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1 2020حزیران/یونیو  26  
26620200-10:رقم التحریر  

 للنشر الفوري
 
 

 #الحیاة_بعد_داعش
 إضاءات على التقدم الذي تم إحرازه في العراق وسوریا

 
 

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

 
 :والتي یقدمھا المجتمع الدولي فیما یلي أمثلة لدعم اإلستقرار والحیاة بعد داعش

 
 ویترت –(برنامج تعافي)  مبادرة صمود المجتمع العراقيمن وكالة الوالیات المتحدة للتنمیة الدولیة، صورة  :حزیران/یونیو 11 •

 (الصفحة العربیة)
 

تم تزوید  جنوب شرق الموصل، ،لدعم القطاع الزراعي في بلدة كرملیس
لجنة إعمار كرملیس باآللیات الزراعیة من قِبل برنامج تعافي وبالتنسیق مع 
منظمة الرسل الصغار. ستساھم ھذه اآللیات بزیادة المخرجات الزراعیة في 

.كرملس بشكل كبیر  
m/USAID_ICRI/status/127110163590https://twitter.co

5892352 
 
 
 
 
، (برنامج تعافي)  مبادرة صمود المجتمع العراقيمن وكالة الوالیات المتحدة للتنمیة الدولیة، صورة  :حزیران/یونیو 13 •

 (الصفحة العربیة) تویتر –منظمة جسر الشباب و
 

ت وإقامة الدورا،  تدائیة جاھزة لفتح أبوبھا للطالبأصبحت مدرسة شكعو اإلب
طالب من  324المدرسة قادرة على إستیعاب  . إنّ التعلیمیة لسكان القریة

لتعزیز  "نتعلم ونرجع"تأتي ھذا المبادرة ضمن حملة ومختلف المراحل. 
ضمان حصول الى یھدف المشروع ، حیث التعلیم في المناطق المحررة 
باب بل منظمة جسر الش. تم تنفیذ المشروع من قِ األطفال على التعلیم األساسي

 تنسیق مع مبادرة نادیة.بالبدعم من برنامج تعافي و
https://twitter.com/USAID_ICRI/status/127183698405
5599104 
https://www.facebook.com/YBDO74/posts/995678257
535311 
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 ویترت –(برنامج تعافي)  مبادرة صمود المجتمع العراقيمن وكالة الوالیات المتحدة للتنمیة الدولیة، صورة  :حزیران/یونیو 14 •

 (الصفحة العربیة)
 

تعاون برنامج تعافي مع مكتب  ،بھدف تحسین القطاع الصحي في الرطبة 
قائممقامیة الرطبة لتوفیر األثاث الطبي لمستشفى الرطبة العام. یساعد ھذا 

الدعم على تسھیل عمل الكادر الطبي على خدمة المرضى وتحسین الخدمات 
 المقدمة لھم.

https://twitter.com/USAID_ICRI/status/127211373083
1233025 

 
 
 
 
  تویتر –في العراق  صورة من المنظمة الدولیة للھجرة :حزیران/یونیو 22 •

 
مع تحول العراق نحو مرحلة ما بعد الصراع، تستثمر الحكومة والمجتمع 

أنشطة االستقرار الضروریة للحفاظ على أمن المجتمع وتعزیز  الدولي في
وبناء على ذلك، سیقدم االتحاد األوروبي من خالل أداتھ . عملیة االنتعاش

ي ھجرة فلمنظمة الدولیة للالمساھمة في تحقیق االستقرار والسالم الدعم ل
المبذولة للحد من مصادر العنف المحلیة ودعم االنتعاش  جھودھا
 .شھًرا 18سیغطي التمویل مشروًعا مدتھ  دي.االقتصا

لى معالجة المظالم السیاسیة واالقتصادیة من خالل احیث یھدف المشروع 
تمكین قادة المجتمع من تمثیل ناخبیھم بشكل أفضل، وإشراك الشباب 

وتعبئتھم، تعزیز التماسك االجتماعي، تحسین فرص العمل التي تستھدف 
ذلك من خالل توفیر دورات تدریبیة للوساطة المجتمعات المحلیة. وسیتم 

