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Factsheet

كانون األول/ديسمرب 2018

ف
بعثة الناتو ي� العراق ()NMI
قــررت قيــادات دول التحالــف تدشـ ي ن
ـ� بعثــة تدريــب جديــدة ف ي� الع ـراق باســم
ف
بعثــة الناتــو ف ي� الع ـراق ( )NMIف ي� قمــة الناتــو المنعقــدة ي� بروكســل خــال
شــهر تموز/يوليــو مــن العــام الجــاري ،وذلــك بنـ ًـاء عــى طلــب مــن حكومــة
ن
ـتب� هــذه البعثــة الجديــدة عــى العمــل الــذي تــم إنجــازه ف ي�
الع ـراق ،حيــث سـ ي
ف
العـراق مــن خــال بعثــة الناتــو للتدريــب وبنــاء القــدرات ي� العـراق ،والـ ت يـ� أتمــت
مهمتها ف� نهاية ش
ت�ين األول/أكتوبر .2018
ي
ه بعثــة غـ يـر قتاليــة للتدريــب وبنــاء القــدرات تهــدف
وبعثــة الناتــو ف ي� الع ـراق
ي
ن
دا�
إىل مســاعدة القــوات العراقيــة عــى منــع عــودة داعــش ،ويقودهــا اللــواء ي
فورتـ ي ن
ـ� مــن كنــدا .وســتجري البعثــة أعمالهــا بالمراعــاة الكاملــة لســيادة العـراق
وسالمة أراضيه.

ي ن
األم� العام لمنظمة الناتو ،السيد /ينس ستولتن�ب غ ،يتفقد أنشطة
ف
قاعدة معسكر تدريب الناتو بالعراق ي� معسكر بسماية ،بتاري ــخ
مدر� الناتو
 5آذار/مارس  .2018وقد حيا السيد /ستولتن�ب غ
بي
والقوات العراقية خالل جولته ف ي� القاعدة.

ســوف تقــوم البعثــة بتعزيــز قــوات األمــن العراقيــة عــن طريــق تقديــم المشــورة
ن
ن
الفنيــة إىل المسـ ي ن
ـ� ف� قطــاع الدفــاع واألمــن ،العاملـ ي ن
ـ�
ـؤول� العراقيـ يـ� المعنيـ ي ي
ي
ف ي� وزارة الدفــاع ومكتــب مستشــار األمــن الوط ـن ي  ،وكذلــك مــن خــال تقديــم
التدريــب والمشــورة للمدربـ ي ن
ـ� ف ي� الكليــات والمعاهــد العســكرية المهنيــة مــن أجــل مســاعدة
الع ـراق عــى تطويــر قدراتــه عــى بنــاء هيــاكل األمــن الوط ـن ي ومؤسســات التعليــم والتدريــب
المه ـن ي العســكري المتمـ ي زـرة بأنهــا أ كـ ثـر اســتدامة وشــفافية واشــتمالية وفعاليــة ،مــن خــال
تشــكيل كادر مــن المدربـ ي ن
ـ� ف ي� العـراق .وســوف يقتــر التدريــب الــذي تقدمــه الناتــو عــى أفـراد
ش
قــوات األمــن العراقيــة الخاضعــة لســيطرة حكومــة العـراق المبــا�ة ،ولــن ينـ شـر أفـراد الناتــو إىل
جانب القوات العراقية أثناء العمليات القتالية.
بــدأت بعثــة الناتــو ف ي� العـراق تنفيــذ أنشــطتها ف ي� خريــف العــام الجــاري ،وســوف تضــم البعثــة
عــدة مئــات مــن المدربـ ي ن
ـ� والمستشــارين مــن دول الحلــف والـ شـركاء غـ يـر األعضــاء ف ي� الناتــو.
ت
ش
وقــد وافقــت حكومــة الع ـراق بالفعــل عــى مشــاركة أســراليا والســويد وفنلنــدا كأول �كاء
ي ن
تنفيذي� ف ي� بعثة الناتو ف ي� العراق.
ســيكون مقر أنشــطة الناتو االستشــارية ف ي� بغداد ،ف ي� وزارة الدفاع العراقية ومكتب مستشــار
ن
ن
الوط� ذات الصلة.
الوط� ومؤسسات األمن
األمن
ي
ي

