
 
COMBINED JOINT TASK FORCE 

OPERATION INHERENT RESOLVE 
Public Affairs Office 

  
 

 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
CJTF-OIR Website   CJTF-OIR Twitter   CJTF-OIR Facebook   CJTF-OIR Imagery 

Email | CJTF-OIRmedia@mail.mil | Phone | +1.813.529.4636 | Kuwait | 00.965.221.6340 and 430-5193#  
Mailing Address | CJTF-OIR Public Affairs | APO AE 09306 

1 

2020 نیسان/أبریل 3  
30402020-20رقم التحریر:  

 للنشر الفوري
 

شمال شرق سوریافي  )19 –كورونا (كوفید  فیروسللوقایة من  معداتبتجھیز یقوم  التحالف  
 

  
ملیون دوالر من المعدات لدعم  1.2عملیة العزم الصلب ما یقرب من  -قدمت قوة المھام المشتركة  – جنــوب غرب آسیــــــــــــــا

آذار/  27) في الحسكة والشدادي في شمال شرق سوریا في 19 –الجھود اإلحترازیة للوقایة من فیروس كورونا (كوفید  عملیات
. 2020مارس   

 
یش واألساالدیمقراطیة  سوریا قواتشدادي ، وكذلك اللین في المستشفیات في الحسكة والمعدات الطبیة على حمایة العامھذه ستساعد 

حتجاز.المسؤولین عن معسكرات اإل  
 

) في إحداث نقص عالمي في الموارد الطبیة. إّن الھدف من تجھیز ھذه المعدات ھو لتزوید 19 –تسبب وباء كورونا فیروس (كوفید  
التي تحتاجھا لمنع توسع إنتشار ھذا الفیروس بین السكان الضعفاء. قوات سوریا الدیمقراطیة باألدوات  

 
"وحیث أّن القوات الشریكة نائب مدیر الشؤون المدنیة للتحالف العسكري الدولي المناھض لتنظیم داعش ، ھندرسون  اینبرقال العقید 

إّن ھذه الشراكة الدائمة تتجاوز نطاق جائحة "تعمل على تحقیق المزید من اإلستقرار في المنطقة ، سیواصل التحالف دعم جھودھا". 
".ستقرار في شمال شرق سوریاالحفاظ على األمن واإل في الدیمقراطیة سوریا قواتمن أجل مھمة  كورونا وھي ضروریة  

 
حتجاز بمعدات الحمایة الشخصیة ، مثل القفازات المطاطیة واألقنعة وكذلك األدوات الجراحیة وأجھزة تجھیز المستشفیات ومرافق اإلتم 

إزالة الرجفان القلبي وأجھزة قیاس التأكسج في الدم في جمیع أنحاء منطقة الحسكة والشدادي. باإلضافة الى ذلك ، تلقت مرافق 
الشغب لقوات الحراسة ، بما في ذلك األقنعة والدروع والھراوات. اإلحتجاز معدات مكافحة  

 
إّن قوات سوریا الدیمقراطیة مسؤولة عن العملیات الیومیة للعدید من مرافق اإلحتجاز في شمال شرق سوریا ، حیث یحرسون ما یقرب 

ف أو محاوالت الھروب. یوفر التحالف أمر ضروري لمنع العن محتجزینإرھابي من داعش. إّن حمایة صحة وسالمة ال 10,000من 
 التدریب والمعدات لدعم شركائنا األمنیین في ھذه المھمة الحاسمة لمنع عودة ظھور داعش في المنطقة.

 
 24أكثر من  مراقبة على عملوننا في سوریا یئشركاإّن " قال العقید مایلز ب. كیگینز الثالث، المتحدث العسكري بإسم قوات التحالف

من قانون تفویض الدفاع الوطني للوالیات المتحدة  1209لداعش وھم مسؤولون بالكامل عن صیانتھا". "بموجب القسم  إحتجازمعسكر 
في ویقدم صندوق تدریب وتجھیز مكافحة داعش الدعم المالي لقوات سوریا الدیمقراطیة للقیام بعملیات مكافحة داعش.  ، 2015لعام 

، یأذن صندوق تدریب وتجھیز مكافحة داعش أیضا باستخدام األموال لشراء معدات الوقایة  )19 –(كوفید  سیاق فیروس كورونا
داعش. یجب أن تتم كل عملیة شراء من خالل عملیات الطلب والمراجعة تنطیم  نمللمحتجزین الشخصیة لشركائنا في سوریا و

".المناسبة  
 

لدعم قوات سوریا الدیمقراطیة ، على وجھ التحدید لمھمة مكافحة ملیون دوالر  200خصصت وزارة الدفاع األمریكیة ھذا العام 
.داعش  

 
طارئة النسانیة اإلصحیة والمساعدة للملیون دوالر  16.8ن ع آذار/ مارس ، أعلن وزیر الخارجیة األمریكي مایك بومبیو 27في 

.)  لسوریا19 -ستجابة لـفیروس كورونا (كوفید إك  
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 -كجھد مشترك من صندوق تدریب وتجھیز عملیات قوة المھام المشتركة آذار/ مارس  27التي تم تجھیزھا في تأتي ھذه المساعدات 

قوات سوریا  -مركز التنسیق والعملیات العسكریة و الشدادي - عملیة العزم الصلب ضد داعش ومركز العملیات العسكریة المدنیة
.الدیمقراطیة  

 
-30-  

 
   

على الرابط أدناه:یمكن اإلطالع على الصور   
https://www.dvidshub.net/image/6157974/coalition-civil-affairs-divests-equipment-further-
stabilize-ne-syria 

 
قوات سوریا الدیمقراطیة:بیان   

https://twitter.com/cmoc_sdf/status/1244673986329542656?s=20 
 
بعض الحقائق عن وزارة الخارجیة األمریكیة: الوالیات المتحدة تقود عملیات اإلستجابة للمساعدة اإلنسانیة والصحیة لمجابھة (كوفید – 

:(19 
https://www.state.gov/the-united-states-is-leading-the-humanitarian-and-health-assistance-
response-to-covid-19/ 
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