Turnkey Range Solutions.
One contract. One vendor.
One point of contact.
There’s a reason InVeris Training Solutions has fielded
more than 80,000 targets on 122 ranges around the world.
We design and equip the most innovative shooting ranges
for global defense forces to meet the most demanding
requirements.
Because Seconds Matter™

Al defiya-mag-August-21.indd 1

inveristraining.com

7/20/2021 2:09:31 PM

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املدير العام رئي�س التحرير:
خـالـد زحـالن
مدير التحرير:
العميد الركن (م) �سليم �أبو ا�سماعيل

هـذا الدليل

ت�صميم الغالف وتنفيذه :زياد عبداهلل

ت�صدر عن �شركة الدفاعية للن�شر �ش.م.ل
بالتعاون مع جمموعة االقت�صاد واالعمال
وجمموعة مون�ش االملانية للن�شر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املدير امل�س�ؤول:
حياة طليع امل�صفي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االخراج الفني:
زياد عبداهلل

ADDRESS
LEBANON:
P.O.Box: 113/6194 Hamra-Beirut 1103 2100
Tel: (+961-1) 353577 - (+961-1) 780200/1
Fax: (+961-1) 780206 - (+961-1) 863958
U.A.E:
P.O.Box: 55034 Dubai
Tel : (+971-4) 2941441
Fax: (+971-4) 2941035
SAUDI ARABIA:
P.O.Box: 5157 Riyadh 11422
Tel: (+966-1) 2932769
Fax: (+966-1) 2931837

Email: defaiya@defaiya.com
www.defaiya.com

دليل الدفاع العاملي

2021

�سعر الن�سخة الواحدة
 50دوالرا ً امريكيا ً �أو ما يعادلها
التوزيع :ال�شركة اللبنانية لتوزيع ال�صحف واملطبوعات

الدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021

ي�صدر هذا الدليل بعد التعايف املقبول من جائحة  COVID - 19التي اجتاحت
دول العامل �أجمع ،وبالتايل بد�أت احلركة االقت�صادية بالعودة جمدد ًا و�إن بن�سب
خمتلفة وفق ًا لطبيعة عمل ك ّل منها.
فريق عمل «الدفاعية » كانت له متابعة حثيثة لأن�شطة ال�رشكات املنتجة للأنظمة
الدفاعية العائدة ملختلف �صنوف القوات امل ُ�سلّحة ،فر�صد تطور ًا الفت ًا لدى هذه
ال�رشكات من حيث �إقبال عدّة دول على طلب ال�سالح والعتاد احلربي على �أنواعه،
وقد �أدرج��ت معلومات بع�ض ال�صفقات يف تفا�صيل مُقتنيات هذه الدول ال��واردة يف
�صلب هذا الدليل.
فعلى رغم تداعيات الوباء العاملي ،مل تتوقّف ظاهرة �سباق الت�سلّح التي لنا عودة
لها يف �صفحة خا�صة ،وبالتايل جند منطقة ال�رشق الأو�سط ي�سودها التوتر الذي
تت�سبب به ال�سيا�سة االيرانية يف منطقة اخلليج وما ي�ستتبع ذلك من �إقبال على اقتناء
الأنظمة الدفاعية.
�إن ه��ذا الدليل هو الوحيد باللغة العربية ،وت�صدره جملة «الدفاعية» ليكون
مرجع ًا بني �أيدي امل�س�ؤولني والقادة الع�سكريني الذين يرغبون الإطالع على �أبرز
مكونات القوات امل�سلّحة يف دول العامل ب�شكل عام ويف الدول العربية ب�شكل خا�ص،
ومن املالحظ �أن دول اخلليج العربي تقتني �أن�سب و�أح��دث الأ�سلحة التي جتعلها
يف مراتب دفاعية متقدّمة كونها على مقربة من إ�ي��ران التي لديها �أطماع تو�سعية
وتعتمد على قواتها ال�صاروخية وكثافة عديد جيو�شها وميلي�شياتها.
لقد بذلت هيئة التحرير جهود ًا خا�صة ال�ستقاء املعلومات واملعطيات املتعلّقة
ببع�ض ال��دول العربية التي �شهدت وال ت��زال ت�شهد تقلّبات �سيا�سية و�أمنية ،وما
تو�صلت �إىل معرفة
ينعك�س ذلك على هيكلية القيادات الر�سمية والع�سكرية ،كما ّ
تفا�صيل بع�ض ال�صفقات العائدة لت�سليح ال�ق��وات امل�سلّحة يف دول ع �دّة ،بحيث
�أدرج��ت يف اط��ار املقتنيات الدفاعية للدول �صاحبة ال�ش�أن على امل�ستوى العاملي
وخ�صو�ص ًا دول ال�رشق الأو�سط.
»الدفاعية «
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�- 1إن هذا الدليل هو ن�سخة معدلة ومنقحة عن دليل العام ،2020
وا�ستناد ًا لرتجمة معلومات ع�دّة مواقع على �صلة مبوازين القوى
واقتناء ال�سالح عاملياً.
 - 2م�صادر معلومات هذا الدليل معروفة ,وهي تقارير املوازين
الع�سكرية ال�صادرة عن أ�ك�ثر من م�ؤ�س�سة وهيئة يف ال��دول الغربية,
�إ�ضافة �إىل معلومات �صادرة مبا�رشة عن وزارات الدفاع يف خمتلف
ال��دول .وميزة الدليل املهمة �أنه يقرن املعلومات ب�آخر التطورات يف
هياكل اجليو�ش �أو يف ت�سلحها� ,أو يف رفع م�ستويات �أ�سلحتها تقنياً,
كما يت�ضمن ج��ردة ل�صفقات ��شراء �أو تطوير الأ�سلحة� ,سواء التي
متت� ,أو التي يجري التفاو�ض ب�ش�أنها.
 - 3ي�سمح ال��دل �ي��ل مل�ستخدميه ب � إ�� �ض��اف��ة الأب� �ع ��اد ال�سكانية
واالقت�صادية �إىل البعد الت�سليحي ليخرجوا بفكرة جيدة عن املوقف
ال�سرتاتيجي لكل دولة.
 - 4ال ي�ستطيع م�صنفو الأدل� ��ة ,مهما تكن ق��درات�ه��م ,الإدع ��اء
ب�أنهم ح�صلوا على معلومات دقيقة جد ًا عن اجليو�ش ,ف�أي جي�ش هو
حالة عامة ت�شمل خمتلف الأبعاد ,بدء ًا بال�سالح وانتهاء باملعنويات
وال�ق��درات الإقت�صادية الإنتاجية التي تدعمه .من هنا ,ف��إن الدليل
عامل م�ساعد للدار�سني والباحثني ,ولي�س ه��دف� ًا لهم ,ب ��أي ح��ال,
وبالتايل يجب �أن تكون �أرقامه ومعلوماته مو�ضع مناق�شة من قبل
ه�ؤالء.
 - 5يالحظ ال�ق��ارىء �أن �أرق��ام ال�ن��واجت املحلية الإجمالية لدول
عديدة قد ت�ضاعفت ,وال�سبب هو احت�ساب البنك ال��دويل واملراجع
املالية النواجت املحلية بالأ�سعار العاملية (�أ�سعار ال��دول ال�صناعية)
ولي�س بالأ�سعار املحلية لكل دولة ,بقيمة الدوالرالأمريكي ال�رشائية
يف كل بلد ,ولي�س ب�أ�سعار العمالت الوطنية للدول.
 - 6حاول جهاز الرتجمة يف «الدفاعية» تعريب �أكرب عدد ممكن من
�أ�سماء ال�سالح ,لكن بعد درا�سة الو�ضع وج��دوى ترجمة الأ�سماء,
خ�صو�ص ًا رم��وزه��ا الع�سكرية ,تبني أ�ن��ه م��ن ا ألف���ض��ل ت��رك الرمز
الع�سكري كما هو ,والإكتفاء بكتابة اال�سم بالأحرف العربية ,وعلى
�ســبيل املثال� APACHE 64-D :أ�صبــحت بـعد تـرجمتها�أبات�شي ,64-D
�أو فالكون � ,F-16A/Bأو مرياج  .D2000ذلك �أن اللقب ميكن �أن يلفظ
ب�شكل �صحيح �أو تقريبي عند كتابته ب�أحرف عربية ,لكن عندما يكتب
الرمز ب�أحرف غربية فقط يُلفظ بطريقة خمتلفة غري دقيقة.
 - 7يكرث هذه الأي��ام ت��داول �أ�سماء �أ�سلحة خمتلفة مثل �صواريخ
باتريوت  Patriotوط��واف��ات مي  Miواملقاتالت يوروفايرت تايفون
 ،Eurofighter Typhoonوذل��ك نظر ًا لتعدد ح��االت �إ�ستخدامها خالل
العمليات احلربية احلديثة.
ل�� �س �ل �ح��ة
 - 8ل �ل �ت��ذك�ير ف� �ق ��ط ,ف � � ��إن الأ�� �س� �م���اء امل ��راف� �ق ��ة ل� أ
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ال ��رو�� �س� �ي ��ة ه���ي ال �ت �� �س �م �ي��ات ال� �ت ��ي أ�ط��ل��ق��ه��ا ح��ل��ف الأط �ل �� �س��ي
ع �ل �ي �ه��ا ,ف� �ط ��ائ ��رة م� �ي ��غ  29 -ت �� �س �م��ى أ�ط� �ل� ��� �س� �ي� � ًا ف ��ول� �ك ��رام.
ك ��ذل ��ك ال ب ��د م ��ن ال� �ت ��ذك�ي�ر ب��اخ��ت�����ص��ارات أ��� �س� �م ��اء ال� �ط ��ائ ��رات
ال�سوفياتية /الرو�سية�« :سو» تعني �سوخوي؛ «ان» انطونوف؛
«تو» «توبوليف»؛ «ميغ» ميكويان؛ «بي» بريييف؛ «ياك» ياكوفليف؛
«�إل» اليو�شن« ,مي» ميل؛ «كا» كاموف.
 - 9وال�ترج �م��ة احل��رف �ي��ة ال ت�ع�ن��ي أ�ن �ن��ا مل ن�ت���صرف يف بع�ض
امل ��واق ��ع ,ف � أ�� �ض �ف �ن��ا دول� ��ة ف�ل���س�ط�ين وال �� �ص��وم��ال وج �ي �ب��وت��ي �إىل
الق�سم اخل��ا���ص ب��ال��دول العربية ,طبق ًا للوائح اجلامعة العربية.
والت�رصف �شمل �أي�ض ًا جمموعات الدول ,فقد ق�سمنا ال�رشق الأو�سط
�إىل جمموعتني :ال�رشق الأو�سط  -دول اجلامعة العربية ,وال�رشق
الأو�سط  -ال��دول غري العربية ,و�صدرناهما الدليل .وبذلك جتنبنا
الت�صنيفات الغربية ,حيث كانت ال��دول املغاربية تُكنّى «ب�شمال
اف��ري �ق �ي��ا» وت�ل�ح��ق ب��اق��ي ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة مب�ج�م��وع��ة دول ال���شرق
الأو�سط.
 - 10يالحظ امل��رء اختالف مفاهيم ال�رشق الأو��س��ط بني دولة
و�أخرى وبني دليل و�آخر :فم�رص ,ورمبا دول �شمال �أفريقيا ,بنظر
البع�ض ,هي ال�رشق الأدنى .وامل�رشق العربي و�إيران هما ال�رشق
الأو� �س��ط .وال ���شرق الأو� �س��ط ,بنظر البع�ض ال �ث��اين ,ه��و ال��دول
العربية و إ�ي��ران ,والبع�ض الثالث ي�ضع تركيا يف ال�رشق الأو�سط,
والبع�ض الرابع يعتربه اجلغرافيا والتاريخ مع ًا فيتبنى املفهوم
الوا�سع الذي ي�شمل ال��دول العربية وتركيا و�إي��ران و�أفغان�ستان
وب��اك �� �س �ت��ان .وب��ال�ن���س�ب��ة �إل �ي �ن��ا ك ��ان اخل �ي��ار الأف �� �ض��ل ال ���شرق
الأو��س��ط «الكبري» (ال عالقة لهذه الت�سمية التي درج��ت الدفاعية
ع�ل��ى �إط�لاق �ه��ا م�ن��ذ  1994مب ���شروع ال ���شرق الأو���س��ط ال�ك�ب�ير),
وتق�سيمه �إىل دول عربية و�أخ��رى غري عربية ,ال ل�شيء �إال لت�سهيل
�إ�ستخدام الدليل.
 - 11جتنبنا �إ�ستخدام االخت�صارات نظر ًا لأنها غري م�ألوفة .فلم
نقل د.ق.ر .مث ًال ومعناها دبابة القتال الرئي�سية.
� - 12أدخلنا تعبري فرقيطة كرتجمة لـ  Corvetteلأن الكورفيتات
يف هذا الع�رص باتت قطع ًا حربية ذات ت�سليح متطور �أ�شبه ما تكون
بفرقاطات �صغرية.
 - 13م �ع �ل��وم��ات ه ��ذا ال��دل �ي��ل ت���ش�م��ل الأو� � �ض� ��اع ال�سيا�سية
والإقت�صادية والع�سكريـة للدول كما توافـــرت يف نهاية العـــام 2019
وبعـ�ض العام .2020
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التنافس العسكري وسباق التس ّلح العاملي
�سباق الت�سلّح م�صطلح �شاع �إ�ستخدامه خالل حقبة احلرب
الباردة بني املع�سكر الغربي بزعامة الواليات املتحدة ،وال�شرقي
بزعامة االحت��اد ال�سوفياتي �سابقاً .ومم��ا يعنيه باخت�صار
املناف�سة على �شراء وتطوير وام��ت�لاك املزيد من الأ�سلحة
بهدف التفوّق على اخل�صم .تع ّد دول ال�شرق الأو�سط عموماً
وعلى ر�أ�سها اململكة العربية ال�سعودية من �أكرث الدول �إنفاقاً
على الت�سلّح ،وتع ّد ا�سرائيل وتركيا وايران من �أكرثها تطوير ًا
للأ�سلحة� .أما على ال�صعيد العاملي يربز �سباق الت�سلّح ب�شكل
وا�ضح ما بني الواليات املتحدة وك ّل من رو�سيا وال�صني.
يعكف املراقبون واملحلّلون الع�سكريون على درا�سة ظاهرة ِ�سباق
الت�سلّح املتزايدة القتناء ال�سالح التقليدي وال�سرتاتيجي �إ�ضافة �إىل
ال�سالح ال�ن��ووي وت�ق�دّم احل��رب ال�سيربانية ،التي باتت ت�ش ّكل خطر ًا
حقيقي ًا على ال�سلم العاملي .ولي�س خفي ًا على �أحد �أن ال��دول الكربى مثل
الواليات املتحدة الأمريكية ورو�سيا وال�صني باتت ت�صنّف يف �أوىل الدول
ذات الإن�ف��اق الع�سكري ا ألع�ل��ى يف ال�ع��امل ،ا ألم��ر ال��ذي ي�ؤ�رش �إىل ب��وادر
حرب باردة متجددة بني عمالقة منتجي الأ�سلحة والأنظمة الدفاعية على
�أنواعها.
يُظهر اجل��دول واملخطط املُ��رف��ق �أرق��ام ا إلن�ف��اق الع�سكري العاملي
وال��ذي ي�ؤ�رش �إىل معدالت ت�صاعدية غري م�سبوقة يف جم��ال ال�سباق �إىل
الت�سلّح .فالعامل و�صل �إىل �أعلى م�ستوى للت�سلّح خالل العقود الثالثة
املا�ضية� ،إذ �أنفقت دول��ه نحو تريليوين دوالر على العتاد الع�سكري،
واحتلّت ال��والي��ات املتحدة �صدارة حجم ا إلن�ف��اق تلتها ك� ّل م��ن :رو�سيا
وال�صني واململكة العربية ال�سعودية ،معهد �ستوكهومل ال��دويل لأبحاث
ال�سالم  SIPRIويف تقريره ا ألخ�ي�ر ال���ص��ادر ع��ام  ،2020ي��ؤك��د على �أن
الواليات املتحدة الأمريكية قد زادت �إنفاقها الع�سكري �إىل ح��دود 740
مليار دوالر فيما ال�صني ر�صدت  178مليار ،الأم��ر ال��ذي ي�شري �إىل رغبة
بكني يف التناف�س الع�سكري مع الواليات املتحدة الأمريكية كقوة ع�سكرية
عظمى يف العامل.
يف جم��ال �آخ��ر �أ��ص��در املعهد ال��دويل للدرا�سات ال�سرتاتيجية IISS
الربيطانية ،تقرير ًا مماث ًال يت�ضمّن �إح�صائيات للإنفاق الع�سكري خالل
العام  ،2020تظهر �أن الإرتفاعات غري امل�سبوقة يف جمال الإنفاق الع�سكري
حول العامل خا�صة للواليات املتحدة ورو�سيا وال�صني ،تدفع �إىل تعزيز
القدرات الع�سكرية لهذه الدول التي مل حتد من �إمكانياتها جائحة كوفيد
 Covid 19والأزمة االقت�صادية التي ت�سببت بها يف خمتلف دول العامل.
ب��دوره��ا جملة ايكونومي�ست  Economistالربيطانية أ�� �ش��ارت يف
تقرير لها �صدر خالل �شهر �شباط/فرباير � ،2020إىل �أن ال�سباق الن�شط
يف م�ضمار الت�سلّح العاملي  ،يعك�س فكرة تبنّي ال��دول ال�ث�لاث الكربى
(الواليات املتحدة الأمريكية وال�صني ورو�سيا) ملناف�سة القوى العظمى
بع�ضها لبع�ض ،وه��و الأم��ر ال��ذي يتطلّب ال�سعي نحو تطوير وامتالك
�أ�سلحة باهظة الثمن ،مُ�شرية يف الوقت ذاته �إىل �أنه على الرغم من �أن بكني
كانت املناف�سة الأوىل لوا�شطن من حيث الإنفاق الع�سكري ،ف�إنها ال تزال
بعيدة عنها� ،إذ تنفق نحو خم�س  1/5ما تنفقه وا�شنطن ،وهو رقم خا�ضع
لتقديرات معهد �ستوكهومل لأبحاث ال�سالم ،لأن ال�سلطات يف بكني تتكتّم
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على ما تنفقه يف القطاع الدفاعي.
من جانبها تقول امل�ؤ�س�سة الدولية للدرا�سات ال�سرتاتيجية �أن عوامل
�أ�سا�سية يف النظام الدويل الذي حكم فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية،
ت�شهد بع�ض التحديات التي ق��ادت لذلك ال�سباق املحموم نحو الت�سلّح،
و�شكّلت نهاية املعاهدة النووية لل�صواريخ املتو�سطة امل��دى  INTالتي
وقّعت عام  ،1987املثال ا ألق��وى عليها ،م�ضيفة �أن القدرات الع�سكرية
يف العامل ب��دء ًا من �سالح اجليو�ش الربية وال �ق��درات اجلوية والبحرية
وال�سيربانية� ،أظهرت تفوق ًا �أمريكي ًا بالإنفاق تليها ال�صني يف حني احتلّت
رو�سيا مرتبة متقدّمة.
ويف ع��ام � 2019إن�ت�ه��ت ُم�ع��اه��دة تخفي�ض الأ��س�ل�ح��ة ال�سرتاتيجية
واملعروفة بـ «�ستارت  »STARTبني الواليات املتحدة الأمريكية ورو�سيا،
وذلك بعدما تبادل البلدان الإتهامات حول خرق هذه املعاهدة� ،إذ وجّ هت
الواليات املتحدة �إ�شعار ًا بعزمها الإن�سحاب ما مل متتثل رو�سيا لبنودها،
فيما نفت الأخرية �أي �إنتهاكات من جانبها ،واعتربت �أن وا�شنطن هي من
تتجاوزها.
مما ال �شك به �أن �سباق الت�سلّح الأخطر يكمن يف �سعي بع�ض الدول
�إىل امتالك ال�سالح النووي ،ويف هذا املجال �أعلنت ثماين دول عن تفجري
القنابل النووية ،خم�س دول منها وقّعت على مُعاهدة عدم ن�رش ال�سالح
ال �ن��ووي ( )NPTيف ال�ع��ام  1970ال�ت��ي متتلكه وه��ي ال��والي��ات املتحدة،
رو�سيا ،بريطانيا ،فرن�سا وال�صني.
�أما الهند وباك�ستان وكوريا ال�شمالية فهي الدول الثالث التي �أجرت
جت��ارب نووية ومل تلتزم �إج��راءات معاهدة ( ،)NPTوم��ن املعروف �أن
�إ�رسائيل باتت متتلك �سالح ًا نووي ًا دون �إعرتافها بذلك� ،إذ تُ�شري بع�ض
التقارير �إىل امتالكها ما بني  75و 400ر�أ��س� ًا نووي ًا من �أحجام مخُ تلفة
وذلك بحجة امتالك قوة الردع النووي يف منطقة ال�رشق الأو�سط .ويف هذا
املجال وا�ستناد ًا �إىل تقرير م�ؤ�س�سة �أبحاث ال�سالم الدولية يف �ستوكهومل
( ،)SIPRIف�إن املخزون العاملي من ال�سالح النووي يف العام  2021و�صل
�إىل  13080ر�أ�س ًا نووي ًا ثم ن�رش حوايل � 3825سالح ًا مع القوات امل�سلّحة
املنت�رشة عمالني ًا حول العامل ،و�أن ما ن�سبته  % 90من خمزون ال�سالح
النووي متتلكه ك ّل من رو�سيا والواليات املتحدة الأمريكية.

امللف النووي الإيراين

يف ال�ع��ام  2015و ّق�ع��ت اي��ران على ات�ف��اق ن��ووي يف اط��ار خطة العمل
ال�شاملة امل ُ�شرتكة ( ،)JCPOAمع عدّة دول عاملية ت�شمل الواليات املتحدة
الأمريكية ورو�سيا وال�صني وفرن�سا وبريطانيا و�أملانيا بحيث وافقت
ايران على تفكيك برناجمها للأ�سلحة النووية وتفتح من�ش�آتها للتفتي�ش
ال��دويل ال��ذي جتريه الوكالة الدولية للطاقة النووية ( ،)IAEAوذل��ك يف
مقابل الإف��راج عن مليارات ال ��دوالرات امل ُحتجزة ب�شكل عقوبات على
�إي ��ران .القيمون على ا إلت�ف��اق ال�ن��ووي يعتربون �أن��ه يحول دون �إحياء
برنامج الأ�سلحة النووية االيرانية ،ويقلل من �أخطار النزاع مع الدول
الإقليمية املناف�سة والتي ت�شمل �إ�رسائيل واململكة العربية ال�سعودية.
لكن هذا الإتفاق تعر�ض النتكا�سة يف �أعقاب �إن�سحاب الواليات املتحدة
منه تنفيذ ًا لقرار الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب يف العام  ،2018ويف
ر ّد �إنتقامي على ان�سحاب الواليات املتحدة والهجمات التي ا�ستهدفت
�شخ�صيات ايرانية يف العام  ،2020قررت ايران ا�ستئناف بع�ض الأن�شطة
الدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021

امل ُقبلة �إذا ح�صلت.
بع�ض الدول الأع�ضاء يف خطة العمل ( )JCPOAباتت اليوم تقلق من
التعنت االي��راين� ،إذ �أن طهران ت�ستم ّر يف �إنتاج وتطوير ال�صواريخ على
�أنواعها وتتحدى املجتمع ال��دويل ،فكيف �إذا ما �أعطيت �ضوء ًا �أخ�رض
لإنتاج ال�سالح النووي.

النووية خا�صة يف من�ش�أة نطنز لتخ�صيب اليورانيوم بن�سبة عالية متهيد ًا
لإنتاج قنبلة نووية.
الرئي�س الأمريكي اجلديد جو بايدن �أعلن مطلع العام  2021عن عزم
الواليات املتحدة العودة �إىل الإتفاق النووي مع اي��ران يف حال �إمتثالها
لبنود الإت�ف��اق .لكن ال�ق��ادة الإيرانيني �أ��ص�روا على �أن ترفع وا�شنطن
		
العقوبات �أوالً ،وق��د �أعلن الرئي�س ا إلي��راين املنتخب ابراهيم رئي�سي
خالل �شهر حزيران/يونيو  2021عن ت�صلب ا�ضايف يف املباحثات النووية

العميد الركن الدكتور
�سليم �أبو ا�سماعيل

Military Expenditures by Country
اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺴﻜﺮي �ﺑﺮز دول اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﺣﺼﺎء اﻟﻌﺎم  2021-ا�رﻗﺎم ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات ا�ﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺑﻮﻟﻨﺪا 10.78
اﻳﺮان 14.10
اﺳﺮاﺋﻴﻞ 16.60
اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ 12.85
ﺗﺮﻛﻴﺎ 17.30
ﻛﻨﺪا 23.40

ﺑﺎﻗﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ

622.65

اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ 42.70
اﻟﺒﺮازﻳﻞ 29.30
اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ 30.47
ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ 48.00
اﻟﻴﺎﺑﺎن 51.70
اﻟﻤﺎﻧﻴﺎ 57.43

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ

740.50

ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ 56.04
روﺳﻴﺎ 42.13
ﻓﺮﻧﺴﺎ 47.70
اﻟﺼﻴﻦ

178.20

اﻟﻬﻨﺪ 73.65
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ 42.50

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ �ﺑﺤﺎث اﻟﺴﻼم SIPRI
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الأردن

دول اجلامعة العربية
تون�س
جيبوتي
اجلزائر

ا ألردن
الإمارات
البحرين

ال�سعودية ال�صومال فل�سطني لبنان
ليبيا
قطر
ال�سودان العراق
م�رص
الكويت
ُ عمان
�سورية

الأردن

املغرب
موريتانيا
اليمن

جوي ي�ض ّم  3طوافات بو  105 -و.CBS - 4
اخلدمة االلزامية :هناك ت�رشيع يفر�ض اخلدمة الإلزامية(� 24شهراً) مل يطبق.
القوات مزيج من النظاميني واملتطوعني.
ميزانية الدفاع 1.6 :مليار دوالر (.)2018

القوات الربية

ر�أ�س الدولة :امللك عبد
اهلل الث��اين ب��ن احل�سني
الها�شمي

رئي�س الوزراء
ووزير الدفاع:
ب�شر اخل�صاونة

رئي�س هيئة الأركان
امل�شرتكة :الفريق

يو�سف احلنيطي

قائد �سالح اجلو :اللواء زيد نقر�ش
قائد �سالح البحرية:

العميد الركن البحري :ابراهيم �سلمان النعيمات
وزارةالدفاع:
�ص.ب 79 .عمان  -الأردن
هاتف+ 962 - 6 - 622131 ،622191 :
من خالل + 95 ،-622101 ،644782

بيانات عامة

اال�سم الر�سمي :اململكة الأردنية الها�شمية.
ارا�ض زراعية %1 ,مروج ومراعٍ  %0,5 ,غابات
امل�ساحة :نحو  91,880كلمٍ %4,5 ,2
و�إحراج %94 ,خمتلف.
ال�سواحل 26 :كلم ( 16ميال).
املطالب البحرية :املياه االقليمية  5,5كلم.
ال�سكان10.2 :مليون (تقديـرات متوز/يوليو  ,)2020معدل النمو ال�سنوي 2.05%
(تقديرات  %98 ,)2017عرب� %1 ,رشك�س� %1 ,أرمن.
الدين %92 :م�سلمون �سنيون %8 ,م�سيحيون.
اللغة :العربية (ر�سمية) ,الإنكليزية منت�رشة.
ن�سبة املتعلمني :اكرث من .%95.4

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 85.65 :مليار دوالر (تقديرات  )2016معدل ح�صة الفرد
 12,300دوالر ،ن�سبة النمو احلقيقي ( % 2.1تقديرات .)2015
امليزان التجاري :الواردات  17.03مليار دوالر ،ال�صادرات 7.509مليارات دوالر
(تقديرات .)2016
امليزانية :الإيرادات  8.78مليارات دوالر ،النفقات  11.19مليارات دوالر (تقديرات
.)2016

الدفاع

القوى الب�شرية الفاعلة :نحو .100,000
القوات �شبه الع�سكرية 15,000 :ميلي�شيا مدنية� 3500 ,رشطة .لدى ال�رشطةجناح
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العديد.90,000 :
التنظيم العام:
 4قيادات اقليمية
مقران لقيادة فرقتني مدرعتني تت�ألف كل فرقة من ل��واءي��ن م��درع�ين ,ل��واء م�شاة
ميكانيكي ,لواء مدفعية ولواء دفاع جوي.
مقران لقيادتي فرقتي م�شاة ميكانيكيتني تت�ألف كل فرقة من لواء مدرع ,و لواءي
م�شاة ميكانيكيني ,لواء مدفعية ,لواء دفاع جوي.
لواء احلر�س امللكي.
لواء قوات خا�صة(حممولة جواً).
لواء مدفعية م�ستقل.
املعدات:
دبابات القتال الرئي�سية 390 :احل�سيـن (ت�شالنجر  350 ,)1خالـد 182,دبابة
( M-60A3مب���ا فيها  50دب��اب��ة ()M -60 A3TTال���ك���ث�ي�ر منها خم��زن),ن��ح��و 35
�سكوربيون (�سحبت).
ناقالت جند وعربات قتــال �أخ��رى +100 :عربة �( ACVأنظر املالحظة)0021,
ع ــربــة  ,)A2MK1)M - 113و + 340عربة راتيل 100 ,عربة �سبارتان� 120 ,سارا�سني،
 60عربة  ALFV-Bs, 175عربة SCIMITARs ، 051كوغار.
املدفعية 17 :مدفع  M - 59عـ  155ملــم 38 ,مدفع  M - 114عـ  155ملم 4 ,مدافع عـ
 203ملم مقطورة,عدد غري معروف من مدافع تورينكو عيار  120ملم هاون/هاوتزر،
 29مدفع  M-44عـ  155ملم ذات��ي احل��رك��ة +110 ,مدافع  M-109عـ  155ملم ذاتي
احلركة 100 ,مدفع  M - 110A2عـ  203ملم ذاتي احلركة.
مدافع الهاون 81 :ملم 107 ,ملم و  120ملم.
راجمات ال�صواريخ 12 :راجمة هيمار�س.
�صواريخ م/د 330 :قاذف تاو مع � 7000صاروخ 310 ,دراغون 30 ,جافلني مع 450
�صاروخاً.
�صواريخ م/ط 270 :رد�آي 14 ,بطارية هوك الـمح�سن (ثابتة) مع � 532صاروخاً،
�5A-9 SA-14 16-SA-13سام� ،6 -سام � ،8 -سام� ,9 -سام � ,13 -سام ،14 -
�صواريخ �ستاربري�ست.SA-24، SA-18 ،
مدافع م/ط 200 :مدفع  M-42عـ  40ملم ذات��ي احلركة 100 ,مدفع فولكان16 ,
مدفع �شيلكا  ZSU- 23- 4ذاتي احلركة.
مالحظة :ي�شار �إىل �أن �أعداد ًا �إ�ضافية من ناقالت اجلند املدرعة  ACVو�أنظمة مدافع
مت ت�سلّمها (من فائ�ض اجلي�ش الرتكي) يف �أوائ��ل عام  .2013وجرى �رشاء 60
َ M109
مدفع ًا ذاتي احلركةم�ضاد ًا للطائرات من الفائ�ض الهولندي .واملدافع هذه من طراز
ت�شيتا (جيبارد) .وثمة مفاو�ضات جارية ب�ش�أن �إمكانية ��شراء ما ي�صل �إىل  141من
ال�سيارات املدرعة �سنتورو (م�سلحة مبدافع  105ملم) من فائ�ض اجلي�ش الإيطايل.
البحرية (حر�س ال�سواحل)
العديد(.700 :حتت �إمرة اجلي�ش)
اال�سطول:
 3زوارق دورية فئة احل�سني.
 4زوارق دورية �ساحلية فئة في�صل (طراز برترام).
 3زوارق دورية �ساحلية فئة الها�شم
زورقا دورية فئة برم�سي املانيان �سابقاً.
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الأردن  -الإمارات

الإمارات

ممثل �شركة  MKEKالرتكية واللواء حممد فرغل مدير KADDB

بعد توقيع الإتفاق لتو�سيع م�صانع الزخائر يف االردن

ال�سابقة

 5زوارق دورية �ساحلية �صغرية.
القاعدة البحرية :العقبة.
مالحظة :م��ن امل�ق��رر ��شراء  4زوارق قتالية فئة  250طنا ط��راز (.)AMP-137
وزورقني للدورية ال�ساحلية طول  35يبد�أ ت�سليمها يف �أوائل العام .2019

�سالح اجلو

العديد.13,500 :
التنظيم العام:
طائرات القتال:
� 3أ�رساب �إعرتا�ض /دفاع جوي (قاعدة الأزرق) .ال�رسب  -1يت�ألّف من F-16A 30
 ,MLUوال�ســـرب  2 -يتــ�ألف مـــن  15طـــائرة ف AB MLU16-و 6طائرات ف ,B16 -
ال�رسب  6 -يتــ�ألــف مـــن 17طائرة ف .A/B16 -
النقـل :جناح للنـــقل اجلــوي (قاعـــدة امللــــك عبـداهلل) :ال�رسب  3 -يت�ألف من طائرتي
كا�سـا  C-212وطائرتي �( CN - 235أنظر املالحظة) وطائرتي  CN - 295و 4طائرات
هريكوليز � .C-130Hرسبا طوافات للنقل واالرتباط ,يت�ألفان من � 10سوبر بوما AS
 ،- 332و ��سرب من 12طـــوافـة .EC - 635ل ��واء ط�يران عمليات خا�صة ي�ضم 16+8
طوافات  UH-60Lبالك هوك و  8طوافات  ،MD-530الطريان امللكي ويت�ألف من 2
ت�شـــالــنجر  ,604طائرة تراي�ستــار 005,6طوافات  S - 70Aبـــالك هـــــوك ,وطوافة
.SA-316C
مالحظة 3 :طائرات من طراز ال  M76 -تقوم بت�شغيلهما م�ؤ�س�سة نقل جوي مدنية.
طوافات القتال� :رسبان قتاليان يت�ألفان من  +30كوبرا ( .AH-1SWال�رسبان 10
و 12قاعدة امللك عبداهلل).
طائرات التدريب :كلية جوية للتدريب يف قاعدة امللك ح�سني ت�ستخدم  3أ���سراب.
ال�رسب  11ويت�ألف من  13طائرة افيوجت �( C-101أنظر املالحظة) ,ال�رسب  4ويت�ألف
من  16طائرة �سلينغ�سبــــاي  T - 67فايرفالي � M - 260, 2سوكاتا .TB - 20
الطائرات امل�سرية :نظاما كامكوبرت  S-100و � 4أنظمة .FALCO
مالحظة :يجري تناف�س على طائرة تدريب �أ�سا�سية جديدة حت��ل مكان طائرات
 .C-101و ّمت حتويل طائرتي النقل  CN-235اىل طائرتني م�سلحتني لدعم مهمات
القوات اخلا�صة  ،و�أعيد الت�سليم خالل العام .2014
قيد الطلب منذ عام  18 ( 2010طوافة م�سلحة بوينغ  )AH-6ليتل بريد ( 6 +كخيار
ثان) لتجهيز لواء طريان العمليات اخلا�صة ،وبالتحديد املجموعة  28فيه ،لكن لي�س
ثمة دليل على حدوث عمليات ت�سليم .ويبد�أ يف �أواخر العام  2015ت�سلّم  15طائرة F-16
�إ�ضافية من الفائ�ض الهولندي.
القواعد اجلوية :امللك عبد اهلل (ع�م��ان) (جناح النقل الع�سكري) ,امللك ح�سني
(املفرق) (كلية التدريب اجل��وي) ,االمري ح�سن ( ,)H5العقبة ,االزرق ,امللك في�صل
(اجلفر).

ر�أ�س الدولة ,رئي�س
دولة الإمارات العربية
املتحدة ,القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة,
حاكم �أبو ظبي :ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان

نائب الرئي�س ,رئي�س
الوزراء ووزير
الدفاع ,حاكم دبي:
ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم

نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة ,ويل
عهد �أبو ظبي :الفريق
الأول ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان

قائد القوات الربية:
اللواء �صالح حممد �صالح العامري
قائد �سالح البحرية:اللواء بحري ال�شيخ �سعيد
بن حمدان �آل نهيان
قائد �سالح اجلو والدفاع اجلوي:
اللواء الركن الطيار ابراهيم نا�صر العلوي.
قائد احلر�س:
رئي�س هيئة الأركان:
الفريق حمد حممد ثاين الأمري اللواء الركن ميخائيل �سيمون «مايك»
هندرمار�ش
الرميثي
وزارة الدفاع:
�ص.ب2838 .
�أبو ظبي ,الإمارات
هاتف+ 971-2-532330 :
فاك�س+ 971-2-531406 :

مقر القوات امل�سلحة:

ابو ظبي ،االمارات �ص.ب309 .
هاتف+ 971-2-343492 :

بيانات عامة
اال�سم الر�سمي :دولة الإمارات العربية املتحدة.
امل�ساحة 83,600 :كلم %2 ,2مروج ومراعي� %98 ,أر�ض �صحراوية يف الغالب.
ال�سواحل 1448 :كلم.
املطالب البحرية :املياه االقليمية  22كلم ت�شمل حميط اجلزر ,املنطقة املجاورة 44
كلم ,املنطقة االقت�صادية احل�رصية  370كلم,ت�صل �إىل املحيط الهندي وخط منت�صف
اخلليج ,اجلرف القاري  200كلم �أوحتى طرف الهام�ش القاري.
ال�����س��ك��ان 10 :م �ل �ي��ون( ،مت��وز/ي��ول �ي��و (،)2021مب� � � ��ن ف�ي�ه��م  %85م�ق�ي��م غري
مواطن)،معدل النمو ال�سنوي ( % 2.37تقديرات  ,)2017ال�سكان � %19إماراتيون,
 %23عرب �آخرون وايرانيون� %50 ,آ�سيويون جنوبيون (تتغري ن�سبهم دائماً)%8 ,
وافدون �آخرون (غربيون و�آ�سيويون �رشقيون).
الدين %96 :م�سلمون (� %16شيعة)%4 ,م�سيحيون و هندو�س و من ديانات اخرى.
اللغة :العربية (ر�سمياً) ,الفار�سية والإنكليزية (منت�رشة يف امل��دن ال�ك�برى),
الهندية ,والأوردية.
ن�سبة املتعلمني.%93.8 :

االقت�صاد

منت�صف �شهر �شباط /فرباير  2021وافقت االدارة االمريكية على بيع االردن مركز تدريب
قتال جوي للمقاتلة F-16
12

�إجمايل الناجت املحلي 671.1 :مليار دوالر (تقديرات  ,)2016معدل ح�صة الفرد
 68.100دوالر ,معدل النمو احلقيقي  ( % 3تقديرات .)2016
امليزان التجاري :ال��واردات  230.3مليار دوالر,ال���ص��ادرات  298.6مليار دوالر
(تقديرات .)2016
الدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021

Scan code to learn more

leonardocompany.com
Helicopters | Aeronautics | Electronics, Defence & Security Systems | Space

الإمارات

القوات الربية

اللواء فار�س املزروعي رئي�س جمل�س ادارة  NIMRواملهند�س وليد ابو خالد الرئي�س
التنفيذي لـ  SAMIيوقعان اول اتفاق �سعودي اماراتي النتاج عربات مدرعة يف اململكة

امليزانية :الإيرادات  78.46مليار دوالر ,النفقات  105.5مليار دوالر (تقديرات .)2016

الدفاع

الهيكل العام :رئي�س دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة هو القائد ا ألع�ل��ى للقوات
امل�سلّحة .كل القرارات املت�صلة بالتنظيم والتجهيز والتدريب يتخذها جمل�س الدفاع
الأعلى ,الذي يرت�أ�سه الرئي�س وي�ضم نائب الرئي�س رئي�س ال��وزراء ,وزراء ال�ش�ؤون
اخلارجية والدفاع واملالية والداخلية ,ونائب القائد الأعلى ,ورئي�س الأرك��ان .مهمّة
نائب القائد الأعلى مراقبة تطبيق ق��رارات جمل�س الدفاع الأع�ل��ى .ول��وزارة الدفاع
م�س�ؤولية حمدودة.
مالحظة :وقّعت دول جمل�س التعاون اخلليجي اتفاق ًا دفاعي ًا يعترب �أي هجوم على �إحداها
هجوم ًا على كل الدول الأع�ضاء .و ّمت �إن�شاء قوة رد الفعل ال�رسيع قوامها  45,000رجل تبد أ�
بقوات «درع اجلزيرة»  ,لتزدادا مبرور الأي��ام وت�صل اىل الرقم امل�ستهدف (،)100,000
واعلن يف اواخر  2012قرار �إن�شاء قيادة ع�سكرية م�شرتكة.
مالحظة :لفرن�سا قاعدة دائمة (  )BA 104لـ  500جندي فرن�سي ت�أوي موجودات
قوات برية و قوة جوية.
مالحظة� :أن�شىء حر�س رئا�سي ي�ضم قوات خمتارة من اجلي�ش والبحرية و�سالح اجلو و
مف�صلة ب�ش�أن بنية احلر�س ومعداته
القوات اخلا�صة حتت قيادة موحدة.لي�س هناك بيانات ّ
ومهماته ،لكن يبدو �أن امل��راد �أن يكون ق��وة رد �رسيع �ضاربة.وهو خ��ارج تنظيم القوات
امل�سلحة وي�أمتر مبا�رشة ب�أوامر الأمري اجلرنال حممد بز زايد �آل نهيان.
�إجمايل القوى الب�شرية العاملة.65,000 :
اخلدمة الإلزامية :غ�ير م��وج��ودة .أ�ق��رت يف ك/2يناير  2014م�سودة ق��ان��ون يجعل
اخلدمة �إلزامية بالن�سبة �إىل ذكور الإم��ارات (من � 30-18سنة خدمة مدة عامني،و� 9أ�شهر
للمتخرجني).

العديد.59,000 :
التنظيم العام:
لواء احلر�س الوطني.
�3ألوية مدرعة.
� 4ألوية م�شاة ميكانيكية (�أنظر املالحظة).
لواء مدفعية.
لواء دفاع جوي.
لواء جوالة.
مالحظة :اثنان من الألوية امليكانيكية الأربعة هما حتت قيادة دبي الوطنية  ،وبالتايل
لي�سا ،ر�سمي ًا جزء ًا من القوات امل�سلحة االماراتية.
دبابات القتال الرئي�سية 390 :دبابة لوكلري (زائ��د ًا  46عربة لوكلري للإخالء)80 ,
دبابة خفيفة طراز �سكوربيون.
ال�سيارات املدرعة 60 :طراز .AML-90
عربات القتال وناقالت اجلند 450 :عربة  BMP - 3, 331عربة  ACVمن خمتلف
اال�شتقاقات+ 28 ,عربة �( RG-31أن�ظ��ر املالحظة) 32 ,عربة فوك�س اال�ستطالعية
لك�شف �أ�سلحة نووية و بيولوجية و كيماوية (NBC). 51عربة �( AMVأبراج BMP-
 3)، 057عربة .M-ATV
املدفعية 12 :مدفع  M198عـ  155ملم مقطور ,عـ 105ملم مقطور 20 ,ذاتي احلركة طراز
 AMX MKF3عــ  155ملم 76 ,مدفع  G6ذاتي احلركة عـ 155ملم 85 ,مدفع M - 109 L 47
ذاتي احلركة عـ 155ملم.
مدافع الهاون :عـ  81ملم.
راجمات ال�صواريخ :ا�سرتو�س  ,2-فريو�س� 6 ,25 -سمريت�ش 12+20.هيمار�س
(فوج املدفعية الثقيلة .)97
�صواريخ م/د :فيجيالنت ,تاو 50 ,ميالن ,جافلني.
�صواريخ م/ط :هوك املح�سن ( 5بطاريات) ,رابيري ,كروتال� ,RBS-70 ,سام
 ,14جافلني 50 ,نظام دفــــاع جــــوي قريب �صاروخي مدفعي من ط��راز بانت�سري�س ( 1 -ت�شمل  62نظام ًا م�ستوعب ًا مركب ًا على �شاحنات و 24نظام ًا مثبت ًا على عربات
جمنزرة) 78.وحدة �أفينجر نارية مع � 780صاروخ �ستينغر  RMP -بلوك . 1 -
طريان اجلي�ش� :أنظر �سالح اجلو.
مالحظة :قيد الطلب  24ناقلة مدافع هاون عيار  120ملم طـــراز عقرب مثبت على عربة
 ،RG-31الت�سليم بد أ� يف العام  2014من خالل �إنتاج حملي�.أو�صت ا إلم��ارات على عدد غري
حمدد من عربات باتريا املدولبة  AFV 8x8حيث �ستنقل �إليها �أبراج عربات ،BMP-3لكن
يبدو �أن العدد اقت�رص على 5عربات فقط.و أ�ُطلقت مناف�سة تتعلق بـ 600ناقلة جند مدولبة.
و 135عربة  BMP -3قيد التطوير والتحديث.

البحرية

العديد.2,000 :
الأ�سطول:
الفرقيطات:
1 +(1؟) زورق دورية عمالنية فئة ابوظبي (انظر املالحظة).
 6فئة البينونة (ت�صميم (.)CMN70انظر املالحظة).
فرقيطتان فئة مريجب (ت�صميم لور�سن ,الطول  62مرتاً).
القوات اخلفيفة:
)2 +(2؟ فئة غنطوط (�أنظر املالحظة).
زورق ��ان هجوميان ��ص��اروخ�ي��ان ��سري�ع��ان فئة م�ب�رَّ ز (ت�صميم لور�سن
.)FPB38
 6زوارق هجومية ��ص��اروخ�ي��ة �رسيعة فئة بانيا�س (ت�صميم لور�سن
.)TNC45
 6زوارق دورية كبرية فئة ار�ضنا (�سيتم �سحبها  ،انظر املالحظة).
3زوارق دورية كبرية فئة كوكب.
 MQ-9Bطائرة دون طيار انتاج General Atomics
قوات حرب الألغام� :صائدتا �ألغام �أملانيتان �سابق ًا فئة .332
القوات الربمائية:
�صاروخ  AMRAAMانتاج  Raytheonزورقا انزال دبابات فئة جنانه.
زورقا �إنزال فئة .L - 41
زورق انزال ميكانيكي.
املقاتلة F-35
حر�س ال�سواحل:
مي�ل��ك م��ا جم�م��وع��ه  45زورق دوري ��ة ك��الآت��ي :زورق� ��ان ط ��راز  FMBفئة
خالل �شهر ت�شرين الثاين  /نوفمرب  2020وافقت الواليات املتحدة على
مبيعات ع�سكرية اىل دولة االمارات بروتكتور ( 33مرتاً) 12 ,زورق ًا فئة غنا�ضة (ت�صميم �سويدي �( )CB90أنظر
بقيمة  20.7مليار دوالر ت�شمل اال�سلحة اعاله
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LAUREATES
AWARDS

APLICAÇÃO COM FUNDO

APLICAÇÃO BRANCO / SEM FUNDO

APLICAÇÃO COR / SEM FUNDO

هي الرقم املفضل لعامل مختلف

RSÃO B / SIMPLIFICADA

LAUREATES

EMBRAER C-390

GRAND
LAUREATE

BEST NEW
PRODUCT

C

BEST NEW PRODUCT

BEST NEW PRODUCT

LAUREATES

LAUREATES

AWARDS

AWARDS

APLICAÇÃO BRANCO / SEM FUNDO

APLICAÇÃO COR / SEM FUNDO

DEFENSE SEGMENT

EMBRAER C-390

GRAND
LAUREATE

BEST NEW
PRODUCT

AWARDS

APLICAÇÃO SIMPLIFICADA

ELEMENTOS ISOLADOS

0 MILLENNI
-39 DEFENSE SEGMENT UM

0 MILLENNIUM
-39

LAUREATES

AWARDS

0 MILLENNI
-39 DEFENSE SEGMENT UM

VERSÃO B / SIMPLIFICADA

0 MILLENNIUM
-39
DEFENSE SEGMENT

DEFENSE SEGMENT
BEST NEW PRODUCT

APLICAÇÃO COM FUNDO

C

C

DEFENSE SEGMENT
BEST NEW PRODUCT

C

DEFENSE SEGMENT
BEST NEW PRODUCT

C

BEST NEW PRODUCT

C

0 MILLENNI
-39 DEFENSE SEGMENT UM

إنجاز ناجح
للمهام

) متعددة املهام موجودة يفC-390 Millennium(  ميلينيوم390- طائرة يس
 وتلبيتها، وهي تتميز بأدائها االستثنايئ،الخدمة لدى القوات الجوية الربازيلية
.19- وال سيام يف تقديم الدعم أثناء جائحة كوفيد، جميع التطلعاتVERSÃO A / COMPLETA
 واآلن لدى املجر، ميلينيوم أيضاً الطائرة املفضلة لدى الربتغال390-وتعترب يس
0 MILLENNIUM
0 MILLENNI
 ميلينيوم لتلبية390القوات املسلحة يف هاتني
0 MILLENNIUM
-39الدولتني طائرة يس
-39 اختارتUMأيضا ً؛ إذ
-39
390- كذلك تعترب طائرة يس.احتياجاتهام التشغيلية العملياتية الفريدة والشاقة
 وذلك من خالل متيزها،ميلينيوم إضافة متعددة املهام وامليزات ألي قوات جوية
بالجمع بني أحدث األنظمة املتطورة والتقنيات املثبتة وبني شبكة من املوردين
LAUREATES
الطائرات يف فئتها منLAUREATES
أفضل
 ميلينيوم بأنها390- وتتفرد يسLAUREATES
.العامل
املرموقني عرب
AWARDS
AWARDS
AWARDS
.حيث املوثوقية والكفاءة وسهولة التشغيل
C

C

RSÃO A / COMPLETA

 ميلينيوم390 - يس

APLICAÇÃO SIMPLIFICADA

 ميلينيوم390-يس
 يف الربازيل19-سجل تصويري من إعداد القوات الجوية الربازيلية أثناء إحدى املهام ملكافحة جائحة كوفيد

ELEMENTOS ISOLADOS

الإمارات  -البحرين

البحرين

املالحظة) ,واحد طراز بو�ســــيليبو 9 ,وتركرافــت  MK2, 71وتركرافــت  6 ,فئة ظافر,
 6طراز �سبري 5 ,طراز كامكرافت (جمارك) 2 ,فئة العقاب (جمارك).
�أه��م القواعد :م�ي�ن��اء ج�ب��ل ع�ل��ي (دب� ��ي) ,م�ي�ن��اء زاي ��د (اب ��و ظ �ب��ي) ,م�ي�ن��اء را��ش��د
(دبي)،فجرية (فجرية).
طريان البحرية� :أنظر �سالح اجلو.

�سالح اجلو

العديد.4,500 :
التنظيم العام:
قيادتان جويتان ,وقيادة جوية م�شرتكة.
القيادة اجلوية الغربية (�أب��و ظبي) :جناح مقاتالت (قاعدة الظفرة) يت�ألف من3 :
�أ��س�راب قتال/هجوم �أر��ض��ي (الأ� �س�راب71 :و  76و 86يف ق��اع��دة ال�صـــفران) تت أـ�لّف
موجــوداتها مــن طائرات م�يراج  .9-2000 -و 3أ���سراب قتال (الأول والثاين والثالث)
«�شاهني» تت�ألف من طائرات ف  E/ F 16 -ديزرت فالكون.
جناح النقل (قاعدة الباطن)� 3 :أ�رساب طائرات (�رسب ي�شغل طائرات  C-130Hو�آخر
ي�شغل طائـــــرات  CN-235وثالث  6طائرات .)C-17
القيادة اجلوية الو�سطى (دبي):
��سرب هجوم خفيف/تدريب (ال���سرب  102قاعدة مندهات) يت�ألف من طائرات
هوك .102
�ســرب النــقل ويت�ألف من طائرات  ،001-L-C-130H-30، 03بويـنغ 747-422
(لنقل ال�شخ�صيات) ,كينغ اير ( 350 -لنقل ال�شخ�صيات).
قيادة العمليات اخلا�صة (�أب��و ظبي)�� :سرب العمليات اخلا�صة (ق��اع��دة النخيل)
ويت�ألف من طوافات ت�شينوك � ،CH-47 C/D، AW139سي�سنا .208B
قيادة طريان اجلي�ش (�أبو ظبي) :لواء طريان اجلي�ش العا�رش (الظفرة) ويت�ألف من
طوافات �أبات�شي  AH-64Aالقتالية ,طوافات فينيك .AS.550
�أكادميية خليفة بن زايد اجلوية (العني) :ال�رسب  63ويت�ألف من ط��ائ��رات هوك
 , MK63ال�رسب الثاين فريق الفر�سان للألعاب اجلوية ويت�ألف من  10طـائرات ,MB339
ال�رسب الرابع ويت�ألف من طائرات  PC-7تريبو تريرن� ,رسب الأكادميية اجلوية ويت�ألف
من طائرات غروب .G115TA
جمموع الطائرات (الفئات الرئي�سية) :القتال 58 :مرياج  79 ,9-2000ديزرت فالكون
ف  F/E16 -بلوك  .60النقــــل 8:ط��ائ��رات  71-C، 3 A330 TTRMللنقل 21 ،طائرة
 C-130J،3طائرات �صهريج/نقل  A330، 6طائرات� (C-130H/C-130H-30سيجري
�سحبها؟)11 ،طائرة �CN-235, 8سي�سنا  ,208Bالتدريب 15 :هوك  MK102, 03هوك
MK63, 01طائرات  MB.339A,52طائرة  .PC-21امل�سح البحري2 :دا�ش  ، 315-8الإنذار
املبكر� 2 :ساب � 340إي��ري �آي ،الطوافات 12 :طـــوافة (CH-47C/D,6 CH-47Fانظر
املالحظة) 82،طوافة  AH-64D,04طوافة  UH-60Mبالك هوك 42 ،طوافة AW319، 6
طوافات بوما SAR-99 , 21فينـــيك .AS-550
الدفاع اجلوي :نظام ( THAADوحدتا �إط�لاق نار مع  9ق��واذف و � 48صاروخ).
نظام �سكاي غارد (ثنائي عيار  35ملم).
مالحظة :قيد الطلب طائرتا دوري��ة متعددة الأدوار من ط��راز بياجيو � P.160أفانتي،
و�سيتم الت�سليم يف  .2015-2014ويجري ت�سليم  6ط��واف��ات ت�شينوك  ،CH-47Fزائ��د ًا
 10ط��واف��ات اخ��رى كخيار ث��انٍ  .وقيد الطلب �أي�ض ًا نظام بريديتور امل�سيرّ (ال�ع��دد غري
م�ع��روف)،و  17رادار مراقبة جوية ( ،GM200م��ن �رشكة طالي�س) ،واثنان من �سواتل
امل�سح الع�سكري من نوع هيليو�س .يجري ت�أ�سي�س نظام �صاروخي للدفاع اجل��وي على
م�ستوى البلد  .ATBMي�شمل هذا الربنامج ��شراء نظام ثاد ( THAADوحدتا إ�ط�لاق مع
ما جمموعه  9ق��واذف),و نظام باتريوت  PAC-3 (9وحــــدات إ�طـــــالق مع  10مواقــــع
رادارات ,و 10حمطات ا�شتباك و�سيطرة و 37قاذفاً).
�أهم القواعد اجلوية :القيــادة اجلــوية الغـربية :باطن ,الظفره ,العني ,القيــادة اجلوية
الو�سطى.
مالحظة عامة:
 مطلع ال�ع��ام  2021واف�ق��ت ال��والي��ات املتحدة الأم�يرك�ي��ة على بيع االم ��ارات العربيةاملتحدة �أ�سلحة ومعدّات ع�سكرية منوعة من �ضمنها  50مُقاتلة  ، F-35و�صواريخ جو  -جو
نوع  AMRAAMوذخائر وقنابل �أبرزها  2000قنبلة للهجوم املُبا�رش املُ�شرتك ،JDAM
قيمة ال�صفقة  20.7مليار دوالر  ،هذا بالإ�ضافة �إىل طلب قِطع غيــــــار لأ�سطــــول طوافـــــــات
 Apacheو .Chinook
 كما طلبت االمارات خالل هذا العام من �رشكة «�أبو ظبي لبناء ال�سفن ،بناء � 4سفن دوريةفئة «فلج» للقوات البحرية االماراتية.
 ويف جمال آ�خ��ر ت�سلّمت االم��ارات من �رشكة«  »Saabطائرة �إ�ستطالع ط��راز Global ،Eyeنهاية العام .2020
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ر�أ�س الدولة :امللك
حمد الأول بن عي�سى
�آل خليفة

رئي�س احلكومة:
ال�شيخ خليفة بن
�سلمان �آل خليفة

وزير �ش�ؤون الدفاع :الفريق عبد
اهلل بن ح�سن النعيمي

القائد العام لقوة دفاع
البحرين :الفريق
الأول ال�شيخ خليفة بن
�أحمد �آل خليفة

رئي�س �أركان قوة الدفاع:
الفريق ال�شيخ ذياب بن �صقر النعيمي

ويل العهد :ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة
قائد البحرية :العميد حممد يو�سف الع�صام
قائد �سالح اجلو :العميد حمد بن عبد اهلل �آل خليفة
قائد احلر�س الوطني :الفريق �أول ركن ال�شيخ حممد بن عي�سى �آل خليفة
وزارة الدفاع:
�ص.ب245 .
مقر القيادة يف البحرين
رفاعة الغربية ,البحرين

هاتف+ 973 - 665599 :

مقر قيادة قوة الدفاع:
بوا�سطة وزارة الدفاع

بيانات عامة
اال�سم الر�سمي :مملكة البحرين.
امل�ساحة 706.5 :كلم( ,2بعد احت�ساب الأر���ض املكت�سبة من البحر) %4 ,ارا��ٍ�ض
زراعية %6 ,مروج ومراع ,الباقي �أر�ض �صحراوية �أو عمرانية.
ال�سواحل 161 :كلم 100(.ميل).
املطالب البحرية :املياه االقليمية  22كلم ,املنطقة املجاورة  444كلم� ,سيتم حتديد
اجلرف القاري.
ال�سكان 1.77 :مليون (تقديرات  ,)2021معدل النمو ال�سنوي ( %2.26تقديرات
 %45 ,)2017بحرينيون� %55 ,آخرون.
الدين %96 :م�سلمون.
اللغة :العربية (الر�سمية) ,االنكليزية منت�رشة ,ثم الفار�سية والأوردية.
ن�سبة املتعلمني.%95.7 :

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 66.9 :مليار دوالر (تقديرات  ,)2016معدل ح�صة الفرد
 50,700دوالر ,معدل النمو احلقيقي( %2.9تقديرات .)2015
امليزان التجاري :ال��واردات  13.59مليار دوالر ,ال�صادرات  12.78مليار دوالر
(تقديرات .)2016
امليزانية :الإيرادات  5.047مليارات دوالر ,النفقات  9.394مليارات دوالر ( .)2016

الدفاع

الهيكل العام :امللك هو القائد الأعلى لقوات الدفاع البحرينية ،يف حني يتوىل ابنه
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البحرين
الأك �ب�ر ويل ال�ع�ه��د ال���ش�ي��خ ��س�ل�م��ان ب��ن ح �م��د بن
عي�سى �آل خليفة مهمة نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة.
مالحظة :وقعت دول جمل�س التعاون اخلليجي
(البحرين ,الكويت ,عمان ,قطر ,اململكة العربية
ال�سعودية والإم� ��ارات) اتفاق ًا دفاعي ًا يعترب �أي
هجوم على �إحداها هجوم ًا عليها جميعها .ان�شئت
قوة رد فعل �رسيع خليجية قوامها  45,000رجل,
ت�ب��د�أ ب�ق��وات «درع اجل��زي��رة» امل�ؤلفة م��ن  5االف
ج�ن��دي ,ل �ت��زداد مب��رور االي ��ام وت�صل اىل الرقم
امل�ستهدف (.)100,000و �أعلن يف اواخ��ر 2012
قرار �إن�شاء قيادة ع�سكرية م�شرتكة ولكنها مل تنفذ
بعد.
�إج��م��ايل ال��ق��وى الب�شرية العاملة :نحو
.11,000
ال��ق��وات �شبه الع�سكرية� 2,000 :رشطي,
مهمة احل��ر���س الوطني ال��ذي ي�ضم  1,200رجل
يل العهد نائب القائد الأعلى يفتتح معر�ض البحرين الدفاعي 2019
الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة و ّ
احلفاظ على الأم��ن الداخلي ,ويعمل م�ستق ًال عن
القوات امل�سلحة.
حوامة واحدة (هوفركرافت).
اخلدمة االلزامية :القوات كلها من املتطوعني.
 5لن�شات م�سلحة.
ميزانية الدفاع 522,457,000 :دينار بحريني ( 1.38مليار دوالر) تغطي نفقات
العامني  2017و .2018
طريان البحرية :طوافتـان طـــراز دوفان  .SA.365Fطوافتان طراز .Bo - 105
�أهم القواعد :منامه ,ميناء �سلمان.
ميزانية احلر�س الوطني م�ستقلة وتبلغ  40,123,000دينار (تقديرات .)18/2017
مالحظة� :أجنزت خطط لإحالل فئة جديدة من الفرقيطات مكان الفرقاطة «�صبحة»
القوات الربية
والفرقيطتني فئة املنامة ،لكن لي�س هناك تقارير ب�شان �أي تطور يف هذا ال�صدد.
العديد.8,500 :
�سالح اجلو
التنظيم العام:
العديد. 1300 :
لواء مدرع (خمف�ض احلجم) يت�ألّف من كتيبتني مدرّعتني وكتيبة ا�ستطالع.
التنظيم العام:
لواء م�شاة يت أ�لّف من كتيبتني ميكانيكيتني وكتيبة م�ؤللة.
طائرات القتال� 3 :أ��سراب مقاتالت� .رسبان يت أ�لّف كل منهما من  8-7طائــرات F
لواء مدفعية يت�ألّف من  3بطاريات مدافع وبطارية راجمات.
 ,-16Cو  4طــائــرات  , F - 16Dو�رسب ثالث من  12طائــرة .F - 5E/F
جمموعة قوات خا�صة (كتيبة معززة).
��سرب ط��واف��ات للنقل يت�ألف م��ن  12ط��واف��ة  ,AB-212و 3ط��واف��ات ,BO-105
كتيبة دفاع جوي جمهّزة بثالث بطاريات (بطاريتا �صواريخ ,وبطارية مدافع).
وطوافتني لنقل ال�شخ�صيات ط��راز  .S-70Aو  9ط��واف��ات ب�لاك ه��وك ،UH-60M
املعدات:
وطوافة طراز  S-92لنقل ال�شخ�صيات.و�رسب طوافات هجومية ي�ضم  14طوافة AH-
دبابات القتال الرئي�سية 180 :دبابة .M-60A3
 1Eكوبرا.
عربات القتال وناقـــــالت اجلنـــــــد املدرعــــة 25 :عربـــة YPR - 765, 011
طائرة افرو  TJ85, 3طائرات طراز غالف �سرتمي ,وطائرة طراز بوينغ  727 -للنقل.
عربــــــات M-113A2, 001عربـــــة � M-3, AT-105ساك�سون .6x6 ARMAS
جناح طائرات التدريب يت�ألف من  6هوك  ,MK129و 3طائرات «�سلينغ �سباي -
ال�سيارات املدرعة 22 :عربة . AML-90
فايرفالي» للتدريب الأويل.
املدفعية 61 :مدفعــ ًا ذاتــي احلـركـــة طراز  M-110عـ  203ملم ,عدد من مدافع M109
ذاتية احلركة 18 ،مدفع  M198عـ  155ملــم 8 ,مدافــع عـ  105ملم.
مدافع الهاون 18 :هاون ًا عـ  81ملم و 120ملم.
مدافع عدمية االرتداد 6 :موبات عـ  120ملم.
�صواريخ م /د 2000 :تاو 60 ،جافلني.
�صواريخ م /ط 160 :طراز � RBS-70, 004ستينغر 8 ,بطاريات هوك املح�سّ ن
(.)I-HAWK
راجمات �صواريخ� 9 :أنظمة  MLRSمع � 30صاروخ .ATACM
مالحظة :بد�أ جتهيز احلر�س الوطني بعربات في�صل املحمية من الألغام .

البحرية

العديد :نحو � ,1100إ�ضافة �إىل  250من حر�س ال�سواحل.
الأ�سطول
فرقــاطة مــن فئة �صبحه (�أمريكية �سابق ًا فئة .)FFG - 7
فرقيطتان فئة املنامة (ت�صميم لور�سن طول الواحدة  62مرتاً).
 4زوارق هجومية �صاروخية �رسيعة فئة الفاحت (لور�سن .)TNC45
زورقان هجوميان �رسيعان م�سلحان باملدافع (فئة الريفه) (لور�سن .)TNC38
زورقان فئة اجلارم (طراز �سويفت).
 30زورق دورية �ساحلية (حر�س ال�سواحل).
 6زوارق دورية نوع �أرِي�س (58حلر�س ال�سواحل)(الت�سليم جارً).
زورقان للإنزال ( 16مرتاً) فئة «�سي كيرب».
 4زوارق انزال �صغرية.
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البحرين  -تون�س
اللغة :العربية (الر�سمية) ,الفرن�سية ت�ستخدم �أي�ض ًا كلغة للأعمال التجارية.
ن�سبة املتعلمني.%81.8 :

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 130.5 :مليار دوالر (تقديرات  ,)2016ح�صة الفرد 11,600
دوالر ,معدل النمو احلقيقي ( % 1تقديرات .)2016
امليزان التجاري :الـواردات  18.37مليار دوالر ,ال�صادرات  13.57مليار دوالر
(تقديرات .)2016
امليزانية :الإيرادات  9.891مليارات دوالر ,النفقات  12.15مليار (تقديرات .)2016

الدفاع

القوى الب�شرية العاملة:حوايل ( 60,000مبن فيهم املجندون �إلزامياً).
القوات �شبه الع�سكرية 7000 :حر�س وطني (�أي�ض ًا حر�س �سواحل) 2000 ,من
قوات الدرك (جزء من القوات امل�سلحة).
اخلدمة االلزامية� 12 :شهر ًا (انتقائية).
ميزانية الدفاع 2.233 :بليون دوالر( ,م�سودة ميزانية .)2018
طلبت البحرين  12طوافة هجومية �أمريكية طراز AH -1E

�أهم القواعد� :سمان ,ال�شيخ عي�سى ,املحرَّق
هناك �إمكانية ل�رشاء  19طائرة �إ�ضافية طراز  ،F-16بجري التفاو�ض ب�ش�أنها اتفقت
دول اخلليج (البحرين ,الكويت ,عمان ,قطر ,اململكة العربية ال�سعودية والإم��ارات)
على �إقامة نظام م�شرتك («ح��زام التعاون») لر�صد الطائرات وحتديد هويتها وربط
�أنظمة الدفاع اجلوي للدول املوقعة.

تون�س

قي�س �سعيد رئي�س
اجلمهورية والقائد
الأعلى للقوات امل�سلّحة
رئي�س هيئة �أركان اجلي�ش:
العميد حممد الغول
رئي�س �أركان البحرية:
العميد عبد الر�ؤوف عطا اهلل
رئي�س �أركان �سالح اجلو:
العميد طيب الجيمي

رئي�س الوزراء:
ه�شام م�شي�شي

بيانات عامة

وزير الدفاع الوطني
عماد احلزقي

وزارة الدفاع الوطني:
جادة باب املنارة  1030 -تون�س ,تون�س
هاتف+216 - 71 - 560244 :
E-mail: defnet@defense.tn

اال�سم الر�سمي :اجلمهورية التون�سية.
امل�ساحة 164,150 :كلم  %30 ,ارا�ض زراعية %19 ,مروج ومراع %4 ,غابات%47 ,
أرا�ض �صحراوية �أو بور �أو عمرانية.
� ٍ
ال�سواحل1148 :كلم.
املطالب البحرية :املياه االقليمية  22كلم ,املنطقة املجاورة  44كلم.
ال�سكان 11.94 :مليون (تقديرات  ,)2021معدل النمو ال�سنوي ( %0.01تقديـرات
 %98 .)2017عرب.
الدين %98 :م�سلمون %1 ,م�سيحيون� ,أقل من  %1يهود.
2
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القوات الربية

العديد( 27,000 :ي�شمل  24,000يف اخلدمة الإلزامية).
التنظيم العام:
 3الوية ميكانيكية (يت�ألف كل لواء من فوج مدرع ,وفوجي م�شاة ميكانيكيني وفوج
مدفعية).
لواء �صحراء ( 3افواج).
لواء م�ضاد للطائرات.
 3افواج مدفعية.
فوج هند�سة
فوج ا�ستطالع مدرع م�ستقل.
 4كتائب مظليني /قوات خا�صة
املعدات:
دبابات القتال الرئي�سية 24 :ط��راز  M-60A1,25ط��راز  M-60A3, 45قان�صة
للدبابات طراز كورا�سيري.
ال�سيارات املدرعة� 22 :صالح الدين 20 ,طراز  AML-90, 01طـراز ,AML-60
 81كا�سكافيل .EE-9
ناقالت اجلند 120 :طراز �M-113A2، 81 ،أوروتو .EE-11، 001 IPRIK
املدفعية 45 :مدفع  M-101A1/A2عـ  105ملم 12 ,مدفع  M-114و  48مدفع
 M-198عـ  155ملم مقطور 10 ,مدافع  M-108عـ  105ملم ذاتية احلركة 18 ,مدفع
 M-109عـ  155ملم ذاتي احلركة.
مدافع الهاون 90 :عـ  81ملم 64 ,عـ  107ملم 18,عـ  120ملم.
�صواريخ م/ط :ت�شابارال و .RBS-70
�صواريخ م/د ,SS-11 :ميالن وتاو.
مدافع م/د� :سرتمي .89-
مدافع م/ط 90 :مدفع  M55عـ  20ملم 10 ,طراز  /M-1939تايب  55عـ  37ملم.
طريان اجلي�ش :طوافة MDH 500MD, 81طوافة  AB - 205, 6طوافات UH-IH
2, UH-IN ،8بيل .205

البحرية

العديد.4,500 :
الأ�سطول:
القوات اخلفيفة:
 1قارب هجومي طراز ا�ستقالل.
6زوارق هجومية فئة اجلمهورية تايب .P270TN
 6زوارق هجومية �صاروخية فئة هاميلكار املانية �سابق ًا تايب .B143
 3زوارق هجومية �صاروخية �رسيعة فئة الغاليت (طراز كومباتنت .)III
 3زوارق دورية كبرية فئة بنزرت (طراز .)P48
 3زوارق كبرية للدورية فئة يوتيك (�صينية طراز هايزهو).
 6زوارق دورية فئة .P270
حر�س ال�سواحل
 5زوارق دوري��ة فئة را���س البلي�س (ك��ان��ت كا�سحات �أل�غ��ام فئة ك��ون��دور يف �أملانيا
ال�رشقية �سابقاً).
19

تون�س  -جيبوتي

جيبوتي

لدى سالح البحرية التونسي زورق هجومي طراز P270TN

 5زوارق دورية �شاطئية فئة �سبيتال (فئة برميي�سي املانية �رشقية �سابقاً).
نحو  10زوارق والن�شات �صغرية.
 2من نوع (P300من �إيطاليا).
�أهم القواعد :بنزرت ,تون�س� ,سو�سه ,كليبيا� ,صفاق�س.
مالحظة� :سفينتا دورية ( 1,400طن) مطلوبة من موانىء دامن الرومانية.

�سالح اجلو

العديد.3,500 :
التنظيم العام:
طائــرات القتال� :سـ ــرب قتـ ـ ــال/هجــوم ار�ضي/ا�ستطالع يت�ألـ ـ ــف من 14
طائــرة  F - 5Eو 4طائرات ( .F - 5Fال�رسب  15يف �سيدي �أحمد).
�رسب قتال خفيف/تدريب يت�ألف من  3طائرات  ,MB-326Lو  8طائرات MB -
( .326Kال�رسب  11يف �سيدي �أحمد).
��سرب قتال خفيف �ضد متمردين/تدريب يت�ألف م��ن  9ط��ائ��رات  L-59Tو 12
ط ــائ ــرة  SF-260WTو  6ط ــائـرات .SF - 260C
النقل�:رسب واحد :ي�ضم  2هريكوليز  ،C-130Jطائرة كينغ اير 3 ,طائرات ، L 410
طائرتا (C-130Hال�رسب  21يف �سيدي �أحمد).
االرتباط :طائرتا .S-208
الطوافات� :رسبان ( 31و )32يت أ�لّفان من  6طوافات �ألويت  6 ,3-طوافات UH-
 1H, 5ط��واف��ات �أل��وي��ت ،2 -طوافتا ، HH-3Eط��واف��ة بوما  6 ،أ�ك��وري��ل 18 ,طوافة
 ,AB-205طوافة دوفان  SA-365N، 6طوافات غازيل.
مالحظة :مت اجن��از ��شراء  - 4+4-8طوافات ب�لاك ه��وك  UH60Mعلى �أن ينجز
ت�سليمها العام .2019
�أهم القواعد اجلوية� :سيدي �أحمد (بنزرت) ,جُ ربه ,قاب�س ,من�ستري� ,صفاقـ�س,
تون�س (العوينة).

رئي�س الوزراء:
عبد القادر كامل حممد

ر�أ�س الدولة القائد
الأعلى للقوات
امل�سلحة :الرئي�س
ا�سماعيل عمر جيله
قائد قوات البحرية:
اللواء �أحمد دجاما
قائد القوات اجلوية:
املقدم وهيب مو�سى قلنلي
قائد قوات احلر�س الوطني:
العقيد واي�س عمرب بوغوري

وزيرالدفاع الوطني:
ح�سن عمر برهان

قائد القوات امل�سلحة:
الفريق زكريا �شيخ ابراهيم

مقر وزارة الدفاع الوطني
�ص.ب� 1905 .أرتا  -جيبوتي
هاتف+253-422123 :

بيانات عامة
اال�سم الر�سمي :جمهورية جيبوتي.
امل�ساحة 22,000 :كلم  %9 ,مروج ومراعٍ � %91 ,أنواع �أخرى.
ال�سواحل 314 :كلم.
املطالب البحرية :امل��ي��اه الإقليمية  22ك��ل��م ,املنطقة املتاخمة  44ك��ل��م ,املنطقة
الإقت�صادية احل�رصية  370كلم.
ال�سكان 1.02:مليون (تقديـرات متوز/يوليو
 ,)2021معدل النمو ال�سنوي %60 ,)2016( %2.2
�صوماليون (عي�سى) %35 ,عفاريون� %5 ,آخرون
(من �ضـمنهم �أوروبيون).
الدين %94 :م�سلمون %6 ,م�سيحيون.
ال��ل��غ��ة :ال��ف��رن�����س��ي��ة (ر����س���م���ي���ة) ,ال��ع��رب��ي��ة,
ال�صومالية والعفارية.
ن�سبة املتعلمني.%67.9 :
2

االقت�صاد

اج��م��ايل ال��ن��اجت املحلي 2.865 :م��ل��ي��ار دوالر
(تقديرات  ,)2014معدل ح�صة الفرد  3,100دوالر,
معدل النمو ال�سنوي ( % 6تقديرات .)2014
امل��ي��زان التجاري :ال�����واردات  612.1مليون
دوالر ,ال�صادرات  119.5مليون دوالر (تقديرات
.)2014
امليزانية :االي�����رادات  563.3م��ل��ي��ون دوالر،
النفقات  647.7مليون دوالر (.)2014

الدفاع

طائرة نقل  C-130jتابعة للقوات الجوية التونسية
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القوى الب�شرية العاملة.8,000 :
القوات �شبه الع�سكرية 680 :قوات الدرك600 ,

من احلر�س اجلمهوري.
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جيبوتي  -اجلزائر

اجلزائر

ميزانية الدفاع  :ال بيانات ر�سمية

القوات الربية

العديد.7,500 :
التنظيم العام:
�أربع مناطق ع�سكرية (تادجورا  ،دخيل  ,علي �صبيح �,أوبوك)
فوج مدرع
فوج مدفعية
فوج عمل �رسيع (�أرتا)
� 3أفواج �أ�سلحة م�شرتكة(تادجورا  ،دخيل �,أوبوك)
كتيبة متنوعة اال�سلحة (علي �صبيح)
املعدات:
ال�سيـارات املدرعة� 4 :س ــيارات � 16 ،AML - 60سـ ـ ــيارة � 12 ،AML - 90سيارة
� 8، RATEL 90س ــيارات � 10 ,AML - 245سيارات .)VBL( M-11
ناقالت اجلند 10 :من طراز  8 ،BTR - 60من طراز  9 ، BTR - 80من طراز كا�سبري
+(6 ،MKII؟) +( 21 ،PUMASs؟) .COUGAR
املدفعية M56 :عـ  105ملم D-30 ,عـ  122ملم M109L 10 ،عـ 155ملم تلقائي الدفع.
راجمات ال�صواريخ BM-21 :عـ 122ملم.
مدافع الهاون 81 :ملم 120 ,ملم.

البحرية

العديد.220 :
اال�سطول:
 6زوارق دورية �ساحلية(فئتان).
 8الن�شات �رسيعة.
زورقان لأمن ال�سواحل طراز .Metal Shark
زورقا دورية فئة  20مرت طراز دامرجوك .DAMERJOG

�سالح اجلو

العديد.140 :
التنظيم العام:
النقل/االرتباط�� :سرب يت�ألف م��ن :طائرة �سي�سنا  ,208طائرتني  L-410لنقل
ال�شخ�صيات ,طائرة فالكون  ,50طائرة �آن .28 -
ال���ط���واف���ات���� :س���ـ���ـ���ـ���رب ي��ت���أل��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ف م���ـ���ـ���ن ط����واف����ة اي������ك������وروي ,وط���واف���ـ���ة
م���ي  .17 -رددت ال���ت���ق���اري���ر ع���ن م�����ش��اه��دة ط��واف��ـ��ـ��ت�ين ق��ت��ال��ي��ت�ين ط��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��راز
مي � .24 -إال �أن هذا اخلرب غري م�ؤكد.

رئي�س اجلمهورية ووزير
الدفاع :عبد املجيد تبون

رئي�س الوزراء:
عبد العزيز جرياد

نائب وزير الدفاع
و رئي�س هيئة الأركان:
الفريق �سعيد �شنغر يحا

قائد القوات الربية :اللواء عمار الثمانية
قائد القوات البحرية :اللواء حممد العربي حويل
قائد القوات اجلوية :اللواء حممد الرابا
قائد قوات الدفاع اجلوي :اللواء عمار عمراين
قائد قوات اجلندرمة :اللواء مناد نوبة
املفت�ش العام للقوات امل�سلحة :اللواء جمال بوجى
وزارة الدفاع
جادة تغارين�س  -اجلزائر/اجلزائر
هاتف+213-2-611515 :
مقر قيادة جي�ش ال�شعب الوطني
من خالل وزارة الدفاع
جادة علي خوجة -اجلزائر/اجلزائر
هاتف+213-2-631476,631765,611515 :

بيانات عامة
اال�سم الر�سمي :اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية.
ارا�ض زراعية %13 ,مراعٍ ومروج %2 ,غابات,
امل�ساحة 2,381,741 :كلمٍ 3% ، 2
� %82أرا�ض �صحراوية �أو بور �أو عمرانية.
ال�سواحل 998 :كلم 620(.ميال).
املطالب البحرية :املياه االقليمية  22كلم .منطقة ال�صيد احل�رصية 52 - 32كلم.
ال�سكان 44.63 :مليون تقديرات متوز  )2021معدل النمو ال�سنوي ( %1.7تقديرات
 %99 ,2017عرب  -بربر ,اقل من  %1اوروبيون.
الدين %99 :م�سلمون (دين الدولة) %1 ,م�سيحيون ويهود.
اللغة :العربية (ر�سمية) ,الفرن�سية ,واللهجات الرببرية.
ن�سبة املتعلمني.%80.2 :

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 612.5 :مليار دوالر (تقديرات  ,)2016معدل ح�صة الفرد
 15,000دوالر ,معدل النمو احلقيقي( 4.2%تقديرات .)2016
امليزان التجاري :ال���واردات  49.43مليار دوالر ,ال�صادرات  29.6مليار دوالر
(تقديرات .)2016
امليزانية :الإي���رادات  45.37مليار دوالر ,النفقات  67.48مليار دوالر (تقديرات
.)2016

الدفاع

عر�ض ع�سكري يف القاعدة الع�سكرية ال�صينية يف «جيبوتي» �أول �آب�/أغ�سط�س 2018
الدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021

الرئي�س هو القائد العام للقوات امل�سلحة .وهو يعني ويعفي رئي�س الأركان
العامة وكبار ال�ضباط.
القوى الب�شرية الفاعلة� ,119,600 :إ�ضافة اىل حوايل  160,000يف االحتياط.
القوات �شبه الع�سكرية 24,000 :من ال��درك .جهزت قوات ال��درك بناقالت اجلند
والطوافات واال�سلحة الثقيلة.
اخلدمة االلزامية� 18 :شهر ًا (اجلي�ش فقط ,اما البحرية و�سالح اجلو فعديدهما من
املتطوعني).
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اجلزائر

الدبابة الروسية  T-90أبرز سالح في الجيش الجزائري

ميزانية الدفاع 1.118.29 :مليار دوالر (.)2018

القوات الربية

العديد( 101,000 :ي�شمل  62,000جمند) �إ�ضافة �إىل نحو  160,000احتياطي.
التنظيم العام:
 7مناطق ع�سكرية (الأوىل بليدا الثانية ع��ران الثالثة ب�شار ،الرابعة �أوراج��ي��ا،
اخلام�سة ق�سطنطينه ال�ساد�سة تامارا�ست ال�سابعة �إيلزيا).
 3فرق مدرعة (تت�ألّف كل منها من � 3أفواج مدرعة ,وفوج ميكانيكي).
 4فرق م�شاة ميكانيكية (تت�ألّف كل منها من � 3أفواج ميكانيكية ,وفوج مدرع).
فرقة جموقلة.
لواءان مدرعان م�ستقالن.
� 5 - 4ألوية م�شاة م�ؤللة م�ستقلة.
 8كتائب مدفعية م�ستقلة.
 5كتائب دفاع جوي.
 4كتائب هند�سة.
كتيبتان من اجلوالة.
املعدات:
دبابات القتال الرئي�سية 505 :دبابات ( T- 90Sالت�سليم جارٍ) 250 ،دبابة T-72
(مت حتديثها)  003طراز �( T-62شبه مهملة) 275 ,طراز �(55/T-54شبه مهملة),
و 50دبابة خفيفة �( AMX-13شبه مهملة).
ال�سيارات املدرعة 54 :بانـهارد  AML-60,511عربة .BRDM-2
عربات القتال وناقالت اجلند املدرعة 1000 :طـراز BMP-1,BMP-2وBMP-
2M،100فهد (للدرك) 445 ,طراز  BTR - 50/ - 60. 84طراز .BVP - 2
املدفعية :نحو  500مدفـع مقطور عـ  122ملم و  152ملــم 7 ,مدافع نورينكو 155
ملم,مقطورة وذاتية احلركة 5 ،مدافع  SU, 541 - 85مدفع  2S1عـ  122ملـ ــم ذاتــي
احلركة 40 ,مدفع  2S3Mعـ  152ملم ذات��ي احلركة ,و 20مدفع  ISUذات��ي احلركة عـ
 152ملم +50,مدفع نورينكو( )PLZ45 (OVPLZ52ع��ـ  155ملم ذاتي احلركة(.على
عربات)
مدافع الهاون 300 :عـ  120ملم و  60طراز  M1945عـ 160ملم( .على عربات).
راجمات ال�صواريخ 48 :طراز  BM-21عـ  122ملم 52 ,طراز  BM-14/-16عـ
 140ملم 30 ,طراز  BM-24عـ  240ملم.
�صواريــخ ار�ض  -ار�ض 18 :ق ـ ـ ـ ــاذف فـ ــروغ  4-و 7-مع � 50صاروخاً.
�صواريخ موجهة م /د� :ساغر ,ميالن� ,سبيغوت.
مدافـع م  /ط 100 :عـ  14,5ملم طراز  ZPU-2/-4, 06مدفع  ZU-23عـ  23ملم,
� 210شيلكا  4-ZSU23عـ  23ملم ذاتية احلركة 100 ,طراز  M1939عـ  37ملم 70 ,طراز
 S60عـ  57ملم 24 ,طراز ( KS12مع رادار فايركان) عـ  85ملم.
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�صـواريخ م /ط� 180 :سام  30 ,7-قاذف �سـام � 40 ,3-سام � 24 ,6-سام 46 ,8-
�سام � 32 ,9-سام  24 .13-نظام تانغو�سكا املدفعي ال�صاروخي ذاتي احلركة 38 ،نظام
بانت�سري  S1-Eاملدفعي ال�صاروخي الذاتي احلركة.
مالحظة:وقع عقد ل�رشاء جمموعة ثالثة من  T-90S 200على �أن يتم جتميعها يف
اجلزائر .كما اختريت  TPz-1فوك�س كعربة مدولبة جديدة لنقل اجلند ،وجرى ت�سلم
 54عربة من االنتاج االملاين  ،على �أن تتبعها عملية �صنع حملي لـ  1200عربة على امتداد
فرتة � 10أعوام .و ُوقّع اتفاق ي�شمل �إنتاج ًا مرخ�ص ًا لناقالت جند حممية من طراز توازن

منر.

البحرية

العديد.10,000 :
اال�سطول:
الفرقاطات:
 2 +(2؟)
فرقاطات فئة الرا�ضي (�أنظر املالحظة).
 3X3طراز ال�ضافر (�صينية طراز .)C-28A1
الفرقيطات:
 3فرقاطات مراتري�س (�سوفياتية طراز كوين).
)+ 3(+ 3طراز ادهافري (�صينية ال�صنع طراز ) C-28A
 3فئة ر�أ�س حميدو (�سوفياتية ال�صنع طراز نانو�شكا .)2 -
 3فئة اجلبل طراز �شينويا.
 )?( + 1را�س ح�سن بربارية.
الغوا�صات:
 2+4فئة هادي �سليمان (رو�سية طراز كيلو) (انظر املالحظة).
القوات اخلفيفة:
 -10زوارق هجومية ���ص��اروخ��ي��ة �رسيعة م��ن ط���رازي �أو���س��ا  1 -و �أو���س��ا .2 -
(متوقفة)
 21زورق ًا �رسيع ًا للدورية فئة دنب( .طراز .)OCEA-FPB98
 15زورق ًا هجومي ًا �رسيع ًا من فئة كبري م�سلحة مبدافع .FAC
 6زوارق دورية �شاطئية فئة اليادك.
 6فئة �شانغهاي �صينية �سابقاً(للتدريب).
القوات الربمائية:
�سفينتا انزال لوج�ستيتان فئة قلعة بني عبا�س.
�سفينة انزال ميكانيكية متو�سطة �سوفياتية ال�صنع فئة بولنوت�شني -Bفئة .LSM
حرب االلغام:
 )2 +( 1الكا�سح (�أنظر املالحظة).
الدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021

اجلزائر
كا�سحة الغام �سوفياتية �سابق ًا طراز .T43
متفرقات:
���س��ف��ي��ن��ة ت���دري���ب (�أت�����اك�����ور)��� ,س��ف��ي��ن��ة م�سح,
�سفينتان حلماية مواقع �صيد الأ�سماك ,قاطرة.
لدى حر�س ال�سواحل  9زوارق �سوفياتية ال�صنع
من طراز  ,PGو 6زوارق باغيلياتو فئة مانغو�ستا
و  10قوارب باغيلياتو طراز .GC20
الدفاع ال�ساحلي� :أرب ــع بطاريـ ــات �صواريخ
ب��ر  -بح ــر ط ــراز (.SS-C-3رمب�����ا ا�ستبدلت
ب�صواريخ رو�سية طراز .)Kh-35
ط�يران البحرية 5 :ط��واف��ات  AW101و10
�سوبر لينك�س  300للبحث والإنقاذ.
�أهم القواعد :اجلزائر ,عنابه ,مر�سى الكبري.
م�لاح��ظ��ة :ط��ل��ب��ت اجل���زائ���ر ف��رق��اط��ت�ين فئة
ميكو  A200م��ن الأح��وا���ض الأمل��ان��ي��ة �سلمت عام
 2 +( ،2017تبنيان حملياً) و فرقاطتني فئة تيغر
(امل�رشوع  )20382و 3فرقيطات �صينية ،C28A
و�سفينة �إن��زال من �رشكة فينكانتيريي �سلمت يف
العام  ،2015و�سفينة أ�ُخرى تُبنى حملياً .ومُنحت
�إنرتمارين عقد ًا لبناء �أول �سفينة م�ضادة للألغام
من جمموع � 4سفن .و اختتمت مفاو�ضات ب�ش�أن
غوا�صتني �أخريني من فئة كيلو ،ت�سلم عام .2018

�سالح اجلو

فرقيطة تابعة للقوات البحرية الجزائرية

  ,Fوطائرة  F - 27 - 600وطائرة فالكون  20و 3طائرات غالف �سرتمي .3 -الطوافــات :فـوج الطوافات القتايل الأول (� 4أ��س�راب) ويت�ألف من أ�ك�ثر م��ن
طوافة مي  ,D/V 24 -ومي ( MK3/ 24 -انظر املالحظة)� 8 ،أ�رساب للنقل واالرتباط
تت�ألف من  2مي  4 ,6 -مي  28 ,4 -مي ( 2 -للدرك) ,و 3بِل  3L602 , 47مي  42 ,8 -مي
 8 ,-171طوافات اكوريل  AS - 355N. 5طوافات  ،Ka-32وع��دد غري معروف من
.PLZ-W3A
ارتــباط وتدريب 16:ياك(130 -انظر املالحظة) ،و� 3ســوبر كينغ اير 24 ,طائرة
.242/341/L-39, 05 Zlin - 241
الدورية البحرية :طائرتا �سوبر كينغ اير ,طائرة كوماندور .680FR
مدافع م/ط 38 :مدفع  KS12عـ  85ملم (مع رادار فايركان) 54 ,طراز  KS19عـ 100
ملم.
�صواريخ م/ط� :سام  6-و PMU2 S300 (8كتائب)
أ�ه��م القواعد :عني ع�سريه ,اجل��زائ��ر دار البي�ضاء ,بوفاريق ,تيندوف ,عنابة,
بي�شار ,بي�سكرا ,البليدة ,بو�سفر ,الغهوت ,قوارغال.
مالحظة :طلبت اجلزائر  14طائرة �إ�ضافية طراز �سو .MKA 30 -
منحت �رشكة �أغو�ستا و�ستالند عقد ًا القتناء  25طوافة  A109و 5طوافات AW139
لقوات ال��درك ,وال�رشطة وللقوات �شبه الع�سكرية(الت�سليم ج��ارٍ) ,و�سيتبع ذلك 15
طوافة � AW 101إ�ضافية لقوات الدرك .يتم �رشاء  42طوافة هجومية طراز M-28NE
،كما جرى طلب  14طوافة نقل طراز � Mi-26T2سلمت عام .7102
40

العديد.12,000 :
التنظيم العام:
� 1+8أ�سراب مقاتالت :ال�س ــرب ( 113ت��ي��ن��دوف) ,وال����سرب �( 143أوارغ��ل�ا),و
(153بي�شار)( 193 ،اوران بو�سفـ ــر) جمم ــوع م ــا لــديها 30 :ميـ ــغ  S29 -و  5ميـ ــغ
  ,UB 29ال�س ـ ــرب ( 3عــني بي�ضا) وال�رسب؟ � 28سو ( MKA 30 -انظر املالحظة)،ال�سـ ــرب ( 110ع�ين ع�سرية) وي�ض ـ ــم  10ميغ  PDS 25 -وميغ  U 25 -مع SU24
.MK33
� 3أ�ســـراب هجوم �أر�ضي :الأ�س ـ ــراب  284 ,274و ( 294الغهوت) جمهزة بـ 33
طائرة �ضاربة طراز �سو.MK24 -
�سرب اال�ستطالع :ال�رسب ( 510عني ع�سريه) جمهز بـ  3ميغ  .RB25 -و 4 - 2
طائرات �سو .MR24 -
النقل� 9 :أ��س�راب على النحو الآت���ي� 4 :أ��س�راب تت�ألف م��ن  12ط��ائ��رة C-130H
 /C-130H-30و 5طائ ــرات � .C - 295رسبان يت�ألفان من  3ط��ائ��رات ,SE-210
و� 5آن �� .12 -سرب من طائرتي  ,PC-6و��سرب من  4ط��ائ��رات �إل  76 -و 4طائرات
�إل ( 78 -للتزويد بالوقود جواً)� ,رسب لنقل ال�شخ�صيات يت�ألف من طائرتي 27 - 400

لدى سالح الجو الجزائري حوالي  40مُقاتلة روسية طراز MiG 29
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ال�سعودية

ال�سعودية

ر�أ�س الدولة ,رئي�س
الوزراء ,جاللة امللك
�سلمان بن عبد العزيز
�آل �سعود خادم
احلرمني ال�شريفني

رئي�س هيئة الأركان العامة
الفريق الركن فيا�ض بن
حمد راغد الرويلي

نائب رئي�س احلكومة
ويل العهد ,ووزير
الدفاع والطريان:
الأمري حممد بن �سلمان
�آل �سعود

الدفاع

وزير احلر�س
الوطني :االمري عبد
اهلل بن بندر بن عبد
العزيز �آل �سعود

قائد القوات الربية:
الفريق الركن فهد بن عبد اهلل بن حممد املطري
قائد البحرية:
الفريق فهد بن عبد اهلل الغفيلي
قائد �سالح اجلو:
الأمري تركي بن بندر بن عبد العزيز �آل �سعود
قائد قوات الدفاع اجلوي:
الفريق الركن مزيد بن �سليمان بن فريد العمرو

وزارة الدفاع والطريان:
طريق املطار
 11165الريا�ض ,اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+ 966- 1- 4785900-/477313 :
فاك�س+ 966 - 1 - 4011336 :
مقر القوات امل�سلحة:
بوا�سطة وزارة الدفاع
هاتف+ 966-1-4023106 :

مقر قيادة احلر�س الوطني:
الريا�ض ,اململكةالعربية ال�سعودية
هاتف+ 966 - 1-4024600,- 4024277 :

التنظيم العام:
مالحظة :جمل�س الأمن الوطني هو برئا�سة امللك وع�ضوية وزراء الداخلية واخلارجية
وال�صحة والثقافة ،رئي�س احلر�س الوطني ،رئي�س الإ�ستخبارات .وقّعت دول جمل�س
التعاون اخلليجي (البحرين ,الكويت ,عُمان ,قطر ,العربية ال�سعودية وا إلم��ارات العربية
املتحدة) اتفاق ًا دفاعي ًا يعترب �أي هجوم على �إحداها مبثابة هجوم عليها كلها .يت ّم �إن�شاء
قوة ر ّد �رسيع قوامها  22,000رجل .تبد�أ بقوات «درع اجلزيرة» امل�ؤلفة من  45.000جندي,
لتزداد مبرور االيام وت�صل اىل الرقم امل�ستهدف (.)100,000و أ�ُعلن يف �أواخر العام 2012
قرار �إن�شاء قيادة ع�سكرية م�شرتكة.
القوات ال�سرتاتيجية :نحو 12؟50 -؟ �صاروخاً بالي�ستياً و�سيــــط املــــدى
(DF-3ر�ؤو�س حربية تقليدية).
القوى الب�شرية العاملة :نحو .200,000
القوات �شبه الع�سكرية 125,000 :احلر�س الوطني ,فوج احلر�س امللكي 8500 ,حر�س
احلدود( ,ي�شمل  6000حر�س ال�سواحل) ,قوات �أمن خا�صة(وحدة مكافحة الإرهاب).
احلر�س الوطني ,م�س�ؤول عن مهمات الأم��ن الداخلي وحماية امل��راف��ق احليوية
وحقول النفط .يت�ألف فوج احلر�س امللكي من  3كتائب .وهو م�ستقل غري تابع للجي�ش �أو
للحر�س الوطني ويرفع تقاريره اىل امللك مبا�رشة.
اخلدمة االلزامية :غري م��وج��ودة ,كل ال��ق��وات من املتطوعني ,و�ضع قانون للخدمة
الإجبارية.
ميزانية الدفاع 191:مليار دوالر 51% ،من م�صاريف الدولة ت�شمل خمتلف م�صاريف
الدفاع والأمن (ميزانية .)2017

القوات الربية

العديد :نحو  .90,000الرقم امل�ستهدف(.يقدر حالي ًا بـ .)75,000
التنظيم العام:
 8مناطق ع�سكرية:
اخلرج (و�سطى) ,ال�شمال غربي ,ال�شمال ,ال�رشق ,اجلنوب ,الطائف ,الغرب ,املدينة.
 4قيادات رئي�سية :العمليات ,اللوجي�ستيات ,اال�ستخبارات و الإدارة.
 4مقار قيادات فرق ميكانيكية تت�ألف من:
� 4ألوية مدرعة (يت أ�لّف كل منها من  3كتائب مدرعة ,كتيبة م�شاة ميكانيكية ,كتيبة
مدفعية ,كتيبة �إ�ستطالع ,كتيبة دفاع جوي ,كتيبة م�ضادة للدبابات).
� 5ألوية ميكانيكية( .يت أ�لّف كل لواء من  3كتائب م�شاة ميكانيكية ,كتيبة مدرعة ,كتيبة
مدفعية ,كتيبة دفاع جوي وكتيبة دعم).
لواء حممول جو ًا (كتيبتا مظالت� 3 ,رسايا قوات خا�صة).
 8كتائب مدفعية.
مالحظةُ :و���ض��ع��ت خ��ط��ة لإن�����ش��اء ل����واء جم��وق��ل جم��هّ��ز ب��ط��واف��ات للنقل وال��ق��ت��ال.
ي���ت��� ّم ت��ع��زي��ز ا ألل����وي����ة امل����درع����ة وامل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة ع��ل��ى ال��ن��ح��و ال�����ذي ي��ح��ول��ه��ا ب��ال��ت��دري��ج
�إىل فرق.

بيانات عامة
اال�سم الر�سمي :اململكة العربية ال�سعودية.
أرا�ض زراعية %39 ,مروجٍ
امل�ساحة 2,149,690 :كلمٍ � %1 ,2
�أرا�ض �صحراوية �أوبور �أو عمرانية.
ال�سواحل 2,510 :كلم.
املطالب البحرية :املياه الإقليمية  22كلم ,املنطقة املتاخمة  34كلم.
ال�سكان 35.3 :مليون (تقديرات متوز/يوليو  )2020معدل النمو ال�سنوي % 1.46
(تقديرات  %90 ,)2017عرب� %10 ,أفرو�آ�سيويون.
الدين :الإ�سالم.
اللغة :العربية.
ن�سبة املتعلمني.%94.7 :
ومراع %1 ,غابات%59 ,

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 1.756 :تريليون دوالر (تقديرات  ,)2016معدل ح�صة الفرد
 55.300دوالر ,معدل النمو احلقيقي ( %1.7تقديرات .)2016
امليزان التجاري :ال����واردات  127.8مليار دوالر ,ال�����ص��ادرات  183.6مليار دوالر
(تقديرات .)2016
امليزانية :الإيرادات  138.5مليار دوالر ,النفقات  221.5مليار دوالر (تقديرات .)2016
24
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ال�سعودية
�سفينتان للدعم فئة بوريده (طراز ديوران�س).
حر�س ال�سواحل:
زورقان للدورية فئة �سلوى (طراز .)SA26
 4زوارق دورية كبرية فئة اجلُوف.
 10زوارق دورية �ساحلية طراز �سكوربيون.
 6زوارق للدورية فئة الظهران.
 12زورق دورية �ساحلية طراز رابيري.
 40زورق دورية �ساحلية طراز .R33x1
 3زوارق حوامة (هوفركرافت) .SAH - 2200
الدفاع ال�ساحلي 4 :بطاريات �صواريخ طراز �أوتومات
مركبة على �شاحنات.
طريان البحرية 18 :طوافة دوف��ان (� 14ضد الغوا�صات
ول�رضب ال�سفن ت�ستخدم �صواريخ  AS-15TTو 4ملهمات
ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الع�سكرية  SAMIحتوز �شركة االلكرتونيات املتقدمة
البحث واالنقاذ)� 12,سوبر بوما  AS-532U (6للنقل وجمهّزة
ب�صواريخ م�ضادة لل�سفن طراز  )AM - 39ي�ستخدمها احلر�س
الوطني وحر�س ال�سواحل على نحو م�شرتك.
املعدات:
مالحظة� :أُجن��زت خطط القتناء فرقاطات حديثة متعددة املهام لتح ّل مكان فرقاطات
دبابات القتال الرئي�سية 367 :دبابة ابرامز �( M1A2/M1A1أنظر املالحظة),
امل��دي�ن��ة ,كذلك خُ طط القتناء فرقيطات ��ص��واري��خ لتح ّل مكان الفرقيطات ب��در وزوارق
 406دبابات ( M-60A3خمزن بع�ضها) 300 ,دبابة ( AMX-30خمزنة).
"ال�صديق".قيد الطلب  40زورق دورية من �إ�سبانيا مل�صلحة حر�س ال�سواحل .وطُ لب �أي�ض ًا
قان�صات الدبابات� 200 :أوت��و  VCC-1مع �أب��راج  ,TUAبع�ض عربات AMX-10P
 30زورق دورية  MKVتبنى يف الواليات املتحدة ،لكن يبدو �أن الطلب الأول هو الذي جرى
مزوّدة ب�صواريخ هوت.
�إعتماده.
ال�سيارات املدرعة 140 :بريانيا ( 90ملم)� 350 ,سيارة .AML - 60/-90
م�شاة البحرية :كتيبتان جمهزتان بـ  140ناقلة جند مدرعة .BMR - 600
عربـــــات القــتال وناقالت اجلـــند 400 :عربــــة ب��راديل  M2, 0061عربة M-113،
�أهم القواعد :جبيل ,جدّه ,الدمام ,ر�أ�س تنورة ,ر�أ�س امل�شاب.
 005عربة  ,AMX- 10Pبع�ض عربات �أروت��و  EE-11, 061بيــــرانـــيا  8x8, 05عـــــربـــــة
الفــــــــهــــد . FO(8X8)HMMWV 650+MATVs - 04 - 8
�سالح اجلو
املدفعية 100 :مدفع  M101عـ  105ملم و M-114عـ 155ملم 90 ,مدفع  M-198عـ 155
العديد:حوايل .20,000
ملم مقطور 72 ,مدفع FH-70عـ  155مقطور 280 ,مدفع  M-109ذاتي احلركة 50 ,مدفع
التنظيم العام:
 GCTعـ  155ملم ذاتي احلركة.
الوحدات العمالنية منظَّ مة يف � 9أجنحة موزعة على  7قواعد بحرية.
مدافع الهاون :نحو  400عـ 81ملم و  107ملم (خمزنة) 110 ,مدافع عـ  120ملم.
الطائرات الهجومية� 3 :أ�رساب �ضاربة تت�ألف من  88تورنيدو . IDS
الراجمات 60 :ا�سرتو�س .2 -
الطائرات املقاتلة القاذفة� 3 :أ�رساب مقاتالت قاذفة تت�ألف من  68طائرة �( F-15 Sأنظر
�صواريخ م/د :دراغون ,تاو ,تاو املح�سن ,هوت ,بِل  ،2 -جافلني.
املالحظة).
�صواريخ م/ط� :ستينغر 600 ,مي�سرتال.
الطائرات املعرت�ضة� 6:أ�رساب تت�ألف من  68مقاتلة  , F-15Sو�رسبان من  24تايفون.
مالحظة:يتم تطوير�أ�سطول الدبابات �أبرامز ورفعها اىل م�ستوى  .M1A2Sوقيد الطلب
طائرات النقل� 3 :أ��سراب تت�ألف من  20طائرة هريكوليز  C-130E/H, 5طائرات
 133دبابة مي�سرتال  ،M1A1/A2وحوايل  20من الناقالت لتح ّل حم ّل التي فقدت يف اليمن.
 CN-235، 53طائرة  ,C - 212 - 200طائرة بوينغ  ,320-707طائرتي جت�ستار ,طائرتي
طريان اجلي�ش 02 :طوافة  UH-60A, 33 /ML06-HUدزرت هوك 51،بِل 406C, 6
فالكون .20 -
دوفان AS.365Nلإخالء امل�صابني� 25 ,أبات�شي .AH-64 D
الطوافات�� :سرب��ان يت�ألفان م��ن  28جرتاينجر  AB-206 ، 42ط��واف��ة AB-205, 6
البحرية
�ألويت  18 ,3 -طوافــــة  KV-107II، 92طوافة  AB-212 ، 61طوافة ( AB - 412للبحث
العديد( 13,500 :ي�شمل  3000من م�شاة البحرية).
التنظيم العام :تتمركز قيادة �سالح البحرية امللكية يف
ال��ري��ا���ض ,ه�ن��اك ق�ي��ادت��ان عمالنيتان ه�م��ا :ق�ي��ادة الأ�سطول
الغربي يف جدة ,وقيادة الأ�سطول ال�رشقي يف اجلبيل� ,إ�ضافة
�إىل قيادة م�شاة البحرية.
الأ�سطول:
الفرقاطات:
 2فئة الريا�ض.
 4فئة املدينة.
الفرقيطات:
 4فئة بدر.
القوات اخلفيفة:
 9زوارق هجومية �صاروخية �رسيعة فئة ال�صديق.
 39زورق دورية �رسيع ًا طراز ناجا.
 17زورق دورية �ساحلية طراز هالرت.
قوات حرب االلغام:
 3كا�سحات �ألغام فئة اجلوف.
 4فئة �صفوة (�أمريكية �سابق ًا فئة بلوبريد).
القوات الربمائية:
 4زوارق �إنزال عامة فئة عفيف.
 4زوارق �إنزال ميكانيكية.
فرقيطة «حائل» انتاج  NAVANTIAحلظة �إنزالها يف املياه وت�سليمها للبحرية ال�سعودية
�سفن م�ساعدة رئي�سية:
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ال�سعودية -ال�سودان
واالنقاذ) 16 ,طوافة طبية/اخالء  S-70بالك هوك 11 ,كوغار
 MK2للقيادة والبحث والإنقاذ.
طـائـرات التـدريب 15 :طائـرة  F -5B , 51طائـرة F -
 15D, 21طائرة  T-41A, 05ط ــائرة  PC-9, 82طائرة هــوك,
طائرتا جـ ــت �سرتمي  12 ,31طائرة �سي�سنا � 20 ,172سوبر
ما�ش�شاك�(.أنظر املالحظة)�.أكادميية امللك في�صل بـ  28هوك.
ط��ائ��رات الإن���ذار املبكر 5 :ط��ائ��رات �أواك�����س E-3A
وط��ائ��رت��ان م��ن ط���راز  R-3Aلال�ستخبار الإل��ك�تروين
((.)ELINTانظر املالحظة).
طائـــرات ال�صهاريج 6:طائـ ـ ـ ــرات  A33 0MRTTو
.KC -130
�أهم القواعد :ابهار ,امللك عبد العزيز (الظهران) ,جدّه,
امللك خالد (خمي�س م�شيط) ,املدينة ,الريا�ض (مقر القيادة),
ت���ب���وك ,امل��ل��ك ف��ه��د (ال��ط��ائ��ف).ك��ل��ي��ة ط��ي�ران امل��ل��ك في�صل
ت�سلّمت ال�سعودية من �شركة «بوينغ»  84مُقاتلة جديدة طراز F-15SA
(الريا�ض).
مالحظة 72 :طائرة يوروفايرت تايفون قيد الطلب مبوجب
قتالية خفيفة ط���راز  ,AH-6iو 12طوافة خفيفة للتدريب ط��راز .MD-530Fو�أُع���ل���ن يف
برنامج «ال�����س�لام»ّ ,مت طلب  84ط��ائ��رة ف  .SA15 -ويتم ت�سليمها يف منت�صف .2017
�شباط/فرباير  2014برنامج كبري جد ًا ي�شتمل على ن�سخة جديدة من  LAVوتبلغ التكلفة
و�ستطور  68طائرة ف  15 -عاملة يف �سالح اجلو امللكي مبوجب �صيغة .SAويعاد ت�سليمها
حوايل  10مليارات دوالر كندي تُنفق على مدى فرتة  14عاماً ،وال تفا�صيل اُخرى حتى �صدور
ابتداء من العام .2020 - 2014
هذا الدليل.
مُنحت BAE Systemsعقد ًا قيمته  1.6مليار جنيه ب�ش�أن رزم��ة تدريب كاملة ت�شمل 55
مالحظة عامة:
طائرة بيالتو�س ّ ( ،PC-21مت ت�سليمها)  ،و 22 + 22طائرة هوك  (AITيجري ت�سليمها)
 نهاية العام � 2020أطلقت �رشكة «نافانتيا  »Navantiaأ�وّل فرقيطة للبحرية ال�سعوديةو  25طائرة تدريب ا�سا�سي يتم اختيارها ،و�أج��ه��زة حماكاة ار�ضية .و �ستحل طائرات
حملت �إ�سم  ،AL - Jubailث ّم �أطلقت بعد فرتة وجيزة الفرقيطة الثانية حتت �إ�سم «الدرعية»،
التدريب حمل الطائرات هوك و  PC-9و �سوبر ما�ش�شاك .وقيد الطلب طائرتا �صهريج
وذل��ك من �أ�صل خم�س فرقيطات �ست�سلّم تِباع ًا للقوات البحرية ال�سعودية  ،وخ�لال �شهر
طراز  C-130Jومن املقرر �أن يت�ضمن الربنامج ما ي�صل جمموعه �إىل  25طائرة C-130J/
ني�سان/ابريل ّ 2021مت ت�سليم الفرقيطة الثالثة.
. KC-130J
 جتدر الإ�شارة �إىل �أن اململكة العربية ال�سعودية حلّت يف املرتبة الـ  11ما بني الدول الأكربيجري ت�سليم  6طائرات ايربا�ص  MRTT330 -للنقل�/صهريج لتحل حمل .KE-3A
قوة يف العامل ،وذلك �إ�ستناد ًا لت�صنيف جملة «.»CEOWORLD
تخ�ضع الطائرتان  ER-3Aل�صيانة يف املخازن �إىل ما بعد العام  .2015وقيد الطلب  4طائرات
كينغ �إير  ، 350ERمع خيارثان يت�ضمن  4طائرات �أُخ��رى .وقيد الطلب طوافات AW139
للإخالء الطبي (العدد غري معروف) ،والت�سليم جارٍ.

ال�سودان

قوات الدفاع اجلوي:

التنظيم العام� :سالح الدفاع اجل��وي ف��رع م�ستقلّ� ,ش�أنه �ش�أن باقي ف��روع القوات
امل�سلحة ,وهو م�س�ؤول عن جميع موجودات الدفاع اجلوي الثابتة واملتحركة� ,سواء �أكانت
مدافع م�ضادة �أم قواعد �صواريخ �أر�ض  -جو متحركة �أو ثابتة ,ب�إ�ستثناء ال�صواريخ التي
تطلق من على الكتف.
العديد.4000 :
املعدات:
مدافع م /ط 156 :مدفع ًا مقطور ًا ثنائي ال�سبطانة عـ  35ملم ,نحو  100مدفع فولكان
مقطور 18 ,مدفع ًا عـ  30ملم و�ضعت على هياكل دبابات .AMX-30
���ص��واري��خ م/ط 17 :ب��ط��اري��ة ه���وك امل��ح�����س��ن م���ع  120ق���اذف��� ًا ث��اب��ت�� ًا او م��ت��ح��رك��اً,
ن���ح���و  151ق�����اذف����� ًا ل���ن���ظ���ام���ي ����ش���اه�ي�ن ( 2/1ذات��������ي احل����رك����ة �أو حم�������ص���ن)11,
وحدة اطالق باتريوت.

احلر�س الوطني

العديد.+ 125,000 :
املقر الرئي�سي (الريا�ض).
التنظيم العام:
� 4ألوية ميكانيكية خفيفة (يت�ألف كل منها من  4كتائب).
 6الوية م�شاة م�ؤللة.
جمموعتا قوات خا�صة.
مالحظة :يجري تنظيم لواء طريان خا�ص و لواءين ميكانيكيني �آخرين.
املعدات 1141 :من �سل�سلة ( 8x8 LAVخمتلفة) 261 ,عربة تكتيكا 4x4 TACTICA
ملهمات ا ألم��ن الداخلي 27 .مدفع  M198عـ  155ملم و  105ملم �صواريخ تاو م/د ،مدافع
فولكان  M-167م/ط 12 ،طوافة �سوبر بوما  AS-532Uو( 6للنقل ،و 6جمهزة ب�صواريخ
 AM-39امل�ضادة لل�سفن) تدار بالإ�شرتاك مع حر�س ال�سواحل.
مالحظة :قيد الطلب  32+20+80مدفع ًا من طراز  CAESERعيار  155ملم 52/كاليربا
هاوتزر ذاتي احلركة .والت�سليم جارٍ.
طريان احلر�س الوطني قيد الت�أ�سي�س ,تن�ص ال�صفقة مع الواليات املتحدة على  36طوافة
�أبات�شي لونغ بو منها  12طوافة  ,AH-64Eو 72طوافة بالك هوك  ,UH-60و 36طوافة
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بيانات عامة

اال�سم الر�سمي :جمهورية ال�سودان.
امل�ساحة 1,861,484 :كلم.2
ال�سواحل 853 :كلم.
املطالب البحرية:املياه االقليمية  22كلم ,املنطقة املتاخمة  34كلم ,اجلرف القاري
200م �أو حتى عمق اال�ستغالل.
ال�سكان 44.85 :مليون (ت��ق��دي��رات مت��وز  ,)2021معدل النمو ال�سنوي %1.64
(تقديرات  ,)2017ال�سكان  %70من ال�سودانيني العرب.
الدين :الأكرثية م�سلمون و الأقلية م�سيحية.
اللغة :العربية (الر�سمية).النوبية والبدوية.
ن�سبة املتعلمني.%75.9 :

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 177 :مليار دوالر (تقديرات  .)2016معدل ح�صة الفرد
 4,500دوالر ,معدل النمو احلقيقي( % 3.1تقديرات .)2016
امليزان التجاري :الواردات 7.325مليارات دوالر .ال�صادرات  3.094مليارات
دوالر (تقديرات .)2016
امليزانية العامة :الإي����رادات  7.134مليار دوالر ,النفقات 11.62مليار دوالر
(تقديرات .)2016

الدفاع

التنظيم العام :جمل�س ال��دف��اع والأم���ن يعمل ب���إم��رة الرئي�س م��ب��ا��شرة ,ولديه
�صالحيات �شاملة يف جمال الدفاع وخمتلف ال�ش�ؤون ال�سيا�سية واالقت�صادية التي على
�صلة بالأمن والدفاع.
القوى الب�شرية العاملة.64,000 :
القوات �شبه الع�سكرية 2500 :حر�س ح��دود 500 ,حر�س وطني ,ق��وات الدفاع
ال�شعبي.
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ال�سودان

ر�أ�س الدولة ,القائد الأعلى رئي�س الوزراء:
عبد اهلل حمدوك
للقوات امل�سلحة:
عبد الفتاح بن عبد
الرحمن الربهان

رئي�س الأركان العامة:
الفريق حممد عثمان
احل�سني

وزير الدفاع:
ابراهيم يا�سني

قائد قوات الأمم املتحدة:
الفريق �شايلي�ش تنايكر (الهند)

قائد القوات الربية:ع�صام حممد كرار
قائد البحرية :الفريق عبد اهلل املطري الغاردي
قائد �سالح اجلو:الفريق ع�صام الدين �سعيد
وزارة الدفاع:
�ص.ب  .291اخلرطوم ،ال�سودان
هاتف+249 - 11 - 74910 ،- 72771 :

اخلدمة الإلزامية :فرتة تدريب مدتها � 6أ�سابيع.
ميزانية الدفاع :ملياري دوالر �أمريكي زائد خم�ص�صات الإ�ستخبارات الوطنية
وخدمات الأم��ن  4.3مليار دوالر �سوداين .وق��وات الدعم ال�رسيع ( 3مليارات دوالر
�سوداين (ميزانية .)2017

القوات الربية

العديد.60,000 :
التنظيم العام:
 6قيادات مناطق (تنظيم فرقة م�شاة).
مقر قيادة فرقة مدرعة.
مقر قيادة وحدات حممولة جواً.
لواء حر�س جمهوري.
لواءان مدرعان.
لواءا م�شاة.
لواء مظليني.
� 3أفواج مدفعية.
� 5ألوية دفاع جوي.
كتيبة �صواريخ �سام.
كتيبة هند�سية.
�رسية جوالة.
وحدة عمليات خا�صة�/ضد االرهاب.
املعدات:
دبابات القتال الرئي�سية:حوايل  200دبابة فئة ( 96الب�شري) ،بع�ض 150دبابة
 T-72 ، 02دبابة  M-60A3، 42دبابة  T-62، 45دبابة  05 ،55/T-54دبابة T-59،
 56دبابة خفيفة تايب .26
ال�سيارات املدرعة� 14 :صالح الدين 30 ,كوماندو  V-150، 04فرييت 6 ,عربات
� AML-90, 03سيارة .BRDM-2
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ع��رب��ات ال��ق��ت��ال امل��درع��ة ون��اق�لات اجل��ن��د 6 :ع���رب���ات  BMP - 2, 04ع��رب��ة
 53 ،152/BTR-50ع��رب��ة OT - 64, 04ع��رب��ة  M113, 09ول��ي��د ,ن��ح��و  30عربة
.BTR-80
املدفعية 20 :ط��راز  M-101و  6ط��راز  M56 (105ملم)  4ط��راز  D-74، 81طراز
 M-1938, 08ط��راز  )03-D/45122ملم) 27 ،ط��راز  130(1-59/M46ملم)60 ،
طراز D-20 (551ملم)  12طراز  M114A1 (551ملم)مقطــور 6 ,طـ ــراز  AMX F3عـ
 155ملم ذاتي احلركة( GHY02 .خليفة) عـ  122ملم.
مدافع الهاون 120 :عـ  81ملم 12 ,مدفع  M-43و AM-49 (021ملم).
�صواريخ م /د� :سوينغ فاير� ,ساغر.
مدافع م /ط 12 :طراز  M-3عـ  20ملم ذاتي احلركة 60 ,بوفور عـ  40ملم 80 ,مدفع ًا
عـ  37ملم 24 ,فولكان.
�صواريخ م /ط� 20 :سام � ,2-سام � 7-سام .FB-6A ،8 -

البحرية

العديد.500 :
القوات اخلفيفة:
زورق دورية طراز �سويفت �شيب.
 4زوارق دورية يوغ�سالفية �سابق ًا فئة جهاد.
 3زوارق دورية طراز �سيوارت.
زورقا دورية �ساحلية ايرانيان �سابق ًا فئة قادر.
�أهم القواعد :بور �سودان.

�سالح اجلو

العديد.3,000 :
التنظيم العام:
طائـرات القتال� 4 :أ�س ـ ــراب معرت�ض ــة/هجــوم �أر�ض ــي تت�ألف من  20ميغ -
 SE29, 4ميغ � UB 29,21 -سو�11 ،24-سو 25-طائرات �إ�ضافية باقية بالتخزين ب�شك
ب�صالحيتها .طائرتا ميغ 16 - 12 ،23-طائرة ميغ  PF 21, 8طائرات ف 5EF, 21 -
مقاتلة ف 15 ,6 -طائرة ف .7 -
�س ــرب مكافحة متمردين يت�ألف من  12طائرة .K - 8
طائرتا افيوكار  C-212لال�ستطالع البحري.
النقل�� :سرب ي��ت���أل��ف م��ن ط��ائ��رة فريند �شيب  F-27, 4ط��ائ��رات C-130H , 3
طائرات� 6-DHC 5D، 4 -أن 4 ،32 -طائرات افيوكار  C - 212, 3طائرات �آن ,24 -
 6-4طائرات  ,EMB - 110Pو 2فــالكون .50/20
النقل/االرتباط 8 :تريبو بورتور 1 ,تــوي ــن او تر  1 ,كينغ اير .90
الطـوافـــات� :رسب من  4مي  ,4 -حوايل  30مي 12 ,8 -طوافة بوما SA.330، 51
طوافة طراز �( BO-105رشطة) 8 ,طوافات  ,AB-412حوايل  03مي  , 24 -ومي -
.P35
التدريب :طائ ــرة ف  ,F5 -طائرتان ميغ  UB 29. 6 -طائرات � FTC - 2000sأي�ض ًا
للهجوم الربّي..
�أهم القواعد :عطربه ,دونغوال ,الفا�رش ,العبيد ,جنينه ,جوبا ,اخلرطوم ,ماالكال,
مريوي ,بور �سودان ,واد مدين ,واو.
مالحظة� :سلّمت  6طائرات  )FTC - 2000(JL-9م�سلّحة للتدريب يف �أي��ار 2018
لأدوار الهجوم اخلفيفة .وبلغ عن �رشاء عدد غري حمدد من املقاتالت ولكن مل يثبت بعد.

لدى ال�سودان �ست طائرات تدريب GAIC FTC - 2000
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�سوريا

�سوريا

رئي�س الوزراء:
ح�سني عرنو�س

ر�أ�س الدولة ,القائد
الأعلى للقوات
امل�سلّحة :الرئي�س
ب�شار حافظ الأ�سد
وزارة الدفاع:
�ساحة أ�ُمية ,دم�شق� ,سوريا
هاتف +963 -11-112101 :من خالل،
من خالل ،05 -112100 04

وزير الدفاع :العماد
علي عبداهلل �أيوب

بيانات عامة
اال�سم الر�سمي :اجلمهورية العربية ال�سورية.
ارا���ض زراعية %46 ,مروج
امل�ساحة 185,180 :كلم (مع اجلوالن املحتلّ)ٍ %31 ,
ومراعٍ  %3 ,غابات� %20 ,أرا�ض �صحراوية �أو بور �أو عمرانية.
ال�سواحل 193 :كلم.
املطالب البحرية :املياه االقليمية  65كلم ,املنطقة املجاورة  75كلم ,اجلرف القاري
 200مرت او حتى عمق الإ�ستغالل.
ال�سكان 17,9:مليون (تقديرات متوز/يوليو ,)2021معدل النمو ال�سكاين ال�سنوي
( %7.87تقديرات  %90.3 ,)2017عرب� %9.7 ,أكراد� ,أرمن وغريهم.
الدين % 74 :م�سلمون �سنّة % 16 ,علويون ودروز وطوائف �إ�سالمية �أخرى% 10 ,
م�سيحيون.
اللغة :العربية (الر�سمية) ,الكردية ،الأرمنية ،الآرامية ،الفرن�سية و االنكليزية
م�ستخدمة.
ن�سبة املتعلمني.%86.4 :
2

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 55.8 :مليار دوالر (تقديرات  )2014معدل ح�صة الفرد 5100
دوالر ,معدل النمو احلقيقي( % 9.9تقديرات .)2014
امليزان التجاري :الواردات 6.663مليار دوالر (تقديرات  ,)2014ال�صادرات 2.14
مليار دوالر (تقديرات .)2015
امليزانية :الإيرادات  3.9مليار دوالر ,النفقات  5.7مليار دوالر (تقديرات .)2016

الدفاع

مالحظة :البيانات �أدناه تقريبية بفعل ما يجري يف �سوريا حالياً.
مالحظة :بناء على قرار جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة  ،2118واتفاق ذي �صلة
وقّع يف �أيلول�/سبتمرب  ،2013يتم تدمري املخزون ال�سوري من الأ�سلحة الكيمياوية
حتت �إ�رشاف دويل.
القوى الب�شرية العاملة :نحو .180,000
القوات �شبه الع�سكرية 8,000 :درك (ب أ���م��رة وزارة الداخلية) 1,800 ,حر�س
احلدود (حر�س ال�صحراء).
اخلدمة االلزامية� 30 :شهراً.
ميزانية الدفاع:ال �أرقام معتمدة.

القوات الربية

العديد :حوايل .100.000 - 85,000
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التنظيم العام:
 7فرق مدرعة/ميكانيكية وفرقتا قوات خا�صة.
مالحظة :ت�شري تقديرات �إىل �أن ق��وام العديد يبلغ ح��وايل  ،15,000ن�صفهم تقريب ًا
منخرط يف عمليات ع�سكرية �ضد املتمردين ،بينما يرابط الباقون يف حاميات.احلر�س
اجلمهوري والفرقة املدرعة الرابعة كامال العديد (نحو  ،)32,000بينما ال يتعدى عديد
فرقتي القوات اخلا�صة الـ ،12,000ومعظم الفرق الأخرى انخف�ض عديدها �إىل م�ستوى
لواء.
املعدات:
دبابات القتال الرئي�سية :نحــو  1400ط ـ ـ ــراز  T-72 ،T.90, 1000طراز T-62,
 002طراز  T55MVنحو  2000طراز ( ,T-54/-55معظمها خمزن).
ال�سيارات املدرعة 400 :طراز  BRDM-1, 006طراز .BRDM-2
عربات القتال وناقالت اجلــــــند املدرعـــة 2300 :عرب ــة  ,BMP-1نـ ـحــو 1500
ن ــاق ـ ـ ـ ـ ــلة  ،)RTB (152-/60-/50وعدد من عربات .46-TO
املدفعية 2600 :قطعة عـ  122ملـم 130 ,ملم155 ,ملم 180 ,ملم مقطور 400 .مدفع
 2-S1عـ  122ملم ذاتي احلركة 50 .مدفع  2-S3عـ  152ملم ذاتي احلركة .مدافع �ضد
الدبابات عـ  100ملم.
مدافع الهاون :عـ 81ملم 120 ,ملم ,و  160ملم.
راجمات ال�صواريخ 122 :ملم 140 ,ملم و  240ملم.
�صـواريخ ار���ض-ار���ض 24 :ف���روغ  18 ,7-ق���اذف �سكاد ب (��� 60ص��اروخ��اً),
� SS-12, 81صاروخ � ,SS-21صواريخ ( M9كما ت��ردد) .لواء مدفعية �ساحلي ـ ــة مع
�صواريـ ـ ـ ــخ .SSC3 , SSC2, SSC1
�صواريخ م/د� :سنابر� ,ساغر� ,سواتر� ,سبيغوت� ,سباندريل ,ه��وت ,ميالن,
كورنت.
مدافع م/ط 23 :ملم 37 ,ملم 400 .مدفع  57ملم 85 ,ملم و  100ملم مقطور300 ,
مدفع  ZSU-23- 4 ، 01مدافع  2-ZSU-57ذاتية احلركة.
�صواريخ م/ط� :سام .18/13/11/9/8/7/6 -

البحرية

العديد� 4000 :إ�ضافة اىل  2500يف االحتياط.
الأ�سطول:
الفرقيطات:
 2فئة بيتيا �( 2-سوفياتيتان �سابقاً).
القوات اخلفيفة:
 8زوارق هجومية �صاروخية �رسيعة ,فئة �أو�سا�( 2/1 -سوفياتية �سابقاً).
 8زوارق دورية فئة جوك �سوفياتية �سابقاً.
القوات الربمائية 3 :فئة بولنوت�شني �سوفياتية �سابقاً.
قوات حرب االلغام :كا�سحة الغام حميطية (فئة ناتيا) (�سوفياتية �سابقاً).
 3كا�سحات �ساحلية (واحدة فئة �صونيا ,واثنتان فئة فانيا) (�سوفياتية �سابقاً).
ال��دف��اع ال�ساحلي :كتيبة للم�سح ,كتيبتا مدفعية م��ع  36مدفـعـ ًا ع��ـ  130ملم
و  12م��دف��ع�� ًا ع��ي��ار  100م��ل��م ,ل����واء ����ص���واري���خ م���ع ب���ط���اري���ات ����ص���واري���خ .C802
و بد�أ ت�شغيل نظام با�ستيون مع � 72صاروخ ياخونت .P800
طيـران البحـرية 12 :طـوافـة مي 4 ,4 -طــراز كــا  20 ,25 -طراز مي.14 -
مالحظة :يعاين الأ�سطول من قدم �سفنه ومعدّاته.
�أهم القواعد :بانيا�س ,الالذقية ,طرطو�س ,ميناء البي�ضة.

�سالح اجلو

العديد.20,000 :
التنظيم العام:
طائرات القتال� :رسبان �ضاربان م�ؤلفان من � 21سو .24 -
� 18ســرب مقــاتـالت� 9 :أ�رساب ت�ضم نحو  150ميغ  F21، 5 -ا�رساب ت�ضم  70ميغ -
� ,23رسبان ي�ضمان  40ميغ �( 29 -أنظر املالحظة)� ,رسبان ي�ضمان  30ميغ .25 -
� 8أ�رساب قتال /هجوم �أر�ضي� 5 :أ�رساب ت�ضم  40ميغ � BN23, 3 -أ�رساب ت�ضم 40
�سو .22/20 -
�رسب ا�ستطالع م�ؤلف من  6طائرات ميغ.R25 -
طائرات النقل� :رسبان م�ؤلفان من � 4إل � 6 ,76 -آن � 6 ,26 -آن � 2 ,12 -آن 8 ,24 -
�إل  4 ,14 -تو .134 -
طائرات التدريب 20:ميغ � U21, 08 -إل � 39 -ألباترو�س 60 ,دلفن L29و30 ,
طـائـرة  MBB - 223فالمينغو 30 ,ميغ  6 ,17 -باك �شاهباز.
الطوافات� 3 :أ�رساب هجومية ت�ضم  36مي  55 ,24 -غازيل/هوت 100 ,مي � ,8 -أما
الدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021

�سوريا  -ال�صومال -العراق
طوافات النقل فت�ض ـ ّم حوايل  100مــي  ,17 -م ــي  10 ,8 -م ـ ــي  50 ,2 -مي  ,25 -نح ــو
 16مي  14 -هيـ ــز و 5كا  25 -هورمون ملكافحة الغوا�صات و�رضب ال�سفن.
قيادة الدفاع اجلوي
 SA-9،SA-5، SA-8 ،3/SA-2بانت�سري.E1S، 9 K37 BUK-M2E -
ال�ضهر ,حلب ,النا�رصية ,بالي ,دم�شق ,دمر ,حماه,
�أهم القواعد اجلوية� :أبو ُ
خاخلالة ,م�سريية ,باملريا�،سهله ،ر�صافة� ,سهل�س� ,صحراء� ,سيقات.
مالحظة� :أكد ر�سمي ًا عقد خا�ص بالتزود بـ  36طائرة ياك 130 -للتدريب املتقدم و 12
طائرة ميغ ، 2M/M 29-لكنه مل يرد ذكر �إمتام عمليات الت�سليم.

ال�صومال

ر�أ�س الدولة ,الرئي�س
حممد عبد احلي حممد
«فارماجو»

رئي�س الوزراء:
حممد ح�سني رُبلي

قائد القوات امل�سلحة:
اللواء الركن
اودواع يو�سف راجح

رئي�سية( منها  ،على الأخ�ص ،ميناء
كي�سمايو) ،غري �أن مناطق وا�سعة ما
زال��ت حت��ت �سيطرة اال�سالميني �أو
امراء حرب.
�أمي�سوم
يف  6كانون الأول/دي�سمرب 2006
وافق قرار جمل�س الأمن الدويل رقم
 1725على اجازة ان�شاء بعثة االحتاد
االف��ري��ق��ي ل��ل��ح��م��اي��ة وال���ت���دري���ب يف
ال�صومال "امي�سوم" (.)AMISOM
و يف �أي��ل��ول �/سبتمرب  ،2009تلقت
"امي�سوم" تفوي�ض ًا �أق���وى ي�شمل
فر�ض ال�سالم بد ًال من حفظ ال�سالم.
ويف  11ت����شري��ن ال��ث��اين/ن��وف��م�بر
 ،2013واف���ق جمل�س ا ألم���ن التابع
ل��ل���أمم امل��ت��ح��دة ع��ل��ى ق�����رار ت��ع��زي��ز
«�أم��ي�����س��وم»ب��ـ  4395ج��ن��دي ،ا ألم��ر
الذي يجعل املجموع  22.126جندياً.
مكافحة القر�صنة
ي�سمح قرار جمل�س الأم��ن الدويل
تعمل احلكومة ال�صومالية على �إن�شاء قوات
رق����م  1848ل���ق���وات ب��ح��ري��ة دول��ي��ة حر�س وطني ي�صل عديدها �إىل  500عن�صر لكي
ب��دخ��ول م��ي��اه ال�����ص��وم��ال االقليمية
تن�شر يف خمتلف �أنحاء البالد
لكبح اع��م��ال ق��ر���ص��ن��ة .ك��م��ا يح�ض
القرار على مقا�ضاة القرا�صنة فور
القاء القب�ض عليهم.

العراق
بيانات عامة
قائد قوات  :AMISONالفريق
ديوميد ندجايا (بوروندي)

بيانات عامة
أرا���ض مزروعة %46 ,م��روج وم��راعٍ  %14 ,غابات
امل�ساحة 637,657 :كلمٍ � %2 ,2
و�أحراج� %38 ,أنواع �أخرى.
ال�سواحل 3025 :كلم.
املطالب البحرية :املياه الإقليمية  370كلم.
ال�سكان 16.3 :مليون (تقديرات متوز/يوليو  )2021معدل النمو ال�سنوي %2
(� %85 .)2017صوماليون ,والباقي مبعظمهم من البانتو.
الدين� :أغلبية ال�سكان من امل�سلمني.
اللغة :ال�صومالية (ر�سمياً) ,والعربية والإيطالية والإنكليزية.
ن�سبة املتعلمني( %37.8 :تقديرات حكومية).

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 16.67 :مليار دوالر (تقديرات  ,)2016معدل النمو احلقيقي
( %3.2تقديرات .)2016
امليزان التجاري :ال��واردات 3.483 :بليون دوالر (فوب  ،)2006ال�صادرات849 :
مليون دوالر (تقديرات .)2014
امليزانية :االي���رادات  145.3مليار دوالر ،النفقات  151.1مليار دوالر (تقديرات
.)2014

الدفاع:

التنظيم العام:
مالحظة :ما زال ال�صومال يف حالة حرب �أهلية  .وقد متكنت قوات �أمي�سوم واجلي�ش
ال�صومايل من طرد مقاتلي ال�شباب الإ�سالميني من العا�صمة مقدي�شو و مواقع اخرى
الدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021

اال�سم الر�سمي :اجلمهورية العراقية.
امل�ساحة 434,920 :كلم %13 ,2ارا���ض زراع��ي��ة %9 ,م��روج وم���راعٍ  %3 ,غابات
واحراج %75 ,خمتلف.
ال�سواحل 58 :كلم ( 36ميال).
املطالب البحرية :املياه االقليمية  22كلم.
ال�����س��ك��ان 41.1 :م��ل��ي��ون (ت��ق��دي��ـ��رات ي��ول��ي��و  ,)2021م��ع��دل ال��ن��م��و ال�����س��ن��وي
(% 2.55تقديرات � 75 ,)2017إىل  %80ع��رب 15 ,اىل  %20اك���راد %5 ,ا�شوريون,
تركمان وغريهم.
الدين %97 :م�سلمون %3 ,م�سيحيون ,وديانات اخرى.
اللغة :العربية (ر�سمية) ,الكردية (ر�سمية يف املناطق الكردية)� ,أ�شورية� ,أرمنية.
ن�سبة املتعلمني.%79.7 :

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلّي 647.2 :مليار دوالر (تقديرات  ,)2016معدّل ح�صة الفرد
 17.900دوالر ,النم ّو احلقيقي (% 10.1تقديرات .)2016
امليزان التجاري :ال��واردات  19.57مليار دوالر ,ال�صادرات  28.36مليار دوالر
(تقديرات .)2016
امليزانية 52.13 :مليار دوالر .النفقات  77.69مليار دوالر (تقديرات .)2016

الدفاع:

ت�ض ّم جلنة الأم��ن الوطني العراقي وزراء الدفاع والداخلية واخلارجية والعدل
واملالية ا�ضافة �إىل م�ست�شار رئي�س جمل�س ال��وزراء للأمن القومي ومدير املخابرات
وامل�ست�شار الأول لل�ش�ؤون الع�سكرية .وت�ضم جلنة الأمن الفاعلة رئي�س �أركان القوات
امل�سلّحة العراقية ,قائد قوات التحالف ,نائب وزير الداخلية ومدير ال�رشطة العراقية.
هناك قوات (ب�أمرة وزارة الدفاع) و�رشطة �شبه ع�سكرية ب�أمرة وزارة الداخلية ,يطلق
عليها قوات مكافحـة الإرهـاب.تخ�ضع لوزارة الدفاع الهيئات الرئي�سية التالية:
قيادة القوات امل�شرتكة ،قيادة مكافحة االرهاب ،قيادة القوات الربية ،قيادة الدعم،
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العراق

ر�أ�س الدولة:
الرئي�س برهم �صالح

رئي�س الوزراء:
م�صطفى الكاظمي

وزير الدفاع:
جمعة عناد

قيادة العقيدة و التدريب� ،سالح البحرية و �سالح اجلو.
مالحظة:البيانات �أدن��اه تعك�س الو�ضع كما هو يف �شباط/فرباير � -آذار/مار�س
.2016
ميزانية الدفاع 6.376 :مليار دوالر (تقديرات .)2014
العديد :نحو  ،270,000 - 250,000أما الهدف فهو الوصول بالعديد التابع لوزارة الدفاع إلى
 ،300,000وبالعديد التابع لوزارة الداخلية إلى .450,000

ميزانية الدفاع :حوايل 10مليارات دوالر (ميزانية  .)2016لكن جمموع نفقات
الدفاع والأمن والت�سليح ،مبا ذلك ميزانيات م�ستقلة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية
وجمل�س الأمن القومي ،ي�صل �إىل مايعادل  14مليار دوالر.

القوات الربية

العديد :ال يوجد معلومات معتمدة بالن�سبة للعديد.
الهيكل العام:
اجلي�ش العراقي حالي ًا تغري عديده �إثر الهجمات التي تعر�ض لها خالل العام .2014
ونتيجة لذلك ميكن اعتماد القيادة العمالنية ال�سابقة .والأرقام املعتمدة ال�سابقة لي�ست
حقيقية .واحلكومة على كل حال تعتمد با�ستمرار على قوات ع�سكرية �شيعية ،وقوات
قبلية �سنية ،وقوات كردية ،وقوات ايرانية ت�ساند مقاتلي حزب اهلل والربنامج ال�شامل
الوا�سع إلع��ادة ت�شكيل اجلي�ش كما كان يف الأرق��ام التي �أعلنت يف يناير  2015ولكن ال
تفا�صيل كانت متوفرة .يف الوقت نف�سه �أعلن عن  9فرق م�شاة (ي�ضاف اليها  3فرق
كردية) كانت تدرب عرب امل�ساعدة الأمريكية.
املعدات:
دبابات القتال الرئي�ســـية 146 :أ�ب��رام��ز ، M1A1و  73دبابة  T905، 08دب ــابة
ت  ،72 -و 50ت .55 -
عربات القتال املدرعة وناقالت اجلند :نحو  150عربة  BMP-1و BTML 511
عربة ( BTR-80ال�رشطة اخلا�صة) ,نحو  20فوك�س + 80 ,عربة  BTR-4 ، 6201عربة
 ،M-113حوايل  +1200عربة .MT-LB
املدفعية 50 :مدفع  M109A4/A5ذات��ي��ة احل��رك��ة ه��اوت��زر 128 ،مدفع M198

منت�صف العام  2017ت�سلّم العراق فرقيطتني فئة «� »550سبق �أن طلبت من ايطاليا
خالل حكم الرئي�س الأ�سبق �صدام ح�سني عام 1990

مقطور ه��اوت��زر عـ  155ملم 18 ،مدفع  D-20مقطور ه��اوت��زر عيار  152ملم (�أنظر
املالحظة).
الهاونات 120 :ملم ( 55بطارية) 81 ,ملم ( 108ف�صائل).
�صواريخ �سام� 40 :أفنجر و  40بانت�سري �( S1أن��ظ��ر امل�لاح��ظ��ة) و 1GLA-S،
.MANPAS
طريان اجلي�ش:
� + 5أ��س�راب ط��واف��ات ت�ضم  4 :طوافة  UH-1HPهُ��وي  10 ،2ط��واف��ات بِ��ل 206-
 B3 ، 61طوافة مي 8-ت /م��ي 20 ،17-طوافة (EC635م�سلحة)(عمليات الت�سليم
تتم) .وحدات �أُخرى ت�شغّل  6طوافات غازيل و  28مي 35-م.و  +6مي�( 28NE -أنظر
املالحظة).
قيد الطلب  175دبابة قتال رئي�سية طراز � M-1أبرامز ولكن ت�سليمها ال يت ّم قبل العام
 ،2019وكذلك عدد غري حمدّد من دبابا ت .T-72

البحرية

العديد� 4,000 :إ�ضافة �إىل  900من جنود البحرية.
الهيكل العام :تنتظم البحرية العراقية يف الت�شكيالت الآت��ي��ة�� :سرب ال��دوري��ة
ال�ساحلية�� ,سرب ال���زوارق الهجومية�� ,سرب الدعم امل��زود بقطع دع��م جديدة .مهمّة
البحرية الدفاع عن ميناءي �أم ق�رص والب�رصة وحمطات حتميل النفط وال�شاطىء
العراقي عموماً.
الأ�سطول :القوات البحرية زورق��ان امريكيا ال�صنع فئة الب�رصة طول  60مرت ًا
ط���راز  VSO ، 4زوارق ل��ل��دوري��ة فئة ال��ف��ت��اح (�صنع أ�ح��وا���ض فنكانتياري) ط��راز
.SAETTIA MK V
 5زوارق دورية فئة بريدايتور ازاحة  140طن ًا (ا�ست�ؤجرت من تايوان).
 6زوارق فئة الفاو.
 12زورق ًا للدورية فئة .PB-301
 26قارب ًا �رسيع ًا طراز ديفاندر.
جنود البحرية :يت�ألف فوج من كتيبتني .مهمة الكتيبة الأوىل حماية من�ش�آت النفط,
واملالحقة والتفتي�ش�.أما الكتيبة الثانية فمهمتها حماية املوانىء والقيام مبهمات �أمنية
على الرب العراقي حلماية املن�ش�آت.

�سالح اجلو

بد أ�
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اجلي�ش العراقي مطلع هذا العام ت�سلّم  73دبابة رو�سية T-90

العديد.6,000 :
التنظيم العام:
املقر الرئي�سي يف قياّرة
 جناح الهجوم ( 109الر�شيد  ABبغداد) ولديه  20-15طائرة  ، SU - 25sجناحالهجوم ( 115البلد) وي�ض ّم  10طائرات L-195ASو  L-195AS 2و  ،L-195B 2و 9
مقاتالت (البلد)�( 17T-16C/Dأنظر املالحظة).
 جناح اال�ستطالع ويت�ألف من � 3أ��س�راب ا�ستطالع خفيفة ه��ي :ال�رسب الثالثالدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021

العراق  -عُمان
(كركوك) جمهز بـ  8طائرات �ساما  ,CH2000ال�رسب الـ( 70الب�رصة) ويت�ألف من 6
طائرات �سيكر  SB7L-360و 8طائرات �ساما  ,SAMA CH2000وال�رسب ( 87املثنى)
ويت�ألف من  6طائرات كينغ اير .350ER
 ال�رسب الـ 52للتدريب (ك��رك��وك) ويت�ألف من  20طائرة ال�ستا  ,95و 12طائرةكارافان � CARAVANسي�سنا ( Cessna AC-208Bملكافحة املتمردين �أي�ضاً) ,و15
تيك�سان .T-6A
 �رسب نقل فيه  3طائرات  ، C-130Eو  6طائرات �آن ،32-و  6طائرات .C-130J �رسب طوافات ي�ضم طوافات مي.17-مالحظة� :أو���ص��ى ال��ع��راق على  36طائرة مقاتلة من ط��راز ف  )C)16 -بلوك 52
(لكن ت�سليمها �أُجّ ��ل)ّ .مت ت�سلّم عدد قليل من الطائرات الهجومية �سو 25-من رو�سيا
و إ�ي��ران يف حزيران/يونيو .2014وقيد الطلب  24طائرة هجوم /تدريب طراز KAI
 ، T-50IQج��رى ت�سلّمها يف  .2016-2015وقيد الطلب ع��دد غري حم��دد من طائرات
التدريب الأ�سا�سي .PAC Super MUSHSHAK

عمان

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 184.7 :مليار دوالر (تقديرات  .)2016معدل ح�صة الفرد
 46,100دوالر ,معدل النمو احلقيقي ( % 3تقديرات .)2016
امليزان التجاري :ال��واردات  21.29مليار دوالر ,ال�صادرات  27.45مليار دوالر
(تقديرات .)2016
امليزانية :الإيرادات  19.79مليار دوالر ,النفقات  33.57مليار دوالر (.)2016

الدفاع

التنظيم العام :ال�سلطان هو القائد العام للقوات امل�سلحة ال�سلطانية ويحمل رتبة
م�شري.
القوى الب�شرية العاملة( 43,000 :ا�ضافة اىل  3700من غري العمانيني).
القوات �شبه الع�سكرية :ال�رشطة ال�سلطانية (ت�شمل جناح ًا ج��وي�� ًا وحر�س ًا
لل�سواحل) 3500 ,حر�س حملي من القبائل (قوات الفرق).
اخلدمة االلزامية :غري موجودة( .اجلميع متطوعون).
ميزانية الدفاع 9 :مليارات دوالر (.)2018
مالحظة :وقعت دول جمل�س التعاون اخلليجي اتفاق ًا دفاعي ًا يعترب �أي هجوم على
�إحدى الدول هجوم ًا عليها كلها� .سيت ّم �إن�شاء قوة رد �رسيع قوامها  45,000رجل ,تبد�أ
بقوات «درع اجلزيرة» امل�ؤلفة من  5االف جندي ,لتزداد مبرور االيام وت�صل اىل الرقم
امل�ستهدف (�.)100,000أُعلن يف �أواخر  2012فرار �إن�شاء قيادة ع�سكرية م�شرتكة.

القوات الربية
(اجلي�ش ال�سلطاين العماين)

ر�أ�س الدولة رئي�س
الوزراء ووزير الدفاع:
ال�سلطان هيثم بن
طارق ال�سعيد

رئي�س االركان
العامة :الفريق
عبد اهلل بن خمي�س
الرئي�سي

وزير الديوان امللكي:
�سعيد خالد
البو�سعيدي

وزير �ش�ؤون الدفاع:
�سيد �شهاب بن طارق
ال�سعيد

قائد اجلي�ش ال�سلطاين العماين:
اللواء الركن مطر بن �سامل البلو�شي
قائد البحرية ال�سلطانية العمانية:
اللواء الركن �سيف نا�صر الرهبي
قائد �سالح اجلو ال�سلطاين العماين:
اللواء خمي�س بن حمد الغفري
قائد احلر�س ال�سلطاين العماين:
اللواء الركن خليفة بن عبداهلل بن �سعيد اجلنيبي
مقر نائب رئي�س الوزراء للأمن والدفاع:
�ص.ب113 .
م�سقط ,عمان
هاتف+968 - 704096 :

العديد( 25,000 :ي�شمل  6,000من احلر�س ال�سلطاين).
التنظيم العام:
مقر قيادة فرقة.
مقر قيادة لواء مدرع.
مقرا قيادة لواءي م�شاة.
لواء حر�س �سلطاين.
فوجان مدرعان (يف كل فوج �رسيتا دبابات ,بطارية مدفعية ذاتية احلركة).
� 8أفواج م�شاة.
� 3أفواج مدفعية ميدان.
فوج مدفعية م/ط.
فوج ا�ستطالع (�رسيتان).
فوج هند�سة ميداين.
فوج مظلّي.
حظرية (جماعة) عمليات خا�صة.
مالحظة :معظم الأفواج بحجم كتائب.
املعدات:
دبابات القتال الرئي�سية 38 :ت�شالنجر  43 ,2 -دبابة � M-60A3, 06سكوربيون

بيانات عامة

اال�سم الر�سمي� :سلطنة عمان.
امل�ساحة 212,460 :كلـم ,2االرا�ضي الزراعية حمدودة %5 ,مروج ومراعٍ  ,والباقي
�أر�ض �صحراوية �أو بور �أو عمرانية.
ال�سواحل 2092 :كلم.
املطالب البحرية :املياه االقليمية  22كلم ,املنطقة االقت�صادية احل�رصية  370كلم.
ال�سكان 5.2 :مليون (تقديرات متوز/يوليو  .)2021معدل النمو ال�سنوي % 2.03
(تقديرات  ,)2017الأغلبية ال�ساحقة عرب مع جمموعات قليلة من الإيرانيني والبلو�ش
والزجنباريني والهنود.
الدين� :أغلبية ال�سكان من امل�سلمني ( %75على مذهب الإبا�ضية) .هناك بع�ض
الهندو�س.
اللغة :العربية (ر�سمية) ,تتبعها الإنكليزية والبلو�شية والأوردية ولهجات هندية.
ن�سبة املتعلمني� :أكرث من .%91.1
الدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021

ت�سلّم اجلي�ش العماين  173عربة مدرعة طراز � PARS III 8X8إنتاج
�شركة «  »FNSSالرتكية
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عُمان
(دبابات خفيفة).

ال�سيارات املدرعة  9مدولبة طراز �سنتورو جمهزة مبدافع 120
ملم خا�صة باحلر�س ال�سلطاين� 38 ،صالح الدين ،كوماندو .V-150
ناقالت اجلند امل��درع��ة :بع�ض ن��اق�لات ف���اب� 15 ,ساك�سون
�AT-105, 9ستورمر للقيادة 160 ,بريانيا ( 8x8ت�شمل ناقالت جند
وقيادة وا�ستعادة وا�سعاف وحامـ ـ ـ ــالت ه��اون) + 50 ،عربة 6X6
.wz 551
املدفعية 24 :مدف ــع  G-6عـ  155ملم ذات��ي احلركة12 ,مدفع
 FH70ع��ـ  155م��ل��م ,م��داف��ع  130م��ل��م 105 ,ملم مقطور 15 ,مدفع
 M-109عـ  155ملم ذاتي احلركة.
مدافع الهاون :عـ  81ملم 107 ,ملم و  120ملم.
راجمات :تايب  90عـ  122ملم.
�صواريخ م /د 50 :ميالن 18 ,تاو 30 ,جافلن.
مدافع م /ط ZU-23 - 2, 01 :مــدافع ثن ــائية طراز GDF - 005
عـ  35ملم.
�صواريخ م /ط� 34 :سام  30 ,7-جافلني,البي /مي�سرتال18.
افنجر (الت�سليم جار ٍ).يف اخلدمة نظام  VL MICAللدفاع اجلوي

ال�صاروخي (الأعداد غري معروفة) .وي�شغلّه احلر�س ال�سلطاين.

