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  2021 آذار/مارس 52
52320210-01: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:

 

 71 تويتر – صورة من مبادرة نادية: آذار/مارس  
 
مبادرة صمود  -تعمل مبادرة ناديا مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لقد 

يل وتأثيث ومنظمة قوس قزح غير الحكومية إلعادة تأه المجتمع العراقي
 تبة في مرافق المدرسة.، وكذلك إنشاء مكمدرسة سينوني المتوسطة

 
 2,250كثر من أالمدرسة والمكتبة الجديدة التي أعيد تأهيلها من ستفيد يس

 طالبًا.
https://twitter.com/nadiainitiative/status/13721649478
12188167 
 
 

 81 تويتر – نية في العراقمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنساصورة من : آذار/مارس  
 

دوالر لدعم المشاريع في  320,000قدم صندوق العراق اإلنساني مبلغ 
 10.4. وقد خصص صندوق االستثمار اإلنساني مبلغ 2020ديالى في عام 

 .2015ى منذ عام مليون دوالر للشركاء العاملين في ديال
 

شخص  74,000استهدف الشركاء اإلنسانيون العاملون في المنطقة 
بشكل عام.  59,000الوصول الى  واستطاعإ، و 2020للمساعدة في عام 

 شخص. 87,000، سيستهدف تخطيط الموارد البشرية  2021في عام 
 

صندوق العراق اإلنساني هو صندوق مشترك يديره مكتب األمم المتحدة 
 .نية في العراقلتنسيق الشؤون اإلنسا

https://twitter.com/OCHAIraq/status/13725459874288
96768 
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 81 تويتر – البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة في العراقصورة من : آذار/مارس 
 

، تم االنتهاء من إعادة تأهيل المحالت التجارية في بلدية المحمدي في األنبار
تكون من تسعة متاجر وغرفة خدمات وقاعتين مع وحدة صحية تفي هيت. و

 شخص. 2,000تستوعب أكثر من 
 

يتم تنفيذ المشروع من خالل برنامج االستقرار بدعم من الوكالة األمريكية 
 ولية.للتنمية الد

https://twitter.com/undpiniraq/status/13725486514327
06054 
 
 
 
 
 
 

 22 تويتر –  صورة من المنظمة الدولية للهجرة في العراق: آذار/مارس 
 

، أطلقت منظمة األمم المتحدة للتربية نحة من االتحاد األوروبيمخالل من 
والعلم والثقافة )اليونسكو( والمنظمة الدولية للهجرة في العراق شراكة جديدة 

لدعم فرص العمل التي تساهم بشكل مباشر في استعادة التراث الثقافي 
 العراقي.

 
الموصل والبصرة إلى ستصل األنشطة المستهدفة في المدن القديمة في 

الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لديها القدرة على خلق أو دعم الوظائف 
وقابلة للتطوير على المدى الطويل. سيدعم المشروع األشخاص النازحين 

 داخليًا والعائدين وأفراد المجتمعات المضيفة.
 

ة ، وتعزيز السلع المرتبطستركز الشراكة على إعادة اإلعمار الحضري
، بشكل أساسي من خالل آلية التمويل المبتكرة بالثقافة والصناعات التقليدية

 صندوق تنمية المشاريع. -للمنظمة الدولية للهجرة في العراق 
 

شركة صغيرة ومتوسطة بشكل مباشر من خالل  120سيتم دعم أكثر من 
ا وظيفة واالحتفاظ بها نتيجة لهذ 850، لخلق منح صندوق تنمية المشاريع

 البرنامج.
https://twitter.com/IOMIraq/status/1374019556197343
233 
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 22 تويتر – البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة في العراقصورة من : آذار/مارس 
 

بأكملها في بالمياه يم صقرية الختعرضت محطة معالجة المياه التي كانت تمد 
محافظة األنبار ألضرار جسيمة خالل عملية تحرير المدينة. ي فناحية القائم 

نتيجة لذلك ، اضطر سكان القرية إلى قطع مسافات طويلة لجلب المياه من 
يم ، صلمياه كل يوم. تختلف الحياة اليوم بالنسبة لسكان الخأقرب مصدر ل

 حيث تم إعادة تأهيل وترميم محطة معالجة المياه "توكلنا على هللا" مؤخًرا.
 
متعددة ، بما في ذلك تحسين نوعية يوفر خدمات استعادة محطة المياه  ن  إ

واألهم من ، ، وضمان مياه الشرب اآلمنة، وزيادة اإلنتاجية الزراعيةالحياة
 ، خلق بيئة مستقرة للناس للعودة.ذلك

 
 2,000حاليًا ، تخدم محطة المياه القرية بأكملها التي يزيد عدد سكانها عن 

نتج أكثر تمتًرا مكعبًا من المياه. اليوم ،  50ضخ ت ت، كاننسمة. في السابق
 متر مكعب من المياه. 200من 

 
ل البرنامج الرئيسي لبرنامج تمت إعادة تأهيل محطة معالجة المياه من قب

، وهو مرفق التمويل لتحقيق االستقرار ، بدعم من األمم المتحدة اإلنمائي
  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.

https://twitter.com/undpiniraq/status/13739395313014
62016 
 
 
 

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

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 الراد أو الصلب ال تدعم بالضرورة هذه األنشطة مباشرة من خالل األف

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