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 تكاليف مشروع االستجابة الطارئة للقائد ، حسب النوع واحملافظة
باملليون دوالر

•   حتى تاريخ ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، قامت القوات األمريكية يف العراق 
بااللتزام �بلغ٣٦٧٥  مليون دوالر (٩٤٪) من ٣٨٩١ مليون دوالر 

املخصصة لربنامج االستجابة الطارئة للقائد يف العراق، وذلك وفقا لبيانات 
برنامج االستجابة الطارئة للقائد عىل أعىل مستوى املقدمة من مكتب 
ميزانية جيش الواليات املتحدة. وأيضا وحتى تاريخ٣٠  أيلول/سبتمرب 

٢٠١٠، كانت القوات االمريكية يف العراق قد أنفقت ٣٥٦٠ مليون 
دوالر(٩٧٥) من األموال امللتزم بها؛ و´ يتم انفاق ١١٥ مليون دوالر من 

األموال امللتزم بها حتى اآلن.
•   تحتوي قادة بيانات نظام إدارة إعادة إع¼ر العراق (IRMS) عىل 

مجموعة أشمل من بيانات برنامج االستجابة الطارئة للقائد عىل مستوى 
املشاريع الفردية، عىل الرغم من انقطاعها بتاريخ ١ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠. 

ويدرج يف قاعدة البيانات هذه السجالت الصالحة لالستخدام عن 
املشاريع التي Ëولها برنامج االستجابة الطارئة للقائد البالغة ٣٥٥٤٢  
مرشوع من اعت¼دات الواليات املتحدة، بكلفة إج¼لية تقدر ٣٤٤٩ 

مليون دوالر -- ما يقرب من ٩٤ ٪ من االلتزامات التي ذكرها مكتب 

ميزانية الجيش. التحليل املقدم يف هذا اإلدراج يعتمد يف املقام األول 
عىل قاعدة بيانات نظام إدارة إعادة إع¼ر العراق.

•   يتفق املفتش العام الخاص إلعادة إع¼ر العراق والقوات االمريكية يف 
العراق عىل أن نظام إدارة إعادة إع¼ر العراق مقترص من ناحية الدقة 

واالكت¼ل بناء عىل إدخاالت الشعب األمريكية يف النظام. ووفقا للقوات 
األمريكية يف العراق فإنه سيكون أكØ دقة لو تم استخدام نظام تتبع 
مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد التابع للقوات األمريكية يف 

العراق لتعقب التحليل التاريخي. ومع ذلك، فإنه وألي سنة مالية 
محددة فإن نظام تتبع مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد التابع 

للقوات األمريكية يف العراق  يرصد االعت¼دات الالزمة لتلك السنة 
املالية. والحقيقة أن إنشاء مجموعة بيانات كاملة تتطلب مطابقة 
تفاصيل املرشوع من نظام تتبع مشاريع برنامج االستجابة الطارئة 

للقائد التابع للقوات األمريكية يف العراق مع السجالت املالية املقدمة 
من مكتب ميزانية الجيش. وقد حدد املفتش العام الخاص إلعادة إع¼ر 

العراق العقبات املحتملة التي يصعب حلها إلنشاء قاعدة بيانات 
جديدة بواسطة هذه الطريقة؛ وملزيد من التفاصيل، انظر الباب٢  من 

هذا التقرير ربع السنوي.

تكاليف مشروع االستجابة الطارئة للقائد، حسب احملافظة

•   مشاريع برنامج االستجابة الطارئة 
للقائد لصالح بغداد ßثل حوايل 

ثلث جميع التكاليف.
•   ثالث محافظات (بغداد واألنبار 

والبرصة) ßثل أكØ من نصف جميع 
تكاليف برنامج االستجابة الطارئة 

للقائد.
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•   قبل التدفق، أكØ من نصف جميع االلتزامات كانت للمشاريع يف 
فئات مشاريع ثالثة هي : املياه والرصف الصحي والنقل والكهرباء.
•   خالل زيادة عدد القوات،وكان ٥٥ ٪ من جميع التزامات برنامج 

 èاالستجابة الطارئة للقائد يف محافظة صالح الدين ملشاريع التداب
الوقائية.

