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فرتة الرصاع املد� (٢٠٠٦/٢٢/٢−٢٠٠٧/٢/٥) بعد فرتة التدفق (٢٠٠٨/١/٥−٢٠١٠/٢٨/١٢)

الحوادث االمنية السنوية لكل ١٠٫٠٠٠ فرد, حسب املحافظة

الحدود الداخلية املتنازع عليها
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إنفاقات إعادة اإلع¯ر االمريكية لدعم القوات العراقية االمنية
باملليون دوالر

قوات الدفاع

القوات الداخلية

IRRF 2 القطاعات الفرعية 

ISFF مجموعة األنشطة الفرعية

INCLE

٨٫٤ مليون دوالر يف اليوم

املبالغ التي أنفقتها الواليات املتحدة لتطوير 

القوات األمنية منذ تخصيص صندوق إغاثة 

وإعادة إع¯ر العراق ٢

قوات الدفاع املنفق

منشآت قوات الجيش العراقي ٧١٩٫٦

معدات قوات الجيش العراقي ٦٠٢٫٢

تدريب وعمليات  قوات الجيش العراقي ٤١٢٫٤

منشآت الحرس الوطني العراقي ٣٥٦٫١

تشغيل وتوظيف الحرس الوطني العراقي ٢٠٧٫٢

معدات الحرس الوطني العراقي ٨٨٫٣

معدات وزارة الدفاع ٤,٧٤٨٫٦

البنية التحتية لوزارة الدفاع ٢,٩٧١٫٩

االكتفاء الذاÑ لوزارة الدفاع ٢,١٦١٫٧

تدريبب وزارة الدفاع ٥٢٦٫٣

اإلج¯يل ١٢,٧٤٩٫٣$

القوات الداخلية

تدريب الرشطة 

واملساعدة التقنية
١,٧٦٠٫٣

حرس الحدود ٤١٩٫٢

خدمات ح¯ية املنشآت ٤٨٫٧

تدريب وزارة الداخلية ٢,٥٦٨٫٢

معدات وزارة الداخلية ١,٨٠٦٫١

البنية التحتية لوزارة الداخلية ١,٢٥٩٫٩

استدامة وزارة الداخلية ٥٦٦٫٢

INL مستشاري الرشطة ٣٩٦٫٨

اإلج¯يل ٨,٨٢٥٫٤$

األنشطة ذات الصلة

صندوق االستجابة الرسيعة لقوات األمن العراقية ١٥٩٫٣

األنشطة ذات الصلة ٨٢١٫٠

اإلج¯يل ٩٨٠٫٣$

اإلنفاقات االمريكية حسب الصندوق واألولوية
باملليون دوالر

األنشطة ذات الصلة

٢٢٫٦ مليار دوالر

إج¯يل التمويالت األمريكية 

املنفقة لتطوير قوات االمن 

العراقية

الخرائط التي تشã إىل انتقال السيطرة عىل املحافظات للعراق حالل فرتة ما وأوضاع املحافظات يف نهاية هذه الفرتة.

غã مستعدة لالنتقال مستعدة جزئياً لالنتقال مستعدة لالنتقال/متوقع يف  ٦ أشهر منتقلة بالفعل

نقل املسؤولية األمنية اىل الحكومة العراقية كان الهدف الذي وضعته  االسرتاتيجية الوطنية للنرص يف العراق،" وقد أصدر البيت األبيض هذه السياسة بعد 
"تدفق القوات" يف٢٠٠٦-٢٠٠٧.

القرارات بشأن انتقال املسؤولية االمنية اىل السيطرة العراقية عىل املحافظات (PIC)  تم التوصل إليها من قبل اللجنة املشرتكة لنقل املسؤولية األمنية  
(JCTSR)، والتي شملت سفراء الواليات املتحدة وسفراء اململكة املتحدة، ووزراء الداخلية العراقية والدفاع ومستشار االمن القومي العراقي، والقائد العام 

للقوات متعددة الجنسيات ونائب القائد العام، فضال عن املمثلõ املحليõ ملنظ¯تهم.

وشملت توصيات النقل تقيي¯ لالوضاع يف أربع فئات هي: تقييم التهديد، واستعداد قوات األمن العراقية والقدرات املحلية عىل الحكم، وقدرة القوات 
متعددة الجنسيات عىل الرد برسعة عىل التهديدات الرئيسية، إذا لزم األمر. وتجري قبل اللجنة املشرتكة لنقل املسؤولية األمنية  تقيي¯ت شهرية.

