ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﺨﻤﻟﺘﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺳﻔﺮﺕ ﻋﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻛﺒﻴﺮﺓ  ,ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳊﻀﺮﻳﺔ٢٠١١/١٠/٤–٢٠٠٩/٣٠/٦ ,
إﴍاف اﳌﻔﺘﺶ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎص ﻹﻋﺎدة إﻋامر اﻟﻌﺮاق ﻋﲆ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ متﻮﻟﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ,اﳌﺸﺎرﻳﻊ واﻟﺤﺎﻻت اﳌﺨﺘﺎرة

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﴩوع :ﻛﻠﻴﺔ اﻟﴩﻃﺔ ﰲ ﺑﻐﺪاد

 PA-06-078.1 & 079.1و PA-06-078.2 & 079.2
) (٧٢٫٢٥ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،ﺻﻨﺪوق إﻏﺎﺛﺔ وإﻋﺎدة إﻋامر اﻟﻌﺮاق ،ﴍﻛﺔ ﺑﺎرﺳﻮﻧﺰ دﻳﻼوﻳﺮ
زار اﳌﻔﺘﺶ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎص ﻹﻋﺎدة إﻋامر اﻟﻌﺮاق ﻛﻠﻴﺔ اﻟﴩﻃﺔ ﰲ ﺑﻐﺪاد ﰲ ﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻣﻦ آب/أﻏﺴﻄﺲ  ٢٠٠٦إﱃ
ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﻳﺴﻤﱪ  .٢٠٠٦وﻗﺎل ﺑﺄن اﳌﴩوع ﻏري ﻣﻄﺎﺑﻖ ﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻌﻘﺪ .وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ أوﺟﻪ اﻟﻘﺼﻮر ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺒﻨﺎء
ﻣﺜﻼً واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ وﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ.
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﺒﻨﺎء ﺑﻪ ﻗﺼﻮر ،وﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ،ﻣﺘﺪين ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺆدي إﱃ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﲆ ﺻﺤﺔ اﻟﻄﻼب .ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،أﻛﺪ
اﳌﻔﺘﺶ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎص ﻹﻋﺎدة إﻋامر اﻟﻌﺮاق أن اﳌﻘﺎول ﻗﺎم ﺑﱰﻛﻴﺐ أﻧﺎﺑﻴﺐ ﻣﻴﺎه اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺴﻔﻠﻴﺔ وﻗﺎم ﺑﺮﺑﻄﻬﺎ ﻣﻌﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﻏري ﺻﺤﻴﺢ .,.ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﳌﻘﺎول ﻗﺪ أﺻﻠﺢ ورد واﺳﺘﺒﺪال اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ،إﻻ أن اﳌﻔﺘﺶ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎص ﻹﻋﺎدة
إﻋامر اﻟﻌﺮاق ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ وﺟﺪ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﴪب ﻣﻴﺎه اﻟﴫف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺴﺒﺎﻛﺔ وأوﺟﻪ ﻗﺼﻮر أﺧﺮى .ﻛام
وﺟﺪ اﳌﻔﺘﺸني اﻟﻌﻤﻮﻣﻴني ﻟﻠﻤﻔﺘﺶ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎص ﻹﻋﺎدة إﻋامر اﻟﻌﺮاق ﻗﺼﻮر ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺒﺎين وأﺳﻼك
ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺧﺎﻃﺌﺔ ،وﻫﺬه اﻟﻌﻴﻮب ﰲ اﻟﺒﻨﺎء ﺗﻌﺰى ﻣﺒﺎﴍة إﱃ ﻋﺪم وﺟﻮد رﻗﺎﺑﺔ ﻋﲆ ﺟﻮدة ﻋﻤﻞ اﳌﻘﺎوﻟني وﺿامن اﻟﺠﻮدة ﻣﻦ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ،ﻋرث ﻋﲆ دﻻﺋﻞ ﻋﲆ وﺟﻮد ﻏﺶ ﻣﺤﺘﻤﻞ ،وأﺣﻴﻠﺖ ﻫﺬه اﳌﺴﺎﺋﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﳌﻔﺘﺶ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎص ﻹﻋﺎدة
إﻋامر اﻟﻌﺮاق ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاء اﳌﻨﺎﺳﺐ .وﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻫﻲ اﻵن ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﺎﴈ.

اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت
ﰲ  ٧ﺷﺒﺎط/ﻓﱪاﻳﺮ  ،٢٠١١ﺣﻜﻢ ﻋﲆ ﻛﺎﺑنت ﻣﺸﺎة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ إرﻳﻚ ﺷﻤﻴﺖ ﳌﺪة ﺳﺖ ﺳﻨﻮات ﰲ اﻟﺴﺠﻦ ﻟﺪوره ﰲ اﳌﺆاﻣﺮة
ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﲆ ﺣﻮاﱄ  ١٫٧ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ مبﻮﺟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﺮاﻗﻲ أوﻻ،
واﻟﺬي ﺻﻤﻢ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮاﻗﻲ وروح اﳌﺒﺎدرة .ﻓﻔﻲ أﺛﻨﺎء ﺗﻮاﺟﺪه ﰲ اﻟﻌﺮاق ﰲ ﻋﺎم  ٢٠٠٨ﺑﻮﺻﻔﻪ
اﳌﺴﺆول اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻷﻣﺮﻳيك ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻲ ﻟﻘﻮات اﻻﻣﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ،ﺗﺂﻣﺮ ﺷﻤﻴﺖ ﻣﻊ زوﺟﺘﻪ وﴍﻛﺔ ﻋﺮاﻗﻴﺔ ﻟﴩاء
اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺑﻜﻤﻴﺔ أﻗﻞ وأدىن ﰲ اﳌﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﻌﻘﻮد ،ﻣﺴﺘﺤﻮذا ﻋﲆ اﻟﻔﺮق ﰲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﻨﻔﺴﻪ.
وﺣﻜﻢ ﰲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻋﲆ ﺟﺎﻧﻴﺖ ﺷﻤﻴﺖ زوﺟﺘﻪ ،ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﰲ اﳌﻨﺰل.
وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻹﺟﺮاءات ﻏري اﳌﴩوﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟني ،مل ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻗﻮات اﻟﴩﻃﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﳌﻮاد اﳌﻮﺟﻬﺔ اﻟﻴﻬﻢ .ﻛام ﺗﺄﺛﺮت أﻳﻀﺎ
أواﻣﺮ ﺳﻼح ﻣﺸﺎة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ .وﻣﻦ ﺑني اﻟﻌﻨﺎﴏ اﳌﻔﻘﻮدة أو ذات اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺮدﻳﺌﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺪات اﻹﺳﻌﺎﻓﺎت اﻷوﻟﻴﺔ
وأﺟﻬﺰة ﻛﺸﻒ اﳌﺘﻔﺠﺮات.

ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﻗﻴﻖ اﳌﻔﺘﺶ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎص ﻹﻋﺎدة إﻋامر اﻟﻌﺮاق  :٠٠٣-١١ﻗﻮات اﻻﻣﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ :ﻃ ّﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺐ
اﻟﴩﻃﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺪدﻳﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻗﺪرات اﻟﻘﻮات ﻏري ﻣﻌﺮوﻓﺔ
ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻫﺬه ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﴩﻃﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ :
• ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻃﻮر ﻗﻮة ﻋﺪدﻳﺔ ﻛﺒرية ،إﻻ أن ﻗﺪرات ﻫﺬه اﻟﻘﻮة ﻏري ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻷن مل ﺗﺠﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻘﺪرات اﻟﻘﻮات.
• ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﰲ إدارة اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﰲ ) (١ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﱪاﻣﺞ واﻟﺘﻘﻴﻴامت (٢) ،اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑني
اﳌﻨﻈامت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ ،و ) (٣ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﴩﻃﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﲆ اﻟﻌﻘﺪ.
• ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ ﰲ إدارة اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ أدت دون ﺷﻚ إﱃ ﻋﺪم اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺘﺒﺪﻳﺪ.
• اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬايت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاق وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻫﻴﻜﻞ
اﻟﻘﻮات واﻟﻔﺴﺎد واﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻋﲆ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷراﴈ وﻏريﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﲆ اﻟﻘﻮات.
وﻳﻌﺘﺰم اﳌﻔﺘﺶ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎص ﻹﻋﺎدة إﻋامر اﻟﻌﺮاق ﻣﻮاﺻﻠﺔ إﴍاﻓﻪ ﻋﲆ ﻣﺒﺎدرات وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﻮات اﻟﴩﻃﺔ
ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻘﱰب ﻓﻴﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﴩﻃﺔ ااﳌﻤﻮل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ وزارة
اﻟﺪﻓﺎع إﱃ ﻣﻜﺘﺐ ﺷﺆون اﳌﺨﺪرات وإﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧني اﻟﺪوﻟﻴﺔ .ﻛام ﺳﻮف ﻳﺪرس اﳌﻔﺘﺶ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎص ﻹﻋﺎدة إﻋامر
اﻟﻌﺮاق ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺜﻞ أﻫﺪاف اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ واﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ وﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻘﺪم اﳌﺤﺮز واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﴩوع  :ﻣﺒﻨﻰ وزارة اﻟﺪﻓﺎع

PA-07-102
) (٣١٫٥ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ،ﺻﻨﺪوق إﻏﺎﺛﺔ وإﻋﺎدة إﻋامر اﻟﻌﺮاق ،ﴍﻛﺔ ﻻﻏﻮﻧﺎ ﻟﻠﺒﻨﺎء
ﻛﺎن ﻣﴩوع ﺑﻨﺎء وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻧﺎﺟﺢ ﻷن اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻛﺎن ﻣﻜﺘﻤﻼ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﺎء ،وﺗﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺎﻟﺠﻮدة واﻻﺗﻘﺎن اﳌﻄﻠﻮب ،ﻛام
دﻓﻌﺖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﲆ إدارة اﻟﺠﻮدة اﺗﺒﺎع ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻮدة واﻟﻜامل .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت
إدارة وﺻﻴﺎﻧﺔ اﳌﺮاﻓﻖ ﻣﻦ اﳌامرﺳﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ.
ﻣﺒﻨﻰ وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻫﻮ ﻣﺜﺎل ﻋﲆ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻤﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻀامﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﰲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ واﺗﺒﺎع اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺴﻠﻴﻢ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻘﺎول ﻋﲆ ﺣﺪ ﺳﻮاء واﳌﻘﺎوﻟﻮن ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ ،وﻛﺬﻟﻚ إﴍاف ﻣﻤﺜﲇ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﲆ اﳌﴩوع.

لعدة سنوات .ولكن مع الرحيل الوشيك للجيش األمرييك ،فمن املحتمل
أن يكون النزاع طويل املدى بني العرب واألكراد عىل هذه املنطقة شديد
الخطورة .كام تشمل أولويات الحكومة العراقية األخرى زيادة املعلومات
االستخباراتية والدعم اللوجستي وقدرات االستدامة لقوات األمن العراقية
يف الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الخارجية؛ وذلك بإنشاء حساب خلفي
لصندوق تنمية العراق؛ وتجنب تكرار أعامل الشغب حول الكهرباء والتي
أجربت يف الصيف املايض التي وزير الكهرباء إىل االستقالة ،واستمرار متويل
تحسينات البنية التحتية النفطية يف العراق.

