
 
COMBINED JOINT TASK FORCE 

OPERATION INHERENT RESOLVE 
Public Affairs Office 

  
 

 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
CJTF-OIR Website   CJTF-OIR Twitter   CJTF-OIR Facebook   CJTF-OIR Imagery 

Email | CJTF-OIRmedia@mail.mil | Phone | +1.813.529.4636 | Kuwait | 00.965.221.6340 and 430-5193#  
Mailing Address | CJTF-OIR Public Affairs | APO AE 09306 

1 

  2021نیسان/أبریل  15
15420210-01: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 7 •
 

في السادس والسابع من نیسان ، استضافت المنظمة الدولیة للھجرة ومؤسسة 
موكویجي ورشة عمل عبر االنترنت للتواصل والتطویر االستراتیجي لدعم 

 انشاء شبكة الناجین في العراق.
 

وادارة شؤون النساء ركزت ورشة العمل على بناء الشبكات واالستراتیجیة 
األیزیدیات ، والمنظمات األیزیدیة التي تدعم الناجین من أزمة تنظیم داعش 
من خالل الوصول الى التعویضات والعدالة االنتقالیة (بما في ذلك المنظمة 

 الدولیة یزدا ، منظمة داك لتنمیة المرأة األیزیدیة ، مؤسسة عالم أفضل).
 

شبكة الناجین ، ادارة مالیة ، التحدیات من خالل المناقشات حول ادارة 
وافضل الممارسات ، التخطیط االستراتیجي ، تطویر الحفاظ على الھویة 
وخرج المشاركون بأدوات إلضفاء الطابع الرسمي على شبكات الناجین 

 بوصفھا كیانات مستقلة وذات مصداقیة ومستدامة.
 

  تم تنظیم ورشة العمل بدعم من حكومة ألمانیا.
https://twitter.com/IOMIraq/status/1379783625634287
619 
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  تویتر –مكتب الشرق األوسط التابع للوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة صورة من : نیسان/أبریل 9 •

 
فصالً دراسیاً في المدارس  12أن ، بالماضيمحافظة بغداد األسبوع  تأعلن

الروابي  منطقتي جاھزة لالستخدام فيأصبحت االبتدائیة التي أعید بناؤھا 
والشعلة. قامت الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة بتسھیل ھذا المشروع 

 .لتنافسیةا تلمناقصاا لخالمن  اإلنشائي الكبیر
https://twitter.com/USAIDMiddleEast/status/13805626
13059383305 

 
 
 
 
 

 تویتر –في العراق  برنامج األمم المتحدة اإلنمائية من رصو: نیسان/أبریل 9 •
 

ملیون  8.2رحب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق بمساھمة بلغت 
ین یاباني) من حكومة الیابان دعماً  883,636,344دوالر أمریكي (

الدمج في العراق، مع التركیز على دعم األسر  للمصالحة المجتمعیة وإعادة
التي وصمت بسبب ارتباط احد افرادھا بتنظیم داعش في محافظات األنبار 

ونینوى وصالح الدین، وكذلك لدعم المتضررین من العنف القائم على النوع 
 االجتماعي والظروف االقتصادیة القاسیة بسبب آثار جائحة كورونا.

 
داً لدعم مشروع المصالحة المجتمعیة وإعادة الدمج ھذه المساھمة مھمة ج

التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق الذي یعمل على تعزیز 
جاھزیة المجتمع لعودة النازحین وإعادة دمج األسر التي وصمت بسبب 

 ارتباط احد افرادھا بتنظیم داعش وھي غالباً األكثر تھمیشاً وھشاشة.
 

لمصالحة المجتمعیة وإعادة الدمج بالنھج المشترك لوكاالت یرتبط مشروع ا
األمم المتحدة ا في العراق للمصالحة المجتمعیة وإعادة دمج األشخاص االذین 

وصموا بسبب ارتباط احد افرادھم  بتنظیم داعش. وھو جزء من برنامج 
ق في تعزیز التماسك المجتمعي التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي الذي اطل

ویستمر لمدة خمس سنوات لبناء مجتمعات أكثر  2020كانون الثاني (ینایر) 
 قوة وامنا و تماسكاً في كل أنحاء العراق.

https://twitter.com/undpiniraq/status/13804417749052
94850 
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 تویتر –مكتب الشرق األوسط التابع للوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة صورة من : نیسان/أبریل 10 •

 
بعد سنوات من الصراع وسیطرة داعش ، تُركت البنیة التحتیة الطبیة في دیر 

الزور مھملة أو مدمرة ، مما ترك الناس في المجتمع مع خیارات قلیلة 
 للخدمات الصحیة األساسیة.

