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 مةمقد  
 

 االعساكري العاالمي تقري  ا اإلنفاا العسكري السنوي نصف  إنفاقهاقامت الواليات المتحدة على الحرب والتوسع العسكري وهي الدولة التي يوازي 

تها القومية مثا  دة في قو أن أميركا تمتلك عناصر متعد  ومعقاعدة عسكرية خارج حدودها في نقاط حيوية حول العالم.  570وتنتشر لها حوالي 

تسام  لهاا  اعساكرية هاللاة تات قادرات تكنولوجياة متقدماة جاد االقتصاد والمال واالبتكار والعلم والثقافة إال أن هذه جميعها تستند إلى قاوة 

التها العساكرية حاول يمكن القول إلى حد ما أن تاريخ اإلم راطورية األميركية هو تاريخ تدخ ووقت سريع حول العالم. تها العسكرية في ب سط قو 

لألنماط الجديادة مان القتاال  يار  اما في الشر  األوسط نظر ين ال سي متعددة في العقدين األخير إخفاقاتالت عانت من العالم، وإن كانت هذه التدخ 

 ة العسكرية في السياسة الخارجية.  عن االنقسام الداخلي األميركي العميق حول كيفية توظيف القو  االمتماث  فضًل

وت اديلها ات خاصة وسحب قاو  اتو زوات وعملي اوب عملية عسكرية أميركية حول العالم تشم  حر 400لحوالي  اتوثيقي  انقد م في هذا العدد تقرير 

تقريار مان دخدماة األبحاا  فاي الكاونجريد يجاري لى اعتمد توثيق هذه األنشطة عتدريب. عسكري و وتقديم دعمتموضع وعمليات إنقات  وإعادة

فاي صاراعات عساكرية جارياة أو محتملاة دلحماياة  1798ة العسكرية خاارج حادودها مناذ العاام ويعرض حاالت استخدام أميركا للقو  اتحديثه دوري 

ضامن التقريار والنوع والحجم والمدى الزمني والتفويض القانوني.  من حيثتت اين المواطنين األميركيين أو تعزيز المصال  األميركيةد. هذه األنشطة 

 .1دول أجن يةضد  فيها أميركا الحرب رسمي اأعلنت حالة  11

 

                                                           
1 https://sgp.fas.org/crs/natsec/R42738.pdf 

https://sgp.fas.org/crs/natsec/R42738.pdf
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 2022-1798أمثلة من استعمال الواليات المتحدة األميركية القوة العسكرية في الخارج 

 الهدف الرسمي المعَلن للعملية عدد القوات والتجهيزات الجهة المستهَدفة ال لد  العملية تاريخ #

1 1798-1800 
جمهورية 

 الدومينيكان
 على فرنسا ُمقرَّة في الكونجريحرب بحرية  ير معَلنة  متوّفر ير  فرنسا

 متوّفر ير  طرابلس الجرب لي يا 1801-1805 2
حرب الستعادة السفينة الحربية فيالدلفيا التي صادرتها طرابلس 

 وأعلنت الحرب على الواليات المتحدة

 متوّفر ير  إس انيا المكسيك 1806 3
على أوامر  زو األراضي اإلس انية عند منابع نهر ريو  راندي بناًء 

 من الجنرال جيمس ويلكنسون

 س ان والفرنسيين ق الة دلتا الميسيس ياإل القراصنةمهاجمة  متوّفر ير  وفرنسا إس انيا المكسيك 1806-1810 4

 متوّفر ير  إس انيا فلوريدا 1810 5
االستيالء على األراضي المتنازع عليها شر  نهر المسيسي ي حتى 

 نهر اللؤلؤ

 متوّفر ير  وبريطانيا إيرلندا وبريطانيا إيرلندا 1812-1815 6
صار  بريطانيا للواليات المتحدة ومنع اعتراض السفن حفك 

 المحايدة

 نهر بيرديدو إلىاالستيالء على خليج موباي  والتقدم  جندي 600 إس انيا فلوريدا 1813 7

 متوّفر ير  فرنسا زر ماركيسايُج 1813-1814 8
نوكو هيفا في المحيط الهادئ، وهي أك ر بناء حصن في جزيرة 

 جزر ماركيساي، لحماية ثال  سفن استولى عليها ال ريطانيون

 االستيالء على خليج بينساكوال وطرد ال ريطانيين متوّفر ير  إس انيا فلوريدا 1814 9

 _ ال حر الكاري ي 1814-1825 10
ن وأربعة اأربع سفن حربية ومرك 

 ناحربين ازوار  شراعية وزورق
 حروب مع القراصنة والسفن األميركية

 الجزالر الجزالر 1815 11
أسطول ك ير بقيادة العميد 

 ال حري األميركي ستيفن ديكاتور
_ 

متوّفر ير  إس انيا فلوريدا 1816 12  
تدمير قوات الواليات المتحدة قلعة نيكولز التي كانت تؤوي  زاة 

ون  زوات على األراضي األميركيةيشن   
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 الهدف الرسمي المعَلن للعملية عدد القوات والتجهيزات الجهة المستهَدفة ال لد التاريخ #

أميلياجزيرة  1817 13 متوّفر ير  إس انيا  بين والسارقينطرد مجموعة من المهر    

 حرب على هنود السيم نول متوّفر ير  إس انيا فلوريدا 1816-1818 14

 االستيالء على إقليم أوريجون متوّفر ير  كولوم يا أوريجونوالية  1818 15

 الوحدات ال حرية إفريقيا فريقياإ 1820-1823 16
ها من مصدرها وإعادة الع يد إلى مداهمة تجارة الرقيق لوقف

 فريقياإ

 إحرا  محطة للقراصنة األميركيةالقوات ال حرية  القراصنة كوبا 1822 17

 مالحقة القراصنة في بورتريكو حاملة طالرات القراصنة كوبا 1824 18

 الق ض على القراصنة متوّفر ير  القراصنة كوبا 1825 19

 متوّفر ير  القراصنة اليونان 1827 20
القراصنة في جزر ال حر األبيض المتوسط أرجنتير وميكوني 

 يوأندراو

 أميركيين التحقيق في الق ض على ثالثة متوّفر ير  متوّفر ير  زر فوكوالندُج 1831-1832 21

 معاق ة سكان بلدة قواله بوو لنهب سفينة الصداقة األميركية قوة بحرية إندونيسيا سومطرة 1832 22

 تمر دحماية مصال  الواليات المتحدة ودول أخرى أثناء ال متوّفر ير  متوّفر ير  األرجنتين 1833 23

 الواليات المتحدة في كاالو وليما أثناء الثورةحماية مصال   متوّفر ير  متوّفر ير  بيرو 1835-1836 24

 احتالل المنطقة المتنازع عليها متوّفر ير  الهند المكسيك 1836 25

 متوّفر ير  إندونيسيا سومطرة 1838-1839 26
لمهاجمة عمليات االستكشاف  نياألصليمعاق ة السكان 

 والمس 

 لنهب الشحن األميركي األصليينمعاق ة السكان  متوّفر ير  األصليينالسكان  زر فيجيُج 1840 27

 االنتقام من مقت  بحار ال حرية جون أندرسون متوّفر ير  األصليينالسكان  جزيرة دروموند 1841 28

