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االخبارية الدولية اللجنة نشرة

افغانستان
 توفر االحمر للصليب الدولية اللجنة

 للمستشغيات العاجلة الطبية عدة المسا

 خلدل شهدتها معركة أقسى من كابل فيه تعانى الدى الوقت قى
 ضمان على الدولية اللجنة مندوبو يعمل آلماضبه الستة االشهر

 قمة كا طبيو بدادات على- الباصمة مستشفيات اًح حصول.
 المستشفيان بأن المصادر وتفيد الطوارى*. حالة لمواجهة

 خلدل مريضا ١٤٧٠ وعالجت جريحا ٨٦؛ على مايزيد استقبلت
 في غبت التي ؛لمعاركأفر عتى وذلك الماضية القليلة االيام
 ٢فور المندوبون وأحرى السبةالجديدة. من االول اليوم

 من المعارك من الرغم علي المستشغيات جمبع في إستطلبعات
 المعدات فير تم على االغاثة جهود وركزت . الرصة تقييم أحل

 غاندى اتديرا وهومستشفى المستشنيات احد ن بآم علما الطبية
 الطبية باالمدادات الوفد ويحتفظ الكهربائى. ٥لجولد وقودا تلقى
 الدولية اللجنة تساعدهما اللذين المستشفيين أجل من كابل فى
 هذه وتكفي خان. اكبر ووزير سبه خارت وهما العاصمة في

 وليس آسايبع. لعدة الطبية االحتياجات لتغطية االتدادات
أحد الى لجأ فقد المساعدة ا-لى بحاجة وحدهم الجرحى

١< كابل٠فى ويوجدحئ والبطاذياذ. واًلساى وانكر لنبز

 قلقة الدولية واللجنة االغاثة. عمليات بتنفيذ يضطلعون مندوبا
 وانقطاع الخارجي العالم عن الكامل صبه كابر انعزال شأن

 . المعارك بسبب المطار فيها بما التموين قنوات

 أفغانستان شمال فى الشريف مزار بدينة فى الوضع,الطبى اما
 استطالعات الدولية اللجنة مندوبو أجرى وقذ أيضا سى* فهو
 االسبوع هذا بداية فى المدينة هذه فى الثلبثة المستشفيات عن

واستقبل . المعارك نتيجة حاليا منقوح واحد مستشفى .وهناك



 الثانى يذاير/كاذون٤ وفى تقريبا. حرب جريح١ .. المستشنى
 الخطوط عبر لجرحى٢ الخلد. اللدزم الترخيص المندوبون استلم

 اللجنة من اجنبيان مندوبان الشريف مزار فى ويوجد االمامية.
الدولية.

 الجرحى باجلد. بالسماح النزاع أطراف الدولية اللجنة وتناشد
 أو المستشفيات فاًاستهدا عن المتناعا على المقاتلين وتحث

. المدنيين أو الطبيين العاملين

جفيف

 عسكريين ۶خبرا ۶التقا
 لمناقشة جنيف فى

 البرية اسام مثكلة

 في الدولية, اللجنة تنظم
 ٢٢و ؛١٠ مااًبين نغترة

 .,حلقة الثانى ينايراكانون
 .البرية االلفام عن - عملية
 كبار امن بعضا قش وسينا

 فرام؛ للد المضادة- اللفا؛ ا استخدام العسكريين الخبرا.

 بديلة ,نظم الى باالضافة
 ومن عليها. ومايترتب

 هذا يسمح أن المنتظر
 كان مااذا بتوضيح االجتماع

 البرية االلغام استخدام
بدائل فى والنظر ضروريا

أن ويبنى اخرى. عسغرية
 هذه من المبتغى الهدف يكون

 على القضا. هو المناقشات
 لها المبرر التى المعاناة
 تسببه الذي الدائم والدمار
االسلحة من وغيرنا اسام

المماثلة.
 ممثلون االجتماع وسيحضر

 المتحدذاالمريكية الواليات من
 والمملكة واثوبيا والمانيا
 والسلفادور والصين المتحدة

 وروسيا والهند واالرجنتين
 وكبوديا وفرنساوايطاليا

 ومصر وموزامبيق واسرائيل
وارتيريا-

 سابقا يوغلسلدفا
 تسلم الدولية اللجنة
 رسائل من واحدة رسالة

 ثلبث كل االحمر الصليب
ثواني

 ٢٠٢٠٠٠ الدولية اللجنة سلمت
 الصليب رسائل من رسالة

 يوغسلدفيا فى االحمر
 الذي االسبوع سابقاجلدل

 ويمثل الميالد. أعياد سبق
 معدل القياسي الرقم هذا

 ثوانى ثلدخة كل واحدة رسالة
الدولية اللجنة جمعت وقد .



على مايزيد ووزعت
 بمساعدة رسالة ٤٧٠٠٠٠٠

 االحمر الصليب فروع من
 فى النزاع بداية منذ المحلية

 سابقا. يوغسالفيا
 االساسية البنى كانت ولما

 فازرسائل مدمرة للدتصاالت
 اًغلب فى هى االحمر الصليب
 الوحيدة الوسيلة االحيان
 التى االسر بين للدتصال
 توثنى هىو الحرب فرقتها
 وأمان مؤاساد مصدر بالتالى

 اًالخبار لتباًدل الخد*ثة .هذه استخداثم .ويمكن. لهام
 وتجمع فقط. الشخصية

 انحا* كل فى وتوزع الرسائل
 كل وفى يوغسلدفياسابقا

 ونراكز النزاع مناطق
 االنتقالية والمراكز االعتقال

 االسرة على توزع كما
. الخارج في واالصدقا*

ق شر ا نيسبا و ند أ
تيمور

 لطالب الترخيص
 البرتغال الى بالمغادرة

 تيمور شرق طالب حصل
 الى لجأوا الذين السبعة

 السويدية تين السفار
 جاكارتافى فى والقنلندية
 لطلت ١٩٩۴ ز يوليواتمو

رخصة على السياسي اللجو*

 البرتغال.ءلما الى المغادرة
 االندونوسية السلطات بان

 على انسانية السباب فقت وا
 اللجنة قدمته الذى الطلب
 فى 1حاكارت الطالث٠ ر٠ذسةد . بشاًقهم الدولية

 االون كانون ديسمبر/ ٢٩
 عن صادرة سقر بوثائق
الدولية. اللجنة

أكوادور

 تزور الدولية إللجنة
 فى عومين مز 9 عضا اً

 الثورية المسلحة القوات
 عليهم قبض ابكولومبية

 حدودية اشتباكات في

 ٣٠و ٢٩ يوس فى
 زار االول ديسمبراكانوق

 ١ ١ الدولية اللجنة من مندوبان
 فقد٠كيتو فى معتقال شخصا

 ١ . -على القبض القى
 اكوادوري ومواطن كولومبيين

 اشتباكاهث آثر على واحد
 شهر مستهل فى حدثت

 ١٩٩٣ االول ديسمبراكاقون
 اكوادور بين الحدود على

 ينتمون انهم وكولومبيا.ويزعم
 الثورية المسلحة القوات الى

 الزيارات وأجريت .الكولومبية
 الدولية اللجنة الجرا*ات وفقا

النموذجية.
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الخبارية الدولية؛ اللجنة نشرة

كاالباخ اًعالي في المعارك حدة تزايد

 ح كاالنا اعالي في اشثهية االزبياسذوانوات القود بثن

 علىاكق المواجهانناً ايتشرت وقد .اآلخيرة اآليأم خالل ٥نرايدتحد
 . الطرفين من الالشخاص ت مظ ضحيتها وراح المفطقة جبوات

 تتمكن طي شر ننطيت ;كوثة يختة ص سين قتتإ انمساعدة طلب ابى المعارك وجدة انماتاويمحداث اكطور وادى
 نواجح من كاًالباة مفطقة في سدانا-وح,ئزاؤسافاخاًاها) ئبيغياتا٠ًاب (ا؛ألمية الخعلوط نم الجبة والهياكل استبغياثؤ

 حاليا الدولية اللجفة وتقوم المنقطع. غير الحرب جرحى توافد
 مساعدتها مواصلة بغية الطبية المساعدات من طن ٦,٣ بتوصيل

الفزاعات. مناطق في لسبشفيات
 وهم .١٩٩٢ عام مغذ المنطقة الى مندوبيها الدولية اللجئة اوفدت وفد

 .١واذرسجأذوارسي ك،البح د،كلمنائص ع ألم ثنة لهلم الذين إبتدسس اآلسرى؛انمصقلين لزيادة جهودهم يوابدلوأل
 ة(الطرود هد ؛ستا الدولية اللجاًة مندوء يقدم ن٤اذرسد وفي

 شم ةى٠وذللث كاالباإ اطلي ص ذحاعظات;الىااس، فيست اكازحس الالشخاص ؛آلف الخ)٠سات والبس أنماظيتوانمالبس]لداماة

 تغوي الشمال وفي ٠ ١٩٩٣ عام وصيف ربيع في انمتتالية الوحمات
 وعادة الجئة تقريباكانة اسراة آالف خنسة عدةمسا الدولية التنفة

 اللجفة مساعدات من يستفيد آخرا، وليس ها.واخيراقرآ الى األن
 الفراع من انمتصررين من فآلرنيغيا تبرعا قبص ٣* ا ٠ *الدوليس

الدولي القانون.مبادي.- بفشر مهتمة الدولية اللجفة كانت ولما
اذ - اتاعئثةب.