�شركة هافل�سان  HAVELSANالرتكية تفتتح مركز تكنولوجي يف عُ مان مطلع العام 2020

البحرية

العديد.4,500 :
الأ�سطول:
الفرقيطات:
 3من فئة ال�شامخ.
 1+3فئة ال�سيب .OPVS
 2فئة قاهر االمواج.
املربوكة (يخت �سلطاين�/سفينة للتدريب).
القوات اخلفيفة:
 4زوارق هجومية �صاروخية �رسيعة فئة ظفار.
 3زوارق دورية �رسيعة فئة الب�رشى (فئة .)P400
القوات الربمائية:
زورقان فئة املب�رش (طراز .)HSSV
زورق فئة ن�رص البحر.
زورق فئة النمران.
 3زوارق انزال ميكانيكية.
زورقا انزال لالغرا�ض العامة
ال�شرطة (حر�س ال�سواحل):
زورق دورية �ساحلي فئة ذئب البحار.
 5زوارق دورية �ساحلية طراز فو�سرب.
 3زوارق دورية �ساحلية (طراز .)CG29
 8زوارق دورية �ساحلية �صغرية.
زورقا انزال ميكانيكيان.
زورق �إنزال بطول  62مرتاً.
 5زوارق �إنزال كاترماران ( 3للنقل ال�رسيع 2 ،للبحث والإنقاذ).
�أهم القواعد� :سيب ,راي�سوت ,ودام ,علوي وغنام.

�سكاي فان (جهزت  3منها ملهام الدورية البحرية)� ,رسب (رق��م  16ال�سيب) يت�ألف
من  3طائرات ( ,C-130Hحت��ال �إىل «التقاعد»؟) ،وطائرة بوينغ ( SP 747الطريان
ال�سلطاين) ,وطائرتي غالف �سرتمي ( 4الطريان ال�سلطاين).و C-130J 1و.C-130J 2
الطوافـــات� :رسبان (ال�رسب الثالث � -صالله ,وال��ـ  14ال�سيب) يت�ألفان من 20
طوافة NH-90، 3طوافات AB206, 01بيل A/B، 3 214طوافـ ــاتAB-212, 3بوما
(الطريان ال�سلطاين)� 5 ,سوبر بوما (الطريان ال�سلطاين) � 12سوبرلينك�س . +6.300
جناح اجلو اخلا�ص بال�شرطة 2 :طراز  D-228، 2طراز  DHC-5، 3مريلني5 ،
طراز  AB-205، 2طراز  AB-206، 2طراز .CN-235
�صواريخ م/ط :مت ّبناء نظام دفاع جوي مدمج ي�شمل رادارات(مبا يف ذلك رادارات
 S-743Dمارتيلو) و�أنظمة ات�صال ,تت�ألف من  28وح��دة اط�لاق �صواريخ رابيري
ورادارات باليند فاير لإدارة الرمي حيث تنتظم جميعها يف كتيبة دفاع جوي تت�ألف من
�رسيتني(�أنظر املالحظة).
مالحظةّ :مت طلب دفعة ثانية م��ن  12ط��ائ��رة ف  16 -بلوك C10( 50و )2Dالتي
رمبا حتل مكان طائرات جاغوار ،ابتداء من �أواخر .2016و تطلب ال�سلطنة  12طائرة
مت ت�سليم  20طوافة ()TTH
يورو فايرت تايفون و  8هوك  AJTوبد�أ الت�سليم يف ّ .2017
 NH90لتح ّل حم ّل معظم الطوافات العاملة يف جمال النقل واالرتباط ,با�ستثناء طوافات
الطريان ال�سلطاين وطوافات ال�سوبر لينك�س  .300 -طلبت ال�سـ ـ ـ ـ ــلطنة  8طائرات
 C-295مبا فيها  5طائرات نقل تكتيكي و  3طائرات دورية بحرية ،والت�سليم جارٍ .وقيد
الطلب نظام الدفاع اجلوي نا�سما�س ليحل حمل رابيري/بالنيدفاير.
�أهم القواعد :م�صريه ،مثنى� ,صالله ,ثمريات ,ال�سيب ,خ�صاب ,جزيرة الغوت،
خ�صاب.

�سالح اجلو

العديد.5,000 :
التنظيم العام:
ط��ائ��رات القتال�� :سرب��ا م��ق��ات�لات/ه��ج��وم ار���ض��ي:ال����سرب ال��ث��ام��ن يف
ثمرات ،وقد �أعيد ت�سليحه بـ 10طائرات  F-16Cبلوك 50و طائرتي F-16D
 .وال�رسب  18يت�ألف من  10طائرات  F - 16Cبلوك  50 +و 4طائرات .F - 16D
��سرب مقاتالت/هجوم �أر���ض��ي وا�ستطالع (ال�ساد�س مطار م�صرية)
يت�ألف من  12هوك  200و  4هوك .100
�رسب ملكافحة متمردي التدريب (ال�رسب الأول يف م�صريه) يت�ألف من 12
طائرة بيالتو�س  ,PC-9و� 7شهباز (� MFI-17سفاري) و 5طائرات �سوبر
م�ش�شاك.
النقل 4 :ا�رساب :ال�سـ ــرب الراب ـ ـ ــع يت�ألـ ــف من طائرتي ايربا�ص  A320بري�ستيج
لنقل ال�شخ�صيات ,و�رسبان (الثاين يف �سيب واخلام�س يف �صالله) يت�ألفان مـ ــن 8
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بد أ� ت�سليم  12مُقاتلة يوروفايرت تايفون  Eurofighter Typhoonو  8طائرات تدريب
� HAWK MK63إىل �سالح اجلو العماين منت�صف العام 2017
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فل�سطني  -قطر

فل�سطني

قطر

بيانات عامة
اال������س�����م ال���ر����س���م���ي:
دول� � ��ة ف �ل �� �س �ط�ين (ال �� �س �ل �ط��ة
الفل�سطينية) معرتف بها من
ق �ب��ل امل�ج�م��وع�ت�ين العربيــــة
والإ�سالمية و بلدان �أخرى.
امل�ساحة :يفرت�ض �أن تكون
م�ساحة احل�ك��م ال��ذات��ي 6220
كلم ،منها  5640كلــم م�ساحة
ال�ضفة الغربية ,ت�شمل م�ساحة
رئي�س الوزراء:
مائية تبلغ  220كلــم (الزاوية ر�أ�س الدولة:
ال�شمالية الغربية م��ن البحر الرئي�س حممود عبا�س د.حممد �أ�شتيه
امل �ي��ت) و  360ك�ل�ـ�ـ��م م�ساحة
ق� �ط ��اع غ� ��زة % 22 .ارا� � ��ض
زراعية % 40 ,مروج ومراع % 38 ,خمتلف.
ال�سواحل 40 :كلم �ساحل قطاع غزة ,ال �سواحل لل�ضفة الغربية ب�إ�ستثناء �ساحلها
على البحر امليت.
املطالب البحرية :املياه االقليمية  11كلم.
 ال�����س��ك��ان 5.2 :م�ل�ي��ون (ت �ق��دي��رات  :)2021ال���ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة ,2,719,112وقطاع غزة .1,701,437 :ي�سكن يف ال�ضفة الغربية زهاء  364,000م�ستوطن ا�رسائيلي
منهم  187,000يف م�ستعمرات منت�رشة يف ال�ضفة ,و 177,000يف القد�س ال�رشقية .ن�سبة
النمو ال�سكاين يف ال�ضفة ( % 2.06تقديرات  ,)2012ويف قطاع غزه % 3,11
(تقديرات .)2012
الدين :اال�سالم ,امل�سيحية ,اليهودية.
اللغة :العربية ,االنكليزية منت�رشة.
2

2

2

2

االقت�صاد

 �إجمايل الناجت املحلي 9.7 :مليارات دوالر ( .)2011معدل ح�صة الفرد 2489دوالر ًا (ال�ضفة  3137دوالراً ،غزة  1534دوالراً) 1679 .دوالر ًا (تقديرات ,)2012
معدل النمو(% 6.797تقديرات .)2012
 امليزان التجاري :الواردات  4.57مليارات دوالر .ال�صادرات  8.39مليون دوالر(تقديرات .)2013
 امليزانية :الإي��رادات 3.461 :مليار دوالر ,النفقات 3.4مليارات دوالر (تقديرات.)2011

الدفاع

القوات �شبه الع�سكرية :الأم��ن العام (حتت �سيطرة حركة فتح)  15,000رجل،
الأم��ن الوقائي (حت��ت �سيطرة حركة فتح)  ،4,000ال�رشطة املدنية (حت��ت �سيطرة
حركة فتح)  ،11,000اال�ستخبارات العامة (حتت �سيطرة حركة فتح)  ،5,000 :الأمن
الرئا�سي (حت��ت �سيطرة حركة فتح)  ،5,000اال�ستخبارات الع�سكرية ،ال�رشطة
البحرية ،قوة الـ ( 17حتت �سيطرة حركة فتح)  ،30,000قوة العمليات (حتت �سيطرة
حركة حما�س)  ،5,000قوات اخرى  ،1500املجموع  76,500رجل.
مالحظة :ال يوجد بيانات ر�سمية ،لكن بع�ض امل�صادر �أفادت بالتقديرات التالية:
اُ�س�ست القوات �شبه الع�سكرية يف العام  ،1993و�شُ كلت مما يلي:
ق��وة الأم ��ن ال �ع��ام ،ق��وة الأم ��ن ال��وق��ائ��ي ،اال��س�ت�خ�ب��ارات ال�ع��ام��ة ،اال�ستخبارات
الع�سكرية ،ال�رشطة البحرية ،قوة العمليات ،القوة  ،17الدفاع املدين وقوات اُخرى.
ومن القوات التي توافرت بيانات ب�ش�أن عديدها:
 قوات الأمن الوطني 39,000 احلر�س الرئا�سي (يف ال�ضفة الغربية) 1200 كتائب عزالدين الق�سام 15,000 القوة التنفيذية 6000�أما املعدات ،ف�إنها مقت�رصة على عربات مدرعة (حوايل  50عربة) و�سيارات م�سلحة
بر�شا�شات ع�ـ  23ملم و  14.5ملم (�� 45س�ي��ارة) ،ومدفعية �صاروخية (ل��دى حركة
حما�س).
الدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021

ر�أ�س الدولة ,وزير
الدفاع ,القائد العام
للقوات امل�سلحة:
الأمري ال�شيخ متيم بن
حمد بن خليفة �آل ثاين

رئي�س الأركان :الفريق
غامن بن �شاهني الغامن

رئي�س الوزراء:
ال�شي��خ خالد بن خليفة
بن عبد العزيز�آل ثاين

نائب رئي�س الوزراء
وزير الدولة ل�ش�ؤون
الدفاع :خالد بن حممد
العطيه

قائد القوات الربية:
اللواء �سعيد ح�سني اخليارين
قائد البحرية:
اللواء الركن بحري عبد اهلل ال�سليطي
قائد �سالح اجلو:
اللواء الركن مبارك حممد اخليارين
قائد احلر�س الأمريي:
اجلرنال هزاع خليل ال�شهواين
وزارة الدفاع ومقر قيادة القوات امل�سلحة:
�ص.ب 37-.الدوحة ،قطر هاتف+974-4614111 :

بيانات عامة
اال�سم الر�سمي :دولة قطر.
ارا�ض زراعية حمدودة جداً %5 ,مراع ومروج %95 ,خمتلف.
امل�ساحة 11,437 :كلم ٍ ,
ال�سواحل 563 :كلم.
املطالب البحرية :املياه االقليمية  22كلم ,املنطقة االقت�صادية احل�رصية  44كلم حتى
خط اخلليج الو�سطي.
ال�سكان 2.93:مليون ,معدل النمو ال�سنوي ( %2.27تقديرات  %40 ,)2021عرب%18 ,
باك�ستانيون %18 ,هنود %10 ,ايرانيون %14 ,جن�سيات �أخرى.
الدين %95 :م�سلمون.
اللغة :العربية (ر�سمية) ,االنكليزية ت�ستخدم على نطاق وا�سع كلغة ثانية.
ن�سبة املتعلمني.%97.3 :
2

الشيخ عبد هللا بن ناصر آل ثاني رئيس الوزراء القطري خالل التوقيع على مُعاهدة أمنية مع فرنسا
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قطر

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 327.6 :مليار دوالر (تقديرات  .)2016ح�صة الفرد 125,100
دوالر ,معدل النمو احلقيقي ( % 2.2تقديرات .)2016
امليزان التجاري :الواردات  31.93مليار دوالر ,ال�صادرات  57.25مليار دوالر
(تقديرات .)2016
امليزانية :الإي ��رادات  39.67مليار دوالر ,النفقات  52.67مليار دوالر (تقديرات
.)2016

الدفاع

القوى الب�شرية العاملة :نحو  35,000ت�شمل احلر�س الأمريي.
القوات �شبه الع�سكرية :احلر�س االمريي (ب�إمرة وزارة الدفاع) ,ال�رشطة.
اخلدمة الإلزامية :نظام خمتلط ولكن طبق نظام خدمة وطنية يف ني�سان  ،2015وهذا
النظام يق�ضي على جميع الرجال القطريني بني �سن  35-18التدريب الع�سكري ملدة ثالثة
�أ�شهر �إذا كانوا خريجي جامعات ،و �أربعة �أ�شهر �إذا كانت درا�ستهم ثانوية.
ميزانية الدفاع :ال �أرق��ام متوافرة يف الأع��وام الأخ�يرة.و التقديرات حوايل 5 - 4.5
بليون دوالر امريكي (تقديرات .)2016
مالحظة :وقعت دول جمل�س التعاون اخلليجي اتفاق ًا دفاعي ًا يعترب �أي هجوم على
�إحداها هجوم ًا على دول املجل�س كلها .و�سيتم �إن�شاء قوة رد �رسيع قوامها 45,000
رج��ل ,تبد�أ بقوات «درع اجلزيرة»  ,لتزداد مب��رور االي��ام وت�صل اىل الرقم امل�ستهدف
(�.)100,000أُعلن يف �أواخر  2012قرار �إن�شاء قيادة ع�سكرية م�شرتكة.
مالحظة :يقع املقر الأمامي للقيادة الع�سكرية الأمريكية الو�سطى يف قاعدة العديد
اجلوية.

وقّعت قطر عقد ًا ل�شراء  490عربة لقتال املُ�شاة  VBCI-2مع �شركة نك�سرت الفرن�سية

القوات الربية

العديد.8,500 :
التنظيم العام:
� 3أفواج حر�س �أمريي.
فوجا مدفعية.
كتيبة دبابات.
كتيبتا م�شاة ميكانيكيتان.
كتيبة قوات خا�صة
�رسيتا �صواريخ موجهة م/د.
املعدات:

بتاريخ  13شباط  /فبراير  2021اطلقت  Fincantieriفرقيطة "سميسمة" لدولة قطر

بتاريخ  30آب  /اغسطس  2021تسلمت قطر أول مقاتلة طراز  F-15QAتحت أسم ابابيل
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قطر
دبابات القتال الرئي�سية 62 :دبابة ليوبارد ( 2A7 +والت�سليم جارٍ.
ال�سيارات املدرعة 20 :كا�سكافيل EE-9 , 21 CR01- XMA، 63بريانيا (مدافع عـ
 90ملم).
عربـات القـتــال وناقــالت اجلند 30 :عربة  AMX-10P، 41عربة 160-AMX- VTT
عربةفاب 8 ،عربات كوماندو.
املدفعية 24 :مدفع/هاوتزر  SP 12مدفع  G5عـ  155ملم 22 ,مدفع  MK F3عـ  155ملم
ذاتي احلركة(�سيتم �سحبها� ،أنظر املالحظة).
مدافع الهاون 24 :هاون ًا عـ  81ملم و 15هاون ًاعـ  120ملم.
راجمات� 4 :أ�سرتو�س  7 , 2هيمار�س .M142
�صواريخ موجهة م/د :ميالن ,هوت ،جافيلني.
�صواريخ م/ط� :سام  ,7 -وبع�ض �صواريخ �ستينغر� ,ستاربري�ست.
مالحظـــة :قيـــد الطلــــب  62دبابة ليوبــــارد  2A7 -و 24مدفع هاوتزر PzH - 2000
عيار  155ملم.والت�سليم جارٍ.
و� �ض �ع��ت ال �ل �م �� �س��ات االخ �ي��رة ع �ل��ى ��ص�ف�ق��ة حل� �ي ��ازة � 7أن �ظ �م��ة م ��داف ��ع � �ص��اروخ �ي��ة
 M142ه� �ي� �م ��را� ��س م� ��ع � � �� 60ص � ��اروخ  ATAC MSب � �ل� ��وك A 1و � �� 360ص ��اروخ
.M31 A1

SUP E R AV

البحرية

العديد( 1,500 :مبا يف ذلك ال�رشطة البحرية).
الأ�سطول:
 4زوارق �صواريخ هجومية �رسيعة فئة بارزان ( 56مرت ًا فئة .)VITA
 3زوارق �صواريخ هجوميــــــة �رسيعة فئة دم�سه (طراز كومباتنت .)3-
 6زوارق دورية �ساحلية طراز تراكر .MK2
 4لن�شات دورية �ساحلية فئة .DV - 15
 12زورق دورية �ساحلية من نوع �سبري.
 3زوارق دورية �رسيعة فئة ذات ال�صواري.
زورق انزال دبابات  4 ,زوارق �إنزال (خفر �سواحل).
�أهم القواعد :الدوحة ,جزيرة هالول ,ال�شريج.
الدفاع ال�ساحلي :بطاريتا �صواريخ بر  -بحر �إكزو�ست حممولتان على �شاحنات.
مالحظة :مُنحت �رشكة ( )Nakilat Damenالقطرية عقد ًا لبناء  6زوارق دورية �رسيعة
كبرية طول  50مرتاً ،كما مُنحت �رشكة ( )Aresالرتكية عقد ًا لبناء  17زورق دورية �رسيعة.

�سالح اجلو

العديد.2,500 :
التنظيم العام:
جناح قتال رقم ( 1القرية).
طائرات القتـــال 9:طائرات مرياج  EDA5 -2000. 3طائرات مرياج  2000-DDA 5من
مقعدين للتدريب والقتال.
�رسب قتال /هجوم �أر�ضي يت�ألف من 11مقاتلة مع  6طائرات �ألفاجت (ت�ستخدم �أي�ض ًا
للتدريب).
النقل�� :سرب م��ن  )4+( 4ط��ائ��رات للنقل الع�سكري الثقيل ط��راز غلومبا�سرت C -
�.17رسب لنقل ال�شخ�صيات يت�ألف من طائرة �أ  340 -وطائرة أ�  320 -و  4طائرات .C-130J
التدريب 24 :بيالتو�س .PC-21
الطوافات :ال�رسب ال�ساد�س(الدوحة) ويت�ألف من  12طوافة كومــاندو 8( ,منها جمهزة
ب�صواريخ �إكزو�سيـت  AM-39امل�ضادة لل�سفن ,و 4طوافات للنقل) 10 ,طوافات غازيل
( SA-342Lجمهّزة ب�صواريخ هوت) ,طوافة طراز  S-92لنقل ال�شخ�صيات 21 ،طوافة
.AW 139
�صواريخ م/ط :بطارية هوك املح�سّ ن ,بطارية رابيري ( 18نظاماً) 6 ,روالند .2 -
�أهم القواعد :الدوحة ,الغارية.
مالحظة:قيد الطلب  24ط��ائ��رة ت��دري��ب  . PC-21وقيد الطلب  24ط��واف��ة AH-64E
�أبات�شي ،و  22طوافة ، NH90و  3ط��ائ��رات �إن��ذار مبكر و�سيطرة بوينغ  ،737و طائرتا
�صهريج �إيربا�ص  ،330و وقيد الطلب �رشاء طائرات � C-17إ�ضافية .كما انهي بيع وحدات
نريان �صواريخ �سطح-جو  THAAD (21قاذفاً) ،مع � 150صاروخ  .THAADوقيد الطلب
 11وحدة نريان باتريوت ( 44قاذفاً) مع � 246صاروخ  GEM-Tو � 768صاروخ .PAC-3
مالحظة عامة:
نهاية العام � 2020أطلقت �رشكة «فينكانتريي  »Fincantieriااليطالية �أوّل �سفينة دوريات
للبحرية القطرية حتت �إ�سم «م�شارب» ،وخ�لال �شهر ني�سان/ابريل  2021ت�سلّمت هذه
الفرقيطة .ومن املقرر �أن تت�سلّم قطر يف العام � 2022سفينة حربية فئة «��شروح» من نف�س
ال�رشكة االيطالية.
الدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021
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الكويت

الكويت

يجري بناء قوة رد فعل �رسيع قوامها  45,000رجل ,تبد أ� بقوات «درع اجلزيرة» امل�ؤلفة
من � 5آالف جندي ,لتزداد مبرور االيام وت�صل اىل الرقم امل�ستهدف (.)100,000
القوى الب�شرية الفاعلة :نحو  15,000زائد  24,000يف االحتياط .هناك هدف ب�أن ي�صل
عديد اجلي�ش اىل .40,000
القوات �شبه الع�سكرية :احلر�س الوطني (طالع احلر�س الوطني) ,احلر�س الأمريي.
اخلدمة الإلزامية� 24 :شهراً.
ميزانية الدفاع 5 :مليارات دوالر امريكي (ميزانية .)2015

القوات الربية

ر�أ�س الدولة:
الأمري ال�شيخ نواف
الأحمد اجلابر
ال�صباح

رئي�س هيئة الأركان
العامة :الفريق
حممد خالد اخل�ضر

رئي�س الوزراء:
ال�شيخ �صباح
اخلالد ال�صباح

نائب رئي�س الوزراء
وزير الدفاع :ال�شيخ
حمد جابر ال�صباح

قائدالبحرية:العميد خالد �أحمد العبداهلل
قائد �سالح اجلو :العميد �سيف احل�سيني
قائ��د احلر�س الوطن��ي :ال�شيخ �س��امل العلي
ال�سامل ال�صباح
وزارة الدفاع:
�ص.ب1170 .
�صفاة  - 13012الكويت
هاتف+965-4848300,-4819288 :

بيانات عامة
اال�سم الر�سمي :دولة الكويت.
امل�ساحة 17,820 :كلم  %8 , 2مروج ومراع� %92 ,صحراء.
ال�سواحل 499 :كلم.
املطالب البحرية :املياه االقليمية  22كلم.
ال�سكان 4.3 :مليون (تقديرات متوز/يوليو  ,)2021معدل النمو ال�سنوي %1.53
(تقديرات  %45 ,)2016كويتيون %35 ,ع��رب آ�خ ��رون� %9 ,آ�سيويون جنوبيون%4 ,
ايرانيون %7 ,جن�سيات أ�ُخرى.
الدين %85 :م�سلمون %15 ,ديانات أ�ُخرى.
اللغة :العربية (اللغة الر�سمية) ,الإنكليزية منت�رشة.
ن�سبة املتعلمني.%96.3 :

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 303.7 :مليار دوالر (تقديرات  ,)2016ح�صة الفرد من الناجت
املحلي  71,900دوالر ،معدل النمو احلقيقي .)2016( %2.5
امليزان التجاري :ال ��واردات  30.82مليار دوالر ,ال���ص��ادرات  46.26مليار دوالر
(تقديرات .)2016
امليزانية :الإيرادات  74.46مليار دوالر ,النفقات  59.59ملـيـــار دوالر (تقديرات .)2016

الدفاع

الأمري هو الآمر الأعلى للقوات امل�سلحة بينما وزير الدفاع يوجه امل�ؤ�س�سة الع�سكرية عرب
رئي�س الأركان.
يحظر الد�ستور الكويتي احل��روب الهجومية� ,إمنا ي�صف الدفاع عن الوطن واحلفاظ
على ا�ستقالله و�سيادته ب�أنه «واجب مقد�س» .مت التوقيع على معاهدات دفاعية مع الواليات
املتحدة وبريطانيا وفرن�سا ورو�سيا وال�صني .حتتفظ الواليات املتحدة بوجود ع�سكري
دائ��م يف الكويت يف  6مع�سكرات هي :علي ال�سامل ,عريفان ,بوهرينغ ,باتريوت� ,سبريهد
وفرجينيا.
وقّعت دول جمل�س التعاون اخلليجي (البحرين ,الكويت ,عمان ,قطر ,العربية
ال�سعودية واالمارات) اتفاق ًا دفاعي ًا يعترب �أي هجوم على �إحداها هجوم ًا عليها جميعاً.
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العديد :نحو .12,000
التنظيم العام:
فرقة مدرعة (لواءان مدرعان ,لواء ميكانيكي ولواء مدفعية).
مقر فرقة ميكانيكية (لواءان ميكانيكيان ولواء مدرع ولواء مدفعية).
لواء حر�س �أمريي م�ستقل.
لواء هند�سة (م�ستقل؟).
لواء ا�ستطالع مدرع (م�ستقل؟) .
املعدات:
دبابات القتال الرئي�سية 236 :دبابة �أبرامز  ,M1A2نحو  150دبابة  M-84ونحو 45
دبابة ت�شيفتني (يف التخزين).
عربات القتال وناقالت اجلند املدرعة 254 :عربة دزرت ووري��ور ( 18منها ملهمات
متخ�ص�صة) 40 ,طراز  BMP- 2, 55عربة � BMP-3, 140شربيا  4x4 06عربة M - 113,
� 08سيارة مدرعة طراز فرييت (يف التخزين).
املدفعية 51 :مدفع هاوتزر  -نورينكو  PLZ45ذاتـــي احلركة عـ  155ملم 23 ,مدفع M -
 109عـ  155ملم ذاتي احلركة 18 ,مدفع  GCTعـ  155ملم ذاتي احلركة ,و 18مدفع  F3عـ 155
ملم ذاتي احلركة (خمزنة) 18 ,مدفع هاون عـ  120ملم.
الراجمات� 25 :سمريت�ش عيار  300ملم.
�صواريخ م/د 118 :تاو (حممولة على عربات).
مالحظة :قيد الطلب  12عربة  FUCHS NBCلال�ستطالع .يبد�أ ت�سليمها العام ،2017
كما �أنه قيد الطلب حتديث  218دبابة طراز .M1A2

البحرية

العديد.1,500 :
الأ�سطول:
زورق هجومي �صاروخي �رسيع فئة ال�سنبوك (طراز .)TNC 45
زورق هجومي �صاروخي �رسيع فئة اال�ستقالل (طراز .)FPB 57
 8زوارق هجومية �صاروخية �رسيعة فئة �أم املرادم)CMN PB-37BRL( .
زورقان كبريان للدورية (طراز .)ASI 315
 10زوارق اعرتا�ضية �رسيعة نوع .MKV-C
 12زورق ًا �ضارب ًا �رسيع ًا فئة ناجا �( .12 -ستُ�سحب من اخلدمة؟).
 4زوارق دورية (طراز �سي غل).
 57زورق دورية لل�شواطئ.
زورقا �إنزال ميكانيكيان فئة التحدي.
زورقان لالنزال فئة الهديه.
 1+1طراز �سفار للإنزال طول  64م (�أنظر املالحظة).
�سفينتان للدعم طراز نوتيلو�س.
مالحظة :قيد الطلب �سل�سلة من زوارق انزال جديدة من  ADSBيف ابوظبي.
حر�س ال�سواحل :يعمل ب�إمرة وزارة الداخلية .ميلك  10زوارق فئة ال�شهيد (نوع FPB
 ,)110و 3زوارق فئة �أو�ستال ,طول الزورق  22مرتاً ,و 16الن�ش ًا فئة .P46
�أهم القواعد :ر�أ�س القلية ,ال�شويخ.
مالحظة :يجري طلب  29زورق� � ًا �ضارب ًا �رسيع ًا ط��ول  14.4م .و  4زوار للدعم
اللوج�ستي (طراز  )AL ZOURيجري بنا�ؤها يف اململكة العربية ال�سعودية.

�سالح اجلو

العديد.2,500 :
التنظيم العام:
طائرات القتال 32 :طائرة هورنيت  F/A - 18Cو 8طائرات F/A-18D, 01
طائرات هوك ( 64للتدريب �أي�ضاً).
النقل :طائرتا  C-17، 3ط��ائ��رات  J031-CKن�ق��ل/خ��زان ،طائرتا هريكوليز
 . 30-L-100طائرة طراز �إيربا�ص  319لنقل ال�شخ�صيات.
الدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021

الكويت

لوكهيد مارتني زودت املُقاتلة  F-18 Super Hornetيف �سالح اجلو الكويتي بتقنيات متطورة

التدريب 8 :طائرات توكانو.
الطوّافات 5 :طوافات �سوبر بوما AS 332، 5طوافات بوما SA.330, 31طوافة غازيل
 SA - 342K, (6للدورية 7 ,لنقل ال�شخ�صيات) 16 .طوافة قتالية طراز �أبات�شي لونغ بو
.AH - 64D
�صواريخ م/ط :بطارية نظام هوك املح�سن� 10 ,أنظمة �سبادا  7 ,2000وحــدات اطــالق
باتريـوت 50 ,وحدة �ستار بري�ست.
مالحظة :اتفقت دول اخلليج (البحرين ,الكويت ,عمان ,قطر ,اململكة العربية ال�سعودية
والإم��ارات) يف  2001على �إقامة نظام م�شرتك لر�صد الطائرات وحتديد هويتها �أطلق عليه
«حزام التعاون».
�أو�صت الكويت على  5طائرات للنقل الع�سكري متعددة املهمات طراز  KC-130Jحيث
�ستت�سلمها  ،وتلقّت طائرة للنقل الع�سكري الثقيل طراز .C-17وهناك مفاو�ضات للح�صول
على طائرة ثانية.
كما �أو�صت على  24طوافة كاراكال .H725مع خيار �ست طائرات ا�ضافية.
�أهم القواعد� :أحمد اجلابر ,علي ال�سامل ،ثمريت و م�سقط �سيب.
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ومن المتوقع أن تتسلّم الكويت الدفعة األولى من مُقاتالت  EuroFighter Typhoonخالل العام 2020

احلر�س الوطني

العديد5,000 :
التنظيم 3 :كتائب حر�س ,كتيبة عربات قتال مدرعة ,كتيبة قوات خا�صة ,كتيبة �رشطة ع�سكرية.

مالحظة :يبدو التنظيم امل�شار �إليه �أعاله م�ؤقتاً ,وقد يو�سع احلر�س الوطني يف امل�ستقبل.
وهو بني على الأ�س�س نف�سها التي للحر�س الوطني ال�سعودي ,حيث هو م�ستق ّل عن اجلي�ش
ويتلقى معدات خمتلفة.
املعدات 3 :طوافات  SA - 342K, 07ناقلة جند باندور  6x6موزعة على  6ا�شتقاقات (نقل
اجلند ,حاملة مدفع هاون عـ  81ملم ,الإ�سعاف ,قيادة ,ا�ستعادة ,و�أخري ًا عربات جمهزة مبدافع
عيار  90ملم) 22 ,عربة �شورالند  S600لنقل اجلنود ,و�صواريخ تاو املوجهة امل�ضادة للدبابات.
مالحظة عامة:
 مطلع العام  2021طلبت الكويت من ال��والي��ات املتحدة الأمريكية ��شراء  8طوافات�أبات�شي  Apacheو�إعادة ت�صنيع و�صيانة  16طوافة �أخرى.
�إىل ذلك ت�سعى الكويت �إىل تطوير �سالحها اجل ّوي من امل ُقاتالت �سوبر هورنيت F - 18
.Super. Hornet
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لبنان

لبنان

ر�أ�س الدولة:
الرئي�س مي�شال عون

رئي�س الوزراء:
جنيب ميقاتي

قائد الق��وات امل�سلحة:
العماد جوزاف عون

قائد قوات الأمم املتحدة
يونيفيل اللواء �ستيفانو
ديل كول

وزير الدفاع:
موري�س �سليم
مطلع العام  2019ت�سلّم اجلي�ش اللبناين من الواليات املتحدة الأمريكية
�صواريخ موجّ هة ب�أ�شعة اليزر

رئي�س االركان العامة:
اللواء الركن �أمني العرم
قائد �سالح اجلو:
العميد الركن الطيار زياد هيكل
قائد �سالح البحرية:
العميد الركن البحري هيثم �ضناوي

وزارةالدفاع:
الريزة  -لبنان

هاتف+961-5-420000, 5-420950,:
1-420940
فاك�س+961-5-951014 :
E-mail:Cmd@army.gov.lb

بيانات عامة
اال�سم الر�سمي :اجلمهورية اللبنانية.
امل�ساحة 10,452 :كلم� %30 2أرا�� ٍ�ض زراع�ي��ة %8 ,غابات و�أح��راج� %62 ,أرا���ض
خمتلفة.
ال�سواحل 225 :كلم.
املطالب البحرية :املياه االقليمية  22كلم.
ال�سكان 6.79:مليون (تقديرات متوز/يوليو .)2021معدل النمو ال�سنوي 1.1
 ،)2016(%ال�سكان %95 :عرب� %4 ,أرمن %1 ,خمتلف.
الدين :م�سلمون  )Sunni، 27 % Shia % 27 ( ،%54م�سيحيون  ،%40.5دروز %5.6
وعدد قليل من اليهود و�سواهم.
اللغة :العربية والفرن�سية (ر�سميتان) ,الإنكليزية واالرمنية.
ن�سبة املتعلمني.%93.9 :

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 85.11 :مليار دوالر (تقديرات  ,)2016معدّل ح�صة الفرد
 19,100دوالر ,معدل النمو احلقيقي (% 1تقديرات .)2016
امليزان التجاري :الواردات  17.33مليار دوالر ,ال�صادرات  3.689مليارات دوالر
(.)2016
امليزانية :الإيرادات  9.923مليارات دوالر ,النفقات  14.87مليار دوالر (تقديرات
.)2016

الدفاع

التنظيم العام :تعمل القوات امل�سلّحة اللبنانية ب�إمرة قيادة موحدة مقرها الريزة.

ي�شمل التنظيم الهيكلي للقوات امل�سلحة اللبنانية ,القائد العام ,رئي�س الأركان العامة4 ,
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نواب لرئي�س الأركان ,ومديريات خمتلفة .وتعمل ب�إمرة القيادة الفروع الثالثة :اجلي�ش
والبحرية و�سالح اجلو .وي�شمل التنظيم الهيكلي اي�ض ًا خم�س قيادات مناطق هي :جبل
لبنان ,بريوت� ,شمال لبنان ,جنوب لبنان والبقاع� .إ�ضافة �إىل املدر�سة احلربية ,وكلية
القيادة والأركان.
و�ضعت م�سودة خطة خما�سية ( )2017-2013تتعلق بتطوير القدرات
مالحظةِ :
بغية �ضمان قيام القوات امل�سلحة اللبنانية بواجباتها يف ظل تفاقم الأو�ضاع يف املنطقة.
ّمت ن�رش قوات الأمم املتحدة يونيفيل  2 -على حدود لبنان اجلنوبية مبوجب قرار جمل�س
الأمن رقم  1701ال�صادر يف � 11آب�/أغ�سط�س .2006
مهمة هذه القوات مراقبة وقف �إطالق النار بني لبنان وا�رسائيل وم�ساعدة احلكومة
اللبنانية على ت�أمني احلدود ومنع تهريب ال�سالح.
وحدات م�شرتكة :تخ�ضع قيادة القوات اخلا�صة (ح��وايل  5000عن�رص) لإمرة
هيئة الأرك��ان مبا�رشة .وهي ت�شتمل على :فوج مظليني� 5 ،أفواج تدخل �رسيع ،فوجي
كوماندو�س ،مدر�سة قوات خا�صة.
اليونيفيل :وفق ًا لقرار جمل�س الأم��ن التابع ل�ل�أمم املتحدة  1701بتاريخ � 11آب/
�أغ�سط�س  ،2006نُ�رشت قوات للأمم املتحدة يف اجلنوب اللبناين ،بلغ قوامها ابتداء من
 31ت�رشين الأول�/أكتوبر  2013ما جمموعه  10,922عن�رص ًا ع�سكرياً ،و  327مدني ًا
دولي ًا و  640مدني ًا حملياً.
القوى الب�شرية العاملة:حوايل . 60,000
القوات �شبه الع�سكرية :نحو  24,000من ق��وى الأم��ن الداخلي (ب��إم��رة وزارة
الداخلية).
اخلدمة الإلزامية:ال يوجد ( القوات كلها من املحرتفني).
ميزانية الدفاع :نحو  1.12مليار دوالر (.)2012

القوات الربية

العديد :حوايل .56,000
 11لواء م�شاة ميكانيكياً.
فوج مدفعية.
 13فوج ًا ( 1جموقل 1 ،جوالة 1 ،جوالة بحرية 5 ،للتدخل 2 ،مدرعات 2 ،مدفعية1 ،
عربات عمل م�ستقل).
لواءاحلر�س اجلمهوري.
لواء الدعم (فوج الإ�شارة  -فوج الهند�سة  -فوج امل�ضاد للدروع  -فوج املدفعية
الأول  -فوج املدفعية الثاين)
اللواء اللوجي�ستي
الطبابة الع�سكرية
ال�رشطة الع�سكرية.
املعدات:
دبابات القتال الرئي�سية 350 :دبابة  55,06/T - 54دبابة M - 48A5 , 01دبابات
( M60A3ت�شمل هذه الأرقام الدبابات العاملة).
ناقالت اجلند 16 :عربة  ,B-C25نحو  1150عربة ( M-113انظر املالحظـــة)68 ،
عربة  VAB. LAVs 40و  1400همفي (م�ستم ّر ت�سليمها)
الدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021

لبنان  -ليبيا -م�رص

ليبيا

املدفعية 280 :مدافع  M198, 18مدفع  M114A1, 41مدفع ًا  BF-50من عيار 155
ملم مقطور 15 ,مدفع  M-46مقطور عيار  130ملم 26 ,مدفع  D-30و M-30عيار 122
ملم مقطور 13 ,طراز  M101A1/M102عيار 105ملم مقطور 43 ,مدفع هاون عيار 120

ملم.
الراجمات 11 :راجمة طراز .BM-21
مدافع عدمية االرتداد 200:مدفع عـ  106ملم.
�صواريخ م/د :ميالن ,تاو.
مدافع م/ط 131 :مدفع ًا عـ  20و 23و 30ملم.
مالحظة :مت ا�ستالم حوايل  50-40مدفع هاوتزر  M-109عـ  155ملم تلقائي الدفع،
و  30ناقلة جند  M113من االردن ،كما مت ا�ستالم  40مدفع  M198هاوتزر مقطور من
الواليات املتحدة يف �شباط .2016

البحرية

العديد.2000 :
الأ�سطول:
زورق �أمن �ساحلي طرابل�س.
زورق للدورية والبحث والإنقاذ طربجا (املاين �سابق ًا فئة بريغن).
زورق القلمون (فرن�سي �سابقاً).
زورق طربجا (�أملاين �سابقاً).
زورقان للدورية فئة عم�شيت (املانيان �سابق ًا فئة برمين).
 7زوارق للدورية فئة «تراكر».
 8زوارق للدعم.
زورقان لالنزال فئة .EDIC
 15زورق ًا �رسيع ًا للدورية.
�أهم القواعد :بريوت ,جونيه.

�سالح اجلو

العديد.2,000 :
التنظيم العام:
 4قواعد بحرية
طائرات القتال 4 :طائرات مقاتلة/قاذفة طراز هوكر هنرت  .F70طائرة كارفان،
 AC-208B3م�سلحة ب�صواريخ هلفاير ،و 3طائرات تدريب بولدوغو  6مقاتالت �سوبر
توكانو.
الطوافات:
� 8أ��سراب طوافات :ال�رسبان العا�رش واحل��ادي ع�رش (قاعدة ب�يروت) ,ال�رسب الـ
( 12قاعدة رياق) ,ال�رسب (14قاعدة القليعات) جمهزة بـ 28طوافة ( UH-1Hبع�ضها
م�سلح) .ال�رسب الثامن (قاعدة بريوت) جمهز بـ  13طوافة غازيل  ,SA342Lال�رسب
التا�سع جمهز بـ  10طوافات بوما  ,IAR.330SMال�رسب ( 15قاعدة رياق) جمهز بـ 4
طوافات روبن�سون  R44للتدريب ,ال�رسب ( 16قاعدة بريوت جمهز بطوافة AW-139
لنقل ال�شخ�صيات.
مالحظة :ي�شغل �سالح اجل��و اللبناين  3طوافات لإخماد احلرائق ط��راز S-61N
بالنيابة عن وزارة الداخلية.
�أهم القواعد :مطار رفيق احلريري الدويل ,القليعات ,رياق.

رئي�س �أركان القوات
امل�سلحة :اللواء
خليفة حفرت

رئي�س جمل�س الرئا�سة ورئي�س
الوزراء ووزير الدفاع
حممد يون�س املنفي

بيانات عامة
اال�سم الر�سمي :جمهورية ليبيا.
امل�ساحة 1,759,540 :كلم� %1 ,2أرا�� ٍ�ض زراعية %8 ,مروج وم��راعٍ � %91 ,أرا��ٍ�ض
�صحراوية �أو بور �أو عمرانية.
ال�سواحل 1770 :كلم.
املطالب البحرية :املياه الإقليمية  22كلم .خط االقفال عند خليج �سدر .)30N( 23
ال�سكان 6.96 :مليون (ت�ق��دي��رات يوليو  ,)2021معدل النمو ال�سكاين %1.58
(ت �ق��دي��رات  ,)2017ال���س�ك��ان  %97ع��رب وب��رب��ر ,بع�ض ال�ي��ون��ان�ي�ين ,وامل��ال�ط�ي�ين,
والإيطاليني ,وامل�رصيني ,والباك�ستانيني ,والأتراك ,والهنود والتون�سيني.
الدين %97 :م�سلمون �سنيون.
اللغة :العربية (ر�سمية) ,الإيطالية والإنكليزية منت�رشتان يف املدن الكربى.
ن�سبة املتعلمني.%91 :

االقت�صاد

اجمايل الناجت املحلي 40.02 :مليار دوالر (تقديرات  ,)2016ح�صة الفرد 6,300
دوالر ,معدل النمـــو احلقيقــي ( % -3تقديرات .)2016
امليزان التجاري :ال� ��واردات  11.01مليار دوالر ,ال���ص��ادرات  12مليار دوالر
(تقديرات .)2016
امليزانية :الإي ��رادات  6.185مليار دوالر ,النفقات  23.5مليار دوالر (تقديرات
.)2016

الدفاع

ال يوجد قوات م�سلّحة وطنية عدا حر�س ال�سواحل املنظم مب�ساعدة �أوروبية .القوات
امل�سلّحة تبقى يف �أيدي عدة جيو�ش .بينما اجلزء ال�رشقي من الدولة يحكمه جي�ش وطني
ليبي .وقد �أن�شيء حر�س ثاين يتلقى �أوامره من رئي�س امل�ؤمتر الرئا�سي.
املعدات
حر�س ال�سواحل حالي ًا ي�ستخدم  4قوارب دورية طراز بيغلياين و  6قوارب �رسيعة
(طراز  )5000منحت من اجلمارك االيطالية عام  ،2010 - 2009ث ّم �أُعيد ت�سليمها العام
 2017بعد �أن �أجري لها برنامج �إعادة ت�أهيل.

م�رص

بيانات عامة

ت�سلم لبنان  6طائرات �سوبر توكانو � A-29 Super Tucanoصنع الربازيل  ،كهبة
�أمريكية عام 2018
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اال�سم الر�سمي :جمهورية م�رص العربية.
امل�ساحة 1,001,500 :كلم� %5 ,2أرا�ض زراعية� %95 ,أنواع �أُخرى.
ال�سواحل 2,450 :كلم.
املطالب البحرية :امل�ي��اه االقليمية  22ك�ل��م ,املنطقة املتاخمة  44ك�ل��م ,املنطقة
االقت�صادية احل�رصية  370كلم ,اجلرف القاري  200مرت او �إىل عمق اال�ستغالل.
ال�سكان 104.2:مليون (تقديرات متوز/يوليو  ,)2021معدل النمو ال�سنوي %2.45
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م�رص

ر�أ�س الدولة :الرئي�س
عبد الفتاح ال�سي�سي

رئي�س الوزراء:
م�صطفى مدبويل

وزير الدفاع الفريق
احمد ذكي

قائد البحرية :اللواء �أحمد خالد
قائد �سالح اجلو :اللواء حممد عبا�س حلمي
قائد قوات الدفاع اجلوي :اللواء علي فهمي

رئي�س �أركان القوات
امل�سلحة :الفريق
حممد فريد حجازي

وزارة الدفاع:
كوبري القبة
القاهرة ,م�صر
هاتف - 837133 :و+202-839933
�سلطة الت�سليح:
املعهد الفني للقوات امل�سلحة
كوبري القبة
القاهرة ,م�صر
هاتف+ 20-2- 605460 , 835716 :

(تقديرات  %99 ,)2017من ال�سكان من �أ�صل حامي �رشقي.
الدين %94 :م�سلمون %6 ,م�سيحيون �أقباط وغريهم.
اللغة :العربية (الر�سمية) ,االنكليزية والفرن�سية مفهومتان لدى الطبقات املثقفة.
ن�سبة املتعلمني.%73.8 :

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 1.132 :تريليون دوالر (تقديرات  ,)2016معــــدل ح�صــــة
الفرد  12,600دوالر ,معدل النمو احلقيقي .)2016(% 4.3
امليزان التجاري :ال���واردات  56.71مليار دوالر ,ال���ص��ادرات  20.02مليار دوالر
(تقديرات .)2016
امليزانية :الإيرادات  48.81مليار دوالر ,النفقات  81.22مليار دوالر (تقديرات .)2016

الدفاع

القوى الب�شرية العاملة :نحو ( 350,000مبا يف ذلك  252,000يف اخلدمة الإجبارية).
القوات �شبه الع�سكرية :نحو  300,000من قوات ال�رشطة والأمن املركزي (ب�إمرة
وزارة الداخلية) ,وحر�س احلدود ,وحر�س ال�سواحل.
اخلدمة االلزامية� 36 :شهر ًا (انتقائية).
ميزانية الدفاع 2.66 :مليار دوالر (تقديرات  .)2017/2016امل�ساعدة الأمريكية
ال�سنوية الع�سكرية توازي ثلثي امل�ساعدة لإ�رسائيل� ،أي  4.4مليار دوالر (تقديرات .)2016
العديد( 300,000 :ي�شمل  240,000جمند) �إ�ضافة اىل  320,000يف االحتياط.
التنظيم العام:
مقرا ق�ي��ادة جلي�شني ميدانيني (اجلي�ش ال�ث��اين يف اال�سماعيلية ,واجلي�ش الثالث يف
ال�سوي�س).
 3مناطق ع�سكرية (ال�شمالية ,اجلنوبية ,الغربية).
 4فرق مدرعة (تتكون كل منها من لواءي دبابات ,لواء ميكانيكي ,لواء مدفعية ولواء
دفاع جوي).
 7فرق م�شاة ميكانيكية (تت�ألف كل منها من لواءي م�شاة ميكانيكيني ,لواء دبابات ,لواء
مدفعية ,ولواء دفاع جوي).
فرقة م�شاة (ت�ضم  3الوية م�شاة ,لواء مدفعية ,ولواء دفاع جوي).
 4الوية ميكانيكية م�ستقلة (ت�شمل لواءي احلر�س اجلمهوري).
 3الوية م�شاة م�ستقلة.
 3الوية منقولة جو ًا ( 1مظالت 2 ,قوات خا�صة).
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 14ل��واء مدفعية (يت�ألف كل منها من  3كتائب مدفعية� ,رسية ه��اون ثقيل ,و�رسية
دفاع جوي).
لواءا �صواريخ �سطح � -سطح (�سكاد).
 9جمموعات قوات خا�صة.
املعدات:
دبابات القتال الرئي�سية 1125 + :دبابة �أبرامز �( M-1 A1أنظر املالحظة),حوايل
 500دبابة ت  ،55/54 -وحوايل  500دبابة ت  ،62 -ونحو  1450دبابة .M60 A3
عربات القتال وناقالت اجلند املدرعة :القليل من عربات  BMP-1, 2401عربة
( YPR-765تت�ضمن ال�ط��رازات اخلا�صة بالقيادة واال�ستعادة) ,نحو  2300عربة
 ,M-113نحو 200عربة  ,BMR-600نحو  +800فهد و 762عربة  MRAPباتيريا T6
حلماية الناقالت (الت�سليم جارٍ).
مدرعات قتال �أخ��رى� 112 :سيارة مدرعة كوماندو �سكاوت 159 ,عربة M-125A2
و  M-106 A2جمهزة مبدافع ال�ه��اون  50 ,عربة قيادة  ,M577A2ع��دد قليل من عربات
 2/BRDM 1،نحو  40عربة  M - 901 ITVلتدمري الدبابات 210 ,عربات بـرات YPR-765
قان�صـة للدبابات 26 ,عربة ، (M-981 (VTSIF
املدفعية 1200 :مدفع عـ  122ملم 130 ,ملم 152 ,ملم و  180ملم 40 ,مدفع عـ  203ملم
مقطور ,نحو  680مدفع  M109A2 / A3ذات��ي احلركة عـ  155ملم 124 ,مدفع ذاتي
احلركة عـ  122ملم.
مدافع الهاون 400 :عـ  120ملم 160 ,ملم ,و 240ملم.
راجمات ال�صواريخ 145 :راجمة  BM-11, 06طراز  BM-21، 571طراز M-88
(كلها عـ  122ملم) 26 ,راجمة . MLRS
مدافع عدمية االرتداد 900 :عـ  82ملم 107 ,ملم.
�صواريخ �أر�ض � -أر�ض� 24 :سكاد� ,صقر .36 -
مدافع م /د 900 :عـ  57ملم 76 ,ملم ,و 100ملم.
�صواريخ م /د 520 :تاو 220 ,ميالن� 200 ,سوينغفاير.
مدافع م /ط 350 :ط��راز  ,4-ZSU-23و  2-ZSU-57ذات�ي��ة احل��رك��ة 66 ,فولكان
.M167A2
�صواريخ م /ط :ال�صقر (�سام  75 ,)7 -نظام �أفينجر.
مالحظةً :ال�سماح بانتاج دب��اب��ات  M1A1ا�ضافية يجري ال �ت��داول ب�ش�أنها مع
الواليات املتحدة.كما جرى ا�ستالم ( MRAP762ع�دّة �أن��واع) من فائ�ض  2016لدى
الواليات املتحدة الأمريكية.

البحرية

العديد( 16,000 :ي�شمل  10,000جمند) �إ�ضافة اىل  20,000يف االحتياط.
الأ�سطول:
الفرقاطات:
 1فرقاطة حتيا م�رص طراز .FREMM
 4فرقاطة �رشم ال�شيخ (امريكية �سابق ًا فئة .)PERRY
 2فئة دمياط (�أمريكيتان �سابق ًا فئة نوك�س).
 2فئة ال�سوي�س (ا�سبانيتان �سابق ًا طراز د�سكوبريتا).
الغوا�صات:
 2+2غوا�صات ( S41طراز . )1400/209
 4فئة روميو (�صينية �سابقاً).
القوات اخلفيفة:
فرقيطة �صاروخية �أحمد فا�ضل.
 4زوارق فئة عزّت م�سلحة ب�صواريخ �رسيعة (�أمبا�سادور �سابقاً).
 5زوارق هجومية �صاروخية فئة  23يوليو (�أملانية �سابق ًا تايب .)148
 6زوارق هجومية �صاروخية �رسيعة فئة رم�ضان.
 4زوارق هجومية �صاروخية �رسيعة فئة او�سا (�سوفياتية �سابقاً)�(.ألغيت)
 12زورق دورية فئة مت�ساح.
 6زوارق دورية �ساحلية طراز كري�ستيتاليا.
 5+1زوارق اعرتا�ضية �رسيعة نوع .MRTP-20
القوات الربمائية:
زورقان جمال عبد النا�رص فئة ( LHDطراز م�سرتال)
زورقا �إنزال دبابات فئة بولنو�سني (بولندية �سابقاً).
 9زوارق انزال فئة فيدرا (�سوفياتية �سابقاً) .طراز .LCUS
 4زوارق انزال فئة �( SMB-1سوفياتية �سابقاً)
10زوارق انزال ميكانيكية.
قوات حرب الألغام:
الدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021

HELD UNDER THE PATRONAGE OF HIS EXCELLENCY, PRESIDENT ABDEL FATTAH EL-SISI
THE PRESIDENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT, THE SUPREME COMMANDER OF THE EGYPTIAN ARMED FORCES

29 NOV – 2 DEC 2021

EGYPT INTERNATIONAL EXHIBITION CENTRE

www.egyptdefenceexpo.com
@egyptdefenceexpo
/egyptdefenceexpo
@visitedex
#EDEX2021

THE 2 nd EDITION OF EGYPT’ S ONLY

INTERNATIONAL DEFENCE E XHIBITION
E G Y P T I N T E R N AT I O N A L E X H I B I T I O N C E N T R E
2 9 N OV - 2 D E C 20 21
400 +
EXHIBITORS
Headline Sponsor

30,000 +
VISITORS

Platinum Sponsors

Gold Sponsors

Bronze Sponsors

Media Partner

Supported by

Ministry of
Defence

FULLY-HOSTED VIP
DELEGATION PROGRAMME

Organised by

Egyptian Armed
Forces

Ministry of Military
Production

م�رص
كا�سحتا �ألغام فئة ال�شارين (�أمريكيتان �سابق ًا فئة �أو�سرباي).
 4كا�سحات الغام حميطية فئة يوركا (�سوفياتية �سابقاً).
� 3سفن اجراءات م�ضادة لاللغام فئة ا�سيوط (�سوفياتية �سابق ًا طراز  .)T-43فئة
.MCMV
كا�سحتا الغام �شاطئية فئة �( T-301سوفياتيتان �سابقاً).
� 6صائدات �ألغام �ساحلية طراز �سويفت �شيب.
 3زارعات الغام هوفر كرافت طراز .SRN-6
�سفن الدعم� :سفينة للدعم (�أملانية �سابق ًا غلوك�سبريغ)� ,سفينة لنقل الذخائر (�أملانية
�سابق ًا فئة �أودنفالد).
مالحظة�:أعلن طلب  3فرقاطات الفاحت ط��راز غوويند  GOWIND 2500على �أن تبنى
حملياً.
طريان البحرية 9 :غازيل  SA-342L, 01طوافات � SH-2Gسوبر �سي �سربايت.
الدفاع ال�ساحلي :تقع م�س�ؤولية املدافع ال�ساحلية على عاتق اجلي�ش ,يف حني تتوىل
البحرية م�س�ؤولية بطاريات ال�صواريخ ال�ساحلية امل�ضادة لل�سفن� ,إال �أن البحرية تدير
عمالني ًا ال�سالحني املذكورين .ولهذا ال�سبب �أدرج��ا هنا يف ب��اب خا�ص بهما .يت أ�لّف
الدفاع ال�ساحلي من ل��واءي مدفعية جهزا مبدافع عـ  100ملم و 130ملم و  152ملم ,و
 3بطاريات �صواريخ �أوتومات ذات قواذف ثنائية مركبة على �شاحنات ,يعتقد �أن عدد ًا
قلي ًال من �صواريخ  SS-2-Cالقدمية ال يزال يف احلالة العمالنية.
�أه��م القواعد :مر�سى م�ط��روح ,ب��ور �سعيد ,ب��ور توفيق ,االدب�ي��ة ,ر أ����س التني,وبور
�سفاجه.

�سالح اجلو

العديد( +25,000 :ي�شمل  10,000جمند) �إ�ضافة اىل  20,000يف االحتياط.
التنظيم العام:
يت�ألف �سالح اجل��و امل�رصي من قيادة ال��دف��اع اجل��وي (غ�ير ق��وات ال��دف��اع اجلوي
�أر���ض  -جو) وقيادة املقاتالت التكتيكية ,وقيادة �أكادميية القوات اجلوية .وتعمل
ب�أمرة قيادتي الدفاع اجلوي واملقاتالت التكتيكية ت�شكيالت على الطريقة ال�سوفياتية
و أ�خ��رى على الطريقة الغربية تتكون من �أف��واج و�أ��س�راب .وتن�ضوي حتت قيادة
الدفاع اجلوي � 4أف��واج ط�يران ه��ي :ف��وج املقـــاتالت ال �ـ 102وي�ســــتخدم طـائـــرات
 .F-7/FT-7وفـــوج املقــاتـالت ( 104املن�صورة) وي�ستخدم طائرات F-7/FT-7
وميغ  ,U/MF 21 -وف��وج املقاتالت/هجوم �أر�ضي (مر�سى مطروح) وي�ستخدم
طائرات ميغ  ,MF 21 -وفوج املقاتــالت التكتيكية الـ( 112مر�سى مطروح) وي�ستخدم
طائرات  F-7/FT-7ومرياج .EM/BM 2000
ت �ت � أ�ل��ف ق��ي��ادة امل��ق��ات�لات التكتيكية م��ن  11ف��وج��اً :ال �ف��وج ( 222ال �ق��اه��رة)
وي���س�ت�خ��دم ط ��ائ ��رات ف��ان �ت��وم  .F16 C/Dال �ف��وج �( 232أن �� �ش��ا���ص) وي�ستخدم
طائرات ف  ,A/B 16 -الفوج ( 242بني �ســـويف) طائرات ف  ,C/D 16 -الفوج
�( 262أب ��و ��ص��وي��ر) ط��ائ��رات ف  ,C/D 16 -ال�ف��وج ( 272ج�ي��ان��ا كلي�س) ط��ائ��رات
ف  .C/D 16 -الفوج  211مقاتالت/هجوم �أر�ضي (جيانا كلي�س) طائرات F-6/
 ,FT-6الفـوج  232مقاتالت /هجوم �أر�ضي (جبل البا�صور) طائرات مرياج SDD/
 SDE 5وم�ي�راج  ,BM/EM 2000ف��وج ال�ق��اذف��ات �( 403أ� �س��وان) ت��و  , 16 -فوج
الإج��راءات الإلكرتونية امل�ضادة ( 601ان�شا�ص) طائرات بيت�ش  C1900الينت ,فوج
ا إلن��ذار املبكر ( 601القــــاهرة) طائرات  ,E-2Cفوج الطوافات الـ( 53كوم �أو�شيم),
طوافات مي  6 -وطوافات  .CH-47C/Dوهناك �رسبان لال�ستطالع يت�ألفان من 14
ميغ .R21 -
جمموع طائرات القتال 6 :مقاتالت راف��ال ( أ�ن�ظ��ر املالحظة)  25فانتوم F-4E، 63
�شينيانغ ( F- 6الن�سخـة ال�صينيــــــة للمقاتلـة الرو�سـية القدمية ميــــغ  48 ,)19 -مـــرياج-
 F-16C/54(D/E)5,43ف  A 16, 21 -ف  ,B16 -و 138ف  C16، 63 -ف،D16 -
(يح�سم من العدد ما فُقد منها) (انظر املالحظة) و � 54شينيانــغ ( F - 7الن�سخة ال�صينية من
املقاتلة الرو�سية ميغ  84 ,)21ميغ  16 ,21 -مرياج  6 , 2000طائرات  E - 2Cهوك �آي /هوك
�آي �( 2000أنظر املالحظة) 4 ,بيت�ش كرافت � 1900إلينت.
النقل 3 :افـواج تت�ألف مـــن 4طائـــــرات  DH-5D، 91طائرة  ،C-130Hو8+12
طائرات �( C-295أنظر املالحظة) ،طائرتا فالكون  1 ,20غالف �سرتمي  3 -و  2غالف
�سرتمي  SP4 -و  2غالف �سرتمي  K G - 400لنقل ال�شخ�صيات� 3 ,آن .TK 74 -
التدريب� 70 :ألفاجت120 ,طائرة K - 8و 54 ,توكانـــــو  ,EMB - 312و  10طائرات
 L - 39 ,84طائرة  ، L - 59Eو4ال  6 ,14 -ركويل كوماندو .114B
طائرات �أخرى 3 :طائرات �صهاريج  KC-135، 3بوينغ � 707صهريج/نقل.
الطوافات :فرقة نقل/اقتحام و � 4أف��واج هجوم مبجموع ط��واف��ات كالآتي46:
�أبات�شي  AH-64D, 15كوماندو 12 ,طوافة مي  10 ,4 -طوافات مي  42 ,6 -طوافة
اقتحام م��ي 15 ,8 -مي  T8, 56 -غازيل ( SA.342Kمب��ا يف ذلـك  44طوافة م�سلــحة
44

الرئي�س امل�صري عبد الفتاح ال�سي�سي وال�شيخ حممد بن زايد والأمري خالد بن �سلمان

والفريق �أول حممد زكي لدى افتتاح قاعدة ع�سكرية قرب البحر امليت مطلع العام 2020

ب�صواريخ ه ��وت) 18 ,ط��واف��ة  CH - 47Dو 18 ,طوافـة  ,UH - 12طوافتا AS -
 ,61طوافتا ( S - 70A21لنقل ال�شخ�صيات) ,وطوافتا بالك هوك  UH - 60Lلنقل
ال�شخ�صيات طوافتا  AW139للبحث و الإنقاذ(انظر املالحظة) .
مالحـــظة� :أو�صـــت م�صـــر على  20طائـــــرة ف  C/D 16 -بلوك  .50/52لي�صبح
جمموع ما متلكه م�رص  240طائرة ف ،16 -لكن عمليات الت�سليم معلَّقة حالياً .تخ�ضع
طائرات الإنذار املبكر لعمليات تطوير لرفعها �إىل م�ستوى هوك �آي .2000

�أهم القواعد� :أملاظة ,القاهرة غرب ,بيلبي�س ,بني �سويف ,االق�رص ,املنيه ,ر�أ�س
بنا�س ,الغردقة� ,أن�شا�ص ,فايد ,جياناكلي�س ,طنطا ,املن�صورة ,جبل البا�صور ,مر�سى
مطروح.

قيادة الدفاع اجلوي

العديد.80,000 :
التنظيم العام:
 5فرق دف��اع جوي مناطقية ,تت�ألف من  110كتائب جمهزة بـ � 320سام  ,2 -و 180
�سام  3 -و � 76سام  12 ,6بطارية ه��وك املح�سن  PIP IIIمع  72نظاماً 4 ,بطاريات
باتريوت 12 ،بطارية ت�شابارال (رادارات �سنتينال) 14 ,بطارية كروتال مع  36نظاماً,
� 13سكاي غارد/امون.
مـدافع م/ط 2000 :مدفع عـــ  20ملم 23 ,ملم 37 ,ملم ,ثنائي  35ملم (نظام امون),
 57ملم 85 ,ملم ,و 100ملم.
مالحظة عامة:
 خالل �شهر �أيار/مايو  2021طلبت م�رص من فرن�سا التزوّد بـ  30مُقاتلة رافال Rafaleا�ضافية ليُ�صبح لديها  54مُقاتلة من هذا الطراز.
كما طلبت من �رشكة «  »Airbusامل ُ�ساهمة يف دعم طائرات النقل الع�سكري لديها طراز
.C 295

مطلع �شهر ايار  /مايو  2021قررت م�صر �شراء  30مقاتلة رافال  Rafaleمن فرن�سا لي�صبح
يف �سالحها اجلوي  54رافال
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املغرب

املغرب

ر�أ�س الدولة القائد االعلى
للقوات امل�سلحة:
امللك حممد ال�ساد�س

املفت�ش العام للقوات
امل�سلحة :الفريق
عبد الفتاح الوراق

رئي�س الوزراء:
�سعد الدين العثماين

الوزير املفو�ض
للدفاع الوطني:
عبداللطيف لوديه

مفت�ش البحرية :العميد م�صطفى علمي
مفت�ش �سالح اجلو :العميد العبيد علوي بو حامد
قائ��د ق��وات ال��درك (اجلندرم��ة) :اجل�نرال حممد
هارافو
�إدارة الدفاع الوطني:
� Bis 6شارع باتري�س لومومبا
الرباط ,املغرب
هاتف+ 212 - 7 - 62731- , 60150 - 60805 - :

بيانات عامة
اال�سم الر�سمي :اململكة املغربية.
امل�ساحة 446,550 :كلم� %19 ,2أر���ض زراعية %28 ,م��روج وم��راع %12 ,غابات
و�أحراج� %41 ,أرا�ض �صحراوية �أو بور �أو عمرانية.
ال�سواحل 1835 :كلم.
املطالب البحرية :امل�ي��اه االقليمية  22ك�ل��م ,املنطقة املتاخمة  44ك�ل��م ,املنطقة
االقت�صادية احل�رصية  370كلم ,اجلرف القاري  200مرت �أو حتى عمق اال�ستغالل.
ال�سكان 37.3 :مليون (تقديرات متوز/يوليو  ,)2021معدل النمو ال�سكاين ال�سنوي
( %0.97تقديرات  %98.7 ,)2017منهم عرب  -بربر.
الدين %98.7 :م�سلمون %1.1 ,م�سيحيون %0.2 ,يهود.
اللغة :العربية (ر�سمية) ,لهجات بربرية ع��دة ,الفرن�سية لغة ا ألع�م��ال واملعامالت
احلكومية والديبلوما�سية.
ن�سبة املتعلمني.%68.5 :

االقت�صاد

اجمايل الناجت املحلي 281.4 :مليار دوالر (تقديرات  .)2016معدل ح�صة الفرد
 8200دوالر ,معدل النمو احلقيقي (% 1.2تقديرات .)2016
امليزان التجاري :ال��واردات  36.50مليار دوالر ,ال�صادرات  18.88مليار دوالر
(تقديرات .)2016
امليزانية :الإيرادات  24.1مليار دوالر ,النفقات  28.98مليار دوالر (.)2015

الدفاع

التنظيم العام :امللك هو القائد الأعلى ورئي�س الأركان العامة للقوات امل�سلحة امللكية .ال
توجد وزارة للدفاع ,حيث تدار القوات امل�سلحة امللكية بوا�سطة مكتب رئي�س ال��وزراء من
خالل وزير منتدب.
القوى الب�شرية العاملة 196,000 :زائد ًا  150,000يف االحتياط.
القوات �شبه الع�سكرية 25,000 :قوات االمن 10,000 ,الدرك امللكي.
اخلدمة االلزامية :قانون ًا � 18شهراً ,غري مطبق لأن �أغلب العاملني يف اجلي�ش من
املتطوعني.
ميزانية الدفاع:حوايل  3.6مليار دوالر (.)2018
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مطلع �شهر ت�شرين اول  /اكتوبر  2020وقعت الواليات املتحدة واملغرب على اتفاقية
تعاون ع�سكري بني البلدين

القوات الربية
العديد.175,000 :
التنظيم العام:
قيادتان اقليميتان (مقرا القيادتني ال�شمالية واجلنوبية).
� 3ألوية م�شاة ميكانيكية.
لواء م�شاة خفيف (امن).
لواءان مظليان
� 8أفواج م�شاة ميكانيكية م�ستقلة
 10كتائب مدرعة م�ستقلة.
 12كتيبة مدفعية م�ستقلة.
كتيبتا فر�سان م�ستقلتان.
 3كتائب هجانة م�ستقلة.
كتيبة جبلية م�ستقلة.
 10كتائب م�شاة م�ستقلة 4 .كتائب هند�سية.
1جمموعة دفاع جوي.
احلر�س امللكي ( :)1500كتيبة م�شاة� ,رسية خيالة.
املعدات:
دبـــابات القتال الرئي�سية 72 + :دبابة �( M1AIأنظر املالحظة)  40دبابة ت ,72 -
 220دبــــابـــــة ( M-60مــــن �ضـــمنها  120دبابة  ,)M - 60A3TTSعدد من دبابات M -
 ,48A5قان�صات للدبابات طراز كورا�سيري.
عربــات القتـال وناقـالت اجلنـد :نحو  400عربــــــــــة  M -113, 092عربة VAB/
 VTT ، 06عربة راتيل  60عربة .ALFV-B-C25
ال�سيارات املدرعة� 16 :سيارة  EBR-75, 011عربات  AMX-10RC, 01عربات
 AMX-10P, 041عربة  AML 90، 35عربة  AML-60, 02لينكـــ�س .ERC-90
املدفعية 36 :م��دف��ع ( L118خم��زن��ة) 81 ,م��دف��ع  M101و  40م��دف��ع M101A1
(جميعها 501ملم) 18 ,مـدفع  M - 46 (031ملم) 20 ,مدفع  M - 114و  30مدفع FH
 - 70 (551ملم) مقطـور 194 ,مدفع  M - 109عـ  155ملم ذاتي احلركة100 ,مدفع  F3عـ
 155ملم ذاتي احلركة 60 ,مدفع ًا ذاتي احلركة طراز  M-110عـ  203ملم.
مدافع الهاون :حوايل  1000عـ  60ملم 81،ملم 107 ،ملم و 120ملم BM-21 36 -
MRLعـ  112ملم  P) PHL-03+( 12عـ  300ملم.
مدافع عدمية االرتداد :عـ  75ملم 106 ,ملم.
�صواريخ م/د :ميالن ,تاو ,دراغون ,هوت� ,ساغر.
ا�سلحة م /د� ,M72LAW :سرتمي .89 -
ال عـ  20ملم (نظام VDAA
مدافع م /ط 100 :عـ  20ملم 42 ,مدفع ًا ثنائي ًا حممو ً
املركب على عربة فاب) 160 ,مدفع  ZPU - 23 - 2عـ  23ملم 37 ,ملم 57 ,ملم و 100ملم.
 40مدفع فولكان  ،M-163مدافع ثنائية تايب  90عـ  35ملم (عدد غري حمدد).
�صواريخ م/ط� :سام  37 ,7 -ت�شابارال ,كروتال 12 ,نظام تنغو�سكا  M-1مدفعي/
�صاروخي.
طريان اجلي�ش 4 :طوافـــات الـــويت  3 ,2-غازيـل 6 ,طوافات .A - 109
مالحظة :يبقى احل�صول على  150دبابة �أبرامز  M1A1جديدة �أو من فائ�ض اجلي�ش
الأمريكي قيد الدر�س .ذكرت تقارير يف العام  2010ثم يف العام � 2013أنباء عن �رشاء 150
دبابة � MBT-2000صينية ،ولكن لي�س ثمة دليل ي�ؤيد هذه التقارير.
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البحرية

العديد( 10,000 :ي�شمل  2000من م�شاة البحرية وحر�س ال�سواحل).
الأ�سطول:
الفرقاطات:
واحدة فئة حممد ال�ساد�س (نوع فرمي الفرن�سي).
واحدة فئة الكولونيل الرحماين (طراز د�سكابريتا اال�سباين).
اثنتان فئة حممد اخلام�س (فلوريال).
الفرقيطات:
 3فئة طارق بن زياد (�سيغما) .
القوات اخلفيفة:
 4زوارق للدورية العمالنية فئة بريانزران (�أنظر املالحظة)
� 5سفن دورية عمالنية فئة ري�س برغا�ش (فرن�سية فئة .)OPV64
زورقان هجوميان �رسيعان فئة عقبه (فرن�سيا ال�صنع طراز .)PR-72
 4زوارق هجومية �رسيعة فئة اخلطابي (طراز الزاغا اال�سباين املعدل).
 4زوارق دورية فئة الالحق (طراز او�سربي).
 6زوارق دوري��ة فئة رابحي (ا�سبانية نوع كورموران ( )B-200Dحلماية مواقع
ال�صيد).
 6زوارق دورية �ساحلية طراز  P-32فئة الوا�صل/الرائد (�سحبت).
 5زوارق �إعرتا�ضية �رسيعة اجري تطويرها فئة .1503
القوات الربمائية وال�سفن امل�ساعدة:
�سفينة �إنزال فئة �سيدي حممد بن عبداهلل (�أمريكية �سابق ًا طراز نيوبورت) .وت�ستخدم
ك�سفينة دعم ل�سفن الدورية العمالنية.
 3فئة باترال.
�سفينة دعم لوجي�ستي من طراز دخله.
�أهم القواعد :كار�سيفر (رئي�سي)كازابالنكا ،اغادير ,الدار البي�ضاء ,احل�سيمه ,دخله.
مالحظة:مت طلب � 5سفن �رسيعة طراز .1503
خالل �شهر حزيران/يونيو  2020طلبت احلكومة املغربية ��شراء  24طوافة �أبات�شي
� AH -64E Apacheإنتاج �رشكة «بوينغ  Boeingالأمريكية» ،وبذلك ت�صبح اململكة املغربية
الدولة رقم  17التي تقني هذه الطوافة املُقاتلة.

 .AS356Nول��دى ق��وات ال ��درك وح��دة ط�ي�ران تت�ألف م��ن طوافتي  B07-S، 7ط��واف��ات
 SA - 330 H, 5طوافات  .SA - 342Kويت�ألف الطريان املغربي امللكي من  4طائرات كينغ
اير  350لنقل ال�شخ�صيات ،وطائرة غالف �سرتمي .G550-
�أهم القواعد :مراك�ش ,مكنا�س ,نوي�رص� ,سايل ,قنيطرة ,نوا�صور� ,سيدي �سليمان.
مالحظة عامة:
 يف اطار تعزيز عالقاتها مع الواليات املتحدة الأمريكية ،وقّعت احلكومة املغربيةعلى اتفاقية تعاون ع�سكري نهاية العام  2020مع وزارة الدفاع الأمريكية.
 ويف جمال �آخر تعمل �رشكة بناء ال�سفن الإ�سبانية NAVANTIAعلى بناء �سفينةدورة حديثة للقوات البحرية املغربية.

موريتانيا

ر�أ�س الدولة :الرئي�س
حممد ولدال�شيخ الغزواين

وزارة الدفاع:
�ص.ب - 184 .نواك�شوط
موريتانيا
هاتف+222-52020 :
تلك�س566 :

�سالح اجلو

العديد.13,000 :
التنظيم العام:
طائرات القتال 3 :ا�رساب مقاتلة/هجوم �أر�ضي تت�ألف من  23طائرة  F-16C/Dبلوك
 52و  27مرياج ف  (CH)، 14 1 -مرياج ف .(EH( 1 -
�رسبا تدريب/مكافحة متمردين :االول يت�ألف من  24الفاجــت ,والثاين يت�ألف من 14
طائرة .T-37
النقل� :رسب يت�ألف من طائرتي �صهريج KC-130، 31 H031-C، 7طائرات ,CN-235
واحدة غالف �سرتمي 6 ,طائرات كينغ اير ,واحدة فالكون  ،50-واحدة بوينغ ،120 - 707
طائرة بوينغ .sC-27 J ،707-320
متفرقات 2 :فالكون  20-للإجراءات الإلكرتونية امل�ضادة� 2 ,سكاي �رسفينت DO-
 28Dللدورية ال�ساحلية 4 ،بومباردييه .415
التدريب 24 :طائرة  T-6C, 01برافو . B5-F 4-AS-202، 3
الطوافات 32 :طوافة  AB - 205, 61طوافة  AB - 206, 4طوافات AB-212, 22غازيـل
 SA82، .342بوما  ،SA-330و 10طوافات ت�شينوك  CH-47CD,2دوفان.
مالحظة :ي�شغل ح��ر���س ال�سواحل (ب ��أم��رة وزارة ال��داخ�ل�ي��ة)  10ط��واف��ات ديفاندر
 BN - 2Tل �ل �ق �ي��ام ب ��دوري ��ات يف امل �ن �ط �ق��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة احل ���صري��ة وك ��ذل ��ك ط��واف�ت��ي

رئي�س الوزراء:
حممد ولد بالل

وزير الدفاع:
هانينا ولد �سيدى

رئي�س هيئة الأركان :الفريق
حممد بن بامبا ميغويت

مقر قيادة القوات امل�سلحة:
بوا�سطة وزارة الدفاع
�ص.ب - 617 .نواك�شوط
موريتانيا
هاتف+222- 52321,-52371 :

بيانات عامة
اال�سم الر�سمي :جمهورية موريتانيا الإ�سالمية.
امل�ساحة 1,030,700 :كلم� %1 ,2أر���ض زراع�ي��ة %38 ,م��روج وم ��راعٍ  %5 ,غابات
أرا�ض �أخرى.
أرا�ض حرجيةٍ � %56 ,
و� ٍ
ال�سواحل 754 :كلم.
املطالب البحرية :املياه الإقليمية  22كلم ,املنطقة الإقت�صادية احل�رصية  370كلم,
اجلرف القاري 200م �أو حتى طرف الهام�ش القاري.
ال�سكان 4.77 :مليون (تقديرات  ,)2021معدّل النمو ال�سنوي %40 .)2017( %2.17
من ال�سكان مزيج مغاربة/زنوج %30 .مغاربة %30 ,زنوج.
الدين %100 :م�سلمون.
اللغة :العربية احل�سانية (اللغة الوطنية) ,الفرن�سية (اللغة الر�سمية) ,لهجات
حملية.
ن�سبة املتعلمني%52.1 :

االقت�صاد

ت�سلمت القوات البحرية املغربية �سفينة دورية
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 OPVمن �شركة Navantia

اجمايل الناجت املحلي 16.45 :مليارات دوالر ( ,)2016معدل ح�صة الفرد 4,300
دوالر ,معدل النمو احلقيقي ( % 1.7تقديرات .)2016
امل�ي��زان ال�ت�ج��اري :ال ��واردات  1.9مليار دوالر .ال���ص��ادرات 1.401 :مليار دوالر
(تقديرات .)2016
الدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021

اﻟﺮاﻋﻲ اﻟﻤﺎﺳﻲ

Diamond Sponsor

ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺪﻟﻲ
اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻤﻌﺮض

اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟ ﺧﺒﺎر اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
واﻟﺒﺚ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

Ofﬁcial Show
Guide Producer

Ofﬁcial Digital Daily
News & WebTV Producer

اﻟﺮاﻋﻲ اﻟﺒﺮوﻧﺰي

اﻟﺮﻋﺎة اﻟﺬﻫﺒﻴﻮن

Bronze Sponsor

Gold Sponsors

اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻋﻼﻣﻴﻮن

Media Partners

موريتانيا  -اليمن

اليمن

امليزانية :الإيرادات  1.25مليار دوالر ،النفقات 1.32مليار دوالر (.)2016

الدفاع

القوى الب�شرية العاملة :نحو �( 26.592آب )2017ت�شمل جميع ال�ق��وات �شبه
الع�سكرية وق��وى الأم��ن وال ��درك ،واحل��ر���س الوطني ،وال�رشطة الوطنية ،احلر�س
اجلمهوري  ،قوة �أمنية من البدو.
القوات �شبه الع�سكرية 2,000 :دركي 2,500 ,حر�س وطني� ,رشطة وطنية ,حر�س
جمهوري ,قوة �أمنية من البدو.
اخلدمة االلزامية� 24 :شهراً.
ميزانية الدفاع 130 :مليون دوالر (.)2017

القوات الربية

العديد5000 :
التنظيم العام:
 7كتائب م�شاة -.حظرية عربات مدرعة - .حظريتا عربات خفيفة.
كتيبة مظليني كوماندو�س - .كتيبتا هجانة  - .حظرية ا�ستطالع.
بطاريتا مدفعية� - .رسية هند�سة 4 - .بطاريات م�ضادة للطائرات.
املعدات:
دبابات القتال الرئي�سية 30 :دبابة .55/T-54
ال�سيارات املدرعة 39 :عربة  AML-60, 41عربة � AML-90, 53صالح الدين4 ,
�سارا�سني ،و 12 +اوتوكار كوبرا.
املدفعية 10 :مدافع  M101A2عـ 105ملم 18 ,مدفع  D-74, 8مدافع  D-30عـ 122
ملم.
مدافع الهاون 60 :ملم 81 ,ملم 120 ,ملم.
مدافع عدمية االرتداد 75 :ملم 106 ,ملم.
�صواريخ م /د :ميالن.
مدافع م /ط 14.5 :ملم 23 ,ملم 37 ,ملم.
�صواريخ م /ط� :سام 7 -

البحرية

العديد:حوايل .1000
الأ�سطول:
زورقان �صينيان طول  63م فئة متبادرا.
زورق دورية فئة ليمان احل�رضمي (�صيني طراز هوانغ بو).
زورق دورية طراز لريو لوتز طوله  54مرت ًا فئة �أبو بكر بن عامر.
زورق دورية فئة الن�رص.
زورق دورية فئة النعمادي (اجلورا �سابقاً) حلماية امل�صايد.
زورق دورية فئة فوم الجليتا( ,فئة بو�سايدون �سابقاً) حلماية امل�صايد.
 4زوارق دورية �صنع الهند.
زورق دورية للجمارك (داه �أولد باه).
زورق �إنزال.
مالحظة :زورقان طراز  OPVطول  60مرت ًا يجرى بنا�ؤهما.
�أهم القواعد :نواديبو( ,بورت اتيان� ,سابقاً) ,بورت فرند�شيب.

�سالح اجلو

العديد :نحو .1,000
املعدات:
نقل/ارتباط :طائرتا بوفالو  ,DHC-5Dطائرتا  FTB-337, 5طـــــائــــرات ديفندر
 ,BN-2طائرتا �سي�سنا  ,F-337طائرة  BT-67لال�ستطالع ،طائرتا �شايني,IIPA - 31
طائرة غالف �سرتمي .2 -
طائرات تدريب/مكافحة متمردين :طائرتا توكانو 3 ،طائرات �سوبرتوكانو
.A-29B
طوافات ، MD-500M 4 :طوافتا.)9-Z (AS-365N
الدورية البحرية :طائرة .C-212 -200MP
�أهم القواعد :عيون االطرو�س ,اكجوجت ,عطار ,ف��ورت غ��ورو ,ف��ورت ترنكيت,
كايدي ,كيفا ,نواديبو ,نواك�شوط (رئي�سية) ,رو�سّ و.

ر�أ�س الدولة القائد
الأعلى للقوات
امل�سلحة :الرئي�س عبد
ربه من�صور هادي

رئي�س الوزراء:
معني عبد املالك �سعيد

وزير الدفاع :اللواء
حممد علي املقد�شي

بيانات عامة
اال�سم الر�سمي :اجلمهورية اليمنية.
أرا�ض زراعية %36 ,مروج ومراعٍ  %8 ,غابات
امل�ساحة 527,970 :كلم2نحو ٍ � %14
و�أحراج� %42 ,صحراء �أو �أرا�ض بور �أو عمرانية.
ال�سواحل 1906 :كلم.
املطالب البحرية :امل�ي��اه الإقليمية  22ك�ل��م ,املنطقة املتاخمة  44ك�ل��م ,املنطقة
الإقت�صادية احل�رصية  370كلم ,اجلرف القاري حتى  200مرت� ,أو حتى طرف الهام�ش
القاري.
ال�سكان :نحو 30.5مليون (تقديرات متوز/يوليو  ,)2021معدل النمو ال�سنوي
( %2.28تقديرات  %90 ,)2017عرب� %10 ,أفارقه عرب.
الدين :الإ�سالم,و بع�ض املجموعات امل�سيحية والهندو�سية.
اللغة :العربية.
ن�سبة املتعلمني.% 70.1 :

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 69.17 :مليار دوالر (تقديرات  .)2016معدل ح�صة الفرد
 2.400دوالر ,معدل النمو احلقيقي ( %-9.8تقديرات .) 2016
امليزان التجاري :ال��واردات  3.117مليارات دوالر ,ال�صادرات 163.6مليارات
دوالر (تقديرات .)2016
امليزانية :االي� ��رادات  1.684م�ل�ي��ارات دوالر ,النفقات  4.917م�ل�ي��ارات دوالر
(تقديرات .)2016

الدفاع

البالد يف حالة حرب �أهلية ما بني قوات النظام وامليلي�شيات احلوثية وبالتايل ،ال يوجد
حالي ًا جي�ش ر�سمي ،ولي�س من املمكن تقدمي تقديرات بالن�سبة ملختلف القوات واملعدات
الثقيلة التي لديها.

مدفعية ميدان ذاتية احلركة عيار  155ملم تابعة للقوات امل�سلّحة الإماراتية ،على
�سال�سل معدنية ( )M109وعلى عجالت ( )G6تُ�شارك يف دعم عمليات قوات التحالف
�ضد احلوثيني نهاية العامة 2017
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ا�رسائيل

لو�سط (الدول غري العربية)
ال�رشق ا أ
افغان�ستان

ا�رسائيل

ا�رسائيل

ر�أ�س الدولة :الرئي�س
ر�ؤوفني ريفلني

رئي�س احلكومة:
نفتايل بينيت

إ�يــران

		
باك�ستان

تركيا

الدفاع

وزير الدفاع :
بني غانت�س

رئي�س �أركان اجلي�ش :اجلرنال �أفيف كو�شايف
قائد البحرية :اللواء البحري �ألوف ايل �شارفيت
قائد �سالح اجلو :اللواء �أميكام نوركن
Ministry of Defence
Kaplan St.
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بيانات عامة

اال�سم الر�سمي :دولة �إ�رسائيل(.)Medinat Israel
امل�ساحة 20,770 :كلم ,2ال ت�شمل الأرا��ض��ي العربية التي احتلت يف %22 ,1967
�أرا� �ٍ�ض زراع �ي��ة %40 ,م��روج وم ��راعٍ  %6 ,غ��اب��ات و�أح ��راج� %32 ,أن ��واع �أُخ ��رى من
الأرا�ضي.
ال�سواحل 273 :كلم.
املطالب البحرية :املياه الإقليمية  24كلم ,اجلرف القاري حتى عمق الإ�ستغالل.
ال�سكان 8.8 :مليون (مبا يف ذلك عدد امل�ستوطنني يف الأرا�ضي املحتلة و امل�ضمومة),
معدّل النمو ال�سنوي ( %1.51تقديرات % 75 .)2021يهود ,الباقون من غري اليهود
(معظمهم عرب).
الدين 75.6% :ي�ه��ود %16.9 ,م�سلمون %2 ,م�سيحيون% 1.7 ,دروز و%3.8
�آخرون.
اللغة :العربية هي اللغة الر�سمية ,ت�ستخدم العربية ر�سمي ًا يف جمتمع الأقلية العربية
.ن�سبة املتعلمني.%97.8 :

التنظيم العام:
للقوات الإ�رسائيلية (ت�ساحال) بنية م��وح��دة حيث مكوناتها ال�بري��ة والبحرية
واجلوية هي فروع لها .وح�سب القانون لي�س هناك قائد عام لهذه القوات ,حيث ت�أمتر
القيادة ب�أوامر جمل�س ال��وزراء برئا�سة رئي�س احلكومة� ,أم��ا رئي�س الأرك��ان العامة
فيم�سك بزمام ال�سيطرة الإدارية والعمالنية.
ت�ن��اط مب��دي��ري��ة العمليات داخ ��ل هيئة الأرك� ��ان م���س��ؤول�ي��ة �إدارة ق ��وات اجلي�ش
الإ�رسائيلي من خ�لال مقار قيادات الأ�سلحة الثالثة والقيادات املناطقية .املديرية
م�س�ؤولة �أي�ض ًا عن بناء القوات امل�سلحة ,واجلهوزية القتالية ,وو�ضع اخلطط العمالنية
و�صوغ التو�صيات التي تر�سل �إىل القيادة ال�سيا�سية للموافقة عليها.
ت �ق��وم ال�ب�ح��ري��ة و� �س�لاح اجل��و ب�ت��دري��ب و�إدارة اجل �ن��ود ال�ت��اب�ع�ين يف ح�ين تقوم
قيادة القوات الربية بتدريب اجلنود الذين يتبعون يف واق��ع الأم��ر لقيادات املناطق.
ولقيادة اجلبهة الداخلية .م�س�ؤولية ال��دف��اع امل��دين وبع�ض م�س�ؤوليات «مكافحة
الإرهاب»� .سلك اال�ستخبارات امليدانية ,الذي يعمل ب�أمرة مقر قيادة اجلي�ش ,م�س�ؤول
عن جمع املعلومات التكتيكية .يف حني يركز �سلك اال�ستخبارات اخلا�ص بفروع اجلي�ش
اال�رسائيلي على جمع املعلومات ال�سرتاتيجية.
القوى الب�شرية العاملة()2016( 176,000 :بينهم من هم يف اخلدمة الإلزامية).
القوات �شبه الع�سكرية� 4500 :رشطة حدود وحر�س �سواحل.
اخلدمة االلزامية� 32 :شهر ًا للرجال� 24 ,شهر ًا للن�ساء.اليهود وال��دروز فقط
يخ�ضعون للخدمة الإلزامية؛ ويُقبل متطوعون من جماعات �إثنية/دينية �أُخرى.
ميزانية الدفاع :نحو  13.6مليار دوالر (.)2017
امل�ساعدة الع�سكرية الأمريكية 3.1 :مليارات دوالر �سنوياً� ،إ�ضافة �إىل متويل
م�ستمر من الواليات املتحدة لن�رش نظام «القبة احلديدية» )705( ،لربنامج ال�صواريخ
الدفاعية .)2018
القوات ال�سرتاتيجية
ال ت ��ؤك��د احل �ك��وم��ة الإ��سرائ �ي �ل �ي��ة �أو ت�ن�ف��ي ر��س�م�ي� ًا ام�ت�لاك�ه��ا �أ��س�ل�ح��ة ن��ووي��ة.
امل�ع�ت�ق��د ع�ل��ى ن �ط��اق وا� �س��ع �أن ل��دي�ه��ا ن�ح��و  200ر أ��� ��س ن ��ووي وت�ن���شر ن�ح��و -100
�� 150ص��اروخ� ًا م��ن ط��راز اري�ح��ا  IIف�ض ًال ع��ن �أري �ح��ا  ،IIIوه��ي ��ص��واري��خ بال�ستية
و�سيطة امل ��دى ( )IIو متو�سطة امل ��دى (.)IIIيعتقد �أي���ض� ًا �أن غ��وا��ص��ات دول�ف�ين
الإ�رسائيلية حتمل �صواريخ ك��روز �ضد الأه ��داف ال�بري��ة م��زودة ب��ر�ؤو���س نووية.
ّمت تطبيق نظام دف��اع ج��وي �صاروخي متعدد الطبقات �ضد خماطر كل ال�صواريخ
البالي�ستية ,هنا عنا�رص النظام:
�شبكة حوما («اجل ��دار») لدفاع �صاروخي على م�ستوى البلد ترتكز على نظام
«�آرو  .»2وقد نُ�رشت بطاريتان يف منطقتي باملا�شيم (قرب تل �أبيب) وعني �شيمري (قرب
هاديرا) (اخل�ضرية) ,ويجري بناء بطارية ثالثة حيث �سيت ّم ن�رشها قرب تل �أبيب.

االقت�صاد

اجمايل الناجت املحلي 300.6 :مليار دوالر (تقديرات  ,)2016ح�صة الفرد 35,200
دوالر ,معدل النمو احلقيقي  % 4تقديرات .)2016
امليزان التجاري :ال��واردات  63.64مليـار دوالر ,ال�صادرات  56.17مليار دوالر
(تقديرات .)2016
امليزانية :الإي��رادات  83.66مليار دوالر ,النفقات  90.53مليار دوالر (تقديرات
.)2016
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ا�رسائيل
القيادة اجلنوبية:
مقر قيادة الفيلق اجلنوبي
الفرقة املدرعة «�أمودها اي�ش» الـ ( 366احتياط) ت�ضم:
 لواء التدريب املدرع «بناي �أور» الـ ( 460فاعل) لواء امل�شاة «غيفعاتي» الـ ( 84فاعل) اللواء املدرع «هار ايل» العا�رش (احتياط) فوج املدفعية «�أمودها اي�ش» الـ ( 209فاعل)فرقة �إيدوم (مناطقية) وت�ضم:
 لواء «جيفان» املناطقي اللواء املناطقي «قطيف» (�شمال)فرقة «ايدوم» الـ 80ميكانيكية (مناطقية) وت�ضم:
 اللواء املناطقي «عرافا». اللواء املناطقي « �ساجي». فوج املدفعية «�شاهام» الـ ( 748احتياط).طلب الجيش اإلسرائيلي التزوّد بأكثر من  1000صاروخ
تحمل المجندات اإلسرائيليات سالح مدمجة فيه عدّة أنظمة
أرض  -جو طراز SPIKE
 3فرق احتياطية.
وهكذا ،ف�إن الوحدات الفاعلة تت�ضمن ما جمموعه � 4ألوية مدرعة ،و
� 4ألوية م�شاة ميكانيكية ،ولواء مظليني ،و � 3ألوية مدفعية.
ويجري تطوير نظام �آرو  3 -االعرتا�ضي املعزز بالتعاون مع الواليات املتحدة على �أن
املعدات:
ين�رش يف العام  .2017و�أجريت اول جتربة ناجحة له يف دي�سمرب .2013
دبابات القتال الرئي�سية 700 :دبابة مريكافا .MK4
كذلك يتم تطوير نظام �صاروخي اعرتا�ضي على االرت�ف��اع املتو�سط /الطويل
ناقالت اجلند :حوايل  5,500عربة ( M-113كل اال�شتقاقات)� ,أكرث من  50عربة
يدعى"مقالع دافيد" �أو( ) MAGIC WANDمبوجب برنامج ا�رسائيلي � -أمريكي.
طراز منر (�أنظر املالحظة) + 300 ,عربة �إحت�ساريت وناغماحون وناكبدون 150 .عربة
اخترب اول اعرتا�ض ناجح يف  25ت�رشين الثاين/نوفمرب  ،2012واكتمل ن�رش النظام يف
العام .2015
طراز زئيف ,بع�ض العربات من طراز دافيد املخ�ص�صة لأدوار حرب املدن.
املدفعية 100 :مدفـــــــع  D30 (122ملم)� ,سولتام  551(71/M68ملم)مقطور.
نُ�رشت  4بطاريات من نظام«القبة احلديدية» ,العرتا�ض ال�صواريخ غري املوجهة
املدافع ذاتية احلركة 175 :مدفع  M-107عـ  175ملم 120 ,مدفع  M-50 L33عـ 155
وال�صواريخ ق�صرية املدى  .و�أن�شئت بطاريتان ا�ضافيتان.
ملم 500 ,مدفع ذات��ي احلركة ط��راز  M-109عـ  155ملم (تلقائي الدفع)  72،مدفع
امل��وج��ودات الف�ضائية :مت و�ضع �سل�سلة من �سواتل املراقبة  OFEQالتي حتمل
 M-110عـ  203ملم ذاتي احلركة.
م�ست�شعرات �صورية وحت��ت احل �م��راء يف امل ��دار ال�سفلي ل�ل�أر���ض .وي�ق��در عمر هذه
مدافع الهاون 900 :مدفع  81ملـــــم 120 ,ملـــــــــم و 160ملم.
ال�سواتل ب�سنة اىل � 3سنوات .ول�سل�سلة �سواتل �آمو�س اخلا�صة بالتوا�صل قنوات
الراجمات :عـ  122ملم 135 ,ملم 240 ,ملم 290 ,ملم 48 ,طراز .MLRS
ع�سكرية.
�صواريخ م/د :تاو ,مابات�س� ,سبايك ،متوز.
القوات الربية
مدافع م/ط 24 :وحدة مدافع � -صواريخ فولكان ت�شابارال عـ  20ملم 30 ,ملم و40
ملم( .كلها خمزنة).
العديد( 120,000 :ي�شمل من هم يف اخلدمة الإلزامية ,مبا يف ذلك الن�ساء) يف حال
�صواريخ م/ط� 500 :ستينغر.
التعبئة ي�صل حجم القوات الربية �إىل ما يزيد على .590,000
مالحظة :وح��دات ال��دب��اب��ات الفاعلة م��زودة ب��دب��اب��ات مريكافا ,MK4واملخطط
التنظيم العام:
�أن يكون جمموعها  600دب��اب��ة� .أم��ا ال �ط��رازات املبكرة م��ن دب��اب��ات مريكافا وMK1
 3مقار قيادة فيلق.
وماغا�ش M-60(-7املطورة)فهي خمزنة لت�ستخدمها وحدات االحتياط .حيث �ستحل
 4قيادات مناطق�( :شمالية,و�سطى ,جنوبية ,اجلبهة الداخلية).
حملها  MK2و. MK3
القيادة ال�شمالية:
ي�ستم ّر �إنتاج ناقالت اجلند الثقيلة «من��ر» (مريكافا  4 -ب��دون ب��رج) اىل �أن ي�صل
مقر قيادة الفيلق ال�شمايل
عدد املنتج منها اىل  600ناقلة حيث �ستجهّز بها � 4ألوية م�شاة� ،سيحال نحو  100مدفع
الفرقة املدرعة  36غعا�ش (فاعلة) ت�ضمّ:
� M-109إىل «التقاعد» ،مع حل لواء مدفعية .وي�ستمر اقتناء نظام مدفع الهاون كي�شيت
 اللواء ال�سابع املدرععـ  120ملم.
 اللواء  188املدرع لواء امل�شاة غوالين الأولالبحرية
 لواء املدفعية 212العديد :نحو ( 9,500مبا يف ذلك  3,000يف اخلدمة الإلزامية) �إ�ضافة �إىل  4,000يف
 وحدة اال�ستطالع �إيغوزاالحتياط.
 � 3ألوية احتياط (مدرع ،ميكانيكي وم�شاة)التنظيم العام� :أ�سيطيل الزوارق ال�صاروخية� ,أ�سيطيل القوات اخلا�صة البحرية,
 الفرقة املدرعة  92امليكانيكية (م�ؤلفة من � 3ألوية)�رسب الغوا�صات.
 الفرقتان املدرعتان  92و ( 319احتياط)الأ�سطول:
القيادة الو�سطى :مقر قيادة الفيلق الأو�سط ي�ضم:
الغوا�صات:
الفرقة املدرعة الـ( 162فاعلة) «هابالدا» وت�ضم:
 اللواء املدرع «�آي كفوت ها  -بارزل» الـ .401 لواء امل�شاة «ناحال» الـ .933 لواء املدفعية 212 لواءان يف االحتياط لواء امل�شاة «كفري» الـ .900فرقة املظالت «ها  -اي�ش» الـ ( 98فاعلة جزئياً) وت�ضم:
 لواء املظالت (فالينغ �رسبنت) الـ .35 لواء املظالت «هتزاي ها  -اي�ش» الـ ( 551احتياط). لواء املظالت «هودها  -هانيت» الـ ( 623احتياط). فرقة «يهودا �شوروم»( ،مناطقية) (� 7ألوية)�إن�ضمّت الفرقيطة فئة «�ساعر  »SAARللربية الإ�سرائيلية مطلع العام 2018
 � 3ألوية مدرعة/ميكانيكية يف االحتياط50
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ا�رسائيل � -أفغان�ستان
 1+5فئة دولفني (�أنظر املالحظة).
القوات اخلفيفة:
 3فرقيطات فئة �إيالت (�ساعر  )5م�سلحة ب�صواريخ.
 8زوارق �صاروخية �رسيعة فئة حيتز/ر�شيف (�ساعر .)4.5
 9زوارق دورية فئة �سوبر دفورا . MKIII
القوات الربمائية:
� 3سفن �إنزال متو�سطة فئة ا�شدود (�أمريكية �سابق ًا طراز .)LSM-1
زورق �إنزال ميكانيكي.
طريان البحرية :طوافتان من طراز ( SA-366Gحتملهما ال�سفن) 6 ,طوافات
 AB-206B, 5طوافات ( AS.565 MAعلى منت الفرقيطات �إيالت).
القوات اخلا�صة�( :أ�سيطيل كوماندو�س البحرية) وح��دة كوماندو�س و�رسية
�ضفادع ب�رشية.
�أهم القواعد� :أ�شدود� ,إيالت ,حيفا.
مالحظة :تبنى يف �أملانيا الغوا�صة ال�ساد�سة والأخرية من فئة دولفني .وحتت الطلب
 4فرقيطات حاملة لل�صواريخ من الأحوا�ض الأملانية .قيد الطلب  3زوارق دورية دفورا
 ،MK3و�سيحال زورقا �ساعر � 4.5إىل «التقاعد» ،و�سيت ّم �رشاء  8طوافات  SH-60Fمن
فائ�ض البحرية الأمريكية ال�ستخدامها يف الفرقيطات اجلديدة.

�سالح اجلو

العديد :نحو ( 30,000ي�شمل من هم يف اخلدمة الإلزامية) في�صبح  40,000يف حال
التعبئة.
التنظيم العام (الوحدات الفاعلة):
ينتظم �سالح اجلو يف � 9أجنحة هي :اجلناح الأول (يف قاعدة رام��ات دافيد) ,اجلناح
الرابع (هاتزور) ,اجلناح ال�ساد�س (هاتزرمي) ,اجلناح الثامن (تل نوف) ,اجلناح الـ
�( 15سديدوف) ,اجلناح الـ ( 25رامون) ,اجلناح الـ ( 27لود) ,اجلناح الـ ( 28نيفاتيم),
واجلناح الـ ( 30باملات�شيم).
طائرات القتال:
�سربان للتفوق اجلوي /قتال:
ال�رسب ( 106تل نوف) املجهّز بطائرات  ,F-15C/Dوال�رسب  133املزدوج الذيل
(تل نوف) املجّ هز بطائرات .F-15A/B
� 12سرباً قتالياً�/ضارباً:
�رسب (رقم  69يف هاتزرمي) جمهز بطائرات .F-15I
�رسبان ( 101و 105يف هاتزور) جمهزان بطائرات ف  D16 -براكيت.
� 3أ�رساب جمهزة بطائرات ف  C16 (901, 110, 711 -يف رامات دافيد).
�رسبان جمهزان بطائرات ف  041( A/B16 -يف نيفاتيم 144 ,يف هاتزور).
� 5أ�رساب جمهزة  F-16I/ SOUFAال�رسب ( 116نيفاتيم)( 253 ,رامون),119 ,
( 201تل نوف)( 107 ,هاتزرمي) .يقوم ال�رسب  116ب�أعمال اال�ستطالع �أي�ضاً.
احلرب الإلكرتونية :ال�رسب  191املجهّز بطائرات «كينغ اير»  .200ال�رسب 122
املجهّز بطائرات  G550ناه�شون (للحرب الإلكرتونية والإنذار املبكر).
النقل وال��ت��زود بالوقود ج��واً :ال�سـرب �( 103إل�ي�ف�ن��ت) جمهــــــز بطائـــــرات
 C-130E/Hو , KC130-Hال�رسب � 131سيعاد جتهيزه بطائرات  .C-130Jال�رسب
 20جمهز بطائـــــرات بوينـــــــــغ  707و( ,KC-707جميعها يف مطار بن غوريون الدويل).
االرتباط :الأ�رساب ( 135 ,128 ,100مطار �سديدوف) جمهـــزة بالطائرات الآتية:
� ,DO-28سي�سنا  ,U-206Cوبيتـ�ش كـويـن اير.
الدورية البحرية :ال�رسب  195وي�ضم طائرات «بيت�ش كينغ اير  ,»B200يتمركز يف

مطار بن غوريون.
التدريب :ال�رسب ( 102ه��ات��زرمي) وي�ستخدم طائرات اليف  M-346التي يجري
ت�سليمها (�أنظر املالحظة) �أكادميية الطريان وت�ضم � 5أ�رساب و 4مفارز وت�ستخدم 25
طائرةايفروين (تك�سان � 2 -أو  )T - 6Aوطائرات � G-120-AIسنونيت وطوافات
.MD-500
الطائرات امل�سرية�� :سرب��ان (ت��ل ن��وف)وق��د ادخ��ل عليها ط��ائ��رات هرم�س 450
وهرم�س  900كو�شاف.
الطوافــات الهجومية� 3 :أ�رساب :ال�رسب ( 113رامون) جمهز بطوافات ابات�شي
 AH-64 D-1لونغ بو�-شاراف .ال�رسب  190جمهز بطوافات ابات�شي  AH-64Aمع
�صواريخ بايتون (يف رامون).
طـوافات النقل� :رسبان من طوافات � CH-53 A/Dستاليون ( 114و 288يف تل
ن��وف) و�رسبان من طوافات  UH-60Aبالك هــوك  S-70A-50بي�س ه��وك( 321يف
حتزرمي و 124يف باملا�شيم) .ووحـــدة بحـث و إ�ن�ق��اذ خ�لال القتال م�ؤلفة من طوافات
معدلة طراز ( CH-53يا�سور) و.UH-60
العدد الإجمايل(:الأنواع الرئي�سية فقط ،ال ت�شمل الطائرات املخزونة كاحتياط
ا�سرتاتيجي)25 :ف I)15, 64(-ف F15B/A، 52 -ف  C/D, 06 15 -ف A/B -16
(�أنظر املالحظة) 731 ,ف  C/D, 201 16 -ف  I16، 03 -طوافة �( AH-1G/Wأنظر
املالحظة) 61 ،طائرة  C-130E/H, 5طائرات  5-KC-130H, 4طائرات 3 ,707
طائرات  KC-707, 92طوافة  AH-64A, 81طوافــــــة  AH-64-D-1, 92طوافـــــة
AH- 1GWs 04طوافة  CH-53A/D, 83طوافة بِل  34 ,206طوافة  UH-60Aبالك
هوك ,و 25طوافة  S-70A-50بي�س هوك.
الدفاع اجل��وي 15 :كتيبة �صواريخ م/ط تت�ألف من  6بطاريات ه��وك املح�سن,
و4بطاريات باتريوت .PAC-2
مالحظـــةّ :مت طلب دفعة �أولية من  17+19+14مقاتلة ادير  /2 -ف  ,A35 -على
دفعتني على �أن يبد�أ الت�سليم يف .2017

بيانات عامة

أ�فغان�ستان

اال�سم الر�سمي :دولــــــة �أفغان�ستــــــان الإ�سالميـة ((- e Eslami - ye
.Afghanestan
امل�ساحة 647,500 :كلم� %12 ,2أرا�� ٍ�ض زراعـية %46 ,م��راعٍ وم��روج %3 ,غابات
أرا�ض �أُخرى.
و�أدغالٍ � %39 ,
ال�سواحل :ال �سواحل.
ال�سكان 39.8 :مليون ن�سمة (تقديرات متوز/يوليو  ,)2021معدل النمو ال�سنوي
( % 2.36تقديرات .,)2017
 14جمموعة �إثنية :بان�ستون ،طاجيك ،هازار� ،أوربك ،بالو�س� ،أتراك ،نوري�ستاين،
ب��ام�يري ،ع��رب ،غ��وج��ار ،ب��راه��ول� ،أمي��اك ،وبا�ستال وال يوجد معلومات �أخ�ي�رة عن
الأعداد.
مالحظة :حوايل  2.6ماليني �أفغاين يقدّر وجودهم يف �أفغان�ستان.
الدين %80 :م�سلمون �سنة %19 ,م�سلمون �شيعة %1 ,من ديانات �أُخرى.
اللغة %35 :يتكلمون البا�شتو %50 ,الداري و %11لغات تركية %4 ,يتحدثون 30
لغة �أخرى.
ن�سبة املتعلمني.%38.2 :
Dawlat

الإقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 64.08 :مليار دوالر (تقديرات  ,)2016ن�سبة النمو , % 2
ح�صة الفرد  1,900دوالر (تقديرات .)2016
امليزان التجاري :الواردات 6.16 :مليارات دوالر ,ال�صادرات  619.2مليون دوالر
(. )2016
امليزانية :الإي� ��رادات  1.9مليار دوالر .النفقات  6.6مليارات دوالر (تقديرات
.)2016

الدفاع

باتت ا�سرائيل الدولة الثانية بعد الواليات املتحدة الأمريكية التي تقتني املقاتلة F-35
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الرئي�س هو قائد القوات امل�سلحة ,وله �أن يعلن احلرب� ,أو حالة الطوارىء يف البالد.
كل القوات امل�سلحة ب�إمرة اجلي�ش الوطني الأفغاين ,مبا يف ذلك قوات ال�رشطة.
جمموع القوى الفاعلة( 352,000 :العدد الر�سمي يف �شباط  )2016ولي�س هناك
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�أفغان�ستان  -ايران

الرئي�س:
املال عبد الغني برادار

رئي�س
احلكومة :حممد
ح�سن �أخوند
وزارة الدفاع
مقر القوات امل�سلحة

وزير الدفاع:
حممد عمر يعقوب

Ministry of Defence
Zia Watt
Kabul Afghanistan
Armed Forces HQ
Darulaman
Kabul Afghanistan

�أرقام معوَّل عليها ب�ش�أن الأعداد الفعلية �أو اخلطط ب�ش�أنها .الأرقام الفعلية .
الوجود الأجنبي:
مت توقيع �إتفاق �أمني ثنائي يف � 30أيلول�/سبتمرب  2014لت�رشيع الوجود الأمريكي
الع�سكري امل�ستمر يف �أفغان�ستان .وقد �أ�صبح هذا االتفاق نافذ ًا يف كانون الثاين/يناير
 2015وي�ستمر حرت نهاية  2024وما بعدها �إال اذا مت الغاء الإتفاق من قبل �أحد الطرفني
على �أن تعطى مهلة �سنتني قبل ذلك.
ين�ص االتفاق على �أن تتوىل القوات الأمريكية واملتعهدون املدنيون يف �إط��ار عملية
(حار�س احلرية):
�أ -تدريب ،تقدمي امل�شورة ،وم�ساعدة القوات الأمنية الأفغانية التي يفرت�ض �أن
تتحمل كامل امل�س�ؤولية يف حربها امل�ستمرة �ضد طالبان والقوى املعادية الأخرى.
ب -دعم عمليات مكافحة الإرهاب �ضد �أفول القاعدة.
�إ�ضافة اىل ذل��ك ،تبقي الواليات املتحدة على حقها يف ا�ستخدام �سبع قواعد جوية
(باغرام ،كابول،قاندهار� ،شينداند ،هريات ،مزار ال�رشيف ،و�شوراب) وخم�س قواعد
برية (طورخام� ،سبينبولداك ،طورغوندي ،هايراتان ،و�رشخان بندر).
وال حتدد االتفاقية م�ستوى القوات الأمريكية وحلف �شمال الأطل�سي .وبنا ًء اىل
اخلطط الأ�سا�سية ،كان يتوقع �أن يبلغ عدد املوظفني الأمريكيني نحو  10,800يف كانون
الثاين/يناير  2015على �أن يتقل�ص هذا العدد اىل  5,500يف نهاية  2015واىل  1,000بعد
 2016كموظفني يف مكتب �أمني يقدم اال�ست�شارات للجي�ش الوطني الأفغاين� ،إال �أنه ويف
نهاية �آذار/م��ار���س  2015مت ت�أخري خطة الإن�سحاب و�أعلن عن بقاء أ�ك�ثر من 10,000
جندي �أمريكي يف �أفغان�ستان حتى نهاية  2015على الأقل.
يف موازاة ذلك� ،أعلن عن اتفاقية و�ضع القوات ( )SOFAتتعلق مبهمة جديدة حللف

�شمال الأطل�سي « ،الدعم بال ت��ردد» ،يف � 30أيلول�/سبتمرب  2014ومت تفعيلها يف �أول
كانون الثاين/يناير  ،2015بنا ًء على هذه االتفاقية �سي�ضاف نحو � 3,000شخ�ص اىل
القوات الأجنبية ،و�سيتم تزويدهم من قبل �أملانيا و�إيطاليا وتركيا.
ميزانية الدفاع :نحو 3.2مليار دوالر (ميزانية .)2015/2014
مالحظة:بنا ًء على �إتفاق الأمن الثنائي و االتفاق مع ناتو ،يتوقع �أن ت�ستمر الواليات
املتحدة وكذلك حلف �شمال الأطل�سي بتمويل اجلي�ش الوطني الأف�غ��اين وال�رشطة
الوطنية بنحو  5-4مليارات دوالر يف ال�سنة حتى عام  2017على الأقل.
اجلي�ش الأفغاين:
يت�ألّف اجلي�ش االفغاين من  6قيادات �إقليمية تتبعها القوات الآتية:
 الفيلق  201يف منطقة كابول. الفيلق  203يف غاردز. الفيلق  205يف قندهار.الفيلق  207يف هريات.الفيلق  209يف مزار �رشيف.
الفيلق  215يف ال�شكارغاه .تت�ألف قيادة العمليات اخلا�صة من لواءي عمليات خا�صة
 ،وحدة خمابرات ع�سكرية ،وحدة عمليات احتياط ا�سرتاتيجي وطنية ،و�أربع �رسيات
قوة �ضاربة متحركة.
باال�ضافة �إىل ذل��ك ،ت�سيطر العمليات اخلا�صة على ل��واء الكوماندو�س والقوات
اخلا�صة.
املعدات :تقت�رص على عربات قتال وناقالت جند  .MRAP200وكذلك على 6000
 M1152 A1/B2 HMMWVو  600عربة �ضاربة (.)MSFV

�سالح اجلو (الفيلق اجلوي)

العديد.7,421 :
ينتظم �سالح اجلو يف مركز قيادة وثالثة �أجنحة تتمركز يف كابول العا�صمة وقندهار,
و�سنداند ،و  5مفارز (مزار ال�رشيف ،جالل �أباد� ،رشاب ،غارديز و هريات).
الطائرات :ت�شمل 4 :طائرات  C-130Hللنقل 81 ،طائرة بيالتو�س PC-12 NG
لأغ��را���ض الدعم (يجري امت��ام الت�سليم) 23+ ،طائرة �سي�سنا  208B، 54طوافة نقل
 Mi-17V-5و  9طوافات هجوم �(35/Mi-24أن �ظ��ر املالحظة) 28 ،طوافة خفيفة
 MD-530F . 25 + 30طوافـــة .7MD - 530F
مالحظة 25 :طائرة �سيريا/امرباير � A-29سوبر توكانو يجري ت�سليمها اىل
بنية التدريب الأمريكية يف �إطار برنامج (طائرات الدعم اخلفيف) ويتوقع �أن تكون يف
اخلدمة بحلول عام  2019لتحل حمل طوافات  Mi-17التي تنتهي �صالحيتها يف كانون
الثاين/يناير .2016

ايران

بيانات عامة
اال�سم الر�سمي :جمهورية �إيران الإ�سالمية (.)Jumhouriy Islamiy Iran
أرا�ض زراعية %27 ,مروج ومراعٍ  %11 ,غابات,
امل�سـاحة 1,648,000 :كلمٍ � %8 ,2
أرا�ض �صحراوية �أو بور �أو عمرانية.
ٍ � %54
ال�سواحل 3180 :كلم.
املطالب البحرية :امل�ي��اه الإقليمية  22ك�ل��م ,املنطقة امل �ج��اورة  44ك�ل��م ,املنطقة
االقت�صادية احل�رصية يف اخلليج الفار�سي  /العربي حددت باتفاقات ثنائية او بخط
الو�سط ,اجلرف القاري حتى امتداده الطبيعي.
ال�����س��ك��ان 85:م �ل �ي��ون ن���س�م��ة (ت �ق��دي��رات مت��وز/ي��ول �ي��و  ,)2021م �ع��دل النمو
ال���س�ن��وي ( %1.18ت �ق��دي��رات  %61 .)2017ف��ر���س %16 ,اذري� ��ون� %10 ,أك ��راد,
 %2تركمان وتُرك %6 ,لوريون %2 ,بلو�ش %2 ,عرب� %1 ,إثنيات أ�ُخرى.
الدين % 89 :م�سلمون �شيعة� %10 ,سُ نّة %1 ,زراد�شتيون وم�سيحيون ويهود
وبهائيون.
اللغة :الفار�سية ,الرتكية ,الكردية ,العربية.
ن�سبة املتعلمني.%86.8 :

بد�أت يف العام  2017عملية ت�سليم �أفغان�ستان  159طوافة قتال طراز UH-6A Black Hawk

من فائ�ض الواليات املتحدة الأمريكية
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االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 1.455:تريليون دوالر (ت�ق��دي��رات  ,)2016معدل ح�صة
الفرد  18,100دوالر ,معدل النمواحلقيقي ( %6.5تقديرات .)2016
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ايران
ر أ����س حربي زن��ة  1000-760كلغ .يخمّن �أن هناك �أك�ثر من 30
�صاروخ ًا من ه��ذا ال�ط��راز ت�شغله � 5أل��وي��ة �صواريخ يف احلر�س

القائد الأعلى للثورة
الإ�سالمية ,القائد
الأعلى للقوات
امل�سلحة�:آية اهلل علي
ح�سيني – خامنئي

ر�أ�س احلكومة:
الرئي�س ابراهيم
رئي�سي

وزير الدفاع:
العميد �أمري حامتي

قائد القوات الربية :العميد كيومار�س حيدري
قائد القوات البحرية :اللواء البحري ح�سني خانزادي
قائد �سالح اجلو :العميد عزيز ن�صري زاده
قائد الدفاع اجلوي :العميد علي ر�ضا �صباحي  -فارد
قائد القوات اخلا�صة للحر�س الثوري االيراين :العميد حممد علي جعفري
قائد القوات الربية للحر�س الثوري:
العميد حممد باكبور
قائد بحرية احلر�س الثوري:
اللواء البحري علي فاداوي
قائد اجلناح اجلوي للحر�س الثوري:
العميد �أمري علي حاجيزاده
قائد قوات البا�سيج :العميد حممد ر�ضا جندي

القائد العام للقوات
امل�سلحة :اللواء
حممد باغريي

Ministry of Defence and Logistics
e-mail: vds@isiran.com

امليزان التجاري :ال��واردات  63.14مليار دوالر ,ال�صادرات  83.96مليار دوالر
(تقديرات .)2016
امليزانية :الإي��رادات  71.25مليار دوالر ,النفقات  80.58مليار دوالر (تقديرات
.)2016

الدفاع

التنظيم العام :مر�شد الثورة الإ�سالمية �آية اهلل خامنئي هو القائد الأعلى لكل فروع
التنظيمات امل�سلحة ,مبا يف ذلك اجلي�ش الإي��راين (القوات امل�سلّحة االيرانية) وفيالق
احلر�س الثوري وق��وات الأم��ن الداخلي وهو يعني ويقيل قادة فروع القوات امل�سلّحة
امل�س�ؤولني جتاهه.لي�س لرئي�سي �أرك��ان اجلي�ش الثوري �أي��ة وظائف عمالنية ،حيث
يقومان مبهام اداري��ة .يرت�أ�س رئي�س اجلمهورية املجل�س الأعلى للأمن الوطني ,لكن
ال وظائف عمالنية له يف هيكل قيادة القوات امل�سلحة .وزي��ر الداخلية هو قائد قوات
النظام ,ويعمل ب�أمرة مر�شد الثورة مبا�رشة.
هناك ثالثة تنظيمات ع�سكرية منف�صلة هي :القوات امل�سلحة (اجلي�ش) ,فيلق احلر�س
الثوري الإ�سالمي ,قوات النظام ,ولكل من اجلي�ش واحلر�س الثوري كوادره الع�سكرية
الربية والبحرية واجلوية ،بينما لدى اجلي�ش �سلك رابع(الدفاعات اجلوية) ،واحلر�س
الثوري ي�رشف على «البا�سيج».
القوى الب�شرية العاملة :نحو .400,000
القوات �شبه الع�سكرية :قوات النظام (ت�شمل اللجان الثورية والبولي�س الوطني
و 50,000م��ن ال ��درك �إ��ض��اف��ة �إىل ح��ر���س احل ��دود) (ب � إ�م��رة وزارة ال��داخ�ل�ي��ة) .نحو
 250,000من قوات احلر�س الثوري (با�سدران) 200,000 ,من جي�ش التعبئة ال�شعبي
(البا�سيج).
اخلدمة االلزامية� 24 :شهر ًا للمتخرجني ,و� 30شهر ًا للآخرين.
ميزانية الدفاع:حوايل  13.5مليارات دوالر(م�سودة ميزانية .)2017-2018
الأ�سلحة ال�سرتاتيجية:
�أعلنت �إي��ران �أن �صاروخ �شهاب 3 -متو�سط امل��دى ( 1300كلم) العامل بالوقود
ال�سائل (امل�شتق من ال�صاروخ الكوري ال�شمايل نودونغ  )1 -قد �أ�صبح عمالني ًا يف
�أي �ل��ول� /سبتمرب  2003ومت ن�رشه للمرة الأوىل خ�لال م �ن��اورات �أج��ري��ت يف ت�رشين
الثاين/نوفمرب  .2006ويقال ر�سمي ًا �إن م��داه ي�صل اىل  2000كلم و ي�ستطيع حمل
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ال��ث��وري .أ�ج��ري��ت ع��دة اخ �ت �ب��ارات ع�ل��ى ا��ش�ت�ق��اق �أط� ��ول م��دى
�سمي ��ش�ه��اب  3 -ب ,ل��ه ر أ�� ��س ح��رب��ي م��وج��ه .وي �ب��دو �أن ه��ذا
ال���ص��اروخ مل يُن�رش .ولكن مت ن�رش ��ص��اروخ بالي�ستي و�سيط
امل��دى حتت ا�سم �سجيل 2000( 2 -كلم) .ومن املحتمل �أن حتل
��ص��واري��خ �سجيل  2-م�ك��ان �سل�سلة ��ص��واري��خ ��ش�ه��اب.وك��ان
�أول اختبار لل�صاروخ اجل��دي��د ق��د �أُج ��ري يف ت�رشين ال�ث��اين/
ن��وف�م�بر ،2008و �� ُ�س�لِّ��م احل��ر���س ال �ث��وري � � 12ص��اروخ � ًا كامل
العُدة ()TELيف �أيار/مايو .2013وهناك �أق��اوي��ل عن �أن مدى
ال بحدود  2500كلم .و �أعلن يف العام 2010
ال�صاروخ قد يكون فع ً
نظام اق�رص م��دى (ق�ي��ام  )1 -و ادخ��ل اخل��دم��ة يف ال�ع��ام .2011
ي��ب��ل��غ م � � ��داه  800-700ك� �ل ��م و ي��ح��م��ل ر�أ� � � �س � � � ًا ح��رب��ي�� ًا
زنة  1500-700كلغ.
ت�ق��ول �إي� ��ران ان ب��رن��اجم�ه��ا ال �ن��ووي ه��و لأغ��را���ض �سلمية,
ورف�ضت طلب ًا ملجل�س الأم��ن للتخلي ع��ن برنامج ل�صنع وق��ود
ن��ووي خم�صب .وط�ل��ب جمل�س الأم ��ن ال ��دويل م��ن �إي ��ران وقف
برناجمها ال�ن��ووي غ�ير �أن إ�ي ��ران رف�ضت ه��ذا الطلب .ففر�ض
جمل�س الأم��ن عقوبات تتلخ�ص يف الطلب من كل دول العامل عدم
تزويد �إي��ران باملواد والتكنولوجيات التي لها عالقة بربناجمها
النووي .واتخذت عقوبات �أكرب تتعلّق مبقاطعة �صادرات ايران
من النفـــط ف�ض ًال عن عقوبــــات من الواليـــات املتحــــــدة واالحتاد
الأوروب ��ي �ضد ��ش��ؤون اي��ران املالية ،لكن يجري حالي ًا رفعها
جزئي ًا عقب اتفاق وقّع يف جنيف يف ت�رشين الثاين/نوفرب .2017
ال�صاروخ البال�ستي احلديد املتو�سط امل��دى (خورام�شار)
( 2000كلم) حرب لأول مرة  29يناير .2017
�صاروخ �سومار البالغ مداه  2500 - 2000كلم مل يُك�شفْ عنه يف
ُعرف باحلال �إذا كان �سين�رش من قبل IRGG
مار�س  ،2015ومل ي ْ
�أو القوات امل�سلّحة.

القوات الربية (اجلي�ش)

العديد :نحو � ,350,000إ�ضافة �إىل  400,000يف الإحتياط.
التنظيم العام:
 3مقرات قيادات جيو�ش.
 4فرق ميكانيكية( .تت�ألف كل منها من � 3ألوية مدرعة ولواء م�شاة ميكانيكي ,ومن 4
�إىل  5كتائب مدفعية).
 6فرق م�شاة( .تت�ألف كل فرقة من � 4ألوية م�شاة ومن � 4إىل  5كتائب مدفعية).
لواء جموقل م�ستقل.
� 3ألوية قوات خا�صة م�ستقلة (ميكن �أن ت�شكل فرقة).
لواء كوماندو�س م�ستقل.
 5جمموعات مدفعية.
 12كتيبة �صواريخ دفاع جوي (هوك املح�سن).
مالحظة� :أُع�ل��ن يف كانون الثاين  /يناير  2011ق��رار ب��إع��ادة هيكلة القوات الربية
بهدف تعزيز جهوزيتها وقدراتها على ر ّد الفعل ال�رسيع وال توجد تفا�صيل عن �إعادة
الهيكلة هذه.
املعدات:
دب��اب��ات القتال الرئي�سية + 150 :دب��اب��ة ذو ال� �ف� �ق ��ار 05 .1-/2-/3-دبابة

�أنتجت �إيران يف العام  2017دبابة  KARRARك�أمنوذج حم�سن للدبابة الرو�سية T -72
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ايران
 M-60A1، 001دب��اب��ة ت�شــيفتني 100 ,دب��اب�ـ�ـ�ـ��ة � ,T-62أك�ث�ـ�ـ�ـ��ر م��ن  200دب��اب��ة
 T - 72S, 053دبابة ( T-72Zدبابات 55/T-54و T-59معدلة) 50 ,دبابة خفيفة
طراز �سكوربيون.
ال�سيارات املدرعة :كا�سكافيل  EE-9وفرييت وغريهاوند وفوك�س.
ع��رب��ـ��ات ال��ق��ـ��ت��ـ��ال ون��ـ��اق��ـ�لات اجل��ـ��ن��د :ن � �ح� ��و 200ع ��رب ��ة  ،BMP-1ع��دد
م ��ن ع ��رب ��ات «ب� � ��راق» ( إ�ن �ت��اج �ه��ا ب� �ط ��يء) 200 ,ع � ��رب � ��ة M-113A1و 320ع��رب��ة
.)-152/-60/50/BTR (40
املدفعية 2000 :مـدفع من العيارات والطرز الآتية :عـ  75ملم 85 ,ملم M-101 ,عـ
 105ملم 200 ,مدفع عـ  122ملم و 130ملم مقطور M-107 ,عـ  175ملم ذاتي احلركة,
 M-114مقطور M-109A1 ,ذاتي احلركة عـ  155ملم M115 ,مقطور M-110 ,عـ 203
ملم ذاتي احلركة ,رعد  2 -عـ 155ـ ملم ذاتي احلركة ,رعد  1 -عـ  122ملم ذاتي احلركة,
نحو  50مدفع هاوتزر  GHN- 45و G-5عـ  155ملم مقطور.
مدافع الهاون :عـ  81ملم 107 ,ملم 120 ,ملم.
الراجمات 64 :راجمة  ,BM-21حديد ,فجر  240( 3 -ملم) ,فجر  333( 5 -ملم).
مدافع عدمية الإرتداد 5:ملم 75 ،ملم 106 ,ملم.
�صواريخ �سطح � -سطح� 300+ :سكاد � B، 06 -سكاد  .C-هناك برامج لتطوير هذه
ال�صواريخ بت�صميمات متنوعة ،لكن ال يُعرف بالتحديد عددها و ال و�ضعها العمالين.
�صواريخ م/د� :إنتاك  ،12/SS-11 ,دراغون ( +ت�صنيع حملي) 130 ,تاو( +ت�صنيع
حملي) ,كونكورز.
�صواريخ م/ط :هوك املح�سن� ,سام  ,RBS-70 ,7 -قليل من �صواريخ �ستينغر,
ميثاق  ,1 -ال�شهاب الثاقب 29 ,تور  -م،1رعد.
م��داف��ع م/ط 1800 :م��دف��ع  23م �ل �ـ��م 35 ,م �ل �ـ��م 40 ,م �ل��م 57 ,م �ل��م 85 ,ملم
مقطور 001 ، 4-ZSU-23،مدفع  ZSU-57- 2ذاتي احلركة.
ط�ي�ران اجلـي�ش 12 :ط��ائ��رة � F - 27, 82سي�سنا � 6 ,185سي�سنا 10 ,310
�سي�سنا  O-2A, 2ف��ال �ك��ون  5 ,20اي��روك��وم��ان��در  16 ,690ط��ائ��رة ,PC-6B
 21طوافة توين كوبرا  ,AH-1Jبِل  50 ,214مي  ,17 -مـي  ,8 -نـحـو  40بـوينغ CH -
 47C، 48طوافة7 ,206/AB2طوافات �سوبر بوما .NAS332

البحرية (اجلي�ش)

العديد :حوايل  16, 000مبا يف ذلك م�شاة البحرية.
اال�سطول:
الفرقاطات:
 3فئة الواند (طراز فو�سرب .)MK5
 )2( 1+2فئة جماران(.برنامج �سينا�()-7أنظر املالحظة).
الغوا�صات:
 3فئة طارق (طراز كيلو).
 +16غوا�صة �صغرية فئة غدير (�أنظر املالحظة).
 1 + 1طراز فتح.
القوات اخلفيفة:
 3زوارق فئة ت�شاهو (كورية �شمالية �سابقاً)
 10زوارق هجومية �رسيعة فئة هودونغ �صينية �سابق ًا (�أنظر املالحظة).
( 10كحد �أق�صى ورمبا �أقل) زوارق هجومية �رسيعة فئة كامان (طراز كومباتانت -
�( )2أنظر املالحظة).
زورق هجومي �صاروخي عراقي �سابق ًا طراز او�سا .2 -
زورق دورية عراقي �سابق ًا طراز بوغومول.
 10زوارق هجومية �رسيعة فئة هيغو �صينية �سابقاً�( .أنظر املالحظات).
 2زورق دورية فئة كيوان �أمريكي �سابقاً.
 3فئة بارفني (.)PGM-71
 20قارب ًا م�سلحاً.
نحو  100زورق دورية فئة  22طناً.
قوات حرب �ألغام:
كا�سحة �ألغام («�شاروخ») �أمريكية �سابق ًا فئة بلوبريد.
 1فئة كايب �أمريكية �سابقاً.
 1فئة هاري�شي.
القوات الربمائية:
� 4سفن �إنزال خفيفة فئة هنغام.
�سفينتا �إنزال دبابات فئة �إيران اجر.
� 3سفن �إنزال دبابات فئة �إيران هرمز.
 6زوارق طراز روتور كرافت.
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مالحظة :ال��زوارق هودونغ وكامان وهيغو يف خدمة احلر�س الثوري (با�سدران)
ولي�س البحرية الإيرانية.قيد البناءفرقاطتان خفيفتان �إ�ضافيتان على الأق��ل من فئة
جمران .تبني الأح��وا���ض الإيرانية �أي�ض ًا غوا�صات �صغرية فئة «غ��دي��ر».و غوا�صة
«الفاحت» ال�ساحلية.
نوعان من �صواريخ م�ضادة لل�سفن على الأقل هما قيد الإنتاج  ،ي�شار اليهما ب�أ�سماء
ن�رص  1و «نور» و«حم��راب» و«غ��ادر» ،وقد مت حتويل زوارق الدورية كايفان وبارفني
اىل حامالت �صواريخ م�ضادة لل�سفن.
طريان البحرية:
4طائرات  F-27, 01طوافات �سـي كينغ  SH-3D,6طوافات  AB212, 6طائرات
�سرتايك كوماندور 4 ,طائرات فالكون  20E, 51طوافة  AB - 205, 01طوافات AB -
 206، 4طوافات  RH - 53D, 5طوافات مي .17 -
�صواريخ الدفاع ال�ساحلي:
ثالثة �ألوية للبحرية ولواء للحر�س الثوري تن�رش ما جمموعه  12بطارية �صواريخ
تت�ألف من � 14صاروخ �سلـــك وورم  4/HY-2و .802/C-801و�أدخل نظام الدفاع
ال�ساحلي اجلديد قادر اخلدمة يف كانون الثاين  /يناير  .2011ت�صنع اي��ران ا�شتقاق ًا
للطوربيد الرو�سي �شفالك ّ ,Shavalkمت تعديله ليطلق من الرب باجتاه ال�سفن.
�أهم القواعد :بندر عبا�س ,بو�شهر� ,شاهبهار (ت�ستخدمها فروع القوات امل�سلحة
الثالثة) ,جزيرة هنغام ,جزيرة خرج وخورم�شهرّ .مت حت�صني جزيرة �أب��و مو�سى
الواقعة بالقرب من م�ضيق هرمز.

�سالح اجلو (اجلي�ش)

العديد :نحو � ,35,000إ�ضافة �إىل  15,000يف االحتياط.
طائــرات القــتال� 15 :سـرب ًا مقاتالً�/ضارب ًا تت�ألف من �أكرث من  15ميغ 25 ,29 -
�سو  02+ ,24 -طـــوم كــات F-14A, 05تايغر �F-5E/FII , 01إىل  12طائرة �صاعقة
(�أنظر املالحظة) 40 ,فانـتـوم ,F-4D/Eعـدد قلـيل من  RF-4E, 02مقاتلة ( F -6ميغ
  19ال�صينية) و 40مقاتلة ( F-7ميغ  21 -ال�صينية)�( .أنظر املالحظة حتت عنواناحلر�س الثوري).

النقل 6 :أ���سراب تت�ألف من  9بوينغ ( 747واح��دة على الأق��ل طائرة �صهريج)14 ,
بوينغ ( 707واح��دة على الأق��ل طائرة �صهريج) 15 ,هريكوليز  C-130H ، 31طائرة
 F-27، 2فالكون  2 ,20 -اي��رو كوماندر 7 ,طائرات  .DHC-2وع��دد قليل من Y-7

(�أنظر املالحظة).
الإنذار املبكر :طائرتان من طراز ال  76-مين�ستاي(؟).
الدورية البحرية :طائرة �أوريون .P-3F
التدريب 45 :طائرة  F-33A, 94طائرة  U-22, 52توكانو  ,EMB 312نحو 35
طائرة  PC-7,6طائرات  ,TB200و 6طائرات  TB21وعـــدد مــن طائرات MFI - 17
مو�شاك.
الطوافـــات 6 :طوافـــات  AB-205, 27طوافة  AB-206, 01طوافات HH-34F,
 5طوافات  AB-212 , 42طوافة  CH-47C, 22طوافــة بِل  ,214Cطوافتا .S-61
�صواريخ م/ط 200 :وح��دة راب�ي�ير ,ال�شهاب الثاقب ،ال�سيّد ،ال�سيّد  ،2هوك
املح�سّ ن ،مر�صاد.
�أهم القواعد :االحواز ,بو�شاير� ,شاهبهار ,ديزفول ,دو�شن  -تَبه (طهران) ,غاليه
مارغي ,هامادان ,ا�صفهان ,م�شهد ,مهراباد (طهران)� ,شرياز ,تربيز ,زاهيدان� ,أبو
مو�سى.
مالحظة :يت�سلّم �سالح اجلو �صفقة تت�ألف من  14طائرة نقل � Y-7صينيةّ .مت االعالن
عن دخول �رسب م�ؤلف من املقاتلة اخلفيفة حملّية التطوير «�صاعقة» (م�شتقة من )F-5
مرحلة العمل يف �شباط/فرباير  .2010دخلت طائرة التدريب النفاثة «تافارز» مرحلة

تنتج �إيران طائرات تكتيكية م�سلّحة دون طيار طراز مهاجر Mohajer6
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ايران  -باك�ستان
الإنتاج املت�سل�سل حيث �سينتج منها  25طائرة.
أ�ُلغِي يف �أيلول � /سبتمرب  2010عقد مع رو�سيا ل�رشاء � 5أنظمة  S-300للدفاع �ضد
ال�صواريخ البالي�ستية.
الطائرات امل�سيرّ ة :فوترو�س� ،شهيد،يا�رس،رعد ...ويُزعم �أن لبع�ضها قدرة
قتالية.الو�ضع الدقيق لربامج هذه الطائرات غري م�ؤكَّد.

فيالق احلر�س الثوري (البا�سدران):

التنظيم العام:
يت�ألف احلر�س الثوري الإي��راين من  13قيادة �إقليمية ,و 4فرق مدرعة على الأق��ل,
 15لواء م�شاة ,عدة كتائب م�ستقلة ,و�سبع جمموعات عمليات خا�صة م�ستقلة ,احلجم
و م�ستوى املعدات يختلف من ت�شكيل لآخ��ر �إختالف ًا بيناً .احلر�س الثوري م�س�ؤول
ع��ن ن�رش ��ص��واري��خ بالي�ستية �سرتاتيجية ورمب��ا معظم الأن ��واع التكتيكية �أي�ضاً.
ل� � ��دى احل� ��ر�� ��س ال� � �ث � ��وري أ�ي � �� � �ض � � ًا ب� �ح ��ري ��ة م �� �س �ت �ق �ل��ة ت� �ت� ��أل���ف م� ��ن ع� � ��دد م��ن
زوارق ال� ��� �ص ��واري ��خ ال� ���س�ري� �ع ��ة وزوارق ال � ��دوري � ��ة ( أ�ن� � �ظ � ��ر ال� �ب� �ح ��ري ��ة).
�أما اجلناح اجلوي التابع لـ «البا�سدران» ,الذي ت�أ�س�س بهدف توفري احلماية للقواعد
اجلوية فقد تطور اىل وحدة جوية متلك عدد ًا من طوافات النقل والهجوم وعــــدد ًا من
مقاتـــالت ف  6 -وف  7 -انتقلت اليه من �سالح اجلو التابع للجي�ش االيراين.

باك�ستان

بيانات عامة

اال�سم الر�سمي :جمهورية باك�ستان اال�سالمية (.)Islami Jamhuria-e -Pakistan
امل�ساحة 803,940 :كلم %26 ،2ارا���ض زراع�ي��ة %6 ,م��روج وم ��راعٍ  %4 ,غابات
وارا�ض حرجية %64 ,ارا�ض �أخرى.
ال�سواحل 1,046 :كلم.
املطالب البحرية :امل�ي��اه االقليمية  22ك�ل��م ,املنطقة املتاخمة  44ك�ل��م ,املنطقة
الإقت�صادية احل�رصية  370كلم ,اجلرف القاري �أو حافة الهام�ش القاري ( 200كلم).
ال�سكان 225:مليون (تقديرات متوز/يوليو  ,)2021معدل النمو ال�سنوي %1.43
(تقديرات  .)2017يت�شكل ال�سكان من بنجابيني ,و�سنديني ,وب�شتونيني (باثانيني),
وبلو�ش ومهاجرين.
الدين % 97 :م�سلمون (الإ�سالم ديانة الدولة الر�سمية) %3 ,هندو�س و م�سيحيون
و�أديان �أخرى.
اللغة :الأوردي� ��ة والإن�ك�ل�ي��زي��ة (ر��س�م�ي�ت��ان) ,البنجابية ,الب�شتونية ,ال�سندية
والبلو�شية.
ن�سبة املتعلمني.%57.9 :

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 986.3 :مليار دوالر (تقديرات  ,)2016معدل ح�صة الفرد
 5,100دوالر ,معدل النمو احلقيقي ( % 4.5تقديرات .)2016
امليزان التجاري :امل�ستوردات  41.62مليار دوالر ,ال�صادرات  21.71مليار دوالر
(تقديرات .)2016
امليزانية :الإي��رادات  42.45مليار دوالر ,النفقات  55.32مليار دوالر (تقديرات
.)2016

الدفاع

التنظيم العام:
رئي�س باك�ستان ه��و القائد ال�ع��ام والقائد الأع�ل��ى للجي�ش .مهمات هيئة الأرك��ان
امل�شرتكة التعامل مع الق�ضايا الع�سكرية املتعلقة ب�أمن الدولة ,وهي مكلفة بالتن�سيق بني
فروع القوات امل�سلحة والعمل على تكاملها .يف �أوقات ال�سلم ف�إن مهمتها الرئي�سية هي
التخطيط ,ويف �أوقات احلرب ,ف�إن قائدها هو �ضابط الركن الرئي�سي الذي يوفر لرئي�س
باك�ستان الإ��شراف واملراقبة وقيادة ال�رصاع .وين�سق قادة الفروع الثالثة مع وزير
الدفاع.
اجمايل القوى الب�شرية العاملة 900,000 :ي�شمل العاملني امل��دن�ي�ين و�شبه
الع�سكريني.
القوات �شبه الع�سكرية :نحو  185,000حر�س وطني (ي�شمل قوات جانباز ,قوات
املجاهدين ,وفيلق املراقبة الوطنية ,واحلر�س الن�سائي الوطني) 65,000 ,فيلق حر�س
احلدود (جمموعتان) 30,000 ,جوالة (جمموعتان) 2,100 ,حر�س �سواحل.
الدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021

ر�أ�س الدولة:
الرئي�س عارف �ألفي

رئي�س الوزراء:
عمران خان

رئي�س �أركان اجلي�ش:
اجلرنال قمر جاويد
باجوة

رئي�س هيئة الأركان
امل�شرتكة:
اجلرنال ندمي رازا

وزير الدفاع:
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اخلدمة االلزامية :جميع القوات من املتطوعني.هناك ت�رشيع ميكّن الرئي�س من
تفعيل قانون اخلدمة الإلزامية يف احلاالت الطارئة ،والت�رشيع هذا مهي�أ لنيل املوافقة
من الربملان.
ميزانية الدفاع 9.5 :مليار دوالر (ال�سنة .)2019 - 2018
القوات ال�سرتاتيجية
�سلطة القيادة الوطنية ( ,)NCAم�س�ؤولة عن و�ضع �سيا�سة عامة لتطوير ون�رش
وا�ستخدام القوى النووية ال�سرتاتيجية ,والتحكم وال�سيطرة على ثمة قوات وعلى
كل املنظومة ال�سرتاتيجية مبا يف ذلك هياكل التطوير� .أع�ضاء ال�سلطة هم :الرئي�س ,
ووزراء :اخلارجية والدفاع والداخلية ,ور�ؤ�ساء فروع القوات امل�سلحة.
تن�ص العقيدة الباك�ستانية النووية على مقاربة «احلد الأدن��ى من الردع النووي»,
وترف�ض مبد�أ عدم اللجوء �إىل ال�رضبة النووية الأوىل .ال�صواريخ والقنابل النووية
خمزنة يف وق��ت ال�سلم ,ويتم جتميعها ون�رشها يف �أوق��ات الأزم��ات .وللرئي�س الكلمة
الأخ�يرة لي�أمر ب�إطالق الأ�سلحة النووية ,ولديه ال�صوت املرجح داخل �سلطة القيادة
الوطنية .وكلفت القيادة ال�سرتاتيجية بحماية ون�رش وا�ستخدام الأ�سلحة النووية.
املعدات:
�سار تطوير قوات ال�صواريخ ال�سرتاتيجية الباك�ستانية وبرامج ال�صواريخ على
خطني خمتلفني ومتباعدين بالكامل .ف�سل�سلة �صواريخ غ��وري  GHAURIالعاملة
بالوقود ال�سائل ,طوّرتها خمتربات �أبحاث خان  ,KRLوتعتمد على التقنيات الكورية
ال�شمالية ,يف حني �أن �سل�سلة «�شاهني»  SHAHEENتعمل بالوقود ال�صلب ,وقام
بتطويرها جممع التطوير الوطني ( )NDCمتبع ًا �أ�س�س التكنولوجيا ال�صاروخية
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باك�ستان
ال�صينية .ويطلق على عائلتي ال�صواريخ املذكورتني �أي�ض ًا "«هافت»  HAFTيف البيانات
الر�سمية مما ي�ؤدي �إىل لب�س يف الت�سميات.
ل��دى قيادة القوات ال�سرتاتيجية التابعة للجي�ش أ�ك�ثر من � 10صواريخ من طراز
غ��وري( 1 -ه��اف��ت  )4 -يبلغ م��داه��ا  1500كلم ,و�� 24ص��اروخ� ًا بالي�ستيا م��ن ط��راز
م )M-11( 11 -و�سيطة امل��دى (وه��و ا�شتقاق اق�رص مدى لل�صاروخ ال�صيني م9 -
« .)»M-9و�أي�ض ًا �صواريخ من ط��راز �شاهني  1 -ال��ذي يبلغ م��داه  750كلم ,ويعتقد
�أنه ن�سخة من ال�صاروخ  .M-11وتلقت القيادة �صواريخ غازنايف (هافت  )3 -ويبلغ
مداها  300كلم .االنتاج الت�سل�سلي لكميات ا�ضافية من �صواريخ غوري يجري على قدم
و�ساق.
ي�ستطيع ال�صاروخ غ��وري( 2 -ه��اف��ت )5 -الو�صول اىل �أه��داف تبعد بني 1500
و 1900كلم بحمولة  700كلغ ,ال�صاروخ �شاهني ( 2 -هافت  ,)6 -ال��ذي يبلغ مداه
 2500كلم ,يعتقد �أنـــه ا�ستن�ساخ لل�صاروخ ال�صيني م.18 -وق��د ج��رى �أول اختبار
على �صاروخ �شاهني  IIIاملح�سن الذي يبلغ مداه  2,700كلم يف � 9آذار/م��ار���س .2015
ال�صاروخان هافت  1/ 1 -أ� (100-80كلم) وهافت « 2 -عبديل» (200-180كلم),
يحمالن ر�ؤو�س ًا حربية تقليدية ملهمات تكتيكية �أكرث من كونها �سرتاتيجية.
يتم تطوير �صاروخ كروز جديد مداه  700كلم �سمّي بابور (هافت  . )7 -وهذا نظام
�صاروخي يطلق من الأر�ض �صمم ليحمل ر�أ�س ًا نووي ًا �أو تقليدياً .ومت التخطيط لتطوير
ا�شتقاق يطلق من الغوا�صات .يف  2011كُ�شف عن ��ص��اروخ جديد �سطح�-سطح هو
«ن�رص» هافت  9 -مداه  60كلم ،و ُِ�صف ب�أنه قادر على حمل ر�أ�س تقليدي �أو نووي عك�س
ما هو عليه احلال مع ال�صاروخني هافت  A1/1/وهافت  ،2 -حيث ال يقومان ب�أدوار
قتالية بر�ؤو�س نووية .ويجري تطوير �صاروخ كروز «رعد» هافت  8 -جو � -سطح ذي
املدى  350كلم .وقيل �أن ب�إمكان ال�صاروخ حمل ر�أ�س نووي �أو تقليدي.
مالحظة :االيحاء ب�أن �صواريخ «بابور» و«رعد» و «ن�رص» قادرة على حمل ر�ؤو�س
نووية ي�شري اىل �أن باك�ستان تو�صلت �إىل �صنع ر�ؤو�س نووية �صغرية .لكن مبا �أنها مل
جتر �أية جتارب نووية على ر�ؤو�س �صغرية ف�إن هذا القول قد يعني �أنها تخطط للتو�صل
�إىل هذا الهدف يف امل�ستقبل.

القوات الربية

العديد� 550,000 :إ�ضافة �إىل  520,000يف االحتياط.
التنظيم العام:
مقر قيادة اجلي�ش الباك�ستاين (روالبندي)
 9قيادات فيالق/مناطق ت�شمل:
فرقتي م�شاة.
فرقتني مدرعتني.
فرقتني ميكانيكيتني.
فرقة مدفعية.
فرقتا دفاع جوي.
وهناك ت�شكيالت ميدانية �أخرى م�ستقلة:
 10الوية مدرعة م�ستقلة.
لواء ميكانيكي م�ستقل.
 11لواء م�شاة م�ستقل.
 7الوية مدفعية م�ستقلة.
لواءان م�ستقالن �ضد الدبابات.
جمموعة قوات خا�صة ( 3كتائب� ,رسية م�ستقلة ملكافحة االرهاب).
فرقة م�ستقلة للتحكم ب�رشكة ال�سواح.
املعدات:
دبابات القتال الرئي�سـية +350 :دبابة خالد  320 .دبابة  T-80 UD, 002دبابة
( T-85IIAPت�سحب من اخل��دم��ة) 250 ,دبابة تايب  ,69نحو  500دبابة تايب /59
الزرار (�أنظر املالحظة) 100 ,دبابة  63/T-60خفيفة.
عربـات القتال وناقالت اجلند املدرعة +1100 :ناقلة  ,M-113ط��راز حمزة
(يجري اقتنا�ؤها) 140 ,الفهد� ,أكرث من  500طراز طلحة 120 .عربة BTR-70،061
عربة مراب.
املدافع:
املقطورة 12 :بانرث عـ  155ملم 124 ,مدفع  - M 198عـ  155ملم 60 ,مدفع M-114
عـ  155ملم 200 ,تايب  59عـ 130ملم 600 ,تايب  60عـ  122ملم 300 ,مدفع  M101عـ 105
ملم 200 ,تايب  56عـ  85ملم .ذاتية احلركة 12 :مدفع  M-7عـ  105ملم ,نحو  300مدفع
 M109A2و 115مدفع  M109A5عـ 155ملم 12 ,مدفع  M110عـ  203ملم ,نحو  90مدفع
نورينكو  SH1عـ  155ملم (مركب على عربات مدولبة).
�صواريخ �سطح � -سطح :هافت ,1A/1 -هافت ،2 -هافت « 9 -ن�رص» .
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مدافع الهاون 120 :ملم.
راجمات ال�صواريخ 40 :راجمة  BM-21عـ  122ملم.
مدافع عدمية االرتداد 75 :ملم و  106ملم.
�صواريخ م/د :ك��وب��را 5,500 ,ت��او وت��او ( 2 -ت�شمل  24قان�صة دب��اب��ات طراز
 .)M-901 TUAبكتار �شيكان (رد �آرو .)3
مدافع م/ط ZU-23, 03 :ملم 35 ,ملم 37 ,ملم 60 ,مدفعــ ًا عـ  40ملم 57 ,ملم15 ,
مدفع ًا عـ  90ملم 3,7 ,بو�صة.
�صواريـــخ م/ط� 400 :صــــــاروخ  RBS-70, 6وح ��دات �( CS-A1ســــــام
 � 100 ,)2ســـــتـيـنـغـر ,انـزا �(MKI/ MKIIسرتيال)�( FM-90 ،شوراد العدد غريمعروف))H-162 (80-Ly.
مالحظة� :إنتاج دبابات اخلالد متوا�صل مبعدل بطيء (� 15إىل  18دبابة �سنوياً)
للو�صول �إىل الهدف وهو  600دبابة.
طريان اجلي�ش:
� 11ســرب طوافات� :ســربان ي�ضــمـان  32طــوافــة كوبرا  AH - 1Sو 20طوافة كوبرا
 AH - 1F/8 . 3ا�رساب ت�ضم  33بــوما � ,SA.330ســرب ي�ضم  10بِل � .206رسب ي�ضــم
 10مــي  8 -و  30مي  .17 -ثالثة ا�رساب ت�ضــم  24الويـت  ,3 -و�ســرب ي�ضــم  15طـوافة
� ,UH - 1/ AB - 205رسبان ي�ضمان  28بِل .EP 412
 3ا�ســراب لالرتبـــاط ت�ضم نحو � 35سي�سـنا  ,O - 1Eو 130مُ�شّ اك (جتميع حملي
لطائرة � MFI-17سابورتر).
�رسب لنقل ال�شخ�صيات ي�ضم  2مي � ,17 -سي�سنا  ,421تيـربوكوماندور ,كـوين اير،
و طائـرتني من طراز .Y-12
مالحظة :يتم احل�صول من ال�صني على عدد غري حمدد من طوافات الهجوم لتحل
حمل �أ�سطول .AH-1S/AH-1F

البحرية

العديد( 24,000 :ي�شــمل اجلناح اجلوي البحري ووكالة الأمن البحرية و 1400من
م�شاة البحرية)� ,إ�ضافة اىل  3200يف الإحتياط.
التنظيم العام 5 :ق�ي��ادات (الأ��س�ط��ول ,اللوجي�ستيات ,ال�شمال ,قطاع �ساحل
كرات�شي(قطاع ال�ساحل).
الأ�سطول:
الفرقاطات:
 4فئة ذو الفقار (طراز .)F-22P
 3فئة طارق (طراز  21بريطانية �سابقاً).
 1فئة جمري (�أمريكية �سابق ًا فئة .FFG-7
الغوا�صات:
 3فئة خالد (طراز �أغو�ستا .)90B
 2فئة ها�شمات (طراز �أغو�ستا).
 3فئة ( SX 404غوا�صات �صغرية).
القوات اخلفيفة:
 1+3فئة �أزمات.
 1فئة الركانا.
 2فئة قوات.
 2فئة جاالالت.
 2+2فئة زرار (طراز .)MR TP -15/33

بتاريخ  3كانون الثاين/يناير  2018اختربت باك�ستان للمرّة الأوىل ال�صاروخ اجلوال
 HARBAHمن �سفينة الدورية فئة «»AZMAT
الدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021

باك�ستان  -تركيا
قوات حرب االلغام:
� 3صائدات �ألغام فئة من�صف.
�سفن م�ساعدة :ناقلتا وق��ود (واح��دة فئة مويوِن هولندية �سابق ًا ط��راز بول�سرت
وواحدة فئة ن�رص)� ,صهريجان �ساحليان ,ناقلة �شاطئية�،سفينة تدريب.
مالحظة :ثمة �صفقة حتت الطلب  8غلوبل ريبون�س كاتزر  43م و  6زوارق دورية من
الأحوا�ض ال�صينية.كما �سيتم طلب  8غوا�صات جديدة من ال�صني.
ط�يران البحرية 3 :ا��س�راب ل��ل��دوري��ة/احل��رب �ضد ال��غ��وا���ص��ات ي��ت���أل��ف االول
(ال����سرب  )29م��ن طائرتي �أطالنتيك ,وال��ث��اين (ال����سرب )27م��ن  5ط��ائ��رات ,F-27
وطائرتي ATR-72والثالث (ال�رسب  )28من  7طائرات �أوريون .P-3C
�رسبا طوافات يت�ألفان من7 + 6 :طوافات �سي كينغ (ال�رسب  15 ,)111طوافة �ألويت
 ( 3ال�رسب  .)333و 6طوافات  Z-9Cتعمل من على منت الفرقاطات فئة ذو الفقار.مالحظة 7 :طائرات �سي كينغ ّمت احل�صول عليها من فائ�ض ال�سالح الربيطاين يف
�أيار/مايو .2017
قواعد بحرية رئي�سية :كرات�شي� ,أورم����ارا (ق��اع��دة جنه البحرية) ،مهران،
وتربات.
وكالة الأم��ن البحري :تعمل ب���إم��رة وزارة ال��دف��اع وم�س�ؤولة ع��ن �أم��ن املنطقة
الإقت�صادية احل�رصية ,يف حني �أن حر�س ال�سواحل يتبع وزارة الداخلية .لدى الوكالة
 2000رجل ,وت�شغل ا�سطو ًال يت�ألف من� 4 :سفن دورية عمالنية فئة بركـات ,و 3زوارق
هجومية �رسيعة فئة �شنغهاي  ,2 -وثالث طائرات  BNديفاندر و 5زوارق دورية لقطع
خطوط االت�صال.و � 6سفن ت�صميم �صيني  4600طن �سفن نقل برتول ،و  2حمولة 1500
طن حتت الطلب ويجري ت�سليمها.
م�شاة البحرية 4 :كتائب.

