
 

 

 
  ، مع ملحق بالصور15/12/2016 ليوم الخميس 34نشرة الھالل األحمر العراقي رقم 

السلطات العامة اثناء االستجابة / ونحن كذلك جھة ساندة للحكومة . جمعية وطنية مستقلة ذات اساس تطوعي، تعمل على تخفيف معاناة الجميع: جمعية الھالل االحمر العراقي
وتخفف تدخالتنا من معاناة جميع الفئات . في اثناء ذلك، نحافظ على استقاللنا عن السلطات ونؤدي عملنا كمنظمة مستقلة، غير سياسية وغير حزبيةو. لالحتياجات االنسانية

  .1932وفقاً للمبادئ االساسية للحركة الدولية منذ تأسيس الجمعية عام 
والتوعية من المخلفات  العائلية الروابط إعادة الشباب، اإلنساني، الدولي والنشر، القانون الصحي والصرف والمياه والصحة، األولية اإلسعافات اإلغاثة، خدمات :برامجنا
  .الحربية
  .والعالمية التطوعية، الوحدة التحيز، الحياد، الخدمات االستقالل، عدم: األساسية مبادئنا
 جانب إلى موظفا، 2195و  متطوع 7530 و مكتبا، 93 بغداد، مع العاصمة ذلك في للعراق بما 18 المحافظات على العراقي يتوزع األحمر الھالل لجمعية الرئيسي الھيكل
  .وبيروت وطھران عمان في مكاتبنا
 طرسيعندما  2014 حزيران 10يشون في وئام حتى اعتالذين يف ومن مختلف العرق والطوائ 5500000ھي ثاني اكبر محافظات العراق ويقدر عدد سكانھا ب   :الموصل

آمنة  مناطقالسكان في موجات كبيرة من النازحين داخليا أو الالجئين باتجاه  نصفحيث غادر ما يقارب . بھاعلى وسط المدينة والمناطق المحيطة  مسلحوا تنظيم داعش
معدل البطالة واالقتصاد السيئ كجزء من  مع ارتفاع العذاب الشديد والحرمان ونيعانداخل مركز المدينة  شخصمليون  1.5 ، مع بقاء قرابةداخل العراق والدول المجاورة

  .اإلرھاب إلى إضافة، داعشسياسات 
 من صباح األولىفي الساعات  قمع تنظيم داعش المدينة القديمة العظيمة من إلنقاذ )التحالف الدولي إليھا انضم(العراقية عملية تحرير  الحكومةبدأت  ،بعد تحضيرات طويلةو

 2016 األولتشرين  17 يوم

 

  
  

  :االتصال بقسم العالقات الدولية: لمزيد من المعلومات
Mobile: + (964)7704621141          E-mail: relations.dept@ircs.org.iq web site:  www.ircs.org.iq 

العراقي الخاصة بعمليات تحرير الموصل األحمرجمعية الھالل نشرة   

 الھالل األحمر العراقي يساعد العائالت رغم الطقس السيئ
  2016  األولمن كانون  الثالث عشر والرابع عشر

على العائالت النازحة داخل المخيمات، إال أن ذلك لم رغم بدء الطقس السيئ من خالل انخفاض درجات الحرارة والرياح واإلمطار والتي أضافت اثقاالً 
  :ويمكن تلخيص أنشطة اليومين المنصرمين كما يلي. يوقف فرق جمعية الھالل األحمر العراقي عن خدمتھم

  :2016كانون االول  12 يوموفيما يلي ملخص عن أنشطة 
  :ھالل األحمر العراقياللجمعية  وكربالء بابل,روع صالح الدين ف

 .سيبات عائلة داخل مخيم تل 300ز طازج ل رغيف خب 6000ع توزي .1
 6كغم من الرز، سيت صحي، موقد، غالية،  35سلة غذائية، (حيث استلمت كل عائلة  . حصة اغاثية للعائالت في مخيم الجدعة 750توزيع  .2

 ).جيريكان، منشفتان وحافظ سوائل حراري 2بطانيات، 
إلى مخيم الجدعة من الساحل الغربي لمدينة الموصل، والذين استلموا فوراً الوجبات  14/12/2016عائلة نازحة جديدة يوم  25وصول  .3

 .الجاھزة وقناني الماء
طفل والتي توقفت يوم األربعاء بسبب تدھور الطقس، وتم التركيز  506ل  االجتماعي-الدعم النفسيب 13/12/2016قامت الفرق الصحية يوم  .4

 :على زيارة الخيم
  ة خالل اليومين الماضينخيم 36زيارة. 
  االجتماعي-بالغ من أنشطة مختلفة للدعم النفسي 352استفادة. 
  حالة مرض لشمانية 123الصحة الشخصية ومنع. 
  محاضرة إسعاف أولي 12شخص من  217استفادة. 
  شخص باإلسعاف األولي 25تزويد. 

  :لجمعية الھالل األحمر العراقي وبغداد الموصل, وع اربيلفر
  .رغيف خبز طازج في المخيمات 3000توزيع  .1
 .وتزويدھم بالبطانيات، الوجبات الجاھزة، الماء، النقل والدعم النفسي 3عائلة جديدة في مخيم حسن شام  268استقبال  .2
 .وجبة ساخنة إلى العائالت في المخيمات 2500إيصال  .3
 .حالة طبية في مخيم الخازر مع الھالل األحمر القطري 752معالجة  .4
 .حالة طبية في الوجبة المسائية مخيم حسن شام 310معالجة  .5
 ).بطانيات 6جيريكان و 2سلة غذائية، سيت صحي، سيت مطبخ موقد،  (عائلة لحصص اغاثية تتضمن   600تزويد  .6
 .عباءة نسائية مع متبرع خاص 220مع الھالل التركي، إضافة لتوزيع  أطفالصندوق مالبس مع بطانيات والعاب  155توزيع  .7
 ).حليب أطفال، قنينة أطفال، حفاظات، قناني ماء مع سريالك األطفال(سيت أطفال للعائالت والتي تتكون من  150 توزيع  .8
 .كرسي متحرك وعكازة مشي واحدة للكبار 3توزيع  .9

 .خيم 5إعادة تأھيل  .10
  .نقل سيارات اإلسعاف لتسعة حاالت داخل المخيمات إلى المراكز الصحية .11

شخص من  58شخص في حين استفاد  35بالغ ل 1053طفل، إسعاف أولي ل  667االجتماعي ل -يوم حر للدعم النفسي وتضمنت أنشطة الفرق الصحية
  .عائلة للصحة الشخصية والتعليم، إضافة إلى أكياس النفايات والصابون 614استفادة . محاضرات اإلسعاف األولي


