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ــات  ــن تبع ــاد م ــف أنحــاء الب ــي مختل ــن ف ــن العراقيي ــي مايي يعان
ــف الســابقة.  ــة األمــد ألوضــاع العن ــار طويل ــزاع المســلح واآلث الن
فقــد قُتــل وأصيــب عشــرات اآلالف مــن األشــخاص، وُهّجــر أكثــر 
ــذ العــام 2014.  مــن 3.3 مليــون شــخص مــن أماكــن مختلفــة من
العراقيــة حملتهــا الســتعادة  المســلحة  القــوات  بــدأت  ومنــذ أن 
ــزح  ــي 2016، ن ــي تشــرين الثان ــا ف ــا حوله ــة الموصــل و م مدين
منهــا أكثــر مــن 140,000 شــخص. ويعانــي النازحــون وســكان 
ــي تمــت  ــرى الت ــي الق ــة ف ــة مــن الخطــوط األمامي المناطــق القريب
اســتعادتها والمناطــق األخــرى التــي تأثــرت بالقتــال مــن قلــة فــرص 
الحصــول علــى الخدمــات األساســية والتجهيــزات أو ندرتها، بســبب 

ــة األساســية.  ــى التحتي انتشــار أعمــال العنــف وخــراب البن
ــة  ــت اللجن ــراق، تمّكن ــاء الع ــف أنح ــي مختل ــا ف ــل تواجده وبفض
ــانية  ــات اإلنس ــتجابة لاحتياج ــن االس ــر م ــب األحم ــة للصلي الدولي
ــزاع فــي الوقــت المناســب بمــا  ــي تأثــرت بالن لســكان المناطــق الت
فــي ذلــك المناطــق القريبــة مــن الخطــوط األماميــة أو المناطــق التي 
يقــل أو ينعــدم تواجــد المنظمــات اإلنســانية فيهــا. وخــال النصــف 
الثانــي مــن الســنة، كثفــت اللجنــة الدوليــة نشــاطاتها اســتجابة لزيــادة 

ــة العســكرية فــي الموصــل. االحتياجــات المرتبطــة بالعملي

ــة  ــة الدولي ــّززت اللجن ــا، ع ــن تفويضه ــيًا م ــزًءا أساس ــه ج ولكون
االمتثــال للقانــون الدولــي اإلنســاني والقواعــد األخــرى التــي تحمــي 
المدنييــن، وســاعدت النازحيــن وأبنــاء المناطــق التــي اســتضافتهم 
ــدات والقــرى التــي اســتعادتها القــوات  والعائديــن إلــى المــدن والبل
العراقيــة مؤخــراً مــن خــال تقديــم المــواد الغذائيــة والمنزليــة 
ــي  ــة، وتحســين ســبل المعيشــة ف ــح المالي ــم المن األساســية، أو تقدي

ــزاع المســلح. ــا الن ــي أضــّر به األماكــن األخــرى الت
ــى  ــي الحصــول عل ــن األشــخاص ف ــة مايي ــة الدولي ســاعدت اللجن
المــاء والخدمــات الطبيــة، وزارت أماكــن االحتجــاز، واطلعــت 
علــى المعاملــة التــي يتلقاهــا المحتجــزون وظروفهــم المعيشــية بمــا 
ــات  ــرام الضمان ــة واحت ــة الصحي ــى الرعاي ــك الحصــول عل ــي ذل ف
ــارب  ــن األق ــى تســهيل التواصــل بي ــا عل ــت أيًض ــة، وعمل القضائي

ــة والســابقة.  ــوا نتيجــةً للنزاعــات الحالي ــن تفرق الذي
ــذ العــام  ــي العــراق من ــب األحمــر ف ــة للصلي ــة الدولي تتواجــد اللجن
1980. وهــي منظمــة إنســانية غيــر متحيــزة، ومحايــدة، ومســتقلة، 
ــن  ــة األشــخاص الذي ــي حماي ــل ف ــة تتمث ــانية بحت ــة إنس ــوم بمهم تق
تضــرروا مــن النزاعــات المســلحة وحــاالت العنــف األخــرى 

ــم. ــم المســاعدة له وتقدي
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زيارة المحتجزين وإعادة التواصل بينهم وبين عائالتهم
زارت اللجنــة الدوليــة أماكــن احتجــاز تديرهــا الحكومــة العراقيــة المركزيــة 
وحكومــة إقليــم كردســتان لمراقبــة المعاملــة التــي يتلقاهــا المحتجــزون وظروفهــم 
المعيشــية. وبعــد انتهــاء هــذه الزيــارات، شــاركت اللجنــة الدوليــة الســلطات تقارير 
ــن  ــذه الســلطات كــي تتمكــن م ــة له ــات المقدم ســرية عــن اســتنتاجاتها والتوصي
اتخــاذ إجــراءات تضمــن معاملــة المحتجزيــن معاملــة كريمــة، وتقديــم الضمانــات 
القضائيــة لهــم، وتوفيــر الظــروف المعيشــية المائمــة، بمــا فيهــا الحصــول علــى 

معاييــر مقبولــة للرعايــة الصحيــة. 