�سالح اجلو

العديد( 45,000 :ي�شمل العاملني املدنيني).
التنظيم العام 3 :قيادات جوية (�شمال ,و�سط ,جنوب) 10 ,قواعد جوية رئي�سية,
 10قواعد �أمامية.
طائرات القتال:حوايل  98طائرة  ،F-7Pح��وايل  60طائرة  F-7PG، 54طائرة
 F-16A/F-16B، 20طائرة  F-16B، 21طائرة  F-16C، 6طائرات  F-16Dبلوك
 58 ،52طائرة مرياج  5PA/DPA، 43طائرة مرياج  5EF، 6طائرات مرياج 5DF، 33
طائرة مرياج  III EA ، 5طائرات مرياج  III DA، 100+طائرة �( JF-17أنظر املالحظة).
احلرب الإلكرتونية� :سـرب يت�ألف من طائرتي فالكون  20 -ف 3 ,طوافات مي-
.171
الإن���ذار املبكر 3+3 :ط��ائ��رات ���س��اب  2000اي���ري �آي  ERIEYEوط��ائ��رة مماثلة
للتدريب ،ا�ضافة �إىل  4طائرات .ZDK- 03
النقل 13 :طائرةC- 130B/E, 4طائرات  4 ,200-Cً N-235طائرات �صهريج
للتزويد اجل��وي ط��راز ال  ,MP78 -طائرة ف  ,27 -طائرة فالكــون  ,20 -طائرتا
بوينغ  ,707طائرة  ,310Aطائرة بيت�ش ب��ارون ,طائرتا �سينيكا  PA-34, 4طائـرات
�سـي�سـنا  ,172طائـرتـا  ,Y-12مدر�س ــة طائ ــرات النـ ــقل جمهزة بـ .C-130
البحث والإنقاذ� 6 :أ��سراب طوافات كل منها جمهّز بطائرتي �ألويت  3-وملحقة
ب�أجنحة طائرات القتال.
التدريب� :أكادميية /جامعة جوية متلك � 4أ�رساب تت�ألـف مـن نحو  78طائرة MF1
 - 17B ، 52طائرة  B73-T، 62 43+FT-5، 02طائرة  ،K-8Pومدر�سة �أمرة القتال
لديها طائرة .JF-17
الدفاع اجلوي� 10 :سبادا  2000مع بطاريات.

ال��ط��ائ��رات امل�سرية� + 5 :أنظمة �سيليك�س غاليليو فالكو ( + 25مركبات جوية)
،بُراق�،شاهبار.
ال���ق���واع���د اجل���وي���ة اال����س���ا����س���ي���ة :م���و����ش���اف(����س���ارغ���ودا) ،اله������ور ،م��ي��ن��وايل،
رف��ي��ق��ي(���ش��ورك��وت) ،في�صل(كرات�شي) ،م����سرور  ،مينها�س (ك��ام��را) ،بي�شاور،
ري�سالبور� ،سمغانغلي (كوتا).

تركيا

ر�أ�س الدولة ورئي�س الوزراء:
رجب طيب �أردوغان

وزير الدفاع :اجلرنال
هولو�سي �أكار

قائد القوات الربية :اجلرنال �أوميت دندار
قائد البحرية :الأمريال عدنان �أوزبال
قائد �سالح اجلو :اجلرنال ح�سن كو�شوكاكيز

ال�صناعات الدفاعية:

رئي�س هيئة الأركان
العامة :اجلرنال
يا�شار غولر

Ministry of National Defence
Milli Savunma Bakanligi
Bakanliklar
TR-06100 Ankara, Turkey
Tel: +90- 312- 411 9000
Fax:+90- 312- 417 6386

Presidency of Defence Industries - SSB
Savunma Sanayii Başkanlığı - SSB
Devlet Mahallesi Süleyman Emin Caddesi No: 6-7
06420 Çankaya / Ankara / Türkiye
e-mail: savunmasanayiibaskanligi@ssb.gov.tr
T - 90 (312) 411 90 00 - 400 ISDN
F - 90 (312) 411 93 86

بيانات عامة
اال�سـم الر�سمي :الـجـمـهـوريـة الـتـركـيـة (.)Turkiye Cumhuriyeti
امل�ساحة 814,578 :كلم� %35.5 ,2أرا� ٍ��ض زراعية� %15 ,أرا� ٍ��ض ع�شبية%27.5 ,
أرا�ض حرجية� %20 ,أنواع �أُخرى.
غابات و� ٍ
ال�سواحل 8333 :كلم.
املطالب البحرية :املياه الإقليمية 11 :كلم يف بحر �إيجه 22 ,كلم يف البحرين املتو�سط

والأ���س��ود ,املنطقة الإقت�صادية احل�رصية (يف البحر الأ���س��ود فقط) �إىل ح��دود اتفق
ب�ش�أنها مع االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق.
ال�سكان85.2 :مليون ن�سمة (تقديرات متوز/يوليو  ,)2021معدل النمو ال�سنوي
( % 0.52تقديرات � %97 ,)2017أتراك� %3 ,إثنيات �أُخرى.
الدين %98 :م�سلمون� %2 ,أديان �أُخرى.
اللغة :الرتكية هي اللغة الر�سمية.
ن�سبة املتعلمني% 95 :

االقت�صاد

لدى �سالح اجلو الباك�ستاين طائرات للإنذار اجلوّي املُبكر  AEW&Cطراز Saab 2000 ERIEYE
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�إجمايل الناجت املحلي 1.994 :تريليون (تقديرات  .)2016معدل ح�صة الفرد
 25,000دوالر ,معدل النمو احلقيقي ( % 3.2تقديرات .)2016
امليزان التجاري :ال���واردات  191مليار دوالر ,ال�����ص��ادرات  150.2مليار دوالر
(تقديرات .)2016
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تركيا

�صواريخ منوعة انتاج �شركة روكت�سان Roketsan

امليزانية :الإي���رادات  138.6مليار دوالر ,النفقات  193.3مليار دوالر (تقديرات
.)2016

الدفاع

التنظيم العام :ينظم الد�ستور م�س�ألة ا�ستخدام القوات امل�سلحة الرتكية .ين�ص
الد�ستور على �أن اجلمعية الوطنية الكربى هي قائد ال��ق��وات امل�سلحة .يعني رئي�س
اجلمهورية رئي�س هيئة الأرك��ان وهو م�س�ؤول جتاه رئي�س ال��وزراء .وجمل�س الوزراء
م�س�ؤول �أم��ام اجلمعية الوطنية الكربى مبا يتعلق بالأمن الوطني وحت�ضري القوات
امل�سلحة للدفاع .واجلمعية الوطنية امل�س�ؤولة عن �إعالن حالة احلرب ,و�إر�سال قوات
تركية �إىل بلدان �أجنبية و�إدخال جيو�ش �أجنبية �إىل تركيا .
�إجمايل القوى الب�شرية العاملة( 622,932 :ت�شمل الدرك وحر�س ال�سواحل).
القوات �شبه الع�سكرية :قوات الدرك 179.930جندي �إعتبار ًا من ت�رشين الأول
.2017
اخلدمة االلزامية� 12-5:شهراً .وهناك خطط جلعل القوات من املحرتفني.
ميزانية الدفاع 10.7 :مليارات دوالر .

القوات الربية

العديد :نحو ( 391,000ي�شمل  373,000يف اخلدمة الإجبارية)� ,إ�ضافة �إىل 800,000

يف الإحتياط.
التنظيم العام:
مقر قيادة القوات الربية
 4مقار قيادة جيو�ش (الغربي ,ايجه ,ال�رشقي ,الثالث).
 10مقار فيالق (مبا يف ذلك فيلق جي�ش م�ستقل).
فرقتا م�شاة ميكانيكيتان (مقرا قيادة تكتيكيان).
فرقة تدريب.
 14لواء م�شاة ميكانيكياً.
 14لوا ًء مدرعاً.
 11لواء م�شاة/مغاوير.
� 5ألوية للتدريب.
املعدات:
دبــابــات القــتـال الرئي�ســية 298 :ليوبارد  )-4A2، 329 06 M- ( A1/A3و
م  T60, 493 -لــيوبارد  A1 0891(،/3/4( 1 -دبابة م .(2-T/1T5A( 84 -
عربات القتال وناقالت اجلند 1698 :عربة مدرعة للم�شاة ت�شمل  1380ناقلة جند,
 650عربة قتال 178 ,حاملة هاون 48 ,حاملة تاو� .أكرث من  3000ناق ـل ـ ــة جــند طــراز
( A1/A2) M113, 071عربة � , BTR - 80أكرث من  300كوبرا.
املدفعية :املقطورة 171 :مدفع  M-59عـ  155ملم 490 ,مــدفع ( A1)M-101عـ ـ 105
مـلم 171 ,مدفــع  M-114 A1/A2عـ  155ملم (انظر املالحظة) 159 .مدفع  M-115عـ
 203ملم 24 .بانرت عـ  155ملم .املدافع ذاتية احلركة 530 :مدفع  M52Tو M44Tعـ155
ملم 36 ,مدفع  M107عـ  175ملم 159 ,مدفع  M55عـ  203ملم� ,أكرث من  80فريتينا عـ 155
(انظر املالحظة).
مدافع الهاون 5342 :عـ  60ملم 81 ,ملم 107 ,ملم 120 ,ملم.
�صواريخ �سطح � -سطح :يلديرمي .J-600T
الراجمات 12 :ق��اذف ( MLRSم��ع ��� 72ص��اروخ  ATACMS) 45ق��اذف كا�سريغا
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 KASIRGAعيار  302ملم� ,أكرث من  76راجمة ,عـ  122ملم.
مدافع عدمية الإرتداد 3295 :عـ  57ملم 75 ,ملم ,و 106ملم.
�صواريخ م/د :ميالن ,تاو.
�صواريخ م /ط� :ستينغر يطلق من الكتف 148 ,نظام ( PMSنظام بدي�ستال مع
�صواريخ �ستينغر) 70 ,نظام اتيلغان حممول على هيكل عربة  ,M-113و 78زبكني
حممول على هيكل الندروفر .130 -
مدافع م /ط 175 :ثنائي عيار  20ملـم وثنائي عيار  35ملم 1300 .عـ  12.7ملم ,بع�ض
مدافع  M42عـ  40ملم ذاتية احلركة.
مالحظة� :ستطور �رشكة �أوتوكار  Otokarالرتكية دبابة القتال الرئي�سية الوطنية
الرتكية مبوجب اتفاق نقل تكنولوجيا .و�ستُطوَّر الدبابة الرتكية التي �أ�سميت ALTAY
باال�ستناد اىل تكـنـولـوجيات الدبابـة الكورية اجلنوبية بالك بانرث .K - 2
جت��ري عملية ت�سليم م��داف��ع بانرت  PANTERع���ـ 155ملم 52/كاليربا املقطورة
(مدفع/هاوتزر) ,ومدافع فريتينا  FIRTINAعيار  155ملم 52/كاليربا ذاتية احلركة
مت حتديد حاجة اىل 336
حيث �ستح ّل مكان مدافع ( M114مدفع/هاوتزر)القدمية .و ّ
مدفع فرتينا و 138مدفع بانرت.
طيـران اجلي�ش:
التنظيم العام� 4 :أف��واج لطريان اجلي�ش ,كتيبة طوافات هجومية ,جمموعة نقل
جوي.
الطائرات 24 :طائ ـ ــرة �( T-41أنظ ـ ـ ــر املالحظة يف �سالح اجل��و) 71 ,طائـ ـ ـ ــرة
 U-17A, 3طائ ــرات .T - 42
الطـوافـات CH - 47F6 + 5 :ت�شاينوك� 12 ،س ـ ــوبـر ك ــوبــرا  AH - 1W, 22كوبرا
 AH-1P/S,23طــواف ــة  AB-206, 27طــوافــة  AB204,36 /205بـ ــالك ه ــوك
 S - 70A, 09ط ــوافة  UH - ID/H, 52كوغار �( AS.532UL ، T-129+ 20أنظر
املالحظة).
مالحظة59 :طوافــة مقاتلـ ــةاغو�ستا و�ستالنـ ــد  T - 129قيد الطلب مبوجب برنامج
 ATAKمع احلق يف طلب  18طوافة �إ�ضافية ,للدرك و  9لل�رشطة.
ّمت اختيار الطوافة  T-70الن�سخة املحلية من(  S-70بالك هوك) يف برنامج ن�ص على
�رشاء  109طوافات ل�صالح اجلي�ش ( 20طوافة) والبحرية ( 6طوافات) و�سالح اجلو
( 6طوافات) وقيادة القوات اخلا�صة  6طوافات) 2للدرك ( )55ووزارة الغابات (20
طوافة) .قيد الطلب  5طوافات ت�شينوك  .CH-47Fت�سلّم خالل .2018

دبابة  M - 60للجي�ش الرتكي قرب احلدود مع �سوريا ملُجابهة القوات
الكردية مطلع العام 2018
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تركيا

البحرية

العديد( 55,000 :ي�شمل  35,000جمند) �إ�ضافة �إىل  55,000يف الإحتياط.
التنظيم العام :مقر للقيادة العامة (ازم�ير) ,و 4قيادات فرعية :قيادة الأ�سطول
الرتكي (غولكوك) ,قيادة منطقة البحر ال�شمايل (مركزها ا�سطنبول) (م�س�ؤولة عن
البحر الأ��س��ود وبحر مرمرة) قيادة منطقة البحر اجلنوبي (ازم�ير) (م�س�ؤولة عن
املتو�سط وايجه) ,قيادة التدريب البحري (يالوفا).
الأ�سطول:
الفرقاطات:
 4فئة بربرو�س (ميكو .)T200
 4فئة يافوز (ميكو .)T200
 8فئة غازي انتب (طراز «�( )»Gأمريكية �سابق ًا فئة بريي).
الفرقيطات:
)+4( 2 + 2فئة هيبليادا (�أنظر املالحظة).
 6بوزكادا فئة («( )»Bفرن�سية �سابق ًا فئة .)A69
الغوا�صات:
 4فئة غور (تايب .)1400/209
 4فئة بريفيزه (تايب .)209/1400
 6فئة اتايل (تايب .)1200/209
القوات اخلفيفة:
 6زوارق �صواريخ فئة توفان (كيليك. )2 -
 3زوارق هجومية �صاروخية �رسيعة فئة كيليك (دوغان حم�سّ ن).
 10زوارق هجومية �صاروخية �رسيعة فئة دوغان (طراز لور�سن .)FPB57
 8زوارق هجومية �صاروخية �رسيعة فئة كارتال.
 16فئة توزال.
 11زورق دورية من فئات خمتلفة.
قوات حرب الألغام:
 6فئة االنيا (طراز .)A
 5فئة �إيدينت�شيك (فرن�سية �سابق ًا فئة .)Circe
 3كا�سحات �ألغام �ساحلية فئة كارامور�سال (فئة فيجيزاك �سابقاً).
القوات الربمائية:
�سفينة �إنزال الدبابات عثمان غازي.
�سفينتان لإنزال الدبابات فئة ارطوغرول (�أمريكيتان �سابق ًا فئة ترريبوين باري�ش).
 27زورق �إنزال دبابات.
 2ايرتوغرول طراز .LST
 17زورق �إنزال ميكانيكي.
�سفن م�ساعدة:
�سفينتان فئة راين لدعم زوارق الهجوم ال�رسيعة� 3 ,سفن لدعم الغوا�صات� ,سفينتا
�إمداد� 9 ,سفن �صهاريج� 10 ,سفن للنقل� ,سفينتا هايدرو غرافيك.
مالحظة� :أطلق برنامج  MILGEMلبناء  12فرقيطة ( )4+8للدورية/واحلرب �ضد
الغوا�صات (فئة هيبليادا).
تبني �أحوا�ض غولكوك  6غوا�صات تايب  .TN 214قيد الطلب� :سفينتا �إنزال ()LST
من �صنع حملي.واختري ت�صميم نافانتيا  LPDالإ�سبانية لبناء من�صة إ�ن��زال حملياً،
يجري الإنتهاء من برنامج يت�ضمن �سل�سلة جديدة من  10زوارق �صاروخية �رسيعة.
طريان البحرية:
التنظيم العام :قاعدة جوية بحرية واحدة ت�ضم �رسبني:
��سرب للحرب �ضد الغوا�صات يـت�ألف من  24طوافة �سي ه��وك ( S-70Bالت�سليم
ج��ارٍ)3 ,طوافات ( AB-204للبحث واالن�ق��اذ/االرت�ب��اط) و 10طوافات AB-212
م�ضادة للغوا�صات 3 ,طوافات للحــــرب الإلكرتونية طراز  ,AB-212و 7طائرات TB
( - 20للتدريب والإ�ستطالع).
�ســرب للدوريـة البحـرية يت�ألف من  3طائرات  ،CN-235و 8طائرات -ATR-72
.600
حر�س ال�سواحل :حر�س ال�سواحل يخ�ضع لإمرة وزارة الداخلية ,وي�صبح بامرة
قائد البحرية الرتكية يف �أوقات الأزم��ات .ميلك حر�س ال�سواحل  80زورق ًا للدورية من
خمتلف الأنواع ,و 3طائرات للدورية البحرية وامل�سح من طراز  ,CN-235و 13طوافة
.AB 412 EP
مالحظة :تت�سلّم البحرية الرتكية  16زورق ًا �رسيع ًا للدورية.
�أهم القواعد :انقره (مقر القيادة) ,غولكك و�أك�ساز  -قره جاك (قواعد رئي�سية),
كاناكيل ,ا�سطنبول ,ك.ايرغلي� ,سينجز توبل (بحرية جوية)� ,أزمري ,فوكا ,مر�سني,
�إ�سكندرون.
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ت�سلّم الدرك الرتكي  18طوافة قتال  T-129 ATAKملهمّات املُراقبة اجلوية وفر�ض الأمن

القوات امل�سلحة الرتكية ت�سلمت الطائرة املقاتلة دون طيّار  Bayraktar Alinciمطلع العام 2020

�سالح اجلو
العديد 34,000( 65,000 :يف اخلدمة الع�سكرية الإلزامية)� ,إ�ضافة �إىل  35,000يف
الإحتياط.
التنظيم العام :قيادة عامة (ان�ق��ره) ت�رشف على �أرب��ع قيادات رئي�سية :القيادة
التكتيكية الأوىل (م�ق��ره��ا ا�سكي�شهر) ,ال�ق�ي��ادة التكتيكية الثانية (م�ق��ره��ا دي��ار
بكر)(,يجري دم��ج القيادتني يف ق�ي��ادة واح ��دة ،ق��وات جوية هجومية ودف��اع جوي
� �ص��اروخ��ي ،م�ق��ره��ا يف ا�سكي�شهر) ،ق �ي��ادة ال �ت��دري��ب اجل ��وي (ازم�ي��ر) وال�ق�ي��ادة
اللوجي�ستية اجلوية(�أنقره).
وت�ضم موجودات �سالح اجلو الإجمالية 441 :طائرة حربية 47 :فانتوم ف ,E4 -
و 53فانتوم ف � E4 (6 2020 -أ �رسباً) 247 ,طائرة ف  C/F (37 -16طائرة بلوك ,30
 104بلــوك  106 ,40بلوك � 12( )50أ�رساب  +وحدة قتالية عمالنية)  60 .طـائــرة ف/ن
ف �( A/B 5 -رسبان).
النــقـل� 5 :أ�ســــراب تتــ�ألــف مــن  19طــائــرة  ,C - 160 Dو 7طائرات C - 130
 Eو12طائرة  ,C - 130Bو 10ط��ائ��رات  ,CN - 235وطائرتـــــي �ستاي�شن ( IIلنقل
ال�شخ�صيات) ,وطائرتي غالف �سرتمي  4و  39طائرة .CN-235
طائرات ال�صهريج� :رسب واحد يت�ألف من  7طائرات  KC-135Rا�سينا.
التدريب� 5 :أ�ســراب تـت�ألف من  69تــالون  T-38, 85طائرة 73-T، 40 + KT-
�(1Tأنظر املالحظة) 73 ،طــائـــــــــرة � ,TSF - 260Dرسبي فانتوم ف ,E4 -و�ســـرب
.NF - 5 A/B
البحث والإنقاذ 20 :طوافة  UH-1H. 81طوافة كوغار .COUGAR
مالحظة :تركيا ع�ضو من امل�ستوى الثالث يف برنامج املقاتلة االمريكية ال�ضاربة
امل�شرتكة  ,F - 35وم��ن امل�ت��وق��ع �أن تقتني  100ف  35 -مب��وج��ب ب��رن��ام��ج املقاتلة
امل�ستقبلية ،ب��دء ًا بطلب �أويل ي�شتمل على طائرتي تدريب.قيد الطلب  10طائرات نقل
طراز .A400M
تدخل 4 :طائرات بوينغ  700 - 737للإنذار املبكر والقيادة.
يجري ت�سلم  40ط��ائ��رة للتدريب االب�ت��دائ��ي ط��راز  KAI KT - 1Tم��ع  15طائرة
�إختيارية يجري ت�سليمها ،لتح ّل مكان طائرات التدريب .T-37
و ّق��ع عقد ب�ش�أن �إنتاج مت�سل�سل لطائرات تدريب أ�وّيل هوركو�س مطوّرة حملياً.
اختري النظام ال�صيني لل�صواريخ م/ط  ، FD-2000/HQ-9وب�صورة مبدئية ،يف
�أيلول�/سبتمرب  2013لتحل حمل نايك هريكوليز ،لكن العطاءات من �رشكات غربية
مناف�سة ال ت��زال مو�ضع تقييم.وثمة دفعة �أولية من  10طائرات م�سرية  ANKAقيد
الطلب لت�سلّم يف  .2017-2015مت طلب طائرة ( T-70الن�سخة املحلية لطائرة بالك هوك
� )S-70ضمن برنامج يقت�ضي �رشاء  109طوافات متو�سطة ذات ا�ستخدام عام.
القواعـد اجلويـة الرئي�سيـة� :أكينجـي ,باليكي�سـري ,بانديرمه ,دياربكر ,قونيه,
مريزيفون� ,إرهاك ,ا�سكي�شهر.
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كندا

أ�مريكا ال�شمالية
كنــدا

كندا

الواليات املتحدة الأمريكية
امليزان التجاري :ال��واردات  413.4مليار دوالر ,ال�صادرات  393.5مليار دوالر
(تقديرات .)2016
امليزانية :ا إلي��رادات  593.5مليار دوالر ,النفقات  623.3مليار دوالر (تقديرات
.)2016
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بيانات عامة
اال�سم الر�سمي :كندا.
امل�ساحة 9,984,670 :كلم2؛ � %5أرا�� ٍ�ض زراعية %3 ,م��روج وم��راعٍ  %35 ,غابات
و�أحراج� %57 ,أنواع �أخرى.
ال�سواحل 202,080 :كلم.
املطالب البحرية :املياه الإقليمية 22 :كلم ,املنطقة االقت�صادية احل�رصية  370كلم,
اجلرف القاري 200 -م �أو �إىل عمق اال�ستغالل.
ال�سكان 38 :مليون ن�سمة (تقديرات متوز/يوليو  .)2021معدل النمو ال�سنوي
( % 0.73تقديرات  % 28 ,)2016من �أ�صل بريطاين % 23 ,من �أ�صل فرن�سي % 15 ,من
�أ�صول �أوروبية �أخرى� % 2 ,سكان �أ�صليون� % 6 ,آخرون ,معظمهم �آ�سيويون و�أفارقة
وعرب ,و % 26من خلفيات خمتلطة�( .إح�صاء العام .)2001
الدين % 42.6 :كاثوليك % 23.3 ,بروت�ستانت (م��ن �ضمنهم % 9.5من الكني�سة
املتحدة� % 6.8 ,إجنيليون % 2.4 ,معمدانيون % 2 ,لوثريون) ,م�سيحيون �آخرون
 ،%4.4م�سلمون  ,% 1.9آ�خ��رون ومن ديانات غري حمددة  ,% 11.8ال ديانة لهم % 16
(�إح�صاء .)2001
اللغة :الإنكليزية  % 59.3والفرن�سية ( % 23.2ر�سميتان) .لغات �أخرى .%17.5
ن�سبة املتعلمني.%99 :

�سيا�سة الدفاع:
ج��رى إ�ط�ل�اق تقرير ح��ول �سيا�سة ال��دف��اع يف حزيران/يونيو  2017حت��ت �شعار
«قوية� ،آمنة ،مُ�شاركة» ،تت�ضمّن توجّ هات وا�ضحة لأولويات الدفاع الكندي على مدى
الـ � 20سنة القادمة .وحتر�ص ال�سيا�سة اجلديدة على �أن تكون كندا:
 قوية يف �أر�ضها ،من خالل قوة ع�سكرية كاملة اجلهوزية لتدافع عن �سيادة الدولةوتقدّم امل�ساعدة يف حال وق��وع الكوارث الطبيعية ،والدعم يف البحث والإن�ق��اذ� ،أو �أن
ت�ستجيب لدى �أيّ حادث طارئ.
 �آمنة يف �شمال القارة الأمريكية. وم�شاركة ومنخرطة يف �ش�ؤون العامل للم�ساهمة يف تعزيز الإ�ستقرار وال�سلم يفالعامل.
و�ستحافظ هذه القوى على ردع فاعل �ض ّد التهديدات الع�سكرية ومنعها من الو�صول
�إىل ال�شواطىء الكندية ،يف ح�ين تعمل على�ضمان �أن ال ت� ؤ�ث��ر التحديات الف�ضائية
وال�سربانية على دف��اع كندا و�أمنها .كما �ستعزّز ق��درة القوات امل�سلّحة الكندية على
العمل ب�شكل �أكرث فاعلية يف املنطقة القطبية.
بنا ًء على ذل��ك ،ي��ر ّد يف التقرير حول �سيا�سة الدفاع الإل�ت��زام با�ستثمارات جديدة
تدعم القدرات الأ�سا�سية للقوات امل�سلّحة ومنو املجاالت النا�شئة كالف�ضاء واملجال
ال�سيرباين و�أخ��رى كاملخابرات وق��وات العمليات اخلا�صة .وبذلك �سريتفع الإنفاق
ال�سنوي على الدفاع من  18.9مليار دوالر كندي يف � 2017/ 2016إىل  32.7مليار دوالر
كندي يف ( 2027/2026بزيادة  .)% 70كما �سريتفع عديد القوات � 3,500إىل 71,500
وقوات الإحتياط � 1500إىل  30,000عن�رص.
القوى الب�شرية الفاعلة 68,000 :دائ�م��ون ,و 28,500اب��دوام جزئي( بح�سب
الأرقام املوافق عليها يف موازنة .)2018/2017
القوات �شبه الع�سكرية :ال�رشطة الراكبة الكندية امللكية (حوايل )26,000وهناك
�أي�ض ًا قوات لل�رشطة يف مقاطعتي �أونتاريو وكيبيك.
اخلدمة الإلزامية :جميع القوات من املتطوعني.
ميزانية الدفاع 19.5 :مليار دوالر كندي (ح��وايل  15مليار دوالر �أمريكي)% 1.2
من الناجت املحلي الإجمايل(م�سودة موازنة .)2018 - 2017
وهناك خطط لإعالن رفع النفقات �إىل  % 1.4من الناجت املحلّي الإجمايل يف �( 2027أيّ
�إىل نحو  32مليار دوالر).

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلّي 1.682 :تريليون دوالر (تقديرات  .)2016دخل الفرد 46,400
دوالر ,معدل النمو احلقيقي ( % 1.4تقديرات .)2016
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حاكمة كندا جويل بايات تعتلي برج عربة مدرعة  LAVخالل زيارة قواتها
يف التفيا عام 2018
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كندا

القوات الربية (قيادة القوات الربية)
م�س�ؤولتان عن عمليات الأ�ساطيل ,وجهوزيتها ودعمها
يف ال�سواحل التابعة لها.
العديد 23,000 :نظامي 17,000 ,احتياطي �أويل,
�أم��ا احتياط البحرية فهو ت�شكيل جهوزية مقره
 3,000موظف مدين.
يف مدينة «كيبيك» وم �� �س ��ؤول ع��ن ال��دف��اع ال�ساحلي,
التنظيم ال��ع��ام :ل �ق �ي��ادة ال� �ق ��وات ال�ب�ري��ة هيكل
وا إلج� � ��راءات امل �� �ض��ادة ل�لال �غ��ام ,واالدارة البحرية
ع�سكري مناطقي يرتكز على �أرب��ع مناطق جغرافية.
لل�سفن ,وتو�سعة اال��س�ط��ول .وه��و ي�ع��اون بعديده يف
هذه املناطق( :الغربية ,الو�سطى ,كيبيك ,الأطل�سي)
ت�شغيل قطع ا�سطول �سالح الدفاع البحري ال�ساحلي.
ت���ش�ك��ل �سل�سلة ق �ي��ادي��ة واح� ��دة ل �ل �ق��وات النظامية
تنتظم البحرية الكندية يف �أ�سطولني� :أ�سطول الأطل�سي
واالح �ت �ي��اط �ي��ة يف م �ن��اط �ق �ه��ا .وم �ق��ر ال� �ق ��وات ال�بري��ة
و�أ�سطول الهادىء.وتنتظم الأ�صول البحرية اال�سا�سية
ه��و ن�ف���س��ه م �ق��ر ق �ي��ادة ال ��دف ��اع ال��وط �ن��ي يف �أوت � ��اوا.
يف فرقة مهام طارئة وق��د �أف��رزت لها �سفينتان عاليتا
�إن عقيدة ال�ق��وات الربية ونظامها التدريبي ي�شكالن
اجلهوزية من كل من اال�سطولني.
ج��زء ًا ال يتجز أ� م��ن مقر ق�ي��ادة ال�ق��وات ال�بري��ة غ�ير �أن��ه
الإحتياط البحري :وه��و امل���س��ؤول ع��ن ت�شكيل
متمركز يف كينغ�ستون � ,أونتاريو.
وتنتظم ال �ق��وات ال�بري��ة يف وح��دات عمالنية م�ؤلفة �إحتفال بت�سلّم القوات اجلوية الكندية رايتها اجلديدة يف قاعدة الإحتياط البحري من  24ق�سم �إحتياط بحري عرب كندا
ومدر�سة �أ�سطول القوات الكندية (يف الكيبك) امل�سخرة
من �أربعة �أق�سام تت�ضمّن جمموعات �ألوية ميكانيكية،
ع�سكرية يف تورنتو عام 2017
لتدريب الإحتياط البحري.
وجم �م��وع��ات �أل��وي��ة ق ��وات �إح �ت �ي��اط وجم �م��وع��ات دع��م
الأ�سطول:
القيادة ،وجمموعات امل ُ�شاة للحرا�سة ،ولواء دعم قتايل.
الفرقاطات:
املعدات:
 12فئة هاليفاك�س.
دبــابات القتال الرئي�سية 40 :دبابة  2A4Mليوبارد و  42دبابة للتدريب ARV 8 ،و
الغوا�صات:
 10دبابات ا�ضافية ال�ستخدامها يف حركة القوات .
 4فئة فكتوريا.
عربات اال�ستطالع 203 :عربات كويوتي
قطع الدفاع البحري ال�ساحلي:
ال�سيارات املدرعة 100 :كوغار (احتياط).
عربات القتال وناقالت اجلند املدرعة 341 :عربة ( M113AW/MTVLالعدد
 12فئة كينغ�ستون للدفاع ال�ساحلي.
�سفن م�ساعدة و�أنواع �أخرى:
امل�ستهدَف) 651 ،كودياك ( LAV III) , 472عربة غريزيل 181 ،عربة قيادة 72,ه�سكي،
 8زوارق دورية/تدريب�,سفينتا غط�س� ،سفينتا �أبحاث ,وقطع �أخرى.
 191عربة بي�سون (منها  16عربة حاملة مدافع هاون ،و  ,MRT 32و 32عربة �إ�سعاف
مالحظة:
و 16عربة �إنذار مبكر) و  47عربة فوروود �أبزورفور و  44عربة هند�سة.
ت�شتمل الربامج احلالية لبناء ال�سفن :بناء �سفينتي دعم م�شرتك جديدتني ( +خيار
املدفعية 28 :مدفع  LG MKIIعــ  501ملم 96 ,دفع  C3عـ  105ملم 19 ,مدفع  C1عـ
بناء �سفينة ثالثة) لتحال حم ّل ال�سفن بروتكتور (مت �سحبها بالفعل) على �أن تُ�سلّم �أول
 105ملم هاوتزر مقطـــور 37 .مدفع هاوتزر خفيف  M777عـ  155ملم.
�سفينة يف  .2021يف هذه الأثناء جرى ا�ستئجار �سفينة مدنية  MVا�سترييك�س على مدى
مدافع عدمية االرتداد 935 :كارل غو�ستاف  M2 ،722كارل غو�ستاف .M3
� 5سنوات� 5 .سفن دوري��ة يف املياه املتجمدة (يتوقع ت�سليم �أول �سفينة يف 15 ,)2018
�صــواريخ م/د 40 :تاو ( 2م�شاة)� 425 ,إريك�س� 10 ,إيتا�س.
�سفينة �سطح قتالية ( )CSCلتبديل �أ�سطول املدمرات احلايل املتقادم وكذلك الفرقاطات
�صواريخ م/ط� 16 :أدات مركبة على عربات .M- 113
املوجودة حالياً 21-18.قطعة بحرية من � 6أنواع خمتلفة حل�ساب حر�س ال�سواحل.
م�لاح��ظ��ة :تت�ضمن م���ش��اري��ع ع��ائ�ل��ة ع��رب��ات ال �ق �ت��ال ال�ب�ري ��ة ,حت��دي��ث  616من
مالحظة:
ال �ع��رب��ات ك ��ودي ��اك (.,)LAV IIIق � �ي� ��د ال �ط �ل��ب  TAPV 500ل�ت�ح��ل حم ��ل ع��رب��ات
حتت الطلب 15طوافة» بل» موديل  429و  7طوافات» بل»  412EPIحل�ساب حر�س
ك��وي��وت��ي و  ،RG-31ب��د أ� ت�سليمها يف �آب  2016على �أن يتم الت�سليم يف  2020مع
ال�سواحل وجاري ت�سليمها.
خ �ي��ار ��ش�راء  100ع��رب��ة �أخ � ��رى .وطُ � ��رح ط�ل��ب ��ش�راء م��ا ي���ص��ل اىل � 1500شاحنة
�أهم القواعد البحرية :املحيط الهادىء� :إ�سكوميالت وفيكتوريا؛ املحيط الأطل�سي,
م�ت��و��س�ط��ة ج ��دي ��دة .حت ��ت ال �ط �ل��ب خ �م ����س �أن �ظ �م��ة ط� ��ائ� ��رات م �� �س�يرة RQ - 21A
هاليفاك�س ,نوفا�سكوتيا ،مركز قيادة الإحتياط البحري ،الكيبك.
ب�لاك �ج��اك .ي �ج��ري ت�سليم  62ع��رب��ة ب��والري ����س ق �ي��ادة ق ��وات ال�ع�م�ل�ي��ات اخل��ا��ص��ة.
�أهم القواعد� :أدمونتون� ,ألربتا� ،سوفليد� ,شيلو ,مانيتوبا ،بيتاواوا ,كينغز�ستون,
�سالح اجلو
�أونتاريو.
العديد 14,500 :نظامي ,احتياط  2,600و  2,500موظف مدين.
البحرية
التنظيم 13 :جناح ًا مع الأ�رساب املرتبطة بها.
ملخ�ص املعدات:
العديد 8500 :يف القوة النظامية 5100 ,يف االحتياط و 5200موظف مدين.
مقاتالت/هجوم �أر�ضي 76 :هورنيت .CF-188
التنظيم العام :متار�س قيادة البحرية يف �أوت��اوا مهامها على كل القوات البحرية
النقل 27 :ط��ائ��رة  CC-130هريكوليز( 5منها ق ��ادرة على العمـــل كطائرات
املوجودة على �سواحل املحيطني الأطل�سي والهادىء ,وكذلك احتياط البحرية .قيادتا
�صهريج) 17 ،طائرة  CC- 130J، 4طائرات ت�شالنجر  C-144, 2ت�شـالنجـــــر CC-
القوات البحرية يف االطل�سي ( ,)MARLANTوتلك التي يف الهادىء (,)MARPAC

عملية �إطالق �أول �سفينة ل�صالح حر�س ال�شواطىء الكندية حتت �إ�سم
 SIR JOHN FRANKLINيف �أحوا�ض فانكوفر نهاية عام  ،2018خم�ص�صة ل�صيد
الأ�سماك خارج ال�شواطىء
الدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021

مع نهاية العام  2018ت�ستكمل القوات امل�سلّحة الكندية ت�سلّم  28طوافة �سيكور�سكي
CH-148 Cyclone
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كندا  -الواليات املتحدة الأمريكية
 144U, 4طائرات  CT-142دا�ش8 -؛  4طائــرات  CC - 138تويـــــن �أوتـــــر 5 ,بوالري�س
 CC-150, 6طائــــرات  CC - 115بافالو .و 5طائـــــــرات  CC-177غلومبا�سرت .III
الدورية البحرية طويلة املدى 18 :اورورا .CP-140
الطوافــــات� 15 :سي كينــــغ �( CH-124Aستُ�سحب جميعها من اخلدمة يف نهاية
 84،)2018طوافـــة غريفــــون  CH-146 , 41كورمورانــــــت  CH-149, 15ت�شينوك
�+ CH-147F، 12سايكلون �( CH-148أنظر املالحظة).
تدريـب/دعم قـتايل 25 :تـيوتور  CT-114, 42طائرة  CT-156هارفرد II,19
طائرة  CT-155هوك.
مالحظة :مت �إلغاء قرار اال�ستمرار يف طلب  65طائرة  F-35Aاليتنينغ  2كبديل مـــن
الطائـــــرات  CF - 188وجرى �إطالق مناف�سة جديدة ل�رشاء  88طائرة مُقاتلة يف( ك/1
دي�سمرب )2017و�سين�رش طلب العرو�ض يف منت�صف  2019على �أن يتم �إختيار الفئة
يف  2022ويبد�أ الت�سليم يف .2025يف هذه الإ�ستثناء جرى اقتناء  18طائرة F/A - 18
من ا�سرتاليا لدعم الأ�سطول احل��ايل و�سيبد أ� الت�سليم يف  .2019وق��د اختريت طائرة
االيربا�ص  C - 295Wيف ظل برنامج ط��ائ��رات البحث والإن �ق��اذ لتح ّل حمل �أ�سطول
طائرات  . C - 115وجرى طلب  16طائرة �سيتم ت�سليمها خالل � 10أعوام .وقيد الت�سليم
 28طوافة �سيكور�سكي � CH-148سايكلون لتحل حمل الطوافات � CH-124سي كينغ
التي �ستُ�سحب ر�سمي ًا من اخلدمة يف نهاية  .2018يجري ت�سليم � 10أنظمة رادار متو�سطة
املدى (. )IAI/ELTA ELM - 2084
وقد �أُعلن قرار �إعادة دمج برامج �أنظمة التحكّم والإنذار املحمولة جو ًا التابعة للناتو
(حلف �شمال الأطل�سي).
�أه��م القواعد اجل��وي��ة :باغوتفيل (ك�ي�ب�ي��ك) ,ك��ول��دالي��ك (�أل�ب�رت ��ا) ,كوموك�س
(كولومبيا الربيطانية) ,غ��ري�ن��وود (نوفا�سكوتيا).موزجو(�سا�سكات�شيوان)،
وينيبيغ (مانيتوبا) ،نورث باي (�أونتاريو)،بوردن (�أونتاريو) ،ترينتون(�أونتاريو)،
كينغ�ستون (�أون�ت��اري��و)� ،شري ووت��ر (نوفا�سكوتيا)،غوز ب��اي (نيو فاوند الن��د �أند
الب��رادور) ،و غاندر (نيو فاوند الند �أند الب��رادور) .و�سيتم بناء من�ش�أة هليكوبرتات
جديدة يف باتري�سيا باي بالقرب من فكتوريا (كولومبيا الربيطانية) ،لت�أوي طوافات
�سايكلون اجلديدة.

الواليات املتحدة االمريكية

بيانات عامة
اال�سم الر�سمي :الواليات املتحدة الأمريكية.
أرا�ض زراعية %26 ,مروج ومراعٍ  %29 ,غابات
امل�ساحة 9,372,610 :كلمٍ � %20 ,2
و�أحراج� %25 ,أنواع �أخرى.
ال�سواحل 19,924 :كلم.
املطالب البحرية :املياه الإقليمية  22كلم .املنطقة االقت�صادية احل�رصية 370كلم.
ال�سكان 333:مليون ن�سمة (تقديرات متوز/يوليو  ,)2021معدل النمو ال�سنوي
( % 0.81تقديرات  .)2016البي�ض  ,% 79,96ال�سود  ,%12.85الآ�سيويون ,% 4.43
الهنود الأمريكيون و�سكان �أال�سكا الأ�صليون  ،% 0.97ال�سكان الأ�صليون يف هاواي
وجزر �أُخرى يف املحيط الهادىء � ،%0.18سكان عرقني �أو �أكرث .1.61 %
الدين :بروت�ستانت  ,%51.3كاثوليك  ,%23.9مورمون  ،%1.7م�سيحيون �آخرون
،%1.6يهود  ,%1.7بوذيون  ،0.7 %م�سلمون  0.6 %ديانات �أخرى  , %2.5غري منتمني
�إىل �أديان �أخرى  ،%12.1ال ديانة لهم .% 4
اللغة :الإنكليزية ,الإ�سبانية ت�ستخدمها �أقليات معتربة.
ن�سبة املتعلمني.%99 :

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 18.04 :تريليون دوالر (تقديرات  ,)2015دخل الفرد 56,100
دوالر ,معدل النمو احلقيقي(% 2.6تقديرات.) 2015
امليزان التجاري :ال��واردات  2.273تريليون دوالر ,ال�صادرات  1.51تريليون
دوالر(تقديرات .)2015
امليزانية :الإي� ��رادات  3.249تريليون دوالر ,النفقات  3.688تريليون دوالر
(تقديرات.)2015

الدفاع

ا�سرتاتيجية الأمن القومي:
مت ا�صدار ا�سرتاتيجية جديدة للأمن القومي يف �شباط /فرباير  2015لتحل مكان
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احلكومة :الرئي�س
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وزيـــر الدفاع:
لويد �أو�سنت

م�ست�شارالأمن القومي:
جايك �سوليغان

رئي�س هيئة ر�ؤ�ساء الأركان امل�شرتكة:
اجلرنال مارك ميلي
وزارة الدفاع (البنتاغون)

Department of Defense
The Pentagon
Washington, D.C.20301
USA
Tel.: +1 -703- 56955261

اال�سرتاتيجية ال�سابقة التي �أعلنت يف �أيار/مايو  .2010ويف ما يخ�ص الدفاع الوطني،
تدعو اال�سرتاتيجية اىل:
املحافظة على دفاع وطني ب�أعلى م�ستوى تدريب وجتهيز وقيادة يف العامل مع �إيفاءالدولة بوعودها يف خدمة الأفراد ،املحاربني القدامى وعائالتهم.
 العمل مع الكونغر�س النهاء اخلف�ض االل��زام��ي والقا�سي للموازنة ال��ذي يهددفاعلية اجلي�ش االمريكي وغريها من م�صادر القوة.
 تقوية الأمن الداخلي حلماية ال�شعب االمريكي من الهجمات الإرهابية واملخاطرالطبيعية مع تعزيز القدرة الوطنية على ال�صمود.
 االنتقال اىل و�ضعية �أم��ن عاملي م�ستدام جتمع م��ا ب�ين ق��درة ال��والي��ات املتحدةعلى اتخاذ القرار مع �رشكاء حمليني وتبقي ال�ضغط على تنظيمي القاعدة والدولة
اال�سالمية يف العراق وال�شام (داع�ش) وغريها من التنظيمات املرتبطة بها.
 التطلع اىل عامل خالٍ من الأ�سلحة النووية والت�أكدمن عدم وقوع املواد النووية يف�أيدي دول غري م�س�ؤولة �أو جهات غري مرتبطة بدول.
 تطوير قدرات عاملية لتجنب ،ك�شف والتدخل �رسيع ًا ملكافحة املخاطر البيولوجيةكالإيبوال من خالل "�أجندة الأمن ال�صحي العاملي".
 مواجهة �أزم��ة التغري املناخي الطارئة ،من خ�لال إ�ج ��راءات من �ضمنها خف�ضاالنبعاثات املحلية ،الديبلوما�سية العاملية والتزام الواليات املتحدة ب�صندوق املناخ
الأخ�رض.
اال�سرتاتيجية الع�سكرية الوطنية:
مت اط�لاق ا�سرتاتيجية ع�سكرية وطنية جديدة يف متوز/يوليو  2015لإع��ادة تقييم
مبادىءال�صيغة ال�سابقة لالت�سرتاتيجية ( )2011نظر ًا لتطورات الأو�ضاع الأمنية يف
العامل .وحت��دد اال�سرتاتيجية إ�ي��ران ،رو�سيا ،و كوريا ال�شمالية ك��دول تهدد ال�سالم
العاملي ب�شكل كبري.
التوجيه اال�سرتاتيجي:
ّمت يف  5كانون الثاين /يناير  2012ن�رش وثيقة توجيه ا�سرتاتيجي حتت عنوان «
�إدام��ة القيادة الأمريكية العاملية� :أولويات الدفاع للقرن احلادي والع�رشين»،وهي ال
تزال �سارية .ويراد بالوثيقة �أن تكون برنامج عمل مف�صل لـ « القوة امل�شرتكة .»2020
املف�صلة يف هذه الوثيقة هي :حتويل وجهة الرتكيز نحو
والنقاط الأ�سا�سية اجلديدة ّ
منطقة �آ�سيا  -املحيط الهادىء ،مع موا�صلة الإلتزام العاملي يف مواقع �أُخرى؛ �إ�ستمرار
الدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021

الواليات املتحدة الأمريكية
و�أ�صبحت امل�ع��اه��دة �سارية املفعول يف �� 5ش�ب��اط/ف�براي��ر ,2011
القوات الأمريكية يف امتالك القدرة على تنفيذ عملية وا�سعة النطاق
عقب م�صادقة برملاين رو�سيا والواليات املتحدة عليها .ومبوجب
يف منطقة واح ��دة ،م��ع احل� ��ؤول دون ق�ي��ام معت ٍد يف منطقة ُ�أخ��رى
«�ستارت اجلديدة»� ,ستقت�رص حيازة رو�سيا والواليات املتحدة على
بتحقيق �أهدافه� ،أو بفر�ض تكاليف باهظة عليه؛ ت�شديد الواليات
عدد �أقل كثري ًا من الأ�سلحة اال�سرتاتيجية يف غ�ضون �سبعة �أعوام من
املتحدة بعد احلربني يف العراق و�أفغان�ستان على اللجوء �إىل و�سائل
تاريخ دخول املعاهدة حيز التنفيذ (�أي يف م�سته ّل العام .)2018
غري ع�سكرية و�إىل تعاون ع�سكري للتعامل مع مناطق غري م�ستقرة.
ولكل طرف مقدار من املرونة لتحديد بنية قواته اال�سرتاتيجية
غري �أن القوات الأمريكية لن ت�شكّل بعد اليوم يف هجوم معدّة للقيام
�ضمن حدود املعاهدة .والإجراءات الرئي�سية ل�ستارت اجلديدة هي
بعمليات وا�سعة النطاق ومطوّلة لن�رش اال�ستقرار.
كالتايل:
مراجعة الدفاع الربعية:
  1550ر�أ�س ًا حربي ًا من�شوراً.�أُعلنت مراجعة الدفاع الأخ�يرة ( وهي جُترى كل �أربعة
  800ق ��اذف ب��ري وب �ح��ري وج ��وي م�ن���ش��ور وغ�ي�ر من�شور،�أع���وام ،و ي�شار اليها بـ ( )QDRيف �آذار/م��ار���س  2014هذه
وقاذفات ثقيلة جمهزة ب�أ�سلحة نووية.
الوثيقة حتدد بيئة �أمنية معقدة و �سريعة التطور و ت�شتمل
 � 700صاروخ بالي�ستي عابر للقارات ,و�صواريخ بالي�ستيةعلى تغيريات يف التكنولوجيا و االجتاهات الدميوغرافية
�أول �ساتل تدليلي
للتكنولوجيا قبل تُطلق من غوا�صات ,وقاذفات ثقيلة جمهزة ب�أ�سلحة نووية .وكلها
مت تطويره من
و عوامل �أخ��رى ،و ت�شدد على �أهمية منطقة �آ�سيا-املحيط ّ KESTREL EYE
وال�صاروخي للجي�ش من�شورة.
ال��ه��ادىء ,مع الإق���رار ب��وج��ود« نقاط احتكاك» يف ال�شرق قيادة الدفاع اجلوي
الأو�سط ،وبقاء الإره��اب تهديد ًا م�ستمراً .و تعلن الوثيقة الأمريكي ،ثم ن�شره يف الف�ضاء نهاية العام مدة املعاهدة� :ستدوم املعاهدة � 10أع��وام (�أي حتى كانون
الأول /دي�سمرب  ,)2020ما مل تُتبع باتفاقية تالية .وميكن الطرفني
�أي�ضاً خططاً لتقلي�ص حجم اجلي�ش و م�شاة البحرية ،و
2017
الإتفاق على متديد �أجل املعاهدة لفرتة ال تتعدى � 5أع��وام .و�ضمن
�إجراء خف�ض يف عدد موظفي وزارة الدفاع بن�سبة  ،%20مع
املعاهدة بند ي�سمح بالإن�سحاب منها ,كما هو معهود يف اتفاقيات احلد من الأ�سلحة.
حماية ا�ستثمارات يف جماالت ال�سيربانية و الف�ضاء و ال�ضربات الدقيقة و قوات
مراجعة الو�ضع النووي
العمليات اخلا�صة.
أ�ُعلنت يف  6ني�سان�/أبريل  2010مراجعة منقّحة للو�ضع ال�ن��ووي لتكون دلي ًال
القيادات املوحدة 9 :ق�ي��ادات م�س�ؤولة �أم��ام الرئي�س ووزي��ر ال��دف��اع عن �إجن��از
ت�سرت�شد به �إدارة �أوباما ب�ش�أن ال�سيا�سة النووية ,وبنية القوة النووية ,والعقيدة
املهمات الع�سكرية املوكلة اليها .وتتدرج �سل�سلة مراتب القيادة من الرئي�س اىل وزير
النووية� .أما العنا�رص الرئي�سية يف هذه املراجعة ,فهي:
ال��دف��اع ف ��إىل ق��ادة القيادات امل��وح��دة .ويتوىل رئي�س هيئة ر ؤ���س��اء الأرك ��ان امل�شرتكة
 منع االنت�شار النووي والإرهاب النووي ,بالإ�ضافة �إىل الهدف التقليدي املتمثّل يفنقل �أوام��ر الرئي�س �أو �أوام��ر وزير الدفاع �إىل قادة القيادات املوحدة 6 .قيادات لديها
ردع هجمات كبرية ت�ستهدف الواليات املتحدة وحلفاءها وم�صاحلها يف اخلارج؛
م�س�ؤوليات �إقليمية فيما تعمل ثالث قيادات (على �أن ت�صبح �أربع) على مهمات حمددة
 �إعادة توكيد التزام الإدارة بخف�ض حجم الرت�سانة النووية الأمريكية؛ يف الوقتتوكل اليها.وهي :قيادة ال�شمال ( )NORTHCOMيف قاعدة بيرت�سون اجلوية يف
الذي ت�شكل معاهدة «�ستارت اجلديدة» امل ُ�شار �إليها خطوة �أُوىل نحو عمليات خف�ض
كولورادو ,القيادة الأمريكية يف �أوروب��ا � -شتوتغارت ( ,)USEUCOMقيادة املحيط
�أكرب يف امل�ستقبل.
ال �ه��ادىء  -هونولولو ( ,)USPACOMال�ق�ي��ادة اجلنوبية ا ألم�يرك�ي��ة  -فلوريدا
 ع��دم ال��رد ب�أ�سلحة نووية على �أي �سالح غري ن��ووي لدولة ملتزمة مبعاهدة منع( ,)USSOUTHCOMالقيــادة الو�ســـطى الأمريكية ( - )USCENTCOMفلوريدا,
االنت�شار النووي ,حتى لو ا�ستخدمت الدولة املهاجمة �أ�سلحة كيميائية �أو بيولوجية؛
قيادة �أفريقيا الأمريكية (� - )USAFRICOMشتوتغارت ,قيادة العمليات اخلا�صـــة
 عدم تطوير ر�ؤو���س حربية نووية جديدة لإحاللها حمل الرت�سانة احلالية ,وعدم ماكديــل فلوريدا ( ,)USSOCOMقيـــادة النقل ( ,)USTRANSCOMالقيـــادة�إجراء جتارب نووية وعدم ال�سعي ملهمات �أو قدرات جديدة للأ�سلحة النووية؛
ال�سرتاتيجيـــــــة ( ،)USSTRATCOMوم��ن �ضمنها القيادة ال�سربانية الأمريكية
مالحظة :يجري حالي ًا و�ضع م�سودة ملراجعة جديدة للو�ضع النووي.
( )USCYBERCOMكقيادة موحدة فرعية ,تُعهد �إليها مهمة تن�سيق دف��اع �شبكة
امل�ستويات احلالية للقوات النووية:
الكمبيوتر وتوجيه عملية الهجوم ال�سرباين� .أما القوة امل�شرتكة  -منطقة العا�صمة
املخزون الإجمايل :نحو  1,367ر�أ���س حربي من�شور عابر للقارات ويف غوا�صات
الوطنية ,فهي م�س�ؤولة عن الدفاع عن العا�صمة الأمريكية.
وق��اذف��ات ثقيلة(.تقديرات � 30أيلول�/سبتمرب  ،)2016بناء على معيار �إح�صاء يف
�إجمايل القوة الب�شرية العاملة 1,305,900 :ع�سكري يف اخلدمة الفعلية و 364,500
معاهدة �ستارت اجلديدة) .يبلغ املخزون النووي الإجمايل (ت�شمل الر�ؤو�س احلربية
يف االحتياط ,و  448,700يف احلر�س الوطني ,و 700,000مدين .
املن�شورة وغري املن�شورة) � 4,081سالح ًا حتى � 30أيلول�/سبتمرب .2016
اخلدمة الإلزامية :ال ت��وج��د .جميع ال �ق��وات م��ن املتطوعني ,وال ي��زال ت�سجيل
ال�صواريخ البحرية الإطالق� 240 :صاروخ ًا مزودة بـ  1,090ر�أ�س ًا كـ «�أق�صى حد»
املجندين �ساري املفعول قانوناً.
(العدد امل�ستهدف مبوجب معاهدة مو�سكو) .ويبلغ عدد الغوا�صات النووية التي يف
ميزانية الدفاع 523.7 :مليار دوالر ,زائد ًا  61.8مليار دوالر من �أجل ما ي�سمّى حالي ًا
اخلدمة  14غوا�صة �أوهايو فئة  ,SSBNلكل واحدة منها � 20صاروخ ترايدنت ,11/D5
عمليات مهمات خا�صة يف ما وراء البحار ()OCOو  8.1مليار دوالر للإنفاق الإلزامي.
يف كل �صاروخ �أكرث من  5ر�ؤو�س من طراز W76 (001كيلو طن) �أو من طراز W88 (003
ومتت املوافقة على  19.7مليار دوالر �إ�ضافية لن�شاطات نووية ترتبط بالدفاع من �ضمن
 - 054كيلو طن).
ميزانية �إدارة الطاقة (امليزانية الإجمالية  611.2مليار دوالر مبوجب قانون تفوي�ض
مالحظة� :ستُحال غوا�صة �أوهايو �إىل التقاعد يف  2027مبعدل غوا�صة كل عام على �أن
الدفاع الوطني .)2017
يخلفها غوا�صة كولومبيا التي يجري تطويرها و�سيبد�أ بنا�ؤها يف .2021
القوات النووية ال�سرتاتيجية القوات الهجومية:
ال�صواريخ الربية الإطالق� 400 :صاروخ من طراز مينوتيمان  111مع عدد من
الر�ؤو�س احلربية ي�صل �إىل  400ر�أ�س�( .أنظر املالحظة).
التنظيم العام :القيادة اال�سرتاتيجية الأمريكية (�سرتاتكوم )STRATOCOM
مالحظة :جرى طلب عر�ض ل�صواريخ برية الإطالق جديدة لتحل حمل طراز مينو
م�س�ؤولة عن القيادة وال�سيطرة وحتديد الأهداف لكل الأ�سلحة اال�سرتاتيجية النووية,
تيمان  .IIIو�سي�ستخدم ال�سالح اجلديد املدافع املوجودة و �سيبقي على �آليات MK12A
مبا يف ذلك القاذفات ,وال�صواريخ البالي�ستية العابرة للقارات ذات القواعد الربية,
و  MK21يف تركيبة الر�ؤو�س احلربية املفردة واملتعددة.
وال�صواريخ البالي�ستية املنطلقة من الغوا�صات ,وك��ل ال��ر�ؤو���س املعنية ا ألخ��رى.
ال�صواريخ اجلوية الإط�لاق 19 :ق��اذف��ة  B-2و  12+( 41يف التخزين) قاذفة
لي�س لهذه القيادة قوات خا�صة بها حيث تعمل يف زمن ال�سلم كهيئة تخطيط وتن�سيق.
 B-52Hللقيام ب�أدوار نووية بقنابل ثقالية �( .أنظر املالحظة).
�أم��ا خ�لال الأزم��ات �أو زم��ن احل��رب ,فتنتقل كل امل��وج��ودات النووية ح��اال ً اىل القيادة
الر�ؤو�س النووية التكتيكية :مل يعد للطائرات املحمولة على حامالت طائرات
«�سرتاتكوم» العمالنية ,وللقائد العام لـ «�سرتاتكوم» ,الذي يكون عادة جرنا ًال ب�أربعة
مهمات تتعلّق باخليار النووي� .سحبت كل الر�ؤو�س النووية ل�صواريخ :توما هوك
جنوم يف �سالح اجلو �أو �أم�يرا ًال من البحرية� ,صالحية ا�ستخدام كل القوات النووية
(ك��روز) ( )TLAM-Nمن اخلدمة لدى �سفن ال�سطح ,لكنها ال تزال متوافرة كخيار
اال�سرتاتيجية خ�لال زم��ن احل ��رب .ت�شمل م�س�ؤوليات «��س�ت��ارك��وم» أ�ي���ض� ًا القيام
لدى الغوا�صات النووية .و ّمت االحتفاظ باخليار النووي للطائرات التكتيكية املنت�رشة
باال�ستطالع اجلوي �أينما كان يف العامل لدعم العمليات ا�سرتاتيجية� .إ�ضافة �إىل التحذير
يف �أوروبا الغربية.
املبكر والدفاع ال�صاروخي البالي�ستي.
مالحظة :يجري تطوير قاذفة جديدة لل�رضبات بعيدة امل ��دى(.LRS-B) 12-B
معاهدات خف�ض الأ�سلحة
جرى طلب عر�ض ل�صواريخ ذات ر�ؤو���س حربية نووية جوية ا إلط�ل�اق (�ستانفورد
بعيد املدى) لتحل حمل �صواريخ  .AGM-868 ALCMو�ست�ستخدم املنظومة اجلديدة
مت التوقيع على معاهدة «�ستارت اجل��دي��دة» يف  8ني�سان�/أبريل  2010يف ب��راغ,
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دبابة خفيفة طراز � M8أو نظام املدفع املدرع  ،AGSتعود �إىل منت�صف الت�سعينيات،
�سيت ّم تطويرها وفقاً لربنامج  IBCTبالتعاون مع BAE Systems

ال��ر�ؤو���س احلربية  W80 - 1امل��أخ��وذة من ال�صواريخ اجلوية لإط�لاق احلالية والتي
�سيجري تعديلها �إىل م�ستوى  .W80 - 4هناك خطط لتحويل الأ�سلحة النووية التكتيكية
 B-16 MK12 (05كيلو طن) املن�شورة يف �أوروبا اىل �أ�سلحة دقيقة.
قوات الدفاع اال�سرتاتيجي :نوراد ( NORADقيادة الدفاع اجلو ف�ضائي لأمريكا
ال�شمالية) .وهي تنظيم �أمريكي  -كندي م�شرتك ذو  3مناطق و 7مراكز مراقبة عمليات
�إقليمية.
تت�ضمن �شبكة الإن� ��ذار املبكر وال��دف��اع اجل ��وي ن�ظ��ام ال���س��وات��ل ل�ل�إن��ذار املبكر
( ,)SEWSونظام الإنذار املبكر لل�صواريخ البالي�ستية ( ,)BMEWSمع ثالث حمطات,
ونظام الرادار ( PAVE PAWS)(4حمطات) ,وخط الإنذار املبكر البعيد ال�شمايل عرب
�أال�سكا وكندا وغرينالند.
يجري تطبيق نظام دف��اع �صاروخي قومي ( .)NMDوقد �أ�صبحت �أول جمموعة
من � 16صوامع �صواريخ اعرتا�ضية يف ف��ورت غريلي (�أال�سكا) و� 4صوامع يف قاعدة
فاندنربغ اجلوية (كاليفورنيا) عمالنية ،وخطط لن�رش �صواريخ �إعرتا�ضية �إ�ضافية
( )14يف فورت غريلي.بحلول العام  .2017جترى درا�سات من �أجل موقع ثالث حمتمل
على ال�شاطىء ال�رشقي .و ي�شهد عددالطرادات «�إيجي�س» و املدمرات املحوّلة لت�أدية
�أدوار دفاعية �ضد �صواريخ بالي�ستية تزايد ًا مطرد ًا اىل الرقم امل�ستهدف(� 41سفينة)
بحلول ال�سنة املالية  .2018كما يجري تعديل مواقع رادارات الإن��ذار املبكر يف اململكة
املتحدة وغرينالند ,وذل��ك لأغ��را���ض الدفاع �ضد ال�صواريخ البالي�ستية وه��ي مكملة
بالرادار البحري .SBX
املوجودات الف�ضائية:
حتى  1متوز  ،2016و�ضعت الواليات املتحدة االمريكية ال�سواتل الع�سكرية التالية
يف مدارها:
  6طراز � ORIONأوريون (�سيجنت) متطورة (مكتب اال�ستطالع الوطني) ( AHEF 2للتوا�صل)  5طراز ( DMSP 5Dلالر�صاد)  6طراز ( DSCS-111للتوا�صل)  4طراز ( DSPلالنذار املبكر)  4طراز  FIAرادار (ب�رصي�/صور رادارية)  1طراز ( FLISATCOM-8للتوا�صل)  2طراز ( GSSAPللمراقبة/تعقب ال�سواتل يف املدار)  3طراز اكيهول ( HK-11متطور)  3طراز الكرو�س � /أونيك�س (رادار للمراقبة)  3طراز مركوري  5طراز ميل�ستار ( MILSTAR-DFSللتبديل اال�سرتاتيجي والتكتيكي)  5طراز ( MOUSللتوا�صل)  32طراز ناف�ستار ( GPSللمالحة/التمو�ضع)  2طراز ( SIBRS GEOلالنذار املبكر/دفاع �صاروخي)  1طراز( SBSS -1للمراقبة/تعقب طائرات ف�ضائية)  10طراز SB-WASS  5طراز ( SDS 111ا�ستبدال التوا�صل مبعلومات رادارات املراقبة)  1طراز ترامبيت و  3طراز ترامبيت املح�سن  7طراز ( UFOللتوا�صل)  7طراز ( WSGللتوا�صل)وباال�ضافة اىل ال�سواتل ت�شغل القوات االمريكية مركبة جتارب مدارية طراز XB-
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لدى اجلي�ش الأمريكي خطة لتطوير  786دبابة قتال رئي�سيــــة � M1A1إىل فئــــــة
 M1A2 SEPV3ب�إ�ضافة حت�سينات عدّة �أهمها زيادة التدريع

 37Bملهمات رحالت ف�ضائية مدارية.

القوات الربية

العديد 476,000 :يف اخلدمة الفعلية 199,000 ,يف االحتياط و 343,000يف احلر�س
الوطني( .حتى نهاية � 30أيلول �/سبتمرب .)2016
التنظيم:
تتمثل �أبرز وحدات اجلي�ش كما يلي :جيو�ش؛ فيالق و ِفرَق ()Divisions؛ فِرق لواء
قتالية ( :)BCTsثقيلة ،م�شاة ،و «�سرتايكر».
�أما وحدة الدعم فهي منظمة يف  4فئات:
�أل��وي��ة جوية قتالية� ،أل��وي��ة مراقبة يف �ساحة املعركة� ،أل��وي��ة دع��م قتالية و�ألويةم�ؤازرة.
مالحظة � :سيجري ت�أ�سي�س � 6ألوية قوات �أمن م�ساعدة جديدة �إبتدا ًء من ت�رشين
الأول� /أكتوبر .2017
البنية
قيادات اجلي�ش
قيادة قوات اجلي�ش
قيادة التدريب والعقيدة
قيادة العتاد
قيادات مكونات اخلدمة
جي�ش �أفريقيا الأمريكي (�إيطاليا)
اجلي�ش الأو�سط
جي�ش ال�شمال
جي�ش اجلنوب
اجلي�ش الأمريكي يف �أوروبا ( �أملانيا).
اجلي�ش الأمريكي يف منطقة املحيط الهادىء(.هاواي)
قيادة عمليات اجلي�ش الأمريكي اخلا�صة
قيادة الف�ضاء والدفاع ال�صاروخي
قيادة االنت�شار والتوزيع
وحدات التقرير املبا�رش.
جيو�ش امليدان (الأول ,الثامن) مالحظة :جرى دمج اجليو�ش ال�سابقة يف بنى �أكرب
�أو ّمت حتويلها �إىل و�ضعيات أ�ُخرى.
الفيالق (الأول ,الثالث ,الثامن ع�رش املحمول جواً).
الفرق و الألوية (الفرقة املدرعة الأوىل ,فرقة الفر�سان الأوىل ,فرقة امل�شاة الأوىل,
فرقة امل�شاة الثانية ,فرقة امل�شاة الثالثة ,فرقة امل�شاة الرابعة ,فرقة امل�شاة الـ�سابعة
الفرقة اجلبلية العا�رشة ,فرقة امل�شاة ال�ـ  25الفرقة  82املحمولة ج��واً ,الفرقة 101
املحمولة جواً ,وحدات م�ستقلّة.
احلر�س الوطني التابع للجي�ش:
فرقة امل�شاة الـ  ،28فرقة امل�شاة الـ ،29فرقة امل�شاة الـ ،34فرقة امل�شاة الـ  ،35فرقة
امل�شاة ال �ـ ،36فرقة امل�شلة ال �ـ ،38فرقة امل�شلة ال�ـ  ،40فرقة امل�شاة ال�ـ  ،42الوحدات
امل�ستقلة.
مالحظة :كل الفرق ت�ض ّم �ألوية جوية للقتال.
املعدات:
دبابات القتال الرئي�سية :حوايل � 7900أبرامز  , M1A1و.M1A2
مالحظة :ت�ستم ّر عمليــــات حتديــــــث للدبابــات �آبرامــز إ�لــى م�ع�ي��ار M1A2
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�ستينغر� 674 ,أفينجر ,وهو نظام �صواريخ �ستيتغر مركب على عربات هامر.
ال�سفن� 35 :سفينة �إن��زال فئة "� 4 ,"2000سفن للدعم (فئة فرانك �س .بي�سون)2 ,

غاري �آي غوردون (برنامج التمو�ضع امل�سبق).

طريان اجلي�ش التنظيم:

النظام اجلوّي اجلديد امل�سري عن بُعد � RQ-21A BLACK JACKسيح ّل مكان نظام
 SHADOW 200 UASاملُ�ستخدم من قبل قوات املارينز منذ �سنوات

.SEV2/ M1A1
عربــات القــتال والقيادة :نحو  6500عربة  M2A2/M2A3و  M3A2ب��راديل
(منها حوايل  1600يف التخزين).
مالحظة :يجري حتويل  M2A2اىل م�ستوى .A3
ناقالت اجلند وا�شتقاقات �أخ��رى :ح��وايل � 2700سـرتايكر .نحو  3000ناقـلـة
( M-113ط��رازات متخ�ص�صة فقط) 3200 ،عربة�( ASV/M1200 M1117أرمورد
نايت�س)( MRAP ،عربات مقاومة للألغام حممية من الكمائن(.M-ATV /معظمها
يف التخزين).
مالحظة :يجري تطوير عائلة من  17,000من العربات التكتيكية  JLTVيف برنامج
م�شرتك مع م�شاة البحرية وقيادة العمليات اخلا�صة� .أم��ا برنامج  ( AMPVالعربة
املدرعة و املتعددة ا ألغ��را���ض)  ،فهو يف طريقه الن يكون بدي ًال عن  .M-113ويجري
تطوير  XM1296دراغون .ICV
املدفعية :نحو  1000مدفع  M-119A1عـ  105ملم 1450 ,مدفع  M-198عـ  155ملم.
70 +275مدفع ًا مقطور ًا من طراز  M777A1عـ  155ملم (اقتنا�ؤها م�ستمرّ).
مدافـــع ذاتيـــة احلركــــة :نحو  1500طــــــــراز  M-109/A2/A3/A5عـ 155
ملـــــــم 950 ,مدفـــــع  M-109A6باالدين عـ 155ملم.
مالحظة� :سيُعاد �صنع ما جمموعه  580مدفع  M- 109A6لت�صبح مدافع M -109
 ،A7و�سيبد أ� �إنتاجها مبعدّل منخف�ض.
مدافع الهاون :نحو  2000مدفع  M224عـ  60ملم ,مدافع  M224 A1عـ  60ملم 450 ،
مدفع  M252 A1/M252عـ  81ملم 1000 ,مدفع  M120/M120A1عـ  120ملم.
الراجمات 800 :نظـام راج �م��ات ع�ـ  227م�ل��م 375 ،ن�ظ��ام راج �م��ات , HIMRAS
�صواريخ ّ ( ATACMSمت ن�رشها مع قواذف الراجمات .) HIMARS
�أ�سلحــــة م/د:
مدافـــع عدميــة االرت��داد :نحو  270,000ط��راز( AT-4) M-136عيار  84ملم,
كارل غو�ستاف .
�صواريخ م/د موجهة :حوايل  7000قاذف تاو ,مع نحو � 125,000صاروخ30,000 ,
هيلفاير (تطلق من الطوافات) ,جافلني.
�صواريخ م/ط+ 4 :ب�ط��اري��ات �( THAADسيرُ فع العدد �إىل ( )7لكل بطارية 3
قواذف) 15 ,كتيبة �صواريخ باتريوت  PAC-3مع  3وحدات �إطالق يف ك ّل كتيبة� .أنظمة

ح�صلت �شركة « لوكهيد مارتن» على عقد لإنتاج ال�صاروخ بعيد املدى م�ضاد لل�سفن
 ،LRASMالذي يطلق من اجلو  ،AGM - 15Cواملع ّد لدخول اخلدمة مع القوات
اجلوية والقوات البحرية الأمريكية
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جرى التخلي عن خطط �سابقة لإحالة جميع طوافات الأبات�شي القتالية �إىل الألوية
الفعالة يف وق��ت وف��ر متويل للمحافظة على � 4أل��وي��ة �أبات�شي .و بالتايل� ،ستت�ضمن
بنية ال�ل��واء القتايل كتيبة هجومية م�سلحة ب�ـ  12طائرة م�سرية �شادو و AH-6448
و  38طوافة ، UH - 60و  12طوافة  ،CH - 47 Fو 15ط��واف��ة  HH - 60Mللإخالء
الطبي ،و  12غراي �إيغل(طائرات م�سرية),.و�ستح�صل ك ّل من �ألوية طريان احلر�س
ال��وط �ن��ي ب �ـ  24ط��واف��ة  AH-64و  UH -7224و  HH-60M 38وHH-60M15
و  CH-4712و  MQ-IC12م�سرية.
الطائرات( :الأنواع الرئي�سية)  117طائرة  C-12, 05طائـــــرة  RC-12, 15طائرة
.C-23
الطـوّافـات:نحو  800طوافـة ط �ـ��راز �( ,AH - 64D/Eأن �ظ��ر امل�لاح�ظ��ة)452 ,
طوافـــــة  CH - 47D/F, 62طــوافة  MH - 47E ,849طوافة UH - 60AوMH/ 694
 ,UH - 60L/Kو +70طوافة  MH/UH-60M, 592+طوافة �(UH-72Aأن �ظ��ر
املالحظة) 69 ،طوافة ( MH-47Gقيادة العمليات اخلا�صة).
التدريب 731 :كريــــــك �( TH-67أنظر املالحظة).A85-HO,
مالحظة:
ط��واف��ات االبات�شي (  AH-64Eغ��اردي��ان) يف مرحلة الإن�ت��اج الت�سل�سلي والعدد
املن�شود منها حالي ًا هو  690طوافة  AH-64Eمع حلول العام .2027وي�ستمر اقتناء
طوافات  UH - 60Mحتى و�صول العدد النهائي اىل 1033طوافة بالك هوك يف اجلي�ش،
و  960يف احلر�س الوطني و  142يف الإحتياط.
وهناك خطط لت�سليم اجلي�ش  452طوافة  CH-47Fت�شينوك بحلول العام ,2020
منها  120م�صنوعة حديثاً ,و 332يُعاد ت�صنيعها .وي�شمل الربنامج �أي�ض ًا  61طوافة
 MH-47Gمل�صلحة وحدات قوات العمليات اخلا�صة .طُ لب حتى الآن ما جمموعه 359
طوافة  UH - 72Aالكوتا وت�ستكمل عمليات الت�سليم .و�سيجري �سحب الطوافات
( TH - 67Aبل )206التي ت�ستخدم حالي ًا يف التدريب ،وحتل حملها  100من طوافات
.UH-72Aو�سيتم احلاق  155طوافة مبعايري جتارية بها من طراز .EC145
و�صيغ طلب من �أجل طائرات جديدة حتل حمل  .C-12وو�ضعت خطة القتناء 164
طائرة م�سرية  MQ-1Cغراي �إيغل.
يجري نقل نحو  40طائرة ليربتي  MC -12Wللمهمات اخلا�صة من القوات اجلوية
الأمريكية و�سيتم ت�شغيلها من قِبل اجلي�ش الأمريكي نياب ًة عن �سوكوم .حتت الطلب 6
طائرات .DHC8 -315
القواعد الرئي�سية :نحو  250من�ش�أة يف خمتلف �أنحاء العامل.

البحرية

العديد 323,900 :يف اخلدمـــــــــــة الفعلية ,زائد ًا  58,000يف االحتياط (الأرقام املجازة
حتى � 30أيلول�/سبتمرب .)2017
التنظيم العام:
هناك حالي ًا خم�سة �أ�ساطيل كالتايل:
الأ�سطول ال�ث��ال��ث (م�ق��ر ال �ق �ي��ادة ��س��ان دي�ي�غ��و ،ك��ال�ي�ف��ورن�ي��ا) �� -ش�رق املحيط
الهادىء(تابع لـ .) USPACOM
الأ�سطول الرابع (مقر القيادةميبورت ،فلوريدا) -جنوب املحيط الأطل�سي(تابع
لـ .) SOUTHCOM
الأ�سطول اخلام�س (مقر القيادة املنامة ،البحرين) -ال�رشق الأو�سط (تابع لـ
.) CENTCOM
الأ�سطول ال�ساد�س (مقر القيادة نابويل� ،إيطاليا)� -أوروبا (تابع لـ USEUCOM
).
الأ�سطول ال�سابع (مقر القيادة يوكو�سوكا ،اليابان) -غ��رب املحيط الهادىء
(تابع لـ .)USPACOM
�أهم القواعد� :أكرث من  900من�ش�أة ,يف خمتلف �أنحاء العامل.
الأ�سطول:
حامالت الطائرات:
 10فئة نيميتز.
مالحظة :قيد البناء �أُوىل حاملتي ط��ائ��رات من فئة ج�يرال��دف��ورد ,و�سيتم �إدخ��ال
�أُوالهما (�)CVN-78إىل اخلدمة يف ال�سنة املالية .2017وجرى طلب �سفينة ثالثة.
الغوا�صات احلاملة لل�صواريخ البالي�ستية:
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نورثروب غرومان ت�سلم البحرية االمريكية ال�صاروخ رقم  1000طراز AGM -88E
املوجّ ه وامل�ضاد للإ�شعاعات AARGM

 14فئة �أوهايو.
مالحظة :يجري تطوير غوا�صات من فئة كولومبيا .لتح ّل حم ّل الغوا�صات �أوهايو.
غوا�صات ال�صواريخ البالي�ستية املجنحة (كروز):
 4غوا�صات �أوهايو حموَّلة.
الغوا�صات الهجومية:
 )+ 10( 10+ 6+13فئة فريجينيا�( .أنظر املالحظة)
 3فئة �سي وولف.
 - 36فئة لو�س �أجنلو�س (كانت يف الأ�صل فئة من � ،62أنظر املالحظة).
مالحظة 4 :غوا�صات بلوك  I ، 6غوا�صات بلوك  IIو�أول  3غوا�صات من فئة بلوك III
فريجينييا �أدخلت يف اخلدمة ،و 5غوا�صات من فئة بلوك  IIIقيد االن�شاء �أو الطلب كما
وقع عقد ب�ش�أن  10غوا�صات بلوك  IVعلى عدة �سنوات (مبجموع  28حتى الآن) .وهناك
خطط لإ�ضافة �سل�سلة من  10غوا�صات بلوك  . .Vويجري وقف عمل الغوا�صات فئة
لو�س �أجنلو�س بالتوازي مع ت�سلم فريجينيا.
الطرادات:
 22تيكونديروغا م�سلحة ب�صواريخ موجَّ هة.
املدمرات:
 1+2زاموالت (�أنظر املالحظة)
� 62+14أرليه بيورك م�سلحة بال�صواريخ املوجهة (�أنظر املالحظة).
مالحظة :يجري �إدخال غوا�صة ثانية من فئة زاموالت وقطعة ثالثة قيد البناء14.
مدمرة �أرليه بيورك ،قيد البناء �أو حتت الطلب .و�ستحدد خطط فئة من  42+62قطعة.
الفرقاطات:
� 4 )-2( + 6 + 3سفينة قتال �ساحلي من فئة فريدوم (�أنظر املالحظة).
� 4 )-2( + 6 + 3سفينة قتال �ساحلي من فئة �إنديبندن�س (�أنظر املالحظة).
مالحظة :يجري بناء �سل�سلتني من فئة فريدوم و فئة �إندبندن�س ,وذل��ك ب�صورة
متوازية.وقد مت طلب  26فرقاطة باملجمل حتى الآن .و�سينتهي الربنامج عند ال�سفينةا
لـ  40من �ضمنها جمموعة �سفن حم�سنة يف حجم فرقاطة.و�ستحول �أول � 4سفن قتال
�ساحلي �إىل �سفن جتربة.
قوات حرب االلغام:
 11كا�سحة �ألغام فئة �أفنجر.
�سفن القيادة
�سفينتان فئة بلوريدج ,برمائيتان.
القوات الربمائية:
12++؟�سفينة �إنزال فئة �أمريكا(�أنظر املالحظة).
 8فئة وا�سب للإنزال جمهزة مبهابط للطوافات.
� 2+10سفينة حو�ض �إنزال فئة �سان �أنطونيو (�أنظر املالحظة).
� 4سفن �إنزال فئة هاربرز فريي.
� 8سفن �إنزال فئة ودبي �آيالند.
مالحظة :ج��رى طلب �سفينتي �إن ��زال �إ�ضافيتني م��ن فئة �أم�يرك��ا بت�صميم معدل
و�سل�سلة من � 11سفينة قيد الدر�س.
قيادة النقل البحري الع�سكري:
�أك�ثر من � 110سفن �أطقمها من املدنيني ولي�ست مكلفة مبهمات .وه��ي ت�ضم قوة
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الأ�سطول امل�ساعدة (� 42سفينة) و قوة النقل البحري (� 12سفينة نقل و�سفن �صهاريج)،
وبرنامج متو�ضع م�سبق (�أكرث من � 30سفينة).
مالحظة :قيد البناء � 12سفينة نقل �رسيع من فئة �سبريهيد ويجري ت�سليم � 3أحوا�ض
نقل فئة مونتفورت بوينت .وحتت الطلب �سل�سلة من � 6سفن تزويد بالوقود فئة T-AO
 ،205جون لوي�س.
طريان البحرية:
الطريان املعتمد على حامالت الطائرات
� 9أج�ن�ح��ة تعمل م��ن على ح��ام�لات ال �ط��ائ��رات .ي�ضاف �إل�ي�ه��ا ج�ن��اح دع��م تكتيكي
احتياطي .تت�ألف من الوحدات الرئي�سية الآتية:
�37رسب مقاتالت �ضاربة.
� 15رسب للحرب الإلكرتونية.
� 11رسب للإنـــذار املبـــــكر .
� 20رسب بحرية �ضاربة .
� 17رسب قتال بحري.
الطريان املعتمد على قواعد �شاطئية
(الوحدات الرئي�سية فقط)
� 15رسب دوري��ة بحرية يت�ألف كل منها من  15طائرة �أوري��ون  P-3Cو بو�سايدون
(�أ�سطول خمتلط).
�ســرب �إ�شارة وا�ستخبار يت�ألف كل منهما مـــن  3طــائـرات �أوريون .P-3B/C
�رسب ا�ستخبارات �إلكرتونية يت�ألف كل منهما من  8-7طائرات .EP-3E/UP-3B
�رسبان للدعم اللوجي�ستي يت�ألفان من طائرات غريهاوند .C-2A
� 3أ�رساب طوافات �ضد الألغام من طراز .MH-53E
�رسبان من طائرات الدورية امل�سرية.
قيادة التدريب يف طريان البحرية:
� 6أجنحــــة تدريـــب� 14 :رسب ًا من الطائرات.
�رسب جتارب طريان.
�رسبا طوافات تدريب.
احتياط طريان البحرية:
جناح جوي يعمل من على حامالت الطائرات ,يت�ألف من:
� 3أ�رساب �ضاربة من طائرات .F/A-18A
�رسب للإنذار املبكر.
�رسب حرب �إلكرتونية.
�رسب طوافات (.)HS-75
كذلك يت�ألف احتياط البحرية من:
� 7أ�رساب للدورية البحرية ,يت�ألف كل منها من طـائرات �أوريون  ,P-3B/Cو�رسب
للإنذار املبكر �ضمن مهمات مكافحة تهريب املخدرات يف منطقة الكاريبي� 11 ،رسب ًا
للدعم اللوجي�ستي تت�ألف من� C-9B (5أ��سراب) و  C-130هريكوليز (� 6أ��سراب)،
و�ســرب طوافات دعــــــم قتايل يت�ألـف مــــن طوافـــــات  ,SH-3H/UH-3Hو�رسبان
للبحث والإنقاذ يت�ألفان مـــــن طوافات .HH-60
جمموع الطائرات
(الأنواع الرئي�سية فقط العاملة يف اخلدمة الفعلية)
طائرات القتال 74 :طائرة  F/A-18A, 62طائرة  F/A - 18B, 682طائــــــــرة
 F/A - 18C, 74طائــــــرة  F/A - 18D, 865طائرة ( F/ F/A- 18Eبحلول نهاية
العام املايل.)6102
طائرات الهجوم االلكرتوين( EA-18G153,EA6B 80 :بحلول نهاية العام
املايل.)7102
طائرات الإنذار املبكر 67 :طائــــرة . /DE - 2C
طائرات الدورية البحرية /امل�ضادة للغوا�صات 154 :طائرة P-3C، 35+
�( P-8Aأنظر املالحظة).
طائرات النقل:
 34طائرة  C-2 ، 91طائرة  ,C -130 Tو�أنواع �أُخرى.
طائرات التدريب 05 :طائرة �( T - 44، 56/ 6-Tأنظر املالحظة) 812 ،طائرة
.54-T
الطوافات +275 :طوافة  + MH-60S, 002طوافة �( MH - 60Rأنظر املالحظة)،
130طوافـــــة  SA - 60B, 06طوافـــــة  SH - 60F, 84طوافة  HH - 60, 63طوافة
.MH - 53E
مالحظة :ي�ستدعي برنامج اقتناء طائرات � F - 35Cرشاء  260طائرة حتى العام
املايل� ،2019إال �إن مراجعة فر�ضت ملعرفة �إذا كان هذا الطراز ميكن ا�ستبداله بطائرات
�سوبر هورنيت وطنية ال�صنع وحم�سنة.
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وقد ب ــد�أ الإنتاج املت�سل�سل الوا�سع النطاق لطائرة التدريــب تك�ســان (,T-6A) 2-
والهدف هو  297طائرة لإحاللها حمل الطائرات .T - 34
بد�أ تنفيذ برنامج الطائرة البحرية متعددة املهمات  P-8بو�سايدون ,وهي ت�ستبدل
�أ�سطول طائرات الدورية البحرية احلالية  P-3Cو ,EP-3Eوقد جرى ت�سليم دفعة أ�ُوىل
من  53طائرة واخلطط املتعلّقة بهذه الطائرة تدعو �إىل �رشاء  117طائرة.
مت ادخال طائرة  E-2Dاملتطورة هوك �آي لالنذار املبكر وال�سيطرة يف اخلدمة.خطط
ل�رشاء  44طوافة طراز  CMV-22Bيف  2018لتحل مكان الـ C-2Aغريهاوند ملهام نقل.
 291طوافة ( MH-60Rبحلول عام  )2017قيد الت�سليم.
امل�سية MQ
جرى املوافقة على تطوير (مبعدل منخف�ض) طائرة نورثروب غرومان رّ
امل�سية غلوبال هوك هيل).
( - 4Cالن�سخة البحرية املحدّثة من الطائرة رّ
خطط لـ 68طائرة تريتون التي �ستخدم كملحقة بالطائرة  P-8بو�سايدون .كما ّمت
امل�سيالذي يُطلَق من حاملة طائرات لتنفيذ مهمات مراقبة
�إلغاء النظام اجلوي القتال ــي رّ
وق�صف( )UCLASSليح ّل حمله برنامج تطوير نظام تزود بالوقود جوي يطلق من
حاملة طائرات � MQ-25ستينغراي.
قيادة العمليات اخلا�صة البحرية :تعمل حتت قيادة :USSOCOM
كتيبة قتالية حلملة ع�سكرية
جمموعتا حرب خا�صة
 12فريق ًا بحري ًا  -جوي ًا  -بري ًا ( SEAL) (6يف االحتياط)
�رسبا زوارق خا�صة
� 3أ�رساب نهرية (واحد عامل ,واثنان يف االحتياط).
 6وحدات زوارق خا�صة
وحدتا مركبات لت�سليم .SEAL
االحتياط البحري 18 :طوافة HH-60Mللنقل والدعم الربي والبحري واجلوي.

حر�س ال�سواحل:

العديد :نحو  ,41,000زائ��د ًا نحو  7,000يف االحتياط  8500 ,موظف مدين(حتى
نهاية �أيلول .)2017
التنظيم العام :يخ�ضع �سالح حر�س ال�سواحل ع��ادة ل���وزارة الأم���ن الداخلي,
وي�صبح ب�إمرة �سالح البحرية يف زمن احل��رب .وله مقره يف وا�شنطن دي�.سي .وهو
مق�سم �إىل  10مناطق تغطي الواليات املتحدة 4 ,مناطق ,مبا فيها هاواي و�أال�سكا ,حتت
قيادة قائد منطقة املحيط الهادىء ,و 6مناطق حتت قيادة قائد منطقة املحيط الأطل�سي.
ي���ت����أل���ف �أ����س���ط���ول خ��ف��ر ال�������س���واح���ل م���ن ن��ح��و ��� 150س��ف��ي��ن��ة مل��خ��ت��ل��ف امل��ه��م��ات
ون��ح��و  2000زورق ,و 212ط���ائ���رات وط���واف���ات وع���دد م��ن امل���ط���ارات وامل���وان���ىء.
مالحظة :يدعو برنامج ديبووتر اىل جتديد وتو�سيع وا�سع النطاق ملوجودات حر�س
ال�سواحل .ومما يت�ضمنه الربنامج احل�صول على  3فئات من القطع البحري ــة وجرى
حتويل  14طائرة نقل � C-27Jسبارتان اىل حر�س ال�سواحل من �سالح اجلو ،و�ستزوَّد
مبعدات خا�صة لت�أدية مهمتها(رادارات بحث ،م�ست�شعرات �إلكرتونية )...بحلول
.2020

م�شاة البحرية:

العديد 185,000 :يف اخلدمة الفعلية و 38,500يف االحتياط(يف نهاية�أيلول �/سبتمرب
.)2017
التنظيم العام:
 3جمموعات قوات حمالت م�شاة بحرية
 4فرق بحرية
� 4ألوية حمالت م�شاة بحرية
 7وحدات حمالت م�شاة بحرية تت�ألف مما يلي:
 27كتيبة م�شاة.
 3كتائب دبابات.
 4كتائب م�شاة مدرعة خفيفة (.)LAV
 11كتيبة مدفعية 33 ,بطارية.
 4كتائب هجوم بري وبحري
 3كتائب هند�سة قتالية
4كتائب ا�ستطالع
كتيبتان للدفاع اجلوي.
احتياط:
تُ��ن����شر ق�����وات م�����ش��اة ال��ب��ح��ري��ة ع�����ادة حت���ت ا����س���م «وح������دات احل��م��ل��ة ال��ب��ح��ري��ة
( ,»)MEUsيف ك�����ل وح�������دة  2200ج�����ن�����دي ,وه������ي م�����ؤل����ف����ة م�����ن ال���ع���ن���ا��ص�ر
الآت�����ي�����ة :جم���م���وع���ة �إن���������زال ك��ت��ي��ب��ة ل���ل���ق���ت���ال ال����ب���ري��� ,س��رب ط�����واف�����ات (مي��ك��ن
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و�ضعت قيادة القوات البحرية الأمريكية �أمام التناف�س الدويل طلباً لت�صميم  20فرقاطة
جديدة لل�صواريخ املوجّ هة ) ، FFG(Xوقد حدد موعد توقيع العقود يف العام 2020

ت���ع���زي���زه���ا �أي���������ض���� ًا ب����ط����ائ����رات) ,وح������دة دع�����م خ����دم����ات ق���ت���ال���ي���ة ث����م ال���ق���ي���ادة.
لذلك ف�إن وحدة حملة م�شاة البحرية لها تركيب فريد من نوعه من حيث دمج عنا�رصها
الربية واجلوية بعنا�رص الدعم وك��ون كل ذلك حتت �إم��رة قائد واح��د  .وهناك حالي ًا 7
وحدات.
وق���ي���ادة ع��م��ل��ي��ات م�����ش��اة ال��ب��ح��ري��ة اخل����ا�����ص����ة( )MARSOCم��ك��ون م���ن ق��ي��ادة
العمليات اخلا�صة االمريكية؛ قوامها  2600ف��رد و  3عنا�رص م�ساعدة :فوج عمليات
خا�صة؛جمموعة دعم؛ م�شاة بحرية�،أفريقيا ،يف �أملانيا دعم ًا لقيادة �أفريقيا الأمريكية
(.)AFRICOM
املعدات:
الدبابات 483 :دبابة � M1A1أبرامز (مبا يف ذلك دبابات يف االحتياط والتخزين).
ناقالت اجلند 735 :عربة مدرعة مدولبة خفيفة «الف» (�ش ـتـى الأنــواع)240,
عربة ( LAV-A2ج��اري ت�سليمها) 004 ،عربة  .LVTP-7A1, 311-Mنحو 2200
عربة( M-ATV PARM/مقاومة للألغام حممية من الكمائن) .
املدفعية 489 :مدفع  M777A1مقطور ًا عـ  155ملم (جمموع املطلوب منها 511
مدفعاً) 140 ,مدفع  M-109عـ  155ملم ذاتي احلرك ــة هاوتزر.
مدافع الهاون 500 :عـ  81ملم 107 ,ملم.
الراجمات 42 :نظام .MLRS
�صواريخ م/د :تاو ,جافلني.
�صواريخ م/ط� 30,000 :ستينغر ,و� 79أفينجر.LAV-AD 16 ,
مالحظة�:أطلقت مناف�سة لبناء  16منوذج ًا لطائرات �ضمن برنامج عربات قتال
برمائية ليجري جتربتها خالل العامني املقبلني على �أن يتم اختيار الفائز بالعقود يف
.2018
طريان م�شاة البحرية(3 :نا�شط) �( 1 +إحتياط) �أجنحة جوية و  27,000رجل.
املعدات :الأرقام الفعلية هي كما يلي:
طائرات القتال:
� 10أ��سراب قتال/هجوم ,يت�ألف كل منها من  12مقاتلة  .F/A-18C/CNو10
طائرات . F-35B
�4أ��سراب قتال/هجوم تعمل يف جميع الأح��وال اجلـويـة ,كــل منـها يتـ�ألـف من 12
مقاتلة .F/A-18D
� 5+1أ�رساب هجومية كل منها يت�ألف من  20مقاتلة .AV-8B Plus
احلرب االلكرتونية� 4 :أ�رساب للحرب الإلكرتونية ي�ضم كل واحد منها  5طائرات
EA-6B
طائرات النقل� 3 :أ��سراب نقل�/صهريج تت�ألف من  12طائرة  KC-130Tعلى �أن
ت�صبح لها .KC-130J
جتارب وتقييم الت�شغيل� :رسب م�ؤلف من  MV-22، CH-53و .F-35B
الطوّافات:
�رسب نقل رئا�سي م�ؤلف من  11طوافة VH-3و 8طوافات  VH-60SوMV-22
�أو�سربي (�أنظر املالحظة).
� ( 1 + 16ست�صبح �� )1+18سرب للحموالت املتو�سطة ت�ضم  12طوافة MV-22
�أو�سربي.
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مالحظة� :سيجري العمل بـ  VMM-268و  VMM-364و  VMM-164يف نهاية
ال��ع��ام امل���ايل � 2016ست�ستتبع ب��ـ  VMM-362و  VMM-212يف ال�سنتني املاليتني
.2019-2018
� 9أ�رساب للحموالت الثقيلة تت�ألف من  8طوافات  CH-53Eلكل منها.
� 9أ��سراب هجومية و خفيفة ,يت�ألف كل واحد من  18طوافة  AH-1Wو  9طوافات
 UH-1Yلكل منها.
�أنظمة جوية م�سرية� 4:أ�رساب �شادو( 200مت �إقتناء  32نظام ًا يت�ألف كل منها من5
طائرات).
احتياط طريان م�شاة البحرية :يت�ألف من جناح واحد ويت�ضمن:
�س ــرب مق ــاتالت �ضاربةيت�ألف من طائرات .F/A-18A
�رسب مقاتالت للتدريب يت�ألف من طائرات .F-5E
�رسبي طائرات نقل�/صهاريج يت�ألفان من طائرات .KC-130T
�رسب طوافات هجومية خفيفة و�أغرا�ض عامة ,يت�ألف من طوافات .AH-1W
�رسب طوافات للنقل الثقيل ,يت�ألف من طوافات .CH-53 E
�رسب �أنظمة جوية م�سرية يت�ألف من �شادو .200
مالحظة:حتت الطلب  79طائرة ( KC - 130Jوج��اري الت�سليم) ،ي�ستمر �رشاء
املقاتلة � F-35Bستوفل مقابل عدد اجمايل من  340مقاتلة  F-35Bو  .F-35C 80خطط
للح�صول على  360طائرة �أو�سربي  MV-22وجاري الت�سليم .فيما يجري ت�سليم 160
طوافة �أغرا�ض عامة من ط��راز  UH - 1Yفنيوم حتى عام  .ٍ 2018ويجري �إنتاج 226
طوافة  AH - 1Zفايرب مبعدل تام ,حتى حلول نهاية العام  .2021ويدعو برنامج «البديل
للنــقل الثق ــيل» إ�ل ــى �إن ــتاج  200طوافة  CH - 53Kلتحل حمل �أ�سطول الطوافات CH -
 53Eابتدا ًء من العام .2019
�سالح اجلو
العديد 321,000 :يف اخلدمة الفعلية  69,000يف االحتياط ,و 105,700يف طريان
احلر�س الوطني( .حتى نهاية �أيلول �/سبتمرب .)2017
التنظيم العام :يت�ألف هيكل �سالح اجلو الأمريكي من القيادات الرئي�سية الثماين
الآتية:
 ق��ي��ادة القتال اجل���وي ,ت��ق��ود ك��ل امل��ق��ات�لات وط��ائ��رات ال��ه��ج��وم ,ال��ق��اذف��ات غريالنووية ,اال�ستطالع ,وطائرات ال�صهاريج� ,أي طائرات إ�ع��ادة التزويد بالوقود يف
اجلو.
 القيادة ال�ضاربة العاملية ,وهي م�س�ؤولة عن امل��وج��ودات ذات القدرات النوويةوالقاذفات بغري ق��درات نووية وت�صبح ب�إمرة �سرتاتكوم (القيادة ال�سرتاتيجية) يف
الأزمات �أو يف زمن احلرب.
 قيادة احلركية اجلوية. قيادة العتاد. قيادة الف�ضاء. قيادة العمليات اجلوية اخلا�صة. قيادة التثقيف والتدريب. قيادة االحتياط.عالوة على ذلك ،هناك قيادات �إقليمية م�ستقلة للقوات املن�شورة يف �أوروبا ()USAFE
واملحيط الهادىء ( )PACAFو�أفريقيا.

احلر�س اجلوي الوطني

ي�شتمل على �أ�رساب مقاتالت ،و�رسب قاذفات ،و�أ�رساب قيادة و�سيطرة ،و�أ�رساب
ا�ستطالع ،و�أ�رساب نقل جوي ،و�أ�رساب تزويد بالوقود جواً ،و�أ�رساب �إنقاذ ،و�رسب
تدريب ،و�رسب عمليات خا�صة.
القواعد الرئي�سية 94 :قاعدة كبرية و 120من�ش�أة �صغرية يف خمتلف انحاء العامل.
مالحظةّ :مت إ�جن��از �أول ��سرب عمالين من ط��ائ��رات  F - 35Aاليتنينغ  IIيف �آب/
�أغ�سط�س  ( 2016العدد امل�ستهدف  1763طائرة) .كما و�ضعت خطط لقاذفة �شبحية
جديدة (�.)B-SRLأطلقت مناف�سة لربنامج  T-Xالذي �سيجري مبوجبه �رشاء 350
طائرة تدريب جديدة متطورة لتح ّل حمل طائرات .T - 38وهناك  179طائرة بوينغ
ط��راز  KC - 46 Aبيغا�سو�س حتت الطلب لتح ّل بالتدريج حمل طائرات ال�صهريج
 KC - 135و  KC - 10وبد�أ العمل ب�إنتاج �أول طلب م�ؤلف من  19طائرة .وي�ستمر انتاج
ط��ائ��رات  C - 130 Jو  CC - 130Jو�سيتم اقتناء  32طائرة  AC-130Jغو�سرتايدر
احلربية بحلول ال�سنة املالية  2021من خ�لال حتويل طائرات  .MC-130Jويجري
ت�سليم  26 + 50طائرة � CV -22أُو�سربي من �أجل قيادة العمليات اخلا�صة� .أ�سطول
من  112طوافة انقاذ قتالية �HH-60Wسيتم اقتنا�ؤها لتحل حمل الطوافاتHH-60G
بايفهوك و�أطلقت مناف�سة لطوافة متو�سطة جديدة �ستحل حمل �أ�سطول طوافات
.UH - 1N
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جمموع ما يف حيازة �سالح اجلو الأمريكي
النوع

يف اخلدمة
الفعلية

يف
الإحتياط

يف احلر�س
الوطني اجلوي

�أ �سي  130ج

( 32بحلول) 2021

0

0

�ست�صبح 32

�أ �سي 130 -يو

17

0

0

17

�أ �سي 130 -دبليو

12

0

0

12

�أ � / 10 -أو �أ10 -

<---

283

>---

املجموع
283

 2( 62للإختبار)

0

0

62

� 1( 20إختبار)

0

0

20

ب 52 -هـ

58

18

0

76

�سي � 130 -إي /هـ/جي

145

102

181

428

�سي 17 -

187

14

12

213

ب1-ب
ب2-

�سي /20 -ب/هـ

7

0

0

7

�سي � 145 -أ

16

0

0

16

�سي � 146أ

18

0

0

18

�سي 21 -

34

0

21

55

�سي 32 -

4

0

0

4

�سي � 37 -أ

9

0

0

9

�سي / 40 -ب�/س

4

4

3

11

�سي  5 -م

 52يف مطلع 2018

�سي يف 22 -

52

46

0

0

46

�12( 32إختبار)

0

0

32

4

0

0

4

<---

16

>---

16

�إي � 9 -أ

2

0

0

2

�إي �سي  130 -هـ

14

0

0

14

�إي �سي  130 -جي�/س جي

0

�إي 3 -
�إي  4 -ب
�إي � 8 -سي

0

3

3

< ---املجموع > --236

-

236

ف � 15 -إي

< ---املجموع >219---

-

219

ف � 16 -سي/د

< ---املجموع >950---

-

950

ف � 15 -سي/د

ف 22 -

<----املجموع >183---

183

ف �35 -أ

<----املجموع >---+ 120

+120

�ست�صبح 20

 20قيد الت�سليم

هـ �سي 130 -ج
هـ �سي 130 -بي/ن

13

10

13

36

هـ هـ  60 -ج

67

15

17

99

ك �سي 10 -

59

0

0

59

ك �سي 135 -

167

67

180

414

م �سي 12 -

0

0

13

13

م �سي  130 -هـ

18

0

0

18

م �سي  130 -جي

37

0

0

37

ر �سي � 135 -س يو

5

0

0

5

ر �سي  135 -يف /دبليو

17

0

0

17

�آركيو 4 -

( 37بحلول )2017

0

0

37

ت � 1 -أ

178

0

0

178

ت 38 -

546

0

0

546

ت � 6 -أ

446

0

0

446

يو /2 -ت يو �2 -س

33

0

0

33

يو � -28أ

28

0

0

28

يو هـ  1ن

59

0

0

59

يف �سي 25 -

2

0

0

2

دبليو �سي 135 -

2

0

0

2

دبليو �سي 130 -

0

10

0

10

مالحظ��ة :ل��م تع ْد الق��وات الجوية األميركية تنش��ر معلوم��ات حول مخزونها م��ن الطائرات.
والجدول أعاله هو حصيلة إحصاءات رس��مية تع��ود إلى أواخر /2016مطلع  2017إضافة إلى
تحديثات من مصادر متنوعة.
الدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021

الأرجنتني

�أمريكا الالتينية

بريو
ت�شيلي

ا ألرجنتني
الربازيل

لرجنتني
ا أ

ر�أ�س الدولة ورئي�س
احلكومة :الرئي�س
�ألربتو فرنانديز

رئي�س جمل�س الوزراء:
�سنتياغو كافيريو

امليزانية العامة :الإي����رادات  110.4مليار دوالر ,النفقات  142.6مليار دوالر
(.)2016

الدفاع

وزير الدفاع:
�أغو�ستني رو�سي

وزارة الدفاع:

رئي�س هيئة الأركان
امل�شرتكة :اجلرنال
�أغو�ستني هامربتو �سيجا�س

فنزويال
كوبا

كولومبيا
املك�سيك

Ministry of Defence
Azopardo 250
1329 Buenos Aires
Argentina
Tel: +54 -1 -346 8800
Email: consulta@mindef.gov.ar

بيانات عامة
اال�سم الر�سمي :جمهوريـ ــة الأرجنتـني (.)Republica Argentina
امل�ساحة 3,761,274 :كلم 2ت�شمل جزر فوكالند (مالوين كما ت�سمّيها احلكومة
الأرجنتينية)� %13 ,أرا� ٍ��ض زراعية� %52 ,أرا� ٍ��ض ع�شبية (م��راعٍ ) %22 ,غابات%13 ,
جبال و�أنواع �أخرى.
ال�سواحل 4989 :كلم.
املطالب البحرية :املياه الإقليمية  22كلم ,املنطقة االقت�صادية احل�رصية  370كلم,
اجلرف القاري  200ميل بحري.
ال�سكان 45.6 :م��ل��ي��ون ن�سمة (مت��وز/ي��ول��ي��و  ,)2021م��ع��دل ال��ن��م��و ال�سنوي
( ,%0.91تقديرات  ,)2017نحو  97%من البي�ض( ,معظمهم من �أ���ص��ول �إ�سبانية
و�إيطالية),والباقون من امل�ستيزو والهنود و�أعراق �أخرى.
الدين %92 :كاثوليك %2 ,بروت�ستانت %2 ,يهود %4 ,ديانات �أخرى.
اللغة :الإ�سبانية (ر�سمية) ,الأملانية ,والإيطالية ,والفرن�سية.
ن�سبة املتعلمني.%98.1 :

بناء على الد�ستور ,يتمتع الكونغر�س الوطني ب�سلطة �أن يخول ال�سلطة التنفيذية
ب�إعالن احلرب وعقد ال�صلح ,ف�ض ًال عن ال�سماح بن�رش قوات �أجنبية على الرتاب الوطني
ون�رش قوات وطنية خارج الوطن.
الرئي�س ه��و ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل��ل��ق��وات امل�سلّحة ,وي�����س��اع��ده جمل�س ال��دف��اع الوطني
( .)CODENAويعمل وزي��ر ال��دف��اع على ر�أ����س ال��ه��رم ال�سيا�سي للدفاع الوطني,
وتخ�ضع له جلنة ر�ؤ�ساء الأرك��ان� .أما الأرك��ان العامة امل�شرتكة ,فهي اجلهة املن�سّ قة
التي ت�ساعد وزير الدفاع يف ق�ضايا ال�سرتاتيجية الع�سكرية ,ولكن لي�س لها �سلطة على
الأركان العامة للقوات امل�سلّحة الثالث ,التي تخ�ضع مبا�رشة للرئي�س من خالل وزير
الدفاع.
مالحظة :كُ�شف يف �أواخر  2007النقاب عن «كتاب �أبي�ض» حتت ا�سم «حتديث قطاع
الدفاع» .والوثيقة هذه تراجع الأ�سا�س القانوين للو�ضع الدفاعي ,ومتد بالتوجيهات
الرئي�سية لتحديث القوات امل�سلحة,.ويتوقَّع �أن يكتمل التحديث بحلول العام .2025
وقد �صدر يف ت�رشين الثاين/نوفمرب " 2009توجيه �سيا�سة الدفاع الوطني" .وهو
ي�صف ت�صور الأرجنتني الجتاهات الأمن العاملية والإقليمية ,ويح�سّ ن ال�سيطرة املدنية
على القوات امل�سلحة،وير�سي ه��دف �إقامة نظام دفاعي �إقليمي،ويعيد تهيئة خطط
الدفاع يف �ضوء فر�ضية �رصاع دفاعي.
القوى الب�شرية العاملة :حوايل (107,527للعام .)2018
القوات �شبه الع�سكرية 38,904 :درك 24,191 ,حر�س �سواحل� 32,664 ,رشطة
فدرالية ( .)2018تعمل جميعها ب�إمرة وزارة الداخلية.
اخلدمة االلزامية :القوات امل�سلحة قوات متطوعة/حمرتفة كلياً .وي�شغل القوات
امل�سلّحة �ضباط و�ضباط �صف حمرتفون ,بينما ين�ضم ذوو الرتب الأدنى مبوجب عقد
مدته عامان على الأقل.
ميزانية الدفاع :حوايل  3.2مليار دوالر (موازنة .)2018
مالحظة� :أعلن يف كانون الأول/دي�سمرب  2016عن برنامج بـ  40مليار دوالر ل�رشاء
معدّات تت�ضمّن على نحو �أ�سا�سي طائرات قتالية� ،سفن دورية ،وعربات اجلند املدرعة.
و�سيمول الربنامج بالكامل بقرو�ض خارجية حلظتها ميزانية .2019 - 2018
�إال �أنه مل يت ّم املوافقة على هذه القرو�ض ونتيجة لذلك �صدر قانون يف �آب�/أغ�سط�س

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 874.1 :مليار دوالر (تقديرات  ,)2016دخل الفرد 20,000
دوالر ,معدل النمو ال�سنوي .)2016(% -2.3
امليزان التجاري :الواردات  53.24مليارات دوالر .ال�صادرات  57.78مليار دوالر
(تقديرات .)2016
الدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021

اللواء الرابع املحمول جو ًا جزء من قوات التدخل ال�سريع يف اجلي�ش الأرجنتيني ،خالل
متارين  Malvinas - 35يف ت�شرين الثاين/نوفمرب 2017
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الأرجنتني
� 2017سمح ب�إعطاء قرو�ض عامة �صغرية ل�رشاء زوارق دورية للبحرية وطائرات T-+
 6Cللتدريب للقوات اجلوية و�أ�سلحة �صغرية للجي�ش.

القوات الربية

العديد :حوايل  ,59,079زائد ًا  9000موظف مدين (.)2018
التنظيم العام :ثالثة مقار قيادة ِفرَقية ذات م�س�ؤوليات �إقليمية وق��وة انت�شار
�رسيع ،وكلها ت�ض ّم وحدات عمالنية هي:
 فرقة اجلي�ش الأوىل :لواء مدرع ،لواءا �أدغال. فرقة اجلي�ش الثانية :ثالثة �ألوية جبلية فرقة اجلي�ش الثالثة :لواءان ميكانيكيان ولواء مدرع قوات االنت�شار ال�رسيع :لواء جموقل ،لواء ميكانيكي ،جمموعة قوات خا�صة.خارج التنظيم :قيادة بوينو�س �أير�س الع�سكرية غاري�سون :فوج م�شاة ،فوج خيالة،
فوج مدفعية.
الوحدات العمالنية:
فوج م�شاة
� 10أفواج م�شاة ميكانيكية.
فوجا مظليني.
� 3أفواج �أدغال
� 8أفواج جبلية
فوج هجوم جوي
� 9أفواج مدرعة
� 6أفواج مدرعة للإ�ستطالع
فوج مدفعية
وحدات الهند�سة 10 :كتائب  3 ،فيالق ،و�رسب هند�سة مدرع.
مالحظةّ :مت توقيع اتفاق مع الت�شيلي لإن�شاء ق��وة حفظ �سالم �أمريكية التينية
م�شرتكة« .» Cruz del Sur
املعدات:
دبابات القتال الرئي�سية(TAM-2C /TAM236 :متو�سطة) 5 ,طراز باتاغون
(خفيفة)  118 ,دبابة  SK105قان�صة للدبابات -26 .دبابة �(.AMX - 13سيجري
�سحبها من اخلدمة بالتدريج).
عـربات اال�ستطالع 47 :عربــة ُموَاغ 45 ,عربة  AML - 90, 9عربات غلوفر.
عربات امل�شاة القتالية وناقالت اجلند املدرعة 225 :عربـ ـ ـ ـ ــة TAM, 054
عرب ـ ـ ــة  M-113A1و �( M - 113A2أنظر املالحظة)22 ,عربة  M-577A1, 82عربة
M-548, 63عربة ِ.AMX
املدفعية� 70 :أوتوميالرا عـ  105ملم ،حوايل � 100شنايدر عـ  105ملم (خمزونة),
� 108سوفما�/سيرت  77/81عـ  155ملم مقطورة 24 ,مدفع عـ  MK -F3 AMXعـ 155
ملم ذاتي احلركة 20 ,مدفع  VCAعـ  155ملم ذاتية احلركة.
مدافع الهـاون 360 :مدفع عـ  120ملم 40 ,عربة حاملة مدافع ه��اون ط��راز TAM
 VCTM. 62عربة حاملة مدافع هاون طراز ( M-106عـ 120ملم).
راجمات �صواريخ 4 :بامبريو عـ  105ملم 20 .راجمات �( CP-30صواريخ عـ 105
ملم و  127ملم) (يجري ت�سليمها).
مدافع م/ط 21 :عـ  30ملم 8 ,عـ  35ملم ,ثنائية (�سكاي غ��ارد) 6 ,مدافع  L70عـ 40
ملم 220 .مدفع غاد  -بو  1عـ  20ملم.
�صواريخ م/ط RBS-70 (3 :بطاريات)
�أ�سلحة م/د موجهة :تاو( 2Aعلى �سيارا ت هامَر).
مدافع م/د :كارل غو�ستاف.AT4,M4
مالحظة� :أطلق حتديث برنامج  74دبابة  TAMمتو�سطة �إىل م�ستوى  .2Cويجري
حتديث كامل املخزون من عربات � M - 113A1إىل م�ستوى .A2
يجري �رشاء �أ�سلحة م/د كارل غو�ستاف و .AT4
اختريت بندقية برييتا  ARX200العتمادها يف الهجوم من خالل رخ�صة تطوير.
طريان اجلي�ش:
الطائرات 9 :طائ ــرات  OV-1 Dموهـوك ,طائرة  C - 212, 3طائرات مريلني .III A
طائرة مريلني  , ,IVAطائرتا توين �أوتر .طائرة �سي�سنا �سيتا�شن ,طائرة  B-80كــويــن
�إيــر ,طائرة �سابراليرن  75A, 4طــائــرات �سي�سنـا  5 ,702طائرات  T-41، 4طائرات
�سي�سنا غراند كارافان .208B/208
الطوافات 3 :طـوافــات � AS.332Lسـوبــر بومـا ,حوايل  50طوافة /UH - 1Hهُوي
 , 2طوافة بِل  5 ,212طوافات  SA - 315Bالما (للبحث والإنقاذ).
مالحـظـة :يجـ ــري رفع م�ستــوى الطوافات UH - 1Hلتكون يف م�صاف .HUEY2
مت توقيع عقد ��شراء  20ط��واف��ة ب��ل ج��ت راينجر 206B3 111م���ن الفائ�ض الإي��ط��ايل،
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�سيجري نقل  5منها �إىل قوات الدرك.
الدرك (حتت قيادة وزارة الداخلية):
اخلدمة اجلوية:
طــائرتا  PC-12, 5طائــرات  PC-6تيــربو بورتر ,طائرة  SA-226TCمرتو-
 ,2طائرتا بايرب  L-21كَ��بْ  ,طــائــرتــا �ســي�ســنا  ,206طائرة �سي�سنا ,337طائرتا
�سي�سنا ،150طائرتا �إ�سكويلو 6 ,طائرات �إكوريل ,طائرة . EC-135

البحرية

العديد( 26,861 :ابتدا ًء من كانون االول/دي�سمرب .)2018
التنظيم العام :قيادة عمليات بحرية ذات  4قيادات فرعية (قيادة الأ�سطول ,قيادة
طريان البحري ,قيادة الغوا�صات ,قيادة م�شاة البحرية) و 3مناطق بحرية.لدى قيادة
الأ�سطول يف بورتو بلغرانو فرقة مدمرات وفرقتا فرقيطات.
الأ�سطول:
املدمرات:
 4فئة �أملريانتي براون طراز (ميكو .)360H
الفرقاطات:
 6فئة �إ�سبورا (طراز ميكو .)140
 3فئة دروموند (طراز .)A69
الغوا�صات:
 1فئة �سالتا (طراز .)209/1200
 2فئة �سانتا كروز (طراز .)TR1700
القوات اخلفيفة:
زورق���ان هجوميان �رسيعان م�سلحان ب��امل��داف��ع فئة ان�ترب��ي��دا (ت�صميم لور�سن
.)TNC45
 4زوارق فئة باراديرو للدورية (طراز دابور الإ�رسائيلي).
زورقا دورية فئة بونتا موغوت�س.
القوات الربمائية:
قطعة نقل �رسيع متعددة الأغرا�ض (هريكيوليز).
 6زوارق �إنزال فئة  LCVPالأمريكية �سابقاً.
 8زوارق �إنزال �أخرى.
متفرقات� 3 :سفن للأبحاث وامل�سح الهيدروغرايف� 3 ,ســفن للن ــقل� ,سفينة �إمداد,
�سفينة �صهريج� 4 ,سفن دعم متعددة الأغرا�ض فئة بويرتوارجنتينو� 3 ,سفن متوين فئة
بونتا �ألتا ،كا�سحة جليد طراز �ألفريانتي �إيزار وثالث �سفن لدرا�سة املحيط.
مالحظة:يجري �إمت���ام �صفقة الق��ت��ن��اء � 4سفن دوري���ة عمالنية مبنية يف فرن�سا
(غوويند)  3منها يتم بنا�ؤها حديث ًا و�أخرى« ،الدروا» يجري نقلها (حالي ًا مقرت�ضة من
البحرية الفرن�سية) .وجرى الإ�ستغناء عن عرو�ض مناف�سة من ال�صني و�إ�سبانيا.
�أهم القواعد البحرية :زارات��ي ,مار دِل بالتا ,ا�سبورا,بورتو بلغرانو� ،أو�شويا،
ريو غراندي ،تريليو (طريان البحرية).
طريان البحرية:
العديد. 2000 :
التنظيم العام:
 قيادة تدريب طريان البحرية 10 :طائرات T - 34C - 1تريبو منتور؛ جمموعةا�ستطالع م�ؤلفة من طائرتي � B - 200Fسوبر كينغ �إير.

الغوا�صة  ARA SAN JUANفئة  SANTA CRUZتابعة للقوات البحرية الأرجنتينية
فقدت يف البحر منت�صف ت�شرين الثاين/نوفمرب 2017
الدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021

الأرجنتني
 قوة طريان البحرية رقم  :2اجلناح الثاين� :رسب م�ضاد للغوا�صات م�ؤلّف من 4طائرات  S - 2Tتريبو تراكر (واحدة قابلة للطريان) وطائرة  PL-6Aتريبو بورتر,
�لّـف من  6طوافات SH / UH-3Hو 4طوافات ASH-
و�رسب الطوافـ ـ ــات الثــان ــي م ؤ
� 3سي كينغ؛ اجلناح الثالث�� :سرب املقاتالت/الهجوم ال��ث��اين 10 :ط��ائ��رات �سوبر
�إتندار� ,رسب طوافات م�ؤلف من 4طوافات  AS - 555SNفينيك.
 قوة طريان البحرية رقم � :3رسب دع��م 3 :طائرات  F - 28م ك 3000؛ اجلناحال�ساد�س� :رسب دوري��ة م�ؤلف من  4طائرات � P - 3Bأوري��ون� ,رسب مراقبة بحرية:
طائرة  B - 200و 4طائرات � B - 200Mسوبر كينغ �إير.
مالحظة :مت��ت امل��واف��ق��ة على ��ش�راء  4ط��واف��ات  AS.565ب��ان�ثرلإح�لال��ه��ا حمل
الطوافات فينيك ولكن مل يتم الإعالن عن العقد .يت�ضمّن برنامج ال�رشاء الذي �أعلن عنه
يف كانون الأول/دي�سمرب  2016طائرتي  C-295Wلطريان البحرية.
جرى احل�صول على  5طائرات �سوبر اتندارد من فائ�ض البحرية الفرن�سية .جرى
�إطالق برنامج لإعادة طائرات  P-3Bلو�ضعية الطريان.

م�شاة البحرية

العديد.5000 :
املعدات:
عربات القتال املدرعة 13 :عربة  ERC-90, 11عربـة  LVTP-7, 31عربة LARC-
 5, 42عربة بانهارد 24 ,عربة هاَمر.
املدفعية 12 :مدفع �أوتو ميالرا عـ  105ملم 6 ,مدافع هاوتزر  M114عـ 155ملم20 ,
مدفع هاون عـ  81ملم .
�صواريخ م/ط� 6 :أنظمة .RBS - 70
مدافع م/ط 4 :مدافع  L70من عيار  40ملم.
�أ�سلحة م/د 76:من طراز ، AT-4كارل غو�ستاف.
مالحظة� :أعلنت خطط لتنظيم و ت�شغيل نظام دف��اع �ساحلي ب�صواريخ MM.38
�إكزو�سيت م�ضادة لل�سفن.
حر�س ال�سواحل :يخ�ضع ل��وزارة الداخلية و�أعلن عن خطط مبدئية يف ك/2يناير
 2018لنقله �إىل �سيطرة البحرية .ول��دي��ه  28زورق دوري���ة كبرية و 12زورق دوري��ة
�صغرية ,و 53زورق دوري��ة �ساحلية ,و 3قطع بحرية للتدريب ,وقاطرتان و 23وحدة
م�ساعدة �أ�صغر حجماً .ولديه �أي�ض ًا وح��دة ط�يران ملهمات الدورية والبحث والإنقاذ
تت�ألف م��ن  5ط��ائ��رات افيوكار  C-212 ( 3للدورية البحرية و 2للنقل) ,وطوافتي
� SA.330Iســوبــر بــومــا ,طوافة  H225و 5طوافات �شفايتزر  ,300Cو 4طوافات
 365N-ASدوفان .وطوافتي � AS.355NPإكيوريل.
مالحظة :حت��ت ال��ط��ل��ب  4زوارق ���ش��ال��داغ ل��ل��دوري��ة ال����سري��ع��ة م��ن الأح���وا����ض
الإ�رسائيلية والت�سليم جارٍ.

�سالح اجلو

العديد.)2018( .20,376 :
التنظيم العام:
�أربع قيادات :العمليات اجلوية ,الأفراد ,املناطق اجلوية والتجهيزات.
 ال���ل���واء اجل���وي الأول (ال��ن��ق��ل وال��ب��ح��ث والإن����ق����اذ)� 3 :أ���س��راب م��ن ط��ائ��راتالنقل 5 :ط��ائ��رات  ,C - 130 Hط��ائ��رة  ,L - 100 - 300ط��ائ��رة  ,C - 130Bطائرتا
� ,KC - 130Hرسبان م�ؤلفان من  5طائرات فيلو�شيب � F - 28 MK 1000, 5أ�رساب

ت�سلمّت مدر�سة الطريان احلربي يف القوات اجلوية الأرجنتينية �أول  4طائرات تدريب
من �أ�صل  12طراز T-6C+TEXAN
الدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021

نهاية العام � 2017أعلن عن برنامج خا�ص ب�شركة ال�صناعات اجلوية الأرجنتينية
ل�صيانة و�إعادة ت�أهيل  4طائرات  P - 3B ORIONعائدة لطريان البحرية

م�ؤلفة من  4بوينغ  ,320C - 707جمموعة للحرب الإلكرتونية (طائرة لريجيت )35A
 الل ــواء اجل ــوي الثانـي (اال�ستطالع وامل��راق��ب��ة) 3 :لريجي ــت ��( ,35Aسرب�إرتباط) � 4سي�سنــا � ,182رسب نقل من  8طائ ــرات ( 600/F - 27 MK400لي�ست كلها
يف اخلدمة).
 اللواء اجلوي الثالث (املهمات التكتيكية) :حوايل  39طائرة  IA - 58Aبوكارا.(يف اخلدمة عدد قليل منها فقط).
 اللواء اجلوي الرابع( :التدريب والبحث والإنقاذ يف اجلبال) 18 :طائرة IA - 63بامبا  II, 3طوافات  SA - 315Bالما  ,وطائرتا �سي�سنا ،182و�رسب تدريب على حركات
بهلوانية جوية م�ؤلف من  7طائرات  IA - 63بامبا .2
 اللواء اجل��وي اخلام�س( :املهمات ال�سرتاتيجية والتكتيكية ,الدفاع اجل��وي):طائرات  A- 4AR/OA-4 ARفايتنغ هوك ( 3فقط قابلة للطريان)  ،وطائرتا �سي�سنا
 182و 5طائرات �إيركوماندر.
 اللواء اجلوي ال�ساد�س:حالي ًا بدون طائرات.ال��ل��واء اجل��وي ال�سابع( :املهمات التكتيكية والبحث والإن���ق���اذ) 13 :ط��واف��ة بِل
�( 412EP/412/212أنظر املالحظة) .و  2مي  10 ،17 -هيوز .500D
ا للــواء اجلـوي التا�سع (النقل) 8 :طائرات  DHC - 6توين �أُوت��ر 4 ,طائرات �ساب
.340B
التدريب :عدد من طائرات توكانو  .EMB-312و  9طائرات  G120و T-6C +4
تك�سان �( IIأنظر املالحظة) و  8طائرات تكنام � P2002JFسيريا.
جمموعة امل�سح اجلوي وال�سيطرة 6 :رادارات .TPS-43
�صواريخ م/ط 3 :روالند.
مدافع م/ط 10 :بطاريات ذات  86مدفع ًا من عيار  20ملم وبطارية من مدفعني من
عيار  35ملم.
املوجودات الف�ضائية :يجري بناء �ساتل ثالث للمراقبة الدقيقة من قِبل القوات
اجلوية.
القواعد اجلوية الرئي�سية :ك���وردوب���ا ,ك���وم���ودورو ري��ف��اداف��ي��ا� ,إل��ب��ال��وم��ار,
ريكونكي�ستا ,ريوغاليغو�س ,تانديل ,مار دي البالتا ،مورون ،فيال رينولدز ،خو�سيه
ياز� ،إلبومرييلو ،مارامبيو.
مالحظةّ :مت احل�صول على  4طوافات بيل  412EPيف ك/1دي�سمرب .2017
جرى ت�سليم  3رادارات مراقبة جوية ثالثية الأبعاد من طراز  INVAPوحتت الطلب
 6رادارات �أخرى .
وقد ان�ضمت الأرجنتني اىل برنامج طائرات النقل  KC-390يف اطار خطط م�ستقبلية
ل�رشاء  6طائرات.
�أعلن عن خطط مبدئية لربنامج �إعادة حتديث �سيعيد �صالحية  12طائرة A-4AR/
 OA-4ARفايتينغ  -هوك�س.
قيد الطلب جمموعة �أوىل م��ن  3ط��ائ��رات هجوم خفيف ت��دري��ب بامبا  IIIوهناك
مباحثات ب�ش�أن ا�ستتباعها ب�إنتاج ت�سل�سلي.
ّمت احل�صول على املجموعة الأوىل من طائرات  T-6C+تاك�سان  IIاملتطوّرة للتدريب
يف  2017هناك خطط ل�رشاء  12طائرة.
يجري �إن�شاء ��سرب للطائرات امل�سرية يف كاميكال وعلى الأرج���ح �سيتبع اللواء
اجلوّي الثاين
حتت الطلب �أنظمة �صواريخ م /ط ( RBS - 70NGالعدد غري معروف).
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لل�سيطرة على منطقة الأمازون .ويوفر ال�ساتل املزدوج الإ�ستخدام �صالت بني Xband
(ع�سكري) و ( ka -bandمدين).
�إجمايل القوى الب�شرية العاملة :نحو . 300,000
القوات �شبه الع�سكرية( 243,000 :قوة الأمن العام).
اخلدمة االلزامية� 12 :شهر ًا (انتقائية).
ميزانية الدفاع 100.6 :مليار ريال(حوايل  30.58مليار دوالر )( ،م�سودة ميزانية
 ،)2018ت�شكل  % 1.3من الناجت املحلّي.

القوات الربية

ر�أ�س الدولة ورئي�س
احلكومة :الرئي�س
جايري بول�سونارو
وزارة الدفاع:

وزير الدفاع :اجلرنال
ولرت �سوزا براغانتو

رئي�س هيئة الأركان
امل�شرتكة للقوات
امل�سلحة  :اجلرنال
را�ؤول بوتيلو

Ministry of Defense Building
Esplanada dos Ministerios
Bloco Q
70049 Brasilia, DF
Brazil
Tel: +55 -61 -3312 -4000

بيانات عامة
اال�سم الر�سمي :جمهورية ال�برازي��ل الفيدرالية (do
.)Brasil
امل�ساحة 9,272,614 :كلم� %8 ,2أرا� ٍ��ض زراعية %19 ,م��راعٍ  %67 ,غابات ,و%6
Fedrativa

Republica

�أنواع �أخرى.
ال�سواحل 7491 :كلم.
املطالب البحرية :املياه الإقليمية  22كلم ,املنطقة االقت�صادية احل�رصية  370كلم,
اجلرف القاري  200ميل بحري.
ال�سكان 214 :مليون ن�سمة (متوز/يوليو  ,)2021معدل النمو ال�سنوي%0.73
(تقديرات  ,)2017نحو  %55من ال�سكان من �أ�صل �أوروبي ,نحو  %38خليط �أوروبي,
�سود �أو هنود �أمريكيون %6 ,تقريب ًا من ال�سود % 1 ,من �أعراق �أخرى.
الدين %68 :كاثوليك.
اللغة :الربتغالية (ر�سمية) ,والإ�سبانية والإنكليزية والفرن�سية.
ن�سبة املتعلمني.%92.2 :
االقت�صاد
�إجمايل الناجت املحلي 3.141 :تريليون دوالر (ت��ق��دي��رات  ,)2016دخ��ل الفرد
ال�سنوي  15,200دوالر ,معدل النمو احلقيقي (% -3.6تقديرات .)2016
امليزان التجاري :الواردات  139.4مليار دوالر ,ال�صادرات  184.5مليار
دوالر (تقديرات .)2016
امليزانية :الإي���رادات 646.4 :مليار دوالر ,النفقات  664.4مليار دوالر
(تقديرات .)2016

العديد :نحو � 200,000إ�ضافة �إىل  10,000موظف مدين (.)2017
التنظيم العام :ت�سيطر قيادة اجلي�ش على  8ق��ي��ادات ع�سكرية �إقليمية كما يلي:
ال��ق��ي��ادة اجلنوبية (ب��ورت��و ال��ي��غ��ري) ,ق��ي��ادة بالنلتو (ب��رازي��ل��ي��ا) ,ق��ي��ادة الأم���ازون
(م��ان��او���س) ,القيادة ال�رشقية (ري��و دي ج��ان�يرو) ,ق��ي��ادة اجل��ن��وب ال�رشقي (�ساو
باولو) ,قيادة ال�شمال ال�رشقي (ري�سيف) ,القيادة الغربية (كامبو غراندي) ،القيادة
ال�شمالية(بيليم).
وحتت هذه القيادات هناك ما جمموعه  25لواء ( 1فر�سان م��درع 4 ،فر�سان م�ؤللة
(�سيارات مدرعة) 1 ،م�شاة مدرع 8 ،م�شاة م�ؤللة 6 ،م�شاة للأدغال 2 ،م�شاة خفيفان1،
م�شاة حدود ،لواء م/ط ،لواء مظليني ،لواء قوات خا�صة ،قيادة مدفعية وط�يران3 ،
قيادات فرق مدفعية ،قاعدة دعم لوجي�ستي.
مالحظة :تدعو ا�سرتاتيجية الدفاع الوطني اجلديدة �إىل �إعادة تنظيم جزء كبري من
وحدات اخلط الأول يف اجلي�ش كقوة رد �رسيع.
املعدات:
دبــابـات القتــال الرئي�ســية 39 :دبـابة ليوبارد �( 1A1 -أنظر املالحظة) 022،دبابة
ليوبارد �( 1A5أنظر املالحظة) 83 ,دبابة ( M -60A3يف الإحتياط).
�سيارات مدرعة 409 :كا�سكافيل .EE-9
ناقالت اجلند� 224 :أروت��و  EE-11, 22طراز  ,M-59و 584طراز + M113 ، 300
غاراين ( VBTP-MTيجري ت�سليمها ،اظر املالحظة).
املدافع 342 :مدفع  M101A1و 14مدفع  LG1عـ  105ملم 92 ,مدفع  M 114A1عـ 155
ملم هاوتزر.
مدافع الهاون 85 :مدفع  K6A3عـ  120ملم 217 ,مدفع  M30عـ  107ملم.
الراجمات 3 :بطاريات �أ�سرتو�س ( .لكل واحدة  6قواذف) (يجري ت�سليمها)(�أنظر
املالحظة).
مدافع عدمية االرت��داد 300 :مدفع عـ  57ملم و 106ملم , .وقيد الطلب  150مدفع
�أالك عـ  84ملم.
�أ�سلحة م/د� :إريك�س.
مدافع م/ط 34:مدافع م/ط غيبارد  2A1ذاتية احلركة 240 ،عـ  40ملم 35 ,ملم,
 57ملم ,و 90ملم.
�صواريخ م/ط 13 :نظام فيال للدفاع اجلوي ,ومي�سرتال ،و�إيغال.
مالحظة :مت تفعيل نظام ال�سيطرة على احل��دود املتكامل �سي�سفرون يف ت�رشين
الثاين/نوفمرب .2014
مت احل�صول على 128دبابة ليوبارد  1A1و  240دبابة  5A1من الفائ�ضني البلجيكي و
الأملاين ،لكن بع�ضها فُكك لإ�ستخدامه كقطع غيار.يجري تنفيذ برنامج عربة قتال مدرعة
( )6×6غ��وراين ,لتحل يف نهاية الأم��ر حمل العربات �أوروت��و.و قيد الطلب  16منوذج

الدفاع

يف � 12أيلول�/سبتمرب  ,2013جرت ر�سمي ًا املوافقة على «كتاب �أبي�ض»
ب�����ش���أن ال��دف��اع ال��وط��ن��ي ،ف�ض ًال ع��ن �سيا�سة دف���اع وط��ن��ي منقحة ووث��ائ��ق
�سرتاتيجية دفاعية وطنية حتدد املهمات الرئي�سية للم�ؤ�س�سة الع�سكرية.
كما �أن الكتاب الأبي�ض يطرح برناجم ًا طويل املدى (« بالنو برازيل )»2022
لتحقيق عدد من الأه��داف ال�سرتاتيجية الوطنية ذات ال�صلة بالدفاع ،منها
حت�سني قدرات القوات امل�سلحة و حتقيق اكتفاء ذاتي تكنولوجي.
املوجودات الف�ضائيةّ :مت و�ضع �ساتل للدفاع والتوا�صل اال�سرتاتيجي
يف امل��دار يف �أي��ار/م��اي��و  2017و�سلح ب�صاروخ �آري���ان  5و�أ�صبح عمالني ًا يف الدفعة الأوىل من  6عربات مدرعة  Guarani UT -30BPمع برج ومدفع عيار  30ملم يدار عن بُعد،
ت�سلمّها لواء املُ�شاة امل�ؤلل يف اجلي�ش الربازيلي منت�صف العام 2017
متوز/يوليو .و ّمت االعالن عن برنامج �إ�ضايف ل�ساتل مراقبة والبحث واالنقاذ
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الربازيل
مبدئ ـ ــي و  187قطعة والت�سليم جارٍ.وهناك �إطار عقد على مدى عدّة �سنوات يت�ضمن
 1580عربة �إ�ضافية بـ  4جمموعات ليتم الت�سليم يف � .2035ألغيت خطط ب�ش�أن ن�سخة
مُ�ستقبلية ( )8x8جمهّزة مبدافع عـ  105ملم وا�ستبدلت لعربات  6x6جمهزة مبدافع عـ
 90ملم .واختريت �رشكة «�آفيكو للآليات الدفاعية يف برنامج �رشاء  1200عربة مدرعة
خفيفة ( )4×4ببناء حملّي بدء ًا مبجموعة �أوىل من  186عربة .ويتوقع �أن يوقع العقد يف
منت�صف .2018
يجري حتديث كامل �أ�سطول ع��رب��ات � M - 113إىل م�ستوى M - 113 A2MK1
ويجري اعادة ت�سليمها .كما يجري ت�سليم  18عربة �أ�سرتو�س  MK6 11اخلا�صة بنظام
ال�صاروخ �سطح � -سطح �أ�سرتو�س الذي يبلغ مداه  300كلم وقطع �أخرى مت�صلة ( 3
بطاريات) �ضمن (برنامج �أ�سرتو�س .)2020
يجري �رشاء  32مدفع  M109A5عـ  155ذاتي احلركة هاوتزر من فائ�ض الواليات
املتحدة و�سيت ّم حت�سينها �إىل م�ستوى  + M109A5على �أن يبد�أ الت�سليم يف � 2019إ�ضافية
يف الربازيل.و�ستح ّل هذه الأنظمة حم ّل مدافع  M108عـ  105ملم الـ  72ذات��ي احلركة
التي ّمت �سحبها من اخلدمة .ويجري احل�صول على  20مدفع هاوتزر مقطور عـ  155ملم
 M198و  M577A2 20و  M88A1 6من الفائ�ض االمريكي.
طريان اجلي�ش :قيادة ت�رشف على � 5أ�رساب طوافات ت�ضم ما جمموعه  34طوافة
 AS.565Kبانرث (�أنظر املالحظة)  41 ،طوافة �إ�سكيلو  AS350L-1, 02طوافة فينيك
( AS550ملهمات اال�ستك�شاف والهجوم واالقتحام اجلوية) ,و  4طوافات بالك هوك
�( S-70أنظر املالحظة) و 8طوافات  AS.532UEكوغار للبحث واالنقاذ للنقل اخلفيف
ومهمات الدعم اللوجي�ستي من مانو�س يف الأم��ازون ،وطائرات  H225Mالتي يجري
احل�صول عليها.
مالحظــة :يجري ت�سليم  16طوافة � H225Mسوبر كوغار (� EL - 725سابقاً) .وقد
�أُعيد جتديد الطوافات بانرث وحتديثها حتت �إ�سم  .K2 PANTERAو�سينظم عن�رص
جناح �إبتدا ًء من � 2019سي�ضم  4طائرات نقل � C-23+شريبا من الفائ�ض الأمريكي.

القوات البحرية:

�أنهت الربازيل وبريطانيا مباحثات ل�شراء �سفينة الإنزال  HMS OCEAN LPHمن فائ�ض
البحرية امللكية ،و�سيطلق عليها  ATLANTICOحلظة �إلتحاقها ب�سالح البحرية الربازيلي

نا�سيمينيتو 8 ,مراكب للم�سح�,سفينة لدرا�سة املحيطات� ،سفينة �صهريج� ,سفينة
مراقبة� ,سفينة نقل نهري� ,سفينة �إنقاذ غوا�صات� 5 ,سفن رعاية منارات عائمة� 5 ,سفن
م�ست�شفى� ,سفينة تدريب� 5 ،سفن قاطرات.
مالحظة� :سيت ّم بناء  4غوا�صات �سكوربني مب�ساعدة فرن�سية ويتوقع الت�سليم يف
 .2023 - 2020كما �أن فرن�سا �ستقدّم م�ساعدة لت�صميم غوا�صة هجومية ت�سيرّ بالطاقة
النووية .وهناك خطة ب�ش�أن �سل�سلة جديدة من  4فرقيطات تامانداري فيما �سي�ست�أنف
العمل بقطعة �إ�ضافية ( �إزاحة  500طن)  MACAEخالل  .2018ويجري بناء  16زورق
دورية (فئة مارلني)،ويجري در�س برنامج اقتناء �سل�سلة من �سفن الدورية العمالنية
يف امل ُ�ستقبل .جرى احل�صول على حاملة طوافات (�أو�شن � Hnsسابقاً) من الفائ�ض
الربيطاين وجرى �إدخالها اخلدمة ب�إ�سم � BBBأتالنتيكو (.)A-140
مت احل�صول على � 4سفن (مر�ساة ،حمولة ،قطر ،توريد) م�ستعملة يف م�شغل خا�ص
يف .2017
طريان البحرية:
��س�رب م��ق��ات�لات/ه��ج��وم ي��ت أ���ل��ف م��ن  19ط��ائ��رة  AF - 1و 3ط��ائ��رات AF - 1A
�سكايهوك 3( .عمالنية �إبتدا ًء من مطلع � 5 .)2018أ�ســراب طوّافــات تت ـ�ألـ ــف مــن 18
طوافات  HB- 350 BAو AS-335F, 6 8ط��راز �سوبر بوما  AS-322F, 6طـراز
�سيهوك  S-70B, 16بِل جت ران ــجر � 206B-III, 8سوبر لينك�س ،MK21B
مالحظة :يجري ت�سليم  16طوافة �سوبر كوغار (� )EC - 725سابقاً .تقوم �إمرباير
بتحديث وجتديد  3طائرات �سكايهوك  ، AF-1و 3طائرات �سكايهوك � AF-1Aإىل
م�ستوى ( AF-1Bمبقعد واحد) و ( AF-1Cمبقعدين) فيما ّمت �إلغاء باقي الأ�سطول.
و ّمت ��شراء  8طائرات C-1Aتريدر من الفائ�ض الأمريكي ,و�سيجري حتديث  4منها
(م�ستوى  KC-2توربو ترايدر) يف .2021
م�شاة البحرية:
العديد.15,600 :
�أ�سطول قوات م�شاة بحرية:
  3كتائب م�شاة بحرية معزَّزة. كتيبة دبابات. كتيبة دعم. كتيبة قوات كوماندو�س خا�صة كتيبة مدفعية. -كتيبة هند�سة.

العديد( 65,000 :مبا يف ذلك م�شاة البحرية) بينهم  3000جمند �إلزامي.
الأ�سطول:
حامالت طائرات:
احلاملة �ساو باولو (فو�ش الفرن�سية �سابق ًا غري عمالنية� ،سيت ّم وقفها عن العمل).
الفرقاطات:
 2من فئة ( Greenhalghفئة برود�سورد بريطانية �سابقاً).
 6فئة نيتريوي ( 4منها ملكافحة الغوا�صات ولأغرا�ض عامة).
الفرقيطات:
 3فئة �إنهوما.
 1فئة باروزو (طراز �إميهوما معدل).
 3فئة �أمازونا�س (زوارق دورية عمالنية).
الغوا�صات:
 4غوا�صات فئة توبي (طراز .)1400/209
غوا�صة تيكونا (الطراز املعدل .) 1400/209
القوات الربمائية:
�سفينة انزال باهيا ( LPDفرن�سية �سابق ًا فئة �سريوكو)
�سفينة �إنزال دبابات ماتو�سو مايا (�أمريكية �سابق ًا فئة نيوبورت).
�سفينتا �إنزال دبابات فئة غار�سيا دافيال.
�سفينتا حو�ض �إنزال �سفن فئة �( CEARAأمريكية �سابق ًا نوع طوم�ستاون).
� 3سفن �إنزال لأغرا�ض عامة.
 6زوارق �إنزال متو�سطة.
القوات اخلفيفة:
1 + 2قِطَ ع دورية عمالنية فئة �( MACAEأنظر املالحظة).
 12قارب دورية فئة غراخاو.
فرقيطة فئة كابوكلو �إمربيال مارينريو �سابقاً.
 6زوارق �إنزال فئة برياتيني.
 4فئة براكاو (كانت كا�سحات �ألغام).
 3فئة روراميا (للدورية النهرية).
 2فئة بيدرو تيك�سيريا (للدورية النهرية).
قوات حرب �ألغام:
 6كا�سحات �ألغام �شاطئية فئة �أراتو.
متفرقات و�سفن م�ساعدة:
مت بنا�ؤها يف الربازيل
�أول ثالثة �أق�سام رئي�سية للغوا�صة  S-40 RIACHDELOمن فئة ّ ،SCORPENE
فئة
��ب
ي
��در
ت
�سفن
3
��ة),
ل
��د
ع
��
م
��ت�يروي
ي
��
ن
(
��ل
فرقاطة ت��دري��ب فئة ب��رازي
مب�ساعدة تقنية فرن�سية مطلع العام  ،2018وهي الغوا�صة الأوىل من �أ�صل  4غوا�صات �سيت ّم بنا�ؤها
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ت�سلم �سالح اجلو الربازيلي طائرتني طراز  C-295 SARخالل العام 2017

 كتيبة معدات برمائية.قوة خا�صة بنهر الأمازون م�ؤلفة من كتيبة �أدغال.  7جمموعات �أمن قواعد م�ستقلة. كتيبة قيادة و�سيطرة.  3قواعد امل�شاة البحرية. كتيبة دفاع جوي. �رسية دورية بحرية.املعدات:
عربات القتال املدرعة 17 :دبابة خفيفة من طراز  SK-105A2كورا�سيري 30 ,ناقلة
جنود  M113، 41عربة برمائية  ,AAV-7 A1و 12عربة برمائية �(.LVTP-7A1أنظر
املالحظة) و 30عربة بريانيا .)III (8×8
املدفعية 18 :مدفع ًا خفيف ًا طراز  L118عـ  105ملم ,و 7مدافع هاون عيار  120ملم ,و6
مـدافع م/ط عـ 40/70ملم ،بطارية �أ�سرتو .MK3
�صواريخ م/ط :مي�سرتال.
�أ�سلحة م/د موجهة :نظام ال�صاروخ م/د بيل (.)BILL
�أهم القواعد :بيليم ,الداريو ,ناتال ,ريو دي جنريو ,اراتو (�سلفادور) ,ناتال ريو
غراندي دو �سول ,والقاعدة اجلوية التابعة للبحرية �ساو بيدرو دي �ألديا.
مالحظة :قيد الطلب  26عربة برمائية � AAV-7A1إ�ضافية وج��اري الت�سليم منذ
�أواخر  .2017جرى حتديث  M113اىل م�ستوى . MB1

�سالح اجلو

العديد( 68,000 :منهم  3500جمند)�.سي�صبح العدد .50,000
التنظيم العام :يخ�ضع �سالح اجلو الآن لقيادة جوية تابعة لوزارة الدفاع ومنظمة
يف �أرب��ع قيادات عامة ,هي القيادة العامة للعمليات اجلوية ,والقيادة العامة للدعم،
وقيادة التجهيز ،والقيادة العامة للموظفني.
املوجودات الإجمالية (الأنواع الرئي�سية) 56 :طائرة  F-5M, 35طائرة AMX
 (A-1M) ، 51طائ ـ ــرة (�( EMB-145 SA)-R-99Aإن���ذار مبكـر) 3 ,طائـرات
 R-99B (EMB-145-RS), 9ط��ائ��رات �أوري���ون (ASW/MP) P - 3AM، 12
ط����ائ����رة( EMB-110A/B) C/RC-95, 61طائـ ـ ــرة C-97 (EMB-120), 4

ط���ائ���رات EU-93A (HS - 800PX), 41ط��ائ��رة  ,C-130E/Hطائرتا
( KC-130Hللتزويد بالوقود ج���واً) ,طائرة )VC-1A (Airbus A319
للنقل الرئا�سي3 + 21 ،طائ ـ ـ ـ ــرة  3+C-105A (592-C) (3منها خم�ص�صة
لأغرا�ض البحث والإنقاذ �أنظر املالحظة) 21 ,طائرة A59-P (EMB-110
معدلة) 10 ,طائ ــرات  ERJ-145, 11طائرة ( C-98كارافان �( +10 ,)2أنظر
املالحظة) طائرات  63-H(AH225كاراكال) 12 ,طوافة ( AH-2مي )35 -
هجومية 12 ،طوافة  UH-60Lبالك هوك 99 ,طائرة � A-29سوبر توكانو،
طائرتا نقل �شخ�صيات مهمة  EMB - 190، 25طائرة �إي�سكيلو.UH - 50
مالحظـة :حتت الطلب  36مُقاتلة �ساب  JAS 39غريبني� .سيجري ت�سليمها
يف  .2024 - 2019يتم جتديد  14طائرة  AMX-A-1Aو ( A-1Bخف�ضت من
 43طائرة) وحت�سينها ب�شكل مكثف �إىل م�ستوى  A - 1Mوقيد التطوير طائرة
النقل � KC-390إمرباير يف برنامج متعدد اجلن�سيات و�سيجري طلب دفعة
�أوىل من 28طائرة ،و�سيجري ت�سليم  3طائرات � C-19SAإ�ضافية لأغرا�ض
البحث والإنقاذ يف .2020 - 2019
يجري ت�سليم  16طوافة كاركال  H225M ( 2+للخدمات الرئا�سية).
القواعد اجلوية الرئي�سية :راجع القواعد املدرجة �سابق ًا �إ�ضافة �إىل فورتاليزا،
�سانتو�س ،فلوريا نوبولي�س و�أفون�س هي قواعد �إنت�شار بدون وحدات طريان دائمة.