•   يف املجموع، تم انفاق ٦٥ مليون دوالر عىل مشاريع التدابè الوقائية 
يف صالح الدين، مقابل ٢١٣ مليون دوالر يف بغداد و ٦٧ مليون دوالر 

 èيف محافظة دياىل. وكان نصيب الفرد من االنفاق بشأن التداب
الوقائية يف صالح الدين (٥٤ دوالر) يف املرتبة الثانية بعد ßيم (٥٨ 

دوالر).

صالح الدين

•   •   ßثل حسابات محافظة األنبار ٤٥٠,٨ مليون دوالر (١٣ ٪)  
من جميع التزامات برنامج االستجابة الطارئة للقائد، ولكن 
ßثل ما يقرب من نصف جميع االلتزامات يف فئة املرشوع 

الخاصة �دفوعات التعزية.
•   قدمت القوات األمريكية يف العراق ١٢٫٤ مليون دوالر يف 
مدفوعات خسائر املعركة يف محافظة االنبار، أكØ من أي 

محافظة أخرى.
•   عىل مدى فرتة الربنامج، كان ملحافظة االنبار أعىل التزامات 

من برنامج االستجابة الطارئة للقائد : �توسط ٣٠٣ دوالر للفرد 
مقابل متوسط قدره ١١٦ دوالر للفرد الواحد عىل مستوى 

العراق.  صالح الدين (٢١٥ دوالر للفرد) ودياىل (٢١٤ دوالر) 
.ðالتاليت ðللفرد كانا هم املرتبت

األنبار

وضع برنامج االستجابة الطارئة للقائد، حسب السنة املالية، حتى تاريخ 9/30/2010
باملليار دوالر

تأسس برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
لتمكð القادة من التعامل مع متطلبات 

اإلغاثة اإلنسانية العاجلة أو متطلبات 
إعادة اإلع¼ر العاجلة داخل املنطقة 

الخاضعة ملسؤوليتهم من خالل تنفيذ 
الربامج التي من شأنها تقديم املساعدة 

.ðاملبارشة للسكان األصلي
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شاريع
 امل

املياه والصرف الصحي ٢٦٥ ٧٦ ٧٨ ٣٤ ٣٦ ٣٨ ٣٠ ٢٦ ١٩ ١٤ ٦ ١٤ ٦ ٨ ١٣ ١٧ ١ ٣ ٠ ٦٨٣ ٣,٩١٦

التعليم والر عاية الصحية والقانون واحلكم ١٤٩ ٨٢ ٣٥ ٣٨ ٤٠ ٦١ ١٧ ٢٣ ١٧ ٢١ ٤٣ ٦ ١٠ ١١ ٧ ٢ ٦ ٤ ٢ ٥٧٣ ٦,٤٩٢

التدابير الوقائية ٢١٣ ٢١ ١٠ ٦٧ ٦٥ ١٠ ٥٢ ٤٢ ٣ ٧ ٣ ١ ٤ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٠١ ٣,٥٩٤

النقل واالتصاالت ١٠٣ ٦٠ ٤٣ ٢٣ ٣٤ ٤٣ ١١ ٢٦ ٦ ٧ ٥ ٨ ٤ ٥ ٣ ٢ ٢ ١ ٢ ٣٨٧ ٢,٥٥٨

الكهرباء ١٣٤ ٤٨ ٥٧ ١٤ ١٧ ١٤ ١٥ ٢٩ ١٦ ٨ ٤ ٧ ٧ ٠ ٥ ٤ ٣ ٢ ٠ ٣٨٣ ١,٩٥٥

أعمال النظافة املدنية ومركبات الدعم املدنية وإصالح البنية التحتية ١٣١ ٥٠ ١٤ ٢١ ٢٤ ٣٢ ٣١ ١١ ٩ ٩ ١ ٤ ٢ ١ ١ ٣ ٠ ١ ٠ ٣٤٧ ٤,٠٦٩

اخرى ٦٤ ٦٢ ٣٤ ٤٨ ١٩ ٢١ ٢٠ ١٩ ١٢ ٤ ٥ ٦ ١٣ ٦ ١ ٣ ١ ١ ٣ ٣٤٢ ٤,١١٩

٨٢ التحسينات االقتصادية واملالية واإلدارية ومدفوعات التعزية والبطل ٥٢ ٤ ١٣ ٢١ ١١ ١٥ ١٠ ٣ ٢ ٢ ٧ ٥ ٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤ ٢٣٣ ٨,٨٣٩

