
 
 

 مركز جيل البحث العلمي
 لعمل اإلنسانيالمسابقة جيل ورقة مقدمة من أجل الترشح 

 أغسطس من كل سنة 19بمناسبة اليوم العالمي للعمل اإلنساني الموافق لـ 
 : بعنوان لعجاليوسف أزروال   و ليلى : مقدمة من طرف األستاذين

 منظور وظيفي:المنظمات االنسانية وتطوير العمل االنساني
 في العراق اللجنة الدولية للصليب األحمرتدخل 

 
 :الملخص

 تنبع أقتية الورقة البحثية يف كوهنا تتناول دور اظتنظمات الدولية غَت اضتكومية يف ميدان العمل اإلنساين، باعتبارىا تعمل وفق مفهوم
ولعل أفتوذج اللجنة الدولية للصليب األزتر . التعايش مع الدولة، وتستكمل طرف اظتعادلة بدل الوقوف ضد األىداف اإلنسانية اظتشًتكة

طتَت دليل على تغلغلها يف أعماق اجملتمعات اإلنسانية اليت تتعرض لالنتهاكات سواء أثناء اضتروب أو النزاعات الداخلية أو الكوارث 
 .البيئية مبختلف أشكاعتاالطبيعية و

 
Abstract : 

The importance of being in the paper deals with the role of international non-governmental 
organizations in the field of humanitarian action, as operating in accordance with the concept of 
coexistence with the state, and supplemented by the equation instead of standing against the common 
humanitarian goals. Perhaps the model of the International Committee of the Red Cross for the best 
evidence of penetration into the depths of human societies that are exposed to violations both during 
wars or internal conflicts or natural and environmental disasters in its various forms. 
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 :مقـدمـة

، وتنامي اإلنسايناتساع نطاق االىتمام مبفهوم العمل ( سنوات الثمانينات حتديدا)قبل األخَت من القرن اظتنصرم لقد عرف العقد  ما   
واإلغاثة لألشخاص اظتتضررين من اضتروب أو من الكوارث الدعم تقدًن ، اعتادفة يف عمقها إذل اإلنسانيةاظتقدرات اظتسخرة للمعونات 

، حيث اختزلت اظتساعدات صعبة هتدد حياهتم ال إنسانية يعانون من أمراض معينة أو يعيشون يف ظروف األشخاص الذين الطبيعية أو
يف ىذا اإلطار، ويف ظل تغيأ حتقيق األىداف السالفة الذكر، يستلزم األمر توافر أدوات وقنوات هتتم . بدورىا اضتدود الزمكانية نسانيةاإل

يدا فتوا متزا، اليت عرفت اظتنظمات الدولية غَت اضتكومية، على غرار اإلنساينالفاعلة يف اضتقل  اإلنسانيةال شتيا اظتنظمات  اإلنساينبالنشاط 
 .بعد اضترب الباردة

، واضطالعها بدور مهم اإلنساينوالشيء األكيد، ىو ما أثبتو الواقع اظتعاش من تواجد اظتنظمات الدولية غَت اضتكومية يف حقل النشاط   
حروب، كوارث طبيعية، موجات األمراض، قساوة ظروف )لألفراد، ويف ؼتتلف األزمات اإلنسانيةيف تقدًن يد العون، واظتساعدات 

ولعل من بُت اظتنظمات الناشطة يف ىذا اجملال، اللجنة الدولية للصليب األزتر، ىذه األخَتة برىنت ويف العديد من احملطات (. اخل...اضتياة
 .اجيها، يف الوقت اظتناسب وبفعالية أكربحملت اإلنسانيةعن استشعارىا بعظمة وأقتية تقدًن اطتدمة 

 واالتفاقيات القوانُت وسياساهتا وبراغتها مع وظائفها كغَتىا من اظتنظمات اليت باشرت إذل تكييف فاللجنة الدولية للصليب األزتر    
تسعى من خالعتا صيانة األفراد ومراعاة  ، أين أدخلت يف تشريعاهتا اإلنسانية أىداف ػتورية إسًتاتيجية ، حبماية اإلنسان اظتتعلقة الدولية

 .مقاربة التنمية اإلنسانية يف التعامل مع ؼتتلف التهديدات اليت تعًتض اضتياة اإلنسانية
، واعتبارىا اإلنسانيةصحتو عرب الورقة البحثية، وتوضيح موقع اللجنة الدولية للصليب األزتر يف غتال اطتدمة  إثبات إذلما نسعى ىذا   

 لدور كأفتوذج عملي  اللجنة الدولية للصليب األزتر البحث على سَتكز عتذا .على اظتستوى الدورل اإلنساينرافد من روافد حقل النشاط 
 على للوقوف تلك اظتنظمات دور حتليل ػتاولة الغاية من البحث فان وعليو تقدًن العمل اإلنساين، يف حكومية الغَت الدولية اظتنظمات

 .التطرق إذل اصتانب اظتعريف والتارمتي للمنظمات الدولية غَت اضتكومية فحسب وليس ،غتال العمل اإلنساين يف تلعبو النشاط الذي أقتية
 : إشكالية الورقة البحثية

إدارة اطتدمات  غتال يف حكومية الغَت الدولية اظتنظمات بو الذي تضطلع الدور معرفة أقتية حول بلورت إشكالية الورقة البحثية   
 حيث ، السياسة الدولية واإلقليميةخال موقعها يف  سيما اللجنة الدولية للصليب األزتر،منالظروف االستثنائية، ال اإلنسانية أثناء

 .زترالدولية للصليب األتطور اظتسار التارمتي للجنة  التعرف على الدراسة ىذه خالل من سنحاول
 
 :اإلشكالية التاليةومن ىذا اظتنطلق نستشكل  
  ؟اإلنسانيفي تحسين العمل  منها -المنظمات الدولية غير الحكومية-سيما ال اإلنسانيةإلى أي مدى تساهم المنظمات  

 :وقد جاءت تساؤالت الورقة كما يلي
  ؟ اضتكومية غَت اظتنظمات الدولية  ما ىو مفهوم 
 اضتكومية؟ غَت نشأت وتطورت اظتنظمات الدولية  كيفو

 .ما ىو موقع العمل اإلنساين من أجندة اظتنظمات الدولية  غَت اضتكومية؟
 سيما نشاطها يف العراق؟، الما ىو دور اللجنة الدولية للصليب األزتر يف غتال العمل اإلنساين

 
 : الدراسة أهمية



3 
 

ميدان العمل اإلنساين، باعتبارىا تعمل وفق مفهوم تنبع أقتية الورقة البحثية يف كوهنا تتناول دور اظتنظمات الدولية غَت اضتكومية يف 
ولعل أفتوذج اللجنة الدولية للصليب األزتر . التعايش مع الدولة، وتستكمل طرف اظتعادلة بدل الوقوف ضد األىداف اإلنسانية اظتشًتكة

روب أو النزاعات الداخلية أو الكوارث طتَت دليل على تغلغلها يف أعماق اجملتمعات اإلنسانية اليت تتعرض لالنتهاكات سواء أثناء احل
 .الطبيعية والبيئية مبختلف أشكاعتا