بريو

رئي�سة الوزراء:
فيوليتا برموديز

ر�أ�س الدولة ورئي�س
جمل�س الدفاع
الوطني :الرئي�س
بادرو كا�ستيلو

وزارة الدفاع:

رئي�س القيادة
امل�شرتكة للقوات
امل�سلحة :الأدمريال
خو�سيه لوي�س لورا

وزير الدفاع:
نوريا ا�سبار�ش

Ministry of Defence
Avenida Arequipa 291
Lima
Peru
Tel: +51- 14- 33 60 00
Fax: + 51 - 14 - 33 69 06

مالحظة:ق��دم الرئي���س بي��درو كوكزين�سك��ي
�إ�ستقالت��ه يف � 21آذار /مار���س  2018وت��وىل نائب
الرئي���س مارتن في��زكارا مهامه خالل ما تبقى من
مدة واليته حتى عام 2021

بيانات عامة

اال�ســم الر�سمـي :جمهوري ــة البي ــرو (.)Republica del Peru
امل�ساحة 1,285,220 :كلم � %3 ,أرا� ٍ��ض زراعية %21 ,م��راعٍ  %55 ,غابات%21 ,
�أنواع �أخرى.
ال�سواحل 2414 :كلم.
املطالب البحرية :املياه الإقليمية  370كلم.
ال�سكان 33.4 :مليون ن�سمة (تقديرات متوز/يوليو  ,)2021معدل النمو ال�سنوي
( % 0.96تقديرات  %45 ,)2016من �سكانها هنود %37 ,مي�ستيزو %15 ,بي�ض%3 ,
�سود ,يابانيون� ,صينيون وغريهم.
2

�إ�ستم ّر التقييم العمالين لطائرة النقل � KC -390إنتاج �شركة « ،»EMBRAERحتى
ح�صولها على �شهادة القدرة العمالنية الكاملة ( )FOCخالل العام 2018
74
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بريو
الدين :الأغلبية ال�ساحقة كاثوليك.
اللغة :الإ�سبانية ,لغة كويت�شو (اللغتان ر�سميتان) ,ولغة �إميارا.
ن�سبة املتعلمني.%94.5 :

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 389.9 :مليار دوالر (تقديرات  ,)2015دخل الفرد 12,500
دوالر ,معدل النمو احلقيقي ( %3.3تقديرات .)2015
امليزان التجاري :ال��واردات  36.99مليار دوالر ,ال�صادرات  34.16مليـار دوالر
(تقديرات .)2015
امليزانية :الإيرادات  56.71مليار دوالر ,النفقات 60.8مليار دوالر ( تقديرات.)2015

الدفاع

التنظيم العام:
�إج��م��ايل ال��ق��وى الب�شرية العاملة:
الإجبارية).
القوات �شبه الع�سكرية :نحو � 40,000رشطي ,وال�رشطة ت�ستخدم نحو  120عربة
مدرعة وع��دد ًا كبري ًا من الطائرات والطوافات( .طائرتا �أن  8 ,32 -طائرات ,Y - 12
ونحو  12طائرة �صغرية من �أنواع �سي�سنا وبايرب وبيت�ش و 7طوافات مي  17 -و  3بِل
 ,212و ,UH - 1H 10و  4طوافات  ,BK - 117و 4طوافات  Bo - 105و4طائرات EC-
.)145
اخلدمة االلزامية :ال خدمة �إلزامية .يرتكز النظام احلايل على نواة من ال�ضباط
املحرتفني ,فيما معظم الرتب الأخ��رى متطوعون يخدمون � 24شهراً .وهناك ت�رشيع
لت�شجيع متطوعني على االنخراط يف اخلدمة جمدد ًا كمحرتفني.
ميزانية الدفاع :نحو  2مليار دوالر (تقديرات موازنة .)2017
117,000

(تت�ضمن

69,000

يف اخل��دم��ة

القوات الربية

العديد 50,000( 76,230 :يف اخلدمة الإلزامية) �إ�ضافة �إىل 14,000يف االحتياط.
التنظيم العام 5 :مناطق ع�سكرية.
 فرقة اجلي�ش الأوىل:� 3ألوية م�شاة
لواء مدرّع
لواء فر�سان
لواء �أدغال
لواء مدفعية
لواء دعم
 فرقة اجلي�ش الثانية:لواءا قوات خا�صة
لواء مدرع
فرقة اجلي�ش الثالثة:
لواء ان مدرعان
لواء فر�سان

عنا�صر من جي�ش �ألبريو يحملون ال�سالح اجلديد امل�ضاد للدروع PANZERFAUST 3T
خالل عر�ض ع�سكري مبنا�سبة ذكرى الإ�ستقالل منت�صف العام 2017
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لواءان جبليان
لواء قوات خا�صة
لواء مدفعية
لواء دعم
لواء م�شاة
 فرقة اجلي�ش الرابعة: لواءا م�شاة لواء هند�سةوهناك بنية ع�سكرية م�ؤقتة مهمتها مكافحة الإرهاب وتهريب املخدرات.
 فرقة اجلي�ش اخلام�سة لواءا �أدغالاملعدات
الدبابات 69 :دبابة  180+( T-55مخزونة)  110 ،دبابات ( .AMX-13بع�ضها حول
�إىل دبابات مدمرة حاملة لل�صواريخ طراز �إ�سكوربيون).
عربات القتال وناقالت اجلند 131 :طراز 100 ,M-113 A1طراز 105 ,UR-416
ط��راز  45 ،M325فيات�/أوتو  30 ,6616ط��راز  12 ,BRDM-2عربة 10,BTR-60
عربات M-3ن�صف جمنزرة.
املدفعية 130 :مدفع  M101عـ  105ملم 50 ,مدفع  M56عـ  105ملم 12 ,مدفع ًا ذاتي
احلركة  M109A2عـ  155ملم 30 ,مدفع  M-46عـ  130ملم 38 ,مدف ــع  D30عـ  122ملـم
مقطور ,بع ــ�ض املداف ــع  2S1عـ  122ملم.
مدافع الهاون :نحو  + 500مدفع ع��ـ  160 ,120 ,81ملم 45 ,عربة ف��ي��ات�/أوت��و
احلاملة ملدافع الهاون.
راجمات ال�صواريـــخ 27 :نظام ًا طراز  90Bعـ  122ملم.
مدافع م/ط 30 :مدفع ًا طــراز  SU-23-2-4عـ  23ملم.
�أ�سلحة م/د� :ألكران � 244 ,100سبايك ,كورنيت.E-
�صـواريـخ م/ط :نـحـو � 400ســام � 120 ,7 -س ــام � + 200 ,14 -س ــام  ,16 -تور
)1M؟(.
ط�يران اجلي�ش� 3 :أن � 2 ,32 -أن  D4C - 6 3 ,28 -ت��وي��ن �أوت�����ر 1،بيتــ�ش
�سوبر كينغ �إي ــر� 1 , 350سي�سنا  1 ،208بيتــ�ش ك��راف��ت �6 ، 1900Dإل1 ،103-
 SA-315Bالم����ا ،نـحـو  8م��ي ���( ,17 -س��ي��ت��م �سحبها)  3م��ي ،A-109 1 ,26 -
 27مي ( F-28F 7 ، R-44 2 ،171Shلي�ست كلها عمالنية). ،
مالحظة :يدعو برنامج «كرباي نينا» القتناء  + 70عربة قتال لتح ّل حم ّل عربات UR-
 .416وفي هذا اإلطار ،طلب �إمكانية �رشاء نحو � 178سرتايكر معاد تكييفها من الفائ�ض
الأمريكي .و�ستُ�سلّم �رشكة مان للعربات الع�سكرية � + 300شاحنة  4x4و ( 6x6برنامج
بوري�سان�شو�س) .

البحرية

القوى الب�شرية 23,719 :مبن فيهم يف م�شاة البحرية (ابتداء من ك /يناير .)2015
التنظيم العام:
قيادتان عمالنيتان
 5قوات بحرية
2

�أول �سفينة �إنزال  BAP PISCOقيد البناء ل�صالح بحريــــة �ألبيــــرو يف �أحــــوا�ض
 DAE WOOجنوب �أفريقيا ،يتوقّع �إطالقها نهاية العام 2018
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بريو
 5مناطق بحرية
املديرية العامة حلر�س ال�سواحل
الأ�سطول:
الفرقاطات:
 3فئة فيالفي�سنيو(كارفاجال �سابقاً).
 4فئة �أغويري (نوع لوبو).
الفرقيطات:
 6فئة فيالردي (نوع .)PR-72- 560
 1فئة فريي.
�سفن دورية بحرية:
 1فئة غارديا مارينا �سان مارتان (فرقاطة كارفاجال �سابقاً)
الغوا�صات:
 4فئة انغامو�س (طراز .)209
 2فئة �إي�سالي.
القوات اخلفيفة:
 1 + 4زورق دورية �شاطئية فئة ريون باتيفيلكا.
 2فئة كالفريو (من الزوارق النهرية امل�سلحة مبدافع).
زورقان نهريان م�سلحان مبدافع فئة لوريتو.ات
زورقان نهريان م�سلحان مبدافع فئة مارانون.
 5زوارق دورية فئة ريونيبينا.
 6زوارق دورية فئة ت�شيكاما.
 12زورق دورية �ساحلية فئة زوريتو�س.
زورق دورية �ساحلية فئة ريو فريو.
 3زوارق دورية �ساحلية فئة ريو �سانتا.
 8زوارق دورية موانىء فئة الكروز.
 3زوارق دورية موانىء فئة مانكورا.
 4زوارق نهرية فئة .U1R
 54زورق ًا �صغري ًا للأنهار والبحريات.
القوات الربمائية:
�سفينتا �إنزال للدبابات فئة بايتا� ,أمريكية �سابقاً(�أنظر املالحظة).
قطع خمتلفة� :أ�سطول للدعم تاكنا اللوج�ستي 5 ,زوارق م�ست�شفى نهرية� ,سفينة
نقل� 3 ,سـفن وق���ود 6 ,ق��اط��رات ,قاطرة إ�ن��ق��اذ 5 ,قطع هيدروغرافية ،زورق �إبحار
للتدريب.
مالحظة:قيد البناء �سفينة �إنزال (11,000طن) ،وثمة خطة لبناء �سفينة ثانية ،وكل
ما �سبق قائم على ت�صميم ك��وري جنوبيّ .مت طلب �سفينة �أبحاث قطبية من احلو�ض
اال�سباين و�سيتم ت�سلمها يف �أواخر � 2017أو �أوائل  2018وو�ضعت خطط ب�ش�أن �سفينتي
دورية عمالنية ( 1,800طن).
طريان البحرية:
الطائرات :طائرتا �أن  ,32 -طائرتا  ،F - 60طائرتا  ،F - 60 UTA-Nطائرتا ،F-50
�4سوبر كينغ اي��ر  3 ,B200T/CTتريبو مينتور ( T-34C-1للتدريب) ,طائ ـ ــرة
�سي�س ــنا  DHC - 6 3 ،206تويف �أوتر.
الطوافات� 4 :سي �سربايت (SH-2Gج��اري ت�سليمها)ِ .ب��ل جيت رجن��ر 3 ،206
�سي كينغ  2 ،2SH - 3Dطراز مي � 3 ،8T -س ـ ـ ــي كين ـ ــغ � 4 ،UH-3Hإن�ستـ ـ ــروم F2 8F
(للتدريـ ــب)AB - 412 3 ،للبحث والإنقاذ.
م�شاة البحرية :لواء برمائي كتيبتا م�شاة بحرية ،كتيبة كوماندو�س ،كتيبتا �أدغال،
كتيبة عربات تكتيكية جمموعة دعم قتايل.
املعدات :حوايل  6ناقالت جنود مدرعة  V100و  ,V200و  20عربة � BMR- 600سيتم
�سحبها من اخلدمة �( -أنظر املالحظة) ,ومدافع عدمية االرت��داد عـ  106ملم ,ومدافع
م/ط عـ  20ملم 6 .هوفركرافت  GH - 2000TDلال�ستخدام النهري.
الدفاع ال�ساحلي :بطارية مدفعية ت�ضم  6مدافع هاوتزر  D-30عـ  122ملم ،بطارية
�صواريخ ت�ضم �صواريخ �أوتومات  MK2م�أخوذة من فرقاطات نوع لوبو.
مالحظة 32 :عربة قتال ط��راز  LAVIIو ُت��ع��رف ب�إ�سم كاميان ج��اري ت�سليمها يف
منت�صف  2016لتح ّل حم ّل  .BMR-600ويجري تنظيم كتيبة �أدغال ثالثة.
حر�س ال�سواحل( :حتت �سيطرة البحرية)
�أهم القواعد :كاالو ,ايكويتو�س.

�سالح اجلو

العديد.15,000 :
التنظيم العام:
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مركز �صيانة و�إ�صالح جديد للطوافات ،بني بدعم رو�سي يف مقاطعة  La Joyaنهاية
العام  ،2017و�سيتوىل �صيانة الطوافات الع�سكرية واملدنية رو�سية ال�صنع

مقر قيادة عامة ل�سالح اجلو و� 5أجنحة ت�ض ّم  10جمموعات ع�ضوية:
 املجموعة اجلوية �� :6سرب من طائرات القتال/ال�سيطرة اجلوية ( 8ميغ - SMP29و 10ميغ  S29 -و 1ميغ � ,)UB29 -رسب دعم.
 املجموعة اجلوية � :7رسب من القاذفات اخلفيفة/الدعم التكتيكي ( 20قاذفة� )A37 - Bرسب تدريب (.)T-41D
املجموعة اجلوية � :11رسب قاذفات/هجوم �أر�ضي (� 18سو � /25 -سو UB -
 )25لي�ست جميعها �صاحلة للطريان� ،أطلق برنامج لتحديثها.
املجموعة اجلوية � :3رسبا طوافات ي�ض ـمّان 11 :بِـل ِ 2 ,212بـ ــل  5 ,412طوافات
 ،BO-105 MBBنـحــو  35ط��واف��ة م��ي /8 -م��ي  9 ,17 -ط��واف��ات 4 ،AB214ST
طوافات مي .Sh 171 -
 املجموعة اجلويـــــــة � 3 :8أ�سـ ــراب نق ــل ( 5ط��ائ��ـ��ـ��رات ,L-100 - 20طائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة  4 ,D- 862CFطائرات  C - 26Aميرتو  3 ,3طائـرات � 17 ،737-200أن
  4 ،32طائرات �( C-27Jأنظر املالحظة) وحدة طريان رئا�سية ذات طائرة 737 - 500وطوافة بِل .412
املجموعة اجلوية ( 51للتدريب).
املجموعة اجلوية  :2جمموعة ق��وات خا�صة ( 16طوافة قتالية مي  24 -ومي -
.)35
املجموعة اجلوية � :4س ـ ــرب مقاتالت ق��اذف��ات ( 10م�يراج  P2000و 2م�يراج
.)DP2000
 املجموعة اجلوية� :42رسب دعم تكتيكي ،ي�ضم  12طائرة  DHC-6توين �أوتر.االرتباط :جمموعــة واحدة تت�ألف من � 3سي�سنـا  ,185طائرة �سي�ســنا  2 ,320بيتــ�ش
 2 ,99بيت�ش كينغ �إير  15 ,90كوي ــن ايـ ــر ( 80رمبا للبيع).
التدريب :جمموعة تت�ألف من  6طائرات  ،I1-103و 20 ،Z - 242L15طائرة KT-IP
توريتو 13 ,طائرة  ,MB-339طائرتا �سي�سنا  ,150طوافتا بِل  7 ،206طائرات �سي�سنا
� 172سكايهوك.
�صواريخ م/ط :جافلني و� SA-16إي��غ�لا ,ت��ور ( M1 -؟) 1 ,كتيبة 3( SA-2
جمموعات).
�إنذار مبكر/م�سح �إلكرتوين:
 4طائرات  C - 26مرتو اليرن .III
موجودات ف�ضائيةّ :مت توفري نظام مراقبة دفاعي وف�ضائي من ِقبل �إيربا�ص
للدفاع والف�ضاء وق��د و�ضع �ساتل ب�يرو �سات  1 -الب�رصي ال��ع��ايل اجل���ودة (عائلة
ناومي) يف املدار بنجاح يف �أيلول�/سبتمرب .2016
مالحظة� :أطلقت مناف�سة عاملية لـ 12طوافة متو�سطة لتحل حمل  AB212و بو 105
وو�ضع طلب ب�ش�أن طائرتي .ISR
�أهم القواعد :ت�شكاليو ,الجويا ,ليما ,بي�سكو ,بريا ,تاالرا� ،أريكيبا � ،إيكويتنو�س،
�سريو �أليغريا ،بوكالبا.
الدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021

ت�شيلي

ت�شيلي

ر�أ�س الدولة ورئي�س
احلكومة :الرئي�س
�سبا�سيان بينريا
وزارة الدفاع الوطني:

وزير الدفاع:
بالدو بروكوريكا

رئي�س الأركان العامة
امل�شرتكة :الأمريال
رودريغو �أغوير

Ministry of National Defence
Zentero 45
Tel: +56 - 26289020
Fax: +56 -26289019
Email: communication@ defensa.CL

بيانات عامة
اال�سم الر�سمي :جمهورية ت�شيلي (.)Republica de Chile
امل�ساحة 2,006,626 :كلم ,2مبا يف ذلك املنطقة القطبية اجلنوبية الت�شيليانية ,البالغة
م�ساحتها  1,250,000كلم %7 .2ارا�ض زراعية %16 ,مروج ومراعٍ  %21 ,غابات%56 ,
جبال و�صحار ومدن.
ال�سواحل 6435 :كلم.
املطالب البحرية :املياه الإقليمية 22كلم ,املنطقة املتاخمة  44كلم ,منطقة ال�صيد
احل�رصية  370كلم ,اجلرف القاري  350/200ميل بحري.
ال�سكان 19.3 :مليون ن�سمة (متوز/يوليو  .)2021معدل النمو ال�سنوي % 0.77
(تقديرات  .)2016ال�سكان  95%بي�ض وبي�ض هنود �أمريكيون  % 2 , % 3من �أع��راق
�أخرى.
الدين %67 :كاثوليك %16 ,بروت�ستانت % 17 ،معتقدات �أخرى.
اللغة :الإ�سبانية.
ن�سبة املتعلمني.% 97.5 :

ت�سلّم اجلي�ش الت�شيلي � 421شاحنة مر�سيد�س جديدة طراز Mercedes - Benz
 Hunimog 400خالل العام 2017

امليزانية� ,أو ما يـوازي  % 10مــن �إيـرادات البـلد من النحا�س الذي ت�صدّره �رشكة املناجم
اململوكة للدولة ( .يف ما ي�سمّى «قانون النحا�س»)� ،إال �أنه يف ال�سنوات الأخ�يرة جرى
حتويل بع�ض هذه الإيرادات نحو جهود الإغاثة الطارئة يف الكوارث.

القوات الربية

العديد(33,529 :ابتدا ًء من �شباط/فرباير .)2015
التنظيم العام:
وو�ضعت خطط لإن�شاء لواء
 6فرق جي�ش ،لواء عمليات خا�صة ،لواء طريان اجلي�شِ ،
فر�سان جوي.
املعدات:
الدبابات :نحـ ــو  131دبابــة ليوبارد  2A4 -و 20دبابة ليوبارد .IV
عربات م�شاة قتالية 173 :ماردر 18.عربة . YPR-765
ناقالت اجلند 477 :ناقلة  M-113 A2 , 971عربة بريانا( 6x6و.)8x8
املدفعية� 48 :سولتام  M71/M68عـ  155ملم ,و 89مدفع  M101هاوتـزر عـ 105
ملم 104 ,مدفع  M-56ع ـ 105ملم هاوتزر 36,مدفع  M109 A3عـ  155ملم.
مدافع الهاون 744 :مدفع ًا عـ 81ملم 672 ,مدفع ًا عـ  120ملم 78 ,مدفع ًا ذاتي احلركة
عيار 120ملم.
�أ�سلحة م/د� 62 :سبايك.
مدافع عدمية االرتداد 122:مدفع  M40Alعـ  106ملم 432.كارل غو�ستاف عـ 84
ملم.
�صواريخ م/ط 12 :مي�سرتال.
مالحظة� :أختريت بندقية  GALIL ACE 2NCلتكون املعيار اجلديد للبنادق بطلبية
�أوىل �شملت � 22,000سالح.

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 438.8 :مليار دوالر (تقديرات  ,)2016دخل الفرد 24,100
دوالر ,معدل النمو احلقيقي (% 1.6تقديرات .)2015
امليزان التجاري :ال���واردات 55.34مليار دوالر ,ال�صادرات  60.6مليار دوالر
(تقديرات .)2016
امليزانية :االي���رادات  51.76مليار دوالر ,النفقات  58.55مليار دوالر (تقديرات
.)2016

الدفاع

مت توقيع اتفاق مع الأرجنتني لإن�شاء قوة �سالم م�شرتكة يف �أمريكا الالتينية («Cruz
ّ
 ,)»del Surكما مت توقيع م��ذك��رة تفاهم ثانية م��ع االرجنتني واالمم املتحدة يتعلق

م�ساهمة القوة امل�شرتكة امل�شار اليها يف عمليات خارجية  ،ب�رشط وج��ود اتفاق بني
اجلهات الثالث.
القوى الب�شرية العاملة :نحو( 60,426ابتدا ًء من �شباط/فرباير .)2015
القوات �شبه الع�سكرية :ال يوجد.
اخلدمة االجبارية� 12 :شهر ًا يف اجلي�ش� 24 ,شهر ًا يف البحرية و� 16شهر ًا يف �سالح
اجلو.
ميزانية الدفاع 2.9 :مليار دوالر ( ميزانية .)2018
مالحظة :يتم متويل معظم برامج امل�شرتيات الع�سكرية من خم�ص�صات خارج
الدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021

دبابة ليوبارد  LEOPARD 2A4تابعة للجي�ش الت�شيلي خالل مناف�سة دولية للدبابات
يف كندا يف �شهر �أيلول�/سبتمرب 2017
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ت�شيلي
طريان اجلي�ش :لواء طريان و فوج طريان.

املعدات 3 :طائرات ,CN - 235طائرتا � C-212 - 300, 3سي�سنا كارافان C- 208,
�1سي�سنا  10 ,680طوافات  AS.532ALكوغار  4،بومـ ـ ــا  SA - 330L, 3طوافات
,AS.350Bطوافة  AS.355F،9طوافات ( MD530Fم�سلحة)� 2 ،سي�سنا . C-172
مالحظة :تدعو خطط قائمة �إىل حيازة ما جمموعه  24طوافة كوغار لتجهيز لواء

الفر�سان اجلوي املخطط لإن�شائه.

البحرية

العديد( 26,000 :منهم  %3يف اخلدمة الإلزامية)�(.شباط .)2016
التنظيم العام:
القيادة البحرية الرئي�سية ,الأ�سطول ( أ�ُ�سيطيل الفرقاطات و�أ�سيطيل الغوا�صات),
ط�ي�ران ال��ب��ح��ري��ة ,م�شاة ال��ب��ح��ري��ة ,وح���دات ق���وات خا�صة بحرية  -ب��ري��ة  -جوية
( ,)SEALوحدات نقل.
الأ�سطول:
فرقاطات دفاع جوي:
 2فئة �أملريانتي التوري (هولندية �سابق ًا فئة «.)»L
الفرقاطات:
 3فئة �أملريانتي كوت�رشين
 1فئة �أملريانتي وليامز.
 2فئة �أملريانتي بالنكو �إنكاالدا (هولندية �سابق ًا فئة «.)»M
الغوا�صات:
 2فئة �أوهيغنز (طراز �سكوربني).
 2فئة طوم�سون (طراز .)209
القوات اخلفيفة:
 3زوارق �صواريخ فئة كا�سما (�إ�رسائيلية ال�صنع من نوع �ساعر .)4 -
 )+2( 4زوارق دورية عمالنية من فئة بيلوتو باردو
 6زوارق دورية فئة كونرتا مي�سرتي ميكالفي.
القوات الربمائية:
�سفينة انزال �رسجنتو الديا ("فودر"فرن�سية �سابقاً).
�سفينتا انزال نوع باترال.
�سفينتا انزال متو�سطتان.
متفرقات وقطع م�ساعدة� :سفينتا �صهريج� ,سفينة نقل� ,سفينة �أبحاث حميطية
(�أنظر املالحظة)� ,سفينة تدريب� ,سفينة كا�سحة للجليد (�أنظر املالحظة)� ،سفينة
عائمة ،وقطع بحرية م�ساعِدة.
مالحظة:
خطط ب�ش�أن زورق��ي دوري��ة �إ�ضافيني من فئة بيلوتو ب���اردو ،و�سيجري حتديث
الفرقيطات الثالث من نوع املريانتي كوت�رشين .كما �سيجري بناء كا�سحة جليد جديدة
يف �أحوا�ض حملية بناء لت�صميم كندي ،و�أطلق برنامج ل�رشاء غوا�صتني جديدتني لتح ّل
حم ّل تايب .209
م�شاة البحرية:
العديد. )2015( 2,125 :
ل��واء ق��وة م�شاة البحرية ينتظم يف  4كتائب م�شاة وكتيبتي ت��دري��ب 4 ،بطاريات
مدفعية 4 ،بطاريات م/ط ،بطارية �صواريخ �سطح � -سطح �إكزو�سيت 4 ،مفارز �أمن .
املعدات 15 :دب��اب��ة �سكوربيون خفيفة 25 ,عربة م��واغ ناقلة للجنود8 ،عربات
 HMMWV، 4مدافع هاوتزر  KH - 178 -عـ  105ملم 14 ،مدفع هاوتزر  G-5 -عـ 155
ملم 16 ،مدفع هاون عـ  81ملم 4 .مدافع هاوتزر مقطورة عـ  105ملم.
طيـران البحرية:
العديد.)2015( 574 :
التنظيم العام :ق��وة ط�يران بحــري م��ع � 3أ��س�راب�� :سرب دوري���ة بحرية ي�ضم 3
طائرات � P - 3 ACHأوريون و 3طائرات  C-295بر�سويدر (واحدة للدورية البحرية
و 2م�ضادتان للغوا�صات) ,و 3طائرات ، P-111و�رسب �أغرا�ض عامة ( )VC-1ي�ضم
 7فولكان �إي��ر � P68أوب��زورف��ر ( للبحث والإن��ق��اذ والإخ�لاء الطبي)و�رسب طوافــات
لأغرا�ض عامة ي�ضم  4طوافات بِل  , 206و 4طوافات  HH-65, 4طوافات  SA - 365و3
طوافات بو ( 05 -للبحث والإنقاذ) �رسب طوافات حممول على �سفن ي�ضم  5طوافــات
 AS.532SCكوغار  ،مدر�سة الطريان البحري مــع  7طائرات . PC-7
قوة الطريان البحري الثانية وتت�ألف من  3مفارز وحمطات جوية وطائرات ,P-111
وطوافات دوفان .HH-65
مالحظة :ي�سعى للح�صول على 4طوافات خفيفة م�ستعملة لتحل حمل بِل .206
حر�س ال�سواحل:
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ال�سفينة القاطرة  LAUTAROمن القوات البحرية الت�شيلية خال ل �إنت�شار للدوريات
املُ�شرتكة �أو Combined Antarctic Patrol

مدمج كلي ًا يف البحرية .وهو ي�شغّل �أ�سطو ًال من  87زورق دورية �ساحلية.
�أه��م القواعد البحرية :ت��ال��ك��اه��وان��و ,ف��ال��ب��اري��زو ,ب��ون��ت��ا اري��ن��ا���س� ,إيكيكه,
بورتومونت ,كونكون (للطريان البحري)،بورتو وليامز.

�سالح اجلو

العديد( 8,143 :منهم  349يف اخلدمة الإلزامية ) (ابتدا ًء من �شباط/فرباير .)2015
التنظيم العام:
الوحدات العمالنية منظمة يف � 5ألوية جوّية (� 10أ�رساب):
 اللواء اجلوي  :1تدريب/هجوم خفيف 7 :طائرات  T-35بيالن 8 ،طـائـ ــرات A - 36هالكون  2و  6 + 12طائرة � A-29سوبر توكانو (�أنظر املالحظة) ,ارتباط3 :
طائرات  C - 212, 9طوافات بل � 2 ،412سريو�س  ، SR-22Tمقاتالت /هجوم �أر�ضي:
 5طائرات  F-16Cو 4طائرات  ,F-16Dدفاع جوي؛ ات�صاالت.
 اللواء الـجوي  :2طوافـ ــات ( 5طوافـ ــات  UH - 1H, 3بِل  B/B2 206للتدريب,طوافة  S-70بالك هوك؛ نقل (طائرتا  ,C-130Hطائرة ،C - 130 B، 4 KC-130R
بوينغ  707فالكون (�إن��ذار مبكر)( KC-135E 3,للتزويد بالوقود ج��واً) 1 ,بوينغ
 ER-767, 1 300بيت�ش  200كينغ �إير 1 ,بوينغ 1 ,737-300بوينغ  1 ، 737-500غالف
�سرتمي ( 4لنقل ال�شخ�صيات املهمة)؛ جمموعة دفاع جوّي ,جمموعة ات�صاالت ,فوج
مدفعية م/ط وقوات خا�صة.
 اللواء اجلوي  :3جمموعة نقل خفيف من � 3سيتي�شـن  CJ - 1و  7توين �أوتر DHC ,- 6جمموعة دفاع جوّي ,جمموعة ات�صاالت.
 اللواء اجلوّي  :4عمليات خا�صة ( 5طائرات  DHC - 6و  9طائرات F-5E/Fتايغر .دورية يف املنطقـ ـ ــة القطبيـة طائرة  , ,DHC - 6جممــوعة دفاع جوّي ,جممـوعة
ات�صاالت.
 اللـواء اجلـوي  :5اعتـرا�ض 16 :طائرة,F-16A/Bهجوم �أر�ضي 71 :طائرة ، F-16 A/Bو  3طوافات بل  214جمموعة دفاع جوي ,جمموعة ات�صاالت.
�أكادميية القوات اجلوية 21 :طائرة  T-35A/Bبيالن.
طائرات م�سرية� 3 :أنظمة هريمي�س .900
القوة املحمولة جواً :ي�شكل �أفراد �سالح اجلو �أي�ض ًا كتيبة مظليني.
الدفاع اجلوي :خم�س جمموعات :املجموعات  21و 22و 25ت�شغل �أنظمة مدافع
م/ط (ميغيل) و�صواريخ م/ط بلو بايب ومي�سرتال .يف حني تت�سلح املجموعتان 23
و 24بـ  6ب�أنظمة ميغيل (لكل نظام ميغيل رادار �سمانتا املركب على �شاحنة وثالث
قواذف ا�سبيك رباعية اخلـاليا ل�صــواريخ مي�سرتال) ،وبطارية نا�سام  .IIوتدعم بطارية
نا�سام ثالثة وحدات اجلي�ش.
املوجودات الف�ضائية :و�ضع �ساتل  SSOTللمراقبة الب�رصية يف امل��دار منذ 16
كانون الأول  .2011وتنتهي املدة العمالنية يف  2016وينظر يف نظام الحق.
مالحظة� :إن�ضمت الت�شيلي �إىل برنامج تطوير طائرة النقل  ,KC-390يف �ضوء
خطة �رشاء  6طائرات .قيد الطلب  6طوافات �سيكور�سكي  S-70iبالكهوك على �أن يتم
الت�سليم يف  .2018يجري ت�سليم  6طائرات �إ�ضافية � A-29سوبر توكانو.
�أهم القواعد :البو�سك (�سانتياغو) ,لو�س كوندورا�س ،بوداهوال ،كوينتريو� ،إل
تيبوال (بورتو مونتي)� ،شابونكو( ،بونتا ارينا�س)� .سريومورينو (�أنتوفغ�ستا).
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فنزويال

فنزويال

ر�أ�س الدولة
ورئي�س احلكومة
والقائ��د الأعلى للقوات
امل�سلحة :الرئي�س
نيكوال�س مادورو مورو

وزي��ر الق��وة ال�شعبية
للدفاع :اجلرنال
فالدميري بادرينو لوبيز

مدير قيادة العمليات
ال�سرتاتيجية:
الأمريال رميجو
�سببالو�س ايكا�سو

وزار الدفاع الوطني:
Ministry of National Defence
Fuerte Tiuna - El Valle
Caracas, Venezuela
Tel: +58-212 - 80131104/0296

بيانات عامة
اال�سـم الر�سمي :جمهوري ــة فنزوي ــال (.)Republica Bolivariana de Venezuela
أرا�ض زراعية %20 ,مراعٍ  %39 ,غابات� %37 ,أنواع
امل�ساحة 925,072 :كلمٍ � %4 ,2
�أخرى.
ال�سواحل 2800 :كلم.
املطالب البحرية :امل��ي��اه الإقليمــية  22كل ــم ,املنطقة املتاخمة  23كلم ,املنطقة
االقت�صادية احل�رصية  370كلم ,اجلرف القاري 200 -م �أو لعمق اال�ستغالل.
ال�سـكان 28.3 :مليون ن�سمة (متوز/يوليو ,)2021معدل النمو ال�سنوي %1.24
(تقديرات  %67 ,،)2017مي�ستيزو %21 ,بي�ض� %10 ,سود %2 ,هنود.
الدين %96 :كاثوليك %2 ,بروت�ستانت.
اللغة :الإ�سبانية (ر�سمية) ولهجات هندية.
ن�سبة املتعلمني.%96.3 :

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 434.9 :مليار دوالر (تقدي ــرات  ,)2016دخــل الف ــرد 14,000
دوالر ,معدل النمو احلقيقي ( %-16.5تقديرات .)2016
امليـزان التجـاري :الـواردات  20.19ملي ـ ــار دوالر ,ال�ص ــادرات  27.2ملي ــار دوالر
(تقديرات .)2016
امليزانية :الإي���رادات  98.81مليار دوالر ,النفقات  236.6مليار دوالر (تقديرات
.)2016

الدفاع

التنظيم :مبوجب الد�ستور ،يُ�شار اىل القوات امل�سلحة الفنزويلية ر�سمي ًا بـ «القوة
امل�سلحة البوليفارية» ( .)FABوالبالد مق�سمة اىل  7مناطق دفاع �سرتاتيجي (الغربية،
ال�رشقية ،الو�سطى ،لو�س اند�س ،لو�س ليانو�س ،ماريتامي �أندان�سوالر ،غويانا).
القوات �شبه الع�سكرية :قوة مهمة حدودية مدنية/ع�سكرية م�شرتكة من �أجل
عمليات مكافحة املخدرات.و ت�ضم  4جمموعات من وحدات ع�سكرية ووحدات �رشطة.
القوى الب�شرية العاملة( 450,000:حتى �أواخ��ر  )2017تت�ضمـ ـ ــن اجلي ـ ــ�ش،
البحريـ ــة والقوات اجلويـ ـ ــة واحلـ ــر�س الوطنــي و امليلي�شيا واملوظفني املدنيني.
اخلدمة االلزامية� 24 :شهراً.
ميزانية الدفاع:نحو  767.8مليار بوليفار (موازنة  .)2018ال ميكن �إعطاء قيمة
املوازنة بالدوالر الأمريكي ب�سبب معدل الت�ضخم العايل جد ًا (% 4,000ت/ 2نوفمرب
� ،2017أيّ �أن موازنة  2018ت�ساوي � 8أ�ضعاف موازنة .)2017
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خالل الإحتفال يف الذكرى الـ 72

الرئي�س مادورو يُعلن متديد خدمات  500.000جنديّ
لإن�شاء امليلي�شيا البوليفارية

القوات الربية

العديد :حوايل ( 150,000تقديرات .)2016
التنظيم العام:
� 4ألوية منطقة البحر الكاريبي ،ل��واءان م��درع��ان� 3 ،ألوية مُ�شاة� 3 ،ألوية مُ�شاة
ميكانيكية ،ل��واء �رشطة ع�سكرية ،ل��واء م�شاة مظليني ،ل��واء مدفعية ميدانية ،ول��واءا
�أدغال .بالإ�ضافة �إىل فرقة هند�سة ،فوج دعم لوج�ستي ،قيادتي دعم لوج�ستي ،وقيادة
طريان اجلي�ش.
املعدات:
دبابات القتال الرئي�سية 92 :دب��اب��ة  T - 72B IV، 28دب��اب��ة AMX-30 ، 66
�سكوربيون ( 90-خفيفة) 31 .دبابة ( AMX-13C90خفيفة)� 78 ،سكوربيون 90
(�إحتياط).
ال�سيارات املدرعة 42 :دراغون (م�سلحة مبدافع عـ  90ملم).
ناقالت اجلند +300 :عربة  BMP ، 511 -3ط��راز  V-100/V150دراغ���ون70 ,
 AMX-13VTT، 01عربات  TPz-1فو�ش + 114 ،عربة .BTR - 80A
امل��دف��ع��ي��ة 5 :ذات���ي���ة احل���رك���ة  M109ع���ـ  155م����ل����م 20 ,م��دف��ع  FMK3ذات��ي��ة
احل��رك��ة ع��ـ  155م��ل��م 24 ,ه��اوت��زر  M114ع��ـ  155م��ل��م 80 ,ط��ـ��ـ��راز  M56ع��ـ  105ملم,
 S219 48 . MSTA-Sعـ  152ملم ذاتية احلركة  40طراز  M101عيار  105ملم.
مدافع ه��اون  2S23NONA - SVK 16و  2S12 SANIمقطورة عـ  120ملم ,عـ 81
ملم ,وعـ  60ملم.
مدافع عدمية االرتداد  M40A1عـ  106ملم.,
راجمات 12 :نظام راجمة �صواريخ  AMX-13/LARعـ  160ملم 12.راجمة BM
� - 30سمريت�ش عـ  300ملم 28 ،راجمة  BM - 21غراد عـ  122ملم .
�أ�سلحة م/د :كارل غو�ستاف ,AT4 ,مابات�س  :2ر بي ج .7 -
�صواريخ م/ط( RBS - 70 :نظام جرياف لإدارة النريان),مي�سرتال� 1800 ،إيغال
 �س.مدافع م/ط ZSU-23/ZOMI:عـ  23ملم ثنائية مقطورة.
طيـــران اجليــ�ش :كتيبة طائرات ،كتيبتا طوافات ،مراكز �صيانة ،ومركز جتهيز.
طائرات نقل 3 :عرافا � 21 ,202/201سكايرتاك � M-28, 2سوبر كينغ �إير 002،1
كينع �إير�7 ،سي�سنا .U-206/182
الطوّافــــات 18 :طوافة مي  V17, 01 -مي  3 ,35 -مي  26,4 -طوافات بِل 206B , 3
طراز  AS-61. 21بِل .412EP -

البحرية

العديد( 23,778 :مبا يف ذلك  10,000من م�شاة البحرية و 500يف الطريان البحري)
(.)2016
التنظيم العام 4 :قيادات رئي�سية و 4قيادات فرعية ب�إمرة قيادة العمليات البحرية .
الأ�سطول:
الفرقاطات:
 6فئة ماري�سكال �سوكر (نوع لوبو) ( 3عمالنية �أنظر املالحظة ).
الغوا�صات:
 2فئة �سابالو (نوع .)209
القوات اخلفيفة:
 3قِطَ ع دورية عمالنية ( )OPVsفئة غواكِري.
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فنزويال
نوع غارديان.ي�شغل �أفراد م�شاة البحرية �أي�ض ًا عدد ًا من �أنظمة �صواريخ �سطح-جو

من طراز . BUK-M2Eنحو  25 - 20دبابة برمائية خفيفة  VN -16، 04عربة VN-1
ناقلة جند 30 ،عربة قتال برمائية  ،VN-18راجمات �صواريخ عـ  122/220ملم ،مدافع
هاون ذاتية الإطالق (عـ  81و  120ملم).

�أهم القواعد :بورتو كابيلو ,بورتو هيريو ,بورتو فيجو.
�أهم املحطات البحرية اجلوية . :بورتوكابيلو ،جزيرة ال �أوركيال ،كاراكا�س،
مايكيتتا� ،سان فرناندو دي �أبور.

�سالح اجلو

عدد كبري من �أفراد ال�شرطة حترّكوا للمُ�شاركة يف مترين ال�سيادة البوليفارية
 Bolivarian Sovereigntyيف �شهر �آب�/أغ�سط�س 2017

 6زوارق دوري��ة �رسيعة فئة كون�ستتيو�سيون ( 3م�سلحة ب�صواريخ و 3م�سلحة
مبدافع).
القوات الربمائية:
� 4سفن إ�ن��زال للدبابات فئة كابانا امريكية �سابقاً� 8+4 ،سفن لو�س فراجلي�س فئة
�( LCUأنظر املالحظة).
قطع م�ساعدة� :سفينة �إم��داد  CIUDAD BOLIVAR, 3زوارق للم�سح� ,سفينة
تدريب� ,سفينة �أبحاث حميطية� ،أ�سطول قاطرات.
حر�س ال�سواحل:
� 1 + 3سفن دورية فئة غويكاماكوتو.
+6(1؟) زوارق دورية فئة باغالو.
 12زورق دورية فئة غافيون.
زورق دورية بروتكتور.
 7زوارق دورية �رسيعة فئة بوالري�س.
6 +1 +(1؟) زوارق دورية فئة .DESAA
زورقا �إنقاذ
 12زورق مُ�ساعد للمالحة البحرية ( 8فئة بونتا ماكويا و � 4إنرت�سبتور).
مالحظة 3 :فرقاطات ماري�سكال �سوكر مق�صاة من اخلدمةبهدف التحديث يجري
بناء �سفينة دوري��ة ثانية فئة  DESAAيف حو�ض بناء دامك�س يف كوبا .يجري �إدخ��ال
ال�سفينة الرابعة والأخرية فئة غوايكاماكوتو للدورية العمالنية اخلدمة.
وقد وقّع عقد لطلب عدد كبري من ال��زوارق يف  2014ت�شمل  6قطع من فئة DESAA
�إ�ضاف ًة �إىل � 8سفن �إنزال �ستان الندر  LCU، 6زوارق دورية �ستان باترول و  18زورق
��سري��ع اعرتا�ضي فئة  ،1102وي�ستكمل بناء م��راك��ب دوري���ة �ساحلية فئة باغالو يف
الأحوا�ض املحلية.
طريان البحرية:
العديد.2,000 :
التنظيم:
�رسب دورية بحرية/مكافحة الغوا�صات يت�ألف من  3طائرات .200/C-212
�رسب نـقـل يـت�ألـف مـن طـائـرتي  3 ,200/C-212طائــرات  ,400/C-212طائرة
كينغ �إير  ,C-90طـائــرة �سوبر كينغ �إير  ,C-200طائرة .C-208
�س ـ ـ ــرب ط ـ ــوافات م�ضادة للغوا�صات يت أ�لـ ـ ــف من  7طوافات . AB-212
�رسب دعم تكتيك ـ ـ ــي م�ؤلـ ـ ــف من  6طوافات مي  17V-5 -و  6بِل . 412EP
�رسب تدريب م�ؤلف من طائرة بِل  ،206طائرتي  ،TH - 57Aطائرة �سي�سنا .C - 210
مالحظة :قيد الطلب  8طوافات هاربني  Z-9كان متوقع ًا منذ العام  2012لتعمل
انطالق ًا من قِطَ ع الدورية العمالنية و�سفن الدورية �إال �أنه مل ي�سجّ ل �أيّ تطور يف هذا
ال�ش�أن .ي�شار �إىل تنظيم قيادة دفاع �ساحلي م�شرتكة ،يف ت�رصفها عدد غري حمدد من
الأنظمة الرو�سية ال�صنع ( �صواريخ  Kh-35Eم�ضادة لل�سفن).
م�شاة البحرية
العديد :نحو .11,000
التنظيم العام:
� 4ألوية م�شاة برمائي (1م�ؤلل)� 3 ،ألوية م�شاة نهرية ،لواء كوماندو�س ،لواء �رشطة
بحرية.
املعدات38 :م��ن ط��راز � E-11أوروت����و ,و 11م��ن ط��راز  ,AAVT-7و 12هاوتزر
 M-56عـ  105ملم ,و مدافع  GAM-Bo1عـ  20ملم ,و 78الن�ش ًا هجومي ًا نهري ًا من
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العديد.)2016( 9,580 :
التنظيم العام:
 4قيادات و 5مناطق جوّية.
املنطقة اجلوية :1
جمموعــة عمليات خا�صة 8 :طائرات . K-8W
املنطــقة اجلوية  :2جمموعة مقـاتالت 8:طائرات .K-8W
املنطقة اجلوية :3
جمموعة مقاتالت12-10 :مقاتلة .F-16-A/B
جمموعة مقاتالت 11 :طائرة �سو .-30Mk2
جمموعة نقل ج��وي 8 :ط��ائ��رات ���Y-8F-400، 2ش��ورت SD3 - 60 - 300
6طائرات ( C-130Hلي�ست كلها عاملة).
جمموعة نقل جوي� 4 :سي�سنا  C - 208Bو ( 228NGs/Do-228 10الت�سليم
جارٍ ).
جمموعة عملـيات خا�صة 12 :طوافة � 2AS.332Bسوبر بوماAS-532AC /
كوغار 6 ،طوافات مي .17V-5 -
جمموعة ا�ستطالع ومراقبة وا�ستخبارات �إلكرتونية :طائرتا فالكون ,20EW
وطائرتا  C-26 EWميرتو.
املنطقة اجلوية :4
جمموعة مقاتالت مزودة بـ  12طائـ ــرة �سو .30MK -
املنطقة اجلوية :5
جمموعة نقل رئا�سية :طائرة  ،A319 CJطائرة بوينغ  5 ,200 - 737طائ ــرات
فالك ـ ـ ــون ,طوافتـ ــا  AS-532 ULكوغار ,طوافتا مي .172 -
جمموعة نقل� 5 :سوبر كينغ �إير  BE - 200, 6طائرات �سي�سنا �سيتي�شِ ن X/II/I ،
 4طائرات غالف�سرتمي  ،G150و  10طائرات بيت�شكرافت كينغ �إير . 350
التدريب:يخ�ضع لقيادة العمليات اجلوية وهو يت�ألف من  4جمموعات تدريب جوّي
لديها  3طائرات �سي�سنا  182R، 11طائرة  SF - 260Uو  24طائرة  T - 27توكانو24 ،
طائرة  DA - 40NGو  6طائرات  DA - 42V1و  16طوافة �أن�سرتوم .480
الدفاع ا جلوي عن قواعد �أر�ضية:
املعدات:
S-300MV (4بطاريات) ،و�صواريخ بيت�شورا 2Mم/ط ،ومدافع بريدا /بوفورز
 L/40 70ملم ,ومدافع م/ط  TCM-20عـ  20ملم� ,أنظمة �إدارة نريان فالي كات�شـ ـ ــر
وم�يرادور وريبورتـ ـ ــر ,ورادارات �إلتـ ــا  EL/M 2016وو�ستنغهــاو�س TPS-63
و  .JY - 1B Cetec 01و 3رادارات بعيدة املدى  JlY - 11Bثالثية الأبعاد.
مالحظة :جرى تعليق مفاو�ضات ب�ش�أن احتمال ��شراء دفعة ثانية من  12مقاتلة
 SU-30 MK2ب�سبب �صعوبات مالية.
�أهم القواعد :بر�شلونة ,باركويزميتو ,ك��اراك��ا���س( ,الك��ارل��وت��ا) ,كاريزالي�س,
مراكيبو ,ماراكاي,بوكادي ريوو (بالو نيغرو).
احلر�س الوطني:
العديد( 75,000 :تقديرات .)2016
التنظيم:
 4قيادات رئي�سية.
املعدات:
ناقالت جنود مدرعة، AR-416 :فيات  111 ،6646حامالت حممية فئة VN - 4، 01
مدافع مائية فئة  WTC - 1و  10حواجز متحركة.
طائرات 40 :طائرة من �أنواع خمتلفة.
طوافات 45 :طوافة من انواع خمتلفة.
زوارق دورية 117 :زورقاً.
امليلي�شيا:
العديد( 100,000 :حتى �أواخر ( )2017متطوعون مدنيون مدَّربون).
التنظيم 99 :منطقة دفاعية .
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كوبا

كوبا

وزي��ر الق��وات امل�سلح��ة الثوري��ة ورئي���س
الأركان العامة :اجلرنال �ألفارو لوبيز  -مريا

ر�أ�س الدولة ورئي�س
جمل�س الوزراء :الرئي�س
ميغال دياز  -كانيل

وزارة القوات امل�سلحة الثورية:
Ministry of the Revolutionary Armed Forces
Plaza de la Revolucion
Havana Cuba
Tel.: +537 - 511151

بيانات عامة
اال�سم الر�سمي :جمهورية كوبا (.)Republica de Cuba
امل�ساحة 110,860 :كلم� %29 ,2أرا�ض زراعية� %23 ,أرا�ض ع�شبية %17 ,غابات,
� %31أنواع اخرى.
ال�سواحل 3735 :كلم.
املطالب البحرية :املياه الإقليمية  22كلم ,املنطقة االقت�صادية احل�رصية  370كلم,
اجلرف القاري  200ميل بحري.
ال�سكان 11.4 :مليون ن�سمة (تقديرات  ,)2021معدّل النمو ال�سنوي ( % - 0.29
تقديرات  %24.8 ,)2017موالتو وم�ستيزو %65.1 ,بي�ض� %10.1 ,سود.
الدين %85 :على الأقل كاثوليك قبل �أن يتوىل كا�سرتو ال�سلطة.
اللغة :الإ�سبانية.
ن�سبة املتعلمني.%99.8 :

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 132.9 :مليار دوالر ( ,)2016دخل الفرد  11.200دوالر,
معدل النمـو احلقيقي .)2016( %-0.9
امليزان التجاري :الواردات  10.28مليارات دوالر ,ال�صادرات  2.535مليار دوالر
(تقديرات .)2016
امليزانية :الإي��رادات  50.83مليار دوالر ,النفقات  56.48مليار دوالر( ,تقديرات
.)2016

الدفاع

التنظيم العام:
تتكون ق��وات ال��دف��اع من ال��ق��وات امل�سلحة الثورية التي ت�صنف كالتايل :القوات
الربية ,البحرية الثورية و�سالح اجلو الثوري و�سالح الدفاع اجلوي .كما تت�ألف اي�ض ًا
من قوات �شبه ع�سكرية وم�ساعدة (القوات اخلا�صة بوزارة الداخلية ,حر�س احلدود,
امللي�شيا الإقليمية وجي�ش ال�شبيبة العاملة).
القوى الب�شرية العاملة( 185,500 :منهم  79,500يف اخلدمة الإلزامية).
القوات �شبه الع�سكرية 15,000 :ج��ن��دي يف ال��ق��وات اخلا�صة التابعة ل���وزارة
الداخلية ( 20كتيبة عمليات خا�صة) 4000 ,حر�س حدود 1,300,000 ,ملي�شيا �إقليمية,
( 300,000+يف االحتياط) 100,000 ,جي�ش ال�شبيبة العاملة 150,000 ,من قوات املجتمع
الوطني  -الع�سكري الأممي.
مالحظة :العديد حالي ًا يراوح بني  40,000و .50,000
اخلدمة الإلزامية� 3 :سنوات( ,الن�ساء املتطوعات يخدمن �سنتني).
ميزانية الدفاع 3% :من �إجمايل الناجت املحلي.
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القوات الربية

العديد( 145,000 :مبا يف ذلك  60,000يف اخلدمة االلزامية)؛ املجموع احلقيقي ال
يتعدى  35,000تقريباً.
التنظيم العام:
 3قيادات جيو�ش اقليمية تتفرع اىل  4فيالق
اجلي�ش الغربي (هافانا):
فوجا �أمن ,فرقة مدرّعة ,فرقتا م�شاة ميكانيكيتان ,فرقة م�شاة .فيلق جي�ش يت�ألّف
من 3 :فرق م�شاة.
اجلي�ش الأو�سط (ماتانزا�س):
� 3أف���واج أ�م���ن ,فرقة م��د ّرع��ة 3 ,ف��رق م�شاة ,فيلق جي�ش يت�ألّف م��ن :فرقة مدرعة
وفرقتي م�شاة ميكانيكيتني وفرقة م�شاة.
القيادة ال�شرقية (�سانتياغو دي كوبا):
� 3أفواج �أمن ,فرقة مدرّعة ,فرقتا م�شاة ميكانيكيتان ,فرقة م�شاة ,فيلق جي�ش يت�ألّف
من :فرقة مدرعة ,فرقة م�شاة ميكانيكية ,فرقتي م�شاة ,فيلق جي�ش يت أ�لّف من 3 :فرق
م�شاة.
قيادة «جزيرة ال�شبيبة»:
فرقة م�شاة
ويبقى خارج هذه البنية:
كتيبتا ق���وات خ��ا���ص��ة ول����واء اق��ت��ح��ام ج���وي وف���وج مدفعية دف���اع ج���وّي وكتيبة
كوماندو�س ولواء �صواريخ م/ط.
مالحظة :م��ا ورد �أع�ل�اه نظري فح�سب ,ومعظم ال��وح��دات �أط���ر .وت��ق��در بيانات
اال�ستخبارات الأمريكية �أن لي�س هناك وحدات عمالنية فوق م�ستوى الكتيبة .ووحدات
الدروع واملدفعية متدنية اجلهوزية ب�سبب نق�ص �شديد يف التدريب.
املعدات:
الدبابات:
 400دبابة ت  600 ,62 -دبابةت  400 ,55/54 -دبابة ت ( 34 -خمزونة للدفاع
ال�ساحلي).
عربات قتال وناقالت اجلند املدرعة 250 :عربة  BRDM-1, 004عربةBMP-1/
 BMp2 , 005عربة  ،BTR-40-/-60/-152عربات  BTR-100مدمرة مدولبة،
عربات .BMD
املدفعية :نحو  1200مدفع مقطور و هاوتزر ( 76ملم 85 ,ملم 122 ,ملم 130 ,ملم,
 152ملم) 100 ,مدفع .SU - 100
مدافع الهاون M - 41/43 :عـ  82ملم و M - 38/43عـ 120ملم.
راجمات ال�صواريخ BM - 21 :عـ  122ملـ ــم BM - 14,عـ  140ملـ ــم BM - 24 ,عـ
 240ملم.
مدافع عدمية االرتداد 57 :ملم.
�صواريخ �سطح � -سطح 70 :فروغ .7 -/4 -
�أ�سلحة م/د� :سنابر� ,ساغر.
مدافع م/ط ZPU :ع��ـ 14.5 .ملـ ــم 400 ,مدفع  ZU - 23, 63مدفع ZSU-23 4
�شيلكا M53 100,عـ  30ملم 300 ,عـ 37مـلــم  M1939، M60 200عـ  57مـلم مقطورة25 ,
مـدفــع  ZSU - 57 - 2ذاتية احلركة؛  100مدفع  HS - 12عـ  85ملم؛  75مدفع KS - 19
عـ  100ملم.
�صواريخ م/ط� :سام �(14 /13 - /9 - /-7/6 -أنظر �أي�ض ًا �سالح اجلو ,الدفاع
اجلوي).
مالحظة :معظم املعدات خمزونة وغري متي�رسة يف جاهزية تامة .العديد من الأنظمة
واملعدات ذات �صناعة �أو تعديل حملّي وهي بالتايل حتمل �أ�سماء وطنية وهي ْمل تذكر هنا
منع ًا للإلتبا�س.

البحرية

العديد 8500( 13,500 :يف اخلدمة الإلزامية) ي�شمل  500من م�شاة البحرية .الرقم
الفعلي املقدّر ال يتعدّى .3000
التنظيم العام :ثالث قيادات �إقليمية (غربية يف كابانا�س ,وو�سطى يف �سينفيوغو�س,
و�رشقية يف هولغوين).
الأ�سطول:
الفرقيطات:
 1طراز بوك ال�سوفياتي (لي�ست يف جهوزية عمالنية).
القوات اخلفيفة:
زورقا دورية عمالنيان فئة . BPH-380
حــوايل  7 - 4زوارق هجومــية �رسيعــة فئة �أو�سا  1و 2م�سلحة ب�صواريخ.
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كوبا  -كولومبيا

�إحدى �سفينتي ال�صيد  ،BPH - 390حوّلتها القوات البحرية الكويتية �إىل �سفينة دورية
( )OPVم�سلّحة بال�صواريخ

غوا�صات 4 - 2 :بالغة ال�صغر�(.أنظر املالحظة).
قوات حرب االلغام:
حوايل  4كا�سحات الغام �شاطئية فئة يفغينيا (ت�ستخدم يف مهمات الدورية).
متفرقات 11 :زورق�� ًا م�ساعداً ,وي�ستخدم حر�س ال�سواحل حوايل  24زورق دورية
�ساحلية طراز زوك ,وزوارق عديدة �أخرى.
طريان البحرية 4 :طوافات كا  28,4 -طوافـات مي  6 ,4 -طائرات ميغ .29 -
�أهم القواعد :كابانا�س� ,سينفيوغو�س ,هافانا ,ماريال ,فاراديرو ,بونتا ,كانا�سي,
باليناتو�س ،هولغني.
الدفاع ال�ساحلي :عدد من بطـاريات املدافع عـ 130ملم ,بع�ض راجمات �صواريخ
�سامليت  ,SS-C-2وقاذفا �صواريخ على الأقل طراز .SS-C-3
مالحظة :هناك دليل على وج��ود غوا�صتني بالغتي ال�صغر على الأق��ل يف اخلدمة،
يفرت�ض �أن تكون م�صدرها كوريا ال�شمالية.

ر�أ���س الدول��ة ورئي�س
احلكومة :الرئي�س
�إيفان دوكي ماركيز

وزارة الدفاع:

كولومبيا
بيانات عامة
اال�سم الر�سمي :جمهورية كولومبيا (.)Republica de Colombia
ارا�ض زراعيـة %29 ,مروج ومراعٍ  %49 ,غابات,
امل�ساحة 1,138,910 :كلم ٍ %6 ,
 %16انواع اخرى.
ال�سواحل 3208 :كلم.
املطالب البحرية :املياه الإقليمية  22كلم ,املنطقة االقت�صادية احل�رصية  370كلم,
اجلرف القاري  200مرت او حتى عمق اال�ستغالل.
ال�سكان 51,4 :مليون ن�سمة (تقديرات متوز/يوليو  ,)2021معدّل النمو ال�سنوي
( /%1.02تقديرت  %49 ,)2015م�ستيزو %37 ,بي�ض %10.6 ,كولومبيني �أفارقة
2
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Ministry of National Defence
Centro Aministrativo Nacional
Calle 26 Carrera 52
Avenida Eldorado
Bogota,D.C.Colombia
Tel: +57-1 - 2222445
Fax: +57-1-2221874

القيادة العامة للقوات امل�سلحة:

General Command of the Armed Forces
Centro Administrativo Nacional
Avenida Eldorado,Calle 26, Carrera 52
Bogota, D.C.
Tel: +57 -1 -3150111
E-mail:atencionalciudadano@Cgfm.mil.co

�سالح اجلو

العديد 22,000 :مبن فيهم رجال الدفاع اجلوي ( 000,11جمند).
التنظيم العام 3 :مناطق جوية و 4قيادات فرعية �إال �أن هناك فوجان فقط يعمالن
كوحدات نا�شطة.
الوحدات العاملة:
الوحدة :1779
�رسب مقاتالت ميغ 29 -
�رسب مقاتالت /قاذفة ميغ BN23 -
�رسب تدريب من طائرات ميغ  ,UM21 -و� L-39Cألباترو�س ,وZ-142
�رسب طوافات مي  17 -ومي 35 -
الوحدة:1724 :
�رسب مقاتالت قاذفة ميغ BN 23 -
�رسب تدريب من طائرات ميغ  -12UMوL-39C
�رسب طوافات مي 17 -
ت�سري وحدة «�شخ�صيات» طائرة ياك  40 -وطائرة �آن .24 -
ال يتعدى عدد الطائرات ال�صاحلة للعمل الـ 3طائرات ميغ  29 -ودزينة من طائرات
ميغ  ,23 -و 4ط��واف��ات مي  35 -و 10-8ط��واف��ات مي  .17وهناك ط��ائ��رات كثرية يف
التخزين وال يُعتقد �أنها �ستُعاد �إىل اخلدمة.

وزير الدف��اع الوطني :القائد العام للقوات
امل�سلحة :اجلرنال
دياغو موالنو
لوي�س فرناندو نافارو

� % 3.4سود  -هنود %1 ,هنود.
الدين %89 :كاثوليك % 10 ،بروتي�ستانت.
اللغة :الإ�سبانية واللغات الهندية.
ن�سبة املتعلمني.%94.7 :

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 667 :مليار دوالر (تقديرات  ,)2015دخ��ل الفرد 13,800
دوالر ,معدل النمو احلقيقي ( %3.1تقديرات .)2015
امليزان التجاري :ال��واردات  52.04مليار دوالر .ال�صادرات  38.12مليـار دوالر
(تقديرات .) 2015
امليزانية :الإي���رادات  82.45مليار دوالر ,النفقات  92.49مليار دوالر (تقديرات
.)2015

الدفاع

ك�شف النقاب يف متوز/يونيو  2016عن «خطة ا�سرتاتيجية لقطاع الدفاع والأمن
 » 2018 - 2016كخطوة �أوىل �ضمن ر�ؤي��ة �أ�شمل ل�سيا�سة دف��اع و�أم��ن جديدة �سرت�سم
التطور امل�ستقبلي للقوات الر�سمية حتى .2030
�إجمايل القوى الب�شرية العاملة� 239,890 :إ�ضافة �إىل  10,620موظف مدين
(�آذار/مار�س .)2017
اخلدمة الإلزامية� 18 :شهر ًا (.)2017
ميزانية الدفاع :ح��وايل  9.6مليار دوالر (( .)2017للقوات امل�سلّحة وال�رشطة،
تت�ضمن معا�شات التقاعد).

القوات الربية

العديد:نحو � 198,157إ�ضاف ًة �إىل  5636موظف مدين (�آذار/مار�س .)2017
التنظيم العام:
8فرق:
الفرقة الأوىل( :مقرها �سانتا مارتا ,ماغدالينا) تت�ألف من لواءين.
الفرقة الثانية( :مقرها بوكارا مانغا� ,سانتانتدر) تت�ألف من � 3ألوية وقيادة هند�سة
الدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021

كولومبيا
عمالنية.
الفرقة الثالثة( :مقرها بوبايان) تت�ألف من� 6ألوية وقيادة عمالنية.
الفرقة الرابعة( :مقرها فيال فيزن�سيو) تت�ألف من  6الوية.
الفرقة اخلام�سة( :مقرها بوغوتا) تت�ألف من � 5ألوية وقيادة عمالنية.
الفرقة ال�ساد�سة (مقرها فلورن�سيا) تت�ألّف من � 4ألوية.
الفرقة ال�سابعة (مقرها يف مديلني) تت�ألف من� 6ألوية.
الفرقة الثامنة (مقرّها يف كازناري) تت�ألف من � 4ألوية.
وفرقة قوات خا�صة تت�ألف من لوائني وفوجني.
املعدات:
عربـات القـتال املدرعة 119 :كا�سكافيل  ,EE-9حوايل � 100أوروتـو 30 ,EE-11
غــريـهـاوند  - 54 ,M-8نـاقـلة  67،M-113ناقلة  ، M - 1117غارديان (بيغا�سو)6 ،
عربات  NG - 31نياال16 ،ناقلة ميتيورو 56 ،ناقلة الف  111غالدييتور.
املدفعية 25 :مدفع هاوتزر  APU SBTعـ  155ملم 75 .مدفع  M2A1/M101عـ 105
ملم(.خمزونة) 32 ،مدفع  LG1MKIIIعـ  105ملم.
مدافع الهاون 130 :مدفع عـ  81ملم ,و  218عـ  120ملم.
مدافع م/ط 30 :مدفع  M1A1عـ  40ملم (كلها خمزونة) 29 ,بوفورز  40ملم.L70/
مدافع عدمية االرتداد 69 :مدفع  M-40عـ  106ملم.
�صواريخ م/د 20 :تاو 8 .منرود� ،سبايك.
لواء طريان اجلي�ش:
 كتيبة ط��ائ��رات ت�ضم ,طائرتي  C-212ل�ل�إخ�لاء الطبي ,طائرتي بيت�ش كرافت(200للإ�ستخبارات الإلكرتونية) ,طائرة كينغ �إي��ر  ,C-90وطائرتي  ,PA-31و3
طائــرات  ,PA-34وطــائرة كوماندر 7، 690Bطائرات  C-208EXغراند كرافان.
 كتيب ـ ــة طواف ـ ــات ت�ضـ ـ ــم  46طـواف ـ ــة UH-60Lو S-70i 7بـ ــالك هوك ,نح ـ ــو 25طوافــة  UN-1Hو 22طوافة مي  15 ،17MD -مي  71 ،8 -بل .212/214/412
 -مدر�سة طريان اجلي�ش.

البحرية

 1فايل دِل كوكا (نوع رياليَن�س)
 2فئة رفائيل دِل كا�ستيلو رادا (نوع «�سويفت )»105
 2فئة خوزيه ماريا باال�س (نوع«�سويفت )»110
 1كتيا�سونيو (نوع �آ�شفيل)
 2خوزيه ماريا غار�سيا دي توليدو
 4فئة كابو كورينيت�س (نوع بونيت)
 2فئة خيمي غوميز (نوع )PB MKIII
� 1سان �أندريز (نوع بال�سام)
قطع متفرقة :قطعتا دعم فئة قرطاجنة دي �أنديا�س �سفينة م�سح حميطات 6,قطع
غولفو دي تريبوغا 7زوارق �إنزال �أغرا�ض عامة 14 ,قطعة م�ساعدة 197 ,زورق دورية.
�سفن دورية نهرية� 8 :سفن باف 2 ،باف  9 ،L -تينرييف� 5 ،سفن 8 ،LPR - 40
غريفون .2000TD
مالحظة� :سل�سلة من  6زوارق �إن��زال ( )BDA MKIIقيد البناء يف �أحوا�ض حملية.
خطط ب�ش�أن قطعتي دورية عمالنية �إ�ضافيتني فئة  20دي خوليو ،فيما �سيت ّم بناء العدد
الباقي حملي ًا ويجري �إدخال �سل�سلة جديدة من زوارق الدورية النهرية (.)LPR-40
طريان البحرية� :رسب طوافات يت�ألف من طوافة  ,BK-117طوافتي MBB BO-
 105Cوطوافتي AS.555SNفينيك 9,طوافات بِل 412؛ طوافة بِل  6 ،212طائرات UH-
� ،1Hرسب طائرات م�ؤلف من  4طائرات �سي�سنا  ,206طائرة  PA-31نافايو ,طائرة
 ,C212طائرة �سينيكا �3 ,3سي�سنا غران كارافان 3 ،C-208EXطائرات CN-235-200
حلرا�سة املنطقة االقت�صادية ومكافحة املخدرات.
م�شاة البحرية:
العديد( 21,000 :كانون الثاين/يناير .)2017
التنظيم العام� 5 :ألوية :لواء ا م�شاة بحرية؛ � 3ألوية م�شاة نهرية�( .أنظر املالحظة).
كتيبة قوات خا�صة وجمموعتا حرب مدن خا�صتان وقاعدة تدريب.
املعدات 24 :زورق��� ًا فائقة ال�رسعة  266 ،زورق��� ًا نهري ًا بريانا م�سلحة مبدافع،
وي�شار �إىل �أنه ّمت توكيل �سفن م�شاة البحرية �إىل القوات البحرية.
�أهم القواعد :قرطاجنة ,بايامالغا� ,سان �أندريز ,بورتو ليغويزامو ،بورتوكارينو.

التنظيم العام :قيادة ق��وات الكاريبي البحرية ,ق��ي��ادة املحيط ال��ه��ادىء ,قيادة
القوات البحرية اجلنوبية ,قيادة القوات البحرية ال�رشقية.
العديد :حوايل ( 30,866مبا يف ذلك  2,016مدين (�آذار/مار�س .)2017
الأ�سطول:
الفرقيطات اخلفيفة:
 4فئة �أملريانتي باديال (طراز .)FS 1500
 1فئة نارينو (روك �سابقاً).
الغوا�صات:
 2فئة بيخاو (طراز .)209
 2فئة �إنرتبيدو غوا�صات �صغرية (طراز � 206أملاين �سابقاً).
وحدات حر�س ال�سواحل:
 ) 2 +(3زوارق دورية عمالنية فئة  20دي خوليو (انظر املالحظة).
 1دي نوفمربي فئة ( 11نوع فا�سمر )CPV - 40
 ) 11+ ( 1+2بونتا ا�سبادا (نوع �( ) CPV - 46أنظر املالحظة).
 1خورغي ماركيز دوران (نوع الزاغا)

طائرات القتال 6 :كفري  13 ،C10كفري  1 ،C12كفري  AC-47T6 ،TC12فانتا�سما،
 10ط��ائ��رات � A-29B ِ 24 ،T-37B/C 17 ،OA/A-37Bسوبرتوكانو 14 ،طائرة
توكانو  SA-2-37/B6 ،T - 27فامبريو.OV-10A 6 ،
طائرات النقل 4 :ط��ائ��رات  ،C-130H 3 ،C-130Bطائرتا ،737-400Fط���ائ���رة
 ،707-373Cطائرة  ،727-100طائرة ،737-700BBJط���ائ���رة ،MRTT 767-200
طائرتا  ،C-212-300طائراتا 1+6 ، CN-235طائرات  .C-295طائرة F-28 MK-
 ،1000طائرة .F-28 Mk 3000

مت بنا�ؤها
ت�ضع البحرية الكولومبية يف اخلدمة ت�سع قوارب دورية نوع ّ LPR-40 MK2
يف �أحوا�ض �شركة «»COTECMAR

طورت ال�صناعات اجلوية الإ�سرائيلية �أ�سطول مُقاتالت �سالح اجلو الكولومبي امل�ؤلف
من  19طائرة  KFIRونقلته من فئة � C-10إىل فئة C-60
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�سالح اجلو

العديد 10,867 :زائد ًا  2,632موظف مدين(�آذار /مار�س .)2017
التنظيم العام :ق��ي��ادة ���س�لاح اجل���و 6 ,ق��ي��ادات حربية ج��وي��ة ,ق��ي��ادة نقل جوي
ع�سكري ,ق��ي��ادة �صيانة ,مدر�سة ط�ي�ران اجلي�ش ،مدر�سة ���س�لاح ج��و ،جمموعتان
جويتان.

الأ�سطول اجلوي
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كولومبيا -املك�سيك
طائرات االرتباط 48 :طائرة من �أنواع خمتلفة.
طائرات التدريب� 12 :سي�سنا � 25 ،T-41Dسياك  T-90كاليما ،طائرتا .L-23
الطوافات OH-58A 24 :كيوا 11 ،بل  206Bجت رينجر ،نحو  70طوافة بل -1H
 UHوهوي ( 2تعمل منها حوايل  12 ،)50بِل  212راباز ،طوافتا بل  24 ،412HPطوافة
 UH-60A/Lب�لاك ه��وك� /أجنيل /اربيا  4 ،111هيوز 2 ،MD-500E 2 ،369HS
.MD-530 F
م�سية� :أ�سطول خمتلط من نوعي هريم�س  450وهريم�س  900يجري
طائرة رَّ
ت�سلمها ( الأعداد غري معروفة).
�أهم القواعد :بوغوتا ,ك��ايل ,بورتو�سلغار ،فيالفي�سين�سيو ،ماالمبو ،ملغار،
ريونغرو ،تري �أ�سكينا�س� ،سان �أندريه ،يوبال ،ماراندوا ،ومدريد.
مالحظة,:و�ضع طلب �أولوي ب�ش�أن نظام دفاع جوي متكامل �سيت�ضمّن  4رادارات
�صلبة ثالثية الأبعاد «ن��ورث��روب غ��روم��ان» ( AN/TPS-78عمالنية) وطائرة �إن��ذار
مُبكر واحدة على الأقل .وتنوي كولومبيا الإن�ضمام �إىل برنامج تطوير تقوده الربازيل
يتعلق بطائرة نقل من طراز .KC-390

املك�سيك

ر�أ���س الدول��ة ورئي�س
احلكومة والقائد الأعلى
للقوات امل�سلحة:
�أندريا�س �أوبرادور
وزارة الدفاع الوطني:

بيانات عامة
اال�سم الر�سمي :الواليات املك�سيكية املتحدة (.)Estados Unidos Mexicanos
أرا���ض زراعية %39 ,م��راعٍ  %24 ,غابات%24 ,
امل�ساحة 1,972,550 :كلمٍ � %13 ,2

�أنواع �أخرى.
ال�سواحل 9330 :كلم.
املطالب البحرية :امل��ي��اه الإقليمية  22ك��ل��م ,املنطقة املتاخمة  44ك��ل��م ,املنطقة
االقت�صادية احل�رصية  370كلم ,اجلرف القاري  200ميل بحري.
ال�سكان 130.3 :مليون ن�سمة ( تقديرات متوز/يوليو  ,)2021معدل النمو ال�سنوي
(% 1.12تقديرات %60 ,)2017مي�ستيزو %30 ,هنود �أمريكيون %9 ,بي�ض%1 ,
�أجنا�س �أخرى.
الدين %89 :كاثوليك %6 ,بروت�ستانت %5 ,ديانات �أخرى.
اللغة :الإ�سبانية.
ن�سبة املتعلمني.% 95.1 :

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 2.315 :ترليون دوالر (تقديرات  ,)2016دخل الفرد 18,900
دوالر ,معدل النمو احلقيقي (% 2.3تقديرات .)2016
امليزان التجاري :الواردات  387.4مليارات دوالر ,ال�صادرات  374.3مليار دوالر
(تقديرات .)2016
امليزانية :الإي���رادات  259.6مليار دوالر ,النفقات 286.5مليار دوالر (تقديرات
.)2016

الدفاع

القوى الب�شرية العاملة :حوايل ( 260,000تقديرات .)2016
القوات �شبه الع�سكرية� :رشطة فدرالية حتت �إمرة وزارة الداخلية.
�أُن�شئت قوة درك قوامها  5,000دركي كفرقة من ال�شرطة الفدرالية .
اخلدمة الإلزامية :نظام خمتلط؛ فالوحدات العمالنية ت�ضم ,يف معظمها� ,أف��راد ًا
حمرتفني .لكن هناك خمطط ًا نافذ املفعول يتعلق باخلدمة الوطنية.
ميزانية الدفاع 6.0 :مليارات دوالر تقريباً(ميزانية .)2018
مالحظة:الرقم �أعاله ي�شمل ميزانيتني م�ستقلتني لوزارة الدفاع ووزارة البحرية

القوات الربية

العديد( 201,573 :ابتداء من كانون الثاين/يناير .) 2013
التنظيم العام:
�أُن�شئت  12منطقة ع�سكرية ت�سيطر على  46منطقة ( )Zoneع�سكرية.
� 3ألوية مُ�شاة م�ستقلة.
لواء م�شاة خفيفة.
فوج مدفعية.
فوج مدرع.
� 12ألوية �رشطة ع�سكرية.
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وزير الدفاع :اجلرنال
لوي�س �ساندوفال

وزير البحرية:
الأمريال خو�سيه
رافييل اوجيدا

Ministry of National Defence
Blvd Manuel Avila Camacho S/N,
Esquina Av.Industria Militar
Colonia Lomas do Sotelo
Delegacion Miguel Hidalgo
11640 Mexico, D.F.
Mexico
Tel: +52 -(55) -55573355
Fax: +52 -(55)- 55575314

� 3ألوية قوات خا�صة.
مالحظة :يجري �إن�شاء عدد من كتائب امل�شاة امليدانية م�ستقلة تتوىل مهام الأمن
الداخلي.
املعدات:
ال�ســيارات املدرعـــة 40 :عربة  M-8, 14عربة  MAC-1, 321لينك�س .ERC-90F
عربات القتال وناقالت اجلند املدرعـــــة AMX-VCI 406, 43 :عربــة M2A1,
 22بوفالو BDX 95, 04 ,عربة  VBL M-11, 04عربة  HWK-11, 04عربة VCR/
 TT, 52عربة مواغ روالند.DN-XI،
املدفعية :نحو  100مدفع عـ  105ملم .
مدافع عدمية االرتداد :نحو M40 100عـ  106ملم.
مدافع الهاون :نحو �( 2,100أنواع خمتلفة)
�أ�سلحة م/د 8 :ميالن
طائرات م�سرية :نظام �أيرو�ستار واحد على الأقل.
مالحظة� :سي�ستم ّر �إنتاج ناقالت جند  DN-XIوقد وزع��ت  2,200عربة هاموي
للجي�ش وال�رشطة.

البحرية

العديد( 57,000 :مبا يف ذلك  1200من طريان البحرية و 20,000من م�شاة البحرية).
متّت املوافقة على خطط لتو�سيع العديد �إىل .68,500
التنظيم العام:القيادة البحرية العليا(:قيادة يف املحيط الهادىء ,وقيادة يف املحيط
الأطل�سي/الكاريبي) .وتت�ألف كل قيادة من � 3أو  4مناطق بحرية مق�سمة بدورها �إىل
 13قطاع ًا بحرياً.
الأ�سطول:
الفرقاطات:
 4فئة �أليندي (�أمريكية �سابق ًا فئة نوك�س).
 2فئة نيكوال�س برافو ( فئة برون�ستاين �أمريكية �سابقاً).
قطع الدورية العمالنية:
 2فئة هوراكان (�ساعر نوع  4.5الإ�رسائيلي �سابقاً).
 3فئة �سيريا.
 2 + 6فئة �أوك�ساكا.
 4فئة هولز ينغز.
 4فئة دورانغو.
 6فئة �أوريبي.
الدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021

املك�سيك

طلبت البحرية املك�سيكية فرقاطة  ،Damen Singma 10514للعمل ك�سفينة دورية بعيدة
املدى ،وذلك وفق برنامج �صناعي يف �أحوا�ض  Damenالهولندية

 - 8فئة فايل (كانت �سابق ًا كا�سحات �ألغام �أمريكية) (�ستُ�سحب بالتدريج).
زوارق ال���دوري���ة 20 :ف��ئ��ة �أزت���ي���ك���ا (ك����ب��ي�رة) 2 ,ف��ئ��ة دمي����وك����رات����ا 4 ،فئة
ي���اك���وي 5 ,ف��ئ��ة ب��وي��ن��ت 13 ,ف��ئ��ة �أومل��ي��ك��ا 10 ,ف��ئ��ة ت��ي��ن��وت�����ش��ت��االن 8 ،ف��ئ��ة ب��ول��ي��م��ار,
�+ 28أك��واري��و �/Aأك���واري���و ( ,Bالعدد امل�ستهدف  4 ،)60زوارق دوري��ة قريبة من
ال�شواطىء و 5زوارق دورية نهرية.
�سفن نقل واقتحام برمائية� :سفينتا نقل معدات وجنود� 3 ,سفن �إنـزال �أمريكية
�سابقاً 20 ,مركب ًا م�ساعداً� ،سفينة للن�شاط الهيدروغرايف.
مالحظة :قيد البناء فرقاطة دامن �سيغما وخطط ب�ش�أن  4قطع �إ�ضافية.

طريان البحرية:

�إنخرطت قوات م�سلّحة مك�سيكية يف القتال �ضد اجلرمية املنظمة ،وقد اعتمدوا
�أقنعة لإخفاء هوياتهم ومنع �أيّ عملية ث�أرية �ضدهم �أو �ضد عائالتهم

�سالح اجلو

العديد :نحو ( 8,143يت�ضمن  1,585جندي يف كتائب املظليني).
التنظيم العام:
 4مناطق جوية.
جناح قتايل :جمموعتان جويتان.
جناح ا�ستطالع ونقل 3 :جمموعات جوية.
املعدات( :الأنواع الرئي�سية فقط):
القتال 8 :مقاتالت  F-SE ( 4غري قابلة للطريان يجري �إعادة جتديدها).
تدريب:نحو  46طائرة ( .T-6Cجاري الت�سليم).
النقـل 14 :طائ ـ ــرة 20-C-130S/C-130K/C-130E/L-100و12طائرة
C - 295، 4طائرات  ،C-27J، C-295W2طائرة بوينغ ( 787خدمات رئا�سية)3 ،
طائرات .737/800
الدورية /املراقبة 5 :طائرات �سي�سنا � C-182سكاي الين (مهمات مراقبــة تهريب
لنـذار املبك ــر وال�سيطرة ,طائرتا EMB - 145 MP،
املخدرات) .طائـرة  EMB - 145ل إ
 C-26 4ميرتواليرن.
الطوافات 8 :مي  19 ,8 -مي  1 ,17 -مي  24 ,26 -طوافة  MD - 530F , 02بِل ,212
 5طوافات  ,07-Sطوافتا  CH-53 . 3بِل  EP، 11 412طائرة  EC 725كوغار 12 ،بيل
407GX ، 31+UH-60M5بالكهوك ( يجري الت�سليم).
الأكادميية الع�سكرية( :بالإ�ضافة �إىل �أ�رساب مكافحة التمرد/التدريب املذكورة
�أع ـ ــاله) هنالـ ــك :طائرة  PC - 9M، 26طائرة  E SF-260، 7طائرات PT - 17، 25
غروب .G120TP
القواعد� :سانتا لو�سيا� ،إن�سنادا ،كوزميل،زابوران...
مالحظة :حتت الطلب  5+13طوافة  UH - 60Mبالك هوك (جاري الت�سليم)
كما �سي�ستكمل ت�سليم  48طائرة  + T - 6Cللتدريب يف  2017لتحل حمل طائرات
 .PC-7وج��رى �إقتناء طائرتي بوينغ  800/737للنقل لتح ّل حمل بوينغ 200/727
املوجودة يف املخزون.

ي�ؤدي مهمات مراقبة تهريب املخدرات و مكافحتها.
التنظيم :جمموعتان جويتان تت�ألف من � 5أ�رساب.
العديد :حوايل .1200
املعـــدات( :الأن�����واع ال��رئ��ي�����س��ي��ة) 6 :ط��ائ��رات  C-235،4ط��ائ��رات ,C-295
ط��ائ��رت��ا  C-95W 2 ،200-C-212ط��ائ��رة دا�����ش � 2 ,-8سي�سنا � 3 ,180سي�سنا
��� 2 ,310س��ي�����س��ن��ا ��� 3 ,150س��ي�����س��ن��ـ��ا ��� 4 ,337س��ي�����س��ن��ـ��ـ��ـ��ا  ,402ط���ائ���رة واح��ـ��ـ��ـ��دة
 DHC-5, 21ط��ائ��رة  L-90TPري��دي��غ��و 1 ,ك��ي��ن��غ �إي����ر  90,4ك��ي��ن��غ �إي����ر 350ER،
 3ب��ي��ت�����ش��ك��راف��ت  +T-6Cل��ل��ت��دري��ب� 8 ،إك�����س��ب��ل��ورر 11 ,ط��واف��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ة 501-OB,
 EC-725 3 ، MD - 500E 4 , 4ط��واف��ات  AS.555فينيك12 ,ب��ان�ثر AS-565
(�أن���ظ���ر امل�ل�اح���ظ���ة) UH-60M 7+3 ,ب��ل�اك ه����وك ( H225ي���ج���ري ت�سليمها),
� 3سوبر بوما  20 ،مي  19 ,8 -مي  ,17VI -طائ ــرة  R44كليرب ,طائرتا  R22ماريرن4 .
�شوايزر � 300Cأنظمة طائرات م�سرية جامب .T-20
مالحظة  :ج��رى طلب  14ط��ائ��رة ب��ان�ثر �إ�ضافية تنتظر ت���أم�ين التمويل .وافقت
احلكومة الأمريكية على �إمكانية بيع  8طوافات  MH -60Rكبديل عن طلب بانرث.
م�شاة البحرية:
العديد :نحو . 20,000
التنظيم العام:
قوتا رد برمائيتان ،و قيادة دعم (مظالت ،مدفعية،
وهند�سة) 4 ،جمموعات م�شاة بحرية(  14كتيبة م�شاة
بحرية).
املعدات 25 :عربة ف��اب  ,3550ع��دد م��ن ع��رب��ات /1
 , VAP - 3560عدد من عربات  ,BTR - 70ناقالت جند
حممية ب��وم��ا 6B، 6مدافع ه��اوت��زر  M56ع��ـ  105ملم,
راجمات �صواريخ من ط ــراز فريو�س  100 ,6 -مدفع
ه��اون عـ  60ملم و 81ملم ,مدافع عدمية االرت��داد عـ 106
ملم ,نحو  +40زورق اقتحام �رسيع فئة بوالري�س 11
(نوع .)CB-90
�أهم القواعد البحرية :ف�يراك��روز ,تامبيكو� ,سان
بال�س ,الباز ,الزارو ،كادينا�س ،يوكالبيتان� ،أكابولكو،
مانزانيلو ،مازالتان ،بورتوفاالرتا ،بورتو ماديرو.
�سيوداو دل كارمن� ،شيتومال ،غواميا�س ،ان�سينادا،
ت�سلّم �سالح اجلو املك�سيكي ثالث طائرات نقل طراز  ،Boeing 737- 800للعمل مع املجموعة
�سالينا كريز.
اجلوية الثالثة يف ال�سرب 502
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�إ�سبانيا

�أوروبــــــا

بلجيكا

رومانيا

قرب�ص

هنغاريا

ا�سبانيا

�أملانيا

بلغاريا

ال�سويد

مالطا

هولندا

ايرلندا

بولندا

�سوي�رسا

اململكة املتحدة اليونان

�إيطاليا

ت�شيكيا

فرن�سا

الرنوج

الربتغال

الدمنارك

فنلندا

النم�سا

�إ�سبانيا

 36,300دوالر ,معدّل النم ّو احلقيقي (3.2%تقديرات .)2016
امل��ي��زان ال��ت��ج��اري :ال � � ��واردات  300.3م �ل �ي��ار دوالر,
ال�صادرات  280.5مليار دوالر (تقديرات .)2016
امليزانية :الإيرادات  466.6مليار دوالر ,النفقات 522.6
مليار دوالر (تقديرات .)2016

الدفاع

النظام العام :امللك هو القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.
ورئي�س ال��وزراء يوجه �سيا�سة الدفاع ووزير الدفاع ينفذ
�سيا�سة الدفاع.
تت�ضمن وزارة الدفاع العنا�رص التالية:
 بنية ع�ضوية للقوات امل�سلحة من �أج��ل �إع��داد القوة,رئي�س الدفاع :الأمريال
وزيرة الدفاع:
رئي�س الوزاء:
ر�أ�س الدولة والقائد
تيودورو ا�ستيبان لوبيز وبنية فاعلة لإجناز مهمات القوات امل�سلحة.
مارغاريتا روبلز
بيدرو �سان�شيز
الأعلى للقوات امل�سلحة
كالديرون
ورئي�س املجل�س الأعلى
 الأرك��ان العامة ,وهي تنفذ اال�سرتاتيجية الع�سكريةللدفاع :امللك فيليب ال�ساد�س
حتت �إ�رشاف رئي�س الدفاع ,وتدير العمليات الع�سكرية.
 وكيل الوزارة ل�ش�ؤون الدفاع ,الذي يدعم الوزير يف مامقر قيادة القوات امل�سلحة
يتعلق باجلوانب املالية والت�سليح والبنية التحتية.
Ministry of Defence
Armed Forces HQ
 ر ؤ��� �س ��اء ه�ي�ئ��ة الأرك� � ��ان ,وه ��م مي��ار� �س��ون ال�ق�ي��ادةPaseo de la Castellana, 109
Vitruvio I
28016 Madrid Spain
الع�ضوية على قواتهم امل�سلحة لكنهم لي�سوا م�س�ؤولني عن
28006 Madrid Spain
Tel: +34 91 3955000
املهمات العمالنية.
Tel: +34 91 7455200
Fax: +34 -91 -3955060
البنية احلالية هي على النحو التايل:
 م �ق��ار ع��ام��ة ل��رئ�ي����س ال��دف��اع يف م��دري��د ،م��ع �أرك ��انم�شرتكة،وقيادة عمليات،وقيادة دفاع �سيرباين م�شرتكة،
بيانات عامة
ومركز ا�ستخبارات القوات امل�سلحة.
 قيادة للقوات الربية .الإ�سم الر�سمي :مملكة �إ�سبانيا (.)Espana
 قيادة قتال ل�سالح اجلو.امل�ساحة 504,782 :كلم� %41 .2أرا� � ٍض زراعية %21 ,مروج وم��راعٍ  %31 ,غابات
 قيادة للبحرية.و�أحراج�%7 ,أنواع �أُخرى.
 ق�ي��ادات �آم��رة عامة (م�شرتكة) يف ج��زر الكناري ,بالريي�س �سوتا ,مليلة (حتتال�سواحل 4964 :كلم.
املطالب البحرية :امل�ي��اه الإقليمية  22ك�ل��م ,املنطقة امل �ج��اورة  44ك�ل��م ,املنطقة
االقت�صادية احل�رصية  370كلم.
ال�سكان 46.8 :مليون ن�سمة (تقديرات متوز/يوليو  ,)2021املعدّل ال�سنوي للنمو
ال�سكاين ( %0.78تقديرات  .)2017هم خليط من �سكان البحر املتو�سط ومن الفئات
النورديةال�شمالية� ,أما املجموعة الكربى فهم الكا�ستيليانيون القاطنون يف �إ�سبانيا
الو�سطى.
الدين %99 :كاثوليك.
اللغة :الإ�سبانية الكا�ستيليانية .ال�ل�غ��ات الأخ ��رى ت�شمل الكاتالنية ()%17
الغالي�سيانية ( )%7والبا�سك (.)%2
ن�سبة املتعلمني.%98.1 :

الإقت�صاد

اجمايل الناجت القومي 1.686 :تريليون دوالر (ت�ق��دي��رات  ,)2016دخ��ل الفرد
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�ساتل مُراقبة الأر�ض � PAZأنزل يف مداره بنجاح بتاريخ � 22شباط/فرباير 2018
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�إ�سبانيا
ه��اوت��زر  M-109A5ذاتي

نفذ لواء  Aragonيف اجلي�ش الإ�سباين ،التمرين الوا�سع الأول يف �شهر ت�شرين متوز/يوليو 2017

�إ�رشاف رئي�س الأركان العامة)؛القوة الع�سكرية للكوارث ,هي وحدة كبرية م�شرتكة
قادرة على التدخل �رسيع ًا يف �أنحاء البالد يف حال وقوع كارثة طبيعية �أو �صناعية وا�سعة
النطاق ذات ت�أثري علىال�سكان.
املوجودات الف�ضائية� :أطلق �ساتل ( PAZحكومي /جت��اري) ملراقبة الأر���ض
جمهّز بنظام رادارا  X-bandيف �شباط /فرباير  .2018و�ست�ستخدم ال�صور العالية
اجلودة املزوّدة من ال�ساتل لعمليات ع�سكرية ،مراقبة احلدود و�إ�ستخبارات.
القوى الب�شرية الفاعلة.115,000 :
قوات الأم��ن( 82,692 :العدد امل�ستهدف) حر�س م��دين 20 :فوج ًا «تري�سيو�س»
( Tercios)، 65كتيبة ريفية 6 ,جمموعات �أم��ن ,جمموعة عمليات خا�صة ,جمموعة
طوافات واخلدمة البحرية .وتت�ضمن املعدات � 22سيارة مدرعة  , BLRوطائرتا دورية
بحرية من طراز  ,CN - 235و 17طوافة  Bo-105و19طوافة  EC-135و 6طوافات
 ,BK-117و 10زوارق دورية.
اخلدمة الإلزامية� :ألغيت .و�أ�صبحت القوات امل�سلحة من املحرتفني .باب التجنيد
مفتوح �أي�ض ًا �أمام �أجانب ناطقني باللغة الإ�سبانية (على �أال يتجاوزوا  % 9من جمموع
العديد).
ميزانية الدفاع 9.25 :مليار ات ي��ورو (.)2018م�لاح��ظ��ة :التت�ضمن امل��وازن��ة
معا�شات التقاعد لكنها تت�ضمّن كلفة العمليات اخلارجية والدفعات املخ�ص�صة لل�صناعة
الوطنية اخلا�صة بربامج ال�رشاء.

القوات الربية

العديد 70,000 :زائد ًا نحو  13,000يف االحتياط اجلاهز للخدمة.
التنظيم العام:
• قيادةاجلي�ش:الأركان العامة للجي�ش ،قيادة املعلومات ،الإ�شارة والدعم التقني،
وفوج مُ�شاة.
•قوات اجلي�ش :قيادة ق��وة برية عالية اجلهوزية ،ال�ل��واء اللوج�ستي ،واللواء
الطبي( .القوات الربية ،قيادة جزر الكاناري ،القوة اللوج�ستية العمالنية).
• قوة الدعم :قيادة الأف��راد ،قيادة التدريب والعقيدة ،قيادة الدعم اللوج�ستي،
املفت�شية العامة للجي�ش.
املعدات:
دبابات القتال الرئي�سية 216 :دبابة ليوبارد 2E, 801دبابات ليوبارد .2A4
ال�سيارات املدرعة 95 :عربة  VECM1بيغا�سو � 48 ,سنتورو .B1
عربات القتال وناقالت اجلند املدرعة 263 :بيزارو 682 ,عربة BMR - 600, 593
عربة لِن�سي 180 ,عربة .RG -31
امل��دف��ع��ي��ة 84:م ��دف ��ع APU SBTع �ـ  155م��ل��م 62/م �ل��م 18 ،ه��اوت��زر جبــــلي

نظام املدفعية  EXPALعيار  155ملم ت�صل قذائفه �إىل م�سافة  40كلم
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105/14م �ل��م 53 ,مدفــع  L-118خفيف عـ  105ملم96 ,
احلركة عـ 155ملم.
مدافع الهاون 1200 :عـ  81ملم (ت�شمل  127مدفع ًا مركّب ًا على عربات M-125A1/
 A2), 562عـ  120ملم مقطــور 192 ,عـ  120ملم مركّبة على عربات  M-106, 8عـ  120ملم
مركّبة على عربات .BMR
الراجمات 14 :تريويل عـ  140ملم.
مدافع م /ط 48 :ثنائي عيار  35ملم.
�صواريخ م/د 200 :تاو 442 ,ميالن (يجري �سحبها) 28 ,هوت مركّبة على طوافات
 BO-105م�ضادة للدبابات� 260 .سبايك.
�أ�سلحة م/د� C - 90C R M3, 001-C :ألكوتان.
�صواريخ م /ط 3 :بطاريات باتريوت  18قاذفة I-HAWK PIP III, 16 36 ,روالند,
 8نا�سام�س� 6 ,سكاي غارد�/أ�سبايد 105 ,مي�سرتال.
م�سية� 4 :سريت�رش 27 ,رافني.
طائرات رّ
مدافع �ساحلية 25 :مدفع ثابت يف  6بطاريات عـ  152ملم و  381ملم 18 ،عـ 155
ملم 52/كال .طراز  APU SBTهاوتزر مقطور.
مالحظةّ :مت اختيار بريانا  5مبدئي ًا لطلب ي�صل �إىل  348عربة قتال.

طريان اجلي�ش:
التنظيم العام:
مقر قيادة على م�ستوى لواء.
 كتيبة طوافات هجومية. كتيبة طوافات حلاالت الطوارىء. كتيبتا طوافات للمناورة. كتيبة طوافات نقل. فرقة لوج�ستية�إجمايل املخزون :ح��وايل  20طوافة ( UH -IN/Hيجري �سحبها) 6 ،طوافات
تايغر  ,HAP-Eو+ 6ط��واف��ات �( HAD - Eأن �ظ��ر امل�لاح�ظ��ة) + 5 ،ط��واف��ات NH-
�( 90TTHأن�ظ��ر امل�لاح�ظ��ة) 10 ،ط��واف��ات  BO - 105م�سلحة ب�صواريخ ه��وت ( يتم
�سحبها) 6 ،طوافات �( AB-212سيتم �سحبها) 17 ،طوافة ت�شينوك CH - 47D، 15
طوافة � AS.332Bسوبر بوما  22 ،طوافة  AS.532ALكوغار 22 ،طوافة .EC-135
مالحظة :قيد الطلب  24طوافة قتالية «يوروكوبرت تايغر» لتح ّل حمل طوافات
 Bo-105مت ت�سليم الدفعة الأوىل ( 6طوافات  ,)HAP-Eوهذه ت�سحب بالتوازي مع
ت�سلّم .)HAD-E( 18
حتت الطلب  16طوافة ( NH-90TTHكاميان  )HT-29يجري ت�سليمها تباع ًا حتى
العام  2021ومتّت املوافقة على بيع  17طوافة  CH-47Fمن قِبل احلكومة الأمريكية.

البحرية

العديد( 22,000 :ي�شمل  5836من م�شاة البحرية).
التنظيم العام :الأ�سطول منظّ م يف ق��وة العمل البحري ،ق��وة بحرية ،ق��وة م�شاة
بحرية� ،أُ�سيطيل طريان� ،أُ�سيطيل غوا�صات ،مركز تقييم قتال ،مركز عقيدة الأ�سطول.
الأ�سطول:
الفرقاطات:
 5من فئة �ألفارو دي بازان.
 6من فئة �ســانتا ماريا(ت�صميم معدّل للفرقاطة الأمريكية .)FFG-7
مالحظة :فئة ج��دي��دة يف  5ف��رق��اط��ات � F - 110ضمن خطة ال�ستبدال فرقاطات
�سنتاماريا بني  2023و .2028
�سفن الدورية:
 2+4فئة ميتريو�( .أنظر املالحظة).
 4فئة ديكو بيريتا.
 3فئة �أناغا.
 3فئة �شيلرو.
 2فئة توراال.
 4من فئة �رسفيوال.
 2فئة  P-114للدورية ال�ساحلية.
 1فئة كابو فراديرا للدورية النهرية.
مالحظة :يجري بناء �سفينتني دوري��ة �إ�ضافيتني من فئة ميتريو
لتدخل اخلدمة يف .2018
الغوا�صات:
 3من فئة غالرينا (نوع �أغو�ستا الفرن�سي).
مالحظة :يجري ب�ن��اء  4غوا�صات م��ن جيل جديد وم��ن ت�صميم
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�إ�سبانيا

فرقاطة  ALVARO DE BAZONتابعة للبحرية الإ�سبانية ت�شارك يف مناورة مع
الأ�سطول ال�ساد�س الأمريكي وقوات من حلف ناتو

�إ�سباين (ذات �أنظمة دفع م�ستقلة عن الهواء) لتحل حمل الغوا�صات غالرينا (برنامج
 ,)S-80و�ستبد�أ عملية ت�سلّم �أوالها يف العام .2021
قوات حرب االلغام:
 6فئة �سيغيورا.
القوات الربمائية:
�سفينة �إنزال �سُ ميت خوان كارلو�س الأول(�أنظر املالحظة).
�سفينتا حو�ض من�صة �إنزال فئة غالي�سيا.
 14زورق �إنزال متو�سطة.
مالحظة:تعمل خ��وان كارلو�س الأول من�صة لطائرات البحرية بعد �إخ��راج حاملة
الطائرات برين�سيبي دي �أ�ستوريا�س من اخلدمة.
�أهم القطع امل�ساعدة� :سفينة �إمداد الأ�سطول كانتابريا ,و�سفينة من فئة باتينو.
�أ�سيطيل الطريان:
�رسب مقاتالت/هجوم �أر�ضـي يت�ألف من  12طائرة  ,AV-8B Plusو  4طائرات
 .AV - 8 Bطائرة  TAV-8Bللتدريب.
�رسب نقل لوج�ستي/مراقبة بحرية يت�ألف من  3طائرات �سي�سنا �سيتاي�شن  2 -و
طائرة �سي�سنا �سيتاي�شن . 7
� 4أ��سراب ط��واف��ات :تت�ألف من طوافات �ضد الغوا�صـات  ,AB-212و 7طوافات
 SH-3Dو 4+2طوافات  SH-60Fت�شينوك (�أنظر املالحظة) ,و 3للإنذار املبكر SH-
 3W، 9طوافات هيوز ( 500 -للتدريب) ،و �رسب مــن  12طــوافـــة .SH-60
مالحظة� :سيجري احل�صول على  4طوافات �إ�ضافية  SH-60Fيف .2020
م�شاة البحرية:
العديد.5836 :
التنظيم العام :ل��واء م�شاة البحرية ( )BRIMARمن كتيبتني مل�شاة البحرية,
وكتيبة م�شاة بحرية ميكانيكية ,وجمموعةحركية برمائية ،وجمموعة مق ّر قيادة،
وجمموعة دع��م خدمة قتالية وجمموعة مدفعية خمتلطة ,وجمموعة عمليات خا�صة
وقوات حماية بحرية.
املعدات 91 :عربة  AAV-7A1 ، 93عربة بريانا 12 ,-3مدفع هاوتزر  M56عـ
 105ملم مقطور� 24 ،صاروخ م/د تاو ,و � 24صاروخ م/د �سبايك� 12 ,صاروخ م/د
مي�سرتال� ,أ�ســـلحة م�ضــادة للدبابات طراز C-90/CR ، 15دبابة  ،M - 60و  6مدافع
هاوتزر  M-109عـ  155كلم.
�أهم القواعد :روتا (كاديز)� ,إل فريول (الك��ورون��ا) ,قرطاجنة (مور�سيا) ,ال�س
باملا�س دي غران كناريا.
مالحظة :حتت الطلب طائرات فوملار امل�سرية.

طوافات بوما  AS330, 61طوافة �سوبر بوما  /AS.332كوغار  AS.552و � 2إيربا�ص
.A-300
قيادة القتال اجلوي:
 جمموعة طائرات مقاتلة/معرت�ضة ت�ضم � 3أ��سراب طائرات  ، C-16جمموعةط��ائ��رات م�ضادة ل�ل�غ��وا��ص��ات/دوري��ة بحرية ت�ضم طائرتي ( P-3Aت��دري��ب) و 5
طائرات � P-3Mأوريون.
�رسبا مقاتالت� :رسبا قتال/ق�صف/ا�ستطالع�/إ�سكات الدفاع اجلوي املعادي
( )SEADم�ؤلفان من .EF-18 M
 �رسبــان ي�ضــمان طائرات . C-16 � 3أ�رساب قتال  /هجوم �أر�ضي ت�ضم طائرات EF-18M �رسبان م�ؤلفان من طائرات  C-130Hو �رسب م�ؤلف من طائرات تزويد بالوقودجو ًا .KC-130H
 �رسبان م�ؤلفان من طائرات .CN-235 �رسب م�ؤلف من طائرات .C-295 جمموعة خمتلطة م�ؤلفة من �رسبني للنقل �رسب ي�ضم طائرات فالكون  20و �رسبللإجراءات االلكرتونية مكون من فالكون  20و .C-212 EW
 �رسب قوات خا�صة حممولة جو ًا �إيزاباك. �رسبا دعم جوي و دفاعات قواعد جوية م�ؤلفة من جمموعتي مي�سرتال � /أ�سبايد.القيادة اجلوية العامة
جناح مقاتالت هجومية/تدريبية :ي�ضم طائرات . F-5M
 ��سرب بحث و�إن �ق��اذ م��ؤل��ف م��ن ط��واف��ات � AS.332Bسوبر بوما و ,CN-235و�رسب طوافات لنقل ال�شخ�صيات املهمة م�ؤلف من طوافات � AS.332Bسوبر بوما
و  AS.532ك��وغ��ار و��سرب لر�سم اخل��رائ��ط م��ؤل��ف م��ن ط��ائ��رات  CN-235و�سي�سنا
�سيتي�شن  ,5و  C-90كينغ اير ،و �رسب بحث و �إنقاذ ي�ضم طوافات  AS.330بوما .
 جناح نقل م�ؤلف من طائرات .C-212 جمموعة تدريب م�ؤلفة من طائرات  F-33بونانزا. جمموعة قذائف مائية م�ؤلفة من  14طائرة  CL - 215Tو  3طائرات .CL - 415 جمموعة نقل �شخ�صيات مهمة م�ؤلفة من طائرات ايربا�ص  A310وفالكون .900 جناح تدريب م�ؤلف من ط��ائ��رات  EC-120كوليربي وط��ائ��رات �سيكور�سكاي.S-76
 الأكادميية اجلوية العامة ت�ض ّم طائرات � C101أفيوجيت و  T - 35تاميز.قيادة جزر الكناري اجلوية
 �رسب مقاتالت  /قاذفات م�ؤلف من طائرات .EF-18 �رسب بحث و �إنقاذ م�ؤلف من طوافات � AS.332B/H125سوبر بوما. مالحــظة :طلبت �إ�سبانيا ما جمموعه  73طائرة يوروفايرتعلى �أن يكتمل الت�سليميف  14 .2018طائرة للنقل الع�سكري ( ،A-400Mخف�ضت من  27طائرة)� .سيجري
ت�سليمها يف  2022بينما �ست�سلّم الطائرات الـ  13الإ�ضافية يف .2030 - 2025
طلب معلّق من  3طائرات � A330صهريج /نقل .وحتت الطلب �أربع طائرات م�سرية
ريرب  MQ-9بلوك  6 .5طوافات  NH-90TTHحتت الطلب على �أن يبد�أ ت�سليمها يف
.2019
�أهم القواعد :البا�سيت ,غيتاف ,غاندو ،مورون� ,سالمنكا� ,سان خافيري ,تاال فريا,
توريجون ,فاالدوليد�,سون �سان خوان� ،رسق�سطة.

�سالح اجلو

العديد.23,000 :
التنظيم العام :مقر قيادة �سالح اجلو ,القيادة اجلوية العامة ,قيادة القتال اجلوي,
وقيادة جزر الكناري وقيادة الدعم.
املعدات( :الأن��واع الرئي�سية فقط) + 62 :طائـرة يوروفايرت طراز �( C-16أنظــــر
املالحـظة) 87 ,طائـــرة  EF - 18 ، 7طـائــرات �أوريــون  PA- 3A/B, 07طائرة كازا
 ,C-101نحو  24طائرة �( C - 212سيت ّم �سحبها) 7 ,طائرات  C-130 H, 5طائـــرات
 KC - 130H, 02طائــــرة  CN - 235 ,31طائرة  C-295, 5طائرات فالكون 7 ,900
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�إحدى مُقاتالت �سالح اجلو الإ�سباين طراز يوروفايرت  C-16خالل مترين DACEX - 18
يف جزر الكناري عام 2018
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�أملانيا

أ�ملانيا

ر�أ�س الدولة :الرئي�س
فرانك -ولرت �شتامناير

امل�ست�شارة االحتادية:
د� .أجنيال مريكل
وزارة الدفاع:

رئي�س �أركان القوات
امل�سلحة االحتادية:
اجلرنال يورغ فوملار

الدفاع

وزيرة الدفاع:
�أنيغرت كرامب
كارين بوار

Federal Ministry of Defence
Office Bonn
P.O.Box: 13 28, D-53003 Bonn
Germany
Tel: +49-(0)228 - 12 9101
Fax: +49 - (0) 228 - 12 9171
Office Berlin:
11055 Berlin
Germany
Tel:+ 49 - (0) 30 - 18 -24 -8000
Fax: +49 - (0) 30 - 18 -24 -8008

املكتب االحتادي للمعدات وتكنولوجيا املعلومات والدعم اخلدماتي:
Federal Office of Bundeswehr Equipment,
)InformationTechnology and In - Service Support (BAAINBW
P.O.Box: 3001 65
56057 koblenz
Tel: +49 261 400 - 0
Fax: +49 261 400- 12660

بيانات عامة
اال�سم الر�سمي :جمهورية �أملانيا االحتادية (.)Bundesrepublik Deutschland
امل�ساحة 357,021 :كلم� %33 ,2أرا� � ٍض زراعية %17 ,م��راعٍ وم��روج %30 ,غابات
و�أحراج� %20 ,أنواع �أُخرى.
ال�سواحل 2389 :كلم.
املطالب البحرية :املياه الإقليمية  22كلم ,املنطقة االقت�صادية احل�رصية  370كلم,
اجلرف القاري  200 -مرت �أو حتى عمق اال�ستغالل.
ال�سكان 84 :مليون ن�سمة ( يناير � )2021ضمنهم 1.5مليون الجىء و�صلوا �إىل �أملانيا
خالل  ,2016-2015معدّل النمو ال�سنوي هو( % -0.16 -تقديرات  % 91.5 .)2017من
ال�سكان �أملان� % 2.4 ,أتراك� % 6.1 ,أعراق �أخرى.
الدين% 34 :كاثوليك % 34 ,بروت�ستانت % 3.7 ,م�سلمون % 28.3 ,من ديانات
�أُخرى.
اللغة :الأملانية.
ن�سبة املتعلمني.%99 :

التنظيم العام:
مالحظة� :صدر «الكتاب الأبي�ض عن ال�سيا�سة الأمنية وم�ستقبل القوات امل�سلحة»
يف (مت��وز/ي��ول�ي��و  .)2016حت��دد �إع ��ادة توجه �شديدة يف �سيا�سات ال��دف��اع والأم��ن
امل�ستقبلية.
وبح�سب «الكتاب الأبي�ض» ،مي ّر العامل بتغيريات كبرية مما زاد يف تعقيد الأج��واء
الأمنية يف �أملانيا ،وديناميكيتها ،وت�أثرها باملتغريات وبالتايل �أ�صبحت هذه الأجواء غري
متوقعة.
ين�ص «الكتاب الأبي�ض» �أن احلكومة الأملانية عازمة على �رصف  % 2من الناجت
كما ّ
املحلّي على الدفاع وا�ستثمار % 20من هذا املبلغ يف معدّات رئي�سية على املدى الطويل
ن�سبة للموارد امل��وج��ودة للو�صول �إىل الهدف ال��ذي و�ضعته ( .)...Motoو�ستبقي
�أملانيا على م�ساهماتها املهمة لتعزيز قوة الناتو يف جمايل الردع والدفاع امل�شرتك وعلى
الباندزفري �أن يكون يف موقع امل�ساعدة على حتقيق الأولويات الإ�سرتاتيجية ل�سيا�سة
�أملانيا الأمنية .وتتلخّ �ص مهمة الباندزفري كجزء من مقاربة احلكومة الكلية بالآتي:
 الدفاع عن �سيادة �أملانيا و�سالمتها الإقليمية وحماية مواطنيها.امل�ساهمة يف مرونة الدولة واملجتمع يف مواجهة املخاطر اخلارجية.
 دعم وت�أكيد قدرة �أملانيا يف التحرك يف �ش�ؤون تتعلق بال�سيا�سة اخلارجية والأمنية. امل�ساهمة مع �رشكاء وحلفاء يف جمابهة املخاطر الأمنية. امل�ساهمة يف الدفاع عن احللفاء وحماية مواطنيهم. تعزيز الأمن والإ�ستقرار يف �إطار عاملي. تقوية الإندماج الأوروبي ،ال�رشاكات عرب الأطل�سي ،والتعاون الدويل.الهيكلة:
وقد جرى �إعادة تنظيم وزارة الدفاع يف ع�رش مديريات :ال�سيا�سة ،موازنة وحما�سبة
�إداري��ة� ،ش�ؤون قانونية ،تخطيط ،قيادة و�سيطرة على القوات امل�سلحة ،ا�سرتاتيجية
وعمليات ،موظفون ،معدات ،بُنية حتتيةحماية البيئة وخدمات ،تكنولوجيا املعلومات
ودعم خدماتي.
ونظم الباندزفري يف �ست خدمات :اجلي�ش ،البحرية ،القوات اجلوية ،خدمات الدعم
امل�شرتكة ،واخلدمات الطبية امل ُ�شرتكة ،املجال ال�سيرباين واملعلوماتي .وهناك خطط
لرفع العديد �إىل  198,000يف .2024
القوى الب�شرية العاملة( 179,345 :ك/2يناير  )2018تت�ضمن  170,124حمرتف
وموظف و  9,221متطوّع.
املوجودات الف�ضائية� 2 :سواتل ( COMSATBتوا�صل الع�سكري) و � 5سواتل
 SAR -Lupeلل�صور الرادارية.
مالحظة :خطط لت�شغيل نظام �ساتل �سارا وهو رادار �إ�ستطالع ذو جودة عالية يف
.2019
اخلدمة االلزامية :جميعها من القوات املحرتفة مت تعليقها ابتدا ًء من متوز /يوليو
 ,2011لكنها �ستظل خيار ًا قانونياً.
ميزانية الدفاع 38.5 :مليار يورو وهو % 1.24من اجمايل الناجت املحلي (موازنة
.)2018
مالحظة :يتوقع �أن تبلغ امل��وازن��ة  41.5مليار ي��ورو يف  2019و�أن ترتفع �إىل 42.3
مليارا يورو يف .2021

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 3.98 :تريليون دوالر.
دخل الفرد  48,100دوالر ,معدل النمو احلقيقي (% 1.8تقديرات .)2016
امليزان التجاري :ال��واردات  1.022تريليون دوالر ,ال�صادرات  1.322تريليون
دوالر (تقديرات .)2016
امليزانية :الإي � ��رادات 1.562تريليون دوالر ,النفقات  1.537تريليون دوالر
(تقديرات .)2016
الدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021

�أول ناقلة جند طراز  BOXER 8x8حم�سنة  ،A2جرى ت�سليمها �إىل اجلي�ش الأملاين
بتاريخ  30ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2017وهي حتمل موا�صفات �أف�ضل من العربة A1
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البحرية

العديد( 16,282 :كانون الثاين/يناير .)2018
التنظيم:
املوجودات البحرية من�شورة يف قواعد بحرية على امتداد اخلط ال�ساحلي يف
بحر ال�شمال وبحر البلطيق.
�أهم القواعد :فِلهلم�شافن (فرقاطات وقِطَ ع م�ساعِدة) ،كايل (كا�سحات
�أل �غ��ام قان�صات �أل �غ��ام) ،ف��ارمن��ون��ده (فرقيطات وزوارق دوري��ة �رسيعة)،
�إكرمنورده (غوا�صات وقِطَ ع �إ�ستخبارات).
الأ�سطول:
الفرقاطات:
 3من فئة �ساخ�سن (طراز .)F124
 4فئة براندنربغ (طراز .)F123
 4فئة برمين (طراز .)F122
مالحظـــة�:سيجري ت�سليم  4فرقاطات (نوع  )F-125واحدة كل عام ابتداء
عربات  DINGO 2املحمية تابعة للجي�ش الأملاين وثم ن�شرها يف مايل يف �إطار مهمات الأمم املتحدة من العام � 2017إىل العام  .2020و �سيجري ا�ستبدال  8فرقاطات  F122بـ � 6سفن
قتال متعددة الوظيفة � MKS180 (131 -Kسابقاً).
الفرقيطات:
القوات الربية
 5 +5فئة براونز �شويغ (نوع .)K130
الغوا�صات:
العديد( 60,665 :كانون الثاين . )2018
 6من فئة تايب .212A
التنظيم العام
مالحظة :جرى توقيع �إتفاق مع الرنوج لتطوير وبناء م�شرتك ملجموعة جديدة من 6
مبوجب عملية اال�صالح:
غوا�صات فئة  212CD (2لأملانيا و  4للرنوج).
 مقر قيادة اجلي�ش (�سرتا�سربغ) ،قيادة اجلي�ش للتدريب(اليبزيغ)،القوات الربمائية:
مكتب تطوير اجلي�ش (كولونيا) ،امل�ساهمات االملانية اخلا�صة باللواء االملاين -
�سفينتا �إنزال متو�سطتان من فئة بوت (.)520
الفرن�سي (مولهامي).
مالحظة� :سيتم احل�صول على �سفينتي نقل ع�سكري برمائيتني للم�ساهمة يف
 فرقة التدخل ال�سريعاحلركية ال�سرتاتيجية الوطنية و�ضمان خيار بحري لعمليات �إخالء.
 فرقة املدرعة الأوىلقوات حرب االلغام:
 الفرقة املدرعة العا�شرةقطعتان م�سريتان �ضد الألغام طراز ( 352فئة �إن�سدورف) (نظام ترويكا بل�س).
 عنا�رص �أملانية يف مق ّر قيادة فيلق  :MNفيلق �أملاين/هولندي ،فيلق �أوروبي ،فيلق(يجري �سحبها).
متعدّد اجلن�سيات يف �شمال ال�رشق.
� 8صائدات �ألغام (فئة فرانكنتال) طراز .332
مالحظةّ :مت حل طريان اجلي�ش كقيادة م�ستقلة فيما �أبقي على وح��دات الطوافات
قطعتا غو�ص واحدة للبحث عن �ألغام طراز .332b
مب�ستوى فوج .كذلك حلّت جميع وحدات الدفاع اجلوّي ذات القاعدة الأر�ضية و�أُحيلت
�سفن الإمداد:
جميع موجوداتها وم�س�ؤولياتها �إىل القوات اجلوية .ومل يع ْد يوجد وحدات ذات تكليف
� 6سفن طراز ( 404فئة �إلبي)
دائم لناتو.ومبوجب �إتفاق وقع يف �شباط/فرباير � ،2017سيعمل لواء الإنت�شار الرابع
� 3سفن فئة برلني (طراز  )702للدعم القتايل بالإمدادات.
للجي�ش الت�شيكي واللواء امليكانيك الـ  81للجي�ش الروماين مع فرقة التدخل ال�رسيع
�سفينتا �صهريج فئة .704
والفرقة املدرعة العا�رشة تباعاً.ومبوجب �إتفاق مماثل وقع يف �شباط/فرباير ،2018
مالحظة :خطط ل�سفينتي دعم م�شرتك ذات املهام املتعددة.
�سيت�صل لواء امل ُ�شاة امليكانيكي الليتواين «الذئب احلديدي» بفرقة يف اجلي�ش الأملاين
متفرقات:
مل تحُ دّد بعد.
عدة �سفن دعم وم�ساندة.
املعدات:
طريان البحرية:
دبــــابـــات القتال الرئي�سية 176/244 :دبابابة ليوبارد عربة .2A6/A7
��سرب للحرب �ضد الغوا�صات/للدورية البحرية يت�ألف م��ن  8ط��ائ��رات P-3C
عربات القتال وناقالت اجلند319/382 :ماردر يجري �سحبها (�أنظر املالحظة)،
�أوريون.
 + 112/+ 176بوما (ي�ج��ري ت�سليمها� ،أن�ظ��ر امل�لاح�ظ��ة) 684/907 ,عربة فوك�س
�رسب طوافات يت�ألف من  21طوافة �سي كينغ �( .أنظر املالحظة).
 TPZ - 1, 202+/761+عربة  KTGبوك�رس(�أنظر امل�لاح�ظ��ة) 30 + 217 .فينيك،
�رسب م�ضاد للغوا�صات يت�ألف من  22طوافة �سي لينك�س)MK88/MK88A( .
 BV206S380، 272ويزل � 495 ،2/1إيغل� IV، 671إيغل  V، 720دينغو .2/1
املدفعية )+ 24(75 / 121:مدفع  PzH-2000عـ  155ملم ذاتية احلركة.
راجمات ال�صواريخ 41 :راجمة ( 38نظام ًا عمالني ًا حتى .)2022
قاذفات  :كارل غو�ستاف
مدافع م/د :بانزفو�ست 3
�صواريخ م/د :ميالن
مالحظة:طُ لبت  342عربة بوما جمنزرة لتحل حمل العربات ماردر .حتت
الطلب  405عربات بوك�رس .ويجري حتديث عربات الفوك�س �إىل م�ستوى
.1A8
قيد الطلب  68ط��واف��ة  HUتايغر (هجومية)  40منها عمالنية فيما 17
الباقية للتدريب والتجربة .قيد الطلب 82طوافة ( NH-90 TTHوقد جرى
ت�سليم  85منها يف نهاية العام  .)2017جرى ت�سليم  15طوافــــة ( H145M
 )EC645 T2لقيادة العمليات اخلا�صة.
�سيجري حتديث  104دبابة ليوبارد  MBT2موجودة �إىل م�ستوى ،2A7V
على �أن تُ�سلّم جمدد ًا يف �.2020أُعيد  24مدفع هاوتزر  PzH-2000عـ  155ملم
�إىل اخلدمة .حتت الطلب  97قاذفة �صاروخ �سبايك م/د بقدرة � 1000صاروخ.
�إحدى خم�س فرقيطات فئة  K130 BRAUNSHWEIGتابعة للقوات البحرية الأملانية
حتت الطلب  30عربة فينيك حتى .2020
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�أملانيا
(�أنظر املالحظة).
طائرتا  DO - 228لل�سيطرة على التلوث.
مالحظة :خطط ل�رشاء  18طوافة N H90بحرية جديدة لتح ّل حم ّل �سي كينغ� .سيتم
�إختيار و�رشاء طوافة جديدة م�ضادة للغوا�صات لتح ّل حمل �سي لينك�س.يجري �إطالق
برنامج مُ�شرتك مع فرن�سا لتطوير طائرة جديدة للحرب �ضد الغوا�صات/الدورية
البحرية لتحل مكان .P-3C
حر�س ال�سواحل :يف �أملانيا عدة �سلطات خمتلفة م�س�ؤولة عن تنفيذ وظائف حر�س
ال�سواحل:
 البحث والإنقاذ :جهاز البحث والإنقاذ البحريني. اال�ستجابة البيئية :ق�ي��ادة مركزية ل�ل�ط��وارىء البحرية (مكافحة احل��رائ��ق,اال�ستجابة الطبية.)...
 مكافحة تهريب املخدرات� :إدارة اجلمارك. مكافحة الهجرة غري امل�رشوعة :ال�رشطة االحتادية. حماية �أماكن ال�صيد البحري :الوكالة االحتادية للزراعة والأغذية. -الأمن البحري.

�سالح اجلو

العديد( 27,894 :ك/2يناير .)2018
هيكل القيادة :هيئة القيادة املركزية ل�سالح اجلو هي قيادة �سالح اجلو التي لها
ال�سيطرة الإدارية والعمالنية على القيادتني اجلويتني الثالث (قيادة العمليات اجلوية،
قيادة القوات العمالنية ل�سالح اجلو).
 � 4أجنحة جوية تكتيكية (يــوروفايرت). جناح تكتيكي (تورنادو .)IDS جناح ا�ستطالع (�رسبا تورنادو� ،رسبا طوافات .)HALE/ALE جناح نقل .A400M جناح نقل جوي  C-160تران�سال. جناح طوافات نقل  CH - 53و .HLUSM جناح �صواريخ م/ط (باتريوت ومانتي�س). قطاعان لل�سيطرة اجلوية التكتيكية. وكاالت �أخرى مثل فوج دعم قتايل.قيادة النقل اجل��وي الأوروب�ي��ة ت�سيطر على كل ت�شكيالت النقل وعلى جناح املهمة
اجلوية اخلا�صة التابع لوزارة الدفاع.
التنظيم
قيادة القوات اجلوية (كولن):
 � 4أجنحة كل واحد منها م�ؤلف من �رسبني (يوروفايرت). جناح من �رسبني (تورنيدو). جناح من �رسبني تورنيدو و�رسب .HALE/MALE جناح طوافات من �رسبني جناح مهمات جوية خا�صة ( ،A - 340، A 310،A319غلوبال  ،5000طوافاتكوغار).
 جناح طوافات من �رسبني ( H145Mو .)CH-53 جناح نقل جوي �( C-160أنظر املالحظة). جناح نقل (.)A 400M جناح �صواريخ م/ط. فوج دعم قتايل �أر�ضي. -قيادة تدريب تكتيكي للقوات اجلوية.

وافقت وزارة اخلارجية الأمريكية على بيع �أملاين  4طائرات دون طيّار طراز MQ-4C
 TRITON UAVتقدّر قيمتها بحوايل  2.5مليار دوالر �أمريكي
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ت�سلّم اجلي�ش الأملاين  15طوافة H-145 M

وحدات �أخرى تت�ضمن:
 مركزان لدعم �أنظمة �أ�سلحة. مركز تدريب هند�سي. �أكادميية القوات اجلوية. �أكادميية ل�ضباط �صف. مركز للطبابة اجلوية والف�ضائية. مركز التدريب القواعدي.قيادة العمليات اجلوية:
املعدات:
املوجودات الإجمالية (الطُ رز الرئي�سية):
 85تورنيدو ( IDSو Recceو ECR), 140طائرة يوروفايرت  72طوافة CH -53 ،
40 + 13طائرة �( A400Mأنظر املالحظة) ،طائرتا (، A -340لنقل ال�شخ�صيات)5 ،
طائرات  A - 310 ، 4طائرات غلوبال  ،5000طائرتا  A - 319، 3طائرات كوغار15 ،
طائرة  H145Mوالطائرات املرتكزة يف الواليات املتحدة هي  39طائرة �(T-38Aأنظر
املالحظة).
ال�صواريخ م /ط 14 :نظام باتريوت .ونظاما مانتي�س.
�أه��م القواعد :كولن  -ف��اه��ن ,بوت�شل ,ن�ي��وب��ورغ ,نورفينيت�ش ،فون�ستورف,
فيتموند ،هولزدورف ،لوفيم ،الج ،بانزنغ ،هون ،جاغل.
مالحظة� :سيجري �إغالق مركز التدريب على الطريان يف نهاية .2019
مالحظة:جرى توقيع �إت�ف��اق مع فرن�سا لتطوير نظام قتال ج �وّي مُ�ستقبليّ .مت
اختيار نظام �صواريخ الدفاع اجلوي  MEDASلتحل حمل نظام الباتريوت� .سيجري
ح ّل  ATW63يف نهاية  2021مبوازاة ت�سليم طائرات  .A400Mوهناك  A400M 53حتت
الطلب .وجرى توقيع خطاب نوايا مع فرن�سا يق�ضي ب�إن�شاء �رسب نقل جوي م�شرتك
جمهّز بطائرات � ،C-130H/Jست طائرات منها �ستح�صل عليها �أملانيا .ويرتقب �أن
ي�صبح ال�رسب عمالني ًا يف فرن�سا يف .2021
و�سيتم ت�أجري الطائرة امل�سرية هريون �إبتدا ًء من  2018كح ّل م�ؤقت بانتظار تطوير
نظام طائرات م�سرية �أوروب��ي  .Maleو�أعلن عن خطط القتناء �أنظمة طائرات م�سرية
 MQ-4Cتريتون.
امل�صلحة امل�شرتكة للدعم ()JSS
العديد( 28,532 :كانون الثاين /يناير .)2018
امل�صلحة الطبية امل�شرتكة
العديد( 19,989 :كانون الثاين/يناير .)2018
الف�ضاء ال�سيرباين واملعلوماتي:
العديد(12,586 :ك/2يناير .)2018

تُ�شارك �أملانيا يف برنامج طائرة ال�صهريج والنقل متعدّدة الأدوار  ،MRTTبغية �شراء
وت�شغيل �أ�سطول من  7طائرات منها وهي ترتكز لطائرة A330
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ايرلندا

ايرلندا

ر�أ�س الدولة:
مايكل د .هيغنز

رئي�س الوزراء:
مي�شال مارتني
وزارة الدفاع:

رئي�س الأركان:
ل .جرنال مارك ميليت

القوات الربية

وزير الدفاع:
�سيمون كوفيني
Department of Defence
Station Road
Newbridge
Co. Kildare
Ireland
Tel: +353-45-492000
Fax: +353-45- 492017
E -Mail: info@defence.ie

بيانات عامة
اال�سم الر�سمي :جمهورية ايرلندا .

امل�ساحة 70,280 :كلم %14 . 2ارا�ض زراعية %71 ,مروج ومراعٍ  %5 ,غابات%10 ,

�أنواع �أُخرى.
ال�سواحل 7500 :كلم.
املطالب البحرية :املياه االقليمية  22كلم ,منطقة ال�صيد احل�رصية  370كلم.
ال�سكان 4.99 :مليون ن�سمة (تقديرات متوز/يوليو  ,)2021معدل النمو ال�سنوي
( % 1.15تقديرات  ,)2017وال�سكان �سيلتيك و�إنكليز.
الدين %84 :كاثوليك� %3 ,أنغليكانيون %7 ,ديانات �أُخرى و %6ال ديانات لهم.
اللغة :الإنكليزية والغاليّة( ,ر�سميتان) ,الإنكليزية يتكلمها اجلميع.
ن�سبة املتعلمني.%99 :

االقت�صاد

�إجمايل الناجت القومي324.9 :مليار دوالر (تقديرات  ,)2016دخل الفرد 69,200
دوالر ,معدل النمو احلقيقي (% 5.2تقديرات .)2016
امليزان التجاري :ال ��واردات  92.09مليار دوالر ,ال���ص��ادرات  206مليار دوالر
(تقديرات .)2016
امليزانية :الإي ��رادات  80.81مليار دوالر ,النفقات 82.5مليار دوالر (تقديرات
.)2016

الدفاع

الكتاب الأبي�ض:
�أطلق «الكتاب الأبي�ض» اجلديد يف �آب من العام  2015ليح ًل مكان الكتاب ال�سابق
الذي �أعلن عنه يف .2000
وهو يحدد �إطار �سيا�سة الدفاع الإيرلندية على مدى العقد امل ُقبل.
مالحظة :كملحق للـ «الكتاب الأبي�ض» �أ�صدر «�إع�لان ا�سرتاتيجية لدائرة الدفاع
وقوات الدفاع  »2019 ،2016تركز على حمافظة منظمة الدفاع على قدراتها يف حتقيق
هدفها العايل امل�ستوى وتنفيذ جميع املهام املوكلة �إليها من احلكمة يف «الكتاب الأبي�ض».
القوى الب�شرية العاملة 9500 :يف اخلدمة�( .إ�ضافة �إىل �ألف من املوظفني املدنيني).
اخلدمة الإلزامية :القوات كلها من املتطوعني.
ميزانية الدفاع 946 :مليون يورو (موازنة ( ,)2018مبا فيها رواتب التقاعد�،أي
 239مليون يورو).
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العديد.7520 :
التنظيم العام 7 - :كتائب م�شاة  -فوج مدفعية � -رسب فر�سان
 جمموعة هند�سة � -رسية ( )Companyات�صاالت ومعلومات جمموعة معدات حربية � -رسية نقل  -كتيبة دعم لوجي�ستي مركز تدريب � -رسية �رشطة ع�سكريةاملعدات:
دبابات 14 :دبابة خفيفة �سكوربيون.
العربات املدرعة 19 :عربة  AML - 90, 61عربة  AML- 60جمهزة بربج مدفع
 20ملم.
ناقالت اجلند 80 :بريانيا  IIIH, 72عربة مدرعة تكتيكية خفيفة .RGM -32
املدفعيـة 24 :مدفع خفيف  L118عـ  105ملم 24 ,مدفع/هاوتزر عيار  25رطالً.
مدافع الهاون 95 :عـ  120ملم 174 ,عـ  81ملم 164 ,عـ  60ملم.
مدافع عدمية االرتداد 440 :كارل غو�ستاف.AT-4 ,
مدافع م /ط 26 :من طراز  L/70عـ  40ملم.
�صواريخ م /د� 36 :صاروخ ًا من طراز جافلني.
�صواريخ م /ط.RBS - 70 :

البحرية

العديد(1094 :رقم م�ستهدف).
الأ�سطول:
  3+1قطع دورية عمالنية �سامويل بيكيت. حاملة طوافات فئة ايثن. �سفينة دورية عمالنية ,فئة امري. �سفينتان للدورية ال�ساحلية فئة �سيارا (بريطانيتان �سابق ًا فئة بيكوك). �سفينتان للدورية فئة رويزين.القواعد :كورك ,هولبوالين ,كوب.
مالحظة :القطعة الرابعة من زورق الدورية العمالنية ( )OPVمن فئة �سامويل
بيكيت� ،ستدخل اخلدمة يف متوز  2019ولتح ّل حمل اميري.
كما يدعو «الكتاب الأبي�ض » �إىل ا�ستبدال حاملة الطوافات �إيثن ب�أخرى ذات �أغرا�ض
متعددة ،فيما �سيتم �إ�ستبدال �سفينتا ال�سيارا ب�أخرى مُ�شابهة م�ضادة للألغام.

�سالح اجلو

العديد:نحو .750
املعدات:
الدورية البحرية :طائرتا .CN-235
نقل/ارتباط� 5 :سي�سنا�( F-172 H/Kأنظر املالحظة) ،طائرة غالف �سرتمي IV
(Gلنقل ال�شخ�صيات) ,طائرة لريجت  45لنقل ال�شخ�صيات.
التدريب� :رسب م�ؤلف من  7طائرات .PC-9M
الطوافات� :رسبان يت�ألفان من  6طوافات  AW139وطوافتي .EC.135
الفرق اجلوية توفر خدمات �رشطة جوية لوحدة الدعم اجل��وي غ��اردا من خالل
طائرة ديفندر  2000وطوافتني .EC135T1
القواعد الرئي�سية :كي�سمنت �إيرودروم ,بالدونل ،دوبلن .22
مالحظة :مبوجب « الكتاب الأبي�ض»� ،سيجري �إ�ستبدال طائرتي CN - 235MP
بطائرات �أكرب وذات قدرات �أعلى بحلول  2019حتت الطلب ثالث طائرات خمابرات
وا�ستطالع ومُراقبة و�أدوار �أخرى من فئة بيالتو�س  PC-12NGلتح ّل مكان طائرات
�سي�سنا  F - 172يف .2020 - 2019
ويجري درا�سة حتديث «الكتاب الأبي�ض» لي�ض ّم قدرات قتالية� /إعرتا�ضية.

طلبت القوات اجلوية االيرلندية ثالث طائرات  Pilatus PC-12 NGجمهّزة ب�أنظمة
لتج�س�س ومُراقبة وا�ستطالع
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�إيطاليا

إ�يطاليا

ر�أ�س الدول��ة :الرئي�س
�سريجيو ماتاريال

رئي�س الوزراء:
ماريو دراغي
وزارة الدفاع:

رئي�س هيئة
�أركان الدفاع :اجلرنال
اجلوي �أنزو فيكيارايل

الدفاع

وزير الدفاع:
لورنزو غوريني
Ministry of Defence
Palazzo Baracchini
Via XX Settembre, 8
00187 Rome Italy
Tel:+39 06 46911
Fax:+39 06 4747775

مديرية الت�سليح العامة:

General Armament Directorate
c/o Ministry of Defence
Via XX Settembre, 123
00187 Rome Italy
Tel:+39 06 47351
Fax: +39 06 4814264

بيانات عامة
اال�سم الر�سمي :اجلمهورية االيطالية (.)Republica Italiana
امل�ساحة 302,073 :كلم %42 ,2ارا�ض زراعية %17 ,مروج وم��راعٍ  %22 ,غابات,
� %19أنواع �أُخرى.
ال�سواحل 7,458 :كلم.
املطالب البحرية :املياه الإقليمية  22كلم ,اجل��رف القاري حتى  200مرت او حتى
عمق اال�ستغالل.
ال�سكان 60.37 :مليون ن�سمة (تقديرات ت/2نوفمرب  ,)2021معدل النمو ال�سنوي
(% 0.23تقديرات .)2017
ال�سكان كلهم تقريب ًا ايطاليون مع �أقليات �ضئيلة املانية
وفرن�سية و�سلوفينية والبانية  -ايطالية وهناك �أع��داد
متزايدة من مهاجري �شمال �أفريقيا وو�سطها وال�رشق
الأو�سط و�آ�سيا.
الدين :كاثوليك ,هناك �أقلية م�سلمة متزايدة % 2.6
(مهاجرون من �شمال �أفريقيا).
اللغة :الإيطالية ه��ي اللغة الر�سمية ,ال�سلوفينية,
الفرن�سية (باتوا) ,والأملانية (يف بع�ض املناطق) .منطقة
التواديجي�/سودتريول ثنائية اللغة (�إيطالية�/أملانية).
ن�سبة املتعلمني.%98 :

التنظيم العام:
الرئي�س هو القائد العام اال�سمي للقوات امل�سلحة ,وير�أ�س جمل�س الدفاع االعلى,
لكن رئي�س الوزراء هو ال�سلطة الع�سكرية الفعلية يف وقت احلرب.
لرئي�س �أركان الدفاع �صالحيات كبرية تتعلق باالنت�شار العمالين للقوات امل�سلحة,
يف حني خف�ضت �صالحيات ر ؤ���س��اء الأرك��ان الثالثة و�أ�صبحت تقت�رص على التدريب
والإدارة ,وتخ�ضع القيادة العمالنية امل�شرتكة لرئي�س �أركان الدفاع .لدى �أمني الدفاع
العام ومدير الت�سلح الوطني الرتبة نف�سها التي لرئي�س �أركان الدفاع وهو م�س�ؤول �أمام
وزير الدفاع .والكارابنيريي �سلك ع�سكري م�ستقل حتت �إمرة رئي�س الأركان العامة.
«الكتاب الأبي�ض» و «مراجعة ا�سرتاتيجية الدفاع»
�أطلق «الكتاب الأبي�ض للدفاع» ر�سمي ًا يف �أوائل �أيار  2015لإعادة تقييم جممل الدفاع
الوطني والو�ضع الأمني يف �ضوء التغريات التي تطر�أ على اال�سرتاتيجيات العاملية.
وق��د ا�ستتبع �إط�لاق «الكتاب» مب�سودة «مراجعة ا�سرتاتيجية ال��دف��اع» (ت�أجلت
ع��دة مرات)وتت�ضمن تعريف مل�ستقبل هيكلة وتنظيم القوات امل�سلحة (م��ن �ضمنها
االحتياط) وعديدها وم�ستوى املعدات والتجهيزات والتمويل املطلوب.
ج��رى تقدمي م�سودة قانون للربملان يف �شباط/فرباير  2017فيما يتعلق بقيادة
وهيكلية التحكم بالقوات امل�سلحة �إال �أنه مل جت ِر املوافقة عليها وبالتايل مل تع ْد بنودها
مهمة.
القوى الب�شرية العاملة 172,657 :ع�سكري و 27,196موظف م��دين (مبوجب
ميزانية .)2017
القوات �شبه الع�سكرية 105,000 :من ال�رشطة /احلر�س 65,000 ,من �رشطة
اجلمارك التي متلك �أ�سطو ًال من القوارب يت�ألف من  350قارباً ,ت�شمل قوارب حمولة
ال م��ن ال�ط��ائ��رات ي�شمل  3ط��ائ��رات ATR-42
 300ط��ن بطول  50م ,كما متلك �أ��س�ط��و ً
للدورية البحــرية ,ويجري بناء ال�سفينة الأوىل م��ن �سل�سلة جديدة من ال�سفن (فئة
بريغادير بوراتّي).
اخلدمة االلزامية :القوات امل�سلحة حمرتفة كلياًّ .مت تعليق اخلدمة الإلزامية� ,إمنا
�ستبقى قانوناً.
املوجودات الف�ضائية:
 � 4سواتل كوزمو �سكاميد (م�شرتكة مع فرن�سا) � 2سواتل �سيكرال (للتوا�صل احلربي) (م�شرتكة مع فرن�سا) �ساتل �أثينا فيدو�س (للتوا�صل احلربي) (م�شرتك مع فرن�سا) �ساتل �أوب�سات ( 3000للإ�ستطالع).ميكن ا�ستخدام �سواتل الإ�ستطالع الب�رصي هيليو�س وبلياد�س بطلب �إىل فرن�سا.
مالحظة :يجري بناء �ساتلني كوزمو �سكاميد من اجليل اجلديد لإطالقها يف  2018و
 2019تباعاً.
ميزانية ال��دف��اع 20,967.9 :م�ل�ي��ون ي � � ��ورو( %1.19( .)2018ال �ن��اجت املحلي
الإجمايل).
ت�شمل امليزانية خم�ص�صات عمليات الأم��ن الداخلي التي يقوم بها الكارابنيريي,
وروات��ب التقاعد � ...إل��خ .ول��ذا ,ف��إن النفقات الدفاعية تبلغ  13,797.2مليون يورو.
( % 0.779من الناجت املحلي).

االقت�صاد

�إج��م��ايل ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي 2.301 :ت��ري �ل �ي��ون دوالر
(تقديرات  ,)2017دخل الفرد  38,043دوالر ,معدل النمو
احلقيقي ( % 1.4تقديرات .)2017
امليزان التجاري :ال� ��واردات  421.9مليار دوالر؛
ال�صادرات  487.7مليار دوالر (تقديرات .)2017
امليزانية :الإيرادات  872.6مليار دوالر ,النفقات 917.7
برنامج قيد العمل لتطوير الطوافة اجلديدة  AH - 249Aالتي �ستح ّل مكان الطوافة احلالية طراز A-129 MANGUSTA
ملياردوالر(تقديرات.)2016
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�إيطاليا
مالحظة:
هناك ع��دة برامج م�شرتيات حموّلة جزئي ًا �أو كلي ًا
مببالغ مالية من وزارة التنمية االقت�صادية ( 3.111.3
مليون ي��ورو يف  )2018بينما ت�ق�دّم وزارة االقت�صاد
اال من �أجل امل�شاركة يف مهمات دعم �سالم ( 995.7
�أم��و ً
مليون يورو يف  )2018وبالتايل تبلغ نفقات الدفاع للعام
 + 17.7 2018مليار ي��ورو ( % 1من الناجت املحلي).
و�أُق� � ّر ت�رشيع يف �أواخ��ر العام ( 2013ع��دل يف - 2014
 )2015كي يُجاز لوزارة التنمية االقت�صاديةتوزيع 5.4
مليارات يورو لتمويل برنامج بناء �سفن .

القوات الربية

العديد ( 101,055 :بح�سب موازنة  ،)2017يتوقع
�أن ي�صبح  89,400يف .2024
التنظيم العام:
قيادة
مبا�رشة:
اجلي�ش
أركان
�
رئي�س
يخ�ضع ل�سلطة
بدء العمل لإنتاج �سفينة الإنزال  LHAازاحة  30,000ل�صالح البحرية االيطالية يف �أحوا�ض  Fincantieriبتاريخ 20
العمالنية،
اجلي�ش
العمالنية/قيادة
ال�ق��وات ال�بري��ة
�شباط/فرباير 2018
وقيادة ال�ش�ؤون اللوجي�ستية ،وقيادة تدريب اجلي�ش
�صواريخ م/د 244 :تاو ( 2Aيجري �سحبها من اخلدمة)� 173 ,صاروخ �سبايك,
والعقيدة ،قيادة القوات العمالنية «�شمال» ،قيادة القوات العمالنية «جنوب» ،وقيادة
 1700ميالن.
فرق اجلبال ،وقيادة دعم القوات الربية العمالنية ،و�رسيات الإنت�شار ال�رسيع التابعة
�صواريخ م/ط� :سكاي غارد�/أ�سبايد ( 16ق��اذف�اً) و  5بطاريات SAMP - T
حللف �شمال الأطل�سي .وت�سيطر كومفوتر  -كو على قيادة �سالح اجلو وقيادة القوات
(�صواريخ �أ�سرت� 145 ،)30صواريخ �ستينغر مانبادز.
اخلا�صة.
مالحظة :خطط ملجموعة ثانية من  381عربة مدولبة  FRECCIAلتجهيز لوائني.
املعدات:
وهناك طلب ��شراء ما جمموعه  3,634عربة خفيفة متعددة الأدوار من طراز LINCE
دب��اب��ات ال��ق��ت��ال الرئي�سية ( منها م��ا ه��و خم�ص�ص مل��دار���س ع�سكرية و
بحلول العام � 2027إ�ضافة �إىل  600عربة متو�سطة تكتيكية متعددة املهام.
احتياطات) 200 :دبابة �أرييتي 123( .يف وحدات عمالنية).
حت� ّ�ل عربة �سنتورو  IIاملدرعة عـ  120مم تدريجي ًا حمل الفئة ال�سابقة من عربات
ال�سيارات املدرعة :نحو � 250سيارة � B - 1سنتورو.
�سنتورو املدرعة عـ  105مم .و�سيجري طلب  39+11عربة .وهناك طلب لـ  375عربة قتال
ناقالت اجلند وعربات القتال املدرعة 002 :داردو�( VABRECO NBC14 ,ضد
جديدة من طراز داردو .II
الأ�سلحة النووية والبيولوجية والكيماوية) 450-500 ,بوما  250 ,عربة FRECCIA
طريان اجلي�ش:
نحو ( LINCE + 1,500يجري ت�سليمها (�أنظر املالحظة) .و 260عربةBV-206S،
املعدات:
( 15RAMRS1+AAVC-7A1-AAVP7قيادة) و AAVR-7A1 1و VTMM+40
ال��ط�وّاف��ات +25 :ط��واف��ة �( NH - 90TTHأن �ظ��ر امل�لاح �ظ��ة) 30 ،ط��واف��ة AB-
�أور�سو (يجري ت�سليمها � ،أنظر املالحظة) .و  10عربات كوغار وبافالو.
(206A-2/A1للتدريب) 18 ,طوافة  AB - 212, 21طـــوافـــة 4+AB - 412, 61
املدفعية :نحو  72مدفع مقطور  FH-70عـ  155ملم� ،إ�ضافة �إىل  80يف التخزين)70 ,
طوافة  ICH - 47Fيجري ت�سليمها(�أنظر املالحظة) 20 ,طـــوافــــــة A - 109, 84
 M-109Lعـ  155ملم ذاتي احلركة ,و  70مدفع  PzH-2000عـ  155ملم ذاتية احلركة .
مانغو�ســــتا �(A - 129أنظر املالحظة).
مدافع الهاون328 :مدفع عـ  120ملم ,و 425مدفع ًا عـ  60ملم كوماندو و 299مدفع
الطـائــــــــرات 3 :طائـــــــرات دورنيــــــر  3 ,822طائرات .P - 180
اك�سبال عـ  81ملم.
طائرات م�سرية 16 :طائرة �( RQ-07Cشادو .)200
راجمات ال�صواريخ 21 :نظام ًا (حدثت �إىل م�ستوى .)GMLRS
مالحظة :حتت الطلب  60طوافة نقل NH-90
 TTHوالت�سليم ج ��ارٍ .وي �ج��ري �إمت ��ام ت�سليم 16
طوافة � ICH-47Fشينوك لتح ّل حمل الطوافات
( CH - 47Cج � ��رى � �س �ح �ب �ه��ا)وحت��ت ال� �ط ��ب 4
طوافات للعمليات اخلا�صة .يجري تطوير طوافة
ك�شف ومرافقة  AH-249Aلتح ّل حمل طوافات
مانغو�ستا بدء ًا من  2025تقريباً.

