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 قاعدة التاجي ، العراق

 
 قوات األمن العراقیة في التاجي

منشأة أساسیة للجیش القاعدة  تمثلمیالً شمال غرب بغداد.  20التاجي ، أو "معسكر التاجي" ، قاعدة عسكریة عراقیة تبعد حوالي  •
 38 اربما یق والقوات الجویة العراقیة والحرس الوطني العراقي ، الذین یستضیفون التحالف على قاعدة تبلغ مساحتھاالعراقي 

 كیلومتًرا مربعًا.
في التاجي  ٪100 مھام إدارة البرنامج التدریبي في تولي عراقیة والمھنیة التي إكتسبتھااألمن ال اتقوالتي حققتھا  فضل النجاحاتب •

المسؤولیة الكاملة عن المرافق  عراقیةاألمن ال اتتتحمل قوالیوم ، ، أنھى التحالف وجوده التدریبي واالستشاري في القاعدة. 
 .ةمستقلال اتتدریبالوإجراء  من خالل إدارتھفي التاجي ، وتواصل استخدام الموقع التدریبیة والبرامج 

جود قوة محترفة ا یضمن و، ممّ  أنفسھم إدارة العملیات المستقبلیة للبرنامج التدریبي للجنود العراقیینبالمدربون العراقیون  تولىلقد  •
  اعش في العراق.المتبقیة لدفلول اللى االقتال  أخذقادرة على  -االكتفاء الذاتي تتمتع ب

ایة یقومون بمھام شبھ یومیة لحم، فھم العراققوات األمن العراقیة في معسكر التاجي عملیات مستقلة لھزیمة فلول داعش في تنفذ  •
مجرمي داعش اإلرھابیین في البالد والقضاء علیھم. یواصل التحالف تقدیم التخطیط التشغیلي  والقیام بمالحقةالسیادة العراقیة ، 
 عند الطلب. جويدعم الالواالستخبارات و

ثناء أعنصراً أساسیاً في الجیش العراقي ، كانت التاجي معسكر في  ، والتي تم تدریبھا عراقیةاألمن ال اتجنود ووحدات قو إنّ  •
عام في "أبطال العراق" و  2019" في عام نجاحھم خالل حملتي "إرادة النصر تمثلوقد ، 2017لموصل عام اتحریر عملیات 
 محافظات متعددة. فيفلول داعش  لقضاء علىل 2020

 
  قاعدة التاجي:بعض الحقائق عن 

 بعثة الناتو فيالشركاء من وعملیة العزم الصلب  -قوة المھام المشتركة ، قدم أعضاء التاجي في قاعدة،  2020 – 2014منذ عام  •
 .لشركائھم من قوات األمن العراقیة في معركتھم ضد داعش متعددةوتخصصات  في مجاالتالتدریب والمشورة العسكریة ، العراق

 . فسھمبأنات تدریبالجراء إلفي التاجي یسمح للعراقیین باالستمرار في استخدام الموقع التحالف أنشأ نظام  ، أنواألھم من ذلك
تاجي" التابع لقوات الدفاع األسترالیة والنیوزیلندیة الجھود نیابة عن التحالف الدولي لھزیمة داعش في موقع بناء  المھام فریققاد " •

مھارات تشغیلیة بما في ذلك التخطیط على  عراقیةاألمن ال اتأفراد قومن  47,000أكثر من  دربتفقد قدرة الشریك في التاجي. 
األمن  تابھدف تمكین قو -للعملیات وتنفیذھا ، والمناورة البریة ، والطب القتالي ، ودمج المعلومات االستخباراتیة في العملیات 

 .سیادة بالدھم حمایةمن نقل القتال إلى داعش و عراقیةال
o  صف العراقیة ، الشریك المحلي ألسترالیا ، أول منشأة تدریب مركزیة تابعة للتحالف تحقق الضباط لالمشاة أصبحت مدرسة

ن في المدرسة من قبل مدربی یةوالتعلیمیة التدریبالبرامج  جمیع تنفیذ. ویتم اآلن 2019قدرة تشغیلیة مستقلة في تشرین الثاني 
 .عراقیین لطالب عراقیین

o لقناصة ا تدریبات ، بما في ذلكةالعراقی لقوات الخاصةلنیوزیلندیة أیًضا على برنامج تدریب اأشرفت القوات األسترالیة وا
 .الھاون واالتصاالتأنطمة الرمایة ومكافحة العبوات الناسفة والطب وو

