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2020 كانون األول 31  
31202012-01: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:

 
 
 الموقع الرسمي –في العراق  اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة : صورة من كانون األول 8 •

 
تمكین وضمان المشاركة المتساویة للمرأة في رحلة التنمیة في العراق ھو  إنّ 

مفتاح االستقرار والنمو المستدامین. ومع ذلك ، فقد أدى تفشي جائحة كورونا 
االستقرار لى تفاقم التأثیر على النساء من خالل زیادة عدم ااألخیر 

 االقتصادي.
 

برنامج األمم المتحدة التابع الى  مرفق تمویل إعادة االستقرارمن خالل 
 ضمن برنامجللمجتمع المحلي  ، یتم توفیر فرص عمل قصیرة األجل اإلنمائي
فرص عمل قصیرة  ھذا المشروعوفر یمقابل المال ، وال سیما النساء. العمل 

األجل لدعم جھود االستقرار وإعادة البناء في المحافظات الخمس المحررة 
 األنبار ودیالى وكركوك ونینوى وصالح الدین. -من داعش 

 
عاًما وأم عزباء لطفلین من  48نجیة جواد عابد ، أرملة تبلغ من العمر  تقول

تمكن من إعالة أسرتي محافظة األنبار "بعد وفاة زوجي ، فقدت األمل في أن أ
 مالیًا وتلبیة احتیاجاتنا. أعطتني ھذه الفرصة أمال جدیدا".

 
لتعزیز كرامة العراقیین أثناء إعادة البناء ، من خالل برنامج النقد مقابل 

 30,000العمل ، تم توفیر فرص عمل قصیرة األجل حتى اآلن ألكثر من 
 لقراءة المزید: امرأة. 5,300شخص ، من بینھم 

https://bit.ly/37DG0NT 
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 تویتر – العراقفي  المنظمة الدولیة للھجرةمن : صورة كانون األول 21 •

 
فرًدا ، معظمھم من النازحین العائدین ، في حملة النقد مقابل العمل  85شارك 
في المواقع والمدارس الرئیسیة في جلوالء  األشجار وزرع األنقاضإلزالة 

بمحافظة دیالى. سیساعد ذلك العائدین في كسب األجور ویدعم البلدیة في 
 .جعل المنطقة أكثر نظافة وخضرة

https://twitter.com/IOMIraq/status/1341064693469900
800 

 
 
 
 
 
 الموقع الرسمي –في العراق  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: صورة من كانون األول 21 •

 
أعادت ألمانیا تأكید شراكتھا مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من خالل 

ملیون دوالر أمریكي) لتعزیز التمكین  35.89ملیون یورو ( 30استثمار 
للمجتمعات الضعیفة في العراق. تم توفیر االقتصادي وخلق فرص عمل 

المساھمة من قبل الوزارة االتحادیة األلمانیة للتعاون االقتصادي والتنمیة  
بتمویل مقدم من خالل بنك التنمیة األلماني . بھذه المساھمة ، خصصت 

الوزارة االتحادیة األلمانیة للتعاون االقتصادي والتنمیة على مدى السنوات 
ملیون یورو لمختلف مشاریع برنامج األمم  340یة أكثر من الخمس الماض

 المتحدة اإلنمائي في العراق.
 

من خالل التركیز على المناطق ذات السكان األكثر صعوبة في العودة في 
األنبار ودیالى وكركوك ونینوى وصالح الدین ، یمنح مشروع بناء القدرة 

فرصة للمضي قدًما   على الصمود ، من خالل تعزیز التوظیف ، العراق
 بشكل أفضل في تعافیھ من جائحة كورونا.

 
عراقي فرص عمل قصیرة ومتوسطة  16,000سیوفر المشروع ألكثر من 

المدى ، باإلضافة إلى تنمیة المھارات في قطاعات البناء والزراعة الواعدة 
 اقتصادیًا ، والقطاع الخاص من خالل المشاریع الصغیرة والمتوسطة الحجم.

