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1202 شباط/فبراير 4  
20210204-01: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:

 
 

 62 تويتر –برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية صورة من : ثانيكانون ال 
 

إّن سد الفجوة الرقمية أمر حيوي لتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الريفية 
 في العراق.

 
صرف النظر عن ، وبيساهم برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 

في محافظة يثرب ناحية الجارية في مجال اإلنعاش الحضري في  أعماله
مواد المعدات والصالح الدين ، في سد الفجوة الرقمية من خالل توفير أحدث 

لمديرية البريد  )األلياف البصرية(األلياف الضوئية شبكة اصة بخال
واالتصاالت في يثرب. ستساعد المعدات الجديدة المديرية على إصالح 
بما  -شبكتها وربط جميع المكاتب اإلدارية والمرافق العامة بالشبكة الوطنية 

 لك المدارس والعيادات.في ذ
  

ستقوم األمم المتحدة أيًضا بتجربة نظام للرصد واإلبالغ من شأنه أن يزود 
 المديرية بتحديثات منتظمة حول تقدم عمل الفريق الميداني.

 
يتم تمويل المبادرة من قبل االتحاد األوروبي في إطار "دعم االنتعاش 

واالستقرار في العراق من خالل برنامج التنمية المحلية" وينفذها برنامج 
برنامج األمم المتحدة للمستوطنات األمم المتحدة اإلنمائي بالشراكة مع 

 .البشرية
https://twitter.com/UNHabitatIRAQ/status/1353987945
074720768 
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 72  تويتر – السفارة األمريكية في سورياصورة من : الثانيكانون 
 

تربية مواشيهم ، جعل الصراع من الصعب على المزارعين  2011منذ عام 
 بسبب زيادة التكاليف ، مثل علف الحيوانات.

 
لمواجهة هذه التحديات ، دخلت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في شراكة 

مزارع ألبان محلي  400لتزويد غير حكومية  محليةمع منظمة سورية 
صناديق األعالف   مساعداتالزراعية. وتضمنت ال اتالمساعد مجموعة منب

وخزانات المياه وأوعية الحلب ومالبس العمل التي توفر  ات المياهوموزع
 فوائد فورية للمزارعين من خالل زيادة كفاءة وسالمة إنتاج الحليب.

 
يعمل استثمار الوكالة األمريكية للتنمية الدولية المستمر في سبل العيش 

قبل المستدامة على تمكين الناس في جميع أنحاء شمال شرق سوريا لخلق مست
 أكثر اعتماًدا على الذات.

https://twitter.com/USEmbassySyria/status/13544078
20003835905 

 
 
 
 

 72  تويتر –  في العراقاإلنمائي  األمم المتحدةصورة من برنامج : الثانيكانون 
 

لى السكان المعرضين للخطر خالل جائحة كورونا ، تم اوصول المن أجل 
لجنة سالم محلية من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في  19دعم وتمكين 

 .جائحةحتياجات المجتمع ومساعدة األسر على مواجهة الالعراق لالستجابة إل
 

 ، عملت المجالس المحلية في 2021و كانون الثاني  2020بين نيسان 
صالح الدين واألنبار ونينوى بال كلل لتجميع وتوزيع المواد الغذائية وحزم 

، وتعقيم األماكن العامة. تم الوصول  جائحةالالنظافة ، وتثقيف الجمهور حول 
 مستفيد. 111,654لى إجمالي ا

 
 المشروع بفضل مساهمات من حكومتي الدنمارك وألمانيا. تم إنجاز

https://twitter.com/undpiniraq/status/13543731324051
21024 
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 72  تويتر –برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية صورة من : الثانيكانون 
 

لى إعادة تأهيل المنازل المتضررة في مدينة الموصل ، يعالج اباإلضافة 
أيًضا احتياجات اإلنعاش ، برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 

الحضري للسكان المحليين من خالل تحديث البنية التحتية للمياه لتعزيز 
 لى المجتمع األوسع.اإيصال المياه النظيفة 

 
ذ " المنفّ التقدمفي العراق وكجزء من "برنامج بتمويل من االتحاد األوروبي 

برنامج األمم المتحدة بالشراكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، أكمل 
هذا الشهر مشروع تحديث البنية التحتية للمياه في حي للمستوطنات البشرية 

