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2020 ثانيكانون ال 82  
82101202-01:رقم التحرير  

 للنشر الفوري
 
 

 #الحياة_بعد_داعش

 إضاءات على التقدم الذي تم إحرازه في العراق وسوريا
 
 

وشركاؤها متحدين في مهمة دولية طويلة األمد لتهيئة عملية العزم الصلب  -ستبقى قوة المهام المشتركة  – جنــوب غرب آسيــــــــــــــا
 األمن الدائم في العراق وشمال شرق سوريا لتمكين أنشطة اإلستقرار والمساعدة اإلنسانية.

 
 فيما يلي أمثلة لدعم اإلستقرار والحياة بعد داعش:

 
 

 20 تويتر – المنظمة الدولية للهجرةصورة من : ثانيكانون ال 
 

قامت المنظمة الدولية للهجرة في العراق ، بدعم من مكتب السكان والالجئين 
والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية ، ببناء عشرة فصول دراسية 

 لمدرسة خراب بابك في زاخو ، دهوك.
 

طالبًا ،  1,750 ستيعابإلستعمل المرافق الجديدة على زيادة قدرة المدرسة 

لى الدورات امعظمهم من النازحين داخليًا ، وتمكين الطالب من الوصول 
م اإللكتروني المثبتة حديثًا. يالتدريبية عبر اإلنترنت من خالل معدات التعل
 .م لجميع الطالبيستعمل هذه التطورات على تحسين بيئة التعل

https://twitter.com/IOMIraq/status/1351883878278049
793 
 
 
 

 21  تويتر – المنظمة الدولية للهجرةصورة من : الثانيكانون 
 

قامت المنظمة الدولية للهجرة في العراق ، بدعم من مكتب السكان والالجئين 
والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية ، بتركيب مركز لتنقية المياه في 

شخص لديهم إمكانية  20,000بغداد. اآلن ، أكثر من لخصير في ا نطقةم
لى المياه النظيفة. تم توفير معدات المياه والمحوالت من قبل دائرة االوصول 

 .بغداد ءام
https://twitter.com/IOMIraq/status/1349750710561169
412 
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 21  تويتر –صندوق الطوارئ الدولي لألطفال التابع لألمم المتحدة صورة من : الثانيكانون 
 

مع انتشار جائحة كورونا في جميع أنحاء العالم ، تم تعزيز أهمية الوصول 
 لى المياه النظيفة والصرف الصحي.ا

 
تواصل منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( ، بدعم من شركائها ، توفير 

 55,000مياه الشرب اآلمنة بما في ذلك مراقبة الجودة وتوزيعها على 
 لمية وحمام العليل للسكان النازحين.اوالس عةجد شخص يعيشون في مخيمات

من المديرية العامة للحماية المدنية األوروبية وعمليات بتمويل المشروع تم 
 .المساعدات اإلنسانية

931737https://twitter.com/UNICEFiraq/status/1352153
149440 
 

 

 22  تويتر – دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام من صورة: الثانيكانون 
 

األمم دائرة نتعاش العراق تدريجيًا وإعادة فتح المدارس جزئيًا ، استغلت إمع 
أللغام في العراق هذه الفرصة إلطالق مشروع باعمال المتعلقة لألالمتحدة 

 بالتهديدات التي تشكلها الذخائر المتفجرة."تدريب المدربين" لزيادة الوعي 
 

لتقليل عدد الضحايا وتشجيع السلوك اآلمن ، سيقوم المعلمون الذين يكملون 
هذا التدريب بنشر رسائل التوعية المنقذة للحياة من مخاطر الذخائر المتفجرة 

 منالتدريب معلم  600أكثر من تلقى  ، اآلن ىحت لطالبهم وأفراد مجتمعاتهم.
يتم تنفيذ المشروع من قبل شريك وطني ،  عدة مناطق في محافظة نينوى.

