
 1

 قبول اللجنة الدولية سر: غري متحيزو حمايد ومستقلج 
 *للصليب األمحر يف العراق

 
 ".يورغ غاسر"والسيد " كارل ماتلي"بقلم السيد 

 
خالل لعراق ل اللجنة الدولية بعثة رئيس" ماتليكارل "السيد  نكا

يورغ "كان السيد و .2007ىل عام إ 2005من عام الفترة من 
 . نفسها خالل الفترةثةالبع نائب رئيس "غاسر

 
 

 خالصة
 

 العراقية يف الثمانينات، ةيرانيرب اإلحلا الذي شهد سياق عمليات اللجنة الدولية للصليب األمحر يف العراقهذا املقال يصف 
.  وانتشار العنف الطائفي2003نـزاع عام اندالع  بلقعليه فرضت العقوبات اليت  وآثار 1990/91 يوحرب اخلليج عام

 2003 اللجنة الدولية يف بغداد عام بعثةالذي تعرضت له قصف ال ها مبا في، العديدةة اهلجمات اخلطرياإلشارة إىل أنجتدر و
وجود  فيه الدعمي  عمل جديدأسلوب عتمادوجودها واتقليص ىل إ ملنظمةبا  دفعت،هامندوبيديد األخطار اليت استمرت يف و
طار التنفيذي هذا اإل دتجسيو. األكثر تعرضا للخطر املساعدة يف املناطق ةنشطألد ن بعمآليات مراقبة يف امليدان بقيقي احل

مدادات املياه إ ضمان عن طريقتغطية االحتياجات األساسية  إىل ادفةاهلشاريع  امليف الدوليةجنة لله اتأخذ بالذي اجلديد 
خالل من  نطاقالجم واحلدة يزانفيذ برامج متمن ت متكنت اللجنة الدولية يف حنيو .ودعم املرافق الصحيةصرف الصحي وال

 كان ال بد لذلك، ويف امليدان باشراملل حمل الوجود املادي حي نأ ال ميكن  ذلكنإدعم، فالالتحكم من بعد وعمليات  أسلوب
من  مغ على الرهنأ مع ذلكاملؤلفان ويرى . تصاالتاالو ة من العالقاتإقامة شبك من خالل ا لدى السكانقبوهل  تعزيزمن

 . العراق يفوغري املتحيز ايداحمل وملستقلللعمل اإلنساين ا ال يزال هناك جمال نةمنية الكام األاملخاطر
 

 عليها منترتب  ماخرية، فضال عن االضطرابات السياسية ويف العقود األواالضطرابات الداخلية النـزاعات استمرار  أفضى
 ي اجليوستراتيجياملوقعزال يوال . حل دون  اليت يتخبط فيها عالقة الداخليةاكلشاملكثري من حمطما والالعراق  إىل ترك، عواقب

 مجيع السكانيكابد و.  والدويليقليملتدخل اإلل تعرضهاها االيت حباه اهللا إي ة الطبيعيثرواتالوسط ويف الشرق األالذي يتبوأه 
ينبغي ال يزال هناك شوط طويل و. احالي رحاه الذي تدورالنـزاع  و2003عام غزو يعجز عن وصفها اللسان بسبب عاناة م

 من قبل ةنساني املساعدات اإلتقدمي نأمما ال يرقى إليه الشك و. تحقيق املصاحلة السياسيةلالستعادة القانون والنظام متاما وقطعه 
 .ةنسانياإلاألدوار سكرية وبني األدوار العاليت متيز   طمس الفوارقإىلأدى  الزم اجليش اليت تةنساني وبعض املنظمات اإليشاجل
 .واغتيال موظفيهابعثتها قصف متثل يف ، مثنا باهظا يف العراق  أخرىةنسانيإشأا شأن وكاالت ، لجنة الدوليةالدفعت و

                                                 
 املتعلقة املياه والصرف الصحي ة احلالدراسات وتستند .محرللصليب األ آراء اللجنة الدوليةعن  ةيعرب هذا املقال عن آراء املؤلفني وليس بالضرور  *

 .واملقر يف امليدان  تطوير برنامج العراق على مر السننيعلىالعراقيني الذين عملوا األجانب وهندسني التقارير الواردة من املإىل 
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 سياق ال
 

  يفةحجر الزاوي ،1990/91  عامييف الثمانينات ويفاللتني اندلعتا ربني احلبعد  احملكم،شامل والقتصادي االصار احل كان
السكان العراقيني حتمل جزء من العبء على الرغم  على تعنيو. 1لعراقإزاء امم املتحدة من لألجملس األالسياسة اليت اعتمدها 

 .آثاره وحمدود جدا يف نطاقهأنه  ذي سرعان ما تبني، ال1996 عام 2"بل الغذاءبرنامج النفط مقا"إطالق من 
  شنىلإدت أ اليت 2001سبتمرب /يلولأ 11حداث  أبسبب احالي اليت تعصف بالبالدزمة األشرارة انطلقت و

يف  األمريكيةأعلنت الواليات املتحدة و". حمور الشر "يف أن له ضلعبالعراق يف وقت الحق  وصمو" رهاباحلرب على اإل"
")  الراغبنيائتالف ("ةائتالف من البلدان احلليفيف تشكيل شرع ت ساأ، و بالفشلباءتن الدبلوماسية  أ2003أوائل عام 

  وأحرزت،مارس/ذارآ 20يف  ") العراقرريحتعملية ("غزو العراق بدأ و. 3" الدمار الشاملةسلحأختليص العراق من  "دف
شهر ال وحبلول اية ،بريلأ/  نيسان9 اد يفىل بغدإ ت ووصل، العراقي اجليشاكتسحت جدا وا سريعاقوات التحالف تقدم

 .4قد اارونظامه قد اختفى كان صدام حسني و. هتأا قد انتالغزو اعتربت مرحلة 
 

 … لالحتاللةمن املقاومة املناهض
 

عمال أ فضال عن ة واهلجمات االنتقامي من الفوضى والعنفاكبريمستوى هزمية اجليش العراقي  تال مين الذيالفراغ األأعقب 
 عم هذا الوضع مواجهةوات التحالف قادرة على ق مل تكنو.  العسكريعتادملستشفيات واملتاحف والاب  النطاق من ةواسع
ة  منتظمبوترية حتدث هلكة املالتفجرياتبدأت و. 5املثلث السينب، ال سيما يف مدينة بغداد ويف ما يسمى ال العنفأعمتزايد 

                                                 
 . 1990أغسطس /  آب6يف ،  املؤرخ 661 انظر قرار جملس األمن لألمم املتحدة رقم  1
النفط "برنامج  الذي أنشأ 986م املتحدة، القرار ممبوجب الفصل السابع من ميثاق األ امتصرف ،من جملس األاختذ، 1995بريل أ/  نيسان14 يف  2

وكان اهلدف  .من أجل متويل شراء السلع اإلنسانية، وخمتلف أنشطة األمم املتحدة املتصلة بالعراقلعراق فرصة بيع النفط الذي أتاح ل" مقابل الغذاء
اجات اإلنسانية للشعب العراقي إىل أن ينفذ العراق قرارات جملس تدبري مؤقت لتوفري االحتي"من الربنامج الذي أنشأه جملس األمن أن يكون مبثابة 
 : املوقع التايل، انظر"1991أبريل / نيسان3  يفاملؤرخ) 1991 (687األمن ذات الصلة، مبا فيها على وجه اخلصوص  القرار 

html.index/background/oip/eptsD/org.un.www://http)  2008فرباير / شباط يف 25  للموقعآخر زيارة.( 
  :على املوقع التايل ، متاح2002سبتمرب /يلولأ 12مم املتحدة يف  اجلمعية العامة لألالبيان الذي أدىل به الرئيس جورج دبليو بوش يف  3

html.1-20020912/09/2002/releases/news/gov.whitehouse.www://http) ويف  ).2008فرباير /  شباط25  للموقعزيارة آخر
قدة العزم ، عادول احلليفة الباالشتراك مع عدد متزايد منالواليات املتحدة، "ن أ الرئيس جورج بوش ، أكد2003فرباير / شباط6بيان صدر يف 

:   باللغة اإلنكليزية على املوقع التايلبيان متاحال، " النظام العراقيةسلحأ ونزع نفسهاجراءات الالزمة للدفاع عن على اختاذ مجيع اإل
html.17-20030206/02/2003/srelease/news/gov.whitehouse.www://http)  2008فرباير /  شباط25  للموقع يفآخر زيارة.( 

بعد مثل ، و2003ديسمرب / ول كانون األ13 يف 121فرقة الوالرابعة للجيش األمريكي  على يد فرقة املشاة صدام حسني ألقي القبض على  4
ا أثناء  وقصي، مصرعهمي، عدصدام حسنيولقي ابنا . 2006ديسمرب / ول كانون األ30 يف نفذ  الذياموحكم عليه باالعدأمام احملكمة ذلك 

