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بعد العودة

:على العائد أن

اصة ليس هنالك مؤسسه خ. التسجيل مع السلطات المعنية✓
اصة بهم على العائدين تجديد هوية الخ.بتسجيل العائدين 

عائدين بعض ال. و مستمسكاتهم اذا تم فقدها كما ذكر انفا  
ه في يفضلون تسجيل اسمائهم في دائرة النزوح والهجر

.حالة وجود اي مساعده من الحكومة مستقبال

:يحصل على الوثائق التالية بعد العودة✓

بطاقة األحوال المدنية•
بطاقة اإلقامة العائلية•
البطاقة التموينية الغذائية•
رخصة القيادة•

دين تلقائيا  إذا تم تجديد الوثائق والهويات، يتم تسجيل العائ✓
ى وهذا ينطبق أيضا عل. للتعليم والخدمات االجتماعية

.األطفال وخدمات رعاية األطفال

زيارة وزارة العمل والشؤون االجتماعية إذا كان يريد ✓
وهذا يشمل. الحصول على خدمة اجتماعية محددة

.لالعائدين الذين يعانون من إعاقة أوالعاطلين عن العم

.يسجل األطفال في مدرسة خاصة أوعامة✓

I .قائمة التدقيق للعوده الطوعية

قبل العودة

:على العائد أن

ات التي يطلب من السلطات الأللمانيه بتزويده بالمستمسك✓
بت قد يكون اي مستمسك يث)قد يحتاجها في وقت الحق 

بأي ان هذا العائد كان مهاجرا  في المانيا او يثبت شموله
(.نوع من المساعدات فور العودة

قم بجمع المعلومات التي تخص الوصول الى المطار ✓
عراق ال طبيعة التعقيدات للوضع الألمني في ال. والرحلة

ير في تسمح لقانون محدد وخريطه للنقل النها قابله للتغ
النظام في اي مطار من ,اضافة الى ذلك .اي وقت

الطرق ضمن .مطارات العراق يختلف قليال عن االخر
اق اقليم كردستان العراق مفتوحه مقارنة بجنوب العر
.ألمنيولكن الطرق في جنوب العراق تتغير مع الوضع ال

راق هو قد عاد إلى الع\احضار وثيقة اثبات بأن العائد هي✓
ر بصورة عامه وثيقة سف, وكذلك جواز السفر والهوية

.صالحة للدخول مجددا  الى البلد

ى فنادق في أحد: أيجاد سكن مؤقت، على سبيل المثال✓
ر المدن أو البقاء مع األسرة أو األقارب حتى يتم العثو

.على إقامة دائمية
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واألدويةالطبيالعالج2.

:واألطباءالطبيةالمرافق

(المستشفىشارعدهوك،)آزاديمستشفى•
مدينةالمركز,السليمانية)الطبمدينةالطبية،مركزالخدمة•

.(محمودالملكشارع,
البصرة،)التعليميمستشفىالطبية،مركزالخدمة•

.(البرادعية
.(كويهشارعأربيل،)رزكاريمستشفى•
باب,الرصافة,بغداد)الطبمدينةالطبية،مركزالخدمة•

.(المعظم
.(الناصرية)الحبوبيمستشفى•

:الدخولإجراءات
فقا  و.للتشخيصالطبيةالعيادةيزوراناوالالمريضعلى

اوأخرىعيادةألىاحالتهميتمسوفهي/هوللتشخيص
.االمرلزماذامتخصصةمستشفى

:وتكاليفهالألدويةتوافر
معظمفيالطبيةاإلمداداتمننوعينعلىالحصوليمكن
يكونالتيالحكوميةالعياداتأوالمستشفيات:العراقفيالمدن
ألسعاراولكناألوقاتمعظممتوفرفيوغيرقليال  فيهاالدواء

اءالدوحيثالخاصةوالعياداتالمستشفياتأما.منخفضة
جالعالكلفةذلك،مع.جيدةنوعيةوذاتاألوقاتمعظمالمتاح
العديداللخمنالطبيةالخدماتتكاليفتحديديتم.جدا  مرتفعة

.واإلقامةوالجنسالعمرمثلالعواملمن

معلومات عامة. 1

النظام الصحي العراقي موجود في القطاع الخاص والقطاع
وبصفة عامة، الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص . العام

.أفضل في الجودة ولكنها أغلى في السعر
بأستطاعة جميع العراقيين الوصول الى نظام الرعاية 