 
 :وارتأينا أن ؾتيب على اإلشكالية أعاله، بتقسيم الورقة إذل ثالث ػتاور رئيسية

 .غير الحكومية نحو مفهمة المنظمات الدولية: أوال
 .مفهوم اظتنظمات الدولية غَت اضتكومية-1
 .للمنظمات الدولية غَت اضتكوميةالسياق التارمتي -2
 .األساس القانوين للمنظمات الدولية غَت اضتكومية-3
 .موقع اظتنظمات الدولية اضتكومية من تطوير العمل اإلنساين -4

 .الوظيفي للجنة الدولية للصليب األحمر -اإلطار التاريخي :ثانيا
 .العراقاللجنة الدولية للصليب األحمر والعمل اإلنساني في : ثالثا

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  (المفهوم، السياق التاريخي، األساس القانوني)نحو مفهمة المنظمات الدولية غير الحكومية : أوال 
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 :مفهوم المنظمات الدولية غير الحكومية و تصنيفاتها -1     
ال تستهدف الربح، ينظمها مواطنون على  غتموعات طوعية"عرفت بعض اصتهات الفقهية اظتنظمات الدولية غَت اضتكومية بأهنا       

أساس ػتلي أو قطري أو دورل، ويتمحور عملها حول مهام معينة، ويقودىا أشخاص ذووا اىتمامات مشًتكة، وىي تؤدي طائفة متنوعة 
ية على اظتستوى من اطتدمات والوظائف اإلنسانية، وتطلع اضتكومات على شواغل اظتواطنُت، وترصد السياسات  وتشجع اظتشاركة السياس

 ."اجملتمعي، وىي توفر التحليالت واطتربات وتعمل مبثابة آليات لإلنذار اظتبكر، فضال  عن مساعدهتا يف رصد وتنفيذ االتفاقيات الدولية
غَت اضتكومية، وقد ذىب اظتؤدتر العام ظتنظمة اليونسكو يف دورتو اضتادية عشر، واظتعدلة يف دورتو الرابعة عشر مفهوم اظتنظمة الدولية    

تعترب كل منظمة دولية غَت حكومية دل تنشأ عن طريق اتفاق بُت اضتكومات وتتسم أىدافها ووظائفها بطابع غَت " حيث قرر أهنا 
 1."حكومي، وتضم نسبة كبَتة من اجملموعات أو األفراد كأعضاء منضمُت من بالد متعددة، وتتوافر عتا ىيئة إدارية دائمة عتا تكوين دورل

كل جتمع أو رابطة أو حركة مشكلة على ؿتول قابل لالستمرار من جانب "عرف مارسيل مَتل اظتنظمات الدولية غَت اضتكومية بأهنا وي
 2."أشخاص ينتمون إذل دول ؼتتلفة، وذلك بغرض حتقيق أغراض ليس من بينها حتقيق الربح

ولية غَت اضتكومية تعد أحد الروافد األساسية للمجتمع اظتدين العاظتي، واتفق اظتختصُت يف حقل السياسة الدولية، على أن اظتنظمات الد   
باعتبارىا شبكات تنظيمية فوق قومية يف أىدافها وتنظيمها، ويف ىذا الشأن يشَت تعريف البنك الدورل للمنظمات الدولية غَت اضتكومية 

رئيسية بأن عتا أىدافا إنسانية أو تعاونية أكثر من كوهنا أىدافا منظمات خاصة مستقلة كليا أو جزئيا عن اضتكومات، تتميز بصورة " بأهنا 
جتارية، وتسعى بشكل عام إذل ختفيف اظتعاناة، أو تعزيز مصاحل الفقراء أو زتاية البيئة، أو توفَت اطتدمات االجتماعية األساسية، أو 

 3."االضطالع بتنمية اجملتمعات
تعكس اظتنظمات الدولية غَت اضتكومية الكربى عادل "حسب األمم اظتتحدة بأهنا  كما تعرف اظتنظمات الدولية غَت اضتكومية   

ونتكن ... الدبلوماسية، لكوهنا جتمع ظتنظمات غَت حكومية وطنية تقوم بدورىا يف رتع العديد من اظتنظمات غَت اضتكومية من بلدا واحد
سياسية، ومن البدائل األخرى ىو جتنيد األفراد، وىناك أيضا  للمنظمات غَت اضتكومية الدولية أن تضم يف عضويتها شركات وأحزاب

 ذىبتو."بعض اظتنظمات اليت تضم يف عضويتها منظمات غَت حكومية أخرى، وبعضها يتألف من مزيج من أعضاء اظتنظمات اظتختلفة
 4 :األمم اظتتحدة إذل وضع ست مبادئ أساسية لتعريف اظتنظمة الدولية غَت اضتكومية

ن اظتنظمة الدولية غَت اضتكومية دعم أىداف وأعمال األمم اظتتحدة، وقد فسر ىذا اظتبدأ بشكل واسع جدا حبيث يضع قيود يًتتب ع -1
 .باضتد األدىن على انتقاد برامج األمم اظتتحدة

أمام مؤدتر دنتقراطي   أن تكون  اظتنظمة الدولية غي اضتكومية ىيئة دتثيلية، وان يكون عتا مركز رئيسي وموظفون إداريون مسئولون -2
 .لصنع القرار

ال نتكن للمنظمة الدولية غَت اضتكومية ىيئة تسعى إذل حتقيق الربح، فالشركات اطتاصة ال نتكنها أن حتصل على وضع قانوين  -3
 .استشاري، ولكن ذلك ال يقصيها عن نظام األمم اظتتحدة

ف والدعوة إليو، وعلى الرغم من القبول ببعض رتاعات حرب العصابات ال يسمح للمنظمات الدولية غَت اضتكومية باستخدام العن -4
 .كحركات التحرر الوطٍت، لكن ذلك يعد أمرا ؼتتلفا عن كوهنا منظمات غَت حكومية

                                       
 .314،ص(2005ديوان اظتطبوعات اصتامعية،: اصتزائر)3ط.قانون المجتمع الدولي المعاصرعمر سعد اهلل وأزتد بن ناصر،  1
 .21ص.2007رسالة دكتوراه، كلية االقتصاد والعلوم السياسية،جامعة القاىرة. دراسة نظرية:اظتنظمات غَت اضتكومية الدوليةماجدة أزتد أبو ػتمود،  2
 .19، ص(2009والتوزيع، دار ىومة للنشر: اصتزائر.)المنظمات الدولية غير الحكومية في القانون الدولي بين النظرية والتطورعمر سعد اهلل،  3
مركز اطتليج : ديب.)1،طعولمة السياسة العالميةجون بيليس و ستيف شتيث، :، يف"األطراف اظتتخطية للحدود الوطنية واظتنظمات الدولية يف السياسة العاظتية"بيًت ويليس،  4

 .635-625،ص ص(2005لألحباث،
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أن يًتتب على اظتنظمة الدولية غَت اضتكومية احًتام مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول، وىذا يعٍت أن اظتنظمة ال نتكن  -5
 .تكون حزبا سياسيا

اظتنظمة الدولية غَت اضتكومية ىي منظمة تؤسس مبوجب اتفاقية تتم بُت اضتكومات، وىذا مصطلح فٍت قانوين يعرب عن كوهنا غَت  -6
 1.حكومية، وقد ذكر جبالء، إن ذلك ال يستثٍت اعتيئات من كوهنا اضتكومية من كوهنا منظمات دولية غَت حكومية