 االحعر للصيب الدولية البعفة عن الدولية اللجفة نشرة لمدر
 11 ٥٥ 1 ع ,؛سلل 1202 0له0,ه 5١سع٢سظ : سفوان
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افغانستان
 مستمرة المساعدات

 الدوه ة وا<دمللجغة

 لمستشغيات الطبية مساعداتهل
 مزار ولمسنشغى العشرة كابل

طدج امكن وبذتك السريف.
 جريح. ٤٥٠ . على يد مايز

 سكان من كبير عدد واستغل
 الفار اطللق ولف اعلدن كابل
الثاني يفايروانوني ٨ في

افى7 باد۶ يبدد س
 في عرضة.للمعارك اقل احيا.

 الدولية، الجفة ولدمت العاصمة.
 االحمر الهلدل مع بالتعاون
 غذائية مساهدة االفغاني)

س ؛زحا(مشيع ٨٠٣٠ لفائدة ءئة^ببا. ١سال ح)هفي
 أفي٢الد اللجفة وفد وريب

 تسبب) لم صواريخ بثالثة كابل
 اضرار سوى الحظ، لحتن*

 مغدوبا٢٢ الدولية جادية.وللجبة
 يقيموني ففاشثانا كي أجفنيا

وجادل الشريف ومزار كأبل في دم وهيأئة. ٥

ليبريا
 متدهور االنساني الوضع

 الالف االنساني الوضع اليزال
 .ياليبر في للغاية سيعا الضحايا

على الدولبة) اللجفاً للطرت الذي ااًثذ حدة ٤ارة أمر
 هامة امغية مقكالت استفع

 في االنساني عملها تعليق الى
في اًتا وبك). غربي لوكا(شذق

 منطقة (يا ليبر وسط
 لليبريا) الوطغية خأضعةللجبهة

 عطها الدولية اللجفة فتواصل
اربع تي باذبي٢الثاذياذواًمبئ ين ,,شهر فم، بداتبه الذي

 تم وق اولوية. ذات مناطو
 نمن٠٢اا٠ علىمايزيد توزبع
 ٦٥٠٠٠ على االغاثة مواد

 من بالرغم اليوم حتى مستفيد
 اللجفة وتواصل الفقل. صعوبات

 اماكن كد زآلة لدوتية١
 لغناًطرافالغزاعف االجفال

لوفا. .باستثنا البك انحا. كل

العراق
 مراكز فى المواد نقص
 الحصار بسبب الدم نقل

 الدولي الحصار آثار تفعكس
 اكثن مغذ العراق على المفروض

 مراكز على سفوات ثالث من
 يفتقر فهي الحكومية. الدم نقل
 مثداكياسى عناصراًسناسية الى
 الكشف واختبارات الدم نقل
 الكبد التهاب فيروس عن

 من االيدزواعتبارا وفيروس
 الثاني. يغايرلمكانون شير بداية

 عملية الدولية اللجفة نظمت
 جميح على المواد هذه لتوزيع
 هذه وتدخل البلد. مراكز

 ;1لت! :لنطآق

 توفير جانب والى العراقيين.
 ونوال وذدوية بتوزايع اًةولية العجفة الدم,تقوم نقل يواد

ابعظام وتعويم. شدة اله اللجفاً *وكانت واالصحاح.



 مماثلة عملية نفذت لد الدولية
٠١٩٩٣ عام ني

نيكاراغوا
 لغم١٦٠٠٠٠ يوجد اليزال

 االول في الدولية. اللجفة !حالت
 نياببا نون اكايتاأد شير من

سويلم راسمو٢ مركن ٠١٩٩٤
فمز (ا:.:*ادة د؛ الى ابعظام.  هج اصبع ؛قدة نيكاراغوا.

 افتتحته.اللجفة الذي المركز
؛٩٥٠ ثم سالشاهية ٢٨٧٢ ،١٩٨٥ عام باناغوا فى الدولية
؛ ٧٠٠٠ وجم صفاهم ماعدا  و-صايمطغا؛). مبتور(رجاال

 خالل الدولية اللجفة وشاركت
 انتاج في السنوات هذه كل

 وادارتها. الورشة
يسبب الأللفام انفجار إن -إزن يد يفة اصرارا

 !يضا بل فحسب الغزآعات
 ثالث مرور فبعد بعدها.
في المحرب انفهام على سفوات

فأق الياًال ذيكائاًغوا
البلد. في لغم١٦٠-٠٠ا

جفيف
 الى تدعو الدولية اللجفة

 ام ستخد ال ا سة ا ر د
 المضادة لأللفام العسكري

 من عسكريا خبيرا ٣٠ حضر
ع; سبو هذاال;أك 5 ;اف,: في عن،اضاءقدت ندوه بلدا ١ ٦

متعمقة دراسة الندوة ئحرنى

 الغاندة بي مواضيع بثالثة
البضادة لاللغام يةاببسكر

نئأ يلة٠ملبد وش د١إألفر
 المرابة. وتدابير

 ان الى المشاركون توصل ولد
 فماال سكرب شئاسالتا تقكل لألفراد المضادة اضام
 الغراض م تستخم آلبها

 اخترفوا أنهم غير دفاغية.
 هذا ضمان امكانية بعدم

 داتما مالئمة وقانية تدابير
 هوأن لجذلية.حلواقغ١ المساحة

 بستخد؛ فراد لال ضاكيحثادة ا

 نئثاً ذ-بذلك لمذأت الحا؛ت
 الفأس وقتل تشويه في تستمر

 بفترة الفزاع انتهاء بعد حتى
طويلة.

 او ;ب توتتاًت وشع اينداً؛ هذه الغايدمن ؛بم.تكي
 الجوانب غير جوانب معالجة

 االن ويرجع البحتة. العسكرية
 كل مراعاة الحكومات الى

 بالموضوع الصلة ذات العوابل
 حد انضن ايجاد اًجل من

 ,بدوية!ة اللجغة ل٠ودأ مكن.
.*هز أن ير ,نغر يمثد  ة بغاء همة٤ت - االجتماع نذا
 الدولي الخبراء نريق عمل ني

 ؛نبت اسفدت الذي الحكومي
 المقبل المؤتمر تضيز مسؤولية

 اتغالية باستعراض الخاص
 هن ١٩٨٠ لتام المعندة االمم

التقليدية. االسلحة
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اإلخبارية الدولية اللحنة ة نس

انغولل

 انغوال في للدغاثة عملية تثلم الدولية اللجفة

الأبغو في جوا االنسانية سإثدإتيا معل بدوياً البضة بيبتاستاً

ضحايا جميع لصالح انسانية عملية بتنغذ الدولية لعجفة الطرفين

 كريستوف بالسيد االتصال يرجى المعلومات من مزيد على للحصول
٢٤٤٢ ٣٩٣٣٨٢ الهاتف لواندا في الدولية اللجفة هارنيش

 االحمر لعصيب الدولية العجفة عن الدولية العجفة نشرة تصدر
 19٨٧ ءه ظ ا( 1202 0ة0ة٧اة 5١٧اذ2سالء : سعوان
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جيورجيا
 اليوسفي من كميات
 الدولية للجفة إمتفاظ

 واستعادة٣ا٩٣ً سثتمبر(ايلول) ٢٧_ في ٢سوكوم كازلسقأط
 لمسرات ماساوية ايخازيا؛نأز ارإضى لكل االلمبخثأية إلقوات
 اًدىذس |د ن1اسك منااآلالق

 ويقول اآلسر. تشتيت الى
 مندوب شراير تييري السيد
 عن المسؤول الدولية اللجفة
 عن البحث وكالة مكتب

 ان سوكوس في المفقودين
 وسيعة الدولية غ صبثتا١و . .. مأت معن عبار. حالة كل

 الخارج مع الوحيدة االتصال
 أحداث خالل الماكنة من فروا

 ٠١٩٩٣ يلول) سبتمبر(اً شهر
 الى سبتمبر من الفترة وفي

 وحدها االول) كانون ديسمبر(
 عانلية رسالة ٣٠ ٠٠ تبادل تم

 اللجنة طريق عن تغريبا
الدولية.
 الدولية اللجنة مندوبو وافتتح

 تبليسي مدن في الموجودون
 مكتبا وسوكومي وكوتايسي

 ٠الروا~اقتتأح ؛البحأزئ. اويشامشبر؛الجزم فز حديدا.