ن
دا� فور ي ن
ت�
اللواء ي

ً
يعكــف المســؤولون ف ي� بعثــة الناتــو ف ي� الع ـراق حاليــا عــى وضــع اللمســات األخـ يـرة عــى مواقــع
ً
محــددة لتنفيــذ أنشــطة الناتــو التدريبيــة ،وذلــك بالتنســيق مــع حكومــة الع ـراق .ويجــري حاليــا دراســة اســتخدام المــدارس التاليــة كمواقــع
تدريب أولية:
بغداد:
•جامعة الدفاع ،كلية علوم الحاسوب
بسماية:
•مدرسة التخلص من الذخائر المتفجرة ومكافحة األجهزة المتفجرة المرتجلة ( ،)EOD / C-IEDمدرسة المدرعات
التا�:
ج ي
•مدرسة المخابرات العسكرية واألمن العسكري

•أكاديمية ضباط الصف
•مدرسة الهندسة الكهربائية والميكانيكية العسكرية
•مدرسة الهندسة العسكرية
•مدرسة النقل
•مدرسة اإلدارة واللوجستيات
•مدرسة اإلشارة العسكرية
•مدرسة الطب العسكري
ً
ـدول لهزيمــة داعــش وينســق عــن كثــب مــع األمــم المتحــدة واالتحــاد
الناتــو أيضــا عضــو ف ي� التحالــف الـ
األورو� والــدول الفرديــة ف ي� جهودهــا
ب
ي
ي
لدعــم الع ـراق .ومــن هــذا المنطلــق ،فــإن بعثــة الناتــو ف ي� الع ـراق تكمــل الجهــود الدوليــة األوســع الراميــة إىل مســاعدة الع ـراق ف ي� القضــاء عــى
اإلرهاب وزيادة استقرار العراق والمنطقة ف ي� األجل الطويل.