اإلجمالي ١,١٤٠ ٤٥١ ٢٧٤ ٢٥٨ ٢٥٦ ٢٣٠ ١٩٣ ١٨٦ ٨٥ ٧٢ ٦٨ ٥١ ٥١ ٣٧ ٣١ ٣٠ ١٣ ١٢ ١١ ٣,٤٤٩ ٣٥,٥٤٢

توزيع التكاليف، حسب نوع املشروع
باأللف دوالر

البصرة

 متوسط جميع
اآلخرين

تدفق الواليات املتحدة

 تكاليف مشروع االستجابة الطارئة للقائد الشهرية،
2010–2004
باملليون دوالر

•   متوسط قيمة املرشوع الواحد يف البرصة كان ٢٣٥،٥٢٩ 
 Øدوالر، وكانت املشاريع فقط يف السلي¼نية هي األك
تكلفة، يف املتوسط. وكان أكرب مرشوعð يف قطاع النفط
٩٫٩ :  مليون دوالر لتوفè سياج أمني و ٧٫١ مليون دوالر 
لغرض "إصالح اسرتاتيجية النفط الخام " وهو املرشوع 
الذي استمر أكØ من عام ونصف.
•   ارتفعت التزامات برنامج االستجابة الطارئة للقائد خالل 
فرتة الحرب األهلية وزيادة عدد القوات األمèكية وكانت 
منخفضة نسبيا خالل فرتة ما بعد التدفق.

البصرة

•   كانت٦٠ ٪ من جميع التزامات برنامج االستجابة الطارئة 
للقائد يف محافظة بغداد يف منطقة الرصافة (التي تشمل 
مدينة الصدر)، �ا يف ذلك مبلغ أكØ من ٢٠٠ مليون دوالر 
ملشاريع املياه والرصف الصحي.
•   حسابات محافظة بغداد ßثل٤٣ ٪ من جميع االلتزامات يف 
فئة املرشوع اتخاذ التدابè الوقائية. ومن هذه املشاريع، كان 
هناك ٦ منها تكلف أكØ من ١ مليون دوالر وتركز عىل بناء 
الجدران بð أحياء بغداد، �ا يف ذلك أكرب مرشوع يف قاعدة 
بيانات برنامج االستجابة الطارئة للقائد٢٠,٠  مليون دوالر 
للحواجز يف املنصور.

باملليون دوالر

شيعة

سنة

•   كان متوسط حجم املرشوع يف محافظة دياىل ٦٩,٠٨٤ دوالر، 
واملشاريع يف النجف فقط ذات تكلفة أقل، يف املتوسط.

•   أنفق أكØ من ١١٧,٠٠٠ دوالر  كل يوم يف محافظة دياىل خالل 
فرتة ما بعد تدفق القوات، وكان ملحافظة بغداد فقط أعىل 

معدل إنفاق خالل تلك الفرتة.
•   كانت حوايل ٢٦٪ من جميع التزامات برنامج االستجابة الطارئة 
للقائد يف محافظة دياىل ملشاريع تدابè وقائية، أكØ من أي فئة 
مرشوع أخرى. وقفزت االلتزامات خالل تدفق القوات ويف فرتة 

ما بعد التدفق إىل ٣٥٪ من مجموع انفاقات املحافظة، وقبل 
الطفرة ´ يكن هناك عمليا أي إنفاق يف فئة املرشوع هذا.

ديالى

بغداد

 قسم
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التزامات برنامج االستجابة الطارئة للقائد، حسب نوع 
املشروع، ومخصصات السنة املالية 

3,449.3 مليون دوالر، إجماالً

اإلدارة املالية بوزارة الدفاع تعتمد ٢٠ من فئات املشاريع لربنامج االستجابة الطارئة للقائد. ولغرض 
 øاù التحليل، فقد نظم املفتش العام الخاص إلعادة إع¼ر العراق فئات املرشوعات هذه إىل
مجموعات ممثلة (أدناه ويف الرسم البياø، عىل اليمð)، استنادا إىل غرض وخصائص املشاريع 

ضمن قاûة وزارة الدفاع األوسع.

املياه والرصف الصحي 
(٦٨٣،٢ دوالر): مشاريع 
تحسð تنقية املياه وتوزيعها، 
�ا يف ذلك تركيب اآلبار، 
ورشاء مضخات املياه، 
وإصالح مرافق معالجة 
املياه.

