
 

 عرا�� نازحألف  120 إلغاثة ر�ال مليون  15إ�سا�ي بقيمة  نداء

 �� للموصل الطارئة الاحتياجات يل�ي القطري  ألاحمر الهالل

 الغذائي وألامن وإلا�حاح واملياه وال�حة إلايواء قطاعات

موجة و  نينوى  محافظة �� املوصلمدينة  �عيشها ال�ي املقلقة إلا�سانية لألوضاع استجابة :الدوحة ― 2016 أكتو�ر 22

 قام ،الدائرة املس�حة والن�اعات العسكر�ة العمليات جراء يةالعراق املناطق مختلف ا�شهده أن املتوقع الكب�� الن�وح

 إلا�سانية باألوضاع ا�خاصة املعلومات جمع �غية بالدوحة العام املقر��  العمليات غرفة بتفعيل القطري  ألاحمر الهالل

 املتحدة ألامم مكتب مع و�التعاون  ،لھ التا�عة امليدانية والفرق  العراق مكتب مع بالتنسيق وذلك العراق، �� للنازح�ن

 (أو�شا). إلا�سانية الشؤون لتنسيق

 ��دف )767/2016 رقم ا�خ��ية الاعمال تنظيم هيئة من ب��خيص( عاجلة غاثةإ حملةألاحمر القطري  الهالل طلقأ كذلك

 �جمع عاجل إ�سا�ي نداء قبإطال  قام كما القادمة، القليلة يامألا  خالل نزوحهم توقعي عرا�� ألف 120 من أك�� إغاثة

توزيع و  إلايواء مجاالت��  أشهر 6 ملدة النازح�ن دعممن أجل ) أمر��ي دوالر  مليون  4.1( قطري  ر�ال مليون  15 قدره مبلغ

 ينذر الذي ،النداء لهذا الاستجابةبالفعل ��  جهات عدةقد بدأت و . ةيال�حالرعاية و  وإلا�حاح هاملياو  إلاغاثية املواد

 .2016 عام خالل العالم مستوى  ع�� ا�عقيد إلا�سانية وأك��ها ألازماتأك��  من واحدة بوقوع

 وسائل الت��ع

من خالل  ،املوصل ناز�� غاثةإ حملة لدعم والتواصل الت��ع وسائل من مجموعة القطري  ألاحمر الهالل خصص

ألاحمر القطري إ��  الهالل مندوب يصل�ي  16002 أو 66666364 أو 66644822 الساخن ا�خط مارقأ ع�� الاتصال

 الرقم ��) عSMS�� رسالة نصية قص��ة ( "ص" حرف إرسال ع�� الت��ع يمكن أيضا. تواجدهم كنام�� أ الت��ع �� لراغب�نا

 الرقم أو ،ر�ال 500 بمبلغ للت��ع 92770 الرقم أو ،ر�ال 100 بمبلغ للت��ع 92966 رقمال أو ،ر�اال 50 بمبلغ للت��ع 92176

 .ر�ال 1000بمبلغ  للت��ع 92740

 :هاتف( القديمة اسلطة منطقة��  القطري  ألاحمر للهالل الرئي��ي املقرولتسليم الت��عات �خصيا، يمكنك ز�ارة 

أو  ،)44027875 (هاتف: الدحيل منطقة��  النسائي الفرع أو )44027883(هاتف:  ا�خور  مدينة فرع أو )44027700

 أو ،امل��ة أفرع و�افة التجار�ة املجمعاتو  راكزاملاملوزع�ن �� مختف  القطري  ألاحمر الهالل مندو�يإ��  الت��عات �سليم

 ��يدال أو) www.qrcs.org.qaألاحمر القطري ( للهاللالرس�ي  املوقعصفحة إغاثة ناز�� املوصل ب ع��إلك��ونيا  الت��ع



 

بروة (رقم  بنك لدى 100000002005 رقم البن�ي ا�حساب إيداع الت��ع �� ، أوfundraising@qrcs.org.qa لك��و�يإلا

 .QA26BRWA000000000100000002005آلايبان: 

 ألازمة موقع ��

 أغسطسشهر  بداية منذ املوصلإ�سانية ��  أزمةحتماالت �شوب ال  ستعدادالا ��  أبدقد  القطري  ألاحمر الهالل�ان 

��  الشتو�ة والتدفئةوالغذاء  باإليواء ا�خاصة ألاساسية إلاغاثية املوادمخزون اس��اتي�� من  تجه�� خالل من ،2016

