نشرة جمعية الھالل األحمر العراقي الخاصة بعمليات تحرير الموصل

نشرة الھالل األحمر العراقي رقم  55ليوم االربعاء  ،2017/1/18مع ملحق بالصور
جمعية الھالل االحمر العراقي :منظمة إنسانية تطبق أحكام القانون الدولي اإلنساني واالتفاقيات ذات الصلة المصادق عليھا من قبل جمھورية العراق .ومنذ تأسيسه عام
 1932سعت الجمعية إلى تقديم خدماته اإلنسانية داخل العراق وخارجه إلى المحتاجين دون تمييز وكعضو في الحركة الدولية للصليب األحمر والھالل األحمر ،ويعمل وفق
المبادئ األساسية للحركة الدولية وكجھد مساند للسلطات العامة في المجال اإلنساني من خالل عضويته في خلية إدارة األزمات المدنية واللجنة العليا إلغاثة وإيواء النازحين
و رئاسة اللجنة العليا إلغاثة المنكوبين وعضويته في اللجان المختلفة التي تعنى بالشأن اإلنساني على المستوى الوطني والمحلي .واليوم وعبر مقره العام في بغداد وفروعه
الثمانية عشر في المحافظات ومكاتبه التي تبلغ  93مكتبا يقدم خدماته اإلنسانية للشعب العراقي بفئاته المختلفة وينشط خارج العراق عبر مكاتبه في مكتب منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا في بيروت ومكاتبه التمثيلية في سوريا ولبنان واألردن وإيران ومساھمته في نشاطات االتحاد الدولي لجمعيات الصليب الحمر والھالل األحمر
وشراكاته مع مكونات الحركة الدولية كافة كاللجنة الدولية للصليب األحمر واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والھالل األحمر والجمعيات الوطنية الشريكة .ومنذ بدء
عمليات استعادة مدينة الموصل فقد باشر الھالل األحمر العراقي في االستجابة لالحتياجات اإلنسانية للنازحين والعائالت الساكنة في المناطق المحررة من قبل القوات
العراقية وقوات التحالف الدولي.
الموصل :ھي ثاني اكبر محافظات العراق ويقدر عدد سكانھا ب  5500000من مختلف المكونات 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.
وبعد تحضيرات طويلة ،بدأت الحكومة العراقية عملية )انضم إليھا التحالف الدولي( الستعادة مدينة الموصل بتاريخ .2016/10/17

التوعية الصحية بين النازحين داخل مدينة تكريت
تقديم الخدمات الصحية وتدريب االسعاف االولي للنازحين المقيمين في االبنية التي قيد االنشاء داخل تكريت في ھيكل شقالوه لتجنب انتشار الليشمانيا بين
المقيمين.
وفيما يلي ملخص لنشاطات اليومين الماضيين:

فروع صالح الدين ،النجف وذي قار لجمعية الھالل األحمر العراقي:
توزيع  12000رغيف خبز للعائالت داخل المخيمات والمدن كالتالي:
 480 عائلة في مخيم الشھامة.
 420 عائلة في مخيم الحجاج.
داخل المدينة
 تقديم  200كيس للطالب في األقسام الداخلية في جامعة تكريت.
 100 عائلة في منطقة القادسية و بنايات أبو عقرب.
الخدمات الصحية المقدمة للمناطق الثالثة ادناه:
 مخيم الشھامة ،خدمات االسعاف االولي ل  22شخص ،عالجات ل  75شخص ،توزيع  15كيس اسعاف اولي مع تقديم الدعم النفسي-
االجتماعي ل 8خيم بمجموع  57بالغ خالل يوم حر ل 60طفل .واخيرا التوعية الصحية والنظافة الشخصية ل  125مستفيد.
 مخيم المدرج خدمات االسعاف االولي ل  25مستفيد ،محاضرة اإلسعاف األولي ل  20شخص و توزيع  15حقيبة إسعاف أولي تقديم العالجات
ل  200شخص .تقديم الدعم النفسي–االجتماعي ل  525طفل و  72بالغ .واخيرا التوعية الصحية والنظافة الشخصية ل  250شخص.
 الھيكل في حي الشھداء خدمات االسعاف االولي ل  2 ،24محاضرات االسعاف االولي لما مجموعه  25شخص ،توزيع  15حقيبة االسعاف
االولي ،تقديم المعالجة ل  250شخص .الدعم النفسي–االجتماعي ل  30بالغ 14 ،مراھق و  80طفل واخيرا التوعية الصحية والنظافة
الشخصية ل  75شخص.
فرع اربيل والموصل للھالل االحمر العراقي:
 .1وصول  119عائلة جديدة وتوزيعھم كالتالي 54 :عائلة إلى مخيم الخازر و  65عائلة لمخيم حسن شام.
 .2عودة  162عائلة من مخيم حسن شام إلى منازلھم في كوكجلي و القيارة.
 .3تقديم  30,000رغيف خبز في المخيمات.
 .4توزيع  2000وجبة ساخنة مع منظمة برزاني الخيرية.
 .5معالجة  758حالة طبية في مخيم الخازر مع الھالل األحمر القطري.
 .6معالجة  207حالة طبية خالل الوجبة المسائية في مخيم حسن شام.
 .7تقديم صندوق اغاثي ل  103عائلة في مخيم حسن شام )الوحدة  (2ويحتوي كل صندوق على ) سلة غذائية 35 ،كيلو رز ،سيت مطبخ ،سيت صحي2 ،
جيركان ،غالية 6 ،بطانية وقماش مشمع( مادة اللجنة الدولية للصليب األحمر.
 .8توزيع  107وجبة ساخنة مع صندوق قناني ماء للعائالت الوافدة حديثا في مخيم حسن شام.
 .9توزيع  507,000لتر ماء من وحدة  M40الى المخيمات.
قدمت الفرق الصحية للھالل االحمر العراقي خدمات الدعم النفسي – االجتماعي ل 40طفل و  12بالغ الى جانب التوعية الصحية والنظافة الشخصية ل  40شخص
من مختلف الفئات العمرية.
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