
االحمر للعيب الدولية اللجنة

أفرشا في األحمر للعيب الدوية اللجفة أنشطة

حيةاالفتا

الجديدة البداوة -وقف جذورها من اغغة عالح

 عداوغ بال الالجئون حيث بلدان في هناك إنها
 هناك ؛خال، ؛اًقبلون بالكاد حيث وهناك ؛تستقبلون

 أخرى حدود أبواب حلرفى إلى فيلجأون ،للفظون حيث
 قليال األبواب هذه أحد ينفرج أن إلى دائماً، بعيدة

 . وطنهم عن بديأل هناك فيجدآل بالدخول لهم ليسمح

 تكون ما ناد؛ إنها ؟ حينذاك السيدة النهاية أهي
 . لالجئين الحقيقية الصعوبات تبدأ هنا ألن ،كذلك

 يتعاطف من طريقهم في الالجئون لقي إذا فحتى
 من ما شكل السترجاع مواتية ظروفاً قابلوا أو معهم

 التكيف جهد إن : محنتهم ينسيهم لن ذلك فإن ،البقاء
 ؛حياناً أخرى، وطبائع أجنبية، آلفة ،أخرى لثقافة
 لهم بالبة يكون ما غالباً جديدة وهنة مختلب لمناخ
 مرضبة كانت مهما نتائجه تنسهم لن هائال عمأل

 إلى شك بال منهم ضاع وما فيه ^وه ما ي مرطنهم
 ال آخرين لكن كان، كيفما البعض وتأقلم األبد.

. كان مهما ذلك من يتمكنون

 المنارعات ضحايا من الناس لهؤالء نفعله أن يمكن ماذا

 في الرحيب يلقون ال آللذين ما، حد إلى عنا البعيدين
 طريق عن جديد مجتمع في إدماجهم نحاول هل :الواقع
 دخولهم نرفض أو الععلف من وقليل اجتآلعية براغ

 ساسة؟ أو اقتصادية بأساب ذلك في ونتعلل

 الهجرة هذه مشكلة يحل عالج ذلك مع هناك إن
 بطريقة أعطي إذا لقاح ،جذورب من الجماعية

 الجماعي الرحيل وباء عل القضاء لي اسهم صحيحة
 لي التدخل هو ذلك :للمنازعات فريسة سقط بلد من

 الضحايا وساعدة لحماية ذاتها النزح مناطق قلب
 وقد . له داعي ال أمراً اللجوء نجعل وبذلك ،آلالًزحين

 عل تحقيقه أن بيد ،للغاية يسال الحل هذا يبدو

 مستعصية تكون ما كال بمصاعب يصطدم الطبيعة
 نوايا سرء إلى منها األكبر الجزء لي لألسف ترجع

 الدولية آلللجنة األخرى. الزح ؛طراف الحكومات
لي التقليدي دوبها يتمثل التي األحمر، للصيب

آلالنطرابات المناءات ضحايا مجموع ماعدة
 خاص بوحه أفريقيا العالم-وفي أنجاء جميع في الملحة

 من األكبر بالجزء اللجنة تقوم حيث
 . ذلك عل تشهد أن لألسف أنشطتها-تستطيع

 منعت الماضية القليلة األعوام خالل مرة من فكم

 مناطق إحدى في لها بعثة إنشاء من الدآلية اللجنة
 الجاالت لي لالغاثة براغ تنفيذ لمتابعة االضطرابات

 المدنيين من كاملة قطاعات لصالح آللطبية الغذائية
 بال تتحرك قتال جبهة فكي بين المعاناة من يغنون الذين

 أن قبل الهرب إلى مضطرين أنفهم ويجدوباً انقعالع،
 ما رمما شء، كل ترك وإلى االحداث، بهم تعصف

األمل؟ من القليل عدا

 تقدمها التي المسبقة الضمانات كل ولجم ،مرة من واً
 من الصارمة االمن بتدابير آلاللزام الحلفة االطراف
 تحمل ببات الكمائن في تفع ،الدآلية اللجنة جانب
 وحطف األحمر الصيب شابه للعيان آلضح بشكل

تقتلوا؟ لم إن كلها

 مقبول غير أمر وهو .جدأ كيرة مرا؛ ذلك حدث لقد
 .الضحايا عل آثار من عليه يتيب لما بالمرة

 المقاتلة األطراف بعض بأن االعتقاد عل يحمل ذلك إن
 مع هم المدذيين-الذين لكاتها احترام أي لدنها ليس
 بلد أي يصبح وبدوح العدائية، األعمال رعان ذلك
 تبالي ال األطراف تلك وبأن فالجة، قوقعة مجرد

 إلى المطاردين آلألطقال آللفاء الرجال باضطرار
 ومرنى ومنهكين وجائعين خائفين الهروب أو التخفي
على بحمل ذلك فإن وأخا معين؛ بال وجرحى
 يقض األطراف لتلك الساس المنطق بأن االعتقاد

 يحاآلون الذين آللفاء الرجال ألولئك مكان ال بأنه
 بقدر يحيوا أن تام لجياد وحدها االنسانية بامم

 مطلب إال لهم وليس الضحايا هؤالء حال االمكان
 يقتضي حسث هناك بالعمل يم يسمح أن :آلحد

 بال عالميا، المقبولة لمعايحجم طبقا ذلك الحاجة
 تراعي ؛ن االحترام، مهمتهم تلقى ؛ن ؛ماومات

 تهمهم ال الذين المدنيين السكان حماية االلراف هذه

 عل بقائهم عل انحافظة إال المعارك خضم في
 لي ذلك يكن لم وإن أمكن، إن بلدهم الحياة-لي

 آخر. مكان أي فغي االمكان

 عل ذلك فهمت قد البلدان من جداً قليلة قلة وهناك
 ،تحتذى سوف مثالهم أن المرء يتمناه ما وكل . يبدو ما

