
احملتجزين زيارة 
رى اللجنة الدولية للصليب األحمر زيارات منتظمة إلى أماكن  جتُ
األمريكية،  والقوات  العراقية  الوزارات  خملتلف  التابعة  االحتجاز 
نظمت  وقد  ومعاملتهم.  احملتجزين  معيشة  ظروف  رصد  بهدف 
إلى  زيارات  األول/أكتوبر  تشرين  شهر  خالل  الدولية  اللجنة 

احملتجزين في أماكن االحتجاز التالية:

 – األمريكية  القوات  سلطة  حتت  التاجي،  معسكر   ●

محافظة بغداد؛
● سجني املعقل والعمارة مبحافظة البصرة، حتت سلطة 

وجمجمال  سوسه  فورت  وسجني   العراقية،  العدل  وزارة 
مبحافظة السليمانية، وسجن الرصافة مبحافظة بغداد؛

حتت  األنبار،  مبحافظة  الرمادي  في  التسفيرات  سجن   ●

سلطة وزارة الداخلية؛
● خمسة سجون في شمال العراق تابعة لوزارة الداخلية 

ودهوك  أربيل  مبحافظات  األمنية  السلطات  ومختلف 
والسليمانية. 

َّ تبادل ما يربو على ٩٫٦٠٠ "رسالة صليب أحمر" خالل الشهر  وقد مت
للصليب  الدولية  اللجنة  وتواصل  وعائالتهم.  احملتجزين  بني  ذاته 
األحمر تعاونها مع جمعية الهالل األحمر العراقي لضمان استمرار 

التواصل بني احملتجزين وذويهم وتبادل األخبار العائلية بينهم.  

كما وتقوم اللجنة الدولية للصليب األحمر، إلى جانب زيارتها 
األجانب،  احملتجزين  ملساعدة  خدماتها  بتقدمي  للمحتجزين، 
إلى  العودة  في  بذلك،  الطوعية  رغبتهم  عن  يُعربون  الذين 
لت اللجنة الدولية  في  بلدانهم بعد اإلفراج عنهم. وقد  سهَّ
وفلسطينيّ،  سعوديني،  خمسة  إعادة  األول/أكتوبر  تشرين 
سجن  من  سراحهم  إطالق  أعقاب  في  أوطانهم  إلى  وأفغانيّ 

الرصافة في بغداد.

وتدعم  اللجنة الدولية للصليب األحمر أيضاً  جهود السلطات 
ضمان  بشأن  بالتزاماتها  للوفاء  السجون  إدارة  عن  املسؤولة 
احترام احلقوق األساسية للمحتجزين وتلبية احتياجاتهم، على 
وتقول  الدولي.  والقانون  العراقية  القوانني  تقتضيه  ما  وفق 
كارول بيتي، منسقة أنشطة اللجنة الدولية لصالح احملتجزين 
ي  في العراق: "يحق للمحتجزين العيش في ظروف مقبولة وتلقِّ
عن  النظر  بغض  الالئقة،  اإلنسانية  واملعاملة  الصحية  الرعاية 

إليهم".  التهم املنسوبة 

تشرين  في  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  نظمت  وقد 
العراقيتني،  والصحة  العدل  وزارتي  مع  بالتعاون  األول/أكتوبر، 
ورشة عمل على مدى يومني في بغداد ملناقشة ظروف املعيشة 

والرعاية الصحية في دور اإلصالح العراقية. 

عامة نبذة 
القليلة  األسابيع  خالل  بالعراق  عصفت  التي  العنف  ألعمال  الباهظ  الثمن  يدفعون  العراقيون  املدنيون  يزال  ما 
املاضية، حيث سقط املئات منهم بني قتيل وجريح. وتعدُّ التفجيرات التي هزّت بغداد، يوم ٢٥ تشرين األول/أكتوبر، 
األكثر دموية منذ عامني. وتعمل اللجنة الدولية للصليب األحمر، بالتنسيق مع السلطات الصحية العراقية، على 
إلى  الواردة  اإلصابات  حاالت  لعالج  الطارئة  الطبية  باملستلزمات  تزويدها  طريق  عن  الطبية  الطواقم  مساعدة 

