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 واجهــةلماالرتقاء 

 التحديات اإلنسانية

 في العراق

 

 يعد العنف المسلح الخطر األآبر الذي يتهدد العراقيين، غير أن السكان يواجهون نوعا آخر من األزمات 

ت الطارئة بمن في افهنالك ثمانية ماليين من العراقيين في حاجة ماسة للمساعد.  والقسوةذات درجة عالية من التهديد

يعاني العدد الكثير اآلخر من حياة الفقر .   مليوني نازح داخل البالد ومليونين آخرين من الالجئينيزيد عنذلك ما 

  التقييدات المفروضة بسببورغم. ددون تمتعهم بالخدمات األساسية ويتهددهم المرض وسوء التغذية بشكل متزاي

العنف وفقدان األمن يمكن للحكومة العراقية واألمم المتحدة والمجتمع الدولي أن يبذلوا المزيد من الجهد في سبيل 

وإذا ما ترآت احتياجات الناس األساسية دون . إيصال  المساعدات االنسانية للتخفيف من المعاناة غير الضرورية

 . ذلك من حالة عدم االستقرار في البلداهتمام فقد يعمق 
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 عبارة عن شبكة مؤلفة مما يقارب الثمانين منظمة دولية لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية في العراق

 لمساعدة 2003غير حكومية  ومائتي منظمة عراقية غير حكومية، وقد تم تأسيسها في بغداد مباشرة بعد حرب عام 

وتقدم لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية في . منظمات غير الحكومية في تقييم وتلبية احتياجات السكان العراقيينال

. العراق معلومات حيادية للمنظمات غير الحكومية العاملة في العراق آما تسهل تنسيق النشاطات بين تلك المنظمات

مية في العراق بقواعد سلوك الحرآة الدولية للصليب األحمر ويلتزم جميع أعضاء لجنة تنسيق المنظمات غير الحكو

 . والهالل األحمر والمنظمات غير الحكومية لإلغاثة في أوقات الكوارث

 

 شرآائها من المنظمات في العراق من مكتبها المتواجد في عمان، على دعم تعمل  مؤسسة أوآسفام

ات الطارئة إلى األشخاص النازحين في الداخل في وسط وتشتمل هذه البرامج المدعومة تقديم المساعد. األردن

آما . وجنوب العراق، إضافة إلى إيصال المستلزمات الطبية إلى المستشفيات والعيادات الواقعة في مناطق الصراع

إضافة . تعمل أوآسفام مع منظمة عراقية غير حكومية لفض النزاعات بين الالجئين الفلسطينيين والمجتمع العراقي

 ذلك، تعمل أوآسفام بالشراآة مع منظمة دولية غير حكومية أخرى على بناء الطاقة التشغيلية لست منظمات إلى

أي آوادر  أوآسفام منظمة لعدولم ي. عراقية غير حكومية في إدارة المشروع والحكم وبناء السالم وحل النزاعات

 . بسبب المخاطر األمنية2003 في العراق منذ عام عاملة
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 الملخص التنفيذي 
 

في الوقت الذي يهيمن فيه العنف المروع على حياة ماليين عموم الناس في داخل العراق، يتكشف نوع آخر 

ووفقا ألرقام األمم المتحدة فإن ما يصل الثمانية ماليين شخص بحاجة إلى .   آواحد من آثار الحربببطءمن األزمات 

 :  ما يليويشمل هذا الرقم. المساعدات الطارئة

 أربعة ماليين من الناس ممن يعانون من انعدام األمن الغذائي وبحاجة ماسة إلى أنواع  •

 . 2007مختلفة من المساعدات اإلنسانية لعام  

 . ما يزيد عن مليوني نازح في داخل العراق �

 أآثر من مليوني عراقي يعيش في الدول المجاورة، وبشكل رئيسي في سوريا واألردن، •

 . مثل أسرع أزمة الجئين تناميا في العالممما ي   

 

يصف هذا التقريرالوضع اإلنساني الذي يواجهه عموم العراقيين ويفيد بأنه في الوقت الذي يشكل 

الغذاء  المشكلة الرئيسية ، فأن األحتياجات األنسانية مثل العنف والفشل في حماية حقوق اإلنسان األساسية

ورغم أن االستجابة لتلك االحتياجات يمثل . يجب ان تعطى اهتمام أآبر والمأوى والماء والنظام الصحي

 منظمة أوآسفام  آخذين بنظر األعتبار الظروف األمنية ومكونات المؤسسات الوطنية ، فإنتحديا آبيرا جدا،

مة فالحكو.  أنه باالمكان عمل المزيد في هذا المجال تعتقدولجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية في العراق

العراقية يمكنها توسيع نطاق توزيع الطرود الغذائية وتوفير تغطية أشمل فيما يتعلق بدفع المبالغ الطارئة، 

آما . وتبني النظام الالمرآزي في صنع القرارات ومساندة مجموعات المجتمع المدني في تقديم المساعدة

ها لتنسيق وتمويل وإيصال المساعدات يمكن للمانحين الدوليين ووآاالت األمم المتحدة أن تكثف من جهود

ويرآز . ولن تغير هذه االجراءات من محنة العراقيين ولكنها قد تساعد في التخفيف من معاناتهم. الطارئة

التقريرعلى االحتياجات داخل العراق، والتي هي أقل وضوحا، وال تشير الدراسة إلى محنة الالجئين في 

 .الدول المجاورة بالتفصيل

************ 

ويعاني العراقيون من نقص متدهور في الطعام والمأوى والماء والنظام الصحي، والعناية 

وحسب ما أفادت به المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، فإن . الصحية، والتعليم، والتوظيف

نهم فقط على م%  60من بين أربعة ماليين عراقي  من المعتمدين على المساعدات الغذائية، يحصل 

وتعد هذه النسبة . الحصص التموينية التي توزع عليهم عن طريق نظام التوزيع العام الذي تديره الحكومة

 . 2004من العائالت العراقية في عام  %  96قليلة بعد أن وصلت إلى 

 

 ووفقا لبعض التقديرات فإن نصف." قعدالفقر الم"من العراقيين يعانون من  % 43وإن ما نسبته 

آما ارتفعت معدالت سوء . ويعاني األطفال األمرين بسبب تدني مستويات المعيشة. السكان بال عمل اآلن
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في الوقت  % 28 إلى 2003قبل الغزو األمريكي على العراق عام  % 19 منالتغذية لدى األطفال 

 . الحاضر

 

فليس لدى . فوالوضع صعب بشكل خاص على العائالت التي أخرجت من ديارها باستخدام العن

وقد أشارت دراسة لعام . المليوني نازح داخل العراق دخل يعتمدون عليه ولم يعد لديهم أي من وسائل العيش

من النازحين داخل البلد ال يحصلون على الحصص التموينية التي تقدم عن طريق نظام % 32 بأن 2006

 . أحيانا فقطمنهم بأنهم تلقوا تلك الحصص %  51التوزيع العام، في حين قال 

 

منذ % 70إلى % 50لماء من من اآما ارتفع عدد العراقييبن الذين لم يحصلوا على إمدادات آافية 

آما أن استنزاف العقول البشرية . إلى  خدمات الصحة العامة% 80، في الوقت الذي يفتقر فيه 2003عام 

ذلك ألن آالف الطواقم وآافية أصال، الذي يعاني منه العراق يزيد من نقص الخدمات العامة والتي هي غير 

ووفقا إلحدى . الطبية والمعلمين ومهندسي المياه وغيرهم من األخصائيين يجبرون على مغادرة البالد

 .قد غادروا البالد فعال% 40، فإن 2006التقديرات في نهاية عام 

 

عدات المادية ولسكان العراق الحق، وهو حق مثبث في القانون الدولي، في الحصول على المسا

آما أن لهم الحق في الحصول على الحماية، غير أن هذا الحق يتم إغفاله . التي تلبي احتياجاتهم االنساية

فقد انصب ترآيز الحكومة العراقية والجهات الراعية الدولية ونظام األمم المتحدة على إعادة االعمار . حاليا

ذي أغفلوا فيه الصراع اليومي المضني للبقاء والذي يعاني والتنمية وبناء المؤسسات السياسية، في الوقت ال

وتقع على آل من تلك الجهات المذآورة التزامات أخالقية وسياسية، وعلى الحكومة العراقية . منه الجميع

آما تقع عليهم مسؤولية . المسؤولية القانونية، في حماية عموم العراقيين  الموجودين في منطقة الصراع

وفير الظروف المناسبة إليصال المساعدات إلى مناطق الصراع الشديد وإلى المناطق األقل إيجاد سبل لت

 . تهديدا في البالد والتي هرب إليها العديد من الناس

 

وتبقى الحكومة الوطنية العراقية المسؤول الرئيسي عن تقديم الخدمات األساسية للعراقيين، بحيث 

. ت الشديدة التي تقف أمام عملياتها على المستوى المرآزي والمحلييتعين عليها العمل على تجاوز العقبا

وتعتقد آل من منظمة أوآسفام ولجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية في العراق بضرورة تعزيز الرغبة 

 للمواطنين األآثر فقرا واألآثر عرضة لالستهداف بمن في ذلك نظام دعم الطواريءالسياسية في تحسين 

. آما يتعين على الحكومة أن تبدأ بتطبيق النظام الالمرآزي في إيصال المساعدات.  الداخلالنازحين في

ومن ذلك تفويض السلطات المحلية بالتأآد من جودة المستلزمات وتوزيعها ضمن نطاق محافظاتها، 

اطار  ان تأسيس .باإلضافة إلى تطبيق نظام على مستوى أفضل في تخزين البضائع في جميع أرجاء العراق
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قانوني مناسب لمنظمات المجتمع المدني سيساعد الى حد بعيد جهود األغاثة غير الحكومية من خالل 

 .اعطائهم السلطة القانونية للعمل في العراق

 

 ويعتبر توسيع نظام التوزيع العام للمواد الغذائية، بما في ذلك تأسيس نظام مؤقت لبطاقات 

وآذلك الحال . من األولوياتأيضا ص النازحين في الداخل، الحصص التموينية الموزعة على األشخا

بالنسبة لتوسيع برنامج الحصص النقدية الطارئة التي تدفع لألسر التي تعيلها أرامل، بحيث تزيد قيمة هذه 

 دوالر 200 دوالر أمريكي في الشهر لتقترب من معدل األجور الشهرية الذي يصل إلى 100الحصص من 

 200وإن دفع راتب شهري بمقدار .  توسيع البرنامج ليشمل الفئات العرضة لالستهدافآما ينبغي. أمريكي

وعلى .  مليار دوالر أمريكي سنويا، وهو ضمن القدرة المالية للدولة2,4دوالر أمريكي لمليون أسرة سيكلف 

ريكية والمملكة هذه الحكومات االجنبية ذات القدرة والنفوذ في العراق، ومن ضمنها الواليات المتحدة األم

المتحدة، أن تدعم وزارات الحكومة العراقية بتقديم المشورة والمساعدة الفنية من  أجل تنفيذ هذه السياسات  

 . ولتقدديم الخدمات األساسية لسكانها

 

وأما التحديات الرئيسية في آل من مصدر عيش العراقيين وإيصال المساعدات االنسانية فتكمن 

. ويتعين إيجاد حلول سياية للصراع في أسرع وقت ممكن.  قدان األمن في العراقفي العنف المستمر وف

ولكن يتعين على المجاميع المسلحة في الوقت الحالي بما في ذلك القوات المسلحة العراقية والقوات متعددة 

م وبنيتهم الجنسيات في العراق والميليشيات المحلية والمتمردين أال يتعرضوا لحياة المدنيين وممتلكاته

آما ينبغي على هذه المجاميع أن تحترم حق السكان في المساعدات، وذلك وفقا لاللتزامات الدولية . التحتية

 . في مجال حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي

وغالبا ما يكون موجها، قد أضعف بكثير من قدرة منظمات المجتمع  في حين أن العنف العشوائي ،

ات غير الحكومية والمنظمات الدولية غير الحكومية والحرآة الدولية للصليب األحمر المدني والمنظم

يمنع العديد فإن هذا لم  الوصول إلى السكان المدنيين المحتاجين، منوالهالل األحمر ووآاالت االمم المتحدة 

مع المعوقات من العمل مع المجتمعات العراقية للتوصل الى طرق خالقة في التكيف من هذه المنظمات 

 .والمحافظة على بقائها في العراق

  

، وتدعمها منظمة أوآسفام، بتقديم المساعدات ) هويتها ألسباب أمنيةتحجب(تقوم منظمة غير حكومية 

وقد قامت هذه المنظمة إلى اليوم بعملية توزيع . الطارئة للمستشفيات والعيادات الواقعة في مناطق الصراع

اسية على أربعين مرآز صحي موزعة على ست محافظات وذلك لضمان استمرارية وصول المستلزمات الطبية األس

آما تعزز من القدرات في األماآن الساخنة من خالل التمرآز المسبق لمواقع هذه . الخدمات الصحية خالل الصراعات

 . وقد تم تقديم العناية الصحية األساسية لما يزيد عن مائة ألف مريض. اإلمدادات الطارئة
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وهنالك ثمانون منظمة دولية غير حكومية مستقلة منخرطة في العمل في العراق، بما في ذلك أعضاء لجنة 

خمسة وأربعون من هذه المنظمات الدولية لديها برامج أو إمكانيات . تنسيق المنظمات غير الحكومية في العراق

محليون يديرون مكاتبا داخل الدولة، بحيث تكون وبعض هذه المنظمات لديها موظفون . متعلقة باالستجابات الطارئة

وتقوم منظمات أخرى بتقديم التمويل والنصيحة . مكاتب اإلدارة متواجدة في دولة أخرى، وغالبا ما تكون في األردن

وغالبا ما يطلق على طرق العمل هذه في ظروف غير آمنة مصطلح . لمنظمات عراقية غير حكومية محلية مستقلة

وبتبني مثل هذه المناهج فإن المنظمات غير الحكومية تمثل المنفذ الرئيسي لبرامج األمم ." مج عن بعدإدارة البرا"

 . المتحدة وغيرها من البرامج اإلنسانية في داخل العراق

 

تدعمها منظمة أوآسفام بتقديم الطعام والماء ) هويتها ألسباب أمنيةحجب ت(تقوم منظمة غير حكومية 

آما أنها . داخل العراق والهاربين من مناطق القائم وحديثة وراوة وهيت والرمادي والفلوجةلألشخاص النازحين 

الدولية  للهجرة والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين على مراقبة وضع  تعمل بالتعاون مع المنظمة

 بتنفيذ مشروع إليجاد الدخل للنازحين داخل آما تقوم هذه المنظمة. النازحين في الداخل وتقديم اإلمدادات الطارئة لهم

 في والمجتمعات المضيفةوتقوم بحفر آبار المياه لألشخاص النازحين داخل العراق . العراق ممن خرجوا من الفلوجة

 . عانا وهيت، وتدير مشروعا إلعادة تأهيل المدارس في الفلوجة

ن المحددات التي منعتها من توسيع نشاطاتها  ميعتبر التمويل بأن نقص المنظمة غير الحكومية وتفيد هذه

 .والوصول إلى شريحة أآبر من المنتفعين

 

وتقدم مؤسسة اإلغاثة اإلسالمية . وتعتبر المنظمات اإلسالمية واإلقليمية نشطة في مجال االستجابة اإلنسانية

 رعاية األيتام، في حين تقوم ومساعدة المسلمين الدعم المادي والفني بالترآيز على المساعدات اإلنسانية وبرامج

آما تقدم . جمعية الهالل ااألحمر القطرية بتمويل المنظمات غير الحكومية العراقية وجمعية الهالل األحمر العراقية

آما . مؤسسة الخميني األدوات الصحية األساسية والبطانيات والغذاء لألشخاص النازحين في الداخل في جنوب البالد

زاب السياسية اإلسالمية والمنظمات الدينية، بما في ذلك المساجد، لحاجيات العيش لألشخاص تستجيب آل من األح

 .القاطنين ضمن دوائرهم

 

فقد ارتفع التمويل ألغراض . وقد آان المانحون الدوليون بطيئون في إدراك مدى االحتياجات اإلنسانية

20,948 إلى ما قيمته  2005 و 2003بين عام % 992التنمية من قبل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بنسبة 

خالل نفس الفترة %  47مليون دوالر أمريكي، في حين هبطت قيمة التمويل ألغراض المساعدات اإلنسانية بنسبة 

 أجرته منظمة أوآسفام عن الجهات 2006 لعام مسح مؤخروتبين نتائج .  مليون دوالر أمريكي453لتصل إلى 

 مليون دوالر بالرغم 95ألغراض المساعداألنسانية قد انخفض بشكل ينذر بالخطر ليصل الى ل ن التمويإ  ،المانحة

 من مانحي لجنة 22 من أصل 18آما أن المجموع غير آامل ألن  . من الدليل الواضح في ازدياد األحتياجات

ثمانية من أصل أآبر عشرة  مع ذلك فإن. المساعدة االنمائية  آانوا راغبين في تقديم البيانات ألغراض الدراسة
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، بمن في ذلك الواليات المتحدة والمملكة المتحدة، هم 2005مانحين ألغراض المساعدات اإلنسانية في العراق لعام 

والعديد من المنظمات اإلنسانية لن تقبل أمواال من الحكومات التي لديها قوات منتشرة في العراق  . ممن استجابوا فعال

ومن المهم آذلك على وجه الخصوص أن توافق الجهات .  قد يهدد أمن هذه المنظمات واستقالليتهاعلى اعتبار أن هذا 

المانحة من الدول التي ليس لديها قوات منتشرة في العراق مثل بلجيكا وآندا وفرنسا وألمانيا والسويد وسويسرا على 

 . زيادة ميزانيتها ألغراض العمل اإلنساني في العراق

ر األمم المتحدة والمانحون االمكانية المتوفرة لتمويل العمل داخل العراق، خصوصا في ظل  تقدلموغالبا 

 والمراقبة والتقييم أو المحاسبة والتي قد التقديموجود الرغبة األآبر التي ال تشتمل على آافة األشكال التقليدية من 

 . وجه الصحيحةتكون أآثر آلفة رغم أنها تقدم ضمانات معقولة لصرف األموال في األ

 

حول المنظمات غير الحكومية المحلية منها  2007 منظمة أوآسفام في شهر نيسان لعام ه أجرتلمسحووفقا 

 امكانية الحصول على ازدادتقد يتمكن من توسيع نطاق العمل اإلنساني إذا ما %  80والدولية، تبين أن ما يزيد عن 

صليب األحمر وجمعية الهالل األحمر مؤخرا نداءات لصالح برامجها  آل من اللجنة الدولية للتو قد أطلق. األموال

 . األساسية في العراق والتي لم يتم تمويلها بشكل آامل

 

وتلعب األمم المتحدة، وبالتحديد بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدات في العراق ومكتب األمم المتحدة 