ــن  ــم م ــن وأقاربه ــن المحتجزي ــا بي ــل م ــا التواص ــة أيًض ــة الدولي ــّهلت اللجن وس
خــال رســائل الصليــب األحمــر والرســائل الشــفوية والخدمــات األخــرى.

إعادة الروابط األسرية والمساعدة في إيضاح مصير المفقودين 
ــة  ــة الدولي ــا الحرك ــي تقدمه ــط األســرية الت ــات الرواب ــن خــال اســتخدام خدم م
ــب األحمــر والهــال األحمــر، تمكــن األشــخاص المســتضعفون بضمنهــم  للصلي
النازحيــن والاجئيــن الســوريين مــن اســتعادة التواصــل مــع أقربائهــم أوالحفــاظ 
ــات  ــةً عــن العائ ــة نياب ــر معلن ــم إرســال مذكــرات غي ــك التواصــل. وت ــى ذل عل
إلــى الســلطات العراقيــة مــن اجــل الكشــف عــن مصيــر األشــخاص الذيــن يزعــم 
اعتقالهــم لقضايــا متعلقــة بالنزاعــات الحاليــة والســابقة. كمــا حصلــت المئــات مــن 
العائــات علــى وثائــق ســفر أســهمت فــي تســهيل إعــادة توطينهــم فــي الخــارج. 

وواصلــت اللجنــة الدوليــة بــذل الجهــود لمســاعدة العائــات علــى معرفــة مصيــر 
ــي  ــب العدل ــراء الط ــى خب ــة إل ــورة الفني ــت المش ــد قدم ــن. فق ــا المفقودي أقربائه
العراقييــن خــال عمليــات البحــث عــن الرفــات البشــرية واســتردادها مــن المقابــر 
ــدرات  ــز الق ــم تعزي ــك، ت ــة لذل ــرية. ونتيج ــات البش ــل الرف ــة تحلي ــال عملي وخ
المحليــة فــي مجــال التعــرف علــى هويــة أصحــاب الرفــات البشــرية وإدارة 

ــق.  ــات والتوثي ــل اإلصاب ــات وتحلي البيان

باعتبارهــا وســيطا محايــدا، واصلــت اللجنــة الدوليــة دعــم الســلطات العراقيــة فــي 
مســاعيها إليضــاح مصيــر األشــخاص غيــر المدرجيــن فــي الســجات الخاصــة 
بالحــرب العراقية-اإليرانيــة )1980-1988( وحــرب الخليــج األولــى )1990-
1991(. وقدمــت اللجنــة الدوليــة الدعــم الفنــي والمــادي والدعــم فــي مجــال البنــى 
التحتيــة للمؤسســات المعنيــة باســترداد وتحديــد هويــة أصحــاب الرفــات البشــرية 

بغيــة تحســين الخدمــات التــي تقدمهــا هــذه المؤسســات.  

إجراء 343 زيارة إلى 45,064 محتجزا في 107 مكان احتجاز؛	 
تحســين ظــروف العيــش مــن خــال توفيــر أنظمــة التهويــة والصــرف 	 

ــي أماكــن احتجــاز  ــة لـــ 7,848 محتجــزا ف ــاه النظيف ــر المي الصحــي، وتوفي
مختلفــة؛

تيســير التواصــل العائلــي بيــن المحتجزيــن وأقاربهــم مــن خــال جمــع وتوزيــع 	 
16,502 رســالة عائليــة شــفوية )ســامات( وجمــع 8,952 رســالة صليــب 
ــم  ــة دع ــة الدولي ــتأنفت اللجن ــا اس ــا. كم ــالة منه ــع 7,771 رس ــر وتوزي أحم

الزيــارات العائليــة للمحتجزيــن فــي بعــض أماكــن االحتجــاز؛
تقديــم المســاعدة العاجلــة التــي تضمنــت مســتلزمات النظافــة الشــخصية 	 

والمــواد التعليميــة والترفيهيــة والتجهيــزات الشــتوية لـــ 7,848 محتجــزا فــي 

ــاز؛ ــكان احتج 12 م
متابعــة ادعــاءات االعتقــال مــع الســلطات وخاصــة تلــك المرتبطــة بالعمليــات 	 

القتاليــة الحاليــة. وتــم جمــع أكثــر مــن 2,698 دعــوى جديــدة، والنظــر فيهــا، 
وحســم أكثــر مــن 575 منهــا علــى نحــو إيجابــي؛

تزويــد أكثــر مــن 125 محتجــزا ســابقا بشــهادات احتجــاز تمكنهــم مــن 	 
القانونيــة؛ باإلجــراءات اإلداريــة و  المضــي قدمــاً 

إقامــة دورات تدريبيــة وإجــراء حــوار مــع الســلطات وأفــراد القــوات األمنيــة 	 
لضمــان احتــرام الضمانــات القضائيــة واحتــرام مبــدأ رفــض اإلعــادة القســرية 
الــذي يمنــع نقــل شــخص مــا إلــى ســلطة أخــرى إن كان ذلــك يشــكل خطــرا 

علــى حياتــه أو حرياتــه.

