
 

 بشأن إغالق المقيمة ومنسقة الشؤون اإلنسانيةالمتحدة  األمم منسقة  سوليورانو-فوياشكوفاإيرينا السيدة  عنبيان صادر 
 مخيمات النازحين في العراق

من مخيمات النازحين في العراق  تم نقلهمإزاء آالف المدنيين الذين يساورني بالغ القلق : (2020ثاني التشرين  30غداد، ب)
  ن اثني  وأعلنت  مخيما  11بإغالق أو إدماج    يةحكومة العراقال  تقام   لقد .  بعد  مساكن جديدةخالل الستة أسابيع الماضية ولم يجدوا  

أن   قدريو . ا  شخص 27000أكثر من أثر على ول مما األتشرين شهر منذ منتصف  غير رسمية عمواقباعتبارها  المخيماتمن 
وتعتبر سالمتهم مثار قلق على وجه التحديد على    .بالفعل  في موقف ضعيفهم  ن  يالذ  من النساء واألطفالهم  % من هؤالء  78

  الشتاء.بداية فصل و   كوفيد-19 ضوء استمرار جائحة

ومستقبلهم. وقد وصل    ورفاههم  سالمتهمو   ولكن األمر يتعلق بما سيحدث لهؤالء العراقيينوهذا األمر ال يتعلق بإغالق المخيمات.  
حوالي  ال يملك  مم المتحدة. و بحسب بيانات األالتقليدية    منازلهمالكثير منهم ليسوا في  ن  كثلثا المتضررين إلى مناطقهم األصلية، ول

من العودة إلى    الثلث األخر من المتضررين  ولم يتمكنعرضة للخطر.  وال يزالوا    كريمةأو    من هؤالء العائدين مساكن آمنة  30%
الحرب مخلفات المتفجرات من ووجود الذخائر غير المنفجرة و  وال يزال التوتر االجتماعي وانعدام األمن مناطقهم األصلية. 

 . تحول دون عودتهمجميعها عوائق الخدمات والمساعدات النقدية وفرص كسب العيش و  والسكنالمدنية  الى الوثائق االفتقارو 

أوضاعا مماثلة إذا ما تم إغالق  يمكن أن تواجه  أن مزيد من األسر العراقيةإلى  التي تشير المؤشرات  ويساورني القلق ايضَا إزاء
المتمثل  وتشارك األمم المتحدة هدف الحكومة العراقيةة العام. يقبل نها التي تديرها الحكومة العراقية المتبقيةالمخيمات الخمسة 

 تهيئةمع  ومستنيرةو  ية وآمنة وكريمةعي أن تكون طو غين ينبحز عودة النا مجددا أن  ولكن تؤكد ، إنهاء أزمة النزوح في العراقفي 
 بالتزامها  األمم المتحدة  وتتمسكدماج وضمان الحلول المستدامة.  ناألصلية للمساعدة في اإلفي مناطقهم  مقدما   المالئمة    الظروف

اق بما في عر في ال الضعفاءلجميع النازحين والعائدين الطويل  المدى  على دائمةير وتحقيق حلول سفي تي يةاقر حكومة العالبدعم 
    االجتماعي. تماسكالابير دذلك دعم ت

ير األساسية لحقوق اإلنسان. وهم ياعإلعادة بناء حياتهم بكرامة وفقا للم إلى دعم أكثر فعالية الضعفاء النازحون ويحتاج السكان 
عات مالمجت  قدرةلبناء  نحو حلول دائمة.  ومن الضروري استمرار الجهود    دعم منظمةبرامج  و لعودة دائمة    مناسبةة  ئبحاجة إلى بي

العراق   تقرار ونجاحسساهم في ايسكان  عم هؤالء الدإن  الذين يستضيفون العائدين.    وكذلك أولئك  على الصمود  المضيفة للنازحين
  الدعم ونقف على اهبة نتابع األمر عن كثب وسنواصل  ،نين والدولييالوطنياإلنسانيين شركاءنا وجنبا إلى جنب  .مستقبلال في
 .اإلنسانية للمبادئوفقا عند الحاجة المساعدة  المزيد منتقديم لستعداد اال

  انتهى


