صحيفة الوقائع الخاصة بالبلد

العراق
٢٠١٩
رابر عزيز /المنظمة الدولية للهجرة في العراق٢٠١٩ /

إخالء مسؤولية
قامت المنظمة الدولية للهجرة بجمع المعلومات بعناية فائقة وتوفيرها على أكمل وجه .وبالرغم من ذلك ،المنظمة
ليست مسؤولة عن مدى صحة ودقة هذه المعلومات .وعالوة على ذلك ،المنظمة الدولية للهجرة غير مسؤولة
عن أي مخرجات أو نتائج يتم الحصول عليها من خالل المعلومات المقدمة من قِبلها.

Place Country
Flag here
أوال .قائمة التدقيق الخاصة بالعودة الطوعية

 .١قبل العودة
 ٢بعد العودة

ثانيا .نظام الرعاية الصحية

 .١معلومات عامة
 .٢توفيرالعالجات الطبية والدواء

ثالثا .سوق العمالة والتوظيف

 .١معلومات عامة
 .٢طرق /المساعدة للعثور على فرصة عمل
 .٣المساعدات المتعلقة بالبطالة
.٤توفير المزيد من الدورات التعليمية والتدريبية

رابعا .السكن

 .١معلومات عامة
 .٢طرق  /المساعدة للعثور على سكن
 .٣توفير المنح االجتماعية لدعم السكن

خامسا .نظام الرعاية االجتماعية

 .١معلومات عامة
 .٢نظام التقاعد
 .٣المجموعات الضعيفة

سادسا .النظام التعليمي

 .١معلومات عامة
 .٢الكلفة والقروض والمنح الدراسية
 .٣تصديق وتوثيق الشهادات األجنبية

سابعا .الدعم الملموس المقدم للعائدين

 .١برامج المساعدات لدعم إعادة اإلدماج
 .٢توفير الدعم المالي واإلداري
 .٣دعم البرامج الخاصة ببدء األنشطة المدرة للدخل
 .٤تقديم االستشارات االفتراضية

ثامنا .معلومات االتصال وبعض المواقع االلكترونية المفيدة

 .١المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات اإلنسانية
 .٢السلطات المحلية ذات الصلة
 .٣معلومات االتصال الخاصة بخدمات المساعدة في البحث عن وظائف ،سكن...وإلخ.
 .٤المرافق الطبية
 .٥جهات االتصال األخرى
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة بوابة المعلومات الخاصة بالعودة الطوعية وإعادة إدماج العائدين من ألمانيا:
https://www.returningfromgermany.de/en/countries/iraq

أوال .قائمة التدقيق الخاصة بالعودة الطوعية

Insert Photo here
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قبل العودة

بعد العودة

يتوجب على العائدين

يتوجب على العائدين

✓

طلب بعض الوثائق من السلطات األلمانية التي تثبت بأن
الشخص العائد كان مهاجرا في ألمانيا أو وثيقة تثبت أن له
الحق في الحصول على أي نوع من المساعدات عند العودة.

✓

الحصول على المعلومات الالزمة بشأن الوصول إلى المطار
والرحلة التالية ،ألن اإلجراءات الخاصة بالمطارات في
العراق قد تكون مختلفة من مطار إلى آخر .لكن من الممكن
الوصول إلى كل الطرق في العراق ألنها متصلة من الجزء
الشمالي ،إلى الجزء األوسط والجنوبي من البلد .وبالرغم من
التطورات الملحوظة فيما يتعلق بالوضع األمني في العراق
التي عززت خدمات النقل بين المدن العراقية ،لكن ال تزال
هناك نقاط تفتيش على طول بعض الطرق المعينة.

✓

✓

✓

التسجيل مع السلطات ذات الصلة ،وتجديد بطاقات الهوية
الشخصية والوثائق المذكورة أدناه في حال فقدها .هناك بعض
العائدين الذين يفضلون تسجيل أسمائهم في مديرية النزوح
والهجرة حتى يحصلوا على المساعدات التي قد توفرها
الحكومة في المستقبل.

✓

الحصول على الوثائق التالية بعد العودة:

بطاقة الهوية الوطنية
بطاقة اإلقامة العائلية
بطاقة التموين الغذائي
رخصة القيادة

إحضار الوثيقة الخاصة بقرار العودة إلى العراق باإلضافة إلى
جواز السفر وبطاقة الهوية الشخصية ،ووثائق سفر سارية
المفعول للعودة إلى البلد.

✓

البحث عن مكان لإلقامة بصورة مؤقتة ،على سبيل المثال
اإلقامة في الفنادق المتواجدة في المدينة أو اإلقامة مع العائلة
أو األقارب حتى يتم العثور على محل إقامة دائمة.

بعد أن يتم تجديد الوثائق والهويات الشخصية ،سيسجل العائد
تلقائيًا للحصول على اللقاح والخدمات اإلجتماعية .ينطبق هذا
أيضًا على األطفال وخدمات رعاية األطفال.

