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 العراق في االنسانيةلألوضاع  العراقي األحمر الهالل استجابة/م

 

  :المقدمة
عائلة ( 00777)من شهدت محافظة االنبار اعمال عنف تسببت في نزوح مايقرب 

داخل وخارج المحافظة ومنذ بداية كانون الثاني من العام الحالي ولحد االن استطاعت 

عائلة نازحة من االنبار منذ ( 60815)الجمعية ان تقدم مساعدات مختلفة الكثر من 

بداية االحداث ولغاية االن وفي العاشر من 

شهد العراق موجة نزوح جماعي حزيران 

إعمال العنف التي وقعت  غير مسبوق نتيجة

في  محافظة نينوى حيث اجبر سقوط مدينة 

الموصل في العاشر من حزيران وتبعتها بعد 

ذلك محافظة صالح الدين والبلدات التابعة 

لهما  مئات آالف من العوائل على النزوح 

الى  مناطق أكثر أمنا  ويقدر عدد العائالت 

) التي أجبرت على ترك منازلها بأكثر من 

عائلة توزعت عل مختلف (  188181

مناطق العراق غالبيتها في محافظات دهوك 

واربيل والسليمانية كما تنتشر إعداد أخرى 

في  المحافظات الوسطى والجنوبية وصل 

عدد العوائل المستهدفة من قبل الجمعية منذ 

( 065601)بداية اإلحداث ولحد أالن  الى 

 .عائلة نازحة



 

 

 استجابة الهالل األحمر العراقي في الموصل 

 
  

منذ بداية احداث الموصل شكلت الجمعية غرفة عمليات إلغاثة النازحين في إقليم  .0

كردستان واستطاعت تعبئة مواردها البشرية وتوزيع مساعدات إنسانية  في اليوم 

 .األول للنزوح 

 

 
 عراقفي ال جدول يوضح عدد المواد الموزعة للعوائل النازحة

 

سيت 

 صحي

حقيبة 

إسعاف 

 أولي

 سيت مطبخ  الخيام
سلة غذائية 

 معلبة
 سلة غذائية وجبات ساخنة قنينة ماء بطانيات

00006 0677 0677 05175 58777 85070 0404078 0777777 078105 

 

 

 56 777وفرت الجمعية  00/0/1704ولغاية  00/5/1704بدءا من تاريخ  .1

الف وجبة غذائية يوميا للعوائل النازحة التي تجمعت في قضاء سنجار قبل دخول 

المسلحين اليه، كما وزعت خمسون طن طحين للعوائل المستضيفة للنازحين 

دينة خالل فترة فضال عن توفير مياه الشرب والثلج وغاز الطبخ للنازحين في الم

 .بقائهم فيها

 

نفذت الجمعية حمالت اغاثية عن طريق الجو للمحاصرين في جبل سنجار اثر  .5

لجوء االف من االشخاص 

اليه نتيجة اعمال العنف التي 

وقعت وقد الجهه االولى التي 

استطاعت إيصال هذه 

المساعدات للعوائل العالقة 

في الجبل واالستمرار بها 

 . حتى نهاية االزمة

 

 

 



 

 
 جدول يوضح المساعدات الموزعة عن طريق الجو في جبل سنجار

معلبات  علبة تمر احذية

 غذائية

حقيبة 

اسعاف 

 اولي

علبة 

 حليب

 خبز قنينة ماء علبة جبن

105 677 5777 077 4477 04877 065777 08777 

 

عبر الجو لمدينة امرلي التي حوصرت ألكثر من شهر  تنفيذ حمالت اغاثية .4

سلة غذائية وقد كانت الجمعية هي ( 8477)ونصف استطاعت الجمعية إرسال 

  .الوحيدة التي استطاعت إغاثة المواطنين في مدينة امرلي  

 

 

ة برنامج ـــــــنفذت الجمعي .6

ي للنازحين ـــــللدعم النفس

عائلة ( 6777)ألكثر من 

يعتمد على  ةــــــــــــــنازح

اب عدد من ـــــــــاستقط

ر العراقيين من ــــــالمشاهي

ن والرياضيين ــــــــــالفناني

ن وتنظيم ــــــــــواإلعالميي

ج ترفيهية ــــفعاليات وبرام

 .لألطفال والنساء

 

نازح في مدينة العمارة ( 167)استطاعت الجمعية توفير فرص عمل ألكثر من  .5

 .التوسط في تشغيلهم في الشركات والمؤسسات الحكومية  من خالل

مواطن هندي يعملون في مستشفيات في ( 67)استطاعت الجمعية إجالء أكثر من  .0

صالح الدين واالنبار وتسفيرهم خارج العراق وقد وفرت الجمعية اثناء النزاع 

مع المسلح في االنبار وصالح الدين وسائل اتصال لهم  بغية تامين تواصلهم 

ذويهم قبل توفير ممرات امنه لنقلهم بعد ذلك الى االردن واقليم كردستان ومنها 

 الى وطنهم 

 

 

 



 :الدعم والمساندة
إن جميع ما قدمته الجمعية خالل 

ة  هو من مواردها ـــــالفترة السابق

المقدم من الذاتية باستثناء الدعم 

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب 

والهالل األحمر والذي ر ــــــاألحم

زيز قدرات الهالل ــــــتمثل بتع

ي البشرية بإرسال ـــاألحمر العراق

ن االتحاد الدولي ـــــــــمندوبين م

ر والهالل األحمر ـــللصليب األحم

ي تقييم األوضاع ــــــــساعدوا ف

ن وكذلك ـــــــــــاإلنسانية للنازحي

المساعدة في التواصل مع وسائل 

كما ساعد االتحاد .العالمي  اإلعالم

في تعزيز الموارد المالية للجمعية 

ة المخصصة ــــــمن خالل المنح

ة  والبالغة ـــــــــــللكوارث الطارئ

إلف دوالر وقد  خصصت ( 477)

ة وزعت ــــــلشراء سالت غذائي

كما وفرت االستجابة ،للنازحين 

لنداء االستغاثة  العاجل في دعم 

إلف  دوالر لشراء ( 867)إلف دوالر  وكذلك ( 667)للهالل األحمر ب القدرات المالية

مواد غذائية واغاثية من قبل فريق االتحاد الدولي وقد وصلت الدفعة األولى منها حيث 

ومما البد منه تقديم الشكر واالمتننان للجمعيات الوطنية  .سلة غذائية ( 1877)وصلت 

هالل االحمر العراقي متمثلة بالصليب االحمر التي استجابت لنداء االستغاثة ودعم ال

 ،االمريكي الكندي ،البريطاني  ،التايواني ،الياباني ،الهولندي ،االيطالي  ،السويدي 

 .التركي والفرنسي ،ايراني ،البلغاري

 

 

 

 :اإلجراءات الحكومية
سد  اتخذت الحكومة العراقية عدد من اإلجراءات لمساعدة العوائل النازحة وتمكينها في

 :االحتياجات اإلنسانية ومنها



تشكيل لجنة عليا  –اوالً 

إلغاثة النازحين وتخصيص 

مبلغ  مليار وستمائة مليون 

دينار عراقي لعمليات اإلغاثة 

. 

( 0777777)توزيع   –ثانياً 

دينار عراقي لكل عائلة نازحة 

. 

تخصيص مبالغ مالية  –ثالثاً 

لتمكين إدارات الوحدات 

حافظات بغية اإلدارية في الم

 .نتوفير السكن  إليواء النازحي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