العبوات ونطاقات األسلحة  برنامج التدریبشمل أجرى الجیش البریطاني أیًضا تدریبات مھمة على الحرب التقلیدیة في التاجي.  •
 واتق عند مغادرةوتدریب المدربین. برنامج والدوریات ، ولكن یمكن القول إن أكبر مساھمة للجنود البریطانیین كانت  الناسفة

 . ٪ 100، قاموا بنقل مھمة التدریب التي یقودھا الناتو إلى السیطرة العراقیة بنسبة  2020المملكة المتحدة في عام 
تدریب وبناء القدرات في التاجي. أجرى برامج قتالي والرشاد غیراإلمھام  و حلف الناتو في العراقمنتسب، أجرى  2018في عام  •

القیام لعراقیین من لمدربیین امّكن ایمدربون من إسبانیا وكندا وھولندا وبولندا ودول أخرى برامج "تدریب المدربین" ، مما 
عملیة  -ة قوة المھام المشتركتدعمھا التي و حلف الناتو في العراقج بعض برام شملتالتدریب المستقبلي بشكل مستقل.  بعملیات

 :العزم الصلب في التاجي ما یلي
o مدرسة الھندسة الكھربائیة والمیكانیكیة العسكریة 
o كلیة الھندسة العسكریة 
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o مدرسة األمن واالستخبارات العسكریة 
o كلیة الطب العسكري 
o  مدرسة اإلشارات العسكریة 
o  الصفأكادیمیة ضباط 
o كلیة اإلدارة واللوجستیات 
o مدرسة النقل 

 
تتم التحركات العسكریة للتحالف بالتنسیق مع حكومة العراق. سیبقى معسكر التاجي تحت السیطرة العراقیة وسیستمر استخدامھ  •

 .كموقع تدریب رئیسي
 
 

 الوحدات المغادرة
. وشملت العناصر الرئیسیة2020غالبیتھم في صیف عام  درغاوقد عضو في التحالف ،  2,000احتفظ التاجي تاریخیًا بما یصل إلى   

 
من: المملكة المتحدة ، أسترالیا ، كندا ، عملیة العزم الصلب  -قوة المھام المشتركة في عسكریون المدربون المستشارون وال •

 نیوزیلندا ، بولندا
 "كتیبة طائرات الھلیكوبتر اإلسبانیة "فرقة تورو •
ومدربون في العراق من: كندا ، بولندا ، المملكة المتحدة ، تركیا ، فنلندا ، إیطالیا ، المجر ، ألمانیا ،  مستشارون -بعثة الناتو  •

 ھولندا
 الجیش األمریكي •

o مینیسوتا والیة ، الحرس الوطني في  34 اإلستكشافي لواء الطیران القتالي 
o  لون معن یعمیة ، اللوجستیات ، الصیانة والنقل ؛ مستشارو، الموارد البشریة ، المال العملیات مسرحالقیادة األولى الستدامة 

 الجیش العراقيفي فیلق النقل واإلمداد 
o عملیات القاعدة والدفاع عن القاعدةوالیة تینیسي في ، الحرس الوطني  168طة العسكریة كتیبة الشر ، 
o المحمولة جواً  82الفرقة من  القاعدةقوات دفاع وأمن  فرقة المشاة الخامسة والعشرون و 
o  في الجیش 401الدعم المیداني  لواءفي أخصائیو التعاقد 
o  قاعدة العملیات ،  نیو جیرسي والیة ، الحرس الوطني في42مجموعة الدعم اإلقلیمي 
o  مھندسو البناء األفقي المركزي بالجیش األمریكي 
o 32للجیش  قیادة الدفاع الجوي والصاروخي  
o قوة المھام إیسیونس"الجیش األمریكي في المھندسین  فیلق مستشارون تقنیون من" 
o  الجیش األمریكيفي قوات العملیات الخاصة 

، وعملیات المطارات ، وفریق  صیانةالقوات الجویة األمریكیة: المستشارون الجویون التابعون للقوات الجویة األمریكیة ، وال •
 االنواء الجویة

: ةالقیادة المركزی -البریة ذات األغراض الخاصة واالستجابة لألزمات  -البحریة الجویة قوة المھام لمشاة مشاة البحریة األمریكیة:  •
 فریق حمایة المراقبة الجویة بدون طیار ومھندسي إصالح المطارات

 
 تعداد القوات العسكریة

 
•  ً  فرد عسكري 2,000~  سابقا
 فرد عسكري 300~  2020آب  •
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 في التاجيلعراقیین الى االمنقولة واألصول المعدات 