 اعتقدوا أّن الحرب قد بدأت متوّفر ير  مونتري، كاليفورنيا المكسيك 1842 29

 الصين فريقياإ 1843 30
 200أربع سفن ووحدة من 

 جندي مشاة

صنة وتجارة الرقيق على طول ساح  العاج ومعاق ة منع القر

 على التجار وال حارة األميركيين نياألصلي السكانهجمات 
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 الهدف الرسمي المعَلن للعملية عدد القوات والتجهيزات الجهة المستهَدفة ال لد التاريخ #

 المكسيكحماية تكساي من  متوّفر ير  المكسيك المكسيك 1844 31

 متوّفر ير  المكسيك المكسيك 1846-1848 32
ح  نزاع حدودي بعد االستيالء على تكساي ومواجهة القوات 

 المكسيكية

 عن أميركي احتجزه مسؤولون نمساويون اإلفراج متوّفر ير  النمسا تركيا 1849 33

 من السجن حماية ق طان صيد الحيتان األميركي متوّفر ير  متوّفر ير  تركيا 1851 34

 حماية المصال  األميركية خالل الثورة متوّفر ير  الثوار األرجنتين 1852-1853 35

 متوّفر ير  اليابان اليابان 1853-1854 36

 30الضجط على اليابان للموافقة على ضم أرخ ي  يضم أكثر من 

مي  جنوب طوكيو،  600جزيرة استوالية وش ه استوالية على بعد 

 تأمين مرافق للتجارةمع الجرض من 

 حماية القوات األميركية خالل الحرب األهلية في الصين متوّفر ير  الصين الصين 1854 37

 حماية المصال  األميركية ومقاتلة القراصنة متوّفر ير  شنجهاي الصين 1855 38

 حماية المصال  األميركية خالل محاولة ثورة متوّفر ير  الثوار األورو واي 1855 39

 حماية المصال  األميركية خالل االنتفاضة متوّفر ير  بنما بنما 1856 40

 متوّفر ير  األصليينالسكان  نيكارا وا 1857 41
الدفاع عن القوات األميركية الموجودة فيها خالل هجوم من 

 األصليينالسكان 

 مونتيفيديوحماية األميركيين خالل ثورة في  نان حربيتاسفينت - األورو واي 1858 42

 لمقت  تاجرين أميركيين اقرية انتقام  إحرا  بعثة مشاة األصليينالسكان  زر فيجي ُج 1858 43

 متوّفر ير  السلطات التركية تركيا 1858-1859 44
استعراض القوة ال حرية األميركية على طول بالد الشام بعد 

 مجزرة بحق أميركيين في يافا

 استعراض قوة سرب بحري - بارا واي 1859 45

 مالحقة اللصوص المكسيكيين جندي 200 خوان كورتينا المكسيك 1859 46
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 الهدف الرسمي المعَلن للعملية عدد القوات والتجهيزات الجهة المستهَدفة ال لد التاريخ #

 األصليينحماية األرواح والممتلكات أثناء المشاك  مع السكان  متوّفر ير  األصليينالسكان  أنجوال 1860 47

 حماية المصال  األميركية خالل الثورة متوّفر ير  الثوار كولوم يا 1860 48

 أميركيةالرد على هجوم على سفينة  حاملة طالرات  - اليابان 1863 49

 حماية وزير الواليات المتحدة وتسهي  مفاوضاته متوّفر ير  اليابان اليابان 1864 50

 حماية األرواح والممتلكات خالل الثورة متوّفر ير  - بنما 1865 51

 عقاب للصين على الهجوم على القنص  األميركي في نيوشوانغ متوّفر ير  الصين الصين 1866 52

 احتالل مانا وا وليون المارينز - نيكارا وا 1867 53

 حماية القوات األميركية خالل الحرب األهلية في اليابان متوّفر ير  - اليابان 1868 54

 في مونتيفيديو تمر دحماية المقيمين األجانب خالل  متوّفر ير  - األورو واي 1868 55

 متوّفر ير  - كولوم يا 1868 56
حماية الركاب والكنوز خالل  ياب الشرطة المحلية بمناس ة وفاة 

 الرليس الكولوم ي

 للقراصنة ةفينتدمير س متوّفر ير  القراصنة المكسيك 1870 57

 وضع العلم األميركي في هونولولو بعد وفاة الملكة متوّفر ير  - زر هاوايُج 1870 58

 متوّفر ير  األصليينالسكان  كوريا 1871 59

على نهب األميركيين، ال سيما لقت   األصليينلمعاق ة السكان 

طاقم السفينة يو إي إي الجنرال شيرمان وإحرا  المركب 

على قوارب صجيرة أميركية أخرى  االشراعي وإطال  النار الحًق

 تقوم بعمليات االستطالع فو  نهر  سالي

 حماية المصال  األميركية متوّفر ير  - كولوم يا 1873 60

 المكسيك 1873-1896 61
اللصوص وقطاع 

 الطر 
 مطاردة لصوص الماشية وقطاع الطر   متوّفر ير 

 متوّفر ير  - زر هاوايُج 1874 62
النظام وحماية أرواح ومصال  األميركيين أثناء تتويج لحفاظ على ا

 ملك جديد
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 الهدف الرسمي المعَلن للعملية عدد القوات والتجهيزات الجهة المستهَدفة ال لد التاريخ #

 ناألميركييحماية المواطنين  مشاة بحرية - المكسيك 1876 63

 خالل الحرب بين ال ريطانيين والمصريين ناألميركييحماية المواطنين  متوّفر ير  - مصر  1882 64

 متوّفر ير  - بنما 1885 65
حراسة األشياء الثمينة أثناء الع ور ع ر خط سكة حديد بنما وخزالن وأق ية 

 شركة سكة حديد بنما أثناء النشاط الثوري

  ير المستقرةحماية السكان األميركيين في سيول خالل الظروف السياسية  متوّفر ير  - كوبا 1888 66

 متوّفر ير  الحكومة  الهايتية هايتي 1888 67
 تم ي عن ال اخرة األميركية التي عرض للقوة أقنع الحكومة الهايتية بالتخّل

 االستيالء عليها بتهمة خر  الحصار

 أثناء الحرب األهلية المحلية األميركية حماية المواطنين األميركيين والقنصلية متوّفر ير  - ساموا 1888-1889 68

 حماية المصال  األميركية خالل الثورة متوّفر ير  - ر هاوايزُج 1889 69

 في بوينس آيري تينحماية القنصلية والمفوضية األميركي قوة بحرية - األرجنتين 1890 70

 حماية المصال  األميركية متوّفر ير  - هايتي 1891 71

 متوّفر ير  - مضيق بيرينغ 1891 72
ها وطردت السفن التجارية ن طريق الصعود على متن عشراوقف الصيد الجالر ع

 حول جزر ألوشيان

 حماية أرواح األميركيين وممتلكاتهم متوّفر ير  - هاواي 1893 73

 متوّفر ير  - ال رازي  1894 74
هلية ي ريو دي جانيرو خالل الحرب األحماية التجارة األميركية والشحن ف