وجد تأمين ال ي.ال يتوفر نظام تأمين صحي عام في البلد,الصحية
ظمات العاملين في الشركات الخاصة و المن. صحي في العراق

.من لديه حق الحصول على خطط التأمين الصحيفقط
اء بسعر المستشفيات والعيادات العامة متوفرللكل وتوفر الدو

أقل مقارنة بالقطاع الخاص ومع ذلك ، ليس كل الخدمات 
نظام الرعاية علىللوصول. الصحية متاحة في القطاع العام

.ةالصحية على العائد ان يكون بحوزتة هوية االحوال المدني

:الفوائد
.  لصحيةال يغطي التأمين الصحي التكاليف الطبية و الخدمات ا
قطاع القطاع العام يوفر الخدمات الطبية بسعر أقل مقارنة بال

.الخاص

:التكاليف
ال . يضالتكاليف الطبية تختلف اعتمادا  على تشخيص المر

خدمات القطاع العام يوفر ال. يغطي التأمين الصحي أي نفقات
.الطبية بسعر أقل مقارنة بالقطاع الخاص
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II .الرعاية الصحية

للعائدينالوصول:الصحيةالرعايةنظام

:المتطلباتوالتأهيل
والعياداتتشفياتالمستتقاضى.متوفرغيرالصحيالتأميننظامألنالصحيةالرعايةأنظمةإلىالوصولالعراقيينالمواطنينجميعبأستطاعة

الخدماتجميعتتوفرال,ذلكومع,الخاصبالقطاعمقارنةأقلبأسعاراألدويةوتوفرالطبيةالفحوصاتإلجراءللغايةقليلةمبالغالعامة
.واألدويةالطبيالفحصحيثمنالعامالقطاعفيالصحية

:التسجيلإجراءات
.مستشفىأوطبيةعيادةأيفيوالتسجيلالعراقيةهويتهإلىببساطةالعائديحتاج

:المطلوبةالمستندات
كلفيتقديمهاالوالدينلىعيجبللوالدينمحددةنشرةإعطاءسيتم،التطعيميتلقونالذينللرضعبالنسبة.للتسجيلمطلوبةالعراقيةالهويةفقط
.الوالدينوالهويةالرضيعميالدشهادةفيالمقدمةالمعلوماتعلىبناء  النشرةإصداريتم؛المستشفىفيهايزورونمرة



البطالةحالفيالمساعدة.3

العامالقطاعفيالبطالهمساعداتعنعامةمعلومات
:الخاص/او

وربأجالعماللمساعدةبرنامجعلىالعراقيةالحكومةوافقت
,ولكن.العملعنوالعاطليناليومفيواحددوالرعنتقل

أيتقديمالبرنامجبوسعيعدلم,للبالدالحاليالوضعوبسبب
.العملعنللعاطلينشهريدعم

:والتكاليفالفوائد

.المحليالمستوىعلىالبطالةمساعدةتدفعالالدولة

المهنيوالتدريبللتعليمأخرىفرص.4

تجابةللألسمهنيتدريببرنامجالعراقيةالحكومةوضعتلقد
الماهرةغيرالعاملةوالقوى,المرتفعةالبطالةلتحديات

إلىالبرنامجهذايهدف.الناشئالخاصالقطاعوأحتياجات
مراكزخاللمنالعراقفيالعاملةالقوىمهاراتتحسين
عللوضنظرا  .التوظيفومراكزوالتقنيالمهنيالتدريب
توفرعندمتاحةالتدريبيةالدوراتهذه,البالدفيالحالي
هناك.ةنشطغيرالبرامج،حاليا  .فقطماليُصْندوق/األموال
.تدريبيةدوراتتقدمأخرىخاصةمراكزوجودأيضا
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III .سوق العمل و التوظيف

عامةمعلومات1.

العاملةللقوىالمحركةالقوةهوالعامالقطاعكان،عامبشكل
ببهاسالتياألزماتبسبب,ولكن.الماضيةالسنواتمدىعلى

وضععلىملحوظتأثيرهنالكالميزانية،فيوالنقص(داعش)
ماادرا  نالحاليالوقتفي.والخاصالعامالقطاعينفيالسوق
ضتأنخف.الميزانيةتخفيضاتبسببالعامالقطاعيوظف
القطاعفيعملفرصتوجد.بأخرىأوبطريقةالعملفرص
.داعشأزماتقبلكانكماقويغيريزالالولكن,الخاص
,الشهرفيدوالر2500إلى200بينالراوتبتتراوح
٪14.8منيقربماالبطالةمعدل.والتعليمالمهاراتحسب
Tradingلوفقا Economics.

