقرير
التدقيق رقم " ،P-002-12-267-Eمراجعة استدامة الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية/أنظمة تكنولوجيا املعلومات املمولة
من العراق ،21/3/2012 .ص8-3 .؛ تقرير تدقيق مكتب املفتش
العام للوكالة األمريكية للتنمية الدولية رقم P– 002-10-267-E
"تدقيق الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/تنفيذ نظام معلومات
اإلدارة املالية العراقي  ,2010/19/7ص.1 .
مكتب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية للمفتش العام ،تقرير
التدقيق رقم " ،P-002-12-267-Eمراجعة استدامة الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية/أنظمة تكنولوجيا املعلومات املمولة
من العراق ،21/3/2012 "،ص.11 .
 ،NEA-Iردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ .28/03/2012
 ،NEA-Iردا عىل طلب استدعاء البيانات من املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ .13/04/2012 ،3/4/2012
شعبة إدراة العدل ،ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة
إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ .2012/04/03
وزارة العدل ،ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ .2012/04/03
الخزانة األمريكية ،ر ّدا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش
العام الخاص إلعادة إعامر العراق.2/4/2012 ،
الخزانة األمريكية ،ر ّدا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش
العام الخاص إلعادة إعامر العراق.2/4/2012 ،
 ،DHSردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
للحصول عىل بيانات بتاريخ .2012/04/03
مسئويل  ،DHSيف االجتامعات مع املفتش العام الخاص إلعادة
إعامر العراق.18/1/2012 ،
 ،DHSردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
للحصول عىل بيانات بتاريخ .2012/04/03
 ،DoTردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
للحصول عىل بيانات بتاريخ .2012/04/03
 ،DoTردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص
إلعادة إعامر العراق بتاريخ3/4/2012 ،؛ مسؤويل ،DoT
يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق،
.2012/1-2011/12
التجارة ،ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص
إلعادة إعامر العراق بتاريخ ،FCS ،03/04/2012 ،امللحق
التجاري يف العراق ،يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة
إعامر العراق.4/2/2012 ،
التجارة ،ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص
إلعادة إعامر العراق بتاريخ ،FCS ،03/04/2012 ،امللحق
التجاري يف العراق ،يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة
إعامر العراق.4/2/2012 ،
التجارة ،ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
للحصول عىل بيانات بتاريخ .2012/04/03
وزارة الزراعة األمريكية ،ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ،03/04/2012 ،
املستشار الزراعي ،يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة
إعامر العراق.5/2/2012 ،
 ،OPICردا عىل طلب استدعاء البيانات من املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ  2012/04/03و.2012/10/4
بنك التصدير واالسترياد ،ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ6/4/2012 ،؛
 MEEللصناعات ،/www.meefog.com ،الرجوع إليه
يف .06/04/2012
مكتب التعاون األمني العراقي ،ردا عىل طلب املفتش العام
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الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ
.2012/04/02
74-112 .P.L؛ " ،DoSملخص امليزانية التنفيذي ،الوظيفة 150
والربامج الدولية األخرى ،السنة املالية  "،2013ص .173
" ،DoSملخص امليزانية التنفيذي ،الوظيفة  150والربامج الدولية
األخرى ،السنة املالية  "،2013ص .147
مكتب التعاون األمني العراقي ،ردا عىل طلب املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ
.2012/04/02
تقرير مكتب وزارة الدفاع للمفتش العام رقم
" ،063-2012-DODIGتقييم مؤسسة وزارة الدفاع التابعة
ملكتب التعاون األمنيالعراقي.16/3/2012 "،
 ،USF-Iردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
للحصول عىل بيانات بتاريخ  .5/7/2011خطط صندوق قوات
األمن العراقية لإلنفاق يف العام املايل  2011وضعت يف بداية
دورة امليزانية يف عام  ،2010وتم تنقيحها يف آذار/مارس 2011
بناء عىل قرار استمرار التمويل ،ونقحت مرة أخرى يف متّوز/يوليو
 2011بعد االعتامد النهايئ .وقد تم تطوير مرشوع (ال يعد نهائيًا
إىل اآلن) خطة إنفاق يف شباط/فرباير عام .2012
تقرير مكتب وزارة الدفاع للمفتش العام رقم
" ،063-2012-DODIGتقييم مؤسسة وزارة الدفاع التابعة
ملكتب التعاون األمنيالعراقي.16/3/2012 "،
 ،DSCAردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ .2012/04/03
 ،DSCAردا عىل طلب استدعاء البيانات من املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ  2012/01/05و.2011/3/4
 ،)OUSD(Cردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ .2/4/2011
وزارة الخارجية" ،ملخص امليزانية التنفيذي ،املهام  150وغريه
من الربامج الدولية ،السنة املالية  "،2013و"تربير امليزانية يف
الكونغرس ،املجلد  ،2العمليات الخارجية ،السنة املالية ."،2012
 ،OSDردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
للحصول عىل بيانات بتاريخ .2011/01/13
 ،OSDردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
للحصول عىل بيانات بتاريخ .2011/04/08
;322-111 .P.L ;317-111 .P.L ;290-111 .P.L ;242-111 .P.L
.8-112 .P.L ;6-112 .P.L ;4-112 .P.L
.83-111 .P.L ;10-112 .P.L
مكتب التعاون األمني العراقي" ،مرشوع صندوق العراق قوات
األمن العراقية ( ،)ISFFخطة النشاط املايل للسنة املالية 2011
القانون العام .2012/2 ”,10-112
 ،)OUSD(Cردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ .2/4/2011
مكتب التعاون األمني العراقي" ،مرشوع صندوق العراق قوات
األمن العراقية ( ،)ISFFخطة النشاط املايل للسنة املالية 2011
القانون العام .2012/2 ”,10-112
مكتب التعاون األمني العراقي ،ردا عىل طلب املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ
.2012/04/02
مكتب التعاون األمني العراقي ،ردا عىل طلب املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ
.2012/04/02
 ،BAEبيان صحفي M113A2s" ،سيتم جديدها للعراق"
www.baesystems.com/ ،9/2/2012
m113a2s-/032438_article/BAES
_?to-be-refurbished-for-iraq
392481192439000=afrLoopالرجوع إليه يف
.22/04/2012
السفارة األمريكية يف بغداد ،بيان صحفي" ،سفارة الواليات
املتحدة األمريكية :صفقات األسلحة صفقات شفافة وموثوق بها،
ويف مسارها الصحيح"Iraq.usembassy. ،18/2/2012 ،
 ،html.gov/armsdealfeb18الرجوع إليه يف
.18/02/2012
وزارة الدفاع ،بيان صحفي" ،العقود :سالح الجو"،14/3/2012 ،
www.defense.gov/contracts/contract.
aspx؟ ،4746=contractidالرجوع إليه يف
.04/04/2012
وزارة الدفاع ،بيان صحفي" ،العقود :البحرية"،5/3/2012 ،
www.defense.gov/contracts/contract.
 4231=aspx?contractidالرجوع إليه يف
.04/04/2012
مؤسسة هاريس ،بيان صحفي" ،متنح الحكومة العراقية عقد
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بقيمة  51مليون دوالر ملؤسسة هاريس لتنفيذ نظم االتصاالت
التكتيكيةwww.harris.com/ ،08/03/2012 "،
view_pressrelease.asp؟_act=lookup&pr
 ،3419=idميكن الرجوع إليه يف .2012/19/4
 ، ,USACEردا ً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ .3/4/2012
 ، ,USACEردا ً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ .3/4/2012
 ،USACEردا عىل طلب استدعاء البيانات من املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ  2012/4/3و.2012/4/5
 ، ,USACEردا ً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ .3/4/2012
 ، ,USACEردا ً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ .3/4/2012
 ،USACEردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ3/4/2012 ،؛ USACE،
 ،MEDبيان صحفي" ،متنح منطقة الرشق األوسط عقد مهمة
مشاريع أغطية املناطق يف العراق"www. ،29/2/2012 ،
،asp.29 ،02-tam.usace.army.mil/MED12
الرجوع إليه يف .12/4/2012
 ،USACEردا عىل طلب استدعاء البيانات من املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ  2012/4/3و.2012/4/13
 ،USACEردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ" ،03/04/2012 ،منح مج ّمع
التدريب العسكري يف العراق" ،USACE، MED ،بيان صحفي،
www.tam.usace.army.mil/ ،01/03/2012
