
 
 

 

ي العراق 
 
اكة لدعم المجتمعات الضعيفة ف  اليابان والمنظمة الدولية للهجرة توسعان الشر

 2021نيسان   15

اعات الماضية عىل تنميته ، األمر الذي جعل البالد عرضة لتجدد الرصاع.   يواصل العراق التصدي لآلثار  -بغداد  ز اكمية للتز التر
ي    19 - ائحة كوفيد أن الصدمة االجتماعية واالقتصادية الناجمة عن ج

 يهدد السالم واألمن والتنمية فز
ً
 مضاعفا

ً
تشكل عامال

  ضد تنظيم داعش.  2017- 2014البالد ، بينما ال تزال تتعافز ببطء من معركة 

ي عام 
ي الواقع ، عىل الرغم من الهزيمة العسكرية لتنظيم داعش فز

ي المرحلة الحرجة ، مع وجود   2017فز
، ال يزال العراق فز

ي    من العودة  خطر كبت  
ية التر ي الوقت نفسه ، ال تزال السلطات العراقية تكافح إلدارة تداعيات التعبئة الجماهت 

إىل الرصاع. فز
ز الذين   ز السابقي  ة من المحاربي  ي البالد من تنظيم داعش. كما تواجه أعداد كبت 

حدثت الستعادة مساحات شاسعة من أراضز
المدنية تحديات بسبب الفرص االقتصادية المحدودة والوصول المحدود إىل  انسحبوا طواعية من أجل استئناف الحياة 
ي مناطقهم األصلية. 

 الخدمات األساسية فز

كما ستواصل حكومة اليابان دعمها لجهود المنظمة الدولية للهجرة لمساعدة الفئات الضعيفة من السكان ، من خالل منحة  
. من خالل ه 4.2مالية قدرها   ي العراق مليون دوالر أمريكي

ذا التمويل من حكومة اليابان ، ستعمل المنظمة الدولية للهجرة فز
عىل تعزيز االستقرار وتقليل خطر تجدد العنف من خالل التدابت  المتخذه لتعزيز األمن واالندماج االجتماعي واالقتصادي  

ي نينوى 
ي محافظتر

ي المجتمعات الهشة بعد الرصاعات المعقدة فز
 واألنبار. والتماسك االجتماعي فز

ي العراق األفراد غت  القادرين عىل الوصول إىل حلول دائمة بسبب ارتباطهم  
ستستهدف أنشطة المنظمة الدولية للهجرة فز

 مع أولويات حكومة   المتصور أو السابق بتنظيم داعش 
ً
. تماشيا

ً
ز ، والمجتمعات المحلية األوسع نطاقا ز السابقي  ، والمحاربي 

ز  كت 
وع ، تخطط المنظمة الدولية للهجرة العمل عن كثب  العراق ، حيث سيتم التر ي إطار المشر

 بشكل خاص عىل الشباب. و فز
اتيجية الوطنية لمنع التطرف العنيف ، وكذلك مع السلطات المحلية والمجتمع المحىلي   مع حكومة العراق لدعم االستر

ز والقبائل والقطاع الخاص والجهات المعنية ذوو الصلة.   والزعماء الدينيي 

ا المساعدة لمعالجة اآلثار االجتماعية واالقتصادية لكوفيد  
ً
ي   19-ستقدم المنظمة الدولية للهجرة أيض

ضاعفت أوجه    التر
ي جميع أنحاء البلد،

 وتحليل الحاالت الناجمة عن تزايد النشاط اإلجرامي والتصدي لها.   الضعف المستمرة فز

ي العراق
ورية لتعزيز االستقرار ، وتقليل   رصَح رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فز ارِد ويت ، "إن الجهود المكرسة رصز ، جت 

ي المجتمعات الهشة". "ستظل المنظمة الدولية للهجرة ممتنة  
مخاطر تجدد العنف ومعالجة ديناميكيات ما بعد الرصاع فز
ي هذا الصدد." 

اكتها فز  لحكومة اليابان لدعمها المستمر وشر

مليون دوالر   500ن لدى جمهورية العراق السيد سوزوكي كوتارو : "قدمت اليابان أكتر من رصَح صاحب سعادة سفت  اليابا
رين من األزمة منذ عام  كي كمساعدة إنسانية لألشخاص المترصز . وباإلضافة إىل ذلك ، قررت اليابان تقديم  2014أمت 

وع المن 50مجموعة مساعدات جديدة للعراق تبلغ  ي ذلك مشر
ظمة الدولية للهجرة "."انا آمل أن تساعد مليون دوالر ، بما فز

ي المجتمعات الهشة بعد  
ي تعزيز االستقرار وتقليل خطر تجدد العنف فز

هذه المساعدة المقدمة من حكومة وشعب اليابان فز
ي 
ة المنظمة الدولية للهجرة وأعتقد اعتقادا راسخا أن الناس فز ي ختر

ي نينوى واألنبار". "و انا أثق فز
 نينوى  الرصاعات المعقدة فز

 واألنبار سيدركون مدى اهمية التماسك االجتماعي و سيواصلون رفض تجدد العنف."



 
 

 

ي تم جمعها  
ي العراق" إىل الدروس المستنبطة والممارسات التر

وع المعنون "تعزيز اإلدماج الخاص بالموقع فز وسيستند المشر
ة  ي الفتر

وع الذي تدعمه حكومة اليابان فز ي إطار المشر
ي العراق: دعم تحقيق  "تعز   21-2020 فز

يز رابطة التنمية األمنية فز
ي المجتمعات المحلية المتأثرة بالرصاعات". 

 االستقرار المجتمعي فز

 

يد   ي العراق التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، التر
لمزيد من المعلومات يرجر االتصال بـ: وحدة اإلعالم فز
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