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2020 ثانيكانون ال 21  
21101202-01: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:

 

 8 تويتر – الهولندية في العراق سفارةصورة من ال: ثانيكانون ال 
 

إّن . 2021كانون الثاني  8كركوك القديم في  -أعيد فتح طريق أربيل 

جئين. يعتبر االرتباط بين المدينة اللالطريق يربط مدينة قوشتبة بمخيمين 
 والمخيم عنصرا حيويا لجذب االستثمارات المحتملة.

 
نه إالبرنامج الثاني لمرونة الحكومة المحلية. يعد ترميم الطريق جزًءا من 

برنامج ممول من قبل حكومة هولندا وتنفذه جمعية بلديات هولندا والمجلس 
 يساهم الطريق في الدنماركي لالجئين والسلطات في إقليم كردستان العراق.

 نّ إ المساعدات اإلنسانية والتنمية على المدى الطويل.غرض لالبرامج األوسع 
وصول المجتمعات طرق لى تحسين ع ساعدت نأنشطة المستقبلية يجب ألا

فرص العمل والخدمات األساسية المضيفة والنازحين داخليًا والالجئين وإتاحة 
 .لهم

https://twitter.com/NLinIQ/status/13475245797832704
04 
 
 

 14  تويتر – المنظمة الدولية للهجرةصورة من : الثانيكانون 
 

بالتعاون مع بلدية سميّل ومديرية الغابات والمراعي، قامت المنظمة الدولية 
شجرة إلنشاء درع أخضر في منطقة ُمقبلي  720للهجرة في العراق بزرع 

بمحافظة دهوك. وشارك ستون شخصاً، معظمهم من النازحين األيزيديين، 
 نّ إ يوماً إلنشاء طرق أكثر خضرة وصديقة للبيئة. 40في حملة استمرت 

الدولية للهجرة العراق  هي جزء من برنامج النقد مقابل العمل للمنظمةالحملة 
بنك وبتمويل من الوزارة االتحادية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية 

ب األجور مع دعم المشروع الشباب على كسهذا التنمية األلماني. يساعد 
 مجتمعاتهم.

https://twitter.com/IOMIraq/status/1349750710561169
412 
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 14  لموقع الرسميا – العراقفي  األمم المتحدةبرنامج صورة من : الثانيكانون 
 

إقليم كردستان العراق على الثقة حصل مجموعة من الالجئين السوريين في 
التي يحتاجونها لتأمين المستقبل المالي ألسرهم من خالل برنامج التدريب 

 على ريادة األعمال التابع لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية.
 

يشمل البرنامج ، الذي تموله وكالة التنمية النمساوية ، التدريب على تحليل 
قييم احتياجات السوق ، وتطوير االستراتيجيات مهاراتهم الشخصية ، وت

لى األهداف ، واإلدارة المالية. الهدف هو أن يتمكن المشاركون من اللوصول 
في نهاية البرنامج ، سيحصلون أيًضا على  إدارة أعمالهم التجارية الصغيرة.

بعض المساعدة المالية لشراء المعدات أو اإلمدادات ألعمالهم التجارية 
 أو القائمة. الجديدة

https://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&vie
&lang=en-entrepreneurship-w=item&id=13628:unido 

 
 

 15  تويتر –الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في الشرق األوسط  من صورة: الثانيكانون 
 

، قدمت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ، من خالل  2020في عام 
الصندوق االستئماني إلنعاش سوريا ، معدات الحماية الشخصية للمدارس في 

 34,400، استفاد منها ت مجتمعات محلية في محافظة الرقةمدينة الرقة وس
شخص. شمل المستفيدون الطالب والمعلمين وغيرهم من العاملين في 

 المدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية.
 

شكراً للوكالة األمريكية للتنمية الدولية على دعمها لجهود تحقيق االستقرار 
 لتوفير مستقبل أكثر إشراقًا لشعب الرقة.

https://twitter.com/USAIDMiddleEast/status/13501813
83092772865 

 
 

 51  تويتر – في العراق األمم المتحدةمن برنامج  صورة: الثانيكانون  
 

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية في العراق بالشراكة  يرحب
يورو لدعم النازحين  100,000الجديدة ومساهمة الحكومة الفرنسية بمبلغ 

صالح محافطة ي فبلد  ضاءقالذين عادوا مؤخًرا إلى بلدة يثرب الريفية ، 
 الدين ويعيشون حاليًا في أوضاع حرجة.

 
 600المناسب لتقديم الدعم لحوالي  سيتم استخدام مساهمة فرنسا في الوقت

من األشخاص األكثر ضعفاً في يثرب من خالل توفير المساعدة في تحسين 
أسرة وبعد التحقق من حقوق السكن  75المأوى والمواد غير الغذائية لـ 

عادة تأهيل إلاألسر  صحابأن م 15 ايضً أ دعميتم واألرض والممتلكات ، س
لمعيشية للعائدين الجدد ، مما . وبهذا الدعم ، ستتحسن الظروف اهممساكن
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لى ممتلكاتهم ، ان أو يعيشون مع أقاربهم بالعودة يسمح للعديد ممن يستأجرو
 .للحاجة وضمان ظروف معيشية كريمة وآمنة وكافية

 
لى ديارهم ، من خالل اال تزال فرنسا ملتزمة بدعم عودة النازحين العراقيين 

 البشرية في العراق.شراكة مع برنامج األمم المتحدة للمستوطنات 
http://www.uniraq.com/index.php?option=com_k2&view=ite

habitat&lang=en-un-supports-m&id=13620:france 
 
 

