
 

 بدعم من صندوق قطر للتنمية

في  القطري األحمر الهاللمن مساعدات  امستفيد 99,59,

 الموصل

العراق الهالل األحمر القطري في ة التي ينفذها ياإلغاث األنشطة بهمة تتواصل :الدوحة ― 1057 يناير 3

وذلك ضمن لصالح النازحين هربا من تصاعد األعمال العسكرية في محيط مدينة الموصل شمالي العراق، 

صندوق قطر دولة قطر ممثلة في من  دعمينفذها الهالل األحمر القطري بالتي  "إغاثة الموصل" حملة

 للتنمية.

عمليات تجري على قدم وساق في العراق،  القطري األحمر الهالل ةالتابعة لبعثالميدانية الكوادر فمن خالل 

 مستهدفةمع الجهات الشريكة،  والتنسيق التقييم عملياتبناء على نتائج  والفاعلة العاجلة ستجابةاال تقديم

على  العليل حمام ومنطقة الموصل جنوب القيارة لمدينة التابعة القرى من وعدد الخازرو شام حسن يمخيم

 .والجنوبي الشرقي ينالمحور

المساعدات  توزيع، وحتياجاتاال أهم وتحديد مستمر بشكل التقييم عمليات إجراءوتشمل أنشطة االستجابة 

 عمليات إجراءمع ، األولية الصحية الرعاية خدمات تقديموومياه الشرب وغير الغذائية  الغذائيةوالشتوية 

 يلبي بما معاييرها وتحسين العمل آليات لتطوير محاولة في المشاريع تنفيذ وبعد أثناء والمراقبة التقييم

 .كرامتهم ويصون النازحين احتياجات

الخدمات والمساعدات التي يقدمها الهالل األحمر القطري في العراق عدد المستفيدين من إجمالي وقد بلغ 

تم حيث ، عراقيا 69,69,من إجمالي عدد النازحين البالغ  اشخص 99,59,خالل األشهر القليلة الماضية 

 العليل حمام حيو ،الموصل شرق شام حسن مخيمشخص في  09,11حصة غذائية لفائدة  59311توزيع 

 .(وحود واللزاكة سرت) الموصل جنوب القيارة قرى، ولموصلا يجنوب

 بالستيكيةال غطيةاألو شتويةال موادحصة من ال 996,3فقد تم توزيع  ،الغذائيةوفيما يتعلق بالمساعدات غير 

 الخازر مخيمو ،الموصل شرق شام حسن مخيمشخصا موزعين على  ,339,9 لفائدة المطر الواقية من

(M1) (وM2 )جنوب القيارة قرى، ولموصلل ةالشرقي الحدود ضمن االنتصار حيو ،الموصل شرق 

 .لموصلجنوبي ا العليل حمام حي، و(وحود واللزاكة سرت) الموصل

داخل مراكز صحية  3 تشغيلالهالل األحمر القطري في بدأ فقد  الرعاية الصحية األولية،وعلى صعيد 

 3,9,90إجمالي لفائدة  المجاني والدواء الكشفخدمات تم تقديم حيث ديبكة، وحسن الشام و الخازر اتمخيم

 شخص يوميا. 911يقارب بمعدل  ،حتى اآلنشخصا 

توزيع المياه الصالحة للشرب تعمل كوادر الهالل األحمر القطري على  ،المياه واإلصحاح وأخيرا في مجال

، حيث وتوفير سيارات وصناديق جمع القمامة وتعزيز النظافة الشخصية داخل مخيم الخازر شرق الموصل

 .من سكان المخيم ألف شخص 59يستفيد من هذه الخدمات أكثر من 



 

 األمني، التصعيد نتيجة تدهورا يزدادهو و ،حرجيوصف بال الموصل مدينة داخل اإلنساني الوضعيذكر أن 

 والمدن الموصل مدينة أهمهاو طاحنة معارك تشهد التي المناطق في خاصة اإلنسانية المعاناةيفاقم من مما 

 كتوبرشهر أ منتصف منذ العراق في خيرةاأل العسكرية العمليات بدء ومع .نينوى محافظة ضمن لها المجاورة

 .من البالد ةمناآل المناطق لىإ نزوح موجات قرى من حولها وما الموصل مدينة شهدت ،الماضي

 النازحين عدادأ نإف المشتركة، التنسيق للجنة المعتمدة الطوارئ ةخط وتقرير المتحدة مماأل مصادر وبحسب

