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  2021نیسان/أبریل  8
84020210-01: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:

 
 

  تویتر – العراقلمنظمة الدولیة للھجرة في امن صورة : نیسان/أبریل 1 •
 

تعمل مبادرة نادیة والمنظمة الدولیة للھجرة والوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة 
 معًا لتوسیع نطاق الدعم المقدم للناجین اإلیزیدیین من اإلبادة الجماعیة.

 
الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة والمنظمة الدولیة للھجرة شروع ساعد میس

ومبادرة نادیة أفراد المجتمع الذین نجوا من اإلبادة الجماعیة في الوصول إلى 
حلول دائمة من خالل بناء وحدات سكنیة جدیدة على مقربة من البلدة القدیمة، 

باألمان  إلى جانب تدابیر أخرى مصممة لمساعدة العائالت على الشعور
 للوصول الى حلول من أجل تعافیھم.الدعم تقدیم والى مشاكلھم واالستماع 

 
الشرق األوسط أیًضا جھود ستدعم المنظمة الدولیة للھجرة في العراق و

، من خالل تحویل المواقع المختارة الضحایاذكرى تخلید لالمجتمع المحلي 
حیث یتم اآلن إعادة دفن إلى نصب تذكاریة ، واتخاذ تدابیر لحمایة المقبرة 

 :لمزیدمعرفة ارفات األفراد المستخرجة من مقابر كوجو الجماعیة. ل
https://bit.ly/3rPliS5 
https://twitter.com/IOM_MENA/status/1377577591096
365058 
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  تویتر – فیدیو من السفارة األمریكیة في سوریا: نیسان/أبریل 1 •

 
نائب مساعد وزیر الخارجیة والممثل الخاص لسوریا إیمي كترونا عن  تأعلن

 ملیون دوالر لمبادرات االستقرار المدني. 50تمویل جدید بقیمة 
 

مّمن ملیون سوري داخل سوریا  13.4المساعدة األمریكیة حوالي  ساعدست
سوري في  يءملیون الج 5.6بحاجة إلى مساعدات إنسانیة ، باإلضافة إلى 

 تركیا ولبنان واألردن والعراق ومصر.
 

ملیون دوالر من المساعدات اإلنسانیة الجدیدة  600مع إعالن ما یقرب من 
حول "دعم مستقبل سوریا والمنطقة" ، یبلغ خالل مؤتمر بروكسل الخامس 

ملیار دوالر  13إجمالي المساعدات اإلنسانیة األمریكیة اآلن ما یقرب من 
 منذ بدایة األزمة.

https://twitter.com/USEmbassySyria/status/13776142
55181205508 
 

 
 
 

 تویتر –مبادرة نادیة صوة من : نیسان/أبریل 5 •
 

عادة تأھیل مركز صحي عام جدید في قریة مشروع إلمبادرة نادیة تطلق 
الوردیة. سیتم إجراء إعادة التأھیل بالتعاون مع المنظمة المجریة المشتركة 

بین الكنائس ومنظمة شروق الشمس غیر الحكومیة ، بتمویل من برنامج 
 مساعدة المجر.

 
إّن المنظمة المجریة المشتركة بین الكنائس ھي منظمة مجریة غیر حكومیة 

تقدم مساعدة فعالة لألشخاص المحتاجین أو الذین یواجھون أزمات في العدید 
 من البلدان حول العالم.

 
كما أّن برنامج مساعدة المجر ھو برنامج حكومي مجري تم إطالقھ في عام 

المساعدات اإلنسانیة وكذلك إعادة بناء األنشطة في مناطق لتنفیذ  2017
 األزمات والبلدان النامیة بطریقة منسقة.

https://twitter.com/nadiainitiative/status/13790298560
88887298 
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 تویتر –في العراق  برنامج األمم المتحدة اإلنمائيصوة من : نیسان/أبریل 5 •

 
من خالل كندا في العراق دعمھا لجھود تحقیق االستقرار في العراق واصل ت

مالیین دوالر كندي. وسیدعم ذلك جھود العراق لبرنامج  10بمبلغ التبرع 
، وضمان األمم المتحدة اإلنمائي الستعادة البنیة التحتیة والخدمات الحیویة 

 عودة العراقیین بأمان إلى دیارھم.
 

ستركز المشاریع على إعادة تأھیل البنیة التحتیة العامة ، وتقدیم الخدمات 
األساسیة ، وإزالة مخلفات الحرب المتفجرة ، وجھود بناء السالم المحلیة 

 داعش. مّمن كانوا ینتسبون الىلدعم إعادة دمج النازحین داخلیاً 
 

ع ، الممولة من خالل برنامج عملیات السالم واالستقرار ، تتماشى المشاری
 التحالف الدولي ضد داعش لتحقیق االستقرار في العراق.جھود مع 

 
جھود تحقیق االستقرار لتوفیر مستقبل أكثر إشراقًا لعمھا على دشكراً لكندا 

 لشعب العراق.
https://twitter.com/undpiniraq/status/13790383106020
51584 
 
 
 
 

 تویتر –مكتب المعونة اإلنسانیة التابع للوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة من  فیدیو: نیسان/أبریل 6 •
 

إّن أكثر من نصف سكان سوریا لیس لدیھم ما یكفي من الطعام بعد عقد من 
الصراع. دخلت الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة في شراكة مع برنامج الغذاء 

 العالمي للشرق األوسط وشمال إفریقیا وشركائھم المحلیین على األرض. 
 

شریك محلي  وعلى مدى السنوات األربع الماضیة ، وصل دعمھم من خالل
 :اآلتي واحد في شمال سوریا ما یعادل

 
 شخص. 500,000توفیر الغذاء ألكثر من  -
 طن من المواد الغذائیة. 72,000تم تسلیم أكثر من  -
 شاحنة لتوصیل الطعام. 400 من أكثرم إستخدام ت -
 

لمعرفة المزید حول الخدمات اللوجستیة المعقدة التي ینطوي علیھا توفیر 
 المنقذ للحیاة لمالیین السوریین:الغذاء 

https://twitter.com/USAIDSavesLives/status/13794193
33869309957 
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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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