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  2021 آذار/مارس 81
81320210-01: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:

 

 9 تويتر – مكتب المساعدة اإلنسانية -الوكالة األمريكية للتنمية الدولية صورة من : آذار/مارس  
 

ي أمس الحاجة الى لقد ترك الصراع الطويل في سوريا ثلثي سكان البالد ف
 المساعدة. 

 
المساعدات اإلنسانية وتحقيق مكتب  -تقدم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
تلبية االحتياجات العاجلة وتمكين الشعب  االستقرار دعًما حاسًما للمساعدة في

 السوري من التخطيط لمستقبل أكثر إشراقًا.
 

أجبرت عشر سنوات من الحرب في سوريا الماليين على الفرار من بالدهم ، 
 مليون سوري حاليًا إلى البلدان المجاورة. 5.6مع نزوح ما يقدر بنحو 

 
األمريكية للتنمية الدولية إلى ما تصل المساعدات اإلنسانية التي تقدمها الوكالة 

يقرب من خمسة ماليين شخص كل شهر في جميع محافظات سوريا األربعة 
 عشر.

 
باإلضافة إلى ذلك ، تقدم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية مساعدات غذائية 

لالجئين السوريين والمجتمعات التي تستضيفهم بسخاء في جميع أنحاء 
 المنطقة.

 
سائم والتحويالت النقدية التي يمكن استبدالها بالطعام في األسواق من خالل الق

المحلية ، تعمل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية على التأكد من أن أكثر من 
مليون شخص ضعيف لديهم ما يكفي من الطعام كل شهر ، مع دعم 

 االقتصادات المحلية للمجتمعات المضيفة.
https://twitter.com/USAIDSavesLives/status/13692846
78851629057 
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 11 تويتر – صورة من المنظمة الدولية للهجرة في العراق: آذار/مارس  
 

لدعم الحلول الدائمة للنازحين داخلياً  كجزء من عمل المنظمة الدولية للهجرة
والعائدين والمجتمعات المضيفة، تقوم المنظمة الدولية للهجرة في العراق 

منزالً في محافظتي نينوى واألنبار باستخدام نموذج يقوده  261بإعادة بناء 
 المالك ويقوم على أساس نقدي.

 
٪ من هذه المنازل بالكامل قبل تدخل المنظمة الدولية 80د ُدمر أكثر من ل

٪ من المستفيدين هم من أفراد المجتمع المضيف 40للهجرة في العراق، و 
 المستضعفين، في حين أن البقية هم من أسر العائدين.

 
ويبين نجاح األنشطة الجارية إمكانية إعادة بناء المساكن على نحو قابل 

 .للتطوير وفعال من حيث التكلفة في شكل دعم مباشر للحلول الدائمة
 

بدعم هذا  مكتب السكان والالجئين والهجرة -وزارة الخارجية األمريكية تقوم 
 البرنامج.

https://twitter.com/IOMIraq/status/1370009210541371
392 

 
 
 
 
 

 51 تويتر – صورة من مبادرة نادية: آذار/مارس  
 

مبادرة صمود  -األمريكية للتنمية الدولية من خالل مبادرة نادية والوكالة 
المجتمع العراقي )برنامج تعافي( تم إنارة األضواء في قضاء سنجار ، من 

مع دائرة كهرباء سنجار إلصالح وإعادة تأهيل شبكات  تنسيقخالل ال
الكهرباء بالمحوالت والمعدات ذات الصلة في تسعة أحياء وقرى ومنها تل 

 بنات وتل قصب.

https://twitter.com/nadiainitiative/status/13714682717
57758466 
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 15 تويتر –  صورة من المنظمة الدولية للهجرة في العراق: آذار/مارس 
 

من العائالت من قضاء سنجار بعد ست سنوات من النزوح ، تخطط العديد 
للعودة إلى مناطقهم األصلية. قامت المنظمة الدولية للهجرة في العراق، بدعم 

مكتب السكان والالجئين والهجرة، بدعم  -من وزارة الخارجية األمريكية 
أسرة بالمساعدات النقدية. كما قدمت المنظمة الدولية للهجرة في  1,400

 لتسهيل عملية العودة. لقائممقاميةامكتب  الىالعراق المعدات الالزمة 
https://twitter.com/IOMIraq/status/1371396829733036
034 
 
 
 
 
 
 
 

 16 تويتر – البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة في العراقصورة من : آذار/مارس 
 

بدأت جمعية نساء بغداد والقادة الدينيين الذين دربهم "برنامج التماسك اليوم ، 
االجتماعي" التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي سلسلة من ورش العمل لـ 

 شابًا من الجامعات العراقية حول بناء السالم والتعايش. 40
 

بعد ورش العمل ، سيجري الشباب حمالت توعية في مجتمعاتهم لتعزيز 
الحوار بين األديان بين مختلف المجموعات الدينية وكيف تدعم جميع األديان 

 السالم وتجمع الناس معًا.
 

يلتزم برنامج التماسك االجتماعي التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في 
العراق بتحسين رفاهية المجتمع وبناء التماسك من خالل تعزيز السالم 

 عات الدينية واألعراق في العراق.والتسامح بين مختلف الجما
 

  .حكومة الدنماركقبل الدعم السخي من  يتم إنجاز البرنامج من خالل
https://twitter.com/undpiniraq/status/13717730522546
29888 
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 71 تويتر –منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( صورة من : آذار/مارس 
 

، ال يزال ما يقرب من ربع مليون الجئ سنوات من الصراع الوحشي 10بعد 
عودة وشيكة إلى ديارهم.  أيفي األفق تلوح وال سوري يعيشون في العراق، 

تجدد منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( التزامها بمواصلة تقديم 
المساعدات اإلنسانية المنقذة للحياة لألطفال السوريين الالجئين وعائالتهم في 

 العراق.
 

تتعهد اليونيسف بمواصلة دعم الالجئين في العراق ليكون لهم مستقبل هادف 
الوصول إلى التعليم والتوظيف الرسمي والرعاية الطبية. وكريم من خالل 

 /vAtAAm3https://uni.cfلقراءة المزيد:
https://twitter.com/UNICEFiraq/status/1371940058924
732422 

 
 

عملية العزم الصلب ألغراض إعالمية فقط. إّن المقاالت مأخوذة من  -قوة المهام المشتركة من قبل مالحظة: تم مشاركة هذه الروابط 
عملية العزم  -عدة مصادر إخبارية على اإلنترنت. كما إنّها 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 إنّها أخبار جيدة تستحق أن يتم مشاركتها معكم.
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