منــح دائــرة الطــب العدلــي فــي بغــداد جهــاز تحليــل وراثــي مــع تقديــم التدريــب 	 
وبنــاء القــدرات فــي هــذا المجــال؛   

قامــت الســلطات العراقيــة بنقــل رفــات 394 شــخص الــى الســلطات اإليرانيــة 	 
برعايــة اللجنــة الدوليــة؛

قامــت الســلطات اإليرانيــة بنقــل رفــات 68 شــخص الــى الســلطات العراقيــة 	 
برعايــة اللجنــة الدوليــة؛

تقديــم المســاعدة والتدريب/بنــاء القــدرات الــى المؤسســات المعنيــة باســترداد 	 

الرفــات البشــرية وتحديــد هويــة أصحابهــا وذلــك فــي مجــال التعامــل الكريــم 
مــع رفــات المتوفيــن؛ 

ــر 	  ــام الحف ــم مه ــا 500,000 دوالر لدع ــغ قيمته ــدات تبل ــواد/ مع ــرع بم التب
المشــتركة العراقية-اإليرانيــة؛ 

تقديــم المشــورة الفنيــة فــي مجــال الطــب الشــرعي خــال عمليــات البحــث عــن 	 
ــات  ــل الرف ــاء تحلي ــي أثن ــر وف ــع المقاب ــات البشــرية مــن مواق واســترداد الرف

البشــرية.

قامت اللجنة الدولية في العام 2016 بما يلي:

قامت اللجنة الدولية في العام 2016 بما يلي:
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تقديم المساعدات الطارئة ودعم سبل العيش للعائالت المستضعفة 
فــي خضــم التحديــات األمنيــة وصعوبــة الوصــول إلــى النازحيــن، قّدمــت 
ــات وأدوات  ــة والبطاني ــواد الغذائي ــن الم ــة م ــة المســاعدات الطارئ ــة الدولي اللجن
الطبــخ والتدفئــة ومســتلزمات النظافــة الشــخصية والمعاطــف الشــتوية والقمــاش 
المشــمع وغيرهــا مــن المــواد األساســية للنازحيــن والمقيميــن فــي مناطــق النــزاع 

ــا. ــن إليه والعائدي
وفــرت اللجنــة الدوليــة منحــاً نقديــة غيــر مشــروطة للعائــات التــي عاشــت لفتــرة 
مــن الزمــن فــي مناطــق تتســم أســواقها بالنشــاط، ممــا ســاعد أفرادهــا علــى تغطيــة 
احتياجاتهــم األساســية مثــل نفقــات العــاج والتعليــم وإيجــارات المنــازل. وركــزت 
اللجنــة الدوليــة بشــكل خــاص علــى تقديــم المســاعدة للمجتمعــات المســتضعفة فــي 
محافظــات األنبــار وصــاح الديــن وديالــى وكركــوك ونينــوى وبغــداد. وشــملت 

المســاعدات الطارئــة النازحيــن مــن مدينــة الموصــل وقراهــا.  
وحيثمــا ســمحت األوضــاع األمنيــة، قدمــت اللجنــة الدوليــة المســاعدة للعائــات 
المســتضعفة، خاصــة تلــك التــي تعيلهــا النســاء أو ذوي اإلعاقــة، مــن أجــل زيــادة 
ــا. والهــدف مــن هــذه المشــاريع  ــا الخــاص أو كليهم ــا الزراعــي أو دخله انتاجه
ــم  ــم تقدي ــا ت ــي. كم ــاء الذات ــدرات االكتف ــى تحســين ق ــات عل ــو مســاعدة العائ ه
المســاعدة للنســاء الاتــي يقمــن بإعالــة عوائلهــن مــن اجــل تســجيل أســمائهن فــي 

شــبكة الرعايــة االجتماعيــة.               

تحســين خدمــات تجهيــز الميــاه والصــرف الصحــي للنازحيــن والمجتمعات 
المضيفــة فــي مناطــق النــزاع والعائديــن اليها 

ــى مناطــق  ــن إل ــن والعائدي ــن، خاصــة النازحي ــرص حصــول المدنيي ــين ف لتحس
النــزاع، علــى مــاء نظيــف لاســتخدام المنزلــي والمعيشــي، قامــت اللجنــة الدوليــة 
بإعــادة تأهيــل محطــات تجهيــز الميــاه التــي تضــررت بفعــل النــزاع المســلح أو 
اإلهمــال، وتحديثهــا، وإقامــة بعضهــا. كمــا تدخلــت علــى نحــٍو عاجــل الســتعادة 
أو تحســين فــرص الحصــول علــى المــاء النظيــف لمئــات اآلالف مــن األشــخاص 

الذيــن تضــرروا نتيجــة النــزاع المســلح.

