
 

 

 
، مع ملحق بالصور21/1/2017 السبت ليوم 57نشرة الھالل األحمر العراقي رقم    

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

ال اإلنساني من خالل عضويته في خلية إدارة األزمات المدنية واللجنة العليا إلغاثة وإيواء النازحين المبادئ األساسية للحركة الدولية وكجھد مساند للسلطات العامة في المج
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

مكتبا يقدم خدماته اإلنسانية للشعب العراقي بفئاته المختلفة وينشط خارج العراق عبر مكاتبه في مكتب منطقة الشرق  93ثمانية عشر في المحافظات ومكاتبه التي تبلغ ال
د الدولي لجمعيات الصليب الحمر والھالل األحمر األوسط وشمال أفريقيا في بيروت ومكاتبه التمثيلية في سوريا ولبنان واألردن وإيران ومساھمته في نشاطات االتحا

بدء  منذو. جمعيات الوطنية الشريكةوشراكاته مع مكونات الحركة الدولية كافة كاللجنة الدولية للصليب األحمر واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر وال
عراقي في االستجابة لالحتياجات اإلنسانية للنازحين والعائالت الساكنة في المناطق المحررة من قبل القوات عمليات استعادة مدينة الموصل فقد باشر الھالل األحمر ال

  .العراقية وقوات التحالف الدولي
 

 

  
  :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   

  الموصل بحاجة لتكون مستعدة جنوبمخيمات 
 لعمليات تحرير االستعداد في خضم أفضل عاجلةمات طبية تقديم خدو  ھامخططات تزايد مزيد من االھتمام  مع المخيمات في القيارة والعلم بحاجة إلى 

    .وفيما يلي ملخص لنشاطات اليومين الماضيين. ھذه المناطق باتجاهين نحو جنوب وجنوبي الموصل تتزايد موجات النازححيث ، الشرقية للموصل الضفة

  :ھالل األحمر العراقياللجمعية  ، النجف وذي قارع صالح الدينورف
داخل عائلة نازحة  100عائلة ساكنة داخل جامعة تكريت و ) 200(منھم داخل مخيمات الحجاج بينما  400 .عائلة  700غيف خبز لـ ر 7000توزيع 

  .بنايات مھجورة في مقاطعة  الھيكل
  :نشاطات الفريق الصحي

  41ولي لـ محاضرات اسعاف ا 3. شخص 20ل   توزيع حقائب اسعاف اولي .شخص) 1100(في مخيم المدرج لـ  أولي إسعافخدمات 
 .شخص) 472(اخيرا التوعية الصحية والرعاية الشخصية التثقيفية لـ . بالغ )  779(طفل و ) 660(دعم نفسي ،  950عالجات ل  ، ستفيدم

  30(ة في االسعاف االولي لـ رة تثقيفيمحاض) 2). (30(حقائب اسعاف اولي  توزيع، شخص ) 51(اولية في الحجاج لـ  إسعافخدمات (
اخيرا التوعية الصحية والرعاية الشخصية  .بالغ) 36(طفل و ) 110(لـ  اجتماعي-دعم نفسي، شخص) 195(تقديم المعالجة ل ، مستفيد

 مستفيد) 120(التثقيفية لـ 
  شخص 75الشخصية ل .  

  :فرع اربيل والموصل للھالل االحمر العراقي
 .البقية إلى حسن شامومنھم  19 بين الخازر وزعتعائلة جديدة )54( -1
 .)االنتصار والسماح(الموصل  المحررة داخلعائلة من ھذه المخيمات عادوا إلى المناطق  564 -2
 .رغيف خبز وزعت في المخيمات 30.000 -3
 .وجبة ساخنة مع مؤسسة برزاني الخيرية 1000توزيع   -4
 .القطري األحمرحالة طبية تمت معالجتھا في مخيم الخازر مع الھالل ) 345( -5
 .حالة طبية تمت معالجتھا عند الوجبة المسائية في مخيم حسن شام 91 -6
 2، سيت مطبخ وسيت صحي، كغم رز 35،  سلة  غذائية(على  ائلة في حسن شام ويحتوي كل صندوقع 54ي لـ تقديم  صندوق اغاث -7

 ).بطانية وقماش مشمع 6، غالية ، جيركان 
 .صلين حديثا في حسن شاماماء إلى العوائل الو وجبة جاھزة  مع سيت قناني) 54(توزيع  -8
 .2في الخازر عائلة ) 250( لـسلم سيت صحي   -9

 .إلى المخيمات M40لتر ماء من وحدة ) 140.000(توزيع  -10
محاضرة االسعاف . طفل 32يوم مفتوح لـ  تتضمنوالتي االجتماعي –قدمت الفرق الصحية للھالل االحمر العراقي خدمات الدعم النفسي 

  .من مختلف الفئات العمرية شخص )40(الصحية والنظافة الشخصية  لـ  التوعيةشخص بجانب  25لـ  االولي
  


