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( 2021 ب الوثائق المدنية )أ - النازحون  العراق |   

 الملخص  

للحصول على   السعيعند    عقباتيواجهون العديد من ال  ما زالواوالعائدين الذين    1ال يزال نقص الوثائق المدنية إحد قضايا الحماية الرئيسية التي تواجه النازحين
 .الوثائق المدنية  أو تجديدها

على الوصول إلى الخدمات األساسية والتعليم والرعاية الصحية ومزايا الضمان االجتماعي. كما أنه يؤدي إلى تقييد حرية التنقل،    القدرة يعيق فقدان الوثائق المدنية  
 .، وعدم القدرة على المشاركة في الشؤون العامة للبلدوزيادة خطراالعتقال واالحتجاز، واالستبعاد من برامج إعادة اإلدماج

الوثائق    الحصول علىتنفيذ ودعم المشاريع والمبادرات لتمكين النازحين والعائدين من    السامية لالمم المتحدة لشؤون الالجئين  واستجابة لذلك، تواصل المفوضية  
 .  المدني بالتعاون مع الشركاء من الحكومة والمجتمع  المدنية 

 المساعدة القانونية    

الوثائق المدنية، مما يجعل المساعدة القانونية في    حصول علىالرئيسية التي يواجهها النازحون في ال  عقبات  ال يزال االفتقار إلى الوعي وتعقيد اإلجراءات من ال
يتمكن النازحون والعائدون من الوصول إلى    لكيالمساعدة القانونية  في موضوع  شركاء  ال  الجهود مع  لذلك تواصل المفوضية حشدو هذا الصدد أمًرا بالغ األهمية.  
 . على الوثائق المدنية  بشأن الحصول فعال القانوني الوالتمثيل  المعلومات الدقيقة والمشورة 

اما في الفترة  وثيقة مدنية.    1029إلى إصدار      مما ادى  شخص   4704، قدمت المفوضية وشركاؤها المساعدة القانونية و االستشارة إلى    2021  شهر أب في  ف
وثيقة مدنية. بينما استأنفت    38284فرًدا على مساعدة قانونية ، وصدرت    29678حصل ما مجموعه  فقد    2021  وشهر أب  كانون الثاني  شهر  بين  المحصورة  

والتي  الثغرات التقنية في نظام المواعيد عبر اإلنترنت   وجود  استمر  هذا وقد  حزيران،  شهر  السلطات معالجة الطلبات الجديدة لبطاقات الهوية الموحدة اعتباًرا من  
  واصلت المحاكم   فقدبشكل عام  اما  .  دوائر االحوال المدنية  الى    طلباتالصعب على النازحين / العائدين والشركاء القانونيين االستمرار في تقديم ال  تجعل من

  حسب موقعاالداء الوظيفي ة طرائق العمل الدقيقة ودرج  مع تباين.  ٪( في معظم المواقع90العمل بقدرات شبه كاملة )تصل عموًما إلى ودوائر االحوال المدنية 
يواصل الشركاء  العمل   السابقة  .  التدابير االحترازية( و  وسائل الحضورية  استخدام مزيج من العلى غراراألشهر  تقديم  العمل عن بعد    طريقة)باستخدام  في 

 . المساعدة القانونية

 

 

 
مليون فرد في األسر يفيدون بأنهم يفتقدون واحدة أو أكثر من الوثائق األساسية ، في حين أن أكثر من   2.1( ، يوجد أكثر من  2020)  ةمتعددالالحتياجات  الخاصة بتقييم امجموعات  للالثامن  تقييم  لوفقًا ل  1

ة بطاقة الهوية )البطاقة المدنية والهوية الموحدة(  أو أكثر من الوثائق األساسية. تتضمن المستندات األساسية كما حددتها مجموعة الحماية الوطني  3عن فقدان  ت  شخص يعيشون في األسر التي أبلغ  800000

 (. PDS) والبطاقة التموينيةوشهادة الجنسية وشهادات الميالد 
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2021أب -اعداد الذين تسلموا المساعدة القانونية والمشورة الخاصة بالتوثيق المدني لالشهر كانون ثاني 

عدد المستفيدين من المساعدة والمشورة القانونية عدد المستفيدين من الوثائق المدنية
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  البعثات  المتنقلة   

نازحين الذين يقطنون  المخصصة للتلبية احتياجات التوثيق المدني للنازحين ، تدعم المفوضية البعثات المتنقلة التي يقوم بها المسؤولون الحكوميون    فيكجزء أساسي  
ثائق المدنية وإصدار الوثائق  لتلقي ومعالجة طلبات الووذلك  مجموعات كبيرة من النازحين  ايضا  التي تضم  ومخيمات والمواقع غير الرسمية والمناطق الحضرية  في ال

 .سفر إلى منطقتهم األصليةلل  النازح المدنية دون حاجة 

المعلقة والمرفوضة من  في شهر أبف الطلبات  إنهاء  المفوضية وشركاؤها  الداخلية في  المتنقلة  البعثات  قبل  ، تابعت  التي تم إجراؤها بالتعاون مع وزارة  الخمس 
بلغت نسبة نجاح هذه  وقد  في دهوك.    لمخيمات النازحين ز  تمو  –المحصورة بين شهر نيسان  في الفترة  الحكومة الفيدرالية العراقية وكذلك حكومة إقليم كردستان  