البالد. أرجاء  بكافة  املستشفيات 

وفي حني يبقى احلفاظ على السالمة الهمّ األكبر لغالبية العراقيني، ميثل كسب العيش رحلة كفاحٍ يومية للعديد 
عائالتهم.  إعالة  عليهم  توجب  الذين  والكهول  والنساء  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  على  التحدّي  ويصعب  منهم. 
عيل األسرة، الذي إما قُتل أو اعتُقل أو فُقد،  عناءً  نَّ  جراء فقدان  مُ ضَ عليهنَّ إعالة أسرهُ رِ وتعيش النساء اللواتي فُ
ضعفاً    األكثر  للفئات  الدولية  اللجنة  ن  تؤمّ العمل"،  مقابل  "النقود  برامج  خالل  ومن  العيش.  لقمة  لتأمني  يومياً 
أحد  سورد،  لو  جوليان  ويقول  الري.  قنوات  وتنظيف  إصالح  في  أو  كمزارعني  العمل  عبر  دخلهم   لكسب  فرصاً 
إلى   يؤدي  القنوات  إصالح  "إنّ  العراق:  في  الصحي  والصرف  املاء  أنشطة  عن  املسؤول  الدولية،  اللجنة  مهندسي 
مخاطر  من  احلد  عن  فضالً  واحليواني،  الزراعي  اإلنتاج  بزيادة  املطاف  نهاية  في  ويسمح  بسهولة،   فيها  املياه  تدفق 

الشتوية."  الفيضانات 

التي منيت بها  النزاعات املسلحة  و نتيجةً لعقودٍ من 
بعض  في  النظيفة  املياه  على  احلصول  يصعب  البالد، 
والفيضانات،  اجلفاف،  وأسهم  كما  العراقية.  املناطق 
وفي  املياه.  موارد  استنزاف  في  التحتية  البنى  وضعف 
  ً مؤخرا الدولية  اللجنة  قامت  حيث   نينوى،  محافظة 
الشرب  مياه  بذلك  لتوفّر  املياه  منشأة   تأهيل  بإعادة 
القرويني  أحد  يعلق  السكان،  من   ٥٠٠٠ لـ  النظيفة 
ماء  شراء  إلى  قريب  وقت  حتى  نضطر  "كنا  قائالً: 
الشرب نتيجة الرتفاع نسبة امللوحة في اآلبار الضحلة 
انتهت أعمال الصيانة فيها  التي  املنشأة  لدينا". هذه 
في شهر تشرين األول/أكتوبر، ستُصبح املورد الرئيسي 

للمياه ألكثر من ٤٠٫٠٠٠ من سكان تلك املنطقة.   

العراق: اللجنة الدولية للصليب األحمر تساعد الفئات األكثر ضعفاً على كسب عيشها
تعمل اللجنة الدولية للصليب األحمر في العراق بشكلٍ دائمٍ

منذ العام ١٩٨٠ استجابةً لتبعات النزاعات املسلحة
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● تقدمي سالل حتوي املواد الغذائية األساسية ومستلزمات النظافة 
ديالى،  محافظات  في  النساء  تعيلها  التي  العائالت  من   ١٠٠٠ إلى 

ونينوى، وبغداد وصالح الدين (يتم تقدمي هذه املساعدات شهرياً)؛ 
في  املاشية  تلقيح  حملة   من   الثانية  املرحلة  تنفيذ   ●

األغنام  من  رأس   ٦٦٥٠ عن  يزيد  ما  تلقيح  مت   حيث  كركوك، 
هذه  وتشكل  القالعية.  ى  احلمَّ مرض  ضد  واألبقار  واملاعز 

املاشية مصدر الدخل الوحيد حلوالي ٣٥٠ شخصاً هناك؛
ونينوى،  أربيل  محافظتي  سكان  من   ٧٠٠٠ حوالي  تزويد   ●

مصدر  متثل  التي  ملاشيتهم،  علفاً  الستخدامه  بالشعير 
 ،ً مؤخرا املنطقة  ضرب  الذي  اجلفاف  فبفعل  الوحيد.  دخلهم 

يصعب احلصول على العلف؛ 
أكثر من ٦٠٠ مزارع  واألسمدة على  الزراعية  البذور  توزيع   ●

وديالى، بهدف مساعدتهم على  وبابل  في محافظات واسط 
زراعة أراضيهم وحتسني إنتاجيتها وحتقيق زراعة مستدامة؛

بإصالح  قاموا  شخص   ١٧٫٠٠٠ من  ألكثر  الدخل  تأمني   ●

ودهوك،  وديالى  كركوك  محافظات  في  الري  قنوات  وتنظيف 
ضمن برنامج "النقود مقابل العمل" الذي يستهدف أساساً 

الفئات األكثر ضعفاً بني سكان هذه احملافظات. 

