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  2021نیسان/أبریل  22
22420210-01: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 – المجموعة االستشاریة لأللغاممن صورة : نیسان/أبریل 15 •
 

، أجبر احتالل داعش مالیین األشخاص في جمیع أنحاء  2014منذ عام 
یمات مخو لمعظم الناس ، أصبح المنزل ھ العراق على ھجر منازلھم. بالنسبة

المختلفة التي أقیمت لتوفیر المأوى ألولئك الذین تمكنوا من الفرار النازحین 
 من العنف.

 
العودة خیار وى سعوائل رك إغالق مخیمات النازحین آلالف الیتال والیوم ، 

و رھابیّ إ إلى القرى التي فروا منھا. ومع ذلك ، عندما انسحبوإلى دیارھم 
مزارع داعش من القرى والبلدات ، حرصوا على أن تكون الطرق وال

 والمدارس والمنازل التي تركوھا وراءھم ملیئة بالمتفجرات.
 

، تواصل فرق  وروناكعلى الرغم من تحدیات جائحة و،  2020في عام 
المجموعة االستشاریة لأللغام في العراق عملھا إلزالة اإلرث الممیت للنزاع 

، وتم تحدید ملیون متر مربع من األراضي  1.5ما یقرب من حیث تم تطھیر 
جلسة  6,000لغماً وقنابل غیر منفجرة وتقدیم ما یقرب من  2,255وتدمیر 
 .األرواحإلنقاذ توعیة 

 
ممكناً  2020لم یكن عمل المجموعة االستشاریة لأللغام في العراق في عام 

 لوال الدعم المستمر من المانحین. لمعرفة المزید:
https://twitter.com/MAGsaveslives/status/1382749847
455997955 
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  تویتر –مكتب الشرق األوسط التابع للوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة صورة من : نیسان/أبریل 16 •

 
تفخر الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة بالعمل مع مبادرة نادیة ومدیریة الدفاع 

المدني في نینوى لتعزیز سالمة المجتمعات في سنجار من خالل استعادة 
 .للمواطنین وزیادة قدرة المدیریة على تقدیم الخدمات العامة

https://twitter.com/USAIDMiddleEast/status/13830985
05313595394 

 
 
 
 
 
 

 تویتر –في العراق  برنامج األمم المتحدة اإلنمائية من رصو: نیسان/أبریل 19 •
 

ملیون  4.1مالیین جنیھ إسترلیني (حوالي  3خصصت المملكة المتحدة 
، بالشراكة   19-دوالر أمریكي) لدعم استجابة حكومة العراق لجائحة كوفید

 مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
 

شریًكا دولیًا في دعم  12وبھذه المساھمة ، تنضم المملكة المتحدة إلى 
التابعة لبرنامج األمم  19-السریعة لحاالت الطوارئ الصحیة كوفیداالستجابة 

المتحدة اإلنمائي في العراق. تھدف استجابة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
إلى تعزیز قطاع الصحة في العراق استجابةً للوباء ، وتحسین الوصول إلى 

 19-وفیدأجنحة العزل والمعدات الطبیة ، وزیادة الوعي العام بأعراض ك
وتدابیر الوقایة ، وتوفیر معدات الحمایة الشخصیة للعاملین في مجال الرعایة 

 الصحیة.
 

، أنشأ برنامج األمم المتحدة  2020منذ إطالق استجابتھ في آذار / مارس 
)  في 19-جناح عزل لفیروس كورونا المستجد (كوفید 13اإلنمائي 

البصرة وذي قار ودیالى محافظات األنبار (الفلوجة والرمادي) وبابل و
ودھوك وكربالء وكركوك ومیسان والنجف ونینوى و صالح الدین. كما 

ویجري بناء أجنحة إضافیة في محافظات الدیوانیة وأربیل والمثنى وواسط ، 
 .17وبذلك یصل العدد اإلجمالي للمرافق الطبیة المدعومة إلى 

https://twitter.com/undpiniraq/status/13840611359182
31555 
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 تویتر – العراقلمنظمة الدولیة للھجرة في امن صورة : نیسان/أبریل 91 •