  املطلوبنيقائمة الواليات املتحدة لألشخاصعلى األشخاص الواردة أمساؤهم معظم و. 2003يوليو /  متوز22 يف قوات التحالفالقتال على يد 
الذي براهيم الدوري، نائب الرئيس صدام حسني وإعزة و. واو قتلأإما ألقي القبض عليهم  ، من القادة السابقني حلزب البعث55 البالغ عددهم
 .لواليات املتحدة واحلكومة العراقية أكثر األشخاص املطلوبني من قبل ا، يعترب اليومنديمتمرالرئيسي للزعيم يزعم أنه ال

قرب تقريبا بال تقع  منطقة املثلثأركانإن  ما يقال عادةو .ةمن العرب املسلمني السنا اسكمعظم  بغداد مشال غريب  بالسكان يفة منطقة مكتظ 5
 . بعقوبة واملوصل وسامراء والفلوجةن مدوتشمل أيضا ،)مشاال(وتكريت ) اغرب(الرمادي  و)اشرق(بغداد من 
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السامي مم املتحدة  مفوض األذهب ضحيته 2003غسطس أ/  آب19 العراق يف يفمم املتحدة هجوم على مقر األ :جدا
 يف بغداد  اللجنة الدولية يفعلى مقر هجومخرين، و اآلءزمالمن ال 21ال يقل عن ما نسان سريجيو فيريا دي ميلو وقوق اإلحل

 تتزايدو . وصلب عودهمحتالللال وئنينالني املتاق املشوكة منتو.  من موظفيهاني اثنأودى حبياة كتوبرأ/ ول تشرين األ27
مارس / ذارآ 31ويف . ىل مستوى ما قبل احلربإعادة اخلدمات العامة عن إلف املؤقتة  عجز سلطة التحابشأناالنتقادات حدة 

شن  إىل الفلوجة  يف6همثثالالحق جب والتمثيلالشركات العسكرية واألمنية اخلاصة إلحدى  نيموظّفربعة أقتل أفضى ، 2004
، ةامليليشيات الشيعيوازاة ذلك، بدأت ومب. ينةاملداألوضاع يف " دئة "كان اهلدف من ورائها كربىية مريكأ يةعسكرعملية 

 والنجف ةقوات التحالف يف الكوفشن هجمات على  ، الصدرىتباع رجل الدين مقتدأو" جيش املهدي"عضاء أوخاصة 
 ت اليت صورفيديوال ةشرطكان ألختطاف يف االنتشار، و ظاهرة االأخذتكما . وكربالء ومدينة الصدر يف جزء من بغداد

 ةالسيادسلطة التحالف املؤقتة نقلت  ،2004 ويوني/  حزيران28ويف . العامل املتحضريف بلدان  ةصدموقع الس قطع الرؤو
السواد األعظم أن أظهرت استطالعات الرأي إال أن . ىل الشعب العراقيإعادا أىل احلكومة العراقية املؤقتة، ومن مث إ ةرمسيال

 .7 دولة حمتلةعلى أاملتحدة الواليات انظر إىل ي  زالمامن العراقيني 
 

 ويوني/ حزيران8 الصادر يف 1546لألمم املتحدة رقم من مبوجب قرار جملس األ ،احلكومة العراقية املؤقتةتولت و
ات القوة املتعددة اجلنسيوبقيت . 8 العراقكملكي حت" 2004 ويوني/ حزيران30حبلول كامل املسؤولية والسلطة "، 2004

 .مم املتحدةليها مبوجب والية األإ أسندت واسعة لطاتتتمتع بس العراق يف
 

  العنف الطائفي إىل… 
 

 اليت فترةمتيزت ال، و2005يناير /  كانون الثاين30 يف ةوطنية انتقاليمجعية تشكيل نتخابات لالاعقد  اخلالفات بعد تاستمر
 جهة، من بني العرب السنة فجوةاتساع ال عن الدستور اجلديد بشأناملفاوضات وكشفت . تصاعد العنف الطائفيب تلت ذلك

 جترع مرارا السكانعمال عنف تزايد أ طوائفاملواجهة السياسية بني هذه ال واكبو. 9خرىأكراد من جهة  واألةالشيعو
بو أكية يف سجن يمري األةفراد القوات املسلحأبعض ما مارسه  2004ام ع  يفاليت فضحتصور ال ساءتوأ.  أساسانواملدني
وما .  على حنو كبريصورة الواليات املتحدة يف العراقإىل  ،سرى العراقينيألوإذالل يف حق ا إيذاء بدين وجنسيمن  ،غريب

 يف ةالعرب السنمن  خطرية حملتجزينمعاملة سوء  حدوث  مزاعممزيدا من انعدام الثقة بني الطوائف زاد الطني بلة وخلق
 .ية وزارة الداخليةسؤولخاضعة ملاحتجاز لشرطة ويف مرافق لمراكز 

 

                                                 
 : املوقع التايلعلى سبيل املثال انظر.  الفراتهعربي فوق جسر هم جثثعلقت  6

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/business/newsid_3595000/3595073.stm 
/  شباط25  للموقع يفآخر زيارة  (html.2050/iraq/mideast/countries/org.globalexchange.www://http : انظر املوقع التايل7 

 ).2008فرباير 
 .2004 ويوني/  حزيران8املؤرخ ، 1 ة، الفقر1546 قممم املتحدة ر لألمنقرار جملس األ  8
 .قد فعلوا ذلك لرفض الدستورف، 2005كتوبر أ/ول تشرين األ15 االستفتاء يف  النهاية يف يفوااركشن العرب السنة أ رغم  9
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 دون ةعلى احليلول ،كومةاحل من تشكيل ا وما تاله2005ديسمرب عام /وليف كانون األاملنظمة العامة  نتخاباتاال ومل تساعد
يف  اهلادي واحلسن العسكري يف بلدة سامراء علي مامني يضم ضرحيي اإل الذيزاراملتفجري أدى و. اتساع دوامة التوتر الطائفي

 مل يسبق هلا ةكثافبوجة من العنف الطائفي مل إطالق العنانو  املقدسمسجدلل  القبة الذهبيةريدم تإىل 2006اير فرب/ شباط22
 .10مثيل، ال سيما يف مدينة بغداد

 
 يفضمل ، ىل ذلكإضافة وباإل.  القصوى مستويات العنفةواكبم  الوليدةمنوقوات األاجليش العراقي اجلديد ومل يكن مبقدور 

 األبعادالثالثي  الزخم جاء، 2007يف عام و.  العراقيفمن واالستقرار حالل األإىل إيران إوتر بني الواليات املتحدة وتزايد الت
 الصدر ىمقتدقرار  وةمكافحة القاعد ةالسني الصحوةجملس  اتقوالالحق لقرار ال ومريكيةاألالعسكرية  "بالطفرة"الذي بدأ 

 العاصمة منها، ةمضطرب  يف ما مضىكانتعراقية  يف مناطق ميناألالوضع  حتسني علىليساعد ، تعليق عمليات جيش املهدي
يات مستوعند  ظلتا أ، على الرغم من  االخنفاضيف بغداد  يفبدأت حصيلة الوفيات، 2003 منذ عام  مرةولوأل. بغداد
حناء العراق، أر واحد يف كل دقعلى  مل تكنفهي  ،ةهشظلت  ميناألاليت طرأت على الوضع لكن هذه التحسينات . مرتفعة

 احلايل  اهلشاالستقراريتالشى ن أمعظم العراقيني وخيشى .  احملدد عن اجلدول الزمينمتأخرة  زالتما املصاحلة السياسيةكما أن 
 .ي حلظةأيف 
 

 تماسك ال واالنقسامعناصر 
 
 العنف الطائفي والكرديالنـزاع ي، خاصة يف املاض وتلك اليت شهدها اليت يشهدها العراق حاليا الداخلية نـزاعات الإن

نطوي عليه ت، مبا  الداخلينـزاعثار الآ وظلت. وحدة العراق حتت ضغط هائلوضعت ، ةالشيعو ةالسناري بني  اجليالوحش
 إىل اجلغرايف اهتركيز  بؤرةتوانتقل. 2007 يف عام جزاء كثرية من العراقأىل إ، جتلب املعاناة والبؤس ضايفدويل إمن عنصر 

، ىل حد كبريإ رتفعةالعنف املمستويات مبنأى عن جنوب البالد  وظل. ميمأتالدياىل وو وى نيناتفظاحمالشمال، وخاصة يف 
 .ةستقرغري م منطقة البصرةال تزال  وةمنية متفرقأوادث حليضا عرضون أهناك يت السكان  كاننوإ
 

منية أها حوادث ت ختللةخطريتوترات  إال أن ،سيبنتنعم دوء قليم كردستان إاملنطقة اليت تديرها حكومة ظلت و
يف أشده التوتر على ستمر ، وا11املتنازع عليها عراق األاملختلطةاملناطق أي  ،وكركوك" املناطق الرماديةب"وقعت يف ما يسمى 