 71  تويتر – المنظمة الدولية للهجرةصورة من : الثانيكانون 
 

، قامت المنظمة الدولية للهجرة في العراق بالتنسيق مع  2020خالل عام 
مديرية التربية والتعليم في الحمدانية ، بتنفيذ أنشطة حملة "العودة إلى 

لى المجتمعات االمدرسة" في قرقوش والمناطق المحيطة بها ، باإلضافة 
في قرقوش. انطلقت الحملة تحت شعار "إحياء التعليم الضعيفة األخرى 

مدرسة  11وإنعاش المجتمع" في بداية العام الدراسي السابق. تم استهداف 
 طالباً وطالبة من أنشطة الحملة. 2,795ابتدائية واستفاد 

 
لى مجتمعات مختلفة ذات تركيبة عرقية اركزت الحملة على الوصول 
ن. وشملت األنشطة التي أجريت في إطار متنوعة وعدد كبير من العائدي

الحملة جلسات للرسم والمسرح وتوزيع حزم الحملة ، والتي وصلت جميعها 
 طالب. 2,000لى أكثر من ا

https://twitter.com/IOMIraq/status/1350795787861712
899 
 
 
 

 81 تويتر –العراق قسم اإلعالم والمعلومات في إقليم كوردستان من  صورة: كانون الثاني 
 
ساعد على تخفيف المعاناة البشرية ، وبناء تإزالة بقايا الحرب المميتة س إنّ 

األمل ، وخلق الظروف التي تمكن من تحقيق السالم واألمن المستدامين في 
 المناطق المتضررة من النزاع.

 
خالل " لمكافحة األلغام العراق وكالة كردستانقال جبار مصطفى ، رئيس 

متر مربع من األراضي من األلغام  360,696العام الماضي ، تم تطهير 
قطعة متفجرة وعبوة  7,300والمتفجرات. لقد استخرجت وكالتنا حوالي 

 لغماً". 1,172ناسفة و 
 
م هي وكالة تابعة لحكومة إقليم لوكالة العراقية الكردستانية لمكافحة األلغاا نّ إ

 .تحت إشراف مجلس الوزراء 2004كردستان في العراق تأسست عام 
https://twitter.com/DMI_KRG/status/13512429884968
05897 
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 81 لموقع الرسميا –برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق صورة من : كانون الثاني 
 

من القادة  87بدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق، حضر 
الدينيين من أربيل، وبغداد، واألنبار، ونينوى جلسات تدريب عبر اإلنترنت 

المليء بالتحديات ومع فترة أمل  2020استمرت ثمانية أيام مع نهاية عام 
حقق أشياء طيبة في العام المقبل. ومثل الحاضرون أكثر من عالمي بأن تت

ست طوائف دينية مختلفة، من مسلمين سنة وشيعة، ومسيحيين، وإيزيديين، 
 وصابئة مندائيين، وزرادشتيين، ويارسانية، وبهائية.

 
شمل التدريب ورشات عمل لبناء السالم مع التركيز على تعزيز الحوار، 

، ودور المرأة العراقية في 19-يش أثناء أزمة كوفيدوالتعبير اإلبداعي، والتعا
بناء السالم. كما ساعد القادة الدينيين في نشر معلومات دقيقة عن الوباء على 

 الناس وتحسين المهارات الالزمة لتنفيذ مبادرات السالم المجتمعي.
 

وسيجري إنشاء شبكة تعايش بين القادة الدينيين المتدربين لتبني الحوار، 
من لجان السالم  24والتعايش، والتسامح بين المجتمعات بالتنسيق الوثيق بين 

 المحلية التي يدعمها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق.
 

متحدة اإلنمائي يعمل مشروع دعم التماسك المجتمعي التابع لبرنامج األمم ال
في العراق بدأب لتعزيز عافية المجتمع وبناء التماسك من خالل تعزيز السالم 

والتسامح بين مختلف الفئات الدينية والعرقية في البالد، وهذا بفضل الدعم 
 http://bit.ly/2M0wpbo:المزيدقراءة ل .السخي من حكومة الدنمارك

 
 

 91  تويتر – المنظمة الدولية للهجرةصورة من : الثانيكانون 
 

الدولية للهجرة العراق بطاقات ، وزعت المنظمة  2020في كانون األول 
أسرة في منطقتي آزادي والقادسية في سنجار.  375القسائم اإللكترونية على 

متاجر مختلفة. سمح  10دوالًرا ، الستخدامه في  250كان رصيد البطاقات 
 ذلك لألسر بشراء المواد غير الغذائية واإلمدادات التي يختارونها.

 
وزارة الخارجية األلمانية والمديرية العامة يتم تمويل المشروع من قبل 

 للحماية المدنية األوروبية وعمليات المساعدة اإلنسانية.
https://twitter.com/IOMIraq/status/1351482152223956
993 

 
 

عملية العزم الصلب ألغراض إعالمية فقط. إّن المقاالت مأخوذة من  -قوة المهام المشتركة قبل من 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 الاألفراد أو الصلب ال تدعم بالضرورة هذه األنشطة مباشرة من خالل 
 بالمصدر األصلي الناشر لهذا المحتوى، من وجهة نظرنا إنّها أخبار جيدة تستحق أن يتم مشاركتها معكم.

-30- 

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/2M0wpbo
https://twitter.com/IOMIraq/status/1351482152223956993
https://twitter.com/IOMIraq/status/1351482152223956993