يف ١ كانون الثا�/يناير ٢٠٠٩، دخلت االتفاقية األمنية (SA)  حيز التنفيذ. وúوجب أحكامها، فإن املسئوليات األمنية املحلية واإلقليمية يف جميع أنحاء 
البالد نقلت اىل السيطرة العراقية يف  ٣٠/٠٦/٢٠٠٩. وباإلضافة إىل ذلك، انسحبت القوات األمريكية املقاتلة من املدن العراقية.

عملية السيطرة العراقية عىل املحافظات

كانون 
األول/ديسمرب
٢٠٠٦

حزيران/يوليو
٢٠٠٦ أيلول/سبتمرب٢٠٠٦

أيار/مايو٢٠٠٧

نيسان/أبريل
٢٠٠٧

كانون االول/ديسمرب
٢٠٠٧

ترشين 
األول/أكتوبر
٢٠٠٧

جزيران/يوليو
٢٠٠٨

أيلول/سبتمرب٢٠٠٨

ترشين 
األول/أكتوبر 
٢٠٠٨

ترشين 
األول/أكتوبر 

٢٠٠٨

انتقال قوة ح¯ية املنشآت إىل الرشطة العراقية

بدأت خدمات ح¯ية املنشآت(FPS)  التدريب كجزء من خطة النتقال موظفيها 
إىل الرشطة العراقية (IP)، يف إطار وزارة الداخلية. ويعمل أقل من ٢٥ ٪ من 

أفراد قوات ح¯ية املنشآت بدوام كامل. وتاريخيا، قد كسب املتعاقدين يف قوات 
ح¯ية املنشآت مصف ما اكتسبه املوظفõ بدوام كامل الذين واجهوا نفس 

املصاعب واملخاطر. وعالوة عىل ذلك، ~ يحصل هؤالء املتعاقدون عىل بطاقات 
الهوية  من وزارة الداخلية، والتي تسمح لهم بحمل السالح. يف املايض، كان 
لبعض املتعاقدون يف وزارة الداخلية أسلحتهم التي صادرتها قوات التحالف 

والرشطة العراقية ألنها تفتقر إىل تحديد الهوية السليم. ويتوقع لهذه املشاكل أن 
يتم حلها عندما يصبح املتعاقدون ضباط يف الرشطة العراقية يف ٢٠١١.
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القوات التي تحمي العراق والحوادث االمنية الشهرية، ٢٠٠٤/١–٢٠١١/٣

الحوادث االمنية الشهرية
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     Saudi Arabia

  Iran

                   Israel

العراق

لبنان

اليمن

البحرين

االردن

اإلنفاقات العسكرية يف مقابل إج¯يل الناتج املحيل، يف دول الرشق االوسط املختارة, ٢٠٠٨
باملليار دوالر

مرص

الكويت

العراق

ع¯ن

٢٤٨,٤٥٠ فرد

(IA) الجيش
١٩١,٥٠٠ فرد

وفقا للقوات األمريكية يف العراق، فإن توليد قوة مؤسسية للدفاع الخارجي 
لن يتحقق بحلول نهاية العام ٢٠١١ بسبب تأخر املعدات والتدريب. 
 M١Aوسوف يستمر دعم الواليات املتحدة لتجهيز وتدريب ودمج ١

دبابات ووحدات املدفعية وكذلك مركبات املشاة امليكاني) حتى ٢٠١٣ 
وفقا ملكتب التعاون األمني العراقي. 

•  الصيانة واالكتفاء الذاÑ يف الجيش 

العراقي: العراقيون ال يرون أنفسهم 

بشكل جيد، ك¯ أن نظام النقل 

واإلمداد غã ناضج جدا وبãوقراطي؛ 

لوجود نقص خطã يف إدارة سلسلة 

التوريد.

•  التحضã للتحديث: ال يزال 
هناك الكثã من العمل الذي 

ينبغي القيام به لدمج املعدات 
الحديثة يف تشكيالتها. 

 • تطوير عقلية العمليات الخارجية: 

حققت مراكز التدريب واملدارس  

MEC لتدريب دعم مكافحة التمرد 

بدون التحول إىل العمليات 

التقليدية.

•  تطوير البنية التحتية والصيانة : 
شيدت الواليات املتحدة مرافق 

جيدة، ولكن قوات االمن العراقي 
تناضل من أجل الحفاظ عليها نظرا 

لإلجراءات العراقية الحالية. 