قديم المساعدات اإلنسانية من خالل التنسيق في تقدير مدى  ، دورا أساسيا في تاإلنسانيةشؤون الللتنسيق في 

وإلى وقتنا . االحتياجات والتوصيل وبتقديم النصح للحكومة وتعبئة الموارد والوقوف مع جهود تعزيز حماية المدنيين

ها بعد أن هذا، يعتبر أداء األمم المتحدة محدودا خصوصا في ظل االجراءات األمنية المشددة التي فرضتها على موظفي

وعلى الرغم من ذلك، هناك إشارات مبشرة تقول بأن األمم .  في انفجار لفندق القناة2003 موظفا في عام 22فقدت 

اطار العمل " تحت عنوان 2007ان المطبوع الذي صدر في نيسان . المتحدة قد تصبح أآثر نشاطا في العراق

 قرار المفوضية  يعد خطوة في األتجاه الصحيح ، وآذلكلألستجابات األنسانية المنسقة في العراق" الستراتيجي

 بالطلب من المانحين مضاعفة ميزانيتهم للعمل مع الالجئين 2007السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في تموز 

 .  مليون دوالر أمريكي123العراقيين واألشخاص النازحين في الداخل إلى 

 

 

 اجات وتوصيات حول السياسة تاالستن

 
يجب أن يكون إنهاء الحرب والصراع المدني في العراق  أولوية آبرى بالنسبة للحكومة الوطنية والمجتمع 

القوات متعددة الجنسيات ووآاالت األمم المتحدة والمانحيين الدوليين أن يقوموا ودول إال أنه يمكن للحكومة . الدولي
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 ، بالرغم من التحديات الكبيرة الموجودة في لسكان العراقيينبدور أآبرمن ذلك لتلبية االحتياجات المعيشية األخرى ل

 .البيئة

 

 ويجب ان تشتمل. على الحكومة العراقية أن تتخذ إجراءات عاجلة لتلبية االحتياجات اإلنسانية للعراقيين

 :  اإلجراءات على ما يليهذه 

 

ادية والمأوى يتعين على السلطات المحلية تحمل مسؤولية أآبر في تقديم المساعدة الم �

والخدمات األساسية للنازحين القادمين إلى المناطق الواقعة تحت نفوذها وللسكان المحليين العرضة 

آما يجب أن تعطى السلطات المحلية  التفويض والموارد من الحكومة المرآزية للقيام بتلك . لالستهداف

 . المسؤوليات

 ة  الشهريمخصصاتيد بشكل آبير اليتعين على وزارة العمل والشؤون االجتماعية أن تز �

 الراتب الشهري توسطألسر التي تعيلها األرامل حتى يقترب من ملدفع تي ت دوالر أمريكي ال100 اوقيمته

 ستهدافشمل السكان المعرضين لاليتوسيع نطاق المستفيدين لآما يتعين .  دوالر أمريكي200 تهيموق

 . ائي  و النازحينآاألشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذ

ويتضمن ذلك تأسيس نظام . العامالغذائي يتعين على وزارة التجارة تحسين نظام التوزيع  �

 .  حسب الهوية الشخصية حتى يتمكن النازحون من تلقي الحصص التموينية المؤقتالتوزيع العام

عليها يتعين على الحكومة تشكيل فرق وزارية لتنسيق االستجابة اإلنسانية، آما يتعين  �

 . وضع األموال تحت تصرف هذه الفرق إليصال المساعدات

 شأنها شأن آافة –التي يجب عليها  إلى قوات األمن العراقية أوامر واضحةيتعين إعطاء  �

 عدم التعرض لحياة المدنيين و ممتلكاتهم وبناهم التحتية، آما يجب عليهم احترام حق –المجموعات المسلحة 

 .لمساعداتالسكان في الحصول على ا

ظمات غير الحكومية المحلية من خالل نواخيرا، على الحكومة العراقية أن تدعم الم �

لعمل في في ا إجراءات التسجيل التي تقر بحقوقها واستقالليتها وتضمن حقها القانوني  يشملإطار قانوني

 . العراق
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خالل  منتها تجاه الشعب العراقي اولينفوذ في العراق أن تقر بمسؤالقدرة والعلى الحكومات الدولية ذات 

 : قيامها بما يلي

 

لضمان قدرة الحكومة دعم وزارات الحكومة العراقية بتقديم المشورة والمساعدة الفنية  �

 ولضمان تحسين الحكومة لعملية توزيع األغذية وتوفير المأوى ،الخدمات األساسية لسكانهاتقديم  على 

 . وزيادة رواتب المعيشة الطارئة

 

من خالل  في العراق أن تقر بمسؤوليتها تجاه الشعب العراقي اتعلى حكومات القوات متعددة الجنسي

 :قيامها بما يلي

 

تها األخالقية والقانونية بعدم التعرض لحياة اضمان احترام القوات المسلحة اللتزام �

 .المدنيين وممتلكاتهم وبناهم التحتية األساسية

 

 

يين تقديم الدعم المتزايد للمنظمات غير الحكومية الوطنية منها والدولية، ولجنة يتعين على المانحين الدول

ت االصليب األحمر الدولية وجمعية الهالل األحمر العراقية ووآاالت األمم المتحدة التي تقوم بإيصال الخدم

 : اإلنسانية

 

 بسهولةعلى المانحين تقديم االموال الطارئة المتزايدة التي يمكن الحصول عليها  •

   ةدائروعلى وجه الخصوص،  يجب على المانحين البناء على المناقشات ال. ومرونة   

 وآليات"  إدارة البرامج عن بعد"نظام  فهملمع المنظمات غير الحكومية   

 .  أفضل والتاآد من سير عمل المشاريعبشكل المتابعة 

 ن الحكومات التي تعد طرفا فيوبما ان العديد من المنظمات اإلنسانية لن تقبل االموال م •

 الصراع، فعلى المانحين من الدول التي لم ترسل قوات لها إلى العراق مثل بلجيكا وآندا 

 . وفرنسا وألمانيا والسويد وسويسرا أن تزيد من تمويلها للعمل اإلنساني

 

عراق ومكتب األمم ويتعين على األمم المتحدة، وبالتحديد بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدات في ال

 :المتحدة للتنسيق في شؤون تقديم المساعدات، أن تستمر في تعزيز الدور اإلنساني داخل العراق من خالل

 

    تحقيق االستجابة المنسقة مع الحكومة العراقية والمنظمات غير الحكومية، باتجاه العمل  �

 . وآاالت األمم المتحدة وبين
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   يميز، وحرآة موظفي األمم المتحدة،األمنعلق بما يتتطوير منهج أآثر تنويعا في •

 استقاللية اآبر عن القواتب يتميزبين القيود المفروضة في مناطق معينة و

سمح بتقييم أفضل لالحتياجات والتنسيق ي في العراق، وبالتالي اتمتعددة الجنسي

 .وإيصال الخدمات

  لجنة تنسيق المنظمات غير التنسيق الميداني الطارئ والتي أسستهاهيكليةالبناء على  •

  .  لالحتياجات المحددةالحكومية في العراق للقدرة على االستجابة السريعة   

 إدارة صندوق عام جديد لالستجابة السريعة القادرة على صرف األموال للمنظمات غير •

 . الحكومية   
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 حصول على المساعداتالحق 
 

وقد تدهور الوضع بسرعة في شهر نيسان لعام . آبر الذي يتهدد العراقيينالعنف المسلح هو الخطر األ

 لما هو أسوأ ملحوظا وومن ثم آان التحول سريعا .  وذلك بعد الهجمات التي استهدفت مدينتي الفلوجة والنجف2004

آن قدسية لدى  أآثر االما ضمن  بعد تفجير مرقد اإلمامين العسكري في سامراء، وهو من2006في شهر شباط لعام 

ي فوال يمكن حصر أسباب العنف في الصراع الطائ.  تصعيدا في الفتنة الطائفية في جميع أرجاء البلدرالشيعة، مما أثا

 . أيضا للصراع على السلطة على آافة مستويات المجتمع ، فهو يعود فحسب

 

المدنيون في .  الخطورةن مغير أن السكان يعانون من نوع آخر من الكوارث اإلنسانية ذات درجة شديدة

قع وسوء التغذية واألمراض وعدم الحصول د الفقر المحيث يعانون من  الجوهريةحقوق اإلنسانب ال يتمتعون العراق 

 التعرض لإلصابات أو الىات األساسية وتدمير المنازل والمرافق الحيوية والبنية التحتية، باالضافة معلى الخد

ية لالحتياجات اإلنسانية في العراق  أن االنزالق الى الفقر والحرمان منذ دخول وتبين المؤشرات األساس. الموت

فعدد الالجئين واألشخاص .  آان مأساويا وفاجعة آبيرة على الشعب العراقي2003قوات التحالف البالد في عام 

 . النازحين أصبح اآلن ضخما بكل المقاييس الحديثة

 هذا الوضع المتدهور بشكل آاف إلى يواجهونمانحون الدوليون ال الحكومة العراقية واألمم المتحدة وال

هنالك إنكار "ة لشؤون الالجئين، فإن دووفقا لبيتر آيسلر، المتحدث الرسمي باسم المفوضية السامية لألمم المتح. اآلن

 TP1PT... ." مطلق لألثر، األثر اإلنساني، للحرب 

 

 الحاجة والتعرض لالستهداف
بأن ما االنسانية شؤون المتحدة لتقديم المساعدات في العراق ومكتب األمم المتحدة لتنسيق وتقدر بعثة األمم ال

وبشكل خاص على أولئك تفاقم  الوضع  ويTP2PT.  بحاجة إلى المساعدة الفوريةعراقييصل إلى ثمانية ماليين 

وحتى في األماآن . ًاحساسالقاطنين في المنطقة الوسطى من العراق، في حين يظل الوضع في المناطق الجنوبية 

  فإن العنف ينتشر والمجتمعات تصارع لتلبي احتياجاتها الخاصة بها نموا واستقرارا مثل المناطق الشماليةاألآثر 

   .واحتياجات اولئك السكان النازحين
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 : الحصول على الغذاء

 عراقييزيد عن أربعة ماليين  أن ما 2006في شهر أيار لعام  الصادر مج الغذاء العالمي رنابل تقرير يبين

 وقد شكل ذلك زيادة في TP3PT." يعانون من انعدام االمن الغذائي و بحاجة ماسة لمختلف أنواع المساعدة اإلنسانية"

برنامج الغذاء العالمي في ل المقياس مسححسب " شديدو الفقر"من العراقيين الذين تبين بأنهم  مليون 2.6العدد المقدر 

 العراق،  األمنيتقسيمالندت تقديرات برنامج الغذاء العالمي إلى معلومات تم جمعها قبل  وقد استTP4PT.2004عام 

 .وفي أوقات التمتع األآبربالخدمات األساسية وعن طريق تطبيق نظام التوزيع العام

 

عة هناك أرب، فإن 2007 في شهر نيسان لعام ، لألمم المتحدة لشؤون الالجئين التابعةووفقا للمفوضية السامية

 على الحصص الغذائية  فقطمنهم% 60 يحصل . بشكل منتظم ال يستطيعون شراء ما يكفي من الطعام عراقي ماليين

ويرجع ذلك بشكل عام إلى صعوبة إيصال الحصص . التي يزودهم بها نظام التوزيع العام الذي تديره الحكومة

من  % 96 يست مقارنة مباشرة ، فإنبالرغم من انها ل TP5PT.وتسجيلها في ظل اجواء العنف وانعدام األمن

، وذلك وفقا لدراسة إجراها برنامج 2004 تلقت االمدادات عن طريق نظام التوزيع العام في عام قدالعائالت العراقية 

 مما  يشير إلى التدهور الملحوظ  في آلية نظام التوزيع  TP6PT.التنمية التابع لألمم المتحدة حول ظروف المعيشة

 نظام التوزيع العام على السلع الرئيسية آالقمح والرز والحليب  الطعام فيوتشتمل سلة. عوام السابقةخالل األربعة األ

 . الجاف والسكر والشاي والصابون

 

 2003وفقا للمنظمة الدولية لالجئين، ومع وجود ما يقارب المليون عراقي نازح في الداخل قبل حرب عام 

ون عراقي بسبب العنف بين مختلف الفصائل، فإن نظام التوزيع العام هو وفي ظل التشريد اإلضافي لما يقارب ملي

 .ملحوظ قد انخفضت بشكل ئتهة وآفات إال أن فعالي،حاليا أآثر أهمية من السابق

 

شاحنات ال تتمكن وغالبا . وقد أصبحت طرق العراق تعج بالمخاطر نتيجة ألعمال العصابات والميليشيات

وآما أضعف . عزولةمالمما يجعل معظم أرجاء الدولة وجهاتها الوصول إلى من لتوزيع العام اإلمدادات التابعة لنظام ا

 آميات محدودة من سلة نظام وجهاتهاوغالبا ما تحمل القوافل التي تصل إلى . الفساد اإلداري آفاءة نظام التوزيع

 . ناقصة الرئيسية موادالتوزيع العام بحيث تكون ال

 

من العودة إلى موطنهم ليتقدموا بطلبات منعهم   منفي هرب العديد من العراقيينالعنف الذي آان السبب 

وآنتيجة لذلك فإن معظم األشخاص النازحين في الشمال يتمكنون من . لتحويل حصصهم إلى مواقع تواجدهم الجديدة

عندما يدفعون الحصول على حصص نظام التوزيع العام في مناسبات نادرة عندما يرسل األقارب هذه الحصص أو 

وعلى الرغم من أن البعض حاول نقل بطاقات التسجيل لنظام التوزيع العام، فإنهم . آلخرين ليحضروا تلك الحصص

 TP7PT. لم ينجحوا في القيام بذلك

 TP8PTالمنظمة الدولية لشؤون الالجئين: المصدر
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 مقابلتهم من قبل فمن بين األشخاص النازحين والذين تمت.  النازحةللمجتمعاتوالوضع أسوأ بالنسبة 

منهم  بأنهم لم يتلقوا أيا من حصص  % 32، أفاد 2006المنظمة الدولية  للهجرة بين شهري نيسان وآانون األول لعام 

أفاد بأنه يحصل على هذه % 17منهم أفاد بتلقيه الحصص الغذائية أحيانا فقط، و % 51نظام التوزيع العام و 

 TP9PT. عديد من هؤالء الذين تلقوا الحصص بانها لم تكن آاملةإضافة إلى ذلك، تبين لل. الحصص دائما

 

ووفقا لكاريتاس، فقد . در الرزقا مصانهياروآما هو الحال دائما، فإن األطفال هم من يدفع الثمن عند 

في  % 28  إلى 2003 العراق عام غزوقبل  % 19ارتفعت معدالت سوء التغذية لدى األطفال في العراق من 

 الوزن تدني  يعانون منمن األطفال حديثي الوالدة % 11 ما يزيد عن  أن  آماTP10PT. التي تلتهاالسنوات األربع

 TP11PT. 2003 مقارنة بأربعة بالمائة فقط في عام 2006في عام 

 

 الخبز الموجود على ستة من  رغيفأحيانا نحتاج إلى تقسيم: "  سنة11مضر زين، صبي عراقي عمره 

اضطررت لترك مدرستي ألن والدي ال يستطيع تحمل نفقات الدفاتر . ل لشراء المزيدأعضاء عائلتي ألننا ال نملك الما

د عندما ترى أختك التي تبلغ من العمر ست سنوات وهي مريضة وتحتضر هال يمكنك أن تتصور المش... واألقالم 

 ." ألن عائلتك ال تستطيع شراء دواء لها

   TP12PT.)إيرين(  االنسانيةاألنباءشبكة : المصدر

 

 

 : الدخل 

، قام المكتب المرآزي لإلحصاءات وتقنية المعلومات، والتابع لوزارة 2007 في مطلع شهر أيار من عام 

الفقر "من العراقيين يعانون من  % 43 تسلط الضوء على الحقائق التي تقول بأن احصائيةالتخطيط العراقية، بإصدار

% 50الة، والتي على األغلب تؤثر في ما يزيد عن والسبب في فقر العديد من العائالت هو البط TP13PT." قعدالم

والعديد من أولئك العاطلين عن العمل هم من الشباب، والذين هم عرضة للتجنيد من قبل . من القوى العاملة

 TP14PT. المجموعات المسلحة

 

 –اقي  فالعديد من األشخاص قتلوا في العنف العر،وفقدان أحد افراد العائلة هو سبب رئيسي من أسباب الفقر

 فموتهم يخلف أسرا تعيلها المرأة، والتي تكافح من أجل أن TP15PT. هم من الرجال–منهم % 90 وربما أآثر من

ووفقا لمكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدات في . تحل مكان المعيل الرئيسي الذي رحل

ير فرص عمل للنساء في العراق قد هجرت بعد أن بدأت العراق، فإن العديد من المشاريع التي أنشئت بغرض توف

 وبدأت وزارة العمل والشؤون TP16PT.2004  ابتداءا من عام ناقصحكومية الدولية بالتالأعداد المنظمات غير 

.  دوالر أمريكي في الشهر لألرامل، إال أن هذا المبلغ ال يكاد يكفي إلعالة أسرة بأآملها100االجتماعية بدفع ما يعادل 
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 200لى المدى القصير، فإن الحل هو أن تزيد الحكومة من قيمة هذا المبلغ ليقترب من المعدل الشهري الذي يبلغ وع

 . دوالر امريكي

 

 من السكان، بما في ذلك األربعة ماليين عراقي ممن نطاق أوسعآما يجب ان تشمل هذه المبالغ الطارئة 

فأغلب هؤالء لديهم فرص ضئيلة أو معدومة . ي أو أآثر من النازحينيعانون من انعدام االمن الغذائي والمليوني عراق

 . وهم معتمدون على المساعدات المقدمة من  اآلخرين. الرزقدر افي الحصول على مص

 

  برامج تعنىتدعمها منظمة أوآسفام بإدارة)  ألسباب أمنيةتحجب هويتها(تقوم منظمة غير حكومية 

وتقوم بتمويل هذه البرامج المنظمةالدولية  للهجرة . نازحين في وسط وجنوب العراقل المساعدة الطارئة لمراقبة وبال

آما تقوم الفرق المتنقلة  بعد وتقدير االحتياجات ومتابعة السكان . والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

 فورية ضمان توفر االستجابة الوهدف تلك البرامج هو. النازحين في المحافظات الخمس عشر لوسط وجنوب العراق

 . للحاجيات الملحة للعائالت النازحة حديثا

 

   

  

 

 :الحصول على الماء والكهرباء

. 2003منذ عام %  70إل % 50لقد ارتفع عدد العراقيين ممن ال يحصلون على الماء الكافي من 

قا لتقرير اعدته لجنة ووف TP17PT. تنقصهم أشكال النظام الصحي الفعال من العراقيين % 80فما نسبته 

، فإن المياه غالبا ما تكون ملوثة بسبب عدم إصالح شبكات المياه 2007الصليب األحمر الدولية في عام 