 .تركيبري هجوم من ن يف اخلوف من القصف ووالسكان احملليفيها يعيش اليت  على احلدود الشمالية من العراق ةاملناطق اجلبلي
 
فإنه ،  التبسيطيفوإن كان هناك خطر الوقوع . ي وقت مضىأكثر من أ اليوم معقداع يف العراق زـنسيناريو الو

 القوة املتعددة اجلنسيات ضد ةالشيعي عاتمووا وامليليشيات ةالعرب السن: على النحو التايل املواجهات ميكن تصنيف

                                                 
 html.2006022200454AR/22/02/2006/article/content/dyn-wp/com.washingtonpost.www://http :انظر املوقع التايل 10 

 ).2008فرباير /  شباط25  للموقع يفآخر زيارة(
 

متاح على . 2007أبريل /نيسان 19، 64قم تقرير الشرق األوسط ر، إنترناشونل كرايسز غروب،  حل أزمة كركوك: العراق واألكراد 11
 .http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4782&l=6:  العنوان التايل
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 خالف(كراد األ ضد ة والشيعةالسنالعرب ؛ وةالشيعو ةالسن  الطائفي بنيالعنفولعراقية؛  ااألمنة وقوات املسلحقوات الو
خمتلف  يف ةيالشيعة ويالسنمليليشيات  اداخليضا أ االشتباكات حتدث إال أن). وكركوك" املناطق الرمادية" على مصري كامن

 املنطقة خرى يفني الواليات املتحدة والبلدان األ ب"ةحرب بالوكال"جوانب من مثة  ،قليميعلى الصعيد اإلو. 12البالدحناء أ
الديناميات املترتبة على ثار اآلوسع أعلى نطاق هناك و. يران وسورياإ تركيا وم اليت ة الكرديسألة، فضال عن امليرانإو

اليات املتحدة بني الوالقائمة أساسا " رهاباحلرب العاملية على اإلب" ما يسمى  الدولية، مبا يف ذلكةاجليوستراتيجي
ويعتقد كثري . ةتماسكامل جتاهاتبعض االبرزت أيضا ، ة اآلنفة الذكراملترسخ على الرغم من كل االنقساماتو". اجلهاديني"و

املطالب وقد اختفت تقريبا . اصاخل هموضعب تمسكال احلفاظ على وحدة العراق، مع  األكراد من مصلحةنأمن املراقبني 
 ،ىل ذلكإضافة وباإل. مع العرب السنة تحاورىل الإ أم حباجة ةألكراد والشيعويدرك ا ؛ن العراقستقالل اجلزء اجلنويب مبا
ا سيؤول ا التنبؤ مب فمن الصعب جد،ومع ذلك.  لقبول الواقع السياسي العراقي اجلديدماستعداده عن ةالسنمن كثري ال عربي

 . العراق يفزاعـنال إليه
 
 

 نسانية كربى إزمة أتواجه محر اللجنة الدولية للصليب األ
 

 من أن جتد نفسها أوال عتقالاأو  اليغتأو اال  يف خوف دائم من االختطافعيشت نييسكان العراقالنسبة كبرية من  تزالال 
  كسب سبلانفقدمن و  عديدة من إصاباتا ختلّفهمو، عمال العدائية وطأة األتحترزحون زال املدنيون يوال ي.  انفجاروسط
تدفق على مسايرة  ةاتمعات املضيفعدم قدرة  البلدان ااورة، وإىلداخل العراق ومجوع غفرية من السكان ح  ونزوالعيش

 أي تأثري 2007جزاء العراق يف النصف الثاين من عام أبعض  ا شهدمنية اليتالتحسينات األومل حتدث .  والالجئنيالنازحني
يف ويواجه .  وسالمن بأمادلعوليست مالئمة ن الظروف أ ىخيش  ال يزالا منهكثريإذ أن ال، نازحةسر الاأل على عدد ملموس

ىل أبدا إ عودي العديد منهم رمبا لنلى ممتلكام وعول صمشاكل يف احلشخاص الذين عادوا دود من األاحملعدد الأغلب األحيان 
عواقب ما يترتب على ذلك من للعراق، مع  ةكانيس الركيبة التيف ا كبريا تأثريزوح املرتفعةـالنمستويات  أثرتوقد . ديارهم
 . اتمعشرائح مجيع تشمل  يف املستقبل التنبؤ ايتعذر

 
ظمهم بعد فرج عن معيف حني يو. زاعـبالنتتعلق  ألسبابشخاص الف من األمئات اآل 2003منذ عام  اعتقلو

فرباير / يف شباط منيةخطة بغداد األ اعتماد معو. ة عد قيد االحتجاز لسنوات آخرونيظل قد ،فترة وجيزة من االعتقال
األشخاص عدد  أخذالقانون والنظام، من أجل فرض  يةالعراقوالسلطات االئتالف قوات  بني ة مشتركعملية، وهي 2007

العامة ز االحتجاوظروف اليت يلقاها احملتجزون  عاملةاملقضايا تتعلق ب كثريا ما أثارتو. 13ا كبريارتفاعا يف االرتفاع تجزيناحمل
 .14 لنظام االحتجاز يف العراقةخطريانتقادات علنية 

                                                 
اخلالفات بساسا أ قعلما زالت تت اتتوترفإن مثة ، على العموم ومستقرة نسبيا ئةهاداليوم تبدو  ةمعظم املناطق الشيعيمن أن رغم على ال  12

يضا بانتظام أتؤثر ) حيانيف كثري من األخفية دينية مع وجود جوانب  (ةالشيعأخرى يف ما بني  توترات إال أن.  يف البصرةةخاص ،السياسية واملالية
 .مؤخرا وهكتسبالذي ا ةغلبيعلى دور األ "الظلم" بعد عقود من ونؤكدي ةن الشيعأويبدو . مدن مثل النجف وكربالءيف 

 حنو القوة املتعددة اجلنسيات/ الواليات املتحدة األمريكية عتقال اخلاضعة لسلطةاص احملتجزين يف مرافق االشخمجايل لأل العدد اإل بلغيف حني  13
 محتجزالذين اشخاص عدد األكما ارتفع .  شخص23000 حوايلليبلغ يف اية السنة ارتفع هذا العدد ، 2007يف بداية شخص  13000
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  ميناألاجلانب لجنة الدولية للصليب األمحر والموقف تنظيم 

 
حرب  هذا الوجود أثناءعزز تو. يةيراناإل ية يف العراق يف مطلع الثمانينات خالل احلرب العراقدائمالاللجنة الدولية بدأ وجود 

 . الدولية الوحيدة املوجودة يف العراقةاملنظمدما ظلت اللجنة الدولية ، عن1990/91  لعاماخلليج
 

 ذينخالل ه خمتلفةأماكن  يفاملدنيني احملتجزين وسرى احلرب أعشرات اآلالف من  اللجنة الدولية وزار مندوبو
وطنهم حتت إىل شخاص من األعشرات اآلالف أعيد كما حكام اتفاقييت جنيف الثالثة والرابعة، أمبوجب وذلك ، نـزاعنيال
وجود حافظت على املساعدة ولتقدمي  مشاريع نظام العقوباتفرض  أثناء وضعت اللجنة الدوليةو. 15 الدوليةشراف اللجنةإ

اللجنة حتولت برامج و. 16هناكالسائد نساىن الوضع اإليف ما يتعلق بمرجعية  مؤسسة تصبحأ و،حناء العراقأ خمتلفمنتظم يف 
 تحتية البنية الترميم، أي "النفط مقابل الغذاء"وانب اليت ال يغطيها برنامج بعض اجللتشمل  السنني ورمرمع الدولية تدرجييا 

 لصاحل رعايا البلدان ة احلمايةنشطظلت أ، ةنشطىل جانب هذه األوإ. 17التدريب وبناء القدرات يف قطاع الصحةتوفري العامة و
بعد أصبحوا يف عداد املفقودين الذين األشخاص  وية العراقيةيراناإلرى احلرب متثيل ديبلوماسي، وأسبأي  اليت ال تتمتعخرى األ

 .18اللجنة الدولية يف العراقوجود  األساس الذي يستند إليه ،1990/91حرب اخلليج 
 

                                                                                                                                                         
 اوزارتشرعت   األمنية،غدادب بدء تنفيذ خطة معو. طاقتها االستعابيةالعراقية السجون بلغت  العدل، ةوزاروفقا لو .ارتفاعا كبريااحلكومة العراقية 
، أغلقت جديدةمرافق احتجاز فيه  ويف الوقت الذي فتحت . كثريا االا يف هذادورمهتغير عداد كبرية من الناس، وأ يف توقيفالدفاع والداخلية 

 و 10000 كانت تضم ما يتراوح بنيماكن االحتجاز أن السجون العراقية وغريها من أوقدر  .ىل وزارة العدلإ تمأو سلاملرافق القدمية 
 .كومة إقليم كردستانحل ةيف الشمال حتت املسؤولية املباشرحمتجزين  شخص آخرين 2000 ةباقرومثة . 2007 شخص يف اية 15000

-Human Rights Report, 1 January-31 March 2007, UN Assistance Mission for Iraq (UNAMI), paras. 66:  انظر 14

فرباير /  شباط25  للموقع يفآخر زيارة  (pdf.report.un/25/04/images/2007/cnn/net.cnn.a.i://http  : التايلاملوقعمتاح على  78
2008.(  

 :  انظر 15
 Christophe Girod, Tempête sur le désert: Le Comité international de la Croix-Rouge et la guerre du Golfe 
1990-1991, Bruylant, Brussels, 1994. 