األشــخاص  ماييــن  إصابــة  خطــر  تقليــل  فــي  المبــادرات  هــذه  وســاعدت 
باألمــراض. ولضمــان اســتدامة مشــاريعها، ســاعدت اللجنــة الدوليــة فــي تطويــر 
ــد  ــي أعي ــاه الت ــز المي ــة أنظمــة تجهي ــي مجــال صيان ــن ف ــن المحليي ــدرات الفنيي ق

ــا.       تأهيله

تلبيــة االحتياجــات العاجلــة مــن المــواد الغذائيــة والمنزليــة األساســية 	 
ألكثــر مــن 924,024 شــخصا معظمهــم مــن النازحيــن الذيــن يعيشــون 
فــي المناطــق التــي تضــررت جــراء النــزاع المســلح وبضمنهــم أكثــر مــن 
81.000 شــخص مــن الفلوجــة وأكثــر مــن 130,000 شــخص فــي 

ــوى؛   ــة نين محافظ
تقديم منح مالية غير مشروطة ألكثر من 90,000 نازح؛    	 
ــن 925,000 شــخص 	  ــر م ــى أكث ــة األساســية عل ــواد المنزلي ــع الم توزي

يعيشــون فــي ماجــئ ومخيمــات مؤقتــة لتحســين ظروفهــم المعيشــية. ومــن 
بيــن هــؤالء حصــل 64,428 شــخصا علــى المدافــئ والمعاطــف الشــتوية 
وغيرهــا مــن التجهيــزات لمواجهــة ظــروف الشــتاء القــارس فــي كردســتان 

العــراق وفــي محافظــة االنبــار؛  
مســاعدة 21,036 مزارعــا فــي كركــوك والنجــف وخانقيــن عــن طريــق 	 

إعــادة تأهيــل قنــوات الــري فــي مناطقهــم؛  
ــن 6,000 	  ــرب م ــا يق ــى م ــوم عل ــفات االموني ــي فوس ــماد ثنائ ــع س توزي

مــزارع فــي محافظــات كركــوك والنجــف وبغــداد الســتخدامها فــي زراعــة 
المحاصيــل الصيفيــة؛ 

ــي 	  ــي محافظت ــتضعفة ف ــة مس ــو 220 عائل ــة لنح ــوت الزجاجي ــاء البي إنش
ــداد؛ النجــف وبغ

توزيــع بــذور الحنطــة علــى نحــو 5,000 مــزارع فــي كركــوك والنجــف 	 
وبغــداد الســتخدامها فــي زراعــة المحاصيــل الشــتوية؛

ــي 	  ــل ف ــا 2,500 عام ــي قدمه ــات الت ــل الخدم ــة مقاب ــغ نقدي صــرف مبال
ــوك؛  ــف وكرك ــي النج ــي محافظت ــري ف ــوات ال ــف قن تنظي

تقديــم منــح ماليــة لمــا يقــرب مــن 1,200 امــرأة وشــخص مــن ذوي 	 
ــون عائاتهــم لتأســيس مشــاريع صغيــرة مــدرة للدخــل؛  اإلعاقــة ممــن يعيل

ــعْين لتســجيل أســمائهن ضمــن 	  ــة َس ــم المســاعدة لـــ 540 امــرأة معيل تقدي
ــة؛   ــي المحلي ــة بمســاعدة منظمــات المجتمــع المدن ــة االجتماعي شــبكة الحماي

بنــاء قــدرات 23 موظفــا مــن المركــز المشــترك للتنســيق والرصــد ووزارة 	 
الهجــرة والمهجرين.  

توفيــر ســبل الحصــول علــى المــاء الصالــح للشــرب ألكثــر مــن 2,140,266 	 
شــخصا بمــن فيهــم النازحيــن؛

إعــادة تأهيــل وإعمــار أكثــر مــن 35 نظــام تجهيــز ميــاه فــي المناطــق 	 
اإلهمــال؛  او  المســلح  النــزاع  بفعــل  المتضــررة 

ــر 21 	  ــن، عب ــم النازحي ــن بينه ــخصا، وم ــدة لـــ 287,046 ش ــق الفائ تحقي
ــن؛ ــواء النازحي ــن إي ــاه وأماك ــر المي ــة توفي ــة ألنظم ــاح عاجل ــة إص عملي