 ال رازيلية

 حماية المصال  األميركية متوّفر ير  - نيكارا وا 1894 75

 تم ربط سفينة حربية بالشاطئ لحماية الرعايا األميركيين متوّفر ير  - الصين 1894-1895 76

 مشاة ال حرية - كوريا 1894-1896 77
أثناء حماية المندوب األميركي وحماية األرواح والمصال  األميركية في سيول 

 الحرب الصينية اليابانية

 حماية أرواح األميركيين وممتلكاتهم المهد دة باالنتفاضة السياسية متوّفر ير  - كولوم يا 1895 78
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 الهدف الرسمي المعَلن للعملية عدد القوات والتجهيزات الجهة المستهَدفة ال لد التاريخ #

 األميركية أثناء االضطرابات السياسيةحماية المصال   متوّفر ير  - نيكارا وا 1896 79

 حماية األرواح والممتلكات األميركية في سان خوان دي  سور متوّفر ير  - نيكارا وا 1898 80

 إعالن الحرب على إس انيا متوّفر ير  الحكومة اإلس انية إس انيا 1898 81

 متوّفر ير  - الصين 1898-1899 82
تقديم حراي للمفوضية في بكين أثناء المنافسة بين 

 األرملة واالبن اإلم راطورة

 نيكارا وا 1899 83
 الجنرال خوان 

 ب. ري س
 حماية المصال  الوطنية في يسان خوان دي  نورت  متوّفر ير 

 متوّفر ير  الفل ين زر الفل ينُج 1899-1901 84
 انيا واحتالل مع إسحماية المصال  األميركية في أعقاب الحرب 

 في حربهم من أج  االستقالل نيينالفل يالجزر بهزيمة 

 حماية األرواح األجن ية خالل الثورة متوّفر ير  الثوار الصين 1900 85

 حماية المصال  األميركية على نهر ال رزخ متوّفر ير  - كولوم يا 1901 86

 متوّفر ير  كولوم يا كولوم يا 1902 87
األرواح والممتلكات األميركية في بوكاي دي  تورو خالل حماية 

 حرب أهلية

 متوّفر ير  - ياورهند 1903 88
حماية القنصلية األميركية ورصيف ال واخر في بويرتو كورتيز خالل 

 فترة من النشاط الثوري

 الثورةحماية المصال  األميركية أثناء  مفرزة من المشاة  - جمهورية الدومينيكان 1903 89

 من انتفاضة إسالمية احماية القنصلية األميركية في بيروت خوًف متوّفر ير  - سوريا 1903 90

 حماية القنص  العام متوّفر ير  حماية القنص  الح شة 1903-1904 91

 مشاة ال حرية - بنما 1903-1914 92
حماية المصال  األميركية واألرواح أثناء ثورة االستقالل عن 

 هاوبعد كولوم يا

 استعادة النظام وحماية األجانب متوّفر ير  الثوار كوبا 1904-1905 93

 حماية المصال  األميركية متوّفر ير  - هندوراي 1906-1909 94
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 حماية المصال  األميركية متوّفر ير  - نيكارا وا 1907 95

 حماية المصال  األميركية متوّفر ير  - هندوراي 1910 96

 - الصين 1911 97
ض اط وقوات  10مجموعة من 

 إنزال

ان االنتفاضة القومية في أكثر حراسة الممتلكات والقنصلية األميركية إب 

 من مدينة صينية

 استيالء الحكومة على سكة حديد تابعة ألميركامنع  قوة صجيرة الحكومة ياروهند 1911 98

 االنتخاباتاإلشراف على  متوّفر ير  - بنما 1912 99

 حماية المصال  األميركية متوّفر ير  - كوبا 1912 100

 حماية المصال  األميركية متوّفر ير  نشاط ثوري الصين 1912 101

 المصال  األميركيةحماية  متوّفر ير  الثوار نيكارا وا 1912-1925 102

 حماية المصال  األميركية جندي 3027 نوتمر دالم الصين 1912-1941 103

 إجالء المواطنين األميركيين  عدد قلي  من مشاة ال حري الحرب األهلية  المكسيك 1913 104

 حماية الرعايا األميركيين متوّفر ير  الثوار هايتي 1914 105

106 1914-1917 
جمهورية 

 الدومينيكان
 إيقاف القصف عن طريق إطال  النار متوّفر ير  الثوار

 الحفاظ على النظام متوّفر ير  - هايتي 1915-1934 107

 قمع أعمال الشجب متوّفر ير  أعمال شجب الصين 1916 108

109 1916-1924 
جمهورية 

 الدومينيكان
 الحفاظ على النظام متوّفر ير  تمر دال

 حماية أرواح األميركيين وممتلكاتهم متوّفر ير  - الصين 1917 110

111 1917-1918 
الحرب العالمية 

 األولى 
 اصات األلمانيةبس ب حرب الجو  متوّفر ير  ألمانيا

 حماية المصال  األميركية متوّفر ير  تمر دال كوبا 1917-1922 112
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 ر اع الُطمالحقة قّط متوّفر ير  قطاع الطر  المكسيك 1918-1919 113

 جندي  7000 - ية اتروسيا السوفي 1918-1920 114
اء القتال بين ال لشفيين حماية القنصلية األميركية في فالديفوستوك جر 

 والجيش التشيكي

 انتخابيةأداء مهام الشرطة خالل اضطرابات  متوّفر ير  - بنما 1918-1920 115

 - تركيا 1919 116
جنود مارينز على متن المدم رة 

 أريزونا
 (إسطن ولحراسة القنصلية األميركية بعد احتالل اليونان للقسطنطينية )

 اإليطاليين والصرببناًء على طلب السلطات اإليطالية لفرض النظام بين  متوّفر ير  اإليطاليون والصرب كرواتيا 1919 117

 الحفاظ على النظام خالل محاولة قلب النظام ع ر ثورة شع ية قوة انزال الثوار ياورهند 1919 118

 حماية األرواح قوة انزال - الصين 1920 119

 حماية المندوبين األميركيين والمصال  األميركية متوّفر ير  -  واتيماال 1920 120

 حماية محطة راديو أميركية وممتلكاتها احد حراي ال حرية األميركية روسيا سي يريا 1920-1922 121

 منع الحرب بين ال لديين أسراب بحرية أميركية - بنما وكوستاريكا 1921 122

 حماية األميركيين خالل فترة االضطرابات جنود المارينز - الصين 1922-1923 123

 أرواح األميركيين وممتلكاتهمحماية  متوّفر ير  - هندوراي 1924 124

 حماية األميركيين واألجانب متوّفر ير  الفصال  الصينية الصين 1924 125

 حماية األجانب متوّفر ير  - هندوراي 1925 126

 حماية األرواح والممتلكات في المستوطنات الدولية متوّفر ير  الثوار الصين 1925 127

 على النظام وحماية المصال  األميركيةالحفاظ  جندي 600 - بنما 1925 128

 حماية مصال  الواليات المتحدة مشاة ال حرية الثوار نيكارا وا 1926-1933 129

 حماية المواطنين األميركيين األميركيةات ال حرية القو  - الصين 1926 130

 واألجانبحماية األميركيين  األميركيةات ال حرية القو  القوات الوطنية الصين 1927 131

