الربع السنوي الحايل عن  -تصورات قادة إعادة الإعمار عن برنامج الاستجابة
الطارئة للقائد في العراق .لهذا التقرير ،أعد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق استبيان واسع النطاق حول الربنامج األمرييك إلعادة اإلعامر ،وال سيام
برنامج االستجابة الطارئة للقائد ،وقام بتوزيعه عىل الجيش األمرييك والقادة
املدنيني .أظهرت النتائج أن القضايا الهيكلية املستمرة تعرقل التنسيق بني
الوكاالت ،وغالبا ما تؤثر سلبا عىل الفرتة الزمنية املحددة للمرشوع والنتائج ،وهذا
النجاح كان من املرجح أن يحدث يف فرتة سابقة لهذا إذا ما أرشك مديري عمليات
إعادة اإلعامر املسؤولني العراقيني املحليني يف عملية التخطيط.
عمليات تدقيق المفتش العام الخاص إلعادة
إعمار العراق
نرش املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق  210من تقارير التدقيق حتى
هذا التاريخ .ويف هذا الربع السنوي ،أصدر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق تدقيقه الشامل الخامس حول صندوق تنمية العراق ( .)DFIوقد درس
التدقيق حوايل  1.100من عمليات التحويالت اإللكرتونية لألموال ( )EFTsبقيمة
إجاملية تبلغ حوايل  5.9مليار دوالر والتي قدمت بتوجيه سلطة االئتالف املؤقتة
يف  2003و  2004لتمويل مرشوعات إعادة اإلعامر .يف حني حصل املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق عىل معظم املستندات املطلوبة لعمليات التحويل
اإللكرتونية التي متت يف العام  ،2003إال أن عددًا كبريا من الوثائق للعام 2004
كانت مفقودة .فعىل سبيل املثال ،كان هناك  ٪94.4من املستندات الداعمة ملبلغ
 40.4مليون دوالر من املبالغ التي دفعت لتمويل الحج للعراقيني مفقودة ،و٪37
من املستندات الداعمة ملبلغ  15.8مليون دوالر الخاصة مبدفوعات الحصول عىل
األسمدة واملبيدات الحرشية مفقودة .ويف حني أن املفتش العام الخاص إلعادة
إعامر العراق مل يتوصل إىل وقوع أي نشاط إجرامي ،إال أن قلّة توفّر الوثائق
تضيف مخاوف فعليّة بشأن إدارة صندوق تنمية العراق يف  2003و.2004
قيّمت تقارير تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق األخرى يف
هذا الربع ما ييل:
• تقدم وزارة اخلارجية في تنفيذ توصيات املفتش العام اخلاص
إلعادة إعمار العراق في معاجلة الضوابط اإلدارية لصندوق
االستجابة السريعة ( .)QRFوردًا عىل هذا التقرير الخاص
باملتابعة حول عملية تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف
نيسان/أبريل  ،2011ذكرت وزارة الخارجية أنها نفذت توصيات املفتش العام
لتحسني الضوابط الداخلية عىل صندوق االستجابة الرسيعة ،ولكنها مل تقدم
أي دليل يدعم هذا اإلدعاء .يعمل مكتب املفتش العام يعمل عىل إصدار
تقرير تدقيق باملتابعة.
خطط إنفاق صندوق قوات األمن العراقية ( )ISFFللسنوات املالية - 2011
 .2012استعرض هذا التقرير وضع  1.5مليار دوالر خصصت لصندوق قوات
األمن العراقية يف العام  ،2011ووجد أن مكتب التعاون األمني العراقي التزم
بحوايل  243.1مليون دوالر حتى تاريخ  20آذار/مارس  .2012وخلص املفتش
العام الخاص إلعادة إعامر العراق إىل أن التحديات القامئة يف التزام صندوق
قوات األمن العراقية تجعل من املحتمل أن يتم ترك بعض األموال غري ملتزم
بها بحلول  30أيلول/سبتمرب عام  ،2012وهو التاريخ الذي تنتهي فيه صالحية
األموال.

• إنهاء عقود فيلق املهندسني باجليش األمريكي (.)USACE
قرر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق إىل عدم وجود التزامات غري
مصفاة باقية يف العقود الـ  55املنتهية الخاصة بفيلق املهندسني بالجيش
األمرييك التي جرى استعراضها يف تقرير التدقيق.