وبناء عملیة السالم، ودورات تدریبیة لقادة المجتمع إلدارة اإلجھاد 
والتوترات، خدمات دعم الصحة العقلیة وخدمات الدعم النفسي 

واالجتماعي، باإلضافة إلى االستشارات المتخصصة / العالجات الصحیة 
 لقراءة المزید: .لألسر المحتاجة

https://iraq.iom.int/news/european-union-renews-
assistance-reduce-violence-conflict-affected-areas-
across-iraq-iom 
https://twitter.com/IOMIraq/status/1275070424712228
871 
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(الصفحة  تویتر – مبادرة صمود المجتمع العراقيمن وكالة الوالیات المتحدة للتنمیة الدولیة، فیدیو  :حزیران/یونیو 23 •

 العربیة)
 

یقوم برنامج تعافي بالشراكة مع منظمة  ،لتشجیع القطاع الزراعي في سنجار 
بئر إرتوازي. سیساھم ھذا المشروع بإستئناف  25التآخي األیزیدیة لترمیم 

العمل الزراعي وخلق فرص عمل للمزارعین وتشجیع العوائل للرجوع 
.لمناطقھم  

https://twitter.com/USAID_ICRI/status/127551574796
4522496 

 
 

 
 

  تویتر – برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریةمن صورة  :حزیران/یونیو 25 •
 

، قضاء  كیلومتر في یثرب 4.3بطول  9 -إي سي عادة تأھیل قناة الري ّن إإ 
فدان من  000,18ستحافظ على تدفق المیاه إلى ، صالح الدین، محافظة بلد 

سیساھم إعادة تأھیل القناة في توزیع حصص المیاه بشكل  األراضي الزراعیة
أكثر إنصافًا بین أصحاب األراضي ، مما یسمح للمزارعین القریبین بزیادة 

ظروفھم االقتصادیة. باإلضافة الى فرص  انتاج حقولھم وبساتینھم وتحسین
العمل التي أنشأھا مشروع برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة لشباب 
األسر الزراعیة التي تعیش في ھذه المنطقة في وقت یتسم الدخل فیھ بأھمیة 

بالغة ، فإن استعادة المجرى المائي بكامل طاقتھ سیستفید منھ حوالي 
تُبذل ھذه الجھود في إطار . مھم من العائدین حدیثًاشخص ، معظ 000,13

البرنامج الممول من االتحاد األوروبي "دعم تعافي واستقراره عبر التنمیة 
المحلیة" ، الذي ینفذه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالشراكة مع برنامج 

. لقراءة المزید: األمم المتحدة للمستوطنات البشریة  
https://www.facebook.com/unhabitatiraq/posts/11827
18948604393 
https://twitter.com/UNHabitatIRAQ/status/1276124841
842802690 

 
 

 
عملیة العزم الصلب ألغراض إعالمیة فقط. إّن المقاالت مأخوذة من  -قوة المھام المشتركة من قبل مالحظة: تم مشاركة ھذه الروابط 

عملیة العزم  -یة للتحالف؛ وقوة المھام المشتركة عدة مصادر إخباریة على اإلنترنت. كما إنّھا ال تعكس بالضرورة المواقف الرسم
موارد األخرى. لمزید من التفاصیل والتوثیق، یرجى اإلتصال الالصلب ال تدعم بالضرورة ھذه األنشطة مباشرة من خالل األفراد أو 

 كم.بالمصدر األصلي الناشر لھذا المحتوى، من وجھة نظرنا إنّھا أخبار جیدة تستحق أن یتم مشاركتھا مع
 

-30- 

http://www.inherentresolve.mil/
https://twitter.com/CJTFOIR
http://www.facebook.com/CJTFOIR
https://www.dvidshub.net/unit/CJTF-OIR
mailto:CJTF-OIRmedia@mail.mil
https://twitter.com/USAID_ICRI/status/1275515747964522496
https://twitter.com/USAID_ICRI/status/1275515747964522496
https://www.facebook.com/unhabitatiraq/posts/1182718948604393
https://www.facebook.com/unhabitatiraq/posts/1182718948604393
https://twitter.com/UNHabitatIRAQ/status/1276124841842802690
https://twitter.com/UNHabitatIRAQ/status/1276124841842802690

