
 

    

 تسهيل العودة اآلمنة للنازحين إلى المناطق المحررة حديثا

 

 

 مبببن يبببور  ألببب  ئبببةام خمببب  قبببدر ا مجبببددة بمسبببا مة باأللغبببا  المتعلقبببة لألعمبببا  المتحبببدة األمببب  دائبببرة ترحببب  – 2017  ألول تشددد    12 بغددد،   

 المجببا  فبب  الشببرءا   صببو    الببدع     بب ا  سيسببه ل العببرا   فبب  2017 لعببا  باأللغببا  المتعلقببة لألعمببا  المتحببدة األمبب  دائببرة ألنشببطة إيطاليببا حكومببة

 مجتمعاته   إلى بأمان النازحين بعودة يسمح  االستقرار، تحقيق عملية ف  ساعدي ءما داعش، من المستعادة المناطق إلى اإلنسان 

د المنفلقببة، األخطببار فببب   شببامل معقببد ثتلبببو   إلببى العبببرا  فبب  داعببش مببب  الصببرا  ىأد    قببد   2014 عبببا  منبب  شببب   ماليببين ثالثببة مبببن أءثببر  شبببر 

 ،االسببتقرار  تحقيببق اإلنسببان  المجببا  فبب  العبباملين  علببى مجتمعبباته  إلببى العببودة يحببا لون البب ين األفببراد علببى ءبيببرا خطببرا المنفلقببة األخطببار لتمث بب

 حديثا  رةالمحر   المناطق ف  يعيشون ال ين أ لئك على  ء لك

 المتحبببدة األمببب  دائبببرة أنجببب   قبببد   تببببدأ  أن التأ يبببل إلعبببادة يمكبببن أن قببببل حاسبببمة أ لبببى خطبببوة التحتيبببة البنيبببة مبببن المتفجبببرا  أخطبببار إزالبببة إن  

 مبببن المنفلقببة الم بباطر  إزالببة تبب    الموصببل  شببر   فبب الرئيسببية المستشببفيا  حببدأل اتطهيببر   امسببح رامبب خ   شببرءاا ا   باأللغببا  المتعلقببة لألعمببا 

 خمببب  أن ريقبببد   المنطقبببة، فببب  األطفبببا    األمومبببة لرعايبببة رئيسببب  دءمببب      بببد ت المستشبببفى أن بمبببا   التأ يبببل  إعبببادة أعمبببا  ببببد    أتبببا  ممبببا ،المرفبببق

ببب الصبببحية الرعايبببة خبببدما  مبببن سيسبببتفيد ن رجبببل   فتبببى   فتببباة   امبببرأة ألببب  مئبببة  األمببب  دائبببرة قامببب  ءمبببا المستشبببفى  تأ يبببل إلعبببادة نتيجبببة نةالمحس 

 الناسبببفة العببببوا  مبببن دفببباع  ب ببب  المحاطبببة القيبببارة، فببب  المبببدار  مبببن العديبببد بتطهيبببر المنفببب ين  الشبببرءا  باأللغبببا  المتعلقبببة لألعمبببا  المتحبببدة

 المدرسببة تطهيببر اآلن تبب   قببد المدرسببة  مببدير مكتبب  فبب  حببدة ا   م بب ن،ال فبب   احببدة   البوابببة، عنببد مبتكببرة ناسببفة عبببوة إلببى باإلضببافة ،المبتكببرة

 للطالب  فتحها إعادة  

 خطبببوة بأنشبببطة االضبببطال    إيطاليبببا، حكومبببة مببب خرا قدمتببب  الببب   اإلسبببها  بفضبببل باأللغبببا ، المتعلقبببة لألعمبببا  المتحبببدة األمببب  دائبببرة تواصبببل سبببو 

 أمنا  أءثر مجتمعا  إلى العودة من النا  تمكين   دع    فلقة،المن األخطار من المدار    المستشفيا  تطهير مثل حاسمة، أ لى

  التهديببدا  الناجمببة عببن م بباطر المتفجببرا  تببدي  األزمببا  اإلنسببانيةا   لبب لك فببلن الحاجببة تببدعو إلببى العمببل فبب  مجببا  األلغببا  أءثببر"

تنقبببب  األر ا    تسه بببب ل إيصببببا   مببببن أ   قبببب  مضببببى  إن حكومببببة إيطاليببببا ملت مببببة باألعمببببا  المتعلقببببة باأللغببببا  فبببب  العببببرا  ألنهببببا

المسببباعدة اإلنسببببانية   تحمبببب  المبببدنيين   تببببدع  العببببودة الطوعيببببة للنبببازحين   الالجئببببين  إن تمويلنببببا لبببدائرة األمبببب  المتحببببدة لألعمببببا  

 " طويبببل األمبببد بتحقيبببق االسبببتقرار فببب  العبببرا ملمبببو  علبببى الت امنبببا  المتعلقبببة باأللغبببا  مبببن أجبببل أنشبببطة إزالبببة األلغبببا   بببو دليبببل

 )اقتبا  السفير مارءو ءارنيلو  )سفارة إيطاليا ف  العرا ((

   ستسبببا   المسبببا مة السببب ية مبببن حكومبببة إيطاليبببا فببب  تمكبببين دائبببرة األمببب  المتحبببدة لألعمبببا  المتعلقبببة باأللغبببا  مبببن إزالبببة العببببوا"

العبببودة اآلمنبببة للمجتمعبببا  النازحبببة " الناسبببفة   الببب خائر ميبببر المنفلقبببة فببب  المنببباطق المسبببتعادة،   سبببو  تسبببه  إسبببهاما ءبيبببرا فببب  

 )السيد بير لود امر، المدير األقد  لبرنامج دائرة األم  المتحدة لألعما  المتعلقة باأللغا  / العرا (

 Lodhammar@un.org العرا  / باأللغا  المتعلقة لألعما  المتحدة األم  دائرة لبرنامج األقد  المدير لود امر، بير  :تصاللإل
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