 وبسبب تصريف  المياه العادمة في األنهار، وهي المصدر الرئيسي لمياه ،والصرف الصحي

لكل من لجنة  وTP19PT. وهنالك تقارير عن زيادة تفشي مرض اإلسهال بين السكانTP18PT.الشرب

  وتوزيع المياه عن طريق شاحنات محملة بصهاريج ماءالصليب األحمر الدولية واليونيسيف مشاريع لنقل

 .  نقص الماء الصحيللتغلب علىفي محاولة ل

 

آما أن هنالك تدهور في التزويد بالكهرباء خالل األشهر األخيرة بحيث ان معظم بيوت بغداد 

 TP20PT.لى ساعتين من الكهرباء يومياوالمدن األخرى ال تحصل سوى ع
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 الحصول على الخدمات الصحية

 فإن TP21PTفي الوقت الذي تمت فيه العديد من حمالت التطعيم بنجاح من قبل وزارة الصحة،

الخدمات الصحية عموما في وضع مأساوي في العاصمة بغداد وفي البلدات الرئيسية وفي أرجاء 

لنازحون في الداخل غير قادرين على تلقي العالج الصحي خارج وغالبا ما يكون األشخاص ا. المحافظات

 .  األصلية حيث تم تسجيلهماقع سكناهممو

 

آيماديا، شرآة االمدادات الطبية المملوآة من الدولة، غير قادرة على تزويد المستشفيات  آما أن 

منها ينقصها  % 90 في ارجاء العراق، ة مستشفى موزع180 ومن بين TP22PT.ومراآز العناية الصحية

 وآما هو TP23PT. ويشمل ذلك التجهيزات الطبية واألدوات الخاصة بغرفة العمليات الموارد األساسية

الحال في العديد من مؤسسات الدولة، فقد آانت آيماديا مقيدة باإلدارة البيروقراطية والمرآزية  ونقص في 

نفوذ الطائفي ثقة الناس في قدرة الشرآة القدرة على التوزيع في الوقت الذي أضعفت االتهامات بالفساد وال

 ان االمدادات المحدودة من الماء والكهرباء قد زادت من تعطيل إضافة إلى. على إيصال المستلزمات الطبية

 . الخدمات الصحية

 

و تفيد منظمة أطباء بال حدود، والتي تمول عملية تزويد المستشفيات في العراق بالمعدات والمواد 

حول إليها حتى الحاالت الطارئة  تكنتمدادات بأن المستشفيات العامة السابقة، والتي لم الجراحية واال

 على االطباء آانو.  أساسية بسيطةيةالبسيطة، هي اآلن تقوم بإجراء عمليات جراحية معقدة بمعدات وأدو

وخيوط التقطيب  أقارب المرضى المصابين أن يبحثوا في الصيدليات المحلية عن أآياس الدم طلبوا منأن ي

  TP24PT.والمواد المعقمة قبل البدء بأية عملية جراحية

آما توسعت مهام وواجبات المرافق الصحية بسبب زيادة عدد ضحايا العنف المستمر والحرمان 

 ألف حالة وفاة ناتجة عن 65ما يقارب البوقوع حد التقديرات  أفيد يو. الشديد من الخدمات ذات الصلة

  وحسب وزارة الصحة العراقية فقد آان هناك حالة وفاة TP25PT.2003و عام أحداث العنف منذ الغز

 تم نشرها في الالنست بأن العنف قد 2006 آما أفادت دراسة لعام TP26PT.واحدة مقابل ثالثة إصابات

 TP27PT.2003 ألف حالة مباشرة وغير مباشرة من حاالت الوفاة منذ عام 655يكون السبب في 

  

تحجب (  من منظمة دولية غير حكومية1998اعدة منذ عام تلقت مسالتي مستشفى اليرموك، 

 رجال الشرطة دأبفقد .  يواجه مشاآل امنية خطيرةمدعومة من قبل منظمة أوآسفام) هويتها ألسباب أمنية

والعسكريون وعناصر الميليشيا باقتحام غرف الطوارئ من اجل معالجة طواقمهم وأطلقوا النيران في داخل 

 34من % 50وتفيد الجمعية الطبية العراقية بان . افة المرضى وتهديد الطواقم الطبيةباحات المستشفى إلخ

 .  قد غادروا البالد2003ألف طبيب مسجل لعام 

15 2007 العراق، تقرير موجز من إعداد منظمة أوآسفام، تموز  التحديات اإلنسانية فيواجهةاإلرتقاء لم



 

************* 

 

: ويقول سيدرك تورالن، مسؤول المعلومات للجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية في العراق

يبقى المستشفى مكانا حياديا ويمكن أن يصله أي شخص،  يكون وأنتنص مواثيق جينف على ضرورة ان "

ولكن عندما تحتله مجموعات مسلحة او قوات رسمية، لن يتمكن الناس من الوصول . وخصوصا المدنيون

 ."إليه بحرية وبشكل إنساني

  TP28PT)إيرين(  االنسانيةاألنباءشبكة :  المصدر

 

 الحصول على التعليم

وقد أظهرت إحدى الدراسات أن .  اآلخر يعاني بسبب االنعدام الشديد لألمنأما نظام التعليم في العراق فهو

المدارس ف TP29PT.من األطفال يعانون من صعوبات في التعلم تعزى في مجملها إلى جو الخوف السائد % 92

  ترآوا مدارسهمقد ألف طفل  800 أآثر منولعل . مغلقة بشكل منتظم بسبب خوف المدرسين والطلبة من الحضور

، والتي قدرت 2004ة، بزيادة عن االعداد المسجلة عام بريطانيال طفل الإنقاذ قدمتها منظمة حديثة وفقا لتقديرات  نآلا

 ويظهر تقرير حديث للجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية في العراق بأن المدارس قد TP30PT. ألف طفل600ب 

جبر الطلبة على البقاء في البيت او الدراسة في أصبحت مالجئ للنازحين في الداخل لدى بعض المجتمعات،  مما ي

 في حين تم اختراق الجامعات، من البصرة في الجنوب وحتى آرآوك والموصل في TP31PTظروف صعبة،

 TP32PT.الشمال، من قبل الميليشيات، آما تتلقى الطالبات التهديات بشكل متكرر لعدم ارتدائهن الحجاب

 

 التهجير

  النظام السابق، ومنفي ظلاخل العراق نتيجة للظلم الذي وقع عليهم  دحهنالك ما يزيد عن المليوني ناز

70نظمة اليونيسيف، فإن ما نسبته م ووفقا لTP33PT. العمليات العسكرية األخيرة والعنف الطائفي والتخويفجراء 

جئين  وتفيد المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالTP34PT.النازحين في الداخل هم من النساء واألطفال  من% 

 اإلمامين العسكري في شهر رقدوا ألسباب العنف الطائفي منذ تفجير منزح ألف شخص قد 820بأن ما يزيد عن 

 أضعاف في عدد النازحين ة   آما شهدت بعض المحافظات المرآزية زيادة بلغت عشرTP35PT.2006شباط لعام 

تمويل المحدود يعني عدم تلبية  ووفقا للمنظمة الدولية  للهجرة فإن الTP36PT.2006في الداخل منذ مطلع عام 

  TP37PT.احتياجات العديد من النازحين

 

 

 الكاظمية في بغداد وأمهلوني منطقة عندما جاء المتمردون إلى منزلي في 2006 آذار لعام 23أنا نازح منذ "

نحن  . . وأربعة أطفال لكني ال املك أية وظيفة منذ أن تم تهجيرية زوجولأع.  ساعة إلخالء المنزل24مع عائلتي 
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اآلن نعيش في هذا المخيم الفقير المخصص للعائالت النازحة، آما ال نملك المال الننا أنفقنا آافة مدخراتنا البالغة ألف 

واألن نحن معتمدون آلية على المنظمات المحلية غير الحكومية في الحصول . دوالر أمريكي في شراء الطعام لعائلتي

 . لمرآزية لم تفعل شيئا لمساعدتناعلى المساعدات ألن حكومة العراق ا

المنظمات المحلية غير الحكومية تساعدنا في الحصول على المالبس والطعام واحيانا الدواء، غير أن " 

هنالك حوالي األلفي شخص يعيشون في هذا المخيم وجميعنا يعتمد على . الدعم بدأ يشح خالل األشهر الثالثة األخيرة

حسن، الذي آان . آان لدي خمسة أطفال فبل ثالثة أشهر إلى أن مات األصغر من الجفافوفي واقع األمر . المساعدة

 حسين إياد، –."  نملك ثمن الطعام المغذي لهم غير نظيف، وألننا للشربه ماًءشديد عمره سنتين فقط، أصابه إسهال 

 .  عاما38

 TP38PT)إيرين(  االنسانيةاألنباءشبكة : المصدر

  

 في تعايش فإن آليات التغلب على المشاآل األولية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، ووفقا للمفوضية السامية

 فبعض TP39PT.  ألن التهجير أخذ شكال أآثر ديمومةقد تم استنزافهاالنازحين في الداخل والمجتمعات المضيفة 

 من المزيد منهممام تحاول إغالق حدودها ألذا  بانها اآتظت باعداد النازحينالمحافظات داخل العراق بدأت تشعر 

في المباني العامة أو موارد مالية  فيعيش االف النازحين ممن ليس لديهم أية روابط أسرية أو TP40PT.مناطق أخرى

ماء بدون  عرضة لالستهداف  عشوائية في مالجئيقيمونالمدارس حيث يكونون عرضة للطرد دوما أو االخالء أو 

  TP41PT. جمعية الهالل األحمر العراقيةون في مخيمات تقيمها لهملجأاو آهرباء، او ي

 

 خمسين ألف الجئ فلسطيني وسوري وإيراني نحوهجوم متعمد على بقامت الجماعات الطائفية باستهداف و

 ألف فلسطيني قد تدهور بشكل آبير، مما أجبر 34وعلى وجه الخصوص فإن أمن ما يقارب ال . يعيشون في العراق

 أخرى داخل البلد أو الهرب إلى األردن أو سوريا، بحيث غالبا ما يبقون عالقين اآلالف منهم على االنتقال إلى أماآن

 .  المضيفة السماح أو عدم السماح لهم بالدخولاتلفترات طويلة في مناطق حيادية إلى أن تقرر الحكوم

 

 خيمات لالجئين على الحدود العراقية السورية غيرم فلسطينيي في ظروف بائسة في 1,400 يعيش نحوو

سوريا، الدولة التي تعاني بالفعل في محاولة التأقلم مع استيعاب مئات االالف من ر الحدود إلى ون على عبيقادر

 الالجئين العراقيين والفلسطينيين

  TP42PTالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين:  المصدر

 

 منع التهجير هي احترام حقوق السكان وآما تشير لجنة الصليب األحمر الدولية فالطريقة االآثر فعالية في

فال ينبغي ترك أي شخص محتاج بدون مساعدة أو . المدنيين عند حدوث صراع مسلح  أو احداث العنف االخرى

فعلى آل من الحكومة العراقية والقوات متعددة الجنسيات .  غير أن هذا لم يحدث في العراق إلى اآلنTP43PT.حماية

ون  انحميهم قي بأن النازحين في الداخل والدولة أن يقرل ة الغير تابععناصر االخرىوالقوات المسلحة العراقية وال
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  من بين  هؤالء النازحين هم من أآثر الشرائح حاجةاالعتراف بأنآما يتعين . حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي

 ، 1998ألمم المتحدة عام ، والتي قدمت إلى اTP44PTالمبادئ اإلرشادية حول التهجير الداخليتصف و. السكان

هذه  شملآما ت. وإعادة التوطينأ مرحلة العودة السالمة وحتى مختلف مراحل التهجير فيحقوق النازحين في الداخل 

وعلى الرغم من أن هذه المبادئ غير ملزمة قانونيا، فإنها تعتبر إشارة واضحة إلى . منع التهجيرعلى   المبادئ

وتقدم تعليمات عملية وثمينة للحكومات والسلطات والمنظمات ما بين الحكومات في التزامات في القانون الدولي 

وعلى آافة األطراف أن تلتزم بتلك الخطوط العريضة في تعاملهم مع النازحين . عملهم المتعلق بالنازحين في الداخل

 . داخل العراق

 

 الالجئون

 

 مليون 1.4فسوريا تضم ما يقارب . ن مليونين بأآثر موا إلى دول مجاورةين الذين فرعراقيعدد اليقدر 

 في ، وا ألف80ب  مصر في ألف، و200ب دول الخليج في ، وا ألف750  ب األردنويقدر عددهم فيالجئ عراقي ، 

 بتراوح عدد العراقيين الذين يغادرون منازلهم شهريا بحثا عن االمن و. TP45PT ألف الجئ عراقي40ب لبنان 

 ووفقا إلحصائيات المنظمة الدولية لالجئين فالعراق اآلن TP46PT.ا ألف50 - ا  ألف40ن داخل أو خارج العراق ما بي

  TP47PT.في العالما سرع نموأزمة الالجئين األيشكل 

 

 إلى األعداد المتزايدة من الالجئين واألشخاص شكل اضافةآما ان األقليات الهاربة من االضطهاد ت

 فهناك تقارير متزايدة عن – بالمائة من عدد سكان العراق 12 - 8ن  والذين يشكلون ما بي–أما المسيحيون . النازحين

تعرضهم للتمييز في سوق العمل أو الخدمات االجتماعية األساسية، آما انهم يخشون على وجه الخصوص من 

 في العراق قبل عام نشويعآانوا يآشوري الذين المليون  ومن بين المليون ونصف TP48PT.هجمات الميليشيات

 أما TP49PT. أآثر أمناق إلى مناطوا منهم أن ينتقلون ألف الباق750صفهم قد غادر العراق ويحاول ال  فإن ن2003

هجمات العنف آما هو الحال لدى وتهديدات البدورهم يواجهون هم ف ألفا 550اليزيديون العراقيون والذين يبلغ عددهم 

 TP50PT. انتماء لقوى خارجيةهذه المجوعات على أنها ذات، اذ ينظر البعض الى الترآمان واألآراد

 

وتشيرالتقارير .  العاملين في مجال الخدمات العامة بأعداد آبيرةالمتعلمين منموظفيه أيضا ويخسر العراق 

 فقد غادر TP51PT.من آوادرها المهنية % 80إلى أن بعض الجامعات والمستشفيات في بغداد قد خسرت ما يقارب 

االطباء والمعلمون ل من المتخصصين في آافة المجاالت ومن بينهم قالعراق ما ال يقل عن أربعين بالمائة على األ

 TP52PT.2003ومهندسو المياه منذ عام 

 

الدخل لعائالتهن لتأمين آما حاولت العديد من النساء الهرب إلى دول مجاورة للحصول على عمل، 

االت متعددة لنساء يافعات لمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين حا وجدتوقد .  الموجودة في العراق
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من قبل تجار بأنهن يتعرضن لالستغالل ن إلى البلد هلو وصالتي تبين لدى وال،وعدن بوظائف في سوريا

 TP53PT.الجنس

 

 1967 وبروتوآول 1951ويعتبر تقديم المأوى لالجئين العراقيين التزاما دوليا قانونيا على موقعي ميثاق 

ن يقع العبء على الحكومات اإلقليمية فقط آالحكومة السورية  وال يتعين أTP54PT.ضع الالجئينوالمتعلق ب

ومن الضروري أن يلتزم المجتمع الدولي، والواليات المتحدة والمملكة المتحدة على وجه الخصوص، . واألردنية

لالجئين ون من انعدام االمن ومن العنف في العراق وفي تقديم المساعدة فر الذين يألولئكبمسؤولياته في تقديم المأوى 

 . الذين يبقون في المنطقة
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 مواجهة التحديات في تقديم المساعدات اإلنسانية. 2
 

ن وحكومات االئتالف ونظام األمم المتحدة على التنمية وإعادة يآان ترآيز الحكومة العراقية والمانح

ويقع على آافة تلك االطراف إلتزام . المرير للبقاءاالعمار وبناء المؤسسات السياسية، مغفلين صراع العديدين اليومي 

. ، للعمل على الدفاع عن عموم العراقيين المتضررين من الصراعالحكوماتأخالقي وسياسي،  والتزام قانوني على 

آل من منظمة أوآسفام  ولجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية في العراق، يمكن لكافة األطراف أن من وجهة نظر و

ورا أآبر مما يقومون به في الوقت الحاضر سواء في مناطق العنف الشديد أو األجزاء األهدأ في البالد والتي تلعب د

 . كثيرونلجأ إليها ال

 

  ، العديد من التحديات فيهأنه في الوقت الذي توجد، اإلنساني في العراق في المجال لين عاموتبين مرونة ال

وبفهم المعوقات الموجودة وفهم الطرق التي . الك وسائل لمساعدة المحتاجينهنفالتفكير االبداعي وحيث التصميم و

 تحسين االستجابة اإلنسانية في العراق واالستعداد يصبح من الممكنيمكن معالجة هذه المعوقات من خاللها، 

 . للمستقبل

 

 المساعدات اإلنسانيةوصول العنف ونقص 

 

 وهجمات القناصة والتفجيرات األنتحاريةى جانب الطريق لقد أصبحت السيارات المفخخة والتفجيرات عل

وتفيد .  في العديد من مدن العراقايوميواقعا والتعذيب والقتل الطائفي من السيارات المسرعة والخطف وإطالق النار 

تقارير بأن الميليشيات والعصابات االجرامية اصبحت نتخرط وتتواطأ مع قوات االمن العراقية بشكل 

التي ال يمكن ان توفرها اجهزة  لمجتمعات المحلية الحمايةلتوفر انها  بعض الميليشيات زعم   وتTP55PT.متزايد

دعما معاشيا، بما في ذلك المستلزمات بعض الميليشيات قدم ت آما TP56PT. التابعة للدولةتطبيق القانون

 TP57PT.األساسية

 

ئة تتأثر بشدة بالعنف وانكار حقوق الحتياجات الطارلإن قدرة المنظمات اإلنسانية على االستجابة بفعالية 

في القدرة قل األاألآثر انعداما لألمن وهي وتعتبر المناطق األآثر احتياجا . المدنيين في الحصول على المساعدات

2003 من موظفي المساعدات اإلنسانية في العراق منذ شهر أيار لعام 88وقد قتل ما ال يقل عن . الوصول إليهاعلى 

،TP58PTوظفو المنظمات غير الحكومية من أآثر الضحايا، بينما اختطف آخرون وأطلق سراحهم  في حين آان م

 TP59PT.ةضني مارببعد المرور بتج
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خالل بعض العمليات العسكرية، آانت القوات متعددة الجنسيات في العراق وقوات االمن العراقية تحاصر 

د العسكري المكثف في مناطق ترغب المنظمات إن الوجو.  منهااو الخروجاليها منطقة ما وال تسمح ألحد بالدخول 

آما تشكل نقاط .   الخطر الذي تواجهه فرق التوزيعمستوىغير الحكومية بالدخول إليها لتقديم المساعدة يمكن أن يزيد 