 ،asp.01 -03-MED12الرجوع إليه يف .17/3/2012
 ، ,USACEردا ً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ .3/4/2012
عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
" ،014-12أموال فيلق املهندسني بالجيش األمرييك املستعملة أو
التي ألغي االلتزام بها يف العقود املنتهية.2012/4 "،
 ،USACEردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق،04/01/2011 ،06/10/2010 ،
،12/01/2012 ،05/10/2011 ،18/07/2011 ،05/04/2011
و . 03/04/2012الزيادة غري املنفقة يف قيمة العقد يف هذا الربع
ترجع يف املقام األول إىل البدء يف املرشوع الذي ميوله جيش
العمليات والصيانة ألغطية املناطق.
 ،USACEردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق،04/01/2011 ،06/10/2010 ،
،12/01/2012 ،05/10/2011 ،18/07/2011 ،05/04/2011
و. 03/04/2012
 ، ,USACEردا ً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ .3/4/2012
وزارة الدفاع ،وكالة تحويل األعامل التجارية ،التعقب املتزامن
ملرحلة قبل االنتشار والعمليات (SPOT)، www.bta.mil/
 products/spot.htmlالرجوع إليه يف .21/4/2012
 ،)OUSD(AT&Lدعم برنامجالتعقب املتزامن ملرحلة قبل
االنتشار والعمليات ،ردا ً عىل طلب استدعاء البيانات من
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ,2011/25/4
 ,2012/23/1 ,2011/7/10 ,2011/5/7و.2012/5/4
السفارة االمريكية يف بغداد ,ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ.2012/04/03 ,
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،ردا عىل طلب املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ
.2012/04/24
عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
" ،005-09الوكاالت التي تحتاج إىل بيانات مالية محسنة حول
الرشكات األمنية الخاصة ،30/10/2008 "،صفحة .i
تقرير مكتب املساءلة الحكومية رقم “ ,856T-06-GAOإعادة
بناء العراق :اإلجراءات ما زالت بحاجة إىل تحسني عمل رشكات
األمن الخاصة" ،13/6/2006 ،ص.5 .
تقرير مكتب املساءلة الحكومية رقم “ ,856T-06-GAOإعادة
بناء العراق :اإلجراءات ما زالت بحاجة إىل تحسني عمل رشكات
األمن الخاصة" ،13/6/2006 ،ص.2 .
موشيه شوارتز" ،CRS ،استخدام وزارة الدفاع للمتعاقدين
األمنيني بعقود خاصة يف أفغانستان والعراق :الخلفية والتحليل
وخيارات للكونغرس" ،تقرير  CRSرقم  ،R40835بتاريخ
 ، 13/5/2011ص .3
مكتب التعاون األمني العراقي ،ردا عىل طلب املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ
.2012/04/17
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املركز الوطني لإلعالم ،بيان صحفي" ،قواعد صارمة لرشكات
األمن  ...لجنة الربملان تؤكد انخفاض عدد رشكات األمن إىل
ما ال يزيد عىل عرشينwww.nmc.gov.iq/article.print. "،
aspx؟ ،3607=IDميكن االطالع عليه 2012/2 / 4؛ جمعية
عمليات االستقرار الدولية األسبوعية" ،خطر أكرب عىل
املتعاقدين مع تزايد الدور امللقى عليهم" www. ،08/02/2012
،htm.dw06_2012/stability-operations.org/weekly
الرجوع إليه يف .03/04/2012
سارة القطن وآخرون ،البنادق املستأجرة :وجهات النظر
حول املتعاقدين العسكريني في عملية حترير العراق،
سانتا مونيكا ،كاليفورنيا ،2010/9 :ص .15
عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
" ،019-11مل يتم تحديد مسؤوليات رصد الحوادث الخطرية التي
تشمل الرشكات األمنية الخاصة بعد مغادرة القوات العسكرية
األمريكية للعراق مبارشة" ،29/7/2011 ،تشارلز تيفري" ،ال مزيد
من ميادين النسور :الرقابة القانونية عىل الرشكات األمنية
الخاصة يف العراق ،وبعده" ،مراجعة قانون أوريغون ،املجلد.
 88رقم  ،3ص .746-745
ريبيكا دانينغ" ،أبطال أو مرتزقة :بالك ووتر ورشكات األمن
الخاصة ،والقوات األمريكية" ،معهد كينان لألخالق يف جامعة
ديوك ،دراسات حالة يف علم األخالق ،2010 ،ص .10-9
"االتفاق بني الواليات املتحدة األمريكية وجمهورية العراق بشأن
انسحاب قوات الواليات املتحدة من العراق وتنظيم أنشطتها
خالل وجودها املؤقت يف العراق".17/11/2008 ،
اللجنة االوملبية الدولية التنفيذية ،يف االجتامع مع املفتش العام،
7/2/2012؛ تنفيذ األعامل األجنبية ،خالل االجتامع مع املفتش
العام ،08/02/2012 ،مجلس الواليات املتحدة لألعامل يف العراق،
الرئيس ،يف االجتامع مع املفتش العام ،10/2/2012 ،جايكا،
ممثل رفيع املستوى ،يف االجتامع مع املفتش العام.7/2/2012 ،
تنفيذ األعامل األجنبية ،يف االجتامع مع املفتش العام الخاص
إلعادة إعامر العراق8/2/2012 ،؛ جمعية عمليات
االستقرار الدولية األسبوعية" ،مشاكل تأشريات
املتعاقدين األجانب يف العراق".10/1/2012 ،
 ،EIUمؤشر الدميقراطية  :2011الدميقراطية تعاني
من ضعف ،2012/1 ،ص .22 ،14 ،7
رمزي مارديني" ،أزمة العراق السياسية املتكررة "،معهد
دراسة الحربwww.understandingwar. ،
_org/sites/default/files/Backgrounder
 IraqsRecurringPoliticalCrisis.pdfالرجوع
إليه يف .11/03/2012
تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للمستندات
مفتوحة املصدر باللغتني العربية واالنجليزية.2012/4-2012/1 ،
تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للمستندات
مفتوحة املصدر باللغتني العربية واالنجليزية.2012/4-2012/1 ،
احلكومة العراقية ،مجلس النواب" ،قانون املوازنة
العامة جلمهورية العراق االحتادية للسنة املالية
 ،/www.parliament.iq ،23/02/2012 "2012الرجوع
إليه في .23/2/2012
الحكومة العراقية ،مجلس النواب" ،قانون املوازنة العامة
لجمهورية العراق االتحادية للسنة املالية ،23/02/2012 "2012
 ،/www.parliament.iqالرجوع إليه يف  ،23/2/2012رايدر
فيرس" ،انتصار كبري للامليك والعراق بتمرير امليزانية السنوية،
"حتليل أوضاع العراق والخليجgulfanalysis.،
triumph-/23/02/2012/wordpress.com
for-maliki-as-iraq-passes-the-annual/budgetالرجوع إليه يف .11/03/2012
تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للمستندات
مفتوحة املصدر باللغتني العربية واالنجليزية.2012-/2011 ،
الحكومة العراقية ،مكتب إدارة املشاريع ،مقابلة رئيس
الوزراء (ترجمة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق)،
468=pmo.iq/ArticlePrint.aspx?ID،5/3/2012
الرجوع إليه يف  ،28/3/2012تحليل املفتش العام للوثائق
مفتوحة املصدر باللغتني العربية واإلنجليزية.2012- 2011 ،
املجلس االعىل اإلسالمي ومنظمة بدر ،يف بيان مشرتك،
 ،11/3/2012حسب ما نقلت عنه " ،AINعاجل  ...املجلس
االعىل اإلسالمي العراقي ومنظمة بدر ،يعلنان انفصالهام
الرسميwww.alliraqnews.com/en/ .
index.php?option=com_content&vi
urgentsiic-badr-:5847=ew=article&id
organization-announce-their-official-sp
 2=political&Itemid:35=lit&catidالرجوع إليه
يف 3/4/2012؛ تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
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للوثائق مفتوحة املصدر باللغتني اإلنجليزية والعربية-2009 ،
.2012
حكومة إقليم كردستان ،بيان صحفي" ،الرئيس الكردستاين يكلف
رئيس الوزراء الجديد بتشكيل الحكومة ،09/03/2012 ،"7
www.krg.org/articles/detail.asp؟s&12=lngnr&223=rnr
 ،43370=anr&02010100=mapالرجوع إليه يف .2012 / 11/3
حكومة إقليم كردستان" ،يف ليله رأس السنة الكردية الرئيس
بارازاين يلقي خطابًا إفتتاحيّا"www.krg. ،21/03/2012 ،
=lngnr&223=org/articles/detail.asp?rnr
43432=anr&02010100=smap&12الرجوع إليه يف
.2012 / 25/3
حكومة إقليم كردستان" ،يف ليله رأس السنة الكردية الرئيس
بارازاين يلقي خطابًا إفتتاحيّا"www.krg. ،21/03/2012 ،
=lngnr&223=org/articles/detail.asp?rnr
43432=anr&02010100=smap&12الرجوع إليه يف
.2012 / 25/3
تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للمستندات
مفتوحة املصدر باللغتني العربية واالنجليزية.2012/3 ،
تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للمستندات
مفتوحة املصدر باللغتني العربية واالنجليزية.2012/3 ،
تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للوثائق
مفتوحة املصدر باللغتني العربية واالنجليزية؛ 3/2012؛ مسئويل
السفارة األمريكية يف بغداد ،املعلومات املقدمة إىل املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق.29/3/2012 ،
تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للمستندات
مفتوحة املصدر باللغتني العربية واالنجليزية.2012/3 ،
تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للمستندات
مفتوحة املصدر باللغتني العربية واالنجليزية.2012/3 ،
مفوضية شؤون الالجئني" ،تحديث رقم ( ،)3ومعسكر العراق
الجديد (معسكر ارشف سابقا) سكان وتحديد وضعية الالجئ