✓

زيارة وزارة العمل والشؤون االجتماعية إذا كان هناك طلب
للحصول على خدمة إجتماعية معينة .ويشمل ذلك العائدين
الذين يسكنون مع أشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة أو
أشخاص عاطلين عن العمل.

✓

تسجيل األطفال في المدارس الخاصة أو العامة.

ثانيا .نظام الرعاية الصحية
 .١معلومات عامة

 .٢توفير العالجات الطبية والدواء

يتكون النظام الصحي في العراق من قطاعات مقدمة للخدمات
الصحية وهي القطاع العام والقطاع الخاص .بشكل عام ،قد تكون
الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص أفضل من حيث الجودة مع
أوقات إنتظار أقل ،ولكن الكلفة أعلى .أما المستشفيات والعيادات
العامة فقد تتقاضى الحد األدنى من كلفة الفحوصات الطبية ،وتوفر
األدوية بكلفة أقل مقارنة بالقطاع الخاص ،لكن القطاع العام ال يوفر
جميع الخدمات الصحية ،وقد تكون أوقات االنتظار طويلة وخاصة
في المدن الكبرى أو بالنسبة لبعض التخصصات الطبية المعينة .فقد
تمت إعادة تأهيل معظم البنى التحتية الصحية مع تعزيز توافر
الخدمات ،بالرغم من أن البنى التحتية في المناطق المحررة مؤخرا،
ما تزال متضررة .حيث يعد إصالح البنية التحتية الصحية وترميمها
مع عودة األطباء والممرضات لممارسة عملهم ،أمرا هاما ً لتعزيز
جودة الرعاية الصحية.

المرافق الطبية واألطباء:

يمكن لجميع المواطنين العراقيين الوصول إلى أنظمة الرعاية
الصحية ،بما فيهم العائدين الذين فقط يحتاجون إلى بطاقة الهوية
الوطنية ليتمكنوا من الوصول إلى أنظمة الرعاية الصحية .وبما أن
نظام التأمين الصحي العام غير متوفر في البالد ،فقد يكون لدى
بعض الشركات والمؤسسات خطط خاصة للتأمين الصحي ،يتم
توفيرها للموظفين وقد يشمل عوائلهم أيضا.

المميزات:
التأمين الصحي ال يغطي التكاليف الطبية والخدمات الصحية أو أي
مصاريف أخرى .حيث يوفر القطاع العام خدمات طبية منخفضة
الكلفة مقارنة بالقطاع الخاص.

•

الخدمات الطبية المركزية ،مدينة الطب ( -بغداد  ،الرصافة،
باب المعظم)

•

مستشفى اليرموك التعليمي ( -بغداد  ،الكرخ  ،شارع يرموك
الرئيسي)

•

مستشفى الكاظمية ( -بغداد ،الكاظمية)

•

مستشفى رزكاري التعليمي ( -أربيل ،طريق كويسنجق)

•

مستشفى آزادي التعليمي ( -دهوك ،طريق نَخوشخانا)

•

الخدمات الطبية المركزية  ،مدينة الطب ( -وسط مدينة
السليمانية ،شارع مالك محمود)

•

الخدمات الطبية المركزية ( - ،البصرة ،برادع)

•

مستشفى الحبوبي التعليمي ( -الناصرية)

اإلجراءات الخاصة بدخول المستشفى:
أوالً ،يجب على المريض زيارة عيادة طبية للتشخيص ،وبنا ًء على
التشخيص ،سيتم إحالته إلى عيادات أخرى أو مستشفيات خاصة إذا
لزم األمر.

توافر األدوية وكلفتها:
يتم تحديد كلفة الخدمات الطبية وفقا ً للعديد من العوامل مثل سن
المريض والجنس واإلقامة .كما تختلف تكاليف األدوية بحسب
التشخيص .فعادة ما تعاني المستشفيات أو العيادات الحكومية من
نقص في األدوية ،على الرغم من أنه ينبغي أن يكون الدواء متا ًحا
باستمرار وبكلفة منخفضة.

نظام الرعاية الصحية :الوصول للعائدين
األهلية والمتطلبات:

يمكن لجميع المواطنين العراقيين الوصول إلى أنظمة الرعاية الصحية ألن نظام التأمين الصحي العام غير متوفر في البلد .تتقاضى المستشفيات
والعيادات العامة مبالغ أقل إلجراء الفحوصات الطبية وتوفير األدوية مقارنة بالقطاع الخاص ،لكن القطاع العام ال يوفر جميع الخدمات الصحية
مثل الفحوصات الطبية المختلفة واألدوية ،بسبب تأثير النزاع على البنى التحتية الصحية.

اإلجراءات الخاصة بالتسجيل:

يحتاج العائد إلى هويته العراقية ،ومن ثم يتم تسجيله في أي عيادة طبية أو مستشفى.

الوثائق المطلوبة:

فقط الهوية العراقية مطلوبة للتسجيل .بالنسبة للرضع الذين يتلقون التطعيم ،سيتم تقديم منشور وقائمة محددة للوالدين الذين يجب عليهم تقديمها
في كل مرة يزورون فيها المستشفى .تصدر النشرة بنا ًء على المعلومات المقدمة في شهادة ميالد الطفل والهويات الشخصية للوالدين.

