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اإلفتتاحية
 أفريقيا وشمال األوط الغرق

الداخلين بايوترات قلفة األحمر لكبب الدوية اللجنة

 وحروب، نزاعاب العالم تهز
 ضمن االوط الشرفى منطقة وتظل

 للمجتمع الرئيسية اإلهتمامات
 للعيب الدولية واللجنة الدولى

 أخبار يوم عن يوما األحبن.تنشر
 والضحايا جديدة عنف أعمال عن
األعمال هذه تخلغهاطلب التي

مندوبي وساعي تدخالت يوم كل
الدولية. اللجنة

 المسطحة النزاعات تسببت لقد
 والعراق إيران بين كالحرب الدولية،

 وتولدت كبيرة آالم في الخليج، وأزمة
 س_-٩بد الناحية من تحصى ال عواقب عنها

االالي اليوم حتى هناك اإلنانية.
وطنهم، إلى يعادوا لم الذين الحرب أسرى ض

 معارك خالل سقطوا جنود رفاة من األالف وعشرات
 ألف مائة من أكثر وهناك عائالتهم. إلى ترد لم دامية

 إلى باإلضافة مجهوال. مصرهم زال ال مفقود شخص
 اإلضطراري التشرد بسبب السكان تضرر ذلك،

 كانت ولما أفرادها. بعض واختفاء العائالت وتشتت
 فإنها الجاالت، هذه جميع في تعمل الدولية اللجنة
 اإليرانيين الحرب أصرى مصر على قلقة دائما

 إلى تعيدهم أن عليها زال ال الذين والعراقيين
 أثناء القبفى عليه يلقي الذي الحرب أسير إن وطنهم.

 بالتالى وينبغى ألسابآمنية فقط محتجزا ايظل القتال
 الحربين األعمال انتهاء فور وطنه إلى وإعادته تحريره

 وفى انجال هذا فى جاهدة، الدولية البجنة وتعمل
 إللتزاماتة الدول احترالم ضمان على أخرى، مجاالت

الثالثة. جنيف التفاقية طبقا
 التي األرانى في الدائر الدولي النزاع إطار وفي

 نصالح عملها الدولية اللجنة تواصل إسرائيل، تخبلها
 جنيف اتفاقية أحجام بموجب الحميين األشخاص

 الالم، مفاوضات فيه بدأت الذي الوتت وفي الرابعة.
 الفلسطينيون، فيها يعيش التي االوضاع تدهورت

 الفلسطينيون المدنيون ويعتبر غزة. قطاع في خاصة
الطائفتين كال من والشيوخ، األطفال واإلمرائيزون،
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 تمييز. دون ترتكب التي العنف أعمال ضحايا هم

 السلطات لدى الدولية اللجنة مساعي وتنزع
 وهذه المدنيين؛ السكان هوحماية واحد نحوهدف

 هذه تساهم الرابعة. جنيف اتفاقية تطبيق من الغاية هي
 على تساعد كما الغير احترام في كذلك المساعي

 وفى حقيقى. حوار إلقامة الزمة متبادلة ثقة إيجاد
 القانوزالدولى احترام يشكل الحالى، التاريخي اإلطار

اللم. أجل من حاسمة وميله اإلنساني
 األوط والشرق أفريقيا شمال دول من العديد إن
 أخرى دول وهناك الداخلية؛ التوترات بيب متضررة

 غالبا عنف أعمال فيها ترتكب داخلية، نزاعات تواجه
 تؤدي تمرد حركات أوتنشا محاوالت تتم تمييز. دون
الكان يفقد ما كثيرا جماعية. اعتقاالت إلى

1 ؟ 1 /1 ،1-.1 ا.

 النزاعات في تتدخل ان الدولية اللجنة تقترح
 اتفاقيات بين المشتركة ٣ المادة إلى استنادا الداخلية
 أثناء خدماتها تعرض أن كذلك ويمكنها جنيف.

 المعنية الدول إلى الداخلية والتوترات اإلضطرابات
 األحمر اتهيب للحركة االساسة البطم إلى استنادا

المؤتمرات أوقرارت الدولية األحمر والهالل

 والنظم اإلتفاقيات الدولية.وهذه
 هى.التى والمؤتمرات االساسية

 تؤديه الذي الفعال الدور تحدد
 تقديم يخص فيما الدولية اللجنة

كل إلى والمساعدة الحماية
المنكوبين.