 حماية المصال  األميركية متوّفر ير  اليابان الصين 1932 132
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 حماية القنصلية األميركية مشاة ال حرية - الصين 1934 133

134 1940 
نيوفاوندالند 

 وبرمودا و يرها
 حراسة القواعد ال حرية والجوية متوّفر ير  بريطانيا

 وضع  رينلند تحت الحماية األميركية متوّفر ير  - ندرينل  1941 135

 متوّفر ير  هولندا هولندا 1941 136
هولندا باالتفا  مع الحكومة الهولندية في  احتالل

 المنفى

 أيسلندا بموافقة حكومتها احتالل متوّفر ير  - إيسلندا 1941 137

 حماية المساعدات األميركية ل ريطانيا سفن حربية أميركية ألمانيا ألمانيا 1941 138

139 1941-1945 
الحرب العالمية 

 الثانية

، إيطاليالمانيا، أاليابان، 

 رومانيا بلجاريا، المجر، 
 إعالن الحرب على اليابان، ألمانيا، إيطاليا، بلجاريا ورومانيا  متوّفر ير 

 المساعدة في نزع سالح اليابانيين الف جندي  50 إرسال اليابان الصين 1945 140

 حماية القنص  العام حاري قنصلي بحري - فلسطين 1948 141

 وإجالء األميركيينالمساعدة في حماية  مشاة ال حرية نوالشيوعي الصين 1948-1949 142

 الرد على  زو كوريا الشمالية لكوريا الجنوبية ألف  300جندي كوريا الشمالية الحرب الكورية 1950-1953 143

 منع الهجمات الشيوعية على المنطقة متوّفر ير  الشيوعيين تايوان 1950-1955 144

 إجالء الرعايا األميركيين متوّفر ير  - الصين 1945-1955 145

 إجالء الرعايا األميركيين متوّفر ير  السويس أزمة مصر  1956 146

 المدعوم من الخارج تمر دالحماية من التهديد بال متوّفر ير  - ل نان 1958 147

 حماية الرعايا األميركيين فرقة العم  ال حرية الثانية - ال حر الكاري ي 1959-1960 148

 دعم ال لد أثناء التهديد الشيوعي جندي 5000 نوالشيوعي تايالند 1962 149

 تي بحرب نوويةاتهديد االتحاد السوفي متوّفر ير  تيااالتحاد السوفي كوبا 1962 150

 ات المناهضة للشيوعيةدعم عسكري للقو  متوّفر ير  الشيوعية الوي 1962-1975 151
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 توفير جسر جوي للقوات الكونجولية اربع طالرات نق  تمر دال الكونجو 1964 152

 حرب فيتنام جندي 543000 فيتنام فيتنام 1964-1973 153

154 1965 
جمهورية 

 الدومينيكان
 حماية األرواح والممتلكات متوّفر ير  الثوار

 تمر ددعم لوجيستي أثناء ال طالرات عسكريةثال   تمر دال الكونجو 1967 155

 تطهير المالتات الشيوعية متوّفر ير  الشيوعية كم وديا 1970 156

 إجالء المدنيين األميركيين متوّفر ير  - ق رص 1974 157

 - فيتنام 1975 158

سفن ال حرية األميركية 

ومشاة  هليكوبتروطالرات 

 بحرية

 إجالء المدنيين األميركيين

 إجالء المدنيين األميركيين متوّفر ير  - كم وديا 1975 159

 - فيتنام 1975 160
 865+  هليكوبترطالرة 70

 من مشاة ال حريةجندي ا 
 إجالء مواطنين أميركيين وأجانب

 استعادة سفينة تجارية  متوّفر ير  كم وديا كم وديا 1975 161

 - ل نان 1976 162
 هليكوبترخمس طالرات 

 وسفن بحرية
 إجالء المواطنين األميركيين خالل الحرب األهلية

 مقت  جنديين أميركيين في المنطقة منزوعة السالح متوّفر ير  كوريا كوريا 1976 163

 عمليات اإلنقات ال لجيكية والفرنسية طالرة نق  عسكرية - زالير 1978 164

 إيران إيران 1980 165
ست طالرات نق  وثماني 

 مروحيات
 إنقات الرهالن األميركيين المحتجزين 

 تمر دالمساعدة في تدريب القوات الحكومية على مكافحة ال ناعسكري نامستشار حرب العصابات السلفادور 1981 166

 إسقاط طالرتين لي يتين متوّفر ير  لي يا لي يا 1981 167
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 في سيناءمتعددة ال اتالقو المشاركة في  متوّفر ير  - مصر 1982 168

 الجنسياتمتعددة ال اتالقو المشاركة في  جندي من مشاة ال حرية 800 - ل نان 1982 169

 متعددة الجنسياتال اتالمشاركة في القو  جندي من مشاة ال حرية 1200 - ل نان 1982-1983 170

 إرسال طالرة استطالع بعد هجوم جوي على السودان لكترونيةإطالرة استطالع  لي يا مصر  1983 171

 قوات نيكار وا نق  الجنود لصد  هليكوبترطالرة  نيكار وا ياورهند 1983-1989 172

 لي يا تشاد 1983 173
ن من طالرات المراق ة اطالرت

 األميركية
 ينتمر دوالممساعدة تشاد ضد القوات اللي ية 

 حماية األرواح والمساعدة على استعادة النظام مشاة ال حرية -  رينادا 1983 174

 إسقاط طالرتين إيرانيتين لكترونيةإطالرة استطالع  ايران الخليج الفارسي 1984 175

 متوّفر ير  مصر إيطاليا 1985 176
طالرة نق  ركاب تحتوي على خاطفي السفينة السياحية  اعتراض

 اأميركي  ااإليطالية الذين قتلوا مواطن 

 على الصواريخ اللي ية الرد  هجوم صاروخي لي يا لي يا 1986 177

 راتالمساعدة في عمليات مكافحة المخد  متوّفر ير  - بوليفيا 1986 178

 متوّفر ير  والعرا يران إحرب  الخليج الفارسي 1978-1988 179
حماية الوجود األميركي في الخليج الفارسي بعد تعر ضه 

 لهجمات إثر الحرب

 حماية قناة بنما وأرواح األميركيين وممتلكاتهم  جندي 1000 - بنما 1988 180

 لي يا لي يا 1989 181
ن لل حرية اطالرتين تابعت

 األميركية
 إسقاط طالرات لي ية فو  ال حر المتوسط

 المحافظة على نتالج االنتخابات ال نمية جندي  1900 - بنما 1989 182

مستشار أميركي  راتالمخد  دول األنديز 1989 183  مساعدة دول األنديز في مكافحة المخدرات 50-100

 االنقالب المساعدة في صد  طالرات مقاتلة انقالب فلي ين 1989 184

 حماية أرواح األميركيين وممتلكاتهم متوّفر ير  - بنما 1989-1990 185
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 توفير المزيد من األمن للسفارة األميركية سرية بناد  معززة  مونروفيا لي يريا 1990 186

 الدفاع عن السعودية بعد  زو العرا  للكويت متوّفر ير  العرا  المملكة العربية السعودية 1990 187

 بدء العمليات العسكرية األميركية القتالية في العرا  والكويت متوّفر ير  العرا  العرا  1991 188

