COMBINED JOINT TASK FORCE
OPERATION INHERENT RESOLVE
Public Affairs Office

 4آذار/مارس 2021
رقم التحرير20210304-01:
للنشر الفوري

#الحياة_بعد_داعش
إضاءات على التقدم الذي تم إحرازه في العراق وسوريا
جنــوب غرب آسيــــــــــــــا – ستبقى قوة المهام المشتركة  -عملية العزم الصلب وشركاؤها متحدين في مهمة دولية طويلة األمد لتهيئة
األمن الدائم في العراق وشمال شرق سوريا لتمكين أنشطة اإلستقرار والمساعدة اإلنسانية.
فيما يلي أمثلة لدعم اإلستقرار والحياة بعد داعش:


 24شباط/فبراير :صورة من برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية  -مباشر – تويتر
يتناول برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية تسجيل األراضي وحماية
حقوق المجتمع اإليزيدي في العراق كخطوة كبيرة نحو احترام حقوق
األقليات.
من خالل برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية لدعم حقوق اإليزيديين
في اإلسكان واألراضي والممتلكات  ،تلقى  4,600يزيدي الوثائق الخاصة
بشهادات التملك لألراضي ألول مرة.
في مجتمعات ما بعد الصراع ،تعتبر األراضي والممتلكات من القضايا
الرئيسية ألنها غالبًا ما تكون مرتبطة ارتبا ً
طا وثيقًا بالنزاع .وبالتالي ،فإن
اآلليات المناسبة الستعادة األراضي والممتلكات ونهج الحوكمة هي أولوية في
بناء السالم واستدامته.
https://twitter.com/UNHABITAT_Live/status/13645869
62666086402
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 25شباط/فبراير :فيديو من مباردة نادية – تويتر
تدعم حكومة اليابان المنظمة الدولية للهجرة في العراق ومنظمة إرسالية
الشرق (منظمة دانماركية غير حكومية) ،بالتعاون مع مبادرة نادية من خالل
برنامج من أجل تمكين المرأة وكسب العيش .الهدف من هذا المشروع هو
تعزيز أنظمة الدعم للنساء في سنجار وتحسين وصولهن إلى سبل العيش.
سيركز المشروع على التدريب على سبل كسب العيش وسيوفر حاضنة
أعمال لألعمال الصغيرة التي تقودها النساء .من خالل تطوير األعمال
التجارية الصغيرة المدرة للدخل  ،يمكن للنساء المستضعفات اكتساب الثقة
وبناء المجتمع وتحقيق االستقالل االقتصادي.
لمعرفة ما يعنيه هذا المشروع للنساء في سنجار ،استمع إلى زينة وهي واحدة
من عشرات المستفيدات من برنامج كسب العيش للنساء ضمن مبادرة نادية ،
والذي يمكن النساء من إنشاء أعمالهن الخاصة في سنجار لدعم أنفسهن
وعائالتهن بشكل مستقل:
https://twitter.com/nadiainitiative/status/13649381851
39228673



 1آذار/مارس :فيديو من مباردة نادية – تويتر
إن مشروع مبادرة نادية لجلب المياه إلى قرية تل القصب القديمة قيد التنفيذ.
يشمل المشروع إنشاء بئر جديدة وخط أنابيب ومنشأة ضخ وتوصيالت
كهربائية وشبكة مياه للقرية .سيتم تمويل المشروع من قبل دولة اإلمارات
العربية المتحدة (مبادرة المساعدات األماراتية).
إن الغرض من المساعدات اإلماراتية هو زيادة السالم واالستقرار الدوليين
من خالل القضاء على الفقر ،مع ضمان تحسين مستويات المعيشة لألفراد
بغض النظر عن دينهم ولغتهم وهويتهم وعرقهم.
https://twitter.com/nadiainitiative/status/13664092287
89944321

__________________________________________________________________________________________
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

