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معلومات عامة عن الرعاية الصحية
 يتكون النظام الصحي في العراق من مرافق
 القطاعين العام والخاص. بشكل عام، قد تكون
 الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص ذات
 جودة أفضل مع فترات انتظار أقصر ولكنها
 قد تكون أكثر تكلفة. تتقاضى المستشفيات
ًا أقل للفحوصات  والعيادات العامة رسوم
 الطبية واألدوية مقارنة بالقطاع الخاص، ومع
 ذلك، فإن الخدمات الصحية المتاحة محدودة،
 وقد تكون فترات االنتظار طويلة، خاصة في
 المدن الكبرى أو لبعض التخصصات. على
 الرغم من إعادة تأهيل معظم البنى التحتية،
 وتعزيز توافر الخدمات، لكن ال تزال البنى
ًا متضررة.  التحتية  في المناطق المحررة مؤخر
 تعتمد جودة الرعاية على إعادة تأهيل البنية
 التحتية الصحية وإستعادتها، وعودة األطباء
.والممرضات
 يتمتع جميع المواطنين العراقيين بإمكانية
 الوصول إلى نظام الرعاية الصحية. نظام
 التأمين الصحي العام غير متوفر في
 الدولة، لكن قد يكون لدى بعض الشركات
 والمؤسسات برامج تأمين صحي خاصة يتم
 توفيرها للموظفين وربما عائالتهم. بالنسبة
 للعائدين، يمكنهم الحصول على خدمات
 الرعاية الصحية إذا كان بحوزتهم بطاقة هوية
 .وطنية

توافر المرافق الطبية واألطباء
 يمكن العثور على العديد من المرافق الطبية
 في العراق، مثل الدائرة الطبية المركزية،
 مدينة الطب في بغداد وموقعها على
 شاطئ شرق دجلة في منطقة باب المعظم.
 مستشفى اليرموك التعليمي في بغداد
 على جانب الكرخ في شارع يرموك الرئيسي
 ومستشفى الكاظمية في بغداد في
 الكاظمية. مستشفى رزگاري التعليمي في
 أربيل/ طريق كويسنجق؛ مستشفى آزادي
 التعليمي في دهوك/ طريق نخوشخانه؛
 الدائرة الطبية المركزية، المدينة الطبية
 بوسط مدينة السليمانية في شارع مالك
 محمود؛ الدائرة الطبية المركزية في

إذن الدخول إلى المرافق الطبية
ً، يجب على المريض زيارة العيادة  أوال
ً على  لتشخيص حالته الصحية. بناء
 التشخيص، سيتم تحويله إلى عيادات أخرى
 أو مستشفيات خاصة، إذا لزم األمر. يجب
 إحضار بطاقة الهوية الوطنية عند التسجيل
 الستكمال خطوات التسجيل في النظام
الصحي
.
توافر األدوية وتكاليفها
 يتم تحديد التكاليف الخاصة بالخدمات
 الطبية من خالل العديد من العوامل مثل
 العمر والجنس واإلقامة. تختلف تكاليف
 الدواء حسب تشخيص حالة المريض. في
 المستشفيات أو العيادات التي تديرها
 الحكومة، هناك خطر حدوث نقص في
 األدوية على الرغم من وجوب توفرها بتكلفة
.منخفضة

 إمكانية وصول العائدين
: يمكن لجميع  األهلية والمتطلبات:  
إلى الوصول  العراقيين   المواطنين 
نظام ألن  الصحية،  رعاية  ال  أنظمة 
متوفر. غير  العام  الصحي  تأمين   ال
والعيادات المستشفيات   تتقاضى 
ا أقل للفحوصات الطبية  العامة رسوًم
القطاع الخاص؛ ومع  واألدوية مقارنة ب
المتاحة الصحية  الخدمات  فإن   ذلك، 
 محدودة. قد يكون للصراع في العراق

بنية التحتية الصحية أثير على ال .ت
 إجراءات التسجيل: يحتاج العائدون إلى
للتسجيل الوطنية  هويتهم   إحضار 

.في أي عيادة طبية أو مستشفى
العراقية الهوية  المطلوبة:  ائق   الوث
للرضع النسبة  ب للتسجيل.   مطلوبة 
 الذين يتلقون التطعيم، سيتم إعطاء
اء ي ألول مراجعة  وقائمة  محدد   كتيب 
الكتيب إحضار  يجب  حيث   األمور، 
فيها يزورون  مرة  كل  في   والقائمة 
الكتيب إصدار  يتم   المستشفى. 
في الواردة  المعلومات  على  اًء  ن  ب
 شهادة ميالد الرضيع وبطاقات الهوية

اء األمور ي .الوطنية ألول
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البحث عن عمل
االجتماعية والشؤون  العمل  وزارة   توفر 
(MOLSA) مراكز خاصة للتوظيف في معظم 
الهيئة داخل  متوفرة  المراكز  هذه   المدن. 
تأمينات االجتماعية. هناك  العامة للعمل وال
ووكاالت اإللكترونية  المواقع  من   العديد 

:التوظيف التقليدية. وتشمل ما يلي

• http://erbilmanpower.com/
• http://www.mselect.iq/
• 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/

معلومات عامة عن سوق العمل
ا  بشكل عام، كان القطاع العام مصدًرا مهًم
بسبب السابقة  السنوات  في   للتوظيف 
للوظائف والمنتظمة  المستقرة   الطبيعة 
الرواتب ذلك  في  بما  الحكومية،  ا   والمزاي
 التقاعدية. كما أتاحت االرتفاعات األخيرة في
 أسعار النفط للحكومة فرصة لالستثمار في
 تنمية القطاع الخاص ودعم المجاالت الواعدة

اء ن ب زراعة وال .مثل ال
 كما سهلت التحسينات األمنية في العراق
 زيادة االستثمار الخاص، بما في ذلك في
اء، ن ب  مجمعات التسوق والتعليم الخاص وال
وجه على  المحررة  المناطق  شهدت   حيث 
الخاص االستثمار  من  المزيد   الخصوص 
 والوظائف التي يتم إنشاؤها في مجاالت
تتراوح  . والتسوق  ترفيه  وال السياحة   مثل 
دوالر  2,500 إلى   200 حوالي  من   األجور 
ا - ما يقرب من  250,000  إلى ًب  أمريكي تقري
ا، اعتماًدا على ار عراقي شهرًي  3,125,000 دين
 المهارات والتعليم. يبلغ معدل البطالة ما

ا القتصاديات المئة، وفًق  يقرب من 14 ب

General information on labour market
In general, the public sector has been a large 
source of employment in previous years due 
to the stable and regular nature of govern-
ment jobs and benefits, including pension 
salaries. Recent rises in oil prices have also 
offered the government a chance to invest 
in private sector development and support 
promising areas such as agriculture and 

construction.
Security improvements in Iraq have also 
facilitated increased private investment, 
including in shopping compounds, private 
education, and construction, with liberated 
areas in particular seeing more private invest-
ment and jobs being created in areas such as 
tourism, entertainment venues, and shop-
ping.  Wages range between 200 – 2500 
USD –approximately  250,000 – 3, 125,000 
IQD  per month, depending on skills and 
education. The unemployment rate is nearly 

14%, according to Trading Economics.

مساعدة البطالة
 وافقت الحكومة على برنامج خاص بمساعدة
 العمال الذين تقل أجورهم عن دوالر واحد –
اليوم، في  عراقي  ار  دين  1,500 حوالي   أي 
 والعاطلين عن العمل في العراق. ال تدفع
المستوى على  البطالة  مساعدات   الدولة 
العراقيين للمواطنين  يمكن   الوطني. 
ارة وزارة العمل والشؤون  التسجيل عن طريق زي

.االجتماعية

المزيد من التعليم والتدريب المهني
 يتم تقديم دورة التعليم التحضيري المهني
تربية والتعليم في العراق  من ِقبل وزارة ال
 وإقليم كوردستان كبرامج مدتها ثالث سنوات
 من خالل المدارس والمعاهد المهنية. هناك
العمل لوزارة  ابع  ت إضافي  تدريب  مركز   38 
 والشؤون االجتماعية لمواصلة التعليم. كما
 يتوفر التدريب المتخصص من خالل مختلف
تقدم كما  التنظيمية:  والهيئات   الوزارات 
 مجالس السياحة في كل من العراق وإقليم
 كوردستان التدريب على السياحة والضيافة،
 بينما تدير وزارة االتصاالت المعهد العالي
زراعة ال ا  وزارت تدير  كما  بريد.  وال  لالتصاالت 
ًزا  والنقل مراكز تدريبية، بما في ذلك 78 مرك

زراعي لتدريب ال .ل

 إمكانية وصول العائدين
الحكومة  األهلية والمتطلبات: طورت 
مهني تدريب  برنامج   العراقية 
 لإلستجابة لتحديات البطالة المرتفعة
ر الماهرة واحتياجات  والقوى العاملة غي
ال برنامج  ال الناشئ.  الخاص   القطاع 

.يزال نشطا
للعائدين يمكن  التسجيل:   إجراءات 
العمل لوزارة  ابع  ت مكتب  أقرب  ارة   زي
للتسجيل االجتماعية   والشؤون 
المتاحة المساعدات  عن   واالستعالم 

.((فرص عمل أو تدريب مهني
ائق المطلوبة: يجب على العائدين  الوث
العمل وزارة  مكتب  في   التسجيل 
هوية وتقديم  االجتماعية   والشؤون 
 وبطاقة تموينية ووثائق إضافية أخرى
يرغبون التي  المساعدة  على  اًء  ن  ب
 في الحصول عليها (وظيفة أو تدريب

.(مهني

العمل سوق  2 العمل سوق  2



األساسية الخدمات  بعض  الحكومة   تقدم 
المجاني التعليم  مثل  المواطنين   لجميع 
رعاية الصحية  والمواد الغذائية األساسية وال
 في المستشفيات العامة. تختلف أنظمة
عبر ا  اًن أحي االجتماعية  رعاية  وال  المساعدة 
بلديات والمحافظات المختلفة. لدى العراق  ال
 نظام رعاية اجتماعية مختلف قد ال يتناسب
 مع التعريف الشائع المستخدم في الدول
 األوروبية. يتمتع جميع المواطنين العراقيين
ا في نظام ًي  بحقوقهم ويتم اعتبارهم تلقائ
العرق النظر عن  رعاية االجتماعية، بغض   ال
على العائدين  مع  التعامل  يتم  الدين.   أو 
مثل الحقوق  بنفس  ويتمتعون  سواء   حد 
 جميع المواطنين اآلخرين. قد تكون الفئات
على االجتماعية،  لرعاية  ل مؤهلة  الية  ت  ال
 سبيل المثال: ذوي االحتياجات الخاصة - أسر

.الشهداء (بمن فيهم األرامل) واأليتام
لها أعاله  المذكورة  الفئات  من  فئة   كل 
ر المختلفة.  مجموعة خاصة بها من المعايي
 اعتماًدا على هذه المعايير، يتم قبول الحالة
 أو رفضها. األفراد الضعفاء من ذوي اإلعاقة
 الذين يعتبرون مؤهلين ويستوفون المعايير،
ار عراقي  يحصلون على مبلغ 150,000 دين
 من الحكومة كمعاش تقاعدي. على سبيل
 المثال، يجب أن يكون لدى الشخص مستوى
التأهل أجل  من  المئة  ب  70 بنسبة   إعاقة 
ا. النسبة  بدورها  والحصول على هذه المزاي

.تختلف حسب نوع اإلعاقة

البحث عن سكن
 ال توجد وكاالت عامة يمكن للعائدين االتصال
 بها للعثور على سكن. بينما تتواجد وكاالت
اء والمدن .العقارات الخاصة في معظم األحي

المنح االجتماعية لإلسكان
 تقدم الحكومة العراقية عادة قروضًا سكنية
 للمواطنين بشرط أن يمتلكوا أرضًا ال تقل
 مساحتها عن 100 متر مربع. تعتمد القروض
 على معايير األهلية للمواطنين وقدرتهم
ا ًي حال معلق  برنامج  ال القرض.  سداد   على 
عامة بنوك  هناك  كوردستان.  إقليم   في 
المساكن مثل: اء  ن ب ل  وخاصة تقدم قروضا 
رافدين، المصرف  مصرف الرشيد، مصرف ال
 العقاري العراقي، المصرف األهلي العراقي

.والمصرف الوطني االسالمي

معلومات عامة عن اإلسكان
وحجم موقع  على  اإليجار  سعر   يعتمد 
 وخصائص المنزل أو الشقة. عادة ما يكون
 سعر المنازل خارج وسط المدينة أقل مقارنة
ازل القريبة من وسطها. تبدأ تكاليف المن  ب
750 دوالر إلى   200 العراق من   اإليجار في 
937,500 إلى    250,000 حوالي   -  أمريكي 
ازل المكونة من حجرتين (في ار عراقي للمن  دين
 عام 2019). ازداد الطلب على اإليجارات، بينما
 تضاءل على شراء األراضي. التكلفة التقريبية
ا هي  للمرافق األساسية في العراق شهرًي
اه مي عراقي)،  ار  دين  8,000) غاز  يلي:   كما 
اء ار عراقي)، كهرب  )10,000 إلى 25,000  دين
ار عراقي)،  وطنية (30,000 إلى 50,000 دين
ائية (40,000 إلى  أما خاص أو مولدات كهرب

ار عراقي .(80,000 دين
 بعد تحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة
بشكل ا  داخلي نازحون  ال عاد  داعش،   تنظيم 
زايد إلى مواطنهم األصلية، وهذا بدوره  مت
 تسبب في انخفاض طفيف في سعر رسوم
يصعب العراق،  في  خاص  بشكل   اإليجار. 
 على العازبين استئجار منازل. عادة ما تكون
 إجراءات استئجار الشقق أو شقق االستوديو

ًدا .أقل تعقي

 إمكانية وصول العائدين

األهلية والمتطلبات 
لرعاية الية مؤهلة ل ت  قد تكون الفئات ال
اإلعاقة، ذوو  األشخاص   االجتماعية: 
األرامل) ذلك  (بما في  الشهداء   وأسر 
من مجموعة  لديها  فئة  كل   واأليتام. 
ر المختلفة. اعتماًدا على هذه  المعايي
.المعايير، يتم قبول الحالة أو رفضها

التسجيل يتم  التسجيل:   إجراءات 
والشؤون العمل  وزارة  مكاتب   في 
الوثائق جميع  تقديم  بعد   االجتماعية 
 المطلوبة. ثم تخضع الحاالت للمراجعة

.والموافقة

الوطنية الهوية  المطلوبة:  ائق   الوث
أخرى إضافية  ووثائق  الزواج   وعقد 

.تختلف من حالة إلى أخرى
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  إمكانية وصول العائدين

 األهلية والمتطلبات: جميع موظفي 
بنظام مشمولون  العام   القطاع 
لموظفي يمكن  الحكومي.   التقاعد 
،65 سن  في  التقاعد  العام   القطاع 
ا (في حالة  أو بعد قضاء 25 أو 15 عاًم

.(المرض

وثيقة إحضار  التسجيل:يجب   إجراءات 
 التقاعد الرسمية من المؤسسة التي
المعاشات مكتب  إلى  فيها   خدموا 
 التقاعدية، بما في ذلك بطاقة الهوية
عليهم يجب  ذلك،  بعد  بهم.   الخاصة 
الموافقة تتم  حتى  الحالة   متابعة 

.عليها وإعطاء المزيد من التعليمات

ائق الشخصية ائق المطلوبة: الوث  الوث
عن الصادرة  واالستمارة  الهوية   مثل 

.المديرية

نظام التقاعد
 يغطي نظام التقاعد جميع موظفي القطاع
الحكومة. قبل  من  تعيينهم  بمجرد   العام 
 يمكن للموظفين التقاعد في سن 65 بعد
بغداد، في  الخدمة.  في  سنة   25  قضاء 
من اإلستفادة  الحكومة  لموظفي   يمكن 
ا في  نظام التقاعد بعد قضاء 25 أو 15 عاًم
عند أو  المرض)  حاالت  (في   مؤسستهم 
ا. ويحدد معاش التقاعد حسب  بلوغهم 55 عاًم
راتب األساسي. قد يحصل  سنوات الخدمة وال
 بعض موظفي القطاع الخاص على معاش

.تقاعدي يديره صاحب العمل

الفئات الضعيفة
ار السن  تشمل الفئات الضعيفة األيتام وكب
اإلعاقة. وذوي  واألرامل  الشهداء   وأسر 
ِقبل من  الضعيفة  المجموعات  دعم   يتم 
 الحكومة من خالل عالوة، وذلك بعد تقديم
ائق التي تثبت أنهم ينتمون إلى إحدى  الوث
ر  المجموعات المذكورة أعاله واستيفاء معايي
تقديم مجموعة  كل  من  ُيطلب   األهلية. 
أهليتها ضمن هذه إلثبات  مختلفة   وثائق 
 المجموعة. ستقرر الحكومة من هو المؤهل

.وتقوم بصرف الدفعة



عن الصادرة  الشهادات  وتصديق   توثيق 
 الدول األجنبية

اء العائدين من الخارج يدرسون في ن  إذا كان أب
باع اإلجراءات بلد المضيف، فيجب عليهم ات  ال
أواًل، التعليم:  للتسجيل في نظام  ية  ال ت  ال
المدرسة من  شهادة  إحضار  عليهم   يجب 
ا، ًي ان بلد المضيف. ث  التي التحقوا بها في ال
 يجب أن تكون الشهادة موثقة ومصدقة من
بلد المضيف  ِقبل السفارة العراقية في ال
تربية والتعليم / وزارة التعليم العالي  ووزارة ال
 ووزارة الخارجية. يجب على الطالب المحتملين
العامة انوية  ث ال شهادة  على   الحصول 
 الرسمية من خالل وزارة التعليم العالي، إدارة
 االمتحانات. سيحصل المتقدمون على ما
ا. باإلضافة إلى ذلك، بكالوري  يعادل درجة ال
 يجب على المتقدمين تقديم نسخة من جواز
 سفرهم (بما في ذلك معلومات التأشيرة
المدارس تتطلب  األمر).  لزم  إذا   واإلقامة، 

ارات وإجراءات إضافية ب .الخاصة اخت

معلومات عامة عن التعليم
 يتكون نظام التعليم في العراق من أربعة
االبتدائية المرحلة  تعليمية:   مستويات 
 والتي تستمر لمدة ست سنوات، حيث يبدأ
 األطفال في هذه المرحلة في سن السادسة
المتوسطة والمرحلة  ا،  عاًم  12 سن   حتى 
 التي تستمر لمدة ثالث سنوات، لألطفال
ا،  الذين تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 15 عاًم
أيًضا تستمر  التي  االعدادية  المرحلة   ثم 
تتراوح الذين  لألطفال  سنوات  ثالث   لمدة 
ا. يبدأ التعليم  أعمارهم بين 16 إلى 18 عاًم
 العالي للدراسة في الكلية أو الجامعة في
النسبة لألطفال حديثي ا. أما ب  سن 19 عاًم
 الوالدة حتى سن الخامسة، فهناك مرحلتان
 لهذه األعمار: الحضانة (0-3 سنوات)، ورياض

.(األطفال (3-5 سنوات

التكلفة والقروض والرواتب
 التعليم العام في العراق مجاني وليس هناك
النسبة للمدارس ب أو رواتب.   حاجة لقروض 
 والجامعات الخاصة، تختلف الرسوم الدراسية
بعض تقدم  قد  أخرى.  إلى  مؤسسة   من 
 مؤسسات التعليم الخاص خصومات لأليتام
 وأسر الشهداء والطلبة ذوي الدرجات العالية،
 لكن هذا يعتمد على المؤسسة ولوائحها.
 يمكن للعائدين االتصال بالمؤسسة التي

ارات الدفع معهم ارونها لمناقشة خي .يخت

لتعليم  ا 5 لتعليم  ا 5

 إمكانية وصول العائدين

تربية ال وزارة  ارة  زي التسجيل:   إجراءات 
من والتحقق  للتقديم   والتعليم 

الشهادات
.

الشهادات المطلوبة:  ائق   الوث
الوطنية الهوية  وبطاقة   الدراسية 

.وبطاقة اإلقامة



General situation of children and infants

The Iraqi Constitution provides that any 
person, who is born to at least one Iraqi 
parent, is a citizen and can enjoy the 
rights offered by the government. In the 
absence of proof to the contrary, be 
considered to have been born therein. 
Acquisition of nationality from an Iraqi 
father, as well the right of acquisition of 
nationality from an Iraqi mother if the 
child is born in Iraq, or if born outside 
Iraq to a known non-Iraqi father who 
has another nationality. Birth certificates, 
Iraqi National IDs, Passports, certificate 
of birth issued by Iraqi government/
Embassies in foreign countries, marriage 
contract, etc.

Children in Iraq also have the right to 
have primary health care services and be 
able to access health facilities, free medi-
cation, immunization services, nutrition 
services, health and nutrition emergen-
cy. Among other based security support 
programs  with a focus on children secu-
rity support including rural areas, is the 
establishment of the Community Police 
program. Children can also benefit from 
the national programs of Iraq such as 
rights of anti-discrimination, protection 
programs, child trafficking, child labour, 
female genital mutilations, children of 
soldiers, displaced children. 

Education for children is free and com-
pulsory starting from the age of 6 up 
until the age of 12. In rural areas and 
with the limited number of schools 
there might be a lack of facilities and 
overcrowded classrooms.Furthermore, 
many private and international schools 
are prevalent in the Iraqi cities for ( 
Primary, Secondary) education with 
ranged fees from 800 $ – 1200 $, and 

an option of studying international cur-
riculums. Children with disabilities have 
special classrooms in a limited number of 
national schools in Iraq, parents usually 
resort to local private training centers 
for special education paying fees up to 
USD 300.

(Non-) governmental actors dealing 
with children’s well-being and rights

UNICEF and partners, and UN agen-
cies are some of the key players among 
many other organizations supporting 
children and welfares programs across 
the country along with the Iraqi go-
vernment. Moreover, foreign NGOs 
focus on areas of liberated conflicts 
within the past years of wars, ISIS and 
fighting discrimination against children, 
proven justice for children, Gender-
based violence, and providing solutions 
and services. 

األطفال  6 األطفال  6
 الجهات الفاعلة )غير الحكومية( التي تتعامل

مع رفاه األطفال وحقوقهم
األخرى المنظمات  من  العديد  بين   من 
برامج الخاصة برعاية األطفال ال  التي تدعم 
اليونيسف تلعب  البالد،  أنحاء  جميع   في 
(UNICEF) وشركاؤها ووكاالت األمم المتحدة 
ا إلى ًب برامج جن ا في دعم هذه ال  دوًرا رئيسًي
 جنب مع الحكومة العراقية. عالوة على ذلك،
ر الحكومية األجنبية على  تركز المنظمات غي
نزاعات المحررة خالل سنوات الحروب  مناطق ال
ضد التمييز  ومحاربة  وداعش   الماضية، 
 األطفال، وتحقيق العدالة لألطفال، والعنف
 القائم على النوع االجتماعي، وتقديم الحلول

.والخدمات

الوضع العام لألطفال والرضع
 ينص الدستور العراقي على أن أي شخص
 يولد ألب عراقي أو أم عراقية، هو مواطن
تمنحها التي  الحقوق  ب التمتع   ويمكنه 
على دليل  وجود  عدم  حالة  في   الحكومة. 
 عكس ذلك، يعتبر مولوًدا فيها. للطفل حق
 اكتساب الجنسية العراقية من أب عراقي،
 وكذلك حق اكتساب الجنسية من أم عراقية إذا
 ولد في العراق، أو إذا ولد خارج العراق ألب غير
 عراقي يحمل جنسية أخرى. شهادات الميالد،
 والهويات الوطنية العراقية، وجوازات السفر،
 وشهادة الميالد الصادرة عن الحكومة العراقية
األجنبية، الدول  في  العراقية  السفارات   / 

.وعقد الزواج ، وما إلى ذلك
 كما يحق لألطفال في العراق أيًضا الحصول
رعاية الصحية األولية وكذلك  على خدمات ال
واألدوية الصحية،  المرافق  إلى   الوصول 
 المجانية وخدمات التطعيم وخدمات التغذية،
 وخدمات الصحة والتغذية الطارئة. من بين
مع القائمة  األخرى  األمني  الدعم   برامج 
تركيز على دعم أمن األطفال بما في ذلك  ال
 المناطق الريفية، هو إنشاء برنامج الشرطة
 المجتمعية. يمكن لألطفال أيًضا االستفادة
برامج الوطنية في العراق مثل حقوق  من ال
الحماية، واالتجار التمييز، وبرامج   مناهضة 
اإلناث،  باألطفال، وعمالة األطفال، وختان 

ازحين ن .وتجنيد األطفال واألطفال ال
 تعليم األطفال (من سن 6 سنوات حتى سن
المناطق وإلزامي. ففي   12 سنة) مجاني 
 الريفية ومع محدودية عدد المدارس قد يكون
 هناك نقص في المرافق مع اكتظاظ الفصول
 الدراسية. عالوة على ذلك، تنتشر العديد من
 المدارس الخاصة والدولية في المدن العراقية
ثانوي) برسوم تتراوح لتعليم (االبتدائي وال  ل
ار دراسة  من 800 إلى 1200 دوالر أمريكي، وخي
االحتياجات ذوو  األطفال  الدولية.   المناهج 
في خاصة  دراسية  لديهم فصول   الخاصة 
 عدد محدود من المدارس الوطنية في العراق،
اء إلى مراكز التدريب الخاصة  وعادة ما يلجأ اآلب
لتعليم الخاص مقابل رسوم تصل  المحلية ل

.إلى 300 دوال امريكي

 إمكانية وصول العائدين

الميالد شهادة  الدخول:   متطلبات 
الصادرة الميالد  شهادة   الدولية، 
الدول في  العراقية  السفارات   عن 
اء ي  األجنبية، وثيقة إثبات الجنسية ألول
السفر، جوازات  من  صورة   األمور، 

.وبطاقة الهوية الوطنية العراقية
.

االتصال العودة:  عند  فورية   إجراءات 
مديرية أو  حكومي  مكتب   بأقرب 
بوزارة االتصال  أو  العامة   الجنسية 
رعاية رنامج ال  الخارجية. التسجيل في ب
تحصين وبرنامج  الوطني،   الصحية 

.األطفال



مستشفى الحبوبي التعليمي
منشأة طبية

ناصرية، ذي قار، العراق ال

شرطة الطوارئ - 104
الدفاع المدني - 115

اإلسعاف – 122
حماية األسرة - 139

رات - 144 أمن المخاب

مستشفى الموسوي
منشأة طبية

البصرة، العراق
+964 770 493 9583

كتروني -http://al :الموقع االل
moosawihospital.com/

ية للهجرة (IOM) المنظمة الدول
منظمة األمم المتحدة

 وزارة الهجرة والمهجرين، كرادة
كرخ، بغداد، العراق مريم، ال

+964 772 855 7494
 +964 771853 8875

كتروني ريد االل ب @iomiraq :ال
iom.int

ية للهجرة (IOM) المنظمة الدول
منظمة األمم المتحدة

 رقم 319 / 5-245، شارع گوالن، في
طريق شارع بحركة، أربيل، العراق

+964 750 968 9538
+964 750 386 3506

كتروني ريد االل ب @iomiraq :ال
iom.int

كتروني  .http://iraq :الموقع االل
iom.int

تدريب ا وال لتكنولوجي  المركز األوروبي ل
(ETTC) للخدمات الصحية
شارع نوروز، أربيل، العراق

+964 750 423 5767
تحريات،  رقم 908/23/15، ميدان ال

كرادة، الرصافة، بغداد، العراق ال
+964 773 593 3865

كتروني ريد االل ب drei@ettc-iraq.net :ال
كتروني   :الموقع االل

http://www.ettc-iraq.net

المنظمة االيزيدية العالمية
ر حكومية منظمة غي

 مالطا، طريق سوزدار، دهوك،
العراق

+964 750 419 0169
كتروني ريد االل ب .info@yazda :ال

org
كتروني //:http  :الموقع االل

www.yazda.org

تعليمي يرموك ال مستشفى ال
منشأة طبية

رئيسي، الكرخ، يرموك ال  شارع ال
بغداد، العراق

ر حكومية منظمة غي
 ميدان واثق، كرادة داخل، الكرخ،

بغداد، العراق
+964 790 191 9285

كتروني //:https :الموقع االل
iraqi-alamal.org/

منظمة إنقاذ الطفل
ر حكومية منظمة غي

ر،  2، مركز اخالص  شارع 100 مت
ر، أربيل، العراق اي امب

كتروني ريد اإلل ب -supporter :ال
care@savechildren.org

كتروني .https://iraq  :الموقع االل
savethechildren.net/

 مؤسسة ژیان لحقوق االنسان –
فرع نينوى

ر حكومية منظمة غي
 حي مار قرداخ، القوش، نينوى

، العراق
+964 750 6677880

كتروني ريد اإلل ب @nineveh :ال
jiyan-foundation.org

كتروني //:http  :الموقع االل
www.website.org

 مدينة الطب (مجمع مدينة الطب
)ببغداد

منشأة طبية
باب المعظم، الرصافة ، بغداد

مستشفى الكاظمية الخاص
منشأة طبية

شارع 60، الكاظمية، بغداد، العراق
+964 782 223 9997

رنامج الغذاء العالمي ب
منظمة األمم المتحدة

،(UNAMI) بغداد، مجمع يونامي
ية المنطقة الدول

كتروني ريد االل ب .sharon :ال
rapose@wfp.org

كتروني //:https  :الموقع االل
www.wfp.org/countries/ iraq

Norwegian Refugee Council  
NGO

+964 770 462 0875
+964 7517410860

Email: iq.info@nrc.no
https://www.nrc.no/countries/

middle-east/iraq/ 

 مؤسسة ژیان لحقوق اإلنسان –
رئيسي المقر ال

ر حكومية منظمة غي
H4، ، ار ي  موقع 26، 104 حي زان

أربيل، العراق
بريدي / المدينة الرقم ال

+964 750 8920079
كتروني ريد اإلل ب @erbil :ال

jiyan-foundation.org
كتروني //:https :الموقع االل

www.jiyan-foundation. org/  

 المركز األلماني للوظائف والهجرة
(GMAC) وإعادة اإلدماج

ر حكومية، التوظيف منظمة غي
رئاسية،  الجادرية، المنطقة ال

مدخل فندق كورال
+964 770 668 5626

كتروني ريد اإلل ب -Gmac  :ال
baghdad@giz.de

 مستشفى القديس رفائيل
راهبات )(ال

منشأة طبية
 على طريق شارع ابو نواس،

كرادة، الرصافة، بغداد، العراق ال

االتصال  جهات  7 االتصال  جهات  7



نظرة فاحصة

مساعدة المهاجرين في العراق
االفتراضية االستشارة  تنفيذ مشروع   يتم 
ية للهجرة  في (IOM) من قبل المنظمة الدول
ا. يحصل المهاجرون الذين يعيشون ي  ألمان
ا والذين يفكرون في العودة على ي  في ألمان
من اإلدماج  وإعادة  العودة  بشأن   المشورة 
ية للهجرة في  قبل موظفي المنظمة الدول
 العراق. يمكن االتصال بموظفي المنظمة
العربية اللغة  ب المحليين  للهجرة  ية   الدول
 واللغات المحلية واإلنجليزية من خالل برامج

.المراسلة عبر اإلنترنت
 تهدف هذه الخدمة إلى تمكين المهاجرين من
ارات الخي  العودة بكرامة من خالل تعريفهم ب
وبرامج اإلدماج  وإعادة  للعودة   المختلفة 

.المساعدة

اإلجراءات الواجب اتخاذها قبل العودة

ائق الشخصية: نسخة من جواز السفر  الوث
 السابق أو جواز المرور الصادر أو جواز السفر
 المؤقت، بطاقة الهوية الوطنية العراقية إن

.وجدت

ارات ب اخت الصحية ، PCR الصحة:   السجالت 
أن تقارير. يمكن  وال الفحوصات،   السابقة، 
للتسجيل مفيدة  الصحية  السجالت   تكون 

.في النظام الصحي على الفور

إقامتك  مكان  تأمين  ب قم  اإلقامة:   محل 
أوقات لتجنب  الوصول  قبل   وتخصيصه 
المناطق في  خاصة  الطويلة،   االنتظار 
أنحاء جميع  في  متوفرة  الفنادق  ريفية.   ال
إبالغ قريب أو أحد ا ب ًم ا. قم دائ ًب  العراق تقري
 أفراد األسرة أو صديق قبل أن تغادر بمعلومات
ًدا إذا لزم األمر في حاالت الطوارئ. ر تحدي  أكث
حاجة هناك  تكون  قد  معينة،  مناطق   في 
 إلى معلومات مسبقة، والتي قد تختلف
اًء على األوضاع األمنية والظروف الجوية ن  ب
ر جميعها رعاية الصحية، حيث قد تؤث ر ال ي  وتداب
 على المعلومات التي تم جمعها وقد تختلف
توفر ذلك  بما في  أخرى.  إلى   من منطقة 

.المواصالت الوطنية لمنطقة العودة

ية للهجرة في العراق يمكنك أن تتواصل مع أحمد في المنظمة الدول

WhatsApp:  +964 773 201 5302
Skype:   IOM Baghdad

اإلجراءات التي يتعين اتخاذها فور الوصول

ائق الشخصية: تجديد الهوية الوطنية  الوث
اإلقامة بطاقة  الميالد،  شهادة   العراقية، 
ارة أقرب مكتب حكومي زي  وجواز السفر. قم ب
 لالستعالم عن الخطوات المطلوبة. الخدمة
 متوفرة أيضا في جميع أقسام الشرطة في

.جميع أنحاء العراق

رعاية رامج ال  الصحة: التسجيل في نظام وب
منها االستفادة  يمكنك  التي   الوطنية 
اية طبية  خاصة في الحاالت التي تتطلب عن
 سريعة، وتطعيم األطفال، والنساء الحوامل،
الجراحية، والمتطلبات  الخطيرة   واألمراض 
ارة أقرب مكتب محلي زي  وما إلى ذلك. قم ب
 للحصول على المعلومات المحدثة الالزمة
رنامج الغذاء  واالطالع على التسجيل في ب
(RFP)، بطاقة ذلك  في  لية RF بما   العائ

ائعين، إلخ ب اجر ال .السابقة، وأقرب مت

 إعادة االدماج: أبلغ عن عودتك والمعلومات
خطط لبية  ت لضمان  المطلوبة   اإلضافية 
 إعادة اإلدماج ضمن الجدول الزمني لمختلف
ا ًم أكد دائ  المشاريع المفيدة المخطط لها. ت
اناتك، على الرغم من أوقات ي  من خصوصية ب
ا كورون لفيروس  الصحية  ر  ي تداب وال  األزمات 

 .المستجد




