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إعادة دمج املعاقني في اجملتمع       
الدراجة  هذه  المتالكي  غامرة  بسعادة  "أشعر  مجيد:  حسن  يقول 
النارية، فقد مكنتني من العمل وإعالة أسرتي. ببساطة، أشعر بأنني 
مفيد." حسن واحدٌ من بني ١٦٠ مريضاً يترددون على مركز األطراف 
في  املعاقني  مساعدة  إلى  يهدف  برنامجاً  يقدم  الذي  االصطناعية 
إعادة االندماج في مجتمعاتهم والعمل من جديد. وبفضل الدراجة 
األحمر في شهر  للصليب  الدولية  اللجنة  له  قدمتها  التي  النارية 
شباط/فبراير، يستطيع حسن اآلن الذهاب إلى السوق لبيع الدجاج. 

الدولية  اللجنة  تابعت  وآذار/مارس،  شباط/فبراير  شهري  خالل 
العام  في  أطلقته  الذي  التجريبي  البرنامج  سير  األحمر  للصليب 
اللجنة  مندوب  توخوزيف،  أصالن  ويقول  املعاقني.  ملساعدة   ٢٠٠٨
السماح هو  "هدفنا  أربيل:  في  البرنامج  هذا  عن  املسؤول  الدولية 

دمجهم   وإعادة  املالي،  استقاللهم  باستعادة  األشخاص  لهؤالء 

في اجملتمع". وأضاف: "ال تقتصر اإلعاقة على مجرد العجز احلركي، بل 
تتعدى ذلك لتشمل قدرة الشخص على كسب العيش وإعالة أسرته."

وخيمة،  املفاجئة  لإلعاقة  النفسية  العواقب  تكون  ما  وغالباً 
ليس على األشخاص املعوقني فحسب، بل على عائالتهم أيضاً؛ 
الرئيسي لألسرة. وفي  اإلعالة  فـ ٦٥٪ منهم  يشكلون مصدر 
إلى  العودة  طريق  على  هامة  خطوة  احلركي  التأهيل  ميثل  حني 
العمل  وبيئة  اجملتمع  في  الدمج  إعادة  تظل  الطبيعية،  احلياة 

بدرجة األهمية ذاتها.   

اللجنة  تقوم  ثانية،  أقدامهم  على  الوقوف  من  ولتمكينهم 
على  لالعتماد  املعاقني  مبساعدة  األحمر  للصليب  الدولية 
مبنحهم  املتمثلة  املشاريع  خالل  من  اقتصادياً  أنفسهم 
للمشروعات  مستلزمات  أو  احلاالت)،  من   ٪٥٣) ماشية/دواجن 
كاخلياطة  اليدوية  احلرف  أو   (٪٣٢) احلالقة  كمحالت  الصغيرة 

(١٤٪)، أو بذور ومعدات زراعية (١٪)

عامة نبذة 
بعد شهور قليلة من الهدوء النسبي، شهد الشهران املاضيان موجة جديدة من العنف الدموي الذي حصد أرواح املئات من املدنيني في 

العراق، خاصة خالل شهر آذار/مارس.
وقد صرّح رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر السيد جاكوب كيلينبرغر خالل زيارته الى العراق بأنّ "الهجمات العشوائيّة اليوميّة 
ال تزال تتسبب بسقوط العديد من املدنيني ما بني قتيل وجريح بالرغم من حتسن األوضاع األمنية في العديد من املناطق العراقية". 
وكان السيد كيلينبرغر قد أجرى زيارة للبالد من ١٥ الى ٢٠ من شهر آذار/ مارس املاضي، لالطالع بنفسه على الوضع اإلنساني وااللتقاء 

بالقيادات السياسية والدينية.

ع رئيس اللجنة  وتظل مسألة الكشف عن مصير املفقودين جراء النزاع املسلح من أولويات اللجنة الدولية للصليب األحمر. وقد شجّ
الدولية خالل اجتماعاته، السلطات العراقية على متابعة اجلهود الرامية إلى الكشف عن مصير هؤالء املفقودين. 