فمن خالل ىذه الشروط أو اظتبادئ الست اليت وضعتها األمم اظتتحدة، من أجل تأسيس منظمة غَت حكومية، نستنتج أهنا تعرب يف     
مضموهنا عن تبويب اظتنظمات غَت اضتكومية، وعتذا دل تعط تعريفا واحد وموحد عتا، ألهنا شروط قائمة أساسا على مدى أىلية اظتنظمات 

 .  منظمة األمم اظتتحدة باألساس على احًتام ميثاق
وقد ارتبط مفهوم اظتنظمات الدولية غَت اضتكومية باظتعايَت اظتستخدمة كاضتجم والعضوية والوظيفة، واليت على أساسها مت تصنيفها إذل    

 :األفتاط التالية
 .منظمات ػتلية، وطنية، أجنبية ودولية: التوزيع اصتغرايف -
 .راعية، خدمية، صناعية وحرفيةز: الوظيفة ونوع النشاط -
 .نسوية: اصتندر -
 .رابيةدينية، عرقية، ق: الثقايف -
 .مزارعُت، عمال وطبقة وسطى: طبقي -

 :وىناك تصنيف آخر للمنظمات الدولية غَت اضتكومية، بدوره يتضمن أربعة جوانب
 .لضمان االجتماعيتعتمد التشريع والتمويل اضتكومي، هبا موظفُت مثل مكاتب ا: منظمات حكومية -
 .تقوم باصتهود األىلية و نتوعتا األىارل مثل اصتمعيات اطتَتية اطتاصة: منظمات أىلية -
 .يشًتك يف إدارهتا ودتويلها اضتكومة واألىارل: منظمات مشًتكة -
 2 .ىي منظمات الرفاىية االجتماعية مثل اليونسكو: منظمات دولية -

عرض التعريفات السابقة للمنظمات الدولية غَت اضتكومية وتصنيفاهتا، نتكن أن نعرفها بناء على لذلك، فصفوة القول، ومن خالل     
تنزع إذل تقدًن . اطتصائص اظتشًتكة عتا، فهي عبارة عن ىيئات منظمة مستقلة يف شغلها عن الدول، من الناحيتُت العضوية والوظيفية

تنشط على عدة مستويات دولية إقليمية، عاظتية، وحىت ما بُت . وأىداف غَت رحبية بصفة طوعية( إنسانية، بيئية، ثقافية)خدمات متنوعة 
كما تتميز بصفة االمتداد الوظيفي الدورل والتقاطع الغائي العاظتي، ىذا األخَت مرتبط بتنوع نطاق اىتمامها . منظماتية، داخليا وخارجيا

 .إلنسان وزتاية البيئة واألعمال اإلنسانيةمن نشاطات تنموية وأعمال إغاثية والعمل على ترقية حقوق ا

 

 

 :السياق التاريخي للمنظمات الدولية غير الحكومية -2    

                                       
 .واظتنظمات الدولية يف السياسة العاظتية، اظترجع نفسوبيًت ويليس، األطراف اظتتخطية للحدود الوطنية  1
  www.humanitarianbh.net/reports/mansori.html:انظر اظتوقع. كمال منصوري، اظتنظمات غَت اضتكومية ودورىا يف عوظتة النشاط اطتَتي والتطوعي 2
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تعد اظتنظمات الدولية غَت اضتكومية من أىم ظواىر اجملتمع الدورل، وىي ظاىرة قدنتة، حيث افرز االحتكاك بُت اجملتمعات منذ القدم   
مصاحل مشًتكة عربت عن نفسها، ودافعت من خالل تنظيمات أو ىيئات أو أشكال مؤسسية متنوعة، نشأت بُت أصحاب اظتهنة 

وتغطي أنشطة ىذه اظتنظمات رتيع ميادين النشاط اإلنساين على اظتستوى الدورل، مثل التجارة والصناعة  الواحدة أو الفكر اظتتقارب،
 1.والصحة والعلوم والطب والتكنولوجيا والعالقات الدولية وحقوق اإلنسان

الثورة الصناعية، إذ تشَت بعض  وقد أخذت اظتنظمات الدولية غَت اضتكومية تتطور تدركتيا عرب فًتات تارمتية متزامنة، السيما بعد   
واللجنة  1839،2، وكذلك منظمة مناىضة العبودية سنة 1694سنة  Rosicurian orderالدراسات إذل قيام اصتمعية الطبيعية الدينية 

يف منتصف  1718منظمة، مث انتقل إذل  170، ولقد تطور عددىا حىت بلغ عقب اضترب العاظتية األوذل 1863الدولية للصليب األزتر سنة 
وتقوم مراكز معظمها يف القارة األوربية وبدرجة اقل يف القارتُت األمريكية . منظمة منتصف السبعينات 2574الستينات، يف حُت بلغ 

 3 .واألفريقية
 :ر، أقتهاوال متفى بأن نشأة وتطور اظتنظمات الدولية غَت اضتكومية، كان مرتبط بتداخل عدة مسببات، لعلها جتد تفسَتا عتذا التطو

خاصية الطوعية واالستعداد واظتشاركة، وتوفر اإلطارات والقدرة على التعبئة وحشد الطاقات والتعامل مع اظتشكالت االجتماعية العاجلة  -
 .واظتلحة والتمتع مبصداقية عالية لدى ؼتتلف روافد قطاعات الرأي العام

اجات األفراد، ودتتعهم باضتقوق واضتريات األساسية، وتنجلي ىذه العيوب حؤول مثالب ومشاكل القطاعُت العام واطتاص دون إشباع ح -
من خالل ما يسود القطاع اضتكومي من فساد ورتود وروتينية وبطء األداء، فضال عن تأجيل أو جتميد أو إلغاء اظتشروعات اطتدمية 

ئة اظتوارد عتا، ناىيك عما يسيطر على القطاع اطتاص من والتنموية إذا ما واجهت الدولة قضايا وحتديات قومية تقتضي حشد الطاقات وتعب
 .جشع الستهداف الربح ولو كان ذلك على حساب االعتبارات االجتماعية الدقيقة واضتساسة

اظتتبادل، تنامي دورىا على اظتستويُت احمللي والدورل، فيما يتسم بو النظام الدورل الراىن من تالشي حواجز اظتسافات وتنامي االتصال  -
 4 .وتقدًن الدعم اظتادي والسياسي للمنظمات غَت اضتكومية من قبل كثَت من القوى الكربى الفاعلة واظتؤثرة

 
وقد مرت اظتنظمات الدولية غَت اضتكومية يف تطورىا مبراحل ؼتتلفة، وأجيال متمايزة، لكل منها ؽتيزاهتا اطتاصة، ولعل اصتدول التارل    

 :يوضح ذلك
 
 
 
 
 

 أجيال تطور المنظمات الدولية غير الحكومية: 01ول رقماصتد

                                       
  .45،ص(2012،دار قنديل للنشر والتوزيع:عمان)1ط.المنظمات الدوليةعبداهلل علي عبود،  1
-2011مذكرة ماجستَت، كلية اضتقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة.منظمة العفو الدولية: اظتنظمات الدولية غَت اضتكومية لقضايا حقوق اإلنسان إدارة، ءمرايسي أشتا 2