 ، متاح1999ديسمرب / ل كانون األوIraq 1989-1999: A decade of sanctions"  ،14": تقرير اللجنة الدولية للصليب األمحر  انظر 16

 : التايلاملوقععلى  نكليزيةباللغة اإل
4#a6FB0E66005B1256CC3A7B4FF7BBFCEC4/322iwpList/nsf.0siteeng/eng/web/org.icrc.www://http)  زيارةآخر 

 ).2008فرباير /  شباط25للموقع يف 
أرسلت تجارية، العقوبات الوفرض ) 1990 (661من  اعتماد قرار جملس األعلى شهرا 15حنو بعد مضي ، 1991كتوبر أ/ وليف تشرين األ  17

ليها هذه البعثة إر عن النتائج اليت توصلت تقريوأحيل . ة املناسباالستجاباتىل العراق لتقييم احتياجات السكان وحتديد إبعثة خاصة  اللجنة الدولية
املذكور   ،,"Iraq 1989-1999: A decade of sanctions":انظر تقرير اللجنة الدولية. 1991 نوفمرب/من يف تشرين الثاينعضاء جملس األأىل إ

 .16احلاشية  ، أعاله
 .16احلاشية  ، أعالهاملذكور   ،"Iraq 1989-1999: A decade of sanctions":  تقرير اللجنة الدولية للصليب األمحر 18
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 مع الوزارات اليت أقامتها عالقاتلاشبكة و هاتبعتااإلجراءات اليت ، و لعملهاالشروط اليت وضعتها اللجنة الدوليةو
ها كلّالصحة واملياه، نية املعنية بطالسلطات الوعلى مدى ثالثة عشر عاما من العقوبات االقتصادية، خاصة املعنية  ةلتقنيا

 .بالثقةكوكالة إنسانية فعالة وجديرة  مسعتها عزيزساعدت على ت
 

ال تزال سية اليت الرئينسانية املنظمة اإل 2003اع يف عام نـزلا ذروةخالل  خرىأكانت اللجنة الدولية مرة و
يف امليدان حلفاظ على وجود مادي حقيقي ااملتمثل يف لوفاء بالتزامها ل ةجاهدسعت ذلك ل. 19 وتعمل فيه العراقيفموجودة 

 إليها كان الوصول اليتن بعد يف املناطق مفيه التحكم عمل يتم سلوب أاستحداث  ذاته علىيف الوقت مع العمل يف العراق 
املياه يف جمايل أنشطتها  الطبية وأنشطتها، باستخدام مناسبة بنية حتتية تموظفيها ووضععدد  تاد وز.أصعب ما يكون

 .20ة أخرىنسانيإ ةنشطبأ للنهوض ةاملكتسب إىل خربا استناداوالصرف الصحي 
 
ت بعض الوكاالل الوثيق رتباطاال بسببوضوح اخلطوط عدم من عاله، أكما هو مبني  ،يضاأاللجنة الدولية عانت و

مم املتحدة يف ألمقر اقصف و، 21يوليو/ متوز 22 يف هايحد مندوبأبعد اغتيال و. القوة املتعددة اجلنسياتبخرى  األةنسانياإل
 من اناثن فيه لقي 2003كتوبر أ/ول تشرين األ27يف بغداد يف  بعثتها من هجوم على  ذلكقبما أع، وغسطسأ/  آب19

  عدد حمدود إال على العراقيفبق مل تردنية عمان وىل العاصمة األإ من موظفيها اء جزاللجنة الدولية ، نقلت حتفهماموظفيها
 مفتوحة الحتجازلألنشطة ذات الصلة باساسا أ املخصصة بعض اخلياراتعلى  أبقت، بالرغم من هذا وذاكو. املوظفنيمن 

 هابراجمصوص تصاالت خباالأنفت است، 2004اعتبارا من عام و. ملوظفني الدوليني يف البلدا تنقلومهدت السبيل إىل 
مبثابة  2005يناير /ون الثاين كانيفللجنة الدولية آخر وظف ملاالغتيال الوحشي وكان .  يف مجيع احملافظات الكربىةمساعدلل
 .شهرأ عدة طوالعلى نطاق واسع يف العراق املتمثل يف احلد من أنشطتها  صعبالقرار ال ةاملنظمبعده  خطرية، اختذت ةساكتنا

 
  املخاطرة عالي اجلديد يف املناطق يطار التشغيلاإل
 

بعد قررت و ،األمين هاموهفم احلدود إىل أقصى وسعت اللجنة الدولية فإن ،يعترب بيئة عالية املخاطركان ن العراق أرغم 
اإلطار هذا  تنفذو. يف الوقت ذاته  لتنفيذ العملياتطار جديدمع اعتماد إالبقاء يف البالد   األمدمشاورات داخلية طويلة

 هالتقليل من درجة تعرض موظفيعمدت إىل او. سوأ بكثريأ مين العام األوضعال  أضحىعندما 2006 طوال عام تهوصقل
 ذاتهيف الوقت  البعثةعززت و. همما يتعلق بتنقل يف دىن الالزم احلد األعلى االقتصارو البارز اعن طريق تقليل وجودهللخطر 

  .االحتجازب ة املتصل املباشر لألنشطةتنفيذالباإلضافة إىل  ن بعدمليات التحكم ن خالل آ مخمتلف برامج املساعدة
 

                                                 
 .Annual Report 2003, ICRC, Geneva, p. 264 انظر  19
 . املصدر نفسه 20
بريل أ/ نيسان8 يف بغداد يوم مصرعه يف تبادل إلطالق الناراللجنة الدولية آخر من مندوب إذ لقي ، ةثاني احلالة الهذه حالة الوفاةكانت   21

2003. 
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 هو موضع ترحيب السكان غري املتحيز وستقلاملو ايداحملنساين العمل اإلبأن الراسخ عتقاد وانطالقا من اال 
 .ا قبوال أفضلقبوهل ضمانبغية  ة عالقات الرامية إىل إقامة شبكهاجهود إىل حد كبري لجنة الدوليةال عززت ،22العراقيني

 
 التركيز على أنشطة احلماية

 
 األنشطة املتصلة باالحتجاز

 
على مندوبو اللجنة الدولية  رصدو.  أخرىيتباين عدد األشخاص احملتجزين يف العراق ألسباب تتعلق بالنـزاع من سنة إىل

 السلطات العراقية والقوات املتعددة اجلنسيات يف بضة يف قمعتقل/ألف حمتجز 30قرابة احتجاز  ظروف 2006مدى عام 
يزور و التابعة للقوة املتعددة اجلنسيات،مرافق االحتجاز واللجنة الدولية هي املنظمة الدولية الوحيدة اليت تزور . 23العراق

وال .  أماكن االحتجازفيه إىل مجيع ونصل يف مشال العراق وياألشخاص احملتجزين لدى حكومة إقليم كردستانأيضا  مندوبوها
كل أماكن االحتجاز مع احلكومة العراقية بغية التوقيع على اتفاق عام جييز هلا الوصول إىل  اللجنة الدولية جتري نقاشات تزال

سلطتها، وأجريت أول زيارة اخلاضعة لحتجاز الويف غضون ذلك، مسحت وزارة العدل بإجراء زيارات ألماكن ا. العراقية
 ، يف هذا املضمارللجنة الدولية زالت تعترض سبيل امايت وأحد التحديات الرئيسية ال. 2007اكن يف اية عام ألحد هذه األم

خالل فترة بقائهم يف العراق وزيارم أماكن من هذا وسالمتهم ضمان أمن مندوبيها األجانب الكفيلة بإجياد السبل يتمثل يف 
 .القبيل

 
 القوات التابعةالذين حتتجزهم األشخاص  باملتعلقةتنفيذ أنشطة احلماية  2007 و2006 عامي على مدىوتواصل  

 وإىل جانب ما .مستوياتهالوضع األمين أسوأ بلغ  عندما القوة املتعددة اجلنسيات يف العراق/ لمملكة املتحدة والواليات املتحدةل
، أويل اهتمام خاص الفتقار لقاها احملتجزون ظروف االحتجاز العامة واملعاملة اليت يرصدجرت العادة على القيام به من 

وعززت اللجنة الدولية حوارها مع القوة املتعددة اجلنسيات يف . بينهم وبني أسرهمعادة االتصال إلاحملتجزين لوضع قانوين و
 ووضعت و. خبصوص املوضوع نفسه مع السلطات العراقية األوىلأجرت اتصاالا بشأن اجلوانب القانونية الرئيسية والعراق
 برنامجبشأن بدء  النقاشات يف حني أن  يف اجلنوب اثننيمرفقي احتجازيف  أقارا ةعلى زيارالعائالت إلعانة  ابرناجمأيضا 

 فيما  رسائل الصليب األمحرويوزعون وجيمع مندوبو اللجنة الدولية. 24جارية على قدم وساقيف بغداد مماثل ملرفقي االحتجاز 
تزويد أسر حىت يتسىن للمندوبني اتفية اهلكاملات ملبواسطة ا ةسريعالمتابعة لل ، كما أنشئ نظامعائالمبني احملتجزين وأفراد 

تعددة اجلنسيات، أي قبل لقوة امللماكن االحتجاز املؤقتة التابعة  بالنسبة ألالوكما هو احل. 25علومات باألخبار واملاحملتجزين

                                                 
 Coming to Terms with the Humanitarian Imperative in Iraq, Feinstein International Center, January:  انظر أيضا 22

2007. 
 