. جذوري من فصاعداً اآلن من تعالج سوف الجنة ؛ن األحمر. للصيب الدولية اللجنة ويتجر، أ. تعوير: البالستيك. ألواح من ملجا، في النازحين من مجموعة أشويا:



أفريقيا في األجمر للعايب الدوية اللجفة أنثعلة

:الحرب معوقو

المدى طويل دعم
 فمن المقاتلين. على الحرب)) معوفي (( تعبير يقتصر ال

 أنفهم يجدون الذين المدنيين من ألذ١كب أعداد بينهم
 بسبب أطرافهم من أكهر أو واحدا فجأة فقدوا وقد

 من أقدام تحت تنفجر األلغام إن . العدائية األعمال

تتفثى آللغنغرينة تمييز، بال تقصف والقنابل ،يطئها
. المناسبة ايؤآل تجد حيى

 الصيد الجاح تعليم على يحث قديم صيني مثل وهناك
 تقديم مقتضيات لكن سمكة؛ إعطائه من بدأل

 منظمات كافة تجعل مجال أي في ء الطواري مساعدات
 تقديم على إال النزع فترة أثناء في قادر غير االغاثة

 في ذلك يعقب فإنه الصيد على التدريب أما . المكة
 تتبعه الذي الخط بعينه هو وذلك االستطاعة. حدود
 أنشطتها تنقيذ في األحمر للصيب الدولية اللجنة

. المعوقين لصالح

 أفريقيا بلدان من كثير في الدولية اللجنة قامت وهكذا
 نزح عواقب من تعافي التي أو المعاريد فيها تحتدم التي

 األلراف بصنع تكتفي ال مراكز بافتتاح مسلح

 محلية، خامات باستخدام البسيطة االصطناعية
 تأهيال فأهيلهم للبتر، التعويضية األجهزة وبتجيب
 لتأمين انحليين الغنيين كذلك تدرب وإنما أساسياً،

 .اللجنة مندوي رحيل بعد العمل استمراره

 بزين الدوية اللجنة أنشأت ،الجنوية أفريقيا فغي

 النارجين من هم منهما المستفيدين أكير النوع هذا من
 عام ابزين هذين أحد ء أنثى وبد : األحداث ببب
 أنجوال هضاب على هوامبو بإقليم ألتا بومبا لي ١٩٧٩
 ١٩٨١ أبريل/نيان لي الثافي ابز وفتح العليا،

ابزان ويعمل بموزمبيق. مابألو لي ابزي بالمستشفى
 المعني البلد في الصحة وناره ف إشل تحت اليوم

 . الدفية اللجية درتهم محليون يتخصصون وديرهما
 في شهرياً شخصاً لثالثين الصناعية األلراف فنكب

 في األمن انعدام أن بيد ألتا. بومبا بز في المتوسط

 فإن هنا ومن ؛الخطور بالغ أمرا االنتقال يجعل المنطقة
 الذي ابز إلى الوصول يستطيعون ال الضحايا معظم

 . وقت أي في القصوى بطاقته العمل من يتمكن لم
بثالثة ألتا بومبا في الممثلة الدواية اللجنة دور ويقتصر

أنجوال ظروف وفي ومالياً. فنياً اآلئن دعم على فنيين
 للغاية حيويأ ألتا بومبا في الجاه العمل يعتبر ،الحاصة
 فاألشخاص الجتمع: في المعوقين إندماج لتحقيق

فقدوا من وباالولى اناقين، إحدى آلفقد الذين
ال وبالتالي العمل، يستطيعون معاً-ال االقين

 الحمول من تمكنهم التي اثموين بطاقة على يحصلون
العذل... على

 الرئيسية، الطرق على مهدد االمن حيث موزمبيق، وفي
 الوضع هو كا هي، أساسية مثكلة من ابز يعاني

 المطلوب الضحايا إلى الوصول ،تماماً أنجوال في
 حتى ذلك وينطبق االصطناعية، باألطراف تزويدهم

 منذ ابز زود وقد . العاصمة من القريبة المناطق على
 ونشأت تعويضية؛ بأجهزة شخص ٤ . . نحو انشائه

 لصناعة ورشة ذلك جانب إلى الدواية اللجنة
 ،المويحيقيين من فيها العاملين كل ،المب الكراسي

 المشروع ولهذا .أنفهم المعوقين من بعضهم إن بل
الثمن، الباهظة الوا^ات عن االستغناء هما ميران

 .للمعوقين العمل فرص ألوفير

 بطريق وناميوال بآل مدينتي إلى الومول المكانية ونظرا
قريباً تفتتح لكي تخطط الدهية اللجنة فإن ،الجو

 توقل أن يمكن المدينتين هاتين لي صضن ميرين
أجهزآم وميانة إمالح مهمة للمعوقين فيهما

.التعويضية

 يختبر أبتر شاب .ألتا بومبا في التعويضية األجهزة بز :أنجوال

الجديد. االصطناعي طرفه
. االحمر للصيب الدوية اللجنة : تعوير

 الدوية اللجنة تدرس أيضاً، الجنوبية أفريقيا وفي
 في بويوايو في قريباً للمعوقين بز افتتاح إمكانية

كبابوي.