 .13،ص2012
 .316صمرجع سابق،/ عمر سعد اهلل وازتد بن ناصر 3
رسالة ماجستَت، كلية االقتصاد والعلوم . اإلنسانحالة تطبيقية على اظتنظمة العربية ضتقوق :اإلنساندور اظتنظمات الدولية غَت اضتكومية يف زتاية حقوق ابراىيم حسن معمر،  4

  .17،16، ص ص2011-2010السياسية القاىرة
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 االضطهاد الديٍت، الكوارث الطبيعية

تقدًن اطتدمات و عمليات اإلغاثة التعامل مع اظتشكلة دون األسباب
 للفقراء وضحايا الكوارث 
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اضتاجات االجتماعية  إدراكازدياد 
 واالقتصادية لألفراد

اظتتقدم و  ينالعادلازدياد اعتوة بُت 
عدم التعامل مع  إدراكو اظتتخلف

 القضايا من اظتستوى األول

اظتشكلة  الًتكيز على أسباب ظهور
 والعمل على حلها

زيادة القدرة الذاتية للمجتمعات 
العمل من اجل اضتصول و احمللية

على اظتوارد وحتقيق التنمية الالزمة 
 للجنوب
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استمرار الفوارق بُت الشمال 
واصتنوب، وتنامي حاجات اصتنوب 

للتنمية، وظهور دور للتكتالت 
 والدولية اإلقليمية

 األفرادتعزيز الدنتقراطية ومشاركة  اظتشاركة يف صنع السياسة العامة الدولية
 خلق بيئة ػتفزة للتنمية يف

اظتنظمات غَت 
اضتكومية البيئية 

 واإلنسانية

 
Steve W Witt, changing roles of NGOS in the creation, storage and dissemination of information in devloping 

countries(Munchen2006) pp17-18 

 .2012-2011سياسية، جامعة باتنةمرايسي أشتاء، إدارة اظتنظمات الدولية غَت اضتكومية لقضايا حقوق اإلنسان، مذكرة ماجستَت، كلية اضتقوق والعلوم ال: نقال عن

 :األساس القانوني للمنظمات الدولية غير الحكومية -3
يف ىذا السياق انقسم فقهاء القانون الدورل حول الطبيعة القانونية للمنظمات الدولية غَت اضتكومية، فَتى األول أنو رغم انتشار ىذه    

القانونية الدولية، وال من األىلية الدولية، فهي دتارس نشاطها حتت سلطة القانون  اظتنظمات عرب العادل إال أهنا ال تستفيد من الشخصية
ظام الوطٍت للدولة اليت تقيم مركزىا على إقليمها، كما يعتربىا غترد رتعيات وطنية ختضع للقوانُت الداخلية للدول، وبالتارل ليس عتا أي ن

باظتقابل يرى الثاين يف ىذا الشأن جبواز من ميثاق األمم اظتتحدة . القانون اطتاصقانوين ختضع لو، وىو نفس وضع األشخاص اظتعنويُت يف 
للمجلس االقتصادي واالجتماعي بإمكانية التشاور مع اظتنظمات الدولية غَت اضتكومية يف مسائل تدخل ضمن نطاق اختصاصو، و 

مر الذي يؤدي بنا إذل طرح التساؤل حول ىل للمنظمات الدولية يعًتف اجمللس بأنو ينبغي منح ىذه اظتنظمات فرصة للتعبَت عن آرائها، األ
 غَت اضتكومية الشخصية القانونية أم ال؟

 :1إن الفقو القانوين الدورل أثبت أن للمنظمات الدولية غَت اضتكومية الشخصية القانونية، معتمدا يف ذلك على اضتجج التالية  
يعٍت أن منظمة األمم اظتتحدة منحت للمئات من ىذه اظتنظمات مكانة اظتراقب يف النقاش : منح اظتنظمات الدولية مكانة اظتراقب الدورل-

. الدورل، ويالحظ يف ىذا الصدد االنفتاح التدركتي لكربيات اظتنظمات الدولية غَت اضتكومية على اجملتمع الدورل خالل السنوات األخَتة
االعًتاف واإلقرار بالشخصية القانونية للمنظمة الدولية غَت اضتكومية، فإنو وانطالقا من ختصيص موضوع حبثنا حول اللجنة  ويف سياق

 الدولية للصليب األزتر، فمن اظتهم مبكان، أن نعرج وؿتاجج حول الطابع القانوين اظتتميز للجنة، وىذا الطابع الذي يتحدد بوجود اعًتاف
وقد جتسد ىذا االعًتاف  يف إعطائها مركز اظتراقب يف األمم اظتتحدة . ا كمنظمة دولية متمتعة بالشخصية القانونيةالقانون الدورل بو

 .1990اكتوبر16باإلرتاع  يف 

                                       
  .319،318عمر سعد اهلل وازتد بن ناصر، مرجع سابق، ص ص 1
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يت كما يوجد اعًتاف ضمٍت جبهود اللجنة الدولية للصليب األزتر، وذلك من خالل قواعد اإلجراءات وأدلة احملكمة اصتنائية الدولية ال   
 تضع أساس االعًتاف بإنشاء تلك اللجنة، من اإلدالء بالشهادة نظرا للوالية الدولية اظتمنوحة عتا مبوجب القانون الدورل اإلنساين، فضال

يف قضية اظتدعي العام السيد سيميتش  1999جويلية27عن قرار غرفة احملاكمة التابعة للمحكمة اصتنائية الدولية ليوغسالفيا سابقا بتاريخ
 .آخرين، واليت اعًتفت حبق اللجنة النابع من القانون الدورل العريف يف رفض تقدًن األدلةو
تظهر أيضا الشخصية القانونية للمنظمات الدولية غَت اضتكومية من خالل : منح اظتنظمات الدولية غَت اضتكومية اظتركز االستشاري-

" اظتتحدة ىي أىم نص يتعلق باظتنظمات الدولية غَت اضتكومية، إذ جاء فيها من ميثاق األمم  71نصوص اظتنظمات الدولية، فمثال اظتادة
 للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن كتري الًتتيبات اظتناسبة للتشاور مع اعتيئات غَت اضتكومية، واليت تعٌت باظتسائل الداخلية الختصاص،

". ىا إذا رأى ذلك مع ىيئات عليا بعد التشاور مع عضو من األمم اظتتحدةوىذه الًتتيبات كتريها اجمللس يف ىيئات دولية، كما أنو قد كتري
وبذلك فاظتنظمات الدولية غَت اضتكومية عتا مقعد استشاري يف منظمة األمم اظتتحدة، وكذلك يف اجمللس االقتصادي واالجتماعي واصتمعية 

 .العامة لألمم اظتتحدة
، أين وضع معايَت لًتتيبات اعتماد 1996/31االقتصادي واالجتماعي بقرار منو رقم  وقد مت اجًتاح بعض التنقيحات من قبل اجمللس  

ويظهر اظتركز االستشاري بالنسبة للمنظمات الدولية غَت اضتكومية يف ثالث صور؛ . منظمات غَت حكومية  لدى مؤدترات األمم اظتتحدة
مية الكربى اليت تعمل يف معظم القضايا الواردة على جدول أعمال للمنظمات الدولية غَت اضتكو منح المركز العامفتتجلى األوذل يف 

اطتاص باظتنظمات الدولية غَت اضتكومية اظتختصة يف  االستشاري منح المركزأما الصورة الثانية تتمثل يف . اجمللس االقتصادي واالجتماعي
الذي نتنح للمنظمات الدولية غَت اضتكومية، اج في القائمة مركز اإلدريف حُت الصورة الثالثة تظهر يف . بضع ميادين تتعلق بعمل اجمللس