 .Annual Report 2006, ICRC, Geneva, p. 324 التقرير السنوي،  23
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 م زياراوأجروا. اجليشأماكن احلبس التابعة لجنة الدولية مؤخرا من الوصول إىل المندوبو  متكنمرافق االعتقال، الوصول إىل 
 .2008 فرباير/ ماكن يف شباطذه األهلاألوىل 

 
 زيارام املنتظمة لألشخاص احملرومني من حريتهم يف مجيع أماكن يف مشال العراق وواصل مندوبو اللجنة الدولية 
ويقوم . م كردستانمع السلطات املختصة يف حكومة إقليمسائل االحتجاز الرئيسية ن حوارها بشأاملنظمة وكثفت االحتجاز 

      .خاص للضمانات القضائيةالفردية واهليكلية مع إيالء اهتمام املساعي  ج اللجنة الدولية على جمموعة من
 

 األشخاص املفقودون ومحاية السكان املدنيني
 

األطراف املعنية من خالل يسر اللجنة الدولية احلوار بني قودين وأماكن وجودهم، تسعيا إىل الكشف عن مصري األشخاص املف
اليت تسهل يف اية تدعم املرافق كما أا . يف اآلونة األخريةاندلعت اليت  بالنـزاعات الدولية الثالثة مرتبطةآليات خمتلفة 

من أجل و.  علما مبا آل إليه مصري أفرادها املفقودينسرإحاطة األن من املطاف مجع البيانات عن األشخاص املفقودين ومتكّ
وتوزع أكياس   وتركبها اجلثث حفظغرفبرادات  اللجنة الدولية صلحالعراق، تيف اجلثث حفظ  زيادة قدرة ختزين غرف

واد  مبتزويدها، إىل جانب )الشرعي(العديل خربة أفرقة الطب كما توفر التدريب لتعزيز . 26اجلثث وإمدادات أخرىحفظ 
معهد الطب العديل يف بغداد، ليشمل  هذا الربنامج الذي اعتمد ألول مرة يف رقعة تسعاتيف غضون ذلك، و. العمل الالزمة
 .يضا وبعض املستشفيات الرئيسية أحمافظات أخرى

 
منذ م البعثة تنظو. حتديا جسيمايشكل زال إجياد سبل كفيلة بتحقيق االحترام الفعلي للسكان املدنيني يف العراق يوال  

ماية السكان املدنيني، وذلك بالعمل مع مصادر داخلية وخارجية على حد اخلاصة حبملعلومات امجع  عملية 2007أوائل 
كيفية على متابعة األحداث املرتبطة بقدرا  اللجنة الدولية أيضا عززت نظرها يف االنتهاكات املزعومة، ومن خالل حتسني. سواء
 .عمال العدائيةنـزاع لأل خمتلف أطراف الريسيت

 
يف السنوات األخرية يف تقييد الوصول إىل ضحايا النـزاع املفروضة استمرت القيود األمنية عالوة على ذلك، و 

 مع خمتلف اموعات املسلحة  حوار دائمجراء من الصعب توثيق انتهاكات القانون الدويل اإلنساين مباشرة أو إباتواملدنيني 
سيما يف  لقانون اإلنساين، الل ا امتثاهلتعزيز مناشدة األطراف كافةوواصلت اللجنة الدولية .  محاية املدنينييفثر ميكن أن تؤاليت 

 .حبماية املدنيني وعمل الطواقم الطبيةما يتعلق 
 

 األنشطة املتعلقة باملياه والصرف الصحي
 

 مناسبة إىل حد كبري من حيث النوعية والكمية على حد ال تزال املرافق األساسية اخلاصة باملياه والصرف الصحي والصحة غري
املاهرة  واالفتقار إىل الصيانة بسبب نقص اليد العاملة االنقطاعات املتكررة للتيار الكهربائيوتكمن األسباب الرئيسية يف . سواء

                                                 
  .2007عام  )شرعيال(عديل  مستشفيات ومعاهد الطب الة تسعيف تو استبدلأ  اجلثث حفظبرادات غرف تصلح أ 26
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ومثة . التخريب والنهبعمليات ل وآثار ووقود املولدات، والضرر الناجم عن القتا املطهرة للمياه ةاملواد الكيميائيووقطع الغيار 
لنظم املياه  احلالة الرديئة شكلوت. حالة انعدام األمن السائدة اليت تعيق اجلهود الوطنية إلعادة اإلعمارعامل آخر يتمثل يف 

 . الصحة العامة يف العديد من أحناء العراقيهددوالصرف الصحي خطرا حمتمال 
 

-1990جات اخلاصة باملياه والصرف الصحي يف العراق منذ اية حرب اخلليج  اللجنة الدولية االحتياقد لبتو 
 املادية العقوبات املساعدةخالل فترة قدمت و. لسكانوانصب تركيزها يف بادئ األمر على توفري مساعدات الطوارئ ل. 91

واعتبارا من عام . السكانأكرب من  األعمال اإلصالح والصيانة العاجلة ملرافق املياه والصرف الصحي لكي تعم الفائدة عدد
 مرافق املياه والصرف الصحي ومرافق أخرى ضرورية يف ترميملتشمل ، وسعت اللجنة الدولية نطاق هذه األنشطة 1999

وخالل األشهر السابقة للهجوم العسكري الذي قادته . 27خمتلف ربوع البالداملستشفيات ومراكز الرعاية الصحية األساسية يف 
تملة يف قطاعي احملحتياجات اال اللجنة الدولية لتلبية تزايد تأهبت، 2003مارس /املتحدة األمريكية يف العراق يف آذارالواليات 

الحقة وتركت العمليات العسكرية ال.  يد عاملة ماهرة وموارد مادية إضافيةطريق ختصيص املياه والصرف الصحي عن
  . أسوأ من قبل حالة الك أصال يفاملتهدمة التحتية وعمليات النهب اليت شهدها العراق آنذاك البنية

 
 ن بعدمالتنفيذ املباشر أو التحكم : أسلوب العمل

 
أو )  أساسايف مشال العراق وجنوبه(  موظفيهابواسطة مباشرة إما يف جمايل املياه والصرف الصحي أنشطتها تنفذ اللجنة الدولية

أن ميكن للجنة الدولية وبينما هناك مناطق .  مشاريع املياه والصرف الصحيإدارةوناسب تن بعد يمالتحكم أسلوب باعتماد 
األكثر استخداما، مثة مناطق أخرى الطريقة وملنظمة دى امباشرة، وهي طريقة العمل املفضلة ل/تقليديةعمل طريقة تعتمد فيها 

 مليون 2.7 فحسب 2007ل عام خال  مباشرة من هذه األنشطةاستفادو. ن بعدمبالتحكم أسلوب  فيها   أن يطبقجيب
 .) يف املئة من األطفال30يف املئة منهم من النساء و 50أكثر من (شخص 

 
يف بعض مراحل املشروع، يف أغلب األحيان، على األقل  يف عني املكان ومشاركتها ويعين التنفيذ املباشر إشراف اللجنة الدولية

صارمة خاصة ن بعد على املشاريع اليت تستويف معايري  أيضا إجراء التحكم ميةتطبق اللجنة الدولو. التقدير والتقييممرحليت مثل 
، وهو ما ميكن املنظمة من االستفادة من جتربتها املباشرة التدخالت السابقةالية ومعروفة حق املعرفة حبكم باملخاطر التقنية وامل

لى تعبئة شبكة واسعة من املتعاقدين واملستشارين ع بعد نقوم منوذج التحكم موي .املشروعتنفيذ القرار أثناء عملية اختاذ يف 
 .28وثيق مع مهندسي اللجنة الدوليةالتعاون بال ونعملويذين يتمتعون بالكفاءة، احملليني ال

 
 : على العوامل التاليةن بعد لتحكم مويرتكز سر جناح منوذج ا 

 . والتفاين وااللتزام موظفون عراقيون تابعون للجنة الدولية على مستوى عال من اخلربة-