 
من عمل الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة الستعادة الوصول إلى كجزء 

الخدمات األساسیة التي تلبي احتیاجات المجتمع ، وبناء القدرات المحلیة ، 
ودعم المجتمعات إلعادة البناء ، اشترك مشروع الخدمات األساسیة للوكالة 

التأھیل. مستشفى  األمریكیة للتنمیة الدولیة مع لجنة دیر الزور الصحیة إلعادة
جدید في المجتمع واستعادة الوصول إلى الرعایة. كان ھذا المستشفى قید 

، وتُرك مبنى  2011اإلنشاء عندما بدأت الحرب األھلیة السوریة في عام 
 شاغر غیر مكتمل.

 
، تمكنت اللجنة الصحیة في دیر حیوي لتحویل ھذا المبنى إلى مستشفى 

مریكیة للتنمیة الدولیة ، من إصالح الھیكل بدعم من الوكالة األوالزور، 
بأكملھ ، وتركیب الحمامات ، وتركیب وتجدید األعمال الكھربائیة للمبنى ، 
وربط المرفق بشبكة الكھرباء في المدینة. مع تشغیل المستشفى العام بكامل 

طاقتھ ، یضم اآلن عدة عیادات متخصصة ، وغرفة طوارئ ، وغرفة 
ة مركزة لألطفال ، ومختبر ، وقسم أشعة ، وفي كانون عملیات ، ووحدة عنای

، افتتحت اللجنة الصحیة في دیر الزور جناح غسیل الكلى  2020األول 
 بالمستشفى.

 
أصبح المستشفى العام اآلن في وضع یمكنھ من التعامل مع الحاالت المعقدة 

 ألف مستفید محتمل. 650ومن المتوقع أن یخدم منطقة بھا ما یقدر بنحو 
ستواصل الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة وشركاؤھا العمل من أجل استعادة 
الخدمات األساسیة وتحسین الوصول إلى خدمات الرعایة الصحیة في شمال 

 شرق سوریا. لمعرفة المزید:
https://twitter.com/USAIDMiddleEast/status/13809109
45891876867 
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 تویتر – العراقلمنظمة الدولیة للھجرة في امن صورة : نیسان/أبریل 11 •

 
منزالً في قضاء  11دة تأھیل قامت المنظمة الدولیة للھجرة في العراق بإعا

محافظة األنبار ، والتي تضررت نتیجة العملیات العسكریة لھزیمة في عنھ 
 تنظیم داعش. 

 
عمل فریق المأوى التابع للمنظمة الدولیة للھجرة على تحسین الظروف 

المعیشیة للعائالت وتخفیف من اثر المخاطر في المنازل وذلك عن طریق 
تركیب شبكات اعادة بناء الجدران والغرف المنھارة؛ تجدید ألواح السقف، 

المیاه والكھرباء المحلیة ؛ وتوفیر األبواب والنوافذ المصنوعة من االلومنیوم 
وقد شجع برنامج التقییم ذي الصلة بعض العائالت النازحة على  للحمایة.

 العودة إلى مناطقھم األصلیة في األنبار.
 

 لمانیا.أعادة تاھیل المنازل بدعم من حكومة إلمبادرة ھذه اللقد تمت 
https://twitter.com/IOMIraq/status/1381254447624376
326 
 

 
 تویتر – بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراقة من رصو: نیسان/أبریل 21 •

 
المتحدة ، حضر العدید من أعضاء فریق األمم 2021نیسان/ أبریل  11في 

القُطري اإلنساني مؤتمراً استضافتھ وزارة الھجرة والمھجرین في بغداد. 
وركز المؤتمر على معالجة التحدیات المستمرة للنزوح المطول في العراق 

 وتقییم اإلنجازات التي تحققت حتى اآلن.
 

نائبة الممثل األممي الخاص والمنسقة المقیمة ومنسقة الشؤون اإلنسانیة قالت 
"تعمل األمم المتحدة جنبًا إلى جنب مع سولیورانو-العراق إیرینا فویاشكوفافي 

وزارة الھجرة والمھجرین في مساعدة وإدارة مخیمات النازحین داخلیًا وكذلك 
 مساعدة العائالت النازحة على العودة وإعادة بناء حیاتھم". 

 
لمساعدة  لمعرفة المزید حول ما فعلتھ األمم المتحدة وشركاؤھا حتى اآلن

الشعب العراقي ، وتحدید المساعدة المخططة للعودة واالستقرار والتنمیة في 
 https://bit.ly/3tcR3FV:2021عام 

https://twitter.com/UNIraq/status/13815225773912268
81 

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

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

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