نشرة جمعية الھالل األحمر العراقي الخاصة بعمليات تحرير الموصل

نشرة الھالل األحمر العراقي رقم  39ليوم الثالثاء  ،2016/12/20مع 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 :خدمات اإلغاثة ،اإلسعافات األولية والصحة ،والمياه والصرف الصحي والنشر ،القانون الدولي اإلنساني ،الشباب ،إعادة الروابط العائلية والتوعية من المخلفات
الحربية.
مبادئنا األساسية :االستقالل ،عدم التحيز ،الحياد ،الخدمات التطوعية ،الوحدة والعالمية.
الھيكل الرئيسي لجمعية الھالل األحمر العراقي يتوزع على المحافظات  18للعراق بما في ذلك العاصمة بغداد ،مع  93مكتبا ،و  7530متطوع و  2195موظفا ،إلى جانب
مكاتبنا في عمان وبيروت وطھران.
الموصل :ھي ثاني اكبر محافظات العراق ويقدر عدد سكانھا ب  5500000من مختلف العرق والطوائف والذين يتعايشون في وئام حتى  10حزيران  2014عندما سيطر
مسلحوا تنظيم داعش على وسط المدينة والمناطق المحيطة بھا .حيث غادر ما يقارب نصف السكان 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 ارتفاع معدل البطالة واالقتصاد السيئ كجزء من
سياسات داعش ،إضافة إلى اإلرھاب.
وبعد تحضيرات طويلة ،بدأت الحكومة العراقية عملية تحرير )انضم إليھا التحالف الدولي( إلنقاذ المدينة القديمة العظيمة من قمع تنظيم داعش في الساعات األولى من
صباح يوم  17تشرين األول 2016

تشغيل وحدة تصفية مياه  40واستقبال النازحين في مخيم حسن شام الوحدة الثانية
نجح الھالل األحمر العراقي والصليب األحمر الفرنسي و الھالل األحمر القطري في نصب وحدة ) M40لتصفية المياه( في مخيم حسن شام والتي ستقدم
الماء الصافي ل  40,000شخص في اليوم مما يعني ذلك حماية المزيد من األرواح من لإلمراض التي تسببھا المياه .باإلضافة إلى حدث كبير أخر وھو
استقبال مخيم حسن شام الوحدة الثانية )على الرغم من كونه ما زال قيد اإلنشاء( للعائالت النازحة خالل أيام شديدة البرودة.
وفيما يلي ملخص لنشاطات اليومين الماضيين:
فرع صالح الدين لجمعية الھالل األحمر العراقي:
داخل المخيمات:
 .1توزيع  6000رغيف خبز طازج في ھذين اليومين ل  300عائلة داخل مخيم تل سبياط.
 .2وصول  84عائلة جديدة في يوم  19كانون االول الى مخيم تل سيباط وقامت فرق الھالل األحمر العراقي بتزويدھم بالوجبات الجاھزة وقناني
الماء.
داخل المدينة :توزيع  500سلة غذائية في يوم  19كانون االول داخل الموصل في حي الزھراء ،حي السماح وكوكجيلي.
فرع اربيل للھالل االحمر العراقي:
داخل المخيمات
 .1وصول  241عائلة جديدة يوم  19كانون األول :إقامة  87عائلة جديدة في مخيم الخازر و  154عائلة في مخيم حسن شام بينما استقبل مخيم
حسن شام لوحده  1440عائلة يوم  20كانون األول.
 .2توزيع  30,000رغيف خبز في المخيمات والتخطيط لمضاعفة االنتاج.
 .3تقديم  2000وجبة ساخنة الى العائالت النازحة الجديدة الواصلة بالتعاون مع منظمة برزاني الخيرية.
 .4معالجة  773حالة مرضيا في مخيم الخاز بالتعاون مع الھالل االحمر القطري.
 .5معالجة  228حالة طبيا خالل الوجبة المسائية في مخيم حسن شام.
 .6توزيع  156صندوق اغاثي بين مخيم الخازر ومخيم حسن شام )وكل صندوق يحتوي على سلة غذائية 35 ,كيلو رز ,سيتات صحية ,سيت
مطبخ ,موقد 2 ,جيريكان و مشمع(.
 .7تقديم الشوكالته ,البسكويت و زوج من األحذية من الھالل األحمر التركي ل 300طفل داخل مخيم حسن شام.
 .8انتاج  280,000لتر من المياه النقية بواسطة وحدة تصفية المياه  M40وتوزيعھا على المقيمين في المخيمات خالل يومين.
 .9تزويد  100عائلة من الواصلين إلى الوحدة الثانية لمخيم حسن شام بالسالت االغاثية )سيت صحي ,سيت مطبخ ,مشمع  4 ,بطانيات2 ,
جيريكان و غالية( مع الصليب األحمر األلماني واللجنة الدولية للصليب األحمر.
 أنشطة الفرق الصحية داخل المخيمات :يوم حر ل  89طفل  ,التوعية الصحية والنظافة الشخصية ل  167طفل و  135بالغ الى جانب حملةمراقبة التلقيح لمرض شلل األطفال واللقاحات في مخيمات الخازر  1و  2و مخيم حسن شام  3و مخيم دبيكة .2
داخل المدينة:
 -تقديم  300سلة غذائية ,صندوق مالبس وبطانيات إلى نازحي حلبجة مع الھالل االحمر التركي.
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