 انعدام اذ*اذ ,نندر نباية فى الجيورص) يلي(ابزب عب نو

 يمنعان النقل ووسائل اآلتن
 التفقل. من الفاس
الئتاًةاً.ئذاهوفحوى بيد وبفددبلى هي، ايس

 يوجهها التي الرسالة
 الخدمات من المستفيدون

 الى الدولية للجنة البريدية
 االهت طي بوضوح ١;لظددز عالمات وتظهر . أناربهم
 اطفالهم ان يعلمون عندما

 الحياة. قيد على اليزالون
 **عندما :٠فاذلب المندوب ويمضي
 أن سامغانهم بان نخبرئ^
 فان الرسائل هذه اعن يجيبوا
السيد ويقول *ا. يغمرهم الفرح
ذذو؛بعملم٠اة :** اًلتكو

 السكان ويقدر ومشجع. ملموس
 تقديرا الدولية اللجفة خدمات

 يوميا نستلم انغا بحيث كبيرا
 ~ تقذحلضاًتغا*ا. اليوسفي من كبيرة كميات

 من مزيد على للحصول
 االتصال يرجى المعلومات

 في برجيه سوزان بالسيدة
 هاتف بجنيف الدولية اللجفة

٤١٢٧ ٧٣٠٢٣٠٧

أفريقيا جنوب
اًااالشاًسةأذآلاا~

ذملة لدولثة١ لتجتة١ ت ببأ يغايرآلاذوندالثافى)١٧في
 لزيادة ترانسكاي في اعالمية
ااًكاًل.نسوب اًثغإء المدننين ت: الفى بالبواعد الوعج
 الناطق سومر نك السيد ويقول
 ،تحدث٠ث ن ذ ٤برئري في الدولية اللجفة باسم

 بعفى في اضافية توترات
االنتخابية الحملة خالل المناطق



 مزيداش يستتع لد مما
 ان البيان عن غنيالعنف**.**و

 الى يتطلع االحمر الصليب
 اذا ولكن القتل عمليات انتهام
 الى سنسعى فإننا العنف استمر
 االخص -وعلى الجس توعية
 بمسزولياتهم السياسيين- القادة

 يقاتلون الذين بين للتمييز
 من نطلب إننا اليقاتلون. والذين
 في األنسانية يضعو اًن قفاس

االولىاا. المرتبة
 أعدت التي الحملة هذه وتجمع

الصليب جمعية مع بالتعاون
أفريسا االحمركذجفوب

 المحلية االذاعة من مقاطع
 المحلى التلفزيون من ولقطات

 االذاعة في ومقابالت
 القادة هع واجتماعات
 المجتمعات وقادة السياسيين
 التى الحملة ستبرز المحلية.كما

 الدور كامال شهرا ستستمر
 في االحمر للصليب المحايد

 وبعد العنف. مساعدذضحايا
 في الراند المشروع من االنتهاء

 الى الحملة ستوسع ترانسكاي
 بريتوريا ومنطقة ناتال

 الى وبالغظر وجوهانسبورغ.
لى١ كإسالة تصل ن1 المتوقع

تسعمس;
 في ونع حادث!مغيوابرز

 ؛داير(كائثنالثاش)اسقة ١٧ يوم راند شرق في كاثليهولغ
بالصليب ابمعرفة تحسين الى

 فريق اجبر نمم اآلحمر.
 يعمل كان الني األحمر الصليب

بسبب باالحسحاب العدينة في
سل من هرباته أحدى رقم

 جنازة. يحضرون كانوا أشخاص
 عتى جذوب)ذرسا في اال; واالًصلذب آلدولمة وتاًسف.البحتة

 خالله اصيب االي الحدتف هذا
 الوطنية الجمعية متطوعي ا-حد

 نرين بأن .ءلماشيئة بجروح
 الوحدة كان األحمر الصليب

في الوحيدة الطبية شبه *،، نون.
 في الدولية اللجنة وساعدت

 العنف ياضحا اغاثة عملية
 االحمر الصليب هع المشتركة

 ٤٠ا * . افريقيا جنوب فى
 ١٩٩٣ في تقريبا شحص
 دهحالتقال.٣٤٠ ة;رزيا ٦٠٠ عض مايزيد واجرت
اجنبيا مندوبا ٣٠ الدولية وللجنة
 أفريقيا جدوب في تقريبا
 يتوريابر في مفهم جو؛ يوجد

 مكاتب حمسة فلي األخر والجزء
إقليمية.
 من مزيد على فحصول

 االتصال يرجى المعلومات
 اللجفة في سومر نك بالسيد
 :هاتف ببريتوريا الدولية

٢٧١٢ ٤٣٧٣٣٥



١٩٩٤ اساير لم سدد

االخبارية الدولية اللجفة نشرة

سابقا يوغسالفيا
إمدادات من طن ١٩٠٠ من اكثر تفقل الدولية اللجنة

ساراييغوجوا الى اإلغاثة

 طغا٢ه ،٧٦ إيلويشن أمنطراز٣٨٩ اااًحمر الدولية اللجفة طانرة تفقل
 حتى قطائرة وثناجرت ساراييغو. الى يونيا اإلغانة إمدادات من

 الخاضعة اليوسفة عاصمة الى زغرب من رحلة ٧٦ التأربخ هذا
 ويتكون *اإلغاثة. إمدادات من طن. ١ *اً . من أكثر اليناً حاًئلة للحصار

 والغاصولةة كالطحنن أغذية من آإلمدادات هذه من اآلكبر الجزم
 والكاكاو. والشاي المعلبة والخضروات المعلب البقر ولحم والسكر

 اللجنة تديرها التي الخيرية للمطابخ اإلمدادات هذه وتخصص
 خط جانبي على المحلي االحمر الصليب مع بالتعاون الدولية

 ند لمة اًلى المدينتذذويبحضزعاًسس لميرن من ئخص ١ لم، : • طى
 وجباتهم بتلقون الذين والعاجزيي المسفين باستثنا* بغغسهم التوزيع

 إسم عليهم يطلق الذين االحمر الصليب متطوعي بفصل بيوتهم في
 على فردية غذائية طرود توزع كما .االحمرا الصليب سعاة أ

المعوزين.
 وقبع واالحذية الدافئة يمنلدبس واتمواقد ابطاناتسارابيغو (في مدسبفيد ١*م * * * عبي الموزعة االخري الدولية اللجفة إمدادات وتضم

 المواد وكل الثقاب وعود والشموع التفظيف ومواد والصابون التشمع
الشتاه. لفصل الضرورية

 كوسيفو مستشفى الى جوا الطبية اإلمدادات الدولية اللجفة تفقل كما
 الدولية واللجنة النرويجي االحمر الصليب قام حيث المديفة في

 المولدات وتغلباً الحرب. جرحى تأهيق جناح.إعادة بتحديث
 بين المشترك بالغاز التدفثة مح لبرنأ بانتظام الغيار وقطع الكهربائية

العاصمة. في الدولية واللجفة الهولغدي االحمر الصليب

 االحمر للصليب الدولية سجفة عن الدولية سجفة حعرة تصدر
 19٨٧ جه 1ة ,عألعال 1202 0ةالج٧,ه 5١جئس٢1ة0ه : العدوان

 ٤١٤٢٢٦: سس ٧٣٤٨٢٨٠ )٢٢٠( الفاكس: ٧٣٤٦٠٠١ )٠٢٢( صايف:
 ٧٣٠٣٤٧٠ هاتف: . مورار هدري بول سيد : االعالمي سوول
٧٣٠٢٠٦٤ : هاتف .بوتي ليسلي للسيدة : التحرير رئيسة



 رسائل من رسالة ١٠٠٠٠* على يدمايز يفعل آخرا وليس وأخيرا
 ئل |لرسا هذه ببن .طما١اىئبثئب واًلىسارآييقو من ب لبش

قرقتناً التي اآلسر قراد ٢ بين أتوحيدة االدصال4وسيل نناتكو كثير, ص ٠ هدس

 تشرين شبر في الجوي للفعل الدولية اللجفة عمليات بدات وبد
اآلقل. عتى الربتى فصل حتى وستستمر الماضي اآلود/اكتوبر

 اللجفة 1 سرسن جيت بالسيد االتصال يرجى المعلومات من مزيد على للحصول
٣٨٤١ ٦١٢٤٤٤ هاتف: . زغرب في الدولية

المكسيك
والية في التعتقلين زيارة لم - بس١ىا

 من مندوبين ثالثة, استطاع
 ظبيب، أحدهم ليولية، اللجفة
في شاباس والية سجن دخول بوس ير(ى ية *٢٠٠ و ١٩

 ٧٠٠ اسمام سجلوا الثاني).وقد
 اثر على اعتقالهم تم شخصا

 شهر من االول انتفاضة
١٩٩٤ الثاني) يفاير(كانون

زيارة اجريت يغاير ٢٤ وفلي
مركز في قاصرين لمعقتلين
الدونة نجنة واهغلي لميتيريز.

