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المشتركةمهام القوات البحرية 
إلددإ إاةددتع تت   دد   (CMF)القددتاا الرية ددم الكةددتة م تهدد   

علدإ تيكت م ية م الكاليم ل تفم الريتةة الةةع  ن كن خالل القضتع

اإلةهددتو تكاددق القةوددام تك تفيددم تهة ددو الكخدد ةاا ت  ددم ته  دد اا 

::خاللاخةى اتةئم كن 

.الت فق الية للتجتةة الكةةتعم في الكاطقميكت م •

اإلةهددتر  ن تر ددةه  كددن ااطددةا  الي ددة ي تك ددم كددن يةكددتن •

.استخ ا   عتلي الريتة

 وديتو ركةتة م استةات ج م كق الةة تع اإلقل ك  ن تاالضطالع •

.الكوليم الةئ س  ن اآلخة ن في الكاطقم

152المشتركة الواجب قوة 

، 2004فدي عدت  (CTF152) 152 اةدئا قدتة التاجدو الكةدتة م

(CTF152)152ي ث ت ترة كاطقم عكل تا قدتة التاجدو الكةدتة م

. تايدد ة كددن الكاددتطق اا يددة  هك ددم علددإ الودد    ال ددتلكي تالجيةافددي

يت م تالكك  ة تت كل هذه القتة في كاطقم الخل ج ال ةري الك ق ة س تس تً لل

ن طددتق  ال كددل كددن  تل كجلدد  الت ددتتت ت ددتن . ركتق هددت االسددتةات جي

 (CMF) .الخل جي ك عكم رأوتل كن القتاا الرية م الكةتة م

رتاس ق عكل تا ااكن (CTF152)152تتقت  قتة التاجو الكةتة م 

تاا الريددةف فددي الخلدد ج، ككددت  سددهل الت ددتتن تال كددل الجكددتعي ردد ن القدد

يت ددم تت كددل هددذه القددتة   ضددت علددإ يكت ددم الرا ددم الت. الرية ددم اإلقل ك ددم

ان . هدتريالرية م الةئ س م، ركت فدي ذلدم كاودتا الدانط كدن الته  د  اإلة

ذاا تدأي ة ف دتل علدإ اايد اث  الةدتطئ م(CTF152)152عكل تا 

كيدددل الجكتعدددتا اإلةهتر دددم تر ةهدددت ككدددن  سددد تن إلدددإ تقدددت   ااكدددن 

.اقلالريةف  ت الق ت  رأاةطم ر ة قتاتا م  خةى  تضة رية م الت

رؤية  القوات البحرية المشتركة

CMF
رية ددم عتلك ددم ةددةا م  (CMF)القددتاا الرية ددم الكةددتة م ت ترددة 

 ائكددم كددن الدد تل الةاررددم لالاي ددت   لتيق ددق هدد   كةددتةم إلجددةاع 

لتدتف ة ااكدن تاالسدتقةاة فديتذلدم (MSO)عكل تا ااكن الريةف 

.الر ئم الرية م

كةتاددم ذلددم  جددو علددإ قتاتهددت التك دد   رقترل تهددت للتطددت ة تالتعلددإ 

لر ئدم، الدإ تاالستجترم  للت ق د اا الكت ا د ة تالكتاتعدم تالكتي دةة فدي ا

لدإ جك دق الته  د اا ااكا دم الرية دم عاست  ا هت لكتاجهدم جتاو ذلم 

.ك ى الساتاا ال ةة الكقرلم



150قوة الواجب المشتركة 

، 2002عددت  فددي  150 (CTF150)الكةددتة م التاجددو ااةددئا قددتة 

تهت فدي الكقدت  ااتل علدإ ت ط دل الكا كدتا اإلةهتر دم ت اةدطتتة    
.فالي ة قتاتا م كن خالل تق    ية م الكاتتةة في الكجتل الرية

فدددي عكل دددتا ( CTF150)150قدددتة التاجدددو الكةدددتة م تتةدددتةم 
ك ددته ال تل ددم الرية ددم التددي تدد  التخطدد ط لهددت ر ات ددم فددي الاالسددتخرتةت م 

كدن للةةق ااتسط تةدكتل الكيد ط الهاد ف رتسدتخ ا  سدنن تطدتئةاا
هدذه تتضدكن ( CMF)الرية م الكةتة م ال تل ااعضتع في  القتاا 

م، تت كدل ال كل تا لسنن الاقل التجتةف الةةع م عردتة الكاطقدم رية د
تخ ا  الجهددت  ااكا ددم التددي ترددذلهت الدد تل اإلقل ك ددم كددن  جددل ت ط ددل اسدد

اا الر ئدددم الرية دددم  ك دددتن لاقدددل اافدددةا  تااسدددليم تالنيددد  تالكخددد ة
ةعدتا رطة قم ر ة كةدةتعم، ترتلتدتلي ت دتق هدذه ال كل دتا جكدق التر

.للكا كتا اإلةهتر م
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ت،  لكتا دت،  ستةال ت، الرية ن، رلج  ت،  ا ا، ال اكتةم، فةاسد