منظمة الصحة والرعاية االجتماعية في العراق ، بدعم من مديرية التربية 
 .والتعليم في نينوى

2662312558059https://twitter.com/UNMAS/status/135
521 

 
 

 24  الموقع الرسمي – في العراق األمم المتحدةمن برنامج  صورة: الثانيكانون  
 
وقف جيل كامل في العراق عن الدراسة لمدة أقل من عام بسبب جائحة ت

ا يمثل تحديًا للطالب كورونا. خالل هذه الفترة ، استمروا في الدراسة ، مم  
. لكن الوباء لم جتماعيةاإل العالقاتفاتتهم  حيثوالمدرسين على حد سواء 

 ت مدراسهمتعرضفقد ب الطالب عن مدرستهم ؛ يكن السبب الوحيد لتغي  
 ألضرار بالغة أثناء احتالل داعش لمدنهم.

 
عيد أ، يشروع إعادة االستقرار التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائممن خالل 

ياض األطفال والمدارس االبتدائية التعليمية ، بما في ذلك ر تأهيل المرافق
والثانوية والمعاهد الفنية والمباني الجامعية. حتى اآلن ، تم االنتهاء من 

مؤسسة أخرى  375إلعادة تأهيل المرافق التعليمية ، مع  روعمش 1,009

http://www.inherentresolve.mil/
https://twitter.com/CJTFOIR
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. مدرسة 163، تم إعادة تأهيل أكثر من  الموصلفي وفي طور اإلعداد. 
 .في طور االستعادةمدرسة  34 ا ، هناكحاليً 

https://bit.ly/39aVYQ3 
 
 

 24  تويتر – المنظمة الدولية للهجرةصورة من : الثانيكانون 
 
لى الخدمات األساسية ضروري لعودة النازحين. قامت اتحسين الوصول  إن  

من مكتب السكان والالجئين المنظمة الدولية للهجرة في العراق ، بدعم 
والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية ، بتركيب محوالت كهربائية 
وكابالت وأعمدة وأجزاء معاد تدويرها إلعادة تأهيل الشبكات الكهربائية 

 في الفلوجة.سكنية  اطقنلثالث م
 

شخًصا ، معظمهم من النازحين العائدين ، من  1,550سيتمكن أكثر من 
. كما ساعد المشروع في إعادة ءكهرباال لتزويدمصدر موثوق الحصول على 

 .لى خلق فرص عملاتشغيل نظام الري ، مما أدى 
https://twitter.com/IOMIraq/status/1353329699313885
187 
 
 

 26 تويتر – مبادرة ناديةمن  فيديو: كانون الثاني 
 
، مما خلق  2014قد دمر داعش النظام المدرسي في سنجار في عام ل

لى سنجار الذين يحاولون الحصول على اتحديات هائلة للناجين والعائدين 
 التعليم.

 
 األمرف ،تأهيل المباني المدرسيةأكثر من إعادة  وإن إعادة التعليم في سنجار ه

بإعداد الطالب للنجاح من خالل المساحات اآلمنة والمستلزمات يتعلق 
  األساسية للتعلم.

 
شباب سنجار عم دمن خالل ستثمار االعملية مبادرة نادية ملتزمة بستبقى 

توسيع الفرص التعليمية وإعادة تأهيل المدارس مثل مدرسة الوليد االبتدائية و
تم تمويل المشروع من قبل حكومة فالندرز وتنفيذه منظمة  بنات.في قرية تل 

 .جيالن للرعاية والتأهيل
https://mobile.twitter.com/nadiainitiative/status/135405
6404693372928 

 
عملية العزم الصلب ألغراض إعالمية فقط. إن  المقاالت مأخوذة من  -قوة المهام المشتركة من قبل هذه الروابط  مالحظة: تم مشاركة

عملية العزم  -عدة مصادر إخبارية على اإلنترنت. كما إن ها ال تعكس بالضرورة المواقف الرسمية للتحالف؛ وقوة المهام المشتركة 
موارد األخرى. لمزيد من التفاصيل والتوثيق، يرجى اإلتصال المباشرة من خالل األفراد أو  الصلب ال تدعم بالضرورة هذه األنشطة

 بالمصدر األصلي الناشر لهذا المحتوى، من وجهة نظرنا إن ها أخبار جيدة تستحق أن يتم مشاركتها معكم.
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