 االنسانية مهمتها ممارسة
 المكسيكية. السلطات بموافقؤ

 تم الزبارات هذه انر وعثى
 شكل في مساعدات توزيع
 -وصابون وبطانيات مالبس
 االحمر الصليب وفرها وخبز

المكسيكي.

 المعلومات من مزيد على للحصول
 كريستيفا بالسيدة االتصال يرجى

جفيف, ني الدولية اللجفة نيديلي، ٤١٢٢ ٧;اً ؛٨٣٦ ماتن:

 الصومال
ناجح بيطري برنامج

 والقطاع الخاص القطاع أصبح
البرامج -.يديران التعاوني
في الدوبية للجفة البيطرية
اًصحادح .ففسنحالنا االًتوذاق
 واالوساط والبيطريون الماشية

 لمواصلة جهودهم الصيدالنية
 بالفسبة الحيوية المهمة هذه

 أكبر انتهت وبذلك للسكان.
 - الدولية للجفة بيطرية عملية
 أكثر أو.تطعيم معالجة جرت

 ماشية-. راس ماليين ١* من
 نظمت قد الدولية اللجفة وكانت
 هذا مسؤولية نقل عملية بعفاية

 ٠١٩٩٣ عام خالل البرنامج
 فرانسوا السيد ويعلق

 عن المسؤول غرونواالد،
في واببيطرية. الزراعية البرامج لقداا قأذال: ممشة العنفة
.مهمتنا)ا أنجزنا
 أهمية ذات الماشية وتعتبر
 في الرحل للسكان حيوية

 الرءيم،سا غدى السكاالً من
 هذا بتذمير الحرب هددت وقد

واعتبارا االقتصادي. اآلساس



 عن عآنللة الببتاًية الخدماط نت كأ ١٩٩١ عام ليايأت من
اًدىاببشار فها العبل. الى٠واىبعاً بختلثهذيليأت

 االنتاجية. انخفاض تفاقم
 يست الغاًاقية المساعدة لن بسرغة الدولبة~ اللجبة وشهمت

 الرعاة بقاء مشكلة لحل كافية
 البلد هذا في الصوماليين

 الحرب. دمرته الذي الشاسع
 الذي البيطري للبرنامج وكان
 اخصانيين مع بالتعاون وضع

 من فريقا ٢٣ - صوماليين
 آثارا - البيطريين اآلطبا.
 السيد ويقول سريعة. إيجابية

 الغبوق معدل إن ا* غرونقاله
 وأخذ بسرعة انخنخن والترض

 أ. يتحسن الماشية وضع
 من الجمال تصدير واستونف

 وقد الصومال. شمال مواني.
 االقتصادية المجموعة مولتاً

 هذا من االكبر الجزم االوروبية
 هذا مسؤولية نقد وزثين

 العام القطاع الى البرنامج
 الدورات من مجموعة نظمت

 الصوماليين البيطريين لتدريب
نض ئرحلة هويي١٠٩٩غاذالً في  تلقئرمنخلمات هذب التسؤلميه

 الح)مات الكا-ثوذئية، اال-غاثة ت (أوكسفام.خدما نقومية غير
تلكى1والس المواد من كبيرة

األدوية بعوتوز توفير يستمر
 الدولية. اللجفة انسحاب بعد

 للمعلومات من مزيد على للحصول
 فرانسوا بالسيد االتصال يرجى

 ,جنيف! الدولية اللجفة > نغالد غو
٤١٢٢٧٣٠٢١٦٣هاتف:

 فغانستان ا
 العزلة هن اسابيع ثالثة

 يون مكرورا حي سكان .يغادر لم

ثالثاً ذمفذ الغذائية. لمواد
 شخص ٥* ا * كان فقد أسابيع.

 منازلهم في تماما معزولين
اللجفة وعبرت المعارك. بسبب
كتوخثم ط4!ح
نكرورأيون حي الى نلوه^

 دقيق من خلفا ١ ٢ وزعت حيث
الحفطة.

 المعلومات من مزيد طى للحصول
 هتوكلن, يورغ بالسيد االتصال يرجى
 ٤١٢٢ هاتف: جفيف، الدولية، اللجنة

٧٣٠٢٩٠٦

أنغوال
باخرة أول وصول
 الدولية للجفة بلخرة أول وصلت

 طغأ؛ن٣٢ه٠ ب نصلة !لثاني؛ (كانونيغاير ٢٦ في البيتو الى
بطانية ااه * *و البوادالغذائية

 تمد ثانية سفينة سنغادرو وصابون. ع وتخر واواض
 إمدادات من طن ١١٠*ا

 هذا حماية ني بصكا اإلغانة,

 الدولية اللجفة نبانرات اًما
ض يومية رحالت فعقوإالثالث لىداستس.١ا بغفوعد.

تم االود االسبوع وخالل تمزيت من طظ ٣٦ • توصير



على وتوزيعها االرة ودليق
 المزمع .ومنالجماعية المطابخ
 جوا االمدامات نقل مواصلة

وحتى بل الوتيرة، بهذه
الحصاد موعد جتى تعزيزها،

ومن أبريلقسان)- . قدر في
 ظروف تتحسن أن التتظر
 .والفسا الرجال آالف معيشة
في ألحرب ومنآثا: االءد!ا عص بأل يعالون االين
 .جيد حصاد تحقيق حالة

 سيكون :التلفزيون لشبكات مالحظة
 مواد على الحصول باستطاعتكم

القادمال االسبوع ثغديونية ني سيغدر ر؛اًن األسدال؛لسيد يوجى
٧١م٠٢١ت٠ اتش٠ -٠الدولية اللحهذة ثر

أذربحان
ن ،، دي1االص القانون خدمة في الثقافة

 أعاني ني الفزاع على مخس
 تقريبا.و سفوات ست كاالباخ

 ني كأ تسدم لمابيزاً منذ

الى العالم. في احرى مناطق
 االنسانية القواعد نشر

 والقوات السكان بين األساسية
 في أنشطتها المسلحة,نيجانب

 عد-ة البسا بع تقد مجال
 اهتم ذلك من الناجلة.وانطاألوا

 في الدولية اللجنة بذوبو
 لتقليدية١ لثقافة1ب اًذربيغان

 تصور رزنامة وصمموا المحلية
 جفيف اتفاقيات من مواد

االضافيين وبروتوكوليها

 االدب من معتطفات بالتباس
 :أ التابي كالمقطع ا؛ذربابجاني

 قئهم .إنالحرب باسرن رافة
 هذذ احترم .من مغبون فعل

 العالم هذا ني يجازي الباعدة
 هذة اآلخرة**.وتسير وفي

 كتاب من المقتبسة الجنلة
 المادتين الى غابوسفاما للمؤلف

 وند الحزب. اسرى ثعاملة ض البثة االتفاقية ٩م١٤و ١٣
 .ابتغين المسد المشهور، الرساكثإذربابجاس صمع

 في بشحاً الرزنامة هذذ وأنتجبت ابرسوئ ماميدوف;كل
د كألذحايابد.ي في توزيعها ويجري أذربببجا؛

 المعلومات من مزيد على للحصول
 برجيه، سوزان 5بالسيد االتصال يرجى
 جفيف الدولية، اللجفة
٤١٢٢ ٧٣٠٢٣٠٧ ماس



١١٩٩٤ ذراير(شباط) ٣/٥ العدد

االخبارية الدولية اللجفة نشوة

أفغانستان:
معزول لبلد إنساني تنفس جهاز آخر

 اللجفة تواصل كابل، في ابمعارك استعفاف على شهر مرور بعد
 إلعاصئة ت را :اد.،.غ إلى دخل إ إذ ش الطوائى مواجمة الدح

 خطيرة؛ إصابات أصيبوا شخص ٥* ا ص ازيد اتغاضي اآلسيوع
 يفايرخننون أود ؛مغذ يمتيد ٨٠ ٠ و جريح ١٠٠٠؟ إلي باالصاًة
 وخيمة عواقب عن يسفر ان شاله _من السكان تشرد آن كما الثاني).

