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  2021نيسان/أبريل  1
40120210-01: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:

 

 72 تويتر – التحالف الدولي صورة من : آذار/مارس  
 
العديد من قتل تعمل على تشويه واأللغام األرضية واألجهزة المتفجرة إّن 

. تقوم منظمة في مناطقهم بعد فترة طويلة من انتهاء الصراعالسكان المحليين 
الشعبية النرويجية لمكافحة األلغام ونزع السالح بإزالة الذخائر  اتالمساعد

 المتفجرة وإنقاذ األرواح في جميع أنحاء العراق.
 

الشعبية النرويجية برنامجها  ات، بدأت منظمة المساعد 2017في عام 
لمكافحة األلغام في نينوى. وبعد عام ، وسعوا جهودهم ليشملوا مناطق أخرى 

 محررة من العراق.
 

الشعبية النرويجية بتطهير أكثر  ات، قامت منظمة المساعد 2018منذ عام 
 مليون متر مربع من األراضي باستخدام التكنولوجيا المتقدمة. 42.5من 

 
الشعبية النرويجية في العراق ، تم إزالة  اتنتيجة لعمليات منظمة المساعد

 قطعة من الذخائر المتفجرة. 28,000أكثر من 
 

المعونة الشعبية النرويجية جلسات توعية بمخاطر األلغام ألكثر قدمت منظمة 
 بالغ. 000,18طفل و  000,74من 

https://twitter.com/coalition/status/1375877103510552
578 
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 29 تويتر – العراقلمنظمة الدولية للهجرة في اصورة من : آذار/مارس  
 

من  30قادت المنظمة الدولية للهجرة تدريبًا لمقدمي الرعاية لمدة ثالثة أيام لـ 
لتزويدهم باألدوات والمهارات الالزمة لتطوير عالقات أقوى  أولياء األمور
 مع أطفالهم.

 
وأولياء األمور  يهدف البرنامج إلى تعزيز التفاعالت اإليجابية بين األطفال

، مع الهدف العام ات األبوة واألمومة لدى الحاضرينمن خالل تحسين مهار
 المتمثل في تحسين رفاهية األسرة والتماسك المجتمعي العام.

 
 . وكالة األمريكية للتنمية الدوليةللنشاط من قبل ااهذا ل يموم تت

https://twitter.com/IOMIraq/status/1376524006250049
538 
 

 
 
 
 
 

 29 تويتر – من البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة في العراق فيديو: آذار/مارس 
 

داعش،  إنتهاء معارك التحرير ضدلمساعدة العراقيين على إعادة البناء بعد 
فرصة لكسب العيش من خالل  90,000قدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

النقد مقابل العمل، والمنح النقدية، ومنح الشركات الصغيرة والمتوسطة، 
 والتدريب على تطوير األعمال، والتدريب المهني والتوظيف.

 
يتم توفير فرص العمل قصيرة األجل مقابل المال للمجتمع المحلي، وخاصة 

ار وديالى وكركوك األنب -النساء في خمس محافظات محررة من داعش 
ونينوى وصالح الدين. إن تمكين وضمان المشاركة المتساوية للمرأة في 

 لإلطالع رحلة التنمية في العراق هو مفتاح االستقرار والنمو المستدامين.
لمرأة في لدعم اعلى المزيد حول مبادرات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 :األنبار من خالل التوظيف قصير األجل
https://twitter.com/undpiniraq/status/13765226639931
71968 
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 92 تويتر – مبادرة ناديةصورة من : آذار/مارس 
 

بينما يتوق العديد من اليزيديين النازحين للعودة إلى ديارهم في سنجار، فإن 
االستثمارات التعليمية المستهدفة مطلوبة لتسهيل العودة الكريمة. ستكون 

اإلنجليزية( في مدرسة الحطين -الكردية-مكتبة هوستلر باللغات )العربية
الثانوية مالذاً لألطفال الذين يتطلعون إلى التعلم والشفاء. وستكون أيًضا أول 

 اق.مكتبة مدرسية على اإلطالق في هذه المنطقة من العر
 

مبادرة نادية  قبلفي سنجار بالكامل بكتب من األولى مكتبة تم تأثيث وتجهيز ال
سيتم قريباً تزويد مكتبة الحطين ومنظمة سنرايز غير الحكومية. بالشراكة مع 

هوستلر بأمين مكتبة بدوام كامل وسيتم افتتاحها رسميًا حتى يتمكن الطالب 
 المحليون من إيجاد مالذ في القراءة.

 
 كتب ميلي. وفرفمنظمة من قبل المشروع  تمويل تم

https://twitter.com/nadiainitiative/status/13764597361
41414401 
 
 
 
 

 30 تويتر – العراقلمنظمة الدولية للهجرة في اصورة من : آذار/مارس 
 

، على المبادرات المجتمعية الرائدةبعد تدريب بقيادة المنظمة الدولية للهجرة 
حد حزيران في كركوك لتطوير حديقة يمكن ألفراد اشابًا في حي و 15اجتمع 

 المجتمع من خاللها االسترخاء والتخلص من التوتر.
 
التي إكتسبتها ط المجموعة الشبابية لمواصلة مبادراتها ومهارات البستنة خّط  ت  

لخلق المزيد من المساحات الخضراء المريحة للمجتمع في جميع أنحاء  احديثً 
 د حزيران.اححي و

  
 .الوكالة األمريكية للتنمية الدوليةهذا النشاط من قبل ل يموت مت

https://twitter.com/IOMIraq/status/1376849699093803
011 
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 30 تويتر –مكتب المعونة اإلنسانية التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية صورة من : آذار/مارس 
 

أعلنت سفيرة الواليات المتحدة لدى األمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد عن 
مليون دوالر كمساعدات إنسانية إضافية للشعب  596تقديم أكثر من 

حول "دعم مستقبل السوري. يأتي هذا اإلعالن ، في مؤتمر بروكسل الخامس 
، م المتحدةم، الذي شارك في رئاسته االتحاد األوروبي واألسوريا والمنطقة"

 وسط معلم كئيب هذا الشهر مع دخول األزمة عامها العاشر.
 

ال تزال الواليات المتحدة أكبر مانح منفرد لالستجابة لألزمة السورية، حيث 
مليار دوالر منذ بداية الصراع المستمر منذ عقد من  13قدمت ما يقرب من 
وأجبر  مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدة 13.4الزمن، والذي ترك 

 مليون شخص على ترك منازلهم. 13
 

ستدعم هذه المساعدة التي تقدمها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ووزارة 
الخارجية األمريكية، جهود االستجابة للمجتمعات الضعيفة داخل سوريا، 

فة في تركيا ولبنان والعراق وكذلك الالجئين السوريين والمجتمعات المضيّ  
 ومصر.واألردن 

 
ن تمويل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية الشركاء في المجال اإلنساني مّك  سي  

 ستدعيذوي الطارئ الذي تمن االستمرار في تقديم الدعم الغذائي والتغ
باإلضافة إلى إمدادات اإلغاثة والمساعدات النقدية للمساعدة في  الحاجة إليه

إعادة تأهيل المالجئ التي وحديثًا  تلبية االحتياجات الحرجة لألسر النازحة
استعادة سبل العيش وضمان وتضررت من جراء النزاع والكوارث الطبيعية 

فيما يتعلق خاصة ووصول المجتمعات إلى مصادر آمنة وموثوقة للمياه 
 جهود التخفيف من جائحة كورونا. لقراءة المزيد:ب

https://bit.ly/3fon6yN 
https://twitter.com/USAIDSavesLives/status/13769363
03753891842 

 
 
 

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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