 تعرضها التي الخدمات تتمثل
 حق ممارسة أثناء الدولية، اللجنة
 في إليها، يعود الذي المبادرة اتخان

خالل من ضدمها التى الحماية
 ؛محرومين األشخاص إلى- زياراتها

االوضاع. بب حريتهم من
 اطاعدة الحدمات هذه وتشمح

 التي معا- أوهما أوالفذائية- الطبية

الضعيفة. الفئات إلى تقدمها
 بين التمييز يمكن ال الدولية للجنة وبالنسية

 فكل النزاع. من واحد صنف أساس على الضحايا
 التوترات خالل العنف أعمال بسبب متضرر شخص

 عمل من يستفيد أن له يمكن الداخلية أوالنزاعات

 .فيالدولية اللجنة تنجزه الذي والمساعدة الحماية
 تقوم داخلية، نزاعات تشهد التي العالم دول من العديد
 أن أءاله،وءليها وصفها نبق بأنشعنة الدولية اللجنة
 األوط الشرفى فى انجال هذا فى جهودها تواصل
أفريقيا. وشمال
 تحسين اليوم الدولية اللجنة تأمل المنطقتين هاتين في

 النزاعات أثناء مندوبوها بؤديه الذي الدور معرفة
 ذي نشاطها معرفة تحسبين يدعوإلى ما وهناك الداخلية.

 فإن ثم ومن نية.اإلسا وأهدافها الحاص الطابع
وظهورها تنشرها التي والوثائق تنظمها التي الندوات

جعل إلى تهدف عوامل كلها اإلعالم، وسائل في
عنها، تداح التي العالمية القيم يقبلون معها المتحاورين

بوجود تعلم أن بعد الفوري تدخلها في والمتمثلة
المسلحة. النزاعات بسبب متضررين ضحايا

نيوه كا ميشيل

أفريقيا وشال األومط الشرق لشؤون العام هوالمندوب كانيوه ميشيل



أفرضا: لشمال اإلقليمية العثة
تنفيذها على والعمل لمبادىء١ نشر

6. م/ة/7،/كج :تصوير ١٩٨٩ نيا مورشا

 تتولى العاصمة تونس في اإلقليمية البعثة أن بما
 والجزائر تونس من كل في الدولية اللجنة أنشطة تنسيق

 إطار في أنشطتها وكذلك وليبيا وموريتانيا والمغرب
 هع اتصاالت تقيم فإنها الغربية، الصحراء نزاع

 في االحمر للهالل الوطنية والجمعيات الملطات
 ترمي وصيانتها العالقات وبربط تغطيها. التي البلدان
 مقبولة وجعلها الدولية اللجنة قدمي ترسيخ إلى البعثة
 لها يعترف الذي الخاص الطابع ذي وعمتها هي أكثر،

الدولي. الجتمع به

يلي: فيما الرئيسي نشاطها ويتلخص
 به الثقة وتعزيز اإلساني الدولي القانون نثر .

 الحركة بتاريخ ابتعريف وكذلك احترامه وتحبن
 خالل من وأنشطتها، العليا ومثلها ومبادئها
 مع واإلتصاالت والعروض والندوات المؤتمرات

 من الرئيسية الفئات توعية قصد اإلعالم ومائل
 المسلحة والقوات الحكومية والسلطات الجبهور

الجامعية. واالوماط
مع بالتعاون اإلقليمتة البعثة طمت وبالتالى

تونس، فى األول) (تشرين أكتوبر فى الوتنية الجمعية

 وقبا في اإلنساني الشخص ((احترام عنوان تحت عرضا
 أن كيف توضيح هي منه الغاية كانت الحرب))،
 أن وكيف قانونية صكون وضع تطلبت النزاعات

 ومخلقاتها.كما الجديبة الحرب لمواكبة تطور القانون
 تدريبية دورة االول) (كانون ديسمبر شهر في نغلمت

 قانونيا ثالثون حضرها اإلنساني الدولي القانون عن
العرني. المغرب بلدان جميع من وضابطا

 الضباط كبار من أربعون فحضر موريتانيا فى أما
 فى نواكشوط فى أقيمت ندوة الجيوش مختلف من

 وسر النزاعات عن تمارين تلتها الثاني؛، (كانون يناير
 دور اإلقليمية وللبعثة المعارك. أثناء والسلون إلسليات