 في مماثل بز إنشاء في ١٩٨١ في اللجنة شرعت وقد
 في الكاثويكية البعثة ألقوم . الحرب معوفي لصالح تشاد
 ١٩٨٣ في العمل هذا عاتقها على أخذت التي تشاد

. الحاضر الوقت في البراغ تنفيذ بمواصلة

 هذا من عديدة براغ تنفيذ في الدواية اللجنة خريدت كا
أفريقيا. ص في النوع

 في التعويضية لألجهزة بز افتتح ،السودان فغي
 يعالج وهناك ٠١٩٨٤ الثافي ينايراكانون في كسال
 الرعايا جانب إلى تيغريه من الالجئولن فيسية بصور

 لي تنتح التي االصطناعية واألطرالح .السودانيين

 ساق عن عباآل فهي : للغاية بدابي طراز من السوان
 أفريقيا في البد كان وإذا .بحذاء تنتهي سبطة خشبية
 البلدان من الالكة الخامات بعض استرد من الجنوبية
 االعزب يمكن حيث يختلف هنا الوضع فإن اتجاور،
 إلى ابز وستهدف انحلية. المنتجات على بالكامل
 تعليم االصطناعية باألطراف الضحايا تزويد جانب

 وقطع التعويضية األجهزة صناعة تقنيات الالجئين

 إصالح من الالجئون ليتمكن وذلك ،لها الالنمة الغيار
 إلى عودنبم بعد الودان في المنتجة اكادح وصيانة

 االلراف في متخصص كال بز ويدير بلدانهم.
 موظفي من الطبيعي العالج في ومتخصص الصناعية

االحمر. للصليب الدوية اللجنة

دبرنيت مدينة في انشاؤه تم األعضاء لتقويم بز أول إن
نخم حكومي شروع في المكل هذا وأدع بأبويا؛

 المعوقولن ويشتغل . العسكريين الحرب معوفي لصالح

 كا ابز ورش مختلف في لهم الطبي العالج تقديم بعد
 ١٩٧٩ من الفترة وفي . الماخية ألربية بالززعة يشتغلون

 الدوية اللجنة قامت ،١٩٨٢ حزيران ا يونيه حتى
 . الم^ز إدارذ بعد فيما إليهم أستدرت فنياً ٣ * بتدريب

 المدنيين المعوقين معالجة به المسموح غير من كان ولما
 بزين الدوية اللجنة افتتحت فقد دبركت، في

 أسمرة في أحدهما ،١٩٨٢ صيف خالل جديدين

 التابع المعوقين)) صندوق (( ويتعاون هرر. في والثاني
 اللجنة مع أثيوبيا في االجتآلعية آللشؤون العمل لورآل

 من وسائل بعنة وذلك البراغ هذا تنفيذ في الدوية
 الورثة في التعويضية األجهزة غيار قطع تصنع بيئها

 االشاآل وبدر أبابا. أديس في الصندوق لهذا التابعة
التي االصطناعية وابب األقدام إلى خاص بوجه

يجرى حيث ابزين إلى المعوقين صندوق يرملها
 هذه إنتاج وزيد .وأهيلهم للمعوقين األجهزة بيب

 إلى الصندوق دفع مما المشروع احتياجات عن القطع
 البلدان إلى االنتاج من جزء تصدير في البكير

 براغ انطالق على ساعد قد مما األخرى األفريقية

.النوع هذا من جديدة

 لتشغيل أخصائيين ٧ أوفدت التي الدوية اللجنة إن
أيوبيين فنيين بتدريب اآلن تهتم وهرر أسمرة مبزي
 سمح وسوف ؛العام هذا بهاية في إعدادهم يكتمل

 عام من إبتداء تديحا باالنسحاب الدوية للجنة ذلك

 اللذين ابزين، إدار إمتاد اللجنة وعتزم ٠١٩٨٥
 لصندوق ،النايحش من مرضاهما معظم يتكون

 تقويم مجال في تدريباً فيه العاملون تلقى الذي المعوقين
.الدهية اللجنة خبراء يد عل األعضاء



اوغندا

المفازعات تتوأصل عفدما

 الدولية اللجنة افتتحت ،١٩٧٩ مايو/أيار في
 مع باالتفاق كمباال لي لها بعثة األحمر للصبب

 زيارة انذاك: الهدف المسؤولة. اللطات
 . تنزانيا مع النزح أعقاب في المسجونين

 لتدهور ونتيجة ،١٩٨١ الثافي ينايراكانون ولي
 بعثة اللجنة أنشأت ،الفرني النيل منطقة في الونع

 وألالجئين النازحين ماعدة أجل من أروأ لي فرعية

 من يويهاحزيران في حدث وقد البالد. إلى العائدين
 همجية عناصر به قامت وب هجوم العام ذلك

 ١٠ ٠٠٠ نحو لجأ حيث أمباشي بعثة نحيته وكانت

 التماس خترة منظمات عدة ممثلو ومعهم شخعس
 نتيجة وكانت . األحمر الصبب شار تحت الحماية

 جرغ ١ . . من وأكير قتيال، ٦ . :المشؤوم اليوم ذلك

 ٨٠ ٠٠٠ هرب أخرى جهة ومن .المدنيين من
 موجة بمثابة فكانوا زائير، أو الردان إلى شخص

 الدولية اللجنة بوع يكن ولم .الالجئين من جديدة
 أصابع خمة طوال المنطقة في أنشطتها توقب أن إال

االمن. النعدام

 حول اشتباكات وقعت الواقعة، هذه من شهر وبعد
 السكان لحماية الدولية اللجنة وهيت كمباال.
 شخص ١٢٠ ٠٠٠ إلى االغاثة مواد لجدمت المدنيين
.المعاربد بيب أضيروإ

 ٣٠٠٠ عن االفراج تم أيضا، ١٩٨١ عام وفي

 بزيار قامت قد الدواية اللجنة كانت سجين
 الحكومة طليت االجراء، ذلك أعقاب وفي معظمهم.

 أوغندا لي أعمالها إشهاء الدولية اللجنة من العام نهاية لي
 .األوغندي األحمر الصبب إلى الجارية أنشطتها وسليم

 مارس/اذار ٣ ١ لي البالد الدولية اللجنة مندوبو وغادر

٠١٩٨٢

 المدنيين السكان مصير أصبح ، ١٥٠٨٣ مايو/أيار وفي

 شمال في وموكونو ومبيجي ومونبدي، لويرو، مدن في
 وقعت فقد .البالع للقلق مصد؛ العاصمة غرب وسمال

 مما والمعارنمين الحكومية القوات بين اشتباكات
 على السكان نزوح مختلقة-إلى لمصادر اًدى-طبقاً

 للمشكالت الدولية اللجنة من وإدراكاً نطاق؛مع.