التفتيش وحظر التجوال وإغالق الطرق والتغييرات المفاجئة في الوصول إلى البلدات والمدن ألسباب امنية قيودا 

 . على قدرة المنظمات غير الحكومية في تقديم المساعدات اإلنسانيةآبيرة 

 

بمن في ذلك القوات متعددة الجنسيات وقوات االمن العراقية في العراق،  المسلحة وعاتوتقع على المج

 TP60PT.تيةت قانونية بعدم المساس بحياة المدنيين أوممتلكاتهم أو بناهم التحا التزام،والميليشيات المحلية والمتمردين

وإلى جانب األمم المتحدة ، تقع على الحكومات األجنبية والحكومة العراقية  مسؤولية إيجاد سبل لضمان تحقيق 

وعلى المستوى العملي، يمكن تسهيل خلق مساحات إنسانية من خالل التوصل . الظروف المناسبة إليصال المساعدات

ثة اإلنسانية، وخصوصا اسماح بإيصال المساعدات واإلغإلى اتفاقيات لوقف إطالق النار بين اطراف الصراع لل

 . قوافل المساعدات التابعة لنظام التوزيع العام وطلبات المستلزمات الطبية

 

وتعمل القوات متعددة الجنسيات في العراق بانتداب من  األمم المتحدة، والتي تلزمها بالعمل وفقا للقانون 

 غير ان TP61PT. االنسانيةلمادية للسكان ولتسهيل الحصول على المساعداتالدولي للمشارآة في تقديم المساعدات ا

 وال ينظر إليها آطرف محايد في ين العراقيقبل بشكل آبير من ال تلقى قبوالالقوات متعددة الجنسيات في العراق 

 الوسائل المدنية فيجب أال تكون هناك مساهمة لهذه القوات في الجهود اإلنسانية إال آخيار أخير عند انعدام. الصراع

 الدفاع العسكري والمدني في الحاالت الطارئة قدراتلتلبية االحتياجات الطارئة ووفقا للمبادئ الدولية في استخدام 

بين األطراف العسكرية، الذين يقدمون مساعدات  ، يجب عدم الخلط  االنسانيةوإذا ما حصلت هذه الجهود. والمعقدة

وقد افادت آل . ين يقدمون المساعدات اإلنسانية استنادا إلى مبادئ الحيادية واالستقاللية الذغاثةموظفي اإلبين ، ومادية

 بهذا التمييز، االمر الذي قوم ال ت المحليةات غير الحكومية المحلية وتلك الدولية بان بعض المجتمعاتممن المنظ

 TP62PT.يعرض العاملين في مجال العمل اإلنساني للخطر

 

 

وديانة    أ، االصول الطائفية  يعود معظمها الى مات غير الحكومية واألمم المتحدة مشاآل متزايدة وتواجه المنظ          

وفي بعض االحيان ال يمكن الوثوق إال بأشخاص محليين من  . وجنسية األشخاص الذين يحضرون المساعدات  أ

 .المنطقة للقيام بذلك 

 

 استجابة الحكومة العراقية        
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 وليةتحمل المسؤ           

 اليوم فإن الحكومة الوطنية غير قادرة على ان تظهر أن  حتىلم يحقق قادة العراق الوحدة الوطنية بعد و

 فالحكومة العراقية تعمل في TP63PT.لديها هيكلية وزارية فاعلة او انها قادرة على الحكم في العديد من المناطق

قطعت أوصال المحافظات والمكاتب الحكومية عن ظروف أمنية مشددة حيث الحرآة مقيدة بشدة وحرآات التمرد قد 

والمسؤولون الحكوميون منشغلون بشكل .  مفهوم أن المخاوف األمنية تطغى على بقية األولويات. بعضها البعض

 .  لالغتياالت وحاالت االختطافة المتزايداألعدادمتزايد ومبرر بأمن أسرهم في ظل 

 

آبيرة من المسؤولين وفقدان الموظفين الذين يغادرون العراق  ظهور اعداد ثلممن العوامل و يجعل مزيج 

 بما في ذلك االستجابة قضية في أية الوصول الى رأي موحدمن الصعب آل ذلك يجعل  , الحكومةداخلات نشقاقواال

ما   آTP64PT.ن السلطات العراقية قد اعترفت مؤخرا فقط بأن هنالك أزمة إنسانية فعالأ مما ال يخدم هناو. اإلنسانية

  2006 ففي عام TP65PT.ان العراق في قبضة التدهور االقتصادي والتعثر في عملية إعادة االعمار والفساد الكبير

 عالميا، مما يجعلها أسوأ حاال من 160 العراق في المرتبة رقم  ، الدولية لمفهوم الفسادالشفافية مؤشر منظمة صنف 

 TP66PT.جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان

 

يد المواطنين بالغذاء وتزاالولى و الرئيسية عن مسؤولة الالحكومة العراقية تبقى  المشاآل وشدتها ورغم تلك

لذلك يتعين . والخدمات األساسية بما في ذلك اإلسكان والرعاية الصحية والمياه والصرف الحي والكهرباء والتعليم

 . ان بشكل حياديعليها أن تلعب دورا رياديا في تقديم الخدمات األساسية إلى السك

 

بذل ، يتعين على الحكومة العراقية من الغذائياألوجود اربعة ماليين عراقي يعانون من انعدام وفي ظل 

 يعتمد عليه العديد من العراقيين منذ ذيجهود متجددة في تحسين وتوسيع عمل نظام التوزيع العام للسلع الرئيسية وال

وآما توصي المنظمة الدولية . أساسية للفقراء والمعرضين لألخطاراوائل التسعينيات والذي يشكل شبكة أمان 

لالجئين، فإن على الحكومة تأسيس نظام مؤقت لبطاقات الحصص التموينية الموزعة عن طريق نظام التوزيع العام 

في حتى يتمكنوا من تلقي سالتهم من البضائع بعيدا عن المضامين الحساسة سياسيا إلقامتهم الدائمة أو حقهم 

 .التصويت

 

هناك اولوية اخرى أمام وزارة العمل والشؤون االجتماعية وهي تحقيق زيادة آبيرة في وآما ذآرنا سابقا، ف

لراتب ا قترب من متوسط دوالر أمريكي لألسر التي تعيلها األرامل بحيث ت100الشهرية البالغة المخصصات 

تعرض تي تالالسكان  فئاتق المستفيدين ليشمل توسيع نطااضافة الى  ، دوالر امريكي200الشهري البالغ 

فإن ذلك  األرقام الواردة في هذا التقرير باستخدام و.  آالذين يعانون من انعدام األمن الغذائي و النازحين،لإلستهداف

استنادا ( ماليين شخص ة أي ما يعادل ست-  دوالر أمريكي لما يقارب مليون أسرة200  بقدريعني أن راتبا شهريا ي
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 2,4 مليون دوالر أمريكي شهريا أو 200قد يكلف  - )TP67PTمتوسط عدد أفراد العائلة هو ستة أشخاصأن إلى 

 .مليار سنويا

 

فعلى الحكومة أن تتبع نظام . تقديم الخدمات األساسيةمستوى  إحدى وسائل تحسينالالمرآزية تعد و

 . وزيع الحصص التموينية والمستلزمات الطبيةإيصال الخدمات إلى الشعب بما في ذلك تازاء مسئوليات الالمرآزية 

العنف وانعدام االمن، فقد أصبحت متطلبات الموافقة والتوثيق من العاصمة تعني ان بغداد في قلب ومع وجود 

في الوقت الحاضر يجب ان ترسل المعونات ف. اليهاالمساعدات ستستغرق وقتا أطول للوصول إلى المحتاجين 

 قبل توزيعها تهاجودضمان العراق إلى بغداد أوال حيث تحفظ في سبعة مخازن ضخمة للتأآد من اإلنسانية القادمة إلى 

لي أصبح هناك مخزون ضخم من الغذاء والمستلزمات الطبية التي ال توزع على اوبالت. على بقية أرجاء البالد

العنف المستمر، خالل رر لضل المخازن حدانه في حال تعرض أأيضا وهذا يعني . العرضة لالستهدافمجتمعات ال

وي مستلزمات طبية، فلن تكون هناك إمدادات احتياطية في مكان تحيي ذآما حصل مؤخرا عندما احترق المخزن ال

 .  البالدمنآخر 

 

يمكن معالجة هذه المشكلة بتفويض السلطات المحلية بفحص االمدادات الطارئة وتوزيعها على محافظاتها، و

آما يتعين إعطاء المحافظين المحليين .   أآثر شموال في تخزين اإلمدادات في أرجاء العراقباالضافة إلى اتباع نظام

 . يذ هذه المهامة لتنفالزمين عن تلك المهام األموال اللالمسؤو

 

أما الوزارات التي تلعب أدوارا رئيسية محددة فتشمل وزارة التجارة ، وهي المسؤولة عن نظام التوزيع 

زارة العمل والشؤون االجتماعية، وهي المسؤولة عن دفع رواتب الضمان االجتماعي، ووزارة والعام، والغذائي 

ويتعين تخصيص األموال الضرورية لتلك الوزارات لتمكينها من إيصال . الهجرة والمهجرين، ووزارة الصحة

سانية، بحيث يشتمل الفريق ويمكن المساعدة في التنسيق بتشكيل فريق وزاري يتعامل مع االحتياجات اإلن. المساعدات

 . المالية و الداخليةتيعلى وزار

 

وال يمكن للحكومة العراقية أن تقوم بذلك لوحدها بدون دعم من الحكومات الدولية ذات القدرة والنفوذ في 

ة  الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة، أن تدعم وزارات الحكوما فيهافعلى تلك الحكومات، بم. العراق

وقد يبدأ ذلك بمساعدة وزارة التجارة . العراقية بتقديم الدعم الفني لضمان تقديم الحكومة الخدمات األساسية لشعبها

 TP68PT.العراقية على إصالح نظام التوزيع العام لديها

 

 األموال المتوفرة      
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 بأمكان. لمعونة اإلنسانيةلدى الحكومة العراقية أموال متوفرة يمكنها استخدامها في المساعدة على  إيصال ا

 إضافة إلى األموال التي يلتزم بها المانحون والتي لم تنفق أبدا ان تحصل على األموال من عائدات النفطالحكومة 

فتقول التقديرات . مشاريع ألسباب أمنيةالبعض  إلغاء  الى، ويرجع السبب الرئيسي في ذلكحسب ماتم التخطيط له 

 TP69PT. مليار دوالر أمريكي لم يصرف لعدم القدرة على تنفيذ المشاريع المخطط لها26 أن ما قيمته 2006لعام 

ففي الوقت الذي تكون فيه مشاريع عملية إعادة اإلعمار في غاية األهمية لتطور العراق، في ضوء األزمة اإلنسانية 

في ذلك إصالح نظام التوزيع بما . الحالية، يتعين إعادة تخصيص األموال غير المصروفة لتلبية االحتياجات العاجلة

 . ستهدافالعام وزيادة رواتب الضمان االجتماعي للمجموعات األآثر عرضة لال

 

الصندوق الدولي ألعادة إعمار العراق : وهنالك حاليا آليتان للتمويل موجهتان نحو إعادة اإلعمار في العراق

. ل محل الصندوق الدولي ألعادة إعمار العراقيحل، 2007والعهد الدولي للعراق، والذي أطلق في شهر أيار لعام 

وفي مؤتمر عقد مؤخرا للمفوضية السامية لألمم المتحدة . وليست هنالك أية تسهيالت لتمويل المساعدات اإلنسانية

 مليون دوالر 25لشؤون الالجئين عن وضع الالجئين العراقيين، وعدت الحكومة العراقية بتنفيذ مشروع آلفته 

ففي الوقت الذي تعتبر هذه الخطوة بداية جيدة وواعدة، شريطة أن .  وا إلى الخارجفر ممن واطنيهالدعم مأمريكي 

  تذهب تلك االموال إلى أآثر الناس حاجة، تبرز الحاجة إلى التزامات مشابهة لتلبية احتياجات العراقيين الذين بقوا

 . داخل البالد

 

 اإلطار القانوني للمجتمع المدني

لمنظمات غير الحكومية، وعلى وجه الخصوص المنظمات غير الحكومية العراقية، تحديات تواجه آافة ا

وآانت هنالك محاوالت من .  على إيصال المساعدات اإلنسانية بسبب مشاآل متعلقة بالتشريعاتتها قدرفيإضافية 

تبرت محاوالت عي والتي اظمات المجتمع المدننقبل سلطة اإلئتالف المؤقتة والحكومة العراقية لسن قانون يحكم م

وتعمل بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدات في . مقيدة ورفضتها المنظمات غير الحكومية والبرلمان العراقي آذلك

العراق ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع على مجموعة من مسودات القوانين مع لجنة المجتمع المدني في 

سودة، والتي قبلتها المنظمات غير الحكومية على العموم، قد تم تقديمها لكن البرلمان وآانت آخر م. الحكومة العراقية

فمن دون هذا اإلطار القانوني، تفيد لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية في العراق أن عدم . لم يبت فيها إلى اآلن

 : قدرة المنظمات غير الحكومية على العمل مقيدة باألشكال التالية

 م المانحين ومنظمات تقديم المنح أن يتم تسجيل المنظمات غير الحكومية قبليطلب معظ •

قوانين تسجيل مؤقتة  وهناك . الموافقة على دخولها في أية اتفاقية تمويل

للمنظمات غير الحكومية العاملة في العراق ولكن هذه القوانين ال تتمتع باطار 

مما يجعل من الصعب  قانوني داعم، وتظل عرضة للتغييرات بشكل مستمر ،

 . المانحينوشروط تلبية متطلبات 
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o  العمل ضمن اإلطار القانوني مهم جدا للطريقة التي ينظر بها اآلخرون إلى المنظمات

فمن الضروري جدا في ظل السياق العراقي من العنف وعدم األمن ، و. غير الحكومية

هم ميزن قبل اآلخرين وي به ما ومعترفواضحاأن يكون الوضع القانوني لتلك المنظمات 

وحتى تكون . عن المتعاقدين الشخصيين أو عن المنظمات المرتبطة بحكومة اإلئتالف

 .  حقوقها في القانونحفظشرعيتها آاملة، تحتاج المنظمات غير الحكومية إلى 

 

المنظمات غير الحكومية الشرعية، لتحديد هوية  آلية وفير الذي يكون من الضروري تتفي الوقو

 وتحترم استقاللية ، الثقة بين هذه المنظمات والحكومةيتم من خاللها بناءالمهم أيضا القيام بذلك بطريقة من 

 الذين مثل هذه الثقة مفقودة في الوقت الحالي في ظل ازدياد عدد موظفي اإلغاثة اإلنسانية. هذه المنظمات

أن يساء استخدام قواعد بياناتها التي من أصبحت آافة المنظمات غير الحكومية تخشى بشكل متزايد  ، وقتلوا

ة، آتلك الحالية بين االمم المتحدة امل ويتعين وجود عملية تشريع شTP70PT.تجمعها الحكومة العراقية

 . تعمل على ترسيخ تلك الثقة والبرلمان العراقي،

 

 

 االستجابة غير الحكومية
 المنظمات غير الحكومية في العراق وجود

 
 باستثناء المنطقة الكردية 2003في العراق قبل عام الوطنية نظمات غير حكومية م قلة من الآانت هناك

 ألف منظمة من منظمات المجتمع 11 أصبح هناك ما يزيد عن 2006وبحلول تموز من عام . المستقلة في الشمال

 قررت 2006وبحلول تشرين األول من عام .  وذلك وفقا لتقديرات وزارة المجتمع المدنيTP71PTالمدني،

 بسيطا منها لديه إمكانية أو برامج ًا ولعل جزءTP72PT. من هذه المنظمات مسجلة وشرعية2775لوزارة بأن ا

 المعلومات الدقيقة عن لديهاتقديم المساعدات الطارئة، إال انها تظل تسعى لتلبية احتياجات الشعب العراقي و

 .  المناطقبعض القدرة على الوصول إلى تلكلديها المناطق المحلية واحتياجاتها و

 

جمعية  قامت الدآتورة الصيدالنية رشاد زيدان بانشاء 2003لعراق في عام لوبعد الغزو األمريكي 

فهي . لمرأة العراقية استجابة لحاجات النساء اللواتي يعملن للحفاظ على تماسك عائالتهن ومجتمعاتهنل المعرفة

آما . ارد المالية والوظيفية والطبية والتعليميةوالممصممة على تخفيف معاناة النساء العراقيات من خالل تقديم 

القروض المالية وتعليم األطفال في المدارس ودورات للنساء في وتقدم المؤسسة الخدمات الصحية األساسية 

 300وتوظف المنظمة حاليا سبعين شخصا ولديها . تطوير مهارات القراءة والكتابة والمهارات القابلة للتسويق

 .يع أرجاء العراقمتطوع في جم
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 TP73PTللسالمالوردية نساء رة فالش: المصدر

 

  األصليهاوقد انخفض عدد المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في العراق إلى أقل من ثلث عدد

يعملون في داخل البلد أو يقومون بدعم مازالوا  غير أن ثمانين منهم TP74PT.2003عام بشهر تموز  مقارنة 

ن فيهم أعضاء لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية في العراق، ولخمسة واربعين منهم الشرآاء المحليين بم

الدولية  وفي الوقت الذي تعتمد المنظمات غير الحكومية TP75PT.برامج أو إمكانيات لتقديم المساعدات الطارئة

 من الموظفين ادبشكل آبير على الموظفين المحليين في القيام بالعمل في وسط وجنوب العراق،  فإن هنالك عد

المغتربين والموجودين في أرجاء العراق آافة وخصوصا في المنظمات غير الحكومية في إقليم آردستان العراق 

 .  وما قبل ذلك2003 الخبرة منذ عام وافي الشمال ممن اآتسب

 TP76PT. موظف في آل من العراق واألردن400وللحرآة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر 

. من غير العراقيين في بغداد، ال تزال الفرق تزور بغداد بشكل منتظمدائم رغم من عدم وجود طاقم وعلى ال

آما تدير وفودا . ريبيل طفالحرآة لديها مكاتب في دهوك والسليمانية والنجف ومكتبين إضافيين في الربيعة و

الهالل األحمر في إدارة وتوسيع وتستمر الحرآة الدولية للصليب األحمر و. فرعية في آل من إربيل والبصرة

 والبنية التحتية للمرافق الطبية وتزويدها بالمستلزمات الطبية والجراحية صحة العامةال عملها في تحسين المياه و

 موظف و 1500لدى جمعية الهالل األحمر العراقية ما يزيد عن . من خالل الموظفين المحليين والمتطوعين

 . راق وهم يغطون البلد بأآملها متطوع يعملون داخل الع9000

 

 وتقوم آل من الحرآة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر و جمعية الهالل األحمر العراقية معا 

