
 

 

 
، مع ملحق بالصور12/1/2017 خمیسلیوم ال 52نشرة الھالل األحمر العراقي رقم    

 عام تأسیسھ ومنذ. العراق جمھوریة قبل من علیھا المصادق الصلة ذات واالتفاقیات اإلنساني الدولي القانون أحكام تطبق إنسانیة منظمة :جمعیة الھالل االحمر العراقي
 وفق ویعمل األحمر، والھالل األحمر للصلیب الدولیة الحركة في وكعضو تمییز دون المحتاجین إلى وخارجھ العراق داخل اإلنسانیة خدماتھ یمتقد إلى الجمعیة سعت 1932
 النازحین وإیواء إلغاثة العلیا ةواللجن المدنیة األزمات إدارة خلیة في عضویتھ خالل من اإلنساني المجال في العامة للسلطات مساند وكجھد الدولیة للحركة األساسیة المبادئ

 وفروعھ بغداد في العام مقره وعبر والیوم. والمحلي الوطني المستوى على اإلنساني بالشأن تعنى التي المختلفة اللجان في وعضویتھ المنكوبین إلغاثة العلیا اللجنة رئاسة و
 الشرق منطقة مكتب في مكاتبھ عبر العراق خارج وینشط المختلفة بفئاتھ العراقي للشعب اإلنسانیة خدماتھ یقدم مكتبا 93 تبلغ التي ومكاتبھ المحافظات في عشر الثمانیة
 األحمر والھالل الحمر الصلیب لجمعیات الدولي االتحاد نشاطات في ومساھمتھ وإیران واألردن ولبنان سوریا في التمثیلیة ومكاتبھ بیروت في أفریقیا وشمال األوسط

 بدء ومنذ. الشریكة الوطنیة والجمعیات األحمر والھالل األحمر الصلیب لجمعیات الدولي واالتحاد األحمر للصلیب الدولیة كاللجنة كافة الدولیة الحركة مكونات مع وشراكاتھ
 القوات قبل من المحررة المناطق في كنةالسا والعائالت للنازحین اإلنسانیة لالحتیاجات االستجابة في العراقي األحمر الھالل باشر فقد الموصل مدینة استعادة عملیات
  .الدولي التحالف وقوات العراقیة
 مسلحوا سیطر عندما 2014 حزیران 10 حتى وئام في یتعایشون والذین المكونات مختلف من 5500000 ب سكانھا عدد ویقدر العراق محافظات اكبر ثاني ھي :الموصل

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

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

 

  
  

  :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   

  العراق إلى األحمر للصلیب الدولیة اللجنة رئیس زیارة
 شام وحسن الخازرالنازحین في  مخیمات )األحمر للصلیب الدولیة اللجنة رئیس موریر بیتر السیدبرئاسة ( األحمر للصلیب الدولیة اللجنةمن  زار وفد

 ممثلي كافة وبحضور شریكھم استقبل الذي العراق االحمر الھالل جمعیة فریق المعموري یاسین الدكتور وترأس االسبوع، ھذا العراق الى زیارتھ خالل
 االنسانیة لالزمة االستجابة في الحركة شركاء بین العالیین والتعاون التنسیق عملیة لھم  وضحاَ  العراق، في االحمر الھالل و االحمر الصلیب جمعیات
  : لیومین الماضیینالنشاطات وفیما یلي ملخص  .الموصل تحریر لعملیات المصاحبة الراھنة

  - :میسان و الدین صالح في العراقي االحمر الھالل جمعیة فروع           
 و 2 جدعة مخیم في الصحي الفریق وقام .طیباس تل و الحجاج مخیمات بین وزعةم عائلة 1200 على طازج خبز رغیف 12000 توزیع

  -:التالیة بالنشاطات جالمدرومخیم 
ً مستفید 30 لـ األولي لإلسعاف محاضرتین شخص، 87 لـ االولي االسعاف خدمة تقدیم •   .اولي اسعاف حقیبة 25 توزیع و ا
 .شخص 170 لـ الشخصیة والنظافة الصحیة التوعیة قدمت بینما بالغ 150 و طفل 100 لـ االجتماعي- سيالنف الدعم تقدیم •

 .العراقي في اربیل، بابل، المثنى والموصل األحمرفروع جمعیة الھالل 
  .شام حسنمخیم  الى جدیدة عائلة 93 وصول .1
 .المخیمات في طازج خبز رغیف 60,000 توزیع .2
 .ة بارزاني الخیریةوجبة ساخنة بالتعاون مع مؤسس 2000توزیع  .3
 .حالة طبیة في مخیم الخازر بالتعاون مع الھالل االحمر القطري 748معالجة  .4
 .حالة طبیة خالل الوجبة المسائیة في مخیم حسن شام 197معالجة  .5
 ، سیت صحي،كغ رز، سیت مطبخ 35سلة غذائیة،  یحتوي كل صندوق على(صندوق اغاثة  m2عائلة في حسن شام  224تلقت  .6

  .)حافظ سوائل حراريو بطانیات، قماش مشمع 6یة، ، غال2ان عدد جیریك
َ  275وزیع ت .7  .الى مخیم حسن شاموجبة طعام جاھزة مع سیت قناني ماء الى العوائل الوافدة حدیثا
 .الى المخیمات M40من وحدة  لشربل الصالحة میاهاللت  من  420,000توزیع  .8
 .صابونالعائلة كیس قمامة وقوالب  70تسلمت  .9

 .فلةامرأة وط 303 ل وشال )بوت( شتائي حذاء میتسل .10
  - :وقامت الفرق الصحیة لجمعیة الھالل االحمر العراقي بالتالي

 .بالغ 543طفل و  685االجتماعي و الذي یتضمن یوم مفتوح لـ - تقدیم برنامج الدعم النفسي •
 .شخص من مختلف الفئات العمریة 255التوعیة الصحیة والنظافة الشخصیة لـ  •

  مر العراقيفرع دھوك لجمعیة الھالل االح    
َ وقامت فرقنا بتسلیمعائلة  275 )1(ركیزلي استقبل مخیم ن بطانیات، موقد، سیت  6ق على یحتوي كل صندو(صندوق اغاثي لكل عائلة  وافدة حدیثا

 .)میاهالقناني  من ، وسیتمطبخ
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