 الوضع، هذا مثل على تترتب أن يمكن التي االنسانية
 األفندية الحكومة على جديد من اللجنة عرضت

أنشطتها فامتئنا هو مزدوج تهدف خدمافي تقديم

 العمليات هذه ضحايا ومساعدة للحماية التقليدية
 للجنة سمح أغسطس/آب وفي الجديدة. العدائية
 في الوضع لتقييم استطالعية نياراً بإجراء الدوية
 المناسبة هذه لي اللجنة مندوبو وتمكن .المنكوبة المناطق

ومونبدي ،لويرو مدن في للنازحين مخيماً ١ ٨ نيارة من

 في السكان احتياجات تقدير من وذلك ،ومبيجي
 إلى باالضافة المفقودين عن والبحث الحماية مجاالت
 سيما وال األخرى، المنظمات به قامت ما على التعرف

 الصبب جمعيات وزبطة األوغندي األحمر الصبب
 ولطبية الفذابة الجاالت في األحمر والهالل األحمر
 األوعندية اللطات واعترفت .العامة الصحة ومجال

 أن يتعين أنه المعنية المتبادل العون منظمات ومختلف
 التقليدية بمهامها األحمر للصبب الدوبة اللجنة تقوم
 وبناء .الماعدة ألعمال النهابة بالمؤوية تضطاع آلن

 في لها بعثة ستمير/أيلول ٢٢ في اللجنة أنشأت عليه
 من تأكيدات نفسه الوقت في تلقت كا .كمباال

 في أنشطتها باستئناف لها للسماح ابزغندية الحكومة

 مطاع في تبدأ أن يرجح (آللتي االحتجاز مجال

١٩٨٤.(

 من الناأين حماية إلى الدوية اللجنة سعت ثم ومن
 التواجد طريق عن إما ملحة، عناص أي هجمات

 اتصاالت بإجراء أو انحيمات لي لمندوبيها المنتظم

 . كمباال سلطات مع متكرراً

 المشتتة األسر أفراد بين العائلية االتصاالت والعادة

 مع بالتعاون اللجنة افتتحت االضطرابات، بيب
لة لة العاصمة لي مكتباً األوغندي األحمر الحبب

 بتسجيل عمله المكتب وبدأ .المفقودين عن البحث
 أنهم يعتقد كان شخخاً ٦٢٩د لعلق بحث طلبات

 عائالت شمل لجمع طلبات هذلك انحيمات، في
 الخيمات. مختلف بين لجيما العاصمة، في الخيمات

 الطلبات هذه تناوبتهم الذين األشخاص مجموع وبلع
 رساله ١٧٤ المكتب نقل كا تمحصاً؛ ١ ٠٣٦

 نخعا ٥٣ السلطات-إءادة لجولى-بموافقة عائلية،
 ،بعد لجيما .اضاية قراهم إلى تصفيته تمت مخيم من
 إلى ١٩٨٣ األول دسميراكانون من المدة في

 شمل لجمع لقاء ١١٢٥ تم ،١٩٨٤ أبريل/بسان
 عن بحث طلب ٤٧٩ ن حل إلى التوصل وتم األسر

 ٢ * . ٠ من أكر بين من وذلك مفقودين أشخاص

 عدة نقل أخرى، جهة ومن ؛المكتب تلقاها طلب
 ذلك، عن وففأل العائلية. الرسائل من آالف

 من الخيمات نالء لنقل أعمالها الدوية اللجنة آلصلت
 عندما أو مخيماتهم تمغى عندما أخرى إلى منطقة

 ألسباب الخاصة بوسائلهم االنتقال عليهم يستحيل

 العبب إلى مساعداتها الدوية اللجنة فقدم .أمنية
 تتعلق التي البحث طلبات لدزسة األوعندي األحمر

 المردان في أوغندا ومن أوغندا في رآلندا من بالالجئين

.وكينيا وزائير

 تونع عمليات تنظيم تم فقد ،الغوث مجال في في أما
 مجموع على آللزيت) ولغاصويا والنراً (األرز األغذية

 العبب بين مشتركة أفرقة خمسة بها لجامت المانحين
 األحمر. للصاب الدوية واللجنة األوغندي األحمر

 تعرفي تحت البذاية المعونة من جزء ووضع

هذه سميت االحمر))-وقد الصاب ىء١طو ((عمليات

- االحمر الماب معونات قوافل لمرور دائما مالحة لب الضحايا يوجد حيث إلى المؤدية الطرق :أوغئدا
األحمر للحليب الدوية اللجنة ،توليدو دي يليان :تعوير
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 وفي )).العالمي الفذاني ((البفاغ الضخمة العملية
 الفذاية المإد كات ،١٩٨٣ ديمبراكانوزاألول

 كل المتوسط ي شخص ٨٠ ٠٠* على توزع
األول اتشرينأكور نهاية من المدة في وتم .أسوع

 من طنأ ١٢٩٤ تونجع اؤل، سمم/اكانون د ونهاية

مويري؛ فرنك ٧٣١ ٥٦١ قيمتها الغذائية المآلد
األولى الثالثة األشهر في أسوعي أماس على ووزعت

على طن ٣.. بلغت غذائية مواد ١٩٨٤ عام من
مهزاً ٣. على مولعين شخص ١١٠ ..٠ من أكر

 بسيطة اًميات كذلك النارجين على وونعت . للتوى
 والمالبس آلالغطية الصابون مثل المستلزمات بعض من

 المالجىء. القامة البالحيك آللواح

 الغذائية للمواد هذه العام التوى عمليات آلستكملت
 من يعانون الذين لألشخاص إضافية تغذية بضاغ

 تنفيذ إليهما أوكل اللتان المنظمتان وتقوم . التغذية سوء
 انقاذ وصندوق أيمبفام منظمة وهما الباغ، هذا

 بتفذية خطورة االشد الحاالت بمعالجة االطفال،
 الدولية اللجنة فإن وبالمثل، . المستشفيات في مكثفة