 
 ملیون دوالر 10~  أصول ومعدات

 مكیفات وثالجات وأثاث مكتبي •
 معبدةالطرق ال •
 مرافق تناول الطعام وصالة األلعاب الریاضیة والمعدات المرتبطة بھا •
 مقطورات المراحیض واالستحمام •
 مالجئ الطائرات الجاھزة •
 المعبأة (الحاویات) الوحدات السكنیةالمباني القابلة للنقل  •
 القوةالمخابئ الرملیة والخرسانیة وجدران حمایة  •
 حاویات شحن •
 الحصىمبلطة ب ساحاتستائر واقیة من الشمس ، وسادات خرسانیة ،  •
 

 ملیون دوالر 13وتحسینات القاعدة ~  اإلنشاءات
 2020 آب/أغسطسمع انتھاء المشاریع النھائیة في ، ملیون دوالر 5,9تجدیدات المئزر والمدرج:  •
 ملیون دوالر 1,1المكاتب: مباني /  المجمع السكنيالثكنات /  •
 ألف دوالر 500مركز العملیات المشتركة:  •
 ألف دوالر 700المحارق:  •
 ملیون دوالر 3تكنولوجیا الشبكات والمعلومات:  •
 ألف دوالر 500المكاتب / مرفق االستخدام المشترك:  موقف سیارات •
 ملیون دوالر 1,5إعادة توزیع الممتلكات:  لیةعم تسھیلدعم لفریق ال •
 ألف دوالر 650: تجھیزنشاط دعم ال •
 

 ملیون دوالر 324~  2020صندوق تمویل التدریب والتجھیز لمكافحة داعش 
 ملیون دوالر 35المالبس والمعدات من الفئة الثانیة:  •
 ملیون دوالر 9الفئة الرابعة: من مواد البناء  •
 ملیون دوالر 15ذخیرة من الفئة الخامسة:  •
 ملیون دوالر 218المواد الرئیسیة من الفئة السابعة (مركبات وأسلحة):  •
 ملیون دوالر 14الفئة الثامنة : من  مستلزمات طبیة •
 ملیون دوالر 34الفئة التاسعة: من أجزاء ومكونات تصلیح  •
حدات ى وحدات التدریب والوویقوم بتوزیعھا علداعش المعدات المیدانیة برنامج صندوق تمویل التدریب والتجھیز لمكافحة  لمیست •

 التشغیلیة التابعة لقوات األمن العراقیة .
منذ أن أنشأ الكونجرس األمریكي البرنامج ، قدم برنامج صندوق تمویل التدریب والتجھیز لمكافحة داعش الدعم لجمھوریة العراق  •

معدات والمركبات وأنظمة األسلحة والمالبس التنظیمیة والمعدات الفردیة وأكثر من قطعة من ال 200,000من خالل أكثر من 
 جندي عراقي. 190,000ملیون طلقة ذخیرة ألكثر من  90

 
 صور عالیة الدقة
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 اضافیة اتمعلوم
 
 نھایة داعش ، عملیة العزم الصلب –وزارة الدفاع البریطانیة  •

-resolve-inherent-op-demise-forces/daeshs-armed-the-of-https://medium.com/voices
9336e9853bc9 

 
 التاجي  نجاح مھمة مجموعة فریقوزارة الدفاع األسترالیة:  •

success-taji-group-releases/task-https://www.minister.defence.gov.au/minister/lreynolds/media 
 
 ون یختتمون مھمتھم في التاجينیوزیلندیالدفاع ال وزارة الدفاع النیوزیلندیة: أفراد •

https://www.beehive.govt.nz/release/new-zealand-defence-personnel-conclude-mission-taji  
 

 ةالقوات الخاصة العراقیلقیادة المركزیة األمریكیة: تدریب ا •
https://www.centcom.mil/MEDIA/NEWS-ARTICLES/News-Article-
View/Article/1066032/coalition-leaders-review-iraqi-ranger-training-at-camp-taji/ 
 

 بقیادة أفراد من كلیة الطب العسكریة العراقیةلمدرب العراق: تخریج أول دورة تدریبیة أساسیة ل -بعثة الناتو  •
-instructor-basic-first-the-of-room/news/2019/graduation-https://jfcnaples.nato.int/nmi/news

personnel-school-medical-military-iraqi-by-led-course 
 
 القدراتمجال عالمة بارزة في یمثل جي عملیة العزم الصلب: فریق المھام تا –قوة المھام المشتركة  •

https://www.dvidshub.net/image/5923418/school-infantry-noncommissioned-officer-ii-final-
operating-capability-ceremony 
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