العملفرصإليجادالمساعدة/طرق.2

فيتوظيفمراكزاالجتماعيةوالشؤونالعملوزارةتوفر
للعملالعامةالمديريةفيمتوفرةالمراكزهذه.المدنمعظم

االتووكالويبمواقعمنالعديدهناك.االجتماعيةوالتأمينات
:يليماهذهوتشمل.بشعبيةتحظىالتيالتوظيف

•http://erbilmanpower.com/
•http://www.mselect.iq/
•http://www.aweza.co/jobs/
•http://unjobs.org/duty_stations/iraq
•http://jobs.foras-iq.ta3mal.com/ar/
•http://www.ncciraq.org/en/
•https://www.bayt.com/ar/iraq/jobs

للعائدينالوصول:بالبطالةالخاصةالمساعدة

:المتطلباتوالتأهيل

القطاعياجاتواحتالماهرةغيرالعاملةوالقوىالمرتفعةالبطالةلتحدياتلألستجابةمهنيتدريببرنامجالعراقيةالحكومةوضعت
.للبلدالحالياألقتصاديللوضعنضرا  نَِشطا  يعدلمالبرنامج,ولكن.الناشئالخاص

:التسجيلإجراءات

العملفرص)ةالمتاحالمساعدةعلىوالحصولللتسجيلالألجتماعيةوالشؤونالعمللـوزارةتابعمكتبأقربزيارةللعائدينيمكن
االجتماعيةوالشؤونالعمللـوزارةاإللكترونيالموقععبرإماالتسجيليمكنهم,لبغدادبالنسبة.(التدريبأو

(http //176.241.89.196 7777 .مكاتبهمأحدبزيارةأو(/

:المطلوبةالمستندات
علىإضافيةائقووثالتموينيةوبطاقة,الهويةبطاقةوتقديم,والعملاالجتماعيةالشؤونوزارةمكتبفيالتسجيلالعائدعلىيجب
.(تدريبأووظيفة)عليهاالحصولفييرغبالتيالمساعدةأساس



المساعدة في أيجاد سكن/ طرق. 2

ثور ال يوجد أي وكاالت عامة يمكن للعائدين االتصال بها للع
.حياءولكن الوكاالت العقارية الخاصة متاحة في األ. على سكن

المنح االجتماعية للسكن. 3

ت إذا ما تقدم قروضا  للمواطنين لبناء بيالحكومه العراقيه عادة
وهذا البرنامج 2م 100كان المواطن يملك أرضا  ال تقل عن 

قدم هناك بعض البنوك الخاصة التي ت.حاليا   قيد األنتظار
.القروض لبناء منزل

معلومات عامة1.

الموقع وميزات المنزل أو,سعر اإليجار يعتمد على الحجم 
عادة ما يكون سعر المنازل خارج مركز المدينة أقل . الشقة

200من تبدأ تكاليف اإليجار في العراق. مقارنة بوسط المدينة
شراء (. 2018سنة )دوالر أمريكي لبيت بغرفتين 600إلى 

وقع، المنازل أو األراضي أيضا يتوقف إلى حد كبير على الم
في حين ازداد الطلب . وحجم وخصائص األرض أو المنزل

فة التكل. تضاءل الطلب على شراء األراضي, على اإليجار 
:التقريبية للخدمات العامة في العراق في شهرواحد

IQD7,000الغاز •
IQD25,000-10المياه •
IQD40,000-30الكهرباء العام •
IQD 60,000-40المولدات الخاصة في األحياء •

رتهالسيطالخاضعةالمناطقوتحريرداعشعلىالحرببعد
وهذا.ةاألصليأماكنهمإلىبالعودةمتزايدبشكلالنازحونبدأ,

ومن.اإليجاررسومسعرفيطفيفانخفاضإلىيؤديبدوره
غيرالرجالعلىعموما  الصعبمنأنهبالذكرالجدير

يمافأسهلاإلجراءات.العراقفيمنازلاستئجارالمتزوجين
.األستوديوشققأوبالشققيتعلق
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IV .السكن