البحرية

الغوا�صة الرابعة والأخرية  Romeo Romeiفئة «� »TODARO 212Aسلمّت للقوات البحرية االيطالية
بتاريخ � 10أيار/مايو 2017
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العديد( 30,431 :ميزانية .)2017
هيكل القيادة:
حت��ت �إم��رة �أرك ��ان البحرية  3ق�ي��ادات رئي�سية
،زائد ًا قيادة القوات اخلا�صة . COMSUBIN
اال�سطول:
حامالت الطائرات:
حاملة الطائرات فئة كافور.
املدمرات:
 2فئة �أندريا دوريا
 2فئة لويدجي دوارند دوالبان (�أنظر املالحظة)
مالحظة :هناك خطط ب�ش�أن مدمرتني جديدتني
من فئة  AAWلتحل مكان دوالب��ان (يجري حتولها
�إىل فرقاطات).
الفرقاطات:
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 4+6فئة برغاميني (�أنظر املالحظة).
 - 6من فئة ماي�سرتال�( .ست�صبح .)4
 1من فئة �سولداتي�( .سيجري �سحبها ).
مالحظة� :سيجري ت�سليم ف��رق��اط��ات برغاميني الأرب� ��ع املتبقية
يف  .2021-2018وه�ن��اك خطط بخ�صو�ص � 16سفينة دوري ��ة متعددة
الأغرا�ض ،ومت ال�سماح لـ  10وحدات حتى الآن فيما تبقى  7حتت الطلب.
الفرقيطات
- 4من فئة مينريفا(.كانت ّ ،8مت �سحبها).
الغوا�صات:
 4من فئة �سلفاتوري تودارو (�أنظر املالحظة).
 4من فئة �ساورو�( .سيتم �سحبها بحلول .)2022 - 2018
مالحظة� :صيغت خطط ب�ش�أن �سل�سلة جديدة من  2+2زوارق 212
حم�سنة لتح ّل مكان �ساورو  2017و�صيغ طلب مبدئي لأ�سطول مُ�ستقبلي
من  8مراكب.
القوات الربمائية:
حاملة طوافات جيو�سيبي غاريبالدي( .حاملة �ستوفل �سابقاً).
�سفينتا حو�ض نقل برمائي من فئة �سان جورجيو.
�سفينة حو�ض نقل برمائي من فئة �سان جي�ستو.
مالحظة :وهناك خطط ب�ش�أن � 3سفن �أحوا�ض �أ�صغر حجم ًا �إ�ضافية
قيد البناء قطعة بحمولة 30,000طن مبوجب القانون البحري.
قطع الدورية:
 4من فئة كومانداتي .
 4من فئة كا�سيوبيا (قطع دورية عمالنية).
 2من فئة �سرييو.
 4من فئة ا�سبولوراتوري.
مالحظة :بناء على خطط قائمة �سيجري �سحب جميع الفرقيطات
وزوارق الدورية من دون بدائل ،و�ستحال مهماتها �إىل حر�س ال�سواحل
وقوات اجلمارك.
�إن�ضمت خم�س مُقاتالت � F-35Aإىل ال�سرب الثالث ع�شر من �سالح اجلو الإيطايل مطلع �شهر �آذار /مار�س
االلغام:
قوات حرب
 ،2018فيما تزال �أربع طائرات �أخرى يف الواليات املتحدة للتدريب
� 2صائدات الغام من فئة لرييت�شي (�سيجري �سحبها).
 AAVC-7A12+ AAVP-7RAMو AAVR-7A11حامالت هاون  ، M-106لين�س،
� 8صائدات الغام من فئة غايتا.
هاونات عـ 120مـــلم و عـ  81ملم � ،صواريخ م/د و تـــاو ومـــــيالن ,و�سبايك وبانزر
مالحظة �:صيغ طلب خا�ص بفئة جديدة من  10قِطَ ع �رسيعة م�ضادة للألغام.
فاو�ست .و  C-9011و � 6ستينجر مانبادز.
قوات اخلدمات:
�صيغ طلب من �أجل ناقلة جنود مدرعة مدولبة جديدة.
ناقلتان للوقود من فئة �سرتومبويل.
القوات اخلا�صة (كوم�سوبن  :)COMSUBINجمموعة لعمليات االغ ��ارة,
ناقلة للوقود من فئة �إتنا.
جمموعة لعمليات حت��ت امل��اء ,وح��دة مدر�سة ق�ي��ادة وغط�س ,وح��دة اب�ح��اث ,وح��دة
�سفينة دعم لوج�ستي جديدة (فولكانو) يجري بنائها مبوجب القانون البحري لتح ّل
لوجي�ستية و 3وحدات دعم و�رسب بحري خا�ص.
حم ّل �سرتومبويل وخطط لقطعة �أخ��رى مماثلة .قيد البناء زورق��ان �رسيعان ل�صالح
حر�س ال�سواحل :قوة �ضمن البحرية ,ت�ضم  10,662رج ًال وت�ستخدم �أ�سطو ًال من
� COMSUBINسفن دعم و�أخرى متفرقة.
�سفينتني متعددتي الأهداف قادرتني على ا�ستخدام طوافات و 6قطع دورية عمالنية،و9
طريان البحرية:
زوارق دورية وحوايل  350زورق ًا وقارب ًا يف  113مرف�أ وميناء .وت�ستخدم �أي�ض ًا �أ�سطو ًال
يت�ألـــــف ط�يران البحرية من عن�رصين :طوافات وطائرات .تت�ألف الطوافات من
من الطائرات ي�ضم  13طائرة  PD - 166 DL3 SMو 5طوافات  ,AB - 412و  3طائرات
 5ا��سراب ملكافحة الغوا�صات تتكون من  14-12طوافة 6MPH، 8-AW-101 (4
 ATR-42MPو  12طوافة  AW - 139. (+6خيارات).
للهجـــــــوم البحــــري و � 4شيــــــدت يف الأ�صـــــل  HEWحاليـــــ ًا يف التخزيـــــن وبــــدون
�أهم القواعد :اوغ�ستا (مقر قيادة) ,برينديزي ,انكونا (مقر قيادة),ال�سبيزيا
رادار)�( NFH NH90 +15,أنظر املالحظة) ،و  19طوافة ( AB-212منها  6طوافات
(مقر قيادة) ,تارانتو (مقر قيادة) ،و كغلياري (مقر قيادة) التي تعترب مع �أنكونا
خم�ص�صة لعمليات الهجوم البحري).
قواعد دعم.
وتت�ألف طائرات البحرية من  16طائرة � AV-8B Plus/TAV-8Bستوفل تنطلق
من حاملة الطائرات كافور ,ويجري ا�ستخدام  3طائرات � P-180أفانتي يف مهمات
�سالح اجلو
مراقبة بحرية ومهمات لوجي�ستية .وهناك �أي�ض ًا  10طائرات م�سرية �سكان �إيغل.
العديد( .)2017( 41,171 :على �أن ت�صبح  33,800يف .)2024
مالحظة :حتت الطلب  56طوافة ، NH-90والت�سليم جارٍ .و�سيتم �سحب الطوافات
التنظيم العام :قيادة �سالح اجلو وتت�ضمن قيادة العمليات اجلوية التي ت�ستخدم
 AB-212بالتدريج يف موازاة ت�سلُّم الطوافات .NH-90
قواتها يف مهام تدريبية وعمالنية ,القيادة اللوجي�ستية ,قيادة التثقيف والتدريب,
وقد ان�ضمت �إيطاليا �إىل م�رشوع مقاتلة الهجوم امل�شرتكة  ,F-35و متت املوافقة على
مفت�شيتان (ط�يران البحرية� ,سالمة الطريان) ,هيكالن مناطقيان (ميالنو وروم��ا).
�رشائها ( 15طائرة) كبديل من .AV-8B Plusو�صيغ طلب من �أجل  16طوافة �إ�ضافية
ال��وح��دات العمالنية منظمة يف �أجنحة ,لكل جناح ��سرب �أو ��سرب��ان .وتن�سق قيادة
من طراز .AW-101
العمليات اجلوية ن�شاطات :قيادة ق��وات للمقاتالت ,قيادة احلركية والدعم اجلوي,
طائرات دورية بحرية
اللواء اجلوي للعمليات اخلا�صة.
جرى وقف العمل بطائرات �أتالنتك و�سيحل مكانها م�ؤقت ًا  4طائرات  P-72Aمن
مالحظة� :إيطاليا ع�ضو يف قيادة النقل اجلوي الأوروب��ي التي ت�ضم �أي�ض ًا بلجيكا
دون قدرات م�ضادة للغوا�صات.
وفرن�سا و�أملانيا ولوك�سمبورغ وهولندا وا�سبانيا.
طريان البحرية:
طائرات القتال� 5 :أ�رساب مقاتالت�/إعرتا�ضية:
العديد.3800 :
� 3أ�رساب يف غرو�سيتو.
التنظيم العام :مق ّر قيادة لواء ,كتيبة دعم قتايل ،جمموعة زوارق �إنزال و� 3أفواج.
�رسبا طائرات يوروفايرت .F-2000A
امل��ع��دات :ع��رب��ات قـــتال للمـــ�شاة (VCC-2ي� �ج ��ري �سحبها) 51,ناقلة جنود
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� 1+5أ�سراب مقاتالت/هجوم �أر�ضي:
 �رسب يت�ألف من  + 5طائرات � - .F-35Aرسبا تورنيدو � - .IDSرسب يت�ألف منطائرات تورنيدو � - ,ECRرسب ( AMXيجري حتويلها �إىل يوروفايرت).
 �رسب هجوم خفيف من طائرات ( .MB - 339وهو ي�شكل فريق ًا لت�أدية عرو�ضبهلوانية يف زمن ال�سلم).
الدورية البحرية :جناح اوبكون�( .أنظر املالحظة).
النقل� 3 :أ�رساب� :رسب 11طائرة  ,KC-130Jو�رسب من  9طائرات C-130J-30
و�رسب من طائرات .C-27J
طائرات احلرب الإلكرتونية/اال�ستخبار � :رسب طائرات  .P-180خطط ب�ش�أن
واح��دة و  ،G550CAEWطائرة ( EC-27Jوخطط ب�ش�أن واح��دة و�أخ��رى) G350 1
(ا�ست�أجرت يف  )2018و � BG-3501سوبر كينغ (ا�ست�أجرت حتى العام .)2020
طائرات �صهريج� :رسب �صهاريج ي�ستخدم  4طائرات  KC - 767Aو KC-130J11
(�أي�ض ًا �ضمن طائرات النقل).
نقل �شخ�صيات مهمة/ارتـبـاط� :ســــــرب فالـكـون  900EXوفـالـكــون ,EASY 900
وطــائـرات ( A-319CJلنقل ال�شخ�صيات) ,وطوافة ( A340 - 541م�ست�أجرة) و
.VH-139A2
البحث واالنقاذ :جناح طوافات  HH-212و  HH - 139Aوطوافات .HH-101
ال��ت��دري��ـ��ب� 4 :أج� �ن� �ح ��ة ط � ��ائ � ��رات ،و MB-339CDو  T - 346وج �ن��اح
ط��ائ��رات م��ن  ،T-2006A3و  ، T-260Bوط ��واف ��ات UH - 139و TH-500B
وطائرات .P-180
�صواريخ م /ط :جناح �صواريخ دف��اع ج��وي ق�صري امل��دى من �رسبي �سبادا4 ،
بطاريات �سبادا بالإجمال.
(م�سية):
طائرات رّ
جناح ي�ضم �أنظمة بريديتور.
املوجودات الإجمالية (الأنواع الرئي�سية فقط):
طائرات قتال +85 :يوروفايرت 41 ,تورنيدو �( IDSست�صبح  51 ,)33-31تورنيدو
 RCE، 15طائرة . AMX/AMX-T
طائرات دورية بحرية(ATR-72MP4 :يجري ت�سليمها).
ط��ائ��رات ن��ق��ل 4 :ط ��ائ ��رات KC-767A، 11طائــــرة  C-130J، 9ط��ائ��رات
 C-130J-30, 21طائرة  C-27J, 2طائرات  AC-319XCJ (+ 1خمزنة للبيع) طائرة
فالكون  900EX (+2خمزنتان للبيع) طائرتا فالكون  ,900EASYطائراتا فالكون ,50
 02طائرة .S-208
طائرات �إنذار مبكر حممولة جواً G-550 2 :كاو.
طائرات تدريب 03 :طائرة ( MB339CDقتالية) 18 ,طائرة  T-346، 20طائرة
 T-260، 3طائرات  ،T-2006Aو.P-180
م�سية 6 :طائرات بريديتور و 6طائرات ريرب.
طائرات رّ
مالحظة :حتت الطلب  96طائرة يوروفايرت والت�سليـــــم جار،لكن خطط ًا تدعو �إىل
�إن�شاء �أ�سطول ال يزيد عدد طائراته عن  72طائرة .وقد ان�ضمت �إيطاليا �إىل م�رشوع
املقاتلة ال�ضاربة امل�شرتكة  F-35ك�رشيك من امل�ستوى الثاين .ويخطط �سالح اجلو
ل�رشاء  75طائرة والطائرات كلها �ستحل بالتدريج ،حمل الطائرات  AMXوتورنيدو.
ّمت �سحب طائرات �أتالنتيك ويجري ت�سليم  4طائرات  ATR-72للدورية البحرية كبديل
م�ؤقت .وب��د�أت عمليات تطوير طائرات النقل MC-27Jبريتوريان ويجري حتويل 3
طائرات .
حتت الطلب  3 + 12طوافة  AW-101ملهمات البحث و الإنقاذ.
�أُطلق برنامج تطوير طائرة التدريب النفاثة  ، M-345وحتت الطلب دفعة �أوىل من 5
طائرات يف مقابل عدد �إجمايل ي�صل �إىل  25طائرة �صيغت خطط ل�رشاء  20طائرة P2HH
م�سرية.
�أهم القواعد� :أفيانو �رسفيا� ,أميندوال� ،سيامبينو ،دي�سيمومانو ،غيدي ,جياو دل
كويل ,غرازانيزي ,غرو�سيتو ,غوادونيا ,ا�سرتانا ,التينا ,ل�ست�شي  -غاالتينا ,بيزا,
براتيكا دى ماري ,ريفولتو ,تراباين  -بريغي� ,سيغونيال.

كارابينيريي (ال�شرطة الع�سكرية)

العديد( 108,607 :موازنة .)2017
التنظيم العام� :شعبة مركزية� ,شعبة تدريب ,هيئة �إقليمية (ملهمات �رشطة مدنية
ب�شكل �أ�سا�سي)� ,شعبة متحركة� ,شعبة خا�صة ،ووحدات ملهمات خا�صة.
املعدات� 18 :سيارة مدرعة من طراز فيات �(6616Gسيجري �سحبها)� 01 ،سيارات
� VCC1, 61سيارة  VCC2,21بوما مدولبة30+RG-12 ،لين�س ،و�أ�سطول طوافـات
ي�ضم  24طـوافــة  ، A-109E/Nو  8طوافات NH500 31طوافة  ,AB-412و جرى
ح ّل العن�رص البحري �إال للمياه الداخلية.
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ر�أ�س الدولة :الرئي�س
مار�سيلو دو �سوزا

رئي�س الوزراء:
�أنطونيو لوي�س
�سانتو�س دي كو�ستا
وزارة الدفاع:

رئي�س الأركان العامة :اجلرنال
�أنطونيو دا�سيلفا ريبيارو

وزير الدفاع:
جواو كرافينهو

Ministry of Defence
Avenida da Ilha da Madeira, 1 -7
1400 -204 Lisboa Portugal
Tel:+351 21 3038520
Fax:+351 21 3020284
E-mail: gcrp@defesa.pt

بيانات عامة
اال�سم الر�سمي :اجلمهورية الربتغالية (.)Republica Portuguesa
امل�ساحة 92,090 :كلم ,2مبا فيها �آزور وماديـريا� %39.7 ,أرا�ض زراعيـة%37.8 ,
غابات و�أحراج� %22.5 ,أنواع �أُخرى.
ال�سواحل 1,793 :كلم.
املطالب البحرية :املياه الإقليمية  22كلم ,املنطقة االقت�صادية احل�رصية  370كلم,
اجلرف القاري حتى عمق  200 -م� ,أو حتى عمق اال�ستغالل.
ال�سكان 10,16 :مليون (تقديرات متوز/يوليو  ,)2021معدل النمو ال�سنوي 0.04
( %تقديرات � ,)2017سكانها خليط متو�سطي متجان�س.
الدين %81 :كاثوليك %3.3 ,م�سيحيون �آخ��رون ,و %0.6ديانات �أُخ��رى% 15.1 ،
غري حمددين.
اللغة :الربتغالية.
ن�سبة املتعلمني.% 95.7 :

االقت�صاد

�إج��م��ايل ال��ن��اجت املحلي311.3 :مليار دوالر (ت �ق��دي��رات  ,)2017دخ��ل ال�ف��رد
30,300دوالر ,معدل النمو احلقيقي(% 2.5تقديرات .)2017
امليزان التجاري :ال ��واردات 74.32 ,مليار دوالر .ال�صادرات  62,6مليار دوالر
(تقديرات .)2017
امليزانية :الإي��رادات  92.99مليار دوالر ,النفقات  96.83مليار دوالر (تقديرات
.)2017

الدفاع

التنظيم العام:
الرئي�س هو القائد العام للقوات امل�سلّحة ,يعاونه جمل�س ال��دف��اع ,رئي�س جمل�س
ال��وزراء م�س�ؤول عن ال�سيا�سة الدفاعية بالتعاون مع وزي��ر الدفاع .الفروع الثالثة
م�ستقلة تن�سق وتتعاون بوا�سطة �أرك��ان الدفاع ويعمل رئي�س الأرك��ان كقائد عمالين
للقوات امل�سلحة كافة.
مالحظة� :أُعلن يف ني�سان�/أبريل  2013برنامج وا�سع النطاق لإعادة هيكلية القوات
امل�سلحة ،و�سيجري تنفيذه بالتدريج يف الأعوام التالية حتى العام .2020
القوى الب�شـرية العاملة ( 27,227 :كانون الأول/دي�سمرب.)2017
القوات �شبه الع�سكرية ( 20,885 :كانون الأول  /دي�سمرب � )2017رشطة الأمن
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العام.
ق��وات ع�سكرية �أُخ��رى :حر�س جمهوري وطني ق��وام��ه ( 24,770
كانون الأول /دي�سمرب .)2017
اخلدمة االلزامية:قوات م�سلحة حمرتفة كلي ًا يف زمن ال�سلم.
ميزانية الدفاع 2.15 :مليار يورو ( 2.5مليار دوالر) (.)2018
القوات الربية
العديد ( 13,759 :كانون الأول  /دي�سمرب .)2017
التنظيم العام:
قيادة الوحدات العمالنية:
قيادة لواء ميكانيكي
قيادة لواء تدخل
�سفينة الدورية خارج ال�شواطىء فئة � VIANA DO CASTELOسلّمت للقوات البحرية الربتغالية
قيادة لواء رد �رسيع
بتاريخ � 13أيلول �/سبتمرب  2017وبا�شرت العمل �شهر حزيران/يونيو 2018
قيادة قوات برية
2فئة بارتولومبو ديا�س.
قوات قيادة  AZoresالع�سكرية
 3من فئة فا�سكودي غاما.
قوات قيادة  Madeiraالع�سكرية
1من فئة بابتي�ستا دي اندرادي (دورية).
كتيبة �إ�شارة
 2من فئة جوا كوتينو (تُ�ستخدم ملهمات الدورية).
القوات اخلفيفة :كتيبتا م�شاة جموقلتان ،كتيبة قوات خا�صة (كوماندو�س) ،كتيبة
الغوا�صات:
دعم عمليات جموقلة ،كتيبة مدفعية دعم ناري غري مبا�رش� ،رسية دعم قتال هند�سي
 2فئة ترايدنت.
خفيفة.
القوات اخلفيفة وقوات الدورية:
 القوات املتو�سطة :كتيبتا مُ�شاة ميكانيكيتان ،كتيبة فر�سان ،كتيبة مدفعية دعم2 + 2قطع دوري��ة �شاطئية (�أو عمالنية  )OPVsفئة ف�ي��ان��ادي كا�ستيلو (�أنظر
ناري غري مُبا�رش� ،رسية دعم قتال هند�سي متو�سطة.
املالحظة).
 القوات الثقيلة :كتيبة مُ�شاة ميكانيكية ،كتيبة �صهريج ،كتيبة �إ�ستطالع ،كتيبة 2 + 2زوارق تيجو
مدفعية دعم ناري غري مُبا�رش ذاتية الدفع� ،رسية دعم قتال هند�سي ثقيل.
 2زوارقا دورية كبرية من فئة كا�سينه.
 دفاع مبا�شرة عن الأرخبيل 3 :كتائب مُ�شاة. 4زوارق من فئة �سنتورو.
 قوات خا�صة 6 :كتائب قوات عمليات خا�صة. 5زوارق (لل�سواحل) من فئة �أرغو�س.
  :ISTARكتيبة ا�ستخبارات ،مراقبة ،ا�ستطالع ،وحيازة �أه��داف ،وح��دة دعمزورق من فئة ريو منهو.
جغرافية.
زورق من فئة �ألباتروز.
 نقل بري� :رسّية نقل.�سفن الإمداد :
 حماية :كتيبة دفاع �أر�ض جو ،بطارية دفاع �أر�ض جو ،مق ّر كتيبة هند�سة� 3 ،رسايا 1من فئة برييو
هند�سة معمارية ،كتيبة �رشطة ع�سكرية� ،رسّية دف��اع كيميائي ،بيولوجي� ،إ�شعاعي
متفرقات:
ونووي� ،رسية لواء ،فريق نزغ �ألغام غري منفجرة.
� 4سفن هيدروغرافيك (�أبحاث املياه)� 6 ,سفن تدريب 61 ،قارب دورية ملحقة.
 م�ساندة� :رسية توريد وخدمات� ،رسية �صيانة� ،رسية نقل ،كتيبة طبية وغريها.مالحظة :خطط بخ�صو�ص �رشاء /بناء  6قِطع دورية �ساحلية .يتوقع �أن تدخل 4
 وحدة دعم ع�سكري طارئ:�سفن دورية �إ�ضافية ( 2فيانا دو كا�ستيلو و  2تيجو) اخلدمة يف  .2018خطط ل�رشاء /
 تعاون مدين ع�سكري :قيادة �رسية ومفرزة.بناء حو�ض �إنزال.
املعدات:
طريان البحرية 5 :طوافات حربية م�ضادة للغوا�صات نوع و�ستالند لينك�س MK
دبابات القتال الرئي�سية 37 :دبابة ليوبارد .2A6
( 95حممولة على �سفن).
ال�سيارات املدرعة� 9 :سيارات .V-150
�أهم القواعد البحرية� :ألفايت.
عربات امل�شاة القتالية املدرعة 30 :عربة باندور  2م�سلحة مبدافع عـ  30ملم.
ناقالت اجلند 176 :ناقلة M-113 A1, 14ناقلة M-113A2، 12عربة V-200 ,
�سالح اجلو
 152باندور  II، 49ناقلةM-577A2، 61بانهارد  M11 ، 15ناقلة  M106A2، 3ناقالت
العديد 31(5,893:كانون الأول  /دي�سمرب .)2017
 M106A1، M125A1 2 ، 10ناقالت .M125A2 ، 27 HMMWV
التنظيم العام:
املدفعية 17 :مدفع  M-119عـ  105ملم 21 ,مدافع  M101A1عـ  105ملم ،مدفع
قيادة جو ,قيادة لوجي�ستية ,قيادة �ش�ؤون �أفراد.
اوت��وم��ي�ل�ارا ع �ـ  105م �ل��م ,و 18م��دف��ع ه��اوت��زر  M109A5ع �ـ  155م �ل��م 6.م��داف��ع
طائرات القتال� :سـربان من املقاتالت ,ي�ضـــم كل واحد منهما  13طــائرة F-16AM
 M-109A2،24مدفع  M114A1عـ  155ملم مقطور.
وطائرتي .F-16BM
مدافع الهاون 158:مدفع ًا عـ  81ملم (منها  21مدفع ًا ذاتي احلركة) 31 ،مدفع ًا عـ 107
الدورية البحرية� :رسب واحد يت�ألف من  5طائرات � P - 3Cأوريون.
ملم(منها  20مدفع ًا ذاتي احلركة) 50 ،مدفع تامبيال عـ  120ملم.
النقل /ال��دع��م� 3 :أ� �س �ـ��راب :ت �ت � أ�ل��ف م��ن  2ه�يرك��ول�ي��ز  ,C-130Hو 3ط��ائ��رات
مدافع م/ط 20 :ثنائية  RH202عـ  20ملم.
 C-130H30و 3فالكون  ،50و 12طائرة .C-295M
�صواريخ م/د 75 :ميالن 44 ،تاو (مبا فيها � 17أعلى عربات  M-113و  4على عربات
الطوّافات� :رسبان من � 6ألويت ( SA316 IIIتدريب/بحث و�إنقاذ) ,و 12طوافة
 M-901و 23على عربات .)M22OA1
.EH101
مدافع م/د 90 :كارل غو�ستاف عـ  84ملم 27 ،مدفع  M67عـ  90ملمM-40A1 45 ،
التدريب� 3 :أ�رساب م�ؤلفة من  6طائرات �ألفاجت ,و 16اب�سيلون  TB 30و�رسب من
عـ  106ملم.
 3طائرات ت�شيبمانك و 3طائرات .ASK21
�صواريخ م/ط� 5 :ستينغر 19 ،ت�شابارال M48A3و�صاروخ ت�شابارال .M48A2
مالحظة :هناك خطط برنامج حتديث  .C-130ج��رى �إط�لاق برنامج ال�ستبدال
مالحظة� :أطلقت خطط ل�رشاء نظام �شوراد.
طائرات الألويت.
البحرية
ّمت توقيع �إعالن نوايا مع الربازيل ي�شمل احتمال ا�شتــــــــراك الربتغـــــــال يف برنامج
تطوير طائرة النقل  KC - 390يف معر�ض ا�ستبدال ط��ائ��رات  .C 130يجري �سحب
العديد :نحو  (7,575حتى  31كانون الأول  /دي�سمرب ( )2017يت�ضمن  1,135م�شاة
الألفاجيت �إبتدا ًء من .2018
بحرية).
�أه��م القواعد� :سينرتا ,الجي�س (الآزور) ,مونت ري��ل ,مونتيجو ,بيجا ,مطار
الأ�سطول:
ل�شبونه� ,أوفار ،بورتو�سانتو  -ماديرا.
الفرقاطات:
الدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021
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ميزانية الدفاع :نحو  2.519مليار يورو (يف العام .)2018
تدعو الر�ؤية اال�سرتاتيجية التي وافقت عليها احلكومة البلجيكية يف حزيران /
يونيو � 2016إىل �إ�ستثمارات يف الدفاع ت�صل �إىل  9.2مليار ي��ورو على مدى ال�سنوات
اخلم�س ع�رشة املقبلة �رشاء معدّات �أ�سا�سية من �ضمنها  34طائرة حربية ،فرقاطتني6 ،
�سفن م�ضادة للألغام و  6طائرات م�سرية .كما ينخف�ض العديد �إىل.25,000

القوات الربية

ر�أ�س الدولة:
امللك فيليب

رئي�س احلكومة:
اليك�سندر دي كرو

وزيرة الدفاع:
لوديغني ديدوندر

Ministry of National Defence
Cabinet of Defence Minister
Rue Lambermont, 8
B - 1000 Brussels, Belgium
Tel:.+32 2 5502811
Fax:+ 32 2 5502819

�أركان الدفاع:

رئي�س الدفاع:
Defence Staff
مي�شال هوفمان
Quartier Reine Elisabeth
Rue d›Evere,1
B_1140 Brussels, Belgium
)Tel: +32- 2- 44- 16800 (CHOD`s Office
)+32 -2 -44 - 16866 (Department of Strategic Affairs

بيانات عامة
اال�سم الر�سمي :مملكة بلجيكا (Koninkrijk Belgie - Royaume de Belgique -
.)Konigreich Belgien
امل�ساحة 32,528 :كلم� %25 ,2أرا�� ٍ�ض زراع�ي��ة %20 ,م��روج وم��راعٍ  %20غابات
و�أحراج� %35 ,أنواع �أخرى.
ال�سواحل 66 :كلم.
املطالب البحرية :املياه الإقليمية  22كلم ,منطقة ال�صيد احل�رصية واخلط الو�سطي
للجرف القاري مع اجلريان  65كلم من ال�ساحل.
ال�سكان 11.64 :مليون ن�سمة (متوز  )2021معدل النمو ال�سنوي ,)2014(% 0.7
 %57.5يعي�شون يف الفالندر %32 ,يف والونيا %10.5 ,يف منطقة العا�صمة بروك�سل.
الدين % 75 :كاثوليك و  % 25ديانات �أخرى من بينها الربوت�ستانت.

اللغة %58 :يتحدثون الهولندية %41 ,الفرن�سية %1 ,االملانية .ينق�سم البلد اىل عدة
مناطق لغوية ,غري ان القانون يفر�ض على منطقة بروك�سل اللغتني معاً.
ن�سبة املتعلمني%99. :

العديد.10,055 :
التنظيم العام:
 مركز قيادة. لواء متو�سط م�ؤلف من  4كتائب متو�سطة. ل��واء خفيف م�ؤلف من كتيبتني حممولتني ج��واً ،جمموعة ق��وات خا�صة ،مركزتدريب ق��وات حممولة ج��واً ،مركز تدريب كوماندو�س و�سيتحول �إىل ف��وج عمليات
خا�صة.
لواء �آيل م�ؤلف من:
 جمموعة �رشطة ع�سكرية. جمموعة �سيطرة على احلركة. م�صلحة التخل�ص من املتفجرات. جمموعة مدفعية . جمموعة �( ISTARإ�ستخبارات ,مراقبة ,ا�ستطالع ,حيازة �أهداف). جمموعة جمع معلومات. كتيبتا هند�سة (.من �ضمنها �رسية دفاع كيميائي ،بيولوجي� ،إ�شعاعي ونووي). وحدة �إقامة ميدانية.  3كتائب لوج�ستية.  3جمموعات ات�صاالت ومعلومات (م�ستوى �رسية). مركز مهارات للعمليات الربية.  4خميمات تدريب.املعدات:
عربات امل�شاة القتالية املدرعة 37 :عربة بريانيا .3
ناقالت اجلند املدرعة 40 :باندور(ا�ستطالع) 022 ,دينغو 78 ،2-بريانيا .3
عربات الدعم املدرعة 4 :لِغوان 35 ،بريانيا  3 ،3باندور.
املدفعية 14 :مدفع  LG105 MK2عـ  105ملم.
مدافع الهاون 52 :مدفع عـ  120ملم 39 ,مدفع ًا عـ  81ملم.
�أ�سلحة موجهة م/د� 60 :سبايك.
طائرات م�سرية :رايفن .RQ-11B
مالحظة� :أعلن عن برنامج �رشاء كبري لعربات مُ�شاة قتايل مدرعة ل�رشاء  60عربة
جاغوار مدرعة و  417غريفن من فرن�سا خالل الفرتة  2029 - 2025لتحل مكان عربات
ال�ب�يران��ا  3وع��رب��ات دينغو .و�سيجري ��شراء  199ع��رب��ات نقل ف��رق خفيفة للقوات
اخلا�صة .جرى �سحب كامل خمزون �صواريخ م/ط مي�سرتال خالل .2017

البحرية

العديد.1,489 :
الأ�سطول:
الفرقاطات:
 2فئة ليو بولد ( 1فئة كارِل دورمان هولندية �سابقاً).

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 509.5 :مليار ي��ورو (تقديرات  ,)2016دخل
الفرد  45,600دوالر ,معدل النمو احلقيقي(% 1.2تقديرات .)2016
امليزان التجاري :ال��واردات  271.2مليار ي��ورو ,ال�صادرات 277.7
مليار يورو (تقديرات .)2016
امليزانية :الإي��رادات  236.9مليار ي��ورو ,النفقات  249.1مليار يورو
(تقديرات .)2016

الدفاع

القوة الب�رشية العاملة 27,841(29,376:ع�سكرياً)�( .شباط /فرباير
 )2018يتوقع �أن ينخف�ض �إىل  25,000يف  2030مب��وج��ب خطة ال��دف��اع
اال�سرتاتيجي.
اخلدمة الإلزامية :القوات كلها من املتطوعني.
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وافقت احلكومة البلجيكية على التزود بـ  60عربة مدرعة  EBRC 6x6 Jaguarو  417حاملة �ضد
 VBMR GRIFFONمن فرن�سا لتحل مكان عربات  PIRANHAو  DINGOما بني �أعوام  2025و 2029
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بلجيكا  -بلغاريا
العن�صر الطبي
العديد1,481 :
التنظيم:
 مركز قيادة خم�سة عنا�رص تدخل طبي م�ست�شفى  11مركز طبي �إقليمي مركز مهارات للعمليات الطبية موظفون �آخرون 10,543 :خدمة م�شرتكة -االحتياط 1200 :متدرب

بلغاريا

قوات بلجيكية حممولة جو ًا يف طوافات  NH90خالل مترين «عا�صفة قطبية»
يف الغابون عام 2017

دورية �ساحلية 2 :كا�ستور.
قوات حرب الألغام:
 5فئة ْفلَو َر (نوع تريبارتيت).
�سفن دعم و�إج��راءات لوجي�ستية� :سفينة قيادة دعم لوجي�ستي� ،سفينة بحث و
م�سح� ،سفينة �رشاعية للتدريب 3 ،زوارِق قطر يف ال�ساحل /امليناء.
مالحظة :و�ضعت خطط ل�رشاء فرقاطتني و � 6سفن م�ضادة للألغام لتح ّل حمل
ال�سفن يف الأ�سطول احلالية.
طريان البحرية 3 :طوافات � SA316Bألويت  ، 3طوافتا كاميــــــان ( NH-90يف
.)2019
القواعد البحرية :قاعدة زيربوغي.

�سالح اجلو

العديد.5,808 :
التنظيم العام :مقر قيادة (.)COMOPSAIR
طائرات القتال/الهجوم االر�ضي/اال�ستطالع واملراقبة 4 :أ���س�راب F-16
. AM/BM
النقل :طائرات هريكوليـــــــز  ،C-130Hفالكون ،900B، ERJ - 135 ، ERJ - 145
طائرة .A321
بحث و�إنقاذ� :ســـرب طوافات  NH90وطوافات �سي كينغ �( .MK 48ستُ�ستبدَل بـ 4
طوافات  NH90يف ك/2يناير .)2019
طائرات التدريب :وحـــد ة �ألفاجـــــــت� ,ســــــــرب  SF-260Mو � ، SF - 260Dرسب
 ، F-16 AM/BMوحدة . AW 109
م��وردة من فرن�سا :ط��واف��ات ت��دري��ب  EC-120و  ،TPTوم��ن ال��والي��ات املتحدة:
طوافات  T - 6و .T-38
الطوافات� 3:أ�رساب من طائرات� ،NH90TTH, A-109SAألويـــــت � ،IIIسيكينـــغ،
و � .NH90NFHرسبـــــا ( AW 109ا�ستخبار ،مراقبة ،ا�ستطالع)  NH90 NTHو
.NH90TTH
طائرات م�سرية :وحدة ( - Bهانرت).
قائمة الطائرات الإجمالية:
طائرات القتال F-16AM (+4 45 :يف االح�ت�ي��اط)  F-16BM . ( + 1 9 ،يف
الإحتياط).
طائرات النقـــــل ، H031-C ،2RL531-JRE، ERJ-145LR2 10 :طائرة
(،A321م�ست�أجرة)1 ،فالكون . 900B
طائرات التدريب� 28 :ألفاجت. SF-260M 23 ،SF-260D 9،
الطوافات� SA 316B 3 :ألويت �( 3ست�ستكمل بـ  4طائرات � NH90)، 3سي كينغ
�( MK48ستُ�ستبدل بـ  4طوافات  NH90 NFHيف  13 ،)2019طوافة  A-109BAو 4
طوافات  NH90TTHيف .2020
امل�سية +1( 11 :يف التخزين)  RQ-5Aهانرت (.)B-HUNTER
الطائرة رَّ
�أه��م القواعد اجل��وي��ة :ب��وف�ي���ش��ان ,ف �ل��وري��ن ,ك�لاي��ن ,م�ي�ل���س�بروك ،ب��روغ�ي��ل،
كوك�سيجد.
مالحظة :ب �ن��ا ًء على ات �ف��اق وق��ع يف � 4آذار � ،2015ستت�شارك بلجيكا وهولندا
ولوك�سمبورغ مبراقبة وحماية جمالها اجلوي �إبتدا ًء من ك/2يناير  2017حتت الطلب
 7طائرات نقل  A400Mلتحل حمل  C-130Hابتداء من العام � .2020أطلق طلب عرو�ض
ب�ش�أن  34مُقاتلة لتح ّل حمل طائرات .F-16
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ر�أ�س الدول��ة :الرئي�س
رومن راديف

رئي�س جمل�س الوزراء:
�ستيفان يانيف
وزارة الدفاع:

رئي�س الدفاع :الأمريال
�إميل �أفتيموف

وزير الدفاع:
كرا�سيمري كاركا�شانوف

Ministry of Defence
3, Daykon Ignatiy str.
1092 Sofia
Bulgaria
Tel: +35 92 9220922
Fax: +359- 2 -9879693
Web: www.mod.bg

بيانات عامة
اال�سم الر�سمي :جمهورية بلغاريا (.)Republika Bulgariya

امل�ساحة 110,910 :كلم %37 ,2ارا�� ٍ�ض زراع�ي��ة %18 ,م��راعٍ  %35 ,غابات%10 ,

�أنواع �أخرى.
ال�سواحل 354 :كلم.
املطالب البحرية :املياه الإقليمية  22كلم ,املنطقة االقت�صادية احل�رصية  370كلم.
ال�سكان 6.9 :مليون ن�سمة (تقديرات متوز/يوليو  ,)2021معدّل النمو ال�سنوي
(% - 0.6تقديرات  ,)2016ال�سكان :بلغار � , %76.9أت��راك  ,%8غجر  ,%4.4الباقون
�أرمن ورو�س  % 0.7و�آخرون.
الدين %59.4 :بلغار �أرث��وذك����س %7.8 ,م�سلمون� ,آخ��رون (م��ن بينهم كاثوليك
وبروت�ستانت و�أرمن و�أرثوذك�س ويهود)  ،%1.7ال ديانة لهم  %3.7غري حمدد .%27.4
اللغة :البلغارية.
ن�سبة املتعلمني :حوايل .%98.4

االقت�صاد

�إجمايل الناجت القومي 137.1 :مليار دوالر (تقديرات  ,)2015دخل الفرد ,19,200
معدل النمو احلقيقي .)2015(% 3
امليزان التجاري :ال��واردات  26.74مليار دوالر ,ال�صادرات  24.62مليار دوالر
(تقديرات .)2015
امليزانية :الإي��رادات  18.25مليار دوالر ,النفقات  19.12مليار دوالر (تقديرات
.)2015
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واف��ق جمل�س ال��وزراء البلغاري على «برنامج لتطوير ال�ق��درات الدفاعية للقوات
امل�سلحة البلغارية  »2020يف �أيلول  .2015يهدف الربنامج �إىل �إ�ستكمال إ�ع��ادة النظر
اال�سرتاتيجية ب�سيا�سة الدفاع وتطويرها وبناء القدرات الدفاعية التي ابتد�أ العمل
بها مبوجب «الكتاب الأبي�ض» يف  .2010و�أبرز الأولويات يف �سيا�سة الدفاع امل�ساهمة يف
تطبيق امل�صالح الوطنية التالية:
 حماية �سيادة ووحدة الأمة وكامل �أرا�ضيها. حماية ال�شعب والبُنية التحتية احل�سا�سة يف حالة الأزمات ،الكوارث ،الطوارىء،وخماطر وتهديدات �أخرى.
 و�ضع �أمني منا�سب وحتت ال�سيطرة.ل�حت��اد الأوروب ��ي وحلف �شمال
 فاعلية عمل امل�ؤ�س�سات الوطنية وم��ؤازرت�ه��ا ل� إالأطل�سي بهدف حتقيق الأمن امل�شرتك.
 امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ع�لاق��ات ج�ي��دة م��ع دول اجل ��وار و��ض�م��ان الأم ��ن والإ��س�ت�ق��رارالإقليميني.
وتتوىل القوات امل�سلّحة مهام �ضمان ال�سيادة والأمن و�إ�ستقالل البالد وتدافع عن
كامل �أرا�ضيها ،كذلك دعم ال�سلم والأمن الدوليني وامل�ساهمة يف الأمن الوطني يف زمن
ال�سلم.
مالحظة :مبوجب الربنامج �سيجري �إن�شاء قوات عمليات خا�صة كوحدة ع�سكرية
مُ�ستقلة يف اجلي�ش البلغاري وكهيئة ملحقة بقيادة القوات امل ُ�شرتكة.
العديد« :ما اليقل» عن  37,000يف اخلدمة وما ال يقل عن  40,000زائ��د ًا  30,000يف
الإحتياط (العدد امل�ستهدف بحلول  2020مبوجب برنامج التطوير .)2015
اخلدمة الإلزامية :ال يوجد .والقوات امل�سلحة م�ؤلفة من حمرتفني كلياً.يقرتح
برنامج التطوير �إدخال تدريب ع�سكري للمتطوعني مل�ساندة االحتياط.
ميزانية الدفاع:نحو  585مليون دوالر% 1.6 ,من �إجمايل الناجت املحلي (.)2017

القوات الربية

العديد( 14,480 :اب�ت��دا ًء من كانون الأول /دي�سمرب  ،)2014مبن فيهم 13,830
ع�سكري و  650مدين.

التنظيم العام:
القائد ومق ّر القيادة
لواءا م�شاة ميكانيكيان
لواء عمليات خا�صة
فوج مدفعية
فوج لوجي�ستي
فوج هند�سة
كتيبة CBRN
كتيبة ا�ستطالع
وحدات دعم قتالية
مالحظة :مبوجب «برنامج التطوير � »2020سي�صبح التنظيم العام كما يلي:
 قيادة قوات برية. لواءا مُ�شاة ميكانيكيان. قيادة لواء تخطيط فوج مدفعية فوج لوج�ستي فوج هند�سة. كتيبة �إ�ستخبارات. كتيبة . CBRN كتيبة جبلية . كتيبة دعم خدماتي.املعدات:
الدبــابــــات 90 :دبابة . T - 72
عربـــات القـــتـال املدرعة وناقالت اجلند 160 :عربة  20,BMP-1/-23عربة
 100 ,BTR-60Cعربة .MT-LB
املدفعية 24 :مدفع  D20عـ  152ملم (مقطورة) 48 ,مدفع  2S1عـ 122ملم (ذاتية
احلركة).
راجمات �صواريخ 24 :راجمة  BM-21عــ  122ملم.
�أ�سلحة موجهة م /د 18 :كونكور�س � AT-5( 9P148سباندرل)
�صواريخ م/ط� 24 :سام .SA-8
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البحرية

العديد :ما ال يقل عن ( 3,610ابتدا ًء من كانون الأول/دي�سمرب  ،)2014بمن فيهم 3,090
عسكري و  520مدني.

الأ�سطول:
الفرقاطات:
 3من فئة درازكي (بلجيكية �سابق ًا فئة فايلنغن).
فرقاطة واحدة من طراز �( SMELIسوفياتية �سابق ًا من فئة كوين).
قوات الدورية:
 2ري�شيتالني (�سوفياتيتان �سابق ًا من فئة بوك).
قوات خفيفة:
�صاروخ مولنيا ( رو�سي �سابق ًا فئة ترانتول .)2
قوات حرب �ألغام:
� 1صائدة �ألغام ت�سيبار
 3كا�سحات �ألغام حميطية فئة �سونيا �سوفياتية �سابقاً.
كا�سحتا �ألغام قريبة من ال�شاطىء من فئة فانيا �سابقاً.
زوارق �إنزال:
 1من فئة فيدرا.
ملحقات. ADG/AX,AGSC2, YDT2, ARS 1, AOTL2 :
طريان بحري:
 3طوافات بانرث .AS.565MB
القواعد البحرية الرئي�سية :بورغا�س ,فارنا.
مالحظة :يدعو «برنامج التطوير � »2020إىل حتديث متو�سط لفرقاطة درازك��ي
واقتناء �سفينتني متعدّدة املهام لتح ّل مكان ري�شيتلني.

�سالح اجلو

العديد :ما ال يقل عن  ،6,840مبن فيهم  6,070عسكري  770مدين.
التنظيم العام:
مقر قيادة ل�سالح اجل��و ،قاعدتان جويتان ،وقاعدة عمليات �أمامية ،وقاعدة دفاع
جوي ،وقاعدة تدريب ،وقاعدة مراقبة ،وقاعدة متخ�ص�صة باملعدات ،و�رسية �رشطة
ع�سكرية.
املعدات:
طائرات القتال 12 :ميغ  4 ،29A -ميغ  4 ،29 UB -ميغ  2 1-بي�س ،طائرة ميغ -
�( UM 21أنظر املالحظة)� 10 ،سو � 4 ،25K -سو �( 25 KBأنظر املالحظة).
طائرات النقل :طائرة �أن  3 ،30 -طائرات  ،C - 27Jطائرة  ،PC - 12Mطائرتا
 ، L - 410طائرة �أن .2T -
طائرات التدريب 6 :طائرات  6 ،L - 39طائرات .PC - 9M
الطوافات 6 :مي  6 ،17 -مي  AS.532AL 12 ، 24D/V -كوغار ( 4جمهّزة ملهمات
البحث والإنقاذ �أثناء القتال) 6 ،بِل .206 -
ال�صواريخ م/ط ،S - 300 :دفينا  ،S-75بت�شورا . 2K12KUB,S-200 ،S - 125
مت اختيار مُقاتلة غريبني (م�ستعملة) للحلول حمل الطائرات ميغ21-
مالحظةّ :
ويجري العمل على املباحثات التعاقدية.
ويدعو برنامج التطوير � 2020إىل اقتناء رادار ثالثي الأبعاد وقيادة �آلية و�أنظمة
حتكّم.
بلغاريا ع�ضو برنامج ناتو ب�ش�أن ق��درات النقل اجل��وي ال�سرتاتيجي ,بناء على
امل�شاركة يف �أ�سطول من طائرات النقل  C-17غلومبا�سرت .3

تخطط بلغاريا للح�صول على مُقاتلة متعددة الأدوار كالتي ت�ستخدم يف حلف ناتو،
وذلك للحلول مكان مقاتال ت  MiG29وSU25
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بولندا

بولندا

ر�أ�س الدولة:
الرئي�س اندريه دودا

رئي�سة جمل�س الوزراء:
ماتيو�س موارفيكي

م�شروع التحديث:
متّت املوافقة على «برنامج حتديث القوات امل�سلّحة البولندية التقني «املمتد على عدّة
�سنوات وي�شتمل الربنامج على  14م�رشوع ًا القتناء املعدات يف �أيلول  2013و ّمت تعديله يف
حزيران .2014
مالحظة� :سيجري ن�رش موقع للدفاع �ض ّد ال�صواريخ البالي�ستية ب�صواريخ
اعرتا�ضية من طراز �سام  SM-3IIAعلى الأرا�ضي البولندية بحلول  2018بناء على
اتفاق مع الواليات املتحدة.
مالحظة� :أن�شئت قوات دفاع ميدانية جديدة يف .2016
اخلدمة الإلزامية :ال يوجد .القوات امل�سلحة من املحرتفني ب�شكل كامل.
القوى الب�شرية العاملة( 101,700 :حتى كانون األول/ديسمبر .)2016
القوات �شبه الع�سكرية 14,635 :حر�س حدود (ابتداء من  30ت�رشين الثاين /نوفبر
( )2014حتت �إمرة وزارة الداخلية والإدارة).
ميزانية ال��دف��اع :ح� ��وايل  9.6م �ل �ي��ارات دوالر  % 2.01م��ن ال��ن��اجت امل�ح�ل��ي
الإجمايل(موازنة . )2017

وزير الدفاع:
ماريو�س بالزاك

القوات الربية

وزارة الدفاع:

رئي�س الأركان العامة:
اجلرنال راجمند �أندريازاك

Ministry of National Defence
Al. Niepodleglo ci 218.
00- 909 Warsaw
Poland
Tel: +48 261 871 104
Fax: +48 261 870 950

بيانات عامة
اال�سم الر�سمي :جمهورية بولندا (.)Rzeczpospolita Polska
أرا�ض زراعية %14 ,مروج ومراعٍ  %29.4 ,غابات,
امل�ساحة 312,679 :كلمٍ � %53 ,2
� %10أنواع �أُخرى.
ال�سواحل 491 :كلم.
املطالب البحرية :املياه الإقليمية  22كلم ,املنطقة االقت�صادية احل�رصية حددت
مبواثيق دولية.
ال�سكان 37.8 :مليون ن�سمة (ك/1دي�سمرب  ,)2021معدل النمو ال�سنوي %- 0.6
(ك/1دي�سمرب .)2016
الدين %92.8 :كاثوليك %2.8 ,م�سيحيون �رشقيون لكنهم خا�ضعون لل�سلطة
البابوية ,ورو�س �أرثوذك�س ,بروت�ستانت وغريهم.
اللغة :البولندية ,ال توجد لهجات �أخرى تذكر.
ن�سبة املتعلمني.%100 :

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلّي 1.007 :تريليون دوالر (تقديرات  ,)2015دخل الفرد 26.500
دوالر ,معدل النمو احلقيقي ( % 3.7تقديرات .)2015
امليزان التجاري :ال� ��واردات  188.4مليار دوالر,
ال�صادرات  190.8مليار دوالر (تقديرات .)2015
امليزانية :الإي� ��رادات  76.65مليار دوالر ,النفقات
 87.95مليار دوالر (تقديرات .)2015

الـعـديـد :حوايل ( 47,980من  1ك /2دي�سمرب.)2016
التنظيم العام:
• فرقتان ميكانيكيتان.
• فرقة فر�سان مدرعة.
• لواء حممول جواً.
• لواء متعدد اجلن�سيات.
• لواء فر�سان جوي.
املعدات:
دبابات القتال الرئي�سية 247 :ليوبارد 2A4 /A5، 218دبابة  PT-91, 188طرازT
..-72/T-72M1D/-72M1
عربات اال�ستطالع 340 :عربة  BRM D-2 ، 38عربة . BWR
ع��رب��ات القتال ون��اق�لات اجلنـد امل��درع��ة 1020 :ع��رب��ة  BMW، 504+عربة
رو�سوماك (�أنظر املالحظة) 45 ،عربة .MRAP
املدفعية 275 :مدافع ذاتية احلركة  2S1عـ  122ملم 111 ,مدفع دانا ذاتي احلركة عـ
 152ملم 8.كراب عـ  155ملم .
مدافع الهاون 95 :مدافع  M120عـ  120ملم ،و 99مدفع  M98عـ  98ملم 386 ،مدفع
 - LM-Dعـ  60ملم.
الراجـمات 75 :راجمة  BM-21عـ  122ملم و 30راجمة  RM-70. 75راجمة WR-
 40النغو�ستا.
�أ�سلحة م/د� 264 :سبايك 42 ,ماتوكتا.9SP113 ،
مدافع م/ط 20 :مدفع ًا ذاتي احلركة  ZSU - 23 - 4MP، 324مدفع ًا ZSU - 23 -
 2/ZUR-23- 2مقطورة.
�صواريخ م/ط� � 84 :ص��اروخ � 2k12، SA - 8 OSA-AK64 ، 83سرتيال435 ،
غروم.
طائرات م�سيرّ ة :نحو � 100أوربيرت،فالي �آيز� ،سكان �إيغل.
قيد الطلب �أكرث من  400عربة رو�سوماك �إ�ضافية ،والت�سليم �سيجري بحلول العام
� . 2019سيجري حتديث  128دبابة ليوبارد  2A4مل�ستوى  2PLبحلول  ،2020حتت

الدفاع

التنظيم العام :الرئي�س وجمل�س ال��وزراء ,ك�سلطتني
تنفيذيتني ,هما ال�سلطة الإدارية العليا ,وينفذان مهماتهما
ع�ل��ى �أ� �س��ا���س ال��د� �س �ت��ور و�إج � � ��راءات ق��ان��ون�ي��ة �أخ ��رى.
والرئي�س هو امل�رشف الأعلى على القوات امل�سلّحة� ,أما
جمل�س ال ��وزراء فيدير ال�سيا�سة الداخلية واخلارجية
للجمهورية .وال�سلطة الرئي�سية للتخطيط ال�سرتاتيجي
للقوات امل�سلحة هي الأركان العامة .التي تلعب دور الهيئة
اال�ست�شارية �أي���ض� ًا ل��دى وزي��ر ال��دف��اع ورئي�س جمل�س
الوزراء ورئي�س الدولة.
الدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021

دبابة قتال رئي�سية طراز  PT-91 TWARDYتابعة للجي�ش البولندي خالل رماية حيّة
101

بولندا

نظام املدفع ذاتي الدفع  KRABعيار  155ملم يطلق قذائف جتريبية يف حقل رماية
 Orzyscيف �آذار /مار�س 2017

تخلت البحرية البولندية عن الغوا�صة  ORP KONDORفئة « »Sokolبتاريخ 20
كانون الأول/دي�سمرب  ،2017وهي الأوىل من نوعها التي ترتك اخلدمة

الطلب  96مدفع هاوتزر ذاتية ا إلط�لاق من ط��راز كراب عـ  155ملم �إ�ضافة �إىل عربات
دعم لتجهيز � 4أفواج مدفعية.
حت��ت الطلب  79ن�ظ��ام مدفعي ��/ص��اروخ��ي بيليكا ( PSR-Aب�ست ب�ط��اري��ات)،
�سيجري اقتناء  PSORUN/GRON-M 1,300مانبادز بحلول العام .2022
طريان اجلي�ش :لواء طريان اجلي�ش.
املعدات 28:ط��واف��ة Mi-24D/W ، 16طوافة  Mi - 8T/U، 11طوافة Mi-
 17T/U ، 93طوافة �سوكول  W3A/W-3Wو .Mi-2 42
مالحظة. :
يجري تنفيذ برنامج �رشاء  50طوافة متعددة الأدوار لتح ّل حم ّل  ، Mi-14، Mi-8و
 ، Mi -17وهناك خطط القتناء  32طوافة هجوم لتح ّل حمل . Mi - 24

كوبني .وتدعو خطة التحديث �إىل احل�صول على  3فرقيطات دفاع �ساحلي ،و  3زوارق
دورية عمالنية.
حتت الطلب كتيبة دفاع �ساحلي ثانية مع �صواريخ .NSM
طريان البحرية
التنظيم العام:
لواء طريان بحري.
املعدات:
الطائرات 8 :برايزا .M-282، An-28 E4، An-28BIR
الطوافات 8 :مي Mi - 14PL، - Mi - 14PL/R2، 4ِ -طوافات � G2-HSسوبر
�سي�سربايِت.W-3RM 8 ، Mi - 2 4 ،

البحرية

العديد( 7,020 :حتى ك /1دي�سمرب .)2016
التنظيم العام :ت�شمل البحرية �أُ�سيطيلني.
الأ�سطول:
الفرقاطات:
 2فئة اجلرنال بوال�سكي (�أمريكيتان �سابق ًا فئة بريي).
الغوا�صات:
� 1أورزيل (نوع كيلو).
 4فئة كوبني (�سيت ّم �سحبها).
القوات اخلفيفة:
 1كا�زسوب.
 3فرقيطات فئة �أوركان.
قوات حرب االلغام:
� 3صائدات �ألغام حميطية من فئة كروغوليك.
 13كا�سحات �ألغام �ساحلية فئة غوبلو.
 4كا�سحات �ألغام �ساحلية فئة مامري.
القوات الربمائية:
� 5سفن �إنزال متو�سطتان من فئة لوبلني( .هذه القطع ال تُ�ستخدم يف مهمات برمائية,
وهي م�صنفة ر�سمي ًا كقطع نقل/زرع �ألغام).
 3زوارق �إنزال من فئة ديبا.
�سفن دعم:
 1فئة جرنيكي 2 ،فئة هيغييلوز 2 ،فئة نافيغيتور 1،فئة بالتيك 2 ،فئة بيا�ست  2 ،فئة
زبي�سكو  1،فئة وُدنيك 1،فئة �إ�سكرا .
ي�ضاف �إىل ذلك  40قطعة بحرية م�ساعدة ملهمات قريبة من ال�شواطىء البولندية.
الدفاع ال�ساحلي :كتيبة م�ؤلفة من  6قاذفات �صواريخ كونغزبرغ  NSMم�ضاد
لل�سفن� 36( .صاروخ �أنظر املالحظة) .وقد و�صلت �أول طائرتي التدريب املتطورة
بياليك  M346للقوات اجلوية البولندية يف ت /2نوفمرب .2016
م�لاح��ظ��ة :حت ��ت ال �ط �ل��ب ك �ت �ي �ب��ة دف� ��اع � �س��اح �ل��ي ث��ان �ي��ة م ��ع � �ص��واري��خ . NSM
قيد التطبيق م�رشوع برنامج «�سالزك» الأول ،وهو يتعلق ب��زوارق دوري��ة عمالنية.
ويجري تنفيذ برنامج يتعلق بـ � 3صائدات �ألغام ك��ورم��وران  2جديدة على �أن ت�سلم
ال�سفينة الرئي�سية يف العام  .2021وجرى تعميم عر�ض لـغوا�صات ال�ستبدال غوا�صات
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العديد :حوايل ( 16,430من ك  / 1دي�سمرب .)2016
التنظيم العام:
الوحدات :جناحان جويان تكتيكيان ،جناح تدريب.
وحدات الدفاع اجلوي :لواء �صواريخ م/ط ،لواء رادار.
انذار مبكر وا�ستطالع 3 :مراكز.
�إ�ستطالع� 3 :أفواج
هند�سة� 4 :أفواج .
دفاع نووي ،بيولوجي وكيميائي :فوجان
مراكز تدريب ع�سكري
� 3أنظمة رادار دفاع جوي
املعدات
مقاتالت/معرت�ضة 26 :ميغ 29A -و  6ميغ .29UB -
هجوم �أر�ضي /قتال� 12 :سو  ,22M4 -و� 6سو  22UM3K ، 36 -طائرة C F-16
و  12طائرة .F - 16 D
النقل 16 :طائرة C-295Mو 15 ,طائرة  M-28برايزا 5 ,طائرات . C-130E
الطوافات 8 :طوافات  Mi - 17، 9طوافات  ،Mi - 8طوافات 22 ،طوافة .W - 3
التدريب 28 :طائرة  PZL-130, 43طائرة  TS-11, 32من ط��راز PZL SW-4.
.PZL M-28 8
�صواريخ �سطح  -جو 17 :بطارية �سام  3 -وُ Mغوَا ( 51قاذفاً) ،بطارية �سام 5 -
( 6قواذف).
واختريت الطائرة  M - 346ما�سرت كطائرة تدريب متقدم (  ،)AJTووقّعت طلبية
تت�ضمن  8طائرات  +4كخيار ثانٍ وجاري الت�سليم.
اختري نظام باتريوت لطلب نظام �صواريخ م/ط جديد متو�سط لن�رش  8بطاريات يف
 .2025حتت الطلب طائرتا غالف�سرتمي  G550وطائرتا بوينغ  737وواحدة 737-800
لأغرا�ض نقل ال�شخ�صيات.
بولندا م�شاركة يف برنامج ناتو اجلوي ال�سرتاتيجي الذي ي�شمل  3طائرات C-17
غلومبا�سرت .III
قوات خا�صة:
التنظيم 3 :وحدات قوات خا�صة (غروم،فورموزا ،وحدة كومندو�س ع�سكرية).
وحدة دعم قتايل.
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ميزانية الدفاع :حوايل  2مليار دوالر ( .)2017ويف توقع متو�سط املدى ،ممكن �أن
ت�صل ميزانية الدفاع �إىل  2.58مليار دوالر يف  .2018وقد وقّعت خمتلف الأح��زاب يف
احلكومة �إتفاق ًا يرفع ميزانية الدفاع �إىل ما يوازي  %1.4من الناجت املحلّي بحلول .2020

القوات الربية

ر�أ�س الدولة:
الرئي�س ميلو�س زميان

رئي�س الوزراء:
�أندريه باب�س

وزير الدفاع:
لوبومري ميتنار

وزارة الدفاع:

رئي�س الأركان العامة:
جرنال �ألي�س �أوباتا

Ministry of Defence
Tychonova 1
C2160 01 Prague 6
Czech Republic
Tel:+420- 973- 20 1111
Fax:+420- 973 - 201044
www.army.cz

بيانات عامة
اال�سـم الر�سـمي :جـمــهـوريـة ت�شيـكـيـــا (.)Ceská Republika
امل�ساحة 78,866 :كلم .
ال�سكان 10.73 :مليون ن�سمة (تقديرات �أي�ل��ول �/سبتمرب  .)2021معدل النمو
احلقيقي .)2015( % 0.16
الدين :كاثوليك  ,% 10.3بروت�ستانت  ,% 0.8ديانة غري حمددة  ،% 45.2ال ديانة لهم
 ، % 34.2ديانات �أخرى �( % 9.4إح�صاء .)2011
اللغة :الت�شيكية.
ن�سبة املتعلمني.%99 :
2

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 328 :مليار دوالر ,معدّل دخل الفرد  31,164دوالر ,معدل
النمو احلقيقي ( %3.1تقديرات .)2015
امليزان التجاري :الواردات  153.98مليار دوالر ,ال�صادرات  166.02مليار دوالر
(تقديرات .)2015
امليزانية :االي��رادات  48.98مليار دوالر ,النفقات  53.36مليار دوالر( تقديرات
.)2015

التنظيم العام:
لواء انت�شار �رسيع
لواء ميكانيكي
كتيبة حركية خفيفة
فوج مدفعية
فوج دعم لوجي�ستي
فوج هند�سة
فوج دفاع �ضد الأ�سلحة النووية والبيولوجية والكيماوية ()NBC
فوج ا�ستطالع وحرب �إلكرتونية.
مالحظة :مبوجب �إت�ف��اق و ّق��ع يف �شباط/فرباير � ،2017سيعمل ل��واء الإنت�شار
ال�رسيع عن قُرب مع فرقة التدخّ ل ال�رسيع التابعة للجي�ش الأملاين.
املعدات:
دبابات القتال الرئي�سية 40 :دبابة .T-72
عربـات القتال وناقالت اجلند املدرعة 108 :عربات  BMP-2, 94باندور CZII
(�أنظر املالحظة).
املدفعية 48 :دانا عـ  152ملم ذاتية احلركة.
مدافع الهاون 40 :مدفع  M1982عـ  120ملم 8,مدافع  M85PRAMذاتية احلركة
عـ 120ملم.
�صواريخ م/د 108 :فاغوت (�سبيغوت)� 103 ,سبايك طويلة املدى.
مالحظة :يجري الإنتهاء من و�ضع خطط ��شراء  + 200عربات قتال مدرعة لتح ّل
حم ّل �أ�سطول  .BVPويجري ت�سليم بنادق  CZ806بران .2

�سالح اجلو

التنظيم العام:
 قاعدة قوات جوية تكتيكية قاعدة طوافات قاعدة نقل جوّي قاعدة باردوباي�س اجلوية فوج �صواريخ دفاع جوّي فوج مراقبة جويةاملعدات:
طائرات القتال 14 :طائرة جا�س  39 -غريبني 21 ،طائرة .L - 159
النقل 2 :طائرات  C - 295M, 6طـائــرات  , L- 410طـائـرة  ,CL-601طائرتـا
ياك  ,40 -طائرتا .A319J
الطـوافـات 17 :طـوافـة مـي  24 -مي ( 35 -م�سلحة) 24 ,طـوافــة مـي/17/-8
 HS171, 01طوافات (W - 3Aنقل).
التدريب 9 :طــائـرات . L-39
الدفاع اجلوي :فوج دفاع جوي �صاروخي ,فوج مراقبة جوية.

الدفاع

التنظيم ال��ع��ام :وزارة ال��دف��اع م���س��ؤول��ة ع��ن ال��دف��اع ع��ن اجلمهورية
الت�شيكية ,وتنفيذ ال�سيا�سة الدفاعية الوطنية ,وع��ن الأن�شطة الإداري ��ة يف
املناطق املحددة بالقوانني ذات ال�صلة .يتوىل نواب لوزير الدفاع تباع ًا �ش�ؤون
�سيا�سة و�سرتاتيجية الدفاع ،وال�ش�ؤون القانونية ،واالقت�صادية والتملك
والتعاون ال�صناعي ،وفرق املراقبة وفرق الت�سلّح وال�رشاء .ورئا�سة الأركان
العامة جزء من وزارة الدفاع ,وم�س�ؤولة عن قيادة القوات املحرتفة بكاملها
و�إدارت �ه��ا ب�صورة م�ب��ا��شرة .تت�ألف ال�ق��وات امل�سلحة م��ن اجلي�ش ،املكتب
الع�سكري لرئي�س اجلمهورية ،وحر�س ق�رص براغ.
تنفذ وزارة الدفاع ال�سيا�سة الأمنية التي وافقت عليها احلكومة الت�شيكية
يف �شباط  ،2015ور�ؤية الدفاع  2030الطويلة املدى التي وافقت عليها احلكومة
يف حزيران  2015وا�سرتاتيجية الدفاع التي �أقرّت يف �آذار/مار�س .2017
القوى الب�شرية الفاعلة ,30,847 :منهم  23,184يف اخلدمة الفعلية و7,663
موظف ًا مدني ًا (ك/ 1دي�سمرب .)2016
اخلدمة االلزاميةّ :مت التحول الكامل �إىل نظام قوات املحرتفني.
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طلبت احلكومة الت�شيكية �شراء  12طوافة  Bell UH -IV VENOMم�سلّحة لتح ّل مكان طوافات
Mi-8/Mi-17
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ت�شيكيا  -الدامنارك
�صواريخ م/ط� :سام � ,-2سام.RBS - 70 ,-6
�أهم القواعد :براها  -كبلي ,باردوباي�س� ,أ�سالف ،نام.
مالحظة :مددت فرتة ا�ستئجار املقاتالت غريبني  12عام ًا �إ�ضافية �إىل ما بعد العام
 .2015و�سيتم �رشاء رادار دفاع جوي متحرك ثالثي الأبعاد.
م�صلحة التدريب
التنظيم العام:
قيادة التدريب  -الأكادميية الع�سكرية
 كتيبة دعم مناطق للتدريب الع�سكرياملعدات:
عربات م�شاة قتالية مدرعة 8 :عربات  BMP-2 ،01باندور.
املدفعية 6 :دانا عـ  152ملم.
مدافع الهاون 3 :مدافع  M1982عـ  120ملم.
�صواريخ م/د 8 :فاغوت (�سبيغوت)� 10 ،سبايك بعيدة املدى.
م�صلحة الدعم:
املعدات:
دبابات القتال 80 :دبابة . T-72
عربات م�شاة قتالية مدرعة 98 :عربة BMP-1، 68عربة .2-PMB ، 34 BPzV
ناقالت جند مدرعة 17 :ناقلة OT-90، ، 3ناقالت .OT-64
املدفعية 32 :دانا عـ  152ملم 42 ،مدفع  M1982عـ  120ملم.
�صواريخ م/د 132 :ماجلوتكا 68 ،كونكور�س،و�صواريخ فاغوت.

الدامنارك

الإحتفال يت�سلّم اجلي�ش الدامناركي �أول عربة قتال  PIRANHA5 8x8من �أ�صل 309
عربات ،خالل احتفال يف �سوي�سرا مق ّر  GDELSبتاريخ � 17أيار/مايو 2017

بحري) ,منطقة ال�صيد احل�رصية  370كلم.
ال�سكان 5.8 :مليون ن�سمة (تقديرات متوز/يوليو  .) 2021معدل النمو ال�سنوي
(% 0.22تقديرات  .)2017تت�ألف الدامنارك �إثني ًا من الإ�سكندنافيني ,الأ�سكيمو� ,سكان
جزر الفارو ,الأملان.
الدين %79.8 :لوثريون �إجنيليون %20.2 ,ديانات �أُخرى.
اللغة :الدامناركية� ,أقلية تتحدث الأملانية ,ولغة غرينالند وجزر الفارو.
ن�سبة املتعلمني.%100 :

االقت�صاد

اجمايل الناجت املحلي 273.9 :مليار دوالر (تقديرات  ,)2016دخل الفرد 48,000
دوالر (تقديرات  )2016معدل النمو احلقيقي (% 1.1تقديرات .)2016
امليزان التجاري :ال��واردات  86.39مليار دوالر ,ال�صادرات  103.6مليار دوالر
(تقديرات .)2016
امليزانية :الإي��رادات  162.3مليار دوالر ,النفقات  164.3مليار دوالر (تقديرات
.)2016

الدفاع

ر�أ���س الدول��ة :امللك��ة
مارغريت الثانية

رئي�سة الوزراء:
متي فردريك�سن

وزارة الدفاع:

قيادة الدفاع:
رئي�س الدفاع:
فلمينغ لنتفر

وزيرة الدفاع:
ترين برام�سن
Ministry of Defence
Holmens Kanal 42
DK-1060 Coperhagen K
Tel:+45- 33 923320
Fax:+45- 33 320655

Danneskiold- Samsoees Allé 1 Holmen
Defence Command HQ
1434 Coperhagen k
Denmark
Tel: +45- 45 674567
Email: vfk@mil.dk

بيانات عامة
اال�سم الر�سمي :مملكة الدامنارك ()Kongeriget Danmark
أرا�ض زراعية0.8 ,
امل�ساحة 42.894.8 :كلم , 2عدا غرينالند وجزر فاروٍ �% 66.3 ,
%مروج ومراعٍ  %15.6 ,غابات.
ال�سواحل 7314 :كلم.
املطالب البحرية :املياه الإقليمية  22.2كلم( ,غرينالند  5.5كلم وجزر فارو 12ميل
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يف 23ك/2يناير  2018ك�شف عن اتفاقية دفاع جديدة ت�شمل الفرتة 2023 - 2018
مبوجب الإتفاقية اجلديدة �سيجري رفع ميزانية الدفاع مبعدل  % 20عن  2017وذلك
بحلول  % 1.3 ( 2023تقريب ًا من الناجت املحلي) و�سيكون هناك املزيد من الوحدات
والفرق العمالنية .و�سيتم تعزيز جهوزية الطوارىء الوطنية بعديد �أكرب ومعدات �أكرث
كما �سيجري حت�سني الأمن ال�سيرباين .و�ستُ�ساهم الزيادة الكبرية يف املوازنة بتقوية
الدفاع يف املجاالت التالية:
 م�ساهمة الدامنارك يف الردع امل�شرتك للناتو. قدرة �أكرب على امل�ساهمة يف العمليات وجهود الإ�ستقرار الدولية. م�ساهمة �أقوى للدفاع يف الأمن الوطني. تعزيز احلماية ال�سيربانية.القوى الب�شرية العاملة 20,694 :بينهم  15,410ع�سكري و  +5,274مدين (�أواخر
.)2017
القوات �شبه الع�سكرية :ال توجد قوات �شبه ع�سكرية .يبلغ عدد احلر�س الوطني
قرابة � 50,000شخ�ص متطوع .
اخلدمة االلزامية� 4 :أ�شهر( ,نظام القُرعة لتجنيد حوايل � 5000شخ�ص يف ال�سنة
لي�صبح � 5,500شخ�ص).
ميزانية الدفاع :حوايل  3.6مليارات دوالر (ميزانية .) 2018

القوات الربية

العديد 6,500 :زائد ًا  4000جمند ًا (كانون الثاين .)2016
املعدات:
دبابات القتال الرئي�سية 51 :ليوبارد .2A5 -
عربات القــتـــال وناقالت اجلــند :حوايل  40عربة  MKIII CV9035 , 452ناقلة
�( ,M-113سيتم �سحبها) 118 ،عربــة بريانيا ُ 36 ,3م �وَاغ �إيغل ُ 26,4م �وَاغ دورو
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الدامنارك  -رومانيا
للإ�سعاف.
املدفعية 12 :مدفع  M- 109A3عـ  155ملم ذاتية احلركة ) (�أنظر املالحظة).
طائرات م�سيرّ ة 12 :رافن .RQ11B
مالحظة:حتت الطلب  309بريانا �سيجري ت�سليمها بحلول  2023لتحل حمل M
 .-113حتت الطلب  15مدفع هاوتزر قي�رص مدولب �ستحل حمل � M109A3إ�ضافة �إىل 6
خيارات �إ�ضافية .حتت الطلب  15مدفع هاون �آلية كاردون  10عـ  120مم لتجهيز عربات
بريانا احلاملة ملدافع الهاون .جرى التعاقد مع �سكانيا دامن��ارك لت�سليم 500 - 400
�شاحنة تكتيكية �إ�ضافة �إىل � 400 - 300شاحنة ع�سكرية .حتت الطلب  36عربة مدرعة
�إيغل .V

البحرية

العديد 2300 :تقريباً.
الأ�سطول:
الفرقاطات:
 3فئة �أيفر هوتفيلدت.
�سفن الدعم:
�سفينتان فئة �أب�سالون.
قوات خفيفة وقوات دورية:
 4زوارق دورية فئة تت�س.
 6قطع دورية فئة ديانا.
 3زوارق دورية عمالنية فئة كنود را�سمو�سن (ملهمات الدورية يف مناطق جليدية).
(�أنظر املالحظة).
�سفن م�ساعدة� :سفينة للنقل� 6 ,سفن ملراقبة البيئة ,يخت ملكي واحد� ،سفينة دعم
غط�س.
حر�س ال�سواحل 30 :زورق ًا للدورية القريبة من ال�شواطىء.

�سالح اجلو

العديد.2,900 :
التنظيم العام :يت�ألف �سالح اجل��و م��ن جناح مقاتالت ،جناح نقل ج��وي ،جناح
طوافات ،جناح مراقبة جوية ،جناح دعم قتايل� ،أركان مهمات جوية وتنظيم نقل وحركة
مُ�شرتكة ،ويف غرينالند مفرزة دامناركية يف �أحد مطاراتها.
املعدات:
�رسبا مقاتالت/هجوم �أر�ضي ي�ضمان  30مقاتلة �(.F-16 A/Bضمن بنية �إجمالية
من  44طائرة).
�رسب نقل يت�ألف من  4هريكوليز  .C-130 J-30و 4ت�شالنجر .CL-604
�رسب بحث و�إنقاذ/نقل تكتيكي م�ؤلف من  13طوافة .AW - 101
�رسب طوافات بحرية ي�ضم  9طوافات � MH-60Rسيهوك (يجري �إمتام الت�سليم).
وحدة ر�صد وتدريب تت�ألف من  27طائرة .T-17
�رسب وحدة مراقبة ونقل خفيف تت�ألف من  8طوافات فينيك.
مركز مراقبة وتقرير.
مركز مراقبة جوية متحرك 4 ،رادارات جوية للمراقبة.
مالحظة :ت�شارك الدمنارك يف برنامج املقاتلة الأمريكية امل�شرتكة املتعددة املهام
 F - 35جرى الإعالن عن م�رشوع اقتناء  27مقاتلة لتح ّل حمل .F-16
وال��دمن��ارك ع�ضو يف برنامج ناتو املتعلق ب�ق��درة النقل ال�سرتاتيجي املبني على
�أ�سطول م�شرتك من  3طائرات  C-17غلومبا�سرت .3

رومانيا

بيانات عامة
اال�سم الر�سمي :جمهورية رومانيا.
امل�ساحة 238,391 :كلم %28 ,2جبال %42 ,تالل� %30 ,سهول.
ال�سواحل 244 :كلم.
املطالب البحرية :املياه الإقليمية  22كلم ,املنطقة االقت�صادية احل�رصية  370كلم,
اجلرف القاري حتى 200م او حتى عمق اال�ستغالل.
ال�سكان 19.10 :مليون ن�سمة (تقديرات متوز/يوليو  ,)2021معدل النمو ال�سنوي
( % -0.33تقديرات  % 88.9 ،)2017من �سكانها رومانيون %6.5,هنغاريون%3.3 ,
روما�% 1.3 ,أعراق �أُخرى.
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ر�أ���س الدول��ة ورئي�س
جمل�س الدفاع والقائد
الأعلى للقوات امل�سلحة:
كالو�س يوهاني�س

رئي�س الوزراء:
فلورين �شيتو

وزير الدفاع:
نيكوالي �شيوكا

وزارة الدفاع الوطني:
Ministry of National Defence
Str. Izvor nr. 110, Sector 5, OP-1
050561 Bucharest Romania
Tel./Fax: +4021- 3195698

رئي�س الأركان العامة:
اجلرنال دانيال برت�سكو
الدين� %85.9 :أرث��وذك����س %4.6 ,كاثوليك % 3.2 ,كالفانيون ول��وث��ري��ون1.9 ,
�%أتباع �إح��دى �رشائع اليهود% 0.88 ,روم كاثوليك .وهناك �أي�ض ًا جمتمعات دينية

�أخرى ,يهودية ومعمدانية و�إ�سالمية....
اللغة :الرومانية.
ن�سبة املتعلمني.%98.8 :

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 414.6 :مليار دوالر (تقديرات  ,)2016دخل الفرد 22,300
دوالر ,معدل النمو احلقيقي (% 4.8 -تقديرات .)2016
امليزان التجاري :ال��واردات  67.94مليار دوالر ,ال�صادرات  57.72مليار دوالر
(تقديرات .)2016
امليزانية :الإي��رادات  55.12مليار دوالر ,النفقات  59.62مليار دوالر (تقديرات
.)2016

الدفاع

التنظيم العام:
تركز �سيا�سة الدفاع الرومانية على عنا�رص اال�ستمرارية ال�سرتاتيجية (الناتو،
االحتاد الأوروبي ،ال�رشاكة ال�سرتاتيجية مع الواليات املتحدة).
الربملان هو الهيئة العليا املقررة يف �ش�ؤون ال�سيا�سة الع�سكرية الرئي�سية للدفاع
امل�سلح يف البلد .والرئي�س هو القائد العام للقوات امل�سلحة .ويتوىل جمل�س الدفاع
ا ألع�ل��ى ,ال��ذي ير�أ�سه رئي�س ال��دول��ة ويخ�ضع ملراقبة ال�برمل��ان ,تنظيم وق�ي��ادة جميع
الإج��راءات والأن�شطة ,يف زمن ال�سلم وزم��ن احل��رب .تتوىل وزارة الدفاع م�س�ؤولية
تنفيذ �سيا�سة الدفاع الرومانية و�إدارة ن�شاطات الدفاع الوطني .وتكون وزارة الدفاع
برئا�سة وزير الدفاع امل�س�ؤول �أمام الربملان واحلكومة واملجل�س الوطني للدفاع الأعلى
ب�ش�أن تنفيذ ال�سيا�سة الأمنية الوطنية يف القطاع الع�سكري .بينما يتفرغ رئي�س الأركان
العامة ملراقبة اجلي�ش والبحرية و�سالح اجلو .ويُعيّنه رئي�س الدولة وبح�سب تو�صيات
وزير الدفاع ورئي�س الوزراء.
بح�سب برنامج حتديث ال�ق��درات الدفاعية للقوات امل�سلحة الرومانية املمتد على
�أع��وام ع�دّة ،تهدف الأه��داف متو�سطة املدى لإع��ادة ت�أ�سي�س الهيكلة الأمثل ،الطواقم
وتعزيز م�ستوى التدريب ،وهبة امل��وج��ودات وامل�ع��دات الع�سكرية بناء للمتطلبات
العمالنية.
كما تهدف ال�سرتاتيجية التحديث وتركز على الوفاء بااللتزامات الوطنية يف �إطار
ناتو واالحت��اد الأوروب ��ي ،لتطوير و�إع ��ادة هيكلة النظام اللوج�ستي على امل�ستوى
اال�سرتاتيجي والعمالين ،لتطبيق برامج ال�رشاء الأهم ،ولإعادة تنظيم نظام التثقيف
الع�سكري.
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رومانيا

وقّعت وزارة الدفاع الرومانية و�شركة جرنال ديناميك�س الأوروبية للأنظمة الربية  GDELSعلى عقد ل�شراء  227عربة قتال مدرعة PIRANHA5 8x8
كما �ستطلب وزار الدفاع الرومانية عدد ًا غري حمدد من طوافات H125M

مالحظة� :إ� �س �ت �ن��اد ًا �إىل ات �ف��اق م��ذك��رة ت�ف��اه��م ب�ين روم��ان�ي��ا وال��والي��ات املتحدة
يف  2011ج��رى تفعيل ق��اع��دة دف��اع �صاروخي بالي�ستي  SM-3يف قاعدة دافي�سيلو
اجلوية.
القوى الب�شرية العاملة , 80,000 :مبن فيهم  12,000موظف مدين .
اخلدمة االلزامية :ال توجد .وحتول العديد �إىل قوات م�سلحة حمرتفة ,ويعاد العمل
بها يف حال ن�شوب حرب.
ميزانية الدفاع:نحو  4.47مليار دوالر و  % 2من الناجت املحلي (ميزانية .)2018

القوات الربية

العديد :نحو .48,000
التنظيم العام:
ت�شمل الوحدات اخلا�ضعة مبا�رشة ملق ّر قيادة القوات الربية:
 لواء ميكانيكي لواء راجمات �صواريخ لواء هند�سة لواء �إ�ستخبارات وبحث وا�ستطالع فوج دفاع جوي قاعدة لوج�ستيةالوحدات الرئي�سية اخلا�ضعة ملقري قيادات فرق م�شاة:
الفرقة الثانية� 3 :ألوية (ميكانيكي وم�شاة وجبلي) ل��واء م�شاة ميكانيكي؛ فوج
مدفعية خمتلطة؛ فوج دفاع جوي؛ قاعدة لوجي�ستية.
الفرقة الرابعة� 3 :ألوية (ل��واءان ميكانيكيان وجبلي) (�أنظر املالحظة) ؛ فوج
مدفعية خمتلطة؛ ف��وج دف��اع ج��وي؛ ف��وج ا��س�ت�خ�ب��ارات وب�ح��ث وا��س�ت�ط�لاع قاعدة
لوجي�ستية.
مالحظة :مبوجب �إتفاق وقّع يف �شباط/فرباير � ،2017سيعمل اللواء امليكانيكي مع
الفرقة املدرعة العا�رشة التابعة للجي�ش الأملاين بحيث ي�صبح جزء ًا منه تدريجياً.
املعـدات:
دبابات القتال الرئي�سية 260 :دبابة  T - 55, , 104دبابات  TR - 85، 54دبابة
.TR-85M1
ناقالت اجلند وعربات امل�شاة القتالية 101 :عربة MLI - 84 JDER, 390ناقلة
 TAB-71,153عربة  TAB-77, 32عربة  MLI-84 ،96ناقلة زميربو B33 TAB, 377
عربة  TABC-79، 43عربة برياليا . IIIC
املدفعـية 98 :مدفع هاوتزر  M30عـ  122ملم 247 ,مدفع  M81عـ  152ملم104 ,
مدافع  M85عـ  152ملم.
مدافع الهاون 266 :مدفع  Mod 1982عـ 120ملم.
راجمات �صواريخ 54 :راجمة الروم 134 ,راجمة .APR-40
مدافع م/د 222 :مدفع  M77عـ  100ملم.SU-100 23 ،
�صواريخ م/د 12 :نظـــــــام  9P122, 69نظام  9P133, 84نظام � ،9P148أنظمة �سبايك
 ( LRالعدد غري معروف).مدافع م/ط 24 :ثنائية عـ  35ملم 18 ,عـ  37مم.
مالحظة :قيد الطلب  227عربة ب�يران��ا  5م��ن خ�لال برنامج ترخي�ص بناء يجري
الإنتهاء من �رشاء  54قاذفة �صواريخ مدفعية هييار�س .جتري متابعة نظام  C4املزوّد
بقدرات �إ�ستخباراتية ،ومراقبة  ،وا�ستهداف وا�ستحواذ وا�ستطالع بنا ًء على اتفاق
بني حكومتي رومانيا والواليات املتحدة .و�أطلق برنامج ل�رشاء �أنظمة �شورادV /
�شوراد.
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البحرية

العديد.11,00 :
التنظيم:
قوات خم�ص�صة للدفاع اجلماعي:
 فرقاطتني. مفرزة قوات عمليات خا�صة. فريق للتخل�ص من عتاد غري منفجر. كا�سحة للألغام.هيكلية دعم وتوليد قوة:
 عديد بحرية قيادة عمالنية بحرية قيادة �أ�سطول � 5أ�رساب �سفن اُ�سيطيل �أنهار �أُ�سيطيل فرقاطات جمموعة طوافات مركز توا�صل مركز تقنية معلومات ودفاع �سيرباين مركز �إنذار مبكر كتيبة م�شاة بحرية مركز غوا�صني قاعدة بحرية �أكادميية بحرية مديرية لأبحاث املياه مركز تدريب كتيبة دعم خدماتي مركز تدريب وتقييمالأ�سطول:
الفرقاطات:
  2من فئة ريجيلي فردناند.  1من فئة مارا�سي�ستي.الفرقيطات:
  4من فئة تيتال.القوات اخلفيفة:
  3فرقيطات �صاروخية من فئة تارانتول �سوفياتية �سابقاً.  3زوارق طوربيد �رسيعة فئة �إيبيرتوب.  4جتهيزات قذف متحرّكة.قوات حرب الألغام:
زورق ك�سح �ألغام/دعم من فئة كور�سار.
 4كا�سحات �ألغام من فئة مو�سكا.
الأ�سراب النهرية:
 3زوارق مراقبة من فئة ميهيل كوغاليت�شانو
 5زوارق مراقبة من فئة بروتار
 12كا�سحة �ألغام نهرية من فئة VD141
معدات لوج�ستية ودعم� :سفينتا دعم لفرقاطات حامالت �صواريخ م�سرية �إ�ضافة
الدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021

رومانيا  -ال�سويد
�إىل وحدات الغط�س� ،سفينة �أبحاث حميطية� ،سفينة نقل تكتيكي� 3 ،أ�ساطيل �صهريج،
ومعدات �أخرى.
جمموعة الطوافات 3 :بوما
م�شاة البحرية :كتيبة مزوّدة بعربات  TABC - 79و TAB - 71M
�أهم القواعد البحرية :البحر الأ�سود :كون�ستانتا ,مانغاليا .الدانوب :برايال.
مالحظة:خطط م�ؤكدة ب�ش�أن فئة جديدة من الفرقيطات املتعددة الأغرا�ض يجري
العمل على برنامج �صواريخ متحرّك للدفاع ال�ساحلي .ويتوقع طلب دفعة خالل .2018
و�صيغ طلب ب�ش�أن  3غوا�صات وقِطَ ع م�ضادة للألغام ،و�سفينة لأغرا�ض لوجي�ستية.

�سالح اجلو

العديد.11,000 :
تنظيم الدعم وتوليد القوات� :أرك��ان �سالح اجلو ،مركز عمليات جوية 3 ،قواعد
جوية (�أجنحة) ،قاعدة نقل جوي (جناح) ،لواء �صواريخ م/ط  ،لواء رادار ،قاعدة
لوجي�ستية ،مركز هند�سة ،مركز �إ��ش��ارة 3 ،مدار�س ع�سكرية ،ميدان تدريب ورمي،
متحف وطني للطريان.
املعدات:
القتال 25:ميغ  21 -الن�رس(�سيجري �سحبها تدريجياً) 22 ،طوافة م�سلّحة IAR -
� 330سوكات 12 ،طوافة .)9+F-16A/B (3
النقل ، B 031-C 4 :طائرة  C -130 H، C -27J 7، An-30 2 ، 33طوافة IAR
 - 330للإخالء الطبي.
التدريب 10 :طائرات IAR - 99، 11طائرة � IAR - 99سومي 12 ،طائرة ياك 6 ،52 -
طوافات .IAR - 316 B
مدفعية الدفاع اجلوي 96 :مدفع  S-60عـ  57ملم 36 ،غيبار �سباغ.
ال�صواريخ م/ط� 7 :سام  4 ،2 -هوك.PIP IIIR
مالحظة :مت احل�صول على  12مقاتلة  F - 16من الربتغال وهناك مفاو�ضات مبدئية
ب�ش�أن �رشاء  36طائرة �إ�ضافية من الفائ�ض الأمريكي .جرى توقيع �إتفاق �رشاء � 7أنظمة
�صواريخ م/ط باتريوت 28( .قاذف) وهناك خطط ل�رشاء عدد غري حمدد من طوافات
 H21SMعرب جمع املحلي .و ّمت توقيع �إتفاق مبدئي ب�ش�أن �إمكانية جمع حملي لعدد غري
حمدد من الطوافات القتالية بيل .AH-1Z
رومانيا م�شاركة يف برنامج ناتوال�سرتاتيجي للنقل اجلوي اخلا�ص بطائرة النقل
.C - 17

ال�سويد

بيانات عامة
اال�سم الر�سمي :مملكة ال�سويد (.)Konungariket Sverige
امل�ساحة 449,960 :كلم %7 ,2ارا�ض زراعية %2 ,مروج ومراعٍ  %64 ,غابات%27 ,

�أنواع �أُخرى.
ال�سواحل 3218 :كلم.
املطالب البحرية :امل�ي��اه االقليمية  22كلم ,منطقة ال�صيد احل�رصية  370كلم,
اجلرف القاري  200 -مرت او حتى عمق اال�ستغالل.
ال�سكان 10.16 :مليون ن�سمة (متوز/يوليو  ,)2021معدل النمو ال�سنوي 0.8
(%تقديرات � .)2017أغلبهم من العرق الأبي�ض مع �أقلية البية �صغرية ,وحوايل %12
من املولودين يف اخل��ارج �أو من اجليل االول من املهاجرين (فنلنديون ,يوغ�سالف,
دامناركيون ,نروجيون ,يونانيون� ،أتراك�،سوريون و�أفارقة).
الدين�% 87 :إجنيليون لوثريون ,الباقون كاثوليك� ,أرث��وذك����س ,معمدانيون,
م�سلمون ,يهود ,بوذيون.
اللغة :ال�سويدية� ,أقليات �صغرية تتكلم الالبية والفنلندية.
ن�سبة املتعلمني.%99 :

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 497.4 :مليار دوالر (تقديرات  ,)2016دخل الفرد 49,800
دوالر ,معدل النمو احلقيقي ( % 3.2تقديرات .)2016
امليزان التجاري :ال��واردات  139.9مليار دوالر  ,ال�صادرات  151.4مليار دوالر
(تقديرات .)2016
امليزانية :الإي ��رادات  261مليار دوالر ,النفقات  256.2ملـيار دوالر (تقديرات
.)2016
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ر�أ�س الدولة:
املل��ك كارل ال�ساد���س
ع�شر غو�ستاف

رئي�س الوزراء:
�ستيفان لوفني

وزير الدفاع:
بيرت هولتكفي�ست

وزارة الدفاع:

Ministry of Defence
Jakobsgatan 9
SE-10333 Stockholm Sweden
Tel:+46 8 4051000
Fax:+46 8 7231189

قيادة القوات امل�سلحة:
القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة (رئي�س
الدفاع) :اجلرنال
ميكايل بيدين

Sweden

�إدارة العتاد:

Armed Forces HQ
Lidingovagen 24
SE - 10785 Stockholm
Tel: +46 8 7887500
Fax:+46 8 7887778

Defence Materiel Administration
FMV - Forsvarets Materielverk
Banérgatan 62
SE-11588 Stockholm Sweden
Tel: +46 8 7824000
Fax:+46 8 6675799

الدفاع

التنظيم العام:
يحمل امللك رتبة �إ�سمية هي رتبة جرنال�/أمريال فروع القوات امل�سلحة الثالثة ,لكنه
مل يعد القائد العام الإ�سمي .وميار�س جمل�س ال��وزراء �سلطته ال�سيا�سية على القوات
امل�سلحة .ووزي��ر الدفاع م�س�ؤول عن ق�ضايا الدفاع �ضمن جمل�س ال��وزراء ,ولي�ست
له �سلطة �شخ�صية ع�سكرية .والتخطيط والتن�سيق الع�سكريان ,وكذلك ال�سيطرة
العمالنية على القوات امل�سلحة ,ي�ؤديها قائد �أعلى ( )CHODم�س�ؤول �أم��ام جمل�س
ال��وزراء ,وت�ساعده �أرك��ان دفاع متكاملة .وهناك دوائر وطنية لالت�صاالت والتن�سيق
والدفاع املدين واخلدمات ال�صحية والطبية والدفاع النف�سي والدفاع االقت�صادي،
وجمل�س وطني للدفاع. ...
والقوات امل�سلحة �سلطة خا�ضعة للحكومة وعلى ر�أ�سها القائد الأعلى ,وهي مدعومة
ب�سلطات �أخ��رى حت��ت إ���ش�راف وزارة ال��دف��اع .وتت�ألف ال�ق��وات امل�سلحة م��ن ق��وات
م�شرتكة وهيئة التدريب والإدارة .ومقر القيادة هو امل�ستوى القيادي الأعلى يف القوات
امل�سلحة .ومهمته الأ�سا�سية تطوير �سرتاتيجيات ع�سكرية و�صوغ خطط ب�ش�أن كيفية
تطوير القوات امل�سلحة واحلفاظ على ات�صاالت مع احلكومة .ومقر القيادة م�س�ؤول
�أي�ض ًا عن قيادات عمالنية وتكتيكية .فيما ميكن �إن�شاء قيادات حركية عند احلاجة.
م�شروع قانو ن الدفاع 2020 - 2016
م�رشوع قانون ال��دف��اع  2020 - 2016ال��ذي �أق � ّر يف ح��زي��ران  2016يعطي �أولوية
لتح�سني القدرات القتالية احلربية للقوات امل�سلحة وتطوير مفهوم «الدفاع الكلي»
الذي ي�شمل الدفاع الع�سكري واملدين.
القوى الب�شرية العاملة 52,000:زائـــــــــــــد ًا  5,408موظــــــف مدنــــي و 21,685
حر�س وطني (�آخر ك/1دي�سمرب .)2017
القوات �شبه الع�سكرية :احلر�س الوطني وحر�س ال�سواحل.
اخلدمة االلزامية :فرتة تدريب ترتاوح بني  3و � 11شهر ًا طوعية.
مبوجب قانون ال��دف��اع� ،ستتكوّن ال��وح��دات الع�سكرية التابعة للقوات امل�سلحة
من موظفني دائمني وموظفني �إحتياط مدعومني مبوظفني غري متعاقدين مع القوات
امل�سلحة لكن يفر�ض عليهم القانون �أن يخدموا يف الوحدات الع�سكرية يف حال ازدياد
فر�ضية احلرب.
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ال�سويد
طائرات م�سرية 12 :طائرة بوما �إنذار مُبكر (جا ٍر ت�سليمها)
مالحظة :يجري ��شراء  24مدفع �آرت���شر ه��اوت��زر عـ 155مم �إال �أنها لن
يجري ن�رشها يف وحدات نا�شطة ( 12يف الإحتياط و  12خمزنة للبيع).حتت
الطلب  40عربة حاملة للمدافع عـ  120ملم ( ،)CV- 90على �أن ت�سلّم يف 2020
 . 2019وقيد الطلب نظام �صواريخ م/ط من طراز �أيري�س -ت لتحل حمل�صواريخ  RBS - 70على �أن يبد�أ الت�سليم يف  .2018وافقت الواليات املتحدة
على عر�ض �رشاء  4مطلقات باتريوت  + PAC - 3مع � 100صاروخ GEM-T
و � 200صاروخ  ،MSE PAC -3واملفاو�ضات التعاقدية م�ستمرّة.

البحرية

نظام الدفاع اجلوي للجي�ش ال�سويدي  TRIS -T SLSعلى عربة جمنزرة BV 410

ميزانية الدفاع 53,8 :مليار كورون ( 6.5مليارات دوالر تقريباً) (ميزانية .)2017
(ت�شمل خم�ص�صات حر�س ال�سواحل ،امل ُ�شاركة يف عمليات حفظ ال�سالم يف اخلارج ،وما
ي�سمى ب�صندوق الكوارث ملعاجلة الأزمات� ،إلخ.)...

القوات الربية

العديد :نحو .8000
التنظيم العام:كتيبة برمائية� ,أُ�سيطيل غوا�صات� ,أ�سيطيال �سفن �سطح
حربية� ,رسبا فرقيطات� ،رسبا �إزال��ة �ألغام� ،رسبا دعم� ،رسب غط�س لإزالة
الألغام� ،رسب غوا�صات� ،رسية زوارق دورية ،وقاعدة بحرية.
الأ�سطول:
�سفن ال�سطح:
 5فرقيطات �صاروخية فئة في�سبي.
		
�سفينتا دورية فئة �ستوكهومل.
		
 10زوارق دورية �صغرية.
		
الغوا�صات:
 3من فئة غوتالند (�( )A19ست�صبح .)2
 2من فئة �سودر مانالند (�(.)A17ست�صبح واحدة).
قوات حرب االلغام
� 5صائدات �ألغام �ساحلية من فئة كو�سرت.
كا�سحتا �ألغام من فئة �سبارو.
كا�سحة �ألغام �شاطئية فئة .M-47
القوات الربمائية:
 17زورق انزال متو�سط.
 23زورق انزال �إمدادات.
 80زورق �إنزال .LCA

العديد.15,000 :
التنظيم العام:
 قيادتا �ألوية جي�ش لواءا �إ�ستطالع  5كتائب ميكانيكية كتيبتان �آليتان كتيبة مُ�شاة خفيفة (حتمل جواً) فرقة قتال ميكانيكيةLCPFM 145
 كتيبتا مدفعية 3هوفركرافت (حوامات) غريفون .8100TD
 كتيبتا دفاع جويمالحظة :هذه الزوارق ت�ستخدمها القوات الربمائية يف مهمات النقل.
 كتيبتا هند�سةمتفرقات:
 كتيبة جوالة�سفينة �إنقاذ غوا�صات ,و�سفينة امداد و�سفينة م�سح.
 كتيبة �إ�ستخبارات ومراقبة وا�ستطالعمالحظة :حتت الطلب جيل جديد من غوا�صتي  A26والت�سليم يف  .2022وميكن
 كتيبة �أمنية�إت�خ��اذ ق��رار ب�ش�أن قطعة ثالثة يف .2020ومب��وج��ب ق��ان��ون ال��دف��اع� ،سيجري تطوير
 كتيبة دورية بحريةفرقيطات في�سبي لتتوىل مهام مكافحة الغوا�صات بينما �ستحول �سفن �ستوكهومل
 كتيبة حرا�س احلياةلتتوىل مهام دوريات .يجري بناء �سيجنت ويرتقب ت�سليمها يف .2020
 �رسية مكافحة الأ�سلحة الكيميائية والبيولوجية والإ�شعاعية والنووية ()CBRN �رسية نقل ثقيل  40كتيبة حر�س وطنيمالحظة :جمموعة القتال ال�شمالية (قوامها  2700جندي) ,التي
هي يف ت�رصف االحت��اد الأوروب ��ي �أقامتها ال�سويد بدعم من فنلندا
والرنوج و�إيرلندا و�إ�ستونيا.
املعدات:
دبابات القتال الرئي�سية 120 :دبابة ( Strv-122ليوبارد .)2S
ع��رب��ات القتال ون��اق�لات اجل��ن��د امل��درع��ة 509 :ع��رب��ات CV
 - 90,311باتريا  AMV ، 094عربة  Pbv-302, 071عربة مدولبة
بــاتريا  XA-200, 39ع��رب��ة  BV-206S, 082ع��رب��ة RGM-32،
.BVS10 MKll 102+ 48
املدفعية 24:مدفع �آرت�رش عـ  155ملم مركّبة على �شاحنات يجري
�إمتام الت�سليم (�أنظر املالحظة).
مدافع الهاون 50 :مدفع هاون عـ  120ملم.
�أ�سلحة م/د :كارل غو�ستاف.AT-4 ,
�صواريخ م/د :تاو (� 55صاروخ  ,)Pvrbbv-551بيل (,)BILL
روبوت .57
مدافع م/ط 25 :مدفع م/ط .CV90
�صواريـــخ م/ط :ه��وك ,ه��وك املح�سن( RBS-70 ,كتيبة)� ,أول مُقاتلة نفّاثة  JAS -39 Gripenل�سالح اجلو ال�سويدي تقلع للمرّة الأوىل بتاريخ  15حزيران /يونيو
 ،2017و�أ�صبحت تفوق �سرعة ال�صوت بتاريخ  18ت�شرين الأول�/أكتوبر 2017
 RBS- 23بام�سي.
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ال�سويد � -سوي�رسا

�سالح اجلو

العديد :نحو .4000
التنظيم� 4 :أجنحة تت�ضمن  6أ���سراب مقاتلة ( يف وقت احل��رب)� ،رسب نقل جوي،
كتيبة �سيطرة قتال جوي ومراقبة جوية ،وجناح طوافات.
طائرات القتال:
� 3أجنحة طائرات قتال (ما جمموعه  96طائرة جا�س .)39C/D -
النقل� :رسب واح��د يت�ألف من  6طائرات �( C-130Hإحداها �صهريج) ,وطائرتا
غالف �سرتمي( -4لنقل ال�شخ�صيات) ,وطائرة �ساب .B plus 340
التدريب�( SK - 60A/B 42 :ساب .)105
اال�ستخبارات الإلكرتونية ,اال�ستخبارات بالإ�شارة :طائرتا غالف �سرتمي 4
(كوربني).
الطائرات امل�سيرّ ة :نظاما �شادو .200
الإنذار املبكر� 6 :أرغو�س .S-100B
�أ�سيطل الطوافات :كل طوافات القوات امل�سلحة دجم��ت يف تنظيم م�شرتك يعمل
ب�إمرة قائد �سالح اجلو.
م��وج��ودات ه��ذا التنظيم ك��الآت��ي 14 :ط��واف��ة بوينغ/كاوا�ساكي ( 107م�ضادة
للغوا�صات م�ضادة ل�سفن ال�سطح ,نقل ,بحث و�إنقاذ �سيجري �سحبها) 20 ,طائرة
 ,A109Mو+ 7طوافات �( NH90أنظر املالحظة) 15 ،طوافة .UH-60M
مالحظة :قيد الطلب  60طائرة  JAS - 39غرينب � E -ستحل مكان املخزون احلايل
�إبتدا ًء من العام  2019وهناك �إمكانية ل�رشاء  10طائرات �إ�ضافية ،.ت�شارك ال�سويد
يف برنامج ق��درة النقل اجل��وي ال�سرتاتيجي �ضمن ناتو ,والربنامج ه��ذا مرتكز على
�أ�سطول م�شرتك من  3طائرات  C-17غلومبا�سرت .3
قيد الطلب  18طوافة  NH90و�ستحل حم ّل الطوافات بوينغ/كاوا�سكي 31(107
للبحث والإنقاذ و  5ملكافحة الغوا�صات) �إال �أن  4طوافات بحث و�إنقاذ �ستحول ملكافحة
الغوا�صات والت�سليم جارٍ.
وقد وقّعت ال�سويد وال��دامن��ارك وفنلندا و�أي�سلندا وال�نروج �إتفاق ًا ب�ش�أن ت�شغيل
�أ�سطول م�شرتك من طائرات النقل العتيدة (�ضمن «تعاون النقل اجلوي ال�شمايل).
�أهم القواعد :لينكوبينغ/ماملن ,لوليا/كاليك�س ,رونبي/كالينغ� ,ساتينا�س.

�سوي�رسا

بيانات عامة

اال�سم الر�سمي:الكونفيدراليةال�سوي�رسيـــة (SchweizerischeEidgenossens
 chaft,Conf-édération Suisse, Confederazion Svizzera Confederazium El.)vetica
ارا�ض زراعية %31.3 ,غابات وارا�� ٍ�ض حرجية
امل�ساحة 41,285 :كلمٍ % 23.4 ,2
( )%7.5م�ساحة م�سطحة  % 4.3مياه� % 33.5 ,أنواع �أُخرى.

ال�سواحل :ال �سواحل.
ال�سكان 8.72:مليون ن�سمة(تقديرات متوز/يوليو  ،)2021معدل النمو ال�سنوي
 , % 0.9ال�سكان � %75.7سوي�رسيون %24.3 ,من قوميات �أُخرى.
الدين %38 :كاثوليك ,%26.1 ،بروت�ستانت 5.8 ،من مذاهب م�سيحية �أُخرى5.1 ،
م�سلمون 0.2 ،يهود� 24.8 ،آخرون.
اللغات %64.5 :يتكلمون الأملانية %22.6 ,الفرن�سية %8.3 ,الإيطالية %0.5 ,اللغة
الرومانت�شية (وجميعها لغات ر�سمية) %24.8 ,لغات �أُخرى.
ن�سبة املتعلمني.%99 :

االقت�صاد

�إجمايل الناجت القومي 502.7 :مليار دوالر (تقديرات  ,)2016دخل الفرد 60.400
دوالر ,معدل النمو احلقيقي .)2016( %1.4
امليزان التجاري :ال��واردات  264.9مليار دوالر .ال�صادرات  318.1مليار دوالر
(.)2016
امليزانية :الإيرادات  68.4مليار دوالر ,النفقات  68.7مليار دوالر (.)2017

الدفاع

القوى الب�شرية العاملة :نظام امليلي�شيا 4000 .نظامي�( ,ضباط �آمرون و�ضباط
�صف ,وجناح امل�سح ,و�أم��ن ع�سكري)  ،العديد  158.000منذ دي�سمرب  2017لي�صبح
 100.000فيما بعد.
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رئي�س االحتاد
ال�سوي�سري:
غوي بارملني

رئي���س دائ��رة الدف��اع
االحتادي��ة واحلماي��ة
املدنية والريا�ضة:
فيوال �أمهرد

رئي�س القوات
امل�سلحة :اجلرنال
طوما�س �سو�سلي

وزارة الدفاع:

رئي�س الت�سليح :
مارتن �سوندريغري

Federal Department of Defence
Civil Protection and Sports
Bundeshaus Ost
CH-3003 Bern
Switzerland
Tel: +41 - 31 - 322 21 11

�إدارة امل�شرتيات

Armauisse
Swiss Procurement Agency
Kasernen strasse 19
CH- 3003 Bern
Switzerland
Tel: +41 31 3245701

مالحظة :جميع الت�شكيالت والوحدات يف اجلي�ش ال�سوي�رسي تعتمد على التعبئة.
اخلدمة االلزامية :نظام ميلي�شيا ,تدريب �إلزامي مدة � 18أ�سبوع ًا يف �سن ,19-20
وتتلوه دورات لإنعا�ش الذهن (كل دورة ت�ستغرق � 3أ�سابيع) على مدى � 10أع��وام ملن
تراوح �أعمارهم بني  20و 30عام ًا (ال�سن الق�صوى 32عاماً).
يحافظ على نظام امليلي�شيا كمبد�أ عام ,لكن حلو ًال جديدة �ستعتمد يف ما يتعلق بالعديد,
وبالتحديد الوحدات املخ�ص�صة لعمليات خارجية.
ميزانية الدفاع 4,039 :مليون فرنك �سوي�رسي ( 4.3مليار دوالر تقريباً) (م�سودّة
ميزانية .)2018

القوات الربية

يف زمن ال�سلم ,جميع القوات تكون يف و�ضع غري عامل /احتياط.
التنظيم العام:
هيئة القيادة:
 4هيئات �إقليمية.
هيئة العمليات:
لواءا م�شاة.
لواء م�شاة احتياطي.
لواءا م�شاة جبلية.
لواءان مدرعان.
كتيبة دعم.
كتيبة ا�ستطالع.
قيادة العمليات اخلا�صة:
مهند�سون ،قتاليون ،مظليون ،ا�ستطالعيون ،مفرزة خا�صة لل�رشكة الع�سكرية.
قيادة التدريب:
 4وحدات تدريب ( م�شاة  ،مدرعات/مدفعية ،هند�سة� ،إنقاذ ،ولوج�ستي.
قيادة ال�ش�ؤون اللوجي�ستية:
لواء لوجي�ستي
املعدات:
دبابات القتال الرئي�سية 134 :دبابة  Pz87ليوبارد .2
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فرن�سا

طلبت وكالة الت�سلّح
الدفاعي ال�سوي�سري عدد ًا
غري حمدد من الأ�سلحة
امل�ضادة للدبابات NLAW
�إنتاج Saab
برنامج تطوير اجلي�ش
ال�سوي�سري �سيلفى
املدفعية امل�ضادة
للتح�صينات

عربات القتال وناقالت اجلند املدرعة 186 :عربة  CV930, 535عربــــة بريانـــيا
 8x8, 8عربات بريانيا  CIII(8x8) APC - LALمراكز قيادة.
عربات قتال �أخرى154 :عربة ا�ستطالع �إيغل  ,1و 175عربة �إيغل  120 ،2عربة �إيغل
 40 ،3عربة �إ�سعاف حممية من  106طراز بريانيا( 130+290 )6×6عربة (ناقلة جنود
حممية) من طراز دورو �(P IIIأنظر املالحظة).
املدفعـيــة 69 :مــدفـــع ذاتــــي الـحـــركــــة ( )M-109USعـ  155ملم  37+(.للتدريب
واحتياط)
مدافع الهاون 132 :مدفع ًا ذاتي احلر كة ( M -64على عربات  ،)M -113و1200
مدفع عـ  81ملم طراز .1972
�أ�سلحة م/د :حوايل  1500مدفع بانزرفاو�ست 3 -عـ  60ملم.
�صواريخ م /ط� 96 :ستينغر.

�سالح اجلو

العديد :نحو ( 14,000يف ح��ال التعبئة) (م��ن �ضمنهم وح ��دات ال��دف��اع اجل��وي
ووحدات حر�س املطارات الع�سكرية).
التنظيم العام:
وحدة تدريب على الطريان وحدة .31
وحدة تدريب على الدفاع اجلوي وحدة .33
وحدة تدريب على دعم قيادة �سالح اجلو وحدة .30
طائرات القتال:
� 6أ�رساب مقاتالت � 3 :أ�رساب تت�ألّف من  26طائـــرة  ,F-5E/Fو� 3أ�ســراب تت�ألف
من  25طائرة  F/A-18Cو 5طائرات .F/A-18D
النقل� :رسب من 15طائرة  ,PC - 6طائرة فالكون  ,50 -طائرة �سي�سنا ،560XL
طائرة بيت�ش ،1900Dطائرة فالكون ( 900EXلنقل �شخ�صيات مهمة).
التدريب 10 :ط��ائ��رات  PC-21, 82ط��ائ��رة  PC - 7,8ط��ائ��رات ( PC - 9جلر
الأهداف).
البحث الطبوغرايف  8موديل � c350 Beechسوبر كينغ �إيرTwin Otter DHC-6 - ،
.300
الطوافات� 3 :أ��سراب طوافات تت�ألف من  14طوافة �سوبر بوما ,AS.332 MIو11
طوافة AS.352ULكوغار 20 .طوافة ( EC635ت�شمل اثنتان لنقل �شخ�صيات مهمة).
الدفاع اجلوي:
لواء م/ط ,ذو كتيبتي �صواريخ م/ط ( ,يف كل منهما بطاريتان رابيري ,املجموع 54
نظاماً) و 3كتائب دفاع جوي (تت�ألف كل منها من بطاريتي �سكاي غارد عيار  35ملم).
القواعد اجلوية :بايرن ,امين� ,سيون ,البناخ ,مريينيان ,لوكارنو.
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ر�أ�س الدول��ة :الرئي�س
�أميانويل ماكرون

رئي�س الوزراء:
جان كا�ستك�س

وزيرة الدفاع:
فلوران�س باريل

وزارة الدفاع

رئي�س الأركان العامة
امل�شرتكة :اجلرنال
فران�سوا لو كوانرت

Ministry of Defence
)(Minister,s Staff
14, Rue St-Dominique
75700 Paris
France
Tel:+33-1-44424180
Fax:+33-1- 44424171

بيانات عامة
اال�سـم الر�سـمي :جـمـهـوريـة فرن�سا (.)Republique Francaise
امل�ساحة 547,026 :كلم� %34 ,2أرا��ٍ�ض زراعية %23 ,مروج وم��راع %27 ,غابات
واحراج� %16 ,أنواع �أُخرى.
ال�سواحل 3427 :كلم ,مبا يف ذلك �سواحل كور�سيكا البالغة م�ساحتها  644كلم.
املطالب البحرية :ا مل�ي��اه الإقليمية  22ك�ل��م املنطقة امل �ج��اورة  44ك�ل��م ,املنطـقة
االقت�صادية احل�رصية  370كلم( ,ال تنطبق على البحر الأبي�ض املتو�سط) ,اجلرف
القاري  200مرت او حتى عمق اال�ستغالل.
ال�سكان 65.4 :مليون ن�سمة (متوز/يوليو  ,)2021معدل النمو ال�سنوي 0.39
(%تقديرات  .)2017يت�ألف ال�سكان من الأعراق التالية� :سلت ,التني ,جرمان� ,سالف,
با�سك� ,شمال �أفريقيني و�أقليات هند � -صينية.
الدين %90 :كاثوليك %3 ,م�سلمون %2 ,بروت�ستانت %1 ,يهود ,و�آخ ��رون ال
ينتمون �إىل ديانات.
اللغة :الفرن�سية (الر�سمية) ,مع اللهجات :االوك�سيتانية ,الربيتانية ,البا�سكية,
الكور�سيكية ,الفلمندية ,الألزا�سية ,الكاتاالنية.
ن�سبة املتعلمني.%99 :

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 2.734 :تريليون دوالر (تقديرات  ,)2016دخل الفرد 42,300
دوالر ,معدل النمو احلقيقي ( %1.2-تقديرات .)2016
امليزان التجاري :ال ��واردات  536.7مليار دوالر ,ال���ص��ادرات  507مليار دوالر
(.)2016
امليزانية :الإي� ��رادات  1.307تريليون دوالر ,النفقات  1.391تريليون دوالر
(تقديرات .)2016

الدفاع

الكتاب الأبي�ض:
�صدر يف ني�سان�/أبريل  2013كتاب �أبي�ض جديد ب�ش�أن ال��دف��اع والأم��ن القومي
لتحديد اخلطوط التوجيهية ل�سيا�سة الدفاع الفرن�سية للأعوام اخلم�سة ع�رش املقبلة.
ومم��ا ج��اء يف الكتاب الأبي�ض اجلديد يف ما يتعلّق بال�ش�ؤون الع�سكرية� ،أن الرت�سانة
النووية احلالية واملخطَّ ط لها لن ت�شهد �أي تخفي�ضات ،ما عدا �إحالة الطائرات �سوبر
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فرن�سا

مطلع �شهر ني�سان  /ابريل  2021د�شنت وزيرة الدفاع الفرن�سي ت�صميم حاملة الطائرات النووية اجلديدة

�إت�ن��دار �إىل «التقاعد» .وبغية �ضمان ق��درة عالية على القيام بعمليات تدخل م�ستقلة
خارج البالد� ،ستُبقي القوات امل�سلّحة على نحو  5000جنديّ يف حالة ت�أهّب ،و�سيكون يف
ا�ستطاعتها ت�شكيل قوة ر ّد فعل فورية قوامها  5000جندي ،بحيث ميكن ن�رش هذه القوة
يف غ�ضون � 7أي��ام �إىل مواقع تبعد م�سافات ت�صل �إىل  3000كلم من فرن�سا �أو من �أقرب
قاعدة فرن�سية خارج فرن�سا .و�ست�شتمل القوة امل ُ�شار �إليها على قوات خا�صة ،ووحدة
جي�ش من  1500جندي م�سلحني بعربات قتال مدرعة وطوافات نقل ،وجمموعة بحرية
مرتكزة على �سفينة إ�ن��زال من فئة مي�سرتال ،و  10مقاتالت قاذفة والعدد املطلوب من
طائرات نقل وطائرات �صهريج .ويف جمال عمليات �إدارة �أزمة� ،ستوفّر القوات امل�سلّحة
قوات خا�صة ،وجمموعات تدخل بقوة لواء مع عربات قتال مدرعة وطوافات وجمموعة
هجوم بحرية برمائية مع �سفينة �إنزال وفرقاطة ورمبا غوا�صة �أي�ضاً ،ونحو  12مقاتلة
قاذفة وو�سائل دعم جوّي .ويف حال �رضورات القيام بعمليات عالية ال�شدة ،وبا�ستعداد
ي�ستغرق � 6أ�شهر على الأق��ل ،تن�رش فرن�سا ل��واءي��ن من خمتلف �صفوف ال�ق��وات /
الأ�سلحة (حوايل  15,000 - 13,000جندي) .مع ما يلزمهما من دعم قتايل وغري قتايل ،و
 45مقاتلة قاذفة (منها ما تحُ مل على �سفن) وقوة مهمة بحرية تت�ضمن حاملة الطائرات
�شارل ديغول ،و�سفينتي إ�ن��زال مي�سرتال ،وفرقاطات حرا�سة ع�دّة ،وغوا�صة نووية
واحدة على الأقلّ.
وقد �أق ّر يف كانون الأول/دي�سمرب  2013قانون برنامج ع�سكري ي�شمل الفرتة 2014
  ،2019كخطوة �أوىل لتنفيذ خطط الكتاب الأبي�ض التوجيهية.مالحظة� :إتفقت اململكة املتحدة وفرن�سا على تعزيز التعاون الدفاعي بينهما ،وذلك
عقب لقاء قمة بني رئي�س ال��وزراء الربيطاين كامريون والرئي�س الفرن�سي هوالند يف 3
�شباط/فرباير .2014
القوى الب�شرية العاملة( 273,294 :ي�شمل 210. 209.901ع�سكرياً) و63,393
مدنيني( يف نهاية العام املايل .)2017
و�سي�صبح العديد  40,000بحلول العام  2018مبوجب قانون الربنامج الع�سكري.
القوات �شبه الع�سكرية 98,000 :من الدرك ب�إمرة وزارة الداخلية.
اخلدمة االلزامية :جي�ش حمرتف بالكامل .تبقى اخلدمة الإلزامية «معلقة» .و ّمت
�إن�شاء نظام للخدمة التطوعية.
ميزانية الدفاع 42.5 :مليار يورو (.)2018
القوات النووية ال�سرتاتيجية:
ت�سيطر هيكلية ما بني �أذرع القوات امل�سلحة للقوات النووية ال�سرتاتيجية على
الوحدات التالية:
 قيادة البحرية  FOSTوت�ضم  4غوا�صات نووية حاملة لل�صواريخ النووية بواقع�� 48ص��اروخ� ًا بالي�ستي ًا (م��دى  6000ك�ل��م 36 :)+من ط��راز ( M45م��دى  5000كلم),
و� 12صاروخ ًا من طراز ( ,M51مدى  6000كلم) لك ٍل منها  6ر�ؤو���س  TN75بقوة 105
كيلو طن( ,ا�ستبدلت بع�ض الر�ؤو�س بر�ؤو�س ت�ساعد على اخلرق � .)Penaidsستحوَّل
الغوا�صات الثالث الأوىل �إىل ما ي�ؤهلها ال�ستخدام ال�صواريخ  M51.2بحلول العام
 .2016و�ست�ستَبدل الر�ؤو�س  TN75بالطراز اجلديد  TNOابتدا ًء من العام .2016
 قيادة �سالح اجلو  CFASوت�ضم ح��وايل  60م�يراج  N2000 -م�سلحة ب�صواريخنووية تطلق من اجلــــــو (�( )ASMPستُ�سحــــــب كلهــــــا بحلول العــــــام  )2016و
 .ASMP-Aزائـــــد ًا  11طائرة  C-135FR, + 3طائرات �صهريج .KC-135R
الدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021

الهيئة املركزية واخلدمات املركزية :نحو � 10,000شخ�ص.
هيكليات �أخرى ما بني القوات امل�سلحة
هيئة التخطيط امل�شرتك ( :)EMIAتنظيم ما بني القوات امل�سلحة قائدها م�س�ؤول
مبا�رشة �أمام هيئة الأركان العامة امل�شرتكة التي يتلقى منها توجيهات تتعلق با�ستخدام
القوات وبالتدريب امل�شرتك .ويتمتع هذا القائد ب�صالحية التعامل املبا�رش مع جميع
هيئات �أرك��ان القوات امل�سلحة ومع القيادات العمالنية الرئي�سية .ولهذه الهيئة �أربع
مهمات رئي�سية:
 و�ضع خطط ال�ستخدام القوات والتخطيط العمالين امل�شرتك. �إعداد وتوجيه وتقومي مناورات م�شرتكة متعددة اجلن�سيات. اال�شرتاك يف خمتلف جمموعات الدر�س التي ت�شكلها الأركان العامة امل�شرتكة �أو�أحد �أركان القوات امل�سلحة.
 اال�شرتاك يف عمليات جارية يف املركز العمالين امل�شرتك ويف هيئات الأركان الوطنية�أو املتعددة اجلن�سيات على خمتلف امل�سارح العمالنية.
جمموعة العمليات اخلا�صة :
تخ�ضع جمموعة العمليات اخلا�صة لقيادة رئي�س الأرك��ان العامة امل�شرتكة وجتمع
وح��دات ق��وات خا�صة تتبع الأذرع الثالث الأخ��رى وبالتحديد كوماندو�س البحرية
وبع�ض كوماندو�س �سالح اجلو وبع�ض الطائرات والطوافات اخلا�صة بالنقل وفوج
امل�شاة املظليني امل�ستقل االول ,ومفرزة طريان اجلي�ش.
مديرية اال�ستخبارات الع�سكرية:
و�ضعت حتت الإ�رشاف املبا�رش لرئي�س الأركان العامة كما �أن مديرها هو م�ست�شار
ِ
لوزير ال��دف��اع .وت�ضم املديرية كل وح��دات اال�ستخبارات ,ب�شكل م�ستقل عن جهاز
اخلدمة ال�رسية ( )DGSEوجهاز احلماية الع�سكرية واخلدمة الأمنية (.)DPSD
اخلدمة ال�صحية الع�سكرية :يديرها ج�نرال ج��راح وتخ�ضع لرئي�س الأرك��ان
العامة مبا�رشة.
�سيماد  :SIMMADهيكلية م�شرتكة/متكاملة ل�صيانة ال�ط��ائ��رات واملن�ش�آت
امل ُ�شرتكة التي ت�ستخدمها القوات امل�سلحة.
القوات الربية
العديد115.437 :ع�سكري ًا (ح�سب ميزانية  .)2017وي��دع��و ق��ان��ون الربنامج
الع�سكري �إىل ت�شكيل قوة انت�شار من � 77,000شخ�ص بنهاية العام .2016
التنظيم العام:
امل�ستوى الرئي�سي للقيادة هي القيادة العمالنية للقوات الربية ( )CFTالتي تقوم
مبهمتني رئي�سيتني� :ضمان اجلهوزية العمالنية لقوات الأركان العامة و�إنفاذ القوات
ال�بري��ة ,والقيام بعمليات رئي�سية على م�ستوى م�ق��ار فيالق اجلي�ش التابعة حللف
الأطل�سي �أو مقار امل�رسح املتعددة اجلن�سيات .حتت �إم��رة  CFT 4هيئات �أرك��ان عامة
للقوات ( )EMFيف نانت وبيزان�سون وليموج ومار�سيليا .ولن تكون لـ  EMFوحدات
دائمة ب�إمرتها و�إمن��ا �ستتلقى �ألوية ( )4-3و�أف��واج� ًا طيلة القيام بعمليات حمددة.
و�ستكون ق�ي��ادة  EMFق��ادرة على تنظيم مقر ق�ي��ادة فرقة تعمل على م�ستوى حلف
الأطل�سي �أو مقر قيادة م�رسح لن�رش وطني للقوات  ,مبعزل عن احللف.
تدير قيادة القوات اللوجي�ستية امليدانية ( CFLT) 17فوج دعم لوجي�ستي منتظمة يف
لواءين .هناك  5قيادات مناطق ع�سكرية/م�رسح عمالين تعمل ب�إمرة  .CFATومتار�س
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فرن�سا
املناورة يف � 7ألوية.
خارج هيكل الأركان العامة:
 اللواء الفرن�سي الأملاين (مقره مولهامي) لواء القوات اخلا�صة (مقره بو)الفيلق الأوروب��ي (مقره �سرتا�سبورغ) :خُ �ص�صت الفرقة
املدرعة الأملانية العا�رشة ,وال�ل��واءان البلجيكيان الأول وال�سابع,
والفرقة املدرعة الإ�سبانية الأوىل ووح��دات فرن�سية مدرعة وم�شاة
وميكانيكية �أخ ��ذت م��ن االح�ت�ي��اط .ويف زم��ن ال�سلم ي�شمل الفيلق
الأوروبي بقيادته �أي�ض ًا اللواء الفرن�سي  -الأملاين ,ويف زمن احلرب
�سيعمل يف خدمة .NATO
قيادة القوات اللوجي�ستية امليدانية :CFLT
مقرّها مونتلريي وت�أمر لواءين لوجي�ستيني و 17فوجاً 6 :للنقل8 ,
لل�صيانة 2 ,للخدمات الطبية وواحد حلركة املرور.
املعدات:
دبابات القتال الرئي�سية 241( :لوكلري).
ال�سيارات املدرعة 250 :عربة AMX - 10RC، 08عربة ERC
.-90
بد أ� ت�سلم اجلي�ش الفرن�سي �أ�سلحة م�ضادة للدبابات  MBDA MMPمبعدل  400قاذف و � 1950صاروخ
عربات القتال وناقالت اجلند املدرعة :ح ��وايل ،692ت�شمل 5
حتى العام 2025
عربات بوفالو 15 ،عربة �أرافي�س 53 ،عربة .SvB 01.
املدفعية 121 :مدفع ًا من عيار  155ملم ،مبا فيها مدافع  AUF-1هاوتزر ذاتي
القيادة املناطقية �إمرتها على ت�شكيالت اجلي�ش ,املوجودة يف نطاق عملياتها.
احلركة ,عـ  155ملم ( TRF - 1مقطور) ,و�سيزار عـ  155ملم (مركبة على �شاحنات)
مقر القيادة العمالنية للقوات الربية (:)CFT
(املدافع �سيزار وحدها �ستبقى يف اخلدمة).
مقرها مدينة ليل ,و�سيكون ب�إمرتها � 7ألوية مناوراتية على النحو الآتي:
مدافع الهاون 140 :مدفع  RTF1عـ  120ملم.
لـــواءان مــــدرعـــان ( ,)BBلـــواء ميكانيكي ( ,)B MECAلــــــواءان مـــدرعـــان
الراجمـات MLRS 13:حموّلة حلمل �صواريخ وحيدة الر�ؤو�س.
خفـيــفان ( ,)BLB/BLBMaل��واءا م�شاة (واح��د جبلي ,و�آخ��ر مظلي) 4 ,أ�ف��واج
�أ�سلحة م/د� :أبيال�س.AT4CS ,
طوافات (.)RHC/RRA
مدافع م/ط 428 :مدفع ميالن 30 ،هوت� 650 ،إريك�س 76 ،جافلني.
للألوية الثمانية  34فوج ًا كالآتي� 9 :أفواج م�شاة ميكانيكية� 3 ,أفواج م�شاة بحرية4,
�صواريخ م/د 947 :ميالن (�أنظر املالحظة) 135 ,هوت (على عربات ف��اب)110 ,
�أفواج م�شاة مظليني� 3 ,أفواج م�شاة جبلية (كتائب)� 5 ,أفواج دبابات� 6 ,أفواج فر�سان.
هوت (على الطوافات)� 700 ,إريك�س 76 .جافلني.
مالحظة :يدعو برنامج التحديث «�سكوربيون»� ,إىل حتويل الأل��وي��ة ال�ـ � 8إىل 18
�صواريخ �سام 221 :مي�سرتال.
جمموعة قتال تكتيكية م�شبكة.
مالحظة :اكتمل ت�سليم  630عربة مُ�شاة قتالية مدرعة (مدولبة)  ،VBC1لتح ّل
وت�شمل �أف��واج الدعم الـ( 18املنظمة يف � 3ألوية دعم حتت قيادة  CFATمبا�رشة) 4
حمـــ ّل  .AMX-10Pطُ لبــــت عرو�ض بخ�صـــــو�ص  1722عربـــــــة  VBMRو 248
�أفواج لالت�صاالت� 3 ,أفواج مهند�سني� 5 ,أفواج م�سح/ا�ستطالع/حرب �إلكرتونية,
عربـــــــة  6x6 JAGUAR EBRCعلى �أن يجري ت�سليمها �إبتدا ًء من العام  .2018قيد
� 3أفواج مدفعية.
التطوير ال�سالح م/د املتو�سط املدى اجلديد  MMPليحل حمل ميالن �إبتدا ًء من العام
مالحظة« :م�شاة البحرية» هي الت�سمية التقليدية لوحدات اجلي�ش الفرن�سي التي
 ،2017واملطلوب  400قاذف و� 2850صاروخاً .خطط ب�ش�أن �رشاء نحو  90,000بندقية
دُرج على ن�رشها يف امل�ستعمرات .ومع �أن بع�ض هذه الوحدات ال تزال مو�ضع اختيار
هجومية لتكون بدي ًال من فاما�س ،وحوايل � 100.000 - 90.000ستنتج خالل فرتة ع�رش
روتيني لن�رشها يف ما وراء البحار ,ف�إنه لي�س لهذه قدرات اقتحام برمائي �إطالقاً� .أما
�سنوات بدء ًا من .2017
الأفواج اجلبلية الثالثة ,فهي م�صنفة ر�سمي ًا كـ «كتائب» ،لكن هذا الت�صنيف ال يعك�س
طريان اجلي�ش:
واقع حجمها �أو تنظيمها (هيكلتها).
العديد :حوايل .2200
مالحظة :مبوجب الكتاب الأبي�ض وقانون الربنامج الع�سكري� ،سيُعاد تنظيم قوة
التنظيم العام:
� 3أفواج طوافات.
جممل الأ���س��ط��ول :ي�ت��أل��ف ط�ي�ران اجل�ي����ش م��ن  94ط��واف��ة غ��ازي��ل
( .SA.341/342ج�م�ي��ع ال ��طُ ��رز) 52 ,ب��وم��ا  ( SA-330تُ�سحب
بالتدريج) 26 ,كوغار  81 ،23+AS532، CALMANT NH90طوافة
 AS.555فينيك 8 ,طوافات  ,TBM - 700 ، +70طوافة تايغر HAP ,
 8 8طوافات  EC-725كاراكال + 8 ,طوافات .PC-6 5,TBM-700
مالحظة:يجري ت�سلّم 67طوافة  HAD TIGREهجومية ،بينما
حتوّل الطوافات تايغر � HAPإىل  .HADيجري ت�سلّم  74طوافة NH.90
; TTHكاميان .ويجري �رشاء  32طائرة ( EC-145يجري ت�سليمها)
ملهمات البحث واالنقاذ وا إلخ�لاء الطبي ومهمات الدفاع امل��دين .هذا,
و ّمت تدريب طياري الطوافات ب�أ�سطول من  36طوافة  EC - 120متلكها
وت�شغّلها هليداك�س (�رشاكة عامة  -خا�صة).

البحرية

ي�شمل برنامج �سكوربيون � SCORPIONإنتاج  248عربة  Jaguarللإ�ستطالع ل�صالح اجلي�ش الفرن�سي
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العديد 36,509 :ع�سكري (الرقم املعتمد يف ميزانية .)2017
التنظيم العام8 :قيادات �إقليمية ومناطقية و 4قيادات ع�ضوية.
القيادات املناطقية:
 قيادة املحيط الأطل�سي (�سيكالنت) يف برِ�ست. قيادة البحر املتو�سط (�سيكمد) يف طولون. قيادة املحيط الهندي (�ألنيديان) على منت �سفينة �صهريج مع قاعدةالدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021

فرن�سا
م�لاح��ظ��ة :ي �ج��ري �إن� �ت ��اج ف��رق��اط�ت�ين ط��راز
��( AQUITAINEض�م��ن ب��رن��ام��ج ال �ت �ع��اون مع
ايطاليا  )FREMMعلى �أن ت�صبح العام 2022
(ما جمموعه  )8و�ستُ�سحب فرقاطات  C70من
اخلدمة بالتزامن مع فرقاطات .FREMM
مالحظة:يدعو ال�ك�ت��اب ا ألب�ي����ض �إىل �إن�شاء
�أ�سطول من  15فرقاطة خط �أول ،و  6فرقاطات
مراقبة ونحو  15قطعة دورية.
الغوا�صات:
 4غ��وا� �ص��ات ن��ووي��ة ف�ئ��ة ت��راي��وم �ف��ان م��ع 16
�صاروخ . M-51
 6غوا�صات ذات دفع نووي من فئة روبي.
م�لاح��ظ��ة :خُ �ط��ط حل �ل��ول ف �ئ��ة ج��دي��دة م��ن 6
غوا�صات دف��ع ن��ووي (فئة �سوفرين ,امل�رشوع
ب ��اراك ��ودا) حم��ل غ��وا��ص��ات روب ��ي .وق��د طُ لبت
الغوا�صة الأوىل لتبد�أ اخل��دم��ة يف ال�ع��ام .2019
و�ستدخل الغوا�صة ال�ساد�سة وا ألخ�يرة اخلدمة
ال�شركة الفرن�سية نافال غروب  Naval Groupتطلق غوا�صة �سوفرين النووية  SUFFRENمنت�صف العام 2019
يف العام .2027
القوات الربمائية:
دعم يف جيبوتي.
� 3أحوا�ض �إنزال فئة مي�سرتال حتمل طوافات.
 قيادة املحيط الهادىء (�ألبا�سي) يف تاهيتي.�سفينتا اقتحام من فئة باترال.
القيادات الإقليمية (كومار)� :شريبورغ� ,أنتيل ,الرينيون ,غوايانا.
القوات اخلفيفة:
القيادات الع�ضوية( :م�س�ؤولة عن التدريب واجلهوزية العمالنية):
 9زوارق فئة د�ستيان ذورف ِ(.)A69
 قيادة الطريان البحري (االفيا). - 2زوارق دورية من فئة لودا�سييز طراز (�(.)P400سيتم �سحبها).
 قيادة الغوا�صات :من ق�سمني فرعيني :قوة نووية �سرتاتيجية (الفو�ست) يف ليل، 1غريب.
لونغ مـع  4غوا�صات نووية ,قوة نووية �سرتاتيجية مع  6غوا�صات نووية يف طولون.
� 1سترين.
 قوة العمل البحري (فان):جتمع كل �سفن ال�سطح املرابطة يف فرن�سا �أو يف ما وراء� 1أراغو.
البحار.
 8ليوبارد .PCC
 قيادة م�شاة البحرية (ف�سكو) يف لوريون :رجال الكوماندو�س الـ  500يتمركزون 3فالمان ( من نوع .)OPV54
خارج فرن�سا و�أن�شطتهم معظمها خا�ضعة لقيادة العمليات اخلا�صة.
 1ال �أدروا (�( )OPVصنعتها  DCNSب�أموالها اخلا�صة ،و�أعارتها للبحرية الفرن�سية
الأ�سطول:
بال مقابل لفرتة �أولية من � 3أعوام بهدف الرتويج لت�صدير هذا النوع من الزوارق).
حامالت الطائرات:
مالحظة :قيد الطلب قطعتان ط��ول  60مرت من ق��وارب ال��دوري��ة متعدّدة املهمات
حاملة الطائرات �شارل ديغول.
لن�رشها يف ما وراء البحار.
الفرقاطات:
قوات حرب االلغام:
 2فئة فوربان.
� 13صائدة الغام فئة ايريدان.
 2 + 1+5فئة اكويتاين (�أنظر املالحظة).
� 4سفن لدعم الغوا�صني فئة فولكان.
 3فئة جورج ليغ (.)C70
متفرقات� 3 :سفن �صهاريج من فئة ديوران�س يجري �إع��ادة ت�أهيلها (� 3سفن قيادة
 2فئة كا�سار.
�أي�ض ًا للمحيط الهندي)� 4 ,سفن �أبحاث هيدروغرافية� ,سفينة �أبحاث حميطات� 6 ,سفن
 5فئة الفاييت.
للتجارب.
 6فرقاطات دورية من فئة فلوريال.
ال��ق��واع��د ال��ب��ح��ري��ة الرئي�سية :ب��ر��س��ت
وطولون.
طريان البحرية:
التنظيم ال��ع��ام� :أخ���ض�ع��ت ك��ل امل��وج��ودات
املتعلقة ب��ال��دوري��ة البحرية العاملة م��ن ال�بر �أو
املحمولة بوا�سطة ال�سفن لقيادة طريان البحرية
( )ALAVIAومقرها طولون.
مالحظة :ي��دع��و ال �ك �ت��اب ا ألب �ي ����ض �إىل دم��ج
طائرات طريان اجلي�ش مع طائرات �سالح اجلو.
ولكن يبدو �أن هذه اخلطة و�ضعت على الرف.
املعدات:
االع�ت�را����ض� 3 :أ�� �س��راب ( 11و  12و)17
مبجموع  1+41رافال .MF3
الهجوم/ال�ضارب�� :س�رب ي �ت ��أل��ف م��ن 28
طائرة �سوبر �إيتندار.
الإنذار املُبكر� :رسب :من  3طائرات هوك �آي
( E-2Cحممولة على �سفن).
ال��دوري��ة ال��ب��ح��ري��ة� /ضد ال��غ��وا���ص��ات:
�رسبان مع  13طائرة �أتالنتيك ( 2جممل املخزون
�سيتم تزويد الفرقاطة فئة  AQUITAINEب�أنظمة متطورة للقتال �ضد اجلويات AAW
 22طائرة)�( .أنظر املالحظة).
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فرن�سا
التنظيم العام:
يعتمد تنظيم �سالح اجلو على  4وظائف �أ�سا�سية :التخطيط
للعمليات وتنفيذها؛ �إع��داد القوات؛ دعم القوات؛ �إدارة املوارد
الب�رشية.
تتوىل قيادتان عمالنيتان رئي�سيتان م�س�ؤولية العمليات
اجلوية ,وهما قيادة القوات اجلوية ال�سرتاتيجية وقيادة الدفاع
اجلوي والعمليات اجلوية.
املعدات (الأنواع الرئي�سية فقط)( :الأرق��ام بني قو�سني
تعك�س الطائرات املن�شورة عمالنياً).
ط��ائ��رات ال��ق��ت��ال:امل �ج �م��وع  + 81 :212راف� ��ال ()+ 60
(�أنظر املالحظة) 70 ،م�يراج  2000B/C (05), 43م�يراج -
 5F (62), 56-GE2000م �ي�راج( 2000N ,08 )60ميـراج D
.)2000 (68
االنذار املبكر� 4 :أواك�س .E-3F
النقل /االرتباط 14 :هريكوليز C-130HوKC-135R,
 C - 135 FR 11, KC-135R, 15تران�سال ,C160طائرتا
 A-340, 3ط��ائ��رات  ,A-310ط��ائ��رت��ا ف��ال �ك��ون ،009طائرة
فالكون  7x6، 91 +CN8- 532, 4فالكون 700TBM 15, 5 ,50
�إعتبار ًا من منت�صف العام � 2018ست�صبح املُقاتلة  Rafaleالأوىل ذات قدرات نووية يحملها ال�صاروخ  ASMPتوين �أوتر 27 .طائرة .CN- 235
التدريب� 85 :ألفاجت.
الطوافات 24 :بوما� 10 ,سوبر بوما وكوغار 11 ,طوافات  EC.725كاراكال (للبحث
املراقبة� 3 :أ��سراب� ،رسب يت�ألف من  13فالكون �(M 05أنظر املالحظة) ،و�ســرب
والإنقاذ القتاليني).
يت�ألف من  6طائرات زينغو  ,EMB-12 1ANطائرتي نورد  ,292و�رسب يت�ألف من 5
التنظيم:
غارديان.
بناء على عملية �إ�صالح �أُجريت يف العام  ،2010مل تعد الطائرات منتمية �إىل
�ضد الغوا�صات� :رسبا طوافات يت�ألفان من  15طوافة لينك�س (جممل املخزون 31
�أ�سراب و�إمنا �إىل قواعد جوية ،وبالتايل يتم فرز الأ�سراب وفقاً للمهمات التي توكل
طوافة).
�إليها.
�ضد �سفن ال�سطح�� :سرب ط��واف��ات م��ن  12ط��واف��ة بانرث ( AS.565SAجمموع
قيادة القوات اجلوية ال�سرتاتيجية ()CFAS
املخزون .)15
 � 3أ�رساب مقاتالت/قاذفات ذات طائرات مرياج .2000Nالنقل/الدعم/البحث والإنقاذ� :رسب طوافات يت�ألف من  3دوفان للبحث والإنقاذ
 �رسب طائرات رافال .F3Bو� 6ألويت  .3 -و�رسب م�ؤلف من طوافتي �سوبر بوما.
قيادة القوات اجلوية( :)CFA
خمتلف الطائرات امل�ستخدمة لالرتباط والنقل والنقل اخلفيف والتدريب تت�ألف من
 � 3أ�رساب مقاتالت من مرياج .2000D 4+5فالكون 10 ,مري 8 ,رايل 7 ,كاب  ,10 -و� 4ألويت .2 -
 �رسب مقاتالت رافال .F3مالحظة :قيد الطلب  48طائرة رافال  ,Mوالت�سليم جارٍ(�سلّمت  39طائرة بحلول
 �رسب من طائرات رافال ( F3يف الظفرة ،الإمارات العربية املتحدة).ك/2يناير  ،)2014و�سيتم �سحب الطائرات �سوبر �إتندار بحلول العام  .2016حولت 4
 �رسب مقاتالت رافال .F3طائرات �أخرى �إىل مهمات دورية بحرية و أ�ُعيد ت�سليمها ( 27 .)2015طوافة NFH - 90
 �رسب مقاتالت مرياج .5F-2000قيد الطلب ،والت�سليم جار حتى حلول العام .2020
 �رسب مرياج  2000Cو مرياج .2000BC�أهم القواعد البحرية اجلوية� :إيريه (رئي�سية) ,النديفيزيو ,الن بيهو ,النفيوك
 �رسب مقاتالت رافال .F3 بومليك. �رسب م�شرتك بني �سالح اجلو والبحرية من طائرات رافال  F3ورافال.MF3�سالح اجلو
 �رسب �إنذار مبكر تران�سال غابرييل لعمليات اال�ستخبارات/العمليات. �ســـرب طـــائـــرات �إنـــذار مبكر :رفّان من طائرات .E3F AWACS/SDAالعديد( 42,344:ح�سب الأرقام الواردة يف ميزانية .)2017
 �رسب نقل  A310و . A340 � 3أ�رساب نقل� ,إثنان ي�ضمان طائرات  C-160Fتران�سال,و�ســــــرب مـــــن طائــــرات  C-130H-30و .C-130H
 �رسبا نقل :تران�سال .C-160NG �رسب نقل خا�ص من طائرات �رسبا تدريب من EC - 725وبوما.
 �رسبا تدريب من طائرات �ألفاجت. �رسب نقل وتدريب ومعايرة ي�ضم طائرات ،TBM-700وفالكون  ،900وفالكون  ،50و  ،A319CJوفالكون .X7
 �رسب نقل .CN - 235مالحظة:
ب�ن��ا ًء على ال�ك�ت��اب الأب�ي����ض وق��ان��ون ال�برن��ام��ج الع�سكري،
�سي�شغل �سالح اجلو يف امل�ستقبل ما جمموعه  225طائرة مقاتلة
(منها ط��ائ��رات للبحرية) ،ونحو  50طائرة نقل تكتيكية ،و 7
ط��ائ��رات �إن��ذار مُبكر (� 4أواك ����س و  E - 2C 3للبحرية) ،و12
طائرة نقل�/صهريج ،و  12نظام ًا جوي ًا م�سرياً ،وطائرات م�سح
وا�ستطالع خفيفة ،و  8بطاريات �سطح  -جو .SAMP - T
طُ �ل��ب م��ا جمموعه  132ط��ائ��رة راف ��ال ،لكن وت�ي�رة الت�سليم
الطائرة الأوىل  A330 - 200ك�صهريج ونقل متعددة الأدوار  MRTTدخلت تر�سانة القوات اجلوية الفرن�سية
أ�ُبطئت �إىل  5طائرات يف العام .ويجري تطوير طراز حم�سن .F3R
بتاريخ � 7أيلول�/سبتمرب 2017
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فرن�سا  -فنلندا
�سُ لّمت �أول الطائرات � A - 400Mأتال�س (للنقل) يف � 1آب�/أغ�سط�س  ،2013ويدعو
قانون الربنامج الع�سكري �إىل حيازة  15طائرة بحلول العام  ،2019مع الإبقاء على
الطلب الأ�سا�سي املتمثّل يف  50ط��ائ��رة� ،ستُطلب  12طائرة �إيربا�ص  ( A330نقل/
�صهريج) لتح ّل حمل الطائرات  ،KC - 135و�ست�سلّم طائرتان بحلول العام .2019
وقد تو�صلت فرن�سا واململكة املتحدة �إىل اتفاق ب�ش�أن التطوير امل�شرتك للطائرة
امل�سرية تيليمو�س ،التي يُتوقع �أن تدخل اخلدمة يف العام  2020تقريباً .وكتدبري ،م�ؤقت
ح�صل �سالح اجلو الفرن�سي على طائرتي MQ - 9ري�بر ،و�ستتبعهما رمب��ا 12 - 10
طائرة كما �أن هناك �إتفاق ًا �آخر مع اململكة املتحدة ي�شمل درا�سات جدوى يف جمال �أنظمة
جوية قتالية م�سيرّ ة(.)UCAS
�أهم القواعد� :أف��ورد ,ب���وردو ,ك��ازو ,كريل ,ديجون ,ايفرو ,اي�سرت ,لوك�سوي,
نان�سي ,مون دومار�سان ,اوراجن ,اورليان ,باري�س ,رمي�س� ,سان ديزييه� ,سالون,
�سولنزارا ,تولوز ,تور ,فيالكوبليا( BA104 .الإمارات العربية املتحدة).

فنلندا

ر�أ�س الدولة:
الرئي�س �سويل نيني�ستو

رئي�سة احلكومة:
�سانا مارين

وزير الدفاع:
�أنتي كايكونني

وزارة الدفاع:

Ministry of Defence
Eteläinen Makasiinikatu 8
P.O. Box: 31 FIN 00131 Helsinki
Finland
Tel: +358 29516001
Fax: + 358 9160 88244
E-Mail:puolustusministerio@defmi.fi

قائد اجلي�ش :اجلرنال
تيمو كيفينني

قيادة الدفاع:

Defence Command Finland
Fabianinkatu 2
P.O. Box: 919
FIN-00131 Helsinki Finland
Tel: +358 (0) 299 800
Email: info@mil.fi

بيانات عامة
اال�ســم الر�سـمي :جمهــوريــة فـن ـلـنــدا(.)atlavasat nemouS
امل�ساحة 338,145 :كلم% 6 ,2ارا�ض زراعية %68 ,غابات�% 26 ,أنواع �أخرى
ال�سواحل :نحو  1100كلم.
املطالب البحرية :املياه االقليمية  22كلم ,اجلرف القاري  200 -مرت �أو حتى عمق
اال�ستغالل.
ال�سكان 5.55 :مليون ن�سمة (ر�سمي ًا  ,)2021معدل النمو ال�سنوي 2016(% 0.29
ر�سمياً) ,ال�سكان فنلنديون� ,سويديون ,البيون
الدين % 72 :لوثريون�% 2 ,أرثوذك�س�% 2 ,آخ���رون % 15 ,غري معروفني �أو ال
ينتمون �إىل ديانة.
اللغة% 88 :الفنلندية و %5ال�سويدية % 7 ,الالبية ولغات �أخرى.
ن�سبة املتعلمني.%100 :
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االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 238.4 :مليار دوالر ( .)2016دخل الفرد  42,200دوالر,
معدل النمو احلقيقي .2016((% 2.1
امليزان التجاري :ال���واردات  58.3مليار دوالر  ,ال�صادرات  58.6مليار دوالر
(.)2015
امليزانية :االي��رادات  129.4مليار دوالر ،النفقات  133.7مليار دوالر (تقديرات
.)2016

الدفاع

عام :الع�ضوية يف االحت��اد الأوروب���ي اختيار جوهري بالن�سبة �إىل �سيا�سة الأم��ن
الفنلندية .م��ن ه��ن��ا ,ف����إن فنلندا ت�����ش��ارك بن�شاط يف تطوير �سيا�سة ال��دف��اع وا ألم���ن
الأوروبية ,مبا يف ذلك ما يخدم امل�صالح الفنلندية .وهي تقدم م�ساهمة مهمة يف عمليات
�إدارة الأزم��ات ,وهي العمليات التي يقودها االحتاد الأوروب��ي  -وناتو والأمم املتحدة
ومنظمة الأم��ن والتعاون يف �أوروب���ا كما �أنها حتفظ وتطور قدراتها وجهوزيتها يف
جمال الرد ال�رسيع الع�سكري ,وذلك مب�شاركتها يف جمموعات الرد ال�رسيع القتالية
الأوروبية.
التنظيم العام :تخ�ضع قوات الدفاع لقيادة رئي�س الدفاع ،امل�س�ؤول ب��دوره �أمام
رئي�س اجلمهورية يف �أمور ذات عالقة بالقيادة الع�سكرية.
ويقود رئي�س الدفاع اجلي�ش و�سالح اجلو و�سالح البحرية .وتعمل قيادة الدفاع
الفنلندية كمقر قيادة عليا لرئي�س الدفاع و�سلطة �إدارية مركزية مل�ؤ�س�سة الدفاع .وهذه
القيادة م�س�ؤولة عن التخطيط وقيادة العمليات امل�شرتكة للقوات امل�سلحة ,وكذلك عن
تطوير وتن�سيق ن�شاطات القوات ,ف�ض ًال عن التعاون الدويل.
بد�أت عملية من �أجل تنفيذ برنامج لإ�صالح الدفاع حيث �رسى مفعوله بحلول نهاية
العام .2015ووف���ق هذا الربنامج يخف�ض الإنفاق على ال�ش�ؤون الدفاعية بنحو % 10
بالأ�سعار احلقيقية ،ويُح ّل الكثري من الوحدات الع�سكرية �أو يُدمج.
القوى الب�شرية العاملة� .12,300 :أم��ا يف زم��ن احل��رب ،ف���إن العديد �سيبلغ عند
التعبئة  -كما ورد يف م�رشوع �إ�صالح الدفاع -حوايل .230,000
قوات �شبه ع�سكرية :ي�أمتر حر�س احلدود ب�إمرة وزارة الداخلية .ويف زمن ال�سلم
يبلغ عديده  2950حر�س حدود ويرتفع العدد �إىل  11,500يف حالة التعبئة .ولدى حر�س
احلدود  4قطع دورية بحرية عمالنية ,و 60زورق ًا للدورية ال�ساحلية و  ,OPV6وACV
.7وطائرتا دورية بحرية  DO -228و 3طوافات � AS.332سوبر بوما (�أنظر املالحظة),
و 3طوافات  ،AB-206و 5طوافات  .AB -412و 4طوافات .AW 119Ke
اخلدمة االلزامية� 12 - 9 - 6:شهر ًا ( لل�ضباط و�ضباط ال�صف واجلنود ذوي
املهمات اخلا�صة).
ويتم تدريب  25,000من االحتياط كل عام وملدة  40يوم ًا ( 75يوم ًا ل�ضباط ال�صف,
و 100يوم لل�ضباط وحتى �سن  50ل�ضباط ال�صف و�سن  60لل�ضباط).
ميزانية الدفاع 2.877 :مليار يورو (.)2018
القوات الربية
العديد 3000 :ع�سكري و800مدين ,املجندون �سنوي ًا .)2017( 19.800
التنظيم العام (منذ :)2015
 قيادة اجلي�ش لواء بوري لواء مدرع لواء كاريليا لواء كاينو (كاجاين) لواء جيغر (�سودنكيال) فوج حر�س م�شاة م�ؤلل (هل�سنكي) فوج امل�شاة امل�ؤلل �أوتي (كوفوال) �أكادميية اجلي�ش (البينزانتا)املعدات:
دبابات القتال الرئي�سية 100 :دبابة ليوبارد 2A4
 + 100ليوبارد 2A6
عربات امل�شاة القتالية 110 :عربات  BMP -2, 201عربة .CV90
ناقالت اجلـند املدرعة :املجموع  300عربة جمنـ ـ ــزرةBMP-1TJ, UBL-TM, :
LBV- TM,BTR-50YVI , 576عربة مدولبة� :سل�سلة �سي�س ـ ــو (XA-360,XA-
 203,XA-202,XA-185,XA-180)، 74عربة .RG 23 M
املدفعية 703 :قطعة مقطورة D30) ( H63A( (:عـ  155ملم K83/K98 ,عـ 155
ملم .عـ  155ملم ( K83/K89/K93) 27مدفع  2S1عـ  122ملم.
مدافع الهاون 698 :عـ  120ملم � KRH92 ، 18آمو�س عـ  120ملم ثنائية ذاتية احلركة.
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فنلندا
طريان اجلي�ش:
 20ط��واف��ة ( NH-90يجري ت�سلّمها) ,و 7طوافات
هيوز .D/E 500
مالحظة� :ستوفّر ال��ط��واف��ات NH - 90الع�رشون
ال��ق��درة ع��ل��ى ن��ق��ل ��سري��ة  Jaegerيف ك��ل ل���واء م��ن �أل��وي��ة
اجلهوزية.

البحرية

�سيبد أ� يف العام  2019بناء �أربع فرقيطات قاذفة لل�صواريخ حتت برنامج  Squadron 2020لبحرية فنلندا

راجمات ال�صواريخ ITO12 24 :نا�سامز  II، ITO90M20ك��روت��ال، ITO0516
ا�رساد  ITO05M70مع �صواريخ .)BOLIDE ، ITO15 120 (STINGER
�أ�سلحة م/د.NLAW :
�صواريخ م /د :تاو� , 2سبايك.
مدافع م/ط :حوايل  400من عـ  23ملم 35،ملم ،ومدافع  95-ITK (32ملم) ،ومدافع
 ITK88 (35ملم) مقطورة و  6مدافع ( ITPSV90مارك�سمان)الثنائية عيار  35ملم
ذاتية احلركة.
مالحظة :جرى احل�صول على  100دبابة ليوبارد  2A6من الفائ�ض الهولندي .حتت
الطلب نظام الدفاع اجلوي متو�سط املدى  NASAMS II (8وحدات) ليحل حمل بوك
 ,M1وحتت الطلــب 18عربة �آمو�س �إ�ضافية م�سلحة مبدافع ه��اون ,ويجري ت�سلّمها
و�صواريخ . ATACMو�سيجري جتديد راجمات ال�صواريخ بجعلها تُطلق �صواريخ
موجّ هة ،و ّمت احل�صول على � 001صاروخ �ستينغر من الفائ�ض الأمريكي ،والت�سليم يف
.2017 - 2016

العديد :حوايل  3500ت�شمل املدنيني واملجندين.
التنظيم العام :القيادة البحرية يف توركو ،و 4وحدات
وم�ؤ�س�سات على م�ستوى لواء.
الأ�سطول:
القوات اخلفيفة:
 4زوارق دورية �رسيعة فئة هامينما.
 4زوارق هجومية �صاروخية �رسيعة من فئة راوما.
قوات حرب االلغام:
 3فئة كاتانيا.
زارعتا الغام فئة هامينما.
 3كا�سحات �ألغام فئة كوها.
 3زارعات الغام من فئة بان�سيو.
 4كا�سحات من فئة كيهي.
قوات برمائية 63 :زورق نقل برمائي،فئة .JURMO
�أهم القواعد� :أوبينيامي ,توركو.

�سالح اجلو

العديد 1,600 :ع�سكري و 450مدين؛ املجندون �سنوي ًا .1400
التنظيم العام:
قيادة جوية ،وحدتا مقاتالت؛ وحدة نقل� ،أكادميية �سالح اجلو.
املعدات:
الطائرات القتالية 55 :طائرة  F-18C, 7طائرات  F-18Dهورنِت.
الطائرات امل�ضادة للغوا�صات 1 :من طراز ( F-27وهي تُ�ستخدم يف تقدمي دعم
�إلكرتوين ويف اال�ستخبارات الإلكرتونية).
طائرات النقل 2 :طائرات C-295M, 6طائرات بيالتو�س  PC-12NG . 3طائرات
لريجت .35A
القواعد اجلوية الرئي�سية :تيكاكو�سكي ,ري�ساال ,روفانيامي ,بريكاال.
مالحظة� :سيتم حتديث الطائرات هورنِت ,و�ستبقى يف اخلدمة حتى العام .2025

تقوم املُقاتالت  F/A-18يف �سالح اجلو الفنلندي ،بتنفيذ عمليات جوية بعد تزويدها ب�أ�سلحة جو � -أر�ض متطوّرة
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قرب�ص

قرب�ص

ر�أ�س الدولة واحلكومة :وزير الدفاع:
الرئي�س نيكو�س �أنا�ستا �شارملبو�س برتيد�س
�سيادي�س
وزارة الدفاع:

رئي�س احلر�س الوطني:
دميو كريتو�س زرفاكي�س

Ministry of Defence
4 EMM. Roides Street
1432 Nicosia Cyprus
Tel: +357 22807500
Fax: +357 22417053
E-Mail:defence@mod.gov.cy
National Guard HQ
Limassol Avenue
1433, Nicosia Cyprus
Tel: + 357 224mk 17000
Fax: + 357 22515429

ميزانية الدفاع 352 :مليون يورو ( .ميزانية .)2018
احلر�س الوطني
التنظيم العام:
احلر�س الوطني يت�ألف من:
قيادة مدفعية
قيادة �سالح اجلو
قيادة البحرية
فرقتا م�شاة
لواءا م�شاة
لواء مدرع
لواء دعم
املعدات:
الدبابــــات82 :دبابة  ,T - 80 U/UKو 50دباب ـ ــة .AMX30B2- 30
عربات القتال وناقالت اجلند 43 :عربة  BMP - 3،621عربة ف��اب 168 ,عربة
ليونيدا�س .I
عربات �أخرى� 67 :سيارة مدرعة من طراز  EE-9كا�سكافيل.
املدفعية 12 :مدفع ًا مقطور ًا  F1عـ  155ملم 12 ,مدفع ًا ذاتي احلركة  F3عـ  155ملم,
 12مدفع زوزانا ذاتي احلركة عـ  155ملم 72,مدفع  M56عـ  105ملم 20 ،مدفع م/د عـ
 100ملم.
مدافع الهاون 112 :مدفع  RT61عـ  120ملم.
راجمات ال�صواريخ 18 :راجمة  M - 68عـ  128ملم مقطورة 4 ,راجمات BM-21
عـ  122ملم.
�أ�سلحة موجّ هة م/د 45 :ميالن (منها 15مركب على عربات جاراراكا) 70 ,هوت
( 18منها على عربات فاب).
امل�صلحة اجلوية 11 :طوافة هجومية مي  P35, 4 -طوافات غازيل  SA342 -مع
�صواريخ هوت م�ضادة للدبابات .و 3طوافات ( AW139للبحث والإنقاذ).
مالحظة :هناك بطارية ( 12ق��اذف�� ًا متحركاً) ���ص��واري��خ  S-300للدفاع اجل��وي
من�شورة يف كريت حتت ال�سيطرة اليونانية.

