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 بيان صحفي      

مذكرة  واملمثلة املقيمة لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراق يوقعان الهجرة واملهجرين   ةوزير 

 األنبار    رجال الدين من محافظة مؤتمر  خالل تفاهم لتعزيز االدماج املجتمعي

واملهجرين اليوم  برنامج األمم املتحدة اإلنمائي في العراق ووزارة الهجرة    وقع  -  2021أيلول )سبتمبر(    08  أربيل،

ثالث    االتفاقية ملدةهذه  تستمر  النازحين في العراق.  وادماج  تعزز الشراكة بين الطرفين لدعم عودة  مذكرة تفاهم  

الجانبين  كد  وتؤ   ،سنوات بين  التعاون  الفنيةلعلى  املشورة  وتقديم  البرامج  الخطط    بشأن  ة رفعوامل  دعم 

 لتعزيز االستقرار في العراق.مالئمة النازحين وتهيئة بيئة  ادماج و إعادة بهدف دعم الوطنية  والسياسات 

ضم  قو   أربيل  في  عقد  مؤتمر  في  االتفاق  الدينيين    84ع  القادة  األنبار    منمن  وزير بمحافظة  الهجرة    ةرعاية 

واألم الوزراء  ة العام  انةواملهجرين  األنبار.    ملجلس  الثالث ضمن سلسلة  و يومين  ملدة  املؤتمر    يستمر ومحافظ  هو 

التي تحررت   املحافظات  الدينيين في  للقادة  إيجاد منصة  داعشمن سيطرة تنظيم  مؤتمرات تعقد  بهدف  حوار  ، 

،  واندماجهم  لنازحينعملية عودة ا  ودعماملجتمعي  في تشجيع التعايش  وبناء قدرات القادة الدينيين لتعزيز دورهم  

 .بمشاركة السلطات املحلية والوطنية 

أحمد  تقول  علي  زينة  "  ،السيدة  العراق:  في  اإلنمائي  املتحدة  األمم  لبرنامج  املقيمة  باملمثلة  سعداء  توقيع نحن 

  النازحين كثير من  ال  تسهيل عودة  ، وهي شراكة ستعزز جهودنا من أجل مع وزارة الهجرة واملهجرين  مذكرة التفاهم

مجتمعاتهم.    ادماجهموإعادة    العراقيين  اليوم  ينعقد  و في  إطار  مؤتمرنا  التي  في  الجهود  من  هذه  الدعم  تتلقى 

والدنماركحكومتي   جمع  املانيا  بهدف  الدينيين  ،  العودة  نشر لالتضامن  لتشجيع  القادة  ودعم  سالم   ،رسائل 

 ".ستدامامل  الدماجضمان او 

ممثلة بوزارة    تحاديةالتنسيق بين الحكومة اال  يعد"   : وزيرة الهجرة واملهجرينجبرو،   معالي السيدة إيفان فايقتقول 

والتعايش  أثر إيجابي على تعزيز السالم املجتمعي  عمال هاما له    وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي    هجرة واملهجرين ال

التعاون  قدما  نتطلع    ،السلمي استمرار  الهجرة  إلى  وزارة  فيبين  اإلنمائي  والبرنامج  منع  تنفيذ    واملهجرين  مبادرات 

 ".ودعم اعادة اإلدماجالتطرف 

"من خالل هذه الشراكة القوية بين    :معالي السيد جاسم الحلبوس ي، نائب األمين العام ملجلس الوزراء  فيما أشار

و  اإلنمائي  املتحدة  األمم  الوزراء برنامج  ملجلس  العامة  لتاالمانة  عملنا  سنواصل  داخل  ،  واألمن  السالم  عزيز 

 املجتمعات العراقية."
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أكد األنبار:    بدوره  محافظ  فرحان،  علي  السيد  االجتماع  أن" معالي  إلى    يمثل  هذا  لالستماع  مهمة    القادة فرصة 

تحارب    افكار وخططتنفيذ    مناقشةفي هذا املؤتمر على    نصب تركيزناو ي  محافظة االنبار،كافة انجاء  من   الدينيين

 " .املتطرفة وتشجع الخطاب الديني املعتدلاألفكار  

عام   العراق  في  اإلنمائي  املتحدة  األمم  برنامج  خمس  2020أطلق  مدته  املجتمعي  التماسك  لتعزيز   
ً
 برنامجا

 في كل أنحاء العراق. مساملة و تعزيز وجود مجتمعات أقوى ل مخصص  سنوات  
ً
   وأكثر تماسكا
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