تل   ت، ال تاتن، إ طتل ت، ال ةاق، ال ترتن، ااة ن، ال ت ا، ك

لرةتيددتل، هتلادد ا، ا ت  لادد ا ، الاددةت ج، رت سددتتن، النلردد ن، ا

ر دم قطة، جكهتة دم  تة دت، الككل دم ال ةر دم السد ت  م ال ة

ة  دددت، السددد ت  م، س ةددد ل، سدددايتفتةة، إسدددرتا ت، تت الاددد ، ت

اإلكدددتةاا ال ةر دددم الكتيددد ة، الككل دددم الكتيددد ة، التال دددتا 

.الكتي ة ااكة   م، ال كن

ال تل دم لضدكتن الك دته فدياالقتوت  ال تلكي علدإ ية دم الكاليدم   تك  

علإ جو لذا ت. الاقل السة ق للرضتئق عرة كستيتا ةتس م كن الكي ط

ا  سددتط ل ال ددتل  الت ددتتن تالتاسدد ق كددق ر ضددهت كددن اتي ددم تكددق ت ددتال

تع إاةددالرية ددم، فددت  ختةج ددم كددن اتي ددم اخددةى لضددكتن يكت ددم الر ئددم 

للكسددتع ة فددي 2001عددت  فددي  (CMF)القددتاا الرية ددم الكةددتة م 

 .اإلةهتو ال تليته   اا ك تفيم 
رت ئ ، تفي القةواملتةكل عكل تا ك تفيم تتس ق الكهت  ت  تف كت ر  ، 

 دت تيتلالن دة، فةقدم رية دم كتقتةردم فدي 12االكة تألنا كجكتعم كدن 

كدن جك دق  ايددتع  تلدم 33 (CMF)تضد  القدتاا الرية دم الكةدتة م 

اةددط تكةددتة م كت ا دد ة كددن  تل كجلدد  الت ددتتن ، تاجدد   عدد  ال ددتل 
.الخل جي ت تل جاتو ةةق اس ت

، 2009عددت  فددي ( CTF151)151الكةددتة م  اةددئا قددتة التاجددو 

 ط دل تعلدإ كق الةة تع اقل ك د ن تاخدة ن هذه القتة ترتلت تتن تتة  

اجددو تتهدد   قددتة الت. الرية ددمالقةوددام تالسددطت الكسددلل فددي الر ئددم 

م راتع تتيس ن القد ةاا ذاا الودلرلإ ( CTF151)151الكةتة م 

.كن  جل ضكتن ية م الكاليم تيكت م التجتةة الرية م ال تلك م

 EU)ترتلت دددتتن كدددق القدددتاا الرية دددم التتر دددم لالتيدددت  ااتةتردددي 

NAVFOR)  ود ن تاةة سناهت في الكاطقم كيل الالتي اخةى ت تل

علدإ تسدتع  ( CTF151)151فدنن قدتة التاجدو الكةدتة متالهاد ، 

خلدد ج عدد ن، فددي  (IRTC)كةاقرددم ككددة ال رددتة الكتوددإ ردد   تل ًددت 

تاليت  الوتكتلي إلإ جتاو ككة عردتة ااكدن الريدةف إلدإ جادتو

تيد اا قدتة تتاجد    كدل في ي ن BAM.الرية اايكة، ركت في ذلم 

 دددةا ع، الدددإ جتادددو ق تكددد هت ( CTF151)151التاجدددو الكةدددتة م 

 ين اتختذهدت ة د ة تا الةدالتدي  ت د ن علدإ رت     التد ار ة التقتئ  د م  

 ة التدد ارعلددإ ت ك ددا   اليو دد تل . للهجددت س دد ناهت لليدد  كددن ت ددة  

تود ةهت التدي )(BMP)الككتةس  تا اإل اة د م فضل )الكنو لم في 

كل دتا تيتل  واتع الاقل الريةف تالكا كتا ال سد ة م ال تكلدم فدي ع

ج هددتارتتتاتوددي رةدد ة  ن تلتدد   جك ددق السددنن  . ك تفيدم القةوددام

(BMP .)

، ( CMF) اةطم القتاا الرية م الكةدتة م تي  ي   تا علإ لليوتل 

:   االاتةاا ةجإ   تةة كتق ات علإ 

https://combinedmaritimeforces.com

:التتليكةاسلتات عرة الرة   اإلل تةتاي علإ ال اتان  ت 

cmf_info@me.navy.mil

CMF_Bahrainعلإ تت تة تتر تات 
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ت قتة عا كت  ت لق ااكة رك تفيم القةوام  ت اإلةهتو، ال  ك ن ل تلم  

ط ددم عسدد ة م كنددة ة  ن تكتلددم كددت   نددي كددن السددنن  ت الطددتئةاا لتي

ق لذا كن خالل ال كل ضدكن إطدتة القدتاتن الد تلي، تيقد. الكاطقم  تكلم

الاتدتئج الكةجددتة عدن طة ددق ال كددل  CMFالقدتاا الرية ددم الكةدتة م 

ك دم التدي الجكتعي تتجك ق الكتاة  تال ع  الن تل للقدتاا الرية دم اإلقل 

.تقت  ر تة تا في ر ئتهت الرية م الختوم

https://combinedmaritimeforces.com/
mailto:cmf_info@me.navy.mil