وآان ما يصل .  لستين ألف شخص بمن فيهم العائالت النازحة ومن يستضيفهمةبتقديم المساعدات الطارئة الشهري

الطارئة مشاريع اللنازحة قد حصلوا على إمداداتهم من الماء من خالل  ألف شخص بمن فيهم العائالت ا83إلى 

 وا  وفي االجمال فإن ما يزيد عن أربعة ماليين شخص استفاد.المياه والصحة العامة الطارئةللحرآة في مجاالت 

ا  وقد أفادت الحرآة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر بأنهTP77PT.من مشاريع المياه والصحة العامة

 طلبت الحرآة 2007وفي شهر أيار لعام . قادرة على توسيع عملياتها لتلبية االحتياجات المتزايدة للشعب العراقي

 .  مليون دوالر أمريكي إضافي ليكون هذا العمل ممكنا29من المانحين 

 

مر للعراق خالل  االسالمية العالمية في الغرب مفيدة أيضا في تقديم الدعم المستية آما آانت الجمعيات الخير

حيث يتم تقديم الدعم المادي والفني من قبل منظمات مثل اإلغاثة . 2003سنوات العقوبات المفروضة وبعد حرب عام 

دورا أخرى آما تلعب منظمات إقليمية . االسالمية وإغاثة المسلمين، مع الترآيز على البرامج اإلنسانية ورعاية األيتام

فجمعية الهالل األحمر القطرية تواصل دعمها للمنظمات غير الحكومية الوطنية . نسانيةهاما في االستجابة لألزمة اإل

  ايضا أما مجلس إغاثة الالجئين العراقيين، والموجود في طهران، قيقدم. في العراق وجمعية الهالل األحمر العراقية
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 الصحية األساسية واألغطية والغذاء وتقدم مؤسسة الخميني، وهي جمعية خيرية إسالمية، المواد. المساعدة لالجئين

 . إلى النازحين في جنوب البالد

 

وهناك أحزاب سياسية آبيرة آالمجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق وحزب الدعوة االسالمية 

ة والتحالف الصدري وتحالف الديمقراطيين المستقلين والحزب االسالمي العراقي، جميعها لديها شبكات اجتماعية قوي

وتساهم األحزاب األصغر مثل الحرآة الدستورية . تسعى جاهدة لتلبية االحتياجات األساسية من غذاء ورعاية صحية

وغالبا ما توزع المساعدات . الملكية والتحالف الهاشمي العراقي في التمويل لتقديم الخدمات األساسية لمناطق دوائرها

 نساء العالميةوقد نشرت منظمة نساء من اجل . أحزاب سياسية آالمساجد والتي تدعمها دينيةعن طريق مؤسسات 

 ان عددا متزايدا من المواطنين قد أصبح معتمدا على والتي أظهرت 2005 في شهر آانون الثاني لعام احصائية

 TP78PT.الخيرية الدينيةعمال األ

 

 التكيف مع انعدام األمن

 

تطويع سبل عملها وفقا للبيئة غير ب في العراق هليةقامت بعض المنظمات غير الحكومية الدولية منها واأل

تحديد واستخدام شبكات االتصال المحلية لتقصي الوضع االمني، : وتشتمل هذه االستراتيجيات على ما يلي. اآلمنة

الـتأآد من أن الطاقم الذي يعمل في منطقة حساسة اضافة الى قيود الوصول إلى مكان ما وتغيير الخطط وفقا لذلك، 

 العمل في ظروف غير على التأقلم علىاص ينتمي إلى خلفيات دينية أوثقافية أو جغرافية مالئمة ولديه الخبرة بشكل خ

آالعمل باستخدام سيارات غير دالة على هويتهم وتغيير مسارات الطرق  ( و تجنب لفت االنظار اثناء العملآمنة، 

بتوخي تلك األساليب تكون ). اتوجودآميات الم يد عدد وتحدمراعاة وعدم استخدام المكاتب الثابتة بقدر االمكان، و

 . في العراقاالنسانية برامج األمم المتحدة وغيرها من البرامج لذ األساسي المنِفهي المنظمات غير الحكومية 

 

بعض موظفيها الدوليين بتغيير مع آما قامت بعض المنظمات غير الحكومية الدولية التي بقيت في العراق 

، وال يدخلون تلك المناطق إال ألغراض التقييم السريع المناطق التي تتتميز بالصراع الشديداعدها بعيدا عن قوأماآن 

 قام البعض بتغيير مواقع عملهم إلى المناطق المستقرة نسبيا في الشمال وتولوا عملية و. أو إليصال المساعدات

 إلى واضح اجة الطارئة إلى ذلك، ولكن من غير ال الحتظهرتوصيل الخدمات إلى مناطق أخرى في العراق  عندما 

 . متى يمكن أن يستمروا على هذا الوضع في ظل انتشار العنف في مناطق آانت من األجزاء اآلمنة في البالد

 

ويعمل لدى معظم المنظمات غير الحكومية الدولية موظفون عراقيون يديرون برامج هذه المنظمات في 

يتم   أو - وعادة ما تكون األردن بصفتها دولة مجاورة -ارة واتخاذ القرار من دولة أخرى الداخل بحيث يتم دعم اإلد

وفي الحالة األولى قد يتمتع الموظفون داخل العراق . تمويل وتقديم المشورة لمنظمات عراقية غيرحكومية مستقلة

إدارة البرامج  عن "غير آمنة ب وتعرف طرق العمل في ظروف .  باستقاللية عالية أو يتدبروا أمورهم بحرص شديد
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فإن اإلدارة عن بعد ليست الطريقة االمثل، "وآما ذآرت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ، ." بعد

ولكن أين هو البديل لذلك؟ فهذا هو أفضل الحلول القائمة طالما لدينا ما يكفي من المؤشرات ويمكننا أن نرى أثر ما 

 "TP79PT.نقوم به

 

 

 

 بسب الهجمات التي استهدفت منظمات 2004غادرت منظمة أطباء بال حدود العراق في تشرين الثاني لعام 

وفي واحدة .  المستلزمات األساسية للمرافق الطبية عمان في األردن مقدمًامنويعمل برنامج الوآالة . اإلغاثة الدولية

ن العمليات الجراحية السريعة  في الفترة ما بين شهري  عملية م2882جراء إمن المستشفيات التي تدعمها المنظمة تم 

 . وما يزيد عن نصفها ناتجة عن العنف  بحيث آان ثلثي الحاالت طارئة2006تشرين الثاني وآانون األول لعام 

 

 TP80PT Bمنظمة أطباء بال حدود: المصدر

 

رة الحرب واصلت  ألسباب إنسانية، ولكن خالل وبعد فت2003عارضت منظمة أوآسفام غزو العراق عام 

المنظمة عملها في بغداد وفي جنوب العراق وعلى الحدود بتقديم االغاثة اإلنسانية وإعادة تأهيل امدادت المياه ونظم 

أوآسفام   نقلت 2003وفي أواخر عام .  الالحقةتوفير الصحة العامة التي دمرت أثناء الحرب وخالل فترة االضطراب

 األمنية إال أنها استمرت في تمويل ونصح المنظمات غير الحكومية العراقية منها بسبب المخاوفمن العراق موظفيها 

وآما هو الحال لدى . ها في عمان ، من خالل العمل من مرآزوالدولية والتي لديها موظفون عاملون في داخل العراق 

 حيث ،تشبيك في عمان األردن دور جمع المعلومات والفيمنظمة اوآسفام مكتب لعب يآافة الوآاالت األخرى، 

 . تتواجد مراآز للعديد من المنظمات غير الحكومية والمانحين ووآاالت األمم المتحدة

 

االستمرار في إدارة من تدعمها منظمة أوآسفام )  هويتها ألسباب أمنية تحجب(كنت منظمة غير حكومية تم

ونظام الصحة والرعاية الصحية على الرغم من  لتقديم اإلغاثة في مجال توفير المياه 2004مشروع في الفلوجة لعام 

 دظمة غير الحكومية بتوزيع األدوية والمعدات الطبية على واحنوقامت تلك الم. احتدام القتال في المدينة في تلك الفترة

 بنصب خزانات المياه والمضخات ت، آما قام وما حولها للرعاية الصحية العامة في مدينة الفلوجةاوعشرين مرآز

 . لك المراآزفي ت

 

، قامت تلك المنظمة بتقديم امكانيات أآبر في توفير المياه ونظام الصحة العامة 2004وبعد القتال في عام 

وقد سمحت المرونة في تصميم المشروع بإضافة . لإلحتياجات المستقبليةالالزمة لها في المرافق الصحية وقطع غيار 

 ظل الصراع يوآان ذلك ضروريا ف. انية إلى المراآز العشرين األصليةلرعاية الصحية العامة في مدينة الحبلمرآز 

 .  والمتطلبات المتوقعة فيما يخص خدمات المرآز2004الوشيك في الفلوجة في شهر تشرين األول من عام 
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ي  والمنتدى اإليطال في الرقابة من محافظة األنبارمنظمة الدولية  للهجرةلل  شريكوتشير األرقام التي قدمها

 ألفا، مما رفع مجموع 24وصلوا إلى الحبانية خالل األزمة آان قد بلغ الذين أن عدد النازحين في الداخل الى للتكافل 

األشخاص المستفيدين من خدمات مراآز الرعاية الصحية العامة التي يقدمها هذا البرنامج إلى ما يزيد عن نصف 

 . شخصمليون 

 

 استجابة المانحين الدوليين 
 

 اعدات الدوليةالمس

 

 الواليات المتحدة االمريكية بقيادة TP81PT،لم يأخذ إئتالف الحكومات التي أرسلت قواتها إلى العراق

 بعين االعتبار االحتياجات الطارئة التي تنتج عن تدهور ،والمملكة المتحدة وتلك التي شكلت سلطة اإلئتالف المؤقتة

 آانت تأمل التدهور الحالي في العنف وانعدام األمن، بعد أن هذاف ولم تتوقع حكومات اإلئتال. مرور الوقتمع االمن 

الستعداد للطوارئ ل تهمونتيجة لذلك آانت خط. بحصول انتقال سلمي إلى مرحلة الديمقراطية واالستقرار في العراق

ي آانت في معظمها  والت،المانحة وقد ربطت الحكومات الغربية. غير آافية للتعامل مع االحتياجات األساسية المتزايدة

 ) 1انظر إلى الجدول رقم . (جزءا من اإلئتالف، مساهماتها عموما بجهود اإلعمار ونشاطات التنمية

 

وقد ازداد حجم التمويل ألغراض التنمية واإلعمار في العراق والمقدم من مانحي لجنة المساعدة اإلنمائية 

 مليون 948و  يارملعشرين  ليصل إلى ما قيمته 2005م عاو  2003 يعامما بين  %  992اإلثنين والعشرين بنسبة 

خالل نفس الفترة ليصل إلى  %  47 ة، في حين انخفض حجم تمويل المساعدات اإلنسانية بنسبيامريك دوالر

شهري أيار وحزيران من في  وتظهر نتائج دراسة أجرتها منظمة أوآسفام TP82PT. مليون دوالر أمريكي453,43

مليون 95ة المساعدة اإلنمائية  بأن تمويل المساعدات اإلنسانية انخفض بشكل مخيف إلى  مانحي لجن حول2007عام 

 الكلي لهذه المساعدة غير آامل المجموع أن . ضح في الحاجة إليهاا رغم االزدياد الو2006 في عام دوالر أمريكي

 غير أن ثمانية TP83PT.م البيانات من مانحي لجنة المساعدة اإلنمائية آانوا مستعدين لتقدي22من أصل فقط  19ألن 

ة تسع هم من ضمن المانحين ال2005 ألغراض المساعدة اإلنسانية في العراق لعام األوائل العشرة مانحينالمن أصل 

هي المملكة المتحدة بما من المساعدات وآات الدول التي قدمت الحجم األآبر . اتعشر الذين استجابوا بتقديم المساعد

 مليون دوالر أمريكي للمساعدات اإلنمائية،  وآذلك 162,9ر أمريكي للمساعدات اإلنسانية و  مليون دوال9,5قيمته 

 مليون دوالر 17,826 مليون دوالر أمريكي للمساعدات اإلنسانية و 43,1الواليات المتحدة األمريكية بما قيمته 

كاملة ألسماء مانحي لجنة  أدناه يحتوي على القائمة ال2 والجدول رقم TP84PT.أمريكي للمساعدات اإلنمائية
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 2006 و 2003المساعدات االنمائية والتزاماتهم بالتمويل للمساعدات اإلنسانية الطارئة في العراق ما بين العامين 

 .  مانحين في آل سنةةواألرقام الموجودة بالخط العريض تمثل أآبر عشر

 

 

 

 

 

 

مائية الرسمية المقدمة للعراق من مانحي المساعدات اإلنسانية الطارئة والمساعدات االن: 1جدول رقم 

 TP85PT)مليون دوالر أمريكي: الوحدة) (2006 -2003(لجنة المساعدات االنمائية 
 

 

 2003 2004 2005 2006 السنة

المساعدات اإلنسانية الطارئة من 

 مانحي لجنة المساعدات االنمائية

95 453,43 875,09 862,48 

المساعدات ألغراض انمائية فقط 

المساعدات اإلنمائية الرسمية (

 )باستثناء اإلنسانية منها

18,010,1 20,948,6 3,518,73 1,232,50 

 

 

2003(المساعدات اإلنسانية الطارئة المقدمة للعراق من مانحي لجنة المساعدات االنمائية : 2جدول رقم 

 TP86PTحسب الدولة) مليون دوالر أمريكي: الوحدة) (2006 -
 

2006 2005 2004 2003  
TP87PTاستراليا 28.56 4.39 0.01 1.68

 النمسا 3.47 1.97 0.9 0.1
 بلجيكا 4.21 2.02 0 0
TP88PTآندا 28,78 0 0 0

 4.11 الدنمارك 0 0.49 2.69

 فنلندا 4.21 2.63 0.53 0
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 فرنسا 9.41 0.93 2.99 0

 27,53 ألمانيا 1.65 1.45 0

 غير معلوم اليونان 3.4 2.67 1.99
 داإيرلن 5.09 1.24 0.1 1.8

 9.06 16.5 إيطاليا 2.94 0.28

 غير معلوم اليابان 624.91 251.76 0
 4.18 لوآسمبورغ 0 0 0.13

 هولندا 70.87 27.34 21.81 2.3
 نيوزيالندا 5.97 1.39 2.26 0

 النرويج 51.19 9.66 12.31 11.01
 14.53 غير معلوم البرتغال 2.83 0.04

 TP89PT12.15اسبانيا 9.5 3.06 4.00

 السويد 11.8 5.56 2.95 1.58
 سويسرا 5.18 1.45 1.11 0.57

 المملكة المتحدة 166.13 46.84 19.87 9.5
 الواليات المتحدة 417.37 107.46 123.08 43.1

  

 ظهرت إشارات من مخصصات التمويل 2006وبعد التراجع الكبير في تقديم المساعدات اإلنسانية في عام 

االمم المتحدة لخدمة تتبع المسار المالي، تفيد بأن المانحين قد يعيدون الترآيز اآلن  دونت في سجل، والتي 2007لعام 

 140,6إلى ماقيمته موال الملتزم بها واالموعود بتقديمها، ألويصل المبلغ، بما في ذلك ا. على االحتياجات اإلنسانية

اتباع األساليب المرنة ب وبة ، مصح ويجب أن تتحول الوعود إلى منح ملتزم بدفعهاTP90PT.مليون دوالر امريكي

 . للتمويل

 

 

 المزيد من التمويل المرنو المزيد 

 

 حول المنظمات غير الحكومية المحلية منها 2007وفقا لدراسة أجرتها منظمة أوآسفام في نيسان لعام 

  ادت سبلمن تلك المنظمات قادرة على توسيع نشاطها  اإلنساني إذا ما ز % 80والدولية، تبين أن ما يزيد عن 

 بأنه قام بتقييم 2007أفاد أحد شرآاء منظمة أوآسفام في آذار لعام على سببيل المثال و. الحصول على األموال
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وألن . التوزيــعللمستلزمات الطبية في عدد من المحافظات العراقية ولكن لقلة االموال لم يستطع الشريك توسيع نطاق 

وقامت مؤخرا آل .  ةظ السالمة فإن تكلفة عمليات التوزيع تلك ستكون باهالقيود االمنية تفرض اتباع عدد من قواعد

 في ةمن اللجنة الدولية للصليب األحمر وجمعية الهالل األحمر العراقية  بإطالق المناشدات لتنفيذ برامجها األساسي

 .  بعدالعراق والتي لم يتم تمويلها بالكامل

 

حدة إمكانية تمويل العمل اإلنساني في العراق خصوصا إذا  األمم المتمنظماتولم يقدر المانحون وال 

 التي تختلف عن األشكال التقليدية المتمثلة في التوصيل والمتابعة العمليات داخل العراقوجدت رغبة اآبر في دعم ما

ه  بحيث تلبي والتقييم، والتي قد تكون أآثر آلفة لكنها تقدم ضمانات منطقية أآثر بانفاق المال في األوجه المخصصة ل

واألشكال غير التقليدية في إيصال المساعدات مذآورة في الجزء المتعلق . تلك الضمانات الحد األدنى من المتطلبات

وتشتمل عمليات المتابعة والتقييم في العراق موظفي المنظمات غير . باستجابة المنظمات غير الحكومية أعاله

جات مباشرة من القادة المحليين ومن امن يجمع المعلومات عن مدى االحتيالحكومية أو المستشارين الموظفين محليا م

وزارات في الين والمجموعات الموجودة في آل مجتمع، ومن ممثلي يغير الرسمية حول السكان المحلالمسوحات 

ن قبل  مجموعة من المؤشرات ميتم تعريفآما تستخدم سبل التقييم السريعة بحيث . حال تواجدهم في منطقة معينة

 TP91PT.المنظمات غيرالحكومية استنادا إلى أحكام نوعية

 

بدرجة أو ألنها ليست مرنة " عن بعد"في تمويل برامج يتم إدارتها   يتردد بعض المانحينعلى سبيل المثالف

 ألن دهشةمثير للوهذا االفتقار إلى الوعي . مع التغيرات الحاصلة في التنفيذ والتي قد تتطلبها االعتبارات األمنيةآافية 

آان في األصل من أحد األساليب المتبعة عند المنظمات اإلنسانية لعدة سنوات " إدارة البرامج عن بعد"ما يوصف ب

 . خرىاألفي مناطق مثل أنغوال وجنوب السودان وأوغندا والشيشان ودارفور وغزة وبعض المناطق 

 

ظفون من الحرآة الدولية للصليب وحسب أبحاث أخيرة أجراها مرآز فينشتاين الدولي، فقد تسبب مو

األحمر والهالل األحمر ووآاالت لألمم المتحدة ولجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية في العراق وآذلك المنظمات 

 نقص المرونة والوصول إلى أموال المانحين، األمر الذي يعتبر درجةغير الحكومية الدولية منها والمحلية في رفع 