( )GRDللعقود األمنية .وجد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق أن منطقة الخليج توفر املعلومات املناسبة للخدمات الدفاع
إيجيس حتي تستطيع الرشكة تحديد عدد أفراد األمن الالزمني لتلبية
متطلبات العقد.
• توصيات سالح املهندسني بالجيش األمرييك حول إكامل أو إلغاء
املشاريع .توصل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق إىل أن
الجيش األمرييك يستخدم املعايري التي وضعها سابقا للتوصل إىل
توصياته حول استكامل أو إلغاء  20مرشوعا منوذجياً.

تحقيقات املفتش العام إلعادة إعامر العراق
عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
حتى تاريخ  15نيسان/أبريل  ،2011كان محققو املفتش العام الخاص
أصدرت مديرية تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 188
إلعادة إعامر العراق يعملون عىل  118قضية مفتوحة .وحتى اآلن ،أدى
تقرير تدقيق ،مبا يف ذلك  6صدرت هذا الربع والتي استعرضت ما ييل:
عمل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف التحقيق إىل  31من
• صندوق االستجابة الرسيعة ( .)QRFيف العراق ،أدير صندوق
االعتقاالت و 56من اإلدانات و 50من اإلتهامات ،وأكرث من  144مليون
االستجابة الرسيعة من قبل كالً من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
دوالر من مدفوعات الغرامات واملصادرات واالسرتداد والتعويضات .ويف
( )USAIDمببلغ ( 153مليون دوالر) ووزارة الخارجية ( 103مليون
دوالر) .كام توصلت تدقيقات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق هذا الربع ،أدى عمل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف التحقيق
إىل أن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية تتبع ضوابط إدارة جيدة يف ما إىل إدانة امليجور السابق يف الجيش األمرييك وزوجته يف جميع التهم
يخص الجزء الذي تديره من برنامج صندوق االستجابة الرسيعة ،مبا يف املوجهة إليه ب 22الئحة اتهام تتعلق بالرشوة ومخططات غسل األموال.
ويف نيسان/أبريل ،أعلن مجلس املفتشني العمومني للنزاهة والكفاءة
ذلك معلومات مفصلة تبني كيفية استخدامها ألموال املنح .ويف املقابل،
( )CIGIEأن مديرية تحقيقات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
وجد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أنه عىل الرغم من أن
قد اجتازت استعراض الزمالء املطلوبة .وأجرى مكتب سلطة وادي تينييس
وزارة الخارجية قد حسنت من ضوابط إدارتها منذ عام  ،2009إال أنها
مل تعالج بعد قضايا مساءلة معينة وكثريا ما تفتقر إىل الوثائق املناسبة للمفتش العام االستعراض واستشهد بأفضل ثالثة مامرسات بأنها تستحق
اعرتاف خاص وهي :مبادرة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
التفصيلية التي تبني كيفية استخدام األموال وما تم تحقيقه.
للمالحقة الجنائية ( ،)SIGPROوأعامل تدقيق املفتش العام الخاص
•إرشاف الوكالة األمريكية للتنمية الدولية عىل برنامج العمل املجتمعي
إلعادة إعامر العراق ،وجهود املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
( .)CAPمنذ العام  ،2003التزمت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
التعاونية املبذولة مع وكاالت إنفاذ القانون الدولية واإلدعاء.
بنحو  276مليون دوالر ملؤسسة اإلسكان التعاوين الدولية ()CHF
لتنفيذ سياسة مؤسسة اإلسكان التعاوين الدولية ،والتي هي اآلن يف
