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2020تموز/یولیو  22  
27220200-20:رقم التحریر  

53اإلصدار                                                                                                              للنشر الفوري  
 
 

 واحدة ، دول متعددةمھمة 
 إضاءات على دور قوات التحالف

 
عملیة العزم الصلب مع والى جانب ومن  -في جمیع أنحاء العراق وسوریا، تعمل قوة المھام المشتركة  – جنــوب غرب آسیــــــــــــــا

 خالل قواتنا الشریكة لضمان الھزیمة الحتمیة لداعش. إّن اإلرشاد والمشورة واإلسناد ھي مكونات أساسیة لبناء القدرة األمنیة لشركائنا
.دولة 30لدى التحالف مساھمات عسكریة من أكثر من ،  2014منذ  .اإلقلیميلتحقیق ھزیمة فلول داعش وخلق اإلستقرار   

 أدناه إضاءات على أبرز نشاطات قوات التحالف:
 

 ة لداعشحأسل دمر كدستمقاتالت الفرنسیة ال •
 غدادبي ف العسكري مقر التحالف  یزور ریق التحقیق التابع لألمم المتحدة لتعزیز المساءلة عن الجرائم التي ترتكبھا داعشف •

 
 الفرنسیة تدعم القوات على األرضمقاتالت ال

 
 

مھمة بالفرنسیة رافال لمقاتالت ، قامت دوریة  2020یولیو تموز/ 13في 
في األسبوع . للقوات على األرض في شمال العراق دعم جوي قریب
 .مھمة جویة 20الفرنسیة ما یقرب من  تالمقاتالالماضي، قدمت 

 
الت مفرزة مقاتفي  ةیوم ، الرئیس الحالي لقوات المقاتل والمالحلالمقدم غ قال

لى . ویشھد ھذا عملیئة بالنشاط"لقد كانت األسابیع القلیلة الماضیة  ،رافال 
االندماج الجید للغایة للطائرات الفرنسیة داخل التحالف ، والمستوى العالي 

 من الثقة التي تمنحھا للطواقم".
 

دعم لالتي قامت بمھمة واقوات التحالف اتالت الفرنسیة رافال التابعة لإّن المق
نفّذت عدد من الغارات على ت األمن العراقیة ، إلسناد قواالقریب جوي ال

تحیید مجموعة أكداس لألسلحة تابعة لداعش ودمرتھا بالكامل ، كما قامت ب
 داعش. إرھابيّ من 

 
 .)الفرنسیةوزارة الدفاع موقع (المصدر: 

https://www.defense.gouv.fr/english/operations/cham
-pour-reussis-tirs-nouveaux-de-mal/breves/chammal

levant-au-bap-la-de-erafal-les 
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 فریق التحقیق التابع لألمم المتحدة لتعزیز المساءلة عن الجرائم التي ترتكبھا داعش

 في العراق عملیة العزم الصلب -قوة المھام المشتركة یزور  
 
 

فریق التحقیق التابع لألمم المتحدة لریم خان ، المستشار الخاص لزار ك
یولیو تموز/ 13لتعزیز المساءلة عن الجرائم التي ترتكبھا داعش ، بغداد في 

البریطاني جیرالد ستریكالند ،  لواءالتقى خان بالخالل الزیارة ، . 2020
. االستراتیجیةللشؤون  عملیة العزم الصلب -قوة المھام المشتركة نائب قائد   

 
التحقیق التابع لألمم المتحدة لتعزیز المساءلة عن الجرائم التي فریق یسافر 

لى مواقع مختلفة إلجراء تحقیقات في محاولة لمحاسبة ا ترتكبھا داعش
داعش على الجرائم التي یرتكبونھا في العراق ، ویعمل على تقدیمھم  إرھابيّ 

 الى العدالة.
 

 ).DIVDS(المصدر: 
https://www.dvidshub.net/image/6274059/unitad-
visits-cjtf-oir-iraq 
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