الصحي  والصرف  النظيفة  املياه  توفير 
يواصل مهندسو املياه لدى اللجنة الدولية للصليب األحمر إصالح 
وحتسني البنى التحتية للماء في العراق. ففي تشرين األول/أكتوبر، 

أجنزت اللجنة الدولية ما يلي:

الشرب  مياه  جودة  وحتسني  للماء  التخزينية  السعة  رفع   ●

وإجراء عمليات اإلصالح في مستشفى بلد العام (٢١٥ سرير) 
مبحافظة بغداد؛

● إعادة تأهيل مركز أم البنني للرعاية الصحية األولية الذي 
يخدم ١٢٥ مريضاً يومياً في محافظة ذي قار؛ 

عة جديدة لتصفية مياه الشرب في بلدة  ● تركيب وحدة مجمّ

مخمور مبحافظة نينوى، مما يرفع حصة املياه املقدمة إلى ٥٠٫٠٠٠ 
ً يومياً لكل شخص؛  من سكان املنطقة من ٥٠ إلى ١١٢ لترا

حي  في  املياه  لتصفية  جديدة  عة  مجمّ وحدة  تركيب   ●

النازحني  من   ٣٥٠٠ من  أكثر  لتزويد  ديالى  مبحافظة  التجنيد 
يومياً  يتم تشغيلها  التي  الوحدة اجملمعة،  الشرب. هذه  مبياه 
ملدة ثمان ساعات فقط ، تزوّد  كل شخص بـ ١١٠ لترات من ماء 

ً قبل تركيبها.  الشرب يومياً، بدالً من ٢٠ لترا

إلى: املاء بالسيارات احلوضية  ّ  إيصال  كما مت

علي  اإلمام  مستشفى  وإلى  داخلياً،  النازحني  من   ٤٫٥٠٠  ●

العام،  الكندي  ومستشفى  الصدر،  مدينة  في  العام 
ومستشفى اليرموك التعليمي وجميعها في بغداد.

● مخيم قاالوه للنازحني في السليمانية، ويضمّ حوالي ٣٦٠ 

نازحاً داخلياً. 

التعريف مببادئ القانون الدولي اإلنساني ونشرها
للصليب  الدولية  اللجنة  تعمل  لها،  املمنوح  التفويض  مبوجب 
وتذكير  اإلنساني  الدولي  القانون  مببادئ  التعريف  على  األحمر 
اللجنة  مت  ونظّ املدنيني.  حماية  جتاه  بالتزاماتها  النزاع  أطراف 
من   ً عددا األول/أكتوبر،  تشرين  في  األحمر،  للصليب  الدولية 
الدولي  القانون  حول  العراق  أنحاء  شتى  في  واحملاضرات  الندوات 

اإلنساني خملتلف الفئات من احلضور.

مساعدة العائالت في احلصول على معلومات بشأن 
ذويها املفقودين منذ حرب اخلليج (١٩٩٠-١٩٩١)

األخبار  ي  تلقِّ أمل  على  حتيا  العراقية  العائالت  مئات  زالت  ما 
شهدها  التي  املسلحة  النزاعات  إبّان  املفقودين  أحبائها  بشأن 
وحدها  هي  املعنية  والسلطات  املنصرمة.  العقود  خالل  العراق 
القادرة على تزويد العائالت مبعلومات عن مصير هؤالء املفقودين، 

ويتوجب عليها بذل كل ما في وسعها من جهد للقيام بذلك. 