مبادرة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للمالحقة الجنائية
مرحلتها الثالثة .كام توصل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
إىل أن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية تعتمد بشكل كبري عىل مؤسسة
عي املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
اإلسكان التعاوين الدولية وعريها من املتعاقدين ووكاالت املراجعة
ويف أواخر العام  ،2009نّ
الثالث مدعني السابقني يف وزارة العدل ( ،)DoJوإعادتهم اىل الشعبة
الخارجية للحصول عىل معلومات عن أنشطة الربنامج.
الجنائية يف وزارة العدل ملالحقة حاالت الغش التي وضعها محققي
• استجابة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لتوصيات عمليات تدقيق
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراقاملفتش العام الخاص إلعادة إعامر
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق السابقة .وجد هذا التقرير
العراق .ويف هذا الربع ،أقنع محامو مبادرة املفتش العام الخاص إلعادة
أن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية نفذت جميع توصيات املفتش
إعامر العراق للمالحقة الجنائية اثنني من القضاة الفدراليني بقبول الحجج
العام الخاص إلعادة إعامر العراق عدا اثنني فقط وانها تتبع عملية
القانونية غري املسبوقة والتي من شأنها أن تؤثر عىل كيفية تطبيق قوانني
سليمة لتتبع ورصد تنفيذ توصيات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
الواليات املتحدة يف تحقيق االستقرار يف الحارض واملستقبل وجهود إعادة
العراق وستستعرض التقارير الالحقة يف هذه السلسلة التقدم الذي
اإلعامر .ويف أحد الحاالت ،جادل محامو مبادرة املفتش العام الخاص إلعادة
أحرزته وزارة الدفاع ووزارة الخارجية يف االستجابة لتوصيات املفتش
إعامر العراق للمالحقة الجنائية بنجاح حول أن وضع االنتهاكات الفيدرالية
العام الخاص إلعادة إعامر العراق.
املعارض للمصلحة يخضع للوالية القضائية خارج الحدود اإلقليمية للواليات
• صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق  .)2 IRRF( 2استعرض املفتش
العام الخاص إلعادة إعامر العراق حالة  18.45مليار دوالر يف صندوق املتحدة .ويف الحالة الثانية ،قبلت املحكمة حجة محامي مبادرة املفتش
إغاثة وإعادة إعامر العراق  2وتوصل إىل أنه بحلول نهاية السنة املالية العام الخاص إلعادة إعامر العراق للمالحقة الجنائية من أنه يف زمن الحرب
 ،2010ال تزال الوكاالت متلك  145.25مليون دوالر من االلتزامات التي فإن تعليق قانون القيود يعمل عىل تعليق القيود املفروضة عىل الجرمية
خالل فرتات استدامة الحرب يف العراق.
مل يتم انفاقها لألوامر أو العقود التي تتطلب مدفوعات مستقبلية.
كام توصل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق إىل أم الوكاالت مل
تلتزم بحوايل  402.46مليون دوالر ،وأن مكتب اإلدارة واملوازنة التي مل
يلتزم بأموال مجموعها  26.33مليون دوالر .عدم القدرة عىل اإللتزام
بهذه األموال يعني أنه ميكن إلغاء ما يقرب من  429مليون دوالر من
األموال غري امللتزم بها وإعادتها إىل الصندوق العام لوزارة الخزانة.
• إدارة سالح املهندسني بالجيش األمرييك ( )USACEيف منطقة الخليج
للحصول على التقرير الكامل
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ضابط بالشرطة العراقية في الرمادي يرشد زمالئه الضباط على اإلجراءات املناسبة ملكافحة الشغب في آذار/مارس
( .2011صورة اجليش األمريكي)

