
 

 

 
، مع ملحق بالصور4/1/2017 الثاءثليوم ال 48نشرة 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
 م خدماته اإلنسانية داخل العراق وخارجه إلى المحتاجين دون تمييز وكعضو في الحركة الدولية للصليب األحمر والھالل األحمر، ويعمل وفقسعت الجمعية إلى تقدي 1932

العليا إلغاثة وإيواء النازحين  للجنةالمبادئ 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

إلنسانية للشعب العراقي بفئاته المختلفة وينشط خارج العراق عبر مكاتبه في مكتب منطقة الشرق مكتبا يقدم خدماته ا 93الثمانية عشر في المحافظات ومكاتبه التي تبلغ 
يب الحمر والھالل األحمر 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 

 

  
  :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 األحمرنشرة جمعية الھالل   

  اضافة مخيمين اليواء النازحين
  

جانب  إلى اآلمنةلمناطق المخيمات  نزحت حديثا من مدينة الموصل باتجاه ثالث محاور عائلة 1352ل  األوليب العراقي المستج األحمركان الھالل 
  )معبر دھوك( 1ومخيم نيركزلي ) ضاحية تكريت(الشھامة  ;حديثا أسستالمخيمات التي 

  : ين الماضيينلنشاطات اليوموفيما يلي ملخص 
  :ھالل األحمر العراقياللجمعية  رع صالح الدينف

 .عائلة في مخيم تل سيباط 1145ل ف خبز رغي 12000توزيع  .1
عائلة واصلة حديثا مع الوجبات الجاھزة وصناديق قناني الماء لكل عائلة، وتم  565ل  األولكانت فرق الھالل االحمر العراقي المستجيب  .2

 :توزيع ھذه العائالت بين مخيمات القيارة و صالح الدين كتالي
 190  2عائلة في مخيم جدعة. 
 260 4مخيم الجدعة  عائلة في. 
 75 حديثا افتتاحهوالذي تم ( عائلة في مخيم الشھامة(. 
 40 عائلة في مخيم الحجاج. 

 فرعي اربيل والموصل للھالل االحمر العراقي
  .عائلة منھم 161عائلة في مخيم الخازر بينما استقبل مخيم حسن شام  568عائلة وتم توزيعھم  729وصلت خالل اليومين الماضيين  .1
 .لمخيماترغيف خبز في ا 60,000توزيع  .2
 .مع منظمة بارزاني الخيرية ساخنةوجبة  4000توزيع  .3
 .حالة طبية في مخيم الخازر مع الھالل االحمر القطري 712معالجة  .4
 .حالة طبية خالل الوجبة المسائية في مخيم حسن شام 221معالجة  .5
 .حالة طبية 360مع مختصين بمعالجة  2قامت المراكز الطبية للھالل االحمر العراقي في مخيم حسن شام الوحدة  .6
 2كيلو رز، سيت مطبخ، سيت صحي،  35سلة غذائية، (عائلة ويحتوي كل صندوق على  300ق اغاثي في مخيم حسن شام ل تقديم صندو .7

 ).بطانيات وقماش مشمع 6جليكان، غالية،
 .وجبة جاھزة مع صناديق قناني ماء للعائالت الواصلة حديثا في مخيم حسن شام و الخازر 558توزيع  .8
 .للمخيمات M40الصالح للشرب من وحدة لتر من الماء  378,000توزيع  .9

 .عائلة 140توزيع اكياس قمامة ل  .10
خيمة الى جانب التوعية الصحية والنظافة  20طفل و زيارة  360االجتماعي خالل يوم حر ل  -خدمات برنامج الدعم النفسيلفرق الصحية ا قدمت

  .فئات العمريةشخص من مختلف ال 120الشخصية ل 
  :ر العراقيفرع دھوك للھالل االحم

وتقديم الوجبات الجاھزة و صناديق قناني الماء لھم الى جانب  1باتجاه مخيم نيركيزلي عائلة من مناطق التدقيق 20في اخالء ساعدت الفرق 
  .58بمجموع والسنة  رأسعائلة والتي اخليت تدريجيا الى نفس المخيم منذ ليلة  38