 جنيف اتفاقيات في األطراف الدول حث ٠

 وطنية تدابير اتخان على الوطنية وجمعياتها
اإلنسانى. الدولى القانون لتنفيذ

 الحرب أصرى لحماية يةالتقيد المهمة توضيح .
وجدوا. جثما وزيارتهم اغتجزين والمديين

 زيارة قصد الدولية اللجنة خدمات اقبراح .
 أمنية. ألساب المعتقلين األشخاص

 مصير على قلقة اإلقليمية البعثة ظلت ولذلك
 اغتجزون (الصحراويون الغربية الصحراء نزاع أمرى
 جبهة بدى اتحتجزون والمغاربة المغربية السلطات لدى

مبع منذ عبثا منهم العديد انتظر الذين بولساريواً

،١٩٩٢ (تموز)يوليو شهر وحتى الجزائر، في
 بسب المعتقلين االشخاص اإلقليمية البعثة زارت

 الثاني) (كانون ويناير ١٩٩١ يوذيو(حزيران) أحداث
 ختالنى ا بب توقفت الزيارات هذه أن إال ، ١٩٩٢

 انحاوالت تؤد ولم نروطها. يثأن النفر وجهات ني

الزيارات. برنامج احاف إلى اليوم حتى تمت التي

روبادي كزافعه فرانوا

أفريقيا. شمال بشؤون مكلف هرمندوب روبادي كزانييه نرانوا



للعراق للشرب الصالح الماء

 الصالح الماء إنزال هسه/، :تصرير ١٩٩١ العراق
السكان إلغاثة للشرب

 مهندسان أدلى ،١٩٩٣ (نسان) أبريل شهر في
 ان تثبت بمالحظات الدولية اللجنة من صحيان

 أضعفت العراقية األموال وتجميد االقتصادية العقوبات

 ولوحظ للشرب. الصالح الماء تنتج منشآلت تطوير
المستعملة. المياه معالجة خطات بالنعبة ء الثي نغس

 تفتقر التي المياه عالج محطات تعمل العراق في
 طابتها مستوى دون حاليا الغيار قطع إلى

 أوفي مضخة فى عطب حدوث االعتيادية.فمجرد

 بغداد وفى توقفها. يؤدي؛لى أن يمكن الكهربائى التيار
 الماء من السكان مئات الحوادث هذه مثل تحرم مثال

مباشرة. صحتهم وتهدد للثرب الصالح
 مهندسا تمكن أسابع ثالثة دامت مهمة وحالل

 من كل فى الكبرى اخطات زيارة من الدولية اللجنة
 المنشآت من العشرات أحوال تفقدا والبصرة. بغداد

 وأمكنهما الحجم. المتوسطة المدن في العاملة الصغيرة
 وتحديد المعنية الخدمات عن المسؤولين مع التباحث
التدخل. أولويات

 الدولية اللجنة قررت اإلحتياجات حصر وبعد
 األكثر الحعالت في التقنبة للساعدة برنامج استئناف

من نقذت أشهر.وقد ستة لمدة وذلك للضرر، تعرضا

 ١٩٩٢ ستمير(أيلول) إلى ١٩٩١ فبراير(شباط)

 الماء خدمات مختلف لصالح للساعدة برنامجا
 الغيار قطع نقل علي المساعدة هذه اشتملت العراقية.

 من سيكون ١٩٩٣ وفي تحتاجإليها. التي امحطات إلى
 والمناطق والبصرة بغداد في الخدمات هذه تزويد الإلزم
 هذه تركيب سيتم الحاصة. الغيار بقطع تضررا االكثر

 من مهندس يساعدهم عراقيين تقنيين بواسطة المعدات
 عديدة أياما تدوم تداريب ومتتغلم الدولية. اللجنة

جيدة. صيانة االالت هذه صيانة لضمان
،١٩٩٣ (حزيران) يونيو شهر من واعتبارا

 الغيار قطع بشراء جنيف في صغير فريق سيكلف
 مشاكل يسوي أن كذلك عليه وسيتعين المنكورة،
 مطومات على تتوفر ما غالبا الشركات الن تصديرها

 هيئة فرضتها التي العقوبات تطبيق كيفية عن دقيقة غير
 اللجنة ستؤدي الحصوص هذا وفي المتحدة. االنم