:الفوائد

عميتناسبالقدمختلفهأجتماعيةرعايةنظامالعراقلدى
دمتق.األوروبيةالبلدانفيالألجتماعيالضمانتعريف
لتعليمامثلالمواطنينلجميعاألساسيةالخدماتبعضالحكومة
فيالصحيةوالرعايةاألساسيةالغذائيةوالموادالمجاني

فيالمتاحةالخدماتأنبالذكروالجدير.العامةالمستشفيات
  غيراألمنيالوضعبسببالجودةمنخفضةالعامالقطاع
.البالدفيالمستقر

:التكاليف

التيهالصغيراالجوربعضعداللمقدمينتكاليفايتوجدال
.تالمستمسكاواستنساخاالستماراتملىءعنددفعهايتم

التقاعديةالمعاشاتنظام.2

فيلعاماالقطاعفييعملونالذيناألشخاصجميعتسجيليتم
.مةالحكوقبلمنتوظيفهمبمجردالتقاعديهالمعاشاتنظام
بعد63السنفيالتقاعدالعامالقطاعفيللموظفينيمكن
الحكوميينللموظفينيمكن،بغدادفي.عاما15خدمة

ساتهممؤسخدمواأنبعدالتقاعديةالمعاشاتنظاممناالستفادة
ا13لمدة المعاشراتبتحديديتم.عاما  55سنفيأوعام 
.األساسيوالمرتبالخدمةلسنةوفق ا

عامةمعلومات1.

فييا  تلقائومسجلوناألستفادةلهميحقالعراقمواطنيجميع
وتماعيةاالجبالرعايةيتمتعفالجميع,االجتماعيةالرعايةنظام
.لمواطنيناحقوقنفسلهمبلمختلفةبطريقةالعائدينتعاملال

الرعايةعلىللحصولمؤهلةتكونقدالتاليةالفئات
:االجتماعية

الخاصهاالحتياجاتوذويالمعاقيناألفراد•
(األراملذلكفيبما)الشهداءعائالت•
اليتامى•

دينار150.000مبلغالخاصةاألحتياجاتذوياألفراديتلقى
ةمجموعلديهافئةكل.للألشرافكمعاشالحكومةمنعراقي

قبولميت,المعاييرهذهعلىواعتمادا  .المختلفةالمعاييرمن
لتصأنيجب،المثالسبيلعلى.رفضهاأوفرديةحالة
.مخصصاتعلىللحصولللتأهل٪70إلىالشخصإعاقة
تختلف.اقةاإلعلنوعتبعا  تختلفالمقابلفيالمئويةالنسبة
.أخرىإلىبلديةمناالجتماعيةوالرعايةالمساعدةأنظمة

:الفوائد

دفوائايهنالكليس,التقاعديالمعاشاستالمهيالفائده
.متوقعهاخرى

:التكاليف

األجوربعضعداللمقدمينتكاليفايتكاليفتوجدال
ساخواستناالستماراتملىءعنددفعهايتمالتيالصغيره

.المستمسكات
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V .(1/2)الرعاية األجتماعية

للعائدينالوصول:األجتماعيةالرعاية

:المتطلباتوالتأهيل
(راملاألذلكفيبما)الشهداءوأسر،اإلعاقةذوياألشخاص:االجتماعيةالرعايةعلىللحصولمؤهلةتكونقدالتاليةالفئات
المثالسبيللىع.رفضهاأوفرديةحالةقبوليتم,المعاييرهذهعلىواعتمادا  .المختلفةالمعاييرمنمجموعةلديهافئةكل.واأليتام

.اإلعاقةعلنوتبعا  تختلفالمقابلفيالمئويةالنسبة.مخصصاتعلىللحصولللتأهل٪70إلىالشخصإعاقةتصلأنيجب,

:التسجيلإجراءات
.والموافقةراجعةللمتخضعالحاالتجميع.المطلوبةالمستنداتجميعتقديمبعداألجتماعيةوالشؤونالعملوزارةفيالتسجيليتم

:التسجيلوثائق
الجتماعيةاوالشؤونالعملوزارةتطلبسوف.غذائيةتموينيةوبطاقةعراقيةهويةبطاقةعامبشكلالمطلوبةالوثائقتتضمن
.المتقدمفئةحسبوثائق