•  تخطيط٠١-١١ مكتب 
التعاون االمني العراقي 

لالنتقال:  يجب بذل املزيد 
من العمل لتهيئة الظروف 

ملهمة النقل.

التحديات والشواغل لدى القوات األمريكية يف العراق: 

 (IqN)البحرية العراقية
١,٨٠٠ فرد مدرب من خالل كال من الجهود املشرتكة بõ البعثة التدريبية 

والجهود العراقية 

ذكرت البعثة التدريبية واالستشارية يف العراق أن سالح البحرية العراقية 
سيكون عىل استعداد لتحمل املسؤولية الكاملة عن البنية التحتية الحيوية 

البحرية واملياه االقليمية العراقية قبل ٢٠١١/١٢.

٤ أساطيل حربية مجهزة 
٤٩ سفينة عمليات قتالية

٠ مروحية

•  اإلكتفاء الذاÑ واملداومة طويلة األجل. 

التحديات والشواغل لدى القوات األمريكية يف العراق: 

 (IqAF) القوات الجوية
٦,٠٠٠ فرد يعملون يف قطاع العمليات الجوية

بحلول نهاية املهمة، تتوقع القوات األمريكبة يف العراق أن تتوىل القيادة 
والسيطرة عىل MEC من الناحية االستخباراتية واملراقبة واالستطالع 

والهجوم الربي وتطوير سالح الجو العراقي والدعم القتايل.

 ،(٩٥ A, Lasta-T١٧٢, ٦ Cessna) ٧٢ طائرة: للتدريب
 Seeker, KingAir ٣٦٠-SBL ,٢٠٠٠-Sama CH) ولالستطالع

 ١٣٠E and-C) ٣٥٠) ، والنقل KingAir ٣٥٠)، وللنقل
KingAir ٣٥٠) وذات منصات الهجوم الثابتة

•  لن تصل الرقابة عىل املجال الجوي والنقل الجوي إىل الحد األد7 من القدرات قبل انتهاء مهمة القوات األمريكية يف العراق. 

التحديات والشواغل لدى القوات األمريكية يف العراق: 

التدريب والدعم
٤٧,٠٠٠ فرد يعملون يف ٩ مراكز تدريب عامة, 

١٤ موقع قيادة, ومركز تدريب قتايل واحد—جميعها تحت القيادة العراقية. 

•  جهود التدريب والتجهيز, باإلضافة إىل إنشاء لجنة مشرتكة لتطوير ونقل وترخيص قوات املنطقة الكردستانية جاري العمل عليها.

التحديات/الشواغل لدى القوات االمريكية يف العراق 

(IqAAC) قوات الجيش الجوية
٢,١٥٠ فرد عاملõ يف جناح العمليات الجوية(سابقاً ضمن القوات الجوية)

بحلول نهاية مهمتها، تتوقع القوات االمريكية يف العراق أن تكون قوات 
الجيش الجوية قادرة عىل تقديم الدعم الفعال لوزارات الجيش 

العراقي والقوات الخاصة والحكومة العراقية مع القدرة عىل الحركة إىل 
ساحة املعركة، وإجالء املصابõ وتقليل محدودية قدرة الهجوم الربي 

غã الدقيقة يف عمليات األمن الداخيل.

٣ أرساب قتالية: 
١ رسب مع ٥٤ من املروحيات التشغيلية (Mi-١٧, ١٧١E MM, UH-Mi-١P) و٢ من األرساب املقاتلة الجديدة لتكون 
جاهزة للمهام بحلول منتصف عام ٢٠١٢ (Bell ٤٠٧, Eurocopter EC-٦٣٥)؛ úجموع أسطول من ١٣٤ من الطائرات 

املقاتلة بحلول ٢٠١٢/٩

١ رسب وراE (Gazelle)؛ سيئة التجهيز والتأهيل

٥٨A/C-OH و Jet Rangers ٢٠٦ Bell ان الجيش مجهزة بعدد ١٩ مروحيةãكلية ط

•  املوارد، واإلدارة، والنقص يف التدريب سوف Fنع التوظيف الفعال للطائرة الجديدة املخطط 

لها يف ٢٠١٣. دقة الهجوم األريض واالستطالع واملراقبة، واكتساب الهدف الالزمة للدفاع عن 

