
نشرة اخبارية

          3,543
رسالة تحريرية   

  202,353
شخص

باالضافة اىل 15,804 رسالة شفوية تم تبادلها بني 
املحتجزين وأقاربهم للمساعدة يف الحفاظ عىل التواصل 

بينهم.

ميكنهم اآلن الحصول عىل املاء الصايف نتيًجة إلعادة تأهيل 
ونصب 7 منظومات لتجهيز املياه. 

  28,479
شخص 

         638
شخًصا من حاملي السالح 

إتصلوا مبركز التواصل املجتمعي التابع للجنة الدولية 
للصليب األحمر لطرح استفسارات أو مشاركة مالحظات 

عن احتياجاتهم اإلنسانية ونشاطات اللجنة الدولية.

حرضوا دورات تدريبية وأنشطة توعية أقامتها اللجنة 
الدولية للصليب األحمر لزيادة معرفتهم بالقانون الدويل 

اإلنساين والقانون الدويل لحقوق االنسان. 

  20,822
شخص 

 302,094
استشارة   

من ذوي اإلعاقة حصلوا عىل خدمات إعادة التأهيل 
البدين، مبا يف ذلك تركيب 2,380 طرف صناعي و17,164 

مسند تقوميي وتوفري 535 كريس متحرك يف 15 مركزاً 
حكوميًا إلعادة التأهيل البدين يحظى بدعم اللجنة الدولية 

ومركزًا واحًدا تديره اللجنة الدولية.

تم تقدميها يف 16 مركزاً للرعاية الصحية األولية يحظى 
بدعم اللجنة الدولية وبضمنها 5,537 استشارة تتعلق 

برعاية األمهات اىل جانب 33,558 استشارة طبية حول منو 
األطفال. 

  54,919
محتجز 

    8,380
شخص 

متت زيارتهم يف 64 مكان احتجاز لضامن تلقيهم معاملة 
حسنة وتوفر ظروف معيشية مناسبة لهم. 

حرضوا جلسات توعوية حول مخاطر الذخائر غري املنفجرة 
واملامرسات اآلمنة يف التعامل معها. 

   24,162
شخص 

   75,163
شخص 

حصلوا عىل مواد غذائية ومستلزمات منزلية اساسية. حصلوا عىل منح نقدية متعددة األغراض وأجور مقابل 
العمل ومنح نقدية غري مرشوطة واملشاركة يف مبادرة 

املشاريع الصغرية وبرامج التدريب املهني.

اللجنة الدولية للصليب األحمر في العراق
حقائق وأرقام 2020
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دعم  
الماء والسكن 

نصب 256 مغسلة يد يف 35 مؤسسة 
صحية ومركز احتجاز.

تقديم الدعم اىل 10,229 شخص من 
العوائل املستضعفة من خالل تزويدهم 

بأجهزة تنقية املياه وغالونات لزيادة 
الحصول عىل املاء الصالح للرشب وتحسني 

االصحاح البيئي.

توزيع السالت الغذائية عىل 903 عائلة 
)5,500 فرد( من عوائل مشغيل محطات 

املاء يف مدينة املوصل.

دعم           
األمن 

االقتصادي
35,175 شخص حصلوا عىل مواد غذائية 

ولوازم منزلية أساسية.

52,957 شخص حصلوا عىل حصلوا عىل 
منح نقدية متعددة األغراض وأجور مقابل 

العمل ومنح نقدية غري مرشوطة.

دعم 
المحتجزين
توفري الصابون، واملعقامت، ومعدات 

الحامية الشخصية، ومقاييس الحرارة عن 
بعد، وملصقات التوعية إىل 32 مكان 

احتجاز يضم قرابة 49,000 محتجز.

توزيع مستلزمات النظافة الشخصية 
واملالبس والكتب عىل 52,082 محتجزًا. 

تعزيز خدمات الرعاية الصحية داخل 6 
مراكز احتجاز تضم 18,297 محتجزًا.

 )COVID-19( فايروس كورونا
استجابة اللجنة الدولية خالل عام 2020

دعم 
المؤسسات 

الصحيّة
تقديم الدعم إىل 147 مؤسسة صحية من 
خالل تربعات طارئة أو منتظمة تضمنت 

أدوية، ومعدات، ومعدات الحامية 
الشخصية، ومستلزمات النظافة الشخصية. 

تجهيز املستشفيات بـ 144 رسيرًا مزوًدا 
بأجهزة تنفس باإلضافة إىل 33 جهاز 

مكثف أوكسجني لزيادة طاقتها االستيعابية 
الخاصة بحاالت االصابة املتوسطة والحرجة 

بفريوس كورونا.

تم التربع بـ 2.3 مليون قناع جراحي وأكرث 
من مليون زوج من القفازات.

1,171,635
قفازات

2,331,590
الصحيّة 

27,300
لوازم نظافة 

شخصية وتطهير 

28,955
مئزر 

33
مكثف أوكسجين 

144
أسرة مزودة 

بأجهزة تنفس 

249,506
بدلة طبية 

7,800
ملصقات توعية

1,250
سالت غذائية 
مقدمة لجمعية 
الهالل االحمر 

العراقي 

املادة الكمية

طقم عدد الترشيح  1

اكياس لحفظ الجثث 4,485

دلو بالستيك )20 لرتًا(  126

انبوب انفي وقناع اوكسجني  29,000

قبعة طبية  266,335

مواد تعقيم  78,789

نظارات وأقنعة واقية للوجه  5,919

املادة الكمية

ثالجة لحفظ املوىت تسع خمس جثث  1

محارير عن بعد 274

زوج من احذية الكادر الطبي  389

جهاز قياس نسبة االوكسجني يف الدم/شاشات مراقبة معدل 
رضبات القلب  175

مجموعة من معدات التزود باالوكسجني )اسطوانة ومنظم 
وجهاز قياس نسبة االوكسجني يف الدم وقناع اوكسجني(  100

عربة ترويل طبي  62

التبرعات