ةالخاصاإلحتياجاتوذويالمستضعفيناألشخاص.3

،هداءالشعائلة،المسنون،األيتامهمالمستضعفوناألفراد

المجموعاتدعميتم.اإلعاقاتذويواألشخاصاألرامل

قديمتبعدمخصصتلقيخاللمنالحكومةقبلمنالضعيفة

المجموعاتإحدىإلىتنتميأنهاتثبتالتيالمستندات

نعتختلفوشروطمستمسكاتتتطلبفئهكل.المذكورة

.االخرى

االحتياجاتوذويالمستضعفينلالشخاصالمساعدات

:الخاصه

شكلفيالمساعدةتلقيالضعيفةللمجموعاتيمكن

غيرمنظماتبالقائمةتتوفر،ذلكإلىباإلضافة.ُمَخصَّصات

المجموعاتتساعدأنيمكنالتيوالمنظماتالحكومية

.الضعيفة
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V . (2/2)الرعاية األجتماعية

للعائدينالوصول:التقاعديةالمعاشاتنظام

:المتطلباتوالتأهيل
.عاما15خدمةبعد63السنفيالتقاعدالعامالقطاعفيللموظفينيمكن.الحكوميالتقاعدنظاميدخلونالعامالقطاعفيالموظفينجميع

:التسجيلإجراءات
مستمرهالالمراجعةوعليهم.المعلوماتهويةمعالتقاعديهالمعاشاتدائرةالىالعملمكانمنالرسميهالتقاعدمستمسكاتجميعجلبعليهم
.اخرىمستمسكاتطلبحالفيالتعليماتمنمزيدإعطاءويتمالموافقهيتمحتى

:التسجيلوثائق
.بهايعملكانالتيالمديريةصادرعنواْستِمارةالهويةمثلالشخصيةالوثائق

Insert Photo here

Credit: Raber Y. Aziz/IOM Iraq/2017 



واألجورالقروض,التكاليف.2

ليستوالرواتبالقروض.مجاني(الحكومي)العامالتعليم
ارسللمدبالنسبهأما.مجانيالعامالتعليمأنبما,ضروريه
.ألخرمكانمنتختلفأجورهافأنالخاصةوالجامعات

وأسرأليتاملتخفيضاتالخاصالتعليممؤسساتبعضتوفرقد
علىيعتمدهذاولكنعالية؛درجاتمعوالطالبالشهداء
.وقواعدهاالمؤسسة

منهاوالتحققاألجنبيةالشهاداتأعتماد.3

يجبف,المضيفالبلدفيدرسواقدالعائدينأطفالكانإذا
:التعليمنظامفيللتسجيلالتاليةللألجراءاتالخضوععليهم
البلدفيحضروهاالتيالمدرسةمنشهادةإحضار,أوال  

فيةالعراقيالسفارةقبلمنالشهادةمنتأكديجب.المضيف
ادلةمعالطالبعلى.الخارجيةالشؤونوزارةو,المضيفالبلد

العالي،موالتعليالتربيةوزارةخاللمنرسميا  الثانويةشهادة
يعادلماالشهاداتتتلقىسوفبالمقابل.االمتحاناتمديريةفي

قديمتيجبذلك،إلىباإلضافة.العراقفيالبكالوريادرجة
التأشيرةمعلوماتذلكفيبما)السفرجوازمننسخة

أختباراتتتطلبالخاصةالمدارس.(االمرلزمإذاواإلقامة،
.إضافيةوإجراءات
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عامةمعلومات1.

مرحلةال،الكرديةالمنطقةفي.السادسةسنفيالمدرسةتبدأ
ثالثضمنتتالثانويةالمرحلةسنوات،تسعةتتضمناالبتدائيه
،العراقوجنوبوسطفي.سنواتأربعوالكلية،,سنوات
الثانويةالمرحلةأماسنوات،ستةتتضمناالبتدائيةالمرحلة
ةوالدراسالمتوسطةالدراسةمنلكلسنواتثالثتتضمن
.سنواتأربعتتضمنوالكلية.الثانوية

VI .النظام التعليمي

للعائدينبالنسبةوخاصةوالتسجيل،الوصولإجراءات:التعليميالنظام

:التاليالنحوعلىهيالمدارسفيللتسجيلالالزمةالوثائق

والوالدينللطفلالشخصيةالبطاقةمننسخة-
الغذائيةالتموينيةالبطاقة-
صور-

لبلدافيالعراقيةالسفارةقبلمنالشهادةمنتأكدفيجب،شهاداتعلىوحصلالخارجفيدرسقدالطالب/الطفلكانإذا
.رسميا  والمعادلةالخارجيةالشؤونووزارةالمضيف

