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 العراقية النازحةالمفوضية توفر المساعدة القانونية للعائالت 

على  للعمليات العسكريةنتيجة  عراقي نازح 2500كثر من أل وفرت المفوضية، بالتعاون مع شركائها، المساعدة القانونية
 منازلهمأثناء فرارهم من  تلفت تضررت أو أو فُقدتعلى بطاقات هوية مدنية جديدة ووثائق أخرى  حصوللل ،الموصل

  بحثاً عن األمان.

إلى  يحتاجون ،معهم الذين أجرى شركاء المفوضية في مجال الحماية مقابالت العراقيين النازحين% من 49أن  وتبين
أو تضررت أوراقها أثناء فرارها من  وثائقهاالعديد من العائالت  وفقدت لحصول على وثائق مدنية جديدة.المساعدة في ا

وثائق الوالدة والزواج التي تم إصدارها الحكومة العراقية ال تعترف قانونياً بأن بعائالت أخرى ل وقيلمناطق الصراع. 
  استبدالها.  وبأنه يجب، لجماعات المسلحةاعندما كانت مناطقها خاضعة لسيطرة 

ً للمدنيين العراقيين ليتمكنوا من السفر وعبور نقاط التفتيش للوصول إلى  وتعتبر بطاقات الهوية المدنية أمراً أساسيا
 تتمكن من الحصول على الخدمات العامة،كي إن هذه البطاقات ضرورية للعائالت لف. باإلضافة إلى ذلك، منةاآلمناطق ال

 الغذائية والتعليم والرعاية الصحية والمساعدة في مجال السكن.  اتكالمساعد

ازحة في الحصول على وثائق مساعدة العائالت الن تطلبتيدو، ممثل المفوضية في العراق، قائالً: "غصّرح برونو و
حشد الدعم بال كلل إلى رة وبعض األساليب المبتكفرقنا وشركاؤنا إلى اعتماد  توقتاً وجهداً كبيرين. وقد اضطرجديدة 
. وفي حين أنه في حالة فراغ قانونيألشخاص هؤالء اكان . والطويلة قراطيةالبير المتطلباتبعض الصعوبات و لتخطي

 المحاكم كانتحصول على الوثائق القانونية ولتمكنا من مساعدة آالف األشخاص في ا، ال يزال هناك الكثير من العمل
ً  جزءاً  المتنقلة  أخرى".  قمناط فيهذا األسلوب  نشرلى إالسلطات  ندعو. ونحن النجاح هذا من مهما

ومنظمة التنمية منظمة قنديل ومنظمة هاريكار غير الحكومية  -ة للمفوضية مع الشركاءماية التابعق الحت فروقد عمل 
الذين وفروا المساعدة القانونية من خالل المحامين لتسهيل إصدار الوثائق الالزمة للعراقيين  -المدنية وإنترسوس

 النازحين. 

 وصولهم يعيق ما ،مغادرة المخيمات من شخاصاأل الموصل مدينة من لنازحينا تنقل على المفروضة القيود وتمنع
وفي  .جديدة وثائق على لحصولل اتطلبتقديم  أو وثائقهم ستبدالال المحاكم أو المدنية الشؤون مكاتبإلى  المباشر

 وثائق إصدار في للمساعدة ،حسن شاممخيمي و M1 خازرال مخيم في متنقلة محكمةتعمل المخيمات في شرق الموصل، 
ً ال عدل كاتب. ويزور والطالق والزواج والوفاة الوالدةب تتعلق جديدة  محتس يتال تالتوكيال إلصدار مخيماتأيضا

 .القانونية العمليات في النازحين عن نيابة لتصرفبا للمحامين

باإلضافة إلى ذلك، يزور ممثل من المعهد الصحي في نينوى المخيمات للمساعدة في إصدار شهادات الميالد لألطفال 
 الصادرة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة.  حديثي الوالدة واستبدال شهادات الوالدة
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