الدفاعات الخارجية لن تتحقق حتى منتصف إىل أواخر ٢٠١٢

التحديات والشواغل لدى القوات األمريكية يف العراق: 

ميزانية التشغيل٥٫٣٤٨٫٨ 
مليون دوالر

ميزانية رأس املال
١٧٠٫٩ مليون دوالر

إج¯يل ميزانية ٢٠١١: ٥٫٥ مليار 
دوالر

وزارة الدفاع

١
٢
٦
١٤
١٤

قوات املشاة 
مركز العمليات املشرتكة
ألوية قوات الحرس الرئايس (تتوىل ح¯ية رئبس الوزراء)
كتائب العمليات الخاصة (٤,٢٠٠ من أفراد قوات ابناء العراق)
كتائب الح¯ية املستقلة (تتوىل ح¯ية مجلس الوزراء)
املشاة, ٧ املشاة الخفيفة فرق الجيش العراقي:  ٣ محدثة/مميكنة, ٤ محدثة     

التحديات /الشواغل لدى القوات األمريكية يف العراق:

وزارة الداخلية

إج¯يل ميزانية العام ٢٠١١: ٦٫٣ 
مليار دوالر

ميزانية التشغيل
٦٫١٤٦٫٠ مليون دوالر

ميزانية رأس املال١٦٧٫٤ 
مليون دوالر •  ربط اسرتاتيجيات الرشطة واملوارد مع املتطلبات

•  التنفيذ الوقتي للميزانية

•  إدارة املوارد البرشية

(C٢) متابعة أنظمة القيادة والرقابة  •

•  خربات أنظمة املعلومات

•  التنسيق بõ املستجيبõ األوائل

التحديات عىل املستوى الوزاري

٥١٣,٠٣٠ فرد

(IP) الرشطة العراقية
٣٠٣,٠٠٠ فرد: يضم كل مركز ودورية ومرور والحدات الخاصة املعينة يف مراكز الرشطة ال١٢٠٠يف 

املحافظات العراقية

يف هذا الربع، ذكرت وزارة الدفاع أن الرشطة العراقية قد أحرزت تقدما كبãا نحو تطوير قدراتها املستقلة ملكافحة 
املتفجرات ومكافحة املخدرات. وتستخدم الرشطة العراقية اآلن مساعدة فرق الكالب يف التحقيق يف مرسح الجرائم، 

وحراسة املناطق الحساسة، وتعقب واعتقال املجرمõ املشتبه فيهم. والواليات املتحدة يف تقدم نحو التدريب يف مجال 
الطب الرشعي واع¯ل معامل الحمض النووي يف جميع أنحاء البالد.

(FP) الرشطة الفيدرالية العراقية
٤٥,٠٠٠ فرد يعملون بالتعاون مع الجيش العراقي والرشطة العراقية لتوفã املتطلبات 

االمنية الالزمة للشعب العراقي

الفرقة ٥ من الرشطة االتحادية والتي تشمل حرس الحدود، وحدات ميناء الدخول، ورشطة النفط، ورشطة 
الكهرباء، وقوات ح¯ية املنشآت، قد اقرتحت بالكامل، ولكن يلزم يتم Fويل املعدات من قبل صندوق 

إغاثة وإعادة إع¯ر العراق لتمكõ الفرقة من الوقوف بالكامل يف السنة املالية ٢٠١١، وتبقى حالة إعداد 
القوات غã واضحة.

(DBE) تطوير حرس الحدود
٣٩,٣٣٠ فرد معõ; ٤٥,٥٥٠ مرخص

 ãذكرت وزارة الدفاع ان وحدات حرس الحدود تتحرك للتصدي ملتطلبات القوى العاملة والبنية التحتية لتوف
خدمات كافية من االستطالع واملراقبة عىل طول الحدود العراقية.

 õومن املتوقع أن تكون رشطة النفط تحت ضغط متزايد بتويل املسؤولية من الجيش العراقي لتأم
واحدة من أكرب احتياطيات العا~ من النفط بحلول نهاية ٢٠١١. وقد تم أخذ دمج أبناء العراق 

ضمن رشطة النفط يف االعتبار، ولكن قد يكون نكسة مع تركيز الحكومة العراقية عىل أعىل 
األولويات والسياسة الداخلية العراقية والشواغل األمنية والقيود عىل املوارد.