 أكتوبرفي منتصف  العسكرية العمليات بدء منذ النازحين أعداد وصلت حيث مقلق، بشكل الزيادةآخذة في 

 الخدمات غياب ظل فى ،السوء بالغة إنسانية ظروف يف يعيشون شخص ألف 511 من ربمايق إلىالماضي 

 .واإلصحاح هالمياو اإليواءو الصحةو الغذائي مناألمن  القطاعات مختلففي  األساسية

 النازحين أعداد إجمالي صلي أن المتوقع من ،الموصل مدينة في موسعةال العسكرية العمليات ستمرارا ومع

 الغذائية المواد توفير خالل من اإلغاثي التدخل مضاعفة لىإ ماسة حاجةمما سيخلق  ،شخص ألف 011 إلى

 فصل بدء إلى اإلشارة مع الصحية، والرعاية اإليواء موادو واإلصحاح المياهخدمات و والجافة الجاهزة

 جاهزية عدم ظل يف خاصة ،النازحة األسر ةمعانا من يزيد كبير بشكل الحرارة درجات وانخفاض الشتاء

 .طويلة لفترات النازحين ستقبالال المخيمات

 ##البيان نهاية##

 القطري األحمر الهالل عن نبذة

 الضعيفة والمجتمعات األفراد وتمكين مساعدة إلى تهدف خيرية إنسانية منظمة وهو ،,5,0 عام القطري األحمر الهالل تأسس

 جنيف، في الوطنية للجمعيات الدولي االتحاد تضم التي الدولية، اإلنسانية الحركة في عضو والهالل. تمييز أو تحيز دون من

 واإلسالمية والعربية الخليجية الجمعيات من العديد عضوية الهالل يشغل كما بلدا، 5,1 من الوطنية والجمعيات الدولية، واللجنة

 الهالل ويستطيع. األحمر والصليب األحمر للهالل العربية للمنظمة العامة واألمانة الدولي، للهالل اإلسالمية اللجنة: مثل

 جهودها في قطر دولة بذلك مساندا والكوارث، النزاعات مناطق إلى الوصول هذه القانونية صفته إلى استنادا القطري األحمر

 .المحلية الخيرية المنظمات باقي عن الهالل يميز الذي الدور وهو اإلنسانية،

 في والتنمية لإلغاثة جارية دولية مشروعات على يشرف وهو والدولي، المحلي المستويين على القطري األحمر الهالل ويعمل

 الهالل بها يضطلع التي اإلنسانية األعمال بين ومن. وأوروبا وأفريقيا وآسيا األوسط الشرق أنحاء جميع في البلدان من عدد

 على يعمل كما المخاطر، من والحد منها والتعافي لها واالستجابة للكوارث التأهب مجاالت في الدعم تقديم القطري األحمر

 والتنمية الصحية والرعاية الطبية الخدمات تقديم خالل من المتضررين معيشة مستوى وتحسين الكوارث أثر من التخفيف

 واسعة شبكة بمجهودات الهالل ويستعين. اإلنسانية المناصرة صعيد على نشاطه إلى باإلضافة المحلية، للمجتمعات االجتماعية

 .لصالحهم اإلنسانية القوى حشد خالل من الضعفاء حياة تحسين ورؤيته والملتزمين، المدربين والمتطوعين الموظفين من

 غانم بن محمد الدكتور إدارته مجلس لرئيس سبق فقد الجذور، عريقة ومصداقية إنجازات من الهالل به يتمتع لما وانعكاسا

 تحت نشاطه الهالل ويمارس. آسيا قارة عن الوطنية للجمعيات الدولي االتحاد رئيس نائب منصب شغل أن المعاضيد العلي

 والوحدة التطوعية والخدمة واالستقالل والحياد التحيز وعدم اإلنسانية: وهي اإلنساني للعمل السبعة الدولية المبادئ مظلة

 .والعالمية

 بإدارة اإلعالمية الشؤون رئيس عدنان، فريد بالسيد االتصال يمكنكم وأنشطته، القطري األحمر الهالل عن المعلومات من لمزيد

 .fareed@qrcs.org.qa: التالي اإللكتروني البريد عبر أو ،+09, 99,3 ,033: رقم هاتف على االتصال،

 :االجتماعي التواصل مواقع على صفحاتنا متابعة أو ،www.qrcs.org.qa: موقعنا زيارة يمكنكم كما

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

 QRCS@: وأنستغرام تويتر



 

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