مت اللجنة الدولية دورة حول "الطب العدلي وعالقته بعلميّ األنثروبولوجي واآلثار" حضرها ٨٠ من العاملني  و في شهر آذار/مارس، نظّ
مبعهد الطب العدلي ووزارة حقوق اإلنسان العراقية. يقول أندريس باتينو، مستشار الطب العدلي لدى اللجنة الدولية: "ال يقتصر 
الهدف من الدورة على مجرد تعريف احلاضرين بأحدث الوسائل التقنية والعلمية، بل يتعدى ذلك إلى حثهم على خدمة مجتمعاتهم 

والتخفيف من معاناة العديد من العائالت التي التزال عاجزة عن طي صفحة املاضي من دون معرفة مصير أحبائها." 

وفي أواخر شهر آذار/مارس أيضاً، عقدت اللجنة الفنية الفرعية املنبثقة عن اللجنة الثالثية، املعنية باملفقودين جراء حرب اخلليج 
(١٩٩٠-١٩٩١)، اجتماعاً في الكويت في إطار جمع املعلومات ومتابعة حاالت أولئك املفقودين.  

العراق: أنشطة اللجنة الدولية للصليب األحمر خالل شهري شباط/فبراير و آذار/مارس ٢٠٠٩
تعمل اللجنة الدولية للصليب األحمر في العراق بشكلٍ دائمٍ منذ العام ١٩٨٠

استجابةً لتبعات النزاعات املسلحة
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بئر للمياه بعمق ٢٠٠ متر، وتقدمي وتركيب نظام  حفر    ●

حملطة  تشغيل  غرفة  وبناء  غاطسة،  مضخة 
سكان  من    ٤٠٠٠ تخدم   التي  املنيزلة  بقرية  املياه 

محافظة كركوك؛

وتركيب  وتقدمي  تشغيل،  غرفة  وبناء  للمياه،  بئر  حفر    ●

مضخة غاطسة وأجهزة حقن الكلور مبحطة مياه آزادي 
التي تخدم ٢٠٠٠ من سكان محافظة ديالى، إضافة إلى 

توصيلها بخط إمداد الطاقة؛

●  توفير قطع غيار كهربائية حملطة النجف لتقوية ضخ املياه 

في محافظة النجف؛

توفير وتركيب ثالث مضخات مبحطة املعالك لتقوية ضخ    ●

املياه في محافظة املثنى، والتي تخدم ٣٤٫٠٠٠ من السكان؛

●  تزويد مضخات غاطسة جديدة مزودة بلوحة تشغيل تقوم 

بتركيبها دائرة املياه، وتخدم حوالي ٣٠٠٠ شخص.

األولية،  الصحية  الرعاية  ومراكز  املستشفيات  قطاع  وفي 
قامت اللجنة الدولية مبا يلي:

الصرف  نظام  وحتسني  للمياه،  التخزينية  السعة  رفع    ●

الصحي والتركيبات الكهربائية، وبناء محرقتني جديدتني 
مريض   ٤٠) األولية  الصحية  للرعاية  احلامتية  مركز  في 
يومياً/١٠٫٠٠٠ من السكان) ومركز يثرب للرعاية الصحية 
األولية (٨٠٠ مريض يومياً/٨٠٫٠٠٠ من السكان) في قضاء 

بلد مبحافظة صالح الدين.

●  تقدمي وتركيب ٥ ثالجات حلفظ اجلثث (بسعة ٦٠ جثة)، 

ومولدين كهربائيني مبعهد الطب العدلي في بغداد. 

●  زيادة إمدادات املياه، وحتديث األنظمة الكهربائية، وتزويد 

في   أخرى  حتسينات  إجراء  إلى  إضافةً  األساسي،  األثاث 
للرعاية  واحلصى  وآلوس  واحلقالنية  البوحيّات  مراكز 
الصحية األولية التي تخدم ٢٧٠ مريضاً يومياً  في قضاء 

احلديثة مبحافظة األنبار.

