
 

ين. نازح ي ال عراق ف حاجة ال ى ب لومات إل ع م يس ال قط ول غذ ف ماء اءال مأوى وال   وال

االتحاد االلماني لوكاالت االمم المتحدة و منظمات المجتمع المدني و المنظمات   تم اطالق تقرير جديد اليوم من قبل – 4162سبتمبر  61اربيل 

 مزمة انإنسانية الحالية التطويرية لالعالم، عناوين رئيسية حول اهمية وصول المجتمعات العراقية الى المعلومات وقدرتهم على التعامل مع األ

اص خقال السيد كيفين كندي نائب منسق الشؤون انإنسانية في العراق، إن من اهم عناصر االستجابة االنسانية، التواصل وتوفير المعلومات لالش

  المتأثرين باالمزمة 

اقيين اق في اب  تكشف النتائج التي توصلت إليها أن العريتبع التقرير تقييما سريعا لالحتياجات من المعلومات واالتصاالت التي نفذت في شمال العر

 النامزحين حاليا لديهم فرص محدودة في الحصول على معلومات متضاربة بشأن توفير والحصول على الخدمات األساسية فقط  

ول مواطنهم األصلية وأفراد األسرة الذين تركوا ووفقا للتقرير، تحتاج المعلومات ذات األولوية بين النامزحين إلى ثالث نقاط وهي: ممزيد من المعلومات ح

 يةوراءهم؛ ومعلومات أفضل عن خدمات المساعدة ومعايير وإجراءات التسجيل للحصول على المساعدة والمعلومات حول المستقبل بما في ذلك إمكان

  إعادة التوطين واللجوء 

امزحين والمجتمعات المضيفة كانوا سباقين في استخدام قنوات االتصال المتاحة، ال سيما على الرغم من أن القليل من المعلومات كانت متوفرة، إال أن الن

ت سوء الفهم الالهواتف النقالة، للوصول إلى أفراد األسرة  ومع ذلك، فإن الشائعات كانت تنتشر بين السكان المتضررين، وبالتالي، فإن البالغات عن حا

 ي منطقة النمزاع حيث إدراك المجتمع والوصول هو مفتاح الحل  كانت في تصاعد، وهذا هو مصدر قلق خاص ف

، وبشكل ةالوضع حاد بشكل خاص للنساء  في بعض المواقع، أفادت النساء بعدم وجود إمكانية الوصول المباشر إلى قنوات االتصال مثل الهواتف النقال

م بحركة الواقع على مشارف أربيل "إننا في بعض األحيان نحن ال نعرف أين عام معلومات محدودة عن المساعدة  وقالت أحد النساء التي تسكن في مخي

 تجري عمليات التومزيع"  

نها وتعمزيمز يبعد مشاورات المجتمع في أربيل ودهوك والسليمانية المحافظات، يدعو التقرير على وكاالت المعونة من أجل تحسين تبادل المعلومات فيما ب

ن  وتشمل هذه مزيادة تدفق المعلومات والحوار بين مجتمعات النامزحين والمجتمعات المضيفة والمجتمع انإنساني، قدرتها على االستماع للمتضرري

 وتحسين قدرة المستجيبين لالستماع للمتضررين  وبدوره، ستكون المساعدات انإنسانية أكثر فعالية  

رتفعة"، قال كيفين كينيدي، نائب منسق الشؤون انإنسانية في العراق  "نتوقع "، باعتبارها دولة ذات دخل متوسط، وسكانه متعلمون ومعدالت األمية م

ين فاعلمن المنظمات انإنسانية أن تصل إلى شبكات انإعالم المحلية وقنوات االتصال األخرى الموجودة لضمان أن المجتمعات المتضررة هم مشاركين 

 قبلهم" في عملية صنع القرار التي تؤثر على حياتهم اليومية ومست

تطلب ع وياألنشطة المشتركة لدعم تبادل المعلومات وجمع ردود الفعل، مثل البرامج انإذاعية والخطوط الساخنة وقنوات االتصال التي يفضلها المجتم

 أيضا دعم وضمان أن احتياجات ولغات كل من هم في المخيمات والمجتمعات المضيفة هي معتبرة  

(  "من المهم  CDACة" وقال برندان غورملي، من شبكة كرسي التواصل مع المجتمعات المتضررة من الكوارث )"معلومات في حد ذاتها هي مساعد

  " ةفي هذا الوقت أن الفريق القطري انإنساني في العراق شمل تقديم الدعم للتواصل مع المجتمعات التي تعمل ضمن خطة االستجابة االستراتيجي

  

( ومنظمة الرؤية  UNHCR( ووكالة األمم المتحدة لشؤون الالجئين ) OCHAاألمم المتحدة لتنسيق الشؤون انإنسانية )فريق التقييم يتكون من مكتب  

( وبرنامج األغذية العالمي  NRC(، والمجلس النرويجي لالجئين ) IOM(، إنترنيومز، بدعم من المنظمة الدولية للهجرة ) WVIالعالمية الدولية )



(WFP وقد أجريت الم  ) شاورات بناء على طلب من وكاالت انإغاثة انإنسانية العاملة في العراق بانإضافة إلى مجتمع الممارسة وشبكة التواصل مع

هو مبادرة القطاع المتبادل بين وكاالت المعونة  CDAC(  وشبكة  CDAC ( )www.cdacnetwork.orgالمجتمعات المتضررة من الكوارث )

كة الدولية للصليب األحمر ومنظمات تطوير وسائل انإعالم ومقدمي التكنولوجيا التي تنظم المعلومات واالتصاالت في ومنظمات األمم المتحدة والحر

 اتجاهين وانإنجامزات انإنسانية الرئيسية  

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ:

 

 mace@un.org أربيل: سارة مايس، منسقة، االتصاالت مع المجتمعات، 

  7508470628 (0) 964+هاتف: 

  levesque@un.org-sicotteليفمزك، منسقة عالمية، االتصاالت مع المجتمعات، -نيويورك: ألكسندرا سيكوت

 3672729-917-1+هاتف: 

 

Banner photo:Hussein and her nine children crossed the Peshkabour border from Syria into Iraq's northern 
Kurdistan region in the morning of 13 August 2014. She left her village outside Sinjar in Ninewah governorate 
nine days ago and crossed into Syria to get past the Sinjar Mountains. She says they will stay with relatives in 
Dahuk for the time being. Many others are moving to the nearby Bajet Kandala camp for the displaced 
(UNHCR/N. Colt).  
  

 

 

mailto:mace@un.org
mailto:mace@un.org
mailto:sicotte-levesque@un.org

