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  2021أیار/مایس  6
05062021-01:رقم التحریر  

 للنشر الفوري
 
 

 #الحیاة_بعد_داعش
 إضاءات على التقدم الذي تم إحرازه في العراق وسوریا

 
 

وشركاؤھا متحدین في مھمة دولیة طویلة األمد لتھیئة عملیة العزم الصلب  -ستبقى قوة المھام المشتركة  – جنــوب غرب آسیــــــــــــــا
 األمن الدائم في العراق وشمال شرق سوریا لتمكین أنشطة اإلستقرار والمساعدة اإلنسانیة.

 
 فیما یلي أمثلة لدعم اإلستقرار والحیاة بعد داعش:

 
 

  الموقع الرسمي –(برنامج سوریا)  الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیةمن صورة : نیسان/أبریل 72 •
 

عانت المستشفیات في منطقة دیر الزور في شمال شرق سوریا من ارتفاع لقد 
لسنوات ، ولكن مع  الخاص بھ وانخفاض اإلمداد كسجینواألعلى  الطلب

 ظھور جائحة كورونا ، أصبحت الحاجة ملحة.
 

كجزء من عمل الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة الستعادة الوصول إلى 
الخدمات األساسیة التي تلبي احتیاجات المجتمع وتدعم المجتمعات إلعادة 

البناء ، عمل مشروع الخدمات األساسیة للوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة مع 
أن ارات التي یمكن السكان وأعضاء اللجنة الصحیة المحلیة لتحدید االستثم

واالعتماد على الذات في دیر الزور. قامت  لتحسین الوضعأفضل دعم تقدم 
الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة بالتنسیق مع لجنة صحة دیر الزور بإعادة 

 طبي.الكسجین واألعادة تعبئة إلتأھیل مستودع قدیم وتحویلھ إلى معمل 
 

كسجین طبي على وأسطوانة أ 100 ینتج المصنع الجدید اآلن ما یقرب من
كسجین من مصادر ومدى ثماني ساعات. یتم اآلن إعادة تعبئة اسطوانات األ

 محلیة ونقلھا وتوزیعھا على المستشفیات المحلیة.
 

ستواصل الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة العمل مع الشركاء المحلیین إلعادة 
ظم الصحیة المحلیة ، وتقدیم الخدمات تأھیل البنیة التحتیة الصحیة ، وتقویة الن

 الصحیة للمجتمعات.
https://www.usaid.gov/syria/program-uodates/apr-
2021-how-oxygen-bottling-plant-bringing-hope-
northeast-syria 
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  تویتر – بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراقصورة من : نیسان/أبریل 72 •
 

ملیون  6.4تلقى برنامج األغذیة العالمي التابع لألمم المتحدة مساھمة قدرھا 
نازح داخلیًا  40,000دوالر أمریكي من حكومة الیابان لدعم ما یقرب من 

خمسة أشھر بمساعدة غذائیة شھریة ، باإلضافة إلى  في المخیمات لمدة
شخص في المجتمعات الحضریة بمشاریع عمل على مدى أكثر  15,000
 أشھر. 10من فترة 

 
تساعد مساھمة الیابان العائالت النازحة في العراق ، فضالً عن مشاریع بناء 

مرونة سبل العیش في المناطق الحضریة ، ودعم األشخاص المعرضین 
 للخطر للعودة إلى العمل خالل جائحة كورونا.

 
التي تم تقدیمھا  -اآلن ، من خالل دعم مبادرات سبل العیش الحضریة 

استجابة لجائحة كورونا یمكن للیابان وبرنامج األغذیة العالمي المساعدة في 
العمال الذین یعتمدون على العمل الیومي أو الموسمي  معاناةالتخفیف من 

 نتیجة للوباء ومساعدتھم لتلبیة احتیاجاتھم الغذائیة الفوریة.
https://twitter.com/UNIraq/status/13871042628622377
09 

 
 
 
 

 تویتر – بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراقمن ة رصو: أیار/مایس 1 •
 

وزعت منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة (الفاو) ، بالتعاون مع وزارة 
الزراعة العراقیة ، أعالفاً وبذوًرا على ما یقرب من أربعمائة أسرة ، بما في 

من  محافظة نینوى. یتم تمویل المبادرةفي ذلك العائدین ، في ناحیة بعشیقة 
 قبل االتحاد األوروبي.