                                                 
 لعملياتل ةغرف 27و) اطبي ا ومرفقى مستشف69يف (لطوارئ ل ة غرف73لصاحل ساسية األعدات امل 2007 عام يف قدمت اللجنة الدولية  27

 28ىل إ، جريح حرب 5500كثر من أ لعالج فيك تجمموعة من مستلزمات جراحة احلرب 55 وفرتكما ). ى مستشف27يف  (ةاجلراحي
 .ولية الصحية األة مركزا للرعاي12 مستشفى و 84ىل ة إ الطبية اليت تستعمل مرة واحداملوادباإلضافة إىل ، مستشفى خمتلفا

 . وحدهيف وسط العراق شركة حملية مع اللجنة الدولية 60كثر من  أتعمل  28
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 .تعاون وثيق مع السلطات احمللية املختصة وشعور هذه األخرية بامتالك املشاريع -
 .املستشارين احملليني يف خمتلف أرجاء البالد/ شبكة واسعة من املتعاقدين-
التنفيذ والرصد  يفو ات تشارك مبوجبها كيانات منفصلة يف تقييم االحتياجات وتصميم املشروعصارمة آليات مراقبة -

 .والتقدير
 

 78باشر وامل ها مشروعا يف جمايل املياه والصرف الصحي حتت إشراف54 ت اللجنة الدوليةفذ، ن2007ويف عام  
ن بعد إىل إشراف اللجنة الدولية ممن التنفيذ بالتحكم  على وشك نقلها  مشروعا12كان ن بعد، وممشروعا بالتحكم 

األشد تضررا  يف األجزاء الغربية والوسطى ن بعدم معظم املشاريع بالتحكم أجنزتمين السائد، لوضع األمتاشيا مع او. املباشر
بطريقة  اليت نفذتمعظم املشاريع أن يف حني و .)حمافظات األنبار، وبغداد، ودياىل، ونينوى، وصالح الدين(العنف من أعمال 

 ميم، ودهوك،أحمافظات أربيل، والت(والشمال ) ارق وذيواملثىن، البصرة، وميسان، حمافظات (مباشرة كانت يف اجلنوب 
حمافظات بابل، (اجلنوب و  الوسطيفمعظمها كان املباشر  املشاريع اليت نقلت إىل إشراف اللجنة الدولية فإن ،)والسليمانية
                ).اسط، والقادسية، وو، والنجفوكربالء

 

  1دراسة احلالة 
 وسط العراق حمافظة دياىل، – ه ملعاجلة املياحمطة بعقوبة

 
 ا وخدماطةاحمل
 تزال ال األغلبية السنية، اليتذات  يف مدينة بعقوبة، عاصمة حمافظة دياىل  احملطات الرئيسية ملعاجلة املياهىحدإهي  طة احملهذه

.  ألف نسمة300 أكثر من ويستفيد من احملطة. لبعض أعمال القتال األشد ضراوة اليت تتخلل النـزاع الدائر حاليامسرحا 
، معرضة بذلك صحة املستهلكني خالل سنوات عديدة نوعية رديئة توفر مياه 1958 عام أنشئتوكانت هذه احملطة اليت 

    .هاخطر تعطل زيادة يؤدي إىلكان مما  أشهر الصيف احلارة، أثناءسيما  ، الاا األوليةكما كانت تعمل متجاوزة قدر. للخطر
 

 يلالتقييم األو
يف  أن حمطة بعقوبة، شأا شأن العديد من حمطات معاجلة املياه 2006يف أوائل عام أبرز تقييم شامل أجرته اللجنة الدولية 

قد كان الكثري من األجزاء املكونة لدورة معاجلة ف.  بالبنية التحتيةتتعلق مزمنة قصور أوجه من كانت تعاينخمتلف أحناء العراق، 
ن ر دياىل، ه غري املعاجلة ماملياتعطل معدات االمتصاص الستخراج وكان من بني املشاكل . ين من اخللليعامعطال أو احملطة 

تخزين ال، وصهاريج ةأزالة احلمإلضخ الالكهربائية، ونظم النظم ي، والترشيح، والتطهري الكيميائ وتفكك األنابيب وتعطل نظم
 . حمتمال على صحة السكاناطرل خوتشكومذاق غري مستساغ  كريهة رائحةذات ونتيجة لذلك، كانت املياه . صحيةالغري 

 
  حاالت الطوارئ مواجهة
، القدمية أو  املكونات املعطلةاستبدلت أو وأصلحت. 2006شامال ابتداء من عام  احملطة إصالحا  اللجنة الدوليةأصلحت

 . ئيلكهربانظام ال ات وحسن مضخات جديدةتركبو ؛ ومكوناائيةنابيب والصمامات الكهربااألك
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 النتائج 
 كمية كافية نسمة ألف 300 لسكان املنطقة الذين يتجاوز عددهم وتوفرجيدة  بصورةاآلن عاجلة املياه ملبعقوبة حمطة  تعمل
الصحة العامة الذي يهدد تمل احملطر اخل التقليل من تؤدي بالتايل إىلو، احلة للشربمدادات موثوق ا من املياه الصإمن 
 . شامالإصالحا ا هصالحإ قبل احملطة توفرهايت كانت نوعية املياه المثل يف رداءة واملت

 
   العملأسلوب
 .ن بعدم التحكم بواسطة طريقة بأكملهاملشروع أجري 

   

 2دراسة احلالة 
  مدينة الصدر، بغداد - املياه عاجلةرفلي ملاألوحمطة 

 
  وخدماا طةاحمل
إحدى ضواحي بغداد مدينة الصدر، على أطراف  فلياألور يف حي متجاورتني تنيصغري نيتوحدكون من املمع  ااهذقع ي

،  نسمة من املاء ألف10قرابة حتياجات ليب ات يهو، يف الثمانينات طة احملهذه تنشئأو. ةي الشيعيةغلباألذات السكان اآلهلة ب
 كرب مرفقأ الذي يشكل سرير و1200يضم ذي  الة النفسيمراضأللرشاد المستشفى   يف الطيبطاقممن بينهم املرضى وال

 .  يف املنطقةةحياء السكنيخمتلف األوباإلضافة إىل دار للمسنني ، من نوعه يف العراق الصحية ةرعايلل
 
 ويل األتقييم ال

 اتهاقط من يف املائة 40قل من بأعمل ت ت كانطةن احملأ 2007خالل النصف األول من عام أبرز تقييم أجرته اللجنة الدولية 
كانت الوحدة يف حني معطلة متاما  تني الصغريتني الوحدوكانت إحدى.  دون املستوى املطلوبتانك ها نوعية مياهأنو

. مداد الرئيسيةشبكات اإليف  ةلضخ املياه النقي الرفع املعطلة املصممة عمل بصورة جزئية فقط بسبب ضخاتاألخرى ت
 كانو أ عمل بكامل طاقتهي ال ئيةالترشيح واملكونات الكهرباونات التطهري ومكأجزاء كان العديد من ، ىل ذلكإضافة وباإل
 . معطال

 
  حاالت الطوارئ مواجهة

 ةوحدات املعاجلإعادة تشغيل معاجلة املياه عن طريق عملية  ت، وحسنتني الصغريني الوحدتة ضخقدراللجنة الدولية عادت أ
 . او استبداهلأ ئية القدميةالترشيح واملكونات الكهربامكونات صالح إ، و، وتنظيف خزانات الترسيبها وحتسينئيةالكيميا

 
 النتائج 

 ملدة ةمداد مياه الشرب النظيفإ على ةقادرعلى خزن املياه، كبرية  وقدرة  جيدولد احتياطي مبتزودأن منذ باتت احملطة اآلن، 
 مدينة أحناء بالنسبة ملعظم  املتوسطكثريبتجاوز  وهذا ي؛ىت خالل انقطاع التيار الكهربائيح ال تقل عن ست ساعات يوميا

 بواسطة املياه زيعىل توإل احلاجة يقلإىل ت تها وكميتهاوزيادة موثوقي فلياألور مدادات مياه حمطةإ ةنوعيحتسني وأدى . بغداد
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الرديئة نوعية الن جراء هدد الصحة العامة مي اخلطر احملتمل الذيأيضا اخنفض و.  املناطق واملرافق اليت ختدمهاعلى شاحناتال
 .  شاملصالح إلاوعهخضقبل وفرها ت طةاحمل تكانكافية من املياه اليت غري الكمية الو
 

  العمل أسلوب
 .ن بعدم التحكم بواسطة طريقة بأكملهاملشروع أجري 

 
لعمل مع شركاء او. ية عاليةن بعد استجابة معقدة لضمان تنفيذ الربامج يف مناطق يواجه فيها املوظفون خماطر أمنالتحكم مميثل 
قهم عملية التنفيذ إىل جانب زيارات دورية قصرية يقوم ا موظفو اللجنة الدولية األجانب إىل ت ثقة يأخذون على عاموضع
ومسؤولية موظفيها  للجنة الدولية مبواصلة االضطالع مبجموعة من األنشطة وتعزيز مستوى كفاءة كن داخل العراق يسمحأما