واملطالبات"www.unhcr.org/refworld/ ،28/3/2012 ،
 ،html.4f7417e72/docidميكن االطالع عليه ،2012/2 / 4
بعثة األمم املتحدة ،بيان صحفي" ،إن األمم املتحدة الرتحيب
بالوصول اآلمن للمجموعة األوىل من السكان يف معسكر
الحرية"www.uniraq.org/newsroom/ ،18/2/2012 ،
getarticle.asp؟ ،1640=ArticleIDميكن االطالع عليه يف،
.11/3/2012
مفوضية شؤون الالجئني ،حتديث اإلحصائيات الشهرية
حول العودة في شباط/فبراير عام  .2012تعريف
املفوضية العليا لشئون الالجئني التابعة لألمم املتحدة للعائدين
عىل أنهم الالجئني أمر غري واضح .بالنسبة لألشخاص املرشدين
داخلياً ،فإن كلمة العائدين تشري إىل األشخاص العائدين إىل
محافظتهم األصل .بالنسبة لالجئني ،من غري الواضح ما إذا
كان يشري إىل العراقيني العائدين إىل العراق أو إىل محافظاتهم
األصلية داخل العراق.
مفوضية شؤون الالجئني ،حتديث اإلحصائية الشهرية
حول العودة في شباط/فبراير للعام 2012؛ تحليل
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للمصادر من الوثائق
باللغتني العربية واإلنجليزية.2012-2011 ،
مسئولو الحكومة العراقية ومجلس النواب ومجلس الوزراء،
يف املعلومات املقدمة إىل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق.2012/2 ،
مسئولو حكومة إقليم كردستان ،يف املعلومات املقدمة إىل
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 2012/3 ،؛ تحليل
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للوثائق مفتوحة
املصدر باللغة العربية واإلنجليزية.2012/3 ،
مكتب الدميقراطية وحقوق اإلنسان والعمل ،تقارير احلرية
الدينية الدولية 2006 ،و www.state. ،2010
 ،htm.148821/2010/gov/g/drl/irfالرجوع إليه
يف  ،05/06/2011تقرير مجموعة حقوق األقليات الدولية ،يف
املعلومات املقدمة للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق،
 ،2011 / 18/10و "ال تزال مستهدفة :استمرار اضطهاد األقليات
يف العراق.2010" ،
املنظمة الدولية للهجرة" ،تقييم املنظمة الدولية للهجرة
الحتياجات الطوارئ :تهجري النصارى إىل شامل العراق"،
www.iomiraq.net/Documents/
20%20Displacement%20Christian%IOM
pdf.202012%20January%2031%,Updateالرجوع
إليه يف .02/04/2012
املنظمة الدولية للهجرة" ،تقييم املنظمة الدولية للهجرة
الحتياجات الطوارئ :تهجير النصارى إلى شمال
العراق"www.iomiraq.net/Documents/ ،
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20%20Displacement%20Christian%IOM
pdf.202012%20January%2031%,Update
الرجوع إليه في .02/04/2012
الحكومة العراقية ،الجهاز املركزي لالحصاء" ،تقرير ملخص
استبيان حول مشاركة املرأة يف العراق اجتامعيًا وصحيًا
(www.iauiraq.org/ ،2012/3 "، ،)I-WISH
20Report ٪I-WISH/1666/documents
 ،٪20English.pdfميكن الرجوع إليه يف .2012/2/4
جامعة ييل EPI 2012" ،ونتائج التو ّجه التجريبية "،مؤرش
األداء البيئيepi.yale.edu/dataexplorer/ ،
tableofmainresultsالرجوع إليه يف .30/3/2012
 ،ITAO/ESDتقارير أداء الكهرباء اليومية-2011/1/1 ،
2011/31/3؛السفارة األمريكية يف بغداد ،ردا ً عىل طلب
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق،
 22/1/2012و  .13/04/2012يستند متوسطاإلنتاج يف إقليم
كردستان عىل البيانات املتاحة حتى  12آذار/مارس  .2012جميع
البيانات األخرى كاملة حتى  31آذار/مارس .2012
الحكومة العراقية ،املركز الوطني لالعالم ،بيان صحفي" ،الكهرباء
تضيف  3000ميغاواط الصيف القادم لزيادة ساعات التجهيز"،
nmc.gov.iq/ArticleShow. ،19/02/2012
 3718=aspx?IDالرجوع إليه يف .20/2/2012
انظر على سبيل المثال ،الحكومة العراقية ،المركز
الوطني لالعالم ،بيان صحفي" ،وزير الكهرباء
يهدد شركة هيونداي الكورية،30/01/2012 "،
nmc.gov.iq / ArticleShow.aspx؟ = ID
 ،3512الرجوع إليه في GOI, ،30/1/2012
 ,MOEبيان صحفي" ,وزير الكهرباء يتفقد
محطة القدس لتوليد الكهرباء ويوجه بضرورة
االسراع في االنتهاء من العمل في خدمة
المواطنين"www.moelc.gov. ،24/1/2012 ،
iq/detailsnews_ar.aspx؟ ،959=idيمكن
الرجوع إليه في " ،2012 / 1/2زيارات وزير
الكهرباء لمحطات بيجي الحرارية والغازية"،
www.moelc.gov.iq/arabic/ ،07/03/2012
index.php؟name=News&file=article&s
 ،270=idالرجوع إليه في  ،16/3/2012و "وزير
الكهرباء يزور مشروع محطة توليد الكهرباء
الغازية في كربالء"www. ،27/2/2012 ،
moelc.gov.iq/arabic/index.php؟name=N
 ،263=ews&file=article&sidالرجوع إليه في
.16/3/2012
 ،ITAO/ESDتقارير أداء الكهرباء اليومية-2011/1/1 ،
ً
2011/31/3؛السفارة األمريكية يف بغداد ،ردا عىل طلب
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق،
 22/1/2012و .13/04/2012
أخبار حزب العدالة والتنمية "العراق
يتوقف عن استرياد الكهرباء العام املقبل"،
www.aknews.com/en/ ،25/3/2012
/297832/3/aknews؟ ،AKmobile=trueالرجوع
إليه يف .29/2/2012
الحكومة العراقية ،NMC ،بيان صحفي" ،وفد
وزارة الكهرباء الذي يزور طهران يبحث بدء الربط
بين األنظمة في البلدين"nmc. ،26/2/2012 ،
 3794=gov.iq/ArticleShow.aspx?IDالرجوع
إليه في .2012 / 27/2
الحكومة العراقية ،املركز الوطني لالعالم ،بيان صحفي،
"الكهرباء تستكمل اإلجراءات للحصول عىل الكهرباء من
مرص"nmc.gov.iq/ArticleShow. ،20/2/2012 ،
 ،3726=aspx?IDالرجوع إليه يف .20/2/2012
"برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،ومنظمة الصحة العاملية يسلامن
للعراق أول مستشفى متخصص يف عالج مرض السل "،أخبار
 ،UNAMIالعدد  ،2012/2 ،20ص ،11 .الرجوع إليه يف
.14/4/2012
روبا حكمت" ،األمم املتحدة تدعم الحوار بني القادة العراقيني
لدفع العملية السياسية إىل األمام" ،أخبار  ،UNAMIالعدد
 ،2012/1-2011/12 ،19ص ،7 .الرجوع إليه يف .23/3/2012
الحكومة العراقية ،وزارة املوارد املائيةfawc.mowr.gov. ،
 ،/ iqالرجوع إليه يف .02/04/2012
الحكومة العراقية ،وزارة الزراعة ،يف االجتامع مع املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق ،09/02/2012 ،فادي جويز" ،األمن
املايئ يف العامل العريب :التحديات واملقرتحات MEES" ،مخاطر
الطاقة واخملاطر اجليوسياسية ،املجلد  3رقم ،2012/3 ،3
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ص ،20 .الرجوع إليه يف 04/04/2012؛ " ،ODNIتقييم مجتمع
املخابرات :األمن العاملي للمياه " ،2/2/2012 ،صv، www. .
20%20Water%dni.gov/nic/ICA_Global
 Security.pdfالرجوع إليه يف .24/3/2012
قدم االتحاد األورويب ،ملحق قسم عمليات العراق ،عامن،
املعلومات املقدمة إىل املفتش العام 24/3/2012 ،و
 ،28/03/2012األمم املتحدة ،جاد مرعي" ،املياه يف العراق:
مواجهة التحدي الثاليث "،أخبار  ،UNAMIالعدد ،19
 ،2012/1-2011/12ص ،11 .الرجوع إليه يف .23/3/2012
وزارة الخارجية ،مكتب املتحدث الرسمي ،مالحظة وسائل
اإلعالم" ،لجنة النسيق املشرتكة بني الواليات املتحدة والعراق
للتعاون الثقايف والتعليمي"www.state. ،22/2/2012 ،
،HTM .184463/02/2012/gov/r/pa/prs/ps
الرجوع إليها يف 22/03/2012؛ وزارة الخارجية ،مكتب
املتحدث الرسمي" ،لجنة التنسيق املشرتكة بني الواليات
املتحدة والعراق للتعاون التعليمي والثقايف يف لقاء  21شباط/
فرباير يف واشنطن العاصمةwww.state. ،15/02/2012 "،
 ،htm.184026/02/2012/gov/ r/pa/prs/psالرجوع إليها
يف 22/02/2012؛ وزارة الخارجية ،مكتب املتحدث ،النرشة،
"لجنة التنسيق املشرتكة بني الواليات املتحدة والعراق للتعاون
الثقايف والتعليميwww.state.gov/r/pa/ ،2012 / 22/2 "،
 ،htm.184456/02/2012/prs/psالرجوع إليه يف 22/3/2012؛
مؤمتر الجامعات العراقية واألمريكية" ،جدول األعامل"-22/2 ،
.2012/23
وزارة الخارجية ،مكتب املتحدث الرسمي ،نرشة" ،لجنة
التنسيق املشرتكة بني الواليات املتحدة والعراق للتعاون
الثقايف والتعليمي"www.state.gov/r/ ،22/2/2012 ،
 ،HTM .184456/02/2012/pa/prs/psالرجوع
إليه يف 22/3/2012؛ مؤمتر الجامعات العراقية واألمريكية،
واشنطن العاصمة ،2012/23-22/2 ،لقاءات مع املشاركني،
22/2/2012؛ برنامج فولربايت التابع لوزارة الخارجية" ،فولربايت
أسئلة وأجوبةfulbright.state.gov/about/"،
 frequently-asked-questions#faq4الرجوع
إليه يف .22/3/2012
"مقابلة رئيس الوزراء نوري كامل املاليك مع صحيفة
عكاظ السعودية" ،عكاظpmo.iq/،05/03/2012 ،
 ،468 = 468=ArticlePrint.aspx?IDالرجوع إليه
يف .04/04/2012
االتحاد" ،ضحايا العنف خالل شهر آذار/مارس هو أدىن
مستوى منذ العام nmc.gov. ،03/04/2012 ،"2003
 ،3990 = iq/ArticlePrint.aspx IDالرجوع
إليه يف  10/4/2012القدس 151" ،ضحايا العنف يف العراق
يف كانون الثاين/يناير"nmc.gov.iq / ،01/02/2012 ،