تحقيقات المفتش العام إلعادة إعمار العراق
منذ العام  ،2004أسفرت تحقيقات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق،
والتي ال تزال تجري يف تعاون وثيق مع وكاالت تنفيذ القانون األخرى ،عن 86
الئحة اتهام ،و 66من اإلدانات ،وأكرث من  175مليون دوالر من العقوبات املالية
التي أمرت بها املحاكم .وشملت إنجازات تحقيق هذا الربع السنوي ما ييل:
	•الحكم عىل زوجة رائد سابق يف الجيش األمرييك بالسجن ملدة ست سنوات
لدورها يف مخطط رشوة واسع النطاق ضم زوجها (وأمرت أيضا مبصادرة سلع
تبلغ قيمتها أكرث من  21مليون دوالر)
	•الحكم عىل متعاقد سابق يف الجيش األمرييك بالسجن ملدة ثالث سنوات
وثالثة أشهر وسنة واحدة من اإلفراج املرشوط عن دوره يف نظام الرشوة
وغسيل األموال (وأمرت املحكمة أيضا مبصادرة نحو  15.8مليون دوالر نقدا
ويف صورة سلع وممتلكات)
	•الحكم عىل رقيب أول يف البحرية األمريكية بالسجن  18شه ًرا بتهمة التآمر
لرسقة املولدات الكهربائية من قاعدة أمريكية يف العراق وبيعها يف السوق
السوداء املحلية
	•اتهام ثالثة ضباط سابقني من متعاقدي وزارة الدفاع األمريكية وزوجة أحد
الضباط ،وأربعة من الرعايا األجانب لدورهم املزعوم يف مخطط باالحتيال
وغسيل األموال لعقود مشاريع إعادة اإلعامر يف العراق
	•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
حتى تاريخ  15نيسان/أبريل ،كان املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
ورشكائه يف أعامل التحقيق يعملون عىل  110قضية مفتوحة.
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بعد الفجر الجديد
شهد شهر آذار/مارس  2012الذكرى السنوية التاسعة لبدء التدخل الذي قادته
الواليات املتحدة والذي أطاح بنظام صدام حسني .ويف هذا الربع ،اتخذ العراق
خطوة هامة أخرى نحو االنضامم مجددًا إىل املجتمع الدويل ،واستضاف بنجاح
االجتامع  33لقمة جامعة الدول العربية يف أواخر آذار/مارس .ومتت فاعليات هذا
الحدث الذي عقد يف بغداد يف ظل حملة أمنية عىل أعىل مستوى يف املدينة يف
ج ّو خا ٍل إىل حد كبري من أعامل العنف .وكان من بني الحضور أمري دولة الكويت
وكبار املسؤولني من الحكومات الجديدة الليبية والتونسية .ويف حني بدا هذا
كإنجاز غري مسبوق ،إال أ ّن سلسلة من القضايا املحلية الكبرية ال تزال متثل تهديدًا
الستقرار الحكومة العراقية ( ،)GOIوالتي منها:
• قضية الهاشمي .يف منتصف كانون األول/ديسمرب  ،2011أصدرت
الحكومة العراقية مذكرة اعتقال بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي ،وهو
عضو من العرب السنة ضمن تحالف العراقية ،وذلك بناء عىل اتهامات بأنه
وموظفيه تواطئوا يف عدة مؤامرات اغتيال .وسافر الهاشمي يف هذا الربع
السنوي ،الذي طلب الحامية من سلطات إقليم كردستان ،يف زيارات علنية
جدًا إىل قطر واململكة العربية السعودية وتركيا.
• عالقات احلكومة العراقية مع حكومة إقليم كردستان.
تفاقمت العالقات بني الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان مبوجب
قرار حكومة إقليم كردستان يف  1نيسان/أبريل بوقف صادرات النفط .وذكرت
حكومة إقليم كردستان أنها أقدمت عىل هذه الخطوة كرد فعل عىل فشل
الحكومة العراقية املزعوم يف الوفاء بالتزاماتها بتقديم املدفوعات عن 10
أشهر ،والتي تدعي حكومة إقليم كردستان بأنها تصل إىل نحو  1.5مليار
دوالر .وعالوة عىل ذلك ،استمر الخالف حول القواعد األساسية لتنظيم قطاع
النفط والغاز يف العراق ال يزال عاملاً عىل تأجيج الخالفات بني الحكومة
العراقية وحكومة إقليم كردستان .وكذلك استمرت حالة عدم اليقني حول ما
إذا كانت رشكات النفط الدولية العاملة يف الجنوب ،مثل رشكة إكسون موبيل،
ميكنها أن تعمل يف حقول يف منطقة إقليم كردستان .ويف غياب إقرار القوانني
التي ميكنها حل هذه املسائل القانونية وغريها ،فإن هذه النزاعات الخطرية
واملوهنة ستستمر.