د حمدودة من حيث املكان والزمان، وهو ما حيتبقى االتصاالت ف  اجلانب السليب،إغفالكن إال أنه ال مي. صورة تدرجييةباحملليني 
ميكن أن يكون  رهنا بالوضع األمين السائد والتطورات السياسية، ،املتحاورينب االتصالكما أن أيضا من مستوى التنسيق، 

 السمعة عالوة على ذلك، جيب بناءو. جود دائم ملوظفي اللجنة الدولية احمللينيحىت وإن كان هناك و صعبا يف بعض األحيان
كمن التحدي الذي تواجهه اللجنة الدولية يف حتديد وي. املنظمة وجود إبراز ال ميكن بوسائل أخرى حيثماوحتقيق القبول 

جانب وتدابري صل عن طريق املوظفني األويؤدي التوا. هويتها على أساس هذا العمل املقيد بشدة واخلفي يف أغلب األحيان
 .لتحقيق هذه الغاية االتصال دورا حاسم األمهية

 
أال وبالرغم من النجاح النسيب الذي حققته عمليات التحكم من بعد وعمليات الدعم، ال تزال اللجنة الدولية مقتنعة بأنه ينبغي 

زال هناك الكثري مما ي ال ويف هذا الصدد،. أثر الربامج أريد تعظيمإذا   هذا النهج مع الوجود املادي املباشر يف امليدانيتنافس
خماطر أمنية تشهد ينبغي القيام به لزيادة وصول موظفي اللجنة الدولية األجانب إىل العديد من أجزاء العراق اليت ما زالت 

إليها، وهم التوجه و أحناء البالد سائر منالسفر  املندوبون يستطيعو . الكرديويقتصر الوجود الدائم على الشمال. مرتفعة
مبوظفي املنظمة العراقيني احملليني الذين ال يقدرون بثمن، فهم قادرون علق يف ما يتأما  29. يف مكاتب اللجنة الدوليةأحسن حاال

 خماطر أمنية أنشطتهم إىلفيها من جراء  ونتعرضيعلى النهوض بواجبام يف مناطق كثرية أخرى تعترب آمنة مبا فيه الكفاية وال 
 .غري حمسوبة

 
 أو بناؤها  املرافق الصحيةترميم

 
 ذن متداوأع. 1999املرافق الصحية يف العراق أو إصالحها أو حتسينها عام  اهلادفة إىل بناء اللجنة الدولية أنشطتها بدأت

سيما يف املناطق الشديدة التأثر  ال إصالح مئات املستشفيات ومراكز الرعاية الصحية األولية يف خمتلف أحناء البالد، ذلك احلني
 من مراكز الرعاية ا عددكما بنت. لجرحىاليومي لتدفق الهة باألعمال العدائية اليت تكابد فيها هذه املرافق مشقة كبرية ملواج

  30.كانت تفتقر يف ما مضى إىل املرافق الطبيةاليت  يف بعض املناطق وليةالصحية األ
                                                 

 م من العراق مقرا هلونتخذموظفا أجنبيا ي 17 و حملي  موظف400 حنو كان، مقرا له عمان الذي يتخذ منىل فريق اللجنة الدولية إضافة باإل  29
 ).السليمانيةو، النجفو، خانقنيو ،ربيلوأ، دهوكوالبصرة،  وبغداد، (2007حبلول اية عام  تبمكا 7يف 
 : أو بنائها املراكز الصحية  لترميم2007يف عام  اليت نفذتشاريع املما يلي أمثلة من  يف  30
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لطوارئ يف العراق من خالل االت اعلى قدرة اخلدمات الطبية حل وحده 2007 عام خالل اللجنة الدولية تظافحو 
 مرفق صحي تلقت معدات خاصة بغرف الطوارئ والعمليات، باإلضافة إىل األدوية واملواد الطبية 100قرابة ل هادعم تكثيف

ديد من املستشفيات ومراكز الرعاية نظم املياه والصرف الصحي للعيف إطار ج متكامل أصلحت و. اليت تستخدم مرة واحدة
وعالوة على .  حتسينها و إمداد عدد من املستشفيات الرئيسية باملياه يومياأشرفت على اليت تعاجل اجلرحى أو وليةالصحية األ

من الضحايا، عالجا مالئما من خالل  أحداث جنمت عنها أعداد هائلةذلك، تلقى األشخاص الذين أصيبوا جبروح من جراء 
 ).  ساعة72 و48خالل مدة تتراوح بني (سرعة على وجه اليد املستشفيات املعنية باملواد الالزمة وتز
 

 ألف شخص مصاب بإعاقة بدنية حيتاجون إىل األطراف االصطناعية أو غريها من 130ويوجد يف العراق حاليا  
 إعادة التأهيل البدين من أجل زية الدعم إىل مراكوقدمت اللجنة الدول. اليت تساعد على املشي األجهزة التعويضية أواألجهزة 

 . تعزيز قدرا على تزويد املعاقني مبثل هذه األجهزة
 

 توزيع إمدادات اإلغاثة
 

الرامي ربنامج هذا الو. األمن االقتصادييف جمال  لالحتياجات ا لتعزيز تلبيتها فريق2007 اللجنة الدولية يف أوائل عام شكلت
استهدف شمل توزيع طرود غذائية وجمموعات مستلزمات النظافة واملستلزمات املرتلية األساسية، ت  اليتاملساعدةإىل تقدمي 

 مواد اإلغاثة ألكثر 2007يف عام  ووفرت اللجنة الدولية. األشخاص النازحني والسكان احملليني املستضعفني على حد سواء
 . الل األمحر العراقي أو املنظمات غري احلكومية احمللية ألف نسمة، وزعتها األفرقة امليدانية أو فروع اهل730من 

                                                                                                                                                         
شراف اإل:  العملأسلوب(ركز امل ترميم من يةيومبية ط اترتشايف اس مريضا 40استفاد ): حمافظة نينوى(  الصحية األوليةالصمود للرعاية مركز -

 .)املباشر
 يستفيدون من  يضا مر215: اموع(الثالثة املوجودة يف القضاء  أعيد تأهيل مراكز الرعاية الصحية األولية): نبار األحمافظة(حديثة قضاء  -
 يعيشون يف شخص 220000 ا جمموعه سريرا مل120ة الذي يضم اإلحال، مستشفى مالعاحديثة مستشفى باإلضافة إىل ) ية يومطبية اترتشااس

  .)التحكم من بعد:  العملأسلوب( قرية 19
 6ذلك   يستغرقنومن املتوقع أ، 2007سبتمرب / يلولأ يفبناء هذا املركز اجلديد بدأ ): نبارحمافظة األ (لتأهيل البدينعادة ا إلالفلوجة  مركز-
  .)اللجنة الدوليةمباشر من جانب شراف إ: أسلوب العمل (ماظعتقومي الل زاجه 500سنوية قدرها  يةجنتاإقدرة باملركز وسيتمتع . شهرأ

املناطق  خاصة يف ولية، الصحية األةلرعايلركز بناء مو أ لترميمعلى نطاق واسع برناجما اللجنة الدولية نفذت ، )جنوب العراق( يف حمافظة البصرة -
خاصة ومشل هذا الربنامج .  من األطفال ٪30 ٪ من النساء و50كثر من ، منهم أالسكانعم بالفائدة على هو ما ، و فقرا من البصرةشداأل

 ترميم وتوسيع، و)يةيومطبية  اترتشايستفيدون من اس مريضا 70 (منطقة القادسية يف مركز الرعاية الصحية األوليةعادة بناء إ: املشاريع التالية
، )يةيومطبية  اترتشايستفيدون من اس مريضا 120 (سنجر قة منط يفيف مركز الرعاية الصحية األولية) ربعا مترا م170 قدرهاإضافية  مساحة(
 مركز الرعاية الصحية األولية، وبناء )يةيومطبية  اترتشايستفيدون من اس مريضا 150(يف حي احلسني مركز الرعاية الصحية األولية عادة بناء إو

  .)يةيومطبية  اترتشايدون من اسيستف  مريضا80 (الشيبيبيف حي 
يستفيدون من   مريض300(املدينة يف وسط قع الوا، للرعاية الصحية األوليةالبصرة مركز عادة بناء إ أعمال ت، بدأ2007سبتمرب / يلولأ يف -
مركز جديد للرعاية الصحية  يضا بناءأوتضمن الربنامج . 2008مارس / يف آذاراألعمال  تنتهين أكان من املقرر و، )يةيومطبية  اترتشااس

 يفجنز أ(الوقت حمرومني من اخلدمات الصحية كانوا حىت ذلك  شخص 17500حنو لصاحل  يف حي اجلهاد، على مستوى اتمع احمللي األولية
 ٪ منهم 50كثر من أحد،  مريضا يف اليوم الوا70 ما معدله، همنذ افتتاح استقبل املركز اجلديد للرعاية الصحية األولية،و). 2007مارس / آذار

