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1202 شباط/فبراير 25  
25202102-01: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:

 
 

 10 تويتر – اإلنمائي في العراق األمم المتحدةصورة من برنامج : شباط/فبراير 
 

تم اليوم التوقيع على اتفاق سالم يدعم إعادة دمج العائالت التي يُعتقد أنها 
منتمية لداعش في ناحية العياضية بتلعفر بمحافظة نينوى. عقد مؤتمر السالم 

ناحية العياضية المحلي برعاية محافظ نينوى ، ورئيس بلدية تلعفر ، ورئيس 
، وأعضاء آخرون في لجنة السالم المحلية في تلعفر ، بدعم من برنامج األمم 

 المتحدة اإلنمائي. في العراق.
 

يسرت لجنة السالم المحلية في تلعفر جلسات الحوار بدعم من الحكومة 
تلعب لجنة السالم المحلية لضمان عودة شاملة ومستدامة وعملية إعادة دمج. 

لجنة سالم محلية في محافظات  24باعتبارها واحدة من ي تلعفر المحلية ف

بدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، ونينوى وصالح الدين واألنبار 
دوًرا حيويًا في عملية إعادة الدمج من خالل تصميم وتنفيذ أنشطة تسهل 

 زيد:الثقة بين فئات المجتمع المختلفة. لقراءة المبناء الحوار والوساطة و
http://bit.ly/3aN9gC2 
https://twitter.com/undpiniraq/status/13595182992147
94761 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.inherentresolve.mil/
https://twitter.com/CJTFOIR
http://www.facebook.com/CJTFOIR
https://www.dvidshub.net/unit/CJTF-OIR
mailto:CJTF-OIRmedia@mail.mil
http://bit.ly/3aN9gC2
https://twitter.com/undpiniraq/status/1359518299214794761
https://twitter.com/undpiniraq/status/1359518299214794761
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 10 فيسبوك – للمستوطنات البشريةبرنامج األمم المتحدة صورة من : شباط/فبراير 
 

الوباء الحالي له أصداء مدمرة على الشباب الباحثين عن  إدراًكا من أن  
وظائف في العراق ، قدم برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية مؤخًرا 
من خالل شريكه المنفذ منظمة أوروكوم لإلغاثة والتنمية تدريبًا مكثفًا لمدة 

 ا عاطاًل شابً  20 لـأسبوعين حول كيفية وضع أرضيات خرسانية متشابكة 
 محافظة االنبار.، هيت مدينة البكر في حي عن العمل والضعفاء من 

 
تم تصميم منهج نظري وعملي مدمج بالتنسيق مع مركز التدريب المهني في 
هيت. كجزء من الدورة التدريبية ، أمضى المتدربون يوًما في صناعة البناء 

زاروا المحلية ، حيث تعلموا كيفية تصنيع كتل الرصف الخرسانية ، ثم 
مشروع رصف في هيت حيث الحظوا الفن الماهر لمركب رصف محترف 

في العمل. عند االنتهاء من الدورة ، تلقى المتدربون شهاداتهم التدريبية 
ومجموعة من أدوات العمل في فعالية نظمها مدير مركز هيت للشباب 

 والرياضة.
 

العمل الذين لم  عن على وجه التحديد الشباب العاطلينتستهدف هذه المبادرة 
يحالفهم الحظ إلكمال دراستهم األكاديمية و / أو الذين لم يجدوا فرص عمل 
مناسبة. ستعمل مهاراتهم المكتسبة حديثًا على تحسين قابليتهم للتوظيف بما 
يتجاوز خطط النقد مقابل العمل التي تدعمها حتى اآلن المشاريع اإلنسانية. 

العمال المدربين حديثًا من قبل أوروكوم بالنسبة للمبتدئين ، سيتم توظيف 
البكر ، كجزء من حي يتم إنشاؤه في  ذيالنجوم ال متنزهلرصف أرصفة 

برنامج ممول من االتحاد األوروبي "دعم التعافي واالستقرار في العراق من 
خالل التنمية المحلية" ينفذها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالشراكة مع 

 تحدة للمستوطنات البشرية.برنامج األمم الم
https://www.facebook.com/unhabitatiraq/posts/13541

R-tn__=?__24961463790 
 
 

 11 تويتر –  في العراق المنظمة الدولية للهجرةصورة من : شباط/فبراير 
 

بعد إغالق العديد من مخيمات النازحين في جميع أنحاء العراق ، نظمت 
المنظمة الدولية للهجرة توزيعات المنح النقدية الطارئة لألسر المتضررة. 

محافظة نينوى ، حيث في وجرت التوزيعات في منطقتي البعاج والحضر 
تلقت كل أسرة  .الحضرفي أسرة  33و البعاج أسرة في  72 شملت

دوالًرا أمريكيًا ، لمساعدتها  320دينار عراقي ، أي ما يعادل  448,000
 على تغطية احتياجاتها العاجلة.

