
 

 وبالتعاون مع املنظمة الدولية للهجرة للتنمية قطر صندوق من  بدعم

 في الصحية املراكز لدعم سند حملة يطلق القطري  األحمر الهالل

 املوصل

مدينة النازحين من لفائدة  القطري  األحمر الهاللالذي ينفذه املوسع في إطار التدخل اإلغاثي  :الدوحة ― 2017 فبراير 20

 لدعم "سند" حملةمؤخرا في أربيل  بعثة الهاللالفرق امليدانية التابعة ل تطر للتنمية، أطلقصندوق قبدعم من املوصل 

مع بعثة  الشراكةويتم تنفيذ هذه الحملة ب .ثاثواأل الطبية واملواد األدويةب املدينةاملناطق الغربية من  في الصحية املراكز

 عراقي. نازح 162,600، ومن املتوقع أن يستفيد من هذا الدعم العراقفي  للهجرة الدولية املنظمة

 السكرو  األركانو  امليثاقو  النور و  االنتصارو  القادسية كزامر  وهي املوصل داخل صحية مراكز 8دعم وتستهدف الحملة 

 بشكلعن العمل  لتوقفهانظرا  إلى مثل هذا الدعم العاجل الصحية ملراكزتلك ال املاسة الحاجة، في ظل الزهور و  الكرامةو 

 املراكزتلك  دعمإلى  القطري  حمراأل  الهالل فقد بادر الذ ،املوصل مدينة داخلالجارية  العسكرية العمليات بسبب كامل

 .املوصل مدينة هاليأل  خدمة الصحية

بلغ إجمالي عدد املستفيدين من الخدمات واملساعدات التي قدمها الهالل األحمر القطري في العراق خالل متصل، في سياق و

حصة غذائية  1,300عراقيا، حيث تم توزيع  96,864ا من إجمالي عدد النازحين البالغ شخص 95,915األشهر القليلة املاضية 

 املوصل جنوب القيارة قرى ، و ملوصلجنوبي ا العليل حمام حيو  ،املوصل شرق  شام حسن مخيمشخص في  7,800لفائدة 

 غطيةاأل و  شتويةال وادحصة من امل 5,693فقد تم توزيع  ،وفيما يتعلق باملساعدات غير الغذائية .(وحود واللزاكة سرت)

 (M1) الخازر  مخيمو  املوصل، شرق  شام حسن مخيمشخصا موزعين على  33,858لفائدة  الواقية من املطربالستيكية ال

، (وحود واللزاكة سرت) املوصل جنوب القيارة للموصل، وقرى  الشرقية الحدود ضمن االنتصار حيو املوصل،  شرق ( M2و)

 .ملوصلجنوبي ا العليل حمام وحي

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

شخصا حتى اآلن، بمعدل  39,257إجمالي املجاني لفائدة  والدواء الكشفتم تقديم خدمات حيث وحسن الشام وديبكة، 

تعمل كوادر الهالل األحمر القطري على توزيع املياه الصالحة ، املياه واإلصحاح وأخيرا في مجال شخص يوميا. 400يقارب 

يز النظافة الشخصية داخل مخيم الخازر شرق املوصل، حيث يستفيد للشرب وتوفير سيارات وصناديق جمع القمامة وتعز 

 ألف شخص من سكان املخيم. 15من هذه الخدمات أكثر من 

 موجات نزوح



 

 األحمر الهالل فرق بدأت  ،املوصل ملدينة األيمن الجانب فيالعسكرية  العمليات بسبباملتوقعة  النزوح ملوجات استعدادا

 بين جولة خالل من ،املوصل جنوب العليل حمام ناحية في ساسيةاأل  الحتياجاتا تقييم عمليةفي  امليدانية القطري 

 تقييمتم  كما املكتبي، ثاثواأل الطبية باملستلزمات تجهيزهالذي يحتاج إلى  نطقةبامل الصحي املركز تشمل املختلفة القطاعات

 .املتوقعة النزوح ملوجات اتحسبهناك  ميداني مستشفى إنشاء إمكانية لبحث الخدمية واملنشآت وضاعاأل 

 النازحين ملساعدة اإلغاثية جهودها القطري  األحمر الهالل بعثة واصلت، 2017-2016ضمن حملة الشتاء الدافئ لعام و 

 الجدعة مخيم قاطني على األساسية الغذائية غير املواد من حصة 250 توزيع خالل من الشتاء، برودة تحمل على العراقيين

 تدفئة وقود وعبوات ومدافئ وبطانيات إسفنجية فرشات الحصص وشملت املوصل، مدينة جنوبي القيارة ناحية الواقع

 شمس ي شحن ومصابيح بوتاجاز ومواقد بالستيكية أرضيات إلى باإلضافة متكاملة، منزلية طبخ وأدوات( لترا 20 العبوة سعة)

 مواد من مجموعة من تتكون  متكاملة صحية طرود توفير التوزيعات شملت كذلك(. لترات 10 العبوة سعة) مياه وعبوات

 .كامل شهر ملدة األسرة احتياجات لسد تكفي التي األساسية الشخصية النظافة

 ##البيان نهاية##

 القطري  األحمر الهالل عن نبذة

 أو تحيز دون ب الضعيفة واملجتمعات األفراد وتمكين مساعدة إلى تهدف تطوعية إنسانية منظمة وهو ،1978 عام القطري  األحمر الهالل تأسس

 عضوية يشغل كما بلدا، 190 من الوطنية والجمعيات الدولية واللجنة الدولي االتحاد تضم التي الدولية اإلنسانية الحركة في عضو والهالل. تمييز

. األحمر والصليب األحمر للهالل العربية ةواملنظم الدولي، للهالل اإلسالمية اللجنة مثل واإلسالمية والعربية الخليجيةاملنظمات  من العديد

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

 .املحلية الخيرية املنظمات باقي عن هيميز  الذي الدور  وهو اإلنسانية،

 في البلدان من عدد في والتنمية لإلغاثة جارية دولية مشروعات على يشرف وهو والدولي، املحلي املستويين على القطري  األحمر الهالل ويعمل

 مجاالت في الدعم تقديم القطري  األحمر الهالل بها يضطلع التي اإلنسانية األعمال بين ومن. وأوروبا وأفريقيا وآسيا األوسط الشرق  أنحاء جميع

 املتضررين معيشة مستوى  وتحسين الكوارث أثر من التخفيف على يعمل كما املخاطر، من والحد منها والتعافي لها واالستجابة للكوارث التأهب

 املناصرة صعيد على نشاطه إلى باإلضافة املحلية، للمجتمعات االجتماعية والتنمية الصحية والرعاية الطبية الخدمات تقديم خالل من

 حشد خالل من الضعفاء حياة تحسين ورؤيته وامللتزمين، املدربين واملتطوعين املوظفين من واسعة شبكة بمجهودات الهالل ويستعين. اإلنسانية

 .لصالحهم اإلنسانية القوى 

 التطوعية والخدمة واالستقالل والحياد التحيز وعدم اإلنسانية: وهي اإلنساني للعمل السبعة الدولية املبادئ مظلة تحت نشاطه الهالل ويمارس

 .والعاملية والوحدة
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