• اخلدمات العامة .يشري االقرتاع األخري إىل أن الجامهري العراقية ال تزال
منزعجة من عدم كفاية الخدمات العامة يف البالد .وقال تقرير أصدرته
مؤسسة غالوب يف آذار/مارس  2012أن هناك  ٪18فقط من الذين شملهم
االستطالع يف أيلول/سبتمرب  2011راضون عن حالة الطرق والطرق الرسيعة
(منخفضة عن نسبة  ٪46يف أوائل عام  ،)2009و ٪25راضون عن توافر
الرعاية الصحية الجيدة (منخفضة عن نسبة  ٪34يف أوائل عام  ،)2009و٪34
راضون عن النظام املدريس (منخفضة عن  ٪66يف أوائل عام .)2009
النفط والكهرباء :سجالت جديدة،
وتحديات مستمرة
ذكرت وزارة النفط أن صادرات النفط بلغت متوسط  2.32مليون برميل يوميًا يف
آذار/مارس ،وهو رقم قيايس يس ّجل ألول مرة يف شهر بعد عام  .2003إمدادات
الكهرباء يف الشبكة الوطنية وصلت أيضً ا إىل مستوى مرتفع جديد يف هذا الربع،
والتي بلغت متوسطما يقرب من  7.918ميغاوات .ولتتمكن الحكومة العراقية
من مواصلة املحافظة والبناء عىل هذه اإلنجازات ،يجب العمل عىل سلسلة من

قوات األمن العراقية في موكب في بغداد ،كانون الثاني/يناير ( .2012صورة احلكومة العراقية)

مشاريع البنية التحتية الجديدة يف كل من القطاعني يف الوقت القريب ،مبا يف
ذلك توفري أكرث من أربعة مرافق مرايس نقطة واحدة لتحميل النفط عىل السفن
الناقلة للنفط ،ويف مجمعات التخزين اإلضافية ،وبناء العرشات من منشآت توليد
الطاقة الكهربائية املؤ ّجلة.
مهمة الواليات المتحدة في العراق
ذكرت السفارة األمريكية يف بغداد أن عدد العاملني يف دعم مهمة العراق
انخفضت بنسبة  ٪8يف هذا الربع السنوي ،حيث انخفضت من نحو  14.000إىل
 ،12.755حوايل  ٪89منهم من املتعاقدين .ويف شباط/فرباير ،رصح نائب وزيرة
الخارجية توماس نيدز أن هذه التخفيضات من املرجح أن تستمر ألن السفارة ال
تزال تعمل عىل "تقليل حجم" عملياتها.
برنامج تطوير الشرطة
يف هذا الربع السنوي ،ذكرت السفارة أنها ستوقف العمليات يف أكرب مواقع
برنامج تطوير الرشطة الثالثة (" )PDPاملواقع املحورية" ،مجمع أكادميية رشطة
بغداد ( ،)BPAXبحلول نهاية السنة املالية .وسوف تنتقل العمليات إىل املنشآت
التي تسيطر عليها وزارة الخارجية ( )DoSداخل املنطقة الدولية األمنة نسبيًا.
ومن األرجح أن ينتقل مجمع أكادميية الرشطة ،والذي استثمرت فيه وزارة
الخارجية بالفعل موارد كبرية ،إىل الحكومة العراقية .سوف تدرس تكلفة هذه
الخطوة وتأثريها عىل برنامج تطوير الرشطة يف تقرير تدقيق املفتش العام
املقبل.
الدروس المستفادة ،وتقارير المفتش العام
الخاص إلعادة إعمار العراق الخاصة
أصدر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق تقريره السابع عن الدروس
املستفادة من إعادة إعمار العراق :الدروس المستفادة من التحقيقات-2004 ،
 .2012يقدم التقرير  10دروس رئيسية مستفادة من تحقيقات املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق التي امتدت ألكرث من  8سنوات وأكرث من  600من
القضايا ،ويقرتح  7أفضل مامرسات ميكن أن تحسن من أعامل التحقيق يف تحقيق
االستقرار يف املستقبل ،وعمليات إعادة اإلعامر.