عن  املنبثقة  الفرعية  الفنية  اللجنة  عقدت  الصدد،  هذا  وفى 
إبّان  املفقودين  حاالت  في  بالتحقيق  املعنية  الثالثية،  اللجنة 
في  والستني  الثاني  اجتماعها   ،(١٩٩٠-١٩٩١) اخلليج  حرب 
الدولية  اللجنة  ترأست  وقد  الكويت.  في  األول/أكتوبر  تشرين 
للصليب األحمر هذا االجتماع، وحضره أعضاء اللجنة الثالثية: 
العربية  واململكة  (فرنسا  التحالف  ودول  والكويت  العراق 

األمريكية).   املتحدة  والواليات  املتحدة  واململكة  السعودية 

في  الفرعية  الفنية  للّجنة  والستني  احلادي  االجتماع  أعقاب  وفي 
آب/أغسطس املاضي، قام اجلانب العراقي باتخاذ عدد من اإلجراءات، 
من بينها نشر أسماء املفقودين العراقيني عبر وسائل اإلعالم احمللية. 

وقد أكَّد أعضاء اللجنة الفنية الفرعية على التزامهم بالقيام بكل 
ما يلزم  إليجاد السبل الكفيلة بالكشف عن مصير أولئك املفقودين.

االصطناعية األطراف  مراكز  دعم 
العقود  خالل  العراق  شهدها  التي  املسلحة  النزاعات  تسببت 
املاضية في إصابة العديد من العراقيني باإلعاقات البدنية. هذه 
ولّدت  بل  فحسب،  جسديّة  مشاكل  الى  تؤدي  لم  اإلعاقات 
عالة  ميثلون  بأنهم  والشعور  نفسية  اضطرابات  أيضاً  عندهم 

على أسرهم. 

الالزمة  املعدات  بتقدمي  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  وتقوم 
والعالج  االصطناعية  لألطراف  مراكز   ١٠ إلى  والتدريب 
لتصنيع  وورشتني  العراقية  الصحة  لوزارة  تابعة  الطبيعي 
تديره  الذي  االصطناعية  األطراف  مركز  عن  فضالً  العكازات، 
اللجنة الدولية في أربيل. كما أنهت اللجنة الدولية في تشرين 
وتركيب معدات حديثة في "مركز  التجديد  أعمال  األول/أكتوبر 
املركز  قدرة  بذلك   معزّزةً  أربيل،  في  املعاقني"  لألطفال  هيلينا 
على رفع جودة تصنيع األطراف االصطناعية اخلاصة باألطفال. 

 ، ندوةً  أيضاً  أربيل  األحمر في  للصليب  الدولية  اللجنة  ونظمت 
التركيبات  موضوع  حول  األول/أكتوبر،  تشرين  شهر  خالل 
من  يعانون  الذين  السفلية  األطراف  ملبتوري  االصطناعية 
مشكالت حركية في الرُكْبة. وحضر الندوة تسعة من أخصائيي 
لألطراف  مراكز  سبعة  من  جاؤوا  االصطناعية،  األطراف 

االصطناعية ومعاهد تقنية في مختلف مناطق العراق. 

مع  بالتعاون  أيضاً،  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  وقامت 
جمعية الهالل األحمر العراقي، بتقدمي الكراسي املتحركة إلى ٥٠ 

مريضاً من مركز األطراف االصطناعية في احللَّة مبحافظة بابل. 

ً ضعفا األكثر  الفئات  مساعدة 
املولِّدة  املشاريع  دعم  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  تواصل 
الذاتي  االكتفاء  حتقيق  من  احمللية  اجملتمعات  لتمكني  للدخل 
اقتصادياً. ففي تشرين األول/ أكتوبر، قامت اللجنة الدولية مبا يلي:

مهمة اللجنة الدولية للصليب األحمر
والعنف  احلرب  لضحايا  اإلنسانية  احلماية  تكفل  ومحايدة  مستقلة  منظمة  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة 
القانون  أحكام  بنشر  املعاناة  تفادي  إلى  أيضا  جاهدة  الدولية  اللجنة  وتسعى  لهم.  املساعدة  وتقدم  املسلح 

وتعزيزها.  العاملية  اإلنسانية  واملبادئ  اإلنساني  الدولي 

، وقد انبثقت عنها اتفاقيات جنيف واحلركة الدولية للصليب األحمر والهالل  أنشئت اللجنة الدولية عام ١٨٦٣ 
األحمر. وهي توجه وتنسق األنشطة الدولية التي تنفذها احلركة أثناء النـزاعات املسلحة وحاالت العنف األخرى.
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