 الدولية اللجنة تبدو ولذا الجيوسياسي. و اإلنساني البستويين على
 بالعزلة. المهدد |لبتد تهذا اًإلذساذي (كنس صقاًذازفأكثر أكثو

 (المجال اإلغاثة مواد تبلط في المتزايدة الصعوبات من الرغم على و
(محملتابذ ۶فافغتا وصدناً. الثاذىآ> ينايراكإنون ٢٤ مغذ ا-لج.مفيق ياير^احوة٣١و٣٠طذياتواطااذاشة؛إدةبلذادفي

 قي و .باد٢ بصادل ١مرو اكستان٢ وي بيشاور من اًذطلقتا الثاني)
 األحمن الهادل يد على المساعدة مشرد ٣٢٠٠٠ يتلقى كابل العاصمة
 من رذا٩~٤٨ في وماًإثالذيااًتاً الدقيق) (خصوصا الغذانية نات اإلط ورعت الدولية:٠اإلث^^.للية الدعم و التقفية عدة بالمب اآلففاس
 تتجمع أن تغاول التي أباد جادل وفي بالمدينة. العمومية العرافق

 على (تتلفق المعارك من الغارين السكان من 5كبيي مجموعة فيها
 المساعدة الدولية اللجفة تقدم ابيوم). في اسرة ٢٠٠ المديفة هذه
 المخيم هذا يأوي سنمرخيل. نخيم في شخس) ٩٠٠٠ نحو إلى أيضا
 فروامئ سارذبي، و تقب منطفي مئ مجردين أشخاصا األغلبية في

 .الثاني) نوفمبر(تشريق في كابل معركة قبل دارت التي التجابهات

 قبل من المعونة تقدم كانت إلتي الدولية، اللجفة أن بالذكر الجدير و
 دنى اصطرت كابل، في ن أكبومظ ووزير سه كاراًي مستقفيي قى

 وحدة ٢١ إلى الجراحية و الطبية المعدات حيث مئ مساعدتها تمديد
 باإلضافة غذاقية إهانة صحت قد. و وضواحيها. العاصمة في أخرى

 في ويعتل ثنا إمدإدابت. أية تصلها ال مبتشغبب الوقودإلى إلى*
 في ١ ٥ ببفهم من أجغبيا مندوبا ٢ة افغانستان في اذولية اتلحفة بعثة
- - موصئاثحليا.~٣٢٠٠ با؛ذافةإلى حيراتن في ١ و الشريف مزار في ٤ و آباد حادل في ٥ و كابل



 بالسيد: اإلتصال يمكن المعلومات من للمزيد
 بجفيف، الدولية اللجفة ل،01ع* 8ا0س11ج

٠٠٤١٢٢٧٣٠٢٩٠٦

 افغانستان:
 سيكون غدا
األوان فات قد

 في معارك و جوية جارات و بالمدفعية تراشقات كابل تشهد
التئ البلورة البابنة األمنية الظروف هي هذه تكون و الشوارع، ني فغاًلي٩ا ف! اًث;لةيسإها بدثة;بجش٤<اصل

بعين: عير نس دير١ عن سفرهماا لتمذسالثط،م، باد 1 عيين مركز قديمه اصابت اكتي) ۶ذو يربكا ينإ ٣: ٥ المدثرذ المدببة ثذه
 نن خو*ا الدين ا؟شذخاص لذكا براًذعة لدى٠ حءت~اذتثة و

 !عدة م;،, لوالاا المندوبين: أحد بها بذهادذاًدلى يعي ما في و فموت.
 الذين الوطنية، الجمعية. متطوعي و األفغان موظفينا تغاني و

 ;اي مئإل:1ق بدذه ا؟شي ا؟حتر سس ذاهلقعس يضف ن اا. بعمبنا نقوم اً؛ ثبينا السنقاد كآللتظة) بقياتهع^ بخاطرون
فاىاألوان...أ قد سكون ا٠فرب غدا ا-ما مكثف. -دولي وتواجد مساعدة ايى بحاجة اليوح فغانستان ا

 بالسيد: اإلتصال يمكن المعلومات من للمزيد
بجفيف، الدولية العجنة ل،01ج* 8٤0إالء0ج

 ٠٠٤١٢٢٧٣٠٢٩٠٦ هاتف:

 :البوسذة-الهرسك
 لألطفال الحليب

 الحليب إنتاج مزرعة تتابع
 من بالرغم توزلة في عملها

 اللجفة تزودها و الحرب،
 الغذائية بالمكملدت الدولية

 عدد يباغ البيطرية. واألدوية
 فيها تعيش التي الحيوانات

 يقرة ٧٠٠ بيقها من ١٢٠٠٠
 آكاًر هي نكون بذللغن و حلوب،
نشاطها تواصل التي المزارع

كل تنتج سك. البوسغة-الهر في
توزع الحليب، من لتر ٨*ام يوم

 اليتامى و المدارس اطفال على
توزلة. بمستشفى المرضى و

اللجفة فريق يوزع و هذا
 يضم (و هناك المتواجد الدولية

ساتيق بطيفهم مبن شخصا ٩٠ سند ج اإلغالة نذنب)
على الغذانية والمواد الشتام



 توزلة ضواحي سكان من ٤٨٠ ٠ *
 المعزولة. القرى و

 يمكن المعلومات من للمزيد
 ؟161*1*6 بالسيد: اإلتصال

 الدولية اللجنة ،0ااأة1اا6*ل
 تف ها ، بجفيف

٠٠٤١٢٧٧٣٠٢٨٣٩

 أفريقيا: جنوب
 األنشطة بلغت :١٩٩٣

 مثيل له يسبق لم مستوى

 في نسبيا العنف قلة رغم
 جفوب من الجهات يعض

 القى ،١٩آ٣ ية1ذه مع أفرقي!
 جاهدا يسعى الذي هذاالبلد.

 من صعوبات السلم، تحقيق إلى
 الدولية اللجفة فزادت .جديد
 لمواجبة أنشجبتها في جثينا

 إلى المساعدة قدمت الوضع:
 بسبب متضرر ٤٠٠٠٠ اخو

 لدولم١ ,هجنة موظفاً و مغدوبو عمل العام. خادل العنف
 فريقيم ١ نبثوب لصليتبطنأألحمر5 ثن رمادوهم ثدلك المحليون

 المناطق و السود مدن في
 .أقاموا يوم. كل الريفية

 األحزاب مختلف مع إتصاالت
 اتتي األسر زاروا و ألسياسية
 منازلهاللسطوونظموا تعوضت
 األغذية توزيع عمليات

 المطبخ، ادوات و والبطانيات
 لدفن مالية إعانات قدموا كما

الموتى.

الدولية اللجنة تكتف لم و

أ*حداج اثر طى ذساغدة١ يتقديم المحلي ألحمرا والصليب
 أيضا عمآلجأهدين بل العنف،

 كانت حاالت في االالم مبع على
في مجابهات. فيها .ستقوم اًإلئافات فرق مءمالًت١ا٩٣ً
 األحمر للحبليب التابعة األولية

١٥٠ منلكثر نهدت أناكنفذ
عالجت ما.نوعا عفيف حدث

 ،أولميى؛لمكان فبي ابجرحى
هي كا،ت إ؛لئاالت معنم

 الوحيدة الطبية الشبه الغريق
 األحدان. أماكن في احدةالمقو

 اللجفة قامت أخرى جهة من
 األنشطة من بعدد كذلك الدولية

يتصل ما. في له سابق ال.
 من أكفر أجرت إذ باإلءتغز>

 ومراكز السجون إلى زيارة ٦* ا
 كان ١٩٩٣ بداية في الشرطة.