النقل (٣٥٧،٨ دوالر)، واالتصاالت 
السلكية والالسلكية (٢٩،٣ دوالر): 

مشاريع إلصالح الطرق والجسور 
والقنوات والتدابè لتثبيت ضوابط حركة 

املرور، ومشاريع إلصالح محطات 
التلفزيون واإلذاعة ورشاء معدات 

االتصاالت.

التعليم (٣٤٧،٨ دوالر)؛ الرعاية الصحية 
(١١٥،١ دوالر)، والقانون والحكم 
(١١٠،٥ دوالر): مشاريع إلصالح أو 
إعادة بناء املدارس واملرافق الطبية 
والحكومية، �ا يف ذلك املحاكم 
والسجون، ورشاء لوازم طبية ومدرسية.

الكهرباء (٣٨٢،٨ دوالر) : 
 ðمشاريع إلصالح أو تحس

اإلنتاج والتوزيع الكهرباþ، �ا 
يف ذلك رشاء املولدات 

الكهربائية ومشاريع الطاقة 
البديلة.

التحسينات االقتصادية واملالية، واإلدارية (١٣١،٤ 
دوالر)؛ دفعات التعذية (٥٦،٧ دوالر)، 

ومدفوعات خسائر املعركة (٤٥،٠ دوالر): املنح 
الفردية واملنح الصغèة لألع¼ل التجارية الصغèة؛ 

إصالح األرضار يف املمتلكات واملدفوعات لألفراد 
عن الوفاة أو اإلصابة الجسدية الناجمة عن 

عمليات الواليات املتحدة وقوات التحالف، أو 
قوات األمن العراقية.

أخرى (املساعدات اإلنسانية األخرى، 
ومرشوعات اإلع¼ر) (١٧١،٢ دوالر)؛ 
الزراعة (١٤٤،٩ دوالر)؛ إنتاج األغذية 
والتوزيع (٢٤،٥ دوالر)؛ مدفوعات 
املعتقلð املرسحð (١،٤ دوالر): 
 èمشاريع متنوعة، ومشاريع لتوف
الرضوريات األساسية للمرشدين، 
ومشاريع لزيادة اإلنتاج الزراعي و 
تحسð التوزيع؛ املدفوعات إىل 
الزوجð من قوات األمن العراقية 
الذين قتلوا خالل العمليات 
واملعتقلð املفرج عنهم.

أع¼ل النظافة املدنية (٢١٢،٩ دوالر)؛ 
مركبات الدعم املدنية (٢٥،٦ دوالر)، 

واصالح البنية التحتية املدنية (١٠٨،٧ 
دوالر): مشاريع لتنظيف املناطق 

العامة؛ رشاء أو تأجè السيارات 
للحكومة العراقية، وإصالح وترميم 

املباø املدنية أو الثقافية.

ً  باملليون دوالر، شهريا
2010–2004

ً  باملليون دوالر، شهريا
2010–2004

ً  باملليون دوالر، شهريا
2010–2004

ً  باملليون دوالر، شهريا
2010–2004

ً  باملليون دوالر، شهريا
2010–2004

ً  باملليون دوالر، شهريا
2010–2004

ً  باملليون دوالر، شهريا
2010–2004

التدابè الوقائية (٥٠٠،٥ دوالر): 
مشاريع لرتكيب سياج واإلضاءة 
والحواجز الواقية، �ا يف ذلك 
مناطق استبعاد خطوط األنابيب؛ 
برامج أبناء/بنات العراق، وحراس 
البنية التحتية الحيوية.

االلتزامات غير املنفقةاملنفقةاملنتهية

يف حزيران/يونيو ٢٠٠٧، بدأت القوات متعددة الجنسيات يف العراق (فيلق القوات املتعددة الجنسيات) يف استخدام أموال برنامج 
االستجابة الطارئة للقائد لتوظيف املؤيدين السلبيð واملتمردين السابقð لحراسة نقاط التفتيش واملباø، واألجزاء الرئيسية من األحياء 

يف العراق يف إطار برنامج أبناء العراق (أبناء العراق)، والذي يعد باملقارنة مع عوامل أخرى، له الفضل يف املساعدة عىل تخفيض 
املستوى العام للعنف. وتصنف نفقات أبناء العراق يف فئة مشاريع "التدابè الوقائية" يف نظام إدارة إعادة إع¼را لعراق.

