
 
 

 

 في أعقاب عملية األنبار، استمرت العودة الطوعية المدعومة للعائالت النازحة في نينوى  

 
 2020أيلول  10

أيلول،  9تم تقديم الدعم لتسع عائالت لمغادرة مخيم السالمية للنازحين يوم أمس المصادف –محافظة نينوى 

عائلة أخرى اليوم  26محافظة نينوى في شمال العراق، كما غادرت والعودة طوًعا إلى مناطقهم األصلية في 

أسرة  120أيلول. تعتبر هذه المجموعة من األسر هي األولى التي تغادر المخيم من بين مجموعة  10المصادف 

 لدعم وزارة الهجرة (IOM) والتي ستعود إلى مناطقها األصلية من خالل مبادرة نظمتها المنظمة الدولية للهجرة 

 .والمهجرين التابعة للحكومة العراقية وبالشراكة معها

 

ماليين عراقي من مناطقهم األصلية. حيث تضررت محافظة نينوى  6خالل الصراع مع داعش، نزح أكثر من 

بشدة خالل أزمة داعش، وتم االستيالء على مركزها الموصل التي تعتبر ثاني أكبر مدينة في العراق في شهر 

 .2014حزيران عام 

 

وبعد مرور قرابة ثالث سنوات على الهزيمة الرسمية لتنظيم داعش، عادت مئات اآلالف من العوائل في جميع 

مليون نازح. يعتبر نشاط العودة الطوعية المدعوم هو  1.3أنحاء البالد إلى مناطقهم األصلية، لكن ما يزال هناك 

 .األول من نوعه في العراق في مرحلة ما بعد الصراع

 

وبهذا الصدد، قال جيرارد وايت، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق، "تستند العودة الطوعية في 

نينوى إلى التجارب السابقة في األنبار خالل شهر تموز، حيث تشاركت كل من الحكومة والوكاالت الدولية من 

مج أكبر لدعم مجتمعات النازحين، وهو برنامج أجل دعم الحل المستدام للنزوح. حيث إنهم يشكلون جزًءا من برنا

نأمل أن يستمر في التوسع". وأكمل حديثه قائالً، "ترتكز هذه األنشطة على مبادئ السالمة والتطوع والحفاظ على 

 ." كرامة النازحين، حيث إنهم يعملون من أجل التعافي ما بعد الصراع بهدف تحقيق استقرار أكبر في العراق

 

السيد نجم الجبوري محافظ نينوى، " تسعى محافظة نينوى الى بذل المزيد من الجهود للعمل على  ومن جهته قال

عودة النازحين الى مناطقهم عبر توفير الخدمات والمستلزمات اللوجستية لالهالي وعبر التعاون والتواصل مع 

 ".الحكومة االتحادية والمنظمة الدولية للهجرة وباقي المؤسسات والمنظمات

أضاف قائالً، "ونثمن الجهود الرائعة للوزارات المعنية والمنظمة الدولية للهجرة للعمل على ان تكون هناك حياة و

 ".جديدة للنازحين عبر عودتهم الطوعية الى مناطقهم

 

عملت المنظمة الدولية للهجرة في العراق ووزارة الهجرة والمهجرين بشكل وثيق مع المفوضية السامية لألمم 

لتسهيل العملية في مخيم السالمية، بدعم من وكالة المعونة للتعاون التقني  (UNHCR) دة لشؤون الالجئينالمتح

األنشطة  (Premiere Urgence Internationale) إلدارة المخيم. كما غطت منظمة (ACTED) والتنمية



الحماية لألسر العائدة. تقدم منظمة على دعم  (IRC) المتعلقة بالصحة، بينما أشرفت لجنة اإلنقاذ الدولية

و الشركاء االخرون الدعم الالزم للحماية والخدمات األخرى في المخيم وفي  (INTERSOS) انترسوس

مرحلة ما قبل المغادرة و مرحلة  -المجتمعات األصلية للعائالت. حيث تتكون أنشطة المشروع من مرحلتين 

يمات والدعم في مناطق العودة. يشمل المشروع أنواع مختلفة من التي تتناول التدخالت في المخ -االنتقال 

المساعدات، منها دعم اإلسكان وسبل العيش وتوفير وسائل النقل وتقديم المساعدات النقدية على شكل منح نقدية 

 .للمغادرة وإعادة االستقرار، وإعادة تأهيل الخدمات األساسية ودعم إعادة اإلدماج ما بعد العودة 

 

 40، عندما غادرت نشاط مماثل نفذ في محافظة األنبار خالل شهر تموز الماضيعملية نينوى في أعقاب  وتأتي

مناطقها األصلية في األنبار على مدى يومين. تعتبر كلتا العمليتين هي  أسرة مخيم عامرية الفلوجة وعادت إلى

 -العضو الرائد في شبكة الحلول الدائمة  -جزء من مبادرة أكبر نظمتها المنظمة الدولية للهجرة في العراق 

عم أسرة نازحة مسجلة لتلقي الد 2,400ووزارة الهجرة والمهجرين. ومن المتوقع أن تصل عدد األسر إلى 

 .المعني بالعودة الطوعية في هذه المحافظات

حيث تعتبر العودة اآلمنة والكريمة هي األكثر أهمية بالنظر إلى المخاطر التي يشكلها فيروس كورونا المستجد 

وذلك فيما يتعلق بخطر اإلصابة في المخيمات، فضالً عن الجهود المبذولة لتحسين الخدمات والظروف في 

المنظمة الدولية للهجرة في العراق تدابير وقائية هامة لمنع انتشار الفيروس أثناء تنفيذ أنشطة مناطق العودة. تضع 

 .العودة، بما في ذلك مشاركة اإلرشادات والمعلومات المحدثة المتعلقة بالعودة 

 

يرة للنزوح يتم دعم جهود المنظمة الدولية للهجرة في العراق لتعزيز الحلول الطوعية واآلمنة والكريمة والمستن

  من قِبل عدد من الشركاء الدوليين، وباألخص مكتب وزارة الخارجية األمريكية للسكان والالجئين والهجرة 

(PRM). 

 

تشارك المنظمة الدولية للهجرة والعديد من الشركاء الدوليين، بما في ذلك المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 

، ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون (UNDP) تحدة اإلنمائيوبرنامج األمم الم (UNHCR) الالجئين

، في مجموعة متنوعة من األنشطة من  (UNAMI) وبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (OCHA) اإلنسانية

 .أجل دعم احتياجات النازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة وغيرهم من السكان المعرضين للخطر في العراق

  

 :ن المعلومات، يرجى االتصال بوحدة االعالم التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في العراقلمزيد م

 iraqpublicinfo@iom.int ، البريد اإللكتروني: 2811 402 751 964هاتف: + 
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