دعم مراكز األطراف االصطناعية 
الطبيعي والعالج 

قدمت اللجنة الدولية للصليب األحمر هباتها الفصلية إلى 
الطبيعي،  والعالج  االصطناعية  لألطراف  مراكز  ثمانية 
الصحة  لوزارة  تابعة  العكازات  لتصنيع  ورشة  إلى  إضافة 
املواد  غالبية  على  التبرعات  تلك  اشتملت  وقد  العراقية. 
واملساند  االصطناعية  األطراف  لتصنيع  الالزمة  األولية 

والعكازات لقرابة ٣٠٠٠ معاق من كافة أرجاء العراق.  

التقني في بغداد (قسم األطراف  كما يتلقى املعهد الطبي 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  التابع لوزارة  االصطناعية)، 
للصليب  الدولية  اللجنة  من  دورية  مساعدات  العراقية، 
قسم  طالب  يقوم  املعهد،  أساتذة  إشراف  وحتت  األحمر. 
األطراف  بتصنيع  طالباً)   ٤٠) االصطناعية  األطراف 

االصطناعية واملساند لتلبية احتياجات املعاقني.

لضحايا  الطارئة  املساعدات  تقدمي 
التفجيرات

بوقوع إصابات  التي تسببت  العديدة  التفجيرات  أعقاب  في 
شباط/فبراير  شهري  خالل  املدنيني  صفوف  في  كثيرة 
إلى  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  سارعت  وآذار/مارس، 
من  لتمكينها  للمستشفيات  الطارئة  املساعدات  تقدمي 

التعامل مع تدفق األعداد الكبيرة من املصابني. 

●  تقدمي ٥ أطنان من املعدات الطبية واألدوية، تكفي لعالج

ومستشفى  العام  املسيّب  مستشفى  إلى  جريحاً   ٢٥٠
غريب  أبو  ومستشفى  بابل،  مبحافظة  العام  الهاشمية 
بغداد،  مبحافظة  العام  علي  اإلمام  ومستشفى  العام 

ومستشفى كاالر العام مبحافظة السليمانية.

إلى  وريدية  ومحاليل  جراحية  وخيوط  ضمادات  تقدمي   ●

مستشفى كاالر العام مبحافظة السليمانية ومستشفى 
جالوال العام مبحافظة ديالى.

حتسني إمدادات املياه في احملافظات 
الصحية واملنشآت 

تواصل اللجنة الدولية للصليب األحمر 
املياه  إمدادات  لتحسني  جهودها 
تبذل  وبينما  الصحية.  والرعاية 
في  كبيرة   ً جهودا العراقية  السلطات 
تلك القطاعات، تبقى احلاجة ملحة إلى 
االحتياجات  لتوفير  العمل  من  مزيد 
األساسية التي تفوق ما تقدمه اللجنة 

الدولية من مساعدات طارئة.

اللجنة  أجنزت  املاضيني،  الشهرين  خالل 
الدولية للصليب األحمر ما يلي:

إمدادات  حتسني  أعمال  من  االنتهاء    ●

عقرة  قرية  سكان  من   ٣٫٥٠٠ لـ  املياه 
للجفاف؛ استجابةً  دهوك،  مبحافظة 
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●  قيادة عمليات البصرة – حتت سلطة وزارة الدفاع؛

●  مركز شرطة الشمالي – حتت سلطة وزارة الداخلية؛ 

●  دار مالحظية الطوبجي لتوقيف األحداث – حتت سلطة 

وزارة العمل والشؤون االجتماعية.

الدولية  اللجنة  أجرت  شباط/فبراير،  شهر  أوائل  وفي 
للقوات  التابع  بوكا  معسكر  إلى  زيارة  األحمر  للصليب 

األمريكية، جنوب العراق. 

أكثر من  بزيارة  األحمر  الدولية للصليب  اللجنة  كما قامت 
محافظات  في  احتجاز  مراكز  سبعة  في   ً محتجزا  ١٫٩٦٠

شمال العراق الثالث. 