 
المجتمعیین وموظفي دربت المنظمة الدولیة للھجرة في العراق الناشطین 

التواصل مع  تقنیاتمحافظة نینوى ، على في مكتب المساعدة في مخیم جدة 
السكان المتضررین ، لتحسین قدرتھم على المساءلة أمام والمجتمعات 

 ستجابةلنالئج واإلاالتواصل مع النازحین في المخیم ، ومناقشة آلیات 
 أنشطة میدانیة. واالحتیاطات المتعلقة بفیروس كورونا أثناء إجراء أي

 
تم إجراء الدورات التدریبیة في مجموعات صغیرة حتى یتمكن المشاركون 

. 19-كوفیدللتصدي لجائحة مسافة مناسبة كإجراء احترازي  من الحفاظ على
یتم دعم ھذه التدریبات من قبل مكتب المساعدة اإلنسانیة التابع للوكالة 

 األمریكیة للتنمیة الدولیة. 
https://twitter.com/IOMIraq/status/1384128922883743
752 

 
 

 
 

 تویتر – ةمبادرة نادیصورة من : نیسان/أبریل 20 •
 

وقف انتشار یساعد على إّن النظافة جزء ال یتجزأ من صحة مجتمعاتنا و
التحتیة الوصول إلى البنیة مكانیة إ. تتطلب النظافة الجیدة 19-كوفیدجائحة 

السكان الیھا فتقر یللمیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة واإلمدادات التي 
 ، العراق.بشدة في سنجار

 
كجزء من مشروعھا الشامل الستعادة المیاه والصرف الصحي والنظافة 

، )المساعدات اإلماراتیة(الصحیة الذي تمولھ دولة اإلمارات العربیة المتحدة 
وعي بالنظافة وتقدیم مجموعات النظافة مع حملة لتعزیز ال ةتطلق مبادرة نادی

 مدرسة في سنجار. 35اإلمدادات األساسیة للطالب في 
 

یقود ورش العمل في الفصول الدراسیة أعضاء لجنة المیاه المحلیة بالقریة 
 الذین تم تدریبھم لقیادة جھود المیاه والصرف الصحي في مجتمعاتھم.

https://twitter.com/nadiainitiative/status/13844240344
36276224 
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 تویتر –برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة ة من رصو: نیسان/أبریل 20 •

 
یعمل برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة ، بالشراكة مع برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي في العراق واالتحاد األوروبي في العراق ، على تحسین 
أسرة تعولھا نساء من خالل تحدي الصور النمطیة  30وسبل عیش مھارات 

 ، العراق.الیرموك، الموصل تنزهمرتبطة بالبستنة في الجنسانیة الم
 

تساھم مبادرات إعادة تأھیل األماكن العامة في التماسك االجتماعي داخل 
برنامج األمم المجتمعات التي مزقتھا الحرب. من خالل ھذه المبادرة ، سیعید 

وصول أكثر من نصف ملیون شخص یعیشون  المتحدة للمستوطنات البشریة
 .تنزهملفي غرب الموصل إلى ا

 
خل ثابتة لمزارعي الحدائق المعیشیة توفر أنشطة تنسیق الحدائق تدفقات دَ 

 /8mOwUU3https://bit.ly:لمعرفة المزید التي تعولھا سیدات.
https://twitter.com/UNHabitatIRAQ/status/1384401446
263791616 

 
 

 
عملیة العزم الصلب ألغراض إعالمیة فقط. إّن المقاالت مأخوذة من  -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 الراد أو الصلب ال تدعم بالضرورة ھذه األنشطة مباشرة من خالل األف

 بالمصدر األصلي الناشر لھذا المحتوى، من وجھة نظرنا إنّھا أخبار جیدة تستحق أن یتم مشاركتھا معكم.
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