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  و االت االمم المتحدة تطل! مر ز االتصاالت لتوفیر المعلومات �شأن المساعدات االنسان�ة 

  للمجتمعات النازحة في جم�ع أنحاء العراق
  

  

خ( ساخن وطني للمواطنین العراقیین المتضرر%ن من األزمة االنسان ة المستمرة مـن أجـل تـوفیر المعلومـات �شـأن الخـدمات  تم إطالق

  االنسان ة في الوقت المناسب، مثل نقا1 توز%ع الغذاء والخدمات الطب ة وخ ارات المأو, في أرجاء العراق.

ألف شخص الـى  200مالیین و 3نطاق غیر مسبوق، حیث اضطر أكثر من ولقد أد, تجدد الصراع في العراق الى أزمة نزوح على 

آالف موقع فـي مختلـف أنحـاء الـ�الد. ومـایزال هـذا الوضـع  شـDل  3فق(، حیث انتشروا في أكثر من  2014النزوح منذ Dانون الثاني 

ة الى السDان النازحین. و ق م العدید من األشخاص تحد ًا هائًال أمام وDاالت اإلغاثة التي تحاول تقد م المساعدة الطارئة والمنقذة للح ا

  النازحین داخل ًا في مناطQ  صعب الوصول إلیها وهم �أمّس الحاجة الى المساعدة والمعلومات عن الخدمات المتوفرة.

ألـف  200الیـین وم 3و قول السید برونو جیدو، ممثل المفوض ة السام ة لالمم المتحدة لشؤون الالجئین في العراق: "هنـاك أكثـر مـن 

، ونحـن ب�سـاطة ال نسـتط ع الوصـول الـى الجم ـع نظـرًا لفداحـة األزمـة. فالنـاس مسـتمرون �االنتقـال 2014عراقي نـازح منـذ بدا ـة عـام 

وDثیرون غیرهم ُیَهّجرون أثناء حدیثنا اآلن. وفـي الوقـت الـذZ س سـاعد ف ـه مرDـز االتصـال فـي تحدیـد االحت اجـات المّلحـة لألشـخاص 

ین واالســتجا�ة لهــا، فإنــه ســوف  ضــمن تــوفیر أحــدث المعلومــات لهــم Dــي یتمDنــوا مــن الحصــول علــى المســاعدة والخــدمات التــي النــازح

 حتاجونها". و%ختم السید برونو جیدو قوله، مؤDدًا: "إن هذا له أهم ة خاصة �النس�ة للنازحین المق مـین خـارج المخ مـات والمسـتوطنات 

D  سه لنDون من السهل الوصول إلیهم لمساعدتهم وتلب ة احت اجاتهم وتسخیر مواردهم".الرسم ة، والذین �ع  

وتــم تأســ س مرDــز المعلومــات لألشــخاص النــازحین داخل ــًا Dم�ــادرة مشــترDة للفر%ــQ االنســاني القطــرZ فــي العــراق فــي محاولــة لتعز%ــز 

النـــازحون داخل ـــًا والمجتمعـــات المتضـــررة مـــن التواصـــل المت�ـــادل بـــین النـــازحین ووDـــاالت المســـاعدات. Dمـــا ســـوف یـــتمDن األشـــخاص 

الحصــول علــى معلومــات �شــأن المســاعدات االنســان ة وطلــب المســاعدة وتقــد م المالحظــات الســر%ة عــن خــدمات الوDــاالت االنســان ة 

  وأنشطة مساعداتها.

أوًال وقبل Dـل شـيء،  سـاعد Dوسـیلة  وتقول السیدة جین بیرس، المدیر القطرZ لبرنامج الغذاء العالمي في العراق: "إن مرDز االتصال،

سر%عة وسهلة لألشخاص النازحین لمعرفة Dیف  مDـن للمجتمـع االنسـاني مسـاعدتهم، واألهـم مـن ذلـك، فإنـه یـوفر لنـا فرصـة لالتصـال 

والحصــول علــى فهــم أفضــل لألشــخاص الــذین نخــدمهم". وتضــیف قائلــًة: "مــن خــالل مشــارDة األشــخاص النــازحین ومالحظــاتهم عبــر 

ســـتماع واالستشـــارات، ســـوف نـــتمDن مـــن اخت ـــار مـــا یناســـب مـــن المســـاعدات التـــي نقـــدمها لهـــم. وbـــذا  صـــ�ح الســـDان المتضـــررون اال

  مساهمون في عمل ة توفیر المساعدة و ص�ح المجتمع االنساني أكثر مساءلًة أمامهم".

  2015آب  24          راقــــداد، العـــ�غ
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ة التــي جــرت فــي محافظــة أرbیــل فــي تمــوز و عمــل مرDــز االتصــال فــي الوقــت الحاضــر فــي جم ــع انحــاء العــراق �عــد التجرbــة الناجحــ

  .6999، و مDن الوصول إل ه عبر أZ هاتف محمول عراقي �االتصال �الرقم 2015

وقــال الســید Dــر%م الب ــار، مــدیر بــرامج االمــم المتحــدة لخــدمات المشــار%ع: "إن مرDــز معلومــات النــازحین  مثــل جهــدًا تعاون ــًا حق ق ــًا بــین 

شــأ مDتــب االمــم المتحــدة لخــدمات المشــار%ع مرDــز المعلومــات و%ــدیره عبــر المســاهمات المال ــة للمفوضــ ة الوDــاالت االنســان ة. ولقــد أن

السام ة لالمم المتحدة لشؤون الالجئـین وbرنـامج الغـذاء العـالمي ومDتـب تنسـیQ الشـؤون االنسـان ة، �االضـافة الـى الـدعم العینـي المقـدم 

فــإن المعلومــات التــي نــزود المتصــلین بهــا یجــرZ تقــد مها وتحــدیثها �شــDل منــتظم یــتم مــن المنظمــة الدول ــة للهجــرة. واألهــم مــن ذلــك، 

تقـد مها مـن قبـل العشــرات مـن المنظمـات غیــر الحDوم ـة ووDـاالت االمــم المتحـدة التـي تعمــل مـن خـالل نظــام اقطاعـات االنسـان ة فــي 

  العراق".

ًا لغا ـــة الخامســـة والنصـــف �عــد الظهـــر لأل ـــام مـــن األحـــد الـــى إن مرDــز معلومـــات مفتـــوٌح حال ـــًا مـــن الســـاعة الثامنــة والنصـــف صـــ�اح

  الخم س، وهناك خط( لتمدید ساعات العمل وٕاضافة مشغلین حس�ما یتطلب األمر.

  للمز%د من المعلومات عن مرDز معلومات النازحین، یرجى االتصال بــــــ :

 البر%ـــد االلكترونـــي المراســـلة عبـــر ،شـــؤون الالجئـــینحما ـــة، المفوضـــ ة الســـام ة لالمـــم المتحـــدة لشـــؤون ال ســـؤولج مـــا وودز، م •
)woodsg@unhcr.org) 5695 994 0771 (964+) أو االتصال �الهاتف.(  

 البر%ـد االلكترونـي المراسـلة عبـر ،، المفوض ة السام ة لالمم المتحدة لشؤون الالجئینالمساعد شؤون االعالم سؤولول احمد، متب •

)ahmedba@unhcr.org) 121235 7443 0044) أو االتصال �الهاتف.(  

ــــــــــار، مــــــــــدیر  • ــــــــــرامجDــــــــــر%م الب  ــــــــــب االمــــــــــم المتحــــــــــدة لخــــــــــدمات المشــــــــــار%عب ــــــــــر ،، مDت ــــــــــي المراســــــــــلة عب ــــــــــد االلكترون  البر%

)eeme@unops.orgkar) 9245 014 751 964+) أو االتصال �الهاتف.(  

 البر%ـــــــــــــد االلكترونـــــــــــــي المراســـــــــــــلة عبـــــــــــــر ،بهبهـــــــــــــاني، مســـــــــــــؤول االتصـــــــــــــاالت، برنـــــــــــــامج الغـــــــــــــذاء العـــــــــــــالميالمحمـــــــــــــد  •

)Mohammed.albahbahani@wfp.org) 780 964+9962 929) أو االتصال �الهاتف .(  

  