 الزنجيلي.حي الشفاء و
 

منزالً  430تضمن المشروع استبدال أنابيب المياه المتضررة ، وربط 
 بالشبكة المحسنة وخلق فرص عمل.

https://twitter.com/UNHabitatIRAQ/status/1354365252
293562368 

 
 
 

 28  تويتر - بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراقمن  صورة: الثانيكانون 
 

دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام في العراق بمساهمة ترحب 
مليون دوالر أمريكي( من  1.8مليون يورو )حوالي  1.5إضافية قدرها 

حكومة بلجيكا لدعم أنشطة إدارة مخاطر المتفجرات في المناطق الحضرية 
 المحررة في العراق ، مما يمّكن الجهود اإلنسانية وتحقيق االستقرار.

 
ستراتيجيتها إتعمل دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام على تكييف 

لضمان الدعم األمثل والمستدام للحكومة العراقية. كجزء من هذه اإلستراتيجية  
أطلقت دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام نموذج شراكة جديد يجمع 

باأللغام مع المنظمات غير الحكومية المنظمات الدولية لألعمال المتعلقة 
ألعمال لستجابة اإلا يمهد الطريق للملكية الوطنية وتوطين المحلية ، ممّ 

  /fgk88t3https://bit.lyالمتعلقة باأللغام في العراق. لمعرفة المزيد:
https://twitter.com/UNIraq/status/13546938495668183
04 
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 1 :تويتر –منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( صورة من  شباط/فبراير 
 

يواجه األطفال الذين يعيشون في مناطق النزاع تحديًا كبيًرا ال سيما من خطر 
األسلحة المتفجرة. ومع ذلك ، فإن مرونة األطفال ورغبتهم في تأمين مستقبل 

أكثر أمانًا وأفضل ألنفسهم هي منصة يمكن للدول واألطراف في النزاع ، 
 العمل من خاللها بل وتفعيلها.

 
نرويجية ، تقوم منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف( بدعم من الحكومة ال

وبالتعاون مع منظمة الغد ، بتنفيذ حمالت توعية ضد خطر المتفجرات من 
شخص ، معظمهم  20,000مخلفات الحرب. وصلت الحملة إلى أكثر من 

 من األطفال والشباب ، في محافظة نينوى.
https://twitter.com/UNICEFiraq/status/13561202527493775
38 

 
 
 

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

الموصل ألضرار ، تعرض قطاع الكهرباء في جميع أنحاء  2014منذ عام 
جسيمة ، وفي بعض أجزاء المدينة ، دمار كامل للبنية التحتية. كما كان 

للدرجة العالية من الضرر الذي لحق بهذا القطاع تداعيات على إعادة تأهيل 
 البنية التحتية في قطاعات أخرى ، ال سيما المياه والصحة والتعليم.

 
لموصل لتزويد المناطق محطة فرعية تعمل في مدينة ا 39اليوم ، هناك 

إعادة إّن مليون مستفيد.  1.6لى ما يقرب من االصناعية المهمة باإلضافة 
وفر االتصال المطلوب بشدة للمناطق يبناء المحطات الفرعية في الموصل ، 

 التي تواجه نقًصا كبيًرا في الكهرباء في مدينة الموصل.
 

لمحطات معالجة المياه نتظاًما إتوفر المحطات الفرعية أيًضا طاقة أكثر 
 والمدارس والمستشفيات في الموصل.

 
يتم تمويل المشروع من قبل مرفق تمويل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 ستقرار.لتحقيق اإل
https://twitter.com/undpiniraq/status/13565814399077
66274 

 
عملية العزم الصلب ألغراض إعالمية فقط. إّن المقاالت مأخوذة من  -قوة المهام المشتركة من قبل 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 الراد أو الصلب ال تدعم بالضرورة هذه األنشطة مباشرة من خالل األف

 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
https://twitter.com/UNICEFiraq/status/1356120252749377538
https://twitter.com/UNICEFiraq/status/1356120252749377538
https://twitter.com/undpiniraq/status/1356581439907766274
https://twitter.com/undpiniraq/status/1356581439907766274