 .حيث يرى اجمللس أنو بإمكاهنا أن تقدم مساقتات مفيدة لعملو
كما تتمتع اظتنظمات الدولية غَت اضتكومية ذات اظتركز االستشاري حبقها يف إيفاد مراقبُت عنها إذل االجتماعات العامة اليت ينظمها   

عية، وأن تقدم عتم بيانات خطية عتا صلة بعمل اجمللس، وكتوز عتا أيضا التشاور مع األمانة العامة لألمم اظتتحدة بشأن اجمللس هبيئاتو الفر
 1 .مسائل االىتمام اظتشًتك

إن ما نتيز الواقع اإلنساين الراىن من فتو سكاين رىيب، وانتشار  :موقع المنظمات الدولية الحكومية من تطوير العمل اإلنساني -4 
، والتجار بالبشر، وتصاعد وتَتة   اضتروب والنزاعات اظتخدراتاألمراض واليت على رأسها مرض نقص اظتناعة، وتفشي ظاىرة تعاطي 

اضتفاظ على كرامتها، وبالتارل يستلزم خلق إطار اظتسلحة الداخلية واطتارجية، كلها مؤشرات تعرب عن صعوبة تطور اضتياة اإلنسانية و
مؤسسايت مالئم يعتمد فلسفة اظتشاركة والتعاون من أجل ضمان حد أدىن ظتتطلبات العمل اإلنساين اعتادف إذل صون اإلنسان، ولعل 

لدولة يف التعامل مع ىذه التهديدات اظتنظمات الدولية غَت اضتكومية ألحسن آلية تتغيأ حتقيق تطوير العمل اإلنساين، نظرا حملدودية دور ا
 .اإلنسانية

                                       
  .322-320ناصر، اظترجع نفسو، ص ص عمر سعد اهلل وازتد بن 1

 :تتمايز اظتنظمات الدولية غَت اضتكومية عن اظتنظمات الدولية اضتكومية بـما يلي
إذل وثائق  ية فتستند يف إنشائهاإن اظتنظمات الدولية اضتكومية يتفق على تأسيسها غتموعة من الدول، اليت تتكون منها واختصاصاهتا، بينما اظتنظمات الدولية غَت اضتكوم -

 .قانونية ختضع للقانون الداخلي يف دولة معينة، واليت عادة ما تكون قوانُت دولة اظتقر
 .مية فعادة تتكون من الدول فحسبالعضوية يف اظتنظمات الدولية غَت اضتكومية تكون لألفراد بصفتهم الشخصية أو اظتعنوية أو اظتهنية، أما عضوية اظتنظمات الدولية اضتكو -
ة غَت اضتكومية فتتكون من در دتويل اظتنظمات الدولية اضتكومية تأيت أساسا من حصص الدول األعضاء اليت تلتزم بدفعها للمنظمة، أما مصادر دتويل اظتنظمات الدورلمصا -

  .تربعات الدول واظتنظمات الدولية وحىت األفراد العاديُت
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لذلك فالتعامل مع ىذه اظتخاطر، يفًتض التحول السليم من الدولة إذل فواعل أخرى يف اجملتمع الدورل، السيما منها اظتنظمات      
كة وتكثيف اصتهود، يف ظل مقاربة الدولية غَت اضتكومية، من أجل القيام بوظيفة حتسُت العمل اإلنساين، لكن ال ينفي وضع أىداف مشًت

تشاركية متعددة األطراف وتعمل على عدة مستويات، فتحسن وضعية الدول مرتبط بتحسن وتطور واقع العمل اإلنساين هبا، والقائم 
س منظمات دولية ىذا ما يوضح صتوء أغلبية دول العادل إذل تأسي .التبادل بُت الدول واظتنظمات غَت اضتكومية-بدوره على ثنائية التعاون

غَت حكومية، ألهنا تعترب قيمة مضافة بالنسبة للدول باعتبارىا أصبحت جزء من اظتعادلة يف حل اظتشكالت اليت تواجو الدول باختالف 
طبيعتها، وعلى رأسها القيام بأنشطة حتد من ؼتتلف التهديدات اليت تعًتض حياة اإلنسان، وكذلك اظتساقتة يف حتقيق كرامة اإلنسان 

 .وتوفَت اضتياة الكرنتة

 :للجنة الدولية للصليب األحمرالوظيفي  -اإلطار التاريخي: ثانيا
وىي تعمل على الصعيد العاظتي على تقدًن اظتساعدة اإلنسانية لألشخاص اظتتضررين 1863أنشئت اللجنة الدولية للصليب األزتر عام    

وبوصفها منظمة مستقلة وػتايدة، فإن التفويض اظتمنوح . من النـزاعات والعنف اظتسلح وتعزيز القوانُت اليت توفر اضتماية لضحايا اضترب
ألف  12عمل باللجنة الدولية اليت يقع مقرىا يف جنيف بسويسرا ؿتو وي. 1949للجنة الدولية ينبع أساساً من اتفاقيات جنيف لعام 

1.بلداً؛ ويعتمد دتويلها أساساً على التربعات الطوعية من اضتكومات ومن اصتمعيات الوطنية للصليب األزتر واعتالل األزتر 80موظف يف 
 

، اليت تُرك خالعتا آالف اصتنود 1859اء معركة سولفرينو ، السويسري اصتنسية، أثن2هنري دونانتأسست اللجنة الدولية نتيجة لعمل    
ـ إذل اعتماد اتفاقية  1862وأفضى كتاب دونان ـ تذكار سولفرينو . الفرنسيُت والنمساويُت واإليطاليُت اصترحى دون رعاية طبية مالئمة

ا أفضى إذل إنشاء رتعيات اإلغاثة يف رتيع اليت وضعت قواعد ضتماية اصتنود اصترحى وأفراد اطتدمات الطبية، كم 1864جنيف األوذل 
وصارت ىذه اعتيئات تُعرف جبمعيات الصليب األزتر، يف إشارة إذل الشارة العاظتية اليت اعُتمدت للداللة على الوحدات الطبية . البلدان

ىا، لعبت اللجنة الدولية دوراً إنسانياً ومنذ تأسيس.وبدأ العمل بشارة اعتالل األزتر يف سنوات الثمانينات من القرن التاسع عشر. وزتايتها
وقد عملت باستمرار على إقناع الدول بتوسيع اضتماية القانونية لضحايا اضترب من أجل . يف أغلب النـزاعات اليت نشبت عرب أؿتاء العادل

 .اضتد من اظتعاناة

ويف حاالت النـزاع اظتسلح، . للصليب األزتر واعتالل األزتروتشكِّل اللجنة الدولية واصتمعيات الوطنية واحتادىا الدورل اضتركة الدولية   
وينبثق ىذا التفويض من . وللجنة الدولية تفويض دورل دائم يستند إليو عملها. تنسق اللجنة الدولية استجابة شركائها داخل اضتركة

 .ركةومن النظام األساسي للح ،اليت وافقت عليها رتيع دول العادل 1949اتفاقيات جنيف لعام 

