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2021   نيسان  
م المتحدة لشؤون الالجئين مالمفوضية السامية لأل  

(  2021 ) نيسان التوثيق المدني للنازحين تجاه مساهمة المفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤون الالجئين العراق /   

  ايجاز 

 

التوثيق المدني أمر حيوي لتمتع الفرد بالحقوق األساسية. يعيق فقدان الوثائق المدنية  

إلى   الوصول  على  المرء  ومزايا  قدرة  الصحية  والرعاية  والتعليم  األساسية  الخدمات 

االعتقال   خطر  وزيادة  التنقل  حرية  تقييد  إلى  يؤدي  أن  ويمكن  االجتماعي  الضمان 

و / أو إعادة اإلعمار وعدم القدرة    الملكية    واالحتجاز واالستبعاد من برامج استرداد

ائق المدنية إحدى مشكالت  يعد نقص الوثكما على المشاركة في الشؤون العامة للبالد. 

الحماية الرئيسية التي تواجه األشخاص النازحين والعائدين الذين قد يواجهون العديد  

 .لحصول على الوثائق المدنية و / أو تجديدهاا في طريقمن الحواجز 

  2021في عام    السامية لالمم المتحدة لشؤون الالجئين    استجابة لذلك ، تقوم المفوضية 

بالتعاون مع الشركاء من الحكومة والمجتمع المدني ، بتنفيذ ودعم المشاريع والمبادرات  

 الوثائق المدنية  علىصول ح تمكين النازحين والعائدين من الالخاصة ب

 

 

 

2021دهوك ل الفرق المتنقلة / بمن ق معالجة طلبات الوثائق المدنية     

  المساعدة القانونية  

المساعدة القانونية حتى يتمكن النازحون والعائدون من الوصول إلى المعلومات  في  شركاء  ال   استقطابكنشاط أساسي  و  2021تواصل المفوضية في عام  

الجيد  والتمثيل  والمشورة  الدقيقة   ال القانوني  التي   علىصول  حبشأن  الرئيسية  إلى الوعي وتعقيد اإلجراءات من الحواجز  يزال االفتقار  المدنية. ال  الوثائق 

  شهر نيسان في    وشركاؤها بالغ األهمية. قدمت المفوضية امرا  المساعدة    ا النوع من  يجعل هذاالمر الذي  مدنية  الوثائق ال   علىصول  ح يواجهها النازحون في ال

شهر كانون ثاني لغاية  وهذا يعني أنه في الفترة من  .    وثيقة مدنية  11276فرًدا ، مما أدى إلى إصدار    4104القانونية إلى  و المشورة  المساعدة    2021

تم تقديم المساعدة القانونية للشركاء  يحيثما كان ذلك ممكنًا  وانه  مدنية.    يقةوث  15203فرًدا وتم إصدار    12871، تم تقديم المساعدة القانونية لـ   2021  نسيان

المدنية   االحوالالقيود على الوصول إلى مكاتب  العمل ب، تم تجديد    اذارفي نهاية شهرف.  جائحة كورونا  وجهاً لوجه مع مراعاة التدابير االحترازية المتعلقة بـ

 مما أثر على معالجة الطلبات.   جائحة كورونابسبب 

 

ضمن  شخص    800000يبلغون عن فقدان وثيقة أساسية واحدة أو أكثر ، في حين أن أكثر من    ضمن عوائلهممليون فرد   2.1أكثر من  ، فإن   2020متعددة لعام المجموعات تقييم االحتياجات ل وفقًا  
 البطاقة التموينيةاألساسية كما حددتها مجموعة الحماية الوطنية بطاقة الهوية وشهادة الجنسية وشهادات الميالد و   وثائق أو أكثر من الوثائق األساسية. تتضمن ال  3يبلغون عن فقدان  عوائلهم
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فتيات فتيان نساء رجال

عدد المستفيدين من المساعدة والمشورة القانونية والتوثيق المدني
2021نيسان -كانون ثاني 

عدد المستفيدين من المساعدة القانونية#  عدد المستفيدين من الوثائق المدنية# 
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2021   نيسان  
م المتحدة لشؤون الالجئين مالمفوضية السامية لأل  

 

   البعثات المتنقلة   

دعم البعثات المتنقلة    لالمم المتحدة لشؤون الالجئين  تواصل المفوضية السامية  

المسؤولين الحكوميين إلى مخيمات النازحين لتلقي ومعالجة طلبات ب  الخاصة  

 .الوثائق المدنية وإصدار الوثائق المدنية

االتحادية العراقية وكذلك حكومة إقليم في الحكومة   بالتعاون مع وزارة الداخلية

راونكا وداركار والشيخان و خناكة و   كردستان ، تغطي بعثات متنقلة مخيمات

شهر أجريت في والتي للنازحين تحت إدارة محافظة دهوك   2و   1باجدقندالة  

بطاقة هوية لألحوال المدنية و   2125البعثة ما مجموعه    وقد اصدرت. نيسان  

 .عراقية للنازحين )انظر الجدول أدناه(نسية الالجشهادة  8061

المتنقلة   البعثات  وشركاؤها  المفوضية  دعمت  المدنية كما  االحوال  ومكاتب 

بالتنسيق مع دائرة األحوال المدنية في الفلوجة )األنبار( . حيث انه والمحلية

موقع قام فريق متنقل برفقة الفريق القانوني من لجنة اإلنقاذ الدولية بزيارة إلى  

لم  بزيبز المتعلقة بإصدار شهادات الجنسية مععالجة  غير الرسمي   التحديات 

في   عراقية  للمساعدة )بدأ إصدار شهادات الجنسية ال بحاجةحالة   102  تحديد 

مهمتين   ة المحلي  ت دائرة االحوال المدنية  أجر فقد  في نينوى  اما  ( .  شهر ايار

بالتنسيق مع المفوضية    5ة  عجدال إلى مخيم    نيسان   18و    15متنقلتين في  

  38و   االحوال المدنيةبطاقة    71البعثات  تم توزيع  عمل  خالل  وانه وشريكها. 

   .الجنسية العراقيةشهادات من  

 

   2021حفل تسليم الوثائق المدنية من خالل البعثات المتنقلة في دهوك   

 

    دعم البنى التحتية  

المدنية في    االحوالتم تسليم مكتب  نيسان    11في  حفل افتتاح رسمي لم يتم بعد  ففي  المدنية ،    االحوالتواصل المفوضية دعم إعادة تأهيل مكاتب مديريات  

 مخطط لها في الشرقاط )صالح الدين(.مشاريع  مشاريع مماثلة جارية في الحويجة )كركوك( و   مع القحطانية )نينوى( إلى السلطات  

 

   المناصرة  ومبادرات اخرى 

في نينوى لممارسة قدر أكبر من المرونة في تلبية متطلبات معينة   دائرة االحوال المدنية، نجحت المفوضية والشركاء القانونيون في دعوة    شهر نيسان  في  

لمحكمة خبات    يدانية  ة لشؤون الالجئين وشركاؤها زيارة مالمفوضية السامية لألمم المتحدفقد نظمت  في أربيل  اما  .  5ة  عجداللعدد من المستفيدين في مخيم  

.  نازح  81( إلى  وصاية  مخيمات النازحين في شرق الموصل مما أدى إلى إصدار وثائق مختلفة )شهادة زواج ، شهادة ميالد المحكمة ووثائق    وذلك لزيارة  

واصلت المفوضية وشركاؤها متابعة إصدار الوثائق المدنية للمقيمين السابقين في مخيم ليالن ، والذي تم إغالقه قبل معالجة جميع طلبات   فقدفي كركوك  اما  

    الوثائق المدنية من خالل البعثات المتنقلة التي تدعمها المفوضية. 

الرئيسيين  انحينشكر خاص للم    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للجهات المانحة الرئيسية لألموال غير المخصصة والمخصصة على نطاق واسع وكذلك الجهات المانحة التي ساهمت بشكل مباشر موصول خاص  ال شكر ال

 :(2021 ايارلغاية شهر ) 2021العراق في عام   اتعمليتمويل في 
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فتيات فتيان نساء رجال

عدد الوثائق المدنية التي اصدرتها البعثات المتنقلة لوزارة الداخلية بالتعاون مع المفوضية 
(2021نيسان )

هوية االحوال المدنية شهادة الجنسية العراقية