توفيــر مــاء الشــرب ألكثــر مــن 12,500 نــازح يعيشــون غــرب مدينــة 	 
الرمــادي؛     

تنظيــم ثــاث دورات تدريبيــة لـــ 83 فنيــا يعملــون فــي محطات المياه وتحســين 	 
قدراتهــم فــي مجــال صيانــة أنظمــة توفيــر المياه؛ 

تقليل مخاطر إصابة مايين النازحين باألمراض المختلفة.	 
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التبــرع بمعــدات طبيــة وأدوات جراحيــة لـــ27 مستشــفى و30 مركــز رعايــة 	 
صحيــة أوليــة تعمــل علــى توفيــر الرعايــة الطارئــة لجرحــى النزاعــات 
المســلحة. كمــا قدمــت الدعــم )حوافــز وتجهيــزات وتدريــب( لكــوادر غــرف 
الطــوارئ فــي أربعــة مراكــز جديــدة خــال عمليــات الموصــل. وتلقــت بعــض 

ــة بعــد إعــادة تأهيلهــا؛ المراكــز األثــاث والمعــدات الطبي
تقديــم الدعــم لعــاج أكثــر مــن 680,774 مصابــا فــي مراكــز الرعايــة 	 

ــا بحــروق  ــي المستشــفيات و1,020 مصاب ــة و131,080 ف ــة األولي الصحي
و2,352 جريحــا و3,750 حالــة إصابــة بســبب العمليــات القتاليــة؛

ــدرات الخــاص بخدمــات اإلســعاف 	  ــز الق ــاء وتعزي المســاهمة فــي برنامــج بن
الثاثــة الرئيســية فــي العــراق الــذي اســتمر لـــ 3 ســنوات. وهــذه الخدمــات هي 
ــر  ــك عب ــر ذل ــة الشــرطة. وتوفّ ــي وأكاديمي ــاع المدن ــوري والدف اإلســعاف الف
55 ورشــة عمــل لـــ 235 مشــارك مــن اإلســعاف الفــوري و42 مشــارك مــن 
الدفــاع المدنــي. وقدمــت اللجنــة الدوليــة أيضــا دورات تدريبيــة عــن اإلســعاف 
ــة  ــدى مراكــز الرعاي ــا ل ــي الســاح و726 موظف ــي لـــ 114 مــن حامل األول

الصحيــة؛
ــي 	  ــات ف ــع اإلصاب ــل م ــى التعام ــفى عل ــن 11 مستش ــا م ــب 141 طبيب تدري

غــرف الطــوارئ وتقديــم التدريــب لتهيئــة المدربيــن فــي مجــال معالجــة 
ــي  ــن ف ــب المدربي ــة دورات تدري ــد إقام ــي غــرف الطــوارئ بع ــات ف اإلصاب

ــداد؛ ــى وبغ ــاء وديال ــف وكرب ــوك والنج ــل وده ــوك وأربي كرك
تنظيــم دورة تدريبيــة عــن معالجــة جرحــى الحــرب فــي كليــة الطــب، جامعــة 	 

الكوفــة )النجــف( بحضــور 38 جراحــا مــن جميــع أنحــاء العــراق؛
بنــاء وإعــادة تأهيــل عــدة منشــآت طبيــة مثــل غرفــة الطــوارئ فــي مستشــفى 	 

ــرات  ــز الف ــيخان ومرك ــفى ش ــات مستش ــة عملي ــام وغرف ــن الع ــاح الدي ص
ــوك؛ ــي كرك ــان الصحــي ف ــز لي ــل ومرك ــي باب الصحــي ف

نشــر فريــق جراحــي فــي مستشــفى شــيخان لتوفيــر الرعايــة الجراحيــة 	 
الطارئــة لجرحــى الحــرب خــال عمليــات الموصــل؛

ــب 	  ــا وتدري ــر األمــد لـــ13 مركــزا صحي ــي والمــادي قصي ــر الدعــم الفن توفي
360 شــخصا مــن العامليــن فــي المجــال الصحــي فــي هــذه المراكــز الصحيــة 
فــي دهــوك ونينــوى وكركــوك وبابــل وبغــداد وكربــاء إذ بلــغ إجمالــي 

االستشــارات الطبيــة 251,660؛
توفير اللقاحات ألكثر من 2,490 امرأة وطفل دون سن الخمس سنوات؛	 
تدريب 50 قابلة مأذونة لتحقيق الفائدة للنساء في ديالى وكركوك.	 