وتلحظ المنظمات غير الحكومية العاملة في العراق وذات سجل في . سانية الحالية والمخطط لهاتهديدا للبرامج اإلن

 إغالق بعض تلك المنظمات حتى مع تزايد حجم يتسبب فتالعمل هناك وجود العيوب الكبيرة والتي 

 TP92PT.االحتياجات

 

حمر العراقية سبال رغم مخاوف بعض المانحين، فقد وجدت المنظمات غير الحكومية وجمعية الهالل األ

 غير رسمي مع وسائل مسحويجري ذلك بشكل أساسي من خالل . تابعة السكان العرضة لالستهدافمللتقييم السريع و

وهنالك طرق .  في المقام األولامعها عالقات جيدة لتثبيت وجودهالمنظمات القادة المحليين والمجتمعات التي شكلت 

وقد اعتمد أحد أعضاء لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية وأحد شرآاء . ع تنفيذ المشروللتحقق منناجحة أخرى 
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 عقد تبلغ ةوهم أشخاص مستخدمون لفتر(لمعارف الشخصية في العديد من مواقع المشروع امنظمة أوآسفام  على 

نتفعين من وقد اشتمل ذلك على دراسات حول األشخاص الم. لمتابعة وتقييم وتقدير أثر تلك المشاريع) ثالثة أشهر

 .المشاريع وفحص لمجموعة من المؤشرات المتفق عليها قبل وبعد تنفيذ المشروع

 

 منها ةنسبة للعديد من المنظمات غير الحكومية العراقيل التمويل باتعرقل توفرومن األمور األخرى التي قد 

وفي . لها وتعرض أمنها للخطر من استقالللمصادر قد تق تها في عدم قبول األموال التي تأتي منسسياهو والدولية 

 أن تراها المجتمعات المحلية أو الجماعات المسلحة  علىنظمات اإلنسانية أن تحرصمعلى الف ،حاالت الصراع

 .  وحتى تتمكن من الوصول إلى األشخاص المحتاجين بحد ذاتها،حتى ال تصبح هدفا. آأطراف حيادية وغير منحازة

 

 واذا ما قامت حكومة بتغيير .هناك أوآسفام التمويل من دول لديها قوات وفي حالة العراق، ال تقبل منظمة

وقد   .واضح في سياستها تجاه الحرب بما يظهر حياديتها، فإن اوآسفام ستدرس الموافقة على قبول تمويل منها

في العراق  عن أعضاء لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية 2007أظهرت دراسة لمنظمة األوآسفام في نيسان لعام 

بأن نصف هؤالء األعضاء قادر على توسيع نطاق العمل اإلنساني عند حصولهم على تمويل أآبر من غير دول 

 . التحالف على وجه الخصوص

 

 بدفعها للمساعدات  من لجنة المساعدات األنمائيةمن األموال التي التزم المانحون % 94و آانت نسبة 

 الذين  مائية لجنة المساعدات اإلنمانحيعبأ على ويشكل ذلك . كومات اإلئتالف  مقدمة من ح2005اإلنسانية في عام 

مانيا لالنمسا وبلجيكا وآندا وفنلندا وفرنسا وا ( م من العراق قواتهواسحبالذين تالف أو ئ جزءا من اإليكونوالم 

انحين متعددي الجنسيات آدائرة   الم إلىإضافة) واليونان وإيرلندا ولوآسمبورغ والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا

 المزيد من  تقديملمساعدة فيل ،غير تقليديين آدول الخليجال والمانحين ،المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية

 . التمويل الحيادي

 

 قد 2005 لعام بتقديم منح انسانية جديدة وآان قرار المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية  بعدم االلتزام 

تخفيض بعض المنظمات غير الحكومية الدولية من مستوى عملياتها في العراق أو إيقاف نشاطها أو إلى إدى إلى 

 آانت المفوضية 2005 بداية الصراع وحتى أواخر أيار من عام ذ فمنTP93PT.تحويل الترآيز على المجال اإلنمائي

ن يورو لتنفيذ مشاريع المساعدات اإلنسانية في  مليو100األوروبية للمساعدات اإلنسانية قد التزمت بتقديم مبلع 

العراق من خالل وآاالت األمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب األحمر  والعديد من المنظمات غير الحكومية الدولية  

 .تمويل الحيادي للمصادر القليلةلوآانت إحدى ا

 

سانية عودتها للعمل في العراق وااللتزام  أعلنت المفوضية األوروبية للمساعدات اإلن2007وفي شباط لعام 

 6.2بحوالي أربعة ماليين يورو لمساعدة النازحين في الداخل من خالل اللجنة الدولية للصليب االحمر في العراق و 
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حين الدوليين أن يقروا نورغم الترحيب بذلك إال أن على الما. ماليين يورو لمساعدة الالجئين العراقيين في المنطقة

ون من البالد ويجب فرهمية االحتياجات اإلنسانية للعراقيين في الداخل  توازي أهمية احتياجات العراقيين الذين يبأن أ

منفتحة بشأن البدء  وتبقى المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية. أن تعكس مخصصات التمويل هذه المساواة

ذا يعتمد على تطور الوضع اإلنساني في العراق وعلى بتمويل المنظمات غير الحكومية مرة ثانية، مفيدة بأن ه

 وهنالك مؤشرات بأن مانحين آخرين قد يزيدوا من TP94PT. التي تستلمها من المنظمات غير الحكوميةالمدخالت

 . تمويلهم لالحتياجات اإلنسانية وسيكون ذلك تطورا مرحبا به شريطة تواؤم الشروط مع الظرف العملي على األرض

 

. المانحين الدوليين التنسيق فيما بينهم بشكل أفضل حول تخصيص وتوزيع األموال في العراقوأخيرا، على 

 . أو لمنظمة على حساب أخرىواحدة  في منطقة ترآيز التمويلفالتنسيق الفعال يجنبنا 

 

  األمم المتحدةاستجابة
 وجود األمم المتحدة

 االجراءات األمنية بعد تفجير مقر دبسبب قيو آبيرآاالت األمم المتحدة قد أعيقت بشكل استجابة وآانت 

 الموظفين ةفرغم قدر.  إلى البالد محدودايةوال يزال وصول الطواقم الدول. 2003األمم المتحدة في بغداد عام 

حيادي  وهي نظرة غير طرف ، فأنها التزال تعاني من النظر اليها آالعراقيين للمنظمة على تنفيذ بعض الواجبات

 . ات من القرن الماضييلتي فرضتها األمم المتحدة على العراق في التسعيناقوبات عال ترجع الى

 

 في العراق التفكير التنموي آانت اهتمامات األمم المتحدة منصبة على 2006وحتى فترة متاخرة من عام 

األمم استأنف مكتب فقد :  اآلنر ولحسن الحظ فإن هذا التوجه يتغي.أآثر من معالجة االحتياجات اإلنسانية الطارئة

تنسيق الشؤون اإلنسانية عمله في العراق ويؤسس مكتب ارتباط له في األردن ويعد بتطبيق منهج عمل المتحدة ل

 تحت 2007وهو أمر في طريقه إلى التحقيق خصوصا مع ما نشر في شهر نيسان لعام . إنساني شمولي ومنسق

تنسيق الشؤون األمم المتحدة لاق، وهي نشرة أعدها آل من مكتب عنوان األطار االستراتيجي للعمل اإلنساني في العر

رك فيها آل من الحكومة ت لتقديم المساعدات في العراق واستنادا إلى عملية استشارية يشاألمم المتحدةعثة ، وباإلنسانية

ير الحكومية في بما في ذلك لجنة تنسيق المنظمات غ(العراقية ووآاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية 

 . والحرآة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر) و خمس منظمات من األعضاءالعراق 

 

 تقديـــم األستراتيجيـــة

 

جهود آبيرة لتطبيق هذه ب يجب أن يتبع  ، اإلطار االستراتيجيا تم طبعه ونشره فيمورغم الترحيب ب

 المشترآة في تقديم المساعدات اإلنسانية لوآاالت فعال بين آافة اويتضمن ذلك عمل تنسيق. تيجية آنظام فعالااالستر

 TP95PT.اإلعمار مدرآة لطبيعة الخططإعادة ات التي تترأس المجموعات المتشابكة للتنمية وئوالتاآد من ان هذه الهي
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كلية وعلى أرض الواقع في العراق قامت  لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية في العراق وأعضاؤها بتأسيس هي

. تنسيق ميداني طارئة وذلك في ظل غياب نظام األمم المتحدة  من اجل تحقيق االستجابة السريعة لالحتياجات المحددة

ويمكن البناء على هذا النظام ويجب أن تنصب األولوية هنا على ذلك من خالل المرآز الجديد للتنسيق في العمل 

 .  في األردنوالذي آان مقره ابتداًءلعراق لانية اإلنساني والذي يقيمه مكتب تنسيق الشؤون اإلنس

 

وبما أن المنظمات غير الحكومية هي المنفذ الرئيسي لبرامج األمم المتحدة وغيرها من البرامج اإلنسانية في 

 لزيادة آم المعلومات والتثقيف والوعي إجراء معينا  سيتطلب ة اإلنسانية المنسقألستجاباتداخل العراق، فإن تقديم ا

وذلك إذا ما . حول مبادئ العمل اإلنساني ودور المنظمات اإلنسانية في عملها مع المنظمات غير الحكومية في العراق

هذا حول آما يتعين تعزيز دعم الحكومة العراقية . األمنمستوى أرادت هذه المنظمات توسيع عملها بغض النظر عن 

 .كومية الدولية  بالنيابة عن شرآائها الوطنيين والمحليينالموضوع عن طريق األمم المتحدة و المنظمات غير الح

 

 : ما يليعلى وتشتمل المجاالت المحددة التي يمكن تحسين المساعدة فيها للمنظمات غير الحكومية 

 

ويتعين على مكتب تنسيق . ضمان التوفر السريع للتمويل المناسب: المجال المالي �

مقدمة لالستجابة السريعة في توزيع األموال على الموال الاا من صندوقالشؤون اإلنسانية الجديد أن يدير 

 TP96PT.المنظمات غير الحكومية

 روابط بين المنظمات غير الحكومية والحكومة العراقية والقوات اقامة: المجال السياسي �

 . نيمتعددة الجنسيات والشرآاء السياسي

  ومتابعتهااريع إدارة المشكبما في ذل (الفنية والتدريبتقديم المشورة : بناء القدرات •

 ) وتقييمها

 جمع وتحليل المعلومات ونشرها وتحديدها: المعلومات �

 النواحي اللوجستية �

 ضمن زمنها الحقيقيتقديم المشورة والتدريب والمعلومات : األمن �

 

ضمن اإلطار االستراتيجي مالحظات هامة عديدة والتي يتعين بموجبها توجيه هذا   أعدت األمم المتحدة

ومن هذه المالحظات إدراك حقيقة أن الوضع األمني ليس واحدا في جميع أرجاء . إلطار إلى العمليات الخاصة بها

 العراق وأن بعض المناطق في العراق يمكن الوصول إليها ألغراض النشاطات اإلنسانية بشكل أسهل من مناطق

 استغاللها بشكل نيمك ية قدرات وموارد هامةوفي بعض المناطق ال تزال للمجتمعات المحلاضافة الى ذلك، . خرىأ

مع فا مع الوضع األمني ويوعلى االمم المتحدة أن تبني على هذه المعلومة لتطور منهجا اآثر تنوعا وتكي. أفضل

منية في منطقة وأخرى والذين هم اآثر استقالال عن القوات تحرآات موظفي األمم المتحدة الذين يميزون بين القيود األ

 . تقييم االحتياجات والتنسيق وإيصال الخدماتبسما ي ما الجنسيات في العراق وبمتعددة
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آان    تعمل المفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤون الالجئين في العراق  من خالل أحد عشر شريكا؛

ن تسعة وهنالك ما يقل ع.  في عملية التمويلقيودالعدد آان مرده انخفاض غير أن . ن في الماضييعددهم عشر

من عملهم من خالل الشرآاء  % 80 إلى 70 ينجزون ما يتراوح بين من موظفي المفوضية ا محلياوعشرين عضو

اطق على األرض أصبح موظفو المفوضية السامية نتيجي للماومن خالل التحديد االستر. من المنظمات غير الحكومية

ظفون وآما يقوم الم. آبر للتحقق من عمل المشاريعن على التحرك بحرية ايلألمم المتحدة لشؤون الالجئين قادر

واحيانا ما يجري تقييم مستقل للمشاريع عن . المحليون بمتابعة تنفيذ المشروع، ويقوم الشرآاء أنفسهم بإعداد التقارير

ن  المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئيزودوت. طريق استشاريين  يطلبون توثيقا من السلطات المحلية

ها باالدوات الضرورية لعملية التوثيق آما تفكر حاليا في تأسيس برنامج مراقبة النظراء لتحسين المتابعة ءشرآا

المانحين مضاعفة ميزانيتها لالجئين العراقيين والنازحين  المنظمة مؤخرا  ناشدت  وقدTP97PT.والتقييم بشكل أفضل

 TP98PT. مليون دوالر أمريكي123في الداخل لتصبح 

 

األزمة اإلنسانية في العراق ويجعلوا من بشكل تام بألمم المتحدة ل التابعقر المانحون ومجلس االمن وإلى أن ي

تكافح تقديم المساعدات أولوية لألمم المتحدة، ستبقى وآاالت األمم المتحدة على األرض والمنظمات غير الحكومية 

 .  وفعالةتقديم مساعدات منسقةعمل على إيصال مشاريعها في سبيل من أجل ال

 

 

 سياسة العملحول الخالصة وتوصيات 
غير .  والمجتمع الدوليوطنية المدني في العراق أولوية للحكومة اللصراعيتعين ان يكون إنهاء الحرب وا

ن يبذلوا أأنه يمكن للحكومة ودول القوات متعددة الجنسيات في العراق ووآاالت األمم المتحدة والمانحين الدوليين 

 . في تلبية متطلبات عيش العراقيينجهودا أآبر 

 

 ويجب ان تشتمل. على الحكومة العراقية أن تتخذ إجراءات عاجلة لتلبية االحتياجات اإلنسانية للعراقيين

 :  اإلجراءات على ما يليهذه 

 

يتعين على السلطات المحلية تحمل مسؤولية أآبر في تقديم المساعدة المادية والمأوى  �

لنازحين القادمين إلى المناطق الواقعة تحت نفوذها وللسكان المحليين العرضة والخدمات األساسية ل

آما يجب أن تعطى السلطات المحلية  التفويض والموارد من الحكومة المرآزية للقيام بتلك . لالستهداف

 . المسؤوليات
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 ة  الشهريمخصصاتيتعين على وزارة العمل والشؤون االجتماعية أن تزيد بشكل آبير ال �

 الراتب الشهري توسطألسر التي تعيلها األرامل حتى يقترب من ملدفع تي ت دوالر أمريكي ال100 اقيمتهو

 ستهدافشمل السكان المعرضين لاليتوسيع نطاق المستفيدين لآما يتعين .  دوالر أمريكي200 تهيموق

 . آاألشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي  و النازحين

ويتضمن ذلك تأسيس نظام . العامالغذائي ة التجارة تحسين نظام التوزيع يتعين على وزار �

 .  حسب الهوية الشخصية حتى يتمكن النازحون من تلقي الحصص التموينية المؤقتالتوزيع العام

يتعين على الحكومة تشكيل فرق وزارية لتنسيق االستجابة اإلنسانية، آما يتعين عليها  �

 . لفرق إليصال المساعداتوضع األموال تحت تصرف هذه ا

 شأنها شأن آافة –التي يجب عليها  إلى قوات األمن العراقية أوامر واضحةيتعين إعطاء  �

 عدم التعرض لحياة المدنيين و ممتلكاتهم وبناهم التحتية، آما يجب عليهم احترام حق –المجموعات المسلحة 

 .السكان في الحصول على المساعدات

ظمات غير الحكومية المحلية من خالل نعراقية أن تدعم المواخيرا، على الحكومة ال �

لعمل في في ا إجراءات التسجيل التي تقر بحقوقها واستقالليتها وتضمن حقها القانوني  يشملإطار قانوني

 . العراق

 

 

 

 

 

 

ل خال منتها تجاه الشعب العراقي انفوذ في العراق أن تقر بمسؤوليالقدرة والعلى الحكومات الدولية ذات 

 : قيامها بما يلي

 

لضمان قدرة الحكومة دعم وزارات الحكومة العراقية بتقديم المشورة والمساعدة الفنية  �

 ولضمان تحسين الحكومة لعملية توزيع األغذية وتوفير المأوى ،الخدمات األساسية لسكانهاتقديم  على 

 . وزيادة رواتب المعيشة الطارئة

 

من خالل  في العراق أن تقر بمسؤوليتها تجاه الشعب العراقي اتعلى حكومات القوات متعددة الجنسي

 :قيامها بما يلي
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تها األخالقية والقانونية بعدم التعرض لحياة اضمان احترام القوات المسلحة اللتزام �

 .المدنيين وممتلكاتهم وبناهم التحتية األساسية

 

 

ت غير الحكومية الوطنية منها والدولية، ولجنة يتعين على المانحين الدوليين تقديم الدعم المتزايد للمنظما

ت االصليب األحمر الدولية وجمعية الهالل األحمر العراقية ووآاالت األمم المتحدة التي تقوم بإيصال الخدم

 : اإلنسانية

 

 على المانحين تقديم االموال الطارئة المتزايدة التي يمكن الحصول عليها بسهولة •

   ةدائرص،  يجب على المانحين البناء على المناقشات الوعلى وجه الخصو. ومرونة   

 وآليات"  إدارة البرامج عن بعد"نظام  فهملمع المنظمات غير الحكومية   

 .  أفضل والتاآد من سير عمل المشاريعبشكل المتابعة 

 وبما ان العديد من المنظمات اإلنسانية لن تقبل االموال من الحكومات التي تعد طرفا في •

 اع، فعلى المانحين من الدول التي لم ترسل قوات لها إلى العراق مثل بلجيكا وآندا الصر

 . وفرنسا وألمانيا والسويد وسويسرا أن تزيد من تمويلها للعمل اإلنساني

 

ويتعين على األمم المتحدة، وبالتحديد بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدات في العراق ومكتب األمم 

 : في شؤون تقديم المساعدات، أن تستمر في تعزيز الدور اإلنساني داخل العراق من خاللالمتحدة للتنسيق

 

    تحقيق االستجابة المنسقة مع الحكومة العراقية والمنظمات غير الحكومية، باتجاه العمل  �

 . وآاالت األمم المتحدة وبين

   يميز،متحدة وحرآة موظفي األمم ال،األمنما يتعلق بتطوير منهج أآثر تنويعا في •

 استقاللية اآبر عن القواتب يتميزبين القيود المفروضة في مناطق معينة و

سمح بتقييم أفضل لالحتياجات والتنسيق ي في العراق، وبالتالي اتمتعددة الجنسي

 .وإيصال الخدمات

  التنسيق الميداني الطارئ والتي أسستها لجنة تنسيق المنظمات غيرهيكليةالبناء على  •

  .  لالحتياجات المحددةومية في العراق للقدرة على االستجابة السريعةالحك   

 إدارة صندوق عام جديد لالستجابة السريعة القادرة على صرف األموال للمنظمات غير •

 . الحكومية   
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 المالحظـــــات

 
                                                 

TP1PT االطار االستراتيجي للعمل االنساني فس العراق، وأعده مكتب األمم المتحدة للتنسيق في شؤون تقديم المساعدات في نيسان لعام 

 . ويتعلق بالغذاء والمأوى والرعاية الصحية. 2007
TP2PT ،وهذا الرقم مقبول النه يمثل المستوى الحالي . المرجع مقتبس" ذائي والعرضة للخطر في العراق،األمن الغ" برنامج الغذاء العالمي

لالحتياجات واستخدمته المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في مالحظاتها الموجزة لمؤتمر جينيف عن الالجئين العراقيين في 

 .2007شهر نيسان لعام 
TP3PT2004 أيلول 29لعالمي لألمم المتحدة، تحليل األمن الغذائي في العراق،  مؤشر برنامج الغذاء ا . 

pdf.sep29-irq-wfp/2004/documents/library/int.reliefweb.www. 
TP4PT ،2004 أيلول 29تحليل األمن الغذائي في العراق،  مؤشر برنامج الغذاء العالمي لألمم المتحدة .H

pdf.sep29-irq-wfp/2004/documents/library/int.reliefweb.www. 