2

COMBINED JOINT TASK FORCE
OPERATION INHERENT RESOLVE
Public Affairs Office



 2آذار/مارس :فيديو من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق – تويتر
إن ضمان إشراك الشباب والنساء أمر حيوي في خلق ثقافة السالم ،ال سيما
في العراق ،البلد الذي يضم عدد صغير من السكان في العالم.
في عام  ، 2020نفذت مجموعات الشباب والنساء من أجل السالم بدعم من
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق  27مبادرة  ،ووصلت إلى أكثر من
 11,000مستفيد .تضمنت هذه المبادرات تجميل مجتمعهن من خالل
االعمال الفنية ،ودعم األسر المهمشة التي تعيلها النساء ،وتوزيع معدات
الحماية الشخصية المتعلقة بـجائحة كوفيد ،19-وحملة واسعة عبر اإلنترنت
لمكافحة العنف المنزلي ،وتوزيع مياه الشرب النظيفة على المجتمعات
الضعيفة في المناطق النائية التي ال تحصل سوى على مياه ذات نوعية رديئة،
وإنشاء مقاطع فيديو حول مواضيع تتعلق ببناء السالم ،من بين أمور أخرى.
وقد تم تنفيذ هذه المبادرات بدعم من حكومة الدانمارك .سيكون هناك المزيد
من المشاريع لعام  .2021لمعرفة المزيد:
https://youtu.be/oW16AJFzJvE
https://twitter.com/undpiniraq/status/13666661893641
66657



 2آذار/مارس :صورة من المنظمة الدولية للهجرة في العراق – تويتر
قال حسين "لقد كانت تجربة جيدة جداً .وكانت النتيجة ممتازة بغض النظر
عن صعوبة التدريب" .إن حسين هو أحد أعضاء المجموعة األولى التي تلقت
التدريب من خالل مبادرة المنظمة الدولية للهجرة وتويوتا العراق لتحسين
فرص العمل للشباب في العراق.
إن الهدف من هذه المبادرة هو أن يتعلم المتدربون مهارات متنوعة في مجال
صناعة السيارات ،وسيكونون مجهزين بشكل أفضل للوصول إلى فرص
العمل التي تؤدي إلى دخل مستدام.
https://twitter.com/IOMIraq/status/1366761395837018
121
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 3آذار/مارس :صورة من المنظمة الدولية للهجرة في العراق – تويتر
تعرضت شبكة الكهرباء في حي المرور بمحافظة ديالى ألضرار بالغة خالل
المعركة ضد داعش .قامت المنظمة الدولية للهجرة في العراق بإعادة تأهيل
شبكة الكهرباء بدعم من وزارة الخارجية األمريكية  -مكتب السكان
والالجئين والهجرة ،من خالل تركيب محول جديد وأعمدة وكابالت ،مما
مكن حوالي  1,500أسرة عائدة من الحصول على الكهرباء الموثوقة.
يدعم مكتب السكان والالجئين والهجرة الجهود المبذولة لحماية ومساعدة
الالجئين والمهاجرين المستضعفين في جميع أنحاء العالم.
https://twitter.com/IOMIraq/status/1367091915548749
824

مالحظة :تم مشاركة هذه الروابط من قبل قوة المهام المشتركة  -عملية العزم الصلب ألغراض إعالمية فقط .إن المقاالت مأخوذة من
عدة مصادر إخبارية على اإلنترنت .كما إنها ال تعكس بالضرورة المواقف الرسمية للتحالف؛ وقوة المهام المشتركة  -عملية العزم
الصلب ال تدعم بالضرورة هذه األنشطة مباشرة من خالل األفراد أو الموارد األخرى .لمزيد من التفاصيل والتوثيق ،يرجى اإلتصال
بالمصدر األصلي الناشر لهذا المحتوى ،من وجهة نظرنا إنها أخبار جيدة تستحق أن يتم مشاركتها معكم.
-30-
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