
 

 

 
، مع ملحق بالصور18/12/2016 لیوم األحد 37نشرة الھالل األحمر العراقي رقم    

السلطات العامة اثناء االستجابة / ونحن كذلك جھة ساندة للحكومة . جمعیة وطنیة مستقلة ذات اساس تطوعي، تعمل على تخفیف معاناة الجمیع: جمعیة الھالل االحمر العراقي
وتخفف تدخالتنا من معاناة جمیع الفئات . ي اثناء ذلك، نحافظ على استقاللنا عن السلطات ونؤدي عملنا كمنظمة مستقلة، غیر سیاسیة وغیر حزبیةوف. لالحتیاجات االنسانیة

ً للمبادئ االساسیة للحركة الدولیة منذ تأسیس الجمعیة عام    .1932وفقا
والتوعیة من المخلفات  العائلیة الروابط إعادة الشباب، اإلنساني، الدولي والنشر، القانون الصحي الصرفو والمیاه والصحة، األولیة اإلسعافات اإلغاثة، خدمات :برامجنا
  .الحربیة
  .والعالمیة التطوعیة، الوحدة التحیز، الحیاد، الخدمات االستقالل، عدم: األساسیة مبادئنا
 جانب إلى موظفا، 2195و  متطوع 7530 و مكتبا، 93 بغداد، مع العاصمة ذلك في للعراق بما 18 المحافظات على العراقي یتوزع األحمر الھالل لجمعیة الرئیسي الھیكل

  .وبیروت وطھران عمان في مكاتبنا
 رسیطعندما  2014 حزیران 10یشون في وئام حتى اعتالذین یف ومن مختلف العرق والطوائ 5500000ھي ثاني اكبر محافظات العراق ویقدر عدد سكانھا ب   :الموصل

آمنة  مناطقالسكان في موجات كبیرة من النازحین داخلیا أو الالجئین باتجاه  نصفحیث غادر ما یقارب . بھاعلى وسط المدینة والمناطق المحیطة  مسلحوا تنظیم داعش
معدل البطالة واالقتصاد السیئ كجزء من  مع ارتفاعالعذاب الشدید والحرمان  ونیعانداخل مركز المدینة  شخصملیون  1.5 ، مع بقاء قرابةداخل العراق والدول المجاورة

  .اإلرھاب إلى إضافة، داعشسیاسات 
 من صباح األولىفي الساعات  قمع تنظیم داعش المدینة القدیمة العظیمة من إلنقاذ )التحالف الدولي إلیھا انضم(العراقیة عملیة تحریر  الحكومةبدأت  ،بعد تحضیرات طویلةو

 2016 األولتشرین  17 یوم

 

  
  :االتصال بقسم العالقات الدولیة: لمزید من المعلومات

Mobile: + (964)7704621141          E-mail: relations.dept@ircs.org.iq web site:  www.ircs.org.iq 

العراقي الخاصة بعملیات تحریر الموصل األحمرعیة الھالل نشرة جم  

  مر العراقي للعائالت في مخیم تل سیباطدعم الھالل االح
و مخیمي الجدعة  النازحین في مخیم تل سیباط أعدادتزاید  باتجاه صالح الدین مناطق الجنوبیة والجنوبیة الشرقیة من الموصلشھدت ال

  ).الخازر وحسن شام(ي شرق الموصل حیث كانت فرق جمعیتنا الوطنیة مستعدة لیال ونھارا لتقدیم الدعم الى جانب المخیمات ف ،2و1
  : داخل المخیماتلیوم ا نشاطاتوفیما یلي ملخص ل

  :ھالل األحمر العراقياللجمعیة  بابل وكربالء, صالح الدین روعف :األولالفریق 
  :داخل المخیمات

 .في مخیمات الحجاجعائلة  20و عائلة في مخیم تل سیباط 280ل رغیف خبز طازج  3000توزیع   . أ
 .اء والوجبات الجاھزةعائلة نازحة حدیثا في مخیم الحجاج وتسلیمھم قناني الم 20 استقبال  . ب
, موقد, كیلو رز 35, سالت غذائیة(حیث یحتوي كل صندوق اغاثي على  اغاثي للعائالت في مخیم تل سیباط صندوق 473توزیع   . ت

 .)بطانیات ومنشفتین 3, غالیة, سیتات مطبخ, سیت صحي
 .مر العراقيحاالت طبیة الى مستشفى القیارة بواسطة سیارات االسعاف الخاصة بالھالل االح 3نقل   . ث
 .بالغ 47رجل شاب و  30مختلف برامج الدعم ل , طفل 320یوم حر ل ضمن 2االجتماعي في مخیم الجدعة - تقدیم الدعم النفسي  . ج
 .مستفید 54محاضرات اسعاف اولي ل  4قدیم ت  . ح
  .مستفید 32محاضرات توعیة صحیة ل  4تقدیم   . خ
 .أولي إسعافد عائلة موا 18تسلیم ل إضافة أولي إسعافحقیبة  75 توزیع  . د

  :الموصل وبغداد, اربیلفروع  :الفریق الثاني
 34عائلة لمخیم الخازر بینما وصلت  54 وصولحیث تم , عائلة جدیدة لیال توزعت بین مخیمات الخازر وحسن شام 88وصول   . أ

  .عائلة الى مخیم حسن شام
 .رغیف خبز طازج داخل المخیمات 15000توزیع   . ب
 .الواصلة حدیثاوجبة حارة للعائالت  1500تسلیم   . ت
 .حالة طبیا في مخیم الخازر بالتعاون مع الھالل االحمر القطري 432معالجة   . ث
 .حالة طبیا خالل الوجبة المسائیة 123معالجة   . ج
 كیلو 35, سلة غذائیة(ل صندوق على ویحتوي ك. صندوق اغاثي للعائالت الجدیدة بین مخیمي الخازر و حسن شام 130توزیع   . ح

 )كانرییج 2موقد و  ,خسیت مطب, سیت صحي, رز
 .بالغ 311 برامج لل إضافة، طفل 145یوم حر ل  ضمناالجتماعي - بتقدیم الدعم النفسين المخیمیبین قامت الفرق الصحیة   . خ
 مستفید 34محاضرات اسعاف اولي ل   . د
    .عائلة 65التوعیة الصحیة والنظافة الشخصیة مع توزیع اكیاس نفایات ل   . ذ
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