 (OP) رشطة النفط
٢٨,٧٠٠ فرد (١٢,٠٠٠ أقل من الهدف املطلوب)  

٤ مديريات، مع واحدة كتيبة استجابة لحاالت الطوارئ متنقلة (ERB)  معينة يف ٢٨ مركز

(FPS) خدمات ح¯ية املنشآت
٩٧,٠٠٠ فرد—

يجري نقلهم جميعا للعمل تحت مظلة وزارة الداخلية

يف كانون األول/يناير، بدأت األكادLيون يف وزارة الداخلية يف تدريب منتسبي قوات ح¯ية 
املنشآت، أكM من ١٠٦٠٠ خضعوا للتدريب يف هذا الربع يف ١٣ موقعا يف مختلف أنحاء 

البالد.

قدرات محدودة جدا؛ تتطلب مساعدة كبãة

قدرات محدودة؛ تتطلب بعض املساعدة

عاملة؛ تتطلب مساعدة محدودة أو ال تتطل مساعدة
•  االكتفاء الذاÑ يف مرحلة ناضجة ولكن النقص اليزال يف إدارة الدعم اللوجستي والصيانة

•  معوقات نقص تعيõ قوت حرس الحدود والرشطة الفيدرالية العراقية واختيار املحافظة

•  إدارة مرسح الجرLة

•  جمع ومعالجة األدلة

•  أمن الحدود وموانئ الدخول

Cفابلية التشغيل وأنظمة ٢  •

قوات الرشطة القيادة األفراد التدريب املعدات االكتفناء C-E ROL Data J٩ الجنائيات PJCC
استجابة 
الطوارئ

إج¯يل 
التقييم

الرشطة العراقية

الرشطة الفيدرالية

POE

ERB

DBE

قدرات قوات الرشطة

القوات الخاصة   

البحرية

الجيش 

الرشطة الفيدرالية

الرشطة العراقية

     وزارة حرس الحدود

القوات الجوية

العراق قادر عىل صد العدوان الخارجي

االولوية  ٤
الرعاق رشيك امني دائم 

للواليات املتحدة

االولوية  ٣

العراق يشارك يف الشرشاكات االمنية 
اإلقليمية

االولوية  ٢

االولوية ١

العراق قادر عىل الحفاظ عىل االمن واالستقرار الداخيل(مع صدارة الرشطة)

األهداف االسرتاتيجية

 مطلب ٣١ كانون االول/ديسمرب ٢٠١١, القدرات األساسية للدفاع 
الداخىل والخارجي

القدرة املتوقعة يف نهاية ٢٠١١ بدون معدات الدفاع الزائدة او 
ملكيات االفراد الخارجية الزائدة

املراقبة الجوية/السيادة 
الجوية األساسية

قدرات الدفاع الذاÑ األرضية األساسية

: ٩ / ٢٠٠٦ •
    تشكيل مجلس صحوة االنبار

: ١٠/٠١/٢٠٠٧ •
    الرئيس بوش يعلن عن زيادة القوات 

االمريكية
: ٢٠٠٧/١٤/٢-٢٠٠٧/٢٤/١١ •

    عملية فرض القانون
: ٢٩/٠٨/٢٠٠٧ •

    مقتدى الصدر يعلن وقف اطالق النار
: ٢٠٠٨/٢٥/٣-٢٠٠٨/٣١/٣ •

    معركة البرصة
: ٢٠٠٨/٢٥/٣-٢٠٠٨/٢١/٥ •

    معركة مدينة الصدر

عىل مدار "فرتة التدفق" من جانب الواليات 
املتحدة يف العراق (عندما تجاوزت القوات 
االمãكية يف البالد ١٥٠،٠٠٠) ، وانخفضت 

الحوادث األمنية الشهرية úقدار الثلثõ. تصاعد 
األحداث الرئيسية ذات الصلة بالتدفق تشمل ما 

ييل :

جميع املحافظات تحت 
السيطرة العراقية حسب 

االتفاقية األمنية

فرتة التدفق (٢٠٠٤/١/١−٢٠٠٦/٢١/٢)

www.sigir.mil   PublicARairs@sigir.mil   (703) 428-1100

نيسان/أبريل ٢٠١١

للوصول إىل املصادر املستخدمة يف إعداد هذه اإلدراج, يرجى 

الرجوع إىل الهامش يف التقرير ربع السنوى األخã هذا يف أبريل 

.٢٠١١

املداومـــــــــــــــة عىل

اإلنتاجيـــــــة 

االحرتافيــــــة

تأمõ العراق