 في المؤسسة هذه بع يعمل
 مندوبا عشرون افريقيا جفوب

ودوريان بريتوريا من بكل
 حاليا وهناك لغدن. وإيست
 في يعطون مغتربا ثالثون.
 بورن من بكل لها أخرى مكاتب

مغونتينبلو و إيليزابيث

الدعم مستوى تعزيز تم كذلك اًد7األئثر ةدار^للصثب
 الدولية اللجفة اصبحت
 لجنوب األحمر االصليب

٧* على اليوم يتوفران افريقيا
 -طائرتين و لإلسعاف سيارة

الحاالت في تستعمادن
.المستعجلة



 يمكن المعلومات من للمزيد
 >11 80010161- بالسيد: اإلتصال
بريتوريا فى الدولية اللحد

 يكبلح٤الم

 أولوية للشرب

 المام كمية في قلة حاليا هناك
 شمال بمنطقة للشرب الصالح
 حاالت في يسبب مما كيغو،

 بالرغم ذلك أو دامية؛ إسهال
غير مانية هبابع وجود من

 نتها صيا سيعت اً اًو مستعملة
السيد يقول كما كيغو> شمال

هو و نيمبريني، جورجيو
الدولية. باللجفة صحي مهندس

 ١٩٩٣ اآلود) ؛يسبرضون. في نظمت السبب لهذا و

 ١٩٩٤ الثاني) وينايرلكانون
 المام ضخ على للتدريب دورتان

 هذا في شارك المناي. من
 رجال و التقنيين من ٩ ٣التدريب
 الصحة وموظفي اإلسعاف

 ٣٧ من قدموا المجتمعات داخل
 الحبوانف جمبع من و قرية

 أربعة وقاية الننل و الترقية.
 انطتيقية *التمارين ةأثفا بعجفا

 ا٠ يطبنوا أن للمشاركيني أمكى
 المسعفين كما،ن تعلتموه.
 الطوائف مختلف إلى المغتمين
 في معا للعمل تبقلوا العرقية
 كذللئ تم و اباكن. مختلف
 اثيي لوقاية معدات توزيع
 قد مما مانيا. منبعا عشر

 الحالة تحسين على يساعد
 على الواقعة القرى في الصحية

بين الرابط إلطريى طول

 يمكن المعلومات من للمزيد
 ؛ة0٢؛ج0 بالسيد: اإلتصال

 صحي مهندس ٠11أآ1*1111
 بجنيف، الدولية باللجفة
٠٠٤١٢٢٧٣* ٢٣ه٢هاتف:



أذرببجان:
 القانون مبادى. نشر

 اإلنساني الدولي

 قائدا و جنديا ٣٥٠ لحو حضي
 شهر نهاية في أذربيجان من

 عن ندوإت الثاني) يفاير(كانون
 أقيمت اإلتساني الدولي فقانون
مراكز و ثكنات-عسكرية داخل
هذى وتابوآل.وفي زاغ1كاذ

 روبين السيد يدلي الخصوص
 مسؤول -مندوبهو و بير، دي
 الدولي القانون نشرمبادى. عق

 التالية: بالمالحظة اإلنساني
 الجنود لغا يخصس **عموما
 ذأئ٣ما ١يعلمو اًن اًلبدايذ في يريدون لكنهم جعدا، استقباال

 جنود إلى الدروس نفس نعطي
 اللجفة يمول من و العدو

*ا. الدولية

 فيها يعيد بغاسبة أيضا هذه و
 الدونية اللجنة بآن اآلذهان (لى

 الموقعة البلدان كافة تمولها
 أنها و جنيف اتفاقيات على

 بأسره، العالم جيوش تخاطب
 التي البلدان جيوش فيها بما

 ويعطني السلم. حالة تعيش
 نشر عن المسؤول المندوب
 في المذكور القانون ببالى.

 رلة ما السيد رمينيا ا-
 دروسا أيضا فليجينهايمو

 هذا عن سبوءية٢ تدريبية
 مغذ الجيش أفراد إلى القانون

 اآلود). ديسمبر(كانون شهر

 يمكن المعلومات من للمزيد
 بالسيدة: اإلتصال

 ،٨00ج 1(01111ا)116 <16111£)1

 بموسكو، الدولية اللجفة
٠٠٧٥٠٢٢٢٤١٢٩٤



 للصليب الدولية اللجنة عن اإلخبارية الدولية اللجفة نشرة تصدر
اآلحمر.
19 ٨٧ح ل6 1آل 1202, جة0ج٧,آل 8١٧جئا٢1ل)الة العنوان:
 ٤١٤٢٢٦ التلكس: ،٧٣٤٨٢٨٠ )٠٢٢(الفاكس: ،٧٣٤٦٠٠١ )٠٢٢الهاتف:(
 ٧٣٠٢٤٧٠ هاتف: مورار. هنري بول السيد اإلعالمي: المسؤول
٧٣٠٢٣١٧ هاتف: بوتي. ليسدي السيدة التحرير: عن المسؤولة



اإلخبارية الدولية اللجفة نشرة
١٩٩٤ فبابر(شباط) ١٠/٦ العدد

:اليصرأ تفقد سلحة اا|
 بالخطو مغذر تقرير

انلدزر اًسلحه عن
 61؛0ااعلأله بعفوان كتابا مزخرا األحمر للصليب الدولية اللجفة أصدرت

 لحو الحكومات أنغبار تجلب حتى البصر) تفقد (أسلحة 111300115
 الالزر أسبحة أنواع بعض اتنشار و صبتن عن الفلجمة المفجية األثار
 نهائين. بصفة بصره تصيبه الذي تفنص تفقد أسلحة هي و حالبة

 لوط السيدة .تقول و الدولية. افئتن )شراف محت ١٩٩١ و١٩٨٩ بين ما عقدت للخبرا. جلسات أربع عن تقارير اببتاب هذا يضم
 محررة و الدولية بإللجنة قانونية مسبشارة هي و دوسولدابيك،

 تسمح الحانية التقفية آن عتلى األخصائيون ياًكد ا :المدكور ب افتأ
 إلبطال سوا. واحدة طبتاً ذات. تواترها و وطاقبها انعتها ى. .سخاص ول! ص ش الكا لكحهزه م:ولةمض]دب_تأ>ن ح لحةاس 1بانتا

 .العيون*ا في ح جرا لتسبيب آو كاشف جهاز مفعول

 أن تثبت المحصلة المعلومات أن دوسولد-بيك السيدة تضيف و
 البصر تفقد أن يمكن ولألشخاص الفاشغة لألجهزة المضادة األسلحة

 األ الالدم أسلحة من التلبي.وذالوقاية لتادج إمكانيات نن الرا إلوقت في هداك و واحد. كيلومتر دائرة في وجد شخص لكل نهائية بصفة
 عير ودائرتها صامتة هىاًسلحة األسلحة هذه مآلنمة. بيسن أنف

 التصوبة اإلنساني الهدف يبرد مما لحظي أثرها و بماما متوقعة
 الدفاعأ. اًو الفعن لود وسيلة أي من ضده

 مهبين تسوده هو البصر قفدان أن التقريرإلى يشير طحك فادون

 انتشارها خطر هغاك مفجع أثر من األسلحة لهذه ما إلى باإلضافة و
 بسدهوية لها مكاط نتئد بسهولة يغببإ تبز و حملبا بمكن إذ ابمحتوم.

مستخدمي بعض أن التئبرا. رأي في و اذاخلية. التوانات في



بالنسبة الشان كان كما استعمالها تعتع يمريهم فد .الالز؛ أسلحة

 اآلوساط في األسلحة هذه انتشار خطر بشان آخر قلق هناك و
 تحبذ التي القمع مجموعات و المنظمة الجرم عصابات و اإلرهابية
مشولة. صغيرة أسلحة استخدام

 األسلحة هذه تطوير أن البصرا تفقد **أسلحة كتاب يؤكد و
 من أخرى أهتفاف تطوير على إتقانها يشجع قد و مناهد؛. ايإ اللراقثاً و نيئ لقو؛ ال يخضع ال تروببجبا و واتتعمالها إنتاجها 4

 الذي للصوت الخارق السالح ومفها الموجهة، الطاب ذات األسلحة
 الخطر أن المطومات تفيد و األساسين. األعضام أحد ضد يستعمل
 ندبها ى بكثير يقجاوز آلالزر أسلحة. عن بفجم الذي الشامل

 فإم ايخصاًص و~فىالثذا أخرى. تجابم^^يةمعاإإ؛٠عنميذ؛ 2بعاث االبد الى ثفندان.البصر انمهطبين على يكوزاالحكم < .العسبر_ية
 ستثن؛ ؛لذى اليقليدبة) بشأزاآلئنث ١٩٨٠ عاتم تغرية تبغ؛ مؤتمر
 نيةبدحاولةببناا فرصة يشكئ الجا؛ى> الشهر بباية~ ,فى إشغاله

 ححلو؟إلى ستفز,جع **الحضارة دوسودد-سكاًن لوذ تعتن اًإلخبذاء,
اني الالزر* اسئحة استعمال بشأن قرارا اهتاً نناً يتخن اًن الدولي التجئهع *ظى. و اتبصر. تفتد ألسدبه قبت.بوجود هي ؤذ؛ ،١الور

د ن . ن ٠٠ ٠تغئدالبثر؛.ا

 األسلحة أخطار فى بجدية الفطر الحكومات الدولية اللجفة تناشد
١٩٨٠ لعام اتمسدة األمم اتفافية تنقيح مزتمر خالل البصر تفقد التي م < ، ص دط ةفواتين.

