
 
 

ين  15  2020  األولتشر

 

 للنشر الفوري 

 

ن العام الممثل الخاص  ةنائب ي االمتحدة  لألمملألمي 
ن
دعو إىل زيادة الجهود  تزور نينوى، و تلعراق ف

ن   لتسهيل عودة النازحي 

ي العراق  سافرت – العراق  ،نينوى
ن العام لألمم المتحدة فن والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون  ،نائبة الممثل الخاص لألمي 

 ي سول-كوفاشإيرينا فويا السيدة اإلنسانية
 
ن داخليا وح  حلول لحالة وإيجاد  ورانو إىل نينوى هذا األسبوع لتقييم وضع النازحي  ن النن

ي طال أمدها 
ام  والمحافظات  ةالمحلي ياتمقابلة السلطات عىل المستو ول الت  ن  الن 

 
األمم  وكذلك قادة المجتمع. وأكدت مجددا

ي م يةحكومة العراقالالمتحدة طويل األمد بدعم 
ي الوقت الذي تواصل فيه جهود تحقيق  جابفن

ي تواجهها فن
هة التحديات الت 

ي والمصالحة وتحقيق الحلول الدائمة  
ن االستقرار والتعافن ي الحصول عىل  لعودة النازحي 

 فن
 
ن داخليا ، وضمان حق جميع النازحي 

ل آمن ن ي مجتمعات جديدة   مناطقهمريمة حت  من خالل العودة الطوعية إىل حياة مكتفية ذاتيا وك و   منن
األصلية أو االستقرار فن

 .بأمان وكرامة

ن واألقليات القومية والفئات    ،نينوىلخالل زيارتها و  أكدت نائبة الممثل الخاص عىل الحاجة إىل ضمان حماية النازحي 
ي المجتمع

ي  يةحكومة العراقال وحثت   ،الضعيفة فن
وتقديم   ،حلول دائمة  التوصل إىلعىل مضاعفة جهودها لدعمهم فن

ن الخدمات األساسية لجميع العراقي ي العودة الطوعية إي 
ن فن  .األصلية بأمان وكرامة ناطقهمىل م وضمان حق النازحي 

ي ريتسيماكلٌّ من ورانو  يسول- كوفاشالسيدة فويا برفقة وكان رئيسة مكتب األمم المتحدة لتنسيق   ،أندرسون-السيدة شن 
ي ( UNOCHAة )الشؤون اإلنساني

ن
لشؤون  مفوضية السامية لألمم المتحدة  ل ل باإلنابة  ةممثلال ،والسيدة فيليبا كاندلر  ،العراق ف

ن  ي ( UNHCR) الالجئي 
ي  فن

نامج األمم المتحدة اإلنمائ  ي العراق( UNDP)العراق والسيدة زينة عىلي أحمد الممثلة المقيمة لنر
 .فن

ي استمرت خمسة أيامو 
ومنسقة  ةالمنسقة المقيم التقت ،2020 أكتوبر  / ين األولتشر  15إىل  11من  ،خالل زيارتها الت 

ي والجهات الفاعلة اإلنسانية واإلنمائية وأصحاب 
ن   الشأنالشؤون اإلنسانية مع المجتمع المدئن ن الرئيسيي  ن والدوليي  الوطنيي 

ي والمصالحة لدعم 
ن والمجتمعاتوحماية اآلخرين لمناقشة جهود التعافن  .النازحي 

باإلنابة    ةوالممثل ،(OCHA) ؤون اإلنسانيةمكتب تنسيق الش  ةرئيس  وبرفقتها  ،الشؤون اإلنسانية ةمنسق أجرت كما 
ن   ( UNHCR) للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئي 

 
ي نينوى والتقل  زيارة

ن فن ن مخيم حسن شام للنازحي  بإدارة   ي 
ن فيهالمخيم وال ي تمنعهم من العودة   مقيمي 

ي يواجهونها وكذلك العقبات الت 
ي المحافظة لمناقشة التحديات الت 

والعائدين فن
 .إىل بلداتهم وقراهم



 
 

ي تصدر بطاقات الهوية ةالمقيم ةالمنسق وزارت
ي ذلك هوية ،الوطنية مديرية األحوال المدنية والجوازات واإلقامة الت 

  بما فن
ي و  ، وبطاقة السكنالعراقية الجنسية  ةوشهاد ،المدنية األحوال

اكة وطنية الت  السامية لألمم المتحدة  مع المفوضية  لديها شر
ن   و . (UNHCR) لشؤون الالجئي 

 
الحماية الرئيسية الناتجة عن احتالل   مشاكلف الوثائق المدنية إحدى تلفقدان أو  يعد

اع  إضاعتها مثل  ،الوثائق المدنيةهناك أسباب عديدة لفقدان و اع الناتج عنه. داعش والص  ن أو  المسلح أو تلفها أثناء النن
ي مواقع  و أ ، الهروب

ي بعض الحاالت داخل المخيمات.  ،التدقيقالمصادرة عند نقاط التفتيش أو فن
ض و وفن الوثائق   فقدانُيعرِّ

ن لالعتقال أو االحتجاز  النساء غن  وتعد ادة الممتلكات. والحرمان من الوصول إىل الخدمات وإع ،ومنع حرية التنقل ،النازحي 
وجات واألطفال معرض ن ن المن  ويواجه األطفال خطر   ،للعنف يكونون عرضةثبوتية   دون وثائقفمن  ، للخطر بشكل خاصي 

 .التعليممثل  األساسيةالحقوق انعدام الجنسية بحكم الواقع والحرمان من الحصول عىل 

ي الموصل وكنيسة الطاهرة جامع ةالمقيم ةالمنسق تكما زار 
 (UNESCO) اليونسكو منظمة تقوم  واللذان ،النوري الشهن  فن

ي ووزارة الثقافة  ديوان بالتعاون مع وإعمارهما بإعادة تأهيلهما  
وبتمويل من دولة اإلمارات العربية العراقية الوقف الستن

  ةالمقيم ةالمنسق زارت كذلك،المتحدة.  
 
ي تهدف إىل إخرى ممولة من مشاري    ع أ والمواقع   المنازل  عادة بناءاالتحاد األوروئر

اثية  ي مدينة الموصل إحياء  إلعادةالن 
وع وزارت كذلك ،األحياء القديمة فن  مشر

 
ي  من  سكان لل   ا

برنامج األمم المتحدة اإلنمائ 
(UNDP )ي الموصل

.   ةالمقيم الممثلة وكانت برفقتها  ،فن ي
نامج األمم المتحدة اإلنمائ    وأحد وجهاء التقت بأصحاب المنازل و لنر

ي واجهها السكان أثناء العيش المساكن إعادة تأهيل  تأثن  المجتمع المحىلي لمناقشة 
ةوالتحديات الت  ي فن 

احتالل داعش.   فن
ي قام  حيث 

ل  6000تأهيل أكنر من عادة إببرنامج األمم المتحدة اإلنمائ  ن مما مكن آالف العائالت النازحة من العودة إىل   ،منن
ي الموصل.   ديارهم
 فن

ي لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  ةالمقيم ةالمنسق وزارت
( المكتب الميدائن ي الموصل )يونامي

عىل أماكن  واطلعتفن
ي من المحتمل العمل ال
ي تت ن أت 

 و المستقبل.  وسع فن
 
ي الموسعة وكاالت األمم الم ستمك

تحدة من زيادة تواجد أشة  ن المبائن
ي م

 .نينوى  حافظةاألمم المتحدة فن
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