العمر المستوى التعليمي

0-3 حضانة اطفال/العناية باألطفال

3-5 روضة األطفال

المرحلة االبتدائية

6-12 الدراسة األبتدائية

المرحلة الثانوية

13-15 الدراسة المتوسطة

16-18 الخ.. ..التدريب المهني ,الدراسة الثانوية 

التعليم العالي

19من  الخ..الجامعة,الكلية



للدخلالمدرةاألنشطةفيللبدءدعم.3

القروضتقدمالتيالمؤسسات

(Bright Future Institution)مؤسسة المستقبل المشرق 

دوالر أمريكي مع 10,000دوالر إلى 500يقدم القرض من 
.شهرا12هي فترة السداد%. 9سعر فائدة 

، أربيل)بجوار بنك ديداوان,(زانياري : العنوان
 6497 984 750(0)964+:الهاتف

Althiqaبنك الثقة  Bank 

دوالر 5000دوالر إلى 500يقدم هذه المؤسسة قروضا  من 
.12%شهرا ومعدل الفائدة بنسبة 12أمريكي لمدة 

(بجوارمطعم فاروق)متر 60شارع : العنوان
1290 253 66 (0) 964+:الهاتف

CHF International -Vitas Iraq 

منزل يقدم قروضا  لبدء األعمال التجارية ، من أجل تحسين ال
.والألحتياجات الخاصة

964+:الهاتف 7717 909192
info@vitasiraq.com:األلكترونيالبريد

Insert Photo here

Credit: Raber Y. Aziz/IOM Iraq/2016 
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VII .الدعم المحدد للعائدين

برامج المساعدة في إعادة اإلدماج. 1

برنامج العودة الطوعية (المنظمة الدولية للهجرة•
(وإعادة اإلدماج

•ETTCالمركز األوروبي للتكنولوجيا والتدريب
(المحليين عن العمليوفر التدريب للعائدين والباحثين)

الدعم المادي واإلداري.2

ية هناك بعض المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخير
.التي تقدم المساعدة لألشخاص المحتاجين

•CHF International -Vitas 
•GROFIN Iraq



غير الحكومية,الدولية ,المنظمات اإلنسانية 

IOM

Baghdad-Al-Karkh, Karadat Maryam
Erbil-Gulan Street off Baharka street
Tel.: 0750 386 3506 - 0771 853 8875
Email: iomiraq@iom.int
Internet: http://iomiraq.net/

UNHCR

Internet: http://www.unhcr.org/iraq.html

UNICEF

International Zone UNAMI compound
Email: baghdad@unicef.org 
Internet: https://www.unicef.org/iraq/

WFP

International Zone UNAMI compound
Tel.: 9647809150950, +9647809156198
Email: cristina.graziani@wfp.org
Internet: http://www1.wfp.org/countries/iraq

Relief International

Email: info@ri.org 
Internet: https://www.ri.org/reach/middle-east/iraq

Norwegian Refugee Council (NRC)

Tel.: +964 770 462 0875
Internet: https://www.nrc.no/countries/middle-east/iraq/

Save the Children – Iraq

Email: supportercare@savechildren.org 
internet: https://iraq.savethechildren.net/

International Rescue Committee

Email: advocacy@Rescue.org
Internet: http://www.rescue.org/iraq

Islamic Relief

Email: irw@irworldwide.org 
internet: http://www.islamic-relief.org/category/where-we-
work/iraq/

World Health Organization (WHO)

Internet: http://www.iraqfoundation.org/

Qandil

E-mail: erbilfc@qandil.org
Internet: http://www.qandil.org/

ACTED

Internet: http://www.acted.org/en/iraq
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VIII. (  1/4)معلومات االتصال وروابط مفيدة

ETTC

Erbil- Newroz
Baghdad – Resafa – philistine street 
Phone: 0750 727 9095-0750 331 7001

Alamal Assosciation

Baghdad - Resafa – Karada -Dakhel - Watheq street.
Tel.:  0790 191 9285
Internet: http://www.iraqi-alamal.org/ 

Yazda Organization (Global Yazidi Organization)

Dahuk- Malta, Sozdar Road, Behind Aland Motel
Tel.: 062 762 4434 - 0750 419 0169
Internet: www.yazda.org
E-mail: info@yazda.org