 إمداد أجل من المنظمتين هاتين مع بالتنسق تقوم
 لتحقيق األعمال بدأت وقد . الشنب بمياه الخيمات

 تتولى كا .الخيمات هذه من حمسة في الغرض هذا
 موإلجو مستشفى في الصحية ابيبات تجديد اللجنة

 . النارجين من عدد أيناً يوجد حيث العاصمة في

 عاملين من مكونة أفرقة ستة تعمل الطبي، اتجال ولي
 من ولرضات وطباء األوغندي األحمر الصيب من

 من الفترة وفي النارجين. لرعاية الدوية اللجنة
 ، ١٩٨٣ األول اكانونودبببر األول أكتوبراتثرين

طبي؛ كشف ٤٦ ... بإجراء األفرقة هذه قامت

 توقف ورغم ،١٩٨٤ عام من االولى الشهور أثناء وفي
 رد األمن، انعدام بينها من ألساب مرات عدة العمل

 فتولى . فحص ٦٧ ٠٠ . إلى الطبية الفحوص عدد
 إلى خطيرة بحاالت المرضى نقل الطبية األفرقة

 الصيب من طبياً فريقاً أن كا . العاصمة مستشفيات
 وصندوق الجمعيات رابطة ساعده امخغندي، األحمر

 مرض ضد األلفال بتحصين قام قد األطفال انقاذ
 بدزسة بانتظام الوبائيات في أخصاني وقوم . الحصبة

 إيجاد أجل من الطبية األفرقة تقدمها التي االحصاءات
 إنتشار األكر آللمعدية االستوائية لألمراض فعال عالج

. النارجين السكان بين

 تها يقوم التي الطواويء عمليات أمام عائقين أكبر إن
 الحقيقية المشكالت هما أوغندا في األحمر الصيب

 أخرى جهة ومن جهة، من األمن انعدام يسبها التي

 أنشطة عل اللطات تفرضها التى القيود كر
 عن بعيدة ألساب الماعدة مجال في الدهية اللجنة

. الموضوع

 الستة األشهر خالل لألسف تجلى قد األمن انعدام إن

 موظفولن ضحيتها زح خطر دنثاحوا عدة في الماضية
 كيرين حياة وبددت االفدي االحمر الصيب من

 األحمر. الصيب أعضاء من آخرين

 وبو توقف أي ألن نظرأ بالغاً قلقاً الوضع هذا ويبعث

 خطير بشكل تهدد للنارجين الغوث تقديم في مؤقت
 الغذائية الحالة تحسين أجل من تبذل التي الجهود

 النوع هذا في أماسي االشمرارية وعامل . ن٣للذاز
 اقنزع من الياس الدهية اللجنة ينتاب وال االعمال، من

 إلى الوصول بأن معها تتعاون التي األطراف جميع

. الحياة على لبقائهم له بديل ال شي. هو الضحايا

يجوال

الصحيح االتجاه في خطوة

.تودو دي ليليان تعرير الطبية. الغاية أنجوال:

 السلطات وجهت يونيواحزيران، شهر منتصف في
 عاجلة إغاثة لتقديم الدولية اللجنة إلى الدعوة األنجوب

 عدة في المنكوبين من شخص ٢٠٠ ٠٠٠ نحو إلى
- للبالد الجنوني الجزء من مناطق

 ترحيباً لقيت الحكومة هذه أبدتها التي الرغبة إن
 شهور عدة منذ دأبت التى الدوية اللجنة في شديدأ

 ني االستعجال بأهمية هناك المسؤولين اقآع محاولة على

 إلى ازدوحد في يفتقرون الذين الكان مساعدة
 هنا من . سوءا حالتهم وتزايد آللفذاء الطبية الرعاية
 اتخاذها يلزم التي التدابير بشان بسألة التفاهم يتعين
 ظروف تدهور توقف ثم ومن تقلل مساعدة لتقديم
 إلى الدولية اللجنة تسعى الذين الضحايا هؤالء معيشة
٠١٩٨ عام. منذ إغاثتهم

 ثالث على تجرى آلن البد الضخمة العملية هذه إن
 المتفررين األشخاص إلى الوهول يمكن حتى مراحل

وباي، وبنجويال، (هوامبو، مقاطعات ستة في
 هونين). وهويال، وميسيكو،

 بنية توفير إمكانية على كثإ العمل نجاح وتوقف

 الاليجة المعونات لنقل كافية أماسة تنظيمية
 ظروف على شء كل وفوق أيضأ يعتمد كا .للبحايا

 تحدد ظروف وهي ،الدوية اللجنة لبعثة توفر التي االس
 نضر؛. األكز المناطق إلى الوصرل إمكانيات

 آللتذظيم-فإن العاملين-األس هذين بوفير تم فإذا

 كافة إلى متتابعة مراحل عل الوصرل تامل اللجنة
.عاجلة مساعدة إلى ماسة بحاجة هم الذين النارجين

 مباديء بعض السكان يعلمون األوغئدي األحمر الصبب من وزميلها الدولية اللجنة من ممرضة للنازحين، مخيم ي أوغندا:
األحمر. للصيب الدولية اللجنة ،توليدو دي ليليان : تعوير العامة. الصحة
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المزدوجة الكاألة ضحايا

 في تقوم األحمر للصبب الدولية اللجنة كات إذا

 كانت وإذا ،الصرماليين الحرب أبى بزيار أثيوبيا

 تقدم التي الطلبات تبحث المفقودين عن البحث آللة

 الرسائل نبل وتولى أوغادين نزبع عواقب إطار في لها
 لي األثيوبيين األمرى من إلما ترد التي العائلية

 مصير إزاء قائما يظل البالغ اللجنة قلق فإن ،الصرمال
 :معاً .كاألتين من أضيرأل الذين المدنيين الكان

 منذ نفسها تجد أثيوبيا أن أللواقع . أللقحط المعاألد

 مقدمة في فهي ،مستمرة بصرر مبتالة بعيد وقت
 االضطرابات من ألحد آن في تعالي التي البلدان