TP5PTفي قصر األمم في جنيف 2007 آذار 20لصحفي،  مالحظات المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، واإليجاز ا ،H

html.f1b87ffb45/NEWS/news/org.unhcr.www. 
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TP6PT ،2004 دراسة برنامج االمم المتحدة االنمائي عن الظروف المعيشية في العراق .Hhtm.income/ILCS/org.undp.iq.www

TP7PTتخشى الم kوالسلطات . ظمة الدولية لالجئين من وجود أسباب سياسية وراء منع نقل بطاقات نظام التوزيع العام إلى المواقع الجديدة

ردد السلطات في أن تبادر بعملية تثبت حالة وبالتالي تت.العراقية تنكر حجم العنف والنزوح، زاعمة بأنه على مستوى بسيط وقضية مؤقتة

وألن بطاقات التوزيع العام هي أيضا . النزوح  وبالتلي إمكانية تشجيع النازحين في الداخل على اعتبار مواقعهم الجديدة بانها ستكون دائمة

قات التوزيع العام من شأنها ظاهريا أن األساس في تسجيل الناخبين والعراقيون يصوتون حسب مواقعهم التي سجلوا فيها فإن أي نقل لبطا

 .تسمح للعراقيين بالتصويت  في مواقعهم الجديدة

TP8PT ،المعلومات مأخوذة  (2007 أيار 1" تعديل نظام التوزيع العام بحيث يلبي احتياجات النازحين،: العراق" المنظمة الدولية لالجئين

H/9971/detail/article/content/org.refugeesinternational.www).  2007من نشرة شهر نيسان 

TP9PT ،عام من االستعراض، 2006 منظمة الهجرة الدولية، النزوح العراقي ،www.iom-

iraq.net/library/2006%20Iraq%20Displacement%20Review.pdf 

TP10PTمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين واإليجاز الصحفي، المرجع مقتبس مالحظات ال. 

TP11PT ،يعاني األطفال في ظل انعدام األمن الغذائي،" "الصورة الكبيرة للعراق،: بلمحة قصيرة"  اليونيسيف "

  ;Hhtml.iraq/infobycountry/org.unicef.www. 2006 أيار 1تقارير اليونيسيف،
1Cr&iraq=Cr&18468=NewsID?asp.story/news/apps/org.un.www 

 

TP12PT ،الفئات التي تعاني في العراق،يقول تقرير اليونيسيف بان االطفال هم أآثر "  وآالة األنباء اإليرانية "

H. 2007 آانون األول 11بغداد، /دبي

SelectRegion&56689=ReportID?asp.report/org.irinnews.www= 

Middle_East&SelectCountry=MIDDLE_EAST 
TP13PT وضع األزمة اإلنسانية في العراق واستجابة المنظمات "من لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية في العراق،  المعلومات مأخوذة

قع يستخدم لمن يعيشون على دخل يومي يقل عن دالفقر الم. 2007غير الحكومية، لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية في العراق، أيار 

 .دوالر أمريكي في اليوم الواحد

 

TP14PT2006 أيلول 17" في العراق الديمقراطية هي الخيار الوحيد،"يس،  آي داف .Hpdf.Davis/files/com.gsood.gbytes://http 

 

TP15PT 11 ألف، الواشنطن بوست، 655في العراق وصلت إلى " المفرطة" تقول الدراسة بأن حصيلة الوفيات 

  2006ثاني تشرين ال
html.pf_2006101001442AR/10/10/2006/article/content/dyn-wp/com.washingtonpost.www

TP16PT 2006 آانون األول 31تقديم المساعدات في العراق،  الصادر عن بعثة األمم المتحدة ل101 تقرير حقوق االنسان رقم .H

pdf.EN20%202006%Dec20%Nov20%Report20%HR/misc/FileLib/org.uniraq.www

TP17PT آذار 20في مالحظاتها الموجزة واإليجاز الصحفي في  المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

 غير منظماتيقلق ال: "، المرجع مقتبس، وتصريحات للجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية في العراق2007

راجع دورية المحّقق العام . 2006 تشرين األول 8" الحكومية تدهور الوضع االنساني لدى الشعب العراقي،

  2006 آانون الثاني 30دة إعمار العراق، والتقرير شبه السنوي الذي يسلم للكونغرس، المتخّصص في ملّف إعا

40 2007 العراق، تقرير موجز من إعداد منظمة أوآسفام، تموز  التحديات اإلنسانية فيواجهةاإلرتقاء لم
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www.sigir.mil/reports/quarterlyreports/Jan06/Default.aspx, p.33. 

TP18PT ،األزمة المتدهورة على : مدنيون بال حماية" اللجنة الدولية للصليب األحمر وجمعية الهالل األحمر

report-iraq/htmlall/nsf.0siteeng/eng/Web/org.icrc.www- .2007 نيسان "االطالق في العراق،

pdf.icrc-report-Iraq/File$/110407
TP19PT المنظمات غير الحكومية، لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية في العراق، آم أشير  وضع األزمة اإلنسانية في العراق واستجابات

 .سابقا

TP20PT 2007 تقرير صادر عن عضو في لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية العاملة في العراق، أيار. 

TP21PT ،2007 آذار 12 مقابلة مع إلكساندر ماليفين مسؤول آبير عن المشروع، الصحة والغذاء، يونيسيف. 

TP22PT 2007 االموال المقدمة من شريك منظمة أوآسفام، آذار. 

TP23PT ،2006 تشرين الثاني 7بغداد، " نظام الرعاية الصحية في العراق يتدهور بسرعة،: العراق" وآالة األنباء اإليرانية .H

61923=reportid?pxas.report/org.irinnews.www

TP24PT ،2007 شباط 4" االستجابة للحالة الطارئة في العراق،" منظمة أطباء بال حدود ،Horg.msf.www

TP25PT 70,023 و 63,929، بأن هنك ما بين 2007 آذار 18 أفادت منظمة تعداد الضحايا العراقيين، اعتبارا من 

الوفيات المدنية سببها عمليات عسكرية وعمليات التمرد والعنف .  " الغزو االمريكي على العراقحالة وفاة مدنية بعد

Horg.iraqbodycount.wwwمنظمة تعداد الضحايا العراقيين، " االجرامي،

TP26PT ،2006 تشرين الثاني 10ف،  أل100الحرب قتلت : مسؤول عراقي" هيئة اإلذاعة البريطانية .H

stm.6135526/east_middle/hi/2/-/fr/pr/go/uk.co.bbc.news://http راجع أيضا شبكة أخبار السي بي 

لعراقي أن ثالثة يجرحون مع مقتل عراقي يقول وزير الصحة ا: 2003 ألف عراقي منذ عام 150قتل : مسؤول: "سي

  تشرين الثاني9فيينا، " واحد منذ الغزو االمريكي على البالد،
shtml.2165206main/iraq/09/11/2006/stories/com.cbsnews.www

TP27PT Hpdf.0140673606694919s/lancet/journals/images/webfiles/com.thelancet.www
TP28PT ،2007 شباط 13، بغداد، "جماعات مسلحة تحتل المستشفيات وتختطف األطباء" وآالة األنباء اإليرانية .H

70139=reportid?aspx.report/org.irinnews.www

TP29PT ،راجع  وآالة األنباء .  طفل تمت مقابلتهم في أرجاء العراق1000أآثر من . 2006 شباط 5 اتحاد علماء النفس العراقيين

H"  لية قد تاثرت بانعدام األمن،يقول االطباء بان صحة األطفال العق:"اإليرانية

IRAQ=SelectCountry&East_Middle=SelectRegion&51573=ReportID?asp.report/org.irinnews.www

TP30PT2007منظمة أنقذوا األطفال في بريطانيا،"  المدرسة، من يتخلف عن الدور يتخلف في  . 
 Hpdf.long_line_in_last/test_rtf/uk.org.savethechildren.www

TP31PT " مية، لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية في العراق،وضع األزمة اإلنسانية في العراق واستجابات المنظمات غير الحكو "

 .المرجع مقتبس

TP32PT نداء 2006 آانون األول 31 عن العمليات، 5رقم  تحديث األحمر، والهالل األحمر الصليب لجمعيات الدولي اإلتحاد ،

  )األحمر والهالل األحمر الصليب لجمعيات الدولي اإلتحاد موجود  على موقع (026 إي  آي 5رقم 

41 2007 العراق، تقرير موجز من إعداد منظمة أوآسفام، تموز  التحديات اإلنسانية فيواجهةاإلرتقاء لم
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TP33PT ،مدنيون بال حماية، المرجع مقتبس، وتصريح " اللجنة الدولية للصليب األحمر وجمعية الهالل األحمر

 مليون، وتزداد 4,2عدد العراقيين النازحين تجاوز : "صحفي للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

H-LSGZ/SID900db/NSF.RWB/rw/int.reliefweb://http" المخيمات اتساعا،

D5P635-ACOS=emid&3=rc&OpenDocument?A5VE73  

 

TP34PT الصادر عن بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدات في العراق، المرجع 101 تقرير حقوق االنسان رقم 

 .مقتبس

TP35PT4,2عدد العراقيين النازحين تجاوز : "ريح صحفي للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين تص 

 . مليون، وتزداد المخيمات اتساعا، المرجع مقتبس

TP36PT ،المتحدث باسم "الوضع في العراق، النزوح في العراق" المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ،

H-cgi/org.unhcr.www.  2006 تئشرين الثاني 13ي اإليجاز الصحفي، المفوضية رون ريدمون ف

74d69f452=id&briefing=page?iraq/vtx/texis/bin 

، المفوضية السامية "ئين حول الوضع العراقيتحديث من المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالج"راجع أيضا 

H .  2006 تشرين األول 30لألمم المتحدة لشؤون الالجئي، 

P-18=20RSS&OpenDocument?S7F2W6-LSGZ/SID900db/nsf.rwb/rw/int.reliefweb.www

. 
TP37PTالمرجع نفسه  

TP38PT2007 آانون الثاني 11، بغداد، "نحن نعيش في بؤس: حسين إياد: العراق:  وآالة األنباء اإليرانية .H

IRAQ=SelectCountry&East_Middle=SelectRegion&57032=eportIDR?asp.report/org.irinnews.www

TP39PT" المرجع مقتبس" تحديث من المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين حول الوضع العراقي ،. 

TP40PTزداد المخيمات  مليون، وت4,2تجاوز عدد العراقيين النازحين : "  تصريح صحفي للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

 .، المرجع مقتبس"اتساعا

TP41PT ،13، " وآالة الغوث التابعة لألمم المتحدة قلقة بشكل متزايد حول النزوح الكبير بسبب العنف: العراق" خدمة أخبار األمم المتحدة 

 .HUNHCR=1Cr&Iraq=Cr&20241=NewsID?asp.story/news/apps/org.un.www. 2006تشريناألول 

TP42PT" المرجع مقتبس؛ " تحديث من المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين حول الوضع العراقي ،

H. 4، رقم 18، منظمة الهيومن رايتس واتش، مجلد "المكان للهرب"

pdf.sumandrecs0706iraq/0706iraq/2006/reports/org.hrw.www ،والمفوضية السامية لألمم المتحدة 

 .2007 أيار 15،  " المفوضية قلقة بشأن أوضاع الفلسطينيين على المخيم الحدودي" 
TP43PT آما أشير سابق"مدنيون بال حماية"األحمر، اللجنة الدولية للصليب األحمر وجمعية الهالل ،. 

TP44PT Hhtm.principles/b/7/2menu/html/ch.unhchr.www://http

TP45PT ،السامية لألمم المتحدة لشؤون مهمة مدير المفوضية: العراق" مالحظات إيجازية للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

H.  2007 آذار 9، "الالجئين في المنطقة للتأآيد على احتياجات حماية الالجئين
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html.16a2a13f45/NEWS/news/org.unhcr.www تجاوز : "الالجئين  و تصريح صحفي للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون

 .، المرجع مقتبس" مليون، وتزداد المخيمات اتساعا4,2عدد العراقيين النازحين 

TP46PT ،وما زال الكثير يسجل: "العراقيون في سوريا واألردن" مالحظات إيجازية للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين" ،

Hhtml.823d198d45/NEWS/news/org.unhcr.www. 2007 شباط 13

TP47PT ، 2006 آانون األول 4، "أسرع أزمة الجئين تناميا في العالم: العراق"  المنظمة الدولية لالجئين .H

9679/detail/article/content/org.internationalrefugees.www

TP48PT ،المرجع "توجيهات حول أهلية طالبي اللجوء السياسي"  المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ،

العراقيون يتصدر ) "2006(المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين وضع األقليات في دول العالم . مقتبس

H.  آانون الثاني19، "ة الجديدة لألشخاص المهددين بالخطرالقائم

htm.2006swm/2006SWM/org.minorityrights.www .  المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون

تانونك، . ؛ سي2005، تشرين الثاني "ي العراقمعلومات عن خلفية وضع األقليات غير المسلمة ف"الالجئين، 

H، 2005، الديلي ستار، تشرين الثاني "مهمشون  وسط مخاوف حرب أهلية عراقية: اآلشوريون"

lb.com.dailystar.www

TP49PT في العراق، المرجع مقتبس تقرير حقوق االنسان الصادر عن بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدات. 

TP50PT ،المرجع "توجيهات حول أهلية طالبي اللجوء السياسي"المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ،

 .، المرجع مقتبس"مقتبس؛ المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين وضع األقليات غير المسلمة في العراق
TP51PT" نائب األمين العام " على طلب المساعدة العاجلة من القادةلألمم المتحدةحث مسؤول المساعدات العنف  المتصاعد في العراق ي ،

H، 2006 تشرين األول 11للشؤون  االنسانية جان إيغالند، 

1Cr&iraq=Cr&20218=NewsID?asp.story/news/apps/org.un.www 

H. 2006 آذار 24، الجارديان، "استنزاف العقول العراقية البشرية"ستيل، . راجع أيضا جي

html.,001738575,,0/Story/Iraq/uk.co.guardian.www
TP52PT المرجع مقتبس" المتحدة لشؤون الالجئين حول الوضع العراقي تحديث من المفوضية السامية لألمم ،. 

TP53PT2006 تشرين األول 24،الجارديان، " اليأس في بغداد تحول إلى حياة العار في دمشق"ماآلويد، .  أتش .H

html.,001929893,,0/Story/Iraq/uk.co.guardian.www

TP54PT Hpdf.10aa2c66b3/PROTECTION/protect/org.unhcr.www://http

TP55PTتقرير حقوق االنسان الصادر عن بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدات في العراق، المرجع مقتبس . 

TP56PT2006 تشرين األول 31- أيلول1 والصادر عن بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدات في العراق، 8سان رقم  تقرير حقوق االن .H

pdf.EN20%202006%Oct20%Sep20%Report20%HR/documents/org.uniraq.www

TP57PT2006 تشرين الثاني 27, ء مع غريغ هانسن، استشاري مستقل، العمل االنساني في منطقة النزاع، عمان لقا. 

TP58PT بيانات لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية في :  آادر في المنظمات الدولية، وآاالت األمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية

ام اللذان يواجههما آل المدنيين في العراق، فبالتأآيد أن الرقم أعلى من ذلك خصوصا ألن موظفي اإلغاثة يواجهون العنف واإلجر. العراق

 .ظفين العراقيينوفيما يتعلق بكادر الم

TP59PT 2006 أيلول 1، 42، المادة رقم 1546 من قرار رقم30 تقرير األمين العام لألمم المتحدة استنادا إلى الفقرة .H

OpenElement?pdf.0648495N/PDF/95/484/06N/GEN/UNDOC/doc/org.un.daccessdds://http
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TP60PT1949 آب 12جينيف، .  الميثاق الخامس حول حماية األشخاص المدنيين في أوقات الحرب ،H

OpenView?CONVPRES/nsf.ihl/org.icrc.www

TP61PT 2006 تشرين الثاني 28, 1723 قرار مجلس األمن. 

TP62PT 2007 ورشة عمل لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية في العراق، شباط. 

TP63PTستراتيجية والدولية، مرآز الدراسات ال"تطوير القوات العراقية وتحدي الحرب المدنية"آوردسمان، . أتش. آي . 

 3621=id&view=task&pubs_csis_com=option?php.index/org.csis.www; 

 

، .ات الستراتيجية والدولية، مرآز الدراس"ما هو جيد في معظمه، والسيء والبشع: خيارات العراق"آوردسمان آي، . أتش.آي

H3528=id&view=task&pubs_csis_com=option?php.index/org.csis.www. 2006 تشرين األول 18

TP64PT النازحين في العراق على سبيل المثال، تم تشكيل لجنة جديدة اآلن لالجئين واألشخاص. 

TP65PTولهيئة مكافحة الفساد، لجنة النزاهة .  ستحتاج الحكومة العراقية للمساعدة في التعامل مع الفساد الذي يعيق القدرة على الحكم بفعالية

مهمتها المتمثلة في ويمكن للحكومات األجنبية دعم حكومة العراق في . العامة، السلطة في القيام بذلك ولكنها تحتاج إلى التحسين والتقوية

 .اقتالع  جذور الفساد وتحسين مستوى المحاسبة من خالل النصح والمساعدة الفنية

TP66PT ،مؤشر مدرآات الفساد2006 و 2005 منظمة الشفافية الدولية ،. 

