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2020 كانون األول 3  
20201203-01: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.
 

وكبیر ضباط  عملیة العزم الصلب –في قوة المھام المشتركة  العسكریة– الفرنسي ستیفان دوبون ، مدیر العملیات المدنیة اللواءقال 
ھزیمة متوافقة مع مھمة تحقیق السھم بطریقة كالھما یُ ، فللعملیات العسكریة متممستقرار ھي الجھود اإلإّن " الفرنسي التمثیل الوطني

 داعش."الحتمیة ل
 

 فیما یلي أمثلة لدعم اإلستقرار والحیاة بعد داعش:
 
 تویتر – في العراقالمفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین : صورة من الثانيتشرین  14 •

 
تعمل المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین على تعزیز الدعم 

ى مدنھم وقراھم في محاولة للتخفیف من القیین النازحین داخلیاً العائدین للعرا
المفوضیة عن مساعدات نقدیة  طلقست المخیمات.بعض اآلثار السلبیة إلغالق 

موسمیة لمساعدة العائالت النازحة على تلبیة احتیاجاتھا العاجلة في أشھر الشتاء 
القادمة وتقدیم المساعدة القانونیة للعائالت للحصول على الوثائق المدنیة 

في  شركاء إلعادة تأھیل البنیة التحتیةالوالممتلكات. كما تعمل المفوضیة مع 
 مناطق العودة.

https://twitter.com/UNHCRIraq/status/1327595069449
310208 

 
 
 
 تویتر – في العراقالمنظمة الدولیة للھجرة : صورة من تشرین الثاني 14 •

 
مواد غیر  ساعدات تتضمنم وزعت المنظمة الدولیة للھجرة في العراق

المساعدات غذائیة على العائالت في مخیم لیالن بمحافظة كركوك. وتضمنت 
حتیاجات إوأغطیة وأطقم مطبخ وحصائر بالستیكیة ، لتلبیة لألسّرة مراتب 

لى أكثر من المساعدات ع توزیعنازحین المقیمین في المخیم. تم السكان ال
للعائالت في مخیم لیالن من قبل حكومة تم تمویل ھذا الدعم وأسرة.  1,320

 .كوریا
https://twitter.com/IOMIraq/status/1329026153621954
562 
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 تویتر – فیدیو من سفارة الوالیات األمریكیة في سوریا: تشرین الثاني 20 •

 
المتحدة مؤخًرا مع مجلس الطبقة المدني ، ومجتمعات تعاونت الوالیات 

 في للجنة التعلیم في اإلدارة الذاتیةاالتعلیم المحلیة في الطبقة ودیر الزور ، و
لتوفیر اللوازم المدرسیة لألطفال. قدمت الوالیات ، شمال شرق سوریا 

مدرسة في  181طفل في  25,000لى اكتاب مدرسي  130,000المتحدة 
كتاب مدرسي  000,400ي المجموع ، سیوفر ھذا المشروع الطبقة. ف

 مدراءالرقة والطبقة. تفخر الوالیات المتحدة بالعمل مع  مدینتي للطالب في
. میاألطفال السوریین في التعل وقالمدارس وأعضاء اللجان التعلیمیة لدعم حق  

https://twitter.com/USEmbassySyria/status/13297986
47861694464 

 
 
 

 تویتر –المجموعة االستشاریة لأللغام : صورة من تشرین الثاني 23 •
 

یزداد الطقس برودة في العراق ، لكن العمل المنقذ للحیاة الذي تقوم بھ 
األرضیة والقنابل غیر المنفجرة المجموعة االستشاریة لأللغام إلزالة األلغام 

من ال یزال مستمراً بفضل دعم الوالیات المتحدة  ،وتقدیم الوعي بالمخاطر
إّن الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة والنرویج وكندا وفنلندا والسوید.  خالل

، مقرھا في المملكة المجموعة االستشاریة لأللغام ھي منظمة غیر حكومیة 
لذخائر غیر األشخاص المتضررین من األلغام األرضیة واتساعد المتحدة ، 
 د:المزی اءةقرلالمنفجرة. 

https://twitter.com/MAGsaveslives/status/1330807801
673814016 

 
 
 
 
 
 تویتر – من سفارة الوالیات األمریكیة في سوریا صورة: تشرین الثاني 23 •

 
 تقامرة من داعش. تفخر الوالیات المتحدة بدعم مجتمعات دیر الزور المحرّ 

مجمع الساقیة  في المنطقة بربطلمجتمع المدني ل یكةشرمات الظمؤخًرا المن
ألكثر  ةمنخفضبكلفة ري عملیة الالشرقي الزراعي بشبكة الكھرباء لتوفیر 

  سوري.  70,000لتعود بالمنفعة على وفدان من األراضي ،  9,000من 
https://twitter.com/USEmbassySyria/status/13308970
56219672576 
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 تویتر – العراقفي منظمة األمم المتحدة للطفولة : صورة من تشرین الثاني 29 •

 
منظمة األمم المتحدة للطفولة (الیونیسف)  الىملیون یورو  26ستقدم ألمانیا 

لدعم األنظمة الوطنیة وضمان حصول األطفال المعرضین للخطر في العراق 
ھذا على خدمات حمایة أساسیة واجتماعیة عالیة الجودة في العراق. یركز 

ستدامة طویلة األجل من خالل تعزیز النظم والقدرات المشروع على اإل
والتعلیم  صالحة لإلستخداملى المیاه الاالوطنیة لتوفیر الوصول المتكامل 

والخدمات الصحیة والحمایة والمساعدة االجتماعیة ، بھدف تمكین األطفال 
 من التغلب على الفقر وممارسة حقوقھم وتحقیق إمكاناتھم. وسیتم تنفیذ

تحادي وفي إقلیم كردستان العراق ، بالشراكة مع على المستوى اإل المشروع
وزارات العمل والشؤون االجتماعیة ، والتعلیم ، ومدیریات التربیة والتعلیم 

لقراءة  على المستویات المحلیة ، ومنظمات المجتمع المدني الوطنیة والدولیة.
 المزید:

https://twitter.com/UNICEFiraq/status/1333032756125
847554 
 

 
 
 

 تویتر – في العراق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: صورة من تشرین الثاني 30 •
 

في منزل  501قام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق بإعادة تأھیل 
لى تحسین اإلسكان ألكثر من اا أدى بتمویل من الیابان ، ممّ الرمادي ، 

 ستقرار العراق.لعملیات إشخص. شكراً للیابان لدعمھا  3,000
https://twitter.com/undpiniraq/status/13333725696055
82848 

 
 
 
 
 

 
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.
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