بيانات عامة
(Kypriaki Demokratia, Kibris

اال���س��م ال��ر���س��م��ي :ج��م��ه��وري��ة ق�بر���ص
.)Cumhuriyet
امل�ساحة 9251 :كلم� %19 ,2أرا����ض زراع��ي��ة %8 ,حما�صيل دائ��م��ة %20 ,غابات
و�أحراج %1 ,مروج و�أع�شاب� %52 ,أنواع �أُخرى.
ال�سواحل 648 :كلم.
املطالب البحرية :املياه الإقليمية  22كلم ,اجلرف القاري 200 -م ,او حتى عمق
اال�ستغالل.
ال�سكان 1.22 :مليون ن�سمة (تقديرات متوز/يوليو  ,)2021معدل النمو ال�سنوي
(% 1.32تقديرات % 80.7 ,)2017قبار�صة يونانيون% 11 ,قبار�صة �أت���راك8.3 ,
�%آخرون.
الدين %78 :روم �أرث��وذك�����س %18 ,م�سلمون %4 ,م��وارن��ة وارم���ن ور�سوليون
و�آخرون.
اللغة :اليونانية والرتكية ,وتُ�ستخدم الإنكليزية على نطاق وا�سع.
ن�سبة املتعلمني.%99.1 :

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 29.67 :مليار دوالر ( ,)2016دخ ـ ــل الفرد  35.000دوالر,
مع ـ ــدل النمو ال�سنـ ــوي .)2016( % 2.8 -
امليزان التجاري :ال����واردات  6.96مليار دوالر  ,ال�صادرات 2.7مليار دوالر
(.)2016
امليزانية :الإيرادات 7.768مليار دوالر ,النفقات 7.696مليار دوالر (.)2016
مالحظة :املعطيات �أعاله تتعلق بجمهورية قرب�ص.

الدفاع

التنظيم العام :احلر�س الوطني القرب�صي ي�شمل جميع القوات الدفاعية.
القوى الب�شرية العاملة ,12,000 :االحتياط .50,000
اخلدمة االلزامية� 14 :شهر ًا (الأ�شخا�ص �سيدخلون مبوجب عقود بدء ًا من العام
.)2017
الدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021

تزوّدت قوات احلر�س الوطني القرب�ص ببنادق جديدة �إ�سرائيلية ال�صنع نوع Javor
فيما القوات اخلا�صة حتمل بنادق  Herstalالبلجيكية
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قرب�ص  -مالطا
منطقة �صيد ال�سمك احل�رصية  46كلم ,اجلرف القاري 200 -م �أو لعمق اال�ستغالل.
ال�سكان 442.730 :ن�سمة (ت��ق��دي��رات  ,)2021م��ع��دل ال��ن��م��و ال�����س��ن��وي
(ت��ق��دي��رات  .)2017وه��م خليط م��ن ال��ع��رب والفرن�سيني وا إل���س��ب��ان ,والإي��ط��ال��ي�ين,
والربيطانيني.
الدين% 90 :كاثوليك(.)2011
اللغة :الإنكليزية واملالطية (االثنتان ر�سميتان) ,والإيطالية وا�سعة االنت�شار.
ن�سبة املتعلمني.%94.4 :
% 0.26

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 17.32 :مليار دوالر ( ,)2016معدل دخ��ل الفرد
دوالر ,معدل النمو احلقيقي ( %5.5تقديرات .)2016
امليزان التجاري :ال��واردات  4.643مليار دوالر ,ال�صادرات  2.493مليار دوالر
(.)2016
امليزانية :الإي���رادات  4.272مليار دوالر ,النفقات  4.34مليار دوالر (تقديرات
.)2016
�سفينة للدوريات البحرية  Andreas Ionnides OPVت�سلمتها البحرية القرب�صية من
�إ�سرائيل مطلع العام 2018

اخلدمة البحرية

العديد.320 :
الأ�سطول:
 1زورق كومودور �أندريا�س .OPV
 8زوارق دورية �ساحلية.
الدفاع ال�ساحلي 24 :نظام �إكزو�سيت ( MM40مركبة على عربات).
القاعدة :ليما�سول.

مالطا

39,900

الدفاع

التنظيم العام:
ي�شتمل على مقر قيادة وخم�س وح��دات .الفوج الأول كتيبة م�شاة؛ بينما الفوجان
الثالث والرابع هما وح��دات دع��م .الوحدتان الأُخ��ري��ان هما اجلناح اجل��وي وال�رسب
البحري.
العديد�( 1,764 :إعتبار ًا من ت�رشين الأول  ( )2017مبا فيهم ال�ضباط ورجال االمن
واالحتياط).
اخلدمة الإلزامية :ال يوجد .القوات م�ؤلفة من متطوعني.
ميزانية الدفاع 51.628.000 :ي��ورو ي�شمل ميزانية وزارة اخل��دم��ات الوطنية
(ميزانية .)2018

القوات الربية

العديد.1,244 :
فوجا م�شاة (كتيبة).
فوجان للدعم القتايل.
�رسية واجبات خا�صة.
�رسية دفاع جوي ،ودعم ناري.
املعدات :ب�ضعة  RPG-7طراز  L 70مدافع م/ط عـ  81ملم و  82ملم ,مدافع هاون عـ
 81ملم 82 ,ملم 50 ,ر�شا�ش  ZPU-4عـ  14.5ملم.

الوحدة البحرية:

ر�أ�س الدولة:
جورج فلال
مقر القوات امل�سلحة:

بيانات عامة

رئي�س الوزراء:
روبرت �أبيال

قائد القوات امل�سلحة:
العميد جفري كورمي
Armed Forces HQ:
Luqa Barracks
Luqa
Malta
Tel:+356- 2249 -4004
Fax:+356- 2124 -1001
E- mail: afm.esdp@gov.mt

اال�سم الر�سمي :جمهورية مالطا.)Repubblika ta,Malta( ,
أرا�ض زراعية %62 ,خمتلف.
امل�ساحة 316 :كلمٍ � % 38 ,2
ال�سواحل 140 :كلم.
امل��ط��ال��ب ال��ب��ح��ري��ة :امل���ي���اه االق��ل��ي��م��ي��ة  22ك���ل���م ,امل��ن��ط��ق��ة امل����ج����اورة  44ك��ل��م,
118

العديد.317 :
الأ�سطول:
زورق دورية عمالنية .P61
زورق دورية عمالنية .P62
زورقا دورية عمالنية فئة بروتكتور
زورقا دورية قرب ال�شاطىء (ديفندر).
 4زوارق دورية قرب ال�شاطىء.P24، P23، P22،P21
الن�شان فئة ماليتا للبحث والإنقاذ.
زورقا دورية قرب ال�شاطىء (ديفندر).
 3زوارق �رسيعة للإعرتا�ض طراز بومر راينجر
القواعد البحرية :هايوورف،وفلوريانا.

اجلناح اجلوي:

العديد.107 :
املعدات� 3 :ألويت�( ,IIIستُ�سحب)  1 + 2طوافات  ،AW139طوافة �آيالندر (للدورية
البحرية) 3 ،طوافات بــول دوغ ، TMK-1sطوافة  ، BN - 2Bطوافة � BN-2Tآيالندر
للإ�ستطالع 2 .بيت�ش ك��راف��ت كينغ إ�ي��ر جم��هّ��زة ل��ل��دوري��ة البحرية ومهمات البحث
والإنقاذ.
القواعد اجلوية :مطار مالطا الدويل ،غودجا.
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اململكة املتحدة

اململكة املتحدة

ر�أ���س الدول��ة :امللك��ة
�إليزابيث الثانية

رئي�سة الوزراء:
بوري�س جون�سون

وزير الدفاع:
بن واال�س

وزارة الدفاع:

رئي�س الأركان العامة:
اجلرنال ال�سري
نيكوال�س كارتر

Ministry of Defence
Main Building
Whitehall
London SW1A 2HB/UK
Tel:+44 - 20- 72189000
Fax:+44-- 20- 72186625

بيانات عامة
اال�سم الر�سمي :اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و�إيرلندا ال�شمالية.
امل�ساحة 244,046 :كلم� %29 ,2أرا� ٍ��ض زراعية %48 ,م��روج وم��راعٍ  %9 ,غابات
و�أحراج� %14 ,أنواع أ�ُخرى.
ال�سواحل 12,429 :كلم.
املطالب البحرية :املياه الإقليمية  5.5كلم ,منطقة ال�صيد احل�رصية  370كلم,
اجلرف القاري  200ميل �أو حتى عمق الإ�ستغالل.
ال�سكان 68.25 :مليون (كانون الثاين/يناير  ,)2021معدل النمو ال�سنوي 0.61
�% 84 ,)2018(%إنكليز % 8.4 ,ا�سكتلنديون% 4.8 ,ويلزيون% 2.9 ,ايرلنديون
�شماليون.
ال��دي��ن 27 :م��ل��ي��ون �أن��غ��ل��ي��ك��اين 5.3 ,م�لاي�ين كاثوليك,
مليونان م��ن امل��ذه��ب الرب�سبيتاري 760,000 ,ميثوديون
(ن��ه��ج��ي��ون) 410,000 ,ي��ه��ود ,وب��ع�����ض ال��دي��ان��ات الإث��ن��ي��ة
الأخرى.
اللغة :الإنكليزية والويلزية (ينطق بها  %26من �سكان
ويلز) ,الغاليّة الأ�سكتلندية (ح��وايل � 60ألف ًا ينطقون بها يف
ا�سكتلندا).
ن�سبة املتعلمني.%99 :

امل�ستويات ,بني عمل ك ٍل من وزارات اخلارجية والدفاع والداخلية والطاقة ودوائ��ر
التطوّرات الدولية ,وجميع �أجهزة احلكومة الأُخرى ذات ال�صلة بالأمن القومي.
وقد ُعيّنت وحدة لإ�صالح الدفاع ,معدّة لإجراء مراجعة جذرية لبنية وزارة الدفاع
من دون تقلي�ص فعالية �أو اعتمادية اخلدمات املقدّمة .ويف خطوة �أُوىل ,أ�ُعلن يف �شباط/
فرباير � 2011إقامة تنظيم جديد لإدارة مكونات الدفاع.
وعلى �صعيد«�سيا�سة الدفاع» ,نُ�رشت وثيقة ل�سرتاتيجية الأم��ن القومي ()NSS
(«بريطانيا قوية يف ع�رص يلفه غمو�ض») واملراجعة ال�سرتاتيجية للدفاع والأم��ن
(«( )SDSRتوفري الأم��ن لربيطانيا يف ع�رص يلفه غمو�ض») إلج��راء نقلة جوهرية يف
و�ضع الدفاع والأمن الربيطانيني.
وثيقة  NSSتقرر �أول��وي��ات بريطانيا للعمل ,وحت��دد � 15أول��ي��ة �أمنية تنطوي على
مواجهة ما ي�شكل تهديد ًا للمملكة املتحدة ،منها االره��اب ،الأزم��ات الع�سكرية الدولية
واحل��وادث الطبيعية الكربى .واملراجعة  SDSRتت�ضمن تفا�صيل حول ال�شكل الذي
�سيُعطى للقوات امل�سلّحة الربيطانية للتعامل مع تهديدات نا�شئة و�أُخرى ميكن �أن تن�ش�أ
يف امل�ستقبل.و من ذلك� ،ضمان حماية املهمة يف افغان�ستان ،و التيقّن من �أن بروز اململكة
املتحدة و هي متلك قدرات دفاعية متما�سكة يف العام .2020
ووفق ًا للمراجعة ,ف���إن القوات امل�سلّحة الربيطانية للعام � 2020ستتمتع بقدرات
ق�صوى لتنفيذ تدخّ ل ثالثة �ألوية ,مع دعم بحري وجوي لي�صل حجم القوة �إىل حوايل
 30,000جندي� .أما يف ظروف �أُخ��رى� ,سيكون تدخل بريطانيا حم�صور ًا يف ن�رش قوة
من  6500جندي� .أُعلنت خطط يف متوز /يوليو � «( 2013إحتياطيون يف قوة امل�ستقبل
 )»2020من �أجل �إن�شاء قوة احتياط متكاملة ،بقوة �إجمالية قدرها نحو � 35,000شخ�ص
يف �صفوف القوات امل�سلّحة بحلول العام . 2018
ه��ذا يف ال��وق��ت ال��ذي يجري تنفيذ عملية ا���ص�لاح يف م�ضمار ال��دف��اع ،كما �أُعلنت يف
حزيران  /يونيو :2011
 �صالحيات ا�ضافية لر�ؤ�ساء القوات امل�سلحة، جمل�س دفاع ا�صغر و لكن اقوى، �إن�شاء قيادة جديدة للقوات امل�شرتكة، تركيز �أ�شد على �إمكانية حتمل الأعباء املالية، اتخاذ قرارات على نحو مت�سق.�إجمايل القوى الب�شرية العاملة 194,950 :من القوات النظامية (  1كانون الثاين/
يناير  )2018و  147,030مدني ًا دائم ًا وغري دائم (.)2016
القوات �شبه الع�سكرية :غري موجودة.
اخلدمة الإلزامية :القوات كلها من املتطوعني.
ميزانية الدفاع 36.0 :مليار جنيه (.)18/2017

القوات الربية

العديد( 119,470 :ابتدا ًء من  1ني�سان/ابريل � ,)2018سي�صبح ح��وايل 81,710
نظاميون �إ�ضافة اىل  2910غوركا 30.320 ،إحتياط� 4530 ،أ�شخا�ص �آخرون.

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 2.647 :تريليون دوالر (,)2018
دخل الفرد  41,602معدل النمو.)2017(% 1.4 -
امل��ي��زان ال��ت��ج��اري :ال������واردات  644.1م��ل��ي��ار دوالر,
ال�صادرات  455مليار دوالر.
امل��ي��زان��ي��ة :الإي��������رادات  730.2م��ل��ي��ار دوالر ,GDP
النفقات 780.3مليار دوالر ( GDPتقديرات .)2017

الدفاع

التنظيم العام:
يُ�رشف جمل�س الأمن القومي ( ,)NSCعلى جميع جوانب
أ�م��ن بريطانيا العظمى .وه��و ين�سّ ق ال���ردود على املخاطر
التي تواجهها اململكة املتحدة ,ويقيم تكامالً ,وعلى �أعلى
الدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021

�أمنوذج عربة على �سال�سل معدنية لقتال املُ�شاة  AJAX IFVحتمل برجاً من لوكهيدمارتن مع مدفع عيار  40ملم
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اململكة املتحدة
ال��ع��رب��ات ون��اق�لات اجل��ن��د امل��درع��ة781 :
عربة ووري���ر 880 ,عربة 004 ,432/FV - 430
عربة فوك�سهاوند (الت�سليم ج���ارٍ) 432 ،عربة
ما�ستيف 169 ,عربة ريدجباك 441 ,جاكال 398 ،
بانرث (عربات قيادة وارتباط) 71 .عربة كويوت،
 125عربة وولف هاوند.
املدفعية 166 :مدفع ًا خفيف ًا عـ  105ملم36 ,
راجمة �صواريخ  M270 B1.89مدفع ًا  ،AS90ع ـ
.155
عربات هند�سة م��درع��ة 33 :ت���روج���ان33 ،
تيتان (ج�سـ ـ ــور حممولـ ــة) 60 ،ترييي ـ ــر37 ،
عربـ ــة  3M، 10ع��رب��ات  REBS ، 92جمموعة

�أعلنت وزارة الدفاع الربيطانية عن م�شاركتها يف برنامج  BOXERللعربات املدرعة 8x8

التنظيم العام:
 مقر قيادة فيلق ناتو (فيلق ر ّد �رسيع) (�إن�سوورث) مقر قيادة فرقة اململكة املتحدة الأوىل ( يورك)  4مدرعان مقر قيادة فرقة اململكة املتحدة الثالثة (تيدورث اململكة املتحدة) � 3ألوية ميكانيكية مقر قيادة القيادة امل ُ�شرتكة للطوافات لواء هجوم جوّي مقر قيادة الدعم � 10ألوية مقر قيادة منطقة لندن مق ّر قيادة اجلي�ش� ،إ�سكتلندا مقر قيادة القوات الربيطانية� ،أملانيا مقر قيادة القوات«جي�ش »2020
مبوجب «جي�ش � ،»2020ستطر�أ تغيريات� ،أهمها �أن ق��وة ال��ر ّد ال�رسيع �ست�شكّل
جمموعة م��ن � 5أل��وي��ة ت��دخّ ��ل .وال��ق��وة القابلة للتكيف �ستت�ألف م��ن وح���دات نظامية
واحتياطية يف � 7ألوية مُ�شاة ق��ادرة على ت�أدية مهمات متعددة ،مبا فيها مهمات خارج
بريطانيا (حامية فوكالند ،حامية بروين ،حامية قرب�ص).
�أف����واج املدفعية (با�ستثناء الأف����واج التابعة ل��ل��واء ال��ه��ج��وم اجل���وي  16ول��واء
الكوماندو�س الثالث) متمركزة حتت �سيطرة لواء املدفعية الأول...
ووف��ق�� ًا ل��ـ ِ «جي�ش � ،»2020سي�ضع اجلي�ش الربيطاين النظامي على �أر���ض امليدان
(وحدات رئي�سية):
� 3أف��واج مدرعة� 3 ،أف��واج فر�سان مدرعة 6 ،كتائب مُ�شاة مدرعة 3 ،كتائب حركية
حممية ثقيلة ،كتيبتي هجوم ج��وّي 6 ،كتائب حركية حممية خفيفة 14 ،كتيبة �أدوار
خفيفة� 3 ،أف��واج مدفعية دعم قوة ال��ردّ ،فوجي مدفعية خفيفني ،فوج مدفعية هجوم
ج��وّي ،ف��وج مدفعية كوماندو�س ،فوجي �أنظمة جوية م�سيرّ ة ،ف��وج دف��اع ج��وي عن
املنطقة ،ف��وج دف��اع ج��وّي قريب ،ف��وج مراقبة وح��ي��ازة أ�ه���داف ،ف��وج هند�سة هجوم
جوّي� 3 ،أفواج طريان.
ه��ذا ،و�سيكون ق��وام �إحتياط اجلي�ش  30,000جندي م��درب ،و  8000جندي قيد
التدريب ،ويتوقّع �أن يحوي اجلي�ش املتكامل امل�ؤلف من  112,000جندي (82,000
نظامي و � 30,000إحتياط مدرب) قوة قابلة للن�رش مكوّنة من  74,000رجل.
املعدات:
دبابات القتال الرئي�سية :املجموع املتوفر  331دبابة قتال رئي�سية 227 ،ت�شالنجر،
75مركبة .CHARRV
عربات اال�ستطالع املدرعة� 654 :سيميتار.
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ج�سور دعم عام.
�أ�سلحة م/د موجهة :جافلني.
�أ�سلحة م/د MBT-LAW :اجلديدة.
الراجمات 63 :نظام  .MLRSيجري ��شراء
�صواريخ موجهة.
���ص��واري��خ م/ط 4 :وح����دات ن��ي�ران راب��ي�ير
� Standard C ، 3ستورمر�/ستار ���س�تري��ك5 ,
رادارات طريان �ضد �صواريخ بالي�ستية.
���س�َّي�ة) ب�لا ط���يّ���ار54 :
ال��ط��ائ��رات (امل���� رَّ
طائرةوات�ش كيرب 34 ،نظام ًا دزرت هوك 324 ،3
بالك هورنِت م�صغرة.

قيادة الطوافات امل�شرتكة:
العديد 8000 :ويشمل االحتياط.
املجموع 22:مريلني - 36 ,غازيل (يتم حت�سينها لتخدم لغاية العام 21 ,)2025
لينك�س � 11 ,سي كينغ 60 ,ت�شينوك 23 ,بوما  66 ،طوافة �أبات�شي  AH Mk1, 5دوفان
 AS 365، 8طائرات بِل  ،212طائرة اي�سلندر وطائرة ديفندر.

البحرية

العديد 1(38,520 :كانون الثاين /يناير  .)2018منها  32.450نظاميني  ،و  3690يف
االحتياط.
الأ�سطول:
حامالت الطائرات:
حاملتان جديدتان فئة امللكة �إليزابيت ,و�سيتم ت�سليم �إح��داه��م��ا يف ال��ع��ام 2017
والأخرى يف العام .2020
املدمرات (�صواريخ موجهة):
 6تايب  45فئة ديرينغ.
الفرقاطات:
 13تايب �« 23أيرن ديوك».
مالحظة :فئة فرقاطات جديدة (تايب � )26ستحل ,يف نهاية الأمر ,حمل الفرقاطات,
تايب  23بعد العام  .2020قيد التطوير نظام ال�صاروخ �سطح  -جو البحري �سي �سبتور
لتجهيز الفرقاطات تايب � 23إبتدا ًء من العام  ،2016وتايب  26يف امل�ستقبل.
غوا�صات نووية الدفع حاملة لل�صواريخ البالي�ستية:
 4من فئة فانغارد.
مالحظة :كل غوا�صة فانغارد قادرة من الناحية التقنية على حمل ما جمموعه 192
ر�أ�س ًا (� 16صاروخ ترايدنت  ,2كل واحد جمهّز بـ  12مركبة عودة ذات ر�ؤو�س متعددة
م�ستقلة الأه��داف  ,)MIRVولكن الغوا�صات تنت�رش مع ما ال يزيد على  40ر�أ�س ًا فقط.
يبلغ املخزون احلايل الفعلي واملتاح عمالني ًا  120ر�أ�ساً .و �سيبد�أ وقف ا�ستخدام فانغارد
االوىل يف العام .2030
الغوا�صات النووية الدفع:
 4فئة ترافلغار.
 4+3فئة �أ�ستيوت.
القوات الربمائية:
�سفينتا حو�ض �إنزال فئة �ألبيون.
� 3سفن �إنزال فئة «باي» (.)Bay
 10زوارق �إنزال .LCU MK10
 12زورق �إنزال عربات و�أفراد.
 4زوارق �إنزال ذات و�سادات هوائية.
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�ستن�ضم  8فرقاطات فئة � ASWإىل �سالح البحرية الربيطانية منت�صف العام  2020كما �سيتم بناء �أربع غوا�صات فئة
 Dreadnoughtلتح ّل مكان غوا�صات Vanguard

 23زورق للإغارات.
� 4سفن نقل ذاتية التحميل والتفريغ فئة .POINT
قوات حرب الألغام:
� 6سفن ك�سح �ألغام من فئة هانت.
� 7سفن �صائدات �ألغام ذات دور واحد من فئة �سانداون.
القوات اخلفيفة:
زورقا دورية عمالنية فئة ريفر بات�ش ( .1طوافة).
 2زوارق دورية عمالنية فئة ريفر بات�ش ( 2طوافة).
 16زورق تدريب من فئة �آرت�رش.
قطعتان للدورية ال�رسيعة فئة �سيميتار.
 3زوارق دورية فئة �آيلند.
قطع م�ساعِ دة رئي�سية:
� 5سفن �صهاريج (منها  9فئة � )WAVRسفينة وقود م�ساعدة� ,سفينتا دعم� ,سفينة
�إ�صالح �أمامية� ,سفينة تدريب طريان وا�ستقبال �إ�صابات� .سفينة تدريب على الطريان
(ك��ل ه��ذه �سفن م�ساعدة للأ�سطول امللكي) .وبالإ�ضافة �إىل البحرية امللكية و�سالح
ال�سفن امل�ساعدة يف الأ�سطول امللكي.
مالحظة :حتت الطلب � 4سفن �صهاريج  37000طن جديدة (فئة تايد) من �صنع كوريا
اجلنوبية ( .)DSMEوهي �ستحل حمل �سفن ال�صهاريج روفر و  LEAFبنهاية العام
.2018
طريان البحرية:
�رسبا ط��واف��ات ح��رب �ضــد الغوا�صات/هجومية �ضد �سفن ال�سطح (ط��واف��ات
الدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021

لينك�س) ،و�رسب وايلد كات ،و� 4أ�رساب م�ضادة
للغوا�صات بـ  30طوافة مريلني . HM Mk 2
� 8أ����س��راب ط���واف���ات م���ؤل��ف��ة م���ن ���س��ي كينغ
 .Mk7و�ست�سلَّم مهمة الإن��ذار امل ُبكر اجل��وّي �إىل
الطوافات مريلني .HM 2
� 5أ��س�راب تدريب طواقم�� :سرب منها يت�ألف
م���ن م�يرل�ين و���س�رب ي��ت���أل��ف م��ن لينك�س Mk8
و��سرب من � 4سوبر كينغ �إي��ر و�رسبان ي�ضمّان
غروب تيوتر و�رسب �سكوِريل.
�رسب بحث و�إنقاذ ي�ضم  5طوافات �سي كينغ
� .Mk7ست�صبح م�س�ؤولية البحث والإنقاذ مُلقاة
على عاتق دائرة النقليات ب�أ�سطول من  11طوافة S
 -92و  11طوافة .AW 189
مالحظة :ق��ي��د ال��ط��ل��ب  28ط��واف��ة AW 159
وايلد كات هجومية لتحل حمل الطوافات لينك�س
 .HM8ودخلت اخلدمة يف العام  2015ب�إ�سم وايلد
ك��ات ِ�( HMِ A2أو  .)HMA MK2والربنامج
هو جهد م�شرتك للإقتناء ،يرى �أي�ض ًا ��شراء 34
ط��واف��ة ل��ط�يران اجلي�ش ( )AACللإ�ستطالع
ال��ق��ت��ايل ( )AH1و  4ل��ل��ب��ح��ري��ة .ودخ��ل��ت AH1
اخلدمة يف العام  2014لتح ّل حم ّل لينك�س ،AH7
بينما يتوقّع �أن تبقى الطوافات  AH9Aالـ  22يف
اخلدمة حتى العام  2018على الأقل.
وقّعت مذكّرة تفاهُم مع فرن�سا ت�ؤكد تطوير ًا
مُ�شرتك ًا وطلبيات مُ�شرتكة �أي�ض ًا تتعلّق ب�صاروخ
مُ�����ض��اد لل�سفن ُي��ط�� َل��ق م��ن ط��واف��ة ،وي��ح�� ّل حم�� ّل
ال�صاروخ احلايل هاربون .وثمة �صاروخ خفيف
يجري تطويره مبوجب برنامج وطني موازٍ.
م�شاة البحرية:
 3كتائب كوماندو�س م�شاة بحرية
فوج مدفعية ميدان خفيفة
فوج لوجي�ستي
فوج هند�سة
�رسب هجوم (طائرات  BVS 10فايكينغ).
ق��وة ط��واف��ات ك��وم��ان��دو���س ( � 11سي كينغ،
وطوافات لينك�س).
جمموعة حماية ا أل���س��ط��ول (م�شاة البحرية
امللكية).

�أهم القواعد:
ديفونبورت ,فا�سلني ,بورت�سماوث .حمطات طريان البحرية :كولدروز ,يوفيلتون.

�سالح اجلو

العديد :حوايل �( 36.960أول فرباير .)2018زائد ًا  2.700يف االحتياط ( 2110حتت
التدريب).
التنظيم العام:
تعمل جميع موجودات �سالح اجلو حتت قيادة جوية واحدة .ت�ؤمّن � 9أجنحة حمالت
جوية الإطار التنظيمي لعمليات احلمالت الع�سكرية.
مالحظة :الأرق���ام املبينة �أدن���اه تتعلّق بالأ�سطول العمالين املطلوب لك ّل �رسب.
وا ألع��داد الفعلية للطائرات اخلا�صة بكل �رسب .و�ستتفاوت يف حاالت كثرية لأ�سباب
متعددة.
جممل الطائرات:
الق�صف /الهجوم/اال�ستطالع� 9 :أ�رساب ي�ضم كل واحد منها  12طائرة تورنيدو
.GR4/GR4A
مالحظة� :أُعيد يف العام  2016ت�شكيل �رسبني جرى حلهما يف �أوائ��ل العام ،2014
ليكونا �أوّل وحدة خط �أمامي بريطانية معتمدة على طائرات .F - 35 B
الإنذار املبكر املحمول جواً� :رسب من  6طائرات � E3-Dسنرتي.
اال�ستطالع ال�سرتاتيجي� :رسب (مزود بـ  3طائرات بطائرات � , RC - 135رسب
ي�ضم  5طائرات �سنتينل ( RMK1نظام �أ�ستور)؛ �رسب من  10طائرات م�سيرَّ ة من طراز
ريرب � ،MQ-9رسب من  6طائرات �سوبر كينغ �إير �شادو.
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نظام الطائرة دون طيّار� MQ-98 protector UAVسين�ضم �إىل �سالح اجلو الربيطاين

مبكر منرود�/سنرتي � /R1سنتينل و�رسب من  3طوافات �سي كينغ.
النقل و إ�ع��ادة التزود بالوقود� 3 :أ��س�راب من  24طائرة  C - 130Jهريكوليز.
طائرات التدريب:
�رسب ي�ض ّم  8طائرات  C-17غلومبا�سرت 3؛ �رسب ي�ضم  10طائرات  VC-10C1Kو5
 19طائرة فاير فالي M260؛ طائرات توكانو T 1؛  7طائرات كينغ �إي��ر B200، 8
طائرات VC-10K3/K4؛ �رسب ي�ضم  9طائرات تراي�ست ـ ـ ــار �( K1/KC/C2أنظر
طائرات تيوتر HT؛  7طائرات غريفني؛  27طائرة �سكوِريل؛  28طائرة هوك؛  3طائرات
املالحظة) �سـ ـ ـ ــرب ي�ض ــم  5طائـ ـ ــرات  ,BAe 125 CC3وطائرت ـ ـ ــي BAe 146 CC2
غريفني للتدريب على البحث والإنقاذ.
وطائرت ـ ــي ،BAe 146CC3و 3طوافات  A109باور.
مالحظة :طُ لبت حتى الآن  184طائرة تايفون ( 55طائرة تران�ش  89 ،1تران�ش ،2
�رسب من طائرات فوياجر و�آخر من طيارات  C-130Jهريكوليز.
 40تران�ش  )3ولكن الطائرات الـ  24الأوىل من الدفعة الثانية املخ�ص�صة ل�سالح اجلو
طوافات الدعم� 3 :أ��سراب من طوافات ت�شينوك  HC 4 (23طوافة) و HC 4A (6
الربيطاين حُ ولت �إىل العربية ال�سعودية ،لن يُ�ستعا�ض عنها بطلبات جديدة و�ست�سحب
طوافات) و  HC5 (8طوافات) .وهناك  14طوافة ت�شينوك أُ�خ��رى (� )HC6ستدخل
طائرات تران�ش � 1إبتدا ًء من العام .2016و�سيجري �سحب �أ�سطول تورنيدو بكامله
اخلدمة.
مع حلول �آذار/م��ار���س  . 2019واململكة �رشيكة من امل�ستوى الأول يف برنامج املقاتلة
�رسبان من  22طوافة مريلني؛ و�سيت ّم ح ّل هذين ال�رسبني ب�سبب حتويل طوافاتهما
ال�ضاربة امل�شرتكة  ,F-35وثمة نية حليازة  48طائرة  F-35Bتقوم مبهماتها انطالق ًا
�إىل البحرية ،لكن رمبا �سيُعاد �أحدهما �إىل العمل بعد تزويده بطوافات ت�شينوك.
من �سفن و من قواعد برية� ،إبتدا ًء بـ  14طائرة.
�رسب (للبحث والإنقاذ �أي�ضاً) من  3طوافات غريفني .HAR2
واختريت  14طائرة �إيربا�ص  ( 200-330فويجر) لتح ّل حم ّل الطائرات VC-10
طوافات البحث والإنقاذ� :رسبان ي�ضمان  8طوافات �سي كينغ .ورف من طوافتي
(�سُ حبت كلها يف العام  )2013وتراي�ستار ,وحتت الطلب  22طائرة نقل  A400Mلتح ّل
�سي كينغ.
حم ّل الطائرات .C - 130
طائرات حمولة ملهمات عمالنية:
ك��ان متوقع ًا ان يت ّم �سحب �أ�سطول املراقبة الأر�ضية �سنتينل يف نهاية ن�رشها يف
�رسب من  29طائرة تورنيدو GR4؛ �رسب من  19تايفون F2/T/T1A؛ �رسب �إنذار
�أف��غ��ان�����س��ت��ان ،ول��ك��ن �أُع���ي���د ال��ن��ظ��ر يف ه��ذا
ال��ق��رار .ح�� ّول��ت  3ط��ائ��رات �صهريج KC -
� 135إىل ط��ائ��رات ا�ستخبارات �إ���ش��ارة RC
 )- 135(SIGINTعلى �أن تكون الطائرة
الأُوىل منها يف اخل��دم��ة بحلول ال��ع��ام 2014
وتليها الطائرتان الأُخريان يف .2017
وف���ق��� ًا ل�برن��ام��ج ن��ظ��ام ال��ق��ت��ال اجل����وّي
امل ُ�ستقبلي ،هناك ات��ف��اق م��ع فرن�سا ي�شمل
و���ض��ع درا���س��ات ج���دوى مُ�شرتكة يف جمال
�أن��ظ��م��ة ق��ت��ال ج��وي��ة م�����س�ّيررّ ة (.)UCAS
ويتوقّع �إ�ستناد الربنامج على طائرة �رشكة
 BAE Systemsامل�سمّاة تاراني�س.
ال���ق���واع���د اجل���وي���ة :ال������درغ������روف,
�أك��ت�روت��ي�ري ,ب��ن�����س��ون ,ب���راي���زن���ورت���ون,
ك��ول��ت�����ش��ي��ل ,ك��ون��ن��غ�����س��ب��اي ,ك��وت�����س��م��ور,
ك��ران��وِل ,هونينغتون ,كينلو�س ,ليمينغ,
ل���ي���وت�����ش�رز ,ل��ي��ن��ت��ون��ن � -أون  -او�����س,
لو�سييماوث ,لينيهام ,مارهام ,نورث هولت,
�أوديهام� ,سنت �أتان� ,سنت موغان� ,شوبري,
(م��در���س��ة ط��ي�ران ط���واف���ات دف��اع��ي��ة ثالثة
�إحدى مُقاتالت  F-35Bيف القاعدة البحرية  Beaufortيف والية كارولينا اجلنوبية الأمريكية مع  150عن�صر من البحرية امللكية
فروع) فايل ,وادينغتون ,ويرتينغ ,وايتون.
الربيطانية للتدرّب على هذه الطائرة
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الرنوج

الرنوج

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 364.5 :مليار دوالر ( ,)2016دخل الفرد  69,400دوالر,
معدل النمو احلقيقي .)2016(% 1.1
امليزان التجاري :ال����واردات  73.6مليار دوالر ,ال�����ص��ادرات 88.8مليار دوالر
(.)2016
امليزانية :الإي���رادات  200.6مليار دوالر ,النفقات  189.4مليار دوالر (تقديرات
.)2016

الدفاع

ر�أ�س الدولة:
امللك هارالد اخلام�س

رئي�سة الوزراء:
�إيرنا �سولربغ
وزارة الدفاع:

رئي�س الدفاع :اجلرنال
�إريك كري�ستوفري�سن

وزير الدفاع:
فرانك بايك هان�سن

Ministry of Defence
Myntgata 1, Oslo
P.O. Box 8126 Dep
0032 Oslo, Norway
Tel: +47 23 098000
Fax: +47 23 096075
E-Mail:postmottak@fd.dep.no

مقر القوات امل�سلحة:
Defence Staff Norway
Myntgata 1,Oslo
Postboks 800
Postmottak 2617
Lillehammer
Norway
Tel : +47 23 098000
Fax: +47 23 096757
E- Mail: forsvaret@mil.no

بيانات عامة
اال�سم الر�سمي :مملكة الرنوج (.)Kongeriket Norge
امل�ساحة 385,186 :كلم % 38 ,2مناطق مفتوحة % 37 ،غابات� % 3 ،أرا�ض زراعية،
� % 22أنواع �أُخرى.
ال�����س��واح��ل :ال�ب�ر ال��رئ��ي�����س��ي (ال ي�شمل
اخللجان)  2532كلم ,جزر  71,963كلم.
املطالب البحرية :امل��ي��اه الإق��ل��ي��م��ي��ة 12
مي ًال بحرياً ,املنطقة املجاورة  24مي ًال بحرياً,
امل��ن��ط��ق��ة االق��ت�����ص��ادي��ة احل����صري��ة  370كلم,
اجل��رف القاري 200ميل بحري �أو حتى عمق
اال�ستغالل.
ال�سكان 5.46 :مليون ( ,)2021معدل النمو
ال�سكاين  ,)2017(% 1.01غالبية ال�سكان من
النورديني مع �أقلية من ال�ساميني.
ال��دي��ن %77.2 :ل��وث��ري��ون �إجن��ي��ل��ي��ون,
 %5.8ديانات م�سيحية غري حم���ددة2.2 % ,
م�سلمون % 2.1 ،ديانات �أُخ��رى % 12.6 ،غري
معروفني /غ�ير م�سجّ لني �أع�ضاء يف جماعة
دينية.
اللغة :ال�نروج��ي��ة (ر�سمية) ,م��ع �أقليات
تتكلم ال�سامية.
ن�سبة املتعلمني.%100 :

التنظيم العام:
مبوجب الد�ستور امللك هو القائد العام للقوات امل�سلحة.
تقوم وزارة الدفاع ب�صوغ �سيا�سة ال�نروج الأمنية والدفاعية ,وت�ضع اخلطوط
التوجيهية الرئي�سية لكامل �أن�شطة ال��ق��وات امل�سلحة .وق��د �أ�صبح رئي�س الدفاع
( )CHODووظائفه الع�سكرية/ال�سرتاتيجية ج��زء ًا من وزارة الدفاع؛ و ّمت �إن�شاء
�أرك��ان دف��اع �صغرية لدعم رئي�س ال��دف��اع ,ال��ذي له �إم��رة �شاملة على جميع العنا�رص
الواقعة �ضمن نطاق م�س�ؤوليته ,وه��ذه �سلطة ميار�سها مبا�رشة على �أرك��ان رئي�س
الدفاع ومقار القيادة الوطنية امل�شرتكة .كما �أن رئي�س الدفاع م�س�ؤول عن التخطيط
الع�سكري البعيد املدى وعن مقرتحات تتعلق مب�سودة امليزانية �ضمن جمال م�س�ؤوليته.
مالحظةّ :مت يف ت�رشين الثاين/نوفمرب � 2009صوغ املفهوم ال�سرتاتيجي اجلديد,
امل�سمى «القوة املقتدرة» ,ويف �آذار/مار�س � 2012صيغت اخلطة الطويلة املدى .وهي
تهدف �إىل �إن�شاء ق��وات دفاعية فعالة ومكيفة لال�ستجابة للظروف اجليوبولوتيكية
املتبدلة وللم�ستجدات من متطلبات املجتمع احلديث .وقد �أعطيت �أهمية خا�صة لثالثة
جم��االت ه��ي :الأهمية ال�سرتاتيجية لأع���ايل ال�شمال ,وامل�شاركة يف عمليات متعددة
اجلن�سيات لدعم ال�سالم �ضمن �إطار الأمم املتحدة ,وموا�صلة تهيئة وحتديث القوات
امل�سلحة.
بعد نهاية احلرب الباردة ,م ّر املفهوم الدفاعي ال�شامل الرنوجي مبرحلة حتديث,
نتيجة تغيريات يف البيئة الأمنية .والعن�رص الأ�سا�سي يف هذا املفهوم هو الدعم املدين -
الع�سكري املتبادل وكذا التن�سيق فيما بينهما.
ي�شمل اتفاق الهيكليات ال�شمالية للدفاع الداعم ،ال��ذي ي�ضم ال��دمن��ارك ،وفنلندا،
واي�سلندا ،والرنوج ،وال�سويد ،تعاون ًا على احلفاظ على القدرات العمالنية وتطويرها.
وكذلك رفع م�ستوى الكفاءة لقاء التكلفة.
القوى الب�شرية العاملة :نحو  23,000زائد ًا  9000جمند و  5000مدين ,و�سي�صبح
العديد حوايل  75,000عند التعبئة.
اخلدمة االلزامية� 12 :شهر ًا (للرجال والن�ساء).
ميزانية الدفاع :نحو  6مليارات دوالر (ميزانية .)2017

القوات الربية

العديد( 8800 :منهم � 4300ضابط و�ضابط �صف  ،وجنود حمرتفون 4500 ،جمنّد
يتلقّون تدريب ًا �أولياً.

�إختارت الرنوج نظام املدفع ذاتي احلركة  K9 SPعيار  155ملم �إنتاج جنوب �أفريقيا
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الرنوج

�إ�شرتت الرنوج  14طوافة  NH-90للعمل من على الفرقاطات و�سفن حر�س ال�شواطىء

التنظيم العام:
القدرات العمالنية:
 لواء ميكانيكي م�ستقل. مقر قيادة لواء كتيبتا مُ�شاة ميكانيكيتان كتيبة مدرعة خفيفة كتيبة �إ�ستطالع كتيبة �إ�شارة كتيبة مدفعية كتيبة هند�سية كتيبة لوجي�ستية كتيبة طبية �رسية �رشطة ع�سكرية حر�س امللك (كتيبة م�شاة م�ؤللة) حر�س حدود (على احلدود الرنوجية  -الرو�سية) -قيادة قوات خا�صة

وهناك �أي�ض ًا عدد قليل من وحدات الدعم.
مالحظة :تو�صلت ال��دمن��ارك وفنلندا و�أي�سلندا
وال�ن�روج وال�سويد �إىل ات��ف��اق لتنظيم ل��واء م�شرتك
لعمليات متعددة اجلن�سية بتفوي�ض من الأمم املتحدة.
املعدات:
دبابات القتال الرئي�سية 48 :ليوبارد .2A4 NO -
عربـــات القـتال ون��اق�لات اجلند41 + 103 :
عربة �( ,CV-9030Nأنظر املالحظة)  200عربة M-
�( ,113أنظر املالحظة)74 ،عربة باتريا �سل�سلة XA
مدولب ــة لنق ـ ــل اجلنـ ــد 24 .عربة دينغو  170 .2عربة
� ( 4/LAV/3أنظر املالحظة).
املدفعية 12 :مدفع  M-109A3GNع��ـ  155ملم
ذاتية احلركة.
�أ�سلحة م/د M72 :لو.
�أ�سلحة م/د موجهة 60 :جافلني.
مالحظة :يجري حتديث �أ�سطول  CV - 90و�رشاء
 41ع��رب��ة �أُخ�����رى ل��ت��ح�� ّل حم��ل  .M - 113و�سينتج
امل�رشوع  74عربة م�شاة قتالية و  15عربة قيادة ،و 16
عربة هند�سة ،و 16عربة متعددة الأدوار ،و 21عربة
ا�ستطالع و عربتني لأغرا�ض التدريب.

البحرية

العديد .3800 :وي�صبح  4500عند التعبئة.
التنظيم العام:
البحرية الرنوجية امللكية ت�شمل الأ�سطول وحر�س ال�سواحل الرنوجيني ,وهناك
�أي�ض ًا قيادة قوات خا�صة بحرية وقيادة �إزال��ة �ألغام وقيادة غوا�صني وقيادة جوالة
�ساحلية.
الأ�سطول (القدرات العمالنية):
الفرقاطات:
 5فئة فريدتيوف نان�سن .
الغوا�صات:
 6من فئة أ�ُوال.
قوات احلرب ال�ساحلية:
 6فرقيطات من طراز .SKJOLD
قوات حرب الألغام:
 3فئة �أوك�سوي لقن�ص الألغام.
 3فئة �ألتا لك�سح الألغام.
م�لاح��ظ��ة :ق��ي��د ال��ط��ل��ب  14ط����واف����ة NFH-90
متعددة املهمة خلدمة الفرقاطات اجل��دي��دة وحر�س
ال�سواحل،وبد�أ الت�سليم.
قيد الإن�شاء �سفينة دعم لوج�ستي ذات �إزاحة تبلغ
 18,000ط��ن ،ويتوقّع �أن يت ّم ت�سليمها و�سط العام
.2018
حر�س ال�سواحل:
ه��و ج���زء م��ن ���س�لاح ال��ب��ح��ري��ة .ي�����ش��غّ��ل ن��ح��و 800
�شخ�ص بني جمندين وموظفني مدنيني ,وهو منظم يف
�رسبني .ي�ستخدم حالي ًا �سفينة كا�سحة جليد وحاملة
طوافات �سفالبارد م��زودة بطوافة ,و� 3سفن حاملة
طوافات من فئة ن��وردك��اب� ,سفينة قاطرة يف مهمات
دوري���ة (هار�ستاد) 3,قطع حميطية 5 ,قطع دوري��ة
�ساحلية ,طائرتي ا�ستطالع بحري �أوري���ون 2P-3
ملهمات الدورية ال�ساحلية (يقودها طيارون تابعون
ل�سالح اجلو).
�أهم القواعد البحرية:
هاكون�سفرن (برغن) ,رام�سوند� ,سورتالند.

�سالح اجلو

و�صلت �أول ثالث مُقاتالت � F-35Aإىل قاعدة  Orlandوان�ضمت �إىل �سالح اجلو الرنوجي يف ت�شرين الثاين/نوفمرب 2017
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العديد 2600 :ت��ق��ري��ب�� ًا يف زم���ن ال�سلم (ومنهم
مدنيون).
الدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021

الرنوج  -النم�سا
التنظيم العام:
حمطتان جويتان رئي�سيتان و 3حمطات ج��وي��ة ,وم��رك��زان للمراقبة والإب�ل�اغ,
ومركز تدريب ,و�أكادميية ل�سالح اجلو الرنويجي.
املقاتالت� 3 :أ��سراب مقاتالت/دفاع ج��وي� /ضد ال�سفن ,تتـ�ألف من  55طائرة
.F-16 A/B
�ضد الغوا�صات/دورية بحرية� :رسب من  4طائرات �أوري��ون  ,P-3Cوطائرتَي
 P-3Nملهمات حر�س ال�سواحل.
ا إلن��ذار املبكر�� :سرب من  3فالكون � C20 (2إن���ذار مبكر ,طائرة للتفتي�ش ونقل
ال�شخ�صيات).
النقل� :رسب واحد من  4طائرات . C-130 J
الطوّافات� :رسبان يت�ألفان من  18طوافة بل � ,412SPرسب للبحث والإنقاذ يت�ألف
من � 12سي كينغ �( MK43أنظر املالحظة)� ,رسب حر�س ال�سواحل م�ؤلف من  5طوافات
.NH-90وجتري �إعادة تنظيمه لت�شغيل الطوافات  NFH-90خلدمة البحرية �إ�ضافة
�إىل حر�س ال�سواحل.
طائرات التدريب� 15 :ساب �سافاري.
�صواريخ م  /ط :بطاريتا �صواريخ نا�سام�س فاعلة تت�ألف كل منهما من  3وحدات
�إطالق و 9قواذف يف كل منها  6خاليا.
�أهم القواعد :اندويا ,باردوفو�س ,بودو ,غاردرمون ,رايج� ,سوال � ,أورالند.
مالحظة :ثمة خطة ل�رشاء  52طائرة  F-35Aاليتيننغ  2لإحاللها حمل الطائرات
� F-16إبتدا ًء من العام .2017و�أجيز حتى الآن احل�صول على  28طائرة .قيد الطلب
 16طوافة  AW 101لأغرا�ض البحث والإنقاذ يف خمتلف الظروف اجلوية ،ولتح ّل حم ّل
الطوافات �سي كينغ � .MK 43سيبد أ� الت�سليم يف العام  2017و�سي�ستم ّر حتى العام 2020
�ضمناً.
يف ت�رشين الثاين/نوفمرب  ،2012وقّعت ال��دامن��ارك وفنلندا و�أي�سلندا وال�نروج
وال�سويد اتفاق ًا لت�شغيل �أ�سطول مُ�شرتك من طائرات النقل .كما وقّعت ال�نروج مع
دول �أوروبية عدّة ر�سالة نوايا يف  19ت�رشين الثاين/نوفمرب  2012لتقوم مع ًا ب�رشاء
وت�شغيل �أ�سطول من طائرات �صهريج.
احلر�س الداخلي:
العديد :يف زمن ال�سلم :نحو 600؛ قوات الرد ال�رسيع 3000؛ قوات الحقة .42,000
واحلر�س الداخلي البحري منظم يف  4قيادات متحركة وقوات رد �رسيع و 17منطقة
تعزيز وحدات الرد ال�رسيع.
واحلر�س الداخلي اجل��وي منظم يف  8وح��دات م��زودة مب��وارد للدفاع عن حمطات
جوية.
املعدات :الرب :كارل غو�ستاف عـ  84ملم M72 ,لو ,ر�شا�شات ثقيلة باريت عـ 12.7
ملم.

النم�سا

بيانات عامة
اال�سـم الـر�ســمي :جـمـهـوريـة النم�سا (.)Republik Osterreich
امل�ساحة 83,858 :كلم � %18 ,أرا� ٍ��ض زراعية %24 ,مروج وم��راعٍ  %15 ,خمتلف,
 %38غابات %1 ,م�سطحات مائية داخلية.
ال�سواحل :ال �سواحل.
ال�سكان 9.1 :مليون ( ,)2021معدل النمو ال�سكاين ال�سنوي (% 0.51تقديرات
 .)2016ال�سكان  %98من�ساويون؛  %2كروات؛ و�سلوفانيون و�آخرون.
الدين %73 :كاثوليك %4 ,بروت�ستانت %4 ,م�سلمون وديانات �أخرى.
اللغة :الأملانية.
ن�سبة املتعلمني.%100 :
2

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 405.1 :مليار دوالر (تقديرات  47,000 ,)2015دوالر معدل
دخل الفرد ال�سنوي ,معدل النمو احلقيقي .)2015( %0.9
امليزان التجاري :ال���واردات  140مليار دوالر ؛ ال�صادرات  142.9مليار دوالر
(.)2015
امليزانية :ا إلي���رادات  189.1مليار دوالر؛ النفقات  193.1مليار دوالر (تقديرات
.)2015
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ر�أ�س الدولة:
الرئي�س االحتادي
�ألك�سندر فان دربيلني

امل�ست�شار االحتادي:
�سيب�ستيان كورز

وزيرة الدفاع:
كلوديا تانر

عنوان وزارة الدفاع:

رئي�س الأركان العامة:
اجلرنال روبرت بريغر

Federal Ministry of Defence
Rossauer Lände 1
A - 1090 Wien
Austria
Tel:+43 -50201- 0
Fax:+43 -50201- 17041
E-mail: posteingang@bmlvs.gv.at

الدفاع
الرئي�س االحتادي هو القائد العام للقوات امل�سلحة النم�سوية .وزير الدفاع ميار�س
القيادة وال�سيطرة ورئي�س االركان العامة هو امل�ست�شار االول للوزير يف جميع امل�سائل
الع�سكرية لتخطيط القيادة العمالنية ,وميثل القيادة الع�سكرية للقوات امل�سلحة.
الوثيقة الأ�سا�سية ل�سيا�سة الأم��ن النم�ساوية هي �سرتاتيجية الأم��ن التي وافق عليها
املجل�س الوطني يف متوز/يوليو  ،2013والتي تقوم على م��ب��ادىء ع��دة ،تتجدد على
�أ�سا�سها مهمات القوات امل�سلّحة بـ  :الدفاع الوطني ومهمات امل�ساعدة ،والإغاثة عند
وقوع كوارث ،و�إدارة �أزمات دولية.
القـوى الب�شرية العاملة :العدد الأق�صى يف زمن احلرب  ،55,000والعدد يف زمن
ال�سلم يتفاوت وفق دورة التجنيد الإلزامي ،لكنه توقف منذ �أواخ��ر العام  2012عند
الرقم  ,25,000جندي ،منهم  9,000من املجندين.
اخلدمة الإلزامية� 6 :أ�شهر ,تليها فرتة � 6أعوام يف االحتياط.
ميزانية الدفاع 2,392 :مليون يورو (.)2016

القوات الربية

العديد.)12.006( 12000:
التنظيم العام:
هناك ت�سع قيادات ع�سكرية �إقليمية و� 4ألوية كما يلي:
لواء امل�شاة ال�ساد�س (جبلي) :كتيبة �أركان 3 ,كتائب م�شاة ,كتيبة هند�سة قتالية.
لواء امل�شاة ال�سابع :كتيبة �أرك��ان 2 ,كتائب م�شاة ,كتيبة هند�سة قتالية ,كتيبة
مدفعية /ا�ستطالع.
لواء امل�شاة امليكانيكي الثالث :كتيبة �أركان مدرعات ,كتيبة مدرعات ,كتيبة م�شاة
ميكانيكية ,كتيبة م�شاة ,كتيبة مدفعية/ا�ستطالع مدرعة ,كتيبة هند�سة.
لواء امل�شاة امليكانيكي الرابع :كتيبة �أرك��ان مدرعة ,كتيبة مدرعة ,كتيبة �رشطة
ع�سكرية ,كتيبتا م�شاة ميكانيكية ,كتيبتا م�شاة ,كتيبة مدفعية /ا�ستطالع مدرعة.
تت�ألف قوات العمليات اخلا�صة من جمموعة للمهمات اخلا�صة.
املعدات:
دبابات القتال الرئي�سية 40 :ليوبارد . 2A4-
ناقالت اجلند املدرعة 78 :عربة باندور 112 ,عربة �أوالن 20 .دينغو  12 ,2دينغو
( NBC/2حممية من �أ�سلحة الدمار ال�شامل) 9 ,عربات دينغو متو�سطة 38 ،عربة
.LMV
املدفعية 30 :مدفع هاوتزر  M-109ِِA5ÖEعـ  155ملم ذاتية احلركة.
مدافع الهاون 120 :عـ  120ملم.
�أ�سلحة م/د موجهة 200 :بال ( 2000بيل).
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النم�سا  -هنغاريا

ر�أ�س الدولة:
الرئي�س يانو�س �آدر

وزير الدفاع:
الكولوني��ل املُتقاع��د
تيبور بنكو

رئي�س الوزراء:
فكتور �أوربان
وزارة الدفاع:

لدى القوات اجلوية النم�ساوية  15مُقاتلة يوروفايرت  EuroFighterملهمّات مُراقبة
�أجواء الدولة

�سالح اجلو

العديد.)2.979( 3000 :

التنظيم العام:
�سالح اجلو جزء من قيادة القوات امل�شرتكة ويت�ألف من قيادتني على م�ستوى لواء:
قيادة الطريان وقيادة مدر�سة الدفاع اجلوي.
املعدات:
املقاتالت EF-2000A 15 :تايفون (تران�ش  ،1بلوك .)5
التدريب 22 :طائرة �ساب  12 ,105OEتريبوتريرن . PC-7
النقل 3 :طائرات  C - 130Kهريكوليز 8 ،طائرات .PC- 6B
الطوافـات 9 :بالك هوك  11 ,S - 70Aبل كيوا ( OH-58Bم�سلحة) 23 ,طـوافة AB
 24 ,-212طوافـ ــة �ألويـ ــت.SA-316. 3 -
املدافـع م/ط 24 :م مدفع  M -65عـ  35ملـم مع � 30سكاي غارد (نظام �إدارة نريان) ,
� 24صاروخ مي�سرتال �سام .
وو�ضعت
مالحظة� :سيت ّم احل�صول على � 6أنظمة جوّية م�سيرّ ة من طراز تراكر ِ .
خطط ل�رشاء  3طوافات بالك هوك �إ�ضافية من الفائ�ض الأمريكي .وقيد الطلب نظام
رادار للدفاع اجلوي � ES RAT31 DL/Mسيليك�س.

هنغاريا
بيانات عامة

اال�سم الر�سمي :جمهورية هنغاريا (املجر) (.)Magyar Koztarsasag
امل�ساحة 93,023 ,69:كلم� %57 ,2أرا� ٍ���ض زراع��ي��ة%14 ,م����روج وم���راعٍ %18 ,
غـابــات� %11 ,أنواع �أُخرى.
ال�سواحل :ال �سواحل.
ال�سكان 9.63 :م�لاي�ين (مت����وز /ي��ول��ي��و  ,)2021م��ع��دل ال��ن��م��و ال�����س��ن��وي 3.2-
(%تقديرات  %97.7 ,)2017من ال�سكان جمريون %1.4 ,غجر� %0.3 ,أمل��ان%0.1 ,
�سلوفاك %0.1 ,كروات و رومان.
الدين %67.5 :كاثوليك %20 ,كالفينيون %5 ,لوثريون %7.5 ,ملحدون وغريهم.
اللغة %98.2 :املجرية %1.8 ,لغات �أخرى.
ن�سبة املتعلمني.%99 :

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 270.3 :مليار دوالر (تقديرات  ,)2016دخل الفرد 27,500
دوالر ,معدل النمو احلقيقي (% 2-تقديرات .)2016
امليزان التجاري :ال���واردات  85.87مليار دوالر  ,ال�صادرات 91.6مليار دوالر
(.)2016
امليزانية :الإي���رادات  92.24مليار دوالر ,النفقات  70.15مليار دوالر (تقديرات
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رئي�س الأركان العامة:
اجلرنال فرينك كوروم

Ministry of Defence
Balaton u. 7 -11
1055 Budapest
Hungary
Tel:+36 - 1-474- 1100
Fax:+36 -1-474 -1330

.)2016

الدفاع

التنظيم العام :لقوات الدفاع الهنغارية ثالث مهمات رئي�سية:
 الدفاع عن ا�ستقالل هنغاريا و�سالمة �أرا�ضيها وحدودها. مهمات مرتبطة بدفاع  NATOاجلماعي وحفظ ال�سالم يف �إطار عمل دويل. مهمات دعم عمليات �إن�سانية �سلمية وفق ًا لالتفاقات الدولية�ضمن اط��ار  UNو.OSCE
 مهمات أ�ُخرى ،منها عمليات �إغاثة يف حاالت طارئة ،وحماية من�ش�آت مهمة.�ستكون القوات امل�سلحة الهنغارية قادرة على ن�رش القوات التالية خارج الأرا�ضي
الهنغارية؛
 ن�رش قوة قتالية بحجم لواء ,مع م�ستلزمات الدعم القتايل ,وقوة غري قتالية بحجمكتيبة؛
 ن�رش قوة قتالية بحجم كتيبة ,ون�رش قوة دعم غري قتالية بحجم كتيبة.القوى الب�شرية العاملة 23,600 :ي�شمل  18,400ع�سكريون مبهمات ر�سمية و
 5200مدنيون (كانون الثاين /يناير .)2018
القوات �شبه الع�سكرية :دُمج احلر�س الوطني ال�سابق يف ال�رشطة الوطنية ,وهو
لي�س جزء ًا من هيكلية دفاع يف زمن ال�سلم.
اخلدمة الإلزامية :قوات حمرتفة كلياً.
ميزانية الدفاع :نحو  1.7مليار دوالر( ,ميزانية .)2018

القوات الربية

العديد( 10450 :منذ كانون الثاين/يناير .)2018
التنظيم العام:
جميع الوحدات العاملة هي الآن حتت �إمرة قيادة القوات امل�شرتكة.
الوحدات امليدانية:
 لواء م�شاة: كتيبة خفيفة خمتلطة. فوج هند�سة. كتيبة عمليات خا�صة كتيبة دفاع .CBRN فوج �إ�شارة وقيادة و�سيطرة مركز تدريب قتايل فوج لوجي�ستي مركز تدريب دفاعي �سلمياملعدات:
الدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021

هنغاريا  -هولندا

ر�أ�س الدولة:
امللك وليم �ألك�ساندر

رئي�س الوزراء:
مارك روته
وزارة الدفاع:

عنا�صر من القوات اخلا�صة الهنغارية خالل رمايات حية بالبنادق

دبابات القتال الرئي�سية 73 :دبابة .T - 72
عربات القتال وناقالت اجلند 600 :عربة .BTR-80M/BTR-80AM
املدفعية 30 :مدفع  D-20عـ  152ملم ،مقطور
هواوين 24 :مدفع هاون عـ  60ملم.
�صواريخ م /دSAXHORN AT-7, SPANDRELs AT-5, SPIGOT AT-4 :
�سالح اجلو
العديد( 5740 :من كانون الثاين/يناير .)2018
جميع الوحدات العملية هي ب�إمرة قيادة القوات امل�شرتكة.
طائرات القتال� :سـرب مقاتالت ي�ضم  12طائرات جا�س � 39 -سي ,وطائرتني
جا�س 39 -د غريبني.
طائرات النقل� 5 :أن .26 -
طائرات التـدريب ZUN-242، 9 :باك .52 -
الطوافات 4 :طوافات مي  15 ,17 -طوافة مي .24 -
�صواريخ م /ط� 6 :سام  12( 6 -ق��اذف��اً) 45 ,ق��اذف �أت�لا���س ثنائي ًا (مركبة على
�شاحنات) مع �صواريخ مي�سرتال  2و  9رادارات �شورار.
القواعد اجلوية الرئي�سية:كيك�سكيمت ,زول��ن��وك .وق��د اختريت بابا (Paـ)Pa
كقاعدة لوحدة النقل اجلوي ال�سرتاتيجي التابعة لناتو وامل�شتملة على  3طائرات نقل
من طراز .C-17

هولندا

بيانات عامة

اال�سـم الـر�سـمـي :مـمـلـكـة هـولـنـدا ()Koninkrijk der Nederlanden
امل�ساحة 41,863 :كلم %26 ,2ارا�ض زراعية %34 ,مروج ومراعٍ � % 5 ,أرا�ض بور,
 %8غابات %8 ,م�سطحات مائية داخلية� % 9 ,أنواع �أخرى.
ال�سواحل 451 :كلم.
املطالب البحرية :املياه الإقليمية  22كلم ,منطقة ال�صيد احل�رصية  370كلم.
ال�سكان 17.17 :مليون (تقديرات مت��وز  /يوليو  ,)2021معدل النمو ال�سنوي
( ,%0,39تقديرات % 80 ,)2017من ال�سكان هولنديون�% 2.2 ,أتراك %5 ,من بلدان
�أوروبية �أخرى� %5.2 ,إندوني�سيون و�سوريناميون %2 ,مغاربة.
الدين %36 :كاثوليك %32 ,بروت�ستانت %32 ,ال ينتمون �إىل �أية ديانة.
اللغة :الهولندية.
ن�سبة املتعلمني.%99:

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 872.8 :مليار دوالر ( ,)2016دخل الفرد  51,200معدّل النمو
احلقيقي( %2.2 -تقديرات.)2016
امليزان التجاري :ال��واردات  402.9مليـار دوالر ,ال�صادرات  495.4مليار دوالر
(.)2016
الدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021

وزيرة الدفاع:
�آنك بيجليفلد� -سكوتن
P.O. Box 20701
NL-2500 ES Den Haag
The Netherlands
Tel: +1 70 3188188
Fax:+31 70 3187888

املديرية العامة للمواد احلربية:
رئي�س الأركان العامة:
اجلرنال �أونو �أيت�سيل�ستيم

Ministry of Defence
Defence Materiel Organisation
P.O. Box 20701
NL-2500 ES Den Haag
The Netherlands
Tel: +1-70-3188188
Fax:+1-70-3187888

امليزانية :الإي���رادات  340.6مليار دوالر ,النفقات  337.8مليار دوالر (تقديرات
.)2016

الدفاع

حتافظ هولندا على �سيا�سة �سالم و�أم��ن ن�شطة ,ت�شمل  -فيما ت�شمل  -اال�ستعداد
للتدخل يف مرحلة مبكرة من �أزمات يف خمتلف �أنحاء العامل� ,ضمن �سياق دويل .والهدف
هو حل ال�رصاعات من دون اللجوء �إىل القوة الع�سكرية .واملبد�أ الأ�سا�سي للم�شاركة يف
عملية �سالم هو �أن ترتكز على تفوي�ض �سيا�سي من منظمة دولية كالأمم املتحدة وناتو
ومنظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا �أو االحتاد الأوروبي.
وتتجه هولندا �إىل امتالك ق��وات م�سلحة �أ�صغر حجم ًا ولكن �أف�ضل نوع ًا وقابلة
لالنت�شار.
و�ضعت يف �أيلول�/سبتمرب  2005ر�سمي ًا «عقيدة دفاع عن هولندا».
ِ
التنظيم العام :ال�سلطة التنفيذية ,حم�صورة مبجل�س ال��وزراء ,عرب وزير الدفاع,
والأخري م�س�ؤول عن جهوزية كل القوات.
مالحظة :يف ني�سان�/أبريل � ،2011أُعلنت تخفي�ضات كبرية يف الدفاع ووافقت عليها
جلنة الدفاع الربملانية ب�شكلها املنقَّح يف حزيران/يونيو ،و�سيكون لها ت�أثري �سلبي على
ق��درات البلد الدفاعية ،فنحو � 12ألف وظيفة عمل �ستُلغى بحلول العام  ،2015و�سيت ّم
التخل�ص من جزء من عتاد هيئة الدفاع .وكانت وفورات وتخفي�ضات أ�ُخرى قد �أعلنت
يف «مذكرة دفاع» بعنوان « يف م�صلحة هولندا» �أحلقت بعر�ض ميزانية  2014يف �أيلول/
�سبتمرب .2013
مالحظة :وقّعت بلجيكا ولوك�سمبورغ وهولندا اتفاق ًا يف  18ني�سان�/أبريل 2012
يدعو �إىل تعاون دفاعي معزز يف ما بني قوات هذه البلدان.
�إجمايل القوات امل�سلّحة :نحو  ،55,015منها  42,340يف اخلدمة الفعلية 12,675
موظف مدين( .رقم م�ستهدف بحلول العامل « 2017مذكرة الدفاع»).
اخلدمة االلزامية :علّقت ,ولكنها �سارية املفعول ر�سمياً ,ويف الوقت احلايل القوات
من املتطوعني.
ميزانيـة الدفاع :خُ طط لإبقاء ميزانية الدفاع ثابتة عند مبلغ 8.686.242.000
يورو (ميزانية .)2017

القوات الربية

العديد :نحو  18,000يُ�ضاف �إليها � 2700إحتياط.
التنظيم العام:
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هولندا

قوات من فوج احلماية الأملاين �ضمن جمموعة عمل برمائية هولندية
يف �أيلول�/سبتمرب 2017

ت�ضم قيادة القوات الربية الوحدات التالية:
 قيادة الأركان لواء مناورة جوية لواءان ميكانيكيان لواء لوجي�ستي لواء دعم قتايل فوج قوات خا�صة قيادة الدعم الناري قيادة التخلّ�ص من املتفجرات قيادات �إقليمية قيادة التثقيف والتدريب قيادة الأفراد هيئة دعم القوات امل�سلّحة (يف �أملانيا)مالحظة� :سيُدمج ل��واء املناورة اجلوية يف فرقة التدخّ ل ال�رسيع التابعة للجي�ش
الأملاين ،مع هيئة �أركان مُ�شرتكة مقرّها يف �أملانيا.
املعدات:
دبابات القتال الرئي�سية 2+16 :دبابة ليوبارد �( 2A6أنظر املالحظة).
عربـات القتال وناقالت اجلند املدرعة 105 :عربة  C 9035, 6ع��رب��ة FOX-
 NBCRSوح���وايل  200بوك�رس ،و  98عربة بو�شما�سرت  410 ،ع��رب��ات فينيك (202
لال�ستطالع 120 ,م/د ب�صواريخ �سبايك م�ضادة للدبابات 72 ,لأغرا�ض عامة 18 ,م/ط
ب�صواريخ �ستينغر).
املدفعية 18 :مدفع ًا ذاتي احلركة  PzH-2000عـ  155ملم طراز هاوتزر.
مدافع الهاون 18 :عـ  120ملم .
�صواريخ م /د 300 :قاذف �سبايك ,مع � 2400صاروخ.
�أ�سلحة م/د�� 336 :سرات 834 ,يف ��سرات (ب��ان��زر فاو�ست),
.AT-4
�صواريخ م/ط :بطاريتا دفاع جوي ,لكل بطارية � 18ستينغر
على عربات.
م�سية RQ - 11B :رافني.
طائرات رَّ

� 6سفن �صائدة �ألغام فئة �ألكمار.
�سفن الدعم القتايل:
 1فئة كارل دورمان.
القوات الربمائية:
�سفينتا �إنزال فئة روتردام.
LCVP 12، LCU 5
متفرقات:
�سفينتا م�سح� ,سفينة دعم للغوا�صات ,وغريها.
م�شاة البحرية:
 3كتائب م�شاة بحرية ( 2كاملتان)
كتيبة دعم قتايل.
كتيبة لوجي�ستية (دعم قتايل).
كتيبة دعم برمائي.
طريان البحرية( :جمموعة الطوافات البحرية):
�أنظر �سالح اجلو
�أهم القواعد :دن هلدر ,ام�سرتدام ,فال�شينغ ,ويليم�ستد (كوراكو,
انتيل الهولندية).
مقر قيادة البحرية :دِن هيلدر.

�سالح اجلو

العديد :نحو. 9000
التنظيم العام:
� 4أ�رساب مقاتلة/قاذفة /ا�ستطالع تت�ألف كلها من  61طائرات ( .F-16A/Bمبا
فيها االحتياط).
�لّفان من  4طراز � C - 130H - 30, 2صهريج /نقل طراز KDC
�رسبا طائرات نقل م ؤ
( .- 10هذه الطائرات ب�إدارة القيادة الأوروبية للنقل اجلوي).
�رسب تدريب يت�ألف من  13تريبو تريرن .PC-7
� 3أ��سراب طوافات� :رسب من  11طوافة �( CH - 47Dأنظر املالحظة)� ,رسب من
 8طوافات  AS.352U2كوغار ( 4 +خمزونة) ،و�رسب من  28طوافة �أبات�شي AH -
.64D
�صواريخ م/ط :وح��دات ال��دف��اع اجل��وي التابعة ل�سالح اجل��و واجلي�ش جمهزة
ب�صواريخ ب��ات��ري��وت ,وراداري مراقبة متحركني  ,TRML-3Bوم��رك��زي قيادة
و�سيطرة متحركني ,و 6قواذف �سطح  -جو نا�سما�س .2
مالحظة:يتوقّع �إنخفا�ض عدد الطائرات � F - 16إىل  42طائرة .و�سيت ّم ح ّل ف�صائل
الدفاع اجلوي الأربعة ،و�سحب بطاريات الباتريوت.
�أهم القواعد :ايندهوفن ,غيلزيه  -ريجن ,ليواردن� ,سوي�سرتبريغ ,توينثه ,فولكل
دي بيل ون�سدري�شت.
مالحظة :ت�شارك هولندا يف برنامج املقاتلة  F-35لتحل حمل الطائرات .F-16

�سالح البحرية

التنظيم ال��ع��ام :ال��ب��ح��ري��ة وم�����ش��اة ال��ب��ح��ري��ة الهولنديتان
مدجمتان يف قيادة بحرية واحدة.
العديد.10,000 :
الأ�سطول:
الفرقاطات:
 4فئة دي زيفني بروفن�سيني.
 2فئة كاريل دورمان طراز «.»M
الغوا�صات:
 4فئة والرو�س.
قِطع الدورية 4 :فئة هوالند
قوات حرب االلغام:
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اليونان

اليونان

ر�أ�س الدولة:الرئي�سة
كاترينا �ساكيا روبولو

رئي�س الوزراء:
كرياكو�س ميت�سوتاكي�س

وزير الدفاع :نيكو�س
باناجيو توبولو�س

وزارة الدفاع
Ministry of National Defence
MoD Staff
And National Defence General Staff

الأركان العامة للدفاع الوطني
رئي�س الأركان العامة:
اجلرنال كون�ستان
تينو�س فلورو�س

Stratopedo Papagou
15501 Holargos
Greece
Tel:+30 210 65520 01 -2
Fax: +30 210 6443832

بيانات عامة
اال�سم الر�سمي :جمهورية اليونان (.)Elliniki Domokratia
أرا�ض زراعيـ ــة %40 ,مروج ومراعٍ % 22 ,
امل�ساحــــة 131,957 :كلـ ــمٍ � %30 ,2
غابات� 8 % ,أنواع أ�ُخرى.
ال�سواحل 15,021 :كلم.
املطالب البحرية :املياه الإقليمية  11كلم ,اجل��رف القاري  200 -مرت �أو حتى

عمق اال�ستغالل.
ال�سكـــان 10.3 :م��ل��ي��ون(مت��وز/ي��ول��ي��و  ,)2021م��ع��دل النمو ال�سنوي
 ,)2017(%يونان � ،%93أجانب .%7
الدين� %98 :أرثوذك�س %2 ,ديانات أ�ُخرى.
اللغة :اليونانية (الر�سمية والوحيدة).
ن�سبة املتعلمني.%97 :

0.06

االقت�صاد:

�إجمايل الناجت املحلي 289.4 :مليار دوالر ( .)2016دخل الفرد  ،26.700معدل
النمو احلقيقي )2016( % 0 -
امليزان التجاري :ال��واردات  44.45مليار دوالر .ال�صادرات  27.1مليار دوالر
(.)2016
امليزانية :االيرادات  98.6مليار دوالر .النفقات 95.35مليار دوالر (.)2016

الدفاع

القوى الب�شرية العاملة 106,314 :يف اخلدمة الفعلية (.)2017
اخلدمــة الإلــزامية� 12 :شهر ًا يف �سالح اجلو والبحرية و� 9أ�شهر يف اجلي�ش.
ميزانية الدفاع 2,985:يورو( ,م�سودة ميزانية .)2017

القوات الربية

العديد 93,500 :خدمة فعلية �إ�ضافة �إىل  181,000يف االحتياط.
التنظيم العام:
 3مقرات قيادة للجي�ش ومقر قيادة فيلق دعم عمالين.
 1فرقة مُ�شاة عمالنية
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 3فرق م�شاة ميكانيكية
فرقة مدرعة عمالنية
قيادة عمليات خا�صة
فرقة دعم لوجي�ستي عمالنية
الوحدات امليدانية:
� 2ألوية مُ�شاة
� 7ألوية مُ�شاة ميكانيكية
� 4ألوية مدرعة
لواءا قوات خا�صة
لواء م�شاة بحرية.
لواء حممول جواً.
لواء طريان جي�ش.
فرقة دعم لوجي�ستي.
مقر قيادة �ش�ؤون لوجي�ستية
 4كتائب ا�ستطالع .
فوج مدفعية ميدان.
 3فرق دفاع جوي ( 2هوك )TOR MI 1
لواء دعم لوجي�ستي.
املعدات:
دبابات القتال الرئي�سية 170 :دبابة ليوبارد  HEL2 A6, 381دبابة ليوب ـ ــارد
 2A4, 001دب��اب��ـ��ـ��ـ��ة  M - 60 A1/A3، 513ل��ي��وب��ارد  1A4/A5, 573دب��اب��ات
.M-48A3/A5
ال�سيارات املدرعة.VBL 242 :
عربات القتال وناقالت اجلند 298 :عربة  BMP-1, 68ليوني ـ ــدا�س MK1/
 MK2,333,2ناقلة  M-113A1/A2، 312عربة .775M
املدفعية 18 :مدفع  M - 56عـ  105ملم 329 ,مدفع  M101عـ  155ملم 206 ,مدافع
 M-114عـ  155ملم مقطور 24 ,مدفع  PzH 2000, 814مدف ـ ـ ــع M109A1/A2/
 A3/A5عـ  155ملم 145 ,مدفع  M110A2عـ  203ملم هاوتزر ذاتية احلركة.
مدافع الهاون 1700 :عـ  81ملم 622 ,عـ  107ملم.
راجمات �صواريخ 111 :راجمات  RM - 70و 36راجمة �أخرى.
مدافع عدمية االرتداد 135:مدفع . STRIM
ا�سلحة م /د 2000 :كارل غو�ستاف.M40 A1, 581 EM-67,1.346 .
�صواريخ م /د 362 :تاو  290 ,ميالن 9K-3 , 691 262 .قاذف .9P163
مدافــع م /ط 204 :مدافــع عـ  20ملم 523 .مدفع  2-Zu-23عـ  23ملم( .ذات
هياكل .)BMP-1
�صواريـــــخ م/ط 42 :نظ ــام هـ ـ ــوك  PIP III, 12نظام تور 1 -م� 38 ,أو�سا AK -
(�سام � 479 ,)8 -ستينغر.
عربات غري م�أهولة� 4 :أنظمة �سبريور.
طريان اجلي�ش:
امل��خ��ـ��ـ��زون 17 :ط��ـ��ـ��ـ��واف��ـ��ـ��ة  U-17A/B, 88ط��ـ��ـ��واف��ة بِ���ل UH-1H/ 502،
21+5طوافة ت�شينوك �( CH-47D/ SDأنظر املالحظة) 41 ,طوافة AH- 64D9،
 AH-64 A, 41طوافة .AB-206
مالحظة :متّت يف ت�رشين الأول�/أكتوبر املوافقة على �رشاء  70طوافة �إ�ضافية
من طراز  OH -58Dمن الفائ�ض الأمريكي.

البحرية

العديد ,16,303 :منهم  2293جمند.)2017(.
التنظيم العام :ث�لاث ق��ي��ادات رئي�سية ه��ي :ق��ي��ادة ا أل���س��ط��ول ومقرها قاعدة
�ساالمي�س ،وقيادة التدريب ومقرها �أثينا،وقيادة الدعم اللوجي�ستي ومقرها �أثينا.
الأ�سطول:
الفرقاطات:
 9من فئة ( ELL1هولندية �سابق ًا من فئة كورتينري).
 4من فئة هايدرا (ت�صميم ميكو .) HN 200
الغوا�صات:
 4فئة بابانيكولي�س (طراز .)214
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اليونان
 4زوارق ط��ورب��ي��د م��ن ف��ئ��ة ان��دروم��ي��دا (ن��روج��ي��ة
�سابق ًا من فئة نا�ستي).
زورقا دورية �ساحلية فئة �ستامو.
القوات الربمائية:
� 5سفن �إنزال دبابات من فئة �سامو�س.
� 3سفن �إنزال وقيادة فئة كفالينيا (زوبر �سابقاً).
� 5سفن �إم���داد عامة فئة �أي��و���س (�أمل��ان��ي��ة �سابق ًا فئة
.)520
قوات حرب االلغام:
���س��ف��ي��ن��ت��ان ف��ئ��ة اي��ف��روب��ي (ب��ري��ط��ان��ي��ة ���س��اب��ق�� ًا فئة
هانت).
 2فئة �إفنيكي (�أمريكية �سابق ًا فئة �أو�سربي).
�سفن م�ساعِ دة:
 1بروميتيو�س (�سفينة �إمداد بالوقود).
� 2أك�سيو�س (�سفينتا دعم).
مالحظة:يجري بناء زوارق دوري��ة فئة رو�سني,
و�ستُ�سلّم يف .2018
وافقت احلكومة اليونانية بتاريخ  20كانون الأول/دي�سمرب  2017على ال�سيا�سة اخلارجية والدفاع الوطني لقبول هبة 70
طريان البحرية 7 :طوافات طراز � AB - 212ضد
طوافة  OH-58D Kiowa Warriorمن فائق اجلي�ش الأمريكي
الغوا�صات 11 ,طوافة ( S-70B6م�سلحة ب�صواريخ
بنغوين � MK2 Mod 7أو هلفاير).
�أهم القواعد البحرية� :سالمي�س ,خليج �سودا.
 3من فئة غالفكو�س (طراز .)209
 4من فئة بو�سايدون.
القوات اخلفيفة:
 2+5فئة رو�سِ ن
 4زوارق هجومية �صاروخية �رسيعة من فئة ال�سكو�س (كومباتانت .)3 -
 5زوارق هجومية �صاروخية من فئة كافالودي�س.
 3زوارق من فئة فوت�سي�س.
 2فئة �أرماتولو�س (نوع �أو�سربي .)55
زورقا دورية من فئة كا�سو�س (�أو�سربي .)55
 4فئة ماخيتي�س.

�سالح اجلو

العديد� 18,803 :إ�ضافة �إىل � 2170إحتياط.)2017(.
التنظيم العام:
ثالث قيادات عمالنية رئي�سية� :سالح اجلو التكتيكي الهليني ( )HTAFوقيادة
الدعم اجلوي الهلينية ( )HAFGSوقيادة التدريب اجلوي الهلينية (.)HATC
القوة اجلوية التكتيكية � HTAF)): 6أجنحة قتالية ت�ضم �� 14سرب�� ًا وجناح
�صواريخ موجهة على النحو التايل:
 ج ــناح دف ـ ــاع جوي� :ســرب «ال�ش ــبح» ()F-16C/DE Block 52+؛ �رسب«عيون» (ا�ستطالع) (.)RF-4E
 جنـ ـ ـ ــاح ي�ض ــم ��سرب «رع ــد» (F-16 C/D)Block 30؛ �س ــرب «�سـ ـ ــهم» (F-16C/D Block
)50؛ �سـ ــرب .F-16 C/D Block 50
 ج��ن��اح ي�ضم ��سرب�ين �أح��ده��م��ا م ؤ���ل��ف م��ن م�يراج 5Mk2-2000والآخ�����ر م���ؤل��ف م��ن ط���ائ���رات م�يراج
.EGM/BGM 0002
 جناح ي�ضم �رسبني من .F-16C/D Block 52+ جناح ي�ضم �رسبني من  .F-4E PI-2000و�رسب EMB-135للإنذار املبكر وال�سيطرة.

�سيت ّم تطوير  85مُقاتلة  F-16يف �سالح اجلو اليوناين بتكلفة  2.4مليار دوالر
130

جمموع الطائرات القتالية 240 :طائرة.
�صواريخ �سطح  -ج��و 6 :ب��ط��اري��ات ب��ات��ري��وت و
 9ك���روت���ال ,بطاريتا  SU-300PM1و ت��ور  M1و 6
بطاريات �سكايغارد� /سبارو .RIM-7
قيادة الدعم اجلوي ( :)HASCجناحان جويان
ووحدة واحدة (� 9أ�رساب).
جناح ي�ضمّ� :رسب � C-130B/H, 11-SYرسبC-27J؛ �رسب CL-215؛��س�رب ,502-BA, B-212
�رسب .AS-332
 جناح ي�ضم �رسب .CL-415 وحدة ت�ضم �رسب .PZL, 461-Gجمموع طائرات الدعم 97 :طائرة.
قيادة التدريب اجلوي ( :)HATCجناحان من 5
�أ�رساب تدريب. T-41A، T-6A، ، T-2E :
جمموع طائرات التدريب 93 :طائرة.
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احتاد رو�سيا

دول الكمنولث امل�ستقلة
احتاد رو�سيا

�أرمينيا

جورجيا

�أذربيجان

�أوكرانيا

رو�سيا البي�ضاء

مالحظة� :إن�سحبت جورجيا من دول الكمنولث امل�ستقلة يف �آب�/أغ�سط�س  ,2008وال زلنا ندرج جورجيا يف رابطة دول الكمنولث امل�ستقلة لأ�سباب جغرافية ,من دون �أية دالالت �سيا�سية

احتاد رو�سيا
بيانات عامة
اال�سم الر�سمي :احتـ ـ ــاد رو�سيـ ـ ـ ــا (.)Rossiiskya Federatsiya
أرا�ض زراعية %5 ,مروج ومراع,
امل�سـاحة 17,109,200 :كلمٍ � %8 .2
 %45غابات و�أحراج� %42 ,أنواع أ�ُخرى.
ال�سواحل 38,000 :كلم(من �ضمنها �سيفا�ستوبول والقرم).
املطالب البحرية :امل��ي��اه الإقليمية  24ك��ل��م ,املنطقة االقت�صادية
احل����صري��ة  370ك���ل���م.اجل���رف ال���ق���اري ح��ت��ى ع��م��ق  200م�ت�ر �أو عمق
اال�ستغالل.
ال�سكان 146 :م��ل��ي��ون ن�سمة (ت��ق��دي��رات ك/1دي�سمرب  2021من
�ضمنها �سيفا�ستوبول وال���ق���رم) .م��ع��دل ال��ن��م��و ال�����س��ن��وي %0.08-
(تقديرات %79.8 .)2017رو���س % 3.8 ,تاتار� %2 ,أوكرانيون%1.1 ,
ت�شوفا�ش %1.2 ,ب�شكري %12.1 ,خمتلف.
الدين� :أغلبية ارث��وذك�����س��ي��ة .امل�سلمون  ,%15 - 10وم�سيحيون
�آخرون .)2006( %2
اللغة :الرو�سية (ر�سمية) ,عدد من اللغات الأخرى.
ن�سبة املتعلمني.%99.7 :

االقت�صاد

الناجت املحلي الإجمايل 3.862 :تريليون دوالر (تقديرات .)2015
ح�صة ال��ف��رد  26,900دوالر ,معدل النمو احلقيقي ( % 0.2تقديرات
.)2016
امليزان التجاري :ال��واردات  191.6مليار دوالر (تقديرات ,)2016
ال�صادرات  281.9مليار دوالر (تقديرات .)2016
امليزانية :الإيرادات  200.7مليار دوالر؛ النفقات  244.8مليار دوالر
(تقديرات .)2016

الدفاع

ر�أ�س الدولة ,رئي�س
جمل�س الأمن ,رئي�س
جمل�س ر�ؤ�ساء
جمهوريات االحتاد
الفيدرايل الرو�سي:
الرئي�س فالدميري بوتني

نائب وزير الدفاع م�س�ؤول الت�سلّح� :سرغي ماالخوف
قائد قوات ال�صواريخ ال�سرتاتيجية :ل .جرنال �سريغي كاراكاجيف
قائد القوات الف�ضائية :م� .ألك�سندر غولوفكو
قائد اجلي�ش :ك .جرنال �أوليغ �ساليوكوف
قائد البحرية :االمريال نيكوالي �إيغمينوف
قائد �سالح اجلو :ل� .سرغي درونوف

العقيدة:
مت���ت امل���واف���ق���ة يف  25ك/1دي�������س���م�ب�ر  2014ع��ل��ى «ع���ق���ي���دة ع�����س��ك��ري��ة ل�لاحت��اد
الرو�سي»جديدة لتحل حمل وثيقة �شباط/فرباير  2010وتعك�س تغري طبيعة التهديدات
الع�سكرية و�أب���رز ال��ت��ه��دي��دات تتمثل بالتدهور الدراماتيكي يف احل��ال��ة الع�سكرية
ال�سيا�سية يف العالقات الدولية وو�ضع �رشوط ال�ستخدام القوة الع�سكرية يف حماولة
لإعاقة عمل نظام الدولة والإدارة الع�سكرية و لإ�ضعاف فاعلية الردع النووي للبالد.
كذلك بناء وجتهيز تكتالت ع�سكرية غري �رشعية تن�شط يف رو�سيا وال��دول املجاورة،
ف�ض ًال عن ا�ستعرا�ض القوة الع�سكرية يف �إطار التدريبات على �أرا�ضي الدول احلدودية
لرو�سيا وحلفائها.
وتركز العقيدة ب�شدة على التهديد املت�صاعد من الغرب و�أبرز ما يف الأمر التحركات
العدائية حللف �شمال الأطل�سي ملد بنيتها الع�سكرية باجتاه احلدود الرو�سية وجهودها
خللق حالة من عدم اال�ستقرار يف رو�سيا والدول املجاورة من خالل ت�أ�سي�س حكومات
جديدة يف هذه الدول تطبق �سيا�سات معادية للم�صالح الرو�سية.
�أم��ا يف ما يتعلق بالقوى اال�سرتاتيجية ،ال تت�ضمن العقيدة اجلديدة تغيريات عن
ال�سيا�سة ال�سابقة بحيث ميكن لرو�سيا ا�ستخدام الأ�سلحة النووية فقط يف ردها على
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رئي�س الوزراء :
ميخائيل مي�شو�ستني

وزير الدفاع :اجلرنال النائب الأول لوزير
الدفاع رئي�س هيئة
�سريغي ك� .شويغو
الأركان العامة:
جرنال اجلي�ش
فالريي غريا�سيموف

Ministry of Defence
ul. Znamenka,19
K- 160 103160 Moscow
Russian Federation
Tel.: +7- 495 -2968900, 2935683
Fax: +7- 495- 2968900
e - mail: ippress@rian.ru

ا�ستخدام اال�سلحة النووية �أو �أ�سلحة ال��دم��ار ال�شامل �ضدها او �ضد حلفائها� ،إال
�أنها حتتفظ بحقها يف املبادرة با�ستخدام الأ�سلحة النووية يف هجوم تقليدي ميكن �أن
ي�شكل خطر ًا على الدولة .و�ستقوم رو�سيا ب�صد حم��اوالت دول �أخ��رى لتحقيق تفوق
ا�سرتاتيجي من خالل ن�رش �أنظمة دف��اع �صاروخي ا�سرتاتيجي� ،أ�سلحة يف الف�ضاء،
�أو �أ�سلحة تقليدية عالية الدقة ميكن �أن حتقق نتائج ك��ان يتطلب حتقيقها يف ال�سابق
ا�ستخدام الأ�سلحة النووية.
التنظيم العام:
رئي�س احتاد رو�سيا هو القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ولديه �سلطات التعبئة العامة
و�إعالن احلرب .الرئي�س ي�سمي وير�أ�س جمل�س الأمن ,يعني القادة الع�سكريني الكبار
من دون ال��رج��وع �إىل ال�برمل��ان .و أ�ت��اح ت�رشيع برملاين للرئي�س الرو�سي ن�رش قوات
رو�سية خارج احلدود بهدف منع حدوث اعتداء على رو�سيا �أو حلماية مواطنني رو�س
يقيمون يف اخلارج من دون موافقة الربملان امل�سبقة.
الربملان م�س�ؤول عن تعريف وحتديد ال�سيا�سة الع�سكرية وو�ضع �أ�س�س العقيدة
الع�سكرية .وتتحمل احلكومة م�س�ؤولية جهوزية القوات امل�سلحة ,وحت�رض مل�سودة
م�رشوع املوازنة الع�سكرية التي حتال على الربملان.
تقوم وزارة الدفاع والأركان العامة بالقيادة وال�سيطرة املركزيتني .تتمتع القوات
الدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021

احتاد رو�سيا
الربية والقوات البحرية ( )VMFوالقوات اجلو ف�ضائية ( )VKSوالقوات اجلوية
( )VVSمبنزلة القيادات الرئي�سية ,يف حني �أن القوات ال�صاروخية ال�سرتاتيجية
( )RVSNوقوات الف�ضاء الع�سكرية ( )KVOوالقوات املجوقلة منظمة كقيادات.
لأرب��ع مناطق ع�سكرية/تيارات �سرتاتيجية م�شرتكة �سلطة ع�سكرية على جميع
ال�ق��وات املن�شورة يف مناطق م�س�ؤوليتها وثمة م�صلحة لوجي�ستية موحدة مكر�سة
لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع وحر�س احلدود االحتادي.
مهمة القوات امل�سلحة:
مهمات القوات امل�سلحة الحتاد رو�سيا تتمثّل يف وجوب موا�صلة امتالك القدرة على :
 خو�ض �رصاعني بفعالية يف �آن معاً.�إجراء عمليات انت�شار �سرتاتيجي. �صد �أي عدوان جو ف�ضائي.مالحظة :علق االحتاد الرو�سي امل�شاركة يف معاهدة �( CFEسقف القوات التقليدية
يف �أوروبا).
ت�ضم اتفاقية الأم��ن اجلماعي ل��دول الكمنولث امل�ستقلة �أرمينيا ورو�سيا البي�ضاء
وكازاخ�ستان وقريغيز�ستان ورو�سيا وطاجيك�ستان .هناك وج��ود ع�سكري رو�سي
دائم يف �أرمينيا (حتى العام  )2044وقريغيز�ستان وطاجيك�ستان (حتى العام )2060
و �أوكرانيا (حتى العام )2042و �أبخازيا ( 49عاماً) و �أو�سيتيا اجلنوبية ( 99عاماً)
مبوجب اتفاقات ثنائية.
اجمايل القوى الب�شرية العاملة. 1,000,000 :
القوات �شبه الع�سكرية 160,000 :قوات �أمن داخلي ب�إمرة وزارة الداخلية ,وهناك
 240,000قوات حر�س حدود (تخ�ضع جميعها مبا�رشة لأوامر الرئي�س) ,و 80,000يف
جهاز الأمن االحتادي.
اخلدمة االلزامية� 12 :شهراً .يعمل الآن بنظام خمتلط من املجندين واملحرتفني.
ميزانية الدفاع 44.6 :مليار دوالر (ميزانية  .)2017ميكن �أن تخ�ضع خلف�ض 10%
ب�سبب انخفا�ض �سعر النفط.2016.
القوات ال�سرتاتيجية:
العديد :نحو ( .18,000ي�شمل قوات ال�صواريخ ال�سرتاتيجية  RVSNوالوحدات
ال�سرتاتيجية ل�سالح اجلو VKSوالقوات البحرية.)VMF
التنظيم العام:
تدار ال�صواريخ البالي�ستية العابرة للقارات ذات القواعد الربية فقط من قبل قوات
ال�صواريخ ال�سرتاتيجية .RVSNهناك حالي ًا  3جيو�ش لل�صواريخ �أو ما جمموعه 11
فرقة.
اتفاقيات تقلي�ص الأ�سلحةُ :وقّعت اتفاقية �ستارت جديدة يف براغ يف  8ني�سان/
�أبريل  ،2010ودخلت حيز التنفيذ يف � 5شباط/فرباير ،2011ومبوجب هذه االتفاقية،
�ستكون �أ�سلحة رو�سيا وال��والي��ات املتحدة ال�سرتاتيجية �أق��ل يف غ�ضون � 7أع��وام من
تاريخ ب��دء تنفيذ االتفاقية(بداية  .)2018ولكل فريق �أن يقرر هيكل وحجم قواته
ال�سرتاتيجية.
احلدود اجلديدة للأ�سلحة النووية كما وردت يف االتفاقية:
  1550ر�أ�س ًا نووي ًا من�شور ًا يف ال�صواريخ العابرة للقارات  ICBMوال�صواريخالتي تطلق من البحر  ,SLBMعلى �أن تعترب كل قاذفة نووية ثقيلة كر�أ�س حربي واحد.
 احلد املوحّ د لو�سائل اي�صال الر�ؤو�س هو  800قاذف �صواريخ عابرة للقارات �أوتطلق من البحر مبا يف ذلك قاذفات القنابل الثقيلة املجهّزة بالأ�سلحة النووية.
هناك حد منف�صل هو � 700سواء تطلق من الرب �أو البحر �أو من قاذفات القنابلالنووية.
ن�صت االتفاقية على �إجراءات خا�صة بال�شفافية خ�صو�ص ًا يف تقارير تنفيذ البنود.
و من �رشوطها ا�ستمرارها � 10سنوات (�أي تنتهي �صالحيتها يف �شباط/فرباير )2021
�إال �إذا ُ�سبق املوعد باتفاقية تالية.
م�ستوى القوات:
قائمة املوجودات الإجمالية 1,640 :ر�أ���س حربي من�شور .بلغ عدد ال�صواريخ
ال �ع��اب��رة ل �ل �ق��ارات امل �ن �� �ش��ورة ،و ت�ل��ك ال �ت��ي ت�ط�ل��ق م��ن ال �ب �ح��ر ،وال �ق��اذف��ات الثقيلة
املن�شورة( 525:و�سط .)2016 -
ال�صـواريخ الربيــة الإطــالق (قــوات ال�صواريخ ال�سرتاتيجية)( :و�سط
)2016حوايل � 300صاروخ عمالين مبجمل ر�ؤو�س يبلغ  +1050ر�أ�س  .و ت�شمل هذه +40
�صاروخ ًا من طراز  ( R-36M2فويفُودا) ( 004ر�أ�س) � +30صاروخ من طراز UR-
 100نوت (� +330أ�س) � 70،صاروخ  RS-12Mتوبول(بري متحرك) (ر�أ���س واحد)،
� 60صاروخ  RS-12M2توبول ( يف �صوامع)(ر�أ�س واحد) � 18 ،صاروخ RT-12M2
توبول-م(بري متحرك)(ر�أ�س واحد) RS-24 +50 ،يار�س  +200ر�أ�س ).
مالحظة :ب��د أ� ن�رش  RS-24يار�س  ،وه��و ن�سخة �أعيد ت�صميمها من ت��وب��ول-م،
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وحتمل  4ر�ؤو�س حربية . MIRVوقيد التطوير النظام اجلديد  RS-26روبيج ،ويخطط
لن�رش �أول فوج منه يف العام .2016-2015
ال�صواريخ البحرية االطالق11 :غوا�صات نووية حتمل كل منها � 16صاروخ ًا
بالي�ستي ًا مع  814ر�أ�س ًا حربي ًا على النحو الآتي:
 3فئة بوري � -6صواريخ R-30بوالفا.
 6فئــة دلــتــا  4 -مع جمموع �صواريخ �سينيفا . Ms92-R
 2فئة دلتا  3 -مـــع جمموع � 3صواريخ .R-29Rs
مالحظة :تعك�س الأرق� ��ام ال� ��واردة أ�ع�ل�اه ت�ق��دي��رات واق�ع�ي��ة لأع ��داد الغوا�صات
«املح�سوبة» مبوجب �إجراءات االحت�ساب املن�صو�ص عنها يف معاهدة �ستارت (ابتدا ًء
من ك/2يناير .)2015
حت��ت الطلب �أو قيد البناء  5غوا�صات ب��وري ا�ضافية .و أُ�ع�ل�ن��ت خطط الدخ��ال 8
غوا�صات من هذه الفئة اخلدمة بحلول العام . 2020يتوقع �سحب زوارق دلتا املتبقية من
اخلدمة يف امل�ستقبل القريب.
مالحظة :لفئة الغوا�صات اجلديدة �سفريودفن�سك  8انابيب اطالق عمودية لل�صاروخ
كروز اال�رسع من ال�صوت كاليرب  .NK-و�سيتم ن�رش هذا ال�صاروخ �إما مع ر�أ�س نووي
تقليدي ي�صل مداه اىل ( 2500كلم)�أو ر�أ���س نووي بقوة  1كيلوطن ومبدى ق�صري غري
حمدد.
ال�صـواريخ اجلوية الإطالق 68 :قاذفة �سرتاتيجية ( 13تو  160 -و 54تو 95 -
 )SMت�ستطيع حمل قنابل ثقالية و�صواريـــخ كروز جــــــــو � -أر�ض ،)Kh-55 (51-SA
يجري �إدخال عائلة �صواريخ كروز  Kh-101و Kh-102حيث �ستحـــــل حمل �صواريخ
( Kh-55/Kh-555و�سط العام .)2016
الدفاعات ال�سرتاتيجية� :شبكة ال�صواريخ «غالو�ش  »A1امل�ضادة لل�صواريخ
( )ABMحول مو�سكو مت تعديلها على نطاق وا�سع .وقد �سُ حبت الر�ؤو�س النووية الـ63
من �شبكة ال�صواريخ غورغون فيما �أبقي على 46غازيل مل تعد حتمل ر�ؤو�س ًا نووية.ومت
ن�رش عدد من بطاريات  S-300 PMU-2و�أنتي  S-300V( 2500معدل) ,و  S-400هي
بطاريات برية متحركة.
املوجودات الف�ضائية :باتت رو�سييا متتلك � 82ساتل ع�سكري يف املدار بدء ًا
من متوز/يوليو  2016تت�ضمن:
 32غلونا�س (نظام متو�ضع ع��امل��ي) 2 ،كوبالت (لال�ستطالع عرب ار�سال
ال�صور)  1ك��ون��دور (لال�ستطالع عرب ال�صـــــور الراداريـــــة)US-KS2 ،
�أوك��و (لالنذار املبكر) 1 ،لوتو�س (لال�ستخبارات االلكرتونية) 3 ،مريديان
(للتوا�صل) 18 ،رودنيك (للتوا�صل) 10 ،بارو�س (للمالحة/التوا�صل)1 ،
بر�سونا( -2لال�ستطالع عرب ار�سال ال�صور الب�صرية) 2 ،رادوغا (للتوا�صل)،
 1ت�سيلينا (للمراقبة)� 9 ،سرتيال (للتوا�صل).
مالحظة :تعك�س الالئحة �أعاله حجم القدرات ولي�س املركبات الف�ضائية كون
�سواتل املراقبة بالتحديد تخدم لعدة ا�شهر فقط.

القوات الربية

العديد :يراوح بني 300,000و .400,000

التنظيم العام:
 4قيادات مناطق �سرتاتيجية م�شرتكة ( )MD OSKلديها  11مقار قيادة
جيو�ش مع قوات تابعة لها .بلغ جمموع ما ن�شر بحلول نهاية  40 ، 2012لواء،
فيها � 4ألوية دبابات و  35لواء م�شاة ميكانيكية و لواء ح�صون و�ست�صنف �ألوية

اعلنت رو�سيا عن �إنهاء العمل على نظام  S-500اجلديد للدفاع ال�صاروخي خالل العام 2021
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احتاد رو�سيا
 م �. ISKANDER - Mسيتم اقتناء ما جمموعه  1500عربة م�شاة قتالية BMD-4Mو  2500ناقالت جند  BTR-MDراكو�شكا بحلول  2025وذلك حل�ساب القوات املحمولة

دبابة القتال الرئي�سية  T -14MBTمن اجليل اجلديد ،تخ�ضع للتجارُب قبل تزويد
القوات امل�سلّحة الرو�سية بها

امل�شاة امليكانيكية ما بني اخلفيف واملتو�سط والثقيل يف  .2015وتدعو خطط
حالياً اىل ت�شكيل  26لواء ا�ضافياً بحلول العام .2020
قيادة القوات املحمولة جواً:
العديد�( 60,000 :أنظر املالحظة).
التنظيم:
 فرقتا هجوم جويفرقتان جموقلتان (م�ستوى لواء) لواء م�ستقل فوج �سبت�سنازمالحظة :يجري �إجناز برنامج تو�سيع على م�ستوى كبري.وجرى رفع العديد
اىل � 60,000شخ�ص يف �أواخر العام  ،2015ويبدو �أن هذا الربنامج �أجّ ل لأ�سباب
مادية.
املعدات:
دبابات القتال الرئي�سية:
ال����دب����اب����ات ال���ع���ام���ل���ة :ن � �ح� ��و  3200دب� � ��اب� � ��ة  T-90sو T-72s
وع � � � ��دد ك � �ب �ي�ر م� � ��ن دب� � ��اب� � ��ات  T-80sو  T-72sيف الإح � � �ت � � �ي� � ��اط ب �ي �ن �م��ا
 55/T-62s -T - 64s- T-54موجودة يف املخازن بظروف �سيئة.
ال�سيارات املدرعة :نحو  2000طراز . BRDM
ع��رب��ـ��ات ال��ق��ت��ـ��ال ون��اق��ـ�لات اجل��ن��د امل���درع���ـ���ة :ن �ح �ـ �ـ��و  25,000ع��رب��ة
 , BMP-1/-2ن �ح �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��و  700ع ��رب ��ة  ,BMP-3ن��ح��و  25,000ع��رب�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ة
(RTB، 2000 )50 - -60/-70/-80/152ط��راز  BMD, 0004ط��راز MT - LB،
 853عربات مدرعة �أيفيكو.MLV
املدفعية :نحو  40,000مدفع مقطور عـ  122ملم 130 ,ملم 152 ,ملم و 203ملم
ومدافع ميدان وهاوتزر ذاتية احلركة.
مدافع الهاون 14,000 :عـ  82ملم 120 ,ملم 160 ,ملم ,و 240ملم� ,أكرث من  1100نظام
مدفع/هاون.
الراجمات 7500 :عـ  122ملم 140 ,ملم 220 ,ملم و 240ملم .راجمات �سمريتـــ�ش
عـ 300ملم ،وراجمــــــات بوراتينــــــو .TOS-1A
قواذف �صاروخية RPG-7 :عـ  40ملم RPG-15 ,عـ  64ملم RPG-16 ,عـ  73ملم.
مدافع م/د 8000 :مدفع عـ  57ملم 76 ,ملم 85 ,ملم 100 ,ملم مقطور ومدافع ASU-
 85/57ذاتية احلركة.
�صواريخ م/د� :سواتر � ,AT-2ساغر � ,AT-3سبيغوت � ,AT-4سباندريل ,AT-5
�سبريال � ,AT-6ساك�س هورن � ,AT-7سونغ�سرت ,AT-8كورنيـــــت ,01-TA ،و 11-
 TAكورنت خريز انتيما.
�صواريخ �سطح � -سطح :نحـــو � 600صــــــاروخ  SS-21تو�شكا� .صواريخ ا�سكندر
�( Mأنظر املالحظة).
�صواريخ م/ط :نحو  500نظام  SA-4، 004نظام  SA -6، 004نظام SA-8، 002
نظام  SA-9، 052نظام  SA -11، 001نظام  SA -12، 053نظام  SA- 13، 001نظام
 ،SA-15و�أنظمة .19/18/17/SA - 16
م�لاح��ظ��ة:ي �ج��ري �إدخ � � ��ال ع��ائ �ل��ة ع ��رب ��ات ق �ت��ال م ��درع ��ة ج ��دي ��دة م��وح��دة(مب��ا
فيها،خ�صو�صاً ،دبابة القتال � T -14أرماتا وعربة امل�شاة القتالية  T -15وعربات
كورغانيت�س ذاتية الدفع واملجهزة مبدفعية) كما يجري �إدخ��ال عربات كورغانت�س
املتو�سطة وعربات بومرانغ .8x8
جتري عملية جتهيز � 5ألوية ب�أنظمة �صواريــــــخ بال�ستيــة تكتيكية طــــراز ا�سكـــــندر
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جواً.
طريان اجلي�ش:
يتوقع �أن يتم و�ضع ط�يران اجلي�ش حتت �سيطرة اجلي�ش جم��دد ًا يف العام .2015
ويتم ت�شكيل  18لواء طريان جي�ش جديد �ستعهد اىل القيادات اال�سرتات�سجية امل�شرتكة
الأربع بقيادته.
تقدر املعدات بـ  1500طوافة (بح�سب تقارير ،ن�صفها فقط عمالين)� .أم��ا غالبية
الأ�سطول فتتمثل بـ 700طوافة مي -24P/V/PNهجومية�( ،أنظر املالحظة) ومثلها
طوافات مي -8للنقل ،و  12طوافة مي .-26ويجري �إدخال طوافات  Ka-52ومي-28N
احلربية.
مالحظة :يجري إ�ع��ادة ت�سليم طوافات مي -24احلربية والتي جرى تعديلها اىل
م�ستوى مي .-24PNويجري امتام ت�سليم �سل�سلة �أوىل من  20طوافة مي -28Nاحلربية
مع �أهداف مبدئية ل�شــــــراء  167طوافـــــة و  152طائرة على التوايل .كما يتوقّع حتديث
 400طوافة � Mi - 8إىل م�ستوى  M - 8AMTShو  Mi - 8MTV5بحلول العام .2020
و�سيجري ت�صميم طوافة حمل ثقيل جديدة مب�ساعدة ال�صني.

البحرية

العديد :نحو ( 105,000الرقم امل�ستهدف).
التنظيم العام:
تت�ألف البحرية الرو�سية من �أربعة �أ�ساطيل رئي�سية هي� :أ�سطول البحر الأ�سود
(وقيادته يف �سيفا�ستوبول)� ,أ�سطول البلطيق (وقيادته يف كاليننغراد)� ,أ�سطول
البا�سيفيك (وقيادته يف فالديف�ستوك) ,ا�سطول ال�شمال (وقيادته يف �سيفرومور�سك).
بالإ�ضافة �إىل �أُ�سيطيل يف بحر قزوين .تعمل الأ�ساطيل بالإمرة املبا�رشة للقادة العامني
للقيادات ال�سرتاتيجية امل�شرتكة.
الأ�سطول:
حامالت الطائرات:
حاملة واحدة فئة الأمريال كوزنت�سوف.
غوا�صات االبحاث( دفع نووي):
 1كاليتكا� 1 ،أورنربغ (دلتا  3حمولة).
الطرادات:
 1 +( 1؟) فئة بيوتر فيليكي (نووية الدفع)(.انظر املالحظة).
 3فئة مو�سكفا (�سالفا �سابقاً).
 1فئة كريت�ش (فئة كارا).
املدمرات:
 1فئة الأمريال ت�شيبا نينكو (طراز يودالوي .)2 -
 7فئة يودالوي (واحدة يف االحتياط).
 5فئة �سوفرميني ( 5يف االحتياط).
الفرقاطات:
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احتاد رو�سيا
 )3+( 2ادمريال جور�شكوف (�أنظر املالحظة).
� 3أدمريال غريغوروفي�ش (م�رشوع .)11356
 2فئة نيو�سرتا�شيمي.
 3فئة كريفاك ( 4( )1/2/3يف االحتياط).
 2فئة تاتار�ستان.
مالحظة� :سيعاد جتديد ال�ط��راد ن��ووي ال��دف��ع الأم�ي�رال ناخيموف (فئة بويرت
فيليكي) ،و�سيعاد �إىل اخلدمة يف العام  .2018و�ضعت اخلطط لبناء فئة جديدة من
املدمرات ازاحة  17500طن (امل�رشوع  , .)23560يرتقب ت�سليم الفرقاطة الأوىل �ضمن
(امل���شروع � )22350إزاح��ة  4500طن ب�إ�سم الأم�يرال غور�شكوف يف �أواخ��ر  .2016و
�ستتلوها  3فرقاطات هي قيد البناء و� 4أُخرى قيد التخطيط.
الفرقاطات
 )+ 3( + 3فرقاطات ادمريال غرغوروفيت�ش (برنامج )11356
فرقاطتا نيو�سرتا�شمي
 3فرقاطا كريفاك طراز � III III (+ 4إحتياط.
فرقاطتان طراز تاتار�ستان
مالحظة� :أول �سفينة من فرقاطات �أدمرياغرغوروفيت�ش يف الربنامج اجلديد رقم
 22350من الفرقاطات ( 4500طن) يتوقع �أن يكون و�ضعت يف العمل ما بني العامني
 2016و  .2017وهنالك ثالث �سفن �إ�ضافية قيد الإن�شاء ،ولكن �أثنتان منها قد تباع �إىل
الهند.
الفرقيطات:
 6 + 5طراز �شترييغو�شي (برنامج �( 20385/20381/20380أنظر املالحظة).
 5 + 8ط� ��راز ا� �س�ت�راح��ان �أوغ� � ��راد ��س���س�ي��اي��زك (ب ��وب ��ان/ب ��وب ��ان )Mب��رن��ام��ج
.21631/21638
فرقيطتان طراز جيبارد (برنامج .)11661
عدد من فرقيطات ط��راز غري�شا  ،1V/111/V/1V/11وط��راز بار�سيم ،و 10
طراز ترانتول ( 1/111يتوقع �أن ال تزال يف اخلدمة ،و�إمنا الأرقام غري م�ؤكدة.
غوا�صات ()SSBNs
 5 - 3طراز ياري دولغوروكي (برنامج .)955
 1طراز تايفون (قارب فح�ص � SSBNسابق).
 6طراز دلتان.
 3طراز دلتا �( IIIسُ حبت)
غوا�صات ()SSGNs
 2 + 6طراز �أو�سكا �( IIأنظر املالحظة).
 1 + 2طراز �سيربا .II / 1
غوا�صات:))SSGNs
 2 + 6طراز او�سكا �( IIأنظر املالحظة).
 1 + 2طراز �سيربا .II/1
 6 + 1طراز �سيفريو دفين�سك (برنامج  aka 855طراز يا�سن).
غوا�صات ()SSNs
 4 + 4طراز �أكوال /1اكوال II
ق��وارب  4ط��راز اك��وال 1 ،ط��راز �سيريا 2 ،ط��راز �أو��س�ك��ار  IIج��رى �إع ��ادة ت�أهيلها
وحتديثها و�ستعاد �إىل اخلدمة.
غوا�صات دورية:
 )2 +( 2 + 1طراز برت�سبورغ (�أنظر املالحظة)
 9طراز كبلو ( � 8 +إحتياط)
 6 + 6نوفورو�سي�سك (�أنظر املالحظة)
�سيجري حتديث غوا�صتني ط��راز برتو�سبورغ (برنامج  aka 677الدا و  6قوارب
نوفورو�سي�سك (برنامج  )636حتت الطلب.
غوا�صات �أبحاث:
 1غوا�صة طراز كالتكا ( برنامج )10331
 1غوا�صة طراز بودمو�سكو يف (دلتا �سابقاً)
قوات حرب االلغام:
 12فئة ايفغينيا 30 ,فئة ناتيا 51 ,فئـــة �صونيــا 2 ,فئة غوريا 11 ,فئة ليدا(.العدد غري
م�ؤكد)
 + 1فئة �ألك�سندر.
القوات الربمائية:
� 1+1إيفان غرين.
 19فئة روبيوت�شا.
� 7سفن �إنزال دبابات فئة اليغاتور.
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 5 - 4زوارق �إنزال فئة بولنو�سني.
مالحظة:جرى تفوي�ض لبناء �أول �سفينة �إنزال �إزاحة  6000طن (امل�رشوع 11711

فئة ايفان غرين) ووح��دة ثانية قيد الطلب ,ويجري ادخ��ال �سل�سلة جديدة من قطع
االنزال فئة ديوغون.
مركبات املخدة الهوائية (احلوامات):
 10فئة بومورنيك.
 13فئة غا�س.
 9فئة اي�ست.
 8فئة مورينا.
 2فئة ليبد.
 1فئة �أوتكا.
 2فئة دراكون.
�سفن دعم وم�ساندة:
 4فئة بوري�س ت�شيليكني 2 ,فئة اوغ��را ,واح��دة فئة دون لإم��داد الغوا�صات 2 ,فئة
دون 13 ,فئة �سوزانني لك�سح اجلليد 5 ,فئة الما و 3فئة امغا (دعم ال�صواريــــخ).
طريان البحرية:
املعدات:
طائرات القتال� 12 :سو ( 33 -تعمل من على حاملة الطائرات).
 20ميغ  K29 -حممولة على �سفينة.
�ضد الغوا�صات 30 :تو  142 -بيــر  F, 03بي  12 -ميل 25 ,ال 38/N38-ماي20 ,
طوافة مي  14 -هايز 20 ,طوافة كا  25 -هورمون �أ 100 ,طوافة هيليك�س كا .27 -
النــقـل 4 :تو � 31 ,-431آن  -12كاب� 12 ,آن  24 -كـــــوك� 39 ,آن  26 -كريل� 2 ,آن -
� 1 ،72آن .-140
ا�ســتطــــــالع /حـــرب �إلكرتونــية/تــهديـــف 15 :تــــــو � D 1420, 7 -آن 6 ,12 -
�سـو .24 -
الطــوافــــــات :نحــــو  63طـــوافـــــــة مـــــــــــــــي  9 ,8 -مي .14 -
م�شاة البحرية :نحو .8,000
التنظيم العام:
فرقة م�شاة بحرية مقلّ�صة امل�ستوى (الفرقة ( )55ملحقة ب�أ�ســطول البا�ســـيفيك)
تت�ألف من � 3أف��واج م�شاة بحرية ,فوج دبابات ( 3كتائب) ,فوج مدفعية ( 3بطاريات:
واحدة ذاتية احلركة ,واحدة مدافع مقطورة وواح��دة راجمات) ,كتيبة دفاع جوي,
كتيبة هند�سة.
لواءا م�شاة بحرية م�ستقالن.
فوج م�شاة بحرية م�ستقل (�أ�سطول البحر الأ�سود).
�رسية م�شاة بحرية م�ستقلة (�أ�سيطل بحر قزوين).
�إىل ذلك ,لكل قيادة �أ�سطول لواء قوات خا�صة («�سبيت�سناز»).
املعدات:
نحو  300دبابة (� T - 80, 27-T), 06سيارة مدرعة  BRDM, 003ناقلة جند BTR-
 60/-70/-80, 003ناقلة  ,MT-LBنحو  120مدفع  2S1عـ  122ملم و 2S3عـ  152ملم
ذات��ي احلركة 50 ,مدفـع ًا م/ط ذات��ي احلركـة طــراز �سباغ � ,4-ZSU-23صواريخ
م/ط ��س��ام .7/8-/9-/- 13وي� �ج ��ري �إدخ ��ال ناقلة اجل�ن��د اجل��دي��دة BTR-82
املدولبة.
قوات املدفعية ال�ساحلية وال�صاروخية:
العديد.7000 :
مالحظةّ :مت ن�رش نظام الدفاع ال�ساحلي اجلديد �( BALصواريــــخ � X - 35Eضد
ال�سفن) على الأقل يف �شبه جزيرة كامات�شاتكا ورمبا يف مناطق �أخ��رى .يت�ألف ا�سيطل
قزوين من اللواء  106املتمركز يف خما�شكاال واللواء  73املتمركز يف ا�سرتخان.
�أه���م ال��ق��واع��د( :اال� �س �ط��ول ال �� �ش �م��ايل) ��س�ف��روم��ور��س��ك (م �ق��ر ق� �ي ��ادة) ,خليج
موتوفي�سكيا ,ب��ول�ي��ارين� ,سيفرودفين�سك ,ارت�شاجنلي�سك( .ا��س�ط��ول البلطيق)
بالتي�سك ,كالينينغراد (م�ق��ر ق �ي��ادة) ,ك��رون���س�ت��ادت( .ا��س�ط��ول البحر الأ� �س��ود)
�سيفا�ستوبول (مقر قيادة) ,بوتي ,نوفري�س�سك( ,ا�سطول البا�سيفيك) فالديفو�ستك
(مقر قيادة) ,بيرتا بافلوف�سك� ,سوفيات�سكايا غافان ,قواعد �إ�ضافية يف كور�ساكوف,
بروفيديني ,ماغادان وناجني.وبنيت قاعدة بحرية جديدة يف «ماتوا»(جزيرة كوريل).

حر�س احلدود االحتادي

يحتفظ حر�س احل��دود االحت��ادي بقواته البحرية التي ت��ؤدي يف زمن ال�سلم مهمات
خفر ال�سواحل (زائد مهمة �ضمان �أمن احلدود البحرية الحتاد رو�سيا) ,وتن�ضم يف زمن
احلرب �إىل البحرية .وي�ضم احلر�س  15,000جندي وي�ستخدم �أ�سطو ًال من  7فرقاطات
معدلة فئة كريفاك (بال �صواريخ م�ضادة للغوا�صات) ,ونحو  20فرقيطة فئة غري�شا
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احتاد رو�سيا � -أذربيجان

أ�ذربيجان

الطوافة الرو�سية املجهَّزة حديثاً «نايت هانرت» �أو
 MI-28 MEتقدم الدعم الناري للقوات الربية

وعدد ًا من قطع البحرية اخلا�صة مبهمات حماية مناطق ال�صيد.

�سالح اجلو

العديد :نحو .180,000
التنظيم العام :هناك قيادة �سالح جو حتت �إم��رة كل منطقة ع�سكرية ،باال�ضافة
اىل قيادة ط�يران م�ستقلة طويلة امل��دى و قيادة ط�يران للنقل .ولكل قيادة ع��دة قواعد
جوية ت�ضم ا�رساب ًا عدة .ومت نقل موجودات الدفاع اجلوي ال�صاروخي اىل امرة قيادة
جديدة للدفاع اجلوف�ضائي (وال ت�شكل جزء ًا من �سالح اجلو).
املعدات:
الطائــرات املقاتلة/املعرت�ضة 260 :ميغ � 340 ,29 -سو  27 -و�سو SM27, 21
�سو� SM27 ، 90-سو(M2/SM -03الت�سليم جاري �أنظر املالحظة) 221 ،ميغ،31 -
ميغ � M31، 27+سو(S35-الت�سليم جاري �أنظر املالحظة).
القاذفات17 :؟ تو  160/M160بالك جاك (�أنظر املالحظة) 145 ,تو  M22 -باكفاير
(مبا يف ذلك  45طائرة نقلت من البحرية اىل �سالح اجلو مزودة ب�صواريخ(Kh-22),
 +27تو  SM95 -بري H6-, 53+تو  SM 95 -بري .H16
مالحظة� :أنظر املالحظات يف ق�سم القوات ال�سرتاتيجية .مل حتت�سب قاذفات تو -
 M3 M22كمن�صات �سرتاتيجية مبوجب معاهدة �ستارت  .1 -دفعة قليلة ا�ضافية من
قاذفات تو � 95 -إحت�سبت كمن�صات اختبار.
الطــائرات ال�ضــاربة/الهجوم الأر�ضي� +100 :سو  ,34 -نحو � 400ســو -24
 M/M2فن�رس ,و� 180سو .B/SM 25 -
الإ�ستطالع/احلرب الإلكرتونية� 23 :سو  M2 /24 -نحو � 70سو .M24 -
طائرات الإن��ذار املبكر ،450U/A-50 15 :ط��ائ��رة �أل  80حممولة على حامل
�سرتاتيجي.
طائرات ال�صهريج 20 :ال  78 -ميدا�س.
النقل :نحـــو  700طائــــرة على النحو الآت��ي� +320 :آن � 11 ,12 -آن �( 124 -أنظر
املالحظة) 274 ,ال � MF/TD/MD, 001 76 -آن� 50 .24 -آن � 30 ,32 -آن 20 ,72 -
تو  051 ,134/154 -طائرة .L410
ط��ائ��رات ال��ت��دري��ب +76:ي� � ��اك( -031ان �ظ��ر امل�لاح �ظ��ة)  2000 ،ي ��اك ,52 -
 ,L-29,93-Lو�أنواع من الطائرات املذكورة جمهزة مبقعدين.
قوات الدفاع اجلو ف�ضائي(لي�ست جزء ًا من �سالح اجلو)� :سام S-300 ، +7
�أفواج من طراز .S-400

ر�أ�س الدولة ,رئي�س
جمل�س الدفاع,
وجمل�س الأمن
الوطني ,القائد العام
للقوات امل�سلحة:
الرئي�س الهام علييف

وزير ال�صناعة
الدفاعية:
مادات غولياف

رئي�س الوزراء:
علي �أ�سدوف

وزير الدفاع :ك.
جرنال زاكري ح�سنوف

رئي�س هيئة الأركان:
اجلرنال جنم الدين
�صاديقوف
Ministry of Defence
Parlament Ave.,3
AZ 1073 Baku
Azerbaijan
Tel: +994 -12 - 510 2904
Fax: +994 -12 - 510 2904
E- Mail:dmicpfp@asumo.baku.az

بيانات عامة
اال�سـم الر�سمي :جمهورية اذربيجان (.)Azerbaycan Respublikasi
امل�ساحة 86,600 :كلم� %18 ,2أرا��ٍ�ض زراعية %25 ,مروج وم��راعٍ  %4 ,حما�صيل
دائمة� %53 ,أنواع �أخرى.
ال�سواحل :ال �سواحل (ثمة خط �ساحلي ميتد  800كلم على بحر قزوين).
ال�سكان 10.23 :مليون (تقديرات متوز/يوليو  ,)2021معدل النمو ال�سنوي:
( %0.87تقديرات � %91.6 .)2017أذريون %2 ,رو�س� %1.3 ,أرمن %2 ,داغ�ستانيون,
 %1.3تالي�ش� 0.6% ،أفاريون� 1.9% ،أعراق �أخرى.
الدين %93 :م�سلمون %2.5 ,رو���س �أرث��وذك����س� %2.3 ,أرم��ن �أرث��وذك����س%1.8 ,
ديانات �أخرى.
اللغة :الأذرية.
ن�سبة املتعلمني.%99.8 :

االقت�صاد

القاذفة ال�سرتاتيجية اجلديدة  ،Tu-160M2تفوق �سرعة ال�صوت وبعيدة املدى
الدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021

�إجمايل الناجت املحلي 165.5 :مليار دوالر (تقديرات  ,)2016ح�صة الفرد 17.400
دوالر ,معدل النمو احلقيقي ( %3.8تقديرات .)2016
امليزان التجاري :ال ��واردات  9مليارات دوالر.ال�صادرات  13.21مليار دوالر
(تقديرات .)2016
امليزانية :الإي ��رادات  10.79مليار دوالر ,النفقات 11.12مليار دوالر (تقديرات
.)2016
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�أذربيجان � -أرمينيا

الدفاع

التنظيم العام :للقوات امل�سلحة الآذري��ة  3ف��روع :اجلي�ش ,البحرية� ,سالح اجلو
و�سالح الدفاع اجلوي.
�إجمايل القوة الب�شرية الفاعلة( 66.950 :يناير . )2017
ال��ق��وات �شبه الع�سكرية 20,000 :م��ن احل��ر���س ال��داخ�ل��ي (حت��ت إ�م ��رة وزارة
الداخلية)5000 ,حر�س حدود ,وت�شمل حر�س �سواحل.
اخلدمة الإلزامية� 18 :شهراً.
ميزانية الدفاع 1.6 :مليار دوالر (ميزانية  .)2018ال ت�شمل خم�ص�صات حر�س
احلدود.

القوات الربية

العديد( 56.850 :كما يف كانون الثاين/يناير .)2017
التنظيم العام:
 23لواء م�شاة م�ؤلالً.
 2لواءا مدفعية.
 1لواء مدفعية �ضد الدبابات.
 1لواء هند�سي.
 1لواء �أمني.
 1لواء �إ�شارات.
 1لواء لوجي�ستي.
املعدات:
دبابات القتال الرئي�سية 439 :دبابة رقم �إجمايل ر�سميT-90- 100، 442 T - 72 :
و  95دبابة(.T-55احتياط).
عربات امل�شاة القتالية وناقالت اجلند :املجموع  191عربة نحو  26عربة BMP -
 1, 93عربة  BMP - 2,88عربة  BMP-3 ، 4دبابات  BRM-1Kونحـــــــــــو  24عربـــــــة
 BL-TM. 15 691 ,80/70/BTR - 60عربة ماتادور ،و 1 5عربة مارادور املحمية
من الألغام.
املدفعية( :املجموع  207 )330مدافع  D30عـ  122ملم 24 ,مدفع  D20عـ  152ملم16 ,
مدفع  2A36عـ  152ملم (مقطور) 66 ,مدفع  2S1عـ  122ملم (ذاتي احلركة) 12 ,مدفع
 2S7عيار  203ملم ذاتية احلركة16 ,مدفع  2S3عيار  152ملم ذاتية احلركة 36 ،مدفع
 M46عـ  130ملم 18 ،مدفع  2S19 MSTA-Sعـ  152ملم.
مدافع الهاون 148 :مدفع ع�ـ  120ملم (منها  18مدفع ًا ذات��ي احل��رك��ة نونا�-س
و18مدفع ًا ذاتي احلركة فينا).
راجمات ال�صواريخ 44 :راجمة  BM - 21عـ122ملم 12 .راجمة � 9A52سمريت�ش
 300ملم ,عدد من راجمات IMI Lynxعـ  122ملم و  160ملم و 306ملم مع �صواريخ من
طراز اك�سرتا 16 ،راجمة غراد  LARو  18بوراتينو .TOS-1A
�صوارخ �سطح� -سطح :تو�شكا  9K79(4قاذفات).
�صواريخ م/د :كورنيت� ,سبايك.
مالحظة :جميع العربات والنظم املوجودة يف اخلدمة لدى جي�ش اذربيجان يرجع
اليها ر�سمي ًا حتت �إ�سم ( � NUNUK = T72إلخ)..

�سفينة فئة بتيا .2 -
�سفينة فئة فودنيك (�سفينة قيادة).
 6+3زوارق فئة ( OPVطراز .)SA›AR 72
 6زوارق دورية فئة ( S301طراز �شالداغ .)MKV
الغوا�صات :عدد غري معروف من الغوا�صات ال�صغرية تريتون 2M -
�سفن الإنزال:
 1فئة بولنو�شني.
�سفن �أخرى 3 :هيدروغرافيك.
القاعدة البحرية الرئي�سية :بوتا
مالحظة:يجري جتميع  6زوارق دوري��ة من ط��راز �ساعر  72حلر�س ال�سواحل يف
الأحوا�ض املحلية مع معدات ا�رسائيلية.

�سالح اجلو وقوات الدفاع اجلوي

العديد( 7.900 :ك/2يناير .)2017
املعدات :طائـرات القتال14 :ميغ  ,29 -وميغ � UB ، 12 29 -سو � 5 ,25 -سو.U 25 -
طائرات التدريب 21 :طائرة .L - 39
الطوافات 13 :مي  20 ،8 -مي 71-B1،62 -مي .G 24 -
�صواريخ م/ط� :سام .5 -/4 -/3 -/ 2 -ع ��دد م��ن �أنظمة PMU-2 s-300
ف��اف��وري��ت( .ب �ط��اري �ت��ان) ،ك�ت�ي�ب�ت��ا � �ص��واري��خ � � ،BUK-MBص��واري��خ �ستيليت
(T-38بطاريتان ،يجري طلب املزيد) باراك  12( 8قاذف).
طائرات م�سرية :عدد من طائرات هنرت و �إيرو�ستار.

�أرمينيا

رئي�س الوزراء:
نيكول با�شينيان

ر�أ�س الدولة:
�أرمن �سركي�سيان

البحرية

العديد :نحو ( 2200ك/2يناير .)2017
الأ�سطول:
حرب الألغام:
�سفينةفئة �سونيا
القوات اخلفيفة:

رئي�س الأركان العامة:
اجلرنال �أرتاك دافتيان

وزير الدفاع:
فاغار�شاك هاروتنيان

Ministry of
Defence
Bagrevand St.5
Yerevan 0044
Republic of Armenia
Tel: +374 10- 294529
Fax: +374 10- 294329
E-Mail: modpress@mil.am

بيانات عامة
اال�ســم الر�ســمي :جمــهورية �أرميـنيا (.)Hayastani Hanrapetutyun
امل�ساحة 29,800 :كلم � %17 ,أرا�� ٍ�ض زراعية %20 ,مروج وم��راعٍ  %3 ,حما�صيل
دائمة� %60 ,أنواع �أخرى.
ال�سواحل :ال �سواحل
ال�سكان 2.97 :مليون ن�سمة (تقديرات متوز/يوليو  ,)2021معــدل النمــــــو ال�سنوي
(% -0.21تقديرات  %97.9 )2017من �سكانها �أرم��ن %1.3 ,أ�ك��راد %0.5 ,رو���س,
� %0.3أعراق �أخرى.
الدين :الغالبية �أرثوذك�سية �أرمنية (�أكرث من .) % 90
اللغة :الأرمنية  ,% 96الرو�سية ولغات �أخرى.
2

ال�سفينة فئة  TUFANللدوريات البحرية تابعة حلر�س ال�شواطىء يف �أذربيجان
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�أرمينيا
.1791
اخلدمة الإلزامية� 24 :شهراً.
ميزانية الدفاع 508 :مليون دوالر (.)2018

القوات الربية

ن�سبة املتعلمني.%99.7 :

لدى أرمينيا نظام الدفاع الصاروخي S-300

االقت�صاد

اج��م��ايل ال��ن��اجت املحلي 25.78 :م�ل�ي��ار دوالر (ت �ق��دي��رات  .)2016دخ��ل ال�ف��رد
ال�سنوي 8.600دوالر ,معدل النمو احلقيقي (% 0.2تقديرات .)2016
امليزان التجاري :الواردات  2.835مليارات دوالر،ال�صادرات 1.891مليار دوالر
(تقديرات .)2016
امليزانية :الإي��رادات  2.476مليار دوالر ,الإنفاق  3.046مليار دوالر( ,تقديرات
.)2016

الدفاع

عام:حتدد �سرتاتيجية الأم��ن القومي ،امل�ب��ادىء التالية املعنية ب��الأم��ن القومي:
�سرتاتيجية الأم��ن القومي نف�سها؛ التهديدات الكربى؛ال�ضمانة الرئي�سية؛الوقاية
اال�ستباقية.
جرى تو�سيع اتفاقية  1995التي تق�ضي بن�رش قوات رو�سية على الأرا�ضي الأرمينية
ومنها حق ا�ستخدام قواعد  .كما جرى متديد �صالحيتها حتى العام  .2044ومت ان�شاء
مركز قيادة م�شرتكة للدفاع اجلوي ،وذلك يف كانون الأول /دي�سمرب .2010

جي�ش ناغورين كراباخ

متلك مقاطعة ناغورين كرباخ امل�ستقلة جي�شها ال��ذي يبلغ عديده بني  18و � 20ألف

جندي لديه  316دبابة قتال رئي�سية ,و  324عربة قتال مدرعة من خمتلف الأنواع ,و 322
قطعة مدفعية ,و 44راجمة ,و�صورايخ للدفاع اجلوي طراز �سام ,9/8 /6وميلك �أي�ض ًا
�سالح ًا جوي ًا يت�ألف من � 2أو  3طائرات �سو  ,25 -و 5طوافات هجومية طراز مي  ,24 -و
 8 - 5طوافات مي  8 -للنقل.
�إجمايل القوة الب�شرية الفاعلة :نحو( 43,291كانون الثاين/يناير .)2018
القوات �شبه الع�سكرية :لـدى وزارة الداخلية  4279من ال�رشطة مع  83عربة
مدولبة وجمنزره ,و 66عربة قتال مدولبة وجمنزره حلر�س احلدود.الذي يبلغ عديده

العديد( 39.965 :كانون الثاين/يناير )2018
التنظيم العام:
 5مقار قيادة فيالق.
 13فوج ًا م�ؤل ًال (بنادق).
� 3أفواج بنادق م�ستقلة.
 18كتيبة.
لواءا مدفعية.
لواء تدريب.
لواء مهمات خا�صة.
منطقتان حم�صنتان.
املعدات:
دبابات القتال الرئي�سية  145 :دبابات 90ت  72 -و ت .55/54
عربات القتال املدرعة وناقالت اجلند 182 :عربات ، BMP- 1k، BMP - 1/2
 23( BTR-70،BRM-1kملم) ،عربات 91،BMD-1عربة  BTR- 60/70/80و
.MT-LB
املدفعية :املجموع  69 ،236مــدفع  D30عـ  122ملـــــم 64 ,مدفع  D-20، D-1و
مدفعا  2A36عيار  152ملم (مقطور) 10 ,مدافع  2S1عـ  122ملم 28 ,مدفع  2S3عـ 152
ملم (ذاتية احلركة).
�صواريخ �أر�ض�-أر�ض� :سكد-ب +8،تو�شكا-يو .ا�سكندر .9K-720
مدافع الهاون 12 :مدفع  M120عـ  120ملم.
راج��م��ات ال�صواريخ 47 :راج �م��ة  BM21ع �ـ 122م �ل��م 4 ,راج �م��ات 2 ،WM80
�سمريت�ش 300 .ملم.
�صواريخ م/د�8 :أنظمة  14 ,9P 148نظام .9P149

�سالح اجلو وقوات الدفاع اجلوي

العديد( 2.129 :ابتداء من ك  /يناير .)2018
التنظيم العام :ميلك �سالح اجلو والدفاع اجلوي قاعدتني و�رسب ًا للتدريب والنقل.
قوات الدفاع اجلوي تت�ألّف من لواء �صواريخ ,وفوج �صواريخ ,وفوج راديو وم�سح
جوي ,وفوج دفاع جوي خمتلط من ال�صواريخ واملدافع .وتقودها القيادة امل�شرتكة
اجلوية والدفاع اجلوي امل�س�ؤولة عن ادارة العمليات يف الأجواء الأرمنية.
املعدات:
طــائرات القـتـال 15 :طائرة �سو.25 -
التدريب 10 :طائرات L - 39
النقل 1 :ال  1 ،76 -آي .319 -
الطـوافات 8:مي2 , 24P-مي 2 ، 24K -م��ي 10 ، 24R -مي  ,8MT -طوافتا
مي  7 ,9 -مي.2 -
الدفاع اجلوي( S - 300 :غري معلن)� ,سام  3,4/3/2 -انظمة �ســام 23- ,60 -
.ZSU-23-4 ,ZSU
2

مُقاتلة  SU - 30تابعة لسالح الجو األرميني
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�أوكرانيا

أ�وكرانيا

ر�أ�س الدولة:
فولودميري زيلن�سكي

رئي�س الوزراء:
دني�س �شميهال

وزير الدفاع:
�أندريا طاران
�إحتفال ت�سلّم العلم اخلا�ص باللواء امل�شرتك من قوات ليتوانيا وبولندا و�أوكرانيا
(% 0.41تقديرات � %77.8 .)2017أوكرانيون %17.3 ,رو�س %0.6 ,بالرو�س%0.5 ,تتار يف القرم %0.5،مولدوف %0.4 ،بلغار %0.3،جمريون %0.3،رومانيون%0.3 ،
بولنديون %0.2 ،يهود� %1.8 ،آخرون.

رئي�س الأركان العامة
للقوات امل�سلحة:اجلرنال
�سرهاي كورنيا�شوك

Ministry of Defence
Vozdukhoflotsky i Av.6
Kyiv 03168 Ukraine
Tel: +38044 -255 - 05 -15

ال��دي��ن :الأرث��وذك �� �س �ي��ة الأوك ��ران� �ي ��ة ,ال�ك��اث��ول�ي�ك�ي��ة الأوك ��ران� �ي ��ة (ي��ون �ي��ت),
الربوت�ستانتية ,اليهودية.
اللغة :الأوكرانية(الر�سمية) الرو�سية .والرومانية.
ن�سبة املتعلمني. %99.7 :

االقت�صاد

بيانات عامة
مالحظة :جميع البيانات التالية ت�شمل القرم التي ان�ضمت ا �إىل االحتاد الرو�سي يف
�آذار/مار�س .2014
اال�سم الر�سمي� :أوكرانيا (.)UKraina
امل�ساحة 603,700 :كلم� %56 .2أرا��ٍ�ض زراعية %2 ,حما�صيل دائمة %12 ,مروج
ومراعٍ � %30 ,أنواع �أخرى.
ال�سواحل 2782 :كلم.
املطالب البحرية :املياه الإقليمية  12مي ًال بحرياً ,اجلرف القاري  200مرت �أو حتى
عمق اال�ستغالل .املنطقة الإقت�صادية احل�رصية  370كلم.
ال�سكان 43.5 :مليون ن�سمة (تقديرات متوز/يوليو  )2021معدل النمو ال�سنوي

اجمايل الناجت املحلي 352.9 :مليار دوالر (تقديرات  ,)2016ح�صة الفرد 8,300
دوالر ,معدل النمو احلقيقي ( % 2.3تقديرات .)2016
امليزان التجاري :ال��واردات  40.57مليار دوالر ,ال�صادرات  33.56مليار دوالر
(تقديرات .)2016
امليزانية :الإي��رادات  30.64مليار دوالر ,النفقات 32.71مليار دوالر (تقديرات
.)2016

الدفاع

�سرتاتيجية الأمن يف �أوكرانيا �أقرّت من قِبل املجل�س الوطني للأمن والدفاع يف � 6أيار
 . 2015ووقّعت قانونيتها من قِبل الرئي�س يف  27مايو.
التنظيم العام:

عملية �إطالق �صاروخ  S - 300 SAMمن قِبل القوات الأوكرانية خالل مترين مُ�شرتك مع بلغاريا عام 2017
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قائد قوات الإت�صاالت الأوكرانية اللواء فولدمري
رابكوف يُعلن عن جتهيز قواته ب�أجهزة راديو
�إنتاج « »Aselsanالرتكية عام 2017
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�أوكرانيا

البحرية

العديد :نحو
.2016
التنظيم العام  :قيادة ال�ق��وات البحرية :مركز العمليات
البحرية مع لواء طريان البحرية ,وقاعدتني ,وكتيبة ميكانيكية
والوية الدفاع ال�ساحلي و وكتيبة م�شاة بحرية ,معهد البحرية
الع�سكري.
الأ�سطول:
الفرقاطات:
 1فــئة هـتـمان �سـاغـايـدات�شـني (طــراز كـريـفــاك .)3 -
الغوا�صات:
غوا�صة فئة جربوجي (فوك�سرتوت) .
القوات اخلفيفة:
 3فرقيطات فئة لوت�سك (غري�شا .)5 -
فرقيطة خميلنت�س ( KIIللدورية).
فرقيطة �صاروخية فئة بريد نيربوفيا (تارانتول).
زورق برليوكي (للدورية)
قوات حرب الألغام:
�صائدة �ألغام ميليتوبول (فئة �سونيا).
قان�صتا �ألغام فئة ت�شريكا�سي (نوع ناتيا).
القوات الربمائية:
�سفينة �إنزال دبابات فئة كون�ستانتني (طراز روبوت�شا).
�سفينة �إنزال من نوع بولنوت�شي.
 1طراز بومورنيك.
ال�سفن امل�ساعدة الرئي�سية:
�سفينتا قيادة بامبوك ,و�سفينة من نوع �أمور (دونبا�س).
م�ل�اح���ظ���ة�:أط � �ل� ��ق ب� ��رن� ��ام� ��ج ب � �ن� ��اء  4ف� ��رق� ��اط� ��ات خ��ف��ي��ف��ة/ف��رق��ي��ط��ات
ازاحة  3000 - 2500طن ( امل�رشوع  )58250و�ستح ّل هذه الفرقاطات حمل فرقيطات
لوت�سك وفيني�سيا.
وال�سفينة الأوىل فولود ميري فيليكيي قيد البناء .وثمة  9زوارق دوري��ة
�ستُ�صنع مع حلول العام .2017
م�شاة البحرية :لواء  +كتيبتان مل�شاة البحرية مع  41دبابة و  177ناقلة جند و 52
قطعة مدفعية.
القواعد الرئي�سية� :أودي�سا ,ا�سمايل.
طريان البحرية:
ل��واء ط�يران بحري يت�ألف من  8طوافات �ضد الغوا�صات �سيبنى حملي ًا مب�ساعدة
تركية.
10,255

�صاروخ  Kh -35للدفاع البحري خالل اختباره الأول عام 2018

الرئي�س هو القائد الأعلى للقوات امل�سلّحة وله �أن ميار�س القيادة وال�سيطرة من
خالل املق ّر العام للقيادة العليا .تقوم مبهمات القيادة وال�سيطرة املبا�رشة على القوات
امل�سلحّ ة يف �أوق��ات ال�سلم واحلرب القيادة العامة للقوات امل�سلّحة املمثلة برئي�س هيئة
الأركان العامة.
�إن وظيفة ال�ق��وات امل�سلّحة ه��ي ال��ردع و�سحق املعتدين ,واحل�ف��اظ على �أرا��ض��ي
الدولة و�سواحلها وجوها وف�ضائها ,لذلك على القوات امل�سلّحة اال�ستعداد خلو�ض
�رصاعات منخف�ضة احلدة ,ويف الوقت نف�سه اجلهوزية العالية لتعبئة القوات ا�ستعداد ًا
ل�رصاعات حملّية و�إقليمية ,ثم يجب �أن تكون القوات امل�سلحة م�ستعدة للم�شاركة يف
عمليات �إن�سانية وعمليات حفظ ال�سالم حتت رعاية منظمات دولية بقوة هي يف حجم لواء
( 3000-2000جندي).
�إجمايل القوى الب�شرية العاملة( 250,000 :تقديرات �أكتوبر .)2016
القوات �شبه الع�سكرية 30,000 :فرد تابعني لوزارة الداخلية وهناك �أي�ض ًا 50,000
من حرا�س احلدود الأ�شداء.
اخلدمة الإلزامية� 18-12:شهراً ،وقد وقع على تطوّع الأجانب للخدمة من اجلي�ش
الأوكراين.
ميزانية الدفاع 83.3 :بليون هريفانا �أوكرانية (تقديرات .)2018

القوات الربية

العديد( 156.500 :الرقم الرسمي إعتباراً من تشرين األول/أ كتوبر .)2016

التنظيم العام:
قيادة القوات الربية
 4قيادات للعمليات (ال�شمالية ،وال�رشقية والغربية واجلنوبية).
 3فيالق جي�ش
املعدات:
الرقم الر�سمي �إعتبار ًا من  1كانون الثاين/يناير  2017وقد ّمت حتديثه.
دبابات القتال الرئي�سية :1918:دب��اب��ة ت  ,B64 -ت  ,72 -ت � 84 -أوب�ل��وت
.OPLOT
عربات امل�شاة القتالية وناقالت اجلند1PMB،،،80/70/BTR-60 :2,985 :
 ،2PMBعدد قليل من عربات � BRDM - 2، 57ساك�سون . DOZOR - B
املدفعـــية 2,800 :قطعة كالآتي D - 20, D-30, 122 :ملم عـ  152ملم 2A36 ,عـ152
ملم (مقطور) ,بع�ض مدافع  2C1عـ  2C3 ، 122عـ  152ملم ذاتية احلركة  2C19عـ .152
مدافع الهاون :نحو  258عـ  120ملم.
راجمات ال�صواريخ 492 :راجمة من ط��راز  BM - 21عـ  122ملم 220 ,ملم300 ,
ملم.
�صواريخ �سطح � -سطح� 12 :صـاروخ SS - 21 ,تو�شكا/تو�شكا -يو.
�أ�سلحة م/د موجهة :؛ P148,9و .P149,9
مالحظة :حتت الطلب  200عربة دوزور B-للجي�ش واحلر�س الوطني 75 .ناقلة جند
يجري حتويلها من الفائ�ض الربيطاين.
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�إعتبار ًا من  1يناير/كانون الثاين

�سالح اجلو وقوات الدفاع اجلوي

العديد�( 32,026 :إعتبار ًا من  1يناير .)2016
التنظيم العام :يت�ألف ��س�لاح اجل��و م��ن ث�لاث ق �ي��ادات ج��وي��ة (جنوبية و غربية
وو�سطى).
القيادة اجلوية «اجلنوبية» (اودي�سا) :لواء جوي تكتيكي (ميغ.)29 -
القيادة اجلوية «الغربية» (لفيف) :لواء جوي تكتيكي (ميغ.)29 -
القيادة اجلوية «الو�سطى» (فا�سيلكيف) :ل��واء جوي تكتيكي (ميغ ،)29 -لواء
جوي تكتيكي (�سو.)27 -
حتت امرة قيادة �سالح اجلو مبا�رشة :لواء نقل جوي (تو� ،134 -أن� ،26 -أن،30 -
مي ،)8 -لواء نقل جوي (ال ،)76 -لواء نقل جوي ( �أن� ،24 -أن ،26 -مي ،)8 -لواء
تدريب جوي (ل.)39 -
املعدات:
طائرات القتال (الأنواع الرئي�سية فقط) 482 :ت�شمل �سو �M, 93 -24سو ,-72
ميغ� ,29-سو .25 -
طائرات النقل :املجموع  42طائرة ت�شمل �إل 67 -وتو� ،134 -أن� ،26 -أن� ،30 -أن.22 -
الطوافات 46 :مي . 8 -
�صواريخ م/ط� :سام � ,5 -سام � ,10 -سام .11 -
مركبات غري م�أهولة RQ-11B 24 :رافن.
مالحظـة� :صيغت خطط ل�رشاء دفعة �أوىل تت�ألف من طائرات نقل �آن  .70 -يجري
تطوير طائرات ميغ  29 -و�سو  25 -تدريجي ًا لرفعها �إىل م�ستويي ميغ MU1 29-و
�سو.25M1-
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جورجيا

جورجيا

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 37.17 :مليار دوالر (تقديرات  ,)2016ح�صة الفرد 10,000
دوالر ,معدل النمو احلقيقي ( % 2.7تقديرات .)2016
امليزان التجاري :ال��واردات  6.64مليارات دوالر ,ال�صادرات  2.831مليار دوالر
(تقديرات .)2016
امليزانية :الإي� ��رادات  4.088م�ل�ي��ارات دوالر ,النفقات  4.648م�ل�ي��ارات دوالر
(تقديرات .)2016

الدفاع

ر�أ�س الدولة واحلكومة:
�سلومي زورا بكفيلي

رئي�س هيئة الأركان:
العميد جوين تاتونا �شفيلي

رئي�س الوزراء:
�إيراكلي غاريبا�شفيلي

وزير الدفاع:
جوان�شر بر�شوالدز

Ministry of Defence
N20 General Kvinitadze Str
0112 Tbilisi
Georgia
Tel.: +995 -32 -911963
Fax: +995 -32-910645

بيانات عامة
مالحظة :ت�شمل البيانات الآتية ك ًال من �أو�سيتيا اجلنوبية و ابخازيا و هما
مقاطعتان ا�صبحتا خارج �سيطرة حكومة جيورجيا.
اال�سم الر�سمي :جمهورية جورجيا .)Sakartvelo) Respublika
امل�سـاحة 69,700 :كلم� %11 .2أرا���ض زراعية %4 ,حما�صيل دائمة %29 ,مروج
ومراع %38 ,غابات و�أحراج� %18 ,أنواع �أُخرى.
ال�سواحل 310 :كلم.
املطالب البحرية :املياه الإقليمية  22كلم طبق ًا ملا ن�ص عليه بروتوكول  1973املوقع
بني االحتاد ال�سوفياتي وتركيا .وتطالب جورجيا مبا يعترب �ساحلها على البحر الأ�سود
كمياه دولية لها.
ال�سكان 3.98 :مليون ن�سمة (ت�ق��دي��رات متوز/يوليو  )2021معـــــدل النمـــــو
ال�سنوي( %0.02 -تقديرات  %83.8 .)2017جورجيون� %6.5 ,أذريون� %5.7 ,أرمن,
 %1.5رو�س� %2.5 ،آخرون.
الدين %65 :ارثوذك�س جورجيون %11 ,م�سلمون� %10 ,أرثوذك�س رو���س%8 ,
�أرثوذك�س �أرمن %6 ,ديانات �أخرى �أو من غري املنتمني �إىل �أية ديانة.
اللغة :اجلورجية (الر�سمية) ,الرو�سية ,الأرمنية ,الأذرية.
ن�سبة املتعلمني %99 :ر�سمياً.

