
   
  

 

 

 حافظ على آخر قطرة

 حملة لزيادة الوعي حول أهمية الماء

"الماء هو مصدر الحٌاة", كم من المرات سمعنا هذه الجملة؟ عندما نشرب الماء, عندما نغسل مالبسنا, عندما ننظف بٌوتنا. و اآلن خالل 

فصل الصٌف و الناس الذٌن ٌعٌشون تحت الحرارة العالٌة فأن هذه الجملة تكون أكثر أهمٌة من ذي لبل. و خاصة للناس الذٌن ٌعٌشون 

  .ردستان العراقالذٌن أجبروا على ترن بٌوتهم لٌعٌشوا النزوح فً كوو صعبة فً ضروف 

 الكنٌسة معونة) و منظمة (العالمٌة -العمل ضد الجوع ) و منظمة (االٌطالٌة للتضامن الدولً -جسر الى ) و لهذا السبب فأن منظمة

من  62ستموم بأطالق حملة للحفاظ على الماء. أبتداءا من , هً ثالث منظمات دولٌة تعمل على دعم النازحٌن فً األللٌم, (النروٌجٌة

سٌعملون على رفع الوعً فً المخٌمات و المناطك  الذٌن ٌعملون لهذه المنظمات و التوعٌة الصحٌة التنسٌك , موظفًشهر أٌلول

معرفة و فهم ٌفٌة خزنها. و كذلن لعدم اهدارها و كأسالٌب الحفاظ على الماء والحضرٌة التً تتواجد فٌها النازحٌن و ٌمترحون طرق و 

  افضل حول المعلومات الفعلٌة حول وضع الماء و التً تكون عادة مختلفة بأختالف المكان أو المنطمة.

توزع على الناس كتٌبات و منشورات صممت و نظمت استنادا الى التراحات و آراء المجتمع الذي ٌعانً من مشكلة الماء. بهذا السدد سٌ  

توعٌة الناس فً المخٌمات و فً هذه الحملة. من خالل  الى ذلن فأن جزء كبٌر من هذه الحملة مكرسة لمشاركة الناس نفسهاباالضافة 

سوف ٌطرح على فرصة أنشاء و عمل أشغال و رسومات, بأنفسهم, حول أهمٌة الماء. المناطك الحضرٌة التً تمطنها النازحٌن  

م الملونة و االصباغ و فرش الرسم و اوراق الرسم للنازحٌن ألعطائهم المساحة ألبداعهم و خٌالهم بتوفٌر األلال ستموم المنظمات الثالث  

  و تجربة مهاراتهم. الناس نفسها ستكون جزء من الحملة. و ألن الماء هو مصدر الحٌاة فأن أولى واجباتنا هً الحفاظ علٌها.  

التابعة لحكومة  –)بورها  مع منظمة األمم المتحدة لشؤون الالجئٌن و منظمة لهذه الحملة الجدول التالً ٌتضمن األحداث األفتتاحٌة

-:ٌمكنكم األتصال به لكل منطمة, لكل من لدٌه األهتمام بهذه الحملة فأن هنان منسك )شخص(   األللٌم(  

 التارٌخ المخٌم أو المكان المنظمة المشرفة لألستفسار )لألعالمٌٌن(

/ تموز 62 مخٌم جمٌشكو ACF  10700617570 -ولٌد:   

10700617570 -ولٌد:   ACF ًتموز 60 دالل ست /  

10700617570 -ولٌد:   ACF تموز 62 مخٌم أٌسٌان /  

)شٌخان( 10700617570 -ولٌد:   

)خانكً(  07502121585   -:الٌاس
ACF و UPP  ًتموز 65 بلدة شٌخان و مخٌم خانك /  

10718027655 -مصطفى:  NCA 6مخٌم كبرتو و  0مخٌم كبرتو / تموز  81   

)َلادٌا( 10700617570 -ولٌد:   

) بٌرسفً(   الٌاس:07502121585

ACF  و UPP   ً0مخٌم لادٌا و مخٌم بٌرسف / آب 4   

07502121585 -الٌاس:   UPP  ً6مخٌم شارٌا و مخٌم بٌرسف / آب 7   

)كرماوا( 10700617570 -ولٌد:   

)داؤودٌة(  07502121585   -الٌاس: 
ACF و UPP  آب 2 مخٌم كرماوا و مخٌم داؤودٌة /  

07502121585 -الٌاس:    UPP كنداال مخٌم باجد / آب 5   

 



 لمزٌد من المعلومات, الرجاء األتصال ب:

 

)العمل ضد الجوع(   ACF ولٌد من منظمة    

10700617570 -الهاتف:  

washdeputy1-do@iq.missions-acf.org   -البرٌد األلكترونً:  

 

)جسر الى..(  UPP من منظمة الٌاس  

10716060727 -الهاتف:  

Elias.hassi@unponteper.it  :ًالبرٌد األلكترون-  

 

) معونة الكنٌسة النروٌجٌة(  NCA من منظمة مصطفى  

10718027655 -الهاتف:  

MUSTAFAABULRAHMAN.ABDALLA@nca.no -البرٌد األلكترونً:    
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