
 
 

 

ي العراق 2021اليوم العالمي للمهاجرين 
 
 : بيان من شبكة األمم المتحدة المعنية بالهجرة ف

ي  - بغداد 
 من كل عام باليوم الدولي للمهاجرين لتسليط الضوء عىل مساهمات  ديسمب   18تحتفل األمم المتحدة ف 

ي قد يواجهونها
 .المهاجرين، فضال عن التحديات الت 

، فإن الهجرة تعود بالفائدة األفراد والمجتمعات  ي    -وبشكل كببر
ي بلدان المنشأ والبلدان المقصودة. عىل الرغم من ذلك، فف 

ف 
ة، تؤكد العديد من ا ي ظل ظروف آمنةالسنوات األخبر

ي كثبر من األحيان، ال تحدث الهجرة ف 
 .لتوجهات المقلقة أنه ف 

ي  
ي العراق ، ف 

ء يتعلق بمعيشة الناس وعملهم وسفرهم. ف  ي
أثرت أزمات الصحة العامة الناجمة عن جائحة كورونا عىل كل ش 

قهم األصلية، هناك حاجة إل  حير  أن غالبية ما يقدر بستة ماليير  شخص نزحوا بسبب أزمة داعش قد عادوا إل مناط
ي الغالب عىل تحقيق حلول دائمة

 .الدعم المستمر لمساعدة أولئك الذين ال يستطيعون العودة ف 

ي يواجهها المهاجرون والالجئون عىل الحدود بير  بيالروسيا وبولندا وليتوانيا 
  -هذا العام ، سلطت الظروف الصعبة للغاية الت 

ي ذلك عدة آالف من العرا
الضوء عىل محنة أولئك الذين ال يستطيعون الوصول إل الطرق القانونية للهجرة وقد   - قيير  بما ف 

ي أيدي المهربير  والُمتِجرين عديمي الضمبر 
 .يضعون حياتهم ف 

  سوليورانو، نائبة الممثل الخاص لألمير  العام للعراق والمنسقة المقيمة: "ُيظهر كال السيناريوهير  أن-قالت إيرينا فوياشكوفا
وي    ج للهجرة اآلمنة    "وبينما   -كما دعا إليه الميثاق العالمي للهجرة   -الب 

ً
" وأكملت قائلة أصبح أكبر أهمية من أي وقت مض 

كبر  عىل  
ي ذلك هجرة العودة من أوروبا وأماكن أخرى، سيكون الب 

ي مواجهة تيارات الهجرة المعقدة، بما ف 
يستمر العراق ف 

ي تعطي األولو 
ورًياسياسات الهجرة الت  ام حقوق اإلنسان وسيادة القانون أمًرا ض   ".ية الحب 

اير من هذا العام، رحبت شبكة الهجرة التابعة لألمم المتحدة بقرار العراق بالتعببر عن تضامنه مع الميثاق العالمي   ي فب 
وف 

ي أن يصبح دولة رائدة
 .للهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية، ومع الشبكة، ف 

اتيجية وطنية  كما وخطت الحكومة  العراقية خطوات مهمة نحو تحسير  سياسة الهجرة، ال سيما من خالل تطوير اسب 
ي تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة وتوسيع جهود  

للهجرة. وستعمل شبكة الهجرة التابعة لألمم المتحدة عىل دعم الحكومة ف 
 .حوكمة الهجرة

ي العراق من ق
؛ وتعول عىل مفوضية األمم  (IOM) بل المنظمة الدولية للهجرة يتم تنسيق شبكة األمم المتحدة للهجرة ف 

بية والعلم والثقافة (UNHCR) المتحدة لشؤون الالجئير   ؛ منظمة األغذية   (UNESCO) ؛ منظمة األمم المتحدة للب 
؛ منظمة   (OCHA) ؛ مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية (UNIDO) ؛ منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية(FAO) والزراعة

ي بالمخدرات والجريمة (WFP)؛ برنامج الغذاء العالمي  (ILO)العمل الدولية
؛   (UNODC) ؛ ومكتب األمم المتحدة المعت 

؛ صندوق األمم المتحدة   (UNOPS) ؛ مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاري    ع (UNFPA)صندوق األمم المتحدة للسكان
ي ؛ وبرنامج  (UNICEF) الدولي لرعاية الطفولة

 .كأعضاء (UNDP) األمم المتحدة اإلنمائ 

 لمزيد من المعلومات ، يرج  االتصال بسكرتارية الشبكة عب  
raqpublicinfo@iom.int 

 