 ،3559 = ArticlePrint.aspx IDميكن الرجوع
إليه يف  10/4/2012القوات األمريكية يف العراق ،ردا ً عىل طلب
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
بتاريخ. 12/04/2011 ،
ستيفن ويكن" ،نرشة :ارتفاع الرهانات وانخفاض التوقعات
يف قمة الجامعة العربية يف بغداد" ،معهد دراسة الحرب،
www.understandingwar.org/reference/
fact-sheet-high-stakes-and-lowexpectations-arab-league-summit 0-baghdadالرجوع إليه يف .06/04/2012
الحكومة العراقية ،وزارة العدل ،املعلومات املقدمة إىل املفتش
العام الخاص إلعادة إعامر العراق.16/3/2012 ،
الحكومة العراقية ،وزارة الداخلية نائب وزير األمن الفيدرايل،
بيان صحفي" ،وزارة الداخلية تتوىل األمن يف املحافظات بدال
من وزارة الدفاع يف شهر متّوز/يوليوwww. ،06/02/2012 "،
moi.gov.iq/ArticlePrint.aspx؟،1763=ID
الرجوع إليه يف .05/04/2012
االتحاد" ،ضحايا العنف خالل شهر آذار/مارس هو أدىن مستوى
منذ العام nmc.gov.iq/ArticlePrint. ،03/04/2012 ،"2003
 ،3990 = aspx IDالرجوع إليه يف  10/4/2012القدس151" ،
ضحايا العنف يف العراق يف كانون الثاين/يناير"،01/02/2012 ،
 ،3559 = nmc.gov.iq / ArticlePrint.aspx IDميكن الرجوع
إليه يف  10/4/2012القوات األمريكية يف العراق ،ردا ً عىل طلب
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
بتاريخ. 12/04/2011 ،
األمم املتحدة و وحدة املعلومات الداخلية والتحليالت يف األمم
املتحدة" ،األمن يف العراق"،/ incidents.iauiraq.org ،
الرجوع إليه يف .17/4/2012
مايكل نايتس" ،عام جديد من أعامل العنف يف العراق"،
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املصلحة الوطنية ،16/2/2012 ،الرجوع إليه يف
.14/4/2012
بيكا فارس" ،ارتفاع التفجريات بشكل حاد يف العراق"،
نرش املعهد الدويل للدراسات االسرتاتيجية عىل مدونته،
iissvoicesblog.wordpress. ،21/3/2012
bombings-rise-sharply-/21/03/2012/com
 ،/ in-iraqالرجوع إليه يف .06/04/2012
تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للوثائق
مفتوحة املصدر باللغتني العربية واالنجليزية .24/2/2012
تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للوثائق
مفتوحة املصدر باللغتني العربية واالنجليزية-2012/01/01 - ،
.2012/31/3
الحكومة العراقية ،وزارة الداخلية العراقية ،يف املعلومات
املقدمة إىل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق،
 22/1/2012؛ تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق للوثائق مفتوحة املصدر باللغة العربية واإلنجليزية،
.2012/31/3–2012/1/1
تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للوثائق
مفتوحة املصدر باللغتني العربية واالنجليزية-2012/01/01 - ،
.2012/31/3
الحكومة العراقية ،مجلس النواب" ،قانون املوازنة العامة
لجمهورية العراق االتحادية للسنة املالية ،23/02/2012 "2012
الرجوع إليه يف 23/02/2012؛ قناة أخبار العربية" ،أعضاء
من الربملان يواجهون موجات من الغضب من سيارات مدرعة
ثقيلةenglish.alarabiya.net/ ،29/02/2012" ،
 ،html.197709/29/02/2012/articlesالرجوع إليه
يف .23/4/2012
مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية ،يف االجتامع مع
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ،12/4/2012 ،مكتب
التعاون األمني العراقي ،يف االجتامع مع املفتش العام الخاص
إلعادة إعامر العراق.12/4/2012 ،
وزارة الدفاع ،قياس االستقرار واألمن في العراق،
 ، 20/8/2010ص .viii
الحكومة العراقية ،وزارة الداخلية نائب وزير األمن الفيدرايل،
"وزارة الداخلية تتوىل األمن يف املحافظات بدال من وزارة الدفاع
يف شهر متّوز/يوليوwww.moi.gov.iq/ ،06/02/2012 "،
ArticlePrint.aspx؟ ،1763=IDالرجوع إليه يف
.05/04/2012
تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق لخطط إنفاق
صندوق قوات األمن العراقية.2012-2011 ،
الحكومة العراقية ،وزارة الداخلية ،بيان صحفي" ،وزارة الداخلية
تفتتح ( )1178موقع للرشطة يف محافظة نينوى"،14/2/2012 ،
moi.gov.iq/ArticlePrint.aspx؟ ،1832=ID
الرجوع إليه يف .05/04/2012
الحكومة العراقية ،وزارة الداخلية ،بيان صحفي" ،تخ ّرج 859
رشطة من أكادميية التدريب يف املوصل"moi. ،12/3/2012 ،
gov.iq/ArticlePrint.aspx؟  ،2470=IDالرجوع
إليه يف .05/04/2012
الحكومة العراقية ،وزارة الداخلية ،بيان صحفي" ،تخ ّرج
 1,870رشطة من دورات وزارة الداخلية العراقية التدريبية"،
moi.gov.iq/ArticlePrint.aspx ،7/2/2012؟
 ،1767=IDالرجوع إليه يف .05/04/2012
الحكومة العراقية ،وزارة الداخلية ،بيان صحفي" ،تعيني 549
رشطي يف محافظة ذي قار"moi.gov.iq/ ،5/4/2012 ،
ArticlePrint.aspx؟  ،2811=IDالرجوع إليه يف
.05/04/2012
الزمان" :وزارة الدفاع :ملتزمة بتحديد مواقع قوات أبناء
العراق قبل البدء يف عملهم"nmc.gov.iq/ ،30/1/2012 ،
ArticlePrint.aspx؟ ،3531=IDالرجوع إليه يف
.01/02/2012
االحتاد "صحوة دياىل تؤكّد عىل عودة أعضائها إىل مناصبهم"،
nmc.gov.iq/ArticlePrint. ،6/2/2012
 3573=aspx?IDالرجوع إليه يف .15/04/2012
الزمان" :وزارة الدفاع :ملتزمة بتحديد مواقع قوات أبناء
العراق قبل البدء يف عملهم"nmc.gov.iq/ ،30/1/2012 ،
ArticlePrint.aspx؟ ،3531=IDالرجوع إليه يف
.01/02/2012
منظمة الشفافية الدولية ،مؤشر توقعات الفساد 2011
"الجدول الكامل والتصنيفاتcpi.transparency. "،
results~~V / #/org/cpi2011
 ،CountryResultsالرجوع إليه يف .03/04/2012
الحكومة العراقية ،هيئة النزاهة ،بيان صحفي" ،هيئة النزاهة
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تنهي العمل عىل  1535من القضايا خالل عام "،2011
www.nazaha.iq/en_body. ،2012/16/2
asp؟page_&348=field=news_en&id
 ،namper=e3الرجوع إليه يف .04/04/2012
الحكومة العراقية ،هيئة النزاهة" ،التقرير السنوي لعام ، "2010
 ، 29/8/2011ص .10
الحكومة العراقية ،هيئة النزاهة ،القائم بأعامل املفوض عالء
ج ّواد حميد ،يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق.01/11/2011 ،
حكومة إقليم كردستان ،بيان صحفي" ،لجنة إصالح إقليم
كردستان تعلن عن تقرير سري العمل"krp. ،14/3/2012 ،
25841=org/english/articledisplay.aspx?id
الرجوع إليه يف .05/04/2012
الحكومة العراقية ،مكتب رئيس الوزراء ،بيان صحفي" ،رئيس
الوزراء أكد عىل أن االعتقاالت التي نفذتها قوات األمن
العراقية يف اآلونة األخرية استندت عىل قدر كبري من املعلومات
واألدلة"pmo.iq/ArticlePrint.،29/10/2011 ،
 ,349=aspx?IDالرجوع إليه يف .28/3/2012
تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق إلعالنات
وزارة الداخلية العراقية-2012/1 /www.moi.gov.iq ،
.2012/3
أمر سلطة االئتالف املؤقتة رقم  ،7الباب ،10/6/2003 ،3
الحكومة العراقية ،أمر مجلس الوزراء العراقي" ،إعادة فرض
العقوبة القصوى" 08/08/2004 ،املفتش العام لوزارة العدل،
يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق،
.16/4/2010
منظمة العفو الدولية ،أحكام اإلعدام وتنفيذها عام ،2011
www.amnestyusa.org/sites/default/
stats_report-__2011_files/ai_global_dp
 act500012012en.pdfالرجوع إليه يف .30/3/2012
الحكومة العراقية ،وزارة العدل ،بيان صحفي" ،تعليقات وزير
العدل بشأن عقوبة اإلعدامwww.moj.gov.iq/ "،
main.htmالرجوع إليه يف .09/02/2012
الحكومة العراقية ،مجلس النواب ،بيان صحفي" ،السيد عارف
نرش تقري ًرا طلب فيه عدم التدخل يف األحكام الصادرة عن
املحكمة الجنائية العليا".14/2/2012 ،
الحكومة العراقية ،وزارة العدل" ،العدالة تعدم  14سجينا،
العدالة تعدم  17سجينا ،العدالة تعدم  34سجي ًناwww. "،
 moj.gov.iq/main.htmالرجوع إليه يف .15/02/2012
املفوضية العليا لشئون الالجئني التابعة لألمم املتحدة ،بيان
صحفي صادر عن "تنفيذ العراق لحكم اإلعدام يف  34شخصا
يف يوم واحد 'أمر صاعق'  -األمم املتحدة لحقوق االنسان"،
www.un.org/apps/news/story. ،24/1/2012
asp؟ ،41019=NewsIDالرجوع إليه يف .2012/24/4
الحكومة العراقية ،وزارة العدل ،بيان صحفي" ،العدل :تنفيذ
أحكام اإلعدام يف  34بعد الحصول عىل موافقة من النيابة
العامة"www.moj.gov.iq/main. ،19/1/2012 ،
 ،htmالرجوع إليه يف .02/02/2012
صندوق النقد الدويل" ،العراق وصندوق النقد الدويل "،الرجوع
إليه يف  ،27/03/2012الحكومة العراقية ،البنك املركزي
العراقي" ،املؤرشات االقتصادية ،www.cbi.iq "،الرجوع إليه يف
2012/3/4؛ اخلدمة االخبارية التس كوميدتي "العراق
يؤكّد عىل تجاوز إنتاج النفط  3ماليني برميل يوميًا :الوزراء "،
 ،05/03/2012رشكة دنيا فرونتري لالستشارات 2011" ،سنة يف
مراجعة ،النشاط التجاري األجنبي يف العراق" ،ص23 .؛ الحكومة