الوسيط. دور الدولية

واي فيليب

 البرنامج عن الدولية اللجتة ني السؤول هوالمهندس راي ندب
العراق. اجل من الصحي

فائمة زاك ال النزاع يخلفات الخلج:

 مكتب ني مقابلة اتم7. ه٧؛0؛ا :تصوير ١٩٩١ اكراق
 للصيب الدولية اللجنة ببعثة المفقودين عن البحث وكالة

االحمر

 العدائية االعمال. انتهاء على سنتين مرور بعد
 ومعنوية جسدية آالما يكابدون المدنيون زال ال الفعلية،
الخليج: حرب بسب

 من كل فى يعيشون مفككة عائالت أفراد .
 بين نقطوعة اإلتصاالت ظلت والعراق. الكويت

 لهؤالء يمكن الدولية اللجنة بفضل البيدين،لكن
يتبادلوا أن البعض بعضهم عن المفصولين األقارب

إليهم تنقل عائلية رسائل يحررون الرسائل.
 المفقودين عن للبحث المرتمزية الوكالة بواسطة
 ١٩٩٢ فغي العراقي. االحمر الهالل هع بالتعاون
 ٢٣ ٠ ٠ ٠ من أكثن والكويت العراق بين تبودك

رسالة.
 شملها يجمع أن تتمنى الحرب منذ ممزقة عائالت .

 جنسية (بدون وكويتية عراقية عائالت جديد؛ من
 أثناء العراق فى أفرادها بعض وجد الغالب) فى

 هذه في الكونت. إلى العودة في ترغب النزاع،
 محايد، كوسيط الدولية، اللجنة ترح الحالة

 قد تكون وعندما المعنية، اللطات إلى الطلبات
جمع تنظم الالزمة الرخص جمع علي حصلت

 أءيدمن١٩٩٢وفي األشخاص. أولئك شمل

 إلى نقل بينما شحصا، ١ ٥ . الكويت إلى العراق
آخرون. ٣٦ السعودية العربية
 هوملف بكثير ومعقد مؤلم آخر ملف هناك
الكويت من كل في العائالت من العديد المفقودين:

 مصير اليوم تجهل زاك ال الودية والعربية والعراق
 هى وحدها الحكومات أن والحقيقة آلباء. إخوان
 أن إال العائالت. هذه تساؤالت على الرد علي القادرة

 الدول- من وستطل-طلب كانت، الدولية اللجنة
 ملفات تشكل تامة. مشاركة العملية في مباركة

 حدة،وتتدخل على واحد كل المفقودين االشخاص
 واإلجابات الطلبات نقل أجل من محايد كوسيط

 خلق إلى نشاطها خالل من توصلت عليها.وقد
 الطبيعي مجراها إلى العالقات إلعادة المالئمة الظروف

الحرب. بينهم فرقت مكان بين

كريتول مونيك

 المركزية بالوكالة األرط الشرق مكب رئبة هي كريول مونيك

جنيف. ني الدولية للجنة الرئيسي بالمقر المفقودين عن للبحث



 اخلن: واالراضي إسرائعل

االناني العمل ض قرن رح

١٩٨٨ إسرائيل

:تصوير
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مجن إلى زيارة

وتسجيل عتلست

الجدد المعتقلين

سنة وعشرين خمس منذ الدولية اللجنة تحافظ
واألراض إسرائيل فى بعثاتها أكبر إحدى على ونيف
 أجز من مندوبا ٣ ١ البعثة هذه فى حاليا يعمل اتحتلة.
 جنيف اتفاقية ألحكام إسرائيل تطبين ومراقبة تسهيل

اتحميين. المدنيين الكان لفائدة الرابعة
قواعدهم من انطالقا الدولية مندوبواللجنة يتنقل
وغزة والقدس أبب تل من كل ني بحرية الربية

 التجول. مع أثناء حتى اختلة األزاني مجموع داخل
 قوات بملوك مراقبة فى الرئيسية مهمتهم تتمثل

 فى يعملون محليا، موظفا ٧ . وبمساعدة اإلجتالد.
 باألراضى الرئيسية المدن على موزعة مكتبا عشر اثنى

 الكاة مع دائم اتصال على المندوبون يبقى اتحقلة،
 المركزية الوكالة خدمات عليهم يعرضون الفلسطينين.