 الدولي�ن الشر�اء مع بالتنسيق وذلكإ�سانية،  أزمةي أل  والفاعلة السريعة ستجابة�حاجة إ�� الا لهناك، تحسبا  ھمخازن

 مليون  284 بقيمة عاجال �سانياإ نداء 2016 يوليو�� شهر  أطلقت املتحدة ألامم أن بالذكر ا�جديرمن و . وا�جهات املانحة

 .باملدينة العسكر�ة العمليات ءبد مع خروجهم املتوقع للنازح�ن ألاساسية حتياجاتالا  لتغطيةأمر��ي  دوالر

 منذ العراق كردستان إقليم ��ا�ح�ومي  الديوان رئاسة لدى رس�ي اعتمادب�� العراق  القطري  حمرألا  الهالل �عثةتمتع تو 

. العراقي�ن والنازح�ن السور��ن الالجئ�ن لصا�ح إغاثية برامج عدة تنفيذ ع�� عوامطوال تلك ألا  عملت حيث ،2013 عام

 ،السليمانيةو  كر�وكو  الفلوجة عامر�ةو  الرمادي من �ل �� ةيفرع م�اتبو  أر�يل��  رئي��ي مكتب القطري  ألاحمر وللهالل

العاملة ��  القطري  ألاحمر الهالل �وادر عددليصل  الدين، صالح محافظةجديد ��  فر�� مكتب فتحل العمل جارو 

 ا.�خص 141إ��  العراق

 هامليا مجاالت��  امشروع 20 نآلا  ح�ىها تأسيس منذ القطري  ألاحمر الهاللال�ي نفذ��ا �عثة  شروعاتامل عدد بلغ وقد

 ،أمر��ي دوالر مالي�ن 7 بما يز�د عن م��انية تلك املشاريعإجما�� قدر �و  العاجلة، وإلاغاثة ةي�حرعاية الوال وإلا�حاح

 ألامم منظمات مع الشرا�ات من العديدمن خالل  القطري  ألاحمر لهالل�عمل �عثة او . مستفيد ألف 460 �بإجما�

منظمة ألامم  العاملية، ال�حة منظمة ،لل�جرة الدولية نظمةامل العال�ي، ألاغذية برنامج: مثل الدولية واملنظمات واملتحدة

 .للتنمية إلاسالمي البنك ،)سيفياليوناملتحدة للطفولة (

 خط��ة إ�سانية أزمة

 طول  ع�� العسكر�ة العمليات دفعت �� غاية الصعو�ة والتعقيد، حيث املوصل محافظة��  �عت�� الوضع إلا�سا�ي

 عن ابحث منازلهم من الفرار إ�� وحدها، الفلوجة منألفا  85من بي��م  مد�ي،ألف  230 من أك�� واملوصل ألانبار ممرات

ألف  700 من أك��وصول عدد النازح�ن إ��  حتماليةا تزدادأن  العسكر�ة العملياتمع اشتداد وطأة  املتوقع ومن. ألامان

 العسكر�ة العمليات تقدم فور  �خص مليون  1.5 إ�� يصل ما يتأثر أنفيما يرجح  ،املوصل ممر طول  ع�� �خص

 .نفسها املوصل إ�� ووصولها



 

��ا  موثوقا مصادر أن إال، 2014 ويونيشهر  منذ املوصل إ�� مباشرة الوصول  ع�� إلا�ساني�ن الشر�اءعدم قدرة  ورغم

 العمليات بدء بمجردمن املتوقع و  ،املدينة داخل �عيشون  �خص مليون  1.5 إ�� 1.2 ب�ن ي��اوح ماهناك  أن إ�� �ش��

وذلك مع  ،وجما�� مفا�� �ش�ل أو الوقت مرور مع تراك�ي �ش�ل سواء النطاق واسعة نزوح أن تحدث حركة العسكر�ة

 .نينوى  سهول  �� اأمن أك�� مناطق إ�� املوصل مدينة من الشرقية الضفة ع�� املقيم�ن الس�ان فرار

 إقليم وح�ومة العراقية ا�ح�ومة لسيطرة ا�خاضعة املناطق نحو لتحركإ�� ا احديث النازحة ألاسر غالبية وتتجھ

 اتخيمجميع امل أن إال الدعم، لتقديم ألامامي املواجهة خط ع�� نياملتواجد الشر�اء�سابق  من و�الرغم ،كردستان

 .القصوى الاستيعابية  اطاق�� إ�� ألامر واقع �� توصل قد احديث النازحة ألاسر باستضافة قومال�ي ت ستقبالالا  كزامر و 