وزير الدفاع الفان ايزوريا واللواء دايفيد �ألفني من وزارة الدفاع الأمريكية،
بعد التوقيع على مذكّرة تفاهُم يف �شهر �آب� /أغ�سط�س 2017
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التنظيم العام :وزارة الدفاع م�س�ؤولة عن كل �ش�ؤون الدفاع .هيئة الأركان العامة
هي اجل�سم الع�سكري الرئي�سي ,تنفذ ال�سيا�سة التي ت�ضعها وزارة ال��دف��اع .يتبع
احلر�س الوطني لوزارة الدفاع .وهو مكلف بتدريب قوات االحتياط.
مل تعد البحرية تابعة للقوات امل�سلّحة بل �أم�ست يف  2009جزء ًا من حر�س ال�سواحل
العامل ب�إمرة وزارة الداخلية.
ّمت ح ّل �سالح اجلو يف  2010ونُقلت موجوداته �إىل قطاع طريان اجلي�ش.
�إجمايل القوى الفاعلة(36,000+ :يت�ضمن املوظفني املدنيني).
اخلدمة الإلزامية� :أجّ لت �إىل �أول نوفمرب  2016ولكنها �أُعيد �إدخالها على �شكل 8
�أ�شهر تدريب( فرباير�/شباط .)2017
ميزانية الدفاع 702 :مليون دوالر (ميزانية .)2018

القوات الربية

التنظيم العام:
حتت قيادة القوات الربية.
 � 4ألوية م�شاة. لواء ميكانيكي. لواءا مدفعية.لواء دفاع جوي. لواء طريان.وحدات خا�ضعة لرئي�س الأركان العامة:
 لواء هند�سة كتيبة ا�ستخبارات م�ستقلة.املعدات:
دبابات القتال الرئي�سية :دبابات ( T-72حمدثة) ،دبابات.45-T/55
عربات القتال و ناقالت اجلند:عربات BPM-2، BMP-1 ، BTR -80، BTR
 ، -70عربة كوبرا ،وولف ،ددغوري ،مراب.
املدفعية :مدافع D-30عـ  122ملم مقطورة  D-20 ،عـ  152ملم مقطورة ،دانا عـ
 152ملم 2S3 ،عـ 152ملم BM-21 ،عـ  122ملم.
مدافع هاون :عـ 82ملم و  120ملم.
�صواريخ م/د:مِ يت�س-م ،كونكورز ،فاغوت.
�صواريخ م/ط :او�سا ،AKMبوك-م ،1تور� ،سبايدر� ،سرتيال ،ايغال.

قطاع اجلو والدفاع اجلوي

طائرات ثابتة اجلناح � 6 :سو 25 -و .L-39
طوافات قتالية :مي ,24 -طوافات  ,UH-1Hطوافات مي 8 -مي .17 -
مالحظة :مت و� �ض��ع �إت �ف��اق�ين مهمني الي �ج��اد �شبكة دف ��اع ج��وي ب��دع��م فرن�سي
ّمت توقيعهما يف منت�صف العام  .2015العقد الأول مع �رشكة �أنظمة تالي�س رايثيون
لتغطية رادارات  ،GM200 3-Dوكروتا ل � NGشوراد .بينما الثاين يتعامل مع MBDA
ويتعلّق بنظام .VL MICA

فوج  DANAالتابع للواء املدفعية اجلورجية خالل رماية حيّة
الدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021

رو�سيا البي�ضاء

رو�سيا البي�ضاء
بيانات عامة
اال�سم الر�سمي :جمهورية بيالرو�سيا ((.›Respublika Belarus
امل�ساحة 207,600 :كلم� %29 ,2أرا�� ٍ��ض زراع �ي��ة %15 ,م��روج
ومراعٍ  %1 ,حما�صيل دائمة� %55 ,أنواع �أخرى.
ال�سواحل :ال �سواحل.
ال�سكان 9.44 :مليون ن�سمة ( تقديرات متوز/يوليو ,)2021
معــــدل النمو ال�سنــــــوي ( % 0.22 -ت�ق��دي��رات %83.7 ،)2017
بيالرو�س %8.3 ,رو�س %3.1 ,بولنديون� %1.7 ,أوكرانيون%3.2 ,
�أعراق �أخرى.
الدين :الأرثوذك�سية الرو�سية ,الكاثوليكية وغري ذلك.
اللغة :البيالرو�سية (ر�سمية) ,والرو�سية.
ن�سبة املتعلمني %100 :ر�سمياً.

ر�أ�س الدولة :الرئي�س
�ألك�سندر لوكا�شنكو

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 171 :مليار دوالر (تقديرات  ,)2016ح�صة
الفرد  18.000دوالر ,معدل النمو ال�سنوي( %3تقديرات .)2016
امليزان التجاري :ال��واردات 25.57مليار دوالر ,ال�صادرات  22.98مليار دوالر
(تقديرات .)2016
امليزانية :الإي ��رادات  19.6مليار دوالر ,النفقات  18.95مليار دوالر (تقديرات
.)2016

الدفاع

التنظيم العام:
تت�ألف القوات امل�سلّحة من - :القيادة املركزية وهيئات ال�سيطرة
 اخلدمات امل�سلحة  -قوات العمليات اخلا�صة  -قوات الدعم م�ؤ�س�سات ومنظمات التثقيف الع�سكري وهيئات وزارة الدفاع.ت�شمل القوات امل�سلّحة الور�ش ,والقواعد ,وامل�ستودعات لتخزين ال�سالح ,الذخائر,
واملواد املتفجرة ,واملالب�س واملواد الطبية.
وت�شمل القيادة املركزية والهيئات امل�سيطرة :وزارة الدفاع ,الأركان العامة التي هي
جزء من وزارة الدفاع.
�إجمايل القوى العاملة( 44,867 :كانون الثاين/يناير .)2016
ال��ق��وات �شبه الع�سكرية :ح��ر���س ح ��دود ي�ت� أ�ل��ف م��ن  13,193وح ��دات احلر�س
الداخلي(10,610ابتداء من كانون الثاين/يناير .)2013
اخلدمة الإلزامية� 18 - 6:شهراً ،بح�سب امل�ؤهالت الأكادميية.
ميزانية الدفاع 462 :مليون دوالر (.)2017

اجلي�ش:

العديد(9,896 :ابتداء من كانون الثاين/يناير .)2016
التنظيم العام:
قيادتان للعمليات:
 قيادة العمليات الغربية (مقرها يف غرودنو) قيادة العمليات ال�شمالية  -الغربية (مقرها يف بوري�سوف) . -ت�شكيالت منف�صلة للوحدات الع�سكرية واملتفرعات.

عربة الإ�ستطالع املدرعة اجلديدة  CAYMANتابعة للجي�ش البالرو�سي
الدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021

رئي�س جمل�س الوزراء :وزير الدفاع :ل .جرنال النائب الأول لوزير
الدفاع ,رئي�س هيئة
رومان غولوف�شينكو فيكتور خرنني
الأركان العامة :اجلرنال
فيكتور غوليفيك
Ministry of Defence
Kommunisticheskaya 1
220034 Minsk. Republic of Belarus
Tel/Fax: +375 -17 -2891974
e-mail: milcoop@mod.mil.by

املعدات:
دبابات القتال الرئي�سية :املجموع  18 : 1.323دبابة ت  1,327 ,80 -دبابة ت .72 -
عربات القتال امل��درع��ة ون��اق�لات اجلند :امل�ج�م��وع 1,988ع �ل��ى النحو الآت��ي:
 1,156ع��رب��ة  BMP -2، 69ع��رب��ة  BMP - 1, 97ع��رب��ة  ، BMD-1 161عربــــــة
 BRM-1, 327عربـــــة  BTR-70, 191ع��رب��ة  BTR-80, 9ع��رب��ات ,BTR-D
 16عربة  MT-LB، 63عربة  CS/VN3غري م�شمولة باملجموع �أعاله.
املدفعية:املجموع 1082 :قطعة ي�شمل مدافع ال�ه��اون عيار  120ملم وراجمات
ال�صواريخ ,وهي كالآتي 22 :مدفع  D-20عـ  152ملم 46 ،مدفع  D-30عـ  130ملم50،
مدفع  2A65عـ  136 ،152مدفع  2A65عـ  152ملم مقطور 177 .مدفع  2S1عـ  122ملم13 ،
مدفع  2S19عـ  152ملم 148 ،مدفع  2S3عـ  152ملم 119 ،مدفع  2S5عـ  152ملم 50 ،مدفع
 2S9عـ 120ملم ذاتي احلركة.
�صواريخ �سطح�-سطح 36 :تو�شكا .OTR-21
مدافع الهاون 65 :عـ  120ملم طراز .2S12
راجمات ال�صواريخ 186 :راجمات  BM - 21عـ  122ملم 36 ,راجمة  9A52عـ 300
ملم �سمريت�ش 74 ,راجمة  9P140عـ  220ملم .اوراغان باالنيز عـ  300ملم.
�أ�سلـحة م/د مـوجهة ( :املجموع �� 275 : )355 :ص��اروخ � 9P148, 08صاروخ
.9P149

�سالح اجلو وقوة الدفاع اجلوي

العديد1( 11,93 :يناير  /كانون الثاين .)2016
املعـــدات:
الطائرات القتالية 64 :طائـرة قتالية 33 ، )2016/1/1( :ميـغ � 24 ,29 -سو .25 -
الطوافات:الهجومية 16 :طوافــــة مي .24
طائرات النـقل.)A-26 il -76( 5 :
طائرات التدريب 10 :طائرات �( . L-39ستُ�سحب)  4+8ياك .130
اهم القواعد :برانوفيت�شي ،ليدا ،مات�شولي�شي.

بطارية مدفعية ذاتية الدفع خالل مترين مُ�شرتك مع القوات الرو�سية عام 2017
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�إندوني�سيا

�آ�ســيـــــا

إ�ندوني�سيا
تايالند
تايوان

�سنغافورة
ال�صني
الفيليبني

إ�ندوني�سيا

كوريا اجلنوبية
كوريا ال�شمالية
ماليزيا

الهند
اليابان

(تقديرات .)2015
امليزانية :الإي��رادات  112.6مليار دوالر ,النفقات  134.2مليار دوالر( ,تقديرات
.)2015

الدفاع

ر�أ�س الدولة واحلكومة:
الرئي�س جوكو ويدودو

وزير الدفاع:
برابو �سوبيانتو

قائد القوات امل�سلّحة:
املار�شال هادي
جتاهجانتو

رئي�س �أركان اجلي�ش اجلرنال :انديكا بركا�سا
رئي�س �أركان البحرية :الأمريال يودو مارغونو
رئي�س �أركان �سالح اجلو :فدجار برا�ستيو
Ministry of Defence
JI. Merdeka Barat 13 -14
Jakarta Pusat KOTAK POS 2005 Jakarta 10020
Indonesia
Tel: ++62- 21- 366184, -374408
E-mail: postmaster@dephan.go.id

بياناتعامة

اال�سم الر�سمي :جمهورية �إندوني�سيا (.)Republik Indonesia
امل�ساحة 1,922,570 :كلم� %11 ,2أرا�� ٍ�ض زراعية %7 ,مروج وم��راعٍ  %67 ,غابات
أرا�ض �أخرى.
أرا�ض حرجيةٍ � %15 ,
و� ٍ
ال�سواحل 95,181 :كلم.
املطالب البحرية( :القيا�س من اخلطوط الأ�سا�سية للأرخبيل املطالب ب��ه) :املياه
الإقليمية  22كلم ,املنطقة االقت�صادية احل�رصية  370كلم ,اجل��رف القاري حتى عمق
الإ�ستثمار.
ال�سـكان 276.5 :مليون ن�سمة (تقديرات متوز  ,)2021معدل النمو ال�سنوي 0.89
(%تقديرات  .)2016معظم ال�سكان م��ن �أ� �ص��ول م��االي��وي��ة %45 :ج��اوي��ون%14 ,
�سوندانيون %7.5 ,مادوريون %7.5 ,ماالي �ساحليون ,و� %26أقوام �أخرى.
الدين %88 :م�سلمون %5,بروت�ستانت %3,كاثوليك روم��ان  %2هندو�س%1,
بوذيون % 1,معتقدات �أخرى.
اللغة :الباها�سية الإندوني�سية (معدلة من اللغة املااليوية) لغة ر�سمية ,الإنكليزية,
الهولندية.ولهجاتحملّية.
معدل املتعلمني.%93.9:

التنظيم العام :الرئي�س هو القائد الأعلى اال�سمي للقوات امل�سلحة .وزي��ر الدفاع
والأمن م�س�ؤول �أمام الرئي�س .ويرت�أ�س وزير الدفاع جمل�س الدفاع الذي يناط به و�ضع
ال�سيا�سات.
يعني الرئي�س القائد العام للقوات امل�سلحة ,مبوافقة ال�برمل��ان ,ويعني ق��ادة فروع
القوات امل�سلحة بالت�شاور مع القائد العام.
الكتابالأبي�ض:
�صدر الكتاب الأبي�ض للدفاع يف ت�رشين الثاين/نوفبمر  2015و�أطلق العمل به يف
�أيار/مايو .2016
وبح�سب ال�ك�ت��اب ،لي�س ه�ن��اك تغيريات �أ�سا�سية متوقّعة يف �سيا�سة �أندوني�سيا
الدفاعية وموقفها التقليدي بعدم الإنحياز واعتبار ال�صني والواليات املتحدة ك�رشكاء
ا�سرتاتيجيني.
ويحدد الكتاب الأبي�ض �أولويات �إندوني�سيا يف �أن ت�صبح نقطة �إرتكاز ب�رشية عاملية
واملحافظة على القوة الأ�سا�سية للدفاع الوطني.
وي�ؤكد على مُقاربة «معركة ك� ّل ال�شعب» بحيث جتند ك� ّل امل��وارد الب�رشية واملادية
ملواجهةالتهديداتالداخليةواخلارجية.
كما يعطي �أهمية لتعزيز ال�صناعة الدفاعية الوطنية واالقتناء من م�صادر حملّية لدعم
االقت�صادالوطني.
�إجمايل القوى الفاعلة :نحو  414,919مبا يف ذلك العنا�رص املدنية (كانون الثاين/
يناير .)2015
القوات �شبه الع�سكرية 190.000 :قوة �رشطة وطنية (لواء �رشطة متحرك يت�ألف من
� 12,000رشطي).
اخلدمة االلزامية� 24 :شهر ًا (�إنتقائية).هذا االمر ال يطبق ،وجميع الذين يخدمون
هم من املتطوعني .
ميزانية الدفاع :نحو  8.3مليارات دوالر ( ال�سنة املالية .)2017

القوات الربية

العديد ( 314.919 :تقديرات يناير  2015الر�سمية)

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 2.848 :تريليون دوالر (تقديرات  ,)2015ح�صة الفرد 11,100
دوالر ,معدل النمو احلقيقي  % 4.8تقديرات .)2015
امليزان التجاري :ال��واردات  135.1مليار دوالر ,ال�صادرات  148.4مليار دوالر
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منحت وزارة الدفاع الأندوني�سية �شركة « »Kong Sbergعقد ًا بقيمة  77مليون دوالر
لتزويدها بنظام الدفاع اجلوّي  NASAMSوملحقاته
الدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021

�إندوني�سيا
الدين ،وقد ح�صلت �إندوني�سيا على  113دبابة ليوبارد  2A4من الفائ�ض
الأملاين وقد جرى حتديث  42منها �إىل م�ستوى  +2قبل ت�سليمها فيما حدثت
الـ  61دبابة الباقية �إىل م�ستوى  2RIاملتطور .حتت الطلب  81مدفع �سيزار عـ
 155ملم ذاتي الدفع .وقد �أعلنت خطط يف كانون الثاين/يناير  2017ل�رشاء
عدد غري حمدد من عربات القتال باندور .II
طريان اجلي�ش:
الطوافات 38 :بِل  8 ,412 -بِل  11 ,205 -هيوز  C500, 5 -مي M35، -
21فينيك( AS550C3جاري ت�سليمها).
طائرات نقل/ارتباط 1 :ايروكوماندر  5 ,680 -طائـرات -CN-212
 2 ,200بــوفـالو .DHC - 5D
مالحظة :طُ لب �رشاء  8طوافات � AH-64Eأبات�شي هجومية �ست�سلّم يف
.2016 - 2018

البحرية

أنموذج أول دبابة تنتج في أندونيسيا وفق برنامج للتعاون مع شركة « »FNSSالتركية

التنظيمالعام:
قيادة االحتياط ال�سرتاتيجي (كو�سرتاد) مع مقري قيادة لفرقتي م�شاة( .الأوىل
والثانية) ,ولواء حممول جو ًا
لواءا فر�سان مدرعان.
� 6ألوية م�شاة.
� 3ألوية حممولة جواً.
لواءمظلينيكوماندو�س.
فوجامدفعية.
كتيبتاهند�سة.
فوجا دفاع جوي.
 13قيادة �إقليمية (كودام) ت�ضم:
 96كتيبة م�شاة م�ستقلة (بع�ضهاجموقل).
 14كتائب مدرعة م�ستقلة.
 12كتائبمدفعيةم�ستقلة.
 11كتائب دفاع جوي م�ستقلة.
 10كتائب هند�سة.
10كتائبفر�سان(ا�ستطالع).
قيادة القوات اخلا�صة (كوبا�سو�س) 5 :جمموعات( 1للتدريب 1 ,ملكافحة
الإرهاب 2 ,مغاوير  -مظليني 1 ,للحرب غري التقليدية) ,واملجموعات وحدات مب�ستوى
كتائب.
مالحظة :جتري �إع��ادة تنظيم كتائب كو�سرتاد وكوبا�سو�س بحيث ميكن ن�رشها يف
نطاق عمليات دعم �سالم دولية .و ُِ�ضعت خططٌ لت�أ�سي�س  3مقا ّر قيادة فرق (جموقلة,
جوالة ,ميكانيكية) وعدد من املقرّات الإقليمية لتعزيز الأمني املحلي.
املعدات:
دبابات القتال 61 :ليوبارد  2RIو  42ليوبارد �( + 2أنظر املالحظة).
دبابات القتال اخلفيفة :ع��دد غري حم��دد دبابة (AMX-13ان �ظ��ر املالحظة)60 ,
�سكوربيون.90
ال�سيارات املدرعة� 70 :صالح الدين 55 ,فرييت 28 ,كوماندو �سكاوت 22 ،تارانتوال.
ناقالت اجلند� STORMERS 40،83 :سارا�سني 58 ,كوماندو V-150, 108عربة
 BTR-40، VAB 18. 225و �APS-3أنوا ،ناقالت  p2املحمية من الألغام � 12 .شريبا.
عربات القتال 42 :ماردر .1A3
املدفعية 18 :مدفع  KH179ع �ـ 155ملم 59 ,مدفع ًا  M101عـ  105ملم 54,مدفع
 105LGو  KH1 178 54عـ  105ملم 122 ,ملم 18 + 36 ,مدفع هاوتزر ط��راز �سيزار،
مدافــع الهــاون :عـ  81و 120ملم.
الراجمات 24 :راجمة  BM - 14عيار  140ملم  36ا�سرتو�س .2
مدافع عدمية االرتداد 90 :ملم 106 ,ملم.
�أ�سلحة م/د 180 :جافلني.
ال�صواريخ م/ط ،TD - 2000, 07-SBR :رابيري � ،ستار�سرتيك (�أنظر املالحظة).
مدافع م/ط 20 :ملم 40 ,ملم 57 ,ملم.
مالحظة :يجري حتديث جزء من �أ�سطول دبابات  AMX-13وو�ضع الباقي غري
م�ؤكد.قيد الطلب نظام الدفاع اجلوي فور�شيلد وي�ضم رادارات  ، GM200 3Dرابيد
راينجر ،و  5بطاريات �صواريخ �ستار �سرتيك على قواذف خفيفة الوزن وجاري الت�سليم.
�سيجري �رشاء (� )50سيارة مدرعة جمهّزة مبدافع باداك  90مم لتح ّل حمل عربات �صالح
الدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021

التنظيم العام :خم�س مناطق بحرية رئي�سية (ق��واع��د) ه��ي :بيالوان
(قرب مدان) تيلوك راتاي� ,سورابايا� ,أوجونغ باندانغ ,جايا بورا.
قيادتا ا�سطول (قيادة الأ�سطول ال�رشقي ,قيادة الأ�سطول الغربي),
 3قيادات وظيفية (قيادة االت�صاالت البحرية الع�سكرية ,قيادة النقل البحري ,قيادة
التدريب).
العديد 66,568 :تقديرات يناير  2015الر�سمية.
الأ�سطول:
الفرقاطات:
 1 + 1مارتاديناتا (ت�صميم �سيغما).
 6فئة �أحمد ياين (هولندية �سابق ًا طراز فان �سبيك).
 3فئة .BUNG TOMO
الفرقيطات:
 3فئة فتح اهلل.
 4فئة ديبونيغورو (تايب �سيغما).
 15فئة باتيمورا (املانية �رشقية �سابق ًا فئة بار�شيم).
الغوا�صات:
 2فئة كاكرا (تايب .)209
القواتاخلفيفة:
+( 3؟) زوارق هجومية �صاروخية فئة �سامباري (طراز .)KCR-60M
+ ( 8؟) زوارق دورية طراز .KCR-40
 4زوارق هجومية �صاروخية �رسيعة فئة مانداو (طراز .)PSMM MK5
 4زوارق للبحث والإنقاذ والدورية فئة كاكاب (طراز .)PB57F
 4زوارق هجومية �رسيعة فئة �سينغا(طراز .)FPB 57
 4فئة توداك (زوارق دوريـــة �رسيعـة تايب . )FPB57 MK5
 + 3زوارق تاتيهو (فئة .)PC-40
زورقا هجوم �رسيعان فئة �سيالواكو (برونايتان �سابق ًا فئة وا�سبادا).
قوات حرب االلغام:
زورقان ل�صيد الألغام فئة بوالو رينغات (طراز ترايبار تايت).
 7كا�سحات�/صائدات �ألغام املانية �رشقية �سابق ًا فئة كوندور ( IIت�ستعمل �أي�ض ًا
للدورية).
ال�سفنالربمائية:
مك�س.
 4فئ َة رَ
+(4؟) �سفن �إنزال دبابات فئة لوك بينتوين.
� 13سفينة �إنزال دبابات فئة تيلوك جيليمانوك (املانية �رشقية طراز فرو�ش .)1
�سفنالدعم:
ناقلة نفط للأ�سطول فئة ارون� 1,سفينة نقل /م�ست�شفى�,سفينة دعم الغوا�صني.
مالحظة� :سيجري �إدخال الفرقاطة الثانية مارتاديناتا �إىل اخلدمة يف �أواخر .2017
قيد الطلب  3غوا�صات تايب  209 -ت�سلمــــان يف  2017و  2018لتحل حمل فئة كاكرا.
يتوقع �إ�ستكمال بناء �سل�سلة من زوارق  KCR - 60Mو  .KCR -40قيد الطلب �سفينة
دورية كليوانغ �ست�سلّم يف �أواخر  2017كقطعة جتربة .وجرت املوافقة على برنامج �رشاء
�سفن م�ضادة للألغام جديدة مع معدّاتها.
طريانالبحرية:
�رسب ا�ستطالع بحري ي�ضم  6طائرات نوماد  N22A/N24Bو+10طائرات CN-
( 212ت�ستخدم للنقل �أي�ضاً) .و  +3طائرات . CN -235
وح��دة نقل/ارتباط ت�ضـم  4طائـــرات ايروكوماندر  5 ,100 -طائرات PA-38, 5
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�إندوني�سيا  -تايالند
مالحظة :جرى �إقتناء  24طائرة ف 16 -بلوك  25بعد جتديدها من فائ�ض
�سالح اجلو االمريكي يجري تطويرها �إىل م�ستوى بلوك  521Dعلى �أن ي�ستكمل
الت�سليم يف كانون االول/دي�سمرب  .2017وقيد الطلب  6طوافات بحث و انقاذ
ُ� EC 725سيتم جتميعها حملي ًا جاري الت�سليم مع خطط الـ  10قطع �إ�ضافية.
�إن�ضمت �أندوني�سيا �إىل برنامج كوريا اجلنوبية للطائرات احلربية KEX
و�ستغطي  %20من كلفة التطوير  .ويجري الإنتهاء من ��شراء  8+2طائرات
�سو  35 -لتحل حمل .E5
وي�ج��ري النظر ب���شراء  6ط��ائ��رات غ��روب � G120TPإ�ضافية �/أول �ي��ة/
بدائية للتدريب لي�صل العدد املخطط له  42طائرة �ستحل حمل طائرات الربافو
ب�شكل كامل .و�سيجري اقتناء  4طائرات بارييف  B200البحرية للمهام �إخماد
احلرائق.
ومت��ت املوافقة على ��شراء  5ط��ائ��رات نقل  .A400Mقيد الطلب طائرة C
خالل �شهر �شباط/فرباير � 2018أعلنت �أندوني�سيا عن �شراء  11مُقاتلة متعدّدة الأدوار  Su - 35لتح ّل  .-295وقيد الطلب رادارا �إيربا�ص للدفاع واملراقبة الف�ضائية.
مكان الطائرات  F-5لدى �سالح اجلو الأندوني�سي
�أه��م ال��ق��واع��د :ب��ال�ي��ك ب��اب��ان ,ك��وب��ان��غ ,م��االن��غ ,م ��ادي ��ون ,ب��وك��ان�ب��ارو
(��س��وم�ط��رة) ,بونتياناك ,ج��اك��رت��ا ,باليمبانغ� ,سيمريانغ ,يوغياكارتا,
جايابورا� ,أجونغ باندانغ.
طائرات  ,CN-235طائرتي  DHC-5Dبوفالو.
وح��دة ط��واف��ات ت�ضم  5ط��واف��ات ( NBO-105CBم ��زودة ب ��رادار للتهديف �ضد
الطوافات) 5 ,بِل  8 ,412وا�سب (م�ضادة للغوا�صات)� 30 ,سوبر بوما NAS.332B/L
(م�ضادة للغوا�صات و�سفنال�سطح م�سلحة ب�صواريخ �إكزو�سيت.)AM.39
مالحظة :قيد الطلب  11ط��واف��ة اي��رب��ا���ص  AS.565ب��ان�ثر م���ض��ادة للغوا�صات
للإ�ستخدام على منت ال�سفينة .ويجري ت�سليم طائرتني �إ�ضافيتني من طراز CN- 212
و .CN235 - 200
م�شاة البحرية.15,000 :
التنظيم العام :قيادتان �إقليميتان ,مقران لقيادتي لواءي م�شاة البحرية (جاكارتا
و�سورابايا).
املعـــدات 32 :عربــــــــة م�شــــــاة قتاليـــــة  BVP-2, 54عربة  BMP-3F, 91ناقلة جند
مدرعة  AMX-10P, 04ناقلة  , AMX-10عربات مدرعة حممية طــــــراز P2 ، 14عربـــــــة
 BTR- 80A، 3طائرات  ،200-NC -212راجمات عـ  122ملم فئة  90Bومدافع م�ضادة
للطائرات ثنائية عـ  135ملم.
مالحظة :جرى �رشاء  5عربات  BTR - 4من �أوكرانيا و�أطلقت مناف�سة عاملية ب�ش�أن
القائد الأعلى للقوات
رئي�س قيادة احلفاظ
ر�أ�س الدولة :امللك
 50عربة.

تايالند

�سالح اجلو

العديد( 33,728 :ي�شمل وح��دة ال�ق��وات اخلا�صة با�سكاها�س) (تقديرات كانون
الثاين /يناير  2015الر�سمية).
التنظيم :قيادتان عمالنيتان (كوب�ساو  ,)2/1وحدة قوات خا�صة (با�سكاها�س),
وتخ�ضع وحدات �سالح اجلو عمالني ًا للقائد العام للقوات امل�سلحة .وت�سيطر قيادة الدفاع
اجلوي الوطنية (�أربعة قطاعات) على طائرات القتال ووحدات الدفاع اجلوي �أر�ض -
جو.
الهيكلالعام:
طائرات القتال� :رسبان اعرتا�ضيان يت�أ ّلـــفان مــــنF-5E 10, F-16A/B 10, :
 ،F-16C/D 12و�( F-5F 2أنظر املالحظة).
�( 3ست�صبح � )4أ��سراب �ضاربة م�ؤلفة م��ن 32 :ه��وك  ,209 -و  8ه��وك SU- -109
( ،30MK2 9,Su-30MK2,SU-27SKM 5و F-16C/D 12بحلول �.)2018رس ب
مكافحة متمردين /هجوم يت�ألف من  16طائرة �سوبر توكانو .A-29
طائرات النقل� 4 :أ��س�راب 25 :طائرة  CN - 295 ، 40طائرة  C-235، 4طائرات
 F - 28، 4طائرات  C-13B، C-130H 11، 4بوينغ  C-130H - 30 7 ،737و طائرة
.L100 - 30
�سربان 6 :طائرات  NC - 212، 13طائر ة  C - 130B ، C - 130Hو.KC - 130B
�سرب. C-130H 5 :
الطوافات� 4 :أ��سراب� :ســرب ي�ضــم  8طوافات «�سوبر بوما» NAS 332خم�ص�صة
لأدوار النقل والبحث والإنقاذ ,و�رسب ي�ضم  11طوافة كوليربي  ,EC - 120 Bو�رسب
ي�ضم  7طوافات  SA.330Jوبوما  NSA-330Lو�رسب ي�ضم  6طوافات .EC 725
طائرات التدريب :جناحان ي�ضمّان � 3أ��س�راب 15 :ط��ائ��رة  T-50i, 24غ��روب
 G120TPوبع�ض طائرات برافو  AS-202, 51طائرة .SF-260W, 21BI-TK
طائــــرات الدوريـــة البحرية� :ســــرب ي�ضـــــ ّم  3بوينـــــــغ � 737سورفاير و1+1
طائرة .220-CN - 235
القوات اخلا�صة 3 :قيادات فوجية ت�ض ّم ما جمموعه � 6أ�رساب للدفاع عن القواعد
اجلوية ولت�أدية مهمات خا�صة �أخرى .وهي ت�شغل بطاريات �سكاي�شيلد .MK2 35
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ماها فاجريالونغكورن

على ال�سلم والنظام
ورئي�س الوزراء
ووزير الدفاع اجلرنال
بريُوث ت�شان �أوت�شا
مقر وزارة الدفاع:

امل�سلحة :اجلرنال
نارون غفان جينكاواتي

Ministry of Defence
Thanon Sanam Chai
Bangkok 10200 Thailand
Tel: +66 -22221121- through -30

قيادة القوات امل�سلحة:

Armed Forces Supreme Command HQ
Changew Wattana Road
Bangkok 120100
Thailand
Tel: +66- 2- 57456074 -5756030

بياناتعامة
اال�سم الر�سمي :مملكة تايالند (.)Prathes Thai
امل�ساحة 514,000 :كلم� %38 ,2أرا�� ٍ�ض زراع�ي��ة %1 ,م��روج وم��راعٍ  %30 ,غابات
و�أرا�ض حرجية� %31 ,أرا�ض �أخرى.
ال�سواحل 3,219 :كلم.
املطالب البحرية :املياه الإقليمية  22كلم ,املنطقة االقت�صادية احل�رصية  370كلم,
اجلرف القاري حتى  200مرت �أو لعمق اال�ستغالل.
ال�سكان 70 :مليون ن�سمة (تقديرات متوز  /يوليو  ,)2021معدل النمو ال�سنوي
( %0.3تقديرات  %75 ,)2017من ال�سكان تايالنديون� %14 ,صينيون�% 11 ,أعراق
�أخرى.
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تايالند

ت�سلّم اجلي�ش التايالندي منت�صف العام  2018نظام الدفاع اجلوّي الفرن�سي
 VL-MICA SAMمع كامل ملحقاته

الدين %95 :بوذيون %3.8 ,م�سلمون %1.2 ,معتقدات �أخرى.
اللغة :التايالندية ,الإنكليزية ت�أتي يف املرتبة الثانية.
معدل املتعلمني.%96.7:

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي  1.165 :تريليون دوالر (تقديرات  .)2016معدل ح�صة الفرد
 16,900دوالر ,معدل النمو احلقيقي ( %3.2تقديرات .)2016
امليزان التجاري :ال��واردات  177.7مليار دوالر ,ال�صادرات  214.3مليار دوالر
(تقديرات .)2016
امليزانية :الإي ��رادات  73.67مليار دوالر ,النفقات  84.59مليار دوالر (تقديرات
.)2016

الدفاع

القوى الب�شرية العاملة.330,000 :
القوات �شبه الع�سكرية 11,000 :يف قوة حدود (غري نظامية)  13قيادة �أفواج قوات
دفاع قروية ,نحو  50,000من ال�رشطة الإقليمية.
اخلدمة االلزامية� 24 :شهراً�( .إنتقائية ,بالقُرعة) .رُ�شع يف و�ضع درا�سات يف �ش�أن
�إمكانية ا�ستبدال املجندين بقوات ت�ضم حمرتفني بالكامل.
ميزانية الدفاع 6.5 :مليارات دوالر (العام املايل .)2018

القواتالربية

العديد.236,000 :
التنظيمالعام:
 4مقار قيادات جيو�ش (مناطق) تدير الوحدات الآتية:  4مناطق للجي�ش  10فرق م�شاة فرقتا فر�سان فرقة مدرعة  4فرق للدعم قيـادة احلـرب اخلا�صة:فرقتا قوات خا�صة  4كتائب لالنت�شار ال�رسيع.مالحظة :يجري حتويل فرقة امل�شاة الرابعة �إىل وحدة جوية متحرّكة (طوافات).
املعدات:
دبابات القتال الرئي�سية +49 :دبابة � T - 84أوبلوت 11 + 10 + 28 ،دبابة VT -4
(جاري الت�سليم) 125 ،دبابة  M-60A3,35دبابة  M-60A1, 57دبابة M-48A5,001
�إىل  110دبابات ت  24 ,69 -دبابة ت � 106 ,59 -ستينغراي� 144 ,سكوربيون (خفيفة)
(منها  50دبابة خمزنة).
ناقالت اجلند 340 :ناقلة  M-113, 051عربة كوماندو  V-150, 0041تايب 85
(ت�شمل ناقالت جنــــد مدرعــــــة وعربـــــــات قيادة) 96 ,عربة  ( )BTR-3EI (8X8العدد
الأق�صى 233؟)(انظر املالحظة)79،عربة 6x6 )WMZ-55B1 96(.ناقلة حممية طراز
.REVA
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املدفعية 20 :مدفع/هاوتزر  M-109A5عـ  155ملم ذاتي
احل��رك��ة 6 ,مدافع  CAESARعـ  155ملم ذاتية احل��رك��ة286 ,
مدفع  M01عـ  105ملــــــم 24 ,مدفـــــع  LG1 -2KMعـ  105ملم,
 22مدفع خفيف  L119خفيف عيار  105ملم54,مـدفـع M-198,
 81+تـايــب  59ع�ـ  130م�ل��م 300 ,م��دف��ع ع�ـ  75م�ل��م 18 .مدفع
 Soltam AMOS 155/52ملم ذاتي احلركة.
مدافع الهاون :عـ  81ملم و 120ملم (مقطورة) 12 ,مدفع
هـــاون حممــــول  M - 106A3عـ  120ملم 21 ,مدفع هاون عـ 81
ملم حتملها عربات من طراز .M125A3
الراجمات 60 :نظام ًا عـ  130ملم (على عربة قتال مدرعة تايب
 DT - 1 .)85عيار  300ملم.
ا�سلحة م/د :الو ,ار بي ج ,2 -ار بي ج  ,7 -الو التايالندي
 73ملم.
مدافع عدمية الإرتداد 57 :ملم 75 ,ملم ,و 106ملم.
�صواريخ م /د :ت��او ,دراغ��ون18 ,قان�صة للدبابات طراز
. M901A3
مدافع م /ط 48 :ف��ول�ك��ان (منها  24م��دف��ع  M163ذات��ي
احل��رك��ة) 48 ,م��دف�ع� ًا ع�ـ  40ملم (ت�شمل م��داف��ع  M42ذاتية
احلركة) 24 ,مدفع ًا عـ  57ملم.
�صواريخ م/ط� ،KS-1C :ستار�سرتيك ,HQ-5 ,ايغال.
مالحظة�:أعلن عن طلب مُرتاكم  233عربة مدولبة  8×8طراز �(. BTR-3EIصناعة

حملية) �إال �أنه من غري الوا�ضح �إذا ال يزال الت�سليم جا ٍر لأكرث من املجموعة الأوىل من 96
عربةّ .مت ت�سليم  49دبابة قتال رئي�سية �أوبلوت  T-84يف �آذار/مار�س .2018
وحتت الطلب نظام الدفاع اجلوي �سكايغارد ( 3العدد غري معروف) وحتت الطلب من
ا�رسائيل راجمات ذاتية �سبري عـ  120ملم.ميكن تركيبها على هيكل  . BTR-3قيد الطلب
 28+21دبابة نورينكو VT-4 ،والت�سليم جا ٍر لتجهيز فرقة الفر�سان الثالثة.وقيد الطلب
جمموعة �أوىل من  34عربة قتال نورينكو . VN-1
قيد الطلب نظام واحد ل�صواريخ م/ط ( VL-MICAقاذفتا �صواريخ مركبة على
عربات وعربات قيادة ورادار) على �أن يجري الت�سليم يف .2018
قيد الطلب من �إ�رسائيل مدافع هاون ذاتي الإطالق فئة «�سبري» عـ  120ملم� ،سرتكب
على عربات .BTR-3

طريان اجلي�ش:
االرتبـاط/النــقل اخلفيــف :طائرتا �أفيوكــــار  ,300-C-212طائرتا �شورت�س
 75 ,330طائرة  ,OV-10طائرة بيت�ش  23 ,99طائرة  ,T-41طائرة كينغ اي��ر 2 ,جت
�سرتمي  .41طائرتا .ERJ-135
الطوافات 5+2:مي  71V5،12 -بل  ,206نحو  4+UH-1H 50، 21طوافات UH-
 60L/HLMبــــالك هــــــــــوكِ 02 ,ب ��ل 81 ,212/412طوافـــــــــة  OH-13. 6طوافات
ك��وب��را  AH-1, 3ط��واف��ات بوينغ ت�شينوكِ 5 ,ب��ل (206B-3ل �ل �ت��دري��ب) 16 .طوافة
�إن�سرتوم  480B، 139AW10، 5طوافات  UH-72Aالكوتا AS.550 8 ،فينيك 6 ،بيل
 214B، 5طوافات .AW149
مالحظة :خ�ص�صت طائرات الـ  Mi17V5ت�شينوك وطائرات  UH-1Hلكتيبة الدعم
اجلوي العام وقيد الطلب طائرتان �إ�ضافيتان  Mi-17V5و  4طائرات .UH-60M

البحرية

العديد( 64,000 :ي�شمل  14,000من م�شاة البحرية) ,بالإ�ضافة �إىل  24,000يف
الإحتياط .
الأ�سطول:
حامالتالطوافات:
حاملة طوافات فئة ت�شاكري ناروبت.
الفرقاطات:
 2فئة ناري�سوان (�صينية ت�صميم تايب .)T025
�4شاوبرايا(�صينيةالت�صميم).
فرقاطة فئة ماكوت راجاكومارن (للتدريب).
الفرقيطات:
 2فئة راتاناكو�سني.
 2فئة تاجي (�أمريكية �سابق ًا .)PF-103
�سفنالدورية:
)+1(1فئة كرابي
 2فئة بتّاين (للدورية العمالنية )OPV
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تايالند
اجل�����ن�����اح ال�����ث�����اين� � � :س� ��رب ي� � �ت� � � أ�ل � ��ف م � � ��ن ط � � ��ائ � � ��رة ،CL -215
 2فوكر  F27 -MK400و � 2إمربار � ،EMB 135رسب يت�ألف من  6بيل  6 ،212 -بيل -
،ST214و � ،T2EC645 5رسب يت�ألــــــف من  S-76B 5و � 2سوبرلينك�س .300
وحدة طريان � HTMSشاكريناروبات� :رسب يت�ألف من  6طائرات  S-70Bو MH
� - 60S 2سيهوك.
مالحظة :طلب غري م�ؤكد لعدد حمدد من طوافات � Ka-32أعلى عنه من م�صادر
�صناعيةرو�سية.
م�شاةالبحرية:
فرقة ت�ضم  3اف��واج م�شاة ,و ف��وج مدفعية ,و كتيبة ع��رب��ات برمائية ,و كتيبة
ا�ستطالع ,وكتيبة دبابات.
املعدات 24 :مركبة �إن��زال LVTP-7, BTR- 3EI 12 ،24مدفع  GC-45عـ 155
ملم 18 ,مدفـع  GHN-45عـ  155ملـــــم� 12 ,سولتام  M-71عـ  155ملم وانظمة دفاع
جوي  QW-18مانباد.
مالحظة :يجري ت�شكيل فوج جوالة ملكافحة التمرّد .قيد الطلب  6مدافع مركبة
على العربات فئة «�أمتو�س» عـ 155ملم.
قيادة الدفاع اجلوي وال�ساحلي:
فرقة (نحو  8000رج��ل) ت�ضم فوجي دف��اع ج��وي ,فوج دف��اع �ساحلي( 36مدفع
 GHN-45A1عـ  155ملم 18 ,مدفع تايب  ,1 - 59 -مركز م�سح و�سيطرة).
مالحظة� :أعلن عن خطط ال�ستبدال املدافع ال�ساحلية ب�صواريخ م�ضادة لل�سفن.
خالل �شهر ت�شرين الأول�/أكتوبر  2018ت�سلّمت تايالند الدبابة الأوىل من نوع
« »Norinco VT - 4من �أ�صل  28دبابة

� 3سفن دورية كبرية فئة خامرو�سن.
القواتاخلفيفة:
 3زوارق هجومية �رسيعة م�سلحة باملدافع فئة �شونبوري.
 3زوارق هجومية �رسيعة فئة رات�شاريت.
 3زوارق هجومية �صاروخية �رسيعة فئة براب باراباك.
 6زوارق دورية كبرية فئة �ساتاهيب.
 3زوارق فئة .T - 991
3زوارق فئة .T - 994
 13زورق ًا فئة .T-213
 2 + 3زوارق  M36لدعم ال�سفن (فئة .)T -111
 3 + 1زوارق المي�سنغ (زورق دورية جمهّزة مبدفعية فئة مار�سون )M58
 3زوارق دورية هواهني
 3زوارق دورية �ساحلية T-81
 5زوارق دورية �ساحلية PGM -71
زورق دورية �ساحلية T-227
 9زوارق لدعم ال�سفن ( M21فئة .)T-228
قوات حرب االلغام:
 2فئة التيا (طراز جايتا)
 2فئة بانغرا�شان (طراز .)M48
 9كا�سحات �ألغام
�سفينة دعم فئة تاالنغ.
القواتالربمائية:
 �سفينة انزال فئة �أنغ تونغ. �سفينتا �إنزال دبابات فئة �رسي�شانغ. � 4سفن فئة تونغ كايو. �سفينتا �إنزال ماتافون � 3سفن �إنزال مانوك�سفن م�ساعدة رئي�سية� :سفينة �إمداد خالل الإبحار من فئة �سيميالن.
مالحظة :قيد الطلب فرقاطة تا�شني HMTSمن كوريا اجلنوبية يت ّم �إدخالها يف
اخلدمة يف �أوائ��ل  ،2018وخطط ب�ش�أن فرقاطة ثانية .يجري بناء زورق دوري��ة ثانٍ فئة
كرابي �أي�ض ًا على �أن ي�سلم خالل  .2018وقيد الطلب غوا�صة فئة  S26Tم�صنوعة يف
ال�صني والزورقان الإ�ضافيان خالل فرتة  11عاماً.
�أهمالقواعد:بانكوك�,ساتاهيب,فانغنا�,سونغكال.
طريان البحرية (الفرقة اجلوية البحرية):
اجلناح الأول� :رسب يت�ألف من  7دورينيه � ،DO-228رسب يت�ألف من  3فوكر F27-
� ،MK200رسب يت�ألف من � 9سي�سنا �T-337سكاميا�سرت.
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�سالح اجلو

العديد.46,000 :
التنظيمالعام:
 11جناح ًا ومدر�سة طريان.
طائرات القتال� 5 :أ�سـراب مقاتالت� :رسب ي�ض ّم  11طائرة غريبني JAS-39 , 3
�أ�رساب ت�ض ّم  48طائرة ف  A16 -و 18طائرة ف � ,B16 -رسب من  16طائرة .E/T5- F
� 3أ��سراب هجوم خفيف� :رسب ي�ض ّم  19طائرة �ألفاجت� ,رسب ي�ضم  18طائرة PM
� L - 39ZAألباترو�س� ،رسب ي�ضم  8 + 4طائرات �( T-50THأنظر املالحظة).
طائرات النقل� 3 :أ�رساب� :رسب ي�ض ّم  12طائــــرة � ,C - 130H/H - 30رسب ي�ض ّم
طائرتي �ساب  340و 4طائـــرات ( ATR 72 -500لنقل ال�شخ�صيات) و � 2+1سوبرجيت
 100وطائرة � ,A340- 500رسب ي�ض ّم طائرة  ACJ320و طائرة .ACJ319
الطوافات� :رسبــــان � :رسب ي�ض ّم  12وبِل  3 .412طوافات  . S-92Aو�رسب ي�ضم
 6+2طوافات ( EC725للبحث واالنقاذ/النقل) (�أنظر املالحظة) و4طوافات .Mi - 17
طائرات التدريب 15 :طائرة � L - 39ZAMألباترو�س (�أنظر املالحظة) 23 ,طائــــــرة
 ,PC - 9طائرات � CT - 4A/Bإيرتريز ،و  , T - 41Dو  6توين �ستار  DA-42و 24
طائرة  CT - 4Eو + 6طائرات �( RTAF-6أنظر املالحظة).
جمموعة �أجهزة الإ�ست�شعار� 4 :أ�رساب ت�ضم طائرات �ساب  ERIEYE 340و�ساب
�( 340إ�ستخبارات �إلكرتونية وتوا�صُ ل) ،و�ساب  ،B340و  ،DA-42 MPPو ،AU -23A
وايرو�ستار وتايغر �شارك  11م�سرية.
جمموعة خا�صة� :رسبان ي�ضمان طائرات  AU - 23Aو .BT -67
�صواريخ م/ط RBS-70 :ج�يراف� ,أدات����س (نظامان داخ��ل حت�صينات) ،نظام
�سبادا.
مدافع م/ط� :آرو ثنائي عـ  30ملم مع راداري �سكاي غارد ,مدافع  L70عـ  40ملم مع
رادارات فالي كات�رش .
القواعد اجلوية :ب��ان�ك��وك ،ن��اخ��ون رات�شا�سيما ،ل��وب ي ��وري ،ن��اخ��ون ��س��اوان،
برا�شوب خرييخان�� ،س��ورات ث��اين� ،أوب��ون رات�شاثاين� ،أودون ث��اين ،ت�شيانغ ماي،
فيت�سانولوك�،سونغالوكامفانغ�ساين.
مالحظة:
جرى ت�سليم جمموعة �أوىل من  4طائرات تدريب/هجوم خفيف متطورة فئة «كاي»
 T-50 THيف  ،2018وهناك طلب �إ�ضايف لـ  8طائرات لتحل مكان طائرات  L-39للهجوم
اخلفيفتدريجياً.
جرى ت�سليم �أول دفعة من  6طائرات تدريب م�صنوعة حملي ًا فئة  RTAF-6يف �آب /
�أغ�سط�س  2017مقابل طلب �إجمايل لـ  25طائرة.
قيد الطلب ط��ائ��رة بياجيو � P180أفانتي  IIللت�صوير الإ�ستطالعي .وقيد الطلب
طوافتان �إ�ضافيتان  EC725للبحث والإنقاذ على �أن ت�سلّم يف  2019وخطط ب�ش�أن طائرات
�إ�ضافية.
القواعد اجلوية :دول موانغ (بانكوك) ،كوكيتاتيام ،ك��ورات� ،أوب ��ون ،تاكلي،
بيت�سالونوكي ،ت�شي�سنغ  -م��اي ،برا�شوب� ،سورات ث��اين ،هاتيا ،يو-تاباو ،ت��راد،
كابانغ�سام (مدر�سة تدريب على الطريان).
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تايوان

تايوان
بياناتعامة
اال�ســـــم الر�سمي :جمهورية تايوان (.)Chunghua Min Kuo
أرا�ض
امل�ساحة 35,980 :كلم( 2ت�شمـل جزر الب�سكادور وكيموي ومات�سو)ٍ � %25 ,
أرا�ض حرجية� %15 ,أرا�ض �أُخرى.
زراعية %5 ,مروج ومراعٍ  %55 ,غابات و� ٍ
ال�سواحل 1,448 :كلم.
املطالب البحرية :املياه الإقليمية  22كلم ,املنطقة الإقت�صادية احل�رصية  370كلم.
ال�سكان 5.89 :مليون ن�سمة (تقديرات متوز/يوليو  ,)2021معدل النمو ال�سنوي
( % 0.17تقديرات  .)2017ال�سكان %84 :تايوانيون� %14 ,صينيون من الرب ال�صيني,
� %2سكان �أ�صليون.
الدين %93 :يدينون بالبوذية ,الكونفو�شية ,الطاوية %4.5 ,م�سيحيون� %2.5 ,أديان
�أخرى.
اللغة:ال�صينيةاملندرينية(ر�سمية)�,أي�ض ًاالتايوانية,والهاكا.
معدل املتعلمني.%98.5:

ر�أ���س الدولة :الرئي�سة
ت�ساي �إينغ-وان

وزارة الدفاع الوطني:

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 1.133 :مليار دوالر (تقديرات  48,100 ,)2016دوالر معدل
ح�صة الفرد ,معدل النمو احلقيقي ( %1.5تقديرات .)2016
امليزان التجاري :ال��واردات  239.7مليار دوالر ,ال�صادرات  310.4مليار دوالر
(تقديرات .)2016
امليزانية :الإيرادات  83.24مليار دوالر ,النفقات  84.94مليار دوالر (.)2016

الدفاع

التنظيمالعام:
لأن ال�صني ال�شعبية تعتربها جزء ًا من �أرا�ضيها ,فقد بنيت القوات امل�سلّحة التايوانية
للدفاع عن حيا�ض تايوان (جمهورية ال�صني) خ�صو�ص ًا جزر تايوان وبنغهو وكينمن
ومات�سو وغريها من اجل��زر ال�صغرية� .إن التهديد امل ُبا�رش والأك�ثر خطورة ي�أتي من
ال�صني ال�شعبية ،لأن بيجني ترف�ض نبذ �إ�ستخدام القوة الع�سكرية �ضد تايوان .يُ�ضاف
�إىل ذلك �أن من ّو �إقت�صاد النظام ال�شيوعي على وجه ال�رسعة وحم��اوالت تو�سيع قواته
الع�سكرية ي�شكّالن تهديدات كبرية لأمن تايوان القومي يف جماالت ال�سيا�سة واالقت�صاد
والدبلوما�سية واملجالالع�سكري.
ولهذا يجب على تايوان �إمتالك ق��وة ردع حت��ول دون ا�ستخدام ال�صني القوة �ضد
تايوان مما قد يزعزع ال�سالم يف منطقة �آ�سيا  -املحيط الهادىء ،وتُتيح للعا�صمة تايبي
التفاو�ض مع بيجني من موقع قوة ،واحلفاظ على ال�سالم والإ�ستقرار يف م�ضيق تايوان.
مراجعةالدفاعالرباعية
�أطلقت يف ني�سان�/أبريل  2017مراجعة الدفاع الرباعية  2017التي ت�ض ّم مفهوم
اال�سرتاتيجية الع�سكرية القائلة بـ «توجه م�ؤكدة ثقافة متغرية».
وترتكز املراجعة يف �صلبها على الدفاع الوطني الذاتي والردع يف جماالت عدّة.
�إجمايل القوى الفاعلة :نحو . 215,000
القوات �شبه الع�سكرية� 25,000 :رشطي وطني.
اخلدمة االلزامية� :سيجري �إلغا�ؤها يف  .2018و�ستبقى الفرتة التدريبية على مدى 4
�أ�شهر�إلزامية.
ميزانية الدفاع 10.8 :مليارات دوالر (العام املايل .)2018

القواتالربية

العديد( 200,000 :رقم م�ستهدف)� ,إ�ضافة اىل  1,000,000يف االحتياط.
التنظيمالعام:
مقر قيادة جي�ش 6 ,مقار قيادات فيالق.
 18مقر قيادة فرق تكتيكية :فرقتا م�شاة ميكانيكيتان 10 ,فرق م�شاة ثقيلة 6 ,فرق
م�شاةخفيفة.
 30لواء م�ستق ًال يت�ألف كل منها من �أ�سلحة خمتلفة.
جمموعتانمدرعتانم�ستقلتان.
 20كتيبة مدفعية.
 3كتائب �صواريخ �أر�ض � -أر�ض.
قيادة/طريان ق��وات خا�صة (� 3ألوية طوافات� 3 ,ألوية حممولة ج��واً ,ل��واء قوات
خا�صة� ,رسية مكافحة �إرهاب).
الدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021

رئي�س الوزراء:
�سو ت�سانغ �شانغ

وزير الدفاع الوطني:
�شيو كيو �شنغ

رئي�س هيئة الأركان
العامة :اجلرنال
ت�شن باويو

Ministry of National Defence
No.409 Pei-an Road
Chuan - Shan District
Taipei 104
Taiwan, R.O.C
Tel: +886 -2 -2311 - 6117

قيادة للدفاع اجل��وي ال�صاروخي ت�ضم ; :كتيبتي �صواريخ م/ط (كتيبة م�سلحة
ب�صواريخ باتريوت باك  ,3 -كتيبة م�سلحة ب�صواريخ تيان كونغ) ,ف�ض ًال عن بطاريات
�صواريخ م�ضادة لل�سفن للدفاع عن ال�سواحل.
املعدات:
دبابـات القتال الرئي�سية 460 :دبابة  M-60A3, 054دبابة CM11/CM12 (84-
 Mمعدّلة) ,حوايل  650تايب . )M-41( 64
ناقالت اجلند 1100 :ناقلة  M-113 , 003ناقلة كوماندو � ,V-150أكرث من  200عربة
�( CM-32أنظر املالحظة).
املدفعية :نحو  500مدفع عـ  105ملم ,نحو  450مدفع ًا عـ  155ملم 56 ,مدفع TRF1
عـ  155ملم 300.مدفع ذاتي احلركة  M52/M108و M109A2و M109A5عـ  155ملم
(انظر املالحظة) 75 ,مدفع ًا ذاتي احلركـة  M110A2عــ  203ملم ,مدافــع  M107ذاتية
احلركة عـ  175ملم.
مدافع الهاون 60 :ملم 81 ,ملم 107 ,ملم و 120ملم.
الراجمات :عـ  117ملم 60 ,راجمة . RT 2000
�صواريخ م/د :كنوُو 1000 ,تاو 60 ,جافلني.
مدافع م  /ط 300 :مدفع عـ  40ملم (بع�ض مدافع  M-42ذاتي احلركة) 20 ,ملم ذاتية
احلركة.
�صواريخ م/ط :كتيبة باتريوت PAC-3 +م�ؤلفة من  3بطاريات (�أنظر املالحظة),
 6كتائب جمهزة بنظام تيني كونغ /تيني كونغ  74 ,2 -نظام افنجر ,و 61نظام �ستينغر
ثنائيحممول.
�صواريخ �سطح � -سطح :ه�سيونغ فينغ,ه�سيونغ فينغ �إي  ،2ت�شنغ فينغ ،يونغ فينغ
( 1,200كلم).
مالحظة :يجري التفاو�ض ب�ش�أن �إحتمال ��شراء نحو  200دبابة قتال �أبرامز M -
 1A1جمددة من الفائ�ض الأمريكي .يجري تطوير مدافع هاوتزر  M108و M109A2عـ
 155ملم ذاتية احلركة ورفعها �إىل م�ستوى  .M109A5يجري ت�سليم  60نظام راجمات
 RT2000الرتاكبي(عيار  117ملم 180 ,ملم �أو  230ملم) لتلبية احلاجة البالغة  150نظاماً.
بد�أ الإنتاج الت�سل�سلي للعربة يون باو  CM -32 8×8املدولبة لتغطية حاجة لـ 368عربة
يتبعها  284عربة قتال لتحل حمل ناقالت اجلند احلالية طراز  M - 113و  .V - 150قيد
التطوير عربة دعم �إطالق نار (عـ  105ملم).
يجري �إجن��از ��ص��اروخ ك��روز ط��راز ه�سيونغ فينغ� E 2سطح � -سطح مب��دى يبلغ
 800كلم وقيد التطوير جمموعة �أخرى ذات مدى �أطول ( 2000كلم) وي�ستكمل تطوير
�صواريخ تيان كانغ وحتت الطلب �أ�سلحة موجهة تاو �إ�ضافية و�أنظمة �ستينغر للدفاع
اجلوي املحمول.وهناك طلب �إ�ضايف ل�سبع بطاريات �صواريخ م/ط باتريوت.
طريان اجلي�ش:
طوافات القتال� AH-64E 29 :أبات�شي .يجري �سحب  50طوافة �سوبر كوبرا AH-
149

تايوان
 ,1Wو 35طوافة كيوا .OH-58D
طائرات وطوافات الإرتباط/النقل اخلفيف :نحو 50طوافة (UH-1Hيجري
�سحبها)(�أنظر امل�لاح�ظ��ة) UH-60M 15 ،بالكهوك (�أن�ظ��ر امل�لاح�ظ��ة) 7 ،طوافات
 CH-34, 8طوافات  KH-4, 3طوافات بوينغ  234ت�شينوك (لنقل ال�شخ�صيات و�إخالء
اجلرحى والبحث والإنقــاذ) 3 ,طوافات  CH-47D, 02بريد دوغ  OV-1, 5طوافات
.OH-6A
مالحظة :قيد الطلب  69طوافة  UH-60Mبالكهوك جرى ت�سليم  32طوافة حتى
الآن �سيتبعها العدد املتبقي يف �( .2020إ�ضافة اىل  15طوافة لوزارة الداخلية و  15طوافة
للقوات اجلوية� ،رسب الإخالء الطبّي) لتحل حمل  UH-1Hتدريجياً.
الدفاعات ال�ساحلية :حتت قيادة �صواريخ الدفاع اجل��وي .هناك ع��دة بطاريات
�صواريخ ه�سيونغ فينغ ( 1يجري وقفها عن العمل) و  2و ( 3يجري �إدخالها).

البحرية

العديد� 35,000 :إ�ضافة �إىل  35,000من م�شاة البحرية و 70,000يف الإحتياطي.
النظام العام :تتكون البحرية التايوانية من � 5أ�سيطيالت ل�سفن ال�سطح احلربية,
و�أُ�سيطيل �سفن برمائية ,و�رسب غوا�صات ,وجمموعات زوارق هجومية �رسيعة ,وقيادة
لطريانالبحرية ,وقيادة لال�ستطالعالبحري.
الأ�سطول:
املدمرات:
 4فئة ت�شي ته (�أمريكية �سابق ًا فئة .)KIDD
الفرقاطات:
 8فئة ت�شنغ كونغ (ت�صميم بريي املعدل).
 2فئة ليومينغ  -ت�شوان (�أمريكية �سابق ًا فئة بريي).
 6فئة كانغ تينغ (فئة الفاييت معدلة).
 6فئة ت�شِ ه يانغ (فئة نوك�س �أمريكية �سابقاً) (�ستوقف عن اخلدمة تدريجياً)
القواتاخلفيفة:
 12زورق دورية عمالنية فئة ت�شينغ ت�شيانغ
11+1فرقيطةتيوجانغ(�أنظراملالحظة)
 31زورق �صواريخ فئة ( FACG - 60كوانغ هْوا )6
نحو  - 8زوارق هجومية �رسيعة فئة هايو (طراز دفورا)( .ت�سحب من اخلدمة).
زورقان هجوميان �صاروخيان �رسيعان فئة �سوي كيانغ.
 22زورق دورية �ساحلية فئة .PLC
الغوا�صات:
 2فئة هاي لونغ (فئة زواردفي�س معدلتان).
 2فئة هاي �شيه (�أمريكيتان �سابق ًا طراز غوبي) (للتدريب).
قوات حرب االلغام:
�صائدتا �ألغام طراز يانغ جني (�أو�سربي �سابقاً).
� 5صائدات �ألغام فئة يانغ فينغ طراز .MWV-50
 4كا�سحات �ألغام حميطية فئة يونغ يانغ �أمريكية �سابق ًا فئة اغر�سيف.
 4كا�سحات �ألغام طراز  -ادجوتانت.
القواتالربمائية:
�سفينتا �إنزال دبابات فئة ت�شانغ هو (�أمريكية �سابق ًا فئة نيوبورت نيوز).
�سفينة �إنزال ,حو�ض طراز �شوهاي (فئة �أنكوراج �سابقاً� ,أمريكية).
� 4سفن �إنزال ميكانيكية.
 22زورق �إنزال دبابات �أمريكية �سابقاً.
 26زورق �إنزال للأغرا�ض العامة ( 3فئات).
 150زورق �إنزال عربات وناقالت جند .LCVP
 6زوارق �إنزال ( LCACمل�شاة البحرية).
� 6سفن نقل هجومية فئة ووكانغ.
�سفينة متوين فئة وو يي.
القطعامل�ساعدةالرئي�سية:
 �سفينة متوين �أ�سطول بان �شي. �سفينتا حر�س�سواحل كاو�سيونغ.مالحظة :ج��رى اقتناء فرقاطتي ب�يري من الفائ�ض الأم�يرك��ي يف .2017
ويجري بناء  12فرقيطة تيوجانغ ( 500ط��ن) مبوجب برنامج ه�سان هاي.
و�سيجري طلب �سفينتني خالل  .2017كما �سيجري طلب �سفينة هجوم برمائي
جديدة خالل  .2017و�أول �سفينة على الأقل من فئة وا�ضعات الألغام .ويتوقع
�أن متنح عقود ت�صميم جيل جديد من الفرقاطات يف  .2018 - 2017وو�ضعت
خطط طويلة الأمد لفئة مُ�ستقبلية من  6مدمرات ذات ال�صواريخ املوجهة لتحل حمل ت�شي
150

تك .وجرى �إلغاء عقد �رشاء � 6سفن م�ضادة للألغام و�أعلن عن خطط لبناء جمموعة من 6

غوا�صاتحملياً.
طريانالبحرية:
قيادة احلرب �ضد الغوا�صات�:رسبا طوافات يت�ألفان من 19طوافة S-70CM1/
.CM2
�أهم القواعد :ت�سوينغ ,ماكونغ ,كيلونغ ,كاو هزيونغ� ,سواو.
م�شاةالبحرية:
فرقتان (�إ�ضافة �إىل  1فرقة يف االحتياط).
عربات القتــال :عــــــدد من دبابات  63+M - 48, 45عربة  ,AAV - 7A1دبابات
خفيفة طراز  ,M41عربات قتال م�شاة مدرعة طراز  ,CM-25ناقالت جند مدرعة طراز
�سيبما�س.6x6
املدفعية :مدافع مقطورة عـ  105ملم و 155ملم ,مدافع ذاتية احلركة  M-109A2عـ
 155ملم و M-110A2عـ  203ملم ,مدافع عدمية االرتداد عـ  106ملم.
مدافع الهاون :عـ  60ملم 81 ,ملم ,و 120ملم.
�أ�سلحة م /ط� :صواريخ ت�شابرال مركبة على هياكل دبابات  M48, 82نظام �ستينغر
ثنائي.
�صواريخ م/د :ميالن .3 -
مالحظة :حتت الطلب  36ناقلة جند برمائية �إ�ضافية .AAV-7A1

�سالح اجلو

العديد ,72,000 :زائد  90,000يف االحتياط.
التنظيمالعام:
�أجنحةاملقاتالت:
  6قيادات هي :قيادة القتال اجلوي ,القيادة اللوجي�ستية ,قيادة الدفاع اجلوي قيادةالدفاع اجلوي ال�صاروخي ,قيادة القاعدة اجلوية يف ماكونغ،قيادة التثقيف ،التدريب
والعقيدة ،وقيادة القاعدة اجلوية يف �سانغ �شان.
 � 4أجنحة مقاتالت تكتيكية ,وجناح تكتيكي خمتلط مع جمموعات مقاتالت تكتيكية. اجلناح الأول� 3 :أ�ســــراب جمهــزة بطائــــــــرات . F-CK-1C/D ID F اجلناح الثاين� 3 :أ�رساب مرياج (2000-D/E i)5؛ اجلناح الثالث� :رسبا  F-CK-1A/B؛ .ID F اجلناح الرابع� 3 :أ�رساب  ,F-16A/Bجمموعة �إنقاذ جوي ()S-70C؛ اجلناح اخلام�س� 3 :أ�سـراب � ,F-16A/Bســــرب �إ�ستطـالع تكتيكي  RF-16و.RF-5E/F
املوجودات الإجمالية( :الأنواع الرئي�سية) (ت�شمل الطائرات املخزنة)
نحو  60طائرة �(, F - 5E/Fأنظر املالحظة) 4 ،طائرات  RF - 5E,421ت�شينغ كيو
D/C F-CK-1A/1B, 142طائـــــرة F-16A/B, 64طائــــرة مرياج  5Ei -2000و9
طائـــــــرات مرياج  5Di -2000, 51طائرة .C - 130H
قوات الدعم :جمموعة نقل ع�سكري تكتيكي جمهزة بطائرات  ,C- 130Hجمموعة

�إحدى الفرقاطتني فئة « »PERRYكانت يف عداد �سالح البحرية الأمريكية ونقلت �إىل
البحرية التايوانية مطلع العام 2017
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تايوان � -سنغافورة
�إنذار مبكر مع  6طائرات  E-2T/Kهوك �آي � ,2000رسب احلرب االلكرتونية ويت�ألف
من  4طائرات  EC-130Hو 4طائرات بيت�ش  EB - 190Cوجمموعة �أ�سلحة م�ضادة
للغوا�صات جمهزة بـ  S-2T 11توربو تراكر (يجري �سحبها) و � P-2C 12أوري��ون ،و 3
طوافات � EC225سوبر بوما  +طوافات ت�ؤمن خدمات بحث و انقاذ .جناح تدريب على
الطريان يت�ضمن طائرات .F-5E/F
�أكادميية �سالح اجلو :قيادة تدريب على الطريان جمموعــة تدريب �إبتدائي (+ 40
طائرة )T-34C؛ جمموعة تدريب على املقاتالت ( 38طائرة  AT-3/Bت�سو ت�شانغ)؛
جمموعة تدريب على طائرات النقل ( 8طائرات بيت�ش ,)190
الدفاع اجلوي :قيادة مدفعية دفاع جوي واحدة مع �أربعة مراكز قيادة 15 .كتيبة
دفاع جوي( 11كتيبة مدفعية م/ط 3 ,كتائب �سكاي غارد�/سبارو  1انتيلوب) 11 ,كتيبة
حرا�سةمواقع.
مالحظة :يجري حتديـــث كامل �رسب م�ؤلف من  142مقاتلة  F-16A/Bبلوك 20
اىل م�ستوى � F-16Vضمن برنامج �سيجري ا�ستكماله بحلول .2022وقد �أطلق برنامج
�رشاء طائرة تدريب متطورة لتحل حمل الـ  F-5E/Fو  AT-3. 66طائرة تدريب XT-5
بلو ماجيك �ستحل حمل طائرات AT-3ومقاتالت  F-5املتهالكة.
القواعد اجلوية الرئي�سية :ت�شني �شوان كانغ ,كان�شان ,تاينان ,تايتونغ ,بينتونغ,
هواليني,ماكونغ,ت�شياي,تويان�,سونغ�شان.

�سنغافورة

بياناتعامة
اال�سم الر�سمي :جمهورية �سنغافورة (.)Republik Singapure
امل�ساحة 648.1 :كلم %49,8 ,2منها م �ط �وّر لال�ستخدام ال�سكني وال�ت�ج��اري
أرا�ض زراعية والباقي غابات وم�ستنقعات ومناطق �أخرى غري عامرة.
وال�صناعيٍ � %16 ,
ال�سواحل 150,5 :كلم.
املطالب البحرية :املياه االقليمية  5,5كلم ,منطقة �صيد الأ�سماك احل�رصية «كما
معرّفة يف اتفاقيات و�أعراف».
ال�سكان5.89 :مليون(تقديرات متوز/يوليو  ,)2021معدل النمو ال�سنوي %1.82
(� %74.3 ,)2017صينيون  %13.4ماالويون %9.1 ,هنود� %3.2 ,أعراق �أخرى.
الدين %42.5 :ب��وذي��ون 14.9% ,م�سلمون  8.5 ،ت��اوي��ون  % 4 ،هندو�س% 4.8 ،
كاثوليك %9.8 ،م�سيحيون �آخ��رون %0.7 ،ديانات اخ��رى %14.8 ،ال ينتمون �إىل �أي
ديانة.
اللغة :ال�صينية والإنكليزية واملالوية والتاميلية (جميعها ر�سمية) .اللغة املاالوية
هي اللغة الوطنية ,والإنكليزية هي لغة الإدارة.
معدل املتعلمني.%96.8:

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 492.5 :مليار دوالر (تقديرات  ,)2016معدل ح�صة الفرد
 87,800دوالر ,معدل النمو احلقيقي.)2016(% 2
امليزان التجاري :ال��واردات  278.8مليار دوالر  ,ال�صادرات  361.6مليار دوالر
(تقديرات .)2016
امليزانية :الإي��رادات  49.2مليار دوالر ,النفقات  52.78مليار دوالر( ,العام املايل
.)2016

الدفاع

مالحظة :جرى تفعيل قيادة  C4جديدة (قيادة � ،سيطرة ،توا�صل ،كومبيوتر) يف
ت/2نوفمرب  2017لتكمل وتن�سق عمل  C4وعمليات وقدرات الدفاع ال�سرباين.
القوى الب�شرية العاملة 50,000 :نظامي .االحتياط يف حال التعبئة.250,000 :
القوات �شبه الع�سكرية� 12,000 :رشطي (ت�شمل كتيبة حر�س غ��ورك��ا) ونحو
 100,000قوة دفاع مدين (االحتياط) .لدى �رشطة حر�س ال�سواحل  10زوارق للدورية
(37م) 12 ,قارب ًا للدورية (ط��راز �سويفت) و 35قارب ًا للدورية ال�ساحلية �أق� ّل حجماً.
�إ�ضافة �إىل  450قارب ًا �إقتحامياً.
اخلدمة الإلزامية� 24 :إىل � 30شهر ًا (بح�سب الرتبة واخلدمة).
ميزانية الدفاع 11.2 :مليار دوالر (العام املايل .)2018

القواتالربية
العديد.40,000 :
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ر�أ�س الدول��ة :الرئي�س
حليمة يعقوب

رئي�س الوزراء:
يل ه�سيان لونغ

وزارة الدفاع:

رئي�س �أركان القوات
امل�سلّحة :الفريق ملفني �أونغ

وزير الدفاع:
نغ انغ هن

Ministry of Defence
303 Gombak Drive
Singapore 669645
Tel: +65 -6760 - 8828
Fax:+65- 6764 -6119

التنظيمالعام:
قيادتان لقوة الدفاع ال�شعبي (احتياط) (للدفاع ال�ساحلي �أ�سا�س ًا وحماية املرافق
الرئي�سية).
فرقتااحتياطعمالنيتان.
 3فرق �أ�سلحة م�شرتكة ,كل واحدة منها تت�ألف من:
لواء مدرع ,لواءين م�شاة ميكانيكيني ,كتيبة هند�سة ,كتيبة �إ�شارة ,كتيبة ا�ستطالع
مدرعة ,كتيبة مدفعية للدفاع اجلوي ,كتيبتي مدفعية ميدان (هاوتزر  155ملم) ,وكتيبة
حتديد الأهداف ملدفعية امليدان.
الوحدات غري الفرقية ت�ضم:
لواء مدرع م�ستقل.
لواء حر�س.
 3كتائب مدفعية (واحدة ت�ستخدم مدافع عيار  155ملم هاوتزر ,والثانية مدافع هاون
عيار  160ملم ,والثالثة مدافع خفيفة عيار  105ملم).
كتيبتي  +م�شاة م�ؤللة.
كتيبةكوماندو�س.
 6كتائب هند�سة ونقل.
كتيبة�إ�شارة.
كتيبةا�ستخبارات.
كتيبةج�سور.
املعدات:
الدبابات 102 :ليوبارد ( ,)2A4SGPبع�ض دبابات ( (AMX-13 (IMSخمزنة).
عربات القتال وناقالت اجلند املدرعة :نحو +500عربة بيونيك�س ,2 -/1 -حوايل
 135عربة ترك�س � 250 ، 8×8أول�ترا ( M-113ن�صفها م��زود بربج مدفع عيار  25ملم
والن�صف الآخ��ر جمهّز بر�شا�ش  12,7ملم وق��اذف رمانات عيار  40ملم)( .تُ�سحب من
اخلدمة �إعتبار ًا من  ،)2019وعربات �سبايدر للهجوم اخلفيف ،عربات بي�سكيرب وبلرك�س
(يجري�إدخالها).
املدفعية :نحو  35مدفع  M-71عـ  155ملم 50 ,مدفع  FH-88عـ  155ملم+ 50 ,
 FH2000عـ  155ملم 54 ,مدفع بيغا�سو�س عـ  155ملم خفيف الوزن 54 ,مدفع برميو�س
 SPH - 1عـ 155ملم ذاتي احلركة.
الراجمات 18 :راجمة هيمار�س.
مدافع الهاون :عـ  60ملم 81 ,ملم 120 ,ملم,و 160ملم (بع�ضها على هياكل .)M-113
مدافع م/د :كارل غو�ستاف ,ماتادور.
�صواريخ م/د 30 :ميالن � ,2 -سبايك� ،سبايك .SR
مالحظة :يتوقع �أن تدخل عربات قتال مقطورة جديدة اخلدمة �إبتدا ًء من  2019لتحل
مكان � M113ألرتا تدريجياً.
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�سنغافورة

البحرية

العديد :نحو .4000
التنظيم العام :للبحرية ال�سنغافورية القيادات
الآتية :الأ�سطول ,القيادة ال�ساحلية (,)COSCOM
وال �ق �ي��ادة اللوجي�ستية البحرية (,)NALCOM
وق�ي��ادة التدريب ( .)TRACOMق�ي��ادة الأ�سطول
م�س�ؤولة ع��ن االنت�شار العمالين لل�سفن ال�ضاربة
والداعمة .وينق�سم الأ�سطول �إىل �أ�سيطلني  .ويخ�ضع
��سرب الغوا�صات يف ق��اع��دة توا�س البحرية لقيادة
الأ��س�ط��ول م�ب��ا��شرة .ال�ق�ي��ادة ال�ساحلية م�س�ؤولة
عن العمليات يف وقت ال�سلم يف م�ضائق �سنغافورة,
وال �ق �ي��ادة اللوج�ستية م���س��ؤول��ة ع��ن ت�ق��دمي ال��دع��م
للعملياتالبحرية.
ي�ض ّم م��رك��ز ج��دي��د للقيادة وال�سيطرة :مركز
الأمن البحري ال�سنغافوري ,ومركز دمج املعلومات
ومركز التدريبات والعمليات الدولية ،وذلك لتن�سيق
اجلهود املحلية واالقليمية والدولية يف التعامل مع
�أخ �ط��ار مثل القر�صنة والهجمات االره��اب�ي��ة على
ال�سفن.
الأ�سطول:
الفرقاطات:
معدلة).
(الفاييت
فورميدابل.
 6فئة
ت�سلّم �سالح اجلو ال�سنغافوري نهاية العام  2018أ�وّل طائرة �صهريج ونقل طراز A330 MRTT
الغوا�صات:
من �أ�صل �ست طائرات �أخرى
 2فئة �أر�رش (�سويدية �سابقاً).
طائـــرات النقــل 5 :طائرات  ,C-130Hطائرة �صهريج  KC-130H, 4طائرات
 2فئة ت�شالنجر (فئة �سيورمن �سابقاً).
 KC130Bنقل�/صهريج  4 ,طائــرات �أغرا�ض عامــــة ف .B50 -
القواتاخلفيفة:
طائرات ال�صهريج 4 :طائرات � ( KC-135أنظر املالحظة).
� 3+5سفن مهام �ساحلية فئة اندبند�س.
الإنذار املبكر� :رسب من  4طائرات  ,G550وطائرة  C-130للحرب الإلكرتونية.
 6فرقيطات �صاروخية فئة فكتوري.
الطوافات� 3 :أ�رساب نقل تت�ألف من � 23سوبر بوما  AS.332 (3منها للبحث والإنقاذ)
 6زوارق من فئة فريلي�س للدورية/مكافحة الغوا�صات�(.أنظر املالحظة).
( 12منها تتمركز يف �أ�سرتاليا (�أنظر املالحظة) ,و 14طوافـــــــة  CH-47D/SD (6منها
قوات حرب الألغام:
تتمركز يف الواليات املتحدة) ( �أنظر املالحظة).
 4فئة بيدوك (ت�صميم الند�سورت) ت�ستخدم �أي�ض ًا للدورية.
�رسب بحري ي�ضم  6طوافات � S-70Bسي هوك.
 12زورق دورية فئة ( 42-FB31كوبا�س).
�ســــربقتالـــــــييت أ�لــــفمــــن� 17أباتـــ�شيلونغبو.AH-64D
القواتالربمائية:
طائرات التدريب� 3 :أ��سراب تت�ألف من  19طائرة  PC -21و�ســرب من  12طائرة
 4فئة �إنديوران�س (�سفن �إنزال دبابات �أمريكية �سابقاً).
 M-346ما�سرت 5 ،طائرات  EC-120Bكوليربي (م�ست�أجَ رة).
زورق من طراز بري�سيفرين�س للإنزال.
الطائرات امل�سرية :تت�ألف قيادة الطائرات امل�سرية من مركز قيادة ,و� 4أ�رساب (3
 6زوارق �إنزال ميكانيكية.
�أ��سراب طائرات م�سرية و�رسب لوج�ستي) ومدر�سة للتدرب على ا�ستعمال الطائرات
 30زورق �إنزال.
امل�سرية .وتدير هذه القيادة طائرات م�سرية من طراز هريون  1و �سري�رش وهرم�س .450
�أهمالقواعد:تيوا�س(رئي�سية),ت�شانغي.
الدفاع اجلوي:
طريان البحرية :لي�س ثمة طريان بحرية مبعنى الكلمة 5 .طائرات فوكر �إنفور�رس
موجودات الدفاع اجلوي الأر�ضية من م�س�ؤوليات �سالح اجلو ال�سنغافوري ,وهي
  50للدورية البحرية تابعة للبحرية التي متدها مب�شغلي الأنظمة ،لكن �سالح اجلو هومنتظمة يف فرقة �أنظمة الدفاع اجل��وي .وتت�ألف ه��ذه الفرقة من � 3أل��وي��ة :ل��واء الدفاع
الذي ي�سريها ويقوم ب�صيانتها 8 .طوافات � S - 70Bسيهوك تعمل من على فرقاطات
اجلوي وهو م�س�ؤول عن عمليات الدفاع اجلوي على م�ستوى البلد .وي�ستخدم �صواريخ
فورميدابل.
ه��وك املح�سنة ,و�سبايدر ورادارات  FPS-117طويلة امل��دى .ثم ل��واء الدفاع اجلوي
مالحظة :برنامج  8فرقيطات دورية جديدة فئة �إنديبندن�س  75م قيد الإجن��از لتحل
الفرقي ومهمته توفري التغطية لفرق اجلي�ش ,وميلك هذا اللواء �أنظمة  RBS-70املركبة
حم��ل فئة فريل�س بحلول  2020وحت��ت الطلب  4غوا�صات فئة  TKMSتايب 218SG
على عربات ,ومي�سرتال و�إيغال املركبة على عربات �أي�ضاً� .أما لواء النظام اجلوي فمهمته
مبجموعتني على �أن ي�سلم �أول زورقني يف  , 2022 - 2021واملجموعة الثانية يف .2024
�إدارة كل الرادارات الثابتة وحمطات القيادة وال�سيطرة .C2
�سالح اجلو
�صواريخ م/ط 6 :وح��دات ه��وك املح�سن (يجري �سحبها)� ،أ�سرت ( 30 -يجري
ن�رشها) 12 ,قاذفة �سبايدر 330 ,نظام  RBS-70على عربات  V-200, 63مي�سرتال (على
العديد.8,000 :
عربات الندروفر)  75نظام ايغال(على عربات .)M113
التنظيمالعام:
مدافع م/ط 24 :مدفع ًا ثنائي ًا حممو ًال عـ  35ملم.
 5قيادات رئي�سية :قيادة الدفاع اجلوي و العمليات ،قيادة القتال اجلوي ،قيادة
مالحظة :ي�ضم ا�سطول �سالح اجلو ال�سنغافوري ما جمموعه  24طائرة فC16 -
امل�شاركة ،قيادة توليد القوة اجلوية ،قيادة الطائرات امل�سرية .و قيادة امل�شاركة
بلوك  52و30ف  D16 -بلوك  ,52و نحو  40ف SG15-معظمها متمركّز يف الواليات
مكلفة بتطوير و ن�شر قوة جوية دعماً لعمليات برية و بحرية ،و هي عملياً تعمل
املتحدة لأغرا�ض التدريب.
كطريان للجي�ش  +طريان للبحرية.
حتت الطلب  6طائرات  A330اختريت بدي ًال من  KC - 135على �أن يبد�أ الت�سليم يف
طائرات القتال� 6 :أ�رساب مقاتالت ت�ضم مقاتالت ف  S5 -وف 15SG -مـقاتـالت ف
منت�صف  ،2018يجري ن�رش نظام الدفاع اجلوي �( SAMP - Tصواريخ �أ�سرت  )30لتح ّل
  C/D 16و ف .D16 -حم ّل هوك املح�سَّ ن (العدد غري معروف).
مالحظة :يُ�ضاف �إىل هذا املجموع �رسبان للتدريب بطائرات ف  . C/D 16 -وهناك
قيد الطلب طوافات بوينغ  CH-47Fو�إيربا�ص ( H225Mالعدد غري معروف) لتح ّل
مفرزة �ست�شغل  12طائرة ف SG15-للتدريب و �رسب ا�ستطالع ي�ضم  6طائرات RF-
حم ّل طوافات  AS.332و .CH-47D/SD
.5S
القواعداجلويةالرئي�سية:ت�شانغي,باياليبار�,سيمبوانغ,تنغاه.
طائــرات الدورية البحرية� :رسب من  5طائرات ف  50 -انفور�رس.
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ال�صني

ال�صني
بياناتعامة
اال�سم الر�سمي :جمهورية ال�صني ال�شعبية (.)Zhonghua Rénmin Gonghéguo
امل�ساحة 9,596,960 :كلم مربع � %10 ,أرا���ض زراعية %31 ,م��روج وم��راعٍ %14 ,
غابات� %45 ,أرا�ض �أخرى.
ال�سواحل 14,500 :كلم.
املطالب البحرية :املياه االقليمية  22كلم .املنطقة املتاخمة  44كلم ،اجلرف القاري
 370كلم.
ال�سكــان 1.45 :مليار ن�سمة (تقديرات متوز/يوليو  ,)2021معدل النمو ال�سنوي
(%0.41تقديرات � %91.9 .)2017صيـــنيــون هـــانيـون %8,1 ,جوانــغ� ,أيغــور ,هوي,

يي ,تيبيتيون ,مياو ,مان�شو ,منغول ,بوي ,كوريون وقوميات �ضئيلة �أخرى.
الدين :الأدي��ان حمظورة ر�سمي ًا لكن يجري التعامل معها مبرونة وبراغماتية� .أهم
الديانات :الكونفو�شية والطاوية والبوذية .نحو% 3-2م�سلمون %1,م�سيحيون.
اللغة :اللغة الغالبة هي البوتونغوية او املندارينية ,هناك لغات اخرى مثل الكانتونية,
الوو ,املينبي ,واملينان ,وزيانغ ,وغا ،ولهجات �أخرى.
معدل املتعلمني.%96.4 :

ر�أ�س الدولة ,الأمني
العام للجنة املركزية
ورئي�س املفو�ضية
الع�سكرية املركزية:
الرئي�س زي جينبينغ

قائد اجلي�ش :اجلرنال يل زو�شنغ
قائد البحرية :نائب الأمريال �شن جينلونغ
قائد �سالح اجلو :اجلرنال وينغ اليهانغ
قائد قوة املدفعية  :اجلرنال زو بانينغ

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 21.29 :تريليون دوالر (تقديرات  ,)2016معدل ح�صة الفرد
ال�سنوي  15,400دوالر ,معدل النمو احلقيقي (% 6.7تقديرات .)2016
امليزان التجاري :الواردات  1.495تريليون دوالر ,ال�صادرات  1.99تريليون دوالر
(تقديرات .)2016
امليزانية :الإي� ��رادات  2.402تريليون دوالر؛ النفقات  2.826تريليون دوالر
(تقديرات .)2016

الدفاع

التنظيم العام :يحدد د�ستور جمهورية ال�صني ال�شعبية وك��ذل��ك ق��ان��ون الدفاع
الوطني ,الذي يطبّق وفق ًا للد�ستور مهام القوات امل�سلحة ال�صينية وفق ًا للتايل :تعزيز
ال��دف��اع الوطني ,مقاومة ال �ع��دوان ,ال��دف��اع ع��ن الأر� ��ض ,ت� أ�م�ين �سالمة عمال ال�صني
امل�ساملني ,الإ�شرتاك يف البناء الوطني ,وخدمة ال�شعب ب�إخال�ص.
م�ؤمتر ال�شعب الوطني �أعلى تنظيم يف هيكل �سلطة الدولة .يقرر احل��رب وال�سالم,
وميار�س وظائف �أخرى لها عالقة بالدفاع وال�سلطة املن�صو�ص عنها يف الد�ستور.
تت�ألف القوات امل�سلّحة ال�صينية من جي�ش التحرير ال�شعبي ,وقوة ال�رشطة امل�سلحة,
وامللي�شيا .وتتوىل الكونات العاملة للجي�ش مهمة القتال الدفاعي وت�ساعد على حفظ الأمن
االجتماعي عند ال�رضورة ,وفق ًا للقانون .وجي�ش التحرير ال�شعبي ,امل�ؤلف من اجلي�ش,
والبحرية ,و�سالح اجلو ,والقوة ال�صاروخية ال�سرتاتيجية وقوة الدعم اال�سرتاتيجي
منظّ م يف  5قيادات مناطق ع�سكرية .فيما �ستن�ش�أ قيادتان جديدتان يف  :2020قيادة عمليات
مُ�شرتكةوقوةلوج�ستيةمُ�شرتكة.
�سل�سلة من «الأوراق البي�ضاء الدفاعية» �صدرت يف  1998و 2000و 2002و 2004و
 2006و  2009و  2011و 2012و 2013ت�شدد جميعها على �أن ال�سيا�سة الدفاعية الوطنية
لل�صني هي دفاعية يف طبيعتها ,ت�شمل �سرتاتيجية نووية دفاعية ملتزمة ب�سيا�سة عدم
ا�ستخدام ال�رضبة الأوىل بالأ�سلحة النووية .ويرد يف الورقة البي�ضاء  2012التحديات
امل��وج��ودة مثل الإنف�صاليني يف ت��اي��وان والتطورات يف املجتمع ال��دويل وتحُ ��ول كوريا
ال�شمالية اىل قوة نووية و حت�سن اعالقات الأمريكية  -اليابانية وك ّل ذلك ي�شكّل �سبب ًا
لرفعاجلهوزيةالع�سكرية.
ومم��ا ورد يف وثيقة � 2013أن اجلي�ش �سيقف م�ستعد ًا لـ « ال��رد على ،وردع �أيّ عمل
�إ�ستفزازي يهدد �سيادة ال�صني و�أمنها و�سالمة �أرا�ضيها».
اال�سرتاتيجيةالع�سكرية:
�صدر �أول كتاب �أبي�ض حول اال�سرتاتيجية الع�سكرية يف �أيار  2015يعرّف ما يو�صف
باال�سرتاتيجية الع�سكرية«للدفاع الفاعل» ،و�سيعمل جي�ش ال�صني ال�شعبي على تعزيز
التعاون الأمني العاملي فيما يخ�ص ال�ش�ؤون ال�صينية الأ�سا�سية وم�صاحلها يف اخلارج.
كما �سي�شارك بكثافة يف �ش�ؤون امنية �إقليمية وعاملية.
و�سيتم جتهيز القوات ال�صاروخية بر�ؤو�س عادية ونووية كما �ستتو�سع ال�صني يف
تطويرالقواتال�سربانية.
القوى الب�شرية العاملة( 1,500,000 :القوات �شبه الع�سكرية غري م�شمولة).
القـــوات �شبـــه الع�سكريـــة� 660 :ألف ًا من قوة ال�رشطة ال�شعبية امل�سلّحة  .نحو
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رئي�س جمل�س الوزراء:
يل كيكيانغ

وزير الدفاع الوطني:
�شيو كيو �شنغ

قائد قوة الدعم اال�سرتاتيجي :اجلرنال غاو جني
رئي�س هيئة الأركان
العامة :اجلرنال
ت�شن باويو

وزارة الدفاع الوطني:

Ministry of National Defence
Huangsi Dajie
Andingmenwai
Beijing China
Tel: +86- 1- 667343

 3,000,000من قوات امليلي�شيا واالحتياط ( ،2015يجري خف�ضها ب�شكل كبري) .تعمل
قوة ال�رشطة ال�شعبية ب�إ�رشاف اللجنة الع�سكرية املركزية �إبتدا ًء من ك/2يناير .2018
مالحظة :بح�سب الأرقام الر�سمية �صدرت يف �أوائل  ،2018ف�إن العدد امل�ستهدف هو
 2مليون .
اخلدمة االلزامية� 24 :شهراً� ،إنتقائية وتعتمد على التطوّع �إىل ح ّد بعيد.
ميزانية الدفاع :نحو  175مليار دوالر (ميزانية  ،)2018نحو  % 1.4من الناجت
املحلّي.
القواتال�سرتاتيجية:
قوةال�صواريخال�سرتاتيجية.
العديد.90,000 :
التنظيم العام :القوة النووية حتت القيادة املبا�رشة للمفو�ضية الع�سكرية املركزية,
وتت�ألف من  6ف��رق .و الوية� ,أو الفوج� ,أوكتيبة و يحدد حجم ه��ذه التنظيمات نوعية
ال�صواريخالتيت�ستخدمها.
ال�صواريخ:
ال�صواريـخ البالي�ستيـة العابرة للقارات� 20 :صاروخ ًا م�صومع ًا من طرازB5-
 )FD(CSS-4دون��غ فنغ (الريح ال�رشقية) .ويبلغ مدى ال�صاروخ ال��ذي يحمل ر�أ�س ًا
حربي ًا بقوة � 3إىل  5ميغا طن � 13ألف كلم( .وتقرتح تقارير اال�ستخبارات الأمريكية �أن
يجري ن�رش ال��ر�ؤو���س من نوع  MIRVيف � 25 - 20 .)2015صواريخ  ،DF - 31مدى ك ّل
واحد منها � 8آالف كلم ،ويحمل ر�أ�س ًا حربي ًا واحد ًا (ذكر �أن قوته تراوح بني  250كيلو طن
و  2.5ميغا طن) �إ�ضافة �إىل نحو � 20صاروخ ًا بعيد املدى ( 10,000كلم)( DF-31Aبقوة
 1ميغا طن) يذكر �أنها يف اخلدمة .نحو � 16صاروخ  DF - 31A/Gعلى الأقل (� 12ألف كلم)
دخل اخلدمة يف  2017وتلك تتميز بعربات ناقلة حاملة للقاذفات و�أكرث تطور ًا وجمهزة
بر�ؤو�س � .MIRVسيكون ال�صاروخ DF - 41الذي يبلغ مداه بني  12و � 15ألف كلم.بدي ًال
من .DF-5
قيد الإن�شاء �صواريخ  DF-41حممولة على ال�سكة احلديد.
ال�صواريخ البالي�ستية الو�سيطة املدى� 10 :صواريخ  DF-4(0574كلم)�ست�سحب
بالتزامن مع ن�رش  DF31A/Cوبالتدريج .وعدد غري حمدد من 0004-DF-26 (0003
كلم) �ستدخل اخلدمة  ,وجرى تفعيل اللواء الأول يف �آذار /مار�س .2018
ال�صواريخ البالي�ستية املتو�سطة املدى :نحو � 80صاروخDF-21A/C DF-21
(املدى  2000كلم)مع ر�أ�س حربي لكــــل �صاروخ بقوة � 200إىل  300كيلــــو طن ,ونحـو100
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ال�صني
��ص��اروخ ( )DF-15 (M-9امل�ـ��دى  600ك�ل��م) ,وح��وايل 200
�صاروخ DF - 11 (11-M) (003كلم) .بعــــــ�ض �صواريخ
 DF-11جمهز ب��ر�ؤو���س تقليـــدية وق��د تكـــــون خم�ص�صة
للحــــروب غيــــر النوويـــة 800-DF-16 (0001كلم)على
الأرج��ح �ستحل حمل  DF-11وهي كلها �أنظمة متحركة على

عربات قادرة على �إطالق ال�صواريخ.،
الغوا�صات :غ��وا��ص��ة ن��ووي��ة ال��دف��ع حاملة لل�صواريخ
البالي�ستية ذات الر�ؤو�س النووية طراز ( XIAتايب  ,)092و4
فئة ( JINتايب  )094حتمل كل واحدة � 12أو � 16صاروخ JL-2
(املدى  8000كلم) .وهو اال�شتقاق البحري ل�صاروخ .DF-31
ويتـــــم ت�صميم غوا�صة ا�ضافية تايب  096او هي قيد االن�شاء.
�صواريخ ك��روز :ال�صاروخ ك��روز  CJ - 10ذات القدرة
ال�ن��ووي��ة عمالين بن�سختيه ال�بري واجل ��وي (� ،)CJ-20أم��ا
الن�سخة البحرية التي تطلق من �سفن وغوا�صات ،فهي قيد
�صواريخ بالي�ستية عابرة للقارات  ICBMطراز  DF-31AGظهرت للمرّة الأوىل خالل عر�ض ع�سكري
الإختبار.
�صيف العام 2017
الدفاعات ال�صاروخية :جرت عدة جتارب لنظام اعرتا�ض
ت  ,62 -ت  ,69 -ت  ,88 -ت -96و ت .99 -ت -2A99، 800دبابة خفيفة ت .63/62 -
�صاروخ يف الف�ضاء اخلارجي دونغ ناننغ (.)DN-3قيد الإن�شاء
�سيارات مدرعة( ZTL-09 :عـ 105ملم)
�أنظمة دفاع م�ضادة لل�صواريخ البال�ستية ومتو�سطة املدى كجزء من �شبكة م�ستقبلية
ناقالت اجلند املدرعـــة 5000 :ناقلــــة  ,K-63تايب  ,55/56تايب W-531, ,501
للدفاع�ضدال�صواريخالبال�ستية.
.04A، ZBD-09/W-701، ZBD-04
نظام التحكم:خزنت الر�ؤو�س النووية (مبا يف ذلك ر�ؤو�س الإ�سقاط احلر) يف من�ش�آت
املدفعية :نحو  15,000قطعة مقطورة :عـ  100ملم ,تايب ( 54عـ  122ملم) ,تايب ( 60عـ
مركزية حتت ا�رشاف املفو�ضية الع�سكرية .و ميكن جتهيزها بعد تلقي الإنذار النووي
 122ملم) ,تايب ( 59عـ  130ملم) ,تايب ( 66عـ  152ملم) ,قليل من املدافع ذاتية احلركة
وهذا الأمر ينطبق على الر�ؤو�س النووية التي حتملها الغوا�صات  .و يف مثل هذه احلال
طراز  PLL01 (551ملم) 122 ,ملم 152 ,ملم و  155ملم،
ف�إن القيام باعمال الدورية الردعية الروتينية كما تفعل غوا�صات ال��دول النووية لي�س
مدافع الهاون 81 :ملم 120 ,ملم و  160ملم.
جزء ًا من العقيدة النووية .وجرى القيام ب�أول دورية مماثلة يف �آذار/مار�س .2018
راجمات ال�صواريخ :نحو 3500طراز  A-100عـ  300ملم 130 ,ملم 132 ,ملم253 ,
مالحظة :مبوجب الإ�سرتاتيجية الع�سكرية� ،ستجهز القوات ال�صاروخية بر�ؤو�س
ملم 284 ,ملم.
عادية و نووية وبالتايل �سيكون لها القدرة على الردع اال�سرتاتيجي والرد النووي.
مدافع عدمية الإرتداد :عـ  57ملم 75 ,ملم 82 ,ملم.
املوجوداتالف�ضائية:
مدافع م/د :تايب ( 55عـ  57ملم) ,تايب  76(54ملم) ,تايب  85( 56ملم) ,تايب 82( 65
بحلول ك /2يناير � ،2018ضمت ال�سواتل احلربية ال�صينية يف املدار:
ملم عدمية الإرتداد) ,تايب  100( 73ملم) ,تايب  105( 75ملم) ذاتية احلركة.
 25بايدو�س (مالحة) + 6،غاوفن ( ت�صوير ب�صــــــري عايل اجلـــــــودة )  4غاوجينـــــغ
�صواريخ م/د� :ساغر  ,AT-3رد �آرو  ,3 -رد �آرو .HJ-12 ، 01-FTA، 8-
(ت�صويــــــر ب�رصي عايل اجلـــــــودة  -جت��اري) (HJ-I3مراقبة الأر���ض)1 ،كوايزهو
مدافع م/ط :نحو  :10,000تايب  37( 55ملم) ,تايب  37( 65ملم ثنائي) ,تايب 57( 59
(املراقبة الب�رصية ل�ل�أر���ض)  + 40ياوغانغ/ياو غانغ( 30 -ت�صوير راداري)31 ،
ملم) 85 ,ملم ,وتايب  100( 59ملم).
�شيجيان (الهدف غري معروف ،من املرجح �أن يكون �إنذار مُبكر من ال�صواريخ)� 5 ،شيان
�صواريخ �أر���ض � -أر���ض :ف��روغ �� 100 ,7-ص��اروخ بالي�ستي ق�صري امل��دى ,T5
(ت�صوير ب�رصي) 3 ،تيانهوي (مراقبة الأر���ض) 3 ،تيان ليان (تعقب) 2 ،تيان تيو�س
�صواريخ  ،M-9و�صواريخ .DF-15C
(ت�صوير فيديو) 4 ،زرنغ زينغ (�إت�صال).
�صواريخ �سطح  -جو 30 :نظام تور )M1.(71-QH -
مالحظة :يتوقع �أن ي�صبح  35بايدو�س للمالحة يف امل��دار بحلول , 2020ويتوقع �أن
مالحظة:ي�ستمر اقتناء �أع��داد �صغرية من دب��اب��ات القتال الرئي�سية من ط��رازات
يرتفع عدد �سواتل غاوفن �إىل  7بحلول .2020
حم�سنة ومتطورة (االح��دث هي ت�99 -أ .)2دخل اخلدمة جيل جديد من عربات امل�شاة
�أعلن عن خطط يف �أواخر  2017لو�ضع � 10سواتل تعمل بالتحكم عن بُعد يف املدار 2019
القتالية املدرعة املجنزرة  ZBD-04و  .ZBD-04Aو�أُدخ�ل��ت �إىل اخلدمة عربة مدفع
�ست�سمحمبراقبةم�ستمرّةلبحرال�صنياجلنوبي.
الهجوم ( ZBL - 09مدفع  105ملم) .قيد التطوير دبابات خفيفة /متو�سطة جديدة.
القواتالربية
فيلق طريان اجلي�ش
التنظيم:
العديد :ال تتعدى ( 750,000جرى الإع�لان ر�سمي ًا عن تخفي�ض العديد �إىل �أق��ل من
الن�صف يف .)2017
التنظيمالعام:
قيادةمركزيةللجي�ش.
 5قيادات للجي�ش
�أُعيد تنظيم الوحدات العمالنية يف  13جمموعة جيو�ش قوات
خمتلطة (خف�ضت م��ن  18جمموعة) (فيالق ح�سب املعايري
الغربية) وعدد من الألوية والفرق املختلطة امل�ستقلّة.
 60فرقة م�شاة.
 8فرق مدرعة �أو ميكانيكية.
 3فرق جموقلة.
 10فرق مدفعية (بع�ضها م�ضاد للطائرات).
فرقةجبلية.
 50فوج ًاهند�سي ًام�ستقالً.
 19فوج ا�شارة.
القوات اخلا�صة� 4 :إىل � 7أفواج م�ستقلّة.
امليلي�شيا 50 :فرقة م�شاة 100 ,فوج م�ستقل.
املعدات:
دبابة متو�سطة خفيفة يت ّم تطويرها للجي�ش ال�صيني
دبابات القتال الرئي�سية :نحو  :7500ت  ,54 -ت ,59 -
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ال�صني
� 5ألوية طوافات � 5 +أفواج طوافات و فوج خمتلط( طائرات و طوافات ) ( ابتداء من
متوز  /يوليو .)2012
املعدات:
ح��وايل  700طوافة  ،منها  + 290مي/17 -م��ي /V17- 5 -م��ي( -171يف تزايد)،
 91طوافة  S-70C2 ، 072طوافة  + Z-9A/Z-9W/Z-9WZ، 60طوافة ( Z-10يف
تزايد) 06+ ،طوافة ( Z-19يف تزايد).
مالحظة :الطوافة  Z-10و الطوافة  Z-19يف حالة اقتناء مت�سل�سل تدخل طوافة
( Z20فئة  10طن) اخلدمة ب�أعداد قليلة� .أ�صبحت طائرة النقل املتو�سط  Y-9عمالنية
بالكامل .ودخلت طوافات النقل اجلديدة  Z-18Aاخلدمة يف  .2017وجرى توقيع إتفاق مع
روسيا لتطوير مشترك لطوافة نقل ثقيل جديدة.

البحرية

مالحظة� :أ�شارت التقارير �إىل �أن غوا�صات فئة  095ال تزال قيد الت�صميم �أو بد�أ العمل
على بنائها.يتوقع �سحب الهان من اخلدمة بالتزامن مع �إنتاج فئة حم�سنة من غوا�صات
 .093Bي�ستمر انتاج ت�سل�سلي لغوا�صات فئة يوان و  3قطع يجري بنا�ؤها على الأقل حتى
�أواخر .2016
القواتاخلفيفة:
 (+ 37؟) بانغبو (فئة .)056A/056فرقيطات �( ASWأنظر املالحظة).
� +20سفينة هجوم �رسيع حاملة لل�صواريخ فئة هوك�سني.
� +6سفينة هجوم �رسيع حاملة لل�صواريخ فئة هويجان.
� +60سفينة هجوم �رسيع حاملة لل�صواريخ فئة هوباي.
نحو  -50زورق دورية فئة هانيان (يجري �سحبها بالكامل).
 90زورق ًا زالق ًا فئة هوت�شوان.
نحو  300زورق دورية �صغري من فئات هوانغ بو ,يولني ,تاي�شان ,هولودان� ,شانتو,
�شاندونغوهايكو.
مالحظة :ي�ستمر بناء زوارق �صواريخ من فئات هوك�سني وهويجان وهوبي .تُبنى
فرقيطات من فئة  A 056لتح ّل حم ّل زوارق الدورية فئة هاينان و الفرقاطات اخلفيفة فئة
جيانغهو .وثمة خطة مبا ال يقل عن  60 - 50قطعة.
قوات حرب الألغام:
 +6طائرات �ألغام وو�شي.
+( 2؟) كا�سحات �ألغام ووزانغ .
+( 1؟) كا�سحة �ألغام هي�شان.
 23كا�سحة �ألغام  T43حميطية (�سوفياتية �سابقاً).
القواتالربمائية:
+( 2 +4؟) �سفينة �إنزال كنالن �شان
� +26سفينة �إنزال يوتينغ.
� 13سفينة �إنزال (�)1152-511أمريكية �سابقاً.
� 28سفينة �إنزال يوداو/يولني.
نحو � 150سفينة �إنزال متو�سطة.
� 4سفن �إنزال طراز زوبر.
+( 5 + 6؟) �سفينة �إنزال فئة .726
مالحظة :قيد البناء �سفينتا �إن��زال �إ�ضافيتان طراز  071وهناك خطط ب�ش�أن املزيد
منها �أو قيد الطلب .وهناك خطط غري ر�سمية لبناء � 8-6سفينة من طراز 081ولكن ال يوجد
�أي دليل على بنائها �أو �أن هناك خطط لت�صديرها.
�سفنالتموين:
+( 1؟) فئة هولون تور.
�سفينة فئة نانيون طراز �أور.
�سفينتان فئة دايون.
�+ 6سفن كيانداوهو.
�سفينتانفئةهونغهو.
� 1 + 1سفينة فئة داغوان.

العديد( 235,000 :تقديرات ني�سان .)2013
(مبا يف ذلك  26,000يف طريان البحرية و 10,000من م�شاة البحرية) ,ي�ضاف اىل ذلك
نحو  350,000يف االحتياط.
التنظيم العام :توجه القيادة العليا البحرية ما يلي :الدائرة ال�سيا�سية ,واالركان
والعمليات ,وال��دائ��رة اللوج�ستية ,فيما �أ�صبحت الأ�ساطيل الثالثة (�أ�ساطيل :بحر
ال�شمال ,بحر ال�رشق ,بحر اجلنوب) ,حتت �إمرة قيادات املناطق الثالث وجرى تق�سيم
القوات البحرية �إىل خم�س خدمات :قوات �سطح  ،قوات غوا�صات ،قوات دفاع �ساحلي،
طريان البحرية وفيالق البحرية.
اال�سطول:
حامالت الطائرات 1:لياوننغ �ستوبار (فارياغ �سابقاً).
مالحظة :تخ�ضع حاملة طائرات رئي�سية �إرتكاز ًا على طراز لياوننغ �إىل اختبارات يف
البحر وقيد البناء قطعة بت�صميم كاتوبار.
�صواريخعابرة:
املدمرات:
)4 +( 6 + 7؟ مدمرات فئة ( KUNMINGطراز .)052D
 2فئة تياز هو.
 2فئة هانغزو (طراز �سوفرميني).
 2فئة �شينيانغ� ,صواريخ موجّ هة (تايب .)051C
 6فئة النزهو� ,صواريخ موجّ هة (تايب .)052C
 2فئة غوانغزهو (تايب .)052B
 2فئة �شينزين (�أو فئة لوهاي) (تايب .)051B
 2فئة هاربني (لوهو).
مالحظة :قيد البناء �أول  6قطع من املدمرات ال�ضخمة فئة  6 .055فئة � 052Dإ�ضافية
على الأقل يجري �إدخالها يف اخلدمة �أو قيد التجربة و� 4أخرى �إ�ضافية قيد البناء وميكن
�أن يعود ذلك �إىل فئة . 055
الفرقاطات:
3 +( 3 + 26؟) فئة زو�شان (تايب . )054A
 2فئة مان�شان (تايب .)054
 10فئة جيانغوي (.2 -تايب .)O53H3
مالحظة� :أعلن عن ن�سخة متطوّرة فئة  054Bيجري العمل
على ب�ن��اء ال�سفينة الرئي�سية منها .وق��د ج��رى وق��ف العمل
بالطراز القدمي � 053أو يجري حتويل الوحدات �إىل مهام حر�س
ال�سواحل.
الغوا�صات:
1 +( 4؟) غ��وا� �ص��ات ن��ووي��ة ف�ئ��ة  JINت��اي��ب  094حاملة
لل�صواريخالبالي�ستيةذاتالر�ؤو�سالنووية.
غ��وا��ص��ة ن��ووي��ة فئة ت��اي��ب  XIA 092حاملة لل�صواريخ
البالي�ستية النووية (على الأرجح غري عمالنية) ( .التفا�صيل يف
بابالقواتال�سرتاتيجية)
4 +(3؟) غوا�صة نووية فئة �شانغ تايب .093B/093
-( 4؟)غوا�صات نووية فئة هان.
+( 3+13؟) فئة .039
 9غوا�صات فئة �سونغ.
 12غوا�صة فئة كيلو .
غوا�صة فئة كينغ 032للتجارب ال�صاروخية.
 14غوا�صة فئة مينغ.
الإحتفال ب�إطالق املدمرة  Type055 DDGبتاريخ  28حزيران/يونيو  2017يف �أحوا�ض �شانغهاي حيث �سيت ّم بناء
والتدريب).
(لالحتياط
روميو
نحو  30غوا�صة فئة
خم�س �سفن �إ�ضافية مماثلة
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ال�صني
طريانالبحرية:
العديد :نحو .35,000
املعدات:
ن �ح��و  800ط ��ائ ��رة ق� �ت ��ال ت �ت �م��رك��ز على
ال�شواطئ,ت�ضم:
قاذفات�/ضد ال�سفــــن :ثـــــالث فــــــــرق
جـــوية ت�ضـــــــــــــــــــم � 22سو ,)MK2( 30 -
ون �ح��و  50ط��ائ��رة  ,H-5ون �ح��و  80طائـرة
( H-6مت تعديل عدد منها لتحمل ال�صواريخ
امل �� �ض��ادة لل�سفن  C-601و�/أو C-802,
 ,)C-801ونحو  36طائرة .JH-7
م��ق��ات�لات/ه��ج��وم �أر���ض��ي� � :س��ت ف��رق
ج��وي��ة ت�ضم ن�ح��و  180ط��ائ��رة 7A/JH-7
 , 082ط��ائ��رة  J-6, 011ط��ائ��رات J-5, 57
طائرة  Q-5, 07طائرة ( J-8 IIحتت �سيطرة
منظومة الدفاع اجلوي) .وعدد من طائرات J
�( -11Bأنظر املالحظة) .و ( J - 15حممولة
على�سفن).
ال���دوري���ة ال��ب��ح��ري��ة /احل�����رب �ضد
الغوا�صات10 :ميل  Be - 6 , 6طائرات SH-
+ 5, 6 - 8ط��ائ��رات ل�ل��دوري��ة البحرية ط��راز
.Y-8
ال��ط��واف��ات 12 :ط��واف��ة ��( Z-8س��وب��ر
طائرة النقل اجلوّي  Y-20دخلت اخلدمة العمالنية ل�سالح اجلو ال�صيني
فريلون) 50 ,طوافة  Z-9, 3كا  17 ,27 -كا
مطلع العام 2018
.)PL( 28
طائرات النقل.Y-8، Y - 7، Y -5،2- iL :
� 120رسب طائرات هجومية تت�ألف من نحو  500طائرة .Q-5
مالحظة :الإنتاج الت�سل�سلي طائرة  J - 15املقاتلة (ن�سخة غري مرخّ �ص بها للطائرة
� 42رسب قاذفات قنابل تت�ألف من نحـــو  150طـــائــرة ( H-5حتـال على التقاعد)120 ,
�سو  )33 -خا�صة بحامالت الطائرات وجرى �إن�شاء قوة خا�صة بحامالت الطائرات،
طــــــائرة  H-6و  80طــــائرة .TU-4
توا�صل ت�سليم طائرات  J -11Bالتي تنطلق من الرب.يجري اقتناء طائرة التدريب JL-
طائرات اال�ستطالع 130 :طائرة  J-5, 09طائرة  JZ-6, 04طائرة  ,HZ-5وبع�ض
 15املتطورة .يجري تطوير طائرة  Z-18Fللإنذار املبكر.
طائرات .JZ-7
م�شاة البحرية 5 :اف��واج م�شاة 12 ,وح��دة ق��وات خا�صة م�ستقلة (ا�ستطالع).
طائرات الإنذار البكر والقيادة. KJ - 500، KJ-200، KJ - 2000 5 :
(العديد .)7000
ا�ستخبارات�/إ�شارة �إلكرتونية 4 :تو .M/D154-
الدفاع ال�ساحلي 35 :فوج ًا (نحو � 40ألف رجل) مع بطاريات مدفعية ثابتة ومتحركة,
طائرات النقل� 50 :رسب ًا تت�ألف من  250طائرة �( Y-5آن  10 ,)2 -طائـــرات Y-7
وموجودات الدفاع اجلوي (مدافع و�صواريخ �أر�ض  -جو) ,وعـــدد كبري من بطاريات
(�آن  25 ,)24 -طائرة �( Y-8آن  ,)12 -نحو  50طـائرة � , Li-2إل � , 14-إل Y-11, ,18-
ال�صواريخ بر  -بحر امل�ضادة لل�سفن من ط��راز  (HY-2/HY-4مو�ضوعة يف د�شم
،21-Yو 16ترايدنت و  25طائرة �إل . 76 -
ح�صينة) ا�ضافة اىل �أنظمة �صواريخ  802/C-801املتحركة.
طائرات التدريبCJ-5، 6-JC، 4JJ، 6-JJ، 5-JH،8:طائرات ( 8k، JL-9يجري
مالحظة:يجري العمل ب�صاروخ  DF -21Dو  DF 26Dالبالي�ستي امل�ضاد لل�سفن
ادخالها).
الذي يحمل ر�أ�س ًا تقليدي ًا واملطلق من قاعدة �أر�ضية من قبل القوات ال�صاروخية ولي�س
طائرات ال�صهريج + 10 :طـــراز ( H - 6Uقاذفات  H-6حموّلة).
البحرية.
الطوافات :نحو  400طوافة ,ت�شمل  30طوافة ( Z-6مي 52+32 ,)8 -مي  ,17 -عدد
القواعد البحرية :ام��وي ,زان��غ جانغ� ,شو�شان ,دال�ي��ان ,ف��وزه��و ،هونغ كونغ،
قليـــــل من مي ,6 -و  Z-9A/B (N563-ASدوفـــــان)( W) Z -9( ,الطراز القتايل)4 ,
هاي كو ,هاي من ,هوانغ بو ,لنغ �شان واي ,لودا ,لو�شان ,بي هاي ,بنغ تان� ,سان تو,
بِل� TS, 6- 214سوبر بوما ( AS.332لنقل ال�شخ�صيات املهمة) 8 ,غازيل/هوت ,نحو
�شانغهاي ,تاكو ,تزام كونغ ,تزنغ تاو ,كنداو ,وين�شو ,وي هاي ,وهام بوا ,وو�سونغ,
 20طوافة  S-70بالك هوك ,عدد قليل من .Z-11
يولني.
�صواريخ م/ط�( HY-2 :سام  ,) 2-و� 8أفواج  S-300 PMU (8بطاريات  PMUو8
�سالح اجلو
بطاريات  PMU1و 23بطارية بطاريات  PMU2)، 61-QH، S-400تريومف (جاري
الت�سليم).
العديد( 398,000 :ني�سان�/أبريل .)2013
مالحظة ( :يجري �إنتاج  J - 16املعدلة هند�سي ًا من الن�سخة �سو .)MKK 30 -
التنظيمالعام:
املقاتلة ال�ضاربة اخلفيفة � ,)J-10 (Aأ�صبحت يف مرحلة الإنتاج حيث من املقرر بناء
قيادة القوة اجلوية
 300طائرة.
 5قطاعات جوية (قطاع لكل منطقة ع�سكرية).
قيد الطلب  24طائرة �سو -35للمهام املتعددة وجاري ت�سليمها على �أن يت ّم الإنتهاء من
مالحظة :يجري العمل على �إع��ادة تنظيم وا�سع النطاق بحيث يت ّم الإنتقال من فرق
ت�سليمها يف  2018و �أعلن ر�سمي ًا �أنها �ستكون هذه �آخر دفعة من الطائرات املبنية يف اخلارج
و�أفواج الطائرات �إىل �ألوية جوية و�أ�رساب مُلحقة.
التي يجرياقتنا�ؤها.
�سالح اجلو م�س�ؤول �أي�ض ًا عن الفيلق الـ 15املحمول جو ًا والذي ميثل وحدة احتياط
�أعلن عن �إدخال اجليل اخلام�س من املقاتلة ت�شنغدو  J-20اخلدمة يف �شباط  /فرباير
�سرتاتيجيةرئي�سيةللجي�شال�صيني.
 . 2018ويجري تطوير طائرة ال�شانيانغ  J-31التي يت�ضح �أن يكون م�رشوع ت�صديري.
طائراتالقتال:
وت��دخ��ل ط��ائ��رة الإن ��ذار املبكر  KJ-500اخل��دم��ة� .أوق��ف العمل يف �إن�ت��اج طائرات
� 200ســــرب مقاتـالت/هجوم �أر�ضي تت أ�لـــف من � + 4سو �( 35 -أنظر املالحظة)،
تدريب  JL-9املتطورة يف حني بد�أ ت�سليم طائرات  .J-10ويجري ت�سليم طائرات Y-20
 36مقاتلــة �سو� SK27, 04 -سو  UBK 27, 501 -طائرات ( J-11طائرات �سو 27 -
اال�سرتاتيجية.
� SK/UBKأنظر املالحظة) , ،طائرات ( J -11Bي�سلم ح��وايل  + 200 ، )120طائرات
وحتت الطلب نظام �صواريخ م/ط  S-400ترميف ( 6-4بطاريات) والت�سليم جارٍ.
� J-10A/B/C, J-16 +24،67سو  ,MKK30 -نحو  250طائرة ( J-7ميغ ) 21 -
يجري ت�صميم قاذفة ا�سرتاتيجية بعيدة املدى .H-20
 002 , 30-JH-7A 40طائـــــــرة  J-8, 55طائرة .J - 8II
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ر�أ�س الدولة واحلكومة
القائد العام للقوات
امل�سلحة :الرئي�س
رودريغو روا دوتريتي

وزير الدف��اع الوطني:
دلفني لورنزانا

النفقات  53.68مليار دوالر (تقديرات .)2016

الدفاع:

رئي�س هيئة الأركان:
�شريي لتو �سو بيجانا

وزارة الدفاع الوطني:
Department of National Defence
Camp Gen. Emilio Aguinaldo
Quezon City
Metro Manila
Philippines
Tel: +63 29116001

بياناتعامة
اال�سمالر�سمي:جمهوريةالفيليبني
(.)Republika og Pilipinas
امل�ساحة 300,000 :كلم %37 ,2ارا���ض زراع�ي��ة %4 ,م��روج وم ��راعٍ  %40 ,غابات
وارا�ض حرجية %19 ,ارا�ض اخرى.
ال�سواحل 36,289 :كلم.
املطالب البحرية :امل�ي��اه الإقليمية لغاية  100ميل ب�ح��ري ,املنطقة االقت�صادية
احل�رصية  370كلم ,اجلرف القاري حتى عمق اال�ستغالل.
ال�سكان 111,05 :مليون(تقديرات متوز/
يوليو  ,)2021معدل النمو ال�سنوي % 1.57
(تقديرات  % 95.5 .)2017من ال�سكان ماالي,
� %1.5صينيون� %3 ,أعراق �أخرى.
ال���دي���ن %83 :روم� � ��ان ك��اث��ول �ي��ك%9 ,
بروت�ستانت %5 ,م�سلمون %3 ,ب��وذي��ون
ومعتقدات�أخرى.
اللغة :البيلبينو (�أ�سا�سها التاغالوغ)
واالنكليزية(اللغتانر�سميتان).
معدل املتعلمني.%96.3:

التنظيم العام:القيادات على الأ�سلحة الربية والبحرية واجلوية كل يف منطقتها.
مالحظة :جرى تفعيل قيادة عمليات خا�صة يف ني�سان�/أبريل  2018من خالل جمع
وح��دات ق��وات العمليات اخلا�صة التي كانت مو�ضوعة حتت ثالث خدمات وجمموعة
العمليات اخلا�صة امل�شرتكة التي كانت خا�ضعة لقيادة القوات امل�سلحة الفلبينية ،حتت
�سلطة مركزية واحدة.
القوى الب�شرية الفاعلة .130,000 :منهم نحو  65,000جندي نظامي.
القوات �شبه الع�سكرية( 112,500 :ق��وات ال�رشطة الوطنية الفيليبينية 40,500
�رشطي ب�إمرة  12قيادة �إقليمية و  73قيادة مناطقية ,القوات امل�ساعدة العاملة .)72,000
لدى ال�رشطة �أي�ض ًا قوة عمل خا�صة قوامها كتيبة جموقلة .يبلغ عديد قوات الوحدات
اجلغرافية امل�سلحة امل�ؤلفة من مدنيني يعملون بدوام جزئي نحو  52,000حيث �سيزداد
اىل .80,000
اخلدمة االلزامية :جميع القوات من املتطوعني.
ميزانية الدفاع 2.8 :مليار دوالر ( م�سودة موازنة .)2018
امل�ساعدة الع�سكرية الأمريكية 180 :مليون دوالر (ال�سنة املالية .)2017

القوات الربية

العديد 67,500 :زائد  30,000يف االحتياط.
التنظيمالعام:
 فرقة م�شاة ميكانيكية  10فرق م�شاة  5الوية هند�سة فوج مدفعية فوج �إ�شارة  5وحدات دعممالحظة� :أعلن عن خطط يف �أواخر  2017ب�ش�أن  10كتائب �إ�ضافية.
املعدات:
الدبابات� 11:سكوربيون (دبابات خفيفة).
ناقالت اجلند املدرعة + 200 :ناقلة ( MM13A2/M-113قليل منها مزود ب�أبراج
�سكوربيون مع مدافع عـ  76ملم) 70 ,ناقلة كوماندو  V-150, 33عربة قتال مدرعة
للم�شاة� 135 ,سيمبا .GKN
املدفعية 8 :مدافع �سولتام  M71، 4مدافع  M114A1هاوتزر عـ  155ملم 229 ,مدفع ًا
M101A1عـ  105ملم 358 ,مدفع هاون  M81عـ  81ملم.
مدافع عدمية االرتداد 189 :مدفع  M-67عـ  90ملم.
مالحظة :جرى �رشاء  6مدافع �سولتام  M-71عـ  155ملم هاوتزر مقطور يف 2017
لتكمل املدفعني املو�ضوعني يف اخلدمة .وجرى ت�سليم � 6أنظمة طائرات م�سرية �سكان
�إيغل.

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 806.3 :مليار دوالر
(تقديرات  ,)2016معدل ح�صة الفرد 7,700
دوالر ,معدل النمو احلقيقي ( % 6.9تقديرات
.)2016
امل��ي��زان ال��ت��ج��اري :ال� � ��واردات 77.52
مليار دوالر  ,ال�صادرات  43.44مليار دوالر
(تقديرات .)2016
امليزانية :الإي ��رادات  46.24مليار دوالر,
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البحرية

العديد( 21,000 :ي�شمل  8500م��ن م�شاة
البحرية).
اال�سطول:
الفرقاطات:
 3فئة غروغوريو دل بيالر (امريكية �سابقاً).
واح ��دة فئة راج ��اه ه��ام��اب��ون (ف�ئ��ة كانون
امريكية�سابقاً).
الفرقيطات:
 2فئة ريزال (فئة اوك امريكيتان �سابقاً).
 7فئة �سيبو (طراز � PCEأمريكية �سابقاً).
�سفن الدورية:
واح��دة فئة اجل�نرال ماريانو �ألفاريز (فئة
�سيكلون�أمريكية�سابقاً).
 3فئة اميليو جا�سينتو (فئة بيكوك بريطانية
�سابقاً).
 5توما�س باتبلو (بحرية كورية �سابقاً).
 22فئة ( PCF 370تايب هالرت مارين).
 2فئة .PC394
واح � ��دة ط� ��راز ( PG118ب �ح��ري��ة ك��وري��ة
تعاقدت قوات حر�س ال�شواطىء يف الفيليبني مع �أحوا�ض  OCEAالفرن�سية لبناء �سفينة دورية بحرية طراز «» 270 MKII
�سابقاً).
طول  84مرت ًا
�� )3 +( 12س�ف��ن ح��ام �ل��ة ل �ل �� �ص��واري��خ فئة
متّت املوافقة على خطط �رشاء  7طوافات بحث و�إنقاذ.
 6( 111/11/MK1زوارق دورية نهرية).
حر�س ال�سواحل 8,930( :جندي يف  )2017ب�إمرة وزارة النقل والإت�صاالت وهناك
القواتالربمائية:
رصا يف  .2018وي�ستخدم  4زوارق بحث و�إنقاذ (56
� 2سفن �إنزال تارالك� ،سفينتا �إنزال عربات� 5 ,سفن �إنزال دبابات� 2 ,سفن �إنزال 5 ،
هدف لزيادة العديد �إىل  12,930عن� ً
مرتاً) فئة �سان خوان� + 8 ،سفن دورية فئة باروال (�أنظر املالحظة) 4 ,زوارق بحث و�إنقاذ
�سفن �إنزال طوافات� 10 ،سفن م�ساعدة.
( 35مرتاً)  4 ,زوارق � PGM ، 5سفن م�ساعدة و 40زورق دورية.
طريان البحرية� 6 :أيالندر( BN - 2يجري �سحبها� ،أنظر املالحظة) ،طائرتا �سي�سنا
�أهم القواعد البحرية� :سانغالي بونت (كافيت) ،قاعدة �سان فن�سنت البحرية
 5 ،172طوافات .AW 109
العمالنية (�أباري ،كاغايان) ،قاعدة ماكتان (�سيبو) ،قاعدة �أولوغان (باالوان) ،قاعدة
مالحظة :اختريت �رشكة هيونداي لل�صناعات الثقيلة الكورية لبناء فرقاطتني
باتو -باتو (تاوي تاوي) ،قاعدة �سان ميغال (زامبالز).
خفيفيتني �إرتكاز ًا على ت�صميم ال�رشكة .HDF - 3000وهما حتت الطلب.
قيد الطلب � 3سفن �إ�ضافية حاملة لل�صواريخ من الأحوا�ض املحلية .ويجري احل�صول
�سالح اجلو
من كوريا اجلنوبية على فرقيطة من فئة بوهانغ و�سفينة �إنزال.
العديد ,14,389 :زائد  16,000يف الإحتياط.
قيد الطلب طوافتا  AW 159وايلدكات لت�ستخدم على منت غريغوريو جيل بيالر
التنظيم العام 3 :ق �ي��ادات عمالنية (م��ع  3ق �ي��ادات ج��وي��ة) ,قيادتا دع��م وق�ي��ادة
ويتوقع طلب قطعة ثالثة �إ�ضافة �إىل فرقاطات خفيفة.
لوج�ستية.
يجري ا�ستالم  5طائرات بيتكرافت كينغ �إي��ر  C-90من اليابان يف منت�صف 2018
طائرات القتال :جناح قتايل ي�ضم  12طائرة �(.FA-50أنظر املالحظة)
�ست�ستخدم لأغرا�ض املراقبة بدي ًال عن طائرات .BN-2
جناح �ضارب ي�ض ّم  8 - 6برونكـــــــــو ( OV-10انظر املالحظة) ,و  24طائــــــــرة MG -
وهبت الواليات املتحدة نظام رادار  TARS 28Mيف �آب�/أغ�سط�س .2017
 ,520و 7طائرات  ،SF - 206وطوافات  S-76و .AW - 109
م�شاة البحرية� 3 :ألوية ( 12كتيبة) ,زائد ًا لواء للدعم واخلدمة.
طائرات خمابرات ،مراقبة وا�ستطالع� 2 :سي�سنا .208B
املعـــــدات 12 :زورق �إنــزال عربات وم�شاة (�أنظر املالحظة) 91 ,عربة كوماندو
طائرات النقل :جنــــاح ي�ضـــــــ ّم  3طائرات C130 HL-100, 2 C-130T، C-295 3 ،
 V-150 ،21عربة كوماندو  V-300, (21عربة منها مزوّدة مبدافع  90ملم) .مركبتان
2 CN-212طائرة F-28 ، 3طائرات  ،F-27طوافة  S-70، 6طوافات بيل  .412وطوافة
مائيتان طراز  GKN, 4مدافع عيار  40ملم ,ومدافع م/ط  20مم 6 ،مدافع �سولتام M-71
بيل .214 -
عـ  155ملم23 ،مدفع هاوتزر  M101، 5مدافع اتوميالرا  L10A1عـ 105 .ملم هاوتزر,
طائرات �إ�شارة �إلكرتونية وا�ستخبارات :طائرة .RC - 690
 M40A1عيار  106ملم عدمي االرتداد.
الطوافات( UH - 1H 30 :الكثري منها غري م�شغلة) UH - 1D 7، 8 ،بيل 412EP
مالحظة  :1قيادة �أ�سطول/بحرية ،القوات البحرية يف غرب مينداناو م�س�ؤولة عن
(�أنظر املالحظة)  AW109P8، MD500 25 ، S - 76 7، 6 ،بيل .205
تن�سيق التحركات �ض ّد الإره��اب والإج��رام .وهي ت�ض ّم � 3ألوية بحرية ووح��دات بحرية
طائـرات التدريب 6 - 4 :طائرات ٍ،S-211، SF - 260TP/W18 ،ٍ SF - 260FH 17
تعمل يف بحر �سولو.
نحو  ،SF - 260MP 10نحو  T-41D 15وطائرة .LC -210
مالحظة  : 2قيد الطلب  8عربات هجوم برمائية هانوا تاكوين  KAAV7لتح ّل حمل
مالحظةّ :مت ت�سليم  12مقاتلة خفيفة من طراز  FA-50غولدن ايغل ويبقى خيار �رشاء
العربات الربمائية احلالية�.إال �أن��ه يبدو جرى ت�أخري الربنامج .جرى ت�سليم  6مدافع
هاوتزر  .مقطورة �سولتام  M-71عـ  155ملم يف  2017بد ًال من خطط �سابقة ل�رشاء عدد
 6طائرات �إ�ضافية  .قيد الطلب  6طوافات هجوم خفيف � A-29سوبر توكانو على �أن يبد�أ
الت�سليم يف  2019لتح ّل مكان طائرات برونكو املوجودة يف اخلدمة .جرى توقيع طلب
مماثل من مدافع هاوتزر اخلفيفة  M777عـ  155ملم .وو�ضعت خطط ل�رشاء  87عربة
 16طوافة ِب� ْل � 412إ�ضافية يف �شباط/فرباير � 2018إال �أن��ه �ألغي بعد ثالثة �أي��ام بعد �أن
مدرعةتكتيكيةجديدة.
اعرت�ضت كندا على �إمكانية ا�ستخدامها ملكافحة التمرد .وهبت الواليات املتحدة يف 2017
مالحظة  : 3قيد البناء � 10سفن رد متعددة املهام يف اليابان وجاري الت�سليم.وجرى
طائرتي �سي�سنا  208Bجمهّزة مبهام �إ�ستخبارات ومُراقبة وا�ستطالع .جرى �إطالق
الإنتهاء من خطط ب�ش�أن �سفينتني متعددتي املهام ( 94م) �ستبنى يف اليابان .ويت ّم
مناق�صة للمر ة الثالثة يف �أواخر  2017ل�رشاء طائرتي دورية بحرية.
احل�صول على  2 + 2زوارق � C-23شريبا للنقل من الفائ�ض الأمريكيّ .مت و�ضع �سفينتني
قيادة العمليات اخلا�صة :ت�ضم فوج الك�شافة اجلوالة ،فوج القوات اخلا�صة ،وكتيبة
متعددتي املهام (50م) يف اخلدمة يف ك/1دي�سمرب  2017وهي مبنية يف الداخل من فئة
ال��رد اخلفيف (حت��ت القوات الربية �سابقاً) ،وجمموعة العمليات اخلا�صة البحرية،
.LAPU-LAPU
وجناح العمليات اخلا�صة اجلوية ،وجمموعة عمليات خا�صة م�شرتكة.
جرى توقيع عقد مع �أحوا�ض  OCEAالفرن�سية ب�ش�أن  4زوارق دورية FPV2 MKII
القواعد اجلوية الرئي�سية :بازا ,فرناندو ,ماكتان �إبيون ,ادوين �أندروز ,انطونيو
�ست�سلّم يف منت�صف � ،2018إ�ضافة �إىل زورق دوري��ة 27MKII 84م �سي�صل يف �آب/
بوت�سيتا,فيالمور�,سانغليبوينت,جزركاليان.
�أغ�سط�س.2019
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ر�أ�س الدول��ة :الرئي�س
مون جاي �إن

رئي�س الوزراء:
�شنغ �سي كيون
وزارة الدفاع:

رئي���س هيئ��ة الأركان
امل�شرتكة :اجلرنال
نام يونغ �شن

وزير الدف��اع الوطني:
�سوه ووك

القواتالربية

Ministry of National Defence
22, Itaewon -ro
Yongsangu
Seoul 04383, ROK
TeL:+82 -2 -795 -0071
Fax:+82 -2 -703 -3109

بياناتعامة
اال�ســــمالر�ســـمـي:جمـهـوريةكـوريـــا(.)DaehanMinkuk
امل�ساحة 98,480 :كلم %15.58 ,2ارا���ض زراع�ي��ة %1 ,م��روج وم��راعٍ  %67 ,غابات
وارا�ض حرجية %10 ,ارا�ض �أخرى.
ال�سواحل 2,413 :كلم.
املطالب البحرية :املياه االقليمية  22كلم ,املنطقة الإقت�صادية احل�رصية  370كلم.
ال�سكان 51.3 :مليون (تقديرات متوز  ,)2021معدل النمو ال�سنوي ( % 0.48تقديرات
 .)2017ال�سكان متجان�سون عرقياً ،مع �أقلية �صينية قليلة.
ال��دي��ن % 26.3 :م�سيحيون % 23.2 ,ب��وذي��ون 3% ,ك��ون�ف��و��ش�ي��ون و�شامنيون
و�شندوكيون  % 47.5غري منتمني.
اللغة:الكورية.
معدل املتعلمني.%97.9:

االقت�صاد

اجمايل الناجت املحلي 1.934 :تريليون دوالر (تقديرات  .)2016دخل الفرد ال�سنوي
 37,700دوالر ,معدل النمو احلقيقي ( % 2.8تقديرات .)2016
امليزان التجاري :ال ��واردات  391.3مليار دوالر ,ال���ص��ادرات  511.8مليار دوالر
(.)2016
امليزانية :الإيرادات  319.8مليار دوالر ,النفقات  305.3مليار دوالر (تقديرات .)2016

الدفاع

التنظيم العام :وزارة الدفاع الوطني م�س�ؤولة عن كل ما يتعلق بال�سيا�سة الع�سكرية,
والنظام الع�سكري ,وال�ش�ؤون الع�سكرية ذات ال�صلة بالدفاع الوطني.
كان من املفرت�ض �أن تُنقل ال�سيطرة العمالنية للقوات امل�سلحة الكورية اجلنوبية يف زمن
احلرب من الواليات املتحدة �إىل ال�سلطات الكورية بحلول كانون الأول/دي�سمرب 2015
�إال �أن ذلك ت�أجل يف ظ ّل التطورات يف املناخ الأمني .بعد «اخلطة الرئي�سية لإ�صالح الدفاع»
( ،2005واخلطة املنقحة يف  ،)2009والكتاب الأبي�ض يف العام  2010ثم الكتاب الأبي�ض يف
العام  ،2012وقّعت يف �أوائل ت�رشين الأول�/أكتوبر  2013وثيقة «�سرتاتيجية الردع �ض ّد
تهديدات كوريا ال�شمالية النووية وغريها من �أ�سلحة الدمار ال�شامل».
مف�صلة تي�رس لكوريا اجلنوبية والواليات املتحدة الر ّد
وحتدد الوثيقة �إج��راءات ردع ّ
على �سيناريوات متعددة ذات �صلة بالتهديد النووي من طرف كوريا ال�شمالية .وت�شتمل
الدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021

هذه ال�سرتاتييجة على تدابري ال�ستخدام قدرات احللف التي ت�شمل الطيف الدبلوما�سي
والإ�ستخباري والع�سكري واالقت�صادي ،من مثل املظلة النووية ملنع كوريا ال�شمالية
من ا�ستخدام �أ�سلحة نووية ،والقوات ال�ضاربة التقليدية امل ُ�شرتكة الكورية  -الأمريكية
وق��وات الدفاع ال�صاروخي ،وامل�ن��اورات التدريبية امل ُ�شرتكة ،ف�ض ًال عن �إج��راءات غري
ع�سكرية(دبلوما�سيةواقت�صادية).
�إدارة برنامج ال�شراء للدفاع:
�إدارة برنامج ال�شراء للدفاع م�س�ؤولة عن �شراء �أنظمة �أ�سلحة ،تعزيز تطوير
�صناعات الدفاع الوطني ،وعلى نحو �أ�شمل ،امل�ساهمة يف حت�سني القدرات الدفاعية.
القوى الب�شرية العاملة :نحو ( 625,000ك/1دي�سمرب  )2016و�سينخف�ض العدد �إىل
 517,000مبوجب خطة «اال�صالح الدفاعي .»2020
القوات �شبه الع�سكرية :فيالق الدفاع (االحتياطي نحو 3ماليني) ,حر�س ال�سواحل.
�سينخف�ض الرقم اىل  1.5مليون مبوجب خطة «اال�صالح الدفاعي .»2020
اخلدمة االلزامية� 18 :شهر ًا يف اجلي�ش وم�شاة البحرية ,و � 20شهر ًا يف البحرية ,و21
�شهر ًا يف �سالح اجلو.
ميزانية الدفاع :نحو  39.5مليار دوالر �أو نحو  10%من جممل نفقات ال��دول��ة..
(موازنة .)2018
العديد :نحو ( 495,000ك� )2014 1سيخف�ض اىل  371,000مبوجب خطة «اال�صالح
الدفاعي .»2020
التنظيمالعام:
 قيادتان على م�ستوى جي�ش امليدان  7 -قيادات على م�ستوى فيالق  28مقر قيادة فرق (  13عاملة)مالحظة :جرى تفعيل فرقة خمتلطة كورية جنوبية�/أمريكية و فرقة م�شاة خمتلطة يف
حزيران .2015
املعدات:
دبابات القتال الرئي�سيـــة 100+100:دبابة  K-2ب�لاك بانرث (يجري ت�سليمها)،
 1550دبابـــــة تايـــــب � ,88K-1/K-1A1Eأكرث من  950دبابة �( M-48A5Kإحتياط) و
 ,M-48A3و  M- 48A2C ، 052دبابة ( M-47احتياط) 36 ,دبابة ت .U80 -
عربات القتال وناقالت اجلند املدرعة :عربات ( K-21يجري ت�سليمها) .نحو 1400
عربـة  KIFV, 011عربات  BMP-3,005عربـة  M-113و M-577, 004عربة KM-900
(فيات/اوتو  61 ,)6614عربة  LVTP-7,54عربة  M-8. 39عربة .BV-206
املدفعية 3,000 :مدفـع هاوتزر مقطور عـ  105ملم ( M-101و  )KH178وع�ـ 155
ملم ( M114و KH179), 84مدفع هاوتزر  M115عـ  203ملم مقطور ,نحو  1000مدفع
 M-109A2 K55منتجة حملي ًا عـ  155ملم 551( 150+K9 ،ملم) (�أنظر املالحظة) ،نحو
 100مدفع هاوتزر ذاتي احلركة من طرازي  M107عـ 175ملم و M110عـ  203ملم.
مدافع الهاون :نحـــو  5000مدفع هاون عـ  81ملم و  107ملم.
�صواريخ �سطح � -سطح :هيومنو ( 2مُ�شتقة من نايك هركيوليز) (يجري �إ�ستبدالها
بهيومنو  ،)2B -هينمو ( 3Cكروز) (�أنظر املالحظة).
راجمات ال�صواريخ 58 :راجمة (عـ  227ملم � +110صواريخ ATACMS Block1A),
 651كوريونـــــغ (عـ  130ملم).
مدافع عدمية االرتداد 57 :ملم 75 ,ملم 106 ,ملم .LAW
�صواريخ م /د :تاو ,ميتي�س� - .سالح م /د :بانزرفاو�ست .3
�صواريخ م/ط100 :جافلني 35 ,مي�سرتال مع � 2400صاروخ,ALGI، MAS-PK ,
�سنغونغ.
مالحظة :تعترب موجودات ال�صواريخ م/ط �سالح ًا م�شرتكاً� ,إال �أننا �أدرجناه هنا يف
باب معدات اجلي�ش لأ�سباب عملية.
مدافع م/ط 40 :مدفع ًا عـ  40ملم ,ما ال يقل عن  500مدفع فولكان عـ 20ملم 35 ,ملم
ثنائي.
مالحظة� :إ�ستكمل ت�سليم املجموعة الأوىل من  100من دبابات القتال الرئي�سية للجيل
املقبل  K2بالك بانرث ويتوقع �أن يبد�أ ت�سليم الدفعة الثانية املماثلة يف  ،2020و�أُعلنت خطط
ل�رشاء  600دبابة من النوع املذكور .الإنتاج املت�سل�سل للدفعة الأوىل من  166عربة امل�شاة
اجلديدة )K21 (VFINبد�أ فع ًال حيث تقرر �صنع دفعات جمموعها  450عربة خالل العقد
احل��ايل .و�ستحل العربات اجلديدة حمل عربات  KIFVاملتقادمة .حددت حاجة �إىل �أكرث
من  500مدفـع/هاوتزر  K-9ثاندر ( 155ملم)� .ستحل املدافع (مدفع/هاوتزر) ذاتية
احلركة حمل مدافـع  M-107و ,M-110وجزء من مدافع  .M-109وبد�أ االنتاج املت�سل�سل
لنظام الدفاع ال�صاروخي �سطح  -جو املتحرك بيغا�ســــــو�س (ت�شــــــون  -ما) وكذلك املدفع
الثنائي BI-HO (03ملم) امل�ضاد للطائرات .يجري ت�سليم �أنظمة KP - SAMللدفاع
اجل��وي القريب ج��داً� .سيجري �إط�لاق الإن�ت��اج الت�سل�سلي لنظام املدفع  105ملم هاتزر
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املحمول على �شاحنة يف ( .2018العدد غري معروف).
يجري �إدخال �صواريخ �سطح�-سطح بال�ستية هيامنو  B2 (500 - 700كلم) لتحل حمل
الأنظمة ال�سابقة التي حتمل الإ�سم نف�سه.
يتوقع �أن يبد�أ الإنتاج الت�سل�سلي نظام الدفاع اجلوّي �( KM -SAMشونغانغ) يف 2018
ليح ّل حم ّل �أنظمة هوك تدريجياً .و ّمت ن�رش بطارية �شاد يف ( 2017حتت �سيطرة الواليات
املتحدة).
طرياناجلي�ش:
التنظيم :قيادة عمليات جوية تتكون من لواءي هجوم جوّي.
� 11رسب طوافات ي�ضم  150طوافة ديفاندر  MDH - 500, 21طوافة Bo-105, 001
طوافة  OH-6A, 5طوافات  KH-4, 45كوبرا  AH-1S (AH-1Fمطورة)AH-1J، 6 ،
 51ت�شينوك  CH-47, 021بالك هوك �UH-60P ، ، AH -64E 36أبات�شي.
طائرات االرتباط 10 :طائــرات بيـــفرز  DHC-2, 01طائرات  ,O-1Aطائـــــرة كينــغ
�إيـــر ,طوافتا مي .172 -
مالحظة :حتت الطلب  70طوافة نقل �رسيون  Surionعلى �أن تُ�سلم يف .2022
�أختريت طوافات الإيربا�ص  H155لتطوير طوافة خفيفة مدنية مع تطبيقات دفاعية
للإ�ستطالع البحري والنقل والتي �ستحل حمل  MDH-500و .AH-15/J
حتت الطلب نظام  IAIهريون امل�سري( .العدد غري معروف).