التعبريات الدميقراطية عن السخط
مصري القوات األمريكية يف العراق بعد كانون األول/ديسمرب
وقعت احتجاجات كبرية يف معظم املدن العراقية الرئيسية يف هذا الربع،
تشرتط االتفاقية االمنية للعام  2008بني الواليات املتحدة والعراق عىل
مع تنديد املتظاهرين بالفساد املتفيش عىل نطاق واسع وسوء الخدمات
جميع القوات العسكرية األمريكية االنسحاب من العراق بحلول نهاية
ونقص الكهرباء وارتفاع معدالت البطالة .وطالب املتظاهرون يف بغداد،
العام  .2011ويف مطلع نيسان/أبريل ،أثار وزير الدفاع روبرت غيتس
والذين استلهموا من حركات اإلصالح األخرية الشعبية يف كال من تونس
مجددا ً احتاملية بقاء بعض القوات بعد املوعد النهايئ ،ولكنه اعلن ان
ومرص ،الحكومة بتحسني األداء .ويف إقليم كردستان الهادئ بطبعه ،نزل
الحكومة العراقية ( )GOIهي من يجب أن تبدأ أوال بطلب مثل هذا
املتظاهرون إىل الشوارع لعدة أسابيع بدون توقف ،منتقدين بعنف
الوجود املط ّول .ويف املقابل ،أعلن مكتب رئيس الوزراء املاليك استمرار
التزامه بتاريخ املغادرة يف كانون األول/ديسمرب .كام رد رجل الدين الشيعي الركود السيايس الذي منا يف منطقة يسيطر عليها منذ عقود نفس الحزبني
والعائالت نفسها .وهناك ويف أماكن أخرى ،اندلعت اشتباكات بني قوات
مقتدى الصدر الذي يسيطر عىل  6وزارات و 40مقعد يف مجلس النواب
( )CoRبشكل أكرث تهديدا ً ،من خالل إعالنه عرب متحدث باسمه أنه سيعيد األمن واملتظاهرين تفاقمت إىل العنف مام تسبب يف حدوث العديد من
تنشيط جيش ميليشيا املهدي واستئناف املقاومة املسلحة إذا بقيت القوات الوفيات واإلصابات.
واستجابة لهذه األحداث ،أعلن رئيس الوزراء نوري املاليك يف أواخر
األمريكية يف العراق بعد نهاية العام.
شباط/فرباير أنه سيقوم بتقييم أداء وزرائه خالل األيام ال 100املقبلة
وحذر من أن استمرار األداء الضعيف قد يكلف املسئولون مناصبهم .كام
الطبيعة املتغرية لتواجد الواليات املتحدة املدين
انتقلت الحكومة العراقية أيضا إىل النظر يف أوجه استجابة أخرى عديدة
يعد أكرب أهم املهام التي ستتوالها وزارة الخارجية هي تطوير قدرات
عىل االحتجاجات األخرية ،مبا يف ذلك تخفيضات من أجور املسؤولني رفيعي
قوات الرشطة العراقية .وكجزء من برنامج تطوير الرشطة ،فإن مكتب
املستوى ،وإدخال تحسينات عىل نظام توزيع األغذية التي تديرها الدولة،
شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية التابع لوزارة الخارجية سوف
والتنفيذ الرسيع للعديد من مشاريع الكهرباء الجديدة ،وإصالح قوانني
يعمل عىل توجيه مسؤويل الرشطة العراقية ،مع الرتكيز عىل املهارات
مكافحة الفساد يف العراق .ويف منتصف نيسان/أبريل ،أقر مجلس النواب
املتقدمة الدميقراطية للرشطة والتقنيات اإلدارية من املستوى العايل .وقد
ترشيعا بإلغاء املادة ( 136ب) من قانون إجراءات املحاكامت الجنائية،
الحظت الحكومة العراقية أن برنامج تطوير الرشطة العراقية يف تنظيمه
والذي يسمح للوزراء بحامية مرؤوسيهم من املالحقة القضائية .وقد تم
الحايل سوف يصل إىل حوايل  ٪55من العراقيني أكرث من  300.000من
استخدام هذه السلطة ما يقرب من  200مرة يف العام املايض لعرقلة
ضباط الرشطة.
تحقيقات الفساد .ويف حالة توقيعه من الرئيس طالباين ونرشه يف الجريدة
ويف الوقت الذي سيقوم فيه مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني
الرسمية ،فإن قانون إلغاء املادة ( 136ب) سوف يصبح قانونا ،وسوف
الدولية بإضافة العاملني يف برنامج تطوير الرشطة ،فإن اآلخرين يف وزارة
يتقدم العراق خطوة هامة إىل األمام يف املعركة ضد الفساد.
الخارجية سوف يديرون يف الوقت نفسه إنهاء عمل برنامج فريق إعادة
إعامر محافظات العراق ( .)PRTسينتهي عمل جميع فرق إعادة إعامر
التحديات املقبلة للحكومة العراقية
املحافظات ال  14الباقية بحلول نهاية العام .ستحدد القيود عىل ميزانية
يف الوقت الذي سارعت فيه الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات رسيعة
وزارة الخارجية حجم وجود وزارة الخارجية يف املحافظات وتواريخ بدء
حول مطالب املحتجني ،فإن العديد من القضايا الرئيسية والتي ميكن أن
عمل املهام الجديدة لها خارج بغداد.
تزعزع االستقرار ال تزال باقية دون حل .وارتفعت حدة التوتر يف هذا
الربع عىل طول ما يسمى "بالخط األخرض" الذي يفصل إقليم كردستان
عن بقية العراق ،حيث تعمل القوات األمريكية بصفتها وسيطا محايدا
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ﻫﺠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺠﺎﺝ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻳﻘﺘﻞ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ

٣٠

ﻭﻳﺼﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ٩٩

ﻗﻨﺎﺑﻞ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﻳﺔ ﻧﻘﻨﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ

٤٠

ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
ﻳﻘﻨﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ

٥٠

ﻫﺠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﻴﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﻳﻘﺘﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ

٥٠

ﻭﻳﺼﻴﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٧٠

 ١٢ﺗﻔﺠﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺗﻘﺘﻞ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ

٦٠

٤٨

ﻳﻘﺘﻞ

٢٤

٥٨

٢٠١١/١٨/١
ﺗﻔﺠﻴﺮ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﲡﻨﻴﺪ
ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﺮﻳﺖ ﻳﻘﺘﻞ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻗﻞ

٢٠١٠/١٣/٦

٥٠
ﻭﻳﺼﻴﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١٠٠

٢٠١٠/٢٠/٦
٢٠١٠/٧/٧
٢٠١٠/١٨/٧

٢٠١٠/١٧/٨

٢٠١٠/٣١/١٠
٢٠١٠/٢/١١

ﺗﻔﺠﻴﺮ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﺯﺓ ﺗﻘﺘﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ

٢٠١١/٢٩/٣
ﻫﺠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ
ﺗﻜﺮﻳﺖ

٢٠١٠/٦/٤

ﺗﻔﺠﻴﺮ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ ﲡﻨﻴﺪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﻭﻳﺼﻴﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١٠٠

٣١

٣٨

٢٠١٠/٢١/٧
ﺗﻔﺠﻴﺮ ﻗﺮﺏ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻴﻌﻲ
ﻓﻲ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﻘﺘﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﻞ

ﺗﻔﺠﻴﺮﺍﺕ ﻗﺮﺏ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ

استمرار التقدم يف املرحلة االنتقالية

واصل رئيس الوزراء العراقي نوري املاليك ورشكائه يف االئتالف يف هذا الربع
عملية تشكيل الحكومة الجديدة ،وذلك يف الوقت الذي متيض فيه وزارة
الخارجية ( )DoSقدما نحو تطبيق خططها االنتقالية واستعداد القوات
األمريكية مغادرة العراق بحلول  31كانون األول/ديسمرب  .2011وخلقت
كال من هذه التحوالت املختلفة مواطن ضعف مالية وسياسية وأمنية
التي ،إن مل تراعى جيدا ً ،ميكن أن تكون ذات آثار ضارة .فعىل سبيل املثال،
يف أثناء تويل مهمة تدريب الرشطة من وزارة الدفاع ( ،)DoDفإن وزارة
الخارجية ستويل إدارة املسئوليات والسياسية الجسيمة وعليها أن تقوم
بذلك يف وجود أقل من  200فرد مخصصينن للمهمة .وسيتم تنفيذ برنامج
تنمية الرشطة ( )PDPيف البيئة األمنية التي ال تزال هشة ،والعمل عن
كثب مع وزير الداخلية الذي مل يعني بعد ،والذي سيرشف عىل الرشطة
العراقية .وحتى منتصف نيسان/أبريل ،مل يكن أليا من وزارة الداخلية وال
وزارة الدفاع وزير.

