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 :بدعم من المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین

  افتتاح أول دائرة لشؤون البطاقة الوطنیة في محافظة نینوى
  

31 الیوم المتحدة، لألمم التابعة الالجئین لشؤون السامیة المفوضیة من بدعم نینوى، محافظة في واإلقامة والجوازات المدنیة االحوال مدیریة                     افتتحت
بدال ستحل البطاقة هذه . الوطنیة البطاقة العراقیین للمواطنین سیوفر والذي نینوى، محافظة في الوطنیة البطاقة لشؤون دائرة أول ،2019 االول                       تشرین

 من وثیقتین، بطاقة االحوال المدنیة وشهادة الجنسیة.
 
الخدمات إلى والوصول هویتهم بإثبات لهم یسمح مما األخیرة، النزاعات خالل المدنیة الوثائق فقدوا الذین العراقیین من اآلالف الوطنیة البطاقة                      ستساعد

 العامة وبرامج المساعدة الحكومیة. سوف تقلل أیًضا من حاالت التزویروالمشكالت اإلداریة والقانونیة التي تحدث نتیجة للتشابه في األسماء.
 

بالتهجیر المرتبطة للعوامل نتیجة الوالدة، بینات ذلك في بما جدیدة وثائق على الحصول من یتمكنوا لم انهم أو تضررت او وثائقهم النازحین من العدید                          فقد
 القسري. سیستفید أكثر من 600.000 شخص في نینوى من هذه المبادرة بحلول نهایة عام 2020.

 
% 6 و ، العائدة العائالت من % 8 و المخیمات، داخل النازحة األسر من % 10 و المخیمات، خارج النازحة األسر من %8 أفاد ، العراق أنحاء جمیع                               في

 من األسر التي بقیت في منازلهم، بوجود وثائق مفقودة، وبدونها ال یستطیعون ممارسة حقوقهم المدنیة األساسیة.
 

الجهات من وغیرها المفوضیة لبرامج الرئیسیة أالولویة یمثل للنازحین مدنیة وثائق وجود عدم "إن العراق، في المفوضیة ممثل غرایبة، أیمن                      وقال
مساعدة وكذلك كبیر، بشكل نینوى مواطني حیاة تحسین على سیعمل الوثائق هذه "توفیر غرایبة واضاف العراق". في اإلنسانیة الحمایة مجال في                       الفاعلة

 السلطات المحلیة على ضمان توفیر الخدمات العامة".
 

ودهوك وإربیل نینوى في متنقلة توثیق مراكز لتوفیر العراقیة الداخلیة وزارة مع الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة المفوضیة تعمل ،2017 عام                       منذ
أالساسیة القانونیة المستندات على للحصول العراق أنحاء جمیع في النازحة العائالت من اآلالف لمساعدة القانونیة المساعدة شركاء ومع                    والسلیمانیة،
دوائر افتتاح سیتم ، الموصل شرق في االولى الدائرة إلى باإلضافة والمساعدة. العامة الخدمات إلى للوصول وكذلك هویتهم، إلثبات یحتاجونها                      التي

 جدیدة قریًبا في مناطق برطلة والنمرود وزمار وربیعة وحمام العلیل والقیارة.
 
 

Media Coverage/Queries 
 لالستفسارات الصحفیة

 
 (بغداد) khateeb@unhcr.org                  +961 3 009 940                   فراس الخطیب

 
 

 

 

 

 

mailto:khateeb@unhcr.org