 لقد .الطبيعة تقلبات جانب إلى المطحة أللمنانعات
 حتى المستمر بالجفاف المناطق بعض أألني أ;اكت

 الماشية هائلة بأعداد ونفقت جدباء، عقيمة أصحت

 عل لجبلوا الذين للسكان الوحيد المأل تعن التي

 في كثير أقاليم صحتوأ .الحيألنات بتربية االشتغال
 جانب إلى عدائية لعمليات دائماً مسرحاً البالد

 القحط جراء من بها لحقت التي الجسيمة افرار

 يبعث فيها المدنيين السكان وضع ؛مبح .الشديد

 ممكناً ذلك يكأل عندما يرحلأل إ;ام .اليأس عل

 الحياة قيد عل ظلوا الذين أولئك أرهاط إلى لينضموا
 .الدألية أللمساعدات الهجرة بفضل سوات عدة منذ

 مئات :كثيرون وهم .مواطنهم في بقوا من هناك ولكن
 عزل لقد .مليون من بأكهر البعض وعم وقد ،اآلالف

 أو النزغ مناطق من النائية النجود أو الهول في هؤالء
 فأبامم ،عامين من أكير منذ القحط يدمرها التي

أو التنقل، باطاعتهم يعد لم بحيث الثديد الهزال
 طول عل الغذائية المواد تولع يجرى أنه يجهلون أذم

 مهما ألنه تفر؛. األكر المناطق في الرئيية الطرق

به تمح ما يقدر االنانية المنظمات قوافل توغلت
 من كياً تقترب لن فإيجا األمن وظروف الطرق حالة

 الضحايا. من الهائلة األعداد تلك

 هدف هو أثيوبيا في الدألية للجنة الرئيسي الهدف إن

 للقحط المشتآلة الكاألة ضحايا مساعدة :طموح
 كانوا مهما االشتباكات مناطق لي العدائية ألألعمال

 الالنبة الوسائل لتدبير اآلن اللجنة وتجتهد بعيدين.
 أجل من أنشطتها وكييف النهاني الهدف هذا لتحقيق

 الحل عن بعيدة تزال ما لألسف ألكنها ،بلوغه

.المطلوب

لصالح ١٩٧٧ عام منذ أثيوبيا في تعمل الدألية ألللجنة

 وقعت؛للجنة ،١٩٨٠ عام وفي .اوغادين نزلح ضحايا
 مساعدة إلى يرمي األثيوبني األحمر الصيب مع اتفاقاً

 التي ((الكوارن أصح بمعنى أو االشتباكات ضحايا
 مولتها التي العملية هذه وبدأت االنان)). يصنعها

 في االداهة الناحية من ودعمتها الدولية اللجنة

 متفقد وسمية بصفة ١٩٨١ الثافي ينايراكانون
التي األقاليم في النازحين من اآلالف لمئات الحاعدات

وبالي، ،ويغريه ائتريا، وهي االضطرابات أصابتها

فرض ،١٩٨٢ وفي وهرر. وجوندار وسدامو،
 عل البالد جنوب وفي ويغريه ائتريا في القتال تصاعد
 للضحايا ماعداتهم تكثيف الحثتآلة العملية أعفاء

 لم الدولية اللجنة فإن ذلك، ومع المناطق. تلك في
 األولى للمرة الحصرل من ١٩٨٣ عام لي إال تتمكن

للمندوبين داثم مقر بإنشاء السلطات من تصرخ عل

 التي المناطق لي بالتنقل أيضأ لها صرح آل البلد. لي
 كامل تقييم إجراء من مقن مما الحاعدات إليها تقدم

 عمليات عل االشراف وبن لالحتياجات ما حد إلى
 كان ،ذلك أمكن آللما .منتظمة بصور التورع

 ألئتريا (هرر المتضرر المناطق في يقيمولن الحدوبون

 آلن المشتآلة. العملية أنشطة عل لالشألف وبالي)

 شمال في العمل تهذا يقوم أبابا أديس في المقيم المندوب

جوندارؤليغريه.

في طبي-غذاني تقييم بعمل الدألية اللجنة آلمت

 المناطق في ١٩٨٣ طيو/أيار إلى اذارمارس/ من المدة

 في النظر إعادة ضرور إلى التوصل من مكنها المتضرر
إلى الحتاجين األشخاص لعدد المبدني التقدير

 نحو كان الواقع فغي . نسمة ٥٠ ٠اا وهو ،مساعدة
 .المساعدة إلى ماسة حاجة في نمة ١٣٠ ٠٠٠

لعمليات جديد برناخ تنقيذ في اللجنة شرعت ألذلك
 األغطية انحرومين عل وزعت كا ،ألغذية شهرية توزيع

 .الطبخ ؛دألت أللصابولن أللمالص

 باالتفاق كذلك، الدولية اللجنة قامت ، ١٩٨٣ وفي
 األحمر، أللهالل األحمر الصيب جمعيات ألبطة مع

 من امحرومة الطبقات لحاعدة برنامجها بتوسع

 كانت التي االنطرابات مناطق في المقيمين السكان
عمليات جانب وإلى .الجفاف اثار من أيضأ تعافي

المتفررين، ؤلمديين النازحين عل المعونات تونع
 مناطق مختلف في لألطفالغذاية براغ اللجنة نفذت

بالو وشيري بالي، عاصمة وجوبا جوندار، شمال

 ونعت التي االغاثة مؤد إجمالي وبلغ .(سيدامو)
 مريري فرنك ٧ ٤٧٨ ٠.<قيمتها طنأ ٥٥٤٠

 .نمة ١٠٠ ٠٠٠ من أكير منها ؛فاد

 المساعدة عملية إطار في الدألية اللجنة آلمت
 طرود بتورع األثيوني األحمر الحيب مع المشتآلة