ثالثا .سوق العمل والتوظيف
 .١معلومات عامة
كبيرا للعمالة في السنوات
بشكل عام ،كان القطاع العام
مصدرا ً
ً
السابقة بسبب الطبيعة المستقرة والمنتظمة للوظائف والمزايا
الحكومية ،بما في ذلك رواتب التقاعد .كما أتاحت الزيادات األخيرة
في أسعار النفط للحكومة فرصة لالستثمار في تنمية القطاع الخاص
ودعم المجاالت الواعدة مثل الزراعة والبناء .كما ساعدت التطورات
األمنية في العراق أيضًا في زيادة االستثمار الخاص ،بما في ذلك
مجمعات التسوق والتعليم الخاص والبناء ،حيث شهدت المناطق
المحررة بشكل خاص المزيد من االستثمارات والوظائف الخاصة
التي يتم خلقها في بعض المجاالت مثل السياحة واألماكن الترفيهية
والتسوق .ووفقا ً للمهارات والخبرة والتعليم ،تتراوح األجور بين
 ٢,٥٠٠ – ٢٠٠دوالر أمريكي شهريًا .أما معدل البطالة يصل إلى
نسبة  ،٪١٤وفقا لالقتصاد التجاري.

 .٢طرق /المساعدة للعثور على فرصة عمل
توفر وزارة العمل والشؤون االجتماعية مراكز التوظيف داخل
المديرية العامة للعمل والتأمينات االجتماعية في معظم المدن .هناك
العديد من المواقع اإللكترونية ووكاالت التوظيف الشائعة .وتشمل
هذه ما يلي:
• http://jobs.foras-iq.ta3mal.com/
• http://www.ncciraq.org/en/

http://www.aweza.co/jobs/
http://unjobs.org/duty_stations/iraq
https://www.bayt.com/ar/iraq/jobs
https://www.hawa.jobs.
https://kodojobs.com
https://www.ses-iraq.com/
https://iraq.tanqeeb.com/
http://erbilmanpower.com/
http://www.mselect.iq/

•
•
•
•
•
•
•
•
•

 .٣المساعدات المتعلقة بالبطالة
معلومات عامة عن مساعدات البطالة العامة و  /أو الخاصة:
وافقت الحكومة العراقية على برنامج خاص لمساعدة العمال الذين
يعملون بأجور منخفضة تقل عن دوالر واحد في اليوم ،والعاطلين
عن العمل .ال تدفع الدولة المساعدات الخاصة بالبطالة على المستوى
الوطني.

 .٤توفير المزيد من الدورات التعليمية والتدريبية
تقدم وزارة التعليم في العراق وإقليم كردستان التعليم التحضيري
المهني من خالل برامج مدتها ثالث سنوات من خالل المدارس
ً
مركزا إضافيًا للتدريب في وزارة
والمعاهد المهنية .يوجد هناك ٣٨
العمل والشؤون االجتماعية للتعليم المستمر .تتوفر التدريبات
المتخصصة أيضًا من خالل مختلف الوزارات والهيئات التنظيمية.
حيث تقدم مجالس السياحة في كل من العراق وإقليم كردستان أيضًا
الدورات التدريبية للسياحة والضيافة ،بينما تدير وزارة االتصاالت
المعهد العالي لالتصاالت والبريد .كما تدير كل من وزارة الزراعة
ً
مركزا للتدريب
ووزارة النقل مراكز تدريبية أيضًا ،بما في ذلك ٧٨
الزراعي.

المساعدات المتعلقة بالبطالة :الوصول للعائدين
األهلية والمتطلبات:
طورت الحكومة العراقية برنامج تدريبي مهني والذي اليزال فعاالً ،لمواجهة تحديات البطالة المرتفعة والقوة العاملة غير الماهرة واإلحتياجات
المستجدة للقطاع الخاص.

اإلجراءات الخاصة بالتسجيل:
يمكن للعائدين زيارة أقرب مكتب لوزارة العمل والشؤون االجتماعية للتسجيل والحصول على المساعدات المتاحة (فرصة عمل أو دورة
تدريبية).

الوثائق المطلوبة للتسجيل:
يجب على العائد أن يسجل في مكتب وزارة العمل والشؤون االجتماعية وأن يقدم بطاقة الهوية الشخصية وبطاقة التموين الغذائي وبعض الوثائق
اإلضافية بنا ًء على نوعية المساعدات التي يريد الحصول عليها (المساعدات الخاصة بالتوظيف أو التدريب).

