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الحدود التار�خیة بین الوال�ات المتحدة والمكسیك

1845ضمتها الوال�ات المتحدة عام : 1845-1836، تكساكسجمهور�ة 
1848-1845، والوال�ات المتحدة 1845-1836طالبت بها تكساس : المنطقة المتنازع علیها

1848التنازل المكسیكي، 
1853، غادسدنصفقة 



1999معدالت الفقر، 
ستوى نسبة األشخاص الذین تم تصنیفهم تحت م

1999خط الفقر حسب المحافظة، 



ر�یة بین یوضح العدد اإلجمالي السنوي لالعتقاالت التي حدثت على طول الحدود الجنو�یة الغ1الشكل 
.2013والسنة المالیة FY (2000(السنة المالیة 

ة للوال�ات اعتقاالت لمهاجر�ن غیر قانونیین من قبل حرس حدود الوال�ات المتحدة على طول الحدود الجنو�یة الغر�ی
2000- 2013المتحدة، السنوات المالیة 

، إجمالي االعتقاالت لألجانب القادمین �شكل غیر قانوني حسب السنة المالیة،USBPحرس حدود  الوال�ات المتحدة : المصدر
http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/
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االعتقاالت على الحدود الجنو�یة الغر�یة
المتوسط الیومي حسب الشهر

:  2012حزیران 
اإلعالن عن القرار المؤجل 

)DACA(للقادمین األطفال 

:2012حزیران 
أوباما یعلن عن 

"األزمة اإلنسانیة"

سیاسة أوباما 
لالحتجاز األسري

:2015تموز 
إعادة  تفسیر 
قانون فلور�س

:   2019أ�ار 
مر�یة التهدید �فرض التعرفة الج

یؤدي إلى تعاون مكسیكي

:2019كانون الثاني 
بدء بروتو�والت حما�ة 

MPPالمهاجر�ن 

:2019صیف 
تنفیذ إجراءات جدیدة 
من قبل وزارة األمن 

الداخلي
القاصرون الذین لیس 

لهم مرافقون 

في العائالت

البالغون دون مرافقین 



السیاج الحدودي

"القطاعات"الحدود 
قطاع الحواجز القائمة
قطاع مقترح للحواجز
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دعم جوي

دعم بحري

المراقبة الجویة دون طیار

مقر قسم حرس
الحدود 

محطة جویة وبحریة
مركز قیادة محطة حرس 

الحدود

مركبات عمالء حرس الحدود 
نظام مراقبة متنقل

مرفأ الدخول
حدود الوالیات 

المتحدة

أجھزة استشعار 
یلأرضیة ذاتیة التشغ

/برج رادار
كامیرا

محطة بیانات 
متنقلة



الضا�ط/ الحل الذي یتمحور حول الو�یل

أجھزة استشعار
اتصاالت

الوعي الظرفي

استخبارات

البنیة التحتیة
القیادة والسیطرة



"السیاج االفتراضي"

طائرات دون طیار
عمل تقوم الكامیرات التي ت

باألشعة تحت الحمراء 
یدیو والثابتة وكامیرات الف
دي بتسجیل النشاط الحدو

لي وإرسالھ في الوقت الفع

أجھزة 
استشعار أرضیة

التقاط الصوت والحركة 
والحرارة

جھاز اإلرسال
یقوم بترحیل 

البیانات؛ توضع
ن على برج قد یكو
مزودًا بمصابیح

تعمل بالحركة

مركز اتصاالت 
یستقبل ویرسم خرائط 

ات البیانات من خالل الكامیر
ھا وأجھزة االستشعار، وینقل
إلى وحدات حرس الحدود

وكالء
مجھزون بھواتف خلویة، بالك 
بیري، رادار محمول، أجھزة 

نظام تحدید المواقع العالمي

المكسیكةالوالیات المتحد

ةالوالیات المتحد

المكسیك

مع تمتد حدود الوالیات المتحدة
میالً 1952المكسیك لمسافة 
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المدى باألمیال
اعة السرعة باألمیال لكل س

جھة الشمال في األعلى 
سیجماكسوفات3
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السیاج من الناحیة العملیة

سیاج منحني* الدفاع األول
1/2× بوصات 3شبكة سیاج بمقیاس 

قدًما15على ارتفاع 8× بوصة 

جدار معتم
أقدام 10االرتفاع 

المكسیك

الزرد ) شبك(سیاج 
أقدام 10االرتفاع 

رصیف 
الوالیات المتحدة 

.الوطنیةساند�ادراسة مختبرات 1993كانون الثاني : المصدر
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التقییم 

والتغذیة الراجعة

المھمة

النشر 
والدمج

التخطیط 
والتوجیھ

التحلیل الجمع 
واإلنتاج 

المعالجة 
واالستثمار
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القواعد الكامنة 
أھداف الحراسة 
مسارات الطیران



أسئلة
البروفیسور د�فید دي روش

www.facebook.com/dbdesroches
@DBDesRoches

2021آب 10
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مركز الشرق األدنى وجنوب 
یةآسیا للدراسات االستراتیج
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