 سشغيات عل الطية الطبية أللمستلزمات األدوية

الحاءات أو االضطرابات بعبب المتضرر المناطق

وإلى ويغريه). وهرر، وجوندار، ؤريتريا، (بالي،
 المعوقين لتأهيل مآلزين اللجنة افتتحت ذلك، جانب

 في أحدهما العدائية، األعمال ضحايا من المدنيين

 هرر في أللثاني ،١٩٨٢ الثافي اتشرين نوفمبر في أسمرة

عولج ، ١٩٨٣ نهاية وفي ٠ ١٩٨٣ عام مطاع في

التغذية. بسوء المصابين لألطفال التكميلية التغذية غ برنا ميكيلي. في التغذية مآلن :أثيوبيا
االحمر. للصيب الدولية اللجنة :تعوير
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 اطراف (تيب اوين هذين في مريغا ١٨-
 العملية هذه بتنفيذ وقام . )طبيعي وعالج اصطناعية

 األلراف في متخصصين فنيين أرعة بنجاح

 من عثرين ونحو الدولية اللجنة من ابططناعية

 المشارع في الدولية اللجنة فعلت وؤا . انحليين العاملين
 لصالح برنامجها اللجنة أقامت المماثلة، األخرى

 اخليين العاملين تدريب أساس على المدنيين المعوقين
 محلياً. المتاحة المادية للموارد األمثل آلالشخدام

فيما ١٩٨٤ عام من األولى األربعة األشهر وتميزت

 إلى للفقييم بعثات عدة بإيفاد الدواية باللجنة يتعلق

 كا قبل، من إليها الوصرل باالمكان يكن لم مناطق

 الجارة المشته العمل غ لط تقييم إعادة خاللها جرت

.المساعدة عمليات شملتها التي المتضرآل المناطق لي

 ونعتها التي المعونات إجمالي باغ مارس/اذار، وفي
األقاليم لي األيوني األحمر ولهيب الدوية اللجنة

 الختلغة الساع من طنا ٥٦٦ تضرة االكهر الخمسة
 الكميات هذه وزادت ،نمة ٤٥ ٠٠٠ منها أفاد

 ٨٤٣ فبلغت انيسان أبريل شهر خالل كبأل بدرجة
 . نمة ٧٣ ٠٠ عل ورعت طناً

 اللجنة افتتحت ،تيغريه في الوضع خطورة تزايد وبعد
 االخراف ميكيلى؛ولت في غذائياً مكازاً أيضأ الدولية

 العشر خالل المه وقام .الممرضات إحدى إلى عليه
طغأل ٩٥ . برعاية مارس/اذار شهر من األخنؤ أيام

 عمليات تنفيذ استمر بينما التغذية، سوء من يعانون
 ااصحة براغ جانب إلى النارجين لصالح المساعدة

 براغ كذلك تيغريه في ونفذت والتغذية. العامة
 .؛دوا وأكرم آلما قرى من كل في جديدة مساعدة

 الطبية والمستلزمات األدوية من ساعدات وقدمت
 األقاليم في والمستوصفات المستشفيات لختلف

على المعونات من كبأل كميات وونعت .المتضرون

 اللجنة تتمكن لم جوندار مناطق بعض في الضحايا

 قبل. من إليها الوصرل من الدولية

التي التقييم بعثات مختلف من الدوة اللجنة ووصلت
 نتيجة إلى ١٩٨٤ من األولى الشهور خالل أوفدتها

 المعاير في عاجل بثكل النظر يعاد أن يلزم أنه مؤداها
 لتدهور وطراً :المشته الماعدة عملية في المتبعة

 آلرتريا تيغريه في با وإل األقاليم، بعض في الوضع

 اللجنة قررت المستمر، آللجفاف االشتباكات بعبب

 مناطق في للضحايا ماعداتها ريادة الدولية
 االنسانية المنظمات ستطيع ال التي االضطرابات

 حالياً تدرس اللجنة فإن ولذلك فيها. العمل األخرى

 المناطق إلى للوصرل الجوي الطريق استخدام إمكانية
 األمن النعدام البري بالطريق بلوغها يمكن ال التي

 من اآلالف لعشرإت البقاء فرص ريادة يمكن وبذلك

ؤيقلبات االشتباكات المزدوجة: الكاذبة ضحايا

.الطبيعة

تيغريه. عاسة ميكيلي، ني النازحين على الغذائية للمواد توزيع لعملية يجهزون األثيوي األحمر الصيب من متطوعون أثيوبيا:
األحمر. للعيب الدولية اللجنة ويتجر، أ. : تعوير
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السودان

التفوع بالغة أنشطة

 آثار الجغرافي، موقعه بسب السردان، يتحمل

 تيار هو فها : جثوإنه لدى تجري التي المناءات
 أضاف قد وزائير وشاد ووغندا أثيويا من المهاجرين

 في عددهم وقذر .الالجئين من هاأل عدداً البلد إلى

 ينقطع ولم نمة، مليون نصف بنحو ١٩٨٣ نهاية
 ٠ ١٩٨٤ ض األولى الشهور خالل السل هذا

 في وجود لها كان التي للعيب الدولية اللجنة وتحاول
الموجات هذه حالة تخفيف ،١٩٧٨ عام منذ الخرطوم

مبم المعوزين على توزع إنها المهاجرين. من المتدافعة
 وقدم ؛الطبية اتخاعدات لهم تقدم كا الغذائية المواد

 .المفقودين عن للبحث كالتها خدمات للجميع

 للحكات التابعة المساعدة منظمات طريق وعن

 في الدوية اللجنة بعثة قدمت آللتيغرية، االرترية
 ساعدات الماضية القليلة األعوام خالل السردان

 النارحين المدنيين السكان إلى كابية غذائية مادية
 آلألعمال الجفاف ضحايا فيغريه إرريا من المعوون

 المبانرآ غير المساعدة أعمال آلستهدفت العدائية.
 <لى والشهور ١٩٨٣ عام خالل استمرت التي هذه
 هؤالء من حساسية األكير الفئات ١٩٨٤ من