 اإل اثة الطارلة متوّفر ير  العرا  العرا  1991 189

 كينشاسانق  الجنود ال لجيكيين إلى  C-141طالرات  - زالير 1991 190

 ناألميركييإجالء  طالرات عسكرية - سيراليون 1992 191

 فرض حظر على الرحالت الجوية العراقية متوّفر ير  العرا  العرا  1992 192

 استجابة ألزمة إنسانية  متوّفر ير  - الصومال 1992 193

 التأكيد على استقالل الكويت طالرات أميركية العرا  العرا  1993 194

 نيران مضادة تم الشعور  بوجودها صد  متوّفر ير  العرا  العرا  1993 195

 إمدادات إ اثة  نزال جويإ صربيا ال وسنة  1993 196

 فرض حظر على جميع الرحالت الجوية العسكرية متوّفر ير  صربيا ال وسنة 1993 197

 قصف جوي طالرات أميركية العرا  العرا  1993 198

 قمع العنف د السريع األميركيةقوة الر  الصومال الصومال 1993 199

 مهاجمة موقع عراقي مضاد أظهر نوايا سيئة قصف جوي العرا  العرا  1993 200

 المشاركة في قوات حفظ السالم اجندي  350 يو وسالفيا مقدونيا 1993 201

 فرض حظر األمم المتحدة متوّفر ير  هايتي هايتي 1993 202

 التوص   إلى ح  سلمي  أميركيةطالرة عسكرية  60  يو وسالفيا ال وسنة 1994 203

 طالرات حربية صربيا ال وسنة 1994 204
قصف جوي للقوات الصربية والمشاركة في عمليات إجالء مع 

 الناتو

 تعزيز القوات الموجودة جندي 200 - مقدونيا 1994 205

 الذي تقره األمم المتحدةمواصلة تط يق الحظر  سفينة 712 هايتي هايتي 1994 206
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 مهاجمة القواعد التي يستخدمها الصرب طالرات مقاتلة صربيا ال وسنة 1994 207

 مواصلة مهمتها لحفظ السالم جندي 500 - مقدونيا 1994 208

 المساعدة في انسحاب قوات األمم المتحدة  فرد 1800 - الصومال 1995 209

 تقليص عدد القوات ضمن قوة األمم المتحدة أميركيفرد  2500 إبقاء - هايتي 1995 210

 دعم عمليات الالجئين والحصار  أميركيجندي  500 - ال وسنة 1995 211

 مشاركة في بعثة األمم المتحدة جندي 2400 صربيا هايتي 1995 212

 عسكري 1500 ال وسنة ال وسنة 1995 213
وضع األسس لالنتشار السريع واآلمن من قوة التنفيذ التي يقودها 

 الناتو

 IFORدعم مهمة  فرد عسكري 20000 كرواتيا ال وسنة 1995 214

 دافرأ 309إبقاء  - هايتي 1996 215
ين في بعثة ي نعدد أفراد الواليات المتحدة المعتخفيض تدريجي ل

 األمم المتحدة

 المواطنين األميركيين بعد تدهور الوضع األمني إجالء متوّفر ير  - لي يريا 1996 216

 إجالء المواطنين األميركيين و يرهم من الموظفين األجانب متوّفر ير  لي يريا لي يريا 1996 217

 األميركيين و يرهم من الموظفين األجانبإجالء المواطنين  متوّفر ير  بانجي فريقيا الوسطيإجمهورية  1996 218

 ال قاء كجزء من قوة االنتشار الوقالي التابعة لألمم المتحدة أميركيجندي  500 - ال وسنة 1996 219

 - زالير و ارواند 1996 220
 استخدام أفراد 

 وطالرات أميركية
 لألمم المتحدة اإلنسانيةدعم الجهود 

 المساهمة في قوة تحقيق االستقرار جندي 8500 - ال وسنة 1996 221

 متوّفر ير  - أل انيا 1997 222
 إجالء موظفي الحكومة األميركية والمواطنين األميركيين 

 من تيرانا

 قوة إجالء احتياطية - الكونجو 1997 223
 ز للمواطنين األميركيين، توفير األمن المعز

 والموظفين الحكوميين، ودولة ثالثة مختارة
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 نشر أفراد عسكريين - سيراليون 1997 224
إجالء بعض موظفي الحكومة األميركية والمواطنين األميركيين 

 العاديين

 الناتودعم قوة تحقيق االستقرار التي يقودها  جندي 2800 - ال وسنة 1997 225

 محاولة لضمان أمن المواطنين األميركيين  اعسكري  افرد  550 كم وديا كم وديا 1997 226

 المشاركة في وجود أمني في ال وسنة  متوّفر ير  - ال وسنة 1997 227

 الجيش في  ينيا  ينيا 1998 228
مشاركة جنود أميركيين  

 بإجالء موظفين أميركيين
 األميركية والمواطنين األميركيينإخالء موظفي الحكومة 

 دعم قوة تحقيق االستقرار التي يقودها الناتو متوّفر ير  - ال وسنة 1998 229

 قوة عم  مشتركة  كينيا كينيا 1998 230
تنسيق المساعدات الط ية المتعّلقة بتفجيرات السفارة األميركية 

 في كينيا

 تعزيز األمن ضد األفراد األميركيين من فرقة المشاة  200 أل انيا أل انيا 1998 231

 أفجانستان 1998 232
منظمة أسامة بن 

 الدن
  ارات جوية

على خلفية التفجيرات في كينيا بعد اتهام مجموعات بن الدن 

 بتنفيذها

 زيادة قوى األمن في السفارة األميركية اعسكري  افرد  30 لي يريا لي يريا 1998 233

 تدمير المنشآت القادرة على إنتاج أسلحة دمار شام  حملة قصف دثعلب الصحراءد العرا  العرا  1998 234

 العرا  العرا  1998-1999 235
عمليات عسكرية ضد نظام 

 الدفاع الجوي العراقي
 إيقاف التهديدات المحتَملة ضد األميركيين

 االستقرار التي يقودها الناتودعم قوة تحقيق  فرد عسكري  6900 - ال وسنة 1999 236

 متوّفر ير  نيروبي كينيا 1999 237
المساعدة في توفير األمن للسفارة األميركية والمواطنين 

 األميركيين

 ضربات جوية يو وسالفيا يو وسالفيا 1999 238
على حملة العنف التي شن تها الحكومة اليو وسالفية خالل  ارد 

 قمع السكان األل ان في كوسوفو
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 يو وسالفيا يو وسالفيا 1999 239
تعزيزات عسكرية بما في تلك 

 ارةالطالرات تات األجنحة الدو 
 عمليات جوية فع الة تعزيز قوة الناتو في شن 

 دعم قوة تحقيق االستقرار التي يقودها الناتو أميركيفرد عسكري  7000 - يو وسالفيا 1999 240

 دعم قوة تحقيق االستقرار التي يقودها الناتو عسكري أميركي  6200 ال وسنة ال وسنة 1999 241