جهود التدريب وبناء القدرات المنجزة ت
ح� اآلن
ف ي� تموز/يوليــو  ،2015وافــق الحلفــاء عــى حزمــة لبنــاء القــدرات الدفاعيــة للعـراق بهــدف تقديــم المســاعدة العمليــة ف ي� مختلــف المجــاالت.
ف
و� حـ ي ن
ـ� تــم تقديــم بعــض الدعــم االستشــاري ف ي� العـراق ،وخاصــة ف ي� مجــال تعزيــز هيــاكل األمــن الوطـن ي  ،فــإن أغلبيــة أنشــطة تدريــب قــوات
ي
األمــن العراقيــة قــد تمــت خــارج البــاد ،ف
و� األردن ف
ن
(� مجــاالت
ـد�-
مكافحــة المتفج ـرات المرتجلــة ،والطــب العســكري والتخطيــط المـ ي
ي
ي
ف
ف
ن
ا�).
(� مجال الدفاع السي�ب ي
العسكري ،والتدريب العسكري) ي
و� تركيا ي
اســتجاب قــادة الناتــو ف ي� قمتهــم المنعقــدة ف ي� وارســو ف ي� تموز/يوليــو 2016
ً
إيجابيا لطلب الدعم المقدم من رئيس وزراء العراق ،واتفقوا عىل بدء تقديم
التدريــب والمشــورة للقــوات والمؤسســات األمنيــة العراقيــة داخــل العـراق ،إىل
جانب تدريب الضباط وضباط الصف العر ي ن
اقي� خارج البالد.
ً
ً
ً
ـ� المدنيـ ي ن
ـرا مــن الموظفـ ي ن
ـ�
وقــد أسســت منظمــة الناتــو فريقــا أساســيا صغـ ي
والعسـ ي ن
ـكري� ف ي� بغــداد ف ي� كانــون األول/ينايــر  ،2017بقيــادة الســيد /بــول
ف
ســميث ،كبـ يـر مســؤول الناتــو المدنيـ ي ن
ـ� ي� العـراق ،حيــث قــام الفريــق بتنســيق
ي
ً
أنشــطة التدريــب وبنــاء القــدرات المنفــذة داخــل الع ـراق دعمــا للقــوات
ه
فريق التدريب عىل مكافحة خطر المتفجرات التابع للقوات
والمؤسســات األمنيــة العراقيــة .وكانــت الجهــات النظـ يـرة الرئيســية للناتــو ي
المسلحة الكندية يقدم دورة تدريبية عىل البحث عن خطر
وزارة الدفــاع ،ووزارة الداخليــة ،وجهــاز مكافحــة اإلرهــاب ،ومكتــب مستشــار
ب� العر ي ن
المتفجرات للمدر ي ن
اقي� ف ي� شباط-آذار/ف�ب اير-مارس ،2018
األمــن الوط ـن ي  .وقــد تركــزت جهــود الناتــو ف ي� الع ـراق عــى المجــاالت المتفــق
بمعسكر بسماية.
ً
عليهــا مــع الســلطات العراقيــة ،بمــا يتمـ ش
ـا� تحديــدا مــع احتياجــات القــوات
ف
و� المجــاالت الـ ت يـ� يمكــن فيهــا للناتــو تقديــم
والمؤسســات األمنيــة العراقيــة ،ي
قيمــة مضافــة .وتشــتمل مجــاالت التدريــب األوليــة الـ ت يـ� حددتهــا الســلطات العراقيــة ووافقــت عليهــا منظمــة الناتــو ،عــى مكافحــة األجهــزة
ن
المد�-العســكري ،وإصــاح المؤسســات األمنيــة ف ي�
المتفجــرة المرتجلــة ،والتخلــص مــن الذخائــر المتفجــرة ،وإزالــة األلغــام ،والتخطيــط
ي
العراق.
وافــق الحلفــاء ،ف� ضــوء مراجعــة جهودنــا ،عــى تضمـ ي ن
ـ� إضافيـ ي ن
ـ� التدريــب ف� مجالـ ي ن
ـ� ،وهمــا صيانــة معــدات الحقبــة الســوفيتية والطــب
ي
ي
العســكري .وقامــت الناتــو بتقديــم التدريــب مــن خــال عمليــات النـ شـر الدوريــة لفــرق التدريــب المتنقلــة ،ومــن خــال عقــد الحلقــات الدراســية
ت
األساس ف ي� بغداد والخ�ب اء والمدربون المتخصصون ف ي� الموضوعات ذات الصلة.
ال� أجراها أعضاء الفريق
ي
وورش العمل ي
وبفضــل بعثــة الناتــو ف ي� العـراق ،ســوف نتحــول مــن تقديــم التدريــب وبنــاء القــدرات مــن خــال فــرق التدريــب المتنقلــة الـ ت يـ� تــزور العـراق ثــم
تغادرها ،إىل تقديمهما ع�ب بعثة تدريب مقيمة ف ي� العراق ،مما سيسهم ف ي� االرتقاء بمستوى فعالية واستدامة جهودنا عىل أرض الواقع.