العراقية ،مجلس النواب" ،قانون املوازنة العامة لجمهورية
العراق االتحادية للسنة املالية www. ،23/02/2012 "2012
 ،/parliament.iqالرجوع إليه يف .23/2/2012
مجلس األعامل األمرييك يف العراق ،يف املعلومات املقدمة
إىل مكتب املفتش العام ،و،07/02/2012 05/02/2012
املتعاقدون ،وممثيل اللجنة االوملبية الدولية ،يف املعلومات التي
قدمت إىل مكتب املفتش العام،07/02/2012 ،03/02/2012 ،
 08/02/2012و ،10/02/2012صندوق النقد الدويل واملمثل
املقيم للعراق ،يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق.5/2/2012 ،
وزارة الخزانة األمريكية ،ردا ً عىل طلب استدعاء البيانات من
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 2012/04/08
و .2012/01/10
 ،IMFالتقرير القطري رقم " ،75/11العراق :املراجعة الثانية
مبوجب الرتتيبات االحتياطية ،طلبات اإلعفاء من عدم االمتثال،
متديد الرتتيبات ،وإعادة صياغة مرحلة الدخول"  ،2011/3ص
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صندوق النقد الدويل" ،العراق وصندوق النقد الدويل "،الرجوع
إليه يف  ،27/03/2012التوقعات االقتصادية اإلقليمية:
الشرق األوسط وآسيا الوسطى،2011/10 ،
ص ،5 .و "قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية"،
www.imf.org/external/pubs/ft/ ،2011/9
 ،weodata/index.aspx/02/2011/weoالرجوع
إليه يف 27/3/2012؛ غرفة التجارة األمريكية ،مباتدرة األعامل
العراقية ،مجلس رجال األعامل األمريكيني يف العراق ،يف االجتامع
مع مستشار األمن القومي السابق.8/3/2012 ،
الحكومة العراقية ،البنك املركزي العراقي ،الصفحة الرئيسية،
"املؤرشات االقتصادية ،www.cbi.iq "،الرجوع إليه يف
 ،9/3/2012 ،16/2/2011و" ،27/3/2012مزادات العمالت
األجنبيةwww.cbi.iq/documents/CBI_"،
FOREIGN_EXCHANGE_AUCTIONS.
 pdfالرجوع إليه يف 9/4/2012؛ مجلس أعامل الواليات
املتحدة يف العراق ،يف املعلومات التي قدمت إىل املفتش العام،
 ،13/4/2012صندوق النقد الدويل ،توقعات االقتصاد
اإلقليمي :الشرق األوسط وآسيا الوسطى،2011/10 ،
ص ،5 .واملستشار املقيم للعراق ،يف االجتامع مع املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق ،05/02/2012 ،ربيع لألوراق املالية،
"النرشة األسبوعية"www.rabeesecurities. ،17/2/2012 ،
RS_Weekly._20120217/com/uploads.research_reports
 ،pdfالرجوع إليه يف .2012 / 16/4
الحكومة العراقية ،مجلس الوزراء العراقي" ،مديرية شؤون
مجلس الوزراء تعلن عن صدور مرسوم ملناقشة تطبيق عملية
إزالة األصفار من العملة الوطنية"cabinet. ،12/4/2012 ،
lang=E&2002=iq/ArticleShow.aspx?id
الرجوع إليه يف .13/4/2012
 ،EIUالتقرير القطري :العراق ،2012/3 ،ص14 .؛
الحكومة العراقية ،الجهاز املركزي لإلحصاء" ،معدل البطالة
بني السكان الذين ترتاوح أعامرهم  15سنة فأكرث ،حسب
املحافظات واملناطق الريفية  /الحرضية والجنس لعام "،2008
/cosit.gov.iq/english/pdf//AAS2010
 12A.htm-2/2_sectionالرجوع إليه يف ،07/12/2011
األمم املتحدة و وحدة املعلومات الداخلية والتحليالت يف األمم
املتحدة ،الحكومة العراقية ،الجهاز املركزي لالحصاء" ،استبيان
شبكة املعرفة العراقية :نرشة القوة العاملة،2011/12" ،
٪LB/1582/www.iauiraq.org/documents
 ،20Factsheet-English.pdfالرجوع إليه يف ،04/01/2012
الحكومة العراقية ،وزير االتصاالت ،كلمة االفتتاح ،مؤمتر عامل
االتصاالت يف العراق عام  ،2011 / 26/10 ،2011األمم املتحدة،
والفريق القطري يف العراق" ،حقائق وأرقام عن العراقiq."،
one.un.org/Facts-and-Figuresالرجوع إليه يف
.12/3/2012
تآذر األفكار ،وجهات النظر العراقية ،املجلد  ،2011/11 ،6ص،3 .
 ،www.ideas-sYnergy.netالرجوع إليه يف .18/03/2012
معهد غرينربغ كوينالن روزنر لألبحاث الوطني الدميقراطي،
"العراق يدخل يف فرتة حرجة ،تقرير حول االستبيان الوطني
يف ترشين األول/أكتوبر www.ndi.org/files/Iraq- "،2011
 ،pdf.survey-presentation-Oct2011الرجوع إليه يف
. 28/2/2012
مؤشر ستاندرد اند بورز "مؤشرات استاندارد آند بورز
العربيةwww.standardandpoors. ،2010/12 "،
 ،comالرجوع إليه في  ،04/10/2011وخدمات
مؤشرات العمالء ،في املعلومات املقدمة إلى املفتش
العام،03/10/2011 ، 18/07/2011 ،07/04/2011 ،
 ،03/01/2012و  ،03/04/2012؛ " ،ISXمؤشرات"
www.isxiq.net/isxportal/portal/
sectorProfileContainer.html؟،1=sectorId
الرجوع إليه في .03/04/2012
الهيئة العامة لالستعالمات املرصية" ،تغيري الحواالت الصفراء
بالجنيه املرصيwww.sis.gov.eg/en/Story. ،20/03/2012 "،
aspx؟ ،6099=sidالرجوع إليه يف .03/04/2012
البنك املركزي العراقي "الديون الحكوميةwww.cbi.iq/ "،
index.php؟ ،pid=GovernmentSecuritiesالرجوع إليه يف
 ،09/03/2012لجنة األمم املتحدة للتعويضات" ،أوضاع تجهيز
ودفع املطالباتwww.uncc.ch/status.htm"،
الرجوع إليه يف  ،13/3/2012بيان صحفي" ،لجنة األمم املتحدة
للتعويضات تدفع  1.020.000دوالرwww.،26/01/2012 "،
20%-20%20release%uncc.ch/pressrel/Press
.202012%20January%2026%20of%Payment
 ،pdfالرجوع إليه يف .13/03/2012
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أخبار بالتس كوميدتي " ،نائب رئيس الوزراء العراقي
ينتقد الشهرستاين عن التهديد باستبعاد رشكة إكسون موبيل
وتوتال" ،15/2/2012 ،و "الرئيس التنفيذي لرشكة توتال يقول
بأنهم ال زالوا يف حوار مع هيئات النفط العراقي الكردستاين"،
 ،13/3/2012حكومة إقليم كردستان ،بيان صحفي "وزارة املوارد
الطبيعية :تطوير حقل نفط كركوك يتطلب موافقة حكومة
إقليم كردستان ومحافظة كركوك "www.krg. ،26/3/2012 ،
org/articles/detail.asp؟rn&02010100=smap&12=lngnr
 ،43451=anr&223=rالرجوع إليه يف .27/03/2012
أخبار بالتس كومديتي "رشكة إكسون موبيل للنفط
تؤكد عىل عقود مشاركة إنتاج النفط مع كردستان العراق"،
 ،" 27/2/2012نائب رئيس الوزراء العراقي ينتقد الشهرستاين
عن تهديده باستبعاد رشكة إكسون موبيل" ،15/2/2012 ،و
"إكسون موبيل تجمد العروض املقدمة لحكومة إقليم كردستان،
لتعود إىل مرحلة املزايدة  :4الوزير "،MEES ،03/04/2012 ،
التقرير األسبوعي ،املجلد 55 .رقم  ،20/2/2012 ،8ص5 .؛
تقرير نفط العراق "،سؤال وجواب :رئيس رشكة نفط الجنوب
ضياء جعفر".15/2/2012 ،
أخبار بالتس كموديتي" ،الرئيس التنفيذي لرشكة توتال
يقول يأنهم ما زالوا يف حوار مع هيئات النفط يف كردستان
العراق" .13/3/2012 ،رشكة دنيا فرونتري لالستشارات ،تتبع
السوق العراقي" ،العراق يضع رشوطا جديدة لرشكة إكسون
يف كردستان" ،15/2/2012 ،ص .5-4
حكومة إقليم كردستان ،بيان صحفي" ،وزارة املوارد الطبيعية:
تطوير حقل نفط كركوك يتطلب موافقة حكومة
إقليم كردستان ومحافظة كركوك "،26/3/2012 ،
www.krg.org/articles/detail.asp؟1=lngnr
،43451=anr&223=rnr&02010100=smap&2
الرجوع إليه يف 27/03/2012؛ تقرير النفط العراقي" ،حكومة
إقليم كردستان تطالب بتكرار حقل كركوك.27/3/2012 "،
بالتس كموديتي لألخبار" ،العراق يستهدف ما يصل
إىل  6ماليني برميل يوميًا من إنتاج النفط يف أربع سنوات:
الشهرستاين".18/4/2012 ،
احلكومة العراقية ،وزارة النفط" ،إنتاج وتصدير
واستهالك النفط اخلام والغاز املصاحب"،
www.oil.gov.iq/moo/ ،2012/1
_domestic.php?lang=en&page
name=domesticميكن الرجوع إليه يف ،15/04/2012
و "االستهالك املحيلwww.oil.gov.iq/moo/"،
_domestic.php?lang=en&page
 44=name=domestic&idميكن الرجوع إليه
في . 15/4/2012
بالتس كوميديتي لألخبار"العراق يؤكد عىل أن إنتاج
النفط يتجاوز  3ماليني برميل يوميًا :الوزراء"5/3/2012 ،؛
تقرير نفط العراق" ،إخراج يتعرث يف بداية التسجيل يف
السنة" ،MEES ،01/03/2012التقرير األسبوعي ،املجلد55 .
رقم  ،9/4/2012 ،15ص.11 .
تقرير نفط العراق " ،سؤال وجواب :رشكة نفط الجنوب
الرئيس ضياء جعفر" ،15/2/2012 ،املتعاقدون ،ممثيل اللجنة
األوملبية الدولية ،يف املعلومات املقدمة إىل املفتش العام،
 ،08/02/2012 ،07/02/2012 ،03/02/2012و.10/2/2012
 ،MEESالتقرير األسبوعي ،املجلد 55 .رقم ، 9
 ، 27/12/2012ص .5
بالتس كوميدتي لألخبار" ،العراق يوافق عىل بيع حصة
ستاتويل يف حقل غرب القرنة  2إىل لوك أويل"،07/03/2012 ،
الحكومة العراقية ،املركز الوطني لإلعالم " ،الدورة رقم (،")4
 .24/1/2012بالتس كموديتي لألخبار "لوك أويل متنح
سامسونغ عقد بقيمة  1مليار دوالر ملرشوع نفط العراق"،
.26/1/2012
رشكة دنيا فرونتري لالستشارات" ،رشوط املرحلة الرابعى
للعطاءات رشوط ملفتة" تتبع سوق العراق ،21/2/2012 ،
ص2 .؛ بالتس كموديتي لألخبار" ،العراق يج ّهز رشكة النفط
العامة السورية لجولة الرتاخيص  :4الوزارة ".4/4/2012 ،
