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2020یو ل/یوتموز 23  
23720200-10: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
 
 "برنامج سوریا" الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیةموقع من مقال صورة:  :تموز/یولیو 14 •
 

، واجھت  2017عندما انتھى احتالل داعش في شمال شرق سوریا في 
كانت صناعة الثروة الحیوانیة الكبیرة في لقد  المجتمعات تحدي إعادة البناء.

رأس من األغنام والماعز منذ  50,000تكافح من أجل تربیة ما یقرب من المنطقة 
أن خرب داعش اآلبار التي یستخدمھا مزارعو المواشي في غرب دیر الزور. 

لى ععملت الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة بالتعاون مع المسؤولین المحلیین 
ومة بالشبكة الكھربائیة ترمیم اآلبار وبناء مركز إلماھة الحیوانات ، وكلھا مدع

بدعم من الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة. یوفر المركز  -التي أعید بناؤھا حدیثًا 
حیوان في المرة الواحدة. مع  100-80مكنھ خدمة الجدید مصدًرا موثوقًا للمیاه ویُ 

وظیفة جدیدة ألفراد المجتمع  12افتتاح المركز طوال الیوم ، كل یوم ، تم إنشاء 
 آلبار.ن لیتم توظیفھم كحراس ومشغلیل

استأنف المزارعون أنماط رعي الماشیة ویعملون على تحسین وضعھم 
االقتصادي. یعید الكثیر منھم استثمار مدخراتھم في أعمالھم ، ویشترون المزید من 

 األدوات أو الثروة الحیوانیة ، بینما یمتلكون أیًضا المال إلعالة أسرھم.
لى صناعة األلبان في المنطقة ، ترى اللجنة الطبیعیة واالستقرار مع عودة الحیاة ا

لى مركز االزراعیة فرصة أخرى. یجري حالیاً وضع خطط إلضافة وحدة معالجة 
أحد لى المیاه الصالحة للشرب للمجتمع. وقال االماء لتوسیع نطاق الوصول 

لى ھذه ایاة لجنة الزراعة "كان لھذا المشروع دور قیادي في إعادة الح أعضاء
 لقراءة المزید: اآلبار".

https://www.usaid.gov/syria/program-updates/jul-2020-
water-restores-life-and-livelihoods-northeast-syria 
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 "برنامج سوریا" الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیةموقع من  مقالصورة:  :یول/یوتموز 14 •
 

قبل النزاع السوري ، كانت آالف العائالت في محافظة الرقة تعتمد على الدخل من 
زراعة الزیتون. دمرت سنوات من الصراع مزارع الزیتون وأھلكت فرص 

لى الى المیاه ومعدات الحصاد األساسیة اأدى الوصول المحدود كما الزراعة. 
كسب دخل كاف حصاد ضئیل ، مما جعل أصحاب المزارع غیر قادرین على 

 إلعالة أسرھم.
برنامج الخدمات األساسیة الى الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة ، خصصت 2018في عام 

لتقییم احتیاجات مزارعي الزیتون ، وتوفیر أدوات  ثالث منح للمنظمات السوریةسوریا ، 
ن زیتولزراعة أراضیھم الزراعیة ، ودعم إعادة تأھیل مشتلین محلیین لتوفیر شتالت 

مكن ھذا الدعم الحاسم المشاتل المحلیة من إنتاج شتالت شجرة الزیتون. تلقت . صحیة
المشاتل التدریب على عملیة زراعة الزیتون وزیادة فرص العمل ، وخاصة خالل موسم 

لمساعدة مزارعي الزیتون في الحفاظ على سبل عیشھم ، قدمت الوكالة والحصاد. 
فات اآل وتضمنت أیضا موضوعرش عمل حول وقایة النباتات األمریكیة للتنمیة الدولیة و

 .واألمراض
شتلة مع القدرة على إنتاج  65,000، أنتج كل مشتل  2020أبریل نیسان/حلول ب

في السنة. سیتجاوز ھذا اإلنتاج الطلب داخل محافظة الرقة ، مما یعني أن  100,000
 یتون في مناطق أخرى من سوریاالمشاتل ستكون قادرة على تلبیة الطلب على شتالت الز

لى شتالت امزارع زیتون في الرقة اآلن بإمكانیة الوصول  1,500یتمتع أكثر من  أیًضا.
وقد دعم ھذا  ا،الزیتون الصحیة المزروعة محلیًا والمھارات الالزمة للحفاظ على نموھ

زارعو مبدون تكلفة النقل والجمارك ، یستطیع و. للشتالت المستدام نموالبشكل كبیر 
 الزیتون توظیف المزید من الموظفین وشراء المعدات الالزمة.

تواصل الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة دعم الفرص االقتصادیة التي تسمح للمزارعین 
المزید: قراءةل .بأن یعتمدوا على أنفسھم بوسائل دعم أسرھم ومجتمعھم لسنوات قادمة  

https://www.usaid.gov/syria/program-updates/jul-2020-
syrian-olive-farmers-restore-groves-and-seedling-supply 

 
 
 
 
 
 
  تویتر –المنظمة الدولیة للھجرة في العراق من صورة  :تموز/یولیو 16 •
 

 20خطوط إنتاج ویعمل بھا  3النجاح لآلیس كریم في الموصل  عملیمتلك م
موظفا  14عامالً. عندما سیطر داعش على المدینة ، انخفض إنتاج المصنع وفقد 

وظائفھم بسبب انخفاض الطلب. خالل المعارك الستعادة الموصل ، تم تدمیر 
ن م المعمل منحة وافقت المنظمة الدولیة للھجرة في العراق على منحلقد لمصنع. ا

، مما خلق عشر فرص عمل جدیدة  ھخالل صندوق التنمیة األوروبي لدعم انتعاش
 .وسمح للمالكین بإعادة خطوط اإلنتاج الثالثة

https://twitter.com/IOMIraq/status/128368135742052761
6 
https://twitter.com/IOMIraq/status/128368170922615603
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  والثقافة (الیونسكو)منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم موقع من  فیدیو: مقال :یول/یوتموز 20 •
 
قبل ثالث سنوات ، تم تحریر مدینة الموصل الشھیرة من وھذا الیوم ، مثل في  

شھًرا من الدمار والخوف  36نھایة لـ  تأغالل التطرف العنیف ، ووضع
ستجابة منظمة األمم المتحدة إ ي"إحیاء روح الموصل" ھ إّن مبادرةوالموت. 

(الیونسكو) الستعادة الموصل من خالل تمكین السكان للتربیة والعلم والثقافة 
كعناصر للتغییر تشارك في عملیة إعادة بناء مدینتھم من خالل ثالثة محاور 

رئیسیة: التراث والتعلیم والحیاة الثقافیة. إنھا رسالة أمل ومقاومة قویة للعراق 
ھ ل الذي یستحقوالعالم ، ورسالة مفادھا أن المجتمع الشامل والمتماسك ھو المستقب

 ولدت المبادرة.من ھنا العراقیون ، و
تعمل الیونسكو وشركاؤھا على "إحیاء روح الموصل" من خالل إعادة تأھیل 
المواقع التراثیة ، وإعادة بناء المدارس لضمان التعلیم الجید والشامل وتنشیط 

 الحیاة الثقافیة.
"إحیاء روح  إّن مبادرةمن جدید ،  الموصل تحیابعد ثالث سنوات من تحریرھا ، 

 جلب مستقبًال مشرقًا جدیًدا! اقرا المزید:تالموصل" 
https://en.unesco.org/news/three-years-after-its-
liberation-mosul-rise 

 
 

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