ﻋﺪﺓ ﺗﻔﺠﻴﺮﺍﺕ ﺗﺪﻣﺮ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ

٢٠٠٩/٨/٧
ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺠﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﳌﻮﺻﻞ
ﺗﻘﺘﻞ ﻭﲡﺮﺡ

٢٠١١/١٢/٢
ﺗﻔﺠﻴﺮ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﻱ ﻟﻠﺤﺠﺎﺝ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻳﻘﺘﻞ

٢٠١١/٢٧/١

٢٠١٠/١٤/١
ﻋﺪﺓ ﺗﻔﺠﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﻒ
ﺗﻘﺘﻞ

٢٧
ﻭﺗﺼﻴﺐ
١١١

٢٠١١/٢٤/١
ﻋﺪﺓ ﺗﻔﺠﻴﺮﺍﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻔﺨﺨﺔ ﻓﻲ
ﻛﺮﺑﻼﺀ ﺗﻘﺘﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ

٣٠
١٠٠

ﻭﺗﺼﻴﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ

٢٠١١/٢٠/١
ﻋﺪﺓ ﺗﻔﺠﻴﺮﺍﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻔﺨﺨﺔ ﻓﻲ
ﻛﺮﺑﻼﺀ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﳊﺠﺎﺝ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺗﻘﺘﻞ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ

٥٠
ﻭﺗﺼﻴﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
١٥٠

ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻻﺕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻗﺪ ﺍﻧﺨﻔﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺗﻬﺪﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻟﺘﻌﻄﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ .ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ
ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻓﻲ  ٢٠٠٦ﻭ  ٢٠٠٧ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻣﺮﺕ ﻣﺒﺎﻥ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ  ٢٠٠٨ﻭ  ٢٠٠٩ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻗﻞ ﺣﺪﻭﺛﺎ ﻭﺃﻗﻞ ﻓﺘﻜﺎ .ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺮﻫﻴﺐ ﻭﺍﻏﺘﻴﺎﻝ
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﲔ ﻗﺪ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ.
ﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﺭﻓﻴﻌﻲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻓﻲ ﺍﳉﻴﺶ ﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻝ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﶈﺎﻭﻻﺕ ﻧﺎﺟﺤﺔ .ﻭﻓﻲ ﻳﻮﻡ  ٨ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ  ،٢٠١١ﻗﺘﻞ ﻋﻤﻴﺪ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻧﻔﺠﺮﺕ ﻋﺒﻮﺓ ﻧﺎﺳﻔﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻘﺮ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﻓﻲ ﻏﺮﺏ ﺑﻐﺪﺍﺩ .ﻭﻓﻲ  ٢١ﻧﻴﺴﺎﻥ/ﺃﺑﺮﻳﻞ ،ﳒﺎ
ﺭﺋﻴﺲ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﺎﻟﻜﺎﺩ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﻠﺤﻮﻥ ﺍﻏﺘﻴﺎﻟﻪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ
ﻳﻐﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ.

ﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻻﺕ ,ﺍﶈﺎﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ٢٠١١/٣–٢٠١٠/٨ ,

ﺍﶈﺎﻭﻻﺕ
ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ

ﺁﺏ/ﺃﻏﺴﻄﺲ

ﺃﻳﻠﻮﻝ/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ/ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ
ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻭﻝ/ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ
ﺷﺒﺎﻁ/ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ

ﻋﻤﻞ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻹﻃﻔﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﻗﻨﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻓﻲ  ٢٦ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ/ﻳﻮﻟﻴﻮ٢٠١٠ ،
) .ﺭﻭﻳﺘﺮﺯ/ﺳﺪ ﺷﻠﺶ(

ﺁﺫﺍﺭ/ﻣﺎﺭﺱ