تدقيقات املفتش العام الخاص إلعادة إع¼رالعراق للربنامج الواردة يف هذا الربع السنوي:

• عدم كفاية بيانات الربنامج القابلة للقياس الكمي، إىل جانب عدم القدرة
عىل الفصل بð أبناء العراق وآثار عوامل أخرى، حالت دون

املفتش العام الخاص إلعادة إع¼رت العراق وبð استخالص استنتاجات حول مساهمة الربنامج
يف الحد من العنف يف العراق.

• مسئويل القوات متعددة الجنسيات والقادة الذين تحدثوا مع املفتش العام الخاص إلعادة 
إع¼ر العراق ذكروا أنهم يعتقدون أن أبناء العراق عامال هاما يف

الحد من العنف، وقدمت عددا من القصص
كأمثلة لدعم آرائهم.

• منذ تويل السيطرة الكاملة عىل برنامج أبناء العراق يف نيسان/أبريل ٢٠٠٩،
وعدت الحكومة العراقية بتوظيف ٩٥١٢٠ من أعضاء أبناء العراق، ولكن العروض كانت مقدمة 

إىل ٣٩٢٢٤ فقط.
• واجهت الحكومة العراقية أيضا مشاكل يف دفع رواتب أبناء العراق يف الوقت املناسب، بعد أن 

فعل ذلك فقط
٤٢٪ من الوقت.

لالطالع عىل موجز بتدقيقات املفتش العام الخاص إلعادة إع¼ر العراق، انظر الباب ٥ من هذا التقرير ربع السنوي.

برنامج أبناء العراق
٣٧٠ مليون دوالر

أبناء العراق املسجلينن حسب 
املحافظة، بتاريخ ٢٠٠٩/٤ 

ارتفع حجم مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد يف ٢٠٠٦، قبل إثارة قلق الكونغرس 
املنظ¼ت املراقبة. أحجام املرشوع انخفضت حتى نهاية عام ٢٠٠٨، عندما بدأت يف 

الزيادة مرة أخرى.

حجم مشاريع برنامج الستجابة الطارئة للقائد يختلف أيضا حسب نوع املرشوع. فمشاريع 
البنية التحتية (�ا يف ذلك تلك املوجودة يف فئات مشاريع املياه والرصف الصحي والنقل 

واالتصاالت، والكهرباء) كبèة نسبيا. املنح الصغèة يف فئة مرشوع التحسينات يف املجاالت 
االقتصادية واملالية واإلدارية، فضال عن دفعات التعذية ومترضري املعارك، تكون أقل يف 

الحجم حسب دليل استخدام املال كسالح وصغèة نسبيا. عدد كبè من املشاريع الصغèة يف 
فئات املرشوع األخß èثل إىل حد كبè نسبب مئوية منخفضة جدا تصل إىل ١٠ و٢٥ يف 

.ðبعض األرباع السنوية، عىل اليم

نفقات برنامج االستجابة الطارئة للقائد تنوعت حسب املكان وعىل مر الوقت. بوجه عام، 
زادت معدالت اإلنفاق اليومي لربنامج االستجابة الطارئة للقائد خالل زيادة عدد القوات 

األمèكية، قبل أن تنخفض مرة أخرى يف فرتة ما بعد التدفق. وكانت معدالت اإلنفاق العالية 
خصوصا يف املحافظات املعرضة للنزاعات �ا يف ذلك :

• بغداد (يف جميع الفرتات)
• األنبار (وخاصة خالل فرتة الحرب األهلية وزيادة عدد القوات األمèكية)

• بابل ودياىل، والبرصة (خالل زيادة عدد القوات األمèكية)
• البرصة (خالل فرتة الحرب األهلية)

5,001−10,000

>10,001

1−5,000

 الوسيلة

90th نسبة االنخفاض

75th 25املتوسطنسبة االنخفاضth نسبة االنخفاض

10th نسبة االنخفاض

توزيع تكاليف برنامج االستجابة الطارئة للقائد عىل األع�ل الجارية، حسب الشهر
باأللف دوالر

1

اجلزء العشري

0.9
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0.4
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0

0.5

$1,011

احلد

$235

$120

$86

$58

$17

$9
$5

$0

$42

$1

متوسط التكلفة اليومية ملشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد، حسب املحافظة
باأللف دوالر، لليوم

متوسط التكلفة الشهرية ملشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد، حسب نوع املشروع
باملليون دوالر