ف ي� مجــال مكافحــة األجهــزة المتفجــرة المرتجلــة ،والتخلــص مــن الذخائــر
المتفجــرة ،وإزالــة األلغــام ،تــم إج ـراء أربعــة عـ شـر دورة تدريــب وســت حلقــات
دراســية وورش عمــل لكبــار القــادة .وقــد تــم تنفيــذ جميــع هــذه األنشــطة عــى
أساس مفهوم «تدريب المدر ي ن
ب�» ،بحيث يتمكن األفراد العراقيون الحاصلون
ف
ـ� العراقيـ ي ن
عــى التدريــب أن يقدمــوا التدريــب � المســتقبل للمتدربـ ي ن
ـ� الجــدد.
ي
ـ� بواســطة مدربـ ي ن
وقــد تــم تقديــم دورات تدريــب المدربـ ي ن
ـ� مــن مختلــف دول
الحلفــاء ف ي� مدرســة التخلــص مــن المتفج ـرات ف ي� بســمايا ،حيــث نفــذت هــذه
ّ
الــدورات عـ بـر برنامــج الناتــو للعلــوم مــن أجــل الســام واألمــن ،والــذي يعــد
ً
اســتمرارا للــدورات الـ ت يـ� كانــت أجريــت بالفعــل ف ي� األردن .وقــد ركــزت هــذه
األنشــطة عــى تعزيــز القــدرات عــى إزالــة األجهــزة المتفجــرة المرتجلــة ف ي� مرحلــة
مــا بعــد ال ـنز اع ف ي� المناطــق الح�ض يــة ،والتدريــب عــى إبطــال مفعــول الذخائــر
دورة تدريبية حول إزالة األلغام ،حزيران-تموز/
المتفجــرة المدفوعــة عــى أعمــاق كبـ يـرة ،وإزالــة األلغــام لألغ ـراض اإلنســانية.
يونيو-يوليو  ، 2018معسكر بسماية
وباإلضافــة إىل تدريــب األف ـراد ،تــم توفـ يـر  90مجموعــة معــدات خفيفــة إلزالــة
الذخائــر المتفجــرة ،بتمويــل مــن برنامــج العلــوم مــن أجــل الســام واألمــن ،كمــا تــم
ن
ـتئما� لبنــاء القــدرات
تســليم  160مجموعــة معــدات فرديــة إضافيــة لمكافحــة األجهــزة المتفجــرة االرتجاليــة مــن خــال الصنــدوق االسـ
ي
ً
ـتقبل .وقــد اســتكملت الناتــو هــذا التدريــب مــن خــال
الدفاعيــة ،إىل القــوات والمؤسســات األمنيــة العراقيــة
دعمــا للتدريــب المســتمر والمسـ ي
ف
ـ� وتعزيز مجموعة
عقد الندوات وورش العمل للقيادات رفيعة المســتوى ي� بغداد عىل المســتوى الوزاري من أجل دعم التدريب المؤسـ ي
مهارات كبار القيادات العراقية المختصة بمكافحة األجهزة المتفجرة المرتجلة.
ن
ُ
ن
المد�-العســكري ،حيــث جمــع
ـا� ورش عمــل ف ي� مجــال التعــاون
عقــدت ثمـ ي
ي
الضبــاط والمــدراء العامــون العراقيــون مــن اثـن ي عـ شـر وزارة ووكالــة مختلفــة ،بمــا
فيها:
وزارات الدفــاع ،والداخليــة ،والمــوارد المائيــة ،والكهربــاء ،والنفــط ،والهجــرة
ً
والمهجريــن ،والصحــة العامــة ،والزراعــة ،واالتصــاالت ،والنقــل ،ت
وال�بيــة ،فضــا
ي ن
التابع� لرئيس الوزراء.
عن مركز العمليات الوطنية وجهاز مكافحة اإلرهاب
وقــد كانــت هــذه التدريبــات ،الـ ت يـ� ركــزت عــى أرفــع المســتويات وتــم تقديمهــا ف ي�
ـ� المدنيـ ي ن
ـكري� والموظفـ ي ن
بغــداد بواســطة الضبــاط العسـ ي ن
ـ� ف ي� بغــداد ،قــد
ـ� الــوزارات العســكرية والمدنيــة العراقيــة �ف
اختصــت بتعزيــز التنســيق بـ ي ن
ي
مختلــف مراحــل العمليــات األمنيــة وجهــود إعــادة اإلعمــار .وعــاوة عــى ذلــك،
شــارك مســؤولون مــن وزارة الداخليــة العراقيــة ف ي� حلقــة دراســية انعقــدت ف ي�
ـ� الدوليـ ي ن
بغــداد بقيــادة هيئــة الموظفـ ي ن
ـ� بالناتــو ،حيــث ركــزت عــى التخطيــط
ف
لحــاالت الطــوارئ المدنيــة ،بمــا ي� ذلــك حمايــة البنيــة األساســية الحيويــة وتنفيــذ
ت
االس�اتيجية الوطنية العراقية إلدارة الكوارث.

ن
المد�-العسكري 31 ،تموز/يوليو-
ورشة عمل حول التعاون
ي
 3آب/أغسطس  ،2017مركز النهرين ،بغداد

أمــا ف ي� مجــال إصــاح المؤسســات األمنيــة العراقيــة ،فــإن الناتــو يقــدم الدعــم للــوزارات األمنيــة العراقيــة ف ي� تطويــر هيــكل للقــوى العســكرية
ً
ف
ز
ن
يتمـ يـر بإمكانيــة التنفيــذ واالســتدامة .وتحقيقــا لهــذه فالغايــة ،شــارك خـ بـراء الناتــو المدنيــون المختصــون ي� مجـ ي
ـال إصالحــات القطــاع األم ـ ي
ت
ن
ـدول وضبــاط وزارة
وتعزيــز اإلدارة الرشــيدة لمؤسســات األمــن الوط ـن ي  ،ي� مبــادر
ات مشــركة مــع خـ بـراء مختصـ يـ� آخريــن مــن المجتمــع الـ ي
ف
الدفــاع العراقيــة ومكتــب مستشــار األمــن الوطـن ي  .وكذلــك ،تــم ي� إطــار مبــادرة التدريــب وبنــاء القــدرات الســابقة ،قــدم خـ بـراء مختصــون مــن
دول الناتــو المشــورة إىل وزارة الدفــاع ف� مجــال إدارة المــوارد ش
الب�يــة وإدارة اللوجســتيات .ومــن شــأنه هــذه الجهــود التكميليــة أن تســهم ف ي�
ي
ً
ً
ـليما ف
ـ� مدربـ ي ن
ـ� عراقيـ ي ن
ضمــان االســتمرار الفعــال ألنشــطة التدريــب الالحقــة عــى أيــدي مدربـ ي ن
ـ
س
ـا
ـ
ب
ي
ر
تد
ـ�
و� مرافــق تدريــب عراقيــة جيــدة
ي
يز
التجه�.
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ف ي� مجــال صيانــة المعــدات الـ ت يـ� تعــود إىل الحقبــة الســوفيتية ،قدمــت فــرق
ـ� والمعلمـ ي ن
التدريــب المتنقلــة التابعــة للتحالــف التدريــب للمدربـ ي ن
ـ� ف ي� المدرســة
الهندســية العراقيــة ومديريــة الصيانــة والهندســة ف ي� مجــال إصــاح المعــدات
ف
ـا� بالع ـراق ،وذلــك مــن خــال
المدرعــة العائــدة إىل الحقبــة الســوفيتية ي� التـ ج ي
ّ
ثــاث ورش عمــل .وبالتــوازي مــع األنشــطة الـ ت يـ� نفــذت داخــل الع ـراق ،قــدم
ـ� العراقيـ ي ن
الناتــو التدريــب عــى الطــب العســكري للمتدربـ ي ن
ـ� ف ي� ألمانيــا ورصبيــا
تحــت مظلــة حزمــة الناتــو لبنــاء القــدرات الدفاعيــة ف ي� العـراق .وقــد أعقــب هــذه
التدريبــات عقــد دورة لتدريــب المدربـ ي ن
ـ� داخــل الع ـراق ،وذلــك ف ي� معســكر
ـا� الواقــع ف ي� محيــط مدينــة بغــداد ،عــى تطويــر المهــارات األساســية ف ي�
التـ ج ي
للمصاب�.ن
الط�
ي
حاالت القتال إلنقاذ األرواح وإجراءات التقييم ب ي

دورة تدريب المدر ي ن
ب� ف ي� مجال الطب العسكري،
التا�
 18-2تموز/يوليو  ،2018معسكر ج ي

إن أنشــطة حلــف الناتــو الداعمــة الســتدامة القــوات والمؤسســات األمنيــة
ن
ـا� للدفــاع ،الــذي تديــره الناتــو ،ومــا يتصــل بــه مــن
ـال المقــدم مـ نـن خــال الصنــدوق االئتمـ ي
العراقيــة كانــت ومــا ت ـزال تســتفيد مــن الدعــم المـ ي
ً
ف
جهــود بنــاء القــدر
ـا� لبنــاء القــدرات الدفاعيــة ي� آذار/مــارس  2015دعمــا لجهــود بنــاء القــدرات
ات األمنيــة .وقــد تــم تأســيس الصنـفـدوق االئتمـ ي
ً
ف
ش
ت
ت
و� الع ـراق ،تــم حــى اآلن رصف مــا يفــوق  661,000يــورو دعمــا لجهــود التدريــب وبنــاء
الـ يـ� نفذت فهــا الناتــو ي� مختلــف الــدول ال�يكــة .ي
القدرات ي� مجاالت الطب العسكري ،ومكافحة األجهزة المتفجرة ،والتخلص اآلمن من الذخائر المتفجرة ،باإلضافة إىل تعزيز العالقات
ً
المدنية-العســكرية ،كمــا تــم تخصيــص أ كـ ثـر مــن  1.13مليــون يــورو لإلنفــاق عــام  2018دعمــا لجهــود التدريــب وبنــاء القــدرات ف ي� مجــال إزالــة
ن
ت
ال� تعود إىل الحقبة السوفيتية.
األلغام والتعاون
ي
المد�-العسكري وصيانة المركبات المدرعة ي
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