. بيد أن اللجنة الدولية تظل منظمة خاصة لتكمها القانون السويسري وىي مستقلة دتاماً يف إدارهتا ويف القرارات اظتتعلقة بعملياهتا  
ولتًتم عمل اللجنة الدولية اظتبادئ األساسية للحركة، . عضواً يتم اختيارىم بالتفاضل، رتيعهم من السويسريُت 25وتتكّون اللجنة ذاهتا من 

 .وال سيما مبادئ اضتياد وعدم التحيز واالستقالل

                                       
 .لكًتوين للجنة الدولية للصليب األزتر، انظر اظتوقع االحول اللجنة الدولية للصليب األزتر 1

http://www.icrc.org/ara/who-we-are/overview-who-we-are.htm 
 

ظتا قامت  1859ويف سنة . للغَت واإلحساناطتَتية  لألعمالسويسري، دتيز بنظرتو اظتعادية للرق، وىو نزاع  أصل، وىو من 1910-1828عاش جان ىنري دونان ما بُت  2
اصترحى، فأثر اظتشهد يف نفسو، وبدأ كتمع حولو اظتتطوعُت، واخذ يف تقدًن اظتساعدة للجرحى  إسعاف إمكانيةاضترب النمساوية الفرنسية توجو بنفسو لساحة الوغى ليدرس 

 .واظتتضررين

http://www.icrc.org/ara/who-we-are/overview-who-we-are.htm
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رئيسيون يف اضتكومات ويتمثل ماؿتوىا ال، وقد بلغت اظتيزانية السنوية للجنة الدولية خالل السنوات األخَتة قرابة بليون فرنك سويسري   
وتقدم اصتمعيات . واظتنظمات اإلقليمية واصتمعيات الوطنية للصليب األزتر واعتالل األزتر والسلطات البلدية والقطاع اطتاص واألفراد

 .ويشرح التقرير السنوي كل عام حسابات اللجنة الدولية. الوطنية أيضاً إسهاماً مهماً عن طريق توفَت اظتوظفُت اظتتخصصُت

وىم يعملون إذل جوار ؿتو . موظف متخصص ومندوب يف مهام ميدانية للجنة الدولية عرب أؿتاء العادل 1400وىناك حالياً ما يربو على 
ونتكن ظتندويب اللجنة الدولية . موظف يف مقر اللجنة الدولية يف جنيف 800ألف موظف ػتلي، يدعمهم وينسق عملهم قرابة  11

 .لف جنسيات العادل؛ وتعد اللجنة الدولية رب عمل يكفل فرصاً متكافئةاألجانب أن يكونوا من ؼتت

تدير اللجنة الدولية صناديق خاصة متنوعة تدعم عمل اصتمعيات الوطنية، كما دتنح جوائز عدة ظتوظفي الصليب األزتر، إما تقديراً كما   
  .طتدماهتم أو من أجل توفَت اظتساعدة العملية يف حاالت الشدة
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 :لصليب األحمر والعمل اإلنساني في العراقاللجنة الدولية ل: ثالثا
ت إن السياق التارمتي للجنة الدولية للصليب اضتمر يثبت التطور الفعلي عتا تنظيميا وظيفيا، واالنتشار يف العادل، عرب التواجد يف ػتطا   

إنسانية ىائلة، السيما تقدًن اللجنة طتدمات إنسانية جيدة ويف الوقت اظتناسب حملتاجيها، ولعل تدخل اللجنة الدولية من اجل العمل 
 يف العراق ليعد برىان ساطع و دليل قاطع لكل ريب على مدى تغلغلها يف رتيع أضلع العادل، لذلك سوف ؿتاول من خالل اإلنساين

ىذا العنصر أن نوضح دور اللجنة الدولية للصليب األزتر يف تعزيز العمل اإلنساين يف العراق، خصوصا بعد اظتشهد اظتأساوي والواقع 
، وكذلك التوقف عند أىم أنشطتها ووظائفها اظتقدمة ظتختلف 2003مريكي الربيطاين للعراق يف مارس السيئ الذي خلفو االحتالل األ

 .الفئات االجتماعية اظتتضررة من اضترب
فاالحتالل األمريكي للعراق تسبب يف وقوع خسائر كبَتة متعددة اصتوانب وبصفة فادحة، إذ حتمل الشعب العراقي العديد من    

االحتالل عشرات اآلالف من العائالت اظتتشردة دون مأوى، والساعية وراء مصَت أبنائها، كما أصبح العراق من أكرب  األزمات، فأنتج
دول العادل تلوثا بالذخائر غَت اظتنفجرة، من جهة، فضال عن تراكم فكرة استعصاء اضتصول على اطتدمات اإلنسانية العامة مثل اظتياه 

 .ة من جهة أخرىالصاضتة للشرب والرعاية الصحي
ونتيجة عتذه األوضاع الإلنسانية اليت ميزت حالة اإلنسان العراقي بعد االحتالل، ومن منطلق فلسفة العمل للجنة الدولية للصليب    

جة األزتر، تدخلت اللجنة وكثفت من نشاطاهتا اإلنسانية يف اظتناطق األكثر تضررا، حيث اشتملت أنشطتها ومعوناهتا كل الفئات احملتا
باإلضافة إذل دعم اللجنة صتهود السلطة العراقية يف الكشف عن مصَت . واظتعوزة، على سبيل اظتثال النساء اظتعيالت وفئة اظتعاقُت والنازحُت

زتر ومن أجل القيام بتعزيز العمل اإلنساين بالعراق، اختذت اللجنة الدولية للصليب األ. اظتفقودين واالستجابة ضتاالت الطوارئ اإلنسانية
العاصمة العراقية بغداد مقرا عتا، وباقي فروعها اظتنتشرة يف كركوك، بغداد، اربيل، والنجف، ومكاتبها بالبصرة والسليمانية، ودىوك 

 .من العراقيُت 70موظف بالعراق منهم  800والرمادي، حيث تشغل اللجنة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األزتر بالعراقاللجنة الدولية للصليب مواقع تواجد : 01اطتريطة
 http://www.icrc.org/eng/assets/files/annual-report/current/icrc-annual-report-iraq.pdf :اظترجع
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 :وقد مشلت أنشطة اللجنة يف العراق يف غتال العمل اإلنساين اجملاالت التالية 
تيسَت اضتوار وتبادل اظتعلومات بُت األطراف اظتعنية، ويشمل ىذا الدعم : 1دعم جهود السلطة العراقية في الكشف عن المفقودين-1

 2011والتدريب  يف غتال الطب الشرعي، وتطوير اظتنشآت، وتنفيذ اظتهام اظتيدانية اظتشًتكة الستخراج الرفات البشرية وتسليمها، ففي سنة
 :مثال قامت اللجنة الدولية مبا يلي

 ألراضي العراقية بغرض البحث عن الرفات البشرية واستخراجها؛تسهيل مهمتُت مشًتكتُت بُت العراق وإيران على ا -
تسهيل ثالث مهمات مشًتكة بُت العراق والكويت، تتضمن مهمتُت استكشافيتُت يف العراق، بينما كان ىدفها استخراج رفات  -

 بشرية بالكويت؛
عات اظتسلحة اظتاضية، جرى خالعتا مناقشة ترؤس ستسة عشر اجتماعا يضم ؽتثلُت عن العراق وؼتتلف األطراف اظتشاركة يف النزا -