سفر  تكاليف  تغطية  في  الدولية  اللجنة  واستمرت 
وقد  بوكا.  معسكر  في  احملتجزين  أقاربها  لزيارة  العائالت 
البرنامج  استفادت عائالت أكثر من ٩٫٦٠٠ محتجزٍ من هذا 

خالل شهري شباط/فبراير وآذار/مارس. 

وبالتعاون مع جمعية الهالل األحمر العراقي، قامت اللجنة 
الدولية للصليب األحمر بتسهيل تبادل٢٨٫٠٠٠ ألف "رسالة 

صليب أحمر" بني احملتجزين وذويهم داخل وخارج العراق.

لت اللجنة الدولية عودة أحد املواطنني األفغان إلى  كما سهّ
بلده األم بعد إفراج السلطات الكردية عنه.

نشر الوعي حول القانون الدولي اإلنساني

أنشطتها  االحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  واصلت 
الدولي  القانون  بأحكام  االلتزام  تعزيز  إلى  الرامية 
واألمنية  املسلحة  القوات  صفوف  في  اإلنساني 
بجمهورية العراق التي صادقت على اتفاقيات جنيف في 
اللجنة  أنشطة  من  الرئيسي  الهدف  ص  ويتلخّ  .١٩٥٦
السالح  حملة  كافة  تذكير  في  اجملال  هذا  في  الدولية 
بحماية  بالتزامهم  وغيرها)  والشرطة  املسلحة  (القوات 
يكفون عن  الذين  أو  الذين ال يشتركون  األشخاص  جميع 

االشتراك في األعمال العدائية.

ملزيد من املعلومات يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني: www.icrc.org/ara  أو الكتابة على العنوان اإلكتروني: iraq.iqs@icrc.org أو اإلتصال على: ٦١٤  ٣٩٩ ٧٧٧ ٩٦٢ +
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مهمة اللجنة الدولية للصليب األحمر
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املفقودين الكشف عن مصير 
الدولية للصليب  اللجنة  آذار/مارس، ترأست  أواخر شهر  في 
للّجنة  واخلمسني  التاسع  االجتماع  الكويت  في  األحمر 
املعنية  الثالثية  اللجنة  عن  املنبثقة  الفرعية  الفنية 
عداد  في  يزالون  ال  الذين  األشخاص  بشأن  بالتحقيق 
حضر  وقد   .(١٩٩٠-١٩٩١) اخلليج  حرب  جراء  املفقودين 
العراق،  وجمهورية  الكويت  دولة  عن  مندوبون  االجتماع 
إضافة إلى ممثلني عن التحالف (الواليات املتحدة األمريكية، 

واململكة املتحدة وفرنسا واململكة العربية السعودية). 

ً من بينهم ٦٦ عراقياً،  ّ الكشف عن مصير ٣٠٤ مفقودا وقد مت
وذلك من أصل ١٫٤٣١ حالة تتابعها اللجنة الثالثيّة.  

تعزيز  على  اللجنتني  أعضاء  الدولية  اللجنة  حثت  وقد 
كافة  بشأن  جوهرية  معلومات  عن  البحث  في  جهودهم 
احلاالت التي لم يتم حسمها بعد. وشدّدت على ضرورة وضع 
الكشف عن  تنتظر منذ وقتٍ طويل  التي  األسر  حد ملعاناة 

مصير أحبائها. 

احملتجزين زيارة 
دورية  زيارات  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  ري  جتُ
احتجازهم.  وظروف  معاملتهم  تقييم  بهدف  للمحتجزين 
اللجنة  مندوبو  قام  وآذار/مارس،  وخالل شهري شباط/فبراير 
أماكن  تسعة  في  محتجز   ١٠٫٣٠٠ من  أكثر  بزيارة  الدولية 

لالحتجاز حتت سلطة احلكومة العراقية:

●  سجون الرصافة والكاظمية واحلارثية في بغداد، واملعقل 

وامليناء في البصرة، وفورت سوسه في السليمانية – حتت 
سلطة وزارة العدل؛
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