TP67PT ،شخصيات من المنظمة الدولية للهجرة H-EVOD/SID900db/NSF.RWB/rw/int.reliefweb.www

OpenDocument?RHSL73

TP68PT ،تعديل نظام التوزيع العام بحيث يلبي احتياجات النازحين، المرجع مقتبس: العراق" المنظمة الدولية لالجئين. 

TP69PT ،ومن مكتب األمم المتحدة للتنسيق في 2007سان  ني24 التغذية الراجعة من لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية في العراق ،

 شؤون تقديم المساعدات

TP70PTمؤسسة بونتيس" 2006تقرير عن قطاع المنظمات غير الحكومية، صيف عام :  الخطوط الفاصلة بين الحداثة والتقليدية ، .H

sk.pontisfoundation.www 

 

TP71PTلك المنظمات المجتمعية،  المجموعات النسوية، المجموعات الدينية والمجموعات األآاديمية، إلخ بما في ذ. 

TP72PT ،2006 تشرين الثاني 7 الوآالة األمريكية للتمية الدولية، محاضر اجتماعات التنسيق بين الوآاالت. 

TP73PT ،2006 مجموعة  الشيفرة الوردية لنساء من أجل السالم، آذار . 

. http://dev.epic-usa.org/files/EPIC/the_Ground_Truth_Zaydan.pdf; K4IWS website:  

org.almaarefa.www

TP74PT2006، ورقة معلومات اتش بي جي، أيلول "العمل االنساني في ظل الظرف األمني الجديد"آالرك وأتش تشكام، . آي .H

html.date_publications/hpg/uk.org.odi.www

TP75PT 2007 المعلومات مأخوذة من لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية في العراق، أيار. 

TP76PTالمرجع مشار إليه"العمل االنساني في ظل الظرف األمني الجديد"آالرك وأتش تشكام، . آي ،. 

TP77PTاألزمة المتدهورة على   : مدنيون بال حماية"يانات مستقاة من اللجنة الدولية للصليب األحمر وجمعية الهالل األحمر،  آافة الب

 .المرجع مشار إليه" االطالق في العراق،

TP78PT" آانون  نساء العالم، ورقة إيجاز لمنظمة نساء من أجل "  بين الجنسين في العراق بعد الحربالمساواةالحصول على : فرص ، 

 Hpdf.0105_Paper_Iraq/Downloads/org.womenforwomen.www.  2005الثاني 
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TP79PTنون  ورقة إيجاز، مرآز فاينشتاين الدولي، آا2015التوافق مع المتطلبات االنسانية، جدول األعمال االنسانية  "هانسن، .  جي

 .2007الثاني، 

TP80PT ،ومع تصاعد العنف في العراق، تظهر من جديد  "، 2007 شباط 4" االستجابة للحالة الطارئة في العراق،" منظمة أطباء بال حدود

Horg.msf.www. 2007 أيار 16، "الحاجة إلى نوع من العمل االنساني 

TP81PT دولة ملتزما بشكل علني أمام التحالف؛ أي 48، آانت هنالك 2003للبيت األبيض فإنه اعتبارا من آذار حسب الموقع االلكتروني 

أمام أفغانستان وألبانيا وأنغوال وأستراليا وأذربيجان، وبلغاريا، وآولومبيا، وجمهورية التشيك، والدنمارك وجمهورية الدومينيك، والسلفادور،  

وجورجيا، وهندوراس، وهنغاريا، وايزالند، وإيطاليا، واليابان، والكويت، والتفيا، وليتوانيا، ومقدونيا، وجزر وإريتيريا، وإستونيا، وإثيوبيا، 

المارشال، وميكرونيسيا، ومنغوليا، وهوالندا، ونيكاراغوا وباالو، وباناما، والفيليبين، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، ورواندا، وسينغافور، 

 .لومن، وآوريا الجنوبية، واسبانيا، وتونغا، وترآيا، وأوغاندا، واوآرانيا، والمملكة المتحدة، واوزباآستانوسلوفاآيا، وجزر السو

TP82PT ،التحليل مستند إلى إحصاءات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية على اإلنترنت H

A202%TABLE=DatasetCode?aspx.default/wbos/org.oecd.stats://http

TP83PTمانيا واليونان وإيرلندا ولوآسمبورغ والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا والملكة المتحدة  ل النمسا وبلجيكا وآندا وفنلندا وفرنسا وا

 . والواليات المتحدة األمريكية

TP84PT2007حزيران /وآسفام حول المانحين اإلثنين والعشرين في أيار المعلومات مأخوذة من دراسة لمنظمة أ. 

TP85PT ،التحليل مستند إلى إحصاءات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية على اإلنترنت H

A202%TABLE=asetCodeDat?aspx.default/wbos/org.oecd.stats://http  و المعلومات مأخوذة من دراسة لمنظمة أوآسفام 

فبينما تعد إحصاءات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية مصدرا موثوقا به . 2007حزيران /حول المانحين اإلثنين والعشرين في أيار

الت االمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بشكل مباشر لتقوم للبيانات، فهي ال تشتمل على آافة التمويل الذي تقدمة الدول المانحة إلى وآا

 . بعملها المتعلق باالستجابة االنسانية

TP86PT ،التحليل مستند إلى إحصاءات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية على اإلنترنت H

A202%TABLE=DatasetCode?aspx.default/wbos/org.oecd.stats//:http  و المعلومات مأخوذة من دراسة لمنظمة أوآسفام 

فبينما تعد إحصاءات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية مصدرا موثوقا به . 2007حزيران /حول المانحين اإلثنين والعشرين في أيار

تمويل الذي تقدمة الدول المانحة إلى وآاالت االمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بشكل مباشر لتقوم للبيانات، فهي ال تشتمل على آافة ال

 . بعملها المتعلق باالستجابة االنسانية

TP87PTللعمل االنساني في العراق ، والذي يمثل المبلغ   أرقام لجنة المساعدة االنمائية ال تشتمل على المبلغ الذي ساهمت به أستراليا

 .2005منخفض لعام ال

TP88PT على المستويات  2006 و 3003 مليون دوالر آندي  بين 40 ورغم أن آندا لم تقدم شيئا من ميزانيتها لإلغاثة االنسانية، فقد أنفقت 

خلفات االجتماعية األساسية عن طريق منظمة اليونيسيف،والتي اشتملت على أنظمة إعادة تأهيل المياه وتقديم الخدمات الطبية وإدارة الم

 .والتثقيف الصحي، وغير ذلك

TP89PT 2007والرقم النهائي لن يكون متوفرا قبل آب .  التي قدمتها الحكومة االسبانية هي مؤقتة2006 أرقام عام. 

TP90PT 2007 خدمة المتابعة المالية،  قاعدة بيانات المساعدات االنسانية العالمية، ، تمت الزيارة األخيرة له في حزيران عام .H

&CountryIraq20%Destination=filterLabel&1=short?asp.display_reporting/reporting/fts/ch.unog.ocha://http

)20%'Iraq'20=%DestinationCountryName(20%WHERE20=%whereClause. 

 

TP91PTتقرير : التحديات البعيدة أمام المنظمات غير الحكومية في العراق"تشكام، .  لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية في العراق وأتش

 .2006، آب "عن مقابالت وورشة عمل
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TP92PTولي، آانون  ورقة إيجاز، مرآز فاينشتاين الد2015التوافق مع المتطلبات االنسانية، جدول األعمال االنسانية  "هانسن، .  جي

 .2007الثاني، 

TP93PT 2007 التواصل عبر البريد اإللكتروني مع سدرك تورالن، لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية في العراق، شباط. 

TP94PT ،2007 آذار 15 مكالمة هاتفية مع ممثل المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية  في األردن. 

TP95PTالزراعة واألمن الغذائي، إدالرة البيئة ) أ: ت إمرة وآاالت مختلفة لألم المتحدة هنلك سبع مجموعات متشابكة في العراق تح

جئون لالا) إعادة تأهيل البنية التحتية، و)الصحة والغذاء، ه) الحكم والتطور االنساني، د) التعليم والثقافة، ج) والموارد البشرية، ب

المجموعة رقم هاء تم تأسيسها للتعامل مع الالجين .  ة في شؤون االنتخاباتوتقديم المساعد) والنازحون في الداخل والحلول الدائمة، ز

 .وهي غير مسؤولة عن التعامل مع االستجابات الطارئة الحالية. الحاليين واألشخاص النازحين خالل نظام صدام

TP96PTالمرجع نفسه . 

TP97PT 2007 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، آذار. 

TP98PT 2007، تموز " مليون دوالر أمريكي123السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين تضاعف ميزانيتها ألعمال العراق إلى  المفوضية

 .Hhtml.469641494/NEWS/news/org.unhcr.www://http 

 

 

 

 

 

 2007منظمة أوآسفام الدولية، تموز  
 
وتقر منظمة أوآسفام بدور . ستندت هذه الورقة إلى بحث أجرته جين شناءة وأعدتها ماري آيرآبرايد مع مايكل بيلي  ا

 وليلى نور الدين ومنال عمر وسيمون سبرينغت وسدرك تورالن وأليكس رنتون ونيك مارتلو في إعداد          آسرا مفرح
 .  مسائل السيايات االنمائية واالنسانيةفياش العام  فهي جزء من سلسلة من األوراق المعدة حول النق   . هذه الورقة 

 
وآما يمكن استخدام النص دون مقابل مادي ألغراض الدعم وإعداد الحمالت والتثقيف والبحث على أن يتم توثيق           

ويطلب صاحب حقوق الطبع أن يتم تسجيل آل أشكال استخدام الورقة لديهم ألغراض تقييم          .  المصدر بالشكل الكامل  
 وللنسخ في ظروف أخرى أو العادة االستخدام في مطبوعات أخرى أو ألغراض الترجمة أو التكيف، يجب      .األثر

H: البريد إلكتروني  . التأآد من الحصول على الموافقة وقد تفرض رسوم على ذلك أيضا      
uk.org.oxfam@publish 

 
 

:   دولة إليجاد الحلول الدائمة لمشكالت الفقر والظلم100 منظمة تعمل معا في أآثر من 13عبارة عن اتحاد من ومنظمة أوآسفام الدولية 

هونغ  -المملكة المتحدة، أوآسفام-ألمانيا، أوآسفام-فرنسا، أوآسفام-آندا، أوآسفام-بلجيكا، أوآسفام-أستراليا،أوآسفام_أمريكا، أوآسفام-أوآسفام

 .آيوبيك-هولندا، وأوآسفام-نيوزالندا، أوآسفام-إيرلندا، أوآسفام-، أوآسفام)أسبانيا(انترمون -آونغ، أوآسفام

 

  . Horg.oxfam.www: لمزيد من المعلومات  الرجاء االتصال أو الكتابة ألي من تلك الوآاالت أو زيارة الموقع اإللكتروني التالي
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 أمريكا-أوآسفام

 2206-02114سطن، أم آي الواليات المتحدة، بو

  شارع آوزواي، الطابق الخامس226

  ،أوآسفام77 800 1 ، الرقم المجاني  1211 482 617 1+

 Horg.oxfamamerica@info: البريد اإللكتروني
org.oxfamamerica.www

 هونغ آونغ-أوآسفام

، مرآز شاينا ينايتد، 28ونغ آونغ، نورث بوينت، طريق ماربل ه

 17الطابق 

 2525 2520 852+: هاتف

 Hhk.org.oxfam@info: بريد إألآتروني
hk.org.oxfam.www

 أستراليا_سفامأوآ )أسبانيا(انترمون -أوآسفام

 ، أستراليا3053 شارع ليسيستر، آارلتون، فيكتوريا 132

 9444 9289 3 61+ :هاتف

 Hau.org.oxfam@enquire: بريد إلكتروني
au.org.oxfam.www

 08010، 15اسبانيا، برشلونة، منطقة روغر دي للوريا 

 331 330 902 34+: هاتف

 Horg.intermonoxfam@info: بريد إلكتروني
org.intermonoxfam.www 

 

 بلجيكا-أوآسفام

 ، 1080، 60بلجيكا، بروآسيل،  ناحية رو دي فين  

 6700 501 2 32+: هاتف

 Hbe.oxfamsol@oxfamsol: بريد إلكتروني
be.oxfamsol.www

 إيرلندا-أوآسفام

 ، مكتب دبلن9، برغ آوي 2 إيرلندا، دبلن

 7662 672 1 353+ :هاتف

  0220 9023 28 44+: هاتف

 Horg.oxfamireland@communications: بريد إلكتروني
org.oxfamireland.www

 آندا-أوآسفام نيوزلندا-أوآسفام

، آي 250ة، ، شارع وسط المدين400آندا، أونتاريو، أوتاوا، جناح 

 7 آي6 أر 1

 5236 237 613 1+: هاتف

 Hca.oxfam@info: بريد إلكتروني
ca.oxfam.www 
 

 68357د ، صندوق بري1032نيوزيالندا، أوآالند 

 ) 666 400 0800الرقم المجاني  (6500 355 9 64+: هاتف

 Hnz.org.oxfam@oxfam: بريد إلكتروني
nz.org.oxfam.www

 فرنسا-أوآسفام هولندا-أوآسفام

 ، 104،  شارع أوبرآام 75011فرنسا، باريس 

 40 24 98 56 1 33 + :هاتف

 Horg.oxfamfrance@info: بريد إلكتروني
 org.oxfamfrance.www

 9 جي أآس، ماورتسكاد 2500، 30919هولندا، الهاي، بوستبس 

 1621 342 70 31+: هاتف

 Hca.qc.oxfam@info: يد إلكترونيبر
ca.qc.oxfam.www

 آيوبيك-أوآسفام

، مونتريال، شارع نوتردام 2 واي 2 جي 3آندا، آيوبيك، أتش

 200، مكتب رقم 2330آوست 

 1614 937 514 1+: هاتف

 Hca.qc.oxfam@info: بريد إلكتروني

ca.qc.oxfam.www

 ألمانيا-أوآسفام

   آي33، شارع غريفسوالدر، 10405ألمانيا، برلين 

 473727 1865 44+: هاتف

 de.oxfam@info :بريد إلكتروني
de.oxfam.www
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 المملكة المتحدة-أوآسفام 

 جي واي، آاولي، شارع 42، أوآسفورد، أوآس المملكة المتحدة

 جون سمث، دار  أآسفورد

 473727 1865 44+: هاتف

 Huk.org.oxfam@enquiries:  بريد إلكتروني
uk.org.oxfam.www

 

H: بريد إلكتروني. ، طريق بانبري266، 20جناح : ، مكتب سكرتارية منظمة أوآسفام7، دي أل2المملكة المتحدة، أوآسفورد، أوآس

org.oxfam.www. موقع إلكتروني  :Horg.oxfaminternational@information339100 1865 44:  هاتف+ 

 Horg.oxfaminternational@advocacy:  الموقع اإللكتروني: مكاتب دعم منظمة أوآسفام

 1170 496 202 1+: ، هاتف600، أن دبليو، جناح 11001سي، شارع رقم . واشنطن ديالواليات المتحدة األمريكية،:  واشنطن

 0391 502 322+:  ، هاتف1000، 15بلجيكا، بروآسل،  رو فيليبين لبون : بروآسل

 2371 321 22 41+: ، هاتف1205 رو دي سافوي، 15سويسرا، جينيف، : جينيف

   2091 687 212 1+: ، الطابق الثالث، هاتف355 جادة لكسنغتون 10017 أن واي الواليات المتحدة األمريكية، نيويورك،: نيويورك

 : المنظمات التالية مرتبطة بمنظمة أوآسفام الدولية: منظمات مرتبطة بمنظمة أوآسفام

 3834 3 81 + :تفآو،  ها-وينو، تايتو-، هيغاشو6-20-1، عمارة ماروآو، الطابق الثاني، 0015-110اليابان، طوآيو : اليابان-أوآسفام

 Hjp.oxfam.www: الموقع االلكتروني  jp.oxfam@info  :  البريد اإللكتروني1556

 763 3 2667 11 91 +: اني، هاتف، الطابق الث121، مالفيا ناغار عمارة رقم 17-1100الهند، نيو دلهي : منظمة أوآسفام ترست في الهند

 Hin.org.oxfamint.www:  ، الموقع اإللكترونيHin.org.oxfamint@info: البريد اإللكتروني

 مراقب في منظمة أوآسفام الدولية، وتعمل على الحصول على العضوية المنظمة التالية عبارة عن عضو: عضو مراقب في منظمة أوآسفام

 : الكاملة
Fundación Rostros y Voces (México) Alabama No. 105 (esquina con Missouri), Col. Napoles, C.P. 03810 Mexico, D.F. 

H: الموقع اإللكتروني  " Horg.rostrosyvoces@communicacion:  البريد اإللكتروني +3002 5687 55 52: فاآس/هاتف
org.rostrosyvoces.www  

48 2007 العراق، تقرير موجز من إعداد منظمة أوآسفام، تموز  التحديات اإلنسانية فيواجهةاإلرتقاء لم

Published by Oxfam International July 2007 
Published by Oxfam GB for Oxfam International under ISBN 978-1-84814-588-7 

mailto:enquiries@oxfam.org.uk
http://www.oxfam.org.uk/
http://www.oxfam.org.uk/
http://www.oxfam.org.uk/
http://www.oxfam.org.uk/
http://www.oxfam.org.uk/
http://www.oxfam.org.uk/
http://www.oxfam.org.uk/
http://www.oxfam.org/
http://www.oxfam.org/
http://www.oxfam.org/
http://www.oxfam.org/
http://www.oxfam.org/
http://www.oxfam.org/
http://www.oxfam.org/
http://www.oxfam.org/
http://www.oxfam.org/
mailto:advocacy@oxfaminternational.org
mailto:info@oxfam.jp
mailto:info@oxfam.jp
mailto:info@oxfam.jp
mailto:info@oxfam.jp
mailto:info@oxfam.jp
mailto:info@oxfam.jp
mailto:info@oxfam.jp
http://www.oxfam.jp/
mailto:info@oxfamint.org.in
mailto:info@oxfamint.org.in
mailto:info@oxfamint.org.in
mailto:info@oxfamint.org.in
mailto:info@oxfamint.org.in
mailto:info@oxfamint.org.in
mailto:info@oxfamint.org.in
mailto:info@oxfamint.org.in
mailto:info@oxfamint.org.in
mailto:info@oxfamint.org.in
mailto:communicacion@rostrosyvoces.org
mailto:communicacion@rostrosyvoces.org
mailto:communicacion@rostrosyvoces.org
mailto:communicacion@rostrosyvoces.org
mailto:communicacion@rostrosyvoces.org
mailto:communicacion@rostrosyvoces.org
mailto:communicacion@rostrosyvoces.org
mailto:communicacion@rostrosyvoces.org

	يحظر النشر قبل الساعة 00:01 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين المواف

