
 

 

 

  

 ، مع ملحق بالصور2017كانون الثاني  19 الخمیسلیوم  56نشرة الھالل األحمر العراقي رقم 

ھ منظمة انسانیة تطبق الشروط واحكام القانون الدولي االنساني واالتفاقیات ذات الصلة المصادق علیھا من قبل جمھوریة العراق ومنذ تاسیس: جمعیة الھالل االحمر العراقي
مل وفق المبادئ الى تقدیم خدماتھ االنسانیة داخل العراق وخارجھ الى المحتاجین دون تحیز وكعضو في الحركة الدولیة للصلیب االحمر والھالل االحمر ویعسعى  1932عم 

لعلیا الغاثة وایواء النازحین و رئاسھ اللجنة االساسیة للحركة وكجھد مساند للسلطات العامة في المجال االنساني من خالل عضویتھ في خلیة ادارة االزمات المدنیة واللجنة ا
م في بغداد وفروعھ الثمانیة عشر في العلیا الغاثة المنكوبین وعضویتھ في اللجان المختلفة التي تعنى بالشأن االنساني على المستوى الوطني والمحلي والیوم وعبر مقره العا

سانیة للشعب العراقي بفئاتھ المختلفة وینشط خارج العراق عبر مكاتبھ في مكتب منطقة الشرق االوسط وشمال افریقیا مكتبا یقدم خدماتھ االن 93المحافظات ومكاتبھ التي تبلغ 
لیة ائھ مع مكونات الحركة الدوفي بیروت ومكاتبھ التمثیلیة في لبنان واالردن وایران ومساھمتھ في نشاطات االتحاد الدولي لجمعیات الصلیب الحمر والھالل االحمر وشرك

ومنذ بدء عملیات استعادة مدینة الموصل PNsكافة كاللجنة الدولیة للصلیب االحمر واالتحاد الدولي لجمعیات الصلیب االحمر والھالل االحمر والجمعیات الوطنیة الشریكة 
  .اطق  المحررة من قبل القوات العراقیة وقوات التحالف الدوليفقد باشر الھالل االحمر العراقي في االستجابة لالحتیاجات االنسانیة للنازحین والعوائل الساكنة في المن

  
 سیطرعندما  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  العذاب الشدید والحرمان مع ارتفاع ونیعانداخل مركز المدینة  شخصملیون  1.5 ، مع بقاء قرابةداخل العراق والدول المجاورة

  .اإلرھاب إلى إضافة، عشداسیاسات 
 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

 

  
  :یةاالتصال بقسم العالقات الدول: 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   

  تناقص تدفق النازحین
َ للعوائل العائدة الى منازلھم في الموصل و شھدت االیام القلیلة الماضیة تناقص سریع العداد النازحین من الموصل نحو المخیمات  ومع معدل ثابت تقریبا

  - :ونلخص نشاطات االیام الماضیة كما یلي .ضواحیھا
  ، النجف وذي قارفي صالح الدین معیة الھالل الحمر العراقيفروع ج
  - :رغیف خبز على العوائل داخل المخیمات والمدن وعلى النحو التالي 6000تم توزیع 

 .عائلة في مخیم الشھامة 270 •
 .عائلة في مخیم الحجاج 100 •

  .حقیبة الى الطالب في االقسام الداخلیة لجامعة تكریت الموجودة داخل المدینة 230تم تسلیم 
  :ادناه منطقتیناللنشاطات الصحیة المقدمة الى ا

شخص بالغ، والدعم  14لـ  ياألول اإلسعافمحاضرة حول ، وأولي إسعافحقیبة  12ص، توزیع شخ 14االولي لـ  اإلسعافتقدیم خدمات  - :مخیم الشھامة
َ تقدیم التوعیة الصح 54مراھق ویوم مفتوح لـ 20شخص بالغ و 35االجتماعي لـ - النفسي   .مستفید 121یة والنظافة الشخصیة طفل، واخیرا

وتقدیم عالجات  أولي إسعافحقائب 7توزیع  شخص و 50مستفید، ومحاضرتین لالسعاف  االولي لـ  125تقدیم خدمات االسعاف االولي  - :ج مخیم المدر
َ التوعیة الصحیة والنظافة الشخصیة لـ .بالغ 145طفل و  325االجتماعي لـ - والدعم النفسي .شخص 150ل    .شخص 294واخیرا

  في اربیل والموصل معیة الھالل الحمر العراقيفروع ج
  .الخازرمخیم عائلة جدیدة الى  24وصول  - 1
  .حسن شام الى منازلھم في مدینة الموصلمخیم عا لة من  63عودة  - 2
  .رغیف خبز طازج في المخیمات 30,000توزیع  - 3
  .وجبة ساخنة بالتعاون مع مؤسسة البارزاني الخیریة 1000توزیع  - 4
  .في مخیم الخازر بالتعاون مع جمعیة الھالل االحمر القطريحالة طبیة  303معالجة  - 5
  .حالة طبیة في الوجبة المسائیة في مخیم حسن شام 60معالجة  - 6
بخي وسیت كغ، سیت مط 35تحتوي كل واحدة منھا على سلة غذائیة واحدة، ( سالت اغاثیة ) في الوحدة الثانیة لمخیم حسن شام(عائلة  25تسلمت  - 7

  .مادة اللجنة الدولیة للصلیب االحمر .)بطانیات ومشمع 6 غالیة، جیریكان، 2صحي، 
َ الى مخیم حسن شام 27توزیع  - 8   .وجبة جاھزة مع سیتات قناني ماء على العوائل الوافدة حدیثا
  .على المخیمات M40من الماء الصالح للشرب من وحدة  لتر 208,000توزیع  - 9

باالضافة للتوعیة  .طفل 55جت اعي لـ الا- نفسيالدعم الامج برن شخص، 43لـ  أولي إسعافالوطنیة الصحیة بتقدیم محاضرات وقامت فرق جمعیتنا 
  .شخص من مختلف الفئات العمریة 90الصحیة والنظافة الشخصیة لـ 
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