رابعا .السكن
 .١معلومات عامة

 .٢طرق  /المساعدة للعثور على سكن

يعتمد سعر اإليجار على موقع وحجم وميزات المنزل أو الشقة .سعر
المنازل خارج وسط المدينة عادة ما يكون أقل من تلك القريبة منها.
دوالرا أمريكيًا
تبدأ تكاليف اإليجار في العراق من  ٢٠٠إلى ٧٥٠
ً
لمنازل بغرفتي نوم (خالل عام  .)٢٠١٩وفي حين زيادة الطلب على
اإليجار ،إال أن الطلب على األراضي قد تضاءل .فيما يلي ،الكلفة
التقريبية للمرافق التالية في العراق شهريا:

ال توجد وكاالت عامة يمكن للعائدين االتصال بها للعثور على سكن.
بدالً من ذلك ،تتوفر وكاالت العقارات الخاصة في معظم األحياء
والمدن.

• غاز ( ٨,٠٠٠دينار عراقي)
• المياه ( ٢٥,٠٠٠ – ١٠,٠٠٠دينار عراقي)
• الكهرباء العامة ( ٥٠,٠٠٠ – ٣٠,٠٠٠دينار عراقي)
• خاص أو مولدات كهربائية ( ٨٠,٠٠٠ – ٤٠,٠٠٠دينار
عراقي)

بعد الحرب على الدولة اإلسالمية في العراق والشام (داعش)
وتحرير المناطق الخاضعة لسيطرتها ،عاد النازحون بشكل متزايد
إلى أماكنهم األصلية .وهذا بدوره أدى إلى انخفاض طفيف في سعر
رسوم اإليجار .والجدير بالذكر أنه في العراق عمو ًما ،يصعب على
الرجال غير المتزوجين استئجار منازل .تعتبر اإلجراءات المتعلقة
بالشقق أو شقق االستوديو أكثر مرونة.

 .٣توفير المنح اإلجتماعية لدعم السكن
عادة ما تقدم الحكومة العراقية القروض الخاصة باإلسكان للمواطنين
شريطة امتالك أراضي ال تقل مساحتها عن  ١٠٠متر مربع .حيث
تعتمد القروض على معايير األهلية للمواطنين ،والقدرة على سداد
القرض .ففي الوقت الحالي ،برنامج المنح اإلجتماعية لدعم السكن
معلقا ً في أقليم كردستان .لكن هناك بعض البنوك العامة والخاصة
التي تقدم القروض لبناء المنازل ،ومن بينها:
•

مصرف الرشيد.

•

مصرف الرافدين.

•

المصرف العقاري العراقي.

•

المصرف الوطني العراقي.

•

المصرف االسالمي العراقي.

Insert Photo here
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خامسا .نظام الرعاية اإلجتماعية ()٢/١
 .١معلومات عامة
تقدم الحكومة بعض الخدمات األساسية لجميع األفراد في المجتمع
مثل التعليم المجاني والمواد الغذائية األساسية والرعاية الصحية في
المستشفيات العامة .حيث تختلف أحيانًا أنظمة المساعدات والرعاية
اإلجتماعية بحسب اختالف البلديات والمحافظات .هناك أنظمة
رعاية إجتماعية مختلفة في العراق والذي قد ال يتناسب مع التعريف
الشائع الذي يتم استخدامه في الدول األوروبية .يحق لجميع
المواطنين في العراق النظر في نظام الرعاية االجتماعية تلقائيًا،
بغض النظر عن العرق أو الدين .حيث يتم معاملة العائدين بنفس
الطريقة ولهم نفس الحقوق التي يتمتع بها جميع المواطنين .قد تكون
الفئات التالية مؤهلة للحصول على الرعاية االجتماعية:
•

األفراد من ذوي اإلحتياجات الخاصة

•

أسر الشهداء (بما في ذلك األرامل)

•

األيتام

كل فئة لديها مجموعة من المعايير المختلفة .وبنا ًء على هذه
المعايير ،يتم قبول أو رفض حالة فردية .حيث تحصل الفئات
الضعيفة من ذوي اإلحتياجات الخاصة الذين يتأهلون ويتناسبون مع
المعايير المطلوبة على مبلغ قدره  ١٥٠ألف دينار عراقي من
الحكومة كمعاشات إشرافية.
على سبيل المثال ،يجب أن تصل إعاقة الشخص إلى  ٪٧٠حتى
يتأهل للحصول على اإلعانات .فالنسبة المئوية بدورها تختلف تبعا
لنوع اإلعاقة .باإلضافة إلى أن أنظمة المساعدات والرعاية
اإلجتماعية تختلف من بلدية إلى أخرى.

الكلفة:
ال تترتب أي تكاليف على المستفيد باستثناء بعض الرسوم البسيطة.

نظام الرعاية االجتماعية :الوصول للعائدين
األهلية والمتطلبات:
قد تكون الفئات التالية مؤهلة للحصول على الرعاية اإلجتماعية :األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة ،أسر الشهداء (بما في ذلك األرامل)
واأليتام .كل فئة لديها مجموعة من المعايير المختلفة .وبنا ًء على هذه المعايير ،يتم قبول أو رفض أي حالة فردية.

اإلجراءات الخاصة بالتسجيل:
يتم التسجيل في مكتب وزارة العمل والشؤون االجتماعية بعد تقديم جميع الوثائق المطلوبة .تخضع الحاالت للمراجعة والموافقة.