 - تيمور الشرقية 1999 242

اقتصر على االتصاالت 

والمساعدة في  واللوجستيات

 التخطيط والنق 

 INTERFETدعم قوة األمم المتحدة 

 دعم قوة تحقيق االستقرار التي يقودها الناتو جندي 8500 - يو وسالفيا 1999 243

424  العرا  العرا  1999-2000 
عمليات عسكرية ضد نظام 

 الدفاع الجوي العراقي
 على أحدا  فعلية أو محتملة ارد 

 المشاركة في قوة تحقيق االستقرار فرد 1500 ال وسنة ال وسنة  2000 245

 دعم إدارة األمم المتحدة وتقديم المساعدات اإلنسانية افرد  30كتي ة من  تيمور الشرقية تيمور الشرقية 2000 246

 دعم عمليات حفظ السالم طالرة أميركية - سيراليون 2000 247

 الخدمة في أدوار الدعم اللوجستي واإلداري فرد 1000 - يو وسالفيا 2000 248

 المشاركة في قوة حفظ السالم فرد 1000 - ال وسنة 2000 249

 استعادة السالم والحفاظ عليه مراق ين عسكريين ثالثة - تيمور الشرقية 2000 250

 تقديم المساعدة الط ية واألمنية  اأميركي  افرد  45نشر  اليمن اليمن 2000 251

 دعم قوات حفظ السالم جندي 500 - يو وسالفيا 2000 252

 دعم قوات حفظ السالم فرد 12 - تيمور الشرقية 2001 253

 دعم قوات حفظ السالم جندي 500 - يو وسالفيا 2001 254

 - ال وسنة 2001 255
ات من القو جندي  3700

 األميركية المسلحة
 جزء من قوة تحقيق االستقرار
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 الهدف الرسمي المعَلن للعملية عدد القوات والتجهيزات الجهة المستهَدفة ال لد التاريخ #

 عمليات عسكرية ضد نظام الدفاع الجوي العراقي متوّفر ير  العرا  العرا   2001 256

 حفظ السالم ةدعم قو  اأميركي  افرد  20 - تيمور الشرقية 2001 257

 بدأ العمليات العسكرية ضد القاعدة وطال ان متوّفر ير  أفجانستان أفجانستان 2001 258

 الحفاظ على بيئة آمنة ومأمونة  جندي 500 كوسوفو يو وسالفيا 2001 259

 دعم قوة تحقيق االستقرار التي يقودها الناتو جندي 3100 - ال وسنة 2002 260

 دعم قوة حفظ السالم أفراد 10 - تيمور الشرقية 2002 261

 دعم قوة حفظ السالم افرد  468 - يو وسالفيا 2002 262

 السالم دعم قوة حفظ اعسكري  60 - ال وسنة 2002 263

 إجالء المواطنين األميركيين ورعايا الدول الثالثة متوّفر ير  تمر د ساح  العاج 2002 264

 نشر قوات جاهزة للقتال اعسكري  266 كوسوفو يو وسالفيا 2002 265

 جزء من قوة تحقيق السالم عسكري 1800 - ال وسنة 2003 266

  الخليج منطقةلتحقيق السالم واالستقرار في  اسعي  متوّفر ير  العرا  العرا  2003 267

 دعم عمليات قوة كوسوفو اعسكري  2250 - يو وسالفيا 2003 268

 - لي يريا 2003 269
مجهزين  اعسكري  34

 بمعدات قتالية
 المساعدة في أي إجالء ضروري من لي يريا

 يقودها الناتودعم قوة تحقيق االستقرار التي  عسكري 1800 - ال وسنة 2003 270

 استعادة النظام وتقديم المساعدات اإلنسانية اجندي  4350 لي يريا لي يريا 2003 271

 دعم قوة تحقيق االستقرار التي يقودها الناتو عسكري 2100 - يو وسالفيا 2003 272

 دعم قوة تحقيق االستقرار التي يقودها الناتو عسكري 1800 - ال وسنة 2004 273

 دعم قوة تحقيق االستقرار التي يقودها الناتو قوة أمنية - هايتي 2004 274

 دعم األمم المتحدة فرد 200 - هايتي 2004 275

 مكافحة اإلرهاب فرد 1800 - ال وسنة  2004 276
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 الهدف الرسمي المعَلن للعملية عدد القوات والتجهيزات الجهة المستهَدفة ال لد التاريخ #

277 2005 
 \وسوفوك\اإلفريقيالقرن 

 العرا \ال وسنة 
- 

في  1800+ 1000في ال وسنة والهرسك 

 في العرا  األًف 135كوسوفو+ 
 مكافحة اإلرهاب

278 2005 
 \وسوفوك\اإلفريقيالقرن 

 العرا \ال وسنة 
 فرد 1700 -

المساعدة في إصالح الدفاع وأداء المهمات 

 العملية

  160,000 جندي - وسنةال  \لعرا ا \كوسوفو 2006 279
جزء من قوة تحقيق االستقرار التي يقودها 

 الناتو

 ات قتالية دة بمعد مروحيات عسكرية مزو  ل نان ل نان 2006 280
للمساعدة في مجادرة األشخاص المعرَّضين 

 للتهديد في ل نان

  134,000 عسكري القاعدة وسنةال  \لعرا ا \كوسوفو 2007 281
دعم العمليات الالزمة ضد القاعدة واإلرهابيين 

 الدوليين 

 المساعدة األمنية في أفجانستان 14,340 فرد اإلرهاب أفجانستان 2007 282

 المساعدة األمنية في أفجانستان  15,180 جندي اإلرهاب كوسوفو 2008 283

 اإلرهابالمساعدة في تعزيز قدرات مكافحة   138,000 عسكري القاعدة وطال ان أفجانستان 2009 284

 المساعدة في دعم قدرات مكافحة اإلرهاب  116,000 عسكري القاعدة وطال ان العرا  2009 285

 زء من قوة كوسوفو التي يقودها الناتوج  95,000 عسكري اإلرهاب والقاعدة كوسوفو\أفجانستان 2010 286

 دعم مكافحة اإلرهاب  48,400 عسكري اإلرهاب كوسوفو\أفجانستان 2010 287

 دعم قوة كوسوفو التي يقودها الناتو  45,000 عسكري اإلرهاب لي يا\وسوفوك\أفجانستان 2011 288

 الدعم اللوجستي والمساعدة في ال حث واإلنقات  40,000 عسكري اإلرهاب لي يا 2011 289

 متوّفر ير  لي يا فريقيا الوسطىإ 2011 290
إنسانية والتصدي للتهديد الذي تشّكله منع كارثة 

 األزمة في لي يا على السلم واألمن الدوليين
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 الهدف الرسمي المعَلن للعملية عدد القوات والتجهيزات الجهة المستهَدفة ال لد التاريخ #

 فرد 100 ونيجوزيف ك أو ندا 2011 291
ت اإلقليمية التي تعم  من أج  تقديم المساعدة للقوا

 جوزيف كوني، زعيم جيش الربإبعاد 

292 2011 
\ا رعال\ي يال\أفجانستان

 كوسوفو
 فرد 3600 -

ت االستخ اراتية والدعم اللوجستي والمساعدة المعلوما

 في ال حث واإلنقات

 عدد قلي  من عناصر مشاة ال حرية قراصنة الصومال 2012 293
إنقات جيسيكا بوكانان وهي مواطنة أميركية تم 