ضمــان حصــول الجرحــى والمرضــى علــى العــالج الطبــي والرعايــة 
الصحيــة األساســية

نتيجــةً لتفاقــم األوضــاع وازديــاد االحتياجــات لخدمــات الرعايــة فــي المستشــفيات، 
اســتجابت اللجنــة الدوليــة مــن خال زيــادة دعمهــا للمراكز الصحية والمستشــفيات 
وبخاصــة تلــك القريبــة مــن الخطــوط األماميــة للقتــال. إذ قدمــت اللجنــة الدوليــة 
لهــا اجهــزة وأدوات جراحيــة ومعــدات طبيــة أخــرى ودورات تدريبيــة للكــوادر 
لتعزيــز قدرتهــا فــي اســتيعاب تدفــق الحــاالت الطارئــة. ســاعدت الــدورات 
التدريبيــة المقدمــة فــي مجالــي اإلســعاف األولــي والتعامــل مــع إصابــات غــرف 
الطــوارئ الكــوادر الصحيــة علــى تطويــر قدراتهــا لمعالجــة جرحــى النزاعــات 

المســلحة. 

ــي تضــررت بشــكل  ــي المناطــق الت ــن يعيشــون ف ــد حصــل األشــخاص، الذي وق
كبيــر مــن النــزاع المســلح أو تلــك التــي تســتضيف عــدداً كبيــراً مــن النازحيــن، 
علــى الخدمــات الصحيــة األساســية فــي مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة 
ــدات  ــي و المع ــم الفن ــال الدع ــن خ ــا م ــة عملياته ــى ديموم ــت عل ــي حافظ والت
الطبيــة أو األثــاث الــذي قدمتــه اللجنــة الدوليــة. تــم ترميــم وإعــادة تأهيــل العديــد 
ــم  ــان اســتمرار تقدي ــة لضم ــة األولي ــة الصحي ــز الرعاي ــن المستشــفيات ومراك م

ــتيعابية.  ــا االس ــادة قدرته ــات وزي الخدم

قامت اللجنة الدولية في العام 2016 بما يلي:
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األلغــام، مــن  الالجئيــن وضحايــا  تمكيــن ذوي اإلعاقــة، بمــن فيهــم 
البدنــي التأهيــل  الحصــول علــى خدمــة 

تقــدم اللجنــة الدوليــة المســاعدة لقطــاع إعــادة التأهيــل البدنــي فــي العــراق منــذ عام 
1993. وقــد اســتمرت اللجنــة الدوليــة عــام 2016 بدعــم 10 مراكــز حكوميــة 
إلعــادة التأهيــل البدنــي فــي بغــداد والبصــرة والنجــف وكربــاء والناصريــة مــن 
ــة ومســاند  ــزة الخاصــة باألطــراف االصطناعي ــواد واألجه ــا بالم خــال تزويده

ذوي اإلعاقــة. 

كمــا واصلــت اللجنــة الدوليــة إدارة مركــز إعــادة التأهيــل البدنــي الخــاص بهــا فــي 
أربيــل، ونظمــت جلســات تدريبيــة للمختصيــن فــي مجــال إعــادة التأهيــل البدنــي، 
ــبيل  ــى س ــة. وعل ــذوي اإلعاق ــي ل ــاج االجتماع ــز اإلدم ــادرات لتعزي ــذت مب ونف
ــة  ــي المتحرك ــلة الكراس ــرة س ــابقة لك ــم مس ــة بدع ــة الدولي ــت اللجن ــال، قام المث

بمناســبة اليــوم العالمــي لــذوي اإلعاقــة فــي شــهر كانــون األول.

ــك 	  ــر مــن 37,753 شــخص بمــا فــي ذل ــل البدنــي ألكث ــم خدمــات التأهي تقدي
ــل  ــادة التأهي ــز إع ــي مرك ــك ف ــه وذل ــد أطراف ــرت أح ــخص بت 10,898 ش

ــة؛ ــز الحكومي ــة والمراك ــة الدولي ــع للجن ــي التاب البدن

مســاعدة أكثــر مــن 600 طفــل مــن خــال دعــم عيــادة تشــوهات القدميــن فــي 	 
لنجف؛ ا

تغطية تكاليف نقل 704 أشخاص من المستضعفين لتلقي الخدمات؛	 

ــب 	  ــي وتدري ــل البدن ــي مجــال إعــادة التأهي ــر مــن 80 مختصــا ف ــب أكث تدري
ــن بشــلل دماغــي؛   ــال المصابي ــاء األطف آب

توفيــر كراســي متحركــة لـــ 386 شــخص مــن ذوي اإلعاقــة وتقديــم اكثــر مــن 	 
1,000 مســند مشــي فــي المركــز الــذي تديــره اللجنــة الدوليــة فــي أربيــل؛

ــذي 	  ــي المركــز ال ــر مــن 1,212 نازحــا و217 الجــئ ف ــم العــاج ألكث تقدي
ــة فــي أربيــل.  ــة الدولي تديــره اللجن

التقليل من تأثير تلوث األسلحة في العراق
يتعــرض ماييــن األشــخاص فــي العــراق لخطــر األلغــام والمخلفــات 
الحربيــة المتفجــرة مثــل القنابــل غيــر المنفجــرة والقذائــف والذخائــر 
ــابقة  ــلحة الس ــات المس ــا النزاع ــي خلفته ــفة الت ــوات الناس ــة والعب العنقودي

والحمــات العســكرية الحاليــة. 