كام أصدر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق تقريره الخاص األول يف

الربع السنوي الحايل عن  -تصورات قادة إعادة الإعمار عن برنامج الاستجابة
الطارئة للقائد في العراق .لهذا التقرير ،أعد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق استبيان واسع النطاق حول الربنامج األمرييك إلعادة اإلعامر ،وال سيام
برنامج االستجابة الطارئة للقائد ،وقام بتوزيعه عىل الجيش األمرييك والقادة
املدنيني .أظهرت النتائج أن القضايا الهيكلية املستمرة تعرقل التنسيق بني
الوكاالت ،وغالبا ما تؤثر سلبا عىل الفرتة الزمنية املحددة للمرشوع والنتائج ،وهذا
النجاح كان من املرجح أن يحدث يف فرتة سابقة لهذا إذا ما أرشك مديري عمليات
إعادة اإلعامر املسؤولني العراقيني املحليني يف عملية التخطيط.
عمليات تدقيق المفتش العام الخاص إلعادة
إعمار العراق
نرش املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق  210من تقارير التدقيق حتى
هذا التاريخ .ويف هذا الربع السنوي ،أصدر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر
العراق تدقيقه الشامل الخامس حول صندوق تنمية العراق ( .)DFIوقد درس
التدقيق حوايل  1.100من عمليات التحويالت اإللكرتونية لألموال ( )EFTsبقيمة
إجاملية تبلغ حوايل  5.9مليار دوالر والتي قدمت بتوجيه سلطة االئتالف املؤقتة
يف  2003و  2004لتمويل مرشوعات إعادة اإلعامر .يف حني حصل املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق عىل معظم املستندات املطلوبة لعمليات التحويل
اإللكرتونية التي متت يف العام  ،2003إال أن عددًا كبريا من الوثائق للعام 2004
كانت مفقودة .فعىل سبيل املثال ،كان هناك  ٪94.4من املستندات الداعمة ملبلغ
 40.4مليون دوالر من املبالغ التي دفعت لتمويل الحج للعراقيني مفقودة ،و٪37
من املستندات الداعمة ملبلغ  15.8مليون دوالر الخاصة مبدفوعات الحصول عىل
األسمدة واملبيدات الحرشية مفقودة .ويف حني أن املفتش العام الخاص إلعادة
إعامر العراق مل يتوصل إىل وقوع أي نشاط إجرامي ،إال أن قلّة توفّر الوثائق
تضيف مخاوف فعليّة بشأن إدارة صندوق تنمية العراق يف  2003و.2004
قيّمت تقارير تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق األخرى يف
هذا الربع ما ييل:
• تقدم وزارة اخلارجية في تنفيذ توصيات املفتش العام اخلاص
إلعادة إعمار العراق في معاجلة الضوابط اإلدارية لصندوق
االستجابة السريعة ( .)QRFوردًا عىل هذا التقرير الخاص
باملتابعة حول عملية تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف
نيسان/أبريل  ،2011ذكرت وزارة الخارجية أنها نفذت توصيات املفتش العام
لتحسني الضوابط الداخلية عىل صندوق االستجابة الرسيعة ،ولكنها مل تقدم
أي دليل يدعم هذا اإلدعاء .يعمل مكتب املفتش العام يعمل عىل إصدار
تقرير تدقيق باملتابعة.
خطط إنفاق صندوق قوات األمن العراقية ( )ISFFللسنوات املالية - 2011
 .2012استعرض هذا التقرير وضع  1.5مليار دوالر خصصت لصندوق قوات
األمن العراقية يف العام  ،2011ووجد أن مكتب التعاون األمني العراقي التزم
بحوايل  243.1مليون دوالر حتى تاريخ  20آذار/مارس  .2012وخلص املفتش
العام الخاص إلعادة إعامر العراق إىل أن التحديات القامئة يف التزام صندوق
قوات األمن العراقية تجعل من املحتمل أن يتم ترك بعض األموال غري ملتزم
بها بحلول  30أيلول/سبتمرب عام  ،2012وهو التاريخ الذي تنتهي فيه صالحية
األموال.

• إنهاء عقود فيلق املهندسني باجليش األمريكي (.)USACE
قرر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق إىل عدم وجود التزامات غري
مصفاة باقية يف العقود الـ  55املنتهية الخاصة بفيلق املهندسني بالجيش
األمرييك التي جرى استعراضها يف تقرير التدقيق.
