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جمعية الهالل االحمر العراقي
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قسم التطوير المؤسسي والتق ارير

إستعدادات جمعية الهالل ألاحمر العراقي لإلستجابة إلانسانية
لنازحي محافظة نينوى

محافظة نينوى
مدينة الموصل هي مركز محافظة نينوى وثاني أكبر مدينة
في العراق من حيث السكان بعد بغداد حيث يبلغ تعداد سكانها
حوالي  2مليون نسمة .وتبعد الموصل عن بغداد مسافة تقارب
حوالي  564كلم .تشتهر بالتجارة مع الدول القريبة
مثل سوريا وتركيا .وأغلبية سكان الموصل عرب و
مسيحيون ينتمون إلى عدة طوائف وأكراد وتركمان و الشبك.

اعداد قسم التطوير املؤسس ي والتقارير
ل ـ ـ مزيد من املعلومات الاتصال
Od.dept@ircs.org.iq
للتبرع عبر الرابط www.ircs.org.iq
Amado
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المقدمة
جمعية الهالل االحمر العراقي هي
جمعية انسانية وطنية مستقلة
تعمل باستقاللية عن السلطات
وكجهة ساندة عند الحاجة ،كما
تحرص الجمعية على تطبيق
المبادئ السبعة للحركة الدولية
(االستقاللية – الحياد – عدم
التحيز – العالمية – الخدمة
التطوعية – الوحدة – االنسانية).
كما ترتكز جمعيتنا على خبرة
واسعة من العمل االنساني حيث
تأسست عام  2391ولها تأريخ
عريق في مجال االستجابة
االنسانية وإدارة الكوارث وتعتبر
هي الجهة الرائدة في العمل
الميداني ولها دور مؤثر وكبير
جدا.

الخلفية
اسباب التدخل  :نتيجة لالعمال العسكرية التي تشهدها مدينة الموصل خالل االيام القادمة حيث من المتوقع
نزوح مايقارب ( 201110111شخص) مما يدعو للقلق من حدوث كارثة انسانية  ،ولما للهالل االحمر العراقي
من خبرة وقدرة كبيرة في مجال العمل االنساني واالستجابة السريعة  ،تم اعداد خطط وبرامج للتهيؤ لالزمة
حر صا على تقديم االغاثة الغذائية والصحية للمتضررين خالل فترة شهر من بداية االزمة كونه المستجيب
االول في الميدان.
الموارد البشرية  :يتكون الهالل االحمر العراقي من  21فرعا تشمل جميع محافظات العراق اضافة الى 39
مكتبا تابعا لهذه الفروع موزعة في عموم البالد  ،كما تمتلك الجمعية موارد بشرية كبيرة تصل الى 0391
متطوعا و  1233موظفا باالضافة الى مكاتبنا في بيروت – سوريا – عمان – ايران .وقد تم تهيئة 1111
موظف ومتطوع للمشاركة في عمليات االغاثة الخاصة بتحرير الموصل .
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التهيؤ
تم اعداد خطط وبرامج مدروسة للتهيؤ لالزمة المتوقعة بعد اجراء التقييم االولي وبالتعاون مع السلطات
العراقية وكذلك الشركاء الدوليين للهالل االحمر العراقي وكما موضح في الجدول ادناه  ،وقد شملت هذه الخطط
الخدمات التالية :
.2
.1
.9
.4
.3
.6

الخدمات االغاثية
الخدمات الغذائية
الخدمات الصحية
الماء واالصحاح
التوعية من المخلفات الحربية
اعادة الروابط العائلية

ويمكن تلخيص خطط العمل على النحو التالي -:
 .1العمل االغاثي والغذائي -:
تم تشكيل فرق االغاثة والمكونه من  131موظفا ومتطوعا سيقومون بكافة االعمال الميدانية واالغاثية وفق
خطة عمليات ادارة الكوارث ،حيث يتكون كل فريق من  31متطوع يعملون بالتناوب.
 .2العمل الصحي -:
تم تشكيل فرق االسعاف االولي والدعم النفسي والمكونه من  131مسعفا وداعم نفسي مؤهلين لتقديم خدمات
االسعاف االولي والدعم النفسي للنازحين وفق خطة خاصة معدة من قبل القسم الصحي  ،مع امكانية زيادة
اعداد الفرق عند الحاجة .
تم تجهيز فرق االسعاف االولي بالتجهيزات التالية (بدالت اسعاف اولي – احذية سيفتي – حقائب اسعاف اولي
شخصية – حقائب اسعاف اولي كبيرة على مستوى الفريق) .
تم تهيئة عجالت اسعاف عدد  23عجلة لتقديم الخدمات االسعافية ونقل الحاالت الطارئة الى المستشفيات .
 .3التوعية من مخاطر االلغام والمخلفات الحربية:
تشكيل فرق للتوعية من مخاطر االلغام والمخلفات الحربية بواقع  3فرق كل فريق يتكون من  4متطوعين.
 .4إعادة الروابط العائلية:
تشكيل فرق اعادة الروابط العائلية وبواقع  4فرق كل فريق يتكون من  3متطوعين ،وتجهيزهم بهواتف
اجهزة ثريا عدد  4اجهزة وكذلك هواتف نقالة لتنفيذ عمليات التواصل العائلي بين النازحين والمفقودين
والتخفيف من معاناتهم.
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موقف بالمساعدات الغذائية واإلغاثية والصحية
ت
1
2

المادة
سلة غذائية
وجبة ساخنة

العدد
122111
011111

التفاصيل
جاهزة للتوزيع في مخازن الجمعية
تم تأمين المواد األولية الالزمة إلنتاج تلك الوجبات

3
4

وجبة جافة
أفران

211111
9

5
0
7
0
9
11
11
12
13
14

سيت مطبخ
سيت صحي
بطانية
جليكان
جولة
دوشك
مشمع مطري
مدفأة
حقيبة إسعاف أولي
عجلة إسعاف

51111
01111
251111
121111
45111
5111
20044
1797
13111
15

تم تأمين تلك الوجبات الجاهزة
تنتج يوميا ً  32111رغيف خبز يوميا ً  /سيتم زيادة العد الى  12فرن ليكن
االنتاج الكلي  42111رغيف للوجبة الواحدة .كما يمكن في حالة الطوارئ انتاج
 120111رغيف يوميا بواقع 3وجبات
تم تأمينها وجاهزة للتوزيع
تم تأمينها وجاهزة للتوزيع
تمت تهيأتها
تمت تهيأتها
تمت تهيأتها
تمت تهيأتها
تمت تهييأتها
تمت تهيأتها
تم تجهيزها لإلستخدام الميداني  1111منها مجهزة للقوات األمنية
مجهزة لنقل الحاالت الطارئة