ملفًا    213ملفًا فقط بينما بقي    632بطاقة هوية لألحوال المدنية وتم إرجاع أو رفض    3206شهادة الجنسية العراقية و    8630٪ ، حيث تم إصدار  97المهمات  
 .معلقًا

مخيمات للنازحين   6بعثات مماثلة بالتنسيق مع وزارة الداخلية التابعة للحكومة االتحادية العراقية في الفترة المقبلة )قبل االنتخابات( إلى  ارسال  ومن المقرر القيام ب
  اكمال منطقة حضرية. ومن المتوقع أن تدعم هذه البعثات  الى  ، ديبكة، بحركة، وهرشام(. وكذلك  3، حسن شام يو  2، حسن شام يو  الخازرشرق الموصل )تقع في  

 .جنسية عراقية  شهادة  2192بطاقة هوية و  1325وإصدار ما يقرب من 

نينوى تم تنفيذ مهمة  محافظة  المدنية في    دائرة االحوال بالتنسيق مع ف. المحليةت بها دوائر االحوال المدنية كما دعمت المفوضية وشركاؤها البعثات المتنقلة التي قام
جنسية  شهادة    61وتم توزيع    بطاقة االحوال المدنيةللحصول على  طلبًا    99البعاج ، حيث تم تقديم  منطقة  مفوضية في  اليديره شريك    يالذ عي  دعم المجتمالفي مركز  

المقيمين في   للنازحين  هويات وشهادات الجنسية    7خالل هذه الفترة إصدار  وتم كذلك  المدنية.    االحوال    دائرةمن قبل  تم اصدارها  والتي  على المستفيدين    عراقية
 .البعثة الى  تم تقديمهطلب   45البالغ عددها الحصول على بطاقة الهوية وشهادة الجنسية  وبذلك اكتملت معالجة جميع طلبات  شهر حزيران في   1 الجدعة مخيم 

 دعم البنى التحتية    

تعمل دوائر    7كما وقد تم اعادة تاهيل  صالح الدين.  في محافظة  الشرقاط  منطقة  في  يتم تنفيذه  بمشروع   االحوال المدنية  دوائرتواصل المفوضية دعم إعادة تأهيل  
بطة ، وشمال / سنوني،  عحمام العليل ، وتل  في  األربعة المتبقية التي أعيد تأهيلها مؤخًرا    دوائر في الموصل ، في حين أن الاحوال مدنية     ائرة د   11من اصل  اآلن  

في القيارة  دائرة االحوال المدنية  عمل    تم مباشرةهذا وقد  انتظار تعيين وتدريب موظفين إضافيين من قبل السلطات.  وهي قيد    والقحطانية لم يتم تشغيلها رسميًا بعد 
 فترة اعداد هذا التقرير. خالل 

 المناصرة والمبادرات االخرى   

  الحصول علىالتي يواجهها النازحون والعائدون في    تواصل المفوضية وشركاؤها االنخراط في أنشطة المناصرة المنتظمة على مختلف المستويات لحل العقبات 
المدنية لتسهيل    دائرة االحوال السليمانية ، نسقت المفوضية وشريكها مع  محافظة  في  و خالل الفترة المشمولة بالتقرير  ففي  لهم.      ايجابية الوثائق المدنية وتقديم نتائج  

المدنية في مناطقهم األصلية. كما نسقت المفوضية السامية لألمم المتحدة  مراجعة دوائر االحوال  عملية حصول النازحين على بطاقات هوية موحدة دون الحاجة إلى 
بالتالي تبسيط العملية.  تم  ة إلى إصدار توكيل رسمي  ولشؤون الالجئين مع محاكم األحوال الشخصية لتسهيل عملية حصول النازحين على شهادات الزواج دون الحاج

دعوة  الالمتبقين )ليسوا في األصل من نينوى( من خالل    1  مخيم الجدعة  لجميع سكان  مدنية  لحصول على وثائق  امن اجل    مع السلطاتالمبذولة  تتواصل الجهود  
  باصداردوائرها  باشرت  بالنسبة لألشخاص القادمين من محافظات أخرى  اما  .  االصلية    محافظاتهمل دوائر الحوال المدنية التابعة  من قبل    متنقلة بعثاتالى ارسال  

ًرا دوال  170حوالي    اي  دينار عراقي  250.000الرسوم )  دفع    الغاء    إلىتدعو  المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  فأن  بطاقات الهوية الموحدة   
 .أمريكيًا(

 الرئيسيين انحين شكر خاص للم  

ات  عمليتمويل  شكر خاص للجهات المانحة الرئيسية لألموال غير المخصصة والمخصصة على نطاق واسع وكذلك الجهات المانحة التي ساهمت بشكل مباشر في  

 :(2021 شهر اب )اعتباًرا من  2021العراق في عام 
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