 ).اللجنة الدوليةاملباشر من جانب شراف اإل: أسلوب العمل. ( منهم من األطفال ٪40من النساء و
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 من املالحظ أنو. من حالة النـزاع أيضا األمرين هي تعاين" جمتمعات مضيفة"ووجد العديد من النازحني املالذ يف  

 قدومهم ببيس النازحني الذين شأا شأن ظروف معيشة العديد منيف بعض األحيان ظروف معيشة السكان احملليني صعبة 
جنة الدولية للا تستطيعوجتدر اإلشارة إىل أن االحتياجات يف هذا اال هائلة وال . هؤالء السكانكاهل إضافيا على عبئا 

 31.مبفردهاتلبيتها 
 

 بدور حموري يف تنفيذ برامج اللجنة الدولية يف جمال األمن  املاضيةاهلالل األمحر العراقي على مدى السنوات واضطلع 
 على الشروط الدنيا اليت ،2007تشرين الثاين / يف نوفمربجرتإال أن املنظمتني مل تتفقا يف النقاشات اليت . صادياالقت

تمكنا من جتديد ترير، كما مل اوضعتها اللجنة الدولية يف ما يتعلق بعمليات التقييم وإدارة املخزون والتوزيع وإعداد التق
. لطوارئيف حاالت امن أجل توزيع الطرود الغذائية ومواد اإلغاثة 2008 يف عام املزمع تنفيذهاتفاقهما اخلاص بالتعاون 

، حبلول اية السنةدعم اجلمعية الوطنية لتوزيع مساعدات الطوارئ هكذا، لن يكون مبقدور اللجنة الدولية التعويل على و
 . ومية والسلطات احملليةعملياا للتوزيع املباشر وعملها مع املنظمات غري احلكنذ ذلك احلني وعززت م

 
 خامتة

 
.  يف احلفاظ على وجود عملي متواصل يف امليدان يف أشد احلاالت األمنية صعوبة1980استمرت بعثة اللجنة الدولية منذ عام 

 . ضمان هذه االستمراريةل العراقيني وشجاعتهم عنصرا أساسيا موظفيهاويشكل التزام 
 

 يهددالذي يئة العملية املعقدة يف العراق، وما يقترن ا من مستوى عال من اخلطر  الدولية للبوتنطوي استجابة اللجنة 
، مقتنعة وغري املتحيز ملتزمة مببادئها التقليدية للعمل احليادي واملستقلمن جهة  املنظمةظلت  فقد. ني، على شقنيأمن املوظف

الذين مييزون بني هذا النهج وج األمم املتحدة وبعض املنظمات  العراقنيالسكان لدى  قبوهلا عززد ا يأن التقيباقتناعا راسخا 
ومن جهة أخرى، وضعت . الدعم اللوجسيتتأمني  وهاأمنضمان األخرى اليت اعتمدت على القوة املتعددة اجلنسيات من أجل 

 . املخاطر يف العراقمناطق عاليةيف استمرار أنشطتها اإلنسانية كفالة اللجنة الدولية آليات مبتكرة للتحكم من بعد ل
 

محر واهلالل األمحر، حتمل باملبادئ األساسية للحركة الدولية للصليب األاللجنة الدولية  اإلضافة إىل تشبثبو 
 محاية جردفاألمر ال يتعلق مب.  ة يف العراقتبعات عملي يف اال اإلنساين يف طياا وغري املنحازة احمليادة واملستقلةاستجابتها 
يف بعض احلاالت احلفاظ على أرواح العراقيني أيضا  ، بل يعين فحسباإلغاثة اإلنسانيةمواد  الذين يوزعون ملوظفنيأرواح ا

إذا نظرت إليهم اجلماعات املسلحة على االعتداء عليهم ك املساعدة وأعربوا عن خوفهم من املستضعفني الذين يعولون على تل

                                                 
استطاعت  و.ياسرة شهرأ 10000 ة إىلساعديف تقدمي امل 2007لعام احملدد اهلدف  متثل ،ة اليت تتمتع ا البعثةالقدرة الشاملوفقا لتقديرات   31
  هلذا الربنامج متفاوتة،والتجارب األولية. هذا النطاقلإلمدادات على ضمان تدفق منتظم األولية، بعض املشاكل اللوجستية اجهتها مو بعد بعثة،ال

 حتسني الربنامجايل يف الوقت احلجيري واللجنة الدولية معهم؛ تعمل  الشركاء املنفذين عندما ةموثوقيمدى فهي تتوقف يف أغلب األحيان على 
 ونضعفالسكان املست شرف عليها صغرية يةنتاجيإشمل تنفيذ مشاريع مزيدا من التطوير ليالربنامج كما شهد . إىل الدروس املستفادةاستنادا 

 . نطاقهوسيعتاللجنة الدولية تعتزم جيايب وإن تأثريه أىل رصد الربنامج إيشري و. ى حد سواءنازحون علوال
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التمييز غري الواضح بني الوحدات ا يزيد من حدة هذا اخلطر ممو.  العراق"حتاللال"املساعدة أم تعاونوا مع منظمات تقدم 
ادا  اليت تعتمد اعتمةنسانيوبعض املنظمات اإل ، دعما لتحقيق أهداف عسكريةع اإلغاثة اإلنسانيةيتوزتقوم أيضا بالعسكرية اليت 

 . يف العراقاجل وجودهأكبريا على الدعم العسكري من 
 

 استحدثت فيها  العمليةةاملمارسخالل م من التعلّلوب العمل بالتحكم من بعد جزءا من عملية  أسإعدادوكان  
كان هلذا النهج أن وما . للمناطق اجلغرافية اليت تشهد أعلى مستوى من املخاطر األمنيةبالنسبة اللجنة الدولية استجابة مبتكرة 

 .  الدوليةالشبكة الواسعة اليت أقامتها اللجنة يكلل بالنجاح لوال
 

 حتتاج إىل مزيد  وبعض املؤسسات واملنظمات األخرىالتجربة األخرية للجنة الدولية يف العراقعلى الرغم من أن و 
وجود يف امليدان الاحلفاظ على وال يسمح . من العراقينياآلالف  إىل حتسني حياة مئات فقد أدت  يف نواحي عدة،الصقلمن 

ات حيثما أمكن ذلك، باالضطالع بالعمل اإلنساين فحسب، وإمنا يشكل أساسا لزيادة والقرب من السكان، واختاذ إجراء
وغالبا ما ميكن إجياد احللول من خالل إدراج مكونات حملية . تعقب االحتياجات اإلنسانية أيضالمعرفتنا وفهمنا حلالة معقدة و

ايب وقبول جيتصور إاين الذي يتوقف عليه إىل حد كبري ويتيح الوجود يف امليدان فرصا للحوار اإلنس. يف االستجابة اإلنسانية
 هذا الوجود على نطاق أوسع من احلفاظ على ج متوازن يف صفوف خمتلف  أيضانوميكّ.  الحق يف أغلب األحيان

     .  من مكان إىل آخرختتلفن كانت إ، وعات احمللية من خالل تلبية احتياجاامااجل
 

التقليدية للجنة الدولية، ملفاهيم األمنية اتجاوز تمثل العراق،  عالية املخاطرية يف بيئة  عملية إنسانتطويرومواصلة  
فيها موظفو اللجنة اليت يعمل والبعثة يف العراق هي إحدى البعثات القليلة يف العامل . خلوض خماطر حمسوبةقوية  إرادة اقتضت

أن يعرقل عمل اللجنة الدولية يف السنوات املقبلة بسبب القيود  مع تطور الوضع هناك من احملتملو. الدولية على أساس طوعي
 ناقصا من بعض  هذا العمل، وبالتايل يبقى والشواغل األمنية يف مسرح عمليات حمفوف مبخاطر عاليةتنقلاملفروضة على ال

واملساعدة غري كافية، األمر  تلبية احتياجات العديد من الضحايا يف العراق يف جمايل احلماية تظلرجح أن يولذلك، . النواحي
 . الصعابتذليلاملستنفدة ل اخلاصة ليامومعتمدين على آالذي يتركهم يعيشون يف عزلة 

 
 نسايناتمع اإلشعور  على ينيسكان العراقلا  اليت تنتاب املتزايدةقدريةالاالحباط املتراكم ومشاعر نعكس تقد و

وترفض . وماتحم قدرا اباعتبارهوال ينبغي قبوهلا  اجلسيمة جدا نسايناإلالدويل نون لقااانتهاكات قبول إال أنه ال ميكن . اليأسب
 اليطاق وال وضعا بصفته  وضع السائدال ،حيانيف كثري من األئلة خماطر شخصية هاحساب على  ،من العراقينيمتزايدة د اأعد

     .ةلشجاعمن االقدر العظيم دعم مثل هذه ل الةفعراءات جإ نساىن الدويلتمع اإلإىل أن يتخذ ا حاجة حقيقية ومثة. هقبولميكن 
                                    


