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 2018تموز  5 التاريخ:                            ، العراق اربيل 

يتعهد مدير مكتب المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
 نازحين العراقيين والالجئين السوريينللالمفوضية عم د بأستمرار

لسيد أمين عوض ، مدير مكتب المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون تحدَث اليوم من أربيل في إقليم كردستان العراق ا
 :الالجئين في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 تركت لقد العراق. يلقي بظالله علىالصراع هذا إرث انتهت معركة الموصل واليزال  قبل عامفي مثل هذا الشهر و
واعدة الدالئل العلى الرغم من و .كبيرا اثرا  للقضاء عليهم  العسكريةوالحملة  المتطرفيناألحداث خالل سنوات سيطرة 

 في جميع أنحاء البالد. شديدة االثرالسنوات ها تلك ب التي تركتال تزال  تلك الندفللتعافي المبكر 

ا هن والعودة إلى منازلهم بأمان واستدامة.  من، يجب أن يكون الناس قادرين  المرحلةما خلفته هذه لكي يتخطى العراق و
 ءان إعادة بناحيث العودة الى المجتمع هي  المنزل بلإلى  الرجوعليست مجرد هي أن العودة من  أن نتذكرمن الضروري 

  تتخطى مرحلة اعادة المباني.  المجتمعات 

تدعم المفوضية المجتمعات في مليون نازح عراقي الى ديارهم حيث   3.9قد عاد حوالي فلصعوبة الظروف بالرغم من 
مشاريع المجتمعية التي تشجع التماسك االجتماعي وتساعد على إعادة بناء الثقة خالل تنفيذ الاألولى من االنتعاش مراحل 
 الذاتي. واالعتماد

 لعودةا دون تحول التي العوائق إزالة يجب أنه يعني وهذا. نزوح حالة في ايزالو المن الذين  عراقي مليونيعودة  جبتويو
 .الموصل غرب مثلعدة  أماكن في الدمار حجم من التقليل يمكن الحيث  للعودة ةاتيالمؤ الظروف تهيئةو

في سوريا  بعد سبع سنوات ظهر الصراعال ي  وافد جديد كل شهر. و 700ا بمعدل الحدود من سوري عبور لناسا ويواصل
 ما يجعلماألمم المتحدة تقارير جديدة عن تصعيد األعمال القتالية في جنوب سوريا  تتلقىآلن ولعالمات على التراجع.  ةأي

وسيظل الالجئون . فقط أيام غضون فيالف شخص  320نزوح  تم اآلن حتى. للخطرعرضة  ثالثة أرباع مليون شخص
  تستضيفهم بحاجة إلى الدعم لبعض الوقت في المستقبل. السوريون والمجتمعات التي 

ا في  250في العراق والبالغ عددهم بالنسبة لالجئين السوريين الذين يحتمون وال تشكل العودة  ا مستدام  الف الجىء ، خيار 
شعب من قبل بسخاء  الذين تم استقبالهم و من الالجئين السوريين ٪97يضم إقليم كردستان العراق حيث الوقت الحالي 

يكاد يخرج من ظالل الصراع  لبلد   ميزا بحقم ي عد كرم العراقيين تجاه جيرانهم السوريينو .وحكومة إقليم كردستان
تلتزم المفوضية بدعم الالجئين السوريين والمجتمعات التي تستضيفهم في العراق وفي جميع أنحاء منطقة الشرق ووالتطرف 

ا. اعتبر طالماوالذي لاألوسط وشمال أفريقيا ،   ضروري 

ا من أجل تلبية احتياجات العراقيين في استجابتن خالقينو حاذقين الوضع في العراق معقد ونحن بحاجة إلى أن نكون
 العراق يحتاجو عودة سنوات 2019-2018 سنوات كونت أن يجبحيث  عبر نطاق واسعالضعفاء والالجئين السوريين 

ا 25 إرث عن التخلي إلى لمفوضية التزام اوأود أن أغتنم هذه الفرصة لتعزيز  .التسوية نحو والتحرك النزوح من عام 
  .مادام االمر يتطلب ذلكبالوقوف إلى جانب الشعب العراقي بأطيافه الراسخ 

 

 لمزيد من المعلومات:
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          rasheedr@unhcr.org     +964 7507130014 (دهوك)                                                رشيد حسين  
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