وللتخفيــف مــن هــذه المخاطــر، قامــت اللجنــة الدوليــة بمبــادرات لتوعيــة 
األشــخاص. 

ــام  ــول األلغ ــة ح ــطة توعي ــة أنش ــة الدولي ــذت اللجن ــك، نف ــب ذل ــى جان ال
والمخلفــات الحربيــة المتفجــرة والعبــوات الناســفة فــي المناطــق المختلفــة.

تنظيــم جلســات لزيــادة الوعــي بمخاطــر األلغــام والذخائــر غيــر المنفجــرة لمــا 	 
يقــرب مــن 25,000 شــخص مــن النازحيــن والســكان المحلييــن المعرضيــن 

لمخاطــر التلــوث باألســلحة؛

ــا 	  ــوزراء و234 موظف ــس ال ــة لمجل ــة العام ــن األمان ــاركا م ــة 35 مش توعي
ــوث  ــة بمخاطــر التل ــادة مجتمعــات محلي ــي المجــال الصحــي ومدرســين وق ف

ــلحة؛ باألس

تنظيــم دورتيــن حــول إزالــة التلــوث الكيميائــي لـــ 78 موظفــا فــي مؤسســتين 	 

صحيتيــن فــي محافظــة نينــوى وتقديــم معــدات لهمــا؛
ــع 30,000 منشــور و2,000 	  ــة شــؤون األلغــام مــن خــال طب دعــم مديري

ــوث باألســلحة؛ ــة بمخاطــر التل ملصــق للتوعي

ــي 	  ــوث باألســلحة ف ــة حــول التل ــر فني ــة وغي ــام بدراســات اســتقصائية فني القي
ــار؛ محافظــة األنب

ــتعادتها 	  ــت اس ــي تم ــق الت ــى المناط ــم إل ــتركة للتقيي ــات مش ــدة بعث ــال ع إرس
ــراً. مؤخ
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تذكيــر أطــراف النــزاع بالتزاماتهــم اإلنســانية وتعزيــز المعرفــة بالقانــون 
الدولــي اإلنســاني

عــّززت اللجنــة الدوليــة حوارهــا مــع معظــم أطــراف النــزاع وحثتهــم علــى الوفــاء 
بالتزاماتهــم بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني والقواعــد الســائدة األخــرى. 
وخــال اجتماعاتهــا بالســلطات وتواصلهــا مــع حاملــي الســاح وقــادة المجتمعــات 
المحليــة، شــّددت اللجنــة الدوليــة علــى الحاجــة الــى احتــرام المدنييــن، بمــن فيهــم 
المصابيــن وأفــراد الطواقــم الطبيــة، مــن أجــل تأميــن حصولهــم علــى الخدمــات 
األساســية والمســاعدات اإلنســانية. وقــد ســاعدت هــذه الجهــود فــي تســهيل وصول 

ــى المحتاجيــن ومنهــم ســكان المناطــق التــي تمــت اســتعادتها.  ــة إل ــة الدولي اللجن
إال أن تواصــل اللجنــة الدوليــة مــع بعــض المجموعــات المســلحة بقــي محــدودا.

بالتزامــن مــع ذلــك، عملــت اللجنــة الدوليــة علــى تعزيــز المعرفــة بالقانــون 
ــم أنشــطة  ــي لحقــوق االنســان مــن خــال تنظي ــي اإلنســاني والقانــون الدول الدول
تدريبيــة للقــوى السياســية وقــوات الجيــش والشــرطة علــى مســتوى المركــز 
ــي  ــون الدول ــة للقان ــة الوطني ــة للجن ــم كردســتان. كمــا قدمــت المشــورة الفني وإقلي
اإلنســاني، وأقامــت جلســات تدريبيــة وتثقيفيــة فــي مقــرات القيــادات ومديريــات 

ــة. ــن العراقي ــوات األم ــات ق ــكل عملي ــن هي ــة ضم معين

ــم كردســتان 	  ــي إقلي ــي المركــز وف ــة ف ــة وجلســات تثقيفي إقامــة دورات تدريبي
ــى الخطــوط  ــادات والوحــدات المتواجــدة عل ــم القي ــا فيه ــي الســاح )بم لحامل
ــون  ــاني والقان ــي اإلنس ــون الدول ــم بالقان ــادة معرفته ــل زي ــن أج ــة( م األمامي

ــا. ــات وتنفيذه ــط العملي ــي تخطي ــا ف ــان وإدراجهم ــوق االنس ــي لحق الدول
ــل 	  ــة العم ــار خط ــون الدولــي اإلنســاني فــي إط ــة للقان ــة الوطني ــم اللجن دع