البحرية

العديد :نحو � ،)2014( 70,000سيخف�ض العديد اىل  64,000مبوجب خطة اال�صالح
الدفاعي الرئي�سية.
التنظيم ال��ع��ام 6 :ق �ي��ادات رئ�ي���س�ي��ة :ق �ي��ادة ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ب�ح��ري��ة ,ق �ي��ادة احل��رب
الربمائية,قيادة الغوا�صات ،قيادة حرب الألغام ,القيادة اللوجي�ستية ,قيادة التدريب.
ت�سيطر قيادة العمليات البحرية على  3ا�ساطيل ،و ط�يران البحريةو�أ�سيطل العمليات
البحريةوت�سيطرقيادةالغوا�صاتعلى�أ�سيطيلالغوا�صات.
مالحظة :ن�صت خطة الإ�صالح الدفاعي  2020على �إن�شاء  4قيادات �أ�ساطيل ،قيادة
للغوا�صات و�سبع قيادات �أ�سيطيل/دفاع .وعلى حتويل كتيبة م�شاة البحرية �إىل لواء.
وتعزيز قدرات امل�سح والهجوم بوا�سطة الطائرات امل�سرية وت�صنيع الراجمات الربمائية
واجليل اجلديد من عربات القتال الربمائية.
اال�سطول:
املدمرات:
� )+3( 3سيونغ دايوانغ (�( .)KDX-3أنظر املالحظة).
 6ت�شونغ مو غونغ يي �صن �شني (.)KDX-2
 3فئة كينغ كوانغ  -غايتو (.)KDX - 1
الفرقاطات:
 )+ 4( 3 + 1فئة دايغو.
 6فئة �إن�شيون .
 6فئة �أول�سان (يجري �سحبها تدريجياً).
الفرقيطات:
 8فئة بو هانغ (يجري �سحبها).
القواتاخلفيفة:
+( 18؟) زورق ًا �صاروخي ًا �رسيع ًا فئة يون يونغ ها  -هام.
 7 + 1زورق دورية فئة �شام�سوري.
حوايل  10زوارق دورية فئة �شام�سوري (تُ�سحب من اخلدمة).
الغوا�صات:
 2+7فئة �صن وون ايل (تايب �( )214أنظر املالحظة).
 9فئة �شانغ بوغو (تايب .)209
قوات حرب االلغام:
 4+3يانغيانغ ( .AM -ت�صميم حم�سن لل�سفينة كانغ كيونغ).
 6فئة كانغ كيونغ.
�سفنالإنزال:
+( 1+1؟) فئة دوكدو للإنزال بالطوافات.
 4تايب اليغاتور� 5 -.سفن �إنزال دبابات � I. - 3 + 1سفن �إنزال دبابات .II
�سفينة �إنزال متو�سطة� - .سفينتا �إنزال متو�سطتان �أمريكية �سابقاً.
 3زوارق �إنزال عامة �أمريكية �سابقاً 10 - .زوارق �إنزال ميكانيكية �أمريكية �سابقاً.
�سفن م�ساعدة 3 :قطع دع��م لوجي�ستي فئة ت�شانغ ج��ي ,قطعة واح��دة لدعم�/إنقاذ
الغوا�صات� ,سفينتان طراز.T-AGOR
مالحظة :حتت الطلب �سل�سلة ثانية من  3مدمرات � KDX - 3إيجي�س ذات ت�صميم
حم�سَّ ن يُ�سلَّح بقدرات �ض ّد �صواريخ بالي�ستية و�ض ّد غوا�صات .و�سيُطلَق برنامج خا�ص
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بـ  6مدمرات �أ�صغر تنتنمي �إىل جيل جديد ( ،)KDDXوذلك بعد العام 2023؛ وقيد البناء
فرقاطات خفيفة فئة دايغو� .ستبنى دفعة �أخرى من غوا�صتني �صن وون ايل (تايب 214
يف  .)2019 - 2018و�ضعت خطة ب�ش�أن �صنع  9غوا�صات ( 3000طن)�،ستحل حمل تايب
 209وقد طلبت �أول  3زوارق ليجري ت�سلمها يف .2020وقيد البناء �سفينة �إ�ضافية فئة دوكو

حاملة الطوافات بت�صميم معدّل ويجري و�ضع �سفينة دعم قتال جديدة يف اخلدمة ويتوقع
و�ضع قطعة ثانية على الأق ّل يف اخلدمة �أي�ضاً.
طريانالبحرية:
�رسب للدورية البحرية/احلرب �ضد الغوا�صات وال�سفن يت�ألف من  16طائرة �أوريون
� ,P-3CKرسبان �ضد الغوا�صات يت�ألفـان من  23طوافة �سوبر لينك�س و  8طوافات
وايلدكات � .AW159سـربــــان لالرتبـــــــاط يت�ألفان من  25طوافـــة  ,500MDو  5طائرات
رميز  F-406كارافان( 2 -قطر �أهداف).
مالحظة :قيد الطلب ما جمموعه  20طوافة ( من طراز  AW159وايلدكات).
قواعد بحرية رئي�سية� :شني هاي ,توتغهاي ,بيونتيك ,بوزان ,بوهانغ�، .شيجو.
فيلق م�شاة البحرية( + 27,000 :انظر املالحظة) .
فرقتا م�شاة - .لواء م�شاة م�ستقل - .قوة �أمن للجزر.
املعدات 40 :دبابة  M-47, 001عربة انزال برمائية � .LVTP-7صواريخ �سطح  -جو
مي�سرتال 11 ,طوافة من طرازي  SA-316Bو  SA-319Bو � 67سبايك.
الدفاع ال�ساحلي :تن�رش قوة م�شاة البحرية  3بطاريات حممولة على �شاحنات ت�ض ّم
�صواريخ هي �سونغ امل�ضادة لل�سفن.
مالحظة :مبوجب خطة «اال�صالح الدفاعي الرئي�سية» ,نقلت مهمة الدفاع ال�ساحلي
اىل حر�س ال�سواحل .قدرات العمليات الربمائية لفيلق م�شاة البحرية� ,ستتو�سع لت�صبح
مب�ستوى الألوية .كما �سيتم رفع م�ستويات العديد و�إن�شاء طريان خا�ص مبُ�شاة البحرية،
وقيد الطلب  30طوافة �سوريون  MUH-1على �أن تُ�سلّم يف .2023

�سالح اجلو

العديد( 65,000 :تقديرات كانون �أول/دي�سمرب  ،)2014مل تن�ص خطة «اال�صالح
الدفاعي  »2020على �أية تخفي�ضات.
التنظيم العام :مقر قيادة �سالح اجلو 3 ,قيادات رئي�سية :قيادة عمليات �سالح اجلو,
قيادة لوج�ستيات �سالح اجلو ,قيادة التثقيف والتدريب.
طائراتالقتال:
 59ف  K15, 04 -ف  16C /D -بلوك  ,32حوايل  140ف  16C /D -بلوك  ,52نحو 50
ف  4E, 04 -ف�( 5E/F -سيجري �سحبها ،انظر املالحظة)120 .طائرة �( FA - 50أنظر
املالحظة).
طائرات النقل 8 :هريكوليــــــــــز  C-130H, 4طائرات  ,C-130H-30نحو  20طائرة
.CN-235، 403-J031-C
طائرات انذار مبكر و �سيطرة 4 :بوينغ .737
طائرات ا�ستخبارات �إلكرتونية�/إنذار مبكر 4 :طائرات هوكر ( ,SIG) 800و4
طائرات هوكر .)RA( 800
الطوافات 5 :بِل  UH-1D/Nلنقل ال�شخ�صيات 10 ,بِل ( 212/412للبحث واالنقاذ),
 5ط��واف��ات ( UH-1Hللبحث واالن �ق��اذ)� 3 ,سوبر بوما  AS.332, 7ك��ا ( 32 -للبحث
والإنقاذ) 3 ,طوافات  S - 92لنقل ال�شخ�صيات.
طـائـرات التدريب 85 :طائـرة  KT - 1, 03طـائرة ( T - 38م�ست�أجرة) 16 ,طائرة
هوك 50 ,طائرة  T-50، 22طائرة  TA -50. 01طائرات . T -50B
�صواريخ م/ط 18 :باتريوت  , PAC-3بع�ض بطاريات هوك (ت�سحب من اخلدمة),
مي�سرتال.
مالحظة:جرى توقيع وثيقة عر�ض مع الواليات املتحدة ل�رشاء  F -35A40اليتنينغ
�ست�سلم على مدى � 4سنوات �إبتدا ًء من  2018لتحل مكان  F - 4Eزائ��د ًا  20طائرة �أُخرى
كخيار ثان  .حتت الطلب دفعتان من  40+20مقاتلة  FA-50خفيفة لتحل بالتدريج حمل
 F-5Eوالت�سليم جار ويتوقع طلب املزيد بعد .2019وطُ لب �رشاء  4انظمة جوية م�سرية
 RQ-4غلوبال هوك.ويتوقع الت�سليم يف .2019قيد الطلب � 90صاروخ كروز جو � -سطح
تاورو�س�إ�ضافية.
ج��اري العمل بربنامج  KXFلتطوير جيل جديد من الطائرات املقاتلة ي�ستهدف 120
طائرة مبدئي ًا �سيجري �رشا�ؤها يف  .2032و�سيت ّم حتديث مقاتلة  F-16C/Dتدريجي ًا من
قِبل �رشكة «لوكهيد مارتن».
حتت الطلب طائرتا فالكون � 2000سيجري جتهيزها مبهام �إ�ستخبارات الكرتونية.
وحتت الطلب  4طائرات �صهريج/نقل �إيربا�ص  A300على ان يجري الت�سليم يف .2019
و�أعلن عن خطط ل�رشاء طائرتي بوينغ � E-737إ�ضافيتينت حممولة جو ًا ملهام �إنذار مُبكر
و�سيطرة.
القواعد اجلوية الرئي�سية :لدى �سالح اجلو االمريكي قواعد يف كون�سان و�أو�سان.
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كوريا ال�شمالية

كوريا ال�شمالية

ر�أ�س الدولة (الفعلي),
الأمني العام للجنة
املركزية للحزب ال�شيوعي,
رئي�س جلنة الدفاع الوطني,
والقائد الأعلى للقوات
امل�سلحة :املار�شال
كيم جونغ  -اون

رئي�س جمل�س ادارة
الدولة :كيم توك هانغ

رئي�س هيئة الأركان
العامة  :اجلرنال باك
يونغ �شون

وزير القوات امل�سلحة:
اجلرنال كيم يونغ غوان

بيانات عامة
(Choson

اال�سـم الر�سمي :جمهوريــة ك��وري�ـ��ا الدميقــراطيــة ال�شعبية
.)MinchuChui KonghwaGuk
امل�ساحة 120,540 :كلم� %19 ,2أرا�ض زراعية %74 ,غابات و�أرا�ض حرجية%7 ,
�أرا�ض �أخرى.
ال�سواحل 2495 :كلم.
املطالب البحرية :املياه االقليمية  22كلم ,املنطقة االقت�صادية احل�رصية 370
كلم ,خط احلدود الع�سكرية  92,5كلم.
ال�سكان 25.9 :مليون ن�سمة (ت�ق��دي��رات مت��وز/ي��ول�ي��و  ,)2021م�ع��دل النمو
ال�سنوي  ,)2017( % 0.53ال�شعب متجان�س يف التكوين العرقي.
الدين :البوذية والكونفو�شية .االن�شطة الدينية ال وجود لها تقريباً.
اللغة :الكورية.
معدل املتعلمني.%99 :

االقت�صاد

اجمايل الناجت املحلي 40 :مليار دوالر (تقديرات  ,)2014دخ��ل الفرد
دوالر ,معدل النمو احلقيقي ( % 1تقديرات .)2014
امليزان التجاري :الواردات  4مليارات دوالر ,ال�صادرات  4.707مليارات دوالر
(تقديرات .)2011
امليزانية :الإيرادات  3.2مليار دوالر ,الإنفاق  3.3مليارات دوالر (.)2007

1800

الدفاع

القوى الب�شرية العاملة :حوايل .1,250,000
القوات �شبه الع�سكرية 200,000 :ق��وات �أم��ن وحر�س ح��دود (ب��إم��رة وزارة
الأمن العام) ,يراوح عدد �أفراد ميلي�شيا العمال والفالحني بني  1.5و  3.5ماليني.
اخلدمة االلزامية :خم�س �سنوات يف اجلي�ش ,لغاية ع�رش �سنوات يف البحرية
(بح�سب الرتبة وال�سالح) ,ثالث �سنوات يف �سالح اجلو.
ميزانية الدفاع :ال يوجد �أرق��ام موثوقة�.إال �أن الن�سبة الر�سمية هي  % 16من
جممل نفقات الدولة (.)2017
الأ�سلحة ال�سرتاتيجية
يف �أيار � ،2016أعلنت كوريا ال�شمالية ر�سمي ًا و�ضعها كقوة نووية �إال �أنه مل يك�شف
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عن �أي عقيدة نووية تتعلق بهذا الإعالن غري ان الأ�سلحة النووية لن يتم �إ�ستخدامها
يف حال مل يتم الهجوم على الدولة �أو تهديدها ب�أ�سلحة مماثلة .و كلمة «تهديد » تعني
بكل ب�ساطة رف�ض �إتخاذ موقف بعدم البدء با�ستخدام ال�سالح النووي.
ج��رى يف �أي�ل��ول �/سبتمرب � 2017ساد�س و�أق ��وى �إختبار ن��ووي حت��ت الأر���ض
وا�ستخدمت فيه م�ع��دات ن��ووي��ة ح��راري��ة فيما اع�ت�م��دت ال�ت�ج��ارب ال�سابقة على
الإن�شطار النووي.
كما جرى �أول �إطالق جتريبي ل�صاروخ بالي�ستي عابر للقارات هوا�سونغ 15 -
وهو �أول نظام كوري �شمايل ميكن �أن ي�صل �إىل الواليات املتحدة :يف ت/2نوفمرب
 2017وق��د جنح جناح ًا جزئياً .وتُ�شري الأرق ��ام عن �أن م��دى ال�صاروخ ي�صل �إىل
 13,000كلم رغم �أن هناك نقا�ش ًا تقني ًا حول ال�سماح بحمولة مماثلة لهذا املدى.
وقد جرى �إطالق �صاروخ جتريبي هوا�سونغ  14 -ذات املدى الأق�رص (-6,700
 10,000كلم ) .لأول م��رة يف  4متوز/يوليو  2017وجم ��دد ًا يف  28متوز/يوليو.
وال�صاروخ هو ن�سخة �أبعد م��دى من �صاروخ هوا�سونغ 6,000 - 3,700 ( 12 -
كلم) الذي جرى �أول �إطالق جتريبي ناجح له يف � 14أيار/مايو  2017ا�ستتبع ب�إثنني
�آخرين يف � 29آب �/أغ�سط�س و � 15أيلول�/سبتمرب .وكل �أنظمة هوا�سونغ �سرتكب
على مركبات ناقلة للقاذفات �إال �أن جميع التجارب ح�صلت من مواقع ثابتة.
ج��رى �إط�لاق جتريبي ملا ي�سمى ببوكو�سيونغ -1ر�سمي ًا يف � 24آب�/أغ�سط�س
 ،2016من غوا�صة �سينبو.
وقد و�ضعت �أهداف �سيا�سية لغوا�صة على الأق ّل  300طن حاملة � 2أو � 3صاروخ
بال�ستي  KN-11على �أن تكون جاهزة يف العيد الـ  70للدولة يف �أيلول .2018
�أعلن عن جهوزية �صاروخ باكغوك�سونغ  2 -مدى  500كلم للإنت�شار العمالين
بعد �إطالق جتريبي ثانٍ ناجح يف �أيار/مايو .2017
و ّمت و�ضع �ساتل ملراقبة الأر���ض (كوانغميونغونغ )-4بنجاح يف امل��دار يف �شباط
.2016

القوات الربية

العديد :نحو ( 1,055,000ي�شمل ق��وة كوماندو�س من � ,)70,000إ�ضافة اىل
 500,000يف االحتياط.
التنظيم العام:
 15مقر ق�ي��ادة فيلق 9 (.م�شاة 2 ،ميكانيكيان ،واح��د للتدريب ،و  3وح��دات
مب�ستوى فيالق و هي :قيادة الدفاع عن بيونغيانغ ،قيادة الدفاع عن احلدود ،مكتب
ال�صواريخ).
فرقتان مدرعتان 27 - .فرقة م�شاة 5 - .فرق ميكانيكية.
� 6ألوية مدرعة م�ستقلة 4 - .الوية مدفعية 20 - .فوج مدفعية م�ستقالً.
فرقتا �صواريخ ار�ض  -جو 4 - .افواج �صواريخ ار�ض  -ار�ض.
لواء �صواريخ ار�ض  -ار�ض 5 - .كتائب جموقلة.
فيلق ال �ق��وات اخل��ا��ص��ة 3 :اف ��واج ك��وم��ان��دو���س 3 ,اف ��واج ب��رم��ائ�ي��ة 4 ,اف��واج
ا�ستطالع.
املعدات:
دبابات القتال الرئي�سية :بع�ض دبابات ( M2002باوكبونغ) 3600 ,دبابة
ت  54/55 -وت  175 ,62 -دبابة متو�سطة تايب  300 ,59 -دبابة  PT-76 ، 05دبابة
خفيفة تايب.62 -
ال�سيارات املدرعة� 140 :سيارة .BA-64
ناقالت اجلنــد املدرعــة :نحو  2500فـي الإجمــال :اكثــــــر من  200ناقلـــة
 BMP-1, 0061ناقلة .152/60/50/BTR40
املدفعية :نحو  3500قطعة 100 :ملم 122 ,ملم 130 ,ملم 152 ,ملم 122 ,ملم و 152
ملم ذاتية احلركة.
مدافع الهاون 81 :ملم 120 ,ملم 160 ,ملم 240 ,ملم.
راجمات ال�صواريخ :نحو  2000يف االجمال 107 :ملم 122 ,ملم 130 ,ملم200 ,
ملم 300 ،ملم.
مدافع عدميــــة االرتداد B-10 :عـ  82ملم B - 11 ,عـ  107ملم.
مدافع م/د 100 :ملم.
�صواريخ موجهة م/د� :ساغر.
�صواريــخ �أر�ض � -أر�ض 54 :فروغ � 100 ,7-سكاد � B, 63 -سكاد C، KN- -
 02ن�سخـة عن �صاروخ .SS-21
مدافع م/ط 8000 :عـ  23ملم 37 ,ملم 57 ,ملم 85 ,ملم ,و  100ملم .مدافع ذاتية
احلركة  ZSU- 23- 4و.ZSU-57 -2
�صواريخ �أر�ض  -جو� 800 :سام � 30 , 2-سام � 24 , 3-سام� ، 5 -سام .7-
مالحظة :جرى �إ�ستعرا�ض فئة جديدة من ال�صواريخ البالي�ستية الق�صرية املدى
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كوريا ال�شمالية  -ماليزيا

ماليزيا

�أر�ض � -أر�ض لأوّل مرة يف مطلع .2018

البحرية

العديد� ,43,000 :إ�ضافة اىل � 40,000إحتياطي.
اال�سطول:
الفرقاطات:
 2فئة ناجن 1 - .فئة �سوهو.
الغوا�صات:
غوا�صة �سينبو حاملة لل�صواريخ البال�ستية.
 25فئة روميو 4 - .فئة وي�سكي �سوفياتية �سابقاً.
عدد غري معروف من غوا�صات داودونغ
نحو � 40إىل  50غوا�صة �صغرية (طراز  SONG-Oو .)SONG-OII
القوات اخلفيفة:
عدد غري حمدد من �سفن نونغو.
 18زورق ًا هجومي ًا �رسيع ًا م�سلح ًا بال�صواريخ فئة �سوجو (طراز �أو�سا املح�سن).
 12زورق ًا هجومي ًا �رسيع ًا م�سلح ًا بال�صواريخ فئة �أو�سا � 1-سوفياتية �سابقاً.
 10زوارق هجومية �رسيعة م�سلحة بال�صواريخ فئة كومار �سوفياتية �سابقاً.
 9زوارق فئة �سوهونغ.
 24زورق طوربيد فئة � P6سوفياتية �سابقاً ,منها  6زوارق �صينية �سابق ًا فئة
هاينان.
 18زورق طوربيد فئة �آن جو 62 - .فئة �شاهو 52 - .فئة ت�شونغ جن.
 13زورق ًا فئة �شانغهاي ( 2للدورية) 18 - .فئة �سينبو (�سينام).
 12فئة تاي ت�شونغ 12 - .فئة ايون 37 - .فئة �سني هونغ 88 - .فئة كو�سونغ.
قوات الدورية:
 4فئة �ساريوان (كبرية) 15 ,فئة � SO1سوفياتية �سابقاً ,نحو  120قارباً ,وزوارق
طوربيد حمولة (�أنابيب الطوربيد �أزيلت).
القوات الربمائية:
� 8سفن انزال متو�سطة فئة هنتاي.
� 16سفينة انزال متو�سطة فئة هونغ نام.
 100زورق انزال قوات فئة نامبو.
 7زوارق انزال ميكانيكية فئة هان�شون.
 70زورق ًا حـوام ًا (هوفركرافت) فئة �سونغ جونغ.
الدفاع ال�ساحلي :فـوجان مبجموع  12 - 15بطارية (�صواريخ �ساملت SS-C-
 2و  )HY-2يف �ستة مواقع� ,إ�ضافة �إىل عدد من مدافع  122ملم و 130ملم.
مالحظة :جرت �إ�ضافة فئة جديدة من �صواريخ  SESطراز  .FACو�أدخلت �إىل
اخلدمة فرقيطتان على الأقل م�سلحتان ب�صواريخ.
قواعد بحرية رئي�سية :نامـــــب �أُو ,ون�سان ,مايانغ  -دو� ,شا-هو ,باندو,
مون�شون ,بيبا  -غوت ,تا�سا  -ري.

�سالح اجلو

العديد.80,000 :
التنظيم العام 6 :فرق جوية.
طائرات القتال:
 10ا��سراب مقاتالت هجوم ار�ضي ,ت�ضم  30طائرة �سو � 10 ,7-سو  25 -و 50ميغ
 19و.Q-5� 12رسبــ ًا معرت�ضـ ًا ت�ضــم  140ميغ  50 ,21-ميغ  40 ,23-ميغ  ,29-و  40فانتان .A-5
طائــــرات النقل 3 :ا��سراب ت�ضم  200طائرة �آن  10 , 2-طـائرات �آن 5 , 24-
طائرات ال  4 , 14 -طائرات ال  4 , 18 -تو  B154وطائرة ال.62 -2
الطوافات�� 14 :سرب� ًا ت�شمل 20 :م��ي  70 ,4 -ط��واف��ة م��ي  87 ,8 -ط��واف��ة MDH
 60( )300/(005منها �ضد الدبابات) 50 ,طوافة مي .24 -
التدريب 7 :ا�ســـــــراب ت�ضـــــم  4ميــــــغ  120 , 23 -ياك  18-،ميغ  ,UTI -19ميغ
 , U21ال  30 ,28 -طائرة  CJ-6, 61طائرة .L-39�صواريخ ار�ض  -جو 4 :الوية ت�ضم � 250سام � 30 ,2-سام � 54 ,3-سام .5 -
مالحظة :نظام ال�صاروخ  SA-5غامون يف اخلدمة مع قوات الدفاع اجلوي يف اجلي�ش
�أي�ضاً.
القواعد اجلوية الرئي�سية :بيونغ  -ين ,نام�سي ,نامبو ,ين�شي ,بيونغيانغ,
بيونغيانغ ال�رشقية ,تي�شون� ,سامت�شام� ,سينيوجو� ,سونان ،تاي�شون ,فيجي,
وُن�سان.
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ر�أ�س الدولة (احلاكم
اال�سمى) والقائد
الأعلى اال�سمي للقوات
امل�سلحة :ال�سلطان
عبد اهلل رعاية الدين
امل�صطفى

وزير الدفاع:
رئي�س الوزراء:
ا�سماعيل �صربي يعقوب ه�شام الدين ح�سني

مقر وزارة الدفاع:

قائد القوات امل�سلحة:
اجلرنال �أفندي بوانغ

Ministry of Defence
Jalan Padang Tembak
50634 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel: +60 -3 -20598400
Fax: +60 -3 -26914163
E:Mail:pprtal@mod.gov.my

بيانات عامة
اال�سم الر�سمي :ماليزيا (.)Malaysia
امل�ساحة 329,293 :كلم � %13 ,2صاحلة للزراعة 63 ,غابات و�أرا�� ٍ�ض حرجية%24 ,

أرا�ض �أخرى.
� ٍ
ال�سواحل 4,675 :كلم.
املطالب البحرية :املياه الإقليمية  22كلم ,املنطقة االقت�صادية احل�رصية ومنطقة �صيد
الأ�سماك احل�رصية  370كلم ,اجلرف القاري 200م �أو حتى عمق الإ�ستثمار ,حدود حمددة
يف بحر ال�صني اجلنوبي.
ال�سكان 32,77 :مليون ن�سمة (تقديرات متوز/يوليو  ,)2021معدل النمو ال�سنوي
( % 1.37ت�ق��دي��رات  %50.1.)2017م��ن ال�سكان ماليزيون� ،أ�صليون 22.6 ،% 11.8
�%صينيون %6.7 ,هنود ,و % 0.7غريهم ،غري مواطنون .% 8.2
الدين :املاليزيون م�سلمون جميعهم تقريباً� ,صينيون بوذيون ,هنود هندو�س.
اللغة :املاليزية (ر�سمية) ,الإنكليزية ,ال�صينية ,التاميلية والهاكية.
معدل املتعلمني%94.6 :

االقت�صاد

اجمايل الناجت املحلي 863.3 :مليار دوالر (تقديرات  ,)2016ح�صة الفرد 27,300
دوالر ,معدل النمو احلقيقي ( % 4.2تقديرات .)2016
امليزان التجاري :ال ��واردات  140.9مليار دوالر  ,ال���ص��ادرات  165.3مليار دوالر
(تقديرات .)2016
امليزانية :الإي ��رادات  51.21مليـار دوالر ,النفقـات  60.46مليار دوالر (تقديرات
.)2016

الدفاع

القوى الب�شرية الفاعلة170,000 :
القوات �شـبه الع�سكرية :قـوة �رشطـة ميدانية تت�ألف من 18000رجل؛  4مقار �ألوية,
 21كتيبة (كتيبتان تت�ألفان من ال�سكان الأ�صليني) ,قوة مزودة ب�سيارات مدرعة �شورالند,
و  140عربة  ,AT-1وناقالت جند مدرعة من ط��راز  ,SB-301و 4طائرات �سي�سنا .206
ولدى قوات ال�رشطة للعمليات اجلوية ما جمموعه  30طائرة .وحدات �أمنية وطنية (حر�س
الدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021

ماليزيا

ت�سلّم اجلي�ش املاليزي  46عربة قتال املُ�شاة  ،IFV25من �أ�صل  257عربة يتوقّع ت�سلّمها
خالل العام  2020وت�شمل عائلة GEMPITA 8X8

�سفينة القتال ال�ساحلي (ٍ )SGPV -LCSفئة «� »KD MAHARAJA LELAسلّمت
للقوات البحرية املاليزية خالل �شهر �آب � /أغ�سط�س 2017

وطني) تت�ألف من  3,100رجل يف  89وحدة 1200.يف حر�س حدود واليتي �صباح و�ساراواك.
�إ�ضافة �إىل فيلق من متطوعي ال�شعب يت�ألف من � 350,000أو �أكرث .لدى ال�رشطة �أي�ض ًا كتيبة
جموقلة �ضد الإرهاب.
خفر ال�سواحل:نحو  7000رجالً ,ويرتكز عملها على البحث والإنقاذ وحماية م�صائد
الأ��س�م��اك وف��ر���ض ال�ق��ان��ون والأم ��ن يف امل�ضائق وال�سواحل تعمل ب��أم��رة مكتب رئي�س
الوزراء,وت�صدر تقاريرها له مبا�رشة يف اوقات ال�سلم .لكن يف حالة احلرب ت�صبح قيادتها
جزء ًا من القيادة البحرية.
لدى خفر ال�سواحل �أ�سطول من �سفينتني للدورية و 230قارباً .وقيد الت�شييد  6زوارق
دوري��ة يف الأح��وا���ض املحلية ويت�ألف اجلناح اجل��وي من  3ط��واف��ات دوف ��ان ,وطائرتني
بومباردييه للدورية 3 ,ط��واف��ات  AW139للبحث واالن�ق��اذ .وج��رى ت�سليم  5رادارات
�إيربا�ص �سيك�رس  2000مللراقبة ال�ساحلية لتجهيز حمطات جديدة يف بولو جاراك وبولو
برياك .وقد وهبت اليابان �سفينتي دورية كبريتني ,وقيد الطلب � 3سفن دورية حمولة 1,800
طن على �أن ت�سلم الطائرة الرئي�سية يف �شباط/فرباير  .2020وحت��ت الطلب  6طائرات
م�سرية فوملار.
اخلدمة االلزامية :جميع القوات من املتطوعني� .إال �أن التجنيد الإلزامي �أق ّر للن�ساء
وال��رج��ال ليكون بوتقة ت�صهر فيها كافة االثنيات ,وي��درب ه ��ؤالء مل��دة ثالثة �أ�شهر على
درو�س �شبه ع�سكرية من دون �أي تدريب على ال�سالح �أو على القتال.
ميزانية الدفاع :نحو  3.6مليارات دوالر 1.1% ،من الناجت املحلي و  5.6%من نفقات
الدولة (موازنة .)2018
مالحظة :فر�ضت على ال��وزارات و الهيئات التي على �صلة بالدفاع ا�ستخدام منتجات
حملية ال�صنع اذا كانت متوافرة.

راجمات ال�صواريخ 36 :ا�سرتو�س .2 -
مدافع م/د :كارل غو�ستاف.
�صواريخ م/د� :إريك�س� SITEM (511k9). 216 2- ,إنغوي.
مدافع م/ط 24 :مدفـــع ًا عـ  70/40ملم 70 ,مدفع ًا عـ  12,7ملم 8 ,مدافع ثنائيةعـ  35ملم.
�صواريخ م/ط 48 :جافلني 9 ,جرنا�س 12 ,رابيري� ,ستاربر�ست (جزء من نظام تايلز
فور�س�شيلد) ,ايغال.
مالحظة :منحت �رشكة دفتك عقد ب�ش�أن تطوير و �صنع  257عربة مدرعة مدولبة جمبيتا
 8×8على �أ�سا�س العربة  AV8 PARSمن �صنع �رشكة  FNSSالرتكية .وي�شتمل الربنامج
على  114عربة قتال و  54مدمرة دبابات ب�صواريخ ودعت اخلطط الأ�سا�سية على �أن يجري
ت�سليم العربات يف �أواخر � 2020إال �أن وترية الت�سليم تباط�أت ب�سبب �صعوبات مالية .يجري
اقتناء  24مدفع هاوتزر ذاتي الإطالق M-109A5عـ  155ملم من الفائ�ض الأمريكي .وقيد
الطلب  18مدفع  SLG1عـ  105ملم.
فيالق اجلي�ش اجلوي� :رسب من  11طائرة ( A-109LoHطوافات خفيفة للمراقبة).
و�رسب من  12طائرة .S - 61
مالحظة 6 :طوافات ك�شافة/هجوم  MD-530Gحتت الطلب �سيجري ت�سليمها يف
.2018

القوات الربية

العديد 80,000 :بالإ�ضافة �إىل  60,000يف االحتياط.
التنظيم العام:
ملقر قيادة اجلي�ش املاليزي  3قيادات :قيادة جي�ش ميداين ,قيادة تدريب وعقيدة ,قيادة
ال�ش�ؤون اللوجي�ستية.
قيادة اجلي�ش امليداين:
 4مقار فرق م�شاة (قيادات �إقليمية) ت�ض ّم � 10ألوية ( 31كتيبة م�شاة).
فوج مدرع ملكي ( 5كتائب) - .فوج مدفعية ملكي ( 5كتائب).
� 5أفواج �إ�شارة� 5 - .أفواج هند�سة.
وحدات ب�إمرة مقر اجلي�ش:
 لواء مظلي يت�ألف من كتيبتي م�شاة وكتيبة جوالة - .جمموعة قوات خا�صة. فيلق طريان اجلي�ش.مالحظة :يجري �إن�شاء قيادة للمنطقة ال�رشقية .هناك خطط لإن�شاء فرقة خام�سة
�ستن�رش �إىل جانب فرقة امل�شاة الأوىل.
املعدات:
الدبابات 48 :دبابة � PT - 91, 03سكوربيون خفيفة.
ال�سيارات املدرعة 140 :عربة  29 ,90/AML/60ف�يري��ت� 150 ,سيبما�س 6x6
مدولبة.
عربات القتال وناقالت اجلند املدرعة« 67 :عدنان» � 003-VCA (11أ�شتقاقاً)111 ,
عربة ( K1FVتت�ضمن عربات قيادة و�إخالء و�إ�سعاف) 190 ,كوماندو V-100/- 150
(ت�شمل  18عربة معدله لتحمل كل منها هاون ًا عيار  81ملم) 460 .كوندور� 180 ,سيبما�س85 ,
يورفمتاك (حامالت لل�سالح) و � 45ستورمر .و 23عربة �أنوا  APS - 3و  46عربة جامبيتا و
 20عربة .AV4 MRAP
املدفعية 28 :مدفع  G5 MK3عيار  155ملم 45/كاليربا  12 ,مدفع  FH-70عـ  155ملم,
 150مدفع ًا عـ  105ملم (�أنظر املالحظة) 56 ,مـــدفع ,M102A1
مدافع هاون :عـ  81ملم 150 ,مدفع ًا عدمي االرتداد عـ  106ملم 8 ،مدافع عدنان عـ  120ملم.
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البحرية

العديد( 12,000 :الرقم امل�ستهدف ( ,)15,000ي�شمل كتيبة با�سكال للعمليات اخلا�صة)
بالإ�ضافة �إىل  1200يف االحتياط (الرقم امل�ستهدف .)3000
الأ�سطول:
التنظيم العام :قيادتا �أ�سطول 4,قيادات بحرية �إقليمية ,قيادة �أنظمة البحرية ,قيادة
التثقيف والتدريب ,ومديرية التن�سيق البحري.
الفرقاطات:
 2فئة ليكيو.
فرقاطتان من طراز كا�ستوري (طراز  - .)FS-1500فرقاطة فئة رحمات.
فرقاطة فئة هانغ توا (للتدريب �سيجري �سحبها).
الفرقيطات:
 4هاند ندمي فئة الك�سامانا (فنكانتياري  650طناً).
�سفن الدورية العمالنية:
 6فئة كده (ميكو .)A100M
الغوا�صات:
 2فئة تنكو عبد الرحمن (تايب �سكوربني).
القوات اخلفيفة:
 4زوارق هجومية �رسيعة م�سلحة بال�صواريخ فئة هندالن.
 4زوارق هجومية �رسيعة م�سلحة بال�صواريخ فئة بردانا.
 5زوارق م�سلحة �رسيعة جمهزة باملدافع فئة جريونغ.
 6زوارق دورية طراز �رسي �صباح.
نحو  20زورق ًا �صغري ًا ملهمات الدورية.
 12زورق اقتحام .CB90
قوات حرب الألغام:
 4كا�سحات �ألغام فئة مهامريو (طراز لريي�سي).
القوات الربمائية:
�سفينة �إنزال دبابات �أمريكية �سابقاً 5 ,زوارق �إنزال ميكانيكية 15 ,زورق �إنزال جنود9 ,
زوارق للدورية� 4 ,سفن �إنزال عامة 165 ,زورق اقتحام فئة دامن.
�سفن الدعم� :سفينة فئة بونغا ما�س ليما جمهزة مبهبط طوافات ،و�1+1سفينة تدريب
فئة غاغا�ساموديرا.
جناح طريان البحرية:
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ماليزيا  -الهند
 6طوافات �سوبر لينك�س �( 300sصواريخ �سي �سكوا) 6 ,طوافات فينيك .AS.5555SN
مالحظة :تعمل طوافات لينك�س من على منت الفرقاطات يف حني خ�ص�صت طوافات
«فينيك» العمال الدورية .حتت الطلب من الأحوا�ض املحلية «بو�ستيد» � 6سفن دوري��ة .و
يتوقع اجناز ال�سفينة الأوىل يف ني�سان�/أبريل � .2019أربع �سفن مهام �ساحلية حتت الطلب
على �أن تبنى �أول قطعة يف ال�صني (لت�سلم يف ت�/1أكتوبر  .)2019والثانية يف بو�ستيد.
جميع امل�شاريع الباقية غري ممولة .قيد الطلب �صواريخ كونغ�سربغ امل�ضادة لل�سفن.
يدعو برنامج «� 15إىل � » 5إىل �إع��ادة تنظيم كامل الأ�سطول يف  5فئات ب��د ًال من  15فئة.
ويغطي هذا الربنامج �رشاء � 12سفينة هجوم �ساحلي� 18 ،سفينة مهمة �ساحلية� 12 ،سفينة
دورية �إ�ضافية فئة « كيدا» ،غوا�صتني �إ�ضافيتني و � 4سفن م�ساعدة متعددة املهام.
�أهم القواعد :لوموت (مقر القيادة) ,تنجونغ جيالنغ ,كونتان (مقر قيادة بحرية
�إقليمية) البوان� ,سوجني �أنتو (�رسواك) .تيلوك �سيبانغار �أبو بكر ،اعلن عن خطط لبناء
قاعدة جديدة يف بنتولو يف بحر ال�صني اجلنوبي.

�سالح اجلو

العديد( 15,000 :ي�شمل وحدة الدفاع الأر�ضي هاندو) زائد  3000يف االحتياط.
التنظيم العام:
ينتظم �سالح اجل��و املاليزي امللكي يف ق�ي��ادة عمليات (مقر ق�ي��ادة �سالح اجل��و) تقود
 4ف��رق جوية ,وقيادة الثقافة والتدريب ,و�أنظمة الدفاع اجل��وي املدجمة 3 ,ف��رق جوية
م�س�ؤولة عن التدريب واجلاهزية ملوجودات معينة (القتال والدفاع اجلوي ,النقل ،ال�ش�ؤون
اللوجي�ستية) يف حني تتوىل الفرقة الرابعة عمليات حمددة تقوم بها قوة خمت�صة.
طائرات القتال� :رسبان قتاليان  :يت�ألف الأول من  10ميغ  N29 -وميغ(NUB 29 -
انظر املالحظة).ويت�ألف الثاين مـــــــــن  6طائـــــــــــرات ف  E5 -وطائرتي ف  F5 -وطائرتي
رف( E5 -للتدريب املتقدم واال�ستطالع).
 3أ���سراب قتال/هجوم �أر��ض��ي�� :سرب يت�ألف من  8طائرات هورنيت ,F/A - 18D
و�رسب يت�ألف من  12هوك  .208و�رسب يت�ألف من  18طائرة �سو .MKM 30 -
طائرات الدورية البحرية� :رسب يت�ألف من طائرتي  C-130H-MPو 3طائرات
.B200T
طائرات النقل� 4 :أ��سراب� :رسبان يت�ألفان من  11طائرة  C-130Hو ,C-130H-30
وطائرتي �صهريج  ,KC-130و�رسب من  8طائرات  CN - 235لنقل ال�شخ�صيات و�رسب
من  4طائرات .A400M
طائرات االرتباط /نـقـل ال�شخ�صيات املهمة� :رسب م�ؤلف من طائرة فالكون ,900
طائرة  ,F-28طائرتي � 01 ,400-BAe-125سي�سنا  ,402Bطوافة �سوبر بوما ,AS.332
طوافة .A-109C
الطوافات 5 :أ���سراب ت�ضم ما جمموعه  14طوافة �ألويت  SA-316B 3 -وطوافتي
مي  ,17 -و  EC 725 12كوغار ونحو  15طوافة ( ,S-61A4يجري حتديثها) و 5طوافات
بالك هوك ( S-70لنقل ال�شخ�صيات).
طائرات التدريب� :رسب من  7طائــرات  ,MB-339و 5هــــــــوك  ،108كلية التدريب على
الطريان متتلك بع�ض طائـــــرات () MK - 1) PC-7يجري �سحبها تدريجياً)و  21طائرة
 MK11PC-7و  20طائرة  ,MD3 -160وطوافتي �ألويت�(.أنظر املالحظة).
�صواريخ �أر�ض  -جو� :ستار �سرتاك.
مالحظة :مت حت��دي��د حاجة اىل  18مقاتلة متعددة امل�ه��ام لتحل حم��ل ميغ 29 -ولكن
الربنامج جمد ب�سبب م�شكالت ماليــــة .و�سيجري �إط�لاق برنامج طوافات تدريب حتت
لل��وي��ت.ج��رت املوافقة على خطط ل�رشاء 4
م�ب��ادرة متويل خا�صة لتحل حمل ط��ائ��رات ا أ
طائرات دورية بحرية.
�أهم القواعد اجلوية :الور�ستار ,غونغ ,ايبوه ,كيداك ,كيوانتان ,كواالملبور ,لبوان,
بايا ليبار ,كو�شينغ ,برتوورث� ،سندايان.

الهند

بيانات عامة
اال�سم الر�سمي :جمهورية الهند (.)Bharat
امل�ساحة 3.3 :ماليني كلم ,2ت�شمل ك�شمري الهندية� %55 :أرا�ض زراعية %4 ,مروج
أرا�ض حرجية� %17 ,أرا�ض �أخرى.
ومراعٍ  %23 ,غابات و� ٍ
ال�سواحل 7,516 :كلم ,مبا يف ذلك �سواحل اجلزر القريبة من ال�شاطىء.
املطالب البحرية :امل�ي��اه الإقليمية  22ك�ل��م ,املنطقة املتاخمة  44ك�ل��م ,املنطقة
الإقت�صادية احل�رصية  370كلم ,اجلرف القاري حتى  200ميل بحري ( 370كلم) �أو
طرف الهام�ش القاري.
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ر�أ�س الدولة
القائ��د الأعل��ى للقوات
امل�سلّحة :الرئي�س
رام ناث كوفيند

رئي�س اركان البحرية:
الفريق البحري
كرامبري �سنج

رئي�س الوزراء:
ناريندرا مودي

رئي���س �أركان اجلي�ش:
اجلرنال مانوج نارافان

م�ست�شار الأمن القومي� :أجيت كومار دوفال
وزير الدولة ل�ش�ؤون الدفاع� :شريباد يا�سونايك
�أمني عام الدفاع� :أجاي كومار
وزارة الدفاع:

وزير الدفاع:
راجينات �سنج

قائ��د الق��وات اجلوي��ة
ورئي�س هيئة الأركان:
مار�شال اجلو:
راكي�ش كومار بهادوريا

Ministry of Defence
South Block
110-011 New Delhi India
Tel: +91- 11- 3016220 3015403,3015084

ال�سكان 1.394 :مليار ن�سمة (تقديرات يوليو  ,)2021معدل النمو ال�سنوي 1.17
( %تقديرات  %72 )2016من العرق الهندي الآري %25 ,درافيديون %3 ,منغوليون
و�أجنا�س �أخرى.
الدين %80 :ه�ن��دو���س %14 ,م�سلمون %2.4 ,م�سيحيون� %2.0 ,سيخ%0.7 ,
بوذيون %0.5 ,جاين %0.4 ,معتقدات �أخرى.
اللغة :الهندية والإنكليزية و 14لغة �أخ��رى ر�سمية� ,إ�ضافة �إىل العديد من اللغات
واللهجات الأخرى.
معدل املتعلمني.%71.2 :

االقت�صاد

6,600

�إجمايل الناجت املحلي 8.662 :ترليون دوالر (تقديرات  ,)2016ح�صة الفرد
دوالر ,معدل النمو احلقيقي ( % 6.8تقديرات .)2016
امليزان التجاري :ال��واردات  376.1مليار دوالر ال�صادرات  268.6مليار دوالر
(تقديرات .)2016
امليزانية :الإيرادات  214.3مليار دوالر ,النفقات  293.9مليار دوالر (ال�سنة املالية
.)2016

الدفاع

التنظيم العام:
الرئي�س هو القائد الأعلى الفخري للقوات امل�سلحة ,وتقع م�س�ؤولية القيادة العليا
امل�سلحة على عاتق جمل�س ال��وزراء برئا�سة رئي�س ال��وزراء ,وتقوم اللجنة الوزارية
امل�س�ؤولة عن ال�ش�ؤون ال�سيا�سية ,التي يرت�أ�سها رئي�س ال��وزراء ,بو�ضع التوجيهات
العامة لل�سيا�سات اخلارجية والدفاعية.
وزارة الدفاع هي الهيئة الناظمة املركزية لقرارات �صنع ال�سيا�سات املتعلقة بكل ما
الدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021

الهند
غوا�صة �إ�ضافية ,وقد وُ�ضعت خطط لبناء  4غوا�صات �أخرى.
ك�م��ا ي�ج��ري ت�ط��وي��ر � �ص��اروخ ن�يرب��اي ( 1,000ك�ل��م) ل�لاط�لاق
الأر�ضي ،اجلوي� ،أو من ال�سفن �أو الغوا�صات .
الدفاع ال�صاروخي ال�سرتاتيجي� :أجن ��زت خطط لتطوير
ون�رش دفاعات �ضد ال�صواريخ البالي�ستية (� .)ABMض ّد �أ�سلحة
من فئة ال�صواريخ البالي�ستية الو�سيطة املدى على الأقلّ .وقد جرت
جتارب ناجحة لل�صواريخ الإعرتا�ضية ذات الدفاع املتقدّم يف مطلع
.2017
املوجودات الف�ضائية�:إبتدا ًء من � 1أي �ل��ول� /سبتمرب 2017
ت�ضم الئحة ال�سواتل الع�سكرية بالتحديد و�سواتل احلكومة ذات
التطبيقات الع�سكرية:
 حتت �سيطرة وزارة الدفاع :رادارا ت�صوير( ري�سات) ،رادار�شبكة قيادة �( +أ�سرتو�سات).
 حت��ت �سيطرة منظمة �أب �ح��اث الف�ضاء ال�ه�ن��دي��ة� 5 ،سواتلتعمل الهند على تطوير ال�صاروخ اجلوال ت�صوير ب�رصي (ك��ارت��و��س��ات)� 8 ،سواتل مالحة (IRNSS)، 9
 NIRBHAYوقد جرت عملية �إطالق ناجحة �سواتل ات�صال (�إن�سات) ،و �12سواتل ات�صال ع�سكرية (.)GSAT

له �صلة بالدفاع عن البلد ,مبا يف ذلك الإنتاج الدفاعي وم�شرتيات
الأ�سلحة والبحث والتطوير �إ�ضافة �إىل ق�سم م��ايل وت�ق��وم جلنة
الأم�ن��اء العامني ,التي يرت�أ�سها وزي��ر ال��دف��اع ,وتتعاطى ب�ش�ؤون
الدفاع ,والأمناء العامون للإنتاج الدفاعي ,وامل�ست�شارون املاليون
والعلميون ,ور�ؤ� �س��اء الأرك ��ان الثالثة بو�ضع اخلطط الدفاعية
وبالنظر يف كل املوا�ضيع التي تتعلق بالأ�سلحة الثالثة .ان مقار
الأ�سلحة الثالثة لي�ست ج��زء ًا من وزارة ال��دف��اع وم�س�ؤولة فقط
عن الإدارة التنظيمية ,واخلطط العمالنية ,والتدريب والإدارة.
وقد �أُعلن يف �أواخ��ر  2013قرار �إن�شاء ثالث قيادات جديدة موحَّ دة
للعمليات اخلا�صة واحل��رب ال�سربانية والف�ضاء و�أع�ي��د الت�أكيد
عليها يف � 2015إال �أنه مل يتبعها �أي تطوّرات .وقد و�ضعت مراجعة
خطط يف متوز/يوليو  2017لإن�شاء وكاالت دفاع �سرباين وف�ضائي
وق�سم عمليات خا�صة� ،أي مب�ستوى �أقل كثري من م�ستوى قيادة.
كما �أُعلنت خطط لإقامة قيادة �ساحلية وطنية وق�ي��ادات �ساحلية
فرعية يف ك ّل من الواليات ال�ساحلية الت�سع.
القوى الب�شرية العاملة� :أكرث من .1,210,000
بتاريخ  7ت�شرين الثاين/نوفمرب 2017
قوات �شبه ع�سكرية 30,000 :حملة بنادق  )30كتيبة م�شاة
القوات الربية
ب�إمرة وزارة ال��دف��اع) .قوة �رشطة احتياطية مركزية ,125,000
العديد 980,000 :بالإ�ضافة �إىل  300,000يف احتياط اخل��ط الأول و 500,000يف
�رشطة ح��دود هندية تيبيتية  ,10,000ق��وة حـــــــدود خا�صــة من � 8,000إىل 10,000
احتياط اخلط الثاين و 40,000كجي�ش للحدود.
(جميعهم مدربون على العمل كمظليني) ,قوة �أمنية �صناعية مركزية  ,8,000حر�س
التنظيم العام:
االمن الوطني ( 6,300ي�شمل  4,000يف جمموعة عمل خا�صة و  2,300يف جمموعة جوالة
قيادة جي�ش ,قيادة التدريب 5 ,مقار قيادة �إقليمية تقود  12فيلق ًا كالآتي:
خا�صة) 1500 ,يف جمموعة خا�صة حلماية ال�شخ�صيات املهمة.
القيادة ال�شمالية ( 3فيالق),
اخلدمة االلزامية :جميع القوات من املتطوعني.
القيادة ال�رشقية ( 3فيالق),
م��ي��زان��ي��ة ال���دف���اع 43.6 :م �ل �ي��ار دوالر (% 1.5م���ن ال� �ن ��اجت امل �ح �ل��ي)(ال �ع��ام
القيادة الغربية ( 3فيالق),
املايل.)2019-2018
القيادة اجلنوبية (فيلقان),
مالحظة :ال تت�ضمن ميزانية الدفاع ميزانية حر�س ال�سواحل� ,أو نفقات التقاعد,
القيادة الو�سطى (فيلق �ضارب),
�أو نفقات الربنامج النووي� ,أو م�رشوع الغوا�صة النووية� ,أو نفقات كل القوى �شبه
�إ�ضافة �إىل قيادة ال�رشق الأق�صى امل�شرتكة.
الع�سكرية.
يف ما يلي الت�شكيالت امليدانية:
القوات ال�سرتاتيجية :تلخّ �ص املبادىء الرئي�سية للعقيدة النووية الهندية على
 3فرق مدرعة.
النحو التايل:
 22فرقة م�شاة( .ت�شمل �أربع فرق م�شاة معاد تنظيمها).
 بناء حد �أدنى من الردع ذي ال�صدقية واملحافظة على هذا القدر من الردع؛ 10فرق جبلية.
 التم�سك مببد أ� �أال تكون الهند بادئة يف ا�ستخدام الأ�سلحة النووية؛فرقة مدفعية.
 الرد نووي ًا على �رضبة �أوىل �ضد الهند بحيث تكون مكثفة وم�ؤثرة تلحق ا�رضار ًا� 5ألوية مدرعة م�ستقلة.
بالغة.
� 7ألوية م�شاة م�ستقلة.
 ح�رص قرار الرد النووي يف قيادة مدنية من خالل �سلطة القيادة النووية.لواء مظلي م�ستقل.
 عدم ا�ستخدام �أ�سلحة نووية �ضد دول ال متلك �أ�سلحة نووية .لكن الهند �ستحتفظ 15لواء مدفعية م�ستقالً.
بخيار الرد على تعر�ضها �أو تعر�ض القوات امل�سلحة الهندية لهجوم ب�أ�سلحة بيولوجية
� 6ألوية دفاع جوي.
�أو كيميائية؛
� 4ألوية هند�سة.
 موا�صلة مراقبة �صادرات مواد وتكنولوجيات ذات �صلة ب�أ�سلحة نووية؛ 3جمموعات �صواريخ �سرتاتيجية جمهزة ب�صواريخ �أغني  -1و�أغني .2
 الت�أكيد على الإلتزام بهدف جعل العامل خالي ًا من �أ�سلحة نووية. 3جمموعات �صواريخ لدى كل جمموعة  12قاذف �صواريخ بريثفي.
�إن �سلطة القيادة النووية ت�ضم جمل�س ًا �سيا�سي ًا برئا�سة رئي�س الوزراء ,وهو الوحيد
مالحظة:
الذي ي�أمر با�ستخدام القنابل النووية .وت�ضم ال�سلطة �أي�ض ًا جمل�س ًا تنفيذي ًا وظيفته
يجري تنظيم قوة جبلية �ضاربة جديدة قوامها  90,000رجل لتغطي بحلول العام
تنفيذ ق��رارات املجل�س ال�سيا�سي .لقيادة ال�ق��وات ال�سرتاتيجية يف �صفوف القوات
 2020احلدود املتنازع عليها مع ال�صني.
امل�سلّحة الثالث �سيطرة �إداري��ة على جميع امل��وج��ودات النووية ،و�سيطرة عمالنية
املعدات:
مبا�رشة على �سل�سلة ال�صواريخ البالي�ستية (�أغني) وير�أ�س القيادة قائد عام ب�صورة
مداورة بني �صفوف القوات امل�سلّحة.
يتوقع �أن يكون الردع النووي الهندي قائم ًا يف نهاية الأمر على «ثالوث» كال�سيكي
قوامه �صواريخ بالي�ستية تطلق من الرب والبحر ومن طائرات قتالية .ويفرت�ض �أن
تتوفر الأ�سلحة النووية يف هيئة قنابل ثقالــــة تلقى من طائرات جاغــــوار و�/أو ميــــــراج
ال ع��ن ر�ؤو� ��س ح��رب�ي��ة لل�صاروخ �أغ �ن��ي 700 ( 1
 , H 2000و��س��و  ,MKI 30 -ف�ض ً
كلم) و�أغني  2000( 2كلم) ،وكذلك �أغني  3500( 3كلم)،و �أغني  4وت�ستمر التجارب
لل�صاروخ �أغني  5000( 5كلم).
�أم��ا ال���ص��اروخ �سطح � -سطح بريثفي فمن�شور ح���صر ًا ك�سالح ذي ر أ����س حربي
تقليدي ,ولن تُطور �أ�سلحة نووية له .ومع ذلك ,يبدو �أن لربيثفي دور ًا �سرتاتيجي ًا �أكرث
من كونه تكتيكياً.
ي�ج��ري تنفيذ برنامج خ��ا���ص بتطوير ق��وة ال�غ��وا��ص��ات ال�ن��ووي��ة ال��دف��ع امل�سلحة
بال�صواريخ النووية .وبد�أ العمل ب�أوّل غوا�صة النووية «اريهانت» يف منت�صف .2016
و�ستحمل الغوا�صة � 4صواريخ �( K-15ساكاريغا) تُطلق من حتت املاء مل�سافة  700كلم
ت�سلّم اجلي�ش الهندي الدفعة الأوىل من  24مدفعاً مقطور ًا نوع DHANUSH/ATAGS
على �أن يجري ا�ستبدالها ب�صواريخ  4-K (3500كلم) التي يجري تطويرها .ويتم بناء
عيار  155ملم ،على �أن يت�سلّم ما جمموعه  414مدفعاً بعد العام 2019
الدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021
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دبابات القتال الرئي�سية118 + 124 :دبابة �أرج��ون (�أنظر املالحظة) ,نحو +850
دبابة  T-90Sبهي�شما (انظر املالحظة) ,نحو � 1700أجيا .T-72/T-72M1 -
عربات القتال وناقالت اجلند املدرعة +1,200 :طراز � BMP-2سارات (,)+156
نحو  100كا�سبري .MK2
املدفعيـة :مدافع خفيفة عـ  105ملم ,نحو  120مدفع  M-46عـ  130ملم + 180 ,مدفع ًا
معد ًال طراز M-46عيار  155ملم ,نحو  370مدفع  FH-77Bعـ 155ملم.
مدافع الهاون 500 :مدفع عـ  81ملم 120 ,ملم.
مدافع عدمية االرتداد 106 :ملم.
الراجمات 80 :راجمة  BM- 21 (221ملم)( ,يجري �سحبها) 36 ،راجمة �سمريت�ش
عيار  300ملم62+62 ،راجمة بيناكا عيار  214ملم (�أنظر املالحظة).
مدافع م/د 57 :ملم 100 ,ملم.
�صواريخ موجهة م/د :ميالن� ,سنابر� ,ساغر و كونكور�س.
مدافع م/ط 32-USZ-4 ,70/L-40 :ذاتية احلركة�( .أنظر املالحظة).
�صواريخ �أر���ض � -أر���ض�� + 40 :ص�ـ��اروخ بريثفي  ( 1 -أ�ن �ظ��ر �أي���ض� ًا «ال�ق��وات
ال�سرتاتيجية») 3 ,افواج �صواريخ براهمو�س ت�شمل � + 300صاروخ.
�صواريخ م/ط� :سام � ,6 -سام � ,7 -ســـــام � ,8 -ســــام � 50 ,9 -ســـــام � ,13 -سام
 �18أكا�ش 36 ،نظام تانغو�سكا ذاتي احلركة( ،ان�شىء فوجان لك ّل فوج  4بطاريات).مالحظة:جرى طلب ما جمموعه  + 1650دبابة  T-905/MSعلى دفعات من خالل
�رشاء مبا�رش �أو تراخي�ص بناء.
مت طلب دفعة اخرى من  118دبابة ارجون املطورة (.)MK-2
جرى التداول بطلب عرو�ض يف ت�رشين الثاين/نوفمرب  2017ل�رشاء  1,770عربة
بعربات قتال جاهز م�ستقبلية وحت��ت الطلب جمموعة ثانية من  156ناقالت اجلند
املدرعة .BNP -2
�صيغ طلب لـ  814مدفع ًا عـ  155ملم لتحل حمل خمزون عـ  105ملم و  130ملم.
حتت الطلب  145مدفع  M777عيار  155ملم والت�سليم جارٍ.
حتت الطلب  414دهان�سو�ش عـ  155ملم مقطور ويجري ت�سليم دفعة �أوىل من 24
قطعة فيما �ستبد�أ �سل�سلة الإنتاج يف .2019
متت املوافقة على ��شراء  100مدفع هاوتزر ذاتي احلركة عـ  155ملم على �أن ي�صل
الطلب الإجمايل اىل  252ي�ستمر حتويل مدافع  M46عـ  130ملم امليدانية للح�صول على
 300قطعة.
قيد اخلدمة فوجا مدفعية �صاروخية بيناكا ،وحتت الطلب فوجان �إ�ضافيان لتحل
هذه االفواج حمل افواج ال�صواريخ  BM-21القدمية.
حت��ت الطلب نظام دف��اع ج��وي متو�سط (ي�ج��ري تطويره بالتعاون م��ع ا�رسائيل
(�إ�ستناد ًا �إىل باراك .)8 -
�ألغي طلب ب�ش�أن �أنظمة �صواريخ م/د �سبايك� .سيجري �إن�شاء فوجني �إ�ضافيني
ل�صواريخ م /ط �أكا�ش.
طريان اجلي�ش
التنظيم العام� 12 :رسب ًا جمهز ًا ب  38رف ًا من الطوافات.
الأ�سطول 60 :ت�شيتاك (الويت  120 ,)2 -ت�شيتا (الويت � ,)3 -أكرث من  60طوافة
�( DHRUVأنظر املالحظة) .يت�ضمن �أ�سطول الطائرات امل�سيرّ ة �سريت�رش 1و�سريت�رش
 2وهريون (الأعداد غري معروفة).
مالحظة :قيد الطلب  40طوافة خفيفة �إ�ضافية  . ALH DHRUVوقيد الطلب دفعة
�أوىل من 15طوافة قتالية خفيفة ( ،احلاجة الإجمالية لطريان اجلي�ش هي  114طوافة).
و جرى توقيع �إطار اتفاق مع رو�سيا ب�ش�أن ترخي�ص انتاج  140طوافة خفيفة كاموف
 226Tلتحل حمل ��سرب ط��واف��ات ت�شيتا و ت�شيتاك بالكامل (ب��اال��ش�تراك مع �سالح
اجلو).
متّت املوافقة على خطط �رشاء ما جمموعه  33طوافة هجومية لتجهيز ثالثة �أ�رساب
وقد و�ضع طلب �أول لـ  6طائرات � AH-64Eأبات�شي.

البحرية

العديد( 55,000 :ي�شمل  5,900يف طريان البحرية و 1,000من م�شاة البحرية),زائد
 40,000موظف مدين 15,300 ,حر�س �سواحل.
التنظــيم العام :مقر القــيادة العامــة فـي نيودلهي 3 .قيادات �إقليمية :القيادة
البحرية الغربية (املقر يف مومباي) ,القيادة البحرية اجلنوبية (كوت�شي) وم�س�ؤولة
عن التدريب ,القيادة البحرية ال�رشقية (في�ساكها باتنام)� ,أما قيادة ال�رشق الأق�صى
(بورت بلري) ,وت�سمى �أي�ض ًا قيادة �أندامان ونيكوبار ,ف�إنها قيادة م�شرتكة وموحدة.
مالحظة :تدعو وثيقة خا�صة تتعلق باحلجم امل�ستقبلي للقوات البحرية �إىل تنظيم
للأ�سطول بحيث يت�ألف من جمموعتي حامالت طائرات ت�شمالن � 125سفينة حربية ,مع
قوة غوا�صات ت�ضم  24غوا�صة يف حدها الأدنى.
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الغوا�صة الأوىل  INS KALVARIمن فئة «� »SCORPENEسلّمت ل�سالح البحرية
الهندي نهاية العام  ،2017على �أن تُ�سلّم  5غوا�صات مماثلة خالل ال�سنوات القادمة

اال�سطول:
حامالت الطائرات:
حاملة الطائرات فيكرا ماديتيا (فئة �أدمريال غو�شكوف �سابقاً).
مالحظة :يجري بناء حاملة طائرات حملية ال�صنع (فايكرنت) �إزاحتها 37,500
طن حيث يتوقع �أن تُ�سلم يف �أواخ��ر .2020وو�ضعت خطط لإن�شاء حاملة �أخ��رى �أكرب
بكثري ( 65,000ط��ن)  AC2في�شال التي ميكن �أن تكون بت�صميم ك��ات��وب��ار .وميكن
�إحلاقها ب�سفينة .IAC3
املدمرات:
 3مدمرات �صواريخ كولكاتا موجّ هة فئة ( DDGطراز .)15A
 3مدمرات �صواريخ موجهة فئة دلهي.
 3مدمرات �صواريخ موجهة فئة راجبوت (طراز كا�شني).
مدمرتا �صواريخ موجّ هة فئة رانفري (طراز كا�شني املح�سن).
مالحظة:يجري تطبيق خطط لـ  4مدمرات فئة امل�رشوع  .15Bو�أطلقت �أواله��ا يف
ني�سان  2015على �أن يبد�أ العمل بها يف .2018
الفرقاطات:
4 +(6؟) فئة تالوار (�أنظر املالحظة).
)7 +(3فئة �شيفاليك (�أنظر املالحظة).
 3فئة براهمابوترا.
 1فئة غودافاري (ت�صميم ليندر املح�سن) �سيجري �سحبها.
مالحظة :جتري مفاو�ضات ب�ش�أ ن �إمكانية ��شراء  4فرقاطات �إ�ضافية بروجكت
� ،1135.6إ�ضاف ًة �إىل �سفينتني �أخريني �سيجري بنا�ؤها يف �أحوا�ض حملّية و�إثنني �أخريني
�ستبنى يف رو�سيا .وحتت الطلب  7فرقاطات فئة �شيفاليك حمدثة.
الغوا�صات:
 )3( 1+1غوا�صة �أريهانت النووية (�أنظر املالحظة)
 1ت�شاكرا رو�سية �سابق ًا (م�ستعارة� ،أنظر املالحظة).
 5 + 1كالفاري (فئة �سكوربان).
 9فئة �سندهوغو�ش (طراز كيلو).
 4فئة �شي�شومار (طراز .)1500/209
مالحظة� :أطلقت غوا�صة نووية ثانية فئة «�أريهانت»  .و�إثنان �أخريان قيد البناء.
جتري مفاو�ضات مع رو�سيا ب�ش�أن قر�ض مدته ع�رشة �أعوام يتعلّق بغوا�صة ثانية
نووية.
قيد الطلب  6غوا�صات طراز «�سكوربني» (امل�رشوع  )75حيث �ستبنى يف الأحوا�ض
الهندية ،يتوقع البدء بالعمل ب�أول غوا�صتني يف .2018وي�ضم امل�رشوع حيازة ثانية من
 6غوا�صات �أخرى بت�صميمات خمتلفة وقد جرى �إلغاء خطة م�سبقة لدفعة ثالثة فيما مت
املوافقة على برنامج لبناء  6غوا�صات نووية.
الفرقيطات:
 4فئة كامورتا (برنامج .)28
 6فئة �سويانكا (�أنظر �أي�ض ًا حر�س ال�سواحل).
 4فئة خوكري 4 -.فئة كورا 2 - .فئة دورغ (طراز نانو�شكا).
 8فيري (طراز ترانتول  + 2 - .)1 -فئة برابال (تارانتول .)4 -
 4ابهاي (طراز بوك �سوفياتية �سابقاً).
مالحظة :قيد الطلب  8فرقاطات للحرب �ضد الغوا�صات يف املياه ال�ضحلة (700
طن) من الأحوا�ض املحلّية(.الطلب الكلّي لـ � 16سفينة ).
القوات اخلفيفة:
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 4زوارق دورية عمالنية فئة �ساريو.
 4زوارق هجومية �صاروخية �ساحلية ط��راز ( T - 80ط��راز �سوبر دفورا)(.فئة
.)MK2
 4زوارق دورية فئة ترينكات (.)SDB MK5
 4زوارق دورية فئة . 3M/SDB MK2
 14زوارق دورية �رسيعة فئة كارنيكوبار.
مالحظة :قيد البناء �أو الت�شغيل � 5سفن دوري��ة عمالنية فئة �سات�شي و�أطلق طلب
عرو�ض لـ � 6سفن دورية عمالنية من اجليل اجلديد.
قوات حرب االلغام:
كا�سحة �ألغام حميطية فئة بونديت�شريي (فئة ناتيا �سوفياتية �سابقاً).
 6كا�سحات �ألغام �شاطئية فئة ماهي (يفغينيا ال�سوفياتية �سابقاً).
مالحظة� :سيجري �سحب القطعة الباقية من كا�سحة الألغام املحيطية بونديت�شريي
خالل  .2018وجرى �إلغاء برنامج �سابق لبناء � 12سفينة كا�سحة للألغام يف الأحوا�ض
املحلية بالتعاون مع كوريا ال�شمالية لتحل حمل بونديت�شريي.
القوات الربمائية:
�سفينة �إنزال فئة جاال�شوا (�أمريكية �سابق ًا فئة ترنتون)
 7+8بولنو�سني �سوفياتية �سابقاً.
� 3سفن �إنزال فئة �شاردول.
�سفينتا �إنزال دبابات فئة ماغار.
� 7+8سفن �إنزال للأغرا�ض العامة.
مالحظة :جتري مناف�سة عاملية لبناء � 4سفن كبرية للإنزال وقيد الت�سليم  8زوارق
النزال الدبابات من �أحوا�ض حملية.
�سفن م�ساعدة:
�سفينتان لتموين الغوا�صات� 6 ,سفن لتزويد الأ�سطول بامل�ؤن �سفينة تعقّب/مراقبة
حميطية لل�صواريخ.
طريان البحرية:
العديد� :أكرث من .7000
طائرات القتال� :رسبان هجوميان ( .يف غوا) يت�ألّف من 45طائرة Mig -29K/
 Mig -29 KUBويعمل من على منت حاملة الطائرات (.)INS VIKRAMADITYYA
� 4أ�رساب لال�ستطالع البحري� :رسب يت�ألف من  8طائرات �( P-81أنظر املالحظة)
و��سرب من  5طائرات �إل SD38 -ماي�س ،و�رسبان يت�ألفان من  12طائرة.Do-228
(�أنظر املالحظة).
� 4أ��سراب م�ضادة للغوا�صات�� :سرب يت�ألف من  6طوافات كا  25 -هورمون و5
طوافات كا  28 -هليك�س�� ,سرب يت�ألف من  20طوافة �سي  -كينغ (للبحث والإنقاذ
والنقل �أي�ضاً)� ,رسب يت�ألف من  11طوافة �سي كينغ (لل��أدوار امل�ضادة لل�سفن وقد
�سُ لحت الطوافات امل��ذك��ورة ب�صواريخ �سي �إي�غ��ل� -أنظر املالحظة ) .و��سرب من 6
طوافات كا  28 -هيليك�س.
�رسب لال�ستخبار/الإ�شارة يت�ألف من  6طائرات �( . Do-228أنظر املالحظة).
�رسب �إنذار مبكـر وقيادة يت�ألف من 14طوافة كا .31 -
�رسب بحث و�إنقاذ بطائرات .ALH DHRUV
�رسبان يت�ألفان من طائرات م�سرية 8 :طائرات «�رست�رش »2و  6هريون.
طائرات تدريب/ارتباط/نقل خفيف� :رسب من  17طائرة هوك  .MK32وثالثة
�أ�رساب للتدريب ،تت�ألف من نحو  30ت�شيتاك.
مالحظة:جرى �إلغاء خطط مقرتحة ب�ش�أن الطائرة البحرية (طائرة هجوم خفيف)
تيجا�س فيما طلبت عرو�ضات ب�ش�أن �رشاء  57طائرة حممولة على �سفينة منا�سبة
لعمليات كاتوبار �أو �ستوبار.
�ألغيت خطط ل�رشاء  16 + 8طوافة � S-70Bسيهوك م�ضادة للغوا�صات و�أطلقت
مناف�سة عاملية جيدة (العدد امل�ستهدف  123طائرة) .حتت الطلب  4طائرات P-8I
�إ�ضافية .وحت��ت الطلب  12طوافة �إ�ضافية  Do-228جمهزة ملهام ا�ستخبارات
الكرتونية وا�شارة .متت املوافقة على ��شراء  16طوافة حممولة على �سفن .جرت
املوافقة من قبل الواليات املتحدة على عر�ض �رشاء نحو  22طائرة بحرية م�سرية
غاردين .و�ضعت م�سودة لطلب  111طوافة خدمات مبحرّك ثنائي .قيد الطلب 33
طوافة  DHRUVمن �ضمنها عدد غري حمدد حلر�س ال�ساحل.
حر�س ال�سواحل:
مالحظة :حر�س ال�سواحل �سالح م�ستقل.
اال�سطول:
� 5+6سفينة دورية عمالنية فئة �سامارت.
�سفينة دورية عمالنية فيغراها (�ستُحال �إىل التقاعد).
 3دورية عمالنية فئة و�شْ وا�ست فئة .90m
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� 8سفن دورية فئة راج�رشي
 18حوامة هوفر كرافت فئة 8000TDغريفون
�سفينتان فئة  UT - 517لل�سيطرة على التلوث.
� 5سفن دورية عمالنية فئة �سامار
� 7 + 1سفن دورية عمالنية فئة فيكرام .
� 8+12سفن دورية �رسيعة �آدي�ش.
الطريان :نحو  12ط��ائ��رة  ,Do - 228نحو  +30ط��واف��ة ت�شيتاك  + 4 ،طوافات
( DHRUVاملزيد قيد الطلب).
�أهم القواعد البحرية :اراك��ون��ام ,مومباي ,كالكوتا ,كو�شني ,غ��وا ,جامناغار,
لونافاال ,نيودلهي ,بورت بلري ,في�شاخاباتنام ,رامناد ,و�أن�شئت قاعدة بحرية جديدة
يف ك��اروار( .امل�رشوع �سي ب�يرد) .ويجري بناء قاعدة جديدة للغوا�صات النووية يف
رامبيلي على ال�ساحل ال�رشقي (م�رشوع فار�شا).

�سالح اجلو

العديد.150,000 :
التنظيم ال��ع��ام :ق �ي��ادة ع��ام��ة ت�ت�ف��رع منها خم�س ق �ي��ادات ع�م�لان�ي��ة وق�ي��ادت��ان
متخ�ص�صتان :القيادة اجلوية الغربية (مقرها نيودلهي) ,القيادة اجلوية اجلنوبية
الغربية (غاندهيناغار) ,القيادة اجلوية ال�رشقية (�شيلونغ) ,القيادة اجلوية الو�سطى
(اهلل �أب��اد) ,القيادة اجلوية اجلنوبية (تريفاندرام) ,قيادة التدريب ,قيادة ال�صيانة,
قيادة ال�رشق الأق�صى (تعرف اي�ض ًا بقيادة اندمان ونيكوبار) يف بورت بلري وهي قيادة
موحّ دة للأ�سلحة املختلفة.
طائرات القتال
�إنطالق ًا من ك /1دي�سمرب  )2017ما جمموعه � 32رسباً.
� 12رسب دفاع جوي :طائرات ميغ ( UB 29 -/29 -يجري حتديثها مل�ستوى ميغ
  ،)UPG 29طائرات مرياج TH 2000 /H2000؛ ميغ  93 - 21 -بي�سون وتيجا�س.� � � � 23س� � ��رب م � � � �ق� � � ��ات � �ل ��ات/ه � � � �ج� � � ��وم �أر� � � � � � � �ض� � � � � � ��ي 20 :ط� � ��ائ� � ��رة
�سو MKI 30 -؛ طائرات جاغوار  GR.Iيجري حتديثها مل�ستوى دارين  ،)IIطائرات
ميغ . M/ UM 27 -
�رسب بحري �ضارب 8-10:طائرة جاغوار ( GR.1ت�شغيل مُ�شرتك مع البحرية).
املخزون الكلّي لطائرات القتال + 230 :طائرة �سو ( 30MKI -جاري الت�سليم)،
 63ميغ  39UB/29 ، 49 -مرياج  ، 2000H - THنحو  120ميغ  21-93 -بي�سون ،نحو
 100طائرة جاغوار  GR1/T2ونحو  30طائرة ميغ  ،27M/UM -و  5 + 15تيجا�س
(بحلول .)2019
ط��ائ��رات النقلER23-nA، 43 822-oD، HS.748 30 ، 03 100 :اي� ��ل ،-76
� ،7J031-C، C-17+ 1 10+5رسب نقل �شخ�صيات يت�ضمن طائرتي بوينغ 5 ،737-248
 EMB -135BJليغا�سي ،طائرة بومبارديي غلوبال  SA.365 6 ،5000دوفني.
طائرات ال�صهاريج 6 :طائرات �إل (78MK -نقل �/صهريج).
التدريـب 80 :طائرة كريان  .1A/MK1نحو  106هوك ( MK132عمليات الت�سليم
متوا�صلة) 75 ،بيالتو�س �(MK-11 PC-7أنظر املالحظة).
الإ�ستخبار الإلكرتوين�/إ�شارة �إلكرتونية /احل��رب الإلكرتونية :طائرتا
لريجت  A29,3غالف �سرتمي .SRA 3 -
الإنذار املبكر وال�سيطرة.2+A-50EI 3 :
الطوافات� :أكرث من  15وح��دة للمراقبة/ارتباط/النقل اخلفيف .تت�ألف من 24
ت�شيتا ,و 48ت�شيتاك 4 ،طوافات �( Mi -26أنظر املالحظة) 151 ،طوافة مي 5-V17 -

لدى القوات الجوية الهندية عشر طائرات نقل عمالقة ،C-17
وهي طلبت الطائرة األخيرة المتوفرة لــــــدى شركة «بوينغ»
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الهند  -اليابان
�أكرث من  50طوافة �( DHRUVأنظر املالحظة) 04،مي -25و  20مي.-35
ال�صواريخ م/ط� :سام  3B(30 -وحدة نارية)� ,سام  8( 8 -بطاريات)� 100 ,سام
 � 13أكا�ش( .جاري الت�سليم مع بطاريتني لك ّل واحدة منها)� ،.سبايدر . MT -الطائرات امل�سيرّ ة :نظاما �سريت�رش  2وهريون.
مالحظة :بلغ جمموع ما او�صت عليه الهند من طائرات �سو MKI30 ،272 -طائرة
�سواء بطلب مبا�رش (� )52أو بت�صنيع حملي مرخ�ص ( )220لتجهيز � 13إىل � 14رسب
بحلول .2019
توقيع طلب  36طائرة قتال دا�سو رافال على �أن يبد�أ الت�سليم يف .2019
وق�ي��د الطلب دف�ع��ة اوىل م��ن  20+20ط��ائ��رة م��ن �سل�سلة  MK1تيجا�س ويجري
التفاو�ض ب�ش�أن �رشاء  83طائرة � MKa1إ�ضافية .وجرى ت�شغيلها يف  .2016جرى �إلغاء
�إتفاق بني رو�سيا و الهند يف ني�سان�/أبريل  2018ي�شمل متوي ًال وت�صميم ًا و تطوير ًا
م�شتك ًا ملقاتلة من اجليل اخلام�س فيما �أطلق طلب عرو�ض لـ  110مُقاتلة متعددة املهام.
�سيجري طلب طائرتي �إنذار مُبكر �إ�ضافيتني من طراز برييف  .A- 50EIومت ت�سليم 3
من�صات انذار مبكر و �سيطرة  .EMB-145يجري ت�سليم  7طائرات نقل ا�ضافية من
طراز . C-130J
مت اختيار طائرة الإيربا�ص A330كقاعدة لربنامج ي�شمل  6طائرات �إن��ذار مبكر
و�سيطرة جمهزة ب��رادارات وج��رت املوافقة على طلب بدفعة �أوىل من طائرتني.قيد
الطلب طائرة نقل �إ�ضافية فئة .C-17
كما جرى توقيع عقود ت�شمل  22طائرة � AH-64Eأبت�شي هجومية و  15طائرة CH-
� 4FSشينوك للحمولة الثقيلة .ومت توقيع �إطار �إتفاق مع رو�سيا ب�ش�أن ترخي�ص �إنتاج
 + 200كاموف ( 226Tطوافات خفيفة) لتحل حمل �أ�سطول الت�شيتا والت�شيتاك ب�أكمله.
و�أطلق مناق�صات ب�ش�أن �إمكانية �رشاء  6طائرات تزويد وقود يف اجلو.
�سيجري �سحب ما تبقّى من طوافات  Mi - 8من اخلدمة يف .2017
حتت الطلب  15طوافة قتال خفيف لل�رشاء بال�رشاكة مع اجلي�ش (احلاجة الإجمالية
للقوات اجلوية هي  65طائرة).
وال تزال املفاو�ضات قائمة ب�ش�أن �إتفاق حكومي ل�رشاء � 5أنظمة �صواريخ م/ط بـ
 S-400ترميف (بطاريات)� .إال �أنه مل يج ِر التوقيع على الإتفاق حتى الآن.
القواعد اجلوية الرئي�سية :اهلل اب��اد ,بامرويل ,بنغالور ,دونديغال ,هاكيمبت,
حيدر اباد ,جامنغار ,جودبور ,ناغبور ,نيو دلهي� ,شيلونغ .وهناك �أكرث من  60حق ًال
جوي ًا رئي�سي ًا وثانوي ًا يف الهند  ,ويجري بناء قاعدة رئي�سية جديدة يف نيوما يف الداخ.

اليابان

بيانات عامة

اال�سم الر�سمي :اليابان (.)Nippon
امل�ساحة 377,708 :كلم� %14 ,2أرا�� ٍ�ض زراعية %1 ,م��روج وم��راعٍ  %67 ,غابات
وارا�ض حرجية %18 ,ارا�ض اخرى.
ال�سواحل 29,750 :كلم.
املطالب البحرية :املياه االقليمية  22كلم ,املنطقة االقت�صادية احل�رصية  370كلم.
ال�سكان 126 :مليون ن�سمة(تقديرات متوز/يوليو  .)2021معدل النمـــــــو ال�سنوي
( % -0.21تقديرات  % 98.5 .)2017من ال�سكان يابانيــون %0.5 ,كوريــــون% 0.4 ،
�صينيــــون�% 0.6 ،أعراق �أخرى (معظمها من الكوريني).
الدين :يدين معظم اليابانيني بالبوذية وال�شنتوية %16 ,معتقدات �أخرى.
اللغة :اليابانية.
معدل املتعلمني.%99 :

االقت�صاد

اجمايل الناجت املحلي 5.238 :ترليون دوالر (تقديرات  ,)2016ح�صة الفرد 41,300
دوالر ,معدل النمو احلقيقي ( % 1تقديرات .)2016
امليزان التجاري :ال��واردات  583.5مليار دوالر  ,ال�صادرات  634.9مليار دوالر
(تقديرات .)2016
امليزانية :الإي � ��رادات  1.684ت��رل�ي��ون دوالر ,النفقات  1.909ت��رل�ي��ون دوالر
(تقديرات.)2016

الدفاع

التنظيم العام:
ُن���شرت م � ؤ�خ��ر ًا ث�لاث وث��ائ��ق« :ب�ن��اء ال�ق��درة الدفاعية يف ال�ع��ام امل��ايل  »2013وهي
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االمرباطور ناروهيتو

رئي�س الوزراء:
يو�شيدي �سوغا

وزير الدفاع:
نوبو كي�شي

وزارة الدفاع:

رئي�س هيئة الأركان:
اجلرنال كوجي يامازاكي

Ministry of Defence
5-I Honmura-cho
Ichigaya,Shinjuku-Ku
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Tel: +81- 3 - 5366- 3111

الوثيقة التي نالت موافقة جمل�س الأم��ن وال��وزارة يف  25كانون الثاين/يناير 2013؛
«�سرتاتيجية الأم��ن القومي» التي وُوف��ق عليها يف  17كانون الأول/دي�سمرب 2013؛
«خطوط �إر�شاد برنامج الدفاع الوطني للعام املايل  2014وما بعده» .وقد نُ�رشت مع
«�سرتاتيجية الأم��ن القومي» ل�صوغ ما يرقى فع ًال �إىل �سيا�سة دفاع جديدة ،يف �ضوء
البيئة الأمنية احلالية املحيطة باليابان .وهي ت�سلّط ال�ضوء على الإندفاعة �إىل تعزيز
التحالف الياباين  -الأمريكي .وتو�سيع التنامي الع�سكري يف منطقة اليابان اجلنوبية
الغربية البحرية املقابلة لل�صني ،وبناء �شبكة اليابان من التحالفات.
تق�ضي �سرتاتيجية ا ألم��ن القومي بوجوب �أن «تقوي» اليابان «قدراتها وتو�سيع
�إط��ار �أدواره ��ا» بتعزيز دفاعها �ض ّد ال�صواريخ البالي�ستية ،و�إمكاناتها يف احلرب
ال�سربانية ،و�إمكاناتها الع�سكرية على وجه العمومة ل�ضمان «حرية املالحة» يف البحار
املحيطة .وتدعو ال�سرتاتيجية �أي�ض ًا �إىل قيام اليابان بـ « العمل ب�صورة مُثابرة كي
ت�صبح العب ًا رئي�سي ًا يف املجتمع ال��دويل» من طريق ت�شكيل حتالفات مع �أو�سرتاليا
وكوريا اجلنوبية وبلدان جنوب �رشق �آ�سيا.
�أعلن عن �إعادة تف�سري للد�ستور الياباين يف متوز/يوليو  2014ي�شدد على تغيري كبري
يف ال�سيا�سة الأمنية �إذ ت�سمح للقوات اليابانية بالإنت�شار لعمليات قتالية يف اخلارج.
وكان الد�ستور ال�سابق يحظر �إ�ستخدام القوة �إال يف حالة الدفاع عن النف�س �إال �أنه الآن
يفتح املجال للدفاع عن النف�س اجلماعي �أي ا�ستخدام القوة للدفاع عن احللفاء الذين
يتعر�ضون للإعتداء .وقد وافق الربملان على الت�رشيع اجلديد يف �أيلول .2015
الكتاب الأبي�ض:
يرد يف �أحدث وثيقة دفاعية �إعتبار برامج ال�صني للتو�سع البحري واملطالب البحرية
ك�أحد �أهم امل�شاكل الوطنية لليابان .كوريا ال�شمالية ينظر �إليها �أي�ض ًا كم�صدر للقلق
نظر ًا لربناجميها النووي و ال�صواريخ البال�ستية كما والتطرف املتزايد يف النزاعات
ال�سيا�سية الداخلية.
وقد ورد يف الكتاب الأبي�ض للعام � 2017أن تطوير كوريا ال�شمالية لقدراتها النووية
وال�صاروخية �أ�صبح ي�شكّل م�ستوى جديد ًا من التهديد وبالتايل فهو يحدد خطوات
واجب �إتخاذها لإن�شاء قدرات دفاع �صاروخي بال�ستي.
�إجمايل القوى العاملة( 225,232 :العام املايل .)2018
القوات �شبه الع�سكرية 12,671 :حر�س ال�سواحل (جنود وكالة ال�سالمة البحرية
�سابقاً).
اخلدمة الإلزامية :جميع القوات من املتطوعني.
ميزانية الدفاع 46 :مليار دوالر (ال�سنة املالية � )2018إ�ضافة �إىل  23.5مليار ين
�إ�ضافية على موازنة  2017لربنامج الدفاع ال�صاروخي.
املوجودات الف�ضائية� 8 :سواتل مُراقبة يف املدار  IGSيجري �رشاء �ساتل للت�صوير
الب�رصي بجودة عالية جيو �آي  .2وقد جرى �إطالق �أوّل �ساتل متخ�ص�ص يف التوا�صل
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اليابان

نظام الدفاع اجلوّي اجلديد � Type 11 SR-SAMسلّم للقوات اليابانية للحلول مكان
النظام القدمي Type 81

الع�سكري  DSN - 2كرياميكي  2يف كانون الثاين/يناير  2017على �صاروخ ،H-11A
�سيليه إ�ط�لاق �إثنني �آخ��ري��ن يف  2020 - 2018لتح ّل حمل ال�سواتل التجارية التي يت ّم
الإعتماد عليها حالياً.

القوات الربية (قوة الدفاع الذاتي الربية):

العديد� 158,909 :إ�ضافة اىل  8075يف االحتياط.املت�أهب (يف نهاية العام املايل .)2018
التنظيم العام( :م�ؤقت� ،أنظر املالحظة)
رئي�س الأركان
مكتب اركان القوات الربية
قيادة عن�رص بري
 5جيو�ش هي :ال�شمايل ,ال�رشقي ال�شمايل ,ال�رشقي ,الأو�سط ,الغربي .تت�ألف من:
اجلي�ش ال�شمايل :الفرقة الثانية اللواء اخلام�س ،اللواء  ،11جمموعة دبابات ،لواء
مدفعية ميدان ،لواء م/ط وحدة هند�سة.
اجلي�ش ال�شمايل ال�شرقي :الفرقة ال�ساد�سة ،الفرقة التا�سعة ،ل��واء مُ�شرتك،
جمموعة مدفعية ميدان ،جمموعة م/ط اخلام�سة ،لواء الهند�سة الثاين.
اجلي�ش ال�شرقي :الفرقة الأوىل ،لواء امل�شاة الثاين ع�رش ،جمموعة م/ط الثانية،
لواء الهند�سة و لواء التدريب االول.
اجلي�ش الأو�سط :الفرقة الثالثة ،الفرقة العا�رشة ،ل��واءا امل�شاة الثالث ع�رش
والرابع ع�رش ،جمموعة م/ط الثامنة ،لواء الهند�سة الرابع ،لواء م�شرتك.
اجلي�ش الغربي :الفرقة الرابعة ،الفرقة الثامنة ،لواء مُ�شاة�(،أنظر املالحظة) لواء
انت�شار �رسيع برمائي ( أ�ن�ظ��ر امالحظة) وح��دة مدفعية م�ي��دان ،ل��واء م/ط ،لواء
الهند�سة و فوج امل ُ�شاة الغربي.
قوة اجلاهزية املركزية تت�ألف من:
الفرقة املدرعة ال�سابعة
اللواء املحمول جو ًا االول
اللواء الطوافات االوىل
فوج اجلاهزية املركزي
وحدة الدفاع �ضد �آثار ا�سلحة الدمار ال�شامل (النووية و الكيميائية و البيولوجية).
جمموعة العمليات اخلا�صة
وحدات ب�أمرة �أركان القوات الربية:
لواء الإ�شارة
قيادة الأبحاث والتطوير للقوات الربية
قيادة ادارة العتاد للقوات الربية
مالحظة� :سجري تنفيذ عملية إ�ع��ادة تنظيم وا�سعة النطاق جلعل اجلي�ش الياباين
�أكرث حركية ومالءمة لعمليات مُ�شرتكة مع �صفوف القوات امل�سلّحة ا أُلخ��رى .جرى
تفعيل قيادة عن�رص بري يف �آذار/مار�س  2018مركزه �أ�ساكا لتوحيد القيادة مبا يخ�ص
اجليو�ش الإقليمية اخلم�سة� .سيتم �إن�شاء «نواة» �إنت�شار �رسيع لتت�ضمن  3فرق عالية
اجلهوزية و � 4ألوية عالية اجلهوزية ،وفرقة مدرعة ،ول��واء ًا متحرك ًا ج��و ًا (مب��ا فيه
وح��دات قوات خا�صة) ،ول��واء طوافات ،ول��واء ًا برمائي ًا جديد ًا (مُ�شاة بحرية) .كما
يجري �إن�شاء قوة دفاع جوي جنوبي غربي.
املعدات:
دبابات القتال الرئي�سية :نحو  + 52 : 400تايب  280 ,10تايب .90
عربات القتال وناقالت اجلند املدرعة +100 :تايب  30 ,89تايب  ,60و 340تايب
 ,73و� 100سيارة مدرعة لال�ست�شكاف تايب  260 ,87تايب  + 180 ,82تايب + 4 ،96
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بو�شما�سرت.
املدفعية 400 :مدفع وراجمة طراز  FH-70عـ  155ملم مقطور (انظر املالحظة),
تايب  75ذاتي احلركة عـ  155ملم 20 ,تايب  99عـ  155ملم ذاتي احلركة M110 ,عـ 203
ملم ذاتي احلركة.
مدافع الهاون 107 :ملم 120 ,ملـــم ,تايب  96عـ  120ملم ذاتي احلركة.
راجمات ال�صواريخ :تايب  75عـ  130ملم.
مدافع عدمية االرتداد 100 :تايب  60عـ  106ملم.
مدافع م/د :كارل غو�ستاف ,بانزر فاو�ست .3 -
�صواريخ م/د :نحو  160تايب  ,64نحو  250تايب  ,79تاو.
مدافع م/ط :نحو  30عـ  35ملم ثنائي + 60 ,تايب  87ذاتي احلركة موجه بالرادار
(املجموع املخطط له نحو  200مدفع).
�صواريخ م/ط :تايب  11و  81ق�صري املدى (�أنظر املالحظة) 520 ,هوك املح�سن,
� 270ستينغر.CHU-SAM ،
مالحظة� :ستت�ضمن عملية �إعادة التنظيم ،كما ف ُّ�صلت �أعاله� ،سحب كمية كبرية من
املعدات الثقيلة .ولن يبقى يف اخلدمة �أكرث من  300دبابة وعدد مماثل من قِطع املدفعية.
و�ستجهز فرق و�ألوية الإنت�شارال�رسيع اجلديدة بعربات جديدة  8x8تايب �( 16سيتم
طلب  16عربة مبوجب م��وازن��ة  .)2018و�ستحل �أنظمة ��ش��وراد تايب  11على نحو
تدريجي حمل تايب .81
طريان اجلي�ش:
 6ا�ســـراب ارتبــاط تت�ألف من  + 4طائرات  ,LR-2و + 165طوافة . OH 6D
 6ا�رساب طوافات هجومية ت�ضم  88كوبرا  .AH-1Sو 12طوافات �أبات�شي AH-
.64DJP
� 19ســـرب طوافــــات نقـــل ت�ضم  ,CH-47J 48طوافتي  ,KV-107IIونحو 20
طوافة  UH-1H/J،03طوافة  UH-60JAبالكهوك (يجري الت�سليم)EC.225 3 ،
�سوبر بوما (لنقل ال�شخ�صيات).
مالحظة :خطط ل�رشاء  17طائرة/طوافة �أو�سربي لدعم اللواء الربمائي اجلديد.
وحتت الطلب جمموعة �أوىل من  4+4طائرات و�سيجري الت�سليم يف منت�صف .2018
ومت �إختيار ت�صميم طوافة بيل/فوجي  UH-Xامل�ستند اىل بيل  412EPIلتحل حمل
الأ�سطول احلايل من طوافات  UH-1Jعلى نحو تدريجي وخطط ل�رشاء  150طوافة يف
.2021
الدفاع ال�ساحلي :تدير قوات الدفاع الذاتي الربية موجودات الدفاع ال�ساحلي,
وتت�ضمن 18 + 48نظام تايب ( SSM-1) 88املركّب كل منها على عربة حتمل وحدات
�إطالق من  6خاليا .و�سيتم احل�صول على النظام تايب  12اجلديد ( 9بطاريات) لتحل
حمل تايب .88

البحرية (قوة الدفاع الذاتي البحرية)

العديد( 45,360 :ي�شمل  11,000يف طريان البحرية) (نهاية العام املايل .)2018
التنظيم العام :يتوزّع الأ�سطول الياباين على  5مناطق �إقليمية هي :يوكو�سوكا,
�سا�سيبو ,ك ��وري� ,أوم�ي�ن��ات��و ,م��اي��زورو .ك��ل منطقة م�س�ؤولة ع��ن مهمات االدارة
والتدريب واالت�صاالت .تنتظم موجوداتها العمالنية يف قوة مواكبة الأ�سطول (تت�ألف
من  4ا�سيطيالت) ,القوة اجلوية للأ�سطول ,وقوة غوا�صات الأ�سطول ,وقوة حرب
الألغام .ثم هناك قيادة البحث والتطوير للأ�سطول ,وقيادة ر�سم قاع املحيط ,وقيادة
ا�ستخبارات الأ�سطول ,وقيادة التدريب اجل��وي ,وقيادة االت�صاالت ,وقيادة املواد
اخلا�صة بالبحرية.
مالحظة:
�سيُعاد تنظيم �أ�سطول �سفن ال�سطح يف � 4أ�سيطيالت م��دم��رات (8ف ��رق) ،م��ع ما

�أول �سفينة مواكبة متع ّددة الأدوار فئة «� »Fy18ستُ�سلّم للقوات البحرية اليابانية
 JMSDEخالل العام 2019
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اليابان
جمموعه  54مدمرة� .سيت ّم �إن�شاء فرقة �ساد�سة من الغوا�صات.
الأ�سطول:
حامالت الطوافات:
 2فئة ايزومو 2 - .فئة هيوغا.
املدمرات امل�سلحة ب�صواريخ موجّ هة:
 2فئة �أتاغو  4 - .فئة كونغو 2 - .فئة هاتاكازي.
املدمرات التقليدية:
 1 + 1فئة �أ�سا�شي.
 4فئة �أكيزوكي (انظر املالحظة).
 5فئة تاكانامي 9 - .فئة مورا�سام 8 - .فئة ا�ساجريي 9 - .فئة هات�سويوكي.
الفرقاطات:
 6فئة ابوكوما.
الغوا�صات:
 )2 +( 3+9فئة �سوريو.
 11فئة �أويا�شيو(واحدة للتدريب).
 1فئة �آرو�شيو.
قوات حرب االلغام:
�سفينتا دعم فئة �أوراغا.
� 2+1سفن دعم فئة �أوايج (�أنظر املالحظة).
 3كا�سحات فئة ياياما (�أنظر املالحظة).
 9كا�سحات�/صائدات فئة �أواجيما.
كا�سحتان �ساحليتان فئة هات�سو�شيما.
 12كا�سحة �ساحلية فئة �سوغا�شيما.
القوات اخلفيفة:
 6زوارق �صواريخ فئة هايابو�سا.
القوات الربمائية:
� 3سفن نقل متعددة الأغرا�ض فئة �أو�سومي.
 2فئة  I - Go. - 2فئة يورا.
قرابة  50زورق انزال �أ�صغر حجماً.
مالحظة:
تدعو خطة بناء �إىل حيازة مدمرتني �إ�ضافيتني فئة �أتاغو ،وقد �ألغيت خطط �سابقة
كحيازة مدمرات فئة �أ�سا�شي و�أواي��ج .وعو�ض ًا عن ذلك �سيجري طلب �أول �سفينتني
للمواكبة متعددة املهام ( )30DXبحمولة  3,900طن جمهزة بقدرات حربية .و�ستح ّل
هذه ال�سفن حمل �أ�ساجريي و�أبوكوما �س تدريجياً.
طريان البحرية (�سالح جو الأ�سطول):
� 7أجنحة جوية تت�ألف مما ي�أتي:
 5أ���سراب للدورية البحرية تت�ألف من طائرات �أوري��ون  ,P-3Cو 4وح��دات خدمة
للقواعد تت�ألف من طوافـــــات .UH-60J
� 5أ�رساب طوافات م�ضادة للغوا�صات تت�ألف مــــــن �سـي هوك .SH-60J
� 4أ�رساب بحث و�إنقــــاذ بطوافات  US-1Aو US-2 ، 381طوافة .UH - 60J
�رسب لالرتباط يت�ألف من طائـــــــرات لريجــــت .U-36A
�رسب نقل ي�ضم  4طائرات ( YS - 11للتدريب �أي�ضاً).
�رسب �إ�ستخبار�/إ�شارة/حرب �إلكرتونية يت�ألف من  5طائـــرات  ,EP-3Cوطائرة
.UP-3C
�رسب طوافات م�ضادة للألغام البحرية يت�ألــــف من 11طوافة . MCH -101
� 6أ��سراب للتدريب ومهمات �أخ��رى تت�ألف من  26كينــغ اير  C90, 9طوافات OH-
 .6Dو 15طوافة .TH-135
مالحظة :تدخل طائرة الدورية البحرية/مكافحة الغوا�صات كاوا�ساكيP - 1
 MP/ASWاخلدمة لتحل مكان طائرات ( P - 3خطط لعدد �إجمايل بـ 70طائرة).
يجري �إنتاج  50طائرة � SH-60Kسيهوك.
و�ضعت خطط لإنتقاء و�رشاء طوافات م�ضادة للغوا�صات جديدة و�أعلن عن درا�سة
برنامج لتقييم حتويل حامالت طوافات �إيزومو لت�شغيل طائرات �ستوفل . F-35B
�أهم القواعد البحرية :كيور ,ميزورو ,يوكو�سوكا ,اوميناتو� ,سا�سيبو.
�أهم قواعد طريان البحرية :ات�سوغي ,هات�شينوهي ,ايواكوين ,كانويا ,ماتزورو،
ناها ،اوزوكي ,اوميناتو ,اومورا� ,شيموفيو�سا ,تاتيياما ,توكو�شيما.
حر�س ال�سواحل:
العديد.)2015( 12,571 :
الأ�سطول:
قِطَ ع الدورية:
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 13من نوع  PLH ، 83من نوع  PL، 93من نوع PM، 72من نوع  SP، 5من نوع. FL
زوارق الدورية:
 60من نوع  PC، 071من نوع  CL، 4من نوع .FM
الطريان:
 27طائرة (�أنواع خمتلفة) و  48طوافة (�أنواع خمتلفة).
مالحظة :مت اختيار طائرة دا�سولت فالكون  2000لال�ستطالع البحري لربنامج
لتو�سعة الأ�سطول .قيد الطلب طوافتا � HH225إ�ضافيتان يف  2020لتكمل  7طائرات
موجودة حالي ًا يف اخلدمة.

�سالح اجلو

(قوة الدفاع الذاتي اجلوية)
العديد( 46,936 :يف نهاية العام املايل .)2018
التنظيم العام( :م�ؤقت� ،أنظر املالحظة)
 4قيادات رئي�سية :قيادة الدفاع اجلوي ,قيادة الدعم اجلوي ,قيادة التدريب .قيادة
التطوير والتجارب .قيادة املواد حتت الأمرة املبا�رشة لرئي�س �أركان �سالح اجلو.
تتفرع عن قيادة الدفاع اجلوي قيادات �إقليمية هي :قوة الدفاع اجلوي ال�شمالية,
قوة الدفاع اجلوي الو�سطى ,قوة الدفاع اجلوي الغربية ,الفرقة اجلوية اجلنوبية
الغربية املختلطة ,جمموعة اال�ستطالع التكتيكي.
ال (280
مالحظة :تدعو اخلطط احلالية �إىل هيكل م�ستقبلي يعتمد على � 13رسب ًا مقات ً
طائرة) و� 3أ��س�راب طائرات ا إلن��ذار املبكر وال�سيطرة  ,و�رسبني للتزويد اجل��وي.
ومن يطر�أ �أيّ تغيري على أ���سراب النقل .و�سيجري �إن�شاء �رسب �إ�ضايف للإنذار املبكر
وال�سيطرة من  4طائرات �سيكون مركزها يف �أوكيناوا لتغطي املناطق اجلنوبية.
املعدات:
طائرات القتال� 12 :رسب ًا للقتال /اعرتا�ض�:رسبان جمهزان بطائرات ف EJ 4 -
فانتوم �( 2 -ست�صبح واحدة يف �سنة املالية � 7 ,)2018أ��سراب ت�ستخدم طائرات ف -
 15CJوف  , 15DJ -و � 3أ��سراب تت�ألف من طائرات  F - 2و�رسب يت�ألف من F-35A
(قيد الإن�شاء) �ســـــــــرب ا�ستطالع جمهــــز بطائرات فانتــــوم .F - 4E/EJ
النقل� 3 :أ�رساب ت�ضم هـريكوليز ,C-130Hوطوافات ( CH-47Jت�ستعمل �أي�ض ًا
للبحث والإنقاذ).
طائرات االنذار املبكر� :رسب واح��د ي�ضم  13طائرة هوك �آي � .E-2Cرسب من
طائرات �أواك�س �(.E-767أنظر املالحظة).
طائرات التزويد اجلوي� :رسب يت�ألف من  4طائرات �( .KC-767أنظر املالحظة).
طائرات الإ�ستخبار الإلكرتوين/احلرب الإلكرتونية� :ســرب ي�ضــــــم طائرات
(YS-11, 1-C,U-125للتعيري).
طائرات البحث والإنقاذ :جناح انقاذ جوي ي�ضـــــم و( UH-60, J74-HCهــــــي
نف�سهــــــا الطائــرات املدرجــــة يف بــاب النقـــل)�( U-125A ,أنظر املالحظة).
طائرات التدريب 10 :ا�رساب ت�ضم  ،T-2،3-Tف .DJ51، T-4 -
طائرات الإرتباط :طائرات ( U-4غالف �سرتمي .)4
الدفاع اجلوي  6 :جمموعات باتريوت تت�ألف من  24بطارية �( PAC-2/-3أنظر
املالحظة) 63 ,تايب  396 ,81تايب  ,91فولكان.
جممــل املعـــدات :طائرات القتال 201 :طائرات  F-15J/DJ, 76ف -4EJ, 28
ف . 2A/B -
اال�ستطالع 22:طائرة RF-4E/EJ؛
الإن��ذار املبكر وال�سيطرة 13 :طائرة  E-2C, 4طائرات E-767؛ التدريـــــب:
 25طائـرة  T-3, 802طائرات  T-4, 31طائرة T-400؛ النقــــــل 26 :طائرة C-1,
 31طائرة  YS-11, 61طائرة  C-130H, 6طائرات ،KC-130طائرتا  16 ,747طوافة
CH-47J؛
البحث واالنقاذ U-125A 22, 63 :طوافة ( UH-60Jانظر املالحظة).
نقـــل عام وتعيري 5 :طائـــرات  U-4, 3طائرات .U-125
مالحظة� :سيتم ��ش�راء  42امل�ق��ات�ل��ة ف 35A -اليتنينغ -2مب�ج�م��وع��ات �سنوية
ال�ستبدال طائرات . F-4EJحتت الطلب طائرتا �إنذار مبكر  E-2Dهوك �آي متطورة
على �أن ت�سلّم يف  ،2018وخطط ب�ش�أن �إثنتني �إ�ضافيتني .وحتت الطلب � 3أنظمة طائرات
م�سيرّ ة غلوبال هوك فئة  .RQ-4جرى تقييم خيارات لتطوير �أو �رشاء جيل جديد من
الطائرات امل ُقاتلة .واختريت طائرة بوينغ  KC-46Aكطائرة �صهريج وقيد الطلب
�أول طائرة وخطط ب�ش�أن  3طائرات �إ�ضافية .متت املوافقة على �رشاء نظامي �أ�شور
.AEGIS
قواعد جوية رئي�سية� :شيتوز ,هامامات�سو ,هوفو ,اروم��ا ,كوماكي ,كومات�سو,
مي�ساوا ,ناها (اوك�ي�ن��اوا) ,ت�سويكي ,ا�شيا ,كا�سوغا ,غيفو ,مات�سو�شيما ,ميهو,
مي�ساوا ,نيغاتا ,نيوتاربارو� ,شيزوهاما.
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جنوب �أفريقيا

�أفـريقـيـــــــا

(�ساحل العاج)
كينيا

جنوب أ�فريقيا
كوت ديفوار

جنوب افريقيا

وزيرة الدفاع:
ر�أ�س الدولة ورئي�س
نو�سي�سيوي نولوتاندو
احلكومة:
الرئي�س �سرييل رامافوزا مابي�سا  -نكاكوال

رئي�س قوات الدفاع
الوطني :اجلرنال
�سويل �شوك
Ministry of Defence
Private Bag X247
Pretoria 0001
South Africa
Tel: +27- 12- 3556990
Fax: +27 -12 -3556134

بيانات عامة
اال�سم الر�سمي :جمهورية جنوب �أفريقيا (.)Republic of South Africa
امل�ساحة 1,219,090 :كلم ,2جزيرة الأمري �إدوارد 47 :كلم ,2جزيرة ماريون298 :
كلم.2
ال�سواحل 2968 :كلم.
املطالب البحرية :املياه الإقليمية  22كلم ,املنطقة االقت�صادية احل�رصية  370كلم,
اجلرف القاري  200م �أو حتى عمق اال�ستغالل.
ال�سكان 60 :مليون ن�سمة (تقديرات متوز/يوليو )2021؛ معدل النمو ال�سنوي
( %0.99تقديرات  .)2017الأفارقة ال�سود %80.2؛ البي�ض ,%8.4امللوّنون ،%8.8
الهنود الآ�سيويون .%2.5
اللغة 11 :لغة ر�سمية.
ن�سبة املتعلمني.% 94.3 :

نيجرييا

تن�سيق وت�سهيل م�سودة مراجعة �سيا�سة الدفاع الوطني ،مبا يتما�شى مع التحديات
والفر�ص التي يطرحها القرن 21ـ �سواء يف جمتمع التنمية اجلنوب �أفريقية ()SADC
�أو يف العامل ،مع النظر �إىل دور القوات امل�سلّحة يف تطوير الأمة �إزاء الكثري من التحديات
التنموية واالجتماعية.
و كُ�شف عن م�سودة املراجعة يف ني�سان�/أبريل  ،2012ووُزعت م�سودة ثانية منقحة
يف �أوائل ت�رشين الثاين  /نوفمرب  .2012و يُتوقع �أن تُ�سفر هذه العملية يف  10ني�سان/
�أبريل  2013عن ن�رش كتاب ابي�ض للدفاع يكون يف �صيغته النهائية يف امل�ستقبل القريب.
وقد وافقت احلكومة على هذه املراجعة يف �آذار  2014وبالتايل متت املوافقة عليها من قبل
جمل�س النواب.
تهدف ه��ذه املراجعة �إىل �إن�شاء ق��وة م��ت��وازن��ة ،مرنة وحديثة ت�ستخدم
التقنيات املتطورة متا�شي ًا مع الطبيعة امل ُتغايرة لعمل قوات الدفاع عاملياً .وعلى نطاق
�أو���س��ع ،تهدف املراجعة مُ�ستقب ًال �إىل �إع��ادة تقييم التفوي�ض امل ُعطى �إىل ق��وة الدفاع
ونطاق عملها وهيكلتها وجتهيزها.
وتث�شري املراجعة �إىل تدنيّ مُ�ستوى ق��درات قوة الدفاع نتيجة لعدم كفاية املوازنة
املخ�ص�صة لها .وبالتايل على قوة الدفاع �أن تعمل يف ال�سنوات املقبلة على تعزيز قدرتها
على الر ّد واحلماية واحلفاظ على ال�سلم وعلى القتال.
على نحو مماثل ،يجب رفع مُ�ستوى الأم��ن البحري والدفاع الإل��ك�تروين .ويف هذا
ال�سياق ،يتطلع ق�سم الدفاع �إىل و�ضع برنامج لتطوير الدفاع ميتد على ع�رشين عام ًا
وينق�سم �إىل �أربعة �أطر ا�سرتاتيجية متو�سطة املدى ( )MTSFوتقدّم مراجعة �سيا�سة
الدفاع �أي�ض ًا تقرير ًا وا�ضح ًا عن كيفية م�ساهمة قوة الدفاع الوطني اجلنوب �أفريقي يف
النمو االقت�صادي  -االجتماعي ال�شامل يف حال ّمت توفري التمويل والتطوير والتطبيق
املنا�سبة ل�سيا�ستها.
القوى الب�شرية العاملة( 77,500 :تقديرات مار�س .)2017
اخلدمة الإلزامية :ال وجود لها ,القوات كلها من املحرتفني.
ميزانية الدفاع 48.4 :مليار راند (قرابة  4.0مليارات دوالر) ( لل�سنة ال�رضيبية
.)2018/2019

القوات الربية

العديد( 40,215 :الرقم احلقيقي بنهاية �آذار /مار�س .)2016
التنظيم العام :مكتب اجلي�ش (جزء من وزارة الدفاع) مع  3مديريات رئي�سية.
وي�رشف هذا املكتب على:
 مقري قيادتي لواءين؛ -مقر ت�شكيل م�شاة اجلي�ش :كتيبتا م�شاة ميكانيكيتان 3 ,كتائب م�شاة م�ؤللة ,كتيبة

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 739.2 :مليار دوالر (تقديرات  ,)2016دخـل الفــرد 13,300
دوالر ,معدل النمو احلقيقي ( % 0.3تقديرات .)2016
امليزان التجاري :الواردات  74.17مليارات دوالر ,ال�صادرات  75.16ملياردوالر
( تقديرات .) 2016
امليزانية :الإي���رادات  79.42مليار دوالر ,النفقات 89.5مليار دوالر (تقديرات
.)2016

الدفاع

التنظيم العام :وفق ًا للد�ستور ,رئي�س اجلمهورية هو القائد الأعلى لقوة الدفاع
الوطني اجلنوب �إفريقية ( ,)SANDFوهو امل�س�ؤول عن تعيني رئي�س لهذه القوة.
�أًُن�شئت يف �آب �/أغ�سط�س  2011جلنة ملراجعة �ش�ؤون الدفاع مكوّنة من  14ع�ضواً.
و�ستقوم هذه اللجنة بالنظر يف �سيا�سة القوات امل�سلحة العامة وتقدمي امل�ساعدة يف �إن�شاء
الدفاعية  /دليل الدفاع العاملي 2021
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ح�صلت �شركة «دامن  »Damenعلى عقد من وكالة الت�سلّح الدفاعي من جنوب �أفريقيا لبناء ثالث �سفن دورية قرب ال�شواطىء

م�شاة متخ�ص�صة (�سيتم �إلغا�ؤها) ,مدر�سة م�شاة 10 ,كتائب م�شاة خفيفة.
 مقر ت�شكيل مدفعية اجلي�ش :مدر�سة املدفعية� 4 ,أف���واج مدفعية ,مركز تعبئةاملدفعية.
 مقر ت�شكيل مدفعية الدفاع اجل��وي :مدر�سة مدفعية الدفاع اجل��وي� 10 ,أف��واجم/ط.
 مقر ت�شكيل دروع اجلي�ش :مدر�سة ال���دروع� 4,أف���واج دب��اب��ات� ,شاحنات لنقلالدبابات.
 مقر ت�شكيل هند�سة اجلي�ش :مدر�سة املهند�سني ,فوجا مهند�سني ميدانيني,فوجمهند�سي بناء 35 ،ف��وج مهند�سي دع��م� 4 ،أف���واج م�سح ور�سم خ��رائ��ط ,ف��وج طباعة
ع�سكرية.
 مقر ت�شكيل ا���س��ت��خ��ب��ارات اجل��ي�����ش :م��در���س��ة اال���س��ت��خ��ب��ارات التكتيكية ,فوجا�ستخبارات تكتيكية.
 مقر ت�شكيل تدريب اجلي�ش :كلية اجلي�ش ,مركز اجلي�ش الريا�ضي ,مركز التدريبالقتايل.
 مقر ت�شكيل دعم اجلي�ش 14 :قاعدة دعم عام حر�س وطني فخري ,و 101ور�شة عملميدانية 16 ،وحدة �صيانة ،و  17وحدة �صيانة.
املعدات:
دبابات القتال الرئي�سية 170 :دبــابة �أُوليفانت �( ,1A/1BSسنتوريون معدلة).
ال�سيارات املدرعة� 114 :سيارة رويكات 53 ,عربة راتل  ZT3-مدمرة للدبابات.
ناقالت اجلند 550 :راتل  III, 370كا�سبري 440 ,مامبا.
املدفعية 45 :مدفع  G5مقطور عـ  155ملم 43 ,مدفع  G6ذاتي احلركة عـ  155ملم.
مدافع عدمية االرتداد 171 :مدفع ًا عـ  106ملم.
مدافع الهاون 25 :عـ  120ملم.
راجمات ال�صواريخ 25 :عـ  127ملم باتلري.
مدافع ميالن  ADT ATGWمطلوبة
�صواريخ م/ط 54 :كاكتو�س (كروتال)� 8 .ستار �سرتايك .LMLs
مالحظة :طُ لبت  238عربة م�شاة قتالية بادجر  8X8لتحل حمل عربات الراتل ,خالل
فرتة � 10أعوام .وقيد الطلب وحدات الدفاع اجلوي �سكاي �شيلد ل�صد النريان.

البحرية

العديد( 7,575 :الرقم احلقيقي عام  2016ي�شمل املوظفني املدنيني).
الأ�سطول:
الفرقاطات:
 4فئة �أماتوال (ت�صميم ميكو � A-200سان)
الغوا�صات:
 3فئة مانتا تي�سي (طراز )1400/209
القوات اخلفيفة:
 3زوارق مراقبة (دورية)فئة «ووريور»(حولت اىل حاملة �صواريخ .)FAC
قوات حرب االلغام:
 4كا�سحات �ألغام فئة ريفر.
ال�سفن امل�ساعدة الرئي�سية� :سفينة م�سح هيدروغرايف (بروتيا).
مالحظةّ :مت تعميم طلب عرو�ضات يف �أواخر العام  2014من  3قطع  62م �سفن دورية
عمالنية ذات املهام املتعددة ( )MOPVالطلب الإجمايل  8 - 6قطع) لتح ّل مكان �سفن
فئة ووريور ل�رسب الرد البحري ،كما ت�ضمن طلب العرو�ضات جمموعة �أوىل من � 3سفن
دوريات قريبة من ال�شاطىء  45م,
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مالحظة :يكلّف ��سرب ال��رد البحري ,بعمليات حفظ �سالم ومكافحة الإره���اب,
وتقدمي م�ساعدات و�إنقاذ و�إن�سانية.

�سالح اجلو

العديد(10,443 :الرقم احلقيقي عام مار�س �/آذار  2016ي�شمل املوظفني املدنيني).
التنظيم العام:
ط��ائ��ـ��رات القتـال��� :س��ـ��رب م��ق��ـ��ـ��ات�لات ي��ع��اد جت��ه��ي��زه ب��ـ  9ط���ائ���رات غ��ري��ب�ين ,D
و  17غريبني . C
طائــرات الدوريــة البحرية� :رسب ثنائي املهمات م�ؤلف من  3طائرات C-47 TP
و 5طائرات ( C-47TPMللنقل واملهمات اخلا�صة).
طائـــرات النقــل� 4 :أ��سراب� :سـ ــرب م ــن  9طائرات � ,C-130BZســرب  3كينغ
�إير  ,200طائـرة كينغ �إير  300وطــائرة طراز  PC-12و 9طائرات  C-208كارافان
و 3طائرات طراز � ,C-212رسب لنقل �شخ�صـيات مهـمة من طائرة بوينغ ,737BBJو
طائرة فالكون  ،900وطائرتي فالكون  50وطائرتي �سي�سنا �ستاي�شن .550
الطوافات� 3 :أ��سراب :نقل خمتلطة ,م�ؤلفة من � 36أوريك�س 6 ,طوافات BK-117,
 62طوافة  ,A109LUHو  11طوافة  AH - 2رويفالك.
طائرات التدريب :مدر�سة طريان مركزية فيها  35طائرة � PC-7MK IIأ�سرتا ,و24
هوك � .رسب طوافات تدريب م�ؤلف من  9طوافات �أوريك�س.
الدفاع الأر�ضي :ال��رادارات :مركزان للمراقبة ,راداران متحركان بعيدا املدى,
راداران ثابتان 4 ,رادارات تكتيكية متحركة� 12 ,رسب حماية.
املوجودات الف�ضائية :يت�ضمّن م�رشوع فلوت (� )Project Fluteإط�لاق قمر
ا�صطناعي من ط��راز ( SARرادار ذو الفتحة اال�صطناعية) م�ستند ًا على الت�صميم
الرو�سي  KONDOR - Eلأهداف مراقبة وا�ستخبارات ع�سكرية.
وقد ّمت و�ضع قمر ا�صطناعي مماثل يف مداره بوا�سطة �صاروخ �سرتيال رو�سي �أطلق
من كازاخ�ستان يف ا كانون الأول � .2014إال �أن��ه ال يوجد دليل على عالقة ه��ذا القمر
اال�صطناعي مب�رشوع فلوت.
�أه��م ال��ق��واع��د اجل��وي��ة :دورب�����ان ,ب��ل��وم ����س�ب�روت� ,أُوف����رب��ي�رغ ,لينجبا وي��غ,
هود�سربوت ,ماخادو ،ووتر كلوف واي �ستريبالت وبورت �إليزابيث.
مالحظةّ :مت و�ضع �صيغة طلب ل�سفينة دورية بحرية وطائرة نقل خفيفة .
م�صلحة ال�صحة الع�سكرية:
العديد.8,146 :
التنظيم :مكتب جراحة عامة وعدد من ت�شكيالت ال�صحة الع�سكرية.

�صمّمت جمموعة باراماونت  Paramountوطوّرت طائرة الإ�ستطالع اخلفيف
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كوت ديفوار  -كينيا

كوت ديفوار

ر�أ�س الدولة:
احل�سن وتارا

(�ساحل العاج)

رئي�س الوزراء:
باتريك ا�شي
وزارة الدفاع:

رئي�س الأركان العامة:
اجلرنال ال�سينا دومبيا

وزير منتدب للرئا�سة
وامل�س�ؤول عن الدفاع
الوطني :تينه براهيما
وتارا
Ministry of Defence
Bvld Nangui Abrogoua
P.O Box V-11
Abidjan
Côte d´Ivoire
Tel: +225 320288
Telex: 22855

بيانات عامة

اال�سم الر�سمي :جمهوريــة كوت ديفوار(.)Republic of Côte d´Ivoire
امل�ساحة 322,460 :كلم� %13 ,2أرا� ٍ��ض زراعية %9 ,م��روج وم��راعٍ  %26 ,غابات
و�أحراج� %52 ,أنواع �أخرى.
ال�سواحل 515 :كلم.
املطالب البحرية :املياه الإقليمية 22 :كلم ,املنطقة االقت�صادية احل�رصية واجلرف
القاري  370كلم.
ال�سكان(25,070,000 :مت���وز/ي���ول���ي���و  ,)2018م��ع��دل النمو ال�سنوي % 1.84
(تقديرات  .) 2017مزيج من �أكرث من  60جمموعة �إثنية ,و�أهمها� :أغني ,باوويل (,)%23
بيتي (� ,)%18سينوفو ( ,)%15مالينكي ( ,)%11ح��وايل مليوين �أفريقي �أجنبي,
معظمهم بوركينابي ,حوايل  130,000 - 330,000من غري الأفارقة.
الدين %60 :م�سلمون %22 ,م�سيحيون %18،معتقدات حملية.
اللغة :الفرن�سية (ر�سمية) ,و�أكرث من  60لهجة حملية ,الديوال اللغة الأكرث انت�شاراً.
ن�سبة املتعلمني. %43.1 :

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلّي 87.8 :مليار دوالر (تقديرات  ,)2016معدل دخل الفرد 3,600
دوالر ,معدل النمو احلقيقي( % 7.5تقديرات .)2015
امليزان التجاري :ال��واردات  8.524مليار دوالر ,ال�صادرات  11.77مليار دوالر
(تقديرات .)2016
امليزانية :الإي���رادات  6.776مليار دوالر ,النفقات  8.17مليار دوالر (تقديرات
.)2016

كتيبة مدفعية م/ط.
جم��م��وع��ة ق���وات خ��ا���ص��ة حتت
قيادة رئي�س الأركان العامة.
املعدات:
الدبابات 5 :طراز AMX-13
خفيفة.
ال�سيارات املدرعة 14 :طراز
 M-3, 7طراز  ERC-90, 8طراز
عناصر من القوات الخاصة لشاطىء العاج خالل تمرين
 AML-60, 6طراز .AML-90
مُشترك مع القوات الخاصة الفرنسية في أبيدجان عام 2017
ناقالت اجلند 10 :طراز .VAB
املدفعية 4 :مدافع هاوتزر  M1950عـ  105ملم.
مدافع الهاون 81 :ملم 120 ,ملم.
مدافع م/ط 12 :مدفع ًا ثنائي ًا (مركبة على عربات مدرعة طراز  )VABعـ  20ملم 5 ,عـ
 40ملم 14 ,عـ  20ملم.
مدافع م/د� :سرتمي .89 -
مالحظة :تعترب جودة خدمة املعدات املذكورة �أعاله غري موثوقة �إىل حد بعيد.

البحرية

الأ�سطول:
 3زوارق دورية �إميريجن�س طراز .RPB33
زورقا �صواريخ هجوميان �رسيعان فئة الردنت (طراز باترا الفرن�سي).
 1زورق دورية طراز فيجيالنت.
�سفينة �إنزال طراز باترال.
 4لن�شات �رسيعة طراز RPB12
�أهم القواعد� :أبيدجان� ,سان بيدرو� ,سا�ساندرا ,تابو.

�سالح اجلو

ال تتوافر معلومات حديثة عن معدات �سالح اجلو.

كينيا

ر�أ�س الدولة
ورئي�س احلكومة والقائد
الأعلى للقوات امل�سلحة:
الرئي�س �أوهورو كنياتا

مقر وزارة الدفاع:

الدفاع

اخلدمة االلزامية� 6 :أ�شهر (انتقائية).
ميزانية الدفاع 870 :مليون دوالر (.)2017
القوات الربية
ت�شكل القوة الأ�سا�سية حامية �أبيدجان التي ت�ضم:
كتيبة م�شاة.
كتيبة مدرعة.
كتيبة مظليني/كوماندو�س.
كتيبة قيادة/دعم.
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وزي��رة الدولة للدفاع :رئي�س الأركان العامة:
اجلرنال روبرت
مونيكا جوما
كاريوكي كيبو�شي
Defence Headquarters
Ulinzi House
P.O.Box 40668
Nairobi
Kenya
Tel: +254- 2- 721100

بيانات عامة
اال�سم الر�سمي :جمهورية كينيا .)Jamhuri ya Kenya( Republic of Kenya
امل�ساحة 582,646 :كلم %4 ,2ارا� ٍ���ض زراع��ي��ة %7 ,م��روج وم����راعٍ  %4 ,غابات
واحراج� %85 ,أنواع اخرى.
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كينيا  -نيجرييا
ال�سواحل 536 :كلم.
املطالب البحرية :املياه الإقليمية  22كلم ,املنطقة االقت�صادية احل�رصية  370كلم،
اجلرف القاري 200 -م �أو حتى عمق الإ�ستغالل.
ال�سكان 51,390,000 :تقديرات متوز/يوليو  ,)2018معدل النمو ال�سنوي % 1.69
(تقديرات  %22 ,)2017كيكويو %14 ,لوهيا %13 ,ليو %12 ,كالينجن %11 ,كامبا,
 %6كي�سيل %6 ,مريو و� %1أوروبيون وعرب و�آ�سيويون.
الدين %82.5 :بروت�ستانت 47.4,كاثوليك %11.1 ،م�سلمون ,وال��ب��اق��ون من
معتقدات �أُخرى حمددة �أو غري حمددة.
اللغة :الإنكليزية وال�سواحلية (ر�سميتان) ,ولهجات قبلية خمتلفة.
ن�سبة املتعلمني.%78 :

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلّي 158.2 :مليار دوالر (تقديرات  ,)2016معدل دخل الفرد
 3,400دوالر ,معدل النمو احلقيقي( % 6تقديرات .)2016
امليزان التجاري :الواردات  13.64مليارات دوالر ,ال�صادرات 5.747مليار دوالر
(تقديرات .)2016
امليزانية :الإي���رادات  13.06مليار دوالر ,النفقات  17.94مليار دوالر (تقديرات
.)2016

الدفاع

و�ضعت خطط لإن�شاء قوة احتياط م�ؤلفة من
القوى الب�شرية العاملةِ .38,000 :
�ضباط متقاعدين.
القوات �شبه الع�سكرية 1,800 :وحدة خدمة عامة (�رشطة).
اخلدمة االلزامية :القوات كلها من املتطوعني.
ميزانية الدفاع 126.105 :مليون دوالر (موازنة .)2018-2017
مالحظة :يت ّم �إن�شاء قوة ت�أهب �رشق �أفريقية عديدها  5000فرد للمهام الإقليمية
مبوافقة من االحتاد الأفريقي.
القوات الربية
العديد.19,000 :
التنظيم العام:
لواء مدرع.
� 3ألوية م�شاة.
لواء مدفعية.
لواء هند�سة.
كتيبة جموقلة.
كتيبة دعم.
كتيبة نقل.
كتيبة مظليني/كوماندو�س.
كتيبة خيالة جوية.
كتيبة م/ط.
املعدات:
دب��اب��ات ال��ق��ت��ال الرئي�سية70 :
قوات الدفاع في كينيا خالل تمرين عسكري مع قوات
م��ن ط���راز  T - 72, 80فايكرز MK3
اإلتحاد األفريقي في الصوما ل عام 2017
(متقادمة).
ال�����س��ي��ارات امل���درع���ة��� 3 :ص�لاح
ال��دي��ن 16 ,ف�يري��ت 30 ,ط��ـ��ـ��راز  AML-90, 02ط ــراز ��� AML-60, 8ش��ورالن��د5 ,
�سارا�سني.
ناقالت اجلند 38 :طراز  UR-416, 8بانهارد  M3. 58عربة  BRM، 76عربة M-26
بوما 30 ،عربة .VN-4
املدفعية 25 :مدفع  2S7عـ  203ملم ذاتية احلركة ،عدد من مدافع نورا عـ  155ملم
ذاتية احلركة 48 ,مدفع ًا مقطور ًا عـ  122ملم 40 ,مدفع ًا خفيف ًا عـ  105ملم ,مدافع  L5عـ
 105ملم.
مدافع الهاون 20 :عـ  81ملم 8 ,عـ  120ملم.
مدافع م/د 56 :كارل غو�ستاف عـ  84ملم.
�صواريخ م/د� :سوينغ فاير ,ميالن.
مدافع م/ط 50 :مدفع  TCM-20عـ  20ملم.
�صواريخ م/ط :مي�سرتال� /أ�سبيك ,باك (.)BUK
طريان اجلي�ش (فر�سان اجلو) 4 :هاربني  Z9WAوحوايل  28طوافة هيوز 500MD
 ./M/ME/Dومن املتوقع �رشاء  12طوافة هجوم طراز .MD530F
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العديد.1,400 :
اال�سطول:
زورق دورية عمالنية من نوع جا�سريي.
زورقا دورية عمالنية من فئة �شوبافيو.
زورقان هجوميان كبريان من فئة نيايو.
 5زوارق دورية نوع � P101إ�سبانية �سابقاً.
زورق �إنزال عربات ميكانيكية.
�أهم القواعد الرئي�سية :مومبا�سا.

�سالح اجلو

العديد.2,500 :
التنظيم العام:
طائـرات القتال� :رسب م�ؤلف من  18طائرة .F-5E/F
ط��ائ��رات النقل�� :سرب��ان م���ؤل��ف��ان م��ن ط��ائ��رة ف��وك��ر 7 ,70ط��ائ��رات DHC-5D
بوفالو 21،طائرة  Y.12, 3طائرات دا�ش .8
طائرات التدريب 11 :طائرة توكانو.
الطـوافات :بوما  SA.330, 6طوافات  .IAR-330وح��وايل 17 - 12طوافة Mi -
 171، 6طوافات .UH-1H، AH-1Ss 3
�أهم القواعد :اليكيبيا ,مطار موي (نريوبي).
مالحظة :مت طلب ��شراء  3طائرات نقل ط��راز  C - 145من الفائ�ض لدى الواليات
املتحدة ،ويتوقع طلب  12لـ  3لونغزوورد ،وطائرتي  AT - 105للتدريب.

نيجرييا

ر�أ�س الدولة
ورئي�س احلكومة:
الرئي�س حممدو بُهاري

وزيرالدفاع:
ب�شري �صاحلي
ماغا�شي
وزارة الدفاع:

رئي�س �أركان
الدفاع:اجلرنال
لوكي �إيرابور

م�ست�شار الأمن
القومي :اجلرنال
املتقاعد باباغانا
مونغونو

Ministry of Defence
Ship House Olusegun Obasanjo Way,
Area 10
Abuja
Federal Capital Territory
Nigeria
Tel: +234(0)9- 2340534, - 2348975,
-2348970

بيانات عامة
اال�سم الر�سمي :جمهورية نيجرييا االحتادية (.)Federal Republic of Nigeria
امل�ساحة 923,768 :كلم� %34 ,2أرا� ٍ��ض زراعية %23 ,مروج وم��راعٍ  %15 ,غابات,
� %28أنواع �أخرى.
ال�سواحل 853 :كلم.
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نيجرييا
املطالب البحرية :املياه الإقليمية  22كلم ,املنطقة االقت�صادية احل�رصية  370كلم,
اجلرف القاري 200 -م �أو حتى عمق اال�ستغالل.
ال�سكان( 195,900,000 :تقديرات متوز/يوليو  ,)2018معدل النمو ال�سنوي 2.44
( %تقديرات  .)2016هناك �أكرث من  250جمموعة قبلية ,احلو�سا والفوالين يف ال�شمال,
يوروبا يف اجلنوب الغربي والأيبو�س يف اجلنوب ال�رشقي ي�شكلون  %65من ال�سكان.
الدين %50 :م�سلمون %45 ,م�سيحيون %5 ,يدينون مبعتقدات حملية.
اللغة :الإنكليزية (ر�سمية) ,الهو�سا ,ي��وروب��ا ,اي��ب��و ,ف��والين وع��دد م��ن اللغات
الأخرى ت�ستعمل �أي�ض ًا على نطاق وا�سع.
ن�سبة املتعلمني.%59.6 :

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 1.09 :مليار دوالر (تقديرات  ,)2016معدل دخل الفرد 5,900
دوالر ,معدل النمو احلقيقي ( % 1.6تقديرات .)2016
امليزان التجاري :ال���واردات 35.24مليار دوالر ,ال�����ص��ادرات 34.7مليار دوالر
(تقديرات .)2016
امليزانية :الإي���رادات  12.07مليار دوالر ,النفقات  23.22مليار دوالر (تقديرات
.)2016

الدفاع

متت يف كانون الثاين/يناير  2005املوافقة على �سيا�سة دف��اع حمدثة ت�شدد على
خ�ضوع اجلي�ش لل�سلطة املدنية.
ب��د�أت ر�سمي ًا عملية حتول �ضخمة يف منت�صف العام  .2008ومبوجب هذه العملية,
�ستف�صل �سرتاتيجية ع�سكرية وطنية ج��دي��دة م�س�ألة ن�رش ق���وات يف مهمات دف��اع
ّ
خارجية ,وعمليات �أمن داخلي ,وحفظ �سالم ,وم�ساعدة �إن�سانية يف حاالت طارئة من
كوارث طبيعية.
�أُن�شئت قوة مهمات م�شرتكة م�س�ؤولة عن عمليات مكافحة الإره��اب يف دلتا النيجر،
�إتفقت نيجرييا والكامريون على �إن�شاء ق��وات ع�سكرية للدورية وت��ب��ادل املعلومات
الإ�ستخبارية ملكافحة الت�شدّد يف �شبه جزيرة باكا�سي.
القوى الب�شرية العاملة :نحو .6,500
القوات �شبه الع�سكرية :ال�رشطة و�سلك الدفاع املدين.
تعمل هيئة �أم��ن بحري حتت �إ��شراف وزارة النقل ،وه��ي م��زودة ب�أ�سطول من 11
زورق دورية.
اخلدمة االلزامية� :إختياري.
ميزانية الدفاع :نحو  1.385مليون دوالر (ميزانية العام .)2017

القوات الربية

العديد(102,000 :تقديرات كانون الثاين/يناير .)2016
مالحظة� :أعلن عن خطة لزيادة اجلي�ش اىل  210,000جندي.
التنظيم العام:
 3فرق مدرعة (لواءان).
فرقتان ميكانيكيتان (لكل منهما لواء ميكانيكي و لواء م�ؤلل).
فرقتا م�شاة وكتيبة م/ط.
فرقة �أ�سلحة م�شرتكة ( .لواء م�ؤلل ،لواء برمائي ،وكتيبة جموقلة)
فرقة م�س�ؤوولة عن عمليات م�ضادة للإرهاب يف دلتا النيجر.
كتيبة حر�س.
املعدات:
دبابات القتال الرئي�سية 80 :دبابةفيكرز  MK3, 02دبابة  T-55, 61دبابة .T-72
ال�سيارات املدرعة 118 :طراز � AML-60/-90, 61صالح الدين 50 ,فوك�س75 ,
كا�سكافيل .EE-9
ناقالت اجلند� 12 :سارا�سني 70 ,بريانا 250 ,طراز 4K7FA, 76BL-TM, 451
عربة كوبرا.
املدفعــية 200 :مدفع  M-56عـ  105ملم 180 ,مدفــع  D-30و D-74عـ  122ملم,
 25مدفع  FH-77عـ  155ملم 130 ,ملم مقطـ ــور 25 ,مدفع باملاري ـ ــا عـ  155ملم ذاتي
احلركة.
مدافع الهاون 200 :مدفع عـ  81ملم.
مدافع م/ط 20 :ملم 40 ,ملم ZSU- 23- 4 ,ذاتي احلركة Zu-23 ,عـ  23ملم.
�صواريخ م/ط 16 :روالند 40 ,بلو بايب.
الراجمات 25 :راجم ـ ـ ــة  BM- 21عـ  122مل ـ ـ ــم ،و  RM-70عـ  122ملم.
مدافع عدمية االرتداد :كارل غو�ستاف عـ  84ملم M40A1 ,عـ  106ملم.
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البحرية

العديد.5,200 :
مالحظة :مقر قيادة يف الغو�س يتبع له (القيادة ال�رشقية يف كاالبار والقيادة العربية
يف الغو�س) ،وقيادة التدريب يف (الغو�س).
الأ�سطول:
الفرقاطات:
 1فئة �أرادو (طراز ميكو ( )360Hال تعمل).
الفرقيطات:
 2ثاندر (�أنظر املالحظة).
 2فئة �سنتيناري .OPV
القوات اخلفيفة:
 1 + 2زوارق هجوم �رسيع �صاروخي ,فئة �سريي (كومباتانت طراز .)B3 -
 2+1زورق هجوم �رسيع �صاروخي ،فئة ( EKPEطراز .)FPB 57
 5زوارق دورية طراز �شالداغ .MK II
زورق فئة دورينا.
 7زوارق دورية طراز .PFB 72
 20زورق دورية �ساحلية طراز .Manta
زورقا دورية طراز .FPB110
 9زوارق دورية �ساحلية(�أنظر املالحظة).
 2فئة �أندوين للدفاع.
قوات حرب االلغام:
زورقا بحث عن الألغام فئة �أوهو (طراز لريي�سي).
�سفن م�ساعدة:
�سفينتا �إنزال دبابات فئة �أمبيه� ,سفينتا م�سح� ,سفينتا �إنزال معدات فئة �أُوتون.
الطـــريان البـــحري :طواف ــتا لينك�س MK89, 3طوافات  .A - 109طوافة AW139
(للبحث والإنقاذ).
�أهم القواعد :الغو�س ,كاالبار ,بورت هاركور ,واري� ,سابيل.
حتت الطلب نظام فالكون �آي للتحكم مبن�ش�آت البرتول يف نايجر دلتا.

�سالح اجلو

العديد.9,500 :
التنظيم العام :القيادة اجلوية التكتيكية ،القيادة التدريبية والقيادة اللوج�ستية.
طائرات القتال�� :سرب م��ق��ات�لات /ه��ج��وم �أر���ض��ي ي�ضم  11ط��ائ��رة  F-7NIو3
طائرات تدريب �.FT-7NIرسبا مكافحة مترد/تدريب� :رسب م�ؤلف من  12طائرة
 ,MB339و  10-8طائرات �ألفاجت�،رسب م�ؤلف من � 22ألباترو�س .L-39
طائرات النقل� :رسبان م�ؤلفان من  16طائرة دورنيري �سكاي �سريفنت (ت�ستعمل
للتدريب �أي�ضاً) 6/3 ,هريكوليز C-130H/H-30,5طائرات  ،G222طائ ــرة غالف
�سرتمي  3 ,2ط��ائ��رات بوينغ  4 ,737ط��ائ��رات ط��راز  ,Do-228طائرة فالكون 5 ,90
طائرات  ،G-222اجلناح الرئا�سي  3طائرات �سوبركينغ اير.
 الدوريات البحرية 2 :طراز .ATR - 42MP طائرات االت�صال�� :سرب م�ؤلف من  18ط��ائ��رة ط��راز  Do-128 - 6وطائرة�سي�سنا �ستياي�شن .
 الطوافات� :رسب م�ؤلف من طوافتني طراز بوما  SA.330، 6طراز �سوبر بوما AS.332، 4 +10طراز  42-iM،MDH 300C 12، 16/35طوافة Mi- 17sh ، 3طراز
AW139، A109LUH 7، 2طراز  AW101طراز غازيل Bell 3. 21 412طراز .M-35M
طائرات التدريب 401 :مدر�سة الطريان للتدريب (كادونا) لديها  10طائرات �سوبر
مو�شاك.

سيت ّم تسليم القوات المسلحة النيجيرية  12طوافة قتال  M-35Mمع نهاية العام 2018
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�أ�سرتاليا

أ�وقيـانيــــــــــــــــا

نيوزيالندا

�أ�سرتاليا

أ��سرتاليا

احلاكم العام:
دايفيد هوريل

رئي�س الوزراء:
�سكوت موري�سون

الدفاع

وزير الدفاع:
بيرت دوتون

ر�أ�س الدولة :امللكة اليزابيت الثانية
احلاكم العام :بيرت كو�سغروف
وزارة الدفاع:
رئي�س قوة الدفاع:
اجلرنال �أنغو�س كامبال

Department of Defence
Russell Offices
Canberra, ACT 2600
Australia
Tel: +61- 6- 265- 9111

بيانات عامة
اال�سم الر�سمي :كمنولث �أ�سرتاليا.
امل�ساحة 7,682,300 :كلم� % 6 ,2صاحلة للزراعة %58 ,مروج ومراعٍ  %14 ,غابات
أرا�ض حرجية� %22 ,أنواع �أخرى.
و� ٍ
ال�سواحل 36,735 :كلم.
املطالب البحرية :امل�ي��اه الإقليمية  22ك�ل��م ,املنطقة املتـاخمة  44ك�ل��م ,املنطقة
االق�ت���ص��ادي��ة احل���صري��ة  370ك�ل��م ,اجل ��رف ال �ق��اري  200ميل ب�ح��ري �أو حتى عمق
اال�ستغالل.
ال�سكان( 24,990,000 :تقديرات متوز/يوليو  ,)2018معدل النمو ال�سنوي % 1.03
(تقديرات  % 92 .)2017من البي�ض الأوروبيني� % 7 ,آ�سيويون� %1 ,سكان �أ�صليون
وغريهم.
الدين % 23.1 :بروت�ستانت % 22.6 ,كاثوليك % 8.7 ,م�سيحيون �آخرون% 47 ,
غري م�سيحيني �أو ال ديانة لهم و�آخرون غري حمددة ديانتهم.
اللغة :الإنكليزية ,ولغات ال�سكان الأ�صليني.
ن�سبة املتعلمني.%100 :

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 1.187 :ترليون دوالر (تقديرات  ,)2016معدل دخل الفرد
 48,900دوالر ,معدل النمو احلقيقي ( % 2.5تقديرات .)2016
امليزان التجاري :الواردات  197.1مليارات دوالر ,ال�صادرات  198.5مليار دوالر
(تقديرات .)2016
امليزانية :الإي��رادات  432.4مليار دوالر ,النفقات  457.7مليار دوالر (تقديرات
.)2016
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التنظيم العام :ال�سيطرة العمالنية على جميع القوات يف التنظيم الدفاعي ميار�سها وزير
الدفاع وزير ال�صناعة الدفاعية ،ووزير الأركان الدفاعية وتدير �أمانة �رس الدفاع الق�سم املدين
فيما يدير رئي�س قوة الدفاع قوات الدفاع اال�سرتالية تتكون جمموعات الدفاع .مما يلي:
 جمموعة ال�سيا�سة اال�سرتاتيجية واال�ستخبارات نائب رئي�س قوة الدفاع قيادة العمليات امل ُ�شرتكةجمموعة الرئي�س املايل جمموعة امتالك واحلفاظ على القدرات جمموعة الدفاع عن العقارات والبنية التحتية جمموعة م�س�ؤول املعلومات جمموعة الدفاع التنفيذية ل�ش�ؤون الأفراد هيئة العلوم والتكنولوجيا الدفاعيةك�شف النقاب عن كتاب �أبي�ض للدفاع مهم يف �شباط  2016لإعادةتقييم مركز ا�سرتاليا
الدفاعي يف ظل املتغريات العاملية وحتديد �أولويات الدولة الدفاعية حتى العام .2035
ويحدد الكتاب �أب��رز العوامل العاملية اال�سرتاتيجية التي ت�ؤثر على أ�م��ن �أ�سرتاليا
منها ال��دور الذي تلعبه كل من الواليات املتحدة وال�صني والعالقة بينهما ،التحديات
التي تواجه اال�ستقرار العاملي ب�سبب املناف�سة بني الدول يف الرتويج مل�صاحلها خارج
القواعد املتعارف عليها ،التهديدات امل�ستمرة الناجتة عن االره��اب� ،ضعف الدولة
والناجم �ضمني ًا عن �ضعف دول اجلوار ب�سبب عدم التكاف�ؤ يف النمو االقت�صادي ،معدل
اجلرمية ،والتحديات االجتماعية والبيئية واحلوكمة ،والتغري املناخي ،منط حتديث
القوات الع�سكرية ،ون�شوء حتديات جديدة �أكرث تعقيد ًا غري مرتبطة باجلغرافيا من
بينها التهديدات ال�سيربانية و�أمن �أنظمة املعلومات والتوا�صل.
وبالتايل حدد الكتاب ثالث م�صالح و�أهداف دفاعية ا�سرتاتيجية كما يلي:
 جعل �أ�سرتاليا بلد ًا �آمن ًا متما�سك ًا لتتمكن من مواجهة ودح��ر �أي��ة اع�ت��داءات �أوتهديدات.
 حميط �آمن للم�ساهمة الع�سكرية الفاعلة يف دعم الأمن يف اجلزء البحري من جنوب�رشق �آ�سيا ،وجنوب املحيط الهادىء.
 تعزيز ا�ستقرار منطقة املحيط الهندي-الهادىء ونظام عاملي م�ستند على قواعدللم�ساهمة بقدرات ع�سكرية ترتبط بعمليات حتالف التي تدعم م�صالح �أ�سرتاليا.
ولتحقيق هذه الأهداف يعلن الكتاب عن ارتفاع كبري يف االنفاق الدفاعي لي�صل اىل 2
%من الناجت املحلي بحلول .2026-2025
عديد القوى الب�شرية 58,578 :و  19,300في االحتياط و  17,423موظف مدنياً (حزيران/
يونيو  ،)2016ي�ستهدف الكتاب الأبي�ض  62,400قوة عاملة و  18,200موظف مدين.
قوات �شبه ع�سكرية :ال وجود لها.
اخلدمة الإلزامية :كل القوات من املتطوعني.
ميزانية الدفاع :نحو  27.4مليار دوالر( .ال�سنةا ملالية .)2019/2018

القوات الربية

العديد 30,203 :يف اخلدمة الفعلية  13,649يف الإحتياط (�إبتدا ًء من كانون الثاين/
يناير .)2017
التنظيم العام:
القوى القتالية ب�إمرة مقر قيادة اجلي�ش يف كانبريا
املعدات:
الدبابات 59:دبابة � M1A11Mأبرامز.
ناقالت اجلنود املدرعة 431 :عربة  M113 AS4, 253عربة ( ASLAVبريانيا
8x8)، 1,020بو�شما�سرت.
املدفعية 54 :مدفع هاوتزر خفيف  M777A2عـ 155ملم.
مدافع الهاون 185 :عـ  81ملم.
�أ�سلحة م/د 133 :جافلني 1008 ،كارل غو�ستاف عـ  84ملم.
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�أ�سرتاليا  -نيوزلندا
�صواريخ م/ط. RBS - 70 40 :
مالحظة :تدعو املرحلة الثانية من «بروجكت الند � »400إىل �إ�ستبدال كامل �أ�ساطيل
� ،M113أ�سالف و با�سما�سرت بني  2020و  2025اختريت عربة راينميتال بوك�رس 8x8
للمرحلة الثانية و�سيجري اقتناء  211منها خالل �صناعة حملّية.ت�سلّم « راينميتال
�أ�سرتاليا للعربات الع�سكرية � 2500شاحنة متنوّعة حممية وغري حممية يف .2020حتت
الطلب  1,100عربة هاوكي لتحل حمل الالندروفر مبوجب املرحلة الرابعة من بروجكت
الند  121والت�سليم جارٍ.
�سيدخل نظام �شوراد اجلديد اخلدمة يف �أوائل  2020ليحل حمل  RBS-70و�سيجري
اقتناء �أنظمة جديدة متو�سطة امل��دى من �صواريخ م/ط يف �أواخ��ر .2020و�سيجري
اقتناء نظام مدافع �صاروخية جديد مبدى  300كلم يف �أوا�سط  .2020ويجري �إنتاج
�سل�سلة من بنادق تايل  EF88الهجومية كمعيار جديد للأ�سلحة الفردية�.سيُعاد �إن�شاء
ق��درة زوارق دوري��ة نهرية �إب�ت��دا ًء من  2022ترتكز على �أ�سطول من زوارق الدورية
�صغرية خفيفة الت�سليح.

طريان اجلي�ش

التنظيم العام :لواء يت�ألف من ثالث �أفواج وي�ضم � 7أ�رساب ,مدر�ستني للطريان.
املعدات 34 :طوافة  SA - 70Aبالك هوك  40طوافة  MRH-90 ، 22تايغر ARH ،
 10طوافات  CH - 47Fت�شــينوك  15نظام طائرات م�سرية �شادو . RQ-7B 200
مالحظة :يت ّم ت�سليم  40طوافة � MRH-90ستح ّل بالتدريج حمل الطوافات بالك هوك.

البحرية

العديد( 14,290 :إبتدا ًء من حزيران/يونيو  )2016يف اخلدمة الفعلية.
التنظيم العام :مقر قيادة البحرية ,القيادة البحرية اال�سرتاتيجية ,قيادة الأ�سطول
تت�ألف من خم�س قيادات ثانوية.
الأ�سطول:
املدمرات:
 2 + 1فئة هوبارت (�أنظر املالحظة).
الفرقاطات:
 8فئة �أنزاك.
 3فئة �أديليد �سابق ًا (فئة )FFG-7
الغوا�صات:
 6فئة كولينز
قوات حرب الألغام :
 4فئة هون ( 2 +يف االحتياط).
.CDT 2
الدعم للقوات العائمة� :سفينة �ساك�س�س �أور (ديورن�س �أنظر املالحظة)� ،سفينة
�صهريج فئة �سرييو�س (�أنظر املالحظة) .
القوات الربمائية:
� 2سفينة �إنزال كانبريا.
�سفينة انزال دبابات فئة ت�شولز.
� 12سفينة �إنزال ميكانيكية.
القوات اخلفيفة:
 13زورق دورية فئة �أرميديل 2 ،فئة كايب (مُ�ست�أجرة).
�سفن امل�سح� :سفينتان و 4الن�شات للم�سح.
متفرقات� :سفينة �أغرا�ض عامة� ,سفينة تدريب �رشاعية ،عدة قاطرات و �سفن متوين.
طريان البحرية:
العديد1,250 :

مت اختيار
فازت �شركة « » BAE Systemsبربنامج القوات امللكية البحرية  SEA 500و ّ
ت�صميمها املعدّل للفرقاطة اجلديدة فئة «»HUNTER
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من املقرر �أن تلتحق �أول مقاتلتني  F-35Aبالقوات اجلوية امللكية الأ�سرتالية نهاية العام 2018

�أربعة �أ�رساب� :رسب من ( B429 4م�ست�أجرة) و � ,EC-135 + 6رسب من  6طوافات
 :MRH-90تايبان ��سرب «ك ��ادر» ب�لا ط��ائ��رات حالياً�� ،سرب ط��واف��ات ،MH-60R
�سيهوك � ،رسب تدريب وت�شغل وحدة �أنظمة الطائرات امل�سرية البحرية �سكا ن �إيغل
و�شيبل  S-100كومكوتر .VTOL
مت ��شراء  24طوافة �سي هوك م�ضادة للغوا�صات/لل�سفن MH-60R
مالحظةّ :
وقد �سحبت طوافات  S-70B-2يت�ضمّن ال�رسب  808م�ؤقت ًا  6طوافات  MRH90حتى
نهاية  .2018ويجري ��شراء ما جمموعه  15طائرة  EC 135كجزء من نظام التدريب
على الطوافات .و�سيت ّم ت�شغيلها من قبل ال�رسب  723الذي �سي�صبح عمالني ًا بالكامل يف
منت�صف العام .2020
�أه��م القواعد البحرية :ك��ان�ب�يرا� ،سيدين ،غ ��اردن �أي�ل�ن��د ،ن ��ورا ،جريف�س ب��اي،
و�سرتنبورت ،كارنز ،داروين ،بري�سباين .NSW ،

�سالح اجلو

العديد 14,447 :يف اخلدمة الفعلية(.ابتدا ًء من كانون الثاين/يناير .)2017
التنظيم العام :مقر قيادة جوية عامة.
جمموعــة القتال اجلـوي 33 :طائرة قتال وتدريب من طراز هـــوك  71 ,127طائرة
هورنيــت  ،F/A-18A/Bو  24طائرة �سوبر هورنيت  F/A-18F، 11طائرة غرولر
.EA - 18G
جمموعة املراقبة والرد 91 :طائرة � AP-3Cأوري��ون (�ستُ�سحب بالتدريج) 9+3
( P-8A )+3بو�سايدون E-7A6 ،ويدجيتايل� ،شبكة رادار �أوفرذا هورايزن.
جمموعة الدعم القتايل( :مركز احلرب اجلوية ،جمموعة تدريب القوات اجلوية).
جمموعة النقل اجلوي 5:طائرات  KC-30A ، 2بوينــــــــــغ  3 ,737طائرات CL- 604
ت�شالنجــــــر 8,طائـــرات  C-17Aغلومبا�سرت  III، 12طائــرة  C - I 30J، 10طائرات .C-27J
التدريب 63 :طائرة بيالتو�س  PC - 9/A ، 16كينغ �إير ( B300يف �أواخر .)2018
�أهم القواعد اجلوية� :أمربيل� ,أدنربه ,ريت�شموند ,وليامتاون ,داروين ,تاونزفيل,
لريمانث ,كريتن� ,شريجر ,تايندال ,بري�س ,واغا ,فريبرين� ,رشق �سايل.
مالحظة :تدعو اخلطط احلالية ل�رشاء  72طائرة  F-35Aأ� اليتننغ  2لتجهيز 3
�أ�رساب ،وطلب �إ�ضايف ل�رسب رابع ( 100طائرة) للمُ�ستقبل .على �أن يبد�أ ت�سليم �سل�سلة
من الطائرات يف  2018لتح ّل حمل طائرات  F/A-18التي بيعت لكندا على �أن يبد�أ
الت�سليم يف مطلع  2019ويتوقع �أن ي�سحب كامل الأ�سطول يف .2020

نيوزيلندا

بيانات عامة
اال�سم الر�سمي :نيوزيلندا.
امل�ساحة 267,707 :كلم� %50 ,2صاحلة للزراعة ,وم��روج وم��راع %25 ,غابات
و�أرا�ض حرجية� %25 ,أنواع أ�ُخرى.
ت�سيطر نيوزيلندا �أي�ض ًا على حممية رو�س يف القطب اجلنوبي و�إقليم توكلو يف جنوب
حميط الهادىء وعلى منطقتيهما البحرية..
ال�سواحل 18,252 :كلم.
املطالب البحرية :املياه االقليمية  22كلم ,املنطقة االقت�صادية احل�رصية  200ميل
بحري .اجلرف القاري  200ميل بحري زائ��د ًا جرف ًا قاري ًا ممتد ًا كما أ�ك��دت ذلك جلنة
تابعة للأمم املتحدة يف العام .2008
ال�سكان( 4,886,000 :تقديرات متوز/يوليو  ,)2018معدل النمو ال�سنوي % 0.79
(تقديرات  %71.2 ,)2017من ال�سكان اوروبيون %14.1,ماوري� % 11.3,آ�سيويون,
� % 7.6أقوام من جزر املحيط الهادىء� %1.1 ،رشق �أو�سطيون و�أمريكيون التينيون
و�أفارقة� %1.6 ،أق��وام �أخ��رى% 5.4 ،غري حمددين( ،الن�سبة تزيد عن  %100لأن ثمة
جماعات تنتمي �إىل �أكرث من �رشيحة �إثنية)(اح�صاء .)2013
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احلاكم العام:
ال�سيدة �سندي كريو
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الدين %55.6 :م�سيحيون %34.7 ,غري حمددين %1.7 ,هندو % 1.4 ,بوذيون1%,
م�سلمون (�إح�صاء .)2006

اللغة :االنكليزية  ,املاورية ،ولغة اال�شارة النيوزيالندية كلها لغات ر�سمية.
ن�سبة املتعلمني.%99 :

االقت�صاد

�إجمايل الناجت املحلي 176.4 :مليار دوالر (تقديرات  ,)2016معدل ح�صة الفرد
 ,37,200معدل النمو احلقيقي(% 3.6تقديرات .)2016
امليزان التجاري :ال��واردات  34.43مليار دوالر ,ال�صادرات  33.61مليار دوالر
(تقديرات .)2016
امليزانية :الإي��رادات  68.45مليار دوالر ,النفقات  66.86مليار دوالر (تقديرات
.)2016

الدفاع

التنظيم العام� :صدريف حزيران/يونيو « 2016الكتاب الأبي�ض » جديد ب�ش�أن
الدفاع �أتبع بـ «خطة القدرات الدفاعية» يف ت�رشين الثاين/نوفمرب  .2016وي�صف
«الكتاب الأبي�ض» الدفاع كجزء �أ�سا�سي من نظام �أمن نيوزيالندا الأ�شمل ،من خالل
العمل مع حكومات �أخرى حلماية وحت�سني م�صالح نيوزيالندا الأمنية .وبالتايل على
القوات الدفاعية �أن تكون قادرة على �أن تنفّذ مهام و�أدوار عرب بيئات جغرافية وعمالنية
متنوّعة.
وتتمثل �أولوية احلكومة الكربى ب�ش�أن قوات الدفاع يف �أن تكون قادرة على العمل يف
نيوزيالندا ومنطقتها االقت�صادية احل�رصية ،يتبعها جنوب الهادىء ومناطق املحيط
اجلنوبية .ل��ذا على ق��وات الدفاع �أن تكون ق��ادرة على العمل با�ستقاللية �أو �أن تقود

سيت ّم تسليم القوات المسلّحة النيوزيالندية بعدد غير محدد من عربات ( )SOV - MHالستخدام القوات
الخاصة حتى نهاية العام 2018

العمليات يف تلك املناطق.

القوات الربية

العديد 4,647 :جندي ًا نظامي ًا و  1,722يف الإحتياط و  363مدين (ني�سان�/أبريل
.)2017
املعدات:
ناقالت اجلند 105 :عربات �( LAV IIIأنظر املالحظة).
عربات �أُخرى 321 :عربة . PINZGAUER
املدفعية 24 :مدفع ًا خفيف ًا طراز  L-118عـ  105ملم.
مدافع الهاون 50 :مدفع هاون عـ 81ملم.
مدافع عدمية االرتداد 68 :مدفع ًا عـ  84ملم كارل غو�ستاف.
�صواريخ م/د 24 :جافلني.
�صواريخ م/ط 12 :نظام مي�سرتال.
مالحظة:حتت الطلب ع��دد غ�ير حم��دد م��ن ع��رب��ات �سوبكات لفوج اخل��دم��ة اجلوية
اخلا�صة على �أن يجري الت�سليم يف منت�صف .2018

البحرية

العديد 2,149 :نظامياً ,و 459يف االحتياط و  109مدني ًا (ني�سان�/أبريل .)2017
الأ�سطول:
الفرقاطات:
 2فئة انزاك.
قوات الدورية:
 4زوارق دورية �ساحلية روتويتي .
)+1( 2زورق دورية �شاطئية فئة �أوتاغو.
زوارق لوجي�ستية ودعم� :سفينة كانتريبري �إزاح��ة  9,000طن� ,سفينة للم�سح
املائي� ,سفينة تدريب.
طريان البحرية:
 8طوافات � SH-2Gسوبر �سربايت.
�أهم القواعد :اوكالند.
مالحظة :يجري بناء �سفينة �صهريج جديدة يف كوريا اجلنوبية �ست�سعى HMNZS
�أوترياو لتح ّل حم ّل �إنديفور (�سحبت من اخلدمة يف ك/1دي�سمرب  )2017على �أن يجري
الت�سليم يف .2020
جرى طلب نظام الدفاع اجلوي � MBDAسي كابتور وذلك متا�شي ًا مع برنامج تطوير
فرقاطات �أنزاك.تدعو خطة قدرات الدفاع لنوع جديد من الفرقاطات لتح ّل حم ّل �أنزاك
حتت الطلب �سفينة دورية عمالنية ثالثة.

�سالح اجلو

فرقاطة تابعة للقوات البحرية النيوزيالندية فئة « »ANZACتجري تدريبات في المحيط الهادىء مع
حاملة الطائرات األميركية  USS NIMITZصيف العام 2017
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العديد 2,453 :نظامي ًا و 237يف االحتياط,و  252مدين (ني�سان�/أبريل .)2017
التنظيم العام:
�رسب دورية بحرية ي�ضم  6طائرات اوريون .P-3K
��سرب للنقل ي�ضم  5هريكوليز  C-130H, 2بوينغ 200-757و  4كينغ �إي��رB200
(م�ست�أجره).
�رسب طوافات ي�ضم  8طوافات  ،NH90و  5طوافات طراز  .AW109وحدتا تدريب
ت�ضمّان  11طائرة.T - 6C
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