الحكومة العراقية ،وزارة النفط" ،صادرات النفط
الخام"www.oil.gov.iq/moo/page. ،
 php?lang=en&page_name=exportالرجوع
إليه يف  ،23/4/2012و "االستهالك املحيل"www.oil.gov. ،
 iqالرجوع إليه يف .23/4/2012
حكومة إقليم كردستان بيان صحفي صادر عن "انخفاض
صادرات النفط من كردستان واحتاملية توقفها بسبب عدم
دفع الحكومة االتحاديةwww.krg.org/articles/"،
&02010100=smap&12=detail.asp?lngnr
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 ،43448=anr&223=rnrالرجوع إليه يف ،29/3/2012
 ،MEESالتقرير األسبوعي ،املجلد 55 .رقم ،12/3/2012 ،11
ص2 .؛ حكومة إقليم كردستان ،بيان صحفي" ،توقف صادرات
النفط من إقليم كردستان ،01/04/2012 "،الرجوع إليه يف
www.krg.org/articles/detail. ،04/04/2012
asp؟rnr&02010100=smap&12=lngnr
= ،43482 = anr&223الرجوع إليه يف ،04/04/2012
الحكومة العراقية ،وزارة النفط "وزارة النفط العراقية تعلن
عن صادرات النفط لشهر آذار/مارس www.oil. "،2012
gov.iq/moo/feeds.php؟_lang=en&page
 ، 365=name=news&idالرجوع إليه يف .23/4/2012
أخبار بالتس كومديتي" ،نظام العراق اجلديد لتصدير
النفط نظام لتصل الطاقة القصوى إلى 850،000
برميل يوميا في عام  :2013مسؤول "،12/2/2012 ،
و" العراق يكمل حتميل  2مليون برميل من النفط
اخلام من إحدى املراسي اجلديدة" .13/3/2012 ،تقرير
نفط العراق ،سؤال وجواب :رئيس رشكة نفط الجنوب ضياء
جعفر15/2/2012 ،؛ رشكة دنيا فرونتري لالستشارات ،تتبع السوق
العراقي" ،العراق يبدأ تصدير النفط من إحدى املرايس "،
com/?u.campaign-archive2.us2 ،12/3/2012
=0b746d4496e756b1a6d1f5d0c&id=de1ab
 ,0135e8cdfa=7138e&eالرجوع إليه يف .2012/12/3
 ،MEESالتقرير األسبوعي ،املجلد 55 .رقم ، 11
 ، 12/3/2012ص .22
بالتس كموديتي لألخبار "كميات براميل النفط من العراق
تأخذ يف الزيادة يف واردات الخام األسبوعية األمريكية :تقييم
األثر البيئي".4/4/2012 ،
 ،MEESالتقرير األسبوعي ،املجلد 55 .رقم (،)7
 ،13/2/2012ص 6-5؛ الحكومة العراقية ،املركز الوطني لالعالم
"املوافقة عىل ترشيح السيد ثامر غضبان أمي ًنا عا ًما ملنظمة
الدول املصدرة للنفط (األوبك)" ،2012 / 6/3 ،الرجوع إليه يف
.15/3/2012
تقرير نفط العراقان "العراق جاهز ألعامل التكرير"،
 ،17/2/2012الحكومة العراقية ،نائب رئيس مجلس إدارة رشكة
االستثامرات الوطنية ،غي االجتامع مع املفتش العام2/2/2012 ،؛
بالتس كوموديتي لألخبار" ،العراق يوجه نداء لالستثامر
يف عمليات التكرير مع توقف املحادثات حول املرشوع"،
.18/4/2012
بالتس كومديتي لألخبار " ،العراق يضيف  95.000برميل
يوميًا للقدرة اليومية عىل املصايف الشاملية"،27/1/2012 ،
"والعراق يستكمل تغذية  150.000برميل يوميًا ملصفاة كركوك
قبل نهاية نيسان/أبريل :املسؤولني.27/1/2012 "،
الحكومة العراقية ،وزارة النفط" ،إنتاج وتصدير واستهالك
النفط الخام والغازwww.oil.gov.iq/، 2011 / 8 "،
_moo/domestic.php?lang=en&page
 ،name=domesticالرجوع إليه يف .07/10/2011
جريدة النفط والغاز" ،محطة شل أيز للكهرباء ملرشوع
جنوب العراق" ،08/03/2012 ،تقييم األثر البيئي" ،ملخص
تحليل دولة العراقwww.eia.gov/ ،2010/9 "،
countries/cab.cfm؟ ،fips = IZالرجوع إليه يف
.10/4/2012
 ،MEESالتقرير األسبوعي ،املجلد 55 .رقم (،)8
 ،20/2/2012ص6 .؛ رشكة دنيا فرونتري لالستشارات ،تتبع
سوق العراق" ،العراق يدرس إعادة افتتاح خط األنابيب
السعودي" ،20/3/2012 ،ص3 .؛ بالتس كوموديتي لألخبار،
"جينيل تبني خط تصدير مبارش يربط بني كردستان وتركيا"،
.21/3/2012
الحكومة العراقية ،املركز الوطني لالعالم ،بيان صحفي،
"االتصاالت توقّع مذكرة تفاهم بني وزارة االتصاالت ودول
الخليج حول استخدام كابل  GITاألمثل"nmc. ،30/1/2012 ،
gov.iq/ArticleShow.aspx؟ ،3514=IDالرجوع
إليه يف .02/02/2012
الحكومة العراقية ،وزارة النقل" ،معايل وزير النقل يف كلمة
ألقاها يف مؤمتر البنية التحتية"motrans.،26/2/2012 ،
gov.iq/english/index.php?name=News
 78=&file=article&sidالرجوع إليه يف . 21/3/2012
فالي ديب ،بيان صحفي" ،فالي ديب يضاعف الشبكة العراقية
باثنني من الخطوط الجديدةwww.flydubai.com/ "،
english/news-and-updates/news/news/
flydubai-doubles-iraqi-network-with0=p&1084=two-new-routes.aspx?oالرجوع
إليه يف  ،21/3/2012الخطوط الجوية القطرية ،بيان صحفي،
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"الخطوط الجوية القطرية تعلن عن خمسة خطوط دولية
جديدة"www.qatarairways.com/ ،7/3/2012
_english_global/press-release.page?pr
20120307b_id=pressrelease_pressrelease
الرجوع إليه يف  ،21/3/2012االتحاد للطريان ،بيان صحفي،
"االتحاد للطريان يطلق رحالته إىل البرصة ،والعراقwww."،
etihadairways.com/sites/Etihad/
global/en/aboutetihad/mediacenter/
newslisting/newsdetails/Pages/
etihad-launches-flights-to-basra-iraq.
aspx?fromNewsListing=trueالرجوع إليه
يف 21/3/2012؛  CAPAمركز للطريان ،بيان صحفي" ،توسيع
خدمات النقل الجوي إىل العراق يعمل عىل ترسيع الوترية يف
هذا الصيف" www.centreforaviation.com/
analysis/air-services-expansion-to-iraq70246-accelerating-this-summerالرجوع إليه
يف .30/03/2012
السفارة األمريكية يف بغداد ،يف االجتامع مع املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق 2012/1 ،و.2012/2
ربيع لألوراق املالية ،النشرة األسبوعية ،17/2/2012 ،ص.
www.rabeesecurities.com/uploads/research_ ،1
 ،RS_Weekly.pdf_20120217_02_2012/reportsالرجوع
إليه يف  ،30/3/2012الحكومة العراقية ،وزارة النقل" ،معايل وزير
النقل يف كلمة ألقاها يف مؤمتر البنية التحتية"،26/2/2012 ،
motrans.gov.iq/english/index.php?nam
 78=e=News&file=article&sidالرجوع إليه يف
.21/3/2012
ربيع لألوراق املالية" ،البنوك/العراق "،حتديث شهري،
.12/3/2012
وزير الخزانة األمرييك ،يف االجتامع مع املفتش العام الخاص
إلعادة إعامر العراق ،02/02/2012 ،الحكومة العراقية،
املركز الوطني لالعالم ،بيان صحفي" ،مجلس وزراء العراق
يوافق عىل إنشاء مرصف إسالمي حكومي باسم النهرين"،
www.nmc. gov.iq/public-html/ ،05/04/2012
 ،pdf.542012/4/2012/rasedالرجوع إليه يف ،12/4/2012
البنك الدويل ،بيان صحفي ،رقم" ،MNA/087/2012 :رضورة
تطبيق مزيد من اإلصالحات يف القطاع املايل يف العراق لضامن
النمو االقتصادي ،الرجوع إليه يف  ،13/4/2012الحكومة
العراقية ،املركز الوطني لالعالم ،بيان صحفي" ،الدباغ :الحكومة
توافق عىل مرشوع قانون بإنشاء مرصف إسالمي حكومي باسم
النهرينwww.nmc.gov.iq/public-html/ ،05/04/2012 ،
 ،pdf.542012/4/2012/rasedالرجوع إليه يف .12/4/2012
وزارة الخزانة األمريكية ،يف االجتامع مع املفتش العام الخاص
إلعادة إعامر العراق.2/2/2012 ،
الحكومة العراقية ،مجلس النواب" ،قانون املوازنة العامة
لجمهورية العراق االتحادية للسنة املالية ،23/02/2012 "2012
 ،/www.parliament.iqالرجوع إليه يف .23/2/2012
وزير الخزانة األمرييك ،يف االجتامع مع املفتش العام الخاص
إلعادة إعامر العراق ،02/02/2012 ،الحكومة العراقية،
املركز الوطني لالعالم ،بيان صحفي" ،التعليم العايل يبدأ
يف تشغيل البطاقة الذكية يف كشوف مرتبات املوظفني"،
www.nmc.gov.iq/ArticleShow.،08/03/2012
 ،3900=aspx?IDالرجوع إليه يف .09/03/2012
 ،FreeBalanceحساب مدير منطقة آسيا ،يف االجتامع مع
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ،04/04/2012
صندوق النقد الدويل ،املستشار املقيم ،يف االجتامع مع املفتش
العام الخاص إلعادة إعامر العراق ،05/02/2012 ،مكتب املفتش
العام للوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،تقرير التدقيق -267-E
" ،P-002-10الوكالة األمريكية للتنمية الدولية والعراق ينفذان
نظام املعلومات اإلدارية املالية يف العراق" ،19/7/2010 ،ص.3 .
البنك الدويل" ،الدليل عىل إعادة هيكلة املؤسسات اململوكة
للدولة واإلصالح :تجربة وزارة الصناعة واملعادن"،31/12/2011 ،
وكبار املتخصصني يف تنمية القطاع الخاص ،يف املعلومات
املقدمة إىل املفتش العام8/3/2012 ،؛ سفارة الواليات املتحدة
األمريكية ،بغداد ،يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة
إعامر العراق ،01/02/2012 ،ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ.3/4/2012 ،
البنك الدويل" ،الدليل عىل إعادة هيكلة املؤسسات اململوكة
للدولة واإلصالح :تجربة وزارة الصناعة واملعادن"،31/12/2011 ،
وكبار املتخصصني يف تنمية القطاع الخاص ،يف املعلومات املقدمة
إىل املفتش العام.8/3/2012 ،
الحكومة العراقية ،لجنة االستثامر الوطنية ،نائب الرئيس،

املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 142 I

الهوامش

.419

.420
.421

.422
.423
.424
.425
.426
.427

يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق،
 ،02/02/2012الحكومة العراقية ،وزارة الصناعة والتعدين ،يف
مقابلة هاتفية مع املفتش العام.20/3/2012 ،
وزارة الزراعة األمريكية ،FAS GAIN ،بيان صحفي" ،محصول
العراق من القمح يف العام  2012ينخفض بنسبة  15-10يف املئة
عن العام www.thecropsite. ،09/02/2012 "،2011
 95=com/reports/?country=IQ&idالرجوع
إليه يف  ،21/3/2012السفارة األمريكية يف بغداد ،يف االجتامع
مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق،05/02/2012 ،
ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة
إعامر العراق بتاريخ.3/4/2012 ،
 ،GOIوزراة الزراعة ،يف االجتامع مع املفتش العام الخاص
إلعادة إعامر العراق.9/2/2012 ،
الحكومة العراقية ،وزارة الزراعة ،يف االجتامع مع املفتش
العام الخاص إلعادة إعامر العراق9/2/2012 ،؛ جبارين عامر
وفارون عبد حسني" ،تاريخ الصناعة العراقية :التسويق وقضايا
ما بعد الحصادwww.usaid.gov/iraq/ ،2010/7 ،ARDI" ،
 ،IraqDateIndustry.pdf-contracts/pdf/ARDI14الرجوع
إليه يف .06/06/2011
الحكومة العراقية ،لجنة االستثامر الوطنية ،يف االجتامع مع
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق.2/2/2012 ،
الحكومة العراقية ،لجنة االستثامر الوطنية ،يف االجتامع مع
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق،5/02/2012 ،
يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق،
.13/4/2012
رشكة دنيا فرونتري لالستشارات ،تتبع السوق العراقي" ،ثالثة
استادات جديدة سيتم بناؤها ،12/3/2012 "،ص.6 .
رشكة دنيا فرونتري لالستشارات 2011" ،املراجعة السنوية،
النشاط التجاري األجنبي يف العراق ،2012 "،ص،23 ،18 ،12 ،5 .
.30
رشكة دنيا فرونتري لالستشارات 2011" ،املراجعة السنوية،
النشاط التجاري األجنبي يف العراق ،2012 "،ص.30 ،18 ،12 ،5 .
رشكة دنيا فرونتري لالستشارات 2011" ،املراجعة السنوية،
النشاط التجاري األجنبي يف العراق ،2012 "،ص ،12 ،11 .و
"النشاط األجنبي يف العراق :مراجعة العام  ،2011/2" ،2010ص.
9؛  ،USBCIيف مقابلة العضو مع املفتش العام الخاص إلعادة

143

 Iتقرير إلى الكوجنرس  30 Iنيسان/أبريل2012 ،

.428
.429
.430
.431
.432
.433
.434

.435

.436

إعامر العراق.8/2/2012 ،
رشكة دنيا فرونتري لالستشارات 2011" ،املراجعة السنوية،
النشاط التجاري األجنبي يف العراق ،2012/2 "،ص.23 .
 ،USBCIيف مقابالت العضو مع املفتش العام الخاص إلعادة
إعامر العراق 03/02/2012 ،و.07/02/2012
 ،USBCIيف مقابالت العضو مع املفتش العام الخاص إلعادة
إعامر العراق.03/02/2012 ،
السفارة األمريكية يف بغداد ،مستشار الزراعة ،يف االجتامع مع
ً
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ،5/2/2012 ،ردا عىل
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق بتاريخ.3/4/2012 ،
السفارة األمريكية يف بغداد ,ردا ً عىل طلب البيانات الصادر عن
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ;2012/3/4 ,
 ,USBCIيف مقابلة العضو مع املفتش العام الخاص إلعادة
إعامر العراق بتاريخ.2012/2/7 ,
السفارة األمريكية يف بغداد ،يف االجتامع مع املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق 2012/1 ،و.2012/2
مؤسسة هاريس ،بيان صحفي" ،مؤسسة هاريس تستقبل طلب
رشاء من الحكومة العراقية بقيمة  51مليون دوالر ألنظمة
االتصاالت التكتيكيةwww.harris.com/ ،08/03/2012 "،
view_pressrelease.asp؟،3419=act=lookup&pr_id
الرجوع إليه يف 2012 / 4/4؛ رشكة دنيا فرونتري لالستشارات،
"مراجعة العام  ،2011والنشاط التجاري األجنبي يف العراق"،
 ،2012/2ص.11 .
مجلس األعامل املشرتك بني الواليات املتحدة وكردستان ،الصفحة
الرئيسية ،/ uskbc.org ،الرجوع إليه يف 5/4/2012؛
" ،USBCIمرحبا" ،/www.usbusinessiraq.com ،الرجوع
إليه يف 5/4/2012؛ غرفة التجارة األمريكية ،مبادرة األعامل بني
الواليات املتحدة والعراق" ،شؤون الرشق األوسط" www.
uschamber.com/international/mideast/
 ،iraqالرجوع إليه يف .05/04/2012
عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
" ،005-12القيادة املركزية األمريكية للتعاقد ألغت بعض العقود
القليلة التي أسفرت عن إهدار أموال يف العراق"،28/10/2011 ،
عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
" ،011-12أدت بعض العقود التي ألغيت من قبل فيلق مهنديس

الجيش األمرييك إىل إهدار أموال يف العراق ".29/1/2012 ،
 .437يتم تنظيم قوات األمن العراقية تحت إرشاف وزارة الدفاع
ووزارة الداخلية .قوات األمن العراقية التي تخضع إلرشاف
وزارة الدفاع تشمل الجيش والبحرية والقوات الجوية ،وقوات
العمليات الخاصة .قوات األمن التابعة لوزارة الداخلية تشمل
فرق العمل الخاصة ،ووكالة االستخبارات العراقية ،وقوات أمن
الحدود.
 .438يتم وضع مبالغ مشاركة التكلفة التي ترسلها الحكومة العراقية
يف وديعة مع وكالة التعاون األمني الدفاعية ويتم تتبعها بشكل
منفصل باستخدام حسابات الوديعة الفرعية.
 .439راجع عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق " ،011-11صندوق االستجابة الرسيعة :تحسنت الرقابة
اإلدارية ،ولكن املشاريع األولية تحتاج إىل مراجعة27/4/2011" ،
_ajsdyawqwqdjasdba46s7a98d as6dasda
e4qweq4 7das4da6sd8asdsawewqeqw465
 & wq6e4qw8eqwe4qw6eqwe4sadk Jملف
=  ،6548 = showdetails & SIDالرجوع إليه يف
 ،24/2/2012سيتي بنك ،ممثل العراق ،يف االجتامع مع املفتش
العام الخاص إلعادة إعامر العراق.13/2/2012 ،

اخملتصرات والتعريفات

المختصرات
والتعريفات
يحتوي هذا القسم عىل كل من االختصارات
واملخترصات التي وردت يف هذا التقرير.
املخترص
ABO
ABOT
ACCO
AFCEE
AML
BG
BP
BPA
BPAX
BPD
CAP
CBG
CBI
CBP
CEFMS
CENTCOM
CERP
CID-MPFU
CIO
CMCP
COI
COM
CoM
Commerce
CPA
CoR
COSIT
CPA

التعريف
مكتب ميزانية الجيش األمرييك
محطة نفط البرصة
مكتب تنسيق مكافحة الفساد (السفارة
األمريكية يف بغداد)
مركز فيلق الجو األمرييك للهندسة
والبيئة
مكافحة غسل األموال (مستشار)
العميد
الربيطانية للبرتول
اتفاق رشاء شامل
مج ّمع أكادميية الرشطة ببغداد
برميل يومياً
برنامج العمل املجتمعي (صندوق دعم
االقتصاد)
حرس الحدود الساحلية (الحكومة
العراقية)
البنك املركزي العراقي
الجامرك وحامية الحدود
نظام اإلدارة املالية لفيلق املهندسني
قائد القيادة املركزية األمريكية
برنامج االستجابة الطارئة للقائد
وحدة االحتيال يف املشرتيات بقيادة
التحقيقات الجنائية يف الجيش األمرييك
املساهامت يف املنظامت الدولية
(الواليات املتحدة)
برنامج تحالف ترخيص الذخائر
لجنة النزاهة (املعروفة سابقا باسم
لجنة النزاهة العامة)
رئيس البعثة
مجلس الوزراء
وزارة التجارة األمريكية
سلطة االئتالف املؤقتة
مجلس النواب (الحكومة العراقية)
الجهاز املركزي لإلحصاء وتكنولوجيا
املعلومات (الحكومة العراقية)
سلطة االئتالف املؤقتة
تابع في العمود التالي

اخملتصر

التعريف

اخملتصر

التعريف

CPI
CSH

مؤرش توقعات الفساد
صندوق برامج إنقاذ حياة األطفال
وصحتهم
مرشوع التمويل املشرتك مباء البحر
الربامج االستشارية والدبلوماسية
وكالة التدقيق يف التعاقدات الدفاعية
األمريكية
دائرة التحقيقات الجنائية التابعة لوزارة
الدفاع
وكالة إدارة العقود الدفاعية
صندوق تنمية العراق
وزارة األمن الوطني
وزارة الدفاع
مكتب املفتش العام لوزارة الدفاع
وزارة العدل
وزارة الخارجية
مكتب املفتش العام لوزارة الخارجية
وزارة النقل
اتفاق تأجيل القضية
مكتب الدميقراطية ،وحقوق اإلنسان،
والعمل (وزارة الخارجية)
مكتب إعادة االستخدام الدفاعي
والتسويق
وكالة التعاون األمني الدفاعي
مكتب الشؤون التعليمية والثقافية
(وزارة الخارجية)
تحويل األموال إلكرتون ًيا
إدارة معلومات الطاقة (وزارة الطاقة)
وحدة االستخبارات االقتصادية
مساعدة الالجئني واملهجرين الطارئة
شعبة الطاقة والخدمات (القوات
األمريكية يف العراق)
صندوق دعم االقتصاد
االتحاد األورويب
منظمة األغذية والزراعة باألمم املتحدة
مكتب التحقيقات الفدرايل
التقييم الجنايئ والبحوث واالسرتداد
وفريق اإلنفاذ
متويل الجيش األجنبي
املشرتيات العسكرية األجنبية
قاعدة العمليات املتقدمة
قانون حرية املعلومات
بنك االحتياطي الفيدرايل يف نيويورك