هذه تتمثل الدولية. للجنة التابعة المفقودين عن للبحث
 وإبالغ الخارج إلي العائلية الرسائل نقل في الخدمات
 الموقوفون أقاربهم فيها اعتقل التي باآلماكن العائالت
ذلك. غير إلى اإلعتقال، شواهد وإصدار

 يصبح العربية، اللغة على السبط التدريب وبفضل

 المعتقلين بين المفضلة الوصل صلة بمثابة مندوب كل
 وعائالتهم. اإلمتجواب مرحلة في هم الذين الجدد

 ،١٢٠٠٠ حوالي عددهم البالغ للمعتقلين وبالنعسة
 أوفي بالتجون العامة األقام في الموجودين
 تنطو للجيش، التابعة اآلربعة اإلعتقال معسكرات

 في عائليتين زيارتين عديدة ستوات منذ الدولية اللجنة
 الصلبين ينقل ،١٩٩٢ (أيلول) سبتمبر ومنذ البهر.
 األحمر الهالل فروع هع بالتعاون النرويجي، األحمر
٣٠٠٠٠ بين يتراوح األشخاص مز عددا انحلي،

اإلعتقال. مراكز إلى إقامتهم ساًماكن٤٠٠ ٠٠و
 اللجنة تفتحه الذي المستمر الحوار خالل ومن

 ضد بانتظام تتدخل اإلسرائيلية، اللطات مع الدولية
 يالحظها التى اإلنسانى الدولى القانون انتهاكات
اإلعتقال. مراكز أوداغل الميدان في مندوبوها
 السلطات لدى بمساعي الدولية اللجنة تقوم

وطرد المعتقلين بمعاملة بالتحديد يتعلق فيما امحتصة

 وتدمير اختلة األرانى خارج إلى انحمين األشخاص
 الملحة القوات تقودها التى العمليات أثناء المنازل

اإلسرائيلية.
 اللجنة تواجهها التى اإلنسانية التحديات وتظل

 واجهتها التى التحدرات نفس أساسا هي حاليا الدولية
 إسرائيل فى الماضية سنة وعشرين الخمس خإلل

المتواصلة الجهو؟ من بالرغم وذلك اتحتلة، واألراص

الفترة. هذه طوال باستمرار بذلتها التي
السبد الدولية اللجنة رئيس قام السبب ولهذا

 إسرائيل إلى أخري بزيارة كررنيليوموماروغا
 الزنار؛ (بعد (أنار) مايو شهر فى انحتلة واألراضى

 مباحثاته، وأثناء ).١٩٨٩ ني بها قام قد كان التي
الوزراء ورئس وايزمان عزر الرئس لع خصوصا

 فلسطينية شخصيات مع وكذلك رابين إسحق
 رئس ألح العشراوي، وحنان الحيني كفيعل

 احترام من المنحدرة اإليجابية االثار على الدولية اللجنة
 دفعه الواجب هوالثمن وهذا اإلنساني. الدولي القانون
البعيد. المدى على اللم إلحالل

كاسار ويرنبو

 ولبنان اختلة واألراض إمبراليل نؤون مكتب هررئس كامتار نيروير
واألردن. وسورا

األحمر. للميب الدوية اللجنة تمدرها إخبارية نغرة
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 هذه ني الواردة األحمر للصيب الدوية اللجنة نحوص
 الترف طابعاًرسمياًويجوز أكتي ال اإلخبارية التثرة

بحرية. نيها

 ألحمر ا للصيب ألوطنية والجمعيات األحمر والهالل ألحمر ا الصيب ت لجمعيا الدولى التحاد وا ألحمر أ للعيب الدوية أللجنة من ألحمر ا والهالل ألحمر ا للصليب الدولية انيكة تتكون
.األحمر والهالل
 .حاالت فى محايد كوميط جنيف، اتفاقيات أماس على اًو منها بمبادرة اللجنة، وتعمل .للحركة ألمؤسس الجهاز وهى متفلة، تانية( مؤسسة هي األحمر للعايب الدولية واللجنة

.الداخلية ت يوترا وأ واإلضطرابات الملحة النزاعات

 تبعثوا أن المرجو الدوية، اللجنة دعم في رغبتم فإذا .والخواص الوطنية األحمر والهالل األحمر الصيب وجمعيات للدول الطوعية ت هما الما بواسطة الدوية إللجنة غول
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