من أصل ٣٤٤٩ مليون دوالر هي إج¼يل التزامات برنامج االستجابة 
الطارئة للقائد، حتى تاريخ ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، أكØ من نصفهم 
يف أربعة مشاريع ذات صلة باملياه والرصف الصحي (٦٨٣ مليون 
دوالر)، والتدابè الوقائية (٥٠١ مليون دوالر) والكهرباء (٣٨٣ مليون 
دوالر) والنقل (٣٥٨ مليون دوالر) عىل النحو املبð يف اليسار. ومع 
ذلك، فقد كانت االلتزامات حسب نوع املرشوع تختلف اختالفا 
كبèا مع مرور الوقت. فمشاريع البنية التحتية كانت سائدة قبل 
تدفق القوات، (ولكن حلت محلها مشاريع التدابè الوقائية بناء 
الجدران وبرنامج أبناء العراق) يف فرتات التدفق وما بعد التدفق، 
.ðك¼ هو موضح عىل اليم

٢٠٠٣/١٦/٦
 èËبول بر èالسف
يسمح باستخدام أموال 
صندوق تنمية العراق 
لربنامج االستجابة 
الطارئة للقائد 

٢٠٠٣/٦/١١
P.L. ١٠٨-١٠٦ (مخصصات) 
وزير الدفاع يطالب بتقديم 
تقارير ربع سنوية للجنة الدفاع 
بالكونغرس حول مصادر 
واعت¼دات االموال

٢٠٠٤/٥/٨
P.L. ١٠٨-٢٨٧ (مخصصات) الكونغرس يعرب عن إحباطه من اإلطار الزمني 
وتفاصيل تقارير وزارة الدفاع التي تعدها عن برنامج االستجابة الطارئة 
للقائد  ٢٠٠٤/٢٨/١٠

P.L. ١٠٨-٣٧٥ (اعت¼د) Ëكن قادة القوات االمريكية (من 
غè قوات التحالف) يف العراق من االستجابة لللمتطلبات 
اإلنسانية العاجلة وإعادة اإلع¼ر باستخدام أموال برنامج 
االستجابة الطارئة للقائد 

٢٠٠٧/٢٧/٥
P.L. ١١٠-٢٨ (مخصصات) 

لجنة البيت األبيض لالعت¼دات تعرب عن 
قلقها إزاء `و مشاريع برنامج االستجابة 

الطارئة للقائد الكبèة؛ تقرتح الصياغة 
املبكرة للمرشوع إدخال حدود حجم 

املشاريع، وتحث عىل التنسيق مع 
الوكاالت املدنية لتفادي االزدواجية

P.L. 110-161(مخصصات) 

12/30/2005
P.L. 109-148 (مخصصات) 

٢٠٠٦/٢٩/٩
P.L. ١٠٩-٢٨٩ (مخصصات) كل من تقارير لجنة البيت األبيض 
ومجلس الشيوخ تشè إىل عدم الرضا عن مستوى إعداد التقارير 
عن برنامج االستجابة الطارئة للقائد

٢٠٠٨/١٤/١٠
P.L. ١١٠-٤١٧ (اعت¼د)  
الكونغرس يحظر (تغيب 
تنازال) املشاريع التي تزيد 
عن ٢ مليون دوالر 
ويتطلب التصديق عىل 
جميع املشاريع التي 
تتجاوز ١ مليون دوالر؛ 
ويقدم متطلبات إبالغ 
إضافية

٢٠٠٨/٣٠/٦
P.L. ١١٠-٢٥٢ (مخصصات) 
الكونغرس يعرب عن قلقه إزاء اإلهدار والتزوير وسوء االستع¼ل يف مجال تعاقدات الطوارئ، و "عدم وجود أي معايè من الحد األد< لرصد املرشوع أو 
مؤرشات أداء محددة؛" وتذكر وزارة الدفاع أنها عادة "تجمع األدلة القولية فقط عىل أثر املشاريع." تم تقديم العديد من متطلبات "تعزيز" التقرير

٢٠٠٩/١٩/١٢
P.L. ١١١-١١٨  (مخصصات) الكونغرس يحجب ٥٠٠ 
مليون دوالر من ١٫٢ مليار دوالر مخصصة لربنامج 
االستجابة الطارئة للقائد يف العراق وأفغانستان، ريث¼ تقوم 
وزارة الدفاع بتقديم دراستها لربنامج االستجابة الطارئة 
للقائد، حيث طلب من وزارة الدفاع تقديم تقرير عن 
جدوى إنشاء مكتب برنامج لربنامج االستجابة الطارئة 
للقائد والالزم لتوفè بيانات عن وضع برنامج االستجابة 
الطارئة للقائد بشكل شهري بدال من ربع سنوي

