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المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئيناالف النازحين العراقيين يحصلون على وثائق رسمية بمساعدة   

 على للحصول العراق أنحاء جميع في النازحة العوائل بمساعدةالالجئين  لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية تقوم

 من كثرأ قد استفادو. والمساعدات االخرى العامة الخدمات على للحصولن النازحي يحتاجها التي األساسيةالرسمية  الوثائق

 القانونية المساعدات مناخر  شخص 23300 من أكثر استفادكما  من هذه الخدمة الرسمية وثائقمحتاج لل عراقي 18600

 .2017 عامال خالل وشركائهان الالجئي مفوضية من بدعم بالوثائق المتعلقة

 لم قوثائ لهم صدرت أووثائقهم الرسمية  العراقيين من اآلالف فقد ،الجماعات المتطرفة سيطرةالصراع و سنوات وخالل

 يةالقانون بالهوية يتمتعون ال أشخاصا ترك مما دمرت، أو المدنية السجالت من العديد قدتكما وف الحكومة بها تعترف

 ومع يةالمعن الحكوميةالمؤسسات  مع السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين المفوضية وتعمل. حياتهم بناء إلعادة الالزمة

  .السجالت هذه لمعالجة الشركاء

 هذه تمهد   ن،للنازحي بالنسبة: "العراق في الالجئين لشؤونالسامية لألمم المتحدة  المفوضية ممثل يدو،ج برونوالسيد  وقال

 في دةمتعد مشاكل العراقيون يواجهقد  ،رسمية وثائق بدون" وقد اضاف". الطريق الى عودة الحياة الطبيعية لهم الوثائق

 منآ بشكل واالنتقال االجتماعية الرعاية مزايا ذلك في بما العامة الخدمات الى الوصولعدم امكانية  مثل اليومية حياتهم

 ."حقوقهم رسةومما العمل وتأمين التفتيش نقاط عبر

 في بديلة أو جديدة وثائق النازحة األسر آالف تلقت وشركائها، المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين من وبدعم

 ممكن، فقد وقت أسرع في إليها يحتاجون التي الوثائق على الناس حصول ولضمان. 2017 عامال في العراق أنحاء جميع

 .نينوى بمحافظة بدءاالتي تم استعادتها مؤخرا   المناطق في متنقلة فرق عمل إلنشاء السلطات وشركاؤها المفوضية دعمت

لمحافظة كركوك. وخالل شهر تشرين الثاني بدأ فريق متنقل تم استعادة قضاء الحويجة التابع  ،2017 األول تشرين فيو

 1000 من يقرب ما مع ، العام نهاية بحلول وثيقة  552 إصدار تمبذلك وبأصدار الوثائق الرسمية  اإلقامةمن دائرة 

النازحين من قضاء  لألشخاص مفقودة وثيقة 5500 نحو صدارأل ضروة هنالك زالت والمعاملة آخرى قيد االصدار 

 الحويجة.

 الحماية مجال في المساعدة مراكز طريق عن الوثائق تصدر العراقية، والسلطات المفوضية بين الفعال التعاون وبفضل

 كلل دون الحماية مجال في المفوضية شركاء ويعمل. المتنقلة الوثائق وفرق المتنقلة المحاكم خالل من أو دماجناإل وإعادة

 .الصلة ذات اإلقامةدوائر  من الوثائق إصدار لتسهيل القانونيين موظفيهم خالل من

من ضمنهم إدارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة والمفوضية األوروبية للمساعدات  مانحينالمفوضية أن تشكر ال تود

تمويل المخصص لخدمات الحماية القانونية، والجهات المانحة المتعددة والتي لتقديمهم ال)ايكو(  اإلنسانية والحماية المدنية

لرسمية اجهود السلطات العراقية لضمان توفير الوثائق بدعم  تقدم تمويال غير مخصص. وبفضل كرمهم تتمكن المفوضية 

 .الالزمة للنازحين العراقيين

 

 لمزيد من المعلومات:

   pond@unhcr.org                  +964 780 920 7286 (بغداد)                                                  كيت بوند  
                     abdelkha@unhcr.org          +964 7726163729 (اربيل)                                          اميرة عبد الخالق  
           aldalawi@unhcr.org  +964 7801958468 (بغداد)                                            مصطفى الدلوي  

          rasheedr@unhcr.org     +964 7507130014 (دهوك)                                                رشيد حسين  
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