 اإلجراءات الالزمة للكشف عن مصَت اظتفقودين؛
جنديا إيرانيا إذل  20جنديا عراقيا من الكويت؛ باإلضافة إذل تسليم رفات 22جنديا عراقيا من ايران و 128تسهيل إعادة رفات  -

 السلطة اإليرانية خالل الفًتة ذاهتا؛
تدريب أربعون ؼتتصا يف غتال استخراج الرفات البشرية، وإيفاد خبَتين عراقيُت يف الطب الشرعي إذل اظتملكة اظتتحدة ضتضور  -

 .أيام يف غتال علم الوراثة وعالقتو بالطب الشرعي 10دورة تدريبية مدهتا 
شر ؼتلفات االحتالل من األلغام واظتتفجرات على تنت: إزالة الذخائر غير المنفجرة في األماكن التي تشكل خطرا على المدنيين -2

فمن أجل اضتفاظ على . مليون عراقي للخطر 16مليون لغم، ؽتا يعرض حياة أكثر من  25طول خط اضتدود مع تركيا وإيران، بعدد يقدر بـ
د من آثار الذخائر غَت اظتنفجرة يهدف إذل احل 2010حياة اإلنسان بالعراق، قامت اللجنة الدولية للصليب األزتر بإطالق برنامج سنة 

بإزالة الذخائر غَت اظتنفجرة  2010على السكان اظتدنيُت، وقد بدأ خرباء اللجنة الدولية اظتتخصصون يف التلوث باألسلحة ابتداء من جويلية 
ألف لغم يف ثالثون  25بلغت  وتشَت اإلحصائيات أن عدد األلغام اظتزالة. مبحافظة ميسان، اليت تعد من أكثر اظتناطق تضررا يف العراق

إذن فاللجنة الدولية للصليب األزتر تعد (. أقضية قلعة صاحل، الكحالء، اظتيمونة، اجملر الكبَت)ألف نسمة  23منطقة، يقطنها أكثر من 
 .اظتنظمة الوحيدة اليت تتوذل إزالة األلغام على مستوى اجملتمعات احمللية مبحافظة ميسان

تقوم اللجنة الدولية بزيارة أماكن االحتجاز  هبدف تقييم ظروف االحتجاز، ومعاملة  :المحرومين من حريتهممساعدة األشخاص  -3
زيارة إذل  298بتنظيم  2011وقد قامت اللجنة الدولية سنة . احملتجزين واحًتام الضمانات القضائية، واضتصول على الرعاية الصحية اظتناسبة

 :لسلطات العراقية، وسلطات إقليم كردستان، حيث تتوزع الزيارات كما يليمن أماكن االحتجاز التابعة ل 98
 900، وتضمن رصد (العدل، الدفاع، الداخلية، العمل والشؤون االجتماعية)ألف ػتتجز حتت سلطة وزارات 32زيارة أكثر من  -

 حالة بشكل فردي؛
 حالة فردي؛ 400كردستان، ورصد ػتتجز لدى ؼتتلف السلطات التابعة ضتكومة إقليم  3700زيارة أكثر من  -
امرأة وذتانية  41امرأة يف السجون التابعة لوزارة العدل، وأكثر من ألف حدث يف أماكن األحداث، ورص  400زيارة حوارل  -

 أحداث بشكل فردي؛

                                       
 .2011ديسمبر-جانفي: حقائق وأرقام: العراقتقرير اللجنة الدولية للصليب األزتر،  1

http://www.icrc.org/ara/assets/files/2012/facts-figures--2011-iraq-icrc-ara.pdf 
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من احملتجزين  2300ػتتجز، وتسليم أكثر من  11600كما قامت اللجنة بتوزيع البطانيات واظتالبس والفرش والكتب على حوارل     
ػتتجزا أجنبيا لبلداهنم يف أعقاب اإلفراج  12السابقُت شهادات احتجاز لتمكينهم من مراجعة ؼتتلف دوائر الدولة، وساقتت يف عودة 

 .عنهم
اطتط بُت إن الزيارات اليت تقوم هبا اللجنة الدولية عتا فعالية يف إعادة االتصال وربط : 1إعادة االتصال بين المحتجزين وذويهم -4

احملتجزين وذويهم، من خالل تبادل األخبار عن طريق رسائل الصليب األزتر، حيث يتم رتع ىذه الرسائل وتسليمها بالتعاون مع 
رسالة بُت احملتجزين وعائالهتم،  2800مت تبادل أكثر من  2011اظتتطوعُت لدى رتعية اعتالل األزتر العراقي، وتقدر اللجنة انو يف سنة 

ألف عائلة تبحث عن معلومات بشأن ذويها احملتجزين واظتفقودين، باإلضافة إذل  12رد على اظتكاظتات اعتاتفية الواردة أكثر من وكذلك ال
زات سفر وأعيد توطينهم يف بلدان اشخصا غالبيتهم من الالجئُت الذين ال لتملون جو 60أن اللجنة أصدرت وثائق سفر ألكثر من 

 .ثالثة
تعمل اللجنة الدولية على تقدًن اإلعانة للسكان واظتعوزين يف اظتناطق الريفية، الذين  :إلنتاجية للمجتمعات الريفيةتعزيز القدرات ا -5

استفاد  2011تضرروا من أحداث العنف، قصد حتسُت أحواعتم اظتعيشية، من خالل زيادة إنتاجهم الزراعي بشكل مستدام، ففي سنة 
 :شخص من مشاريع دعم سبل العيش، موزعة كما يلي 57500حوارل 

فالح معوز، ويف عدة  1357طن من البيوت البالستيكية على  431طن من البذور و 89طن من األشتدة، و 298توزيع  -
 ؛(صالح الدين، كربالء، دياذل، بغداد، واسط، بابل واألنبار) ػتافظات 

بأنظمة الري بالتنقيط الذي يستفيد منها حوارل ستة آالف ( اسط، بابل واألنباردياذل، بغداد، و)مزارعا يف احملافظات  960تزويد -
 مزارع؛

 ؛"برنامج النقد مقابل العمل"ىكتارا من األراضي الزراعية يف إطار  170كلم من قنوات الري واستصالح 277هتيئة  -
 .ينوى ودياذل من أجل زتايتها من األمراضمزارع يف ػتافظتُت ن 2600ألف من رؤوس اظتاشية اليت نتتلكها حوارل  190حتصُت  -

تقوم اللجنة الدولية للصليب األزتر بتقدًن اظتعونة للعراقيُت، بسبب  :توزيع المساعدات االغاثية على النازحين والمحتاجين -6
 اظتساعدة، السيما يف استمرار معاناهتم يف تأمُت لقمة العيش وإعالة أسرىم، مع الًتكيز على األشخاص الذين ىم يف أمس اضتاجة إذل

 :  اظتناطق الريفية الساخنة واألماكن النائية، حيث جاءت اإلحصائيات كما يلي
 :من بينها( السالل الغذائية، اللوازم اظتنزلية)ألف نازح مساعدات عاجلة اشتملت  12تلقي حوارل  -أ

 ؛(نينوى، صالح الدين)شخصا تضرروا من الفيضانات الشديدة  6140 -
 اضطروا إذل الفرار من ديارىم نتيجة للقصف يف اظتناطق اضتدودية الشمالية؛ شخصا 2821 -
 .شخصا نزحوا نتيجة ألحداث العنف يف بغداد واظتوصل 1875 -

