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2020یسان/أبریل ن 62  
62420200-10:رقم التحریر  

                                                                                                              للنشر الفوري
 

  في شمال شرق سوریا 19-كوفیدجائحة لمكافحة مدادات اإل بتجھیزقوم یالتحالف 
 

ي ف لمرافق اإلحتجازوالمستلزمات الطبیة  األساسیة النظافة وادمبتوزیع قوات التحالف  قامت، 19-ائحة كوفیدلجوسط التھدید المتزاید 
 .2020 /أبریلنیسان 13 بدًء من خالل اإلسبوع، جمیع أنحاء شمال شرق سوریا 

 
  السكان. قوم بحمایة معتقل من إرھابّي داعش وت 10,000تساعد اإلمدادات على توفیر السالمة لقوات سوریا الدیمقراطیة حیث تحتجز  
 

قفازات  وكذلك القماشیة أغطیة الوجھورة طھّ مجموعة متنوعة من محطات غسل الیدین بالصابون والماء ومنادیل مُ تضمنت اإلمدادات 
 الفحص.

 
. 19-ائحة كوفیدجتطبیق تدابیر وقائیة لمواجھة من خالل لظروف ، یواجھ موظفو مرافق االحتجاز مھمة شبھ مستحیلة ھذه اونظراً ل
اآلالف من اإلرھابیین  قومون بحراسة، الذین ی مرافق اإلحتجازاإلمدادات قوات سوریا الدیمقراطیة في حمایة حراس ھذه ستساعد 

خطر اإلصابة لما ھو أكثر من الحد األدنى من الحراس والمحتجزین ضمن خطة أكبر لضمان عدم تعرض األجانب ، وھي خطوة 
 بالفیروس.

 
عدوى التعقیم، وتدابیر الوقایة من الأمور على  وسعالمستلزمات، سیتم تدریب حراس قوات سوریا الدیمقراطیة بشكل أھذه باإلضافة إلى 

مال حتجاز في شالفیروس في جمیع مرافق اإل تفشيستخدام معدات الحمایة من أجل حمایة أنفسھم بشكل فعال والتخفیف من خطر إو
 .شرق سوریا

 
حتجاز، ومنع االتصال الجسدي غیر الضروري تعقیم أماكن اإلستمرار بعانون من أعراض المرض، واإلاألفراد الذین یُ  عزل كما أنّ 

ً ھي أیض  .حتجازمرافق اإلبعة في الُمتّ إلجراءات الجدیدة من بین ا ا
 

أیة  زجھیت إنّ " صلبالالعزم عملیة  - المشتركة امقوة المھ في لعملیات الخاصةلقالت المقدم جینیفر سمیث، مدیرة الشؤون المدنیة 
 ".السكان وحمایةلحفاظ على األمن للى تعزیز قدراتھم ا یؤديمستلزمات أو معدات لشركائنا، 

 
وعلیھ فمن الضروري قیام التحالف بتزوید القوات الشریكة بالمستلزمات الالزمة لتعزیز بُنیتھا التحتیة اإلقلیمیة والتي تمتد الى مدى 

ستغالل أي نقاط ضعف في مرافق االحتجاز ، فإن الحاجة إففي بیئة تحاول فیھا داعش  .19-ائحة كوفیدجالذي تُسبّبھ أبعد من التھدید 
 كان بشكل عام أمر بالغ األھمیة لمنع االضطرابات داخل المنطقة.لحمایة الس

 
مساھمة  نّ كّما أ"إّن الشركاء في شمال شرق سوریا یأخذون مصالح أسرھم وجیرانھم على محمل الجد". " قائلة سمیث وأضافت

 ".فترة الجائحةستساعدھم على تحقیق إستقرار المنطقة خالل  19-ائحة كوفیدمكافحة جالخاصة بالتحالف في تجھیز المساعدات 
 

 .آثارھا ، فإن المعركة لم تنتھ بعد. سنبقى ُملتزمین بدعم شركائنا لتحقیق الھزیمة الحتمیة لداعشو 19-ائحة كوفیدعلى الرغم من ج
 

 لإلطالع على الصور ، انقر الرابط أدناه:
-19-covid-combat-supplies-truckloads-delivers-https://www.dvidshub.net/news/368063/coalition

covid-dikin-ser-ku-kapasiteyen-hevbendiye-hevpeymanen-19-syria-northeastern 
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