الوثائق المطلوبة للتسجيل:
بشكل عام ،تشمل بطاقة الهوية العراقية وبطاقة التموين الغذائي ،لكن في بعض األحيان قد تطلب وزارة العمل والشؤون االجتماعية وثائق ثبوتية
إضافية ،اذا كان الطلب المقدم مشكوكا ً في أمره.

2. Pension System

 .٢نظام التقاعد
يشمل نظام التقاعد كافة العاملين في القطاع العام الذين تم توظيفهم
من قبل الحكومة .حيث يمكن للموظفين الذين خدموا لمدة  ٢٥عا ًما
التقاعد في سن  .٦٥ففي بغداد ،يمكن للموظفين الحكوميين االستفادة
من نظام التقاعد بعد خدمة مؤسساتهم لمدة  ٢٥عا ًما أو  ١٥عا ًما (في
حالة المرض) أو في سن  ٥٥عا ًما .يتم تحديد راتب التقاعد حسب
سنين الخدمة والراتب األساسي .قد يتلقى بعض الموظفين في القطاع
الخاص راتبا تقاعديا بإدارة صاحب العمل.
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المميزات:
سيتم استالم الرواتب فقط بدون أي فوائد أخرى.

الكلفة:
ال تترتب أي تكاليف على المستفيد باستثناء بعض الرسوم البسيطة.

خامسا .نظام الرعاية اإلجتماعية ()٢/٢
نظام التقاعد :الوصول للعائدين
األهلية والمتطلبات:
يشمل نظام التقاعد الحكومي كافة العاملين في القطاع العام .حيث يمكن للموظفين الذين خدموا لمدة  ٢٥عا ًما أو  ١٥عا ًما في حالة المرض،
التقاعد في سن  ٦٥عا ًما.

اإلجراءات الخاصة بالتسجيل:
يتوجب على الموظفين إحضار وثيقة التقاعد الرسمية من المؤسسة التي خدموا فيها إلى مكتب التقاعد ،بما في ذلك بطاقة الهوية الشخصية .ومن
ثم عليهم متابعة إجراءات القضية حتى تتم الموافقة عليها مع إعطاء المزيد من اإلرشادات.

الوثائق المطلوبة للتسجيل:
الوثائق الشخصية مثل بطاقة الهوية الشخصية واإلستمارة الصادرة عن المديرية التي كان يعمل بها.

 .٣الفئات الضعيفة

مساعدة الفئات الضعيفة:

تعتبر مجموعة األيتام والمسنين وعوائل الشهداء واألرامل
واألشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة من ضمن الفئات الضعيفة.
حيث يتم دعم هذه المجموعة من قبل الحكومة من خالل الحصول
على بعض المخصصات بعد تقديم الوثائق التي تثبت إنتمائهم إلى
واحدة من المجموعات المذكورة أعاله ،مع الوثائق التي تثبت بأن
معايير األهلية تنطبق عليهم .بعدها ستتخذ الحكومة القرار وتقوم
بصرف المدفوعات للشخص المؤهل.

قد تتلقى المجموعات أو األفراد الضعفاء المساعدة على شكل
مخصصات .باإلضافة إلى ذلك ،هناك قائمة تتضمن مجموعة من
المنظمات غير الحكومية والمنظمات األخرى التي يمكنها تقديم
المساعدة للفئات الضعيفة.

Insert Photo here

رابر عزيز /المنظمة الدولية للهجرة في العراق ٢٠١٧ /
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سادسا .النظام التعليمي
 .١معلومات عامة

يلتحق األطفال بالمدارس في سن السادسة .بالنسبة للنظام الدراسي
في العراق ،تستمر المرحلة االبتدائية ستة أعوام ،والمتوسطة ثالثة
أعوام والمرحلة االعدادية أيضًا ثالثة أعوام ،ومرحلة الدراسة
الجامعية تستمر لمدة أربعة أعوام.
العمر

المستوى التعليمي
مراكز رعاية األطفال  /الحضانة

٣ -٠

رياض األطفال

٥-٣
المرحلة االبتدائية

المدرسة االبتدائية

 .٣توثيق وتصديق الشهادات األجنبية
إذا كان األطفال العائدين من الخارج قد درسوا في البلد المضيف،

١٢ - ٦
المرحلة الثانوية

المرحلة المتوسطة

١٥ - ١٣

المرحلة االعدادية

١٨ - ١٦
مرحلة التعليم العالي

المعاهد والجامعات

هناك بعض المؤسسات التعليمية الخاصة التي تقدم خصم
ضا
لأليتام وعوائل الشهداء والطالب المجتهدين ،ولكن هذا أي ً
يعتمد على المؤسسة وقوانينها .يمكن للعائدين االتصال
بالمؤسسة التي يختارونها ومناقشة خيارات الدفع معهم.

من ١٩

 .٢الكلفة والقروض والمنح الدراسية
التعليم العام في البلد مجاني وال حاجة إلى القروض أو المنح
الدراسية .أما بالنسبة للمدارس والجامعات الخاصة ،تختلف الرسوم
الدراسية من مؤسسة إلى أخرى.