 ؛(اظتواد الغذائية، مستلزمات النظافة واللوازم اظتنزلية) ألف نازح من توزيع اظتساعدات  61استفادة أكثر من  -ب
اظتوصل، )من األيتام والنساء اظتعيالت وغَتىم مبناسبة شهر رمضان، خاصة يف  7600لزمات النظافة على حوارل توزيع اظتواد الغذائية ومست

 (.كركوك وبغداد
من خالل التنسيق مع السلطات الصحية بالعراق، تقوم اللجنة الدولية بًتميم اظتنشآت الصحية، : تعزيز خدمات الرعاية الصحية -7

 :مات الصحية، وذلك عرب التدريب يف غتارل إدارة الطوارئ وجراحة اضترب، وتشمل اظتعونة الصحية ما يليوتقدًن الدعم لتعزيز اطتد

                                       
 .2011ديسمبر-جانفي: حقائق وأرقام: العراقتقرير اللجنة الدولية للصليب األزتر،  1

http://www.icrc.org/ara/assets/files/2012/facts-figures--2011-iraq-icrc-ara.pdf 
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 طبيب وؽترض شهادات معتمدة من خالل الربنامج التدرييب الذي يهدف إذل تعزيز خدمة الطوارئ بالعراق؛ 207منح  -
نينوى، كركوك، دياذل، الديوانية، تلعفر، )ألف نسمة  230تقدًن دعم مباشر إذل تسعة مراكز للرعاية الصحية األولية ختدم حوارل  -

 هبدف رفع مستوى كفاءة اطتدمات الطبية وتوفَتىا؛( بابل والنجف
بداعية والًتفيهية، من خالل مشروعات استفادة اظترضى يف مستشفى الرشاد لألمراض النفسية والعقلية يف بغداد من األنشطة اإل -

 .للجنة الدولية لدعم العالج الوظيفي
تعمل اللجنة الدولية للصليب األزتر على ىذا اظتستوى من أجل مساعدة : 1مساعدة المعاقين على استعادة حياتهم الطبيعية -8

الدولية مركزا لألطراف االصطناعية يف اربيل، وتوفر مراكز األشخاص اظتعاقُت على االندماج يف اضتياة االجتماعية غتددا، وتدير اللجنة 
 :وقد عملت اللجنة على ما يلي. أخرى تابعة لوزارة الصحة العراقية

 مبتوري األطراف؛ 158333شخص من بينهم  31077تقدًن خدمات إعادة التأىيل البدين لـ  -
 عكازا؛ 1453و كرسي متحرك 88مسندا و 13462من األطراف االصطناعية و  2902تسليم  -
 12متخصصا يف العالج الطبيعي و 45أخصائيا يف األطراف االصطناعية واظتساند و  27تنظيم دورات تدريبية شارك فيها  -

 مساعدا فنيا؛
مشروع صغَت  375مت تنفيذ  2011تدعيم اللجنة الدولية للمعاقُت اظتعيلُت ألسرىم الراغبُت يف البد مبشروعات صغَتة، ففي سنة  -

 .شخص يف عدة ػتافظات 2400واستفاد منها ( ة، اضتالقةالبقال)
عقب اغتيال واختفاء أزواج النساء العراقيات بعد االحتالل، أصبحن يواجهن ظروفا قاسية جدا، : مساعدة النساء المعيالت -9

ل مساعدهتن على التسجيل ويتحملن مسؤولية رعاية أسرىن، ويف ىذا اجملال تقدم اللجنة الدولية العون إذل ىؤالء النسوة، من خال
للحصول على راتب الرعاية االجتماعية، وكذلك تقدًن اللجنة اظتنح للنساء اظتعيالت، من أجل مباشرة مشروعات جتارية، قصد حتقيق 

 :االكتفاء االقتصادي الذايت، وجاءت ىذه اظتعونة اظتقدمة من اللجنة الدولية كما يلي
 لدعم اظتارل والفٍت من أجل التسجيل يف نظام راتب الرعاية االجتماعية؛عائلة معوزة تعيلها نساء ا 453تلقت  -
 .امرأة بشكل مباشر وغَت مباشر، وبالتعاون مع اظتنظمات غَت اضتكومية من أجل البدء يف مشروعات صغَتة 463مساعدة  -

ل األزتر العراقي، هبدف تطوير قدراهتا على تقوم اللجنة الدولية مبساعدة رتعية اعتال: التعاون مع جمعية الهالل األحمر العراقي -10
 :تقدًن اطتدمات اإلنسانية يف العراق، وتتضح مساعدة اللجنة من خالل اظتؤشرات التالية

من منتسيب ومتطوعي رتعية اعتالل األزتر  630دورة لإلسعافات األولية، واالستجابة ضتاالت الطوارئ شارك فيها  42تنظيم  -
 العراقي؛

 تسيب اعتالل األزتر العراقي على تقييم إدارة الكوارث، واختيار أربعة منهم مدربُت ومنسقُت؛من من 20تدريب  -
تنظيم ثالث دورات تدريبية من قبل اللجنة الدولية للصليب األزتر لفرق تابعة صتمعية اعتالل األزتر العراقي حول التوعية  -

ألف شخص نظمتها فرق رتعية اعتالل األزتر العراقي باظتناطق  28 ػتاضرة تثقيفية ألكثر من 367مبخاطر األلغام، باإلضافة إذل 
 .اظتتضررة يف ستسة عشر ػتافظة

 :خاتمة

                                       
 .2011ديسمبر-جانفي: حقائق وأرقام: العراقتقرير اللجنة الدولية للصليب األزتر،  1

http://www.icrc.org/ara/assets/files/2012/facts-figures--2011-iraq-icrc-ara.pdf 
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دورا رائدا يف غتال خدمة  كومية على اختالف توجهاهتا اإليديولوجيةاحليف هناية الورقة، إن للمنظمات الدولية غَت  إليوإن ما ـتلص      
اآلخر، لدرجة أهنا أخذت موقعا متميزا يف صنع السياسة العاظتية، السيما بعد اضترب الباردة، أين عرفت حتوالت مفاىيمية على قدر كبَت 

ز على الفرد واإلنسان من األقتية، فعلى سبيل اظتثال التحول اظتفاىيمي األمٍت من خالل حتول الًتكيز على مصلحة الدولة أساس إذل الًتكي
اإلنساين، حيث أدت اظتنظمات الدولية غَت اضتكومية دور ىام يف طرح اظتفهوم كوحدة أساسية يف التحليل، يعٍت ظهور مفهوم األمن 

 ، ألن ىذه األخَتة أصبحت تشكل هتديدا إلنساهنا، بوضعها لسياسات عامة غَت عقالنية الوالتحفيز على ضرورة تبنيو من طرف الدولة
فالعمل اإلنساين يأخذ يف بعده العملي وإسًتاتيجيتو حتقيق األمن اإلنساين كغاية . تأخذ بعُت االعتبار األبعاد البيئية الثقافية واالستدامة

، ففي ىذا اظتستوى برزت اللجنة الدولية للصليب قصوى، ولعل اظتنظمات الدولية غَت اضتكومية ألنفع وسيلة وأؾتع آلية لتجسيد ذلك
زتر، وقامت بتدخالت على عدة مستويات يف اجملال اطتَتي اإلنساين، خاصة تقدًن اطتدمات اإلنسانية للمتضررين أثناء اضتروب األ
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