آلأليتام آلألطغال، آلألمهات (المنون، الكان

 وعل .تيغريه في الحرب أبي كاذلك آللمعوقون)،

 قدمت ، ١٩٨٣ الثافي ينايراكانون فغي المثال، سيل
 قيمتها الغذائية المواد من طناً ٤٩٥ الدولية اللجنة

 االغاثة ((جمعية إلى سويسري فرنك ٥٢٥ ٠٠٠

 قامت ١٩٨٣ احزيران يونيه من وابتداء االريترية)).
 بنقل باالصطالع جانبها من )) تيغريه في االغاثة جمعية (,

 من وغيرها الطبخ ومستلزمات آلألغبية األغذية

 الدوية، اللجنة قدمتها التي االخرى الضرورات

 من المواد هذه نقلت برية قوافل ذلك في واستخدمت

ض ١٢٤ ..٠ نحو على ونعتها ثم ومن الردان
 .يتيم ١ ٧٠٠و سجين ١ ٠ا٠و الناأين اليان

 فرنك ١ ٣٢٧ ١٤٠ المعونات هذه قيمة بلغت لجد
افيح على العملية هذه تستمر وسوف . سرسري

لي لها المقرر من كان بيط ١٩٨٤ احزيرانيوتيه حتى
ذلك ورجع .فقط شهور ستة لمدة تستمر أن البداية
 ومن .تواجهها التي النقلؤألمن مثكالت إلى التأخير

 شهري خالل الدآلية اللجنة قدمت ،أخرى جهة
 الثافي وايراكانون ١٩٨٣ األول ديمبراكانون

 من مئات لعدة محدودة غذائية ساعدة ١٩٨٤
 شرفي في القفاكا منطقة في األثيوبيين الالجئين

لتولع حكومي جهاز التولع أعمال آلولى .الردان
 . لالج))303((ل؛ السردانية المعونات

 طبية ماعدة قدمت ١٩٨٢و١٩٨١ عامي وخالل
 الجنينة منطقة إلى لجأآل الذين التشاديين للرعايا محددة

. الودان غرب في

 اللجنة افتتحت ،١٩٨٤ ط يراميافآل فغي آلخآل
لألجهزة مكازاً السودانية، اللطات بموافقة الدولية،

 آللعسكريين المدنيين الحرب معوفي لخدمة التعويضية

 ويغريه. ارتريا في النزلى ضحايا من

 مؤخراً المفقودين عن للبحث المأزية الكالة كارمت
 لصالح البحث مجال في أنشطتها من األكم الجزء

 ٩٢ ٠٠٠ عددهم باغ الذين ،ابرغنديين الالجئين
 دآلمة العائلية، الرسائل (نقل ١٩٨٤ نهاية بى ء الجى

 إلى الكالة قدمت كا . المفقودين) عن ابحث طلبات
 التي الدوسية شهاداتهم من نسخاً اإلغنديين الطلبة

 يسر مما بلدهم في التعليم ونابه من عليها الحصول تم

 الفرعية الكااللت خالل ومن عمل. على الحصول لهم

 مردان، وبور كاسال القضارف في الدوية للجنة
 مجموعه ما ١٩٨٣ عام خالل كذلك اللجنة نظمت

 مع الردان في الالجئين األطفال شمل جمع لقاء ١٢٤

 ولمانيا الريد في امتقرآل الذين عائالتهم أفراد

 تجميع هناك كان . وإيطاليا المتحدة آللكايات االتحادية

 من اللجنة تتلقاها التي المطرمات لكافة مكاري

 التي الالجئين معسكرات في البحث كالة موظفي
 لجد . للسردان آللغربية الثرية الحدود على أنشئت

 في الدآلية اللجنة بعثة لدى المعلومات هذه تجمعت
 مثل أخرى منظمات مع بالتعاون تحاول التي الخرطوم،
 األتم ومؤسسة الالجئين لشؤون المتحدة األتم مفوضية

 ومنظمة (اليونيسيف)، الطولة لرعاية المتحدة
 توفر أن ))1( المتوسط للبحر التعاوني االستقصاء

 المهاجرين. لمشكالت الممكنة الحلول أفضل

 ما ١٩٨٣ عام خالل الدوية اللجنة أنفقت وقد

 مجموع على سويسري فرنك ٨ ١٥٤ ١٠٠ مقداري
. السودان في بعثتها أنشطة

الصومال

الطبية والمساعدات المفقودين عن البحث أنشطة

 في أنشئت التي الصومال في الدوية اللجنة بعثة تقوم

 بصور باالههام ١٩٨٢ أغسطس/آب منذ مقديشيو

 نزلى إطار في أسرآل الذين األثيوبيين باألى بيسة

 وتزورهم األمى هؤالء اللجنة سجلت وقد أوغادين،

.منتظمة بصورة

 العديد ١٩٨٣ مطلع منذ كذلك تلقت اللجنة أن إال
 ومع أوغادين. بنزلى تتصل التي البحث طلبات من

 عدد حل إال العام نهاية حتى لألسف يمكن لم ،ذلك
 مقديشيو بعثة كامعت وقد . الحااللت من جدا قليل

 لعام أهدافها ضمن المفقودين عن البحث مواصلة

٠١٩٨٤

 فإن االثيوية، الصومالية الجبهة على التور لتزايد ونظرا
 طبية مساعدة ١٩٨٢ خالل قدمت الدآلية اللجنة

 ضحايا رعاية تتولى التي المستشفيات لبعض عاجلة

 احزيران يونيه في اللجنة آلستكملت االشتباكات.
 الجراحية األدآلت بتقديم الماعدة هذه ١٩٨٣

 قامت اللجنة أن كا . مقديشيو في ماريني لمستشفى
 األمامية الطبية للبنية تقييم بإجراء ١٩٨٣ عام خالل

 احتياجات تلبية عل قدرها مدى من للتأكد البلد في

. المعاكا ضحايا من المتزايد العدد
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