تحقيقات المفتش العام إلعادة إعمار العراق
منذ العام  ،2004أسفرت تحقيقات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق،
والتي ال تزال تجري يف تعاون وثيق مع وكاالت تنفيذ القانون األخرى ،عن 86
الئحة اتهام ،و 66من اإلدانات ،وأكرث من  175مليون دوالر من العقوبات املالية
التي أمرت بها املحاكم .وشملت إنجازات تحقيق هذا الربع السنوي ما ييل:
	•الحكم عىل زوجة رائد سابق يف الجيش األمرييك بالسجن ملدة ست سنوات
لدورها يف مخطط رشوة واسع النطاق ضم زوجها (وأمرت أيضا مبصادرة سلع
تبلغ قيمتها أكرث من  21مليون دوالر)
	•الحكم عىل متعاقد سابق يف الجيش األمرييك بالسجن ملدة ثالث سنوات
وثالثة أشهر وسنة واحدة من اإلفراج املرشوط عن دوره يف نظام الرشوة
وغسيل األموال (وأمرت املحكمة أيضا مبصادرة نحو  15.8مليون دوالر نقدا
ويف صورة سلع وممتلكات)
	•الحكم عىل رقيب أول يف البحرية األمريكية بالسجن  18شه ًرا بتهمة التآمر
لرسقة املولدات الكهربائية من قاعدة أمريكية يف العراق وبيعها يف السوق
السوداء املحلية
	•اتهام ثالثة ضباط سابقني من متعاقدي وزارة الدفاع األمريكية وزوجة أحد
الضباط ،وأربعة من الرعايا األجانب لدورهم املزعوم يف مخطط باالحتيال
وغسيل األموال لعقود مشاريع إعادة اإلعامر يف العراق
	•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
حتى تاريخ  15نيسان/أبريل ،كان املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
ورشكائه يف أعامل التحقيق يعملون عىل  110قضية مفتوحة.
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بعد الفجر الجديد
شهد شهر آذار/مارس  2012الذكرى السنوية التاسعة لبدء التدخل الذي قادته
الواليات املتحدة والذي أطاح بنظام صدام حسني .ويف هذا الربع ،اتخذ العراق
خطوة هامة أخرى نحو االنضامم مجددًا إىل املجتمع الدويل ،واستضاف بنجاح
االجتامع  33لقمة جامعة الدول العربية يف أواخر آذار/مارس .ومتت فاعليات هذا
الحدث الذي عقد يف بغداد يف ظل حملة أمنية عىل أعىل مستوى يف املدينة يف
ج ّو خا ٍل إىل حد كبري من أعامل العنف .وكان من بني الحضور أمري دولة الكويت
وكبار املسؤولني من الحكومات الجديدة الليبية والتونسية .ويف حني بدا هذا
كإنجاز غري مسبوق ،إال أ ّن سلسلة من القضايا املحلية الكبرية ال تزال متثل تهديدًا
الستقرار الحكومة العراقية ( ،)GOIوالتي منها:
• قضية الهاشمي .يف منتصف كانون األول/ديسمرب  ،2011أصدرت
الحكومة العراقية مذكرة اعتقال بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي ،وهو
عضو من العرب السنة ضمن تحالف العراقية ،وذلك بناء عىل اتهامات بأنه
وموظفيه تواطئوا يف عدة مؤامرات اغتيال .وسافر الهاشمي يف هذا الربع
السنوي ،الذي طلب الحامية من سلطات إقليم كردستان ،يف زيارات علنية
جدًا إىل قطر واململكة العربية السعودية وتركيا.
• عالقات احلكومة العراقية مع حكومة إقليم كردستان.
تفاقمت العالقات بني الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان مبوجب
قرار حكومة إقليم كردستان يف  1نيسان/أبريل بوقف صادرات النفط .وذكرت
حكومة إقليم كردستان أنها أقدمت عىل هذه الخطوة كرد فعل عىل فشل
الحكومة العراقية املزعوم يف الوفاء بالتزاماتها بتقديم املدفوعات عن 10
أشهر ،والتي تدعي حكومة إقليم كردستان بأنها تصل إىل نحو  1.5مليار
دوالر .وعالوة عىل ذلك ،استمر الخالف حول القواعد األساسية لتنظيم قطاع
النفط والغاز يف العراق ال يزال عاملاً عىل تأجيج الخالفات بني الحكومة
العراقية وحكومة إقليم كردستان .وكذلك استمرت حالة عدم اليقني حول ما
إذا كانت رشكات النفط الدولية العاملة يف الجنوب ،مثل رشكة إكسون موبيل،
ميكنها أن تعمل يف حقول يف منطقة إقليم كردستان .ويف غياب إقرار القوانني
التي ميكنها حل هذه املسائل القانونية وغريها ،فإن هذه النزاعات الخطرية
واملوهنة ستستمر.