 من اإلنجليزية باللغة **البصر تفقد **أسلحة علىكتاب الحصول يمكن
 باللجفة الخارجية الموارد و اإلتصاالت بدانرة العمومي اإلعالم .قسم

 اإلسبانية. و بالفرنسية كذلك قريبا سنيصدر و الدولتية.
 اإلتصال: يمكن المعلومات من للمزيد

 ٤١٢٢٧٣٠٢٦٦٤ هاتف: .1011186 008١ة-س66آل مالسدة
 ٤١٢٢٧٣٠٢٦٦٣ هاتف: .061*1)1 0ل)اأة6*ل٧ التيد أ*و
 ٤١٢٢٧٣٠٢٣١٩ هاتف: ل.0ا1،16 1<01*18-81حاة111 السيدة أن

جفيف. األحمر، للصليب الدولية بالعجفة



زمبابوى
 الواجب اآلجرا*ات هي ما

الحرب؟ مجرمي اتخانها-لمحاكة

 التدابير تطبيق يمكن كيف
 اتفاقيات في الواردة الوطنية
 ندوة موضوع هذا كان جنيف؟
 معهد مع الدولية اللجفة نظمتها
 الماضي اآلسبوع دونان هغري

 الغدوة هذه فني فىغرمبابوي.

 عدى ذاطثااًآإلنهيزية أفريقي!
 ون نه٢ الواتي و هامة. قصاًط
اآلحثذ الهالن و اآلحمر الصليب شارة احترام ضمان يتسفى

 على ملموسة تدابير اتخان دون
 زجر أن كماً الوطاًس. االًسوى

 تكييف يتطلب الحرب جرائم
 جميح في الجنائية القوانين

 الفقوبات تحديد قصد البلدان
 بمحاكمة السماح و المناسبة
 قد و هذهاألغمال. مثل مرتكبي

 من 5الذذو في ا*لتشا<ةون أن
 انسجام أهمزة على جديد

 اجتزامات هع الوطنية القوانين
 القانون معاهدات من المنحدرة

 اإلنساني. الدولي

 يمكن المعلومات من للمزيد
 1٢عا بالسيدة اإلتصال:

 الدولية، اللجفة جلجاً،8آل 0سأ
جفيف.
٤١٢٢٧٣٠٢٦٥٤ هاتف:

 ن نستا افنا
خطر:الغام!

 نى لجاًت ال بل1ك من وات التي األفغانهة اآلسر تواجه
 من بالقرب سمرخيل مخيم
 هوخطر آخر خطرا أباد، جالل
 إلنعدام ونظرا بالجفضقة. اسام
 مئ بالقرب الوقود وجود

 فإن اسام. من البؤوع المخيم
 بصح تئجتهم يغامرون ٠٩٠ ٠ ٠* عدلهج البالغ سكانه. بعض
-بعيدة مناطق فى الخشب عن

نفئ
 . شخاهى لال ة مختال مآلفا بسبب

بحوادث, هذه مثل ۴لتفاد و الدشاً تمجنة بررت
 في سرد لكل واحد .بوقد

 المفوضية ستونع و . المخيم
 التابعة الالجفين لشؤون السامية

 نر، ٢ . جهتناً من فمتخذن لالمم
 لكل الشهر في الوقود من

اسرة.

 يمكن المعلومات من للمزيد
 ل،0ج*ل 5ا00ا اإلتصال:بالسيد

 جنيف، الدولية، اللجنة
 ٤١٢٢٧٣٠٢٩٠٦ هاتف:

 المسكيك
 الخدمات إعادة نحو

ستشابا والية إلى الصحية

حاليا الدولية اللجنة تستقر



 منطقة ني الطرفين من بطدب
 تشاباس بوالية الفزاع

 إلى بذلك تهدف و المكسيكية.
 المخدمات إعادة على المساعدة

 سان مقاطعتي إلى الصحية
 تيبياك. دالوبدي١غو و ميغيل

 على الدولية اللجفة ستشرف و
بها بقوم التي الطبية األنشطة اإلبي~شغيم(بما الجاًاز

 نقل و المتجول العلدج فيها
 المستشفيات). إلى المرضى

 من الدولية اللجفة طلبت وقد
 م تحتب أن المعنية األطراف

 ان و الصحية المراكز حياد
 الوحدات جميع تسحب
 بها. المحيطة المسلحة

 يمكن المطومات من للمزيد
 بالسيد: االتصال:

 جنيف. الدولية، اللجفة ،8.11-
٤١٢٢ ٧٣٠٢١٩٧ هاتف:

نكا ال سري
امن اجل من

ت ،*م ح . م ؛,1؟ ٠ ،٠ 1 جعده مدستسعى

 سري في الماضي األسبوع تمت
 أعض عفى تت٠خ٠ ۵ال

 بها قام زيارة فأبفام مستوى.
 الدذلةإلى~كل باًللجغة ٠الهادى والمحعط آسيا قسم من مسوون

 هذا تقابل وجقغة، كولومبو من
 السيد الدولة رئيس مع المسوول

 الشوون ووزير وجيتونغا د.ب.
 وزارة عن وممثلين الخارجية

 باسم ناطق مع وكذلك الدفاع
إيالم: تاميل تحرير نمور حركة

 السكان حماية٠ ابشانها التباحث تم التي ؛لمواضيع بين من و
 الخصوص هذا في و المدنيين.

 النة سري ستهالقد اًكدت
 على جديد من الدولية للجفة

 تالمبداًطة األمنية المنطقة

 لجنغة. الجامعي بالمستشفى
 هي المنفطقآلالتلي ٥هذ اًشدت
ها؛ سبر( استبعاد منطقه لهوق ثن؛سفة 5سادذ ١٩٩٠

 المتواجدة القوات *ع باتفاق و
 جعل هو مفها الغرض و هناك.

 وكذلك المرضى و الجرحى
 الخدمات عن المسوول الجهاز

 ا!لعمليااتأحربية. من مأمن في بجففة الصحية

 يمكن المعلومات من للمزيد
 ل،0ج*ا 8٤0آلء1ا0بالسيد: اإلتصال

 جنيف.هاتف: الدولية، اللجنة
٤١٢٢ ٧٣٠٢٩٠٦



 للصليب الدولية اللجفة عن اإلخبارية الدولية اللجفة نشرة تصدر
اآلحمر.
 19 ٨٧ج £ل 1آل 1<3,^1202 0ةالج٧,ة 8١١ثم٤جئ٢1ج0ه العفوان:

 ٤١٤٢٢٦ التلكس: ،٧٣٤٨٢٨٠ )٠٢٢الغاكس:( ،٧٣٤٦٠٠١ )٠٢٢الهاتف:(
 ٧٣* ٢٤٧* هاتف: مورار. بوداهغري السيد االعالمي: المسؤول
٧٣٠٢٣١٧ هاتف: بوتي. ليسلي السيدة التحرير: عن المسؤولة





 اإلخبارية الدولية اللجنة نشرة

١٩٩٤ فبراير(شباط) ١٧/٧ العدد

سابقا: يوغوسالفيا
 تساعدنا اإلنسانية **اإلغاثة

الحياة** في اإلستمرار على

 الالزمة التحتية بنيتها على األحمر للصليب الدولية اللجنة تحافظ
 ٢٦ في التحتية البنية هذه تضم السابقة. يوغوسالفيا في لعملياتها

 مذوبا ٢٥٠ فيهإ يعمل و ساراييغو، بعثة مفها فرعية بعثة و بعثة
 هع تتكيف اًن اتمؤسسة وآلالتنا و محلى. موننف ١٠٠ و دئمة بصفة
 عملى ستتاى كما تدهوره. حالة في مستعدة بكون حتى الوضع

 الظرونا تسمح طالما الجوانب جميح من الضحايا أجل من اإلنساني
اؤمغية^للة.

