ابسم الشعب

رئاسة الجمهورية

بناء عمى ما أقره مجمس النواب وصادق عميو رئيس الجميورية استناداً إلى
ً
المادة ( )61والبند (لاللاً) من المادة ( )73من الدستور
صدر القانون اوتي :

رقم (

أحكام البند (أووً) من

) لسنة 2017

قانون

الالجئيــــــــــــــــــــــــــــن

المادة ـ ـ  1ـ ـ يقصد بالتعابير اوتية وغراض ىذا القانون المعاني المبينة ازاؤىا :
أووً ـ ـ ـ الوزير  :وزير الداخمية .

لانياًـ ـ ـ المجمس  :مجمس شؤون الالجئين .

لاللاًـ ـ طالب المجوء  :الشخص األ جنبي الذي يقدم طمب المجوء الى جم ىورية العراق
عمى وفق أحكام ىذا القانون ولم يبت في طمبو 0

رابعاً ـ ـ الالجئ  :كل أجنبي يمتجئ الى جميورية العراق ألسباب سياسية أو إنسانية أو

لتعرضو لوضطياد أو التيديد بسبب عرقو أو دينو أو جنسيتو أو انتمائو اوجتماعي
ويقبل طمبو0

خامساًـ ـ المكتب  :مكتب شؤون الالجئين .

المادة ـ ـ ـ  2ـ ـ ـ ييدف ىذا القانون الى رعاية وتنظيم شؤون طالبي المجوء والالجئين.

المادة ـ ـ ـ  3ـ ـ ـ أووً ـ ـ يؤسس في و ازرة الداخمية مجمس يسمى ( مجمس شؤون الالجئين ) يتألف من :
أ .وكيل وزير الداخمية

ب .مملل عن و ازرة اليجرة والميجرين

رئيساً

عضواً ونائباً لمرئيس

ج .مملل عن و ازرة الدفاع  /المديرية العامة لالستخبارات واألمن

عضواً

ه .مملل عن و ازرة العدل

عضواً

د .مملل عن و ازرة الخارجية

عضواً

و .مملل عن جياز المخابرات الوطني العراقي

عضواً

ح .مملل عن و ازرة الداخمية  /مديرية اوحوال المدنية والجوازات واإلقامة

عضواً

ي .مملل عن و ازرة الداخمية  /اقميم كردستان

عضواً

ز .مملل عن جياز األمن الوطني

ط .مملل عن و ازرة الداخمية /م كتب الوزير/قسم التعاون العربي والدولي
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عضواً

عضواً

لانياً ـ ـ ـ يكون مملل األ عضاء عن الوزارات والجيات المنصوص عمييا في البند (أووً) من

ىذه المادة موظف و تقل درجتو الوظيفية عن الدرجة اوولى وو تقل رتبتو عن عقيد

اذا كان ضابطاً .

المادة ـ ـ ـ  4ـ ـ ـ أووً ـ ـ يجتمع المجمس مرة واحدة في األقل كل شير ويكتمل نصاب انعقاده بحضور لملي
األعضاء عمى ان يكون رئيس المجمس أو نائبو من بينيم .

لانياً ـ ـ يصدر المجمس توصياتو بأغمبية عدد أصوات أعضاء المجمس الحاضرين .

المادة ـ ـ ـ  5ـ ـ ـ أووً ـ ـ يتولى المجمس مايأتي :

أ .دراسة طمبات المجوء واتخاذ التوصية المسببة في شأن قبوليا أو رفضيا .

ب .تحديد مقدار اإلعانات التي تصرف الى طالب المجوء ومدتيا.

ج .الموافقة التحريرية عمى سفر الالجئ مدة و تزيد عمى ( )90تسعين يوماً يقضييا
خارج جميورية العراق قابمة لمتمديد لمدة ممالمة عمى

عشرة أيام من تاريخ السفر .

أن يقدم طمباً قبل ()10

د .المشاركة في المؤتمرات والندوات ونشر التوعية في شؤون الالجئين .
ه .إعداد التعميمات لتسييل تنفيذ أحكام ىذا القانون .

لانياً ـ ـ لممجمس دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة واوختصاص لالستئناس برأيو م دون
أن يكون ليم حق التصويت .

لاللاًـ ـ لممجمس تخويل بعض موم اته الى رئيس المجمس أو نائبو أو أحد أعضائو.

رابعاً ـ ـ يكون للم جلس مقرر موظف بعنوان مدير أو ضابط و تقل رتبتو عن مقدم حقوقي
يتولى تييئة متطمبات اجتماعات المجنة وتدوين محاضرىا.

خامساً ـ ـ يبت الوزير بتوصيات المجمس خالل ( )60ستين يوماً من تأريخ تسجيمو ا في

ويعد عدم بت الوزير في التوصية خالل المدة المذكورة رفضاً ليا.
مكتبو ّد
سادساً ـ ـ ـ لمن رفض طمب لجوئو الطعن برفض الطمب لدى محكمة القضاء اوداري وفقاً
لمقانون.

المادة ـ ـ ـ  6ـ ـ ـ أووً ـ ـ يشكل في و ازرة الداخمية

مكتب يسمى ( مكتب شؤون الالجئين ) يرتبط بوزير

الداخمية ويديره موظف و تقل درجتو عن الدرجة اللانية أو ضابط و تقل رتبتو عن
عميد أو لواء .

لانياً ـ ـ يتولى المكتب الميمات اوتية :

أ .تنفيذ توصيات المجمس المصادق عمييا من الوزير ومتابعتيا .

اظ بأرشيف متكامل عن جميع الالجئين في جميورية العراق .
ب .اوحتف
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ج .إنشاء قاعدة بيانات تتضمن معمومات عن

طالبي المجوء والالجئين ومركزىم

وعنوينيم وشياداتيم
القانوني مع تأشير الولائق التي يحم لونيا وأمالكيم ومينيم ا

العممية وأحواليم الشخصية وسائر المعمومات الضرورية بموجب ا ستمارة تعد
ليذا الغرض .

د .تزويد الجيات ذات العالقة بالمعمومات الخاصة بالالجئين عند طمبيا وبقدر
تعمق اومر بتمك الجيات  ،بما يؤمن سرية تمك المعمومات وخصوصيتيا .

ه .اصدار الواثئق التعريفية لكل من طالبي المجوء والالجئين  ،ويحدد شكميا ومدة
نفاذىا وآلية تجديدىا بتعليمات يصدرىا الوزير .

و .التنسيق بينو ومديرية األحوال المدنية والجوازات واوقامة لتسييل ميمة اصدار
وليقة سفر عراقية مؤقتة لوجئ .

ز .التنسيق والتعاون مع مفوضية األ مم المتحدة لشؤون الالجئين والمنظمات الدولية
واونسانية في كل ما يتعمق في شؤون الالجئين .

ح .أية أمور أخرى يطمبيا المجمس

المادة ـ ـ  7ـ ـ ـ أووً ـ ـ ـ يشترط في طالب المجوء الى جميورية العراق ما يأتي :
أ .حسن نيتو في المجوء .

ب .لم يسبق ابعاده من جميورية العراق بعد المجوء إليو ألسباب تتعمق باألمن والنظام
العام.

ج .عدم ارتكابه جرائم دولية أو إرىابية أو ضد اإل نسانية أو الحاقه ضر اًر بجميورية
العراق.

د .أو يكون قد مارس نشاطاً سياسياً أو عسكرياً ضد جميورية العراق .
ه .أو يكون قصده الوحيد من المجوء ايجاد وسيمة لمكسب والتعيش .

لانياً ـ ـ أ ـ ـ يسمم طالب المجوء سالحو الى الجيات العراقية المختصة .

ب ـ ـ يحظر عمى الالجئ ممارسة أي نشاط عدائي يمحق ضر اًر بجميورية العراق .

المادة ـ ـ  8ـ ـ يقدم طمب المجوء الى المجمس مباشرة أو عن طريق أحد المنافذ الحدودية أو مكاتب مفوضية
األمم المتحدة لشؤون الالجئين في جميورية العراق

أو بواسطة الييئات الدبموماس ية أو

القنصميات العراقية لمن كان خارج جميورية العراق أو أي جية اخرى يخوليا المجمس .

المادة ـ ـ  9ـ ـ أووً ـ ـ يعد طالب المجوء وجئاً بعد قبول طمبو ويزود باليوية التعريفية الصادرة من مكتب
شؤون الالجئين ويؤدي اليمين بالصيغة اآلتية أمام الوزير أو من يخولو -:
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(أقسم باهلل العظيم أن أكون مخمصاً لجميورية العراق واحترم تشريعاتيا طوال مدة تمتعي
بحق المجوء).

لانياً ـ ـ يتمتع الالجئ في جميورية العراق بحقوق المواطن العراقي في األمور اآلتية:
أ ـ ـ اوستفادة من الخدمات الصحية واللقافية واوجتماعية .

ب ـ ـ ممارسة األعمال والمين الحرة عمى وفق القانون .

جـ ـ ـ التعاقد مع دوائر الدولة والقطاع العام استنادا الى تعميمات تصدر عن مجمس

ناء عمى اقتراح من الوزير .
الوزراء ب ً
لاللاًـ ـ لالجئ استقدام أفراد عائمتو المكمف إبعالتيم شرعاً وفقاً لمقانون .

المادة ـ ـ  10ـ ـ ـ تتولى و ازرة اليجرة والميجرين ما يأتي :

أووً ـ ـ رعاية الالجئين من النواحي اونسانية واوجتماعية واوقامة والسكن و التنسيق بينيا
والمجمس بما يتعمق باألمور المالية .

لانياًـ ـ ـ التنسيق بينيا واإلقميم والمحافظات غير المنتظمة في اقميم بكل ما يخص اوقامة
والحاوت اونسانية .

لاللاًـ ـ التنسيق مع الو ازرات والجيات غير المرتبطة بو ازرة والمحافظات غير المنتظمة في
إقميم مع المجمس بكل ما يحقق أىداف ىذا القانون .

المادة ـ ـ  11ـ ـ ـ أووًـ ـ يبعد طالب المجوء من جميورية العراق خالل

تريخ تبمغو
( )60ستين يوم اً من أ

برفض الطمب أو من تاريخ اكتساب قرار الرفض الصادر عن محكمة القضاء اإلداري

درجة البتات  ،إلى أية دولة بعد موافقة تمك الدولة ما لم ينظر بطمبو عمى وفق أحكام
قانون إقامة األجانب رقم ( )76لسنة . 2017

لجؤه ألي سبب قس اًر
لانياً ـ ـ يحظر تسميم طالب المجوء الذي رفض طمبو والالجئ الذي ألغى ُج
الى البمد الذي فر منو ويمنح الحق في اختيار البمد الذي يرغب بالمجوء إليو بالتعاون مع
الجيات المختصة .

لاللاً ـ ـ يبعد طالب المجوء أو الالجئ الموجود في جميورية العراق في حالة إدانتو عن جريمة
ماسة بأمن الدولة الداخمي أو الخارجي حال اكمال اجراءات اوبعاد بعد تنفيذ العقوبة .

المادة ـ ـ  12ـ ـ يسقط حق الالجئ في المجوء اذا تحقق أحد األسباب اآلتية :
أووً ـ ـ فقدان أحد شروط قبولو وجئاً .

لانياً ـ ـ اذا اكتسب جنسية دولة أخرى .
لاللاً ـ ـ اذا قدم طمباً إللغاء لجوئو .

رابعاًـ ـ الحكم عميو بجريمة ماسة بأمن الدولة الداخمي والخارجي .
خامساًـ ـ دخول دولتو التي فر منيا .
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سادساً ـ ـ عند مغادرتو جميورية العراق من دون الحصول عمى الموافقات الرسمية .

سابعاًـ ـ إذا تجا وز مدة اوجازة الممنوحة لو خارج جميورية العراق ولم يبد معذرة مشروعة .

المادة ـ ـ  13ـ ـ يستلنى من أحكام قانون إقامة األجانب رقم ( )76لسنة  2017ما يأتي :
أووً ـ ـ طالب المجوء مدة النظر في طمبو .
لانياًـ ـ الالجئ .

المادة ـ ـ  14ـ ـ مع مراعاة أحكام البند ( لانياً) من المادة ( )6من قانون الجنسية العراقية رقم ( )26لسنة
 2006لموزير احتساب مدة المجوء التي يقضييا الالجئ في جميورية العراق التي تزيد عمى

( )10عشر سنوات إقامة متصمة ألغراض التجنس بالجنسية العراقية ويعد قبول لجوئو دخووً
مشروعاً لمعراق .

المادة ـ ـ  15ـ ـ تنظم األمور المتعمقة بسكن وإقامة وإجازة وتنقل الالجئ بتعميمات يصدرىا الوزير .
المادة ـ ـ  16ـ ـ يصدر وزير الداخمية تعميمات لتسييل تنفيذ أحكام ىذا القانون .

المادة ـ ـ  17ـ ـ تبقى الق اررات التي تنظم حقوق والتزامات الالجئ الفمسطيني نافذة بما و يتعار ض وأحكام
ىذا القانون.

المادة ـ ـ ـ  18ـ ـ يمغى قانون الال جئين السياسيين رقم ( )51لسنة  1971وتبقى التعميمات الصادرة بموجبو
نافذة بما و يتعارض مع أحكام ىذا القانون لحين صدور ما يحل محميا أو يمغييا .

المادة ـ ـ ـ  19ـ ـ ينفذ ىذا القانون من أتريخ نشره في الجريدة الرسمية .

األسباب الموجبة
لغرض تنظيم قواعد المجوء وأحكام ه في جميورية العراق لتشمل جميع حاوت المجوء

اونساني

التيديـد
ــ
لجنسي أو اونتماء اوجتماعي وتعرض الالجئ الى
ة
والسياسي واألخرى بسبب العرق أو الدين أو ا
النافـ ـ ـ ـ ـ ذة وايجاد
ـــ
دستـ ـ ـور جميورية العراق واوتفاقيات الدولية والقوانين
ـــ
واوضطياد وبما ينسجم و أحكام

الييكل اوداري .

شــرع هــذا القانـــون
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