٢٠٠٩/١٩/١٢
P.L. ١١١-٨٤ (اعت¼د) 

يتطلب الكونغرس من وزارة الدفاع 
إجراء دراسة شاملة لربنامج 

االستجابة الطارئة للقائد يف غضون 
١٨٠ يوما، وتقديم تقرير عن النتائج 
للكونغرس، �ا يف ذلك عملية تكوين 

وتربير ميزانية برنامج االستجابة 
الطارئة للقائد، وقاûة إدارة ومراقبة 
األموال والعقود ، ومشاريع االكتفاء

P.L. ١٠٩-٢٣٤ (مخصصات) 
الكونغرس يصدر توجيهاته بأن يظل برنامج االستجابة الطارئة للقائد تحت 
سيطرة القادة العسكريð يف امليدان، ولكنه يعرب عن قلقه من أن حجم 
املرشوع الكبè واملتزايد يشè إىل االبتعاد عن الغرض املرجو من الربنامج

٩ أيلول/سبتمرب
دليل املال كسالح املنقح لتوسيع 
املتطلبات الخاصة بتقرير القادة ربع 
السنوي

P.L. ١٠٩-١٦٣ (اعت¼د) 
الكونغرس يعرب عن قلقه من أنه ´ ßتثل وزارة الدفاع مع بعض 
متطلبات إعداد التقارير ويعرب عن تأييده لفرض حظر عىل استخدام 
برنامج االستجابة الطارئة للقائد لدعم قوات األمن

٥ حزيران/يونيو
وزارة الدفاع تصدر أول دليل عن سياسة برنامج االستجابة 

الطارئة للقائد - املال بوصفه منظومة األسلحة. يف ٤ صفحات منه 
يطالب قائد القوات متعددة الجنسيات يف العراق والقيادة 

االنتقالية األمنية املتعددة الجنسيات يف العراق باملوافقة عىل 
املشاريع أكØ من ٥٠٠،٠٠٠ دوالر، ومنح ضابط تعاقد املشاريع 

املشاريع التي تزيد عن ٢٠٠،٠٠٠ دوالر.

٦ نيسان/أبريل
تم تنقيح دليل املال كسالح ليتطلب خطاب تربير 
 ðلجميع املشاريع، وأن يقوم قائد قيادة املرؤوس

بتأييد جميع املشاريع ضمن مجال عمليات قيادة 
ðاملرؤوس ٨ أيار/مايو

دليل استخدام املال كسالح منقح بحيث 
يتطلب التنسيق مع الحكومة العراقية 
وفريق إعادة اإلع¼ر املحيل لجميع 
املشاريع التي تكلف ٥٠,٠٠٠ دوالر أو 
أكØ، واملراجعة القانونية لجميع املشاريع

٩ كانون الثاø/يناير
دليل استخدام املال كسالح منقح 
بحيث يتطلب إخطار الكونغرس 

بجميع املشاريع التي تتجاوز تكلفتها 
أكØ من ٢ مليون دوالر، مع موافقة 

وزير الدفاع عىل جميع املشاريع التي 
تتجاوز أكØ من ١ مليون دوالر، 

ومقاييس األداء لجميع املشاريع التي 
تتجاوز أكØ من ٥٠٠٠٠ دوالر

FY 2004 
مليون دوالر 140

FY 2005 
مليون دوالر 718

FY 2006 
 مليون دوالر 708

FY 2007 
مليون دوالر 750

FY 2009 
مليون دوالر 339

FY 2010 
مليون دوالر 240

الصراع املدني
2/22/2006−5/2/2007

التدفق األمريكي
5/3/2007–4/30/2008

بعد التدفق
5/1/2008−9/30/2010

تظهر الخريطة أدناه متوسط   التكلفة اليومية ملشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد، حسب 
املحافظة، والتي بدأت خالل فرتة ما بعد الطفرة، التي اتسمت بانخفاض يف مستويات القوات 
االمريكية وتطبيع نسبي للحياة السياسية واالجت¼عية يف العراق. الجدير بالذكر هو انخفاض 
مستوى العنف، والتقدم يف استغالل موارد النفط العراقي، ونجاح االنتخابات املحلية والوطنية. 
الفرتة يحدها نهاية التدفق األمري: (٣٠/٤/٢٠٠٨) ونهاية توافر البيانات (٣٠/٩/٢٠١٠).