 مغذ من الوجنتين. قوية>محمردة فتاة العمر، من ٢٠ خديجة تباغ بكاد
 داذم٠بعجز تماب أن عليها يحتم أن ر القدم كاد مبت اًاًذهر أربعة
 ء وجود اًذعدام بى ما تصعص يتز ان ذون سفة عدى يزيد ح تتالم طلت كانتجامال. غننما اليبري عمددها كسربي إثر يدى

 أنجبت البوسنة. شرق سريبرينيتسا مديفتى في الصيفية األشعة
 قصد المستشفى إلى حيفناك ودخلت كسرها يقخص أن قبل ولدا

 راقدة الصبورة اتمرأة هذه ظلت عالجها. قصد وليس عظمها تبيث
 الحياة إلى العودة فرصة مفحت و حركة دون آشهر ثالثة مدة

 يعاضد البالستيك من بمشد الدولية اللجفة زودتها عفدما الطبيعية
 حال تحسن تقريبا. أشهر اربعة مرور بعد و األن و المكسور. ظهرها
 تتقدم المجهدة. باألعمال للقيام سوى المشد تضع تعد لم و خديجة
 فرصة مفحتها التى الدولية اللجفة إلى وامتنان شكر بألف خديجة
 إبنى ألن شاكرة أنا شىء> كل عن أفصال تقول: و ليحياة. جديدة
 النى مفيدة اإلنسانية اآلغاآل إن أمه... برعاية يستمتع أن بإمقانه

 الحياة.اا في اإلستمرار على تساعدنا

 بالسيدة: اإلتصال يمكن المعلومات من للمزيد
 زغرب. فى الدولية اللجفة ااجل،6 80ج٢ج11جة11

٠٠٧٨٥٤١٦١٢٤٤٤ هاتف:
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 لالشخاص: المضادة الغام
حاسمة سفة ستكون ١٩٩٤

 الخبراء من فريق سيعقد
 حفيف فى عا اجتما الحكوميس

 هذا سيكون و مارس(آذار)؛
 ثالثة بين من اآلود االجتماع

 لمزتمو إعدادية اجتماعات
 ابتعدة ؛مما قبهاتفا تفقيح

 األسلحاً زبناً؟ ١٩٨٠ لعام_
 معظم وافقعتإ قد و التغليلية.

 األربعيئ و االحدى البلدان
 على اإلتفاقية فى اآلطراف

اصام. نمسألة األولوية إعطآ.
 فى الخبرا. سيبت و هذا

 على تعديالت إدخال ضرورة
بروتوكول وضع و الحالى ألنص

 بووتوبوالت.ديد؛ عدة أو
 باستقدآماًسلحةاًخرى، هإدلقة
 البصر. تفقد التي الالزر كأسلة

 شأن شأنها الدولية، اللجنة أما
 هذه فى اآلطراف غير الدول

 اللجنة دعيت فقد اإلتفاقية،
 بصفة اإلجتماع هذا لحضور
 بهذه مسرورة هي و مراقب.

 فرصة ستتيح التي رة٠الم
 تدابير اتخان و أحكام نم سن

 تحسين إلى تهدف وقائية
 ٥هذ من المدنيين السكان حماية

األسلحة.

 صحفى مؤتمر بمناسبة و
 ۶٤ يوم بجفيف سيعقد

 اللجفة ستعرب فبراير(.شباط)
تفشر و موقفها عن الدولية

 المضادة اضام عن تبويرا
 التقرير نذا يتضمن لألشخاص.

 الصادرة التوصيات و الغتانج
 ١٩٩۶ ني تحتكالفها٠ءقدا اللذين الخبرا. اجتماعي عن

 سبل بحة أجل من ١٩٩٤ و
 اإلنسانيةالتي العواقب تخفيف
 هذ-ه استخدام عن تبرتب

 مع بالمقاذنة حاليا األسلحة
 العسكرية. فائدتها

 يمكن المعلومات من للمزيد
اإلتصال:

الً.18ا1 بالسيد
 ٢٢٧۶٠٢٦٦٩ هاتف

 ل0ا1316 0)118 السيدة أو
 ٢٢٧۶٠٢٣١٩ هاتف .111

الهن
 الجديدة دلهي حكومة
 الدولية للجنة- تسمح
 الوضع تقييم سهمة

 الكشمير مقاطعة في

 قذيا القيام الدوليةتاى اللجإ الجديدة دلهي .سلطات دعت
 جامو والية في. بمهمة

 مص^لغاحية انمفطقة قى ابوضع تقييم مي؛جل >٠بالبشمير
 الدولية اللجنة تلقت اإلنسانية.
٩ في الهند دعوة

دلهي في فبراير(ساط)
جمعت مقابلة ا-ثغا. الجديدة
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 لوزارة الدائم األمين بين
 فوهرا ن.ن. السيد الداخلية

 آسيا لشؤون العام والمفدوب
 جان السيد الهادي والمحيط

 الطرف اتفق و مونو. ميشيل
 الدولية اللجنة تحدد ا-ن على

 المهمة. لهذه موعدا

 في الجديدة دلهي .لقا حاء
 |لقاذولي حود ب ندوة أعقاب
 ٩ يمى ٧ من ئحيديمبا-د ;دووي اللحفة نظتبها ۴اإلذساذ الد؛لي

 كبار جمعت و فبراير(شباط).
 والوحدات الشرطة في الضباط

 بالهند. العسكرية شبه

 يمكن المعلومات من للمزيد
 بالسيد: اإلتصال

 الدولية اللجفة ل،01جا ا$00)ا1111
 ٧٣٠٢٩٠٦ هاتف: بجفيف.

 التاًهيل إعادة
 عاجلد الزراعى

 أساسي: مفهوم
 البقاء خطط دم

 الميدان في الدولية اللجفة تطبق
 المثل سفة عشرة خمس مغذ

 إعطال أيستحسن القائل:
 صيد شبكة الجوعان الشخص

 سمكاأ. إعطانه من بدال
 أن هى لذلك المنطقية والنتيجة

 األدوات و البذور من المزيد
 توزع الصيد ومعدات الزراعية

 الخطة هذه تشمل باستمرار.
 يشير و البيطرة. برامج أ-يضا
قرونوالد، فرانسوا السيد

 الزراعية البرامج عن المسؤول
إلتابع اإلغاثة. ببسم الببطرياً و مخبتة د:٤الزولسكا قننة

 مغذ العمل يغبك أنه التحربة

 الحياة إلى العودة أسس وضع
 فإن إال و جديد، من الطبيعية
 بسبب سيتخدرر الغمو مسلسل

موقوتةاا. قفابل

 عمليات إطار ضمن و
 في الكبرى الغذائية المساعدة

 فلي آو )١٩٨١٠١٩٧٩( كمبوديا
 فلي أو )١٩٨٦٠١٩٨٥( 1إثيوبي

 ،تى )١١٩١٠١٩٨٦( اًلتودان
 األطفالي ماديين خلدلها وزعت

 الضحايا، على األغذية من
 مرات الدولية اللجنة الحظت
 يمكن التي السلبية األثار عديدة

 المساعدة عن تترتب ا-ن
 جهة من هغاك اإلنسانية.

 دالتاًثتر التبعية(ا ذتلدزمة١ا
 األغذية تخلقه الذى السلبى

 أنظمة على مجانا الموزعة
 الزراعى) النمو (ديفامية اإلنتاج

 السند ويوضح ثانية. جهة من
 هذا أ بقوله: قرونوالد فرانسوا

 عن انتوقف ينبغي أنه يعفي ال
 السهر يجب ألغذيةلكق٢توزإع
 السلبيةاا. آثاره مراقبة على
 حقنبل األغذية الدوتية إللجفة بوزع لم ،١٩٩٢ في _و جذا

 كما طغا) ٧٢٥٠( البذور أيضا
 ماديين عشرة عالجت و لقحت

 تسهيل ألجل الماشية رؤوس من
الزراعي. الغمو

إعادة ورا. من الهدف ما





هذاً طى للرد المنوارى.؟ قنى الزراعي هباً التأ
 قرونوالد السيد يعطي السؤال
 هذه اوال، ت إجابات ثالث

 تسمح ال الخاصة المساعدة
 القدرة على بالحفاظ فقط

 الريفية للمجتمعات اإلنتاجية
إلى بالعودة بالتعجيل أنغتا بلى

 تساعد ثانعا، الطسعدة. الحداة
 اآلمن أنظتة تجديد على

 ملء إعادة بتيسير الغذائى
 البذور. و األغذية غزوةت٩م

 إلى تعيد أخيرا، و ثالثا
 كرامتهم. المفتجين

 هذه مثل انطلبق منذ و
 عندما ،١٩٧٩ في العمليات

 ألثذية١ ;ة~ ف داري٢ا الدعم الدولية اللجفة قدمت
 بذور نقل اجل من والزراعة

 قطاع تطور لممبوديا، إلى اآلرز
 الني الزراعي التأهيل إعادة

 نطاق على المؤسسة به تضطاع
 ٣٢٥٠ وزءت١٩٩٣واسع.فغي

 بلدان سبعة فى البذور من طغا
 حالياحشد ويتم مختلفة.
 مفها مادية، و بشرية وسائل
 وخمسة بياطرة ثلدثة

 أجانب زراعيين مهندسين
 الغنيين من فرق هع يعملون

الميدان. في المحليين

 بإنجاز األن العمل يجرى و
 نح نابر تنفