نشرة جمعية الھالل األحمر العراقي الخاصة بعمليات تحرير الموصل

نشرة الھالل األحمر العراقي رقم  32ليوم األحد ،2016/12/11مع ملحق بالصور
جمعية الھالل االحمر العراقي :جمعية وطنية مستقلة ذات اساس تطوعي ،تعمل على تخفيف معاناة الجميع .ونحن كذلك جھة ساندة للحكومة  /السلطات العامة اثناء االستجابة
لالحتياجات االنسانية .وفي اثناء ذلك ،نحافظ على استقاللنا عن السلطات ونؤدي عملنا كمنظمة مستقلة ،غير سياسية وغير حزبية .وتخفف تدخالتنا من معاناة جميع الفئات
وفقا ً للمبادئ االساسية للحركة الدولية منذ تأسيس الجمعية عام .1932
برامجنا :خدماتاإلغاثة،اإلسعافاتاألوليةوالصحة،والمياھوالصرفالصحيوالنشر ،القانونالدولياإلنساني،الشباب،إعادةالروابطالعائليةوالتوعية من المخلفات الحربية.
مبادئنااألساسية :االستقالل ،عدمالتحيز ،الحياد ،الخدماتالتطوعية ،الوحدةوالعالمية.
الھيكاللرئيسي لجمعيةالھالالألحمرالعراقي يتوزععلٮالمحافظات  18للعراق بمافيذلكالعاصمةبغداد ،مع  93مكتبا،و  7530متطوعو 2195
موظفا،إلٮجانبمكاتبنافيعمانوبيروت وطھران.
الموصل:ھي ثاني اكبر محافظات العراق ويقدر عدد سكانھا ب  5500000من مختلف العرق والطوائف والذين يتعايشون في وئام حتى  10حزيران  2014عندما
سيطرمسلحوا تنظيم داعش على وسط المدينة والمناطق المحيطة بھا .حيث غادر ما يقارب نصفالسكان في موجات كبيرة من النازحين داخليا أو الالجئين باتجاه مناطق آمنة
داخل العراق والدول المجاورة ،مع بقاء قرابة  1.5مليون شخص داخل مركز المدينة يعانون العذاب الشديد والحرمان مع ارتفاعمعدل البطالة واالقتصاد السيئ كجزء من
سياسات داعش ،إضافةإلى اإلرھاب.
وبعد تحضيرات طويلة ،بدأت الحكومة العراقية عملية تحرير )انضمإليھا التحالف الدولي( إلنقاذالمدينة القديمة العظيمة من قمع تنظيم داعش في الساعات األولى من صباح
يوم  17تشرين األول 2016

التعزيز الصحي من خالل الفن الكرافيتي
الحادي عشر من كانون األول 2016

من مھام عمل الفريق الصحي للھالل االحمر العراقي ھو تامين الصحة الجيدةومنع االمراض االنتقالية داخل المخيمات وخصوصا بين
االطفال ،الى جانب التاكد من ان جميع العوائل قد استلمت السيتات الصحية ،الوصول الى الماء النظيف والمحاضرات التوعوية اليومية
باالضافة الى النشرات التي تستخدم الفن الكرافيكي والرسوم الكارتونية اليصال رسائل حول العادات الصحية الشخصية ،وجلب البسمة
لجميع االطفال والكبارداخل المخيمات.
وفيما يلي ملخص عن أنشطة اليوم:
فرعي صالح الدين وبابل لجمعية الھالل األحمر العراقي:
 .1توزيع  3000رغيف خبز طازج ل  300عائلة داخل مخيم تل سيبات.
 .2وصول  200عائلة جديدة من الضفة الغربية لمدينة الموصل الى مخيم الجدعة وقد استلم الجميع الوجبات الجاھزة بشكل فوري
وسيت ماء.
 .3توزيع  500سيت اغاثة في مخيم الجدعة ل  500عائلة ويحتوي كل سيت على )سلة غذائية 35،كيلو رز ،سيت مطبخ ،سيت
صحي ،موقد 2 ،جيريكان 2 ،منشفة 6 ،بطانيات و غالية واحدة(.
فروع اربيل ،الموصل ،ديالى وبغداد لجمعية الھالل األحمر العراقي:
تغطي مخيمات الخازر و حسن شام
 .1توزيع  15000خبز طازج داخل مخيمات.
 .2توزيع  1000وجبة ساخنة داخل مخيم الخازر للعائالت بالتعاون مع منظمة برزاني.
 .3وصول  122عائلة جديدة الى مخيم حسن شام وتسليمھم الوجبات الجاھزة و سيتات قناني الماء.
 .4معالجة  305حالة طبية في مخيم الخازر مع الھالل االحمر القطري.
.5معالجة  86حالة طبيا خالل الوجبة المسائية في مخيم حسن شام.
 .6توزيع 450عباءة نسائية مع متبرع خاص.
 .7توزيع  50صندوق مالبس ،بطانيات مع لعب اطفال في مخيم الخازر مع الھالل االحمر التركي.
.8توزيع  125سيت اغاثي للعائالت في مخيم حسن شام  ،3ويحتوي كل سيت على )سلة غذائية ،بطانيات ،سيت مطبخ ،موقد ،سيتات صحية
و 2جيريكان(
نشاطات الفريق الصحي:
 التوعية الصحي النظافة الصحية الشخصية ل  910عائلة ،و  517طفل.
 يوم حر للدعم النفسي ل  2597طفالً و  513رجل بالغ.
 زيارة  60خيمة.
لمزيد من المعلومات :االتصال بقسم العالقات الدولية:
E-mail: relations.dept@ircs.org.iq web site: www.ircs.org.iq

Mobile: + (964)7704621141