• اخلدمات العامة .يشري االقرتاع األخري إىل أن الجامهري العراقية ال تزال
منزعجة من عدم كفاية الخدمات العامة يف البالد .وقال تقرير أصدرته
مؤسسة غالوب يف آذار/مارس  2012أن هناك  ٪18فقط من الذين شملهم
االستطالع يف أيلول/سبتمرب  2011راضون عن حالة الطرق والطرق الرسيعة
(منخفضة عن نسبة  ٪46يف أوائل عام  ،)2009و ٪25راضون عن توافر
الرعاية الصحية الجيدة (منخفضة عن نسبة  ٪34يف أوائل عام  ،)2009و٪34
راضون عن النظام املدريس (منخفضة عن  ٪66يف أوائل عام .)2009
النفط والكهرباء :سجالت جديدة،
وتحديات مستمرة
ذكرت وزارة النفط أن صادرات النفط بلغت متوسط  2.32مليون برميل يوميًا يف
آذار/مارس ،وهو رقم قيايس يس ّجل ألول مرة يف شهر بعد عام  .2003إمدادات
الكهرباء يف الشبكة الوطنية وصلت أيضً ا إىل مستوى مرتفع جديد يف هذا الربع،
والتي بلغت متوسطما يقرب من  7.918ميغاوات .ولتتمكن الحكومة العراقية
من مواصلة املحافظة والبناء عىل هذه اإلنجازات ،يجب العمل عىل سلسلة من

قوات األمن العراقية في موكب في بغداد ،كانون الثاني/يناير ( .2012صورة احلكومة العراقية)

مشاريع البنية التحتية الجديدة يف كل من القطاعني يف الوقت القريب ،مبا يف
ذلك توفري أكرث من أربعة مرافق مرايس نقطة واحدة لتحميل النفط عىل السفن
الناقلة للنفط ،ويف مجمعات التخزين اإلضافية ،وبناء العرشات من منشآت توليد
الطاقة الكهربائية املؤ ّجلة.
مهمة الواليات المتحدة في العراق
ذكرت السفارة األمريكية يف بغداد أن عدد العاملني يف دعم مهمة العراق
انخفضت بنسبة  ٪8يف هذا الربع السنوي ،حيث انخفضت من نحو  14.000إىل
 ،12.755حوايل  ٪89منهم من املتعاقدين .ويف شباط/فرباير ،رصح نائب وزيرة
الخارجية توماس نيدز أن هذه التخفيضات من املرجح أن تستمر ألن السفارة ال
تزال تعمل عىل "تقليل حجم" عملياتها.
برنامج تطوير الشرطة
يف هذا الربع السنوي ،ذكرت السفارة أنها ستوقف العمليات يف أكرب مواقع
برنامج تطوير الرشطة الثالثة (" )PDPاملواقع املحورية" ،مجمع أكادميية رشطة
بغداد ( ،)BPAXبحلول نهاية السنة املالية .وسوف تنتقل العمليات إىل املنشآت
التي تسيطر عليها وزارة الخارجية ( )DoSداخل املنطقة الدولية األمنة نسبيًا.
ومن األرجح أن ينتقل مجمع أكادميية الرشطة ،والذي استثمرت فيه وزارة
الخارجية بالفعل موارد كبرية ،إىل الحكومة العراقية .سوف تدرس تكلفة هذه
الخطوة وتأثريها عىل برنامج تطوير الرشطة يف تقرير تدقيق املفتش العام
املقبل.
الدروس المستفادة ،وتقارير المفتش العام
الخاص إلعادة إعمار العراق الخاصة
أصدر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق تقريره السابع عن الدروس
املستفادة من إعادة إعمار العراق :الدروس المستفادة من التحقيقات-2004 ،
 .2012يقدم التقرير  10دروس رئيسية مستفادة من تحقيقات املفتش العام
الخاص إلعادة إعامر العراق التي امتدت ألكرث من  8سنوات وأكرث من  600من
القضايا ،ويقرتح  7أفضل مامرسات ميكن أن تحسن من أعامل التحقيق يف تحقيق
االستقرار يف املستقبل ،وعمليات إعادة اإلعامر.
كام أصدر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق تقريره الخاص األول يف