 
تم تمويل هذه المساعدة النقدية الطارئة من قبل المديرية العامة للحماية المدنية 

 .األوروبية وعمليات المساعدات اإلنسانية
https://twitter.com/IOMIraq/status/1359927677474533
380 

http://www.inherentresolve.mil/
https://twitter.com/CJTFOIR
http://www.facebook.com/CJTFOIR
https://www.dvidshub.net/unit/CJTF-OIR
mailto:CJTF-OIRmedia@mail.mil
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https://www.facebook.com/unhabitatiraq/posts/1354124961463790?__tn__=-R
https://twitter.com/IOMIraq/status/1359927677474533380
https://twitter.com/IOMIraq/status/1359927677474533380
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 12 تويتر –  صورة من المنظمة الدولية للهجرة في العراق :شباط/فبراير 
 
جائحة كورونا على جميع جوانب الحياة ، بما في ذلك تعليم األطفال  رتأث

الصغار. في بداية العام الدراسي الجديد ، قادت المنظمة الدولية للهجرة في 
التي ولى المدرسة في بيجي االعراق ومديرية التعليم في بيجي حملة العودة 

 العائدين.ركزت على المجتمعات الضعيفة التي تضم أعداًدا كبيرة من 
 

بتدائيتين لدعم األسر واألطفال في احتياجاتهم إتم تنفيذ أنشطة في مدرستين 
لى االمادية ، وتقديم أنشطة خارج المنهج الدراسي للطالب. تم الوصول 

 فتى(. 115فتاة و  155طالبًا ) 270حوالي 
 

وكجزء من الحملة ، تم توزيع الحقائب المدرسية من خالل مركز الموارد 
تمعية التابع للمنظمة الدولية للهجرة في بيجي ، وهو أحد المراكز العديدة المج

للنازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة لتلقي المعلومات والخدمات والدعم. 
 .تم دعم النشاط من قبل االتحاد األوروبي

https://twitter.com/IOMIraq/status/1360199714126372
865 

 
 
 
 

 12 تويتر –  فيديو من السفارة األمريكية في سوريا: شباط/فبراير  
 
لى القضاء على الحكم المحلي وسبل العيش اأدى الصراع في سوريا  لقد

لى التعليم. بتمويل من مكتب شؤون الشرق األدنى التابع لوزارة اوالوصول 
برنامج "الخارجية األمريكية والجهات المانحة الدولية األخرى ، يساعد 

األطفال والشباب في شمال شرق سوريا الذين لديهم فرص محدودة أو  "إنجاز
 معدومة للحصول على التعليم منذ بداية احتالل داعش.

 
في إعادة تأهيل مرافق المياه والصرف  "برنامج إنجاز"شغل ، ين أيلولمنذ 

 47في رفق م 68مدرسة. انتهى المشروع من العمل في  53الصحي في 
 فتاة. 25,000طالب ، من بينهم  49,000مدرسة واستفاد منه بالفعل 

 
لى الطالب في كل من أماكن التعليم الرسمي وغير اتصل هذه المشاريع 
 .ك في مخيمات النازحين داخليًاالرسمي ، بما في ذل

https://twitter.com/USEmbassySyria/status/13602041
91344586757 
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 16 تويتر –  صورة من المنظمة الدولية للهجرة في العراق: شباط/فبراير 
 

لى اقامت المنظمة الدولية للهجرة في العراق مؤخراً بتسليم األثاث والمعدات 
 محافظة نينوى.في التربية والتعليم في سنجار  مديرية

 
داعش ، تم تدمير البنية التحتية الحيوية في سنجار ، بما  فترة إحتاللخالل 

ع بها في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس. وشملت المواد التي تم التبرُ 
مكاتب وكراسي وأجهزة لوحية وطابعات وأجهزة كمبيوتر ستستخدم لرفع 

االحتياجات التي تواجهها مديرية التربية والتعليم والمدارس في عن الضغط 
 سنجار.

 
كان التبرع جزًءا من جهود الوكالة األمريكية للتنمية الدولية والمنظمة الدولية 
للهجرة لدعم قطاع التعليم ، وتحسين الظروف التعليمية في سنجار. تم تمويل 

 النشاط من قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في العراق.
https://twitter.com/IOMIraq/status/1361659616795496452 

 
 

 22 تويتر – اإلنمائي في العراق األمم المتحدةصورة من برنامج : شباط/فبراير 
 

أطلقت وزارة الداخلية العراقية بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في 
اإللكتروني للشرطة المحلية العراقية والتي من شأنها العراق منصة التعلم 

تحسين فرص التدريب والتطور الوظيفي والتعلم المتخصص. وتمتاز المنصة 
بسهولة الوصول والتسجيل لكافة ضباط الشرطة في العراق وهي المبادرة 

 األولى من نوعها في وزارة الداخلية.
 

ج تدريبي حول الضوابط الدورة األولى المتاحة للمستخدمين هي برنام
الموحدة للتحقيقات الجنائية لضباط الشرطة من مختلف الوظائف بما في ذلك 

االستجابة األولية وإدارة مسرح الجريمة واألدلة الجنائية والمحققين 
 الرئيسيين.

 
ينفذ قسم إصالح القطاع األمني في البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة مبادرة 

عدد من المانحين. يهدف حكومة هولندا ووبدعم من المنصة األلكترونية 
 لى تعزيز حوكمة قطاع األمن والعدالة في العراق. لقراءة المزيد:االبرنامج 

 https://bit.ly/2ZFsJzj 
https://twitter.com/undpiniraq/status/13637686354587
93476 
 

عملية العزم الصلب ألغراض إعالمية فقط. إن  المقاالت مأخوذة من  -قوة المهام المشتركة من قبل مالحظة: تم مشاركة هذه الروابط 
عملية العزم  -تحالف؛ وقوة المهام المشتركة عدة مصادر إخبارية على اإلنترنت. كما إن ها ال تعكس بالضرورة المواقف الرسمية لل

موارد األخرى. لمزيد من التفاصيل والتوثيق، يرجى اإلتصال الالصلب ال تدعم بالضرورة هذه األنشطة مباشرة من خالل األفراد أو 
 بالمصدر األصلي الناشر لهذا المحتوى، من وجهة نظرنا إن ها أخبار جيدة تستحق أن يتم مشاركتها معكم.
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