 ساعداتامل من واسع النازحة إ�� نطاق ألاسر، فسوف تحتاج الفلوجةسيطرة ا�ح�ومة العراقية حاليا ع�� منطقة  ومع

 والغذاء املياه �� اإ�حاح ألاك�� الاحتياجات ت�ون  وسوف ،املتخصصة املساعدات من وغ��هاألارواح  إلنقاذالالزمة 

 والفتيات النساء وخاصة ومكثف، متخصص دعم إ���عض الفئات  ستحتاج كما ،الطبية واملساعدات الطارئة واملال��

 ،شملها �شتت ال�ي ألاسرو ،وألاطفال والفتيان �� املراحل العمر�ة املبكرة املمن�ج ضد املرأة، للعنف �عرضنالال�ي 

 .ذو��مالذين فقدوا  وألاطفال

 ##البيان ��اية##

 القطري  ألاحمر الهالل عن نبذة

 تح�� دون  من الضعيفة واملجتمعات ألافراد وتمك�ن مساعدة إ�� ��دف خ��ية إ�سانية منظمة وهو ،1978 عام القطري  ألاحمر الهالل تأسس

 وا�جمعيات الدولية، وال�جنة جنيف، �� الوطنية ل�جمعيات الدو�� الاتحاد تضم ال�ي الدولية، إلا�سانية ا�حركة �� عضو والهالل. تمي�� أو

 الدو��، للهالل إلاسالمية ال�جنة: مثل وإلاسالمية والعر�ية ا�خليجية ا�جمعيات من العديد عضو�ة الهالل �شغل كما بلدا، 190 من الوطنية

 الوصول  هذه القانونية صفتھ إ�� استنادا القطري  ألاحمر الهالل ويستطيع. ألاحمر والصليب ألاحمر للهالل العر�ية للمنظمة العامة وألامانة

 .املحلية ا�خ��ية املنظمات با�� عن الهالل يم�� الذي الدور  وهو إلا�سانية، جهودها �� قطر دولة بذلك مساندا وال�وارث، الن�اعات مناطق إ��

 �� البلدان من عدد �� والتنمية لإلغاثة جار�ة دولية مشروعات ع�� �شرف وهو والدو��، املح�� املستو��ن ع�� القطري  ألاحمر الهالل ويعمل

 �� الدعم تقديم القطري  ألاحمر الهالل ��ا يضطلع ال�ي إلا�سانية ألاعمال ب�ن ومن. وأورو�ا وأفر�قيا وآسيا ألاوسط الشرق  أنحاء جميع

 معيشة مستوى  وتحس�ن ال�وارث أثر من التخفيف ع�� �عمل كما املخاطر، من وا�حد م��ا والتعا�� لها والاستجابة لل�وارث التأهب مجاالت

 صعيد ع�� �شاطھ إ�� باإلضافة املحلية، للمجتمعات الاجتماعية والتنمية ال�حية والرعاية الطبية ا�خدمات تقديم خالل من املتضرر�ن

 من الضعفاء حياة تحس�ن ورؤ�تھ واملل��م�ن، املدر��ن واملتطوع�ن املوظف�ن من واسعة شبكة بمجهودات الهالل ويستع�ن. إلا�سانية املناصرة

 .لصا�حهم إلا�سانية القوى  حشد خالل

 املعاضيد الع�� غانم بن محمد الدكتور  إدارتھ مجلس لرئيس سبق فقد ا�جذور، عر�قة ومصداقية إنجازات من الهالل بھ يتمتع ملا وا�ع�اسا

 السبعة الدولية املبادئ مظلة تحت �شاطھ الهالل و�مارس. آسيا قارة عن الوطنية ل�جمعيات الدو�� الاتحاد رئيس نائب منصب شغل أن

 .والعاملية والوحدة التطوعية وا�خدمة والاستقالل وا�حياد التح�� وعدم إلا�سانية: و�� إلا�سا�ي للعمل

 الاتصال، بإدارة إلاعالمية الشؤون رئيس عدنان، فر�د بالسيد الاتصال يمكنكم وأ�شطتھ، القطري  ألاحمر الهالل عن املعلومات من ملز�د

 .fareed@qrcs.org.qa: التا�� إلالك��و�ي ال��يد ع�� أو ،+974 5583 7338: رقم هاتف ع��



 

 :الاجتما�� التواصل مواقع ع�� صفحاتنا متا�عة أو ،www.qrcs.org.qa: موقعنا ز�ارة يمكنكم كما

 https://www.facebook.com/QatarRedCrescent: بوك فيس

 QRCS@: وأ�ستغرام تو���

 www.linkedin.com/company/qatar-red-crescent: إن لينكد