الخاصــة بهــا إلدراج القانــون الدولــي اإلنســاني فــي التشــريعات الوطنيــة 
ودعــم مشــاركتها فــي االجتمــاع الدولــي للجــان الوطنيــة للقانــون الدولــي 

ــرا. ــي سويس ــد ف ــذي عق ــاني ال اإلنس

إقامــة دورات تدريبيــة لمســؤولين حكومييــن رفيعــي المســتوى، وحاملــي 	 
ســاح، وأفــراد مــن القــوات األمنيــة، وموظفيــن فــي الســلطة القضائيــة، 

وتنظيــم المؤتمــر الوطنــي الســنوي ألســاتذة الجامعــات فــي العــراق.
ــي 	  ــدة ف ــان، واح ــوق االنس ــا لحق ــة العلي ــن للمفوضي ــن تدريبيتي ــة دورتي إقام

ــف. ــي النج ــرى ف ــداد واألخ بغ
دعــم إدمــاج وتنفيــذ مــادة »القانــون الدولــي اإلنســاني وحقــوق االنســان« فــي 	 

منهــاج المعهــد القضائــي المســؤول عــن تدريــب القضــاة فــي العــراق.

شملت نشاطات اللجنة الدولية في 2016 ما يلي:

لإلتصال باللجنة الدولية للصليب االحمر في العراق:

البعثة الرئيسية في بغداد 
هاتف: 9647801964615+ أو 9647704438126+

 bagdad@icrc.org :البريد اإللكتروني

البعثة الفرعية في بغداد 
هاتف: 9647901922464+ أو 9647801099641+

 baghdadcentre@icrc.org :البريد اإللكتروني

مكتب الرمادي
هاتف:9647809176694+

rad_ramadi@icrc.org:البريد اإللكتروني

البعثة الفرعية في النجف
هاتف: 9647704925962+ أو 9647802026084+

najaf@icrc.org :البريد اإللكتروني

مكتب البصرة
هاتف: 9647801099600+ أو 9647901916980+

basrah@icrc.org :البريد اإللكتروني

البعثة الفرعية في أربيل
هاتف: 964662272850/1/2/3+ أو9647504750921+

erbil@icrc.org :البريد اإللكتروني

مكتب السليمانية
هاتف: 964533302729+  9647710140966+

suleymanieh@icrc.org :البريد اإللكتروني

مكتب دهوك 
هاتف: 964627224467+ أو 9647504870071+ 

dohuk@icrc.org :البريد اإللكتروني

البعثة الفرعية في كركوك
هاتف: 9647508620388+ أو9647704843386/7+ 

 kirkuk@icrc.org :البريد اإللكتروني للبعثة الفرعية في كركوك
 zum_zummar@icrc.org:البريد اإللكتروني لمكتب زمار

مكتب خانقين
هاتف: 9647481550129+

khn_khanaqin@icrc.org:البريد اإللكتروني
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توزیع المواد الغذائیة على 924,024 نازح تشمل 
ھذه المواد السكر والعدس ومعجون الطماطم والشاي والمعلبات 

وغیرھا 

توفیر المستلزمات المنزلیة األساسیة لـ 925,584 
نازحا وتشمل ھذه المستلزمات مواد التنظیف ومستلزمات النظافة 

الشخصیة وأدوات المطبخ والمواقد وأوعیة المیاه والبطانیات والمدافئ

توفیر المیاه لـ 2,140,266 شخصا متضررا 
من النزاع بعد تأھیل أكثر من 35 نظام إمداد میاه

تقدیم المنح النقدیة إلى 90,069 شخصا من 
خالل برامج مختلفة لمساعدتھم على شراء السلع الضروریة أو بدء 

مشاریع صغیرة مدرة للدخل

توفیر الرعایة الصحیة لـ 1,074,692 شخصا من 
خالل دعم مراكز الرعایة الصحیة األولیة والمستشفیات 

بالمستلزمات والمعدات الطبیة وحمالت التطعیم وبناء القدرات 
والتدریب على اإلسعافات األولیة

حقائق وأرقام
العراق 
2016
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حقائق وأرقام
العراق 
2016

زیارة 45,064 محتجزا لضمان المعاملة اإلنسانیة 
والتأكد من مالئمة الظروف المعیشیة

تبادل 7,771 رسالة من رسائل الصلیب األحمر بین 
المحتجزین وعائالتھم

تنظیم دورات في القانون الدولي اإلنساني لـ 
5,500 شخص في القوات المسلحة والمؤسسات العراقیة وزعماء العشائر 

واألكادیمیین 

إعادة التأھیل البدني لـ 37,753 شخص من 
ذوي اإلعاقة في 11 مركزا للتأھیل البدني ھي 10 مراكز حكومیة 

Irfتدعمھا اللجنة الدولیة ومركز اللجنة في أربیل     
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