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 بيان صحفي

راقية لتهيئة املجتمعات إلعادة إدماج  برنامج األمم املتحدة اإلنمائي يدعم الحكومة الع

 من مخيم الهول العائدين 

وزارة الهجرة   مع بالشراكةبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراق قام – 2021آب )أغسطس(  18أربيل، 

العشائر  شيوخ من قادة املجتمع و  74عدد من املسؤولين الحكوميين بجمع ي و مستشارية األمن الوطنو  واملهجرين

والتفاهم بين القادة املحليين  وديالى في ورشة عمل هدفها تعزيز القبول  األنبار ونينوى وصالح الدينمحافظات في 

 النازحين وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم. لتسهيل عودة 

املجتمعية  املصالحة مشروع من وتأتي كجزء العائالت العائدة من مخيم الهول، ورشة العمل الشاملة على  ركزت

لصراع  الذين نزحوا نتيجة  لوكريمة  لضمان عودة آمنة  ،  التابع لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراقوإعادة الدمج  

عودة النازحين من املخيم  بشأن قشة جهود الحكومة الورشة منا تضمنت  .وإعادة إدماجهم في املجتمع داعش مع 

 . األصلية  في مناطقهم اندماجهم وإعادة  تهم والحكومات املحلية في تسهيل عودودور قادة املجتمع 

. ويعمل  إلعادة التأهيلفي محافظة نينوى    ة مخيم الهول إلى مخيم الجدعمن  أسرة    94وفي أيار )مايو(، تم نقل نحو  

استعداد املجتمع لقبول هذه األسر   تسهيل في العراق مع الحكومة العراقية على  املتحدة اإلنمائيبرنامج األمم 

، بما يتماش ى مع أولوية الحكومة العراقية لضمان عودة النازحين إلى التي ستتبعها كمرحلة اولى واالسر االخرى 

خطة الحكومة إلعادة النازحين العراقيين  دعم  ومن التوصيات التي وافق املشاركون عليها باإلجماع،    األصلية.  ديارهم

ملن تضرروا من الصراع مع    الضروريةوتقديم الخدمات والتعويضات    هممع التزام الحكومة بإجراء تحريات أمنية عن

 . داعشتنظيم 

أن "ضمان استعداد  على في العراق  ة اإلنمائيدتؤكد السيدة زينة علي أحمد، املمثلة املقيمة لبرنامج األمم املتح

وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي في . ةدماج مستدامانمسألة حيوية إلعادة العائدة النازحة املجتمعات لقبول األسر 

 لتنفيذ حلول دائمة من أجل السالم والتماسك املجتمعي في العراق". املرحلة  ملتزم بتهيئة املجتمعات لهذه العراق

 " :نائب وزير الهجرة واملهجرينلنوري، ا  يقول السيد كريم حسين عليو 
ً
 ألننا سمعنا من  كان هذا االجتماع مهما

ً
جدا

ونحن  ليست لهم مشاكل أمنية.  ممنلعودة النازحين كل ما يتعلق بدعمهم عن العشائر  وشيوخ القادة املحليين 

 ". تهمعود نرغب بمواصلة هذا الحوار والنقاش لتسهيل 



2 

 

 في هذا االجتماع  ": ستشار لدى مستشارية األمن الوطنياملويقول الدكتور سعيد الجياش ي، 
ً
 جيدا

ً
حققنا تقدما

لالسر العائدة من مخيم    التأهيل  حيث يتم اعادة  الجدعة وتوصلنا إلى نتائج، منها أن علينا أن ننظم زيارات إلى مخيم  

 ". إعادة األسر إلى مناطقهم األصلية نتابع، وأن الهول 

 للتماسك املجتمعي مدته خمس سنوات  2020في عام 
ً
، أطلق برنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراق برنامجا

 في كل مناطق العراق.    اكثر قوة وسلما وللترويج ملجتمعات  
ً
وإعادة الدمج  املجتمعية  يدعم مشروع املصالحة  تماسكا

،  العائالت التي وصمت بسبب ارتباط احد افرادها بتنظيم داعشالنازحين و وإعادة دمج ، وعودة استعداد املجتمع

 تكون  التي و 
ً
 وهشاشة. غالبا

ً
 األكثر تهميشا
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