
 

 

 
، مع ملحق بالصور1/1/2017 لیوم االحد 46 منشرة الھالل األحمر العراقي رق   

ومنذ تأسیسھ عام . منظمة إنسانیة تطبق أحكام القانون الدولي اإلنساني واالتفاقیات ذات الصلة المصادق علیھا من قبل جمھوریة العراق: جمعیة الھالل االحمر العراقي
دماتھ اإلنسانیة داخل العراق وخارجھ إلى المحتاجین دون تمییز وكعضو في الحركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمر، ویعمل وفق سعت الجمعیة إلى تقدیم خ 1932

علیا إلغاثة وإیواء النازحین للجنة الالمبادئ األساسیة للحركة الدولیة وكجھد مساند للسلطات العامة في المجال اإلنساني من خالل عضویتھ في خلیة إدارة األزمات المدنیة وا
والیوم وعبر مقره العام في بغداد وفروعھ . و رئاسة اللجنة العلیا إلغاثة المنكوبین وعضویتھ في اللجان المختلفة التي تعنى بالشأن اإلنساني على المستوى الوطني والمحلي

سانیة للشعب العراقي بفئاتھ المختلفة وینشط خارج العراق عبر مكاتبھ في مكتب منطقة الشرق مكتبا یقدم خدماتھ اإلن 93الثمانیة عشر في المحافظات ومكاتبھ التي تبلغ 
یب الحمر والھالل األحمر األوسط وشمال أفریقیا في بیروت ومكاتبھ التمثیلیة في سوریا ولبنان واألردن وإیران ومساھمتھ في نشاطات االتحاد الدولي لجمعیات الصل

بدء  منذو. ركة الدولیة كافة كاللجنة الدولیة للصلیب األحمر واالتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر والجمعیات الوطنیة الشریكةوشراكاتھ مع مكونات الح
في المناطق المحررة من قبل القوات عملیات استعادة مدینة الموصل فقد باشر الھالل األحمر العراقي في االستجابة لالحتیاجات اإلنسانیة للنازحین والعائالت الساكنة 

  .العراقیة وقوات التحالف الدولي
عندما سیطر مسلحوا  2014حزیران  10والذین یتعایشون في وئام حتى  المكوناتمن مخ لف  5500000ھي ثاني اكبر محافظات العراق ویقدر عدد سكانھا ب  :الموصل

حیث غادر ما یقارب نصف السكان في موجات كبیرة من النازحین داخلیا أو الالجئین باتجاه مناطق آمنة داخل . تنظیم داعش على وسط المدینة والمناطق المحیطة بھا
العذاب الشدید والحرمان مع ارتفاع معدل البطالة واالقتصاد السیئ كجزء من  ونملیون شخص داخل مركز المدینة یعان 1.5العراق والدول المجاورة، مع بقاء قرابة 

  .داعشسیاسات 
 .17/10/2016الستعادة مدینة الموصل بتاریخ ) انضم إلیھا التحالف الدولي(وبعد تحضیرات طویلة، بدأت الحكومة العراقیة عملیة 

 

  
  :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 األحمرنشرة جمعیة الھالل   

  سعیدة عام
  2016 األولكانون  31

توزیع الھدایا , طفال في مخیم حسن شام بحفلة مھرجمع اال 2017احتفل الھالل االحمر العراقي بمناسبة لیلة راس السنة الجدیدة لعام 
  .والشوكاالتھ وكان وقتا رائعا

  :لنشاطات الیوموفیما یلي ملخص 
  :ھالل األحمر العراقياللجمعیة  رع صالح الدینف

 .عائلة في مخیم تل سیباط 600ل رغیف خبز طازج  6000توزیع  .1
  :العراقي األحمرللھالل الموصل واربیل  يعفر

  .عائلة جدیدة 320بل مخیم حسن شام استق .1
 .رغیف خبز في المخیمات 30,000توزیع  .2
 .الخیریة وجبة ساخنة مع منظمة برزاني 2500تقدیم  .3
 .حالة طبیا في مخیم الخازر مع الھالل االحمر القطري 223معالجة  .4
 .حالة طبیا خالل الوجبة المسائیة في مخیم حسن شام 140معالجة  .5
 .حالة طبیا 140مع مختصین بمعالجة  2حمر العراقي في مخیم حسن شام الوحدة قامت المراكز الطبیة للھالل اال .6
سیت كیلو رز،  35سلة غذائیة واحدة، (كل صندوق على ویحتوي  2صندوق اغاثي في مخیم حسن شام الوحدة  200توزیع  .7

 .)بطانیات و قماش مشمع 6جلیكان، غالیة، 2سیت صحي،  مطبخ،
 .الت الواصلة حدیثا في مخیم حسن شاموجبة جاھزة للعائ 250توزیع  .8
 . M40من وحدات الللمخیمات لتر من الماء الصالح للشرب  172,000توزیع  .9

 .عائلة 70توزیع اكیاس قمامة ل  .10
  

  :من خالل وقد قامت الفرق الصحیة للھالل االحمر العراقي بتقدیم خدمات الدعم النفسي االجتماعي
 .عائالت 4ل طفل مع حفلة مع زیارة خیم  200یوم حر ل  •
  شخص من مختلف الفئات العمریة 170التوعیة الصحیة والنظافة الشخصیة ل  •
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