تظهر الخريطة أدناه متوسط   التكلفة اليومية ملشاريع برنامج 
االستجابة الطارئة للقائد، حسب املحافظة، والتي بدأت خالل فرتة 
الحرب األهلية، التي شهدت أع¼ل عنف طائفية كبèة. وكانت 
مستويات العنف عالية ال سي¼ يف املناطق التي يتواجد بها كال من 
السنة والشيعة، ووقعت تفجèات وهج¼ت بصورة منتظمة 
تسببت يف كم كبè من اإلصابات. الفرتة يحدها تفجè مسجد 
اإلمام العسكري يف سامراء (٢٢/٢/٢٠٠٦) وبدء زيادة عدد القوات 
األمèكية، والذي يعرف هنا بزيادة مستويات القوات االمريكية ما 
يزيد عىل ١٥٠,٠٠٠ (٢/٥/٢٠٠٧).

تظهر الخريطة أدناه متوسط   التكلفة اليومية 
ملشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد، حسب 
املحافظة، والتي بدأت خالل فرتة زيادة عدد القوات 
األمèكية، والتي اتسمت بزيادة مستويات القوات 
االمريكية إىل ما يزيد عىل ١٥٠،٠٠٠. وكانت تتمركز 
معظم القوات األمريكية اإلضافية يف بغداد وحولها. 
وعززت القوات اإلضافية من انخفاض العنف الناجم 
عن صحوة األنبار، ووقف جيش املهدي إلطالق النار، 
واالتجاهات املحلية األخرى. الفرتة يحدها بداية 
(٢/٥/٢٠٠٧) ونهاية (٣٠/٤/٢٠٠٨) من التدفق 
األمري:.

متوسط تراجع 3 شهور

املياه والصرف الصحي

التدابير الوقائية

املياه والصرف الصحي

 التعليم; الرعاية
 الصحية; القانون
والنظام اإلداري

;النقل
االتصاالت

الكهرباء

 ;أنشطة النظافة املدنية
 ;مركبات الدعم املدني
إصالح البنية التحتية املدنية

 التحسينات االقتصادية واملالية
 ;واإلدارية; مدفوعات التعذية

أضرار املعارك

التدابير الوقائية

أخرى

مرحلة ما قبل التدفق
مرحلة التدفق وبعد التدفق

التمرد
1/3/2004−2/21/2006

تظهر الخريطة أدناه متوسط   التكلفة اليومية ملشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد، حسب املحافظة، والتي 
بدأت خالل فرتة التمرد، التي اتسمت بالعنف املوجه أساسا ضد قوات التحالف ومؤيديهم. معتدون غالبيتهم 
من السنة وبينهم عنارص من النظام السابق وبعثيð آخرين، واإلرهابيð األجانب، والعنارص اإلجرامية االنتهازية، 
واملضطهدين أو بتعبè آخر العراقيð الساخطð. الفرتة يحدها بداية توفر البيانات (١/١/٢٠٠٤)، وتفجè مسجد 
اإلمام العسكري يف سامراء (٢٢/٢/٢٠٠٦).

التزامات برنامج االستجابة 
الطارئة للقائد تصل إىل ذروتها 
أثناء تدفق القوات األمريكية 
بقيادة الج.ال ديفد بيرتاوس، 
قائد القوات متعددة الجنسيات 
يف العراق

٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠

٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠

٢٠٠٧/٢٧
P.L. ١١٠-١٨١ (مخصصات) 

الكونغرس يعرب عن قلقه من أن 
"مدفوعات الشهيد" تبذل بشكل 
غè صحيح إىل الناجð من ضحايا 

قوات األمن العراقية  تحت عنوان 
"دفعات املواساة"، وأعرب مجددا 
عن قلقه إزاء فشل وزارة الدفاع 

يف التقيد �تطلبات إعداد التقارير

FY 2008 
مليون دوالر 996

متوسط التكلفة اليومية ملشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد، حسب نوع املرشوع
باأللف دوالر، يوميا

كانون الثاني/ يناير 2011

 باملليون دوالر، شهرياً
2010–2004

برنامــــــــــــــــــج االستجابــــــــــــــــــــة الطارئــــــــــــــــــــة للقائــــــــــــــــد


