
المنظمة الدولية للهجرة ووزارة العمل والشؤون االجتماعية توقعان اتفاقية تعاون لدعم تنفيذ قانون الناجيات  
 األيزيديات 

 
ي    -   بغداد

ين األول، وقعت المديرية العامة لشؤون الناجي  10ف  بموجب وزارة العمل واالجتماعية العراقية اتفاقية تعاون مع المنظمة    اتتشر
ي تهدف إىل دعم تنفيذ 

  ات األيزيدياتقانون الناجيالدولية للهجرة، والت 
 
ي عام الذي أ

 .2021عتمد ف 
 

يزيدي، اال مجتمع  الضد    جرائم داعشمن    اتإطاًرا لتوفير الدعم الماىلي وأشكال أخرى من االنتصاف للناجي قانون الناجيات األيزيديات  أنشأ 
العراق  والمسيح والشبك،  وال قبل حكومة  من  الجبهة  هذه  إحرازه عىل  تم  التقدم  أن  من  الرغم  كمان. عىل  ي  ي 

العراف  ي 
المدن  والمجتمع 

ي حاجة  شن  يع لن  ال يز  اتوالمنظمات الدولية، إال أن الناجي
 .ماسة للدعمف 

 
بتنفيذ المديرية  تكليف  األيزيديات يتم  الناجيات  االنتقالية األخرى   قانون  العدالة  تدابير  الفردية وتنسيق  التعويضات  توفير  من خالل 

 .اإلبادة الجماعية وجرائم داعش ضد اإلنسانية ما خلفتهلمعالجة 
 
ي    المنظمة الدولية للهجرة بموجب هذه االتفاقية، ستدعمو 

،  ، من خالل بناء القدراتلدعم قدرة المديرية للوفاء بوعودها   تنفيذ األنشطةف 
، والمساعدة المادية والتواصل بير  الناجيتقوالتوجيه ال ي

ة ي، والمجتمعات المتأثرة وعامة الناس.  اتت  ا بتبادل الخير
ً
الموقعون أيض م  لي  

ي مجال التعويضات والعدالة االنتقالية
 .وأفضل الممارسات ف 

 
اكة وثيقة   ي  ية بالفعل بير  المدير تم تمت  يتماشر التوقيع عىل هذه االتفاقية مع شر

ي إعداد عملية   والمنظمة الدولية للهجرة ف 
العراق ف 

 .قانون الناجيات األيزيديات التقديم للحصول عىل تعويضات بموجب
 

ي جي  ي العراقالمنظمة الدولية للهجرة  وري، رئيس بعثةغاوقال السيد جيورجر
مة بالعمل  ف  ي العراق ملي  

: "ال تزال المنظمة الدولية للهجرة ف 

ي  مع وزارة  
ي تساعد عىل ايصال المساعدات إىل الناجيات ف 

العمل والشؤون االجتماعية والمديرية لدعم عملية تركز عىل الناجيات والت 
ي نزوح    اتويبق  العديد من الناجي  . فعالةبصورة  الوقت المناسب و 

أفضل حاال. من   وا ليس  مواطنهمإىل  عادوا  ، وأولئك الذين  مطولف 
ي حلول دائمة لهعىل المس القدراتخالل بناء 

ر  اتالناجي ؤالءتويات الوطنية والمحلية، يمكننا مًعا المساهمة ف  وحمن ال اتالمتض   ." ي  
 

ي وزارة العمل والشؤون االجتماعية    اتالمديرية العامة لشؤون الناجي  -اليوم، نحن  " شاب إلياس بركات وقال المدير العام
سعداء   - ف 

المديرية من خالل المنظمة الدولية للهجرة   ، دعمتقانون الناجيات األيزيديات لعراق. منذ سناالمنظمة الدولية للهجرة   بالتعاون مع
ة ال .  تقتوفير الخير ي

ي  المنظمة الدولية للهجرة دعم  فلوال نية والتدريب والدعم المادي واللوجست 
، فلن تصل المديرية إىل هذا التقدم ف 

ي المستقبلنتطلع إىل  ت. قانون الناجيات األيزيديا تنفيذ
 " .مزيد من التعاون ف 

 
ة من خالل   تقديم طلبمن خالل   قانون الناجيات األيزيديات بموجب  األمتيازاتالتقدم بطلب للحصول عىل    اتيمكن للناجي مباشر

ونيةبوابة المديرية   ي الموصل أو    جدولة اجتماع شخصي أو عن طريق    ،األلكي 
ي المكتب الرئيسي للمديرية ف 

ي  ف 
بها  امن مواقع مكتموقع  أي  ف 

 .وتقديم طلب خالل االجتماع ةالفرعي
 

     iraqpublicinfo@iom.int ،للهجرة لمزيد من المعلومات، يرجر االتصال بوحدة المعلومات العامة للمنظمة الدولية

https://iraq.iom.int/news/iom-commends-government-iraqs-adoption-momentous-law-yazid-female-survivors
https://iraq.iom.int/stories/what-comes-after
https://www.youtube.com/watch?v=QfoDfQWwErE
https://ysl.ur.gov.iq/?fbclid=IwAR1QTzlR-wButX7yzLHkrGBE3qbw6q2pLKSDpuCOiCPyWUjIC1Dzd8jvrTk
https://www.youtube.com/watch?v=6ARuIcl4gYU
mailto:iraqpublicinfo@iom.int