 
خالل ھذا الوقت الذي تضرر فیھ العراق بشدة من جائحة كورونا ، وكذلك 
الجفاف ، من المھم استعادة سبل العیش من أجل زیادة صمود المجتمعات 

 ھمالریفیة وتقدیم الدعم للمزارعین ، وخاصة العائدین ، الذین فقدوا ممتلكات
  https://bit.ly/3xDKXBi  معرفة المزید:لوسبل العیش. 

https://twitter.com/UNIraq/status/13883775177535692
80 
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 تویتر – ةمبادرة نادیمن : صورة أیار/مایس 1 •
 

من شاحنات صیانة الكھرباء  24-20داعش  تخالل احتاللھا لسنجار ، سرق
منازل في المدیریة وشل قدرة مدیریة كھرباء سنجار على إعادة توصیل 

 العائالت العائدة بالشبكة الكھربائیة.
 

تستجیب مبادرة نادیة والوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة ألولویات المجتمع من 
خالل تزوید مدیریة كھرباء سنجار بشاحنات الصیانة ومعدات السالمة. 

وإجراء  سكلن المنطقة التواصل معسیؤدي ذلك إلى زیادة القدرة المحلیة على 
 الحات واالستجابة لطلبات الصیانة.اإلص

https://twitter.com/nadiainitiative/status/13891381951
33222912 
 
 

  تویتر – بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراقمن ة رصو: أیار/مایس 5 •
 

عانت الموصل من دمار ھائل خالل القتال ضد داعش. نتج عن القتال ما لقد 
من األنقاض ، خاصة في المدینة القدیمة على مالیین طن  8-7یقدر بنحو 

ضفاف نھر دجلة. للتعامل مع ھذا التحدي الھائل للحطام ، یتعاون برنامج 
األمم المتحدة للبیئة والمنظمة الدولیة للھجرة مع بلدیة الموصل إلنشاء أول 

 مركز إلعادة تدویر الحطام في المدینة.
 

لتنظیف مئات اآلالف من في أعقاب الصراع مباشرة ، أزالت حمالت ا
األطنان من األنقاض التي أغلقت الشوارع للسماح للسكان بالوصول إلى 

منازلھم وأعمالھم ، وتمكین إعادة تأھیل البنیة التحتیة الحیویة مثل 
 المستشفیات والمدارس ومحطات معالجة المیاه.

 
لھجرة بشأن لستساعد مبادرة برنامج األمم المتحدة للبیئة مع المنظمة الدولیة 

مواد لبناء الطرق  إنتاجف البیئة الحضریة ویظمن أجل تنإعادة تدویر الحطام 
قبل المشروع من تم تمویل في خلق فرص عمل للشباب العاطل عن العمل. 

  https://bit.ly/2PUY3Jmحكومة الیابان. لمعرفة المزید:
https://twitter.com/UNIraq/status/13898372664372551
69 
 
 

عملیة العزم الصلب ألغراض إعالمیة فقط. إّن المقاالت مأخوذة من  -قوة المھام المشتركة من قبل مالحظة: تم مشاركة ھذه الروابط 
عملیة العزم  -عدة مصادر إخباریة على اإلنترنت. كما إنّھا ال تعكس بالضرورة المواقف الرسمیة للتحالف؛ وقوة المھام المشتركة 

موارد األخرى. لمزید من التفاصیل والتوثیق، یرجى اإلتصال الراد أو الصلب ال تدعم بالضرورة ھذه األنشطة مباشرة من خالل األف
 بالمصدر األصلي الناشر لھذا المحتوى، من وجھة نظرنا إنّھا أخبار جیدة تستحق أن یتم مشاركتھا معكم.

 
-30- 

http://www.inherentresolve.mil/
https://twitter.com/CJTFOIR
http://www.facebook.com/CJTFOIR
https://www.dvidshub.net/unit/CJTF-OIR
https://www.instagram.com/cjtf_oir/
mailto:CJTF-OIRmedia@mail.mil
https://bit.ly/2PUY3Jm