 
سیسھم المشروع بشكل كبیر في تعزیز قدرة المجتمعات الضعیفة على 

 الصمود من خالل تعزیز التمكین االقتصادي لھا. لقراءة المزید:
https://bit.ly/3pfqoFY 
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 تویتر – سفارة الوالیات المتحدة في سوریاصورة من : كانون األول 22 •

 
نتھت مشاریع تثبیت االستقرار التابعة للوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة من إ 

أسرة زراعیة في  800توزیع بذور القمح والشعیر والعدس المحسنة على 
الحسكة لموسم الشتاء الزراعي. كما وفرت ھذه المشاریع األسمدة وتعمل 

 على تحسین سبل العیش واألمن الغذائي.
https://twitter.com/USEmbassySyria/status/134136427359
6030976 

 
 
 
 
 تویتر – في العراق المنظمة الدولیة للھجرةمن صور : كانون األول 27 •

 
والمنظمة األزیدیة "مبادرة نادیا" بقیادة المنظمة الدولیة للھجرة في العراق ، 

 50ومنظمة "مھمة الشرق" الدنماركیة لإلغاثة والتنمیة ، تم تدریب أكثر من 
 امرأة على مھارات كسب العیش لبدء أعمالھن الخاصة.

 
یعد برنامج تمكین المرأة جزًءا من مشروع "االستفادة من ارتباط التنمیة 

المجتمع في المجتمعات المتضررة من األمنیة في العراق: دعم استقرار 
 النزاع".

 
في إطار برنامج تمكین المرأة وسبل العیش في سنجار ، حضر بعض 

المشاركین تدریبًا لمدة أسبوعین في صناعة المعجنات والمخبوزات ، حیث 
تعلموا تقنیات لصنع الخبز والحلویات. تم تمویل المشروع من قبل حكومة 

 الیابان. 
https://twitter.com/IOMIraq/status/1343214845198561
280 
https://twitter.com/IOMIraq/status/1343214850101702
658 
https://twitter.com/IOMIraq/status/1343214854849622
016 
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 الموقع الرسمي –في العراق  برنامج األمم المتحدة اإلنمائيمن : صورة كانون األول 72 •
 

األمم المتحدة وقعت الوكالة السویدیة للتعاون اإلنمائي الدولي وبرنامج 
ملیون كرونا سویدیة (حوالي  140اإلنمائي اتفاقیة مدتھا ثالث سنوات بقیمة 

 ملیون دوالر أمریكي) لدعم المجتمعات الضعیفة في العراق. 16.4
 

التابع الى  مرفق تمویل إعادة االستقرارسیتم توجیھ مساھمة السوید من خالل 
، والذي ینفذ مبادرات المسار السریع في  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

مرفق المناطق المحررة من داعش. ھذه ھي المساھمة السادسة للسوید في 
 .برنامج األمم المتحدة اإلنمائيالتابع الى   تمویل إعادة االستقرار

 
مرفق یقوم لى أولویات االستقرار التي حددھا النظراء الوطنیون ، ااستناًدا 

البنیة التحتیة العامة األساسیة، ترمیم عادة بإ بسرعة تقرارتمویل إعادة االس
عزز سبل العیش واالقتصاد المحلي ، یویوفر فرص عمل قصیرة األجل ، و

سھل المصالحة السلمیة في المجتمعات المحررة من یدعم القدرات ، ویو
 https://bit.ly/2KVkwTNداعش. لقراءة المزید:

 
 

 الموقع الرسمي –في العراق  برنامج األمم المتحدة اإلنمائيمن : صورة كانون األول 28 •
 
ملیون یورو إضافي في آلیة التمویل لتحقیق  2ستثمرت حكومة بلجیكا مبلغ إ 

االستقرار. وستدعم المساھمة جھود تحقیق االستقرار التي ینفذھا برنامج 
اإلنمائي في محافظات العراق الخمس في األنبار ودیالى  األمم المتحدة

 وكركوك ونینوى وصالح الدین.
 

وبھذا التمویل اإلضافي السخي ، سیتمكن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من 
دعم الخدمات األساسیة اإلضافیة مثل اإلسكان ، وإعادة تأھیل البنیة التحتیة 

 والتعلیم. الحیویة في قطاعات الكھرباء والمیاه
  

ملیون یورو في تسھیل  12.12، ساھمت بلجیكا بمبلغ  2016منذ عام 
. وحتى 2023التمویل لتحقیق االستقرار ، والذي تم تمدیده مؤخًرا حتى عام 

ملیون عراقي من دعم بلجیكا إلى جانب  1.46اآلن ، استفاد أكثر من 
بالمائة من  50ھم المانحین الدولیین اآلخرین لمرفق تمویل االستقرار ، من

 /9Dg6Jp2https://bit.lyالنساء. لقراءة المزید:
 
 

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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