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  2021نیسان/أبریل  92
92420210-01: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 –في العراق  برنامج األمم المتحدة اإلنمائيمن صورة : نیسان/أبریل 22 •
 

مدمرة على  اآثارً  ترك،  2014عندما استولى داعش على الموصل في عام 
 المدینة، مما أثر بشكل كبیر على حیاة النساء واألطفال.

 
، ولمساعدة الناس على الوقوف على أقدامھم ، قدم برنامج  2015منذ عام 

عراقي في المناطق  90,000 الىاألمم المتحدة اإلنمائي دعًما لسبل العیش 
 المحررة في األنبار ودیالى وكركوك ونینوى وصالح الدین.

 
 عاًما والتي تعیش في حي الھرمات 42البالغة من العمر  ءبالنسبة إلى ونسا

 .2017رحلة صعبة بعد التحریر في عام الغرب الموصل ، كانت 
  

من خالل فرصة النقد مقابل العمل إلزالة األنقاض ودعم إعادة تأھیل مدینة 
الموصل التي ینفذھا مرفق تمویل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتحقیق 

ونساء أخریات من سداد الدیون  ءاالستقرار بدعم من ألمانیا ، تمكنت ونسا
الناجمة عن الحرب ودعم النفقات الیومیة لعائالتھم. یركز المشروع على 

 لمعرفة المزید: إعطاء دخل طارئ مع استعادة البنیة التحتیة للمجتمع.
https://bit.ly/3xaThZ3 
https://twitter.com/undpiniraq/status/13851730556269
40421 
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  تویتر –في العراق المنظمة الدولیة للھجرة صورة من : نیسان/أبریل 22 •
 

للھجرة ومكتب األمم بدعم من االتحاد األوروبي ، دخلت المنظمة الدولیة 
المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة في شراكة لدعم حكومة العراق في 

"تعزیز قدرة  ة الحدود. سیركز المشروع المشتركتطویر قدرتھا على إدار
الحكومة العراقیة في معبر طریبیل الحدودي" على تحسین األمن وحركة 

األشخاص والبضائع عبر الحدود ، مع تنشیط التجارة عبر الحدود واالقتصاد 
 المحلي.

 
یمكن أن یؤدي تدفق التجارة والحركة عبر الحدود إلى تعزیز االقتصاد 

 یرادات الوطنیة.وتوسیع فرص العمل من خالل تنویع مصادر اإل
 

دات التقنیة ، وتوفیر المعشروع إعادة تأھیل البنیة التحتیةسیشمل الم
 لمعرفة المزید: ، وتدریب الموظفین.المتخصصة والبرمجیات

https://bit.ly/2QV2XpK 
https://twitter.com/IOMIraq/status/138519886741977907
2 

 
 
 
 

 تویتر – ةمبادرة نادیمن ة من رصو: نیسان/أبریل 23 •
 

على تمكین سكان سنجار من خالل إعادة الوصول إلى  ةتعمل مبادرة نادی
الكھرباء. یتم تسلیم وتركیب محوالت وأعمدة خطوط الكھرباء خدمات قطاع 

أربعة أحیاء من مدینة سنجار وخمس قرى إضافیة في جنوب سنجار ، في 
كجزء من مشروع إعادة تأھیل البنیة التحتیة بدعم من الوكالة األمریكیة 

مبادرة صمود المجتمع العراقي ویتم تنفیذه بالشراكة مع  -للتنمیة الدولیة 
 دائرة كھرباء سنجار.

 
ال أن بوادر األمل تظھر في ، إتندمل بعدلم  الجراح على الرغم من أنّ 

سنجار. شكراً للوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة للمساعدة في تحقیق الشفاء 
 .لي سنجار وھم یعیدون بناء حیاتھمواألمل ألھا

https://twitter.com/nadiainitiative/status/13855062009
26707712 
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 تویتر – بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراقمن صورة : نیسان/أبریل 27 •
 

برعایة مشتركة من االتحاد األوروبي ومنظمة و،  15/4/2021بتاریخ 
األغذیة والزراعة لألمم المتحدة ، قام مشروع سبل العیش الزراعیة 

 نینوى بتوزیع عشرین جزاز میكانیكي للمزارعین العائدین في محافظة
 عشرین جمعیة نسویة. الى تقطیع األعالفل
 
مربي الماشیة على إنتاج محاصیل یشجع ستخدام الجزازات المیكانیكیة إ نّ إ

٪ عند إطعام 50العلف محلیًا من أجل تحسین إنتاجیة الحلیب بنسبة تصل إلى 
 حدیثًا.حیوانات األلبان بأعالف خضراء مغذیة تم إدخالھا 

 
ن كثر عتفاصیل أتمویل المشروع. لمعرفة على شكرا لالتحاد األوروبي 

 /tTZIgM3https://bit.lyالمشروع: 
https://twitter.com/UNIraq/status/13869381652864778
25 

 
 

 تویتر – ةمبادرة نادیمن  فیدیو: نیسان/أبریل 72 •
 

یقرب من سبع سنوات من اإلبادة الجماعیة لإلیزیدیین ، ال یزال بعد ما 
المجتمع یتعافى من حصار داعش الوحشي على وطن أجدادھم. أولئك الذین 

عادوا إلى سنجار یكافحون إلعادة بناء حیاتھم والوصول إلى الموارد 
 األساسیة.

 
ومبادرة نادیة ، اشتركت المنظمة الدولیة للھجرة في العراق  2020في عام 

ومھمة الشرق في مشروع فرید في سنجار. یھدف برنامج تمكین المرأة وسبل 
عیشھا إلى تعزیز أنظمة دعم المرأة في سنجار وتحسین وصولھا إلى فرص 

 العمل.
 

قدم المشروع تدریبًا إداریًا ودعًما للمشاركین إلنشاء أعمالھم التجاریة 
نشاًطا تجاریًا قید  55، كان ھناك  2021الجدیدة. واعتباًرا من آذار/مارس 

 التشغیل. تم تمویل ھذا المشروع من قبل حكومة الیابان.
https://twitter.com/nadiainitiative/status/13869865439
65999105 
 
 

قاالت مأخوذة من عملیة العزم الصلب ألغراض إعالمیة فقط. إّن الم -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 الالصلب ال تدعم بالضرورة ھذه األنشطة مباشرة من خالل األفراد أو 
 مصدر األصلي الناشر لھذا المحتوى، من وجھة نظرنا إنّھا أخبار جیدة تستحق أن یتم مشاركتھا معكم.بال
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