
 

 

 
، مع ملحق بالصور2/1/2017 الثنينليوم ا 47نشرة الھالل األحمر العراقي رقم    

ومنذ تأسيسه عام . منظمة إنسانية تطبق أحكام القانون الدولي اإلنساني واالتفاقيات ذات الصلة المصادق عليھا من قبل جمھورية العراق: جمعية الھالل االحمر العراقي
خدماته اإلنسانية داخل العراق وخارجه إلى المحتاجين دون تمييز وكعضو في الحركة الدولية للصليب األحمر والھالل األحمر، ويعمل وفق  سعت الجمعية إلى تقديم 1932

العليا إلغاثة وإيواء النازحين للجنة المبادئ األساسية للحركة الدولية وكجھد مساند للسلطات العامة في المجال اإلنساني من خالل عضويته في خلية إدارة األزمات المدنية وا
واليوم وعبر مقره العام في بغداد وفروعه . و رئاسة اللجنة العليا إلغاثة المنكوبين وعضويته في اللجان المختلفة التي تعنى بالشأن اإلنساني على المستوى الوطني والمحلي

نسانية للشعب العراقي بفئاته المختلفة وينشط خارج العراق عبر مكاتبه في مكتب منطقة الشرق مكتبا يقدم خدماته اإل 93الثمانية عشر في المحافظات ومكاتبه التي تبلغ 
الحمر والھالل األحمر ايب األوسط وشمال أفريقيا في بيروت ومكاتبه التمثيلية في سوريا ولبنان واألردن وإيران ومساھمته في نشاطات االتحاد الدولي لجمعيات الصل

بدء  منذو. يكةالحركة الدولية كافة كاللجنة الدولية للصليب األحمر واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر والجمعيات الوطنية الشروشراكاته مع مكونات 
نة في المناطق المحررة من قبل القوات عمليات استعادة مدينة الموصل فقد باشر الھالل األحمر العراقي في االستجابة لالحتياجات اإلنسانية للنازحين والعائالت الساك

  .العراقية وقوات التحالف الدولي
عندما سيطر مسلحوا  2014حزيران  10والذين يتعايشون في وئام حتى  المكوناتمن مختلف  5500000ھي ثاني اكبر محافظات العراق ويقدر عدد سكانھا ب  :الموصل

حيث غادر ما يقارب نصف السكان في موجات كبيرة من النازحين داخليا أو الالجئين باتجاه مناطق آمنة داخل . اتنظيم داعش على وسط المدينة والمناطق المحيطة بھ
العذاب الشديد والحرمان مع ارتفاع معدل البطالة واالقتصاد السيئ كجزء من  ونمليون شخص داخل مركز المدينة يعان 1.5العراق والدول المجاورة، مع بقاء قرابة 

  .اعشدسياسات 
 .17/10/2016الستعادة مدينة الموصل بتاريخ ) انضم إليھا التحالف الدولي(وبعد تحضيرات طويلة، بدأت الحكومة العراقية عملية 
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العراقي الخاصة بعمليات تحرير الموصل األحمرنشرة جمعية الھالل   

   الحفاظ على استمرار دعم حفالت االطفال
  

ة ويقوم فريق الھالل االحمر العراقي في الميدان بمساعد ،في مخيم حسن شام األغلبيةتم استقبال و. موجات النازحين من الموصل تستمر
يوم الثاني وتقديم ھدايا صغيرة ويقوم الھالل االحمر العراقي بدعم االطفال بحفلة مھرج لل. الوسائل الممكنةالفئات االشد ضعفا بكل الطرق و

  .شوكالته لھمو
  : اليوم وفيما يلي ملخص لنشاطات

  :ھالل األحمر العراقياللجمعية رع صالح الدين ف
  .عائلة 600رغيف خبز في ميخم تل سيباط ل 6000توزيع 

  :للھالل االحمر العراقي والموصل اربيل يعفر
  .خيم حسن شامعائلة الى م 346وصول  .1
 .رغيف خبز في المخيمات 30,000توزيع  .2
 .مع منظمة برزاني )يامرق فاصولرز و(وجبة ساخنة  3000تقديم  .3
 .بالتعاون مع الھالل االحمر القطري رفي مخيم الخاز حالة مرضية 366معالجة  .4
 .خالل الوجبة المسائية في مخيم حسن شام حالة طبية 67معالجة  .5
 .بيةحالة ط 170مع مختصين بمعالجة  2قامت المراكز الصحية التابعة للھالل االحمر العراقي في مخيم حسن شام الوحدة  .6
كيلو رز، سيت  35سلة غذائية، (ويحتوي كل صندوق على  2عائلة في مخيم حسن شام الوحدة  100تقديم صندوق اغاثي ل  .7

 .)بطانيات وقماش مشمع 6جليكان، غالية،  2مطبخ، و سيت صحي، 
 .قناني ماء للعائالت الواصلة حديثا في مخيم حسن شام صناديقوجبة جاھزة مع  240توزيع  .8
 .المخيمات إلى M40لتر من الماء الصالح للشرب من وحدة  159,000توزيع  .9
 

  :قدمت الفرق الصحية للھالل االحمر العراقي
طفل و اليوم التالي مع حفلة بالسنة الجديدة ولم ينسوا الكبار خالل زيارة  210االجتماعي خالل يوم حر ل  -خدمات الدعم النفسي .1

 .خيمة 62
   .شخص من مختلف الفئات العمرية 70التوعية الصحية والنظافة الشخصية ل  .2