GAO
GDP
GE
GOI
HCC
HESC

مكتب املساءلة الحكومية
الناتج املحيل اإلجاميل
جرنال الكرتيك
الحكومة العراقية
لجنة التنسيق العليا
مركز هانتسفيل لألعامل الهندسية
والدعم
مجلس القضاء األعىل
قرار مجلس النواب
صندوق حقوق اإلنسان والدميقراطية
استبيان حول اندماج املرأة العراقية
اجتامع ًيا وصح ًيا
الجيش العراقي
مكتب منطقة العراق (فيلق املهندسني
بالجيش األمرييك )MED
وحدة املعلومات والتحليل املشرتكة بني
الوكاالت (األمم املتحدة)
هيئة الهجرة والجامرك األمريكية
برنامج املساعدة عىل التدريب عىل
التحقيقات الجنائية الدولية (وزارة
العدل)
االتحاد الدويل للتنمية
املساعدة الدولية يف حاالت الكوارث
املساعدة يف الكوارث واملجاعات الدولية
األفراد املرشدين داخلياً
عبوة ناسفة
نظام إدارة املعلومات املالية العراقية
املفتش العام
الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
مجلس مفتيش العموم العراقي
معهد القانون الدويل وحقوق اإلنسان
شبكة املعرفة العراقية
مركز إدارة املعلومات (الجيش األمرييك)
برنامج التدريب والتعليم العسكري
الدويل
صندوق النقد الدويل
حساب الصندوق الدويل للرقابة عىل
املخدرات وتطبيق القانون
مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني
الدولية (وزارة الخارجية)
"النمو" باللغة العربية—برنامج زراعي
(الوكالة األمريكية للتنمية الدولية)
املنظمة الدولية للهجرة

CSSP
D&CP
DCAA
DCIS
DCMA
DFI
DHS
DoD
DoD OIG
DoJ
DoS
DoS OIG
DoT
DPA
DRL
DRMO
DSCA
ECA
EFT
EIA
EIU
ERMA
ESD
ESF
EU
FAO
FBI
FERRET
FMF
FMS
FOB
FOIA
FRBNY
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HJC
.H.R
HRDF
I-WISH
IA
IAO
IAU
ICE
ICITAP
IDA
IDA
IDFA
IDP
IED
IFMIS
IG
IHEC
IIGC
IILHR
IKN
IMCEN
IMET
IMF
INCLE
INL
Inma
IOM
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اخملتصرات والتعريفات

اخملتصر

التعريف

اخملتصر

التعريف

اخملتصر

التعريف

IP
IQD
IRFFI
IRMO
IRMS
IRRF
IRS-CI

الرشطة العراقية
الدينار العراقي
مرفق متويل إعادة إعامر العراق الدويل
مكتب إدارة إعادة إعامر العراق
نظام إدارة إعادة إعامر العراق
صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق
التحقيق الداخيل لإليرادات والتحقيقات
الجنائية
املجلس األعىل اإلسالمي يف العراق
قوات األمن العراقية
صندوق قوات األمن العراقية
مكتب الرشاكة االسرتاتيجية العراقي
(يحل محل مكتب املساعدة االنتقالية
للعراق)
أمن السفن الدولية ومرافق املوانئ
(نظام)
العراق لألوراق املالية
املنطقة الدولية
لجنة التنسيق املشرتكة (الحكومة
العراقية)
معهد التنمية القضائية
مكاتب التحقيق القضايئ
الوكالة اليابانية للتعاون الدويل
محطة نفط خور العامية
كيلومرت
حكومة إقليم كردستان
برنامج الحكم املحيل ()USAID
برنامج التعزيز املدين اللوجستي
مالزم
مقدم
دبابات إبرامز  M1 140املستخدمة يف
املعركة الرئيسية
الرصد والتقييم
املال كنظام تسليح (وزارة الدفاع)
رقيب
الكلمة العربية املستخدمة يف "مهارات"
مليون برميل يومياً
جيش اإلعامر العسكري (التمويل)
برنامج تنمية القدرات الوزارية (وزارة
الخارجية أو الوكالة األمريكية للتنمية
الدولية)
مليون قدم مكعب
مليون قدم مكعب يومياً

MCTF
MED

قوات مهام الجرائم الرئيسية
منطقة الرشق األوسط (فيلق املهندسني
بالجيش األمرييك)
املسح االقتصادي للرشق األوسط
الرشق األوسط وشامل أفريقيا
اللواء
وزارة الصناعة والتعدين
مليون طن مكعب
القوات متعددة الجنسيات يف العراق
وزارة الزراعة
وزارة الدفاع العراقية
وزارة الهجرة واملهجرين
وزارة الكهرباء
وزارة املالية
وزارة الصحة
وزارة حقوق اإلنسان
وزارة الداخلية
املفتش العام لوزارة الداخلية
وزارة العدل
وزارة التخطيط والتعاون اإلمنايئ
مذكرة تفاهم
مساعدة الهجرة والالجئني
ميغاواط
ميغاواط ساعة
برامج عدم انتشار أسلحة الدمار
الشامل ومقاومة اإلرهاب ونزع األلغام
والربامج التابعة لها
املركز الوطني ملحاكم الدولة
قانون تفويض الدفاع الوطني
مكتب شئون الرشق األدىن (وزارة
الخارجية)
منظمة غري حكومية
اللجنة الوطنية لالستثامر (الحكومة
العراقية)
املركز الوطني لالعالم (الحكومة
العراقية)
صندوق إعادة إصالح األخطار التي
تتعرض لها املوارد الطبيعية
عمليات التشغيل والصيانة
عمليات الطوارئ الخارجية
العمليات والصيانة التابعة للجيش
(األموال)

OFDA

مكتب املساعدة الخارجية يف حاالت
الكوارث (الوكالة األمريكية للتنمية
الدولية)
املساعدات اإلنسانية والكارثية واملدنية
الخارجية
مكتب املفتش العام
مكتب اإلدارة واملوازنة
تطوير مكتب االدعاء العام الخارجي
واملساعدة عىل التنمية (وزارة
الخارجية)
منظمة البلدان املصدرة للبرتول
هيئة االستثامرات الخاصة يف الخارج
مكتب املستشار الخاص
مكتب التعاون األمني العراقي
مكتب املساعدة التقنية (وزارة الخزانة
األمريكية)
مكتب وكيل وزير الدفاع (للمشرتيات
والتكنولوجيا والنقل واإلمداد)
مكتب وكيل وزير الدفاع (مراقب
الحسابات)
مكتب املشاريع والعقود
برنامج تطوير الرشطة (مكتب شؤون
املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية بوزارة
الخارجية)
فرع االحتيال يف املشرتيات (وكالة
الخدمات القانونية يف الجيش)
القانون العام
مجلس تنمية إعادة إعامر املحافظة
مكتب السكان والالجئني واملهجرين
التابع لوزارة الخارجية (وزارة الخارجية)
فريق إعادة إعامر املحافظات
رشكات األمن الخاصة
تحويل املحاكمة
صندوق االستجابة الرسيعة
مكتب األمن اإلقليمي
مؤرش ستاندرد آند بورز
االتفاقية األمنية (الواليات املتحدة
والعراق)
املعني العريب املستخدم يف "الصحوة"
إدارة إساءة استعامل املواد املخدرة
والصحة النفسية
الرشكة العامة للحديد والصلب
اتفاقية اإلطار االسرتاتيجي
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
أفغانستان

ISCI
ISF
ISFF
ISPO
ISPS
ISX
IZ
JCC
JDI
JIO
JICA
KAAOT
km
KRG
LGP
LOGCAP
LT
LTC
M1A1
M&E
MAAWS
MAJ
Maharat
MBPD
MCA
MCD
MCF
MCFD
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MEES
MENA
MG
MIM
MMT
MNF-I
MOA
MOD
MoDM
MOE
MOF
MOH
MoHR
MOI
MOI IG
MOJ
MoPDC
MOU
MRA
MW
MWh
NADR
NCSC
NDAA
NEA
NGO
NIC
NMC
NRRRF
O&M
OCO
OMA

تابع في العمود التالي

OHDACA
OIG
OMB
OPDAT
OPEC
OPIC
OSC
OSC-I
OTA
)OUSD(AT&L
)OUSD(C
PCO
PDP
PFB
.P.L
PRDC
PRM
PRT
PSC
PTD
QRF
RSO
S&P
SA
Sahwa
SAMSA
SCIS
SFA
SIGAR

تابع في العمود التالي

اخملتصرات والتعريفات

اخملتصر

التعريف

اخملتصر

التعريف

اخملتصر

التعريف

SIGIR

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق
مبادرة االدعاء للمفتش العام الخاص
إلعادة إعامر العراق
تأشرية الهجرة الخاصة
الرشكة اململوكة للدولة
برنامج أبناء العراق
ائتالف دولة القانون (برئاسة نوري
املاليك)
منظمة الدولة لتسويق النفط
مستشار كبري يف الرشطة (مكتب شؤون
املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية،
مستشار يف برنامج تطوير الرشطة)
منصة نقطة واحدة
متزامنة قبل النرش ومتتبع التنفيذ
عمليات االستقرار وإعادة اإلعامر
انتحاري بسيارة مفخخة
مرشوع اإلصالح اإلداري (املعنى العريب
لكلمة "ترابط") (الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية)
برنامج تنمية القدرات الوطنية (الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية)
يحدد فيام بعد

TFBSO

قوة املهام لألعامل وعمليات االستقرار
(وزارة الدفاع)
برنامج النمو االقتصادي يف املحافظات
(املعنى العريب للكلمة "التجارة")
(الوكالة األمريكية للتنمية الدولية)
وزارة الخزانة األمريكية
األمم املتحدة
برنامج األمم املتحدة للمستوطنات
البرشية
بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق
صندو إئتامن العراق يف مجموعة األمم
املتحدة اإلمنائية
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم
والثقافة
مفوضية األمم املتحدة العليا لشئون
الالجئني
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات
والجرمية
مكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع
وكالة التدقيق يف الجيش األمرييك
فيلق املهندسني بالجيش األمرييك

USAID
USAID OE

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
نفقات تشغيل الوكالة األمريكية للتنمية
الدولية
مكتب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
للمفتش العام
حرس السواحل األمريكية
دوالر أمرييك
وزارة الزراعة األمريكية
القوات األمريكية يف العراق
مشاة البحرية األمريكية
خدمات الضباط األمريكيني (وزارة
العدل)
سيارة مفخخة
صندوق ائتامن البنك الدويل للعراق
برنامج األغذية العاملي (األمم املتحدة)
منظمة الصحة العاملية
دائرة املقر الرئييس بواشنطن (وزارة
الدفاع)
منظمة الصحة العاملية

SIGPRO
SIV
SOE
SOI
SoL
SOMO
SPA
SPM
SPOT
SRO
SVBIED
Tarabot
Tatweer
TBD
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التجارة
Treasury
UN
UN-HABITAT
UNAMI
UNDG ITF
UNDP
UNESCO
UNHCR
UNIDO
UNODC
UNOPS
USAAA
USACE

USAID OIG
USCG
USD
USDA
USF-I
USMC
USMS
VBIED
WB ITF
WFP
WHO
WHS
WTO
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