فعليهم الخضوع لإلجراءات التالية للتسجيل في النظام التعليمي:
أوالً ،يتعين عليهم إحضار الشهادة من المدرسة التي التحقوا بها في
البلد المضيف ،ويجب أن يتم تصديقها واعتمادها من قبل السفارة

العراقية في البلد المضيف ووزارة التعليم  /وزارة التعليم العالي
ووزارة الشؤون الخارجية .كما يجب على الطالب المحتملين،
معادلة شهادة الثانوية العامة رسميا ً من خالل وزارة التعليم العالي،
مديرية االمتحانات .سوف يحصل المتقدمون على ما يعادل درجة
البكالوريا .باإلضافة إلى ذلك ،يجب على المتقدمين تقديم نسخة من
جواز سفرهم (بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالتأشيرة واإلقامة ،إذا
لزم األمر) .بالنسبة للمدارس الخاصة قد تطلب اختبارات وإجراءات

إضافية.

أطفال نازحون من الموصل  -رابر عزيز  /المنظمة الدولية للهجرة في العراق ٢٠١٦ /

النظام التعليمي :إجراءات الوصول والتسجيل للعائدين
يتعين على الشخص العائد تقديم الوثائق التالية إلى المؤسسة التي يرغبون التسجيل فيها:
•
•
•

بطاقة الهوية الشخصية لكل من الطفل ووالديه
بطاقة التموين الغذائي
صور شخصية

إذا كان الطفل  /الطالب قد درس في الخارج وحصل على شهادات دراسية من تلك البلد ،فيجب أن يتم تصديق الشهادات من قِبل
السفارة العراقية في البلد المضيف ووزارة الشؤون الخارجية ومعادلتها رسميا ً.
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سابعا .الدعم الملموس المقدم للعائدين
 .١برامج المساعدات لدعم إعادة اإلدماج

مصرف الثقة

• المنظمة الدولية للهجرة  -برنامج مساعدات العودة الطوعية
وإعادة اإلدماج.
• المركز األوروبي للتكنولوجيا والتدريب (يوفر دورات تدريبية
للعائدين والباحثين عن عمل).

العنوان :طريق  ٦٠متر (بجانب مطعم فاروق) ،هاتف:
+٩٦٤٦٦٢٥٣١٢٩٠

 .٢توفير الدعم المالي واإلداري

منظمة التنمية الدولية والمساعدات اإلنسانية ()CHF

هناك بعض المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية التي تقدم
المساعدات إلى المحتاجين:
• منظمة التنمية الدولية والمساعدات اإلنسانية ())CHF
• المؤسسة المالية الخاصة للتنمية في العراق ()GROFIN
• اللجنة الدولية للصليب األحمر – العراق

 .٣دعم البرامج الخاصة ببدء األنشطة المدرة للدخل
المؤسسات التي تقدم القروض:
مؤسسة المستقبل المشرق
تقدم هذه المؤسسة قروضًا تتراوح ما بين  ٥٠٠إلى  ١٠,٠٠٠دوالر
أمريكي بمعدل فائدة  .٪٧فترة السداد تكون خالل سنة واحدة فقط.
العنوان :زانياري (بجانب بنك ديدوان) ،أربيل،
هاتف+٩٦٤٧٥٠٩٨٤٦٤٩٧ :

تقدم هذه المؤسسة قروضًا تتراوح ما بين  ٥٠٠إلى  ٥,٠٠٠دوالر
شهرا وبمعدل فائدة .٪١٢
أمريكي ،على ان يتم سداد المبلغ خالل ١٢
ً

يقدم قروضًا لبدء أعمال تجارية ،من أجل التحسينات المنزلية واإلحتياجات
الخاصة.
هاتف+٩٦٤٧٧١٧٩٠٩١٩٢ :
البريد اإللكترونيinfo@vitasiraq.com :

 .٤تقديم االستشارات االفتراضية
تحدث إلى أصدقاء المنظمة الدولية للهجرة!

يقدم مشروع االستشارات االفتراضية ،االستشارات الخاصة بالعودة
الطوعية وإعادة اإلدماج للمهاجرين في ألمانيا ،من خالل وسائل
االتصاالت عبر اإلنترنت ،لتسع بلدان من بلدان األصل .يتم تقديم
االستشارة باللغة األم للمهاجر ،من خالل تطبيق واتس أو سكايب أو
فايبر .من الممكن تقديم المشورة خالل ساعات العمل المحددة أو
ترتيب موعدا محددا.
االستشارات االفتراضية هي دائ ًما مجهولة الهوية وفردية ومحايدة.
يمكن للمهاجرين الذين يريدون العودة إلى العراق االتصال مباشرة
بموظفي المنظمة الدولية للهجرة في بغداد أو أربيل أو البصرة عبر
تطبيق واتس آب أو سكايب أو فايبر ،لتلقي المعلومات الفردية حول
فرص إعادة اإلدماج الخاصة بكل بلد.

Insert Photo here

مخيم البصرة  -رابر عزيز  /المنظمة الدولية للهجرة في العراق ٢٠١٨ /
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ثامنا .معلومات االتصال وبعض المواقع المفيدة ()٤/١
المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات اإلنسانية
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المنظمة الدولية للهجرة
العنوان :بغداد  -الكرخ ،كرادة مريم
العنوان :أربيل  -شارع جوالن متفرع من شارع بحركة
هاتف+٩٦٤٧٧١٨٥٣٨٨٧٥ - +٩٦٤٧٥٠٣٨٦٣٥٠٦ :
الموقع االلكترونيhttp://iomiraq.net/ :
البريد االلكترونيiomiraq@iom.int :

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ()UNHCR
الموقع االلكترونيhttp://www.unhcr.org/iraq.html :

صندوق األمم المتحدة الدولي للحاالت الطارئة لألطفال ()UNICEF
العنوان :المنطقة الدولية  -مجمع يونامي
البريد اإللكترونيbaghdad@unicef.org :
الموقع االلكترونيhttps://www.unicef.org/iraq/ :

برنامج األغذية العالمي ()WFP
العنوان :المنطقة الدولية  -مجمع يونامي
هاتف+٩٦٤٧٨٠٩١٥٦١٩٨ - +٩٦٤٧٨٠٩١٥٠٩٥٠ :
البريد اإللكترونيcristina.graziani@wfp.org :
الموقع االلكترونيhttp://www1.wfp.org/countries/iraq :

منظمة اإلغاثة الدولية
البريد اإللكترونيinfo@ri.org :
الموقع االلكترونيhttps://www.ri.org/reach/middle- :
east/iraq

المجلس النرويجي لالجئين ()NRC
هاتف+٩٦٤٧٧٠٤٦٢٠٨٧٥ :
الموقع االلكترونيhttps://www.nrc.no/countries/middle- :
east/iraq

منظمة إنقاذ األطفال  -العراق
البريد اإللكترونيsupportercare@savechildren.org :
الموقع االلكترونيhttps://iraq.savethechildren.net/ :

لجنة اإلنقاذ الدولية
البريد اإللكترونيadvocacy@Rescue.org :
الموقع االلكترونيhttp://www.rescue.org/iraq :

منظمة اإلغاثة اإلسالمية
البريد اإللكترونيirw@irworldwide.org :
الموقع االلكترونيhttp://www.islamic- :
relief.org/category/where-we-work/iraq/

منظمة الصحة العالمية ()WHO
الموقع االلكترونيhttp://www.iraqfoundation.org/ :

قنديل
الموقع االلكترونيhttp://www.acted.org/en/iraq :

أكتد
الموقع االلكترونيhttp://www.qandil.org/ :

منظمة يزدا (المنظمة العالمية لاليزيديين)
العنوان :دهوك  -مالطا ،طريق سوزدار ،خلف أالند موتيل
هاتف+٠٦٢٧٦٢٤٤٣٤ - +٩٦٤٧٥٠٤١٩٠١٦٩ :
الموقع االلكترونيwww.yazda.org :
البريد اإللكترونيinfo@yazda.org :

مؤسسة جيان لحقوق اإلنسان لتقديم الخدمات النفسية واالجتماعية
هاتف+٩٦٤٧٥٠٧٣٧٥١١١ :
الموقع االلكترونيhttps://www.jiyan-foundation.org :

المركز األوروبي للتكنولوجيا والتدريب
العنوان :أربيل  -نوروز
العنوان :بغداد  -الرصافة  -شارع فلسطين
هاتف+٩٦٤٧٥٠٣٣١٧٠٠١ - +٩٦٤٧٥٠٧٢٧٩٠٩٥ :
مركز سارة للخدمات النفسية واالجتماعية
العنوان :البصرة  -وسط المدينة ،حي الكفاءات

جمعية األمل
العنوان :بغداد  -الرصافة  -الكرادة  -الداخل  -شارع واثق
هاتف+٩٦٤٧٩٠١٩١٩٢٨٥ :
االموقع االلكترونيhttp://www.iraqi-alamal.org/ :
منظمة التنمية المدنية )(CDO
العنوان :السليمانية  -باركي آزادي  ،بالقرب من آمنة سوراك  ٩٢ ،شارع
خاك
هاتف+٠٥٣٣٢٠٦٧٠٣ - +٩٦٤٧٧٠٢٤١٤٠٤١ :
الموقع االلكترونيmadaniatcdo@yahoo.com :
البريد االلكترونيwww.cdo-iraq.org :

ثامنا .معلومات االتصال وبعض المواقع المفيدة ()٤/٢
السلطات المحلية ذات الصلة (مكاتب التوظيف ،التأمين الصحي  /معاشات التقاعد وإلخ)
وزارة العمل والشؤون االجتماعية ()MoLSA
العنوان :أربيل  -بالقرب من وسط المدينة
العنوان :بغداد  -الرصافة  -الوزيرية  -بالقرب من مسجد النداء

مركز التدريب المهني  -وزارة العمل والشؤون االجتماعية ()MoLSA
البصرة  -الحيانية  -حي الحسين
ذي قار  -ناصرية  -حي شموخ
هاتف+٩٦٤٧٩٠١٩١٧٩٢١ - +٩٦٤٧٧٠٣١٩٩٩٠٠ :

إدارة التوظيف المركزية ،محافظة البصرة
البصرة ،مدينة البصرة ،محافظة البصرة
البريد االلكترونيbasrajobscv@gmail.com :

معلومات االتصال الخاصة بخدمات المساعدة في البحث عن وظائف ،سكن...وإلخ
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مكتب الخدمات للتوظيف
العنوان :بغداد  -كرادة خارج ،شارع المسبح ،بالقرب من المصرف التجاري
العراقي
هاتف+٩٦٤٧٩٠١٣٥٦٤٨٤ :

مكتب الرنين للتوظيف
العنوان :بغداد  -الرصافة ،بغداد الجديدة ،بالقرب من مطعم النعمان
هاتف+٩٦٤٧٧٣٣٣٧٠٢٩٣ :
البريد اإللكترونيalraneen.com@gmail.com :

رابر للعقارات
العنوان :مدينة أربيل  -فيتال
هاتف+٩٦٤٧٧٠١٤٤٩٠٠٠ :

أربيل مان باور
هاتف+٩٦٤٧٧٠١٤٤٩٠٠٠ :

مكتب الصرف
العنوان :بغداد  -الرصافة ،البلديات
هاتف+٩٦٤٧٧١٥٤٥٨٥٧٢ :

مكتب حكمت نزاركي العقاري
العنوان :دهوك  -شارع شيل ،مقابل فندق الياسمين
هاتف+٩٦٤٧٥٠٤٥٨٤٢٩٣ :

ئازي للعقارات
العنوان :السليمانية  -بكرجو تازه ،الحي الفرع ،بجانب مدرسة بكرجو تازه
هاتف+٩٦٤٧٧٠١٥٩٦٨٦٨ :

الربيعي للعقارات
العنوان :البصرة  -شط العرب ،الجزيرة ،الطريق الرئيسي
هاتف+٩٦٤٧٧٠٩٠٠٣١٠٠ :

ثامنا .معلومات االتصال وبعض المواقع المفيدة ()٤/٣
المرافق الطبية
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مدينة الطب (مدينة بغداد الطبية)
العنوان - :بغداد  ،الرصافة ،باب المعظم

مستشفى اليرموك
العنوان :بغداد  -الكرخ ،شارع اليرموك الرئيسي ،بالقرب من ميدان قحطان

مستشفى بار (خاص)
العنوان :أربيل – ٦٠م ،بالقرب من مركز ميديا التشخيصي
هاتف٠٦٦٢١٠٧٠٠١ :

مستشفى ابن النفيس
العنوان :بغداد  -الرصافة ،شارع السعدون ،بالقرب من حديقة السعدون

مستشفى الوالدة (الحكومي)
العنوان :أربيل  -شورش
هاتف+٩٦٤٧٥٠٣٢٦٢٤٨٦ :

مجمع ارفين الطبي
العنوان :دهوك  -مالطا ،مقابل محطة نفط كارزان
هاتف+٩٦٤٧٥٠٧٩٦٣٤٧٤ :
الموقع االلکترونيwww.facebook.com/arvinclinics :

مستشفى الحبوبي
العنوان :ذي قار  -الناصرية

مستشفى الحسين التعليمي
العنوان :المثنى  -السماوة

مستشفى القديس رافائيل
العنوان :بغداد ،الرصافة ،الكرادة ،متفرع من شارع أبو نواس
هاتف+٩٦٤٧٧١١١١٩٢٨٠ :

مدينة فاروق الطبية
العنوان :السليمانية  ،طريق الملك محمود الدائري
هاتف+٩٦٤٧٧٠٩٠٠٠٠٠٠ :

مستشفى الحبوبي
العنوان :ذي قار  -الناصرية

الحسين
العنوان :المثنى

ثامنا .معلومات االتصال وبعض المواقع المفيدة ()٤/٤
جهات اتصال أخرى (مثل المنظمات غير الحكومية للنساء واألطفال ،والقروض الصغيرة)
H.O.W.A
العنوان :السليمانية
هاتف+٩٦٤٧٧٠١٩١٨٠٧٠ :
البريد اإللكترونيnaska_mahamad@yahoo.com :

منظمة تمكين المرأة ()WEO
العنوان :أربيل  -شارع مارشيموني عنكاوا

هاتف+٩٦٤٧٥٠١٩٥٠١٨٣ :
الموقع االلکترونيhttps://weoiraq.org/ :

آسودا
هاتف٠٥٣٣١٨٣١٤٩ :
الموقع االلکترونيwww.asuda.krd :
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لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة بوابة المعلومات الخاصة بالعودة الطوعية وإعادة إدماج العائدين من ألمانيا:
https://www.returningfromgermany.de/en/countries/iraq