 لين صوماليينق   القراصنة وممو اختطافها من 

294 2012 
 \لصومالا\أفجانستان

 لي يا\منيال
 اإلرهابالمساعدة في تعزيز قدرات مكافحة   90,000 عسكري القاعدة

 د ير محد  اإلرهاب اليمن\لي يا 2012 295
 على الهجوم على المركز الدبلوماسي األميركي  ارد 

 في بنجازي

 اإلرهاب أفجانستان 2013 296
من  2200ا من المشاة و فرد  2250 

 الطياريين 
 جزء من التناوب المستمر لقوات التحالف في أفجانستان

 توفير األمن وجمع المعلومات االستخ اراتية فرد 100 - النيجر 2013 297

 جزء من التناوب المستمر لقوات التحالف في أفجانستان فرد  2200 - أفجانستان 2013 298

 افرد  220 سوريا األردن 2013 299
االستعداد لكافة السيناريوهات التي من الممكن أن تطرأ 

 في سوريا

 تعزيز األمن األميركي في المنطقة أميركيجندي  700 - األردن 2013 300

 جزء من التناوب المستمر لقوات التحالف في أفجانستان جندي 2000 - أفجانستان 2013 301

 - أفجانستان 2013 302
جندي من وحدات قتالية  8000حوالي 

 مختلفة
 جزء من التناوب المستمر لقوات التحالف في أفجانستان

 - الفل ين 2013 303
 5000حاملة طالرات  وسفن بحرية و 

 أميركيجندي 
 المساعدة اإلنسانية في اإلعصار الذي ضرب الفلي ين
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 الهدف الرسمي المعَلن للعملية القوات والتجهيزاتعدد  الجهة المستهَدفة ال لد التاريخ #

 استجابة لطلب فرنسا في النق  الجوي c-17من طراز  انطالرت - الوسطى إفريقياجمهورية  2013 304

 - أفجانستان 2013 305
جندي من وحدات  8000حوالي 

 قتالية مختلفة
 جزء من قوات التناوب المستمر

 من السفارة افرد  120إجالء  c-130ن من طراز اطالرت كينيا جنوب السودان 2013 306

 عمليات دعم للقوات األميركية في كوريا الجنوبية جندي 800 - كوريا الجنوبية 2014 307

 دعم التنق  الجوي المعزَّز  جندي 300 - أو ندا 2014 308

 جندي 300 داعش العرا  2014 309
العاملين داخ  تأمين السفارة األميركية واألفراد 

 العرا 

 تعزيز األمن في السفارة األميركية فرد 200 داعش العرا  2014 310

 للمساعدة في التحقيق في إسقاط الطالرة الماليزية عشرات الجنود األميركيين - أوكرانيا 2014 311

 العراقيةتقديم المشورة والمساعدة للقوات  في أربي  امقيم  130 داعش العرا  2014 312

 المشاركة في م ادرة طمأنة الحلفاء جندي 600 - بولندا 2014 313

 تقديم المشورة والمساعدة للقوات العراقية اجندي  350 - العرا  2014 314

 دعم عمليات المساعدة المتحدة اجندي  150 - لي يريا 2014 315

 ي والاإل وباء المساعدة في مكافحة جندي 700 - لي يريا 2014 316

 تقديم المشورة والمساعدة للقوات العراقية جندي 1500 العرا  العرا  2014 317

 المشاركة في عمليات المساعدة المتحدة  اطيار  35  داكار السنجال 2014 318

 المشاركة في عمليات المساعدة المتحدة جندي 2100 - السنجال 2014 319

 تقديم المشورة والمساعدة للقوات العراقية جندي 1300 العرا  العرا  2014 320

 وقف انتشار وباء اإلي وال جندي 2400 - لي يريا 2015 321

 جندي 400 - كوريا 2015 322
االنضمام إلى لواء المدفعية الميداني في كوريا 

 الجنوبية
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 للعمليةالهدف الرسمي المعَلن  عدد القوات والتجهيزات الجهة المستهَدفة ال لد التاريخ #

 التناوب بين الوحدات جندي 6000 - العرا  2015 323

 التناوب بين الوحدات جندي 4000 - الكويت 2015 324

 المساعدة في محاربة اإلسالميين اجندي  90 نواإلسالمي الكاميرون 2015 325

 التناوب بين الوحدات جندي 4500 - كوريا 2015 326

 مساعدة العرا  في القتال ضد داعش اجندي  560 داعش العرا  2016 327

 حماية السفارة األميركية في جنوب السودان  اجندي  40 - جنوب السودان 2016 328

 دعم عملية دالعزم الصعبد جندي 400 - أفجانستان 2016 329

 دعم عملية دحري الحريةد جندي 1400 - أفجانستان 2016 330

 استعادة مدينة الموص  جندي  600 داعش العرا  2016 331

 دعم الجنوب بالجنود ألس اب إنسانية بعد إعصار ماثيو ال حرية مشاةمن  300 - هايتي 2016 332

 متوّفر ير  الحوثيون اليمن 2016 333
شن ضربات صاروخية على منشآت الرادار في األراضي 

 التي يسيطر عليها الحوثيون

 بين الوحدات التناوب جندي 1500 - أفجانستان 2016 334

 شهرأمهمة إنسانية تستجر  ثالثة  افرد  17 -  واتيماال 2017 335

 التدريب مع شركاء الناتو هليكوبترطالرة  49 - ألمانيا 2017 336

 توقف مهمة الدعم المستمر  متوّفر ير  - هنداروي 2017 337

 لمدة تسعة أشهر أوروبانق  طالرات أباتشي إلى  متوّفر ير  - ألمانيا 2017 338

 دعم طالرات نظام اإلنذار والتحكم  اجندي  40 - ألمانيا 2017 339

 المساعدة في القتال ضد داعش من مشاة ال حرية 400 داعش سوريا 2017 340

 - بيرو 2017 341
دوالر  775000أربع فر  مساعدة و 

 أميركي

المساعدة في توفير المياه وتحسين الصرف الصحي 

 الصحيةوالمساعدة 

 دعم مهمة دالدعم الحازمد التابعة لحلف الناتو متوّفر ير  - أفجانستان 2017 342
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 الهدف الرسمي المعَلن للعملية عدد القوات والتجهيزات الجهة المستهَدفة ال لد التاريخ #

 النضمام إلى جهد دولي لل حث عن سفينة كوريةا متوّفر ير   - أور واي 2017 343

 دعم عمليات العزم الصلب اجندي  250 العرا  والكويت العرا  2017 344

 ضمان عمليات الردع Spirit 2-B ش  من طراز قاتفتان   - إنكلترا 2017 345

 هة يو اي اي الصواريخ الموج  كولوم و اسيريالنك 2017 346
دعم عمليات المساعدة اإلنسانية في أعقاب الفيضانات 

 واالنهيارات األرضية 

 متوّفر ير  - ال حر الكاري ي 2017 347

المساعدة للشركاء  وتقديمدعم إجالء المواطنين األميركيين 

العسكريين الفرنسيين والهولنديين في جزيرة سانت مارتن 

 بعد إعصاري إيرما وماري

 متوّفر ير  جندي 3000 - أفجانستان 2017 348

 جندي 100 - ندومينيكاال 2017 349
   في عت بهم الُساألميركيين الذين تقّطإجالء المواطنين 

