
 استجابة جمعية الهالل االحمر العراقي لألزمة االنسانية في االنبار 
 

1نشرة معمومات رقم   

2014كانون الثاني                       10لغاية     لمفترة من  كانون الثاني2  
 

  لالحداث في محافظة االنبار وكافة المدن واالقضية العائدة لها  لمهالل االحمر العراقيتقدم هذه النشرة نبذه عن االستجابة االنسانية

 

 موجز

بعذ انسحاب الجُش العشاقٍ ، دخل العذَذ من المجامُع المسلحت الً مذَنت الشمادٌ والفلىجت   

 شخص من 13500َقاسب  نزوح ماالً ، ونخُجت للنقص الحاد فٍ الخذماث الشئُست أدي رلك  

المناطق الساخنت الً مناطق اكثش امانا داخل محافظت االنباس وبناء علً رلك قذم الهالل االحمش العشاقٍ 

خذماث  سلت غزائُت ، حصص اغاثت و7000حضمنج اكثش من الً المذنُُن المساعذاث االنسانُت 

 . فٍ مذَنت الفلىجه 3 مشكز منخششة فٍ مذَنت الشمادٌ و 15 ـــاسعاف اولٍ ل
 

الوضع الحالي  
نتُجة نهؼًهُات انؼسكشَة انتٍ تحذث فٍ يحافظة االنباس خاطة فٍ يذَنتٍ انشيادٌ وانفهىجة ،ادي رنك 

انً نمض حاد فٍ انًىاد انغزائُة انجافة وانًىاد انغزائُة انًزسوػه بسبب غهك االسىاق فٍ انًذَنتُن باالضافة انً لطغ انجسىس انشئُسُة 

 ادي انً تشدٌ انىضغ االنسانٍ فٍ انًحافظة يًاانتٍ َتى ين خالنها دخىل تهك انًىاد وطاحب رنك انمطاع انًشتمات اننفطُة فٍ انًذَنتُن ، 

 نزوح ػذد كبُش وبانتانٍبشكم ػاو وهاتُن انًذَنتُن بشكم خاص ، 

 ) ػائهة انً انمشي انمشَبة ين انفهىجة 500وباكثش ين ين انؼىائم 

 (انحبانُة ، وانخانذَة وانمشي انتٍ بُنهًا 

 
 ػًهُبد االغبثخ

 
2014 كبَىٌ انثبٍَ 2انششوع فٍ   

 

ثُبءا ػهً خطخ انطىاسئ رى رمغُى يشاكض االغبثخ 

 : فٍ انًسبفظخ ػهً انُسى انزبنٍ

 

 

 
 

وَزىنً رمذَى االغبثخ واالعؼبفبد االونُخ  فٍ يشكض انشيبدٌ وانًُبغك انًدبوسح وَمغ يمبثم عبزخ االززفبالد ويدبوس ثُبَخ انجهذَخ اندذَذح وَؼزجش 
ويغبػذح دائشح ( ( يصبث5ٍُ ) ــــانًشكض األول وانشئُغٍ فٍ رغدُم انُبصزٍُ ، زُث لبو يىظفىا ويزطىػىا هزا انًشكض ثزمذَى االعؼبفبد االونُخ ل

 انصسخ فٍ َمم اندشزً انً انًغزشفً

يشكض إغبثخ انشيبدٌ 
(يمش انفشع  )انششلٍ   

 كُهى وانًُبغك انًدبوسح ، وَمغ لشة شبسع انشوط ، زُث رى 5وَزىنً اإلغبثخ ورمذَى انخذيبد انصسُخ  فٍ يشكض انشيبدٌ ويُبغك انزأيُى و 

.يصبثٍُ ثبالظبفخ انً يغبػذح دائشح انصسخ فٍ َمههى نهًغزشفً  ( 4 )رمذَى االعؼبفبد االونُخ ل   
 

يشكض اغبثخ انشيبدٌ 

 انششلٍ

وَزىنً إالغبثخ ورغدُم انؼىائم انُبصزخ ورمذَى انخذيبد نمعبء انفهىخخ وَبزُزٍ انؼبيشَخ انكشيخ وًَكٍ اعزخذايه كًشكض العزالو انًغبػذاد 

.يٍ ثغذاد نجبلٍ يشاكض انًسبفظخ اال اٌ انطشَك انغشَغ يغهك ثغجت انؼًهُبد انؼغكشَخ نزنك ال ًَكٍ اَصبل انًىاد اال يٍ داخم انشيبدٌ    

 
 

 يشكض إغبثخ انفهىخخ

.وَزىنً اإلغبثخ ورغدُم انؼىائم انُبصزخ ورمذَى انخذيبد فٍ لعبء هُذ ويُطمزٍ كجُغه وانجغذادٌ وَمغ فٍ لعبء هُذ فٍ يُطمخ انذواسح  
 

 

 يشكض إغبثخ هُذ

وَزىنً االغبثخ ورغدُم انؼىائم انُبصزخ ورمذَى انخذيبد فٍ زذَثخ وثشواَخ وزمالَُخ وَمغ فٍ لعبء زذَثخ فٍ انغىق انشئُغٍ لشة يغزشفً 

.زذَثخ   
 

 يشكض اغبثخ زذَثخ

.وَزىنً االغبثخ ورغدُم انؼىائم انُبصزخ رمذَى انخذيبد نكم يٍ  لعبء ػُه ولعبء ساوح وانًُبغك انزبثؼخ نهًب  
 

 

 يشكض اغبثخ ػُه

.وَزىنً إالغبثخ ورغدُم انؼىائم انُبصزخ ورمذَى انخذيبد فٍ لعبء انشغجخ وانًُطمخ انسذودَخ   

 
 

 

 يشكض إغبثخ انشغجخ



.وَزىنً االغبثخ ورغدُم انؼىائم انُبصزخ ورمذَى انخذيبد فٍ لعبء انمبئى وانًُبغك انسذودَخ   يشكض اغبثخ انمبئى 

 

 
 

اردبهبد ػًهُبد االغبثخ كبَذ َسى انؼىائم انُبصزخ وانؼىائم انًزىاخذح داخم انًذٌ ورىصَغ انًغبػذاد 
  :االَغبَُخ يٍ لجم كبدس ويزطىػٍ خًؼُخ انهالل االزًش انؼشالٍ وثبنشكم انزبنٍ 
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يخطػ َىظر اَىاع وكًُبد انًغبػذاد االَغبَُخ انزٍ وصػذ يٍ انهالل االزًش انؼشالٍ ػهً انًغزفُذٍَ خالل يشازم ػًهُخ االغبثخ  

 
:وثزنك َكىٌ يدم انًغبػذاد انًمذيه ززً ولذ اػذاد هزا انزمشَش   
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: زشكخ انُضوذ نهؼىائم  
       

 يىالغ انغكٍ االصهُخ انًىالغ انجذَهخ اِيُخ انزمذَش االونٍ

 يُطمخ انجىفشاج يُطمخ انزأيُى ويُطمخ انخًغه كُهى  ػبئهخ75

  ازُبء زىَده ،انشهذاء،انغكٍ فٍ اغشاف يذَُخ انفهىخه  ػبئهخ239

 يذَُخ انفهىخه

 
 انصمالوَخ وانسجبَُخ وانخبنذَخ وانغُغٍ  ػبئهخ487

(انسالثغخ ، انفالزبد ، انجؼهىاٌ  )  ػبئهخ 945  

انضوَخ ، انُغبف ، انجؼهىاٌ ، انًسبيذح ،  )  ػبئهخ13422

انًشبهذح ، انفالزبد ، اندفه ، انصمالوَخ ، 

االصسكُخ ، زُىَىح ، انجى هىي ، انُؼًُُخ ، 

   (انكىنٍ كى ، انغٍ عٍ ، انغدش ، انشهبثٍ 

 

 

 

 

 
 



 

:االعؼبفبد االونُخ   
  نًذساء انًذاسط فٍ يُطمخ انسجبَُخ  ( زمبئت إعؼبفبد أونُخ كجُشح 8 )وصػذ خًؼُخ انهالل االزًش انؼشالٍ فشع االَجبس

. نزمذَى اإلعؼبفبد األونُخ نهؼىائم انًىخىدح فٍ انًذاسط

  انً يكزت خًؼُخ انهالل االزًش فٍ انفهىخخ ورنك نزمذَى االعؼبف االونٍ ، ػهًب  ( زمبئت اعؼبف اونُخ كجُشح 10 )رى اسعبل

اٌ يزطىػٍ ويىظفٍ يكزت انفهىخخ َمىيىٌ 

ثزمذَى االعؼبف االونٍ نهًصبثٍُ فٍ يُبغك 

انسٍ انؼغكشٌ واندىالٌ ويُطمخ انجؼهىاٌ 

 وانسالثغخ خبسج يذَُخ انفهىخخ
 

  رى رهُئخ خًُغ فشق االعؼبف

االونٍ فٍ انًسبفظخ ورغهًُهى كبفخ 

نهًجبششح  (يالثظ وزمبئت  )انًغزهضيبد 

فٍ رمذَى االعؼبفبد االونُخ فٍ يُبغك 

 .يذَُزٍ انشيبدٌ وانفهىخخ 
 

  ثبشش يكزت خًؼُخ انهالل االزًش فٍ انفهىخخ ثزغهُى فشق االعؼبف االونٍ كبفخ انزدهُضاد وانًجبششح ثبنؼًم كفشق

 .خىانخ وثبثزخ نزمذَى االعؼبف االونٍ نهًصبثٍُ خشاء انؼًهُبد انؼغكشَخ 
 

 

  ثدىالد نفشق االعؼبف االونٍ فٍ يُبغك يذَُخ انشيبدٌ ورمذَى  (فشَك اغبثخ انشيبدٌ انششلٍ  )لبو فشع االَجبس

 اصبثبد انً يغزشفً انشيبدٌ انؼبو وال رضال فشق 5االعؼبف االونٍ نهًصبثٍُ وزغت انفشق انًؼذح يغجمب ولبيىا ثُمم 

االعؼبف االونٍ فٍ يذَُخ انشيبدٌ وانفهىخخ رمىو ثذوس فؼبل فٍ رمذَى االعؼبفبد االونُخ نهًصبثٍُ ، ثبالظبفخ انً انًغبػذح 

 .فٍ َمم انًصبثٍُ انً انًغزشفً
 

  انهىجستٍ –اننشاط انًُذانٍ 
ثبنشغى يٍ انًخبغش انزٍ رؼبَُهب انؼىائم فٍ يسبفظخ االَجبس وخبصخ يذَُزٍ انشيبدٌ وانفهىخخ وانطشق 

ثُُهًب، فمذ رًكُذ خًؼُخ انهالل االزًش 

فشع االَجبس ثبَصبل انشبزُزٍُ - انؼشالٍ

انًخصصزٍُ نهؼىائم انًهدشح خشاء انؼًهُبد 

انؼغكشَخ انً يخضٌ انسالثغخ وزغت يب كبٌ 

يخطػ نهب ، ورى زبل وصىنهب رفشَغهب فٍ 

 ( كُب 4 )انًخضٌ ثبالظبفخ انً  انغُبساد 

نُمم رهك انًىاد انً وعػ يذَُخ انفهىخخ 

.وعػ رؼبوٌ كجُش يٍ اثُبء انًُطمخ   

 

اَدبس َغطً يٍ لجم انهالل  )رى رهُئخ يخضٌ 

 لبػبد فٍ 6َسزىٌ ػهً  (االزًش انؼشالٍ 

 كُهىيزش ػٍ 2يُطمخ انسالثغخ وانزٍ رجؼذ 

يشكض يذَُخ انفهىخخ نخضٌ انغالد انغزائُخ ظًٍ يشزهخ انزهُؤ نهزىصَغ انالزك وَزًزغ انًخضٌ ثًىلغ اعزشارُدٍ فٍ 

 عهىنخ اَصبل انًغبػذاد انً انفهىخخ وانمشي انمشَجخ يُهب 

 

 انىخجبد انغبخُخ 
لبيذ خًؼُخ انهالل االزًش انؼشالٍ ثزىصَغ 

انىخجبد انغزائُخ انغبخُخ ػهً انؼبئالد انزٍ 

رغكٍ انًذاسط وانُبصزخ يٍ يذَُخ انفهىخخ 

انً انًُبغك وانمشي انمشَجخ يُهب زُث رى 

 وخجخ غزائُخ خبهضح كًب رى 600اػذاد 

 وخجخ غزائُخ نهؼىائم انُبصزخ 239رىصَغ 

 زٍ انؼغكشٌ – شهذاء –يٍ ازُبء زىَده 

فٍ اغشاف يذَُخ انفهىخخ كًب رى ردهُض 

 وخجه غزائُخ خبهضح نزىصَؼهب ػهً 400



 انُبصزٍُ فٍ انًذٌ انشيبدٌ وانخبنذَخ وانسجبَُخ

 

 انًؼىلبد واالززُبخبد:  
  اَمطبع انطشق انًؤدَخ انً ثؼط انًذٌ فٍ يسبفظخ االَجبس العًُب انفهىخخ َزُده نهؼًهُبد انؼغكشَخ يًب َؼُك

 اَصبل انًغبػذاد االَغبَُخ انً انًغزفُذٍَ 

  ػًهُبد االغبثخ رزى فٍ ظشوف لبعُخ العًُب اَخفبض دسخبد انسشاسح ػٍ يؼذالرهب 

  َزُدخ نهؼًهُبد انؼغكشَخ اندبسَخ فبٌ ػًهُبد االغبثخ لذ ال رصم انً كبفخ انًغزهذفٍُ  العًُب فٍ يذَُخ انفهىخخ

 ورنك زفبظب ػهً عاليخ واسواذ كىادس ويزطىػٍ انهالل االزًش انؼشالٍ

  ٍاشبسد َزبئح انزمُُى انًُذاٍَ اٌ هُبنك زبخخ نزغطُخ يزطهجبد اغبثُخ الزمخ وكبِر: 
 عهه غزائُخ 10000

 زصخ اغبثُه 10000

 ثطبَُخ 10000

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