Jiyan Foundation for Human Rights offers 

psychosocial services

Tel.: +964 750 7375111
Internet: https://www.jiyan-foundation.org

Sarah Center for Psychosocial  services

Address: Basra city center, Hay ALKafa’at

CDO (CIVIL DEPELOPMENT ORGANIZATION)

Sulaimani :Parki Azadi- Near Amna Suraka Musiam -92 
Khak SD
Tel.: 07702414041 -0533206703
Email: www.cdo-iraq.org
Internet: madaniatcdo@yahoo.com

mailto:iomiraq@iom.int
http://iomiraq.net/
http://www.unhcr.org/iraq.html
https://www.unicef.org/iraq/
https://www.ri.org/reach/middle-east/iraq
https://www.nrc.no/countries/middle-east/iraq/
https://iraq.savethechildren.net/


السلطات المحلية المعنية 
(مكاتب التوظيف، والتأمينات الصحية، والتأمينات التقاعدية، الخ)

MoLSA

Erbil- close to city center
Baghdad - Resafa - Al-Wazerya - Near to Al-Nedaa Masjed

Vocational training center - MOLSA 

Basra - Hayania - Hay Alhussein
Thi Qar - Nassrieh - Hay Shumokh
Phone: +964 7703199900 - +964 7901917921

Central employment department, Basra 

Governorate

Basra, Basra city, Basra governorate.

Email: basrajobscv@gmail.com 
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VIII. (  2/4)معلومات االتصال وروابط مفيدة

الخدمات التي تساعد في البحث عن الوظائف، واإلسكان 

Alkhadamat office for Employment 

Address : Baghdad – Karadah Karij
Almasbah street – Near TBI bank
Tel.: 0790 135 6484

Alranin Office for Employment 

Address : Baghdad – Resafa – Baghdad aljidia
Near AlNumaan Restuarant
Tel.: 07733370293
Email: alraneen.com@gmail.com

Rabar Real Estate

Address: Vetal city
Tel:0096475007504410106

ErbilMANPower

Tel: 07701449000

Al-Saraf Office 

Baghdad, Resafa,Baladyat
Tel: 07715458572

Hikmat Nizarki Estate Bureau

Dahuk-Shele St., in front of Yasmeen hotel
Tel: +964 750 458 4293

Azhy Real-estate

Sulaimani, Bakrajo Taza, Sub district, beside Bakrajo Taza 
School
Tel: 07701596868

AL-Rubayee real estate

Basra, Shat Ala-Arab, AL-Jazira , main road
Tel.: 07709003100

mailto:alraneen.com@gmail.com


المرافق الطبية 

East Emergency Hospital 

Ebril Near Rizgary Hospital Alyarmook hospital

Address Baghdad – Karkh – Alyarmook main street
Near Medicine college 

Par Hospital (private)

Erbil-60 m near to Medya Diagnostic Center 
Tel: 0662107001

Ibn Alnafis Hospital 

Baghdad – Resafa – Alsadoon street
Near alsadoon park

Maternity Hospital (governmental)

Erbil-Shorsh
Tel: 07503262486

Arvin Medical Complex

Address : Duhok, Malta, Opposite to Karzan oil station
Tel.: 0750 796 3474
Internet: www.facebook.com/arvinclinics

ALHABBOUBI Hospital 

Address Thi Qar, Nassrieh
ALHUSSEIN ALT’ALEME Hospital

Address Line : ALMuthana, Simawa
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VIII . (3/4)معلومات االتصال وروابط مفيدة



For further information please visit the information portal on 

voluntary return and reintegration ReturningfromGermany: 

https://www.returningfromgermany.de/en/countries/iraq

(مثل المنظمات غير الحكومية للنساء واألطفال ، إقراض القروض الصغيرة)جهات االتصال األخرى 

H.O.W.A

Sulaimani
Tel.: 07701918070
Email: naska_mahamad@yahoo.com

Sabat

Sulaimani
Tel.: 07701459036
Email: sabat_sh@yahoo.com

Asuda

Tel.: 0533183149

Internet: www.asuda.krd

WEO

Erbil- Marshimoni St. Ankawa, Erbil, Iraq
Tel.:+964 7501950183
Internet: https://weoiraq.org/
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VIII  . (4/4)معلومات االتصال وروابط مفيدة

https://www.returningfromgermany.de/en/countries/iraq
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