 يالكاري في ال حر  ندومينيكاالجزيرة 

 متوّفر ير  - أفجانستان 2017 350
  حجر ى بمهام التدريب والمساعدة التي تشّكيسم  تنفيذ ما

 الزاوية في االستراتيجية العسكرية األميركية

 متوّفر ير  - هايتي 2017 351
إلى هايتي كجزء من  ارطًل 76,710 ة طعام تزننص ِم15تسليم 

 مهمة إنسانية

 التزام القوات األميركية في الشر  األوسط متوّفر ير  - العرا  وسوريا 2017 352

 يالتدريب والمساعدة اإلرشادية لقوات األمن الوطن متوّفر ير  - ميلي 2018 353

 الكيمياليةتدمير قدرات األسلحة  متوّفر ير  سوريا سوريا 2018 354

 إلجراء ت ادل الخ راء المتخصصين ومشاريع بناء آبار المياه متوّفر ير  - أميركا الوسطى 2018 355

 فر  بحث وإنقات - تايلند 2018 356
بهم للمساعدة في مهمة إنقات فريق كرة القدم ومدر 

 فيضاناتوعلقوا بفع   االذين دخلوا كهًف
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 الهدف الرسمي المعَلن للعملية عدد القوات والتجهيزات المستهَدفةالجهة  ال لد التاريخ #

 مليون دوالر 200 - أوكرانيا 2018 357
امج التدريب ت الالزمة لمساعدة براتوفير المعد 

 ت التشجيليةالمستمرة واالحتياجا

 اطيار  250 - أيسلندا 2018 358

 جزء من مهمة المراق ة الجوية األيسلندية لحلف الناتو

ر الموارد للمساعدة في تعزيز أمن الدولة وتوّف

 واستعدادها

 جزء من م ادرة الوعد الدالم للقيادة الجنوبية األميركية فرد 900 - أميركا الوسطى 2018 359

 توسيع الجهود اإلنسانية في جميع أنحاء ال الد متوّفر ير  داعش القاعدة و اليمن 2018 360

 متطر فةمنظمات  تنزانيا 2018 361
جنود الجيش األميركي في الكتي ة 

 للشؤون المدنية 404

فة ردع الصيادين  ير الشرعيين ومنع المنظمات المتطر 

 من الترب   من األنشطة  ير المشروعة

 - أفريقيا 2018 362
جندي  7200إعادة انتشار حوالي 

 اإلفريقية للجيش ةالجوقضمن 
 الدفاع الوطنيدعم األولويات المحددة في استراتيجية 

 متوّفر ير   - هندوراي 2018 363
 600مدني وإجراء أكثر من  20000عالج أكثر من 

 عملية جراحية

 سحب القوات األميركية من سوريا ءبد جندي 400 - سوريا 2019 364

 p-a8طالرة من طراز   - اليابان 2019 365
المساعدة في جهود ال حث واإلنقات التي تقودها 

 اليابان

 متوّفر ير  - ليتوانيا 2019 366
يا وليتوانيا من لتعزيز الردع وتحفيز جهود إستونيا والتف

 بشك  أك ر يالوطن اأج  تطوير دفاعه

 - المحيط الهندي والهادئ 2019 367
بحار إلى منطقة  4500إرسال 

 اسيفيكب-عمليات اإلندو
 متوّفر ير 
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 الهدف الرسمي المعَلن للعملية القوات والتجهيزاتعدد  الجهة المستهَدفة ال لد التاريخ #

 يرانإ الشر  األوسط 2019 368

إرسال حاملة الطالرات يو إي إي 

أرلينجتون وبطارية دفاع صاروخي 

 باتريوت

األميركية  تالطالراالنضمام إلى مجموعة حاملة ا

ت القناب  الجوية هام لينكولن وقوة قاتفاأبرا

 بين الواليات المتحدة وإيرانر ان التوت األميركية إب 

 - فنزويال 2019 369
سفينة المستشفى التابعة للقوات 

 األميركية
 إجراء مهمة مساعدة ط ية 

 بموجب اتفاقية أمنية جديدة جندي 1000 روسيا بولندا 2019 370

 - المملكة العربية السعودية 2019 371
من  200ربع صواريخ + أبطارية دعم  و 

 أفراد الدعم 

تعزيز الدفاعات الجوية والصاروخية للمملكة في ضوء 

 الهجمات من اليمن

 لمساعدة في األمن اإلقليميا جندي 3000 اليمن المملكة العربية السعودية 2019 372

 زيادة عدد القوات للتناوب خالل الشتاء متوّفر ير  - أفجانستان 2019 373

 تعزيز األمن في بجداد ال حريةمن قوات  100 اإلرهاب الشر  األوسط 2019 374

 متوّفر ير  جندي 2800 - الكويت 2020 375

 توفير التدريب والمساعدة في منافسة روسيا والصين متوّفر ير  رو سيا والصين إفريقيا 2020 376

 - أفجانستان 2020 377
لواء الطيران القتالي التابع لفرقة المشاة 

 الرابعة

لقوات التحالف في جزء من التناوب المستمر 

 أفجانستان

 دعم اللتزام أميركا تجاه الحلفاء والشركاء في الناتو فرد 2000 - أوروبا 2020 378

 دعم التصنيع العسكري فريق اللواء القتالي - العرا  2020 379

 جزء من القوات اإلقليمية اجندي  250 - ألمانيا 2020 380

 دعم اإل اثة اإلنسانية اجندي  250 - أميركيا الوسطى 2020 381

 تخفيض القوات المتواجدة في العرا  وأفجانستان متوّفر ير  - أفجانستان 2021 382

 %25بدء االنسحاب التدريجي من أفجانستان بنس ة   متوّفر ير  - أفجانستان 2021 383
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 المعَلن للعمليةالهدف الرسمي  عدد القوات والتجهيزات الجهة المستهَدفة ال لد التاريخ #

 قوة المهام المشتركة - هايتي 2021 384
دعم المساعدة الخارجية للكوار  التي تقودها الوكالة 

 األميركية للتنمية الدولية لشعب هايتي

 متوّفر ير  - أفجانستان 2021 385
ت جميع القوا عسكري للمدنيين وسحبال ءجالاإل

 األميركية من أفجانستان

 متوّفر ير  - أوروبا 2021 386
ت المتحدة بالتعاون األمني في دعم التزام الواليا

 المسرح األوروبي

 دعم التزام الواليات المتحدة تجاه كوريا الجنوبية متوّفر ير  كوريا كوريا الجنوبية 2021 387

 مساعدة مملكة تونجا إثر ثوران بركان مدمرة يو إي ٍإي ساميسون - تونجا 2022 388

 من أفراد الخدمة 3000 روسيا ألمانيا 2022 389
على حشد  ااالنتقال إلى رومانيا وبولندا وألمانيا رد 

 القوات الروسية على حدود أوكرانيا

 تدريب الجيش األوكراني جندي 3000 روسيا بولندا  2022 390

 نشر الجنود في أوروبا في وجه الحشد الروسي جندي 15000 روسيا بولندا 2022 391
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