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تقرير املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ربع السنوي
املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

الحكومة الع راقية الجديدة يف جلستها مل راسم أداء اليمني يف بغداد يوم  21كانون األول/ديسمرب
( .2010صورة  /APكريم كاظم)

إعادة إعامر العراق 2011

نواب لرئيس الوزراء؛ بحيث يتوىل أحد النواب تنسيق سياسة العراق يف
مجال الطاقة لتعزيز التعاون بني وزاريت النفط والكهرباء.
ويتكون مجلس الوزراء البالغ  42مقعدا أساساً من الوجوه الجديدة ،مع
حوايل اثني عرش فقط من كبار املسؤولني مستمرين من الحكومة القدمية.
ويشغل إئتالف دولة القانون والتحالف الكردستاين  7مقاعد من مقاعد
مجلس الوزراء؛ والعراقية  10مقاعد ،ويشغل التحالف العراقي الشيعي
الوطني ما ال يقل عن  12مقعد ،بينهم عدة وزارات رئيسية .وسوف يكون
لتكتل مقتدى الصدر ،الذي يشغل  39مقعدا يف مجلس النواب ،مامرسة
سلطة كبرية يف الحكومة العراقية الجديدة .وتشغل األحزاب الصغرى بقية
املناصب املتبقية؛ وحتى تاريخ منتصف كانون الثاين/يناير ،كان قد تم
تعيني امرأة واحدة فقط مبجلس الوزراء.
ومع تقارب انتهاء الخالفات السياسية ،تبدأ الحكومة العراقية الجديدة
اآلن يف التعامل مع مجموعة معتادة من التحديات ،مبا يف ذلك إقرار
امليزانية النهائية لعام  ،2011وإجراء التعداد الوطني العراقي األول
للجيل الحايل ومكافحة ما تبقى من التمرد وتعزيز بيئة منظمة جذابة
للمستثمرين الدوليني وتخفيف حدة التوتر بني بغداد وحكومة إقليم
كردستان ،وتوفري أفضل الخدمات األساسية ملواطنيها .وستكون هذه القضايا
هي املهيمنة عىل جدول األعامل يف عام .2011

عىل مدى األشهر ال  11املقبلة ،ستتغري طبيعة الوجود األمرييك يف العراق التطورات األمنية
تغريا ً جذرياً ،وذلك بتوقف عنارص عاملة يف عمليات إعادة اإلعامر أو انتقال عىل الرغم من أن العدد اإلجاميل لحوادث العنف ظلت قرب أدىن
مستوياتها يف مرحلة ما بعد الغزو يف هذا الربع ،إال أن األعداد الكبرية من
املسؤوليات الخاصة بها إىل وكاالت أخرى .فبحلول أيلول/سبتمرب ،من
املقرر توقف فرق إعادة إعامر املحافظات وذلك مع بداية عمل قنصليتني إصابات الهجامت واالغتياالت لكبار مسؤويل الحكومة العراقية ال تزال
تحدث بتواتر مقلق .ففي يوم  31ترشين األول/أكتوبر  ،2010اقتحم
جديدتني (يف البرصة وأربيل) واثنني من املكاتب املؤقتة لفروع السفارة
مسلحون كنيسة الرسيان الكاثوليك يف بغداد ،مام أسفر عن مقتل أكرث من
(يف كركوك واملوصل) .ويف ترشين األول/أكتوبر ،ستكون واحدة من أهم
التحوالت األمريكية :حيث ستتوىل وزارة الخارجية تحمل مسؤولية تدريب  50شخصاً يف أسوأ حادث عنف ضد املسيحيني منذ عام  .2003ويف أواخر
كانون األول/ديسمرب—يف استمرار للتوجه األخري الذي شهد استهداف
الرشطة من وزارة الدفاع ( .)DoDوأخريا ،ووفقا لالتفاقية األمنية بني
املتمردين ملسئويل األمن—هاجم عدة انتحاريني مجمع للرشطة العراقية
الواليات املتحدة والعراق ( ،)SAفإن جميع القوات العسكرية األمريكية
سوف تنسحب من العراق بحلول  31كانون األول/ديسمرب 2011؛ وسوف يف املوصل مام أسفر عن مقتل قائد بارز يف املنطقة .ومع الرحيل الوشيك
ألكرث من  49,000من القوات األمريكية املتمركزة حاليا يف العراق ،فإن
تبقى فرقة من األفراد العسكريني تحت سلطة رئيس البعثة الدبلوماسية
مسئولية منع تكرار مثل هذه الحوادث يف املستقبل تقع عىل عاتق قوات
واملوظفني يف مكتب التعاون األمني العراقي .ووقد يتطلب الحفاظ عىل
األمن العراقية (.)ISF
وجود عسكري أكرب من القوات يف العراق من الواليات املتحدة إعادة
التفاوض حول رشوط اإلتفاقية األمنية مع حكومة العراق (.)GOI
تشكيل الحكومة

انتهت أكرث من مثانية أشهر من الجمود السيايس يف هذا الربع مع توصل
رئيس الوزراء العراقي نوري املاليك إىل اتفاق مع إياد عالوي وقادة الكتل
الرئيسية األخرى بشأن تشكيل حكومة جديدة .ومبوجب رشوط الصفقة،
فإن املاليك سيحتفظ مبنصبه ،مع سيطرة حزبه إئتالف دولة القانون ()SoL
عىل الوزارات الرئيسية كالدفاع والداخلية ،والتي يشغلها حاليا رئيس
الوزراء نفسه عىل أساس مؤقت.
رئيس الوزراء السابق عالوي—والذي تقدم تكتله العراقية ،يف الواقع،
عىل إئتالف دولة القانون يف انتخابات آذار/مارس —2010سيكون مبثابة
رئيس املجلس الوطني للسياسات العليا والذي أنشأ حديثا (.)NCHP
وسيكون للمجلس الوطني للسياسات العليا رأي يف تحديد السياسات
االقتصادية واألمنية؛ ولكن ،وحتى منتصف كانون الثاين/يناير ،ال تزال
سلطاته وطبيعة عالقاته مع بقية الحكومة غري محددة .وتشمل التغيريات
الرئيسية األخرى يف الحكومة الجديدة إنشاء ثالثة نواب للرئيس وثالثة

قوات األمن العراقية :االستعدادات املقلقة

يف هذا الربع السنوي ،أثارت وكاالت الواليات املتحدة تساؤالت حول قدرة
قوات األمن العراقية يف مواجهة التهديدات األمنية .ففي كانون الثاين/يناير
ذكرت القوات األمريكية يف العراق ( )USF-Iأن استثامرات إضافية سوف
يتعني القيام بها مللء ما وصفه "بالثغرات الرضورية" يف قدرات قوات األمن
العراقية ،مشريا إىل أن قد تكون هناك حاجة إىل أموال إضافية وتدريب
لألفراد بعد عام  2011لضامن قدرة قوات األمن العراقية قادرة عىل توفري
األمن يف العراق .جاء هذا من الصدى الذي أحدثه تقرير مكتب وزارة
الدفاع للمفتش العام ( )DoD OIGالصادر يف ترشين الثاين/نوفمرب ،2010
والذي حذر من أن مغادرة القوات األمريكية املنتظرة ستبقي عىل فرتة من
الوقت قليلة بالنسبة لهم ملساعدة قوات األمن العراقية يف تطوير النظام
اللوجستي .كام حذر مكتب وزارة الدفاع للمفتش العام أيضا من أنه
بدون وجود قدرات لوجستية وصناعية مرئية ،فإن قوات األمن العراقية قد
تكون غري قادرة عىل تحقيق الحد األدىن من االستعداد القتايل ،مام يخلق
احتاملية تهديد استقرار الدولة العراقية.

التقدم االقتصادي

الخاص إلعادة إعامر العراق عن وجود تباين بني مخصصات صندوق
برنامج االستجابة الطارئة للقائد ايل ذكرت القوات األمريكية يف العراق
أنها تلقتها وبني كمية األموال التي ذكر مكتب ميزانية الجيش أنه قام
بتقدميها.
• صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق  .)IRRF 1( 1مل يحدد استعراض
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ملبلغ  2.48مليار دوالر ألموال
إعادة اإلعامر أي من القضايا الهامة املتبقية املتصلة مبخصصات صندوق
إغاثة وإعادة إعامر العراق  1أو االلتزامات أو النفقات أو اإللغاءات.

يف هذا الربع السنوي ،حدثت العديد من التطورات االقتصادية الواعدة
والتي ستؤيت مثارها لصالح الشعب العراقي لسنوات قادمة:
• رفع مجلس األمن الدويل العقوبات التجارية التي كانت قد فرضت عىل
العراق يف عهد صدام حسني ،وترك الحرية للعراق يف تطبيق مجموعة
من األنشطة النووية السلمية املدنية.
• ذكرت رشكات النفط الدولية تقدما كبريا يف تطوير حقول النفط العراقية
الجنوبية.
• أعلنت وزارة النفط خططا للبحث عن حقول النفط غري املستغلة يف
وحتى تاريخ  30كانون الثاين/يناير  ،2011كانت مديرية عمليات
املناطق التي مل تكتشف من البالد ،وأنها وقعت عقدين أوليني مع
التدقيق لدى املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق قد أصدرت 182
رشكات الطاقة الدولية من أجل تطوير الغاز الطبيعي.
تقرير ولديها  18تقرير قيد اإلعداد.
• ذكرت وزارة الكهرباء أنها واصلت التقدم يف جذب االستثامرات الدولية
ومستعدة إلصدار خطة جديدة شاملة لتحسني قدارت مولدات الكهرباء
تحقيقات املفتش العام إلعادة إعامر العراق
العراقية ونقلها وتوزيعها.
يف ترشين الثاين/نوفمرب ،حققت مديرية التحقيق لدى املفتش العام الخاص
إلعادة إعامر العراق واحدة من أهم نتائجها حتى اآلن عندما وافقت
عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
مجموعة رشكات لويس بريغر ( ،)LBGإحدى أكرب الرشكات املتعاقدة مع
العراق
حكومة الواليات املتحدة ،عىل دفع أكرث من  69مليون دوالر كعقوبات
جنائية ومدنية لتسوية اتهامات باالحتيال ذات صلة بالعمل عىل الصعيد
يف هذا الربع السنوي ،أصدر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
الدويل باسم وزارة الدفاع والوكالة األمريكية للتنمية الدولية (.)USAID
 5إصدارات تدقيق ،مبا يف ذلك تقارير عن إدارة الجيش األمرييك لربنامج
أبناء العراق ( )SOIوملبلغ  26مليون دوالر لألكادميية التعليمية التي متولها كام أقر املدير املايل السابق واملراقب املايل لدى مجموعة رشكات لويس
بريغر أيضا بالذنب بالتآمر لالحتيال عىل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
الواليات املتحدة يف بغداد:
بتضخيم الفواتري عن طريق االحتيال عىل مدى فرتة ست سنوات تنتهي يف
• أبناء العراق .يف منتصف عام  ،2007بدأ الجيش األمرييك يف استخدام
عام  .2007وشملت التحقيقات املنجزة األخرى يف هذا الربع السنوي عىل:
برنامج االستجابة الطارئة للقائد ( )CERPلتمويل توظيف املتمردين
السابقني للعمل عىل حراسة نقاط التفتيش واملباين يف جميع أنحاء
• اتهام عقيد بالجيش األمرييك بالتآمر وقبول املدفوعات غري املرشوعة
العراق .وقدم القادة امليدانيني األمريكيني مدفوعات نقدية لقادة
فيام يتعلق باإلجراءات التي قام بها اثناء فرتة عمله يف قاعدة العمليات
أبناء العراق .ويكلف برنامج أبناء العراق كامالً ،واملعتمد لدى الجيش
املتقدمة يف العراق
• الحكم عىل رائد بالجيش األمرييك بالسجن  5سنوات لقبول رشاوى من
األمرييك عىل نطاق واسع يف املساهمة يف تحسني الوضع األمني
رشكات أجنبية تسعى للحصول عىل عقود من الحكومة األمريكية
 ،حوايل  370مليون دوالر .وعىل أية حال ،ال ميكن لعمليات التدقيق
التي يجريها املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ،مع ذلك ،من
• الحكم رائد من مشاة البحرية األمريكية بالسجن عام واحد ويوم واحد
استخالص استنتاجات تجريبية موثوق بها بشأن مساهمة الربنامج
يف السجن لإليداع غري القانوين ألكرث من  440,000دوالر من األموال
الفعيل يف الحد من العنف ،ألن وزارة الدفاع تفتقر اىل ما يكفي من
التي حصل عليها بصورة غري مرشوعة يف حسابات بنوك الواليات
البيانات الكمية القابلة للقياس حول آثار الربنامج .وعالوة عىل ذلك،
املتحدة بعد تعيينه يف  2005يف العراق كضابط تعاقد
توصل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق إىل أن الجيش األمرييك
ميارس ضوابط مالية ضعيفة عىل مدفوعات أبناء العراق.
وحتى اآلن ،أدى عمل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف
• دعم الحكومة العراقية لألكادميية الدولية العراقية .وجدت عمليات
التحقيق إىل  54من االتهامات و 44من اإلدانات وأكرث من  140.9مليون
التدقيق التي أجراها املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق عىل
دوالر من الغرامات التي تأمر بها املحاكم .وحاليا ،يعمل املحققني لدى
هذا املرشوع البالغة تكلفته  26مليون دوالر والذي متوله الواليات
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق عىل  104من القضايا الجارية
املتحدة لبناء مجمع تعليمي ملسئويل الحكومة العراقية عدم وجود
ويتوقع إعالن نتائج تحقيق أكرث أهمية يف األشهر املقبلة.
دعم عراقي رسمي لتشغيل وصيانة املرفق مبجرد االنتهاء منه .وتوصل
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق إىل أن أموال الواليات املتحدة
كانت عرضة لخطر اإلهدار ما مل تتوصل الحكومة األمريكية والحكومة
العراقية إىل اتفاقات رسمية بشأن تشغيله وصيانته.
• نظام الرصف القابل لالنتشار ( )DDSالتابع لوزارة الدفاع .تم وضع
نظام الرصف القابل لالنتشار لتمكني أفراد وزارة الدفاع من تتبع األموال
املخصصة أثناء التواجد بامليدان .ووجد املفتش العام الخاص إلعادة
إعامر العراق يف استعراضه لنظام الرصف القابل لالنتشار أن بعض
البيانات كانت مفقودة والتي قد تتضمن معلومات حساسة.
• اعتامدات برنامج االستجابة الطارئة للقائد للعراق .كشف املفتش العام

للحصول عىل التقرير الكامل
يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق  • www.sigir.milالربيد اإللكرتوين
 • PublicAffairs@sigir.milهاتف 703.428.1100
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وﺗﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ اﳌﺒﺎﴍ ﻋﲆ ﺷﻌﺐ اﻟﻌﺮاق أو أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.

ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻻﺷﺮﺍﻑ/ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ

ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﻳﴩف ﻋﲆ ﺟﻮاﻧﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻔﻮﻳﻀﻬﺎ.

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ  -ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ USD(P),
 ,(USD(Cو  - VCJCSﺗﻮﻓﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﴍاف رﻓﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮى وﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ رﻓﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﺗﻮﴆ ﺑﺘﻐﻴريات ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.

وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺪﻓﺎع )ﻟﻠﺸﺌﻮن اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ(
) ((USD(Pﻫﻮ اﳌﺴﺆول ﻋﻦ اﻹﴍاف
ﻋﲆ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و "اﻻﺳﺘﺜامرات
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ" وﺿامن اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ.

إدارة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺘﺒﻊ ﻗﺎدة اﻟﻘﻮات
اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺮاق ﺗﺬﻛﺮ
اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﰲ ﺗﻌﻘﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﲆ
أﺳﺎس اﳌﴩوع ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ واﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﰲ ﻧﻈﺎم اﻟﴫف اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﻧﺘﺸﺎر
).(DDS

,ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

FY 2004–FY 2010
ﺑﺎﳌﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ
ﺍﳌﻘﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻳﻌﺪ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺭﺑﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ﻟﻠﻜﻮﻧﻐﺮﺱ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ
.SECDEF

ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺠﻴﺶ
ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﻬﺎ
واﳌﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ واﳌﻨﻔﻘﺔ ﰲ ﻛﻞ
ﺷﻬﺮ.

ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻘﻴﺎدة اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ )اﻟﻘﻴﺎدة
اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ( ﻳﺤﺪد ﻣﺨﺼﺼﺎت
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ ﺑني
اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ،ﻟﻴﻜﻮن مبﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﺋﺪ
ﺗﺸﻐﻴﲇ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻟﻠﻘﺎئ،
وﻳﻮﻓﺮ ﻣﱪرات ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ.

ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻘﻮات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺮاق ﻳﻮزع أﻣﻮال ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ رﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﲆ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﻳﻌني
ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ اﳌﺨﺼﺺ ،وﻳﻌﻠﻦ إﺟﺮاءات
ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ،وﻳﻀﻤﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل.

ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ

٣,٥٠٠

٤,٠٠٠

٣,٠٠٠

٢,٥٠٠

ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ  ،2010ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ
ﻭﺍﳌﺘﻀﺮﺭﻳﻦﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺔ
ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﺭﻙ ﻭﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ
٥٠٠
١,٠٠٠
١,٥٠٠
٢,٠٠٠
 ٠ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ  $ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻄﻞ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ

ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ

0 0.5 1.0 1.5

٣

1.5 1.0 0.5 0

٢٠٠٤

٢٢

ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ  ٣٠أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﱪ  ،٢٠١٠ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻓﻘﻂ ٢٥
) (٪٠٫٣ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ اﳌﺬﻛﻮرة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  ٢٠١٠اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  ٨٠٥١ﻣﴩوع ﺗﻜﻠﻒ أﻛرث ﻣﻦ
 ٥٠٠٫٠٠٠دوﻻر ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺣﻮاﱄ  ٪١٥ﻣﻦ
إﺟامﱄ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
.٢٠١٠

٢٠٠٥
٢٠٠٦

وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺪﻓﺎع )اﳌﺮاﻗﺐ
اﳌﺎﱄ( ﻳﻀﻤﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻳﻮﴆ مبﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺴﻨﻮي.

٢٠٠٧

٢٨٣
٣١٣
٤٨

٢٠٠٨

٦٠

٢٠٠٩

ﺧﻠﻴﺔ إدارة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ  -ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﺮ وﻋﺪد
ﺻﻐري ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔني  -ﺗﻘﻮم ﺑﻔﺤﺺ وﺗﻌﻴني وﺗﺘﺒﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ وﺗﺼﺪر ﻗﺮارات ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ
واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت.
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﲆ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت
واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ،واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﻀﻮاﺑﻂ وﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﻣﻌﺎﻳري اﳌﻮاﻓﻘﺔ
ﻋﲆ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ .وﻳﻀﻢ ﰲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ OUSD(P),
 ,(OUSD(C), OUSD(AT&Lاﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔOASD(LA), ،
 ,OASD(PA), ABO, USCENTCOM, OGCو .BTA

ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺠﻴﺶ ﻳﺘﺘﺒﻊ
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ
ﻣﺴﺎرات اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ
اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ اﳌﻮﺣﺪ
) (STANFINSوﻳﻘﺪم ﺗﻘﺎرﻳﺮ
وزارة اﻟﺪﻓﺎع رﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ
إﱃ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس.

ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔﻟﻠﻘﺎﺋﺪ

ﺑﺎﻷﻟﻒ دوﻻر

٥٠

٢٠١٠

٤٢

ﺗﻘﺪﱘﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ

وزﻳﺮ اﻟﺠﻴﺶ مبﺜﺎﺑﺔ وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺪﻓﺎع
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ
ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ .اﳌﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﴘ ووزارة اﻟﺠﻴﺶ
) (HQDAﺗﺪﻳﺮ اﻷﻣﻮال وﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
وﻧﴩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ،وﺗﻮﻓﺮ اﻟﺴﺠﻼت.

٨١
١٥٠

ﺍﺨﻤﻟﺼﺼﺎﺕﺍﳌﻘﺪﻣﺔﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺟﻴﺶ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﻭﳊﺴﺎﺑﺎﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

١٠٦

ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ  ٣٠أﻳﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﱪ  ،٢٠١٠ﻛﺎن  ٪٧٦ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺢ
اﻟﺼﻐرية ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  ٢٠١٠ﰲ ﺣﺪود أﻗﻞ ﻣﻦ  ٢٫٥٠٠دوﻻر
ﻟﻠﻤﴩوع "اﻟﻌﺎدي" أو أﻗﻞ ﻣﻦ  ٥٫٠٠٠دوﻻر ﳌﺎ ميﻜﻦ ﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻠﻮاء
اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ.

١٦٨
١٨١
١٥٩

 HQDAﲤﻮﻳﻼﺕ ﺇﻟﻰ
ARCENT

3,845
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ
ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ

١٨٤
١٢٤
889

ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ

 3.89ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻟﻠﻌﺮاق ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ FY
2004–FY 2010

 2.64ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻷﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔFY 2004–FY ,
2010

٩٣
٩٦

USD-N
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ .82

١٤٤

ﻳﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ وﻳﻨﻔﺬ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺿﺒﺎط
ﻋﺴﻜﺮﻳني ﻛﺒﺎر ،ﺑﺮﺗﺐ  0-5أو أﻋﲆ .ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﺋﺪ وﻳﻮاﻓﻖ ﻋﲆ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ ،وﻳﻀﻤﻦ اﻹدارة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ،
وإﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ،واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ،مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺗﻌﻴني
ﻣﻮﻇﻒ ﻣﺸﱰﻳﺎت اﳌﴩوع ووﻛﻴﻞ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻜﻞ ﻣﴩوع.

USD-C
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 1.59
USD-S
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ 1.03

٥٠٠
٢٥٠
١٠٠
٩٠

USF-I DCG-O
ﺣﺎﺩﺙ(>$10/
)ﺣﺪﺙ; >$50/

٨٠

USF-I DCG-O
)(>$10

٧٠
٦٠
٥٠
٤٠

ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺍﻟﻌﺎﻡ
)ﺣﺪﺙ(<$50/

٣٠
٢٠
١٠
٥٫٠

ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ
)ﺣﺎﺩﺛﺔ(<$10/

MSCﻗﻴﺎﺩﺓ
)(>$5–$10

ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﳌﺮﺅﺳﻴﲔ
))>$500

٣٫٥
٣٫٠
٢٫٥

ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻟﻮﻳﺔ
)(≤$5

٢٫٠

٢١٠

ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ

١,٠٠٠

٤٫٠

٣٣١

ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﺘﺰﻡ ﺑﻬﺎ 1.93

SECDEF
)(>$1,000
USF-I DCG-O
)(≥$500–$1,000

٤٫٥

٤٩٤

اﻟﺠﻴﺶ اﳌﺮﻛﺰي ﻳﺨﺼﺺ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ ﻟﻠﻘﻮات اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ
اﻟﻌﺮاق واﻟﻘﻮات اﻷﻣريﻛﻴﺔ ﰲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،
ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻘﻴﺎدة اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.

∞

ﺍﳌﻨﺢﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ

ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ

١٫٥
١٫٠
٠٫٥
0

وﻓﻘﺎ ﻟﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ:
ﻣﺸﺎرﻳﻊ إﻋﺎدة اﻹﻋامر ﻫﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬايت واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻠﻒ ﻋﺎدة أﻗﻞ ﻣﻦ ٥٠٠،٠٠٠دوﻻر ،وﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻔﻲ مبﻌﺎﻳري اﻟﻨﻮﻋني اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻷﺧﺮى .وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻠﻒ أﻛرث ﻣﻦ  ٥٠٠،٠٠٠دوﻻر أن ﺗﻜﻮن
ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﰲ ﻋﺪدﻫﺎ؛ وﻟﻜﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ "اﻟﴬورﻳﺔ" اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻠﻒ أﻛرث ﻣﻦ  ٥٠٠،٠٠٠دوﻻر ميﻜﻦ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﻮات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ )" (DCG-Oوذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎيئ" أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﰲ ﺣﺎل ﻛﻮﻧﻬﺎ أﻛرث
ﻣﻦ  ١ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
اﳌﻨﺢ اﻟﺼﻐرية ﺗﻘﺪم اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﺎﻟﻴﺔ "ﻷﺻﺤﺎب اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺘﴬرﻳﻦ" ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻓﻬﻢ اﻟﻘﻮات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺮاق ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻫﻢ أﺻﺤﺎب اﻷﻋامل ﻣﻦ ذوي اﻟﺨﱪة اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺑﴩوط ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ .ﻛام
ﻳﻔﻀﻞ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﲆ ﺿامن أن اﳌﻨﺢ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺿﻴﺎﻋﻬﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔﺴﺎد أو ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ اﳌﺘﻤﺮدﻳﻦ.
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﻌﺰﻳﺔ واﳌﺘﴬرﻳﻦ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرك واﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻄﻞ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ أو ﺗﻮﻓﺮ اﻹﻏﺎﺛﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺤﺮﺟﺔ؛ وﻫﻲ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﻠﻌﺮاﻗﻴني ﻋﻦ ﺣﻮادث اﻷﴐار ﰲ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة أو
اﻟﻘﻮات اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،أو ﺗﻘﺪم اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟﻸراﻣﻞ أو أﺣﺪ اﻷﻗﺮﺑﺎء ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ أو اﳌﺪﻧﻴني ﰲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ واﻟﺬﻳﻦ ﻗﺘﻠﻮا ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺤﻮادث اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﻮات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ..وﺗﻘﺘﴫ ﻫﺬه اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻋﲆ ﻣﺒﻠﻎ٢٥٠٠
دوﻻر ،وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أﻛرث ﻣﻦ ذﻟﻚ ﰲ ﺣﺎﻻت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ
ﺍﻹﻏﻼﻕ
• ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻳﺪﻱ ﻟﻠﻌﺮﺍﻗﻴﲔ
ﺍﶈﻠﻴﲔ
• ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻳﺆﻛﺪ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻣﻊ
ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
• ﺿﺎﺑﻂ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ
ﻳﺆﻛﺪ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﻭﺍﳌﺮﺍﻗﺐ
ﺍﳌﺎﻟﻲ

ﺍﻟﺪﻓﻊ )ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ(
• ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻳﺴﺤﺐ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﻣﻦ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺍﳌﺎﻟﻲ
• ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﺿﺎﺑﻂ
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ
ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﳌﺬﻛﺮﺓ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ

ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
• ﻳﻘﻮﻡ ﺿﺎﺑﻂ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ
ﻭﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﺗﻔﺎﻕ
• ﻳﻘﺪﻡ ﺿﺎﺑﻂ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ
ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﳌﻮﻗﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺮﺍﻗﺐ
ﺍﳌﺎﻟﻲ
• ﻳﺮﺍﻗﺐ ﺿﺎﺑﻂ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ

ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
• ﻳﻘﺪﻡ ﺿﺎﺑﻂ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺕ
ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ
ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻟﻠﻤﺮﺍﻗﺐ ﺍﳌﺎﻟﻲ
• ﺍﳌﺮﺍﻗﺐ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ
ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ

ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ
• ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
• ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ

ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
• ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﺎﺏ
ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺮ
• ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺑﺤﻮﺙ ﺍﻟﺴﻮﻕ
• ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ
• ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ

ﺿﻮاﻳﻂ اﻟﺪﻓﻊ
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻋني اﻟﻘﺎﺋﺪ أﻓﺮاد ﻣﺨﺘﺼني
ﻹدارة ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﻬﺎم اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ
ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ :
• ﻳﻔﻮض ﺿﺎﺑﻂ ﻣﺸﱰﻳﺎت اﳌﴩوع ) (PPOﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ
ﻣﻦ ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ،وميﻜﻨﻪ ﴍاء اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﺪﻋﻢ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ
 ٥٠٠،٠٠٠دوﻻر.
• ﻳﻘﻮم وﻛﻴﻞ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻟﻠﺒﺎﺋﻌني /
اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻋﲆ اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ مبﻮاﻓﻘﺔ
ﺿﺎﺑﻂ ﻣﺸﱰﻳﺎت اﳌﴩوع.

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻳﺤﺪث ﰲ اﳌﻘﺎم اﻷول ﰲ اﳌﺠﺎل ،وﻻ ﺳﻴام ﻋﲆ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ واﳌﻘﺎﻃﻌﺔ :
• اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻀامن
ﻗﺒﻮل اﳌﴩوع ،وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ،واﻻﻛﺘﻔﺎء.
• اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻓﺮق إﻋﺎدة اﻹﻋامر اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  /ﻟﺠﻨﺔ إﻋﺎدة
إﻋامر وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت واﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،واﻟﺸﺆون اﳌﺪﻧﻴﺔ ،واﳌﻬﻨﺪﺳني ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﳌﴩوع واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ
ﻳﺪار ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻤﻞ اﻟﺠﻬﻮد اﳌﺪﻧﻴﺔ؛ وأن ﺟﻤﻴﻊ
اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز ٥٠٠٠٠دوﻻر ﻳﺠﺐ أن ﺗﻨﺴﻖ ﻣﻊ
ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻓﺮق إﻋﺎدة اﻹﻋامر.

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
• ﺧﻄﺎب اﻟﺘﱪﻳﺮ ) (LOJﻳﺼﻒ اﻟﻐﺮض واﻟﻨﻄﺎق واﻟﻔﻮاﺋﺪ
اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت واﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﴩوع اﳌﻘﱰح.
• ﻣﺬﻛﺮة اﻻﺗﻔﺎق ) (MOAﻫﻮ اﺗﻔﺎق ﺑني اﻟﺒﺎﺋﻊ وﺿﺎﺑﻂ
ﻣﺸﱰﻳﺎت اﳌﴩوع واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﲆ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وإﻧﺠﺎزﻫﺎ.
• ﻃﻠﺐ اﻟﴩاء واﻻﻟﺘﺰام ) (PR&Cاﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ؛ واﻟﺬي
ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪميﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﺰود إﱃ اﳌﺮاﻗﺐ اﳌﺎﱄ.
• أي ﻣﴩوع ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ  ٥٠٫٠٠٠دوﻻر أو أﻛرث ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺧﻄﺎب
اﻻﻛﺘﻔﺎء ﻣﻮﻗّﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺆول ﰲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ.

أصل ومتويل برنامج االستجابة الطارئة للقائد
تأسس برنامج االستجابة الطارئة للقائد لتمكني القادة من التعامل مع متطلبات
اإلغاثة اإلنسانية العاجلة أو متطلبات إعادة اإلعامر العاجلة داخل املنطقة الخاضعة
ملسؤوليتهم من خالل تنفيذ الربامج التي من شأنها تقديم املساعدة املبارشة للسكان
األصليني.
•يتم تعريف املطلب العاجل عىل أنه وجود أي قصور مزمن أو حاد يف سلعة أو
خدمة أساسية ،بناء عىل ما يراه القائد املحيل ،ويدعو إىل اتخاذ إجراءات فورية.
•وفقا للقوات األمريكية يف العراق ،تتضمن خصائص املرشوعات الناجحة ما ييل:
التنفيذ الرسيع ،والعاملة من العراقيني ،واملنفعة العامة عىل نطاق واسع ،وإظهار
املرشوع.
أذن السفري بول برمير ،رئيس سلطة االئتالف املؤقتة ،بتكوين برنامج االستجابة
الطارئة للقائد يف  16حزيران/يونيو  .2003ودعم الربنامج يف األصل مببلغ  136مليون
دوالر من األموال العراقية ،مبا يف ذلك األموال املضبوطة واملكتسبة من نظام صدام
حسني ،فضال عن عائدات تصدير النفط الواردة عن طريق صندوق تنمية العراق
( )DFIأثناء االحتالل .االعتامد األمرييك األول ،106-108 .P.L ،كان توقيعه ليصبح
قانونا يف  6ترشين الثاين/نوفمرب  .2003ويف املجموع ،قدم الكونغرس التمويل لربنامج
االستجابة الطارئة للقائد  11مرة منذ بدء الربنامج .وباإلضافة إىل ذلك ،ومنذ عودة
السيادة إىل العراق ،تم تقديم كمية صغرية من األموال من جانب حكومة العراق
( )GOIلدعم ما يعادل الكمية العراقية املعروفة باسم برنامج االستجابة الطارئة للقائد
العراقي ( 270مليون دوالر).
ويف معظم الحاالت ،كان متويل الواليات املتحدة يقدم من خالل اعتامدات وزارة
الدفاع السنوية أو التكميلية .كانت ميزانية العام املايل  2011لسلطة برنامج االستجابة
الطارئة للقائدمقدمة مبوجب االعتامد املستمر ،ومل يكتمل الكونغرس بعد نظره يف
طلب اإلدارة األمريكية ملقابل  200مليون دوالر لتمويل برنامج االستجابة الطارئة

مخصصات واعتمادات برنامج االستجابة الطارئة للقائد
مباليني الدوالرات

FY
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

االعتمادات
180
854
923
956
1,727
1,500
1,200
7,340

اإلجمالي
180
854
923
959
1,484
890
1,240
6,530

اخملصصات
العراق أفغانستان
40
140
136
718
215
708
209
750
488
996
551
339
1,000
240
2,639
3,891

للقائد للعراق للعام املايل  .2011حاليا  ،يُعتمد برنامج االستجابة الطارئة للقائد مبوجب
قانون تفويض الدفاع الوطني ( )NDAAللعام املايل  ،383-111 .P.L( 2011والذي
وقعه الرئيس أوباما ليصبح قانونا يف كانون الثاين/يناير  .2011ويجيز القانون ارسال ما
يصل إىل  100مليون دوالر من االعتامدات لربنامج االستجابة الطارئة للقائد يف العراق
للعام املايل .2011

تقارير اإلرشاف الخاصة باملفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق:
عمليات تفتيش املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراقPA-09-171, PA-09-170, PA-08-142, :
PA-08-119, PA-07-112, PA-07-110, PA-07-108, PA-07-107, PA-07-106

عمليات تدقيق املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق,08-006 ,09-026 ,10-003 ,10-113 :
,05-025 ,07-006
 ;05-014عمليات تفتيش املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراقPA-09-171, PA-09-170, :
,PA-09-168
,PA-08-140, PA-08-121, PA-08-120, PA-07-118 and 118.1
PA-07-112, PA-07-111

 08-119توصلت إلى أن الرقابة الفعالة أدت إلى التجديد الناجح جملمع وزارة الداخلية
بكردستان في أربيل.

 09-168وجد أن مشروع الترميم قد حسن قبر اجلندي اجملهول العراقي ،ولكن كانت
هناك مؤشرات لوجود عدة ضوابط باملشروع ضعيفة.

"وعندما تكون الرقابة فعالة ،فإن مشاريع برنامج االستجابة
الطارئة للقائد حتقق أهداف العقد املرجو منها".

"الضوابط الداخلية في البداية كانت غير فعالة ،أو بصراحة
مفقودة ،لكن في اآلونة األخيرة حتسنت مع استمرار بعض نقاط
الضعف".

عمليات تدقيق املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق ;08-006 ,10-021 :عمليات تفتيش املفتش العام
اخلاص إلعادة إعمار العراقPA-09-168 :

عمليات تدقيق املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق ;09-026 ,10-013 :عمليات تفتيش املفتش العام
�اخلاص إلعادة إعمار العراق,PA-08-142 :
PA-08-141, PA-08-140, PA-08-120, PA-07-111, PA-07-110, PA-07-109

عمليات تدقيق املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق,08-020 ,09-025 ,09-026 ,10-013 :
,07-015 ,08-006
 ;05-025عمليات تفتيش املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراقPA-08-146, PA-08-142, :
PA-08-141, PA-08-140, PA-08-121, PA-08-120, PA-08-118 and 118.1, PA-07-111,
PA-07-110

حددت عمليات تدقيق املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق  09-025أن مشروع توزيع
 312احمللى الكهربائي كان منسقا ً مع احلكومة العراقية ولكن ليس مع غيرها من وكاالت
إعادة اإلعمار التاببعة للواليات املتحدة.

"سوء التخطيط والتنسيق مع سائر الوكاالت األمريكية املعنية
بإعادة اإلعمار ،وشركاء التحالف ،واحلكومة العراقية أسهم في
اإلهدار".
عمليات تدقيق املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق08-006 ,08-017 ,09-026 ,10-013 :

لوائح برنامج االستجابة الطارئة للقائد

توجد لوائح برنامج االستجابة الطارئة للقائد يف املقام األول يف مكانني:
•يف وزارة الدفاع نرشة اإلدارة املالية ( ،)FMRوالتي يديرها وكيل وزارة الدفاع (املراقب املايل)
•دليل استخدام املال كسالح ( ،)MAAWSوالذي أعدته يف األصل القوات املتعددة الجنسيات يف العراق وتحدثه اآلن القوات األمريكية يف العراق
نرشة عامة عىل نرشة اإلدارة املالية ودليل
استخدام املال كسالح:
•يهدف برنامج الرد االستجابة الطارئة
للقائد إىل االستخدام للمشاريع التي ميكن
أن تستمر من قبل السكان املحليني أو
الحكومة وتكلف أقل من  500،000دوالر.
•ويطلب من الضباط التحقق من أن موارد
اإلعامر األخرى (العراقية أو الدولية)
ليست متاحة بشكل معقول قبل استخدام
برنامج االستجابة الطارئة للقائد.
•إجراءات برنامج االستجابة الطارئة للقائد
لتقييم املشاريع املقرتحة ينبغي أن يراعي
الفائدة املبارشة للسكان املحليني ،واستدامة
املرشوع ،وعالقتة بالجهود األخرى املامثلة
التي تضطلع بها الوكاالت العراقية أو
األمريكية.
•يجب عىل القادة ضامن اإلدارة السليمة
للربنامج ،والتي تضمن إنشاء أهداف لألداء
ورصد التقدم املحرز.
•يجب عىل القادة ضامن أن تكون نفقات
املشاريع تتناسب مع اإلنجازات وإغالق
املشاريع عىل نحو سليم عند االنتهاء منها،
مبا يف ذلك نقلها إىل السلطة املختصة والتي
هي عىل استعداد لدعم املرشوع.

فئات املشاريع املحددة حسب نرشة اإلدارة
املالية:
•املياه والرصف الصحي
•إنتاج الغذاء والتوزيع
•الزراعة  /الري
•الكهرباء
•العناية الصحية
•التعليم
•االتصاالت السلكية والالسلكية
•االقتصاد واملال ،وتحسني اإلدارة
•النقل
•سيادة القانون والنظام اإلداري
• أنشطة النظافة املدنية
• مركبات الدعم املدنية
• إصالح املرافق املدنية والثقافية
• إصالح أرضار املعارك
• مدفوعات التعذية
• مدفوعات البطل
• مدفوعات املعتقل السابق
• التدابري الوقائية
• املشاريع اإلنسانية أو إعادة اإلعامر
العاجلة األخرى
• عقود الحراسة األمنية املؤقتة للبنية
التحتية الهامة

برنامج االستجابة الطارئة للقائد ال ميكنه متويل:
•الفوائد املبارشة أو غري املبارشة إىل الواليات
املتحدة أو دعم األفراد العسكريني
•السلع والخدمات ،أو األموال لقوات األمن
(باستثناء العقود األمنية ،مثل أبناء العراق)
•برامج إعادة رشاء األسلحة أو مشرتيات
األسلحة النارية أو الذخائر األخرى (باستثناء
ما يسمح به القانون والتوجيهات املنفصلة)
•الرتفيه (باستثناء تكاليف املرطبات الخفيفة
يف احتفاالت افتتاح املرشوع)
•برامج املكافأة
•إزالة الذخائر غري املنفجرة
•الخدمات املتاحة من خالل الحكومات
املحلية
•الرواتب واملكافآت واملعاشات لقوات األمن
العراقية أو املوظفني الحكوميني املدنيني
•تدريب والتجهيز باملعدات وتكاليف تشغيل
قوات األمن العراقية
• العمليات النفسية أو املعلوماتية
• دعم األفراد أو الرشكات الخاصة (باستثناء
مدفوعات التعزية واملعتقل السابق والبطل
أو مدفوعات خسائر املعركة ،فضال عن املنح
الصغرية)

أرسلت صناديق برنامج االستجابة الطارئة للقائد مباشرة من امليدان.

"يشعر املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بالقلق حيال عدم
إحراز تقدم في احلفاظ على سجالت برنامج االستجابة الطارئة
للقائد".

 PA-07-111يحدد أنه لم يتم تقدمي حد االكتفاء من محطة الضخ منصور .وقد مت
تصميم املرفق ملنع تدفق مياه الصرف الصحي في شوارع األميرية في بغداد.

وجدت عمليات تدقيق املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق  09-026نقاط ضعف في
خطط نقل فندق مطار بغداد الدولي إلى احلكومة العراقية.

"كان حتقيق االكتفاء الذاتي ملشاريع برنامج االستجابة الطارئة
للقائد على فترات طويلة مصدرا للقلق".

"تسبب عدم وجود إجراءات موحدة لنقل املشاريع إلى احلكومة
العراقية في وضع بعض مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد
عرضة لإلهدار".

يخلق انتشار املعامالت النقدية الفرص املحتملة لالختالس ،ومل يكشف املحققني بعد
املخالفات الجنائية يف منح وإدارة عقود برنامج االستجابة الطارئة للقائد .وللمفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق العديد من التحقيقات الجارية تتعلق بربنامج االستجابة
الطارئة للقائد ،وأربع حاالت تم بالفعل البت فيها:
• اثنني من ضباط الجيش الكوري وعسكري كوري مجند أقروا بالذنب يف محكمة
عسكرية كورية مبؤامرة لالبتزاز للحصول عىل األموال والهدايا من املقاولني العراقيني
وغريها من املخالفات التي تنطوي عىل منح عقود برنامج االستجابة الطارئة للقائد
يف أربيل .فقدت حكومة الواليات املتحدة  2.9مليون دوالر نتيجة ملخطط االبتزاز
والرشوة.
• قام رائد بحري يف فيلق بحرية الواليات املتحدة األمريكية ,باالعرتاف بذنبه بجنايتني
التهامه بتنظيم معامالت مالية .حيث قام بإيداع  91من الودائع النقدية ،بلغ
مجموعها أكرث من  440,000دوالر ،بعد عودته من عمله كضابط مشرتيات املرشوع

•( )PPOيف االنبار .ويعد ضابط مشرتيات املرشوع هو املسئولة عن تحديد واختيار
ومنح مشاريع إعادة اإلعامر ،فضال عن التحقق من اكتامل املرشوع.
• ُحكم عىل نقيب يف الجيش األمرييك بالسجن ملدة  15شهر يف سجن فيدرايل بعد
إقراره بالذنب يف تلقى رشاوى .وكان قد تآمر مع رشكة مقاوالت لتلقي الرشاوى
النقدية ملنح عقود بكميات أموال مضخمة من برنامج االستجابة الطارئة للقائد يف
النجف.
• ُحكم عىل نقيب يف الجيش األمرييك بالسجن ملدة  30شهر بعد االعرتاف بالذنب
برسقة ممتلكات عراقية .فقد اختلس  690,000دوالر من برنامج االستجابة الطارئة
للقائد بينام كان يعمل كضابط مشرتيات املرشوع .وكان الهدف من األموال
استخدامها يف تسديد قيمة العقود األمنية مع برنامج أبناء العراق ولربامج اإلغاثة
اإلنسانية وإعادة اإلعامر.

مالحظات عامة
• استنادا إىل البيانات املتاحة حاليا والتحليالت ،ال ميكن للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق القيام بتحديد ما إذا كانت نفقات برنامج االستجابة
الطارئة للقائد قد حققت نتائجها املرجوة.
ً
• فعزل اآلثار املرتتبة عىل برنامج االستجابة الطارئة للقائد يف ما يتعلق بالربامج األخرى ،والعوامل الخارجية أمرا صعباً.
• توصلت الدراسات القليلة التي وضعت ملحاولة قياس مدى فعالية املشاريع املمولة بواسطة برنامج االستجابة الطارئة للقائد إىل كم كبري من النتائج.

كانون
الثاني/يناير
2011

تقرير املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ربع السنوي
املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

الحكومة الع راقية الجديدة يف جلستها مل راسم أداء اليمني يف بغداد يوم  21كانون األول/ديسمرب
( .2010صورة  /APكريم كاظم)

إعادة إعامر العراق 2011

نواب لرئيس الوزراء؛ بحيث يتوىل أحد النواب تنسيق سياسة العراق يف
مجال الطاقة لتعزيز التعاون بني وزاريت النفط والكهرباء.
ويتكون مجلس الوزراء البالغ  42مقعدا أساساً من الوجوه الجديدة ،مع
حوايل اثني عرش فقط من كبار املسؤولني مستمرين من الحكومة القدمية.
ويشغل إئتالف دولة القانون والتحالف الكردستاين  7مقاعد من مقاعد
مجلس الوزراء؛ والعراقية  10مقاعد ،ويشغل التحالف العراقي الشيعي
الوطني ما ال يقل عن  12مقعد ،بينهم عدة وزارات رئيسية .وسوف يكون
لتكتل مقتدى الصدر ،الذي يشغل  39مقعدا يف مجلس النواب ،مامرسة
سلطة كبرية يف الحكومة العراقية الجديدة .وتشغل األحزاب الصغرى بقية
املناصب املتبقية؛ وحتى تاريخ منتصف كانون الثاين/يناير ،كان قد تم
تعيني امرأة واحدة فقط مبجلس الوزراء.
ومع تقارب انتهاء الخالفات السياسية ،تبدأ الحكومة العراقية الجديدة
اآلن يف التعامل مع مجموعة معتادة من التحديات ،مبا يف ذلك إقرار
امليزانية النهائية لعام  ،2011وإجراء التعداد الوطني العراقي األول
للجيل الحايل ومكافحة ما تبقى من التمرد وتعزيز بيئة منظمة جذابة
للمستثمرين الدوليني وتخفيف حدة التوتر بني بغداد وحكومة إقليم
كردستان ،وتوفري أفضل الخدمات األساسية ملواطنيها .وستكون هذه القضايا
هي املهيمنة عىل جدول األعامل يف عام .2011

عىل مدى األشهر ال  11املقبلة ،ستتغري طبيعة الوجود األمرييك يف العراق التطورات األمنية
تغريا ً جذرياً ،وذلك بتوقف عنارص عاملة يف عمليات إعادة اإلعامر أو انتقال عىل الرغم من أن العدد اإلجاميل لحوادث العنف ظلت قرب أدىن
مستوياتها يف مرحلة ما بعد الغزو يف هذا الربع ،إال أن األعداد الكبرية من
املسؤوليات الخاصة بها إىل وكاالت أخرى .فبحلول أيلول/سبتمرب ،من
املقرر توقف فرق إعادة إعامر املحافظات وذلك مع بداية عمل قنصليتني إصابات الهجامت واالغتياالت لكبار مسؤويل الحكومة العراقية ال تزال
تحدث بتواتر مقلق .ففي يوم  31ترشين األول/أكتوبر  ،2010اقتحم
جديدتني (يف البرصة وأربيل) واثنني من املكاتب املؤقتة لفروع السفارة
مسلحون كنيسة الرسيان الكاثوليك يف بغداد ،مام أسفر عن مقتل أكرث من
(يف كركوك واملوصل) .ويف ترشين األول/أكتوبر ،ستكون واحدة من أهم
التحوالت األمريكية :حيث ستتوىل وزارة الخارجية تحمل مسؤولية تدريب  50شخصاً يف أسوأ حادث عنف ضد املسيحيني منذ عام  .2003ويف أواخر
كانون األول/ديسمرب—يف استمرار للتوجه األخري الذي شهد استهداف
الرشطة من وزارة الدفاع ( .)DoDوأخريا ،ووفقا لالتفاقية األمنية بني
املتمردين ملسئويل األمن—هاجم عدة انتحاريني مجمع للرشطة العراقية
الواليات املتحدة والعراق ( ،)SAفإن جميع القوات العسكرية األمريكية
سوف تنسحب من العراق بحلول  31كانون األول/ديسمرب 2011؛ وسوف يف املوصل مام أسفر عن مقتل قائد بارز يف املنطقة .ومع الرحيل الوشيك
ألكرث من  49,000من القوات األمريكية املتمركزة حاليا يف العراق ،فإن
تبقى فرقة من األفراد العسكريني تحت سلطة رئيس البعثة الدبلوماسية
مسئولية منع تكرار مثل هذه الحوادث يف املستقبل تقع عىل عاتق قوات
واملوظفني يف مكتب التعاون األمني العراقي .ووقد يتطلب الحفاظ عىل
األمن العراقية (.)ISF
وجود عسكري أكرب من القوات يف العراق من الواليات املتحدة إعادة
التفاوض حول رشوط اإلتفاقية األمنية مع حكومة العراق (.)GOI
تشكيل الحكومة

انتهت أكرث من مثانية أشهر من الجمود السيايس يف هذا الربع مع توصل
رئيس الوزراء العراقي نوري املاليك إىل اتفاق مع إياد عالوي وقادة الكتل
الرئيسية األخرى بشأن تشكيل حكومة جديدة .ومبوجب رشوط الصفقة،
فإن املاليك سيحتفظ مبنصبه ،مع سيطرة حزبه إئتالف دولة القانون ()SoL
عىل الوزارات الرئيسية كالدفاع والداخلية ،والتي يشغلها حاليا رئيس
الوزراء نفسه عىل أساس مؤقت.
رئيس الوزراء السابق عالوي—والذي تقدم تكتله العراقية ،يف الواقع،
عىل إئتالف دولة القانون يف انتخابات آذار/مارس —2010سيكون مبثابة
رئيس املجلس الوطني للسياسات العليا والذي أنشأ حديثا (.)NCHP
وسيكون للمجلس الوطني للسياسات العليا رأي يف تحديد السياسات
االقتصادية واألمنية؛ ولكن ،وحتى منتصف كانون الثاين/يناير ،ال تزال
سلطاته وطبيعة عالقاته مع بقية الحكومة غري محددة .وتشمل التغيريات
الرئيسية األخرى يف الحكومة الجديدة إنشاء ثالثة نواب للرئيس وثالثة

قوات األمن العراقية :االستعدادات املقلقة

يف هذا الربع السنوي ،أثارت وكاالت الواليات املتحدة تساؤالت حول قدرة
قوات األمن العراقية يف مواجهة التهديدات األمنية .ففي كانون الثاين/يناير
ذكرت القوات األمريكية يف العراق ( )USF-Iأن استثامرات إضافية سوف
يتعني القيام بها مللء ما وصفه "بالثغرات الرضورية" يف قدرات قوات األمن
العراقية ،مشريا إىل أن قد تكون هناك حاجة إىل أموال إضافية وتدريب
لألفراد بعد عام  2011لضامن قدرة قوات األمن العراقية قادرة عىل توفري
األمن يف العراق .جاء هذا من الصدى الذي أحدثه تقرير مكتب وزارة
الدفاع للمفتش العام ( )DoD OIGالصادر يف ترشين الثاين/نوفمرب ،2010
والذي حذر من أن مغادرة القوات األمريكية املنتظرة ستبقي عىل فرتة من
الوقت قليلة بالنسبة لهم ملساعدة قوات األمن العراقية يف تطوير النظام
اللوجستي .كام حذر مكتب وزارة الدفاع للمفتش العام أيضا من أنه
بدون وجود قدرات لوجستية وصناعية مرئية ،فإن قوات األمن العراقية قد
تكون غري قادرة عىل تحقيق الحد األدىن من االستعداد القتايل ،مام يخلق
احتاملية تهديد استقرار الدولة العراقية.

التقدم االقتصادي

الخاص إلعادة إعامر العراق عن وجود تباين بني مخصصات صندوق
برنامج االستجابة الطارئة للقائد ايل ذكرت القوات األمريكية يف العراق
أنها تلقتها وبني كمية األموال التي ذكر مكتب ميزانية الجيش أنه قام
بتقدميها.
• صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق  .)IRRF 1( 1مل يحدد استعراض
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ملبلغ  2.48مليار دوالر ألموال
إعادة اإلعامر أي من القضايا الهامة املتبقية املتصلة مبخصصات صندوق
إغاثة وإعادة إعامر العراق  1أو االلتزامات أو النفقات أو اإللغاءات.

يف هذا الربع السنوي ،حدثت العديد من التطورات االقتصادية الواعدة
والتي ستؤيت مثارها لصالح الشعب العراقي لسنوات قادمة:
• رفع مجلس األمن الدويل العقوبات التجارية التي كانت قد فرضت عىل
العراق يف عهد صدام حسني ،وترك الحرية للعراق يف تطبيق مجموعة
من األنشطة النووية السلمية املدنية.
• ذكرت رشكات النفط الدولية تقدما كبريا يف تطوير حقول النفط العراقية
الجنوبية.
• أعلنت وزارة النفط خططا للبحث عن حقول النفط غري املستغلة يف
وحتى تاريخ  30كانون الثاين/يناير  ،2011كانت مديرية عمليات
املناطق التي مل تكتشف من البالد ،وأنها وقعت عقدين أوليني مع
التدقيق لدى املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق قد أصدرت 182
رشكات الطاقة الدولية من أجل تطوير الغاز الطبيعي.
تقرير ولديها  18تقرير قيد اإلعداد.
• ذكرت وزارة الكهرباء أنها واصلت التقدم يف جذب االستثامرات الدولية
ومستعدة إلصدار خطة جديدة شاملة لتحسني قدارت مولدات الكهرباء
تحقيقات املفتش العام إلعادة إعامر العراق
العراقية ونقلها وتوزيعها.
يف ترشين الثاين/نوفمرب ،حققت مديرية التحقيق لدى املفتش العام الخاص
إلعادة إعامر العراق واحدة من أهم نتائجها حتى اآلن عندما وافقت
عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
مجموعة رشكات لويس بريغر ( ،)LBGإحدى أكرب الرشكات املتعاقدة مع
العراق
حكومة الواليات املتحدة ،عىل دفع أكرث من  69مليون دوالر كعقوبات
جنائية ومدنية لتسوية اتهامات باالحتيال ذات صلة بالعمل عىل الصعيد
يف هذا الربع السنوي ،أصدر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
الدويل باسم وزارة الدفاع والوكالة األمريكية للتنمية الدولية (.)USAID
 5إصدارات تدقيق ،مبا يف ذلك تقارير عن إدارة الجيش األمرييك لربنامج
أبناء العراق ( )SOIوملبلغ  26مليون دوالر لألكادميية التعليمية التي متولها كام أقر املدير املايل السابق واملراقب املايل لدى مجموعة رشكات لويس
بريغر أيضا بالذنب بالتآمر لالحتيال عىل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
الواليات املتحدة يف بغداد:
بتضخيم الفواتري عن طريق االحتيال عىل مدى فرتة ست سنوات تنتهي يف
• أبناء العراق .يف منتصف عام  ،2007بدأ الجيش األمرييك يف استخدام
عام  .2007وشملت التحقيقات املنجزة األخرى يف هذا الربع السنوي عىل:
برنامج االستجابة الطارئة للقائد ( )CERPلتمويل توظيف املتمردين
السابقني للعمل عىل حراسة نقاط التفتيش واملباين يف جميع أنحاء
• اتهام عقيد بالجيش األمرييك بالتآمر وقبول املدفوعات غري املرشوعة
العراق .وقدم القادة امليدانيني األمريكيني مدفوعات نقدية لقادة
فيام يتعلق باإلجراءات التي قام بها اثناء فرتة عمله يف قاعدة العمليات
أبناء العراق .ويكلف برنامج أبناء العراق كامالً ،واملعتمد لدى الجيش
املتقدمة يف العراق
• الحكم عىل رائد بالجيش األمرييك بالسجن  5سنوات لقبول رشاوى من
األمرييك عىل نطاق واسع يف املساهمة يف تحسني الوضع األمني
رشكات أجنبية تسعى للحصول عىل عقود من الحكومة األمريكية
 ،حوايل  370مليون دوالر .وعىل أية حال ،ال ميكن لعمليات التدقيق
التي يجريها املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ،مع ذلك ،من
• الحكم رائد من مشاة البحرية األمريكية بالسجن عام واحد ويوم واحد
استخالص استنتاجات تجريبية موثوق بها بشأن مساهمة الربنامج
يف السجن لإليداع غري القانوين ألكرث من  440,000دوالر من األموال
الفعيل يف الحد من العنف ،ألن وزارة الدفاع تفتقر اىل ما يكفي من
التي حصل عليها بصورة غري مرشوعة يف حسابات بنوك الواليات
البيانات الكمية القابلة للقياس حول آثار الربنامج .وعالوة عىل ذلك،
املتحدة بعد تعيينه يف  2005يف العراق كضابط تعاقد
توصل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق إىل أن الجيش األمرييك
ميارس ضوابط مالية ضعيفة عىل مدفوعات أبناء العراق.
وحتى اآلن ،أدى عمل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف
• دعم الحكومة العراقية لألكادميية الدولية العراقية .وجدت عمليات
التحقيق إىل  54من االتهامات و 44من اإلدانات وأكرث من  140.9مليون
التدقيق التي أجراها املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق عىل
دوالر من الغرامات التي تأمر بها املحاكم .وحاليا ،يعمل املحققني لدى
هذا املرشوع البالغة تكلفته  26مليون دوالر والذي متوله الواليات
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق عىل  104من القضايا الجارية
املتحدة لبناء مجمع تعليمي ملسئويل الحكومة العراقية عدم وجود
ويتوقع إعالن نتائج تحقيق أكرث أهمية يف األشهر املقبلة.
دعم عراقي رسمي لتشغيل وصيانة املرفق مبجرد االنتهاء منه .وتوصل
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق إىل أن أموال الواليات املتحدة
كانت عرضة لخطر اإلهدار ما مل تتوصل الحكومة األمريكية والحكومة
العراقية إىل اتفاقات رسمية بشأن تشغيله وصيانته.
• نظام الرصف القابل لالنتشار ( )DDSالتابع لوزارة الدفاع .تم وضع
نظام الرصف القابل لالنتشار لتمكني أفراد وزارة الدفاع من تتبع األموال
املخصصة أثناء التواجد بامليدان .ووجد املفتش العام الخاص إلعادة
إعامر العراق يف استعراضه لنظام الرصف القابل لالنتشار أن بعض
البيانات كانت مفقودة والتي قد تتضمن معلومات حساسة.
• اعتامدات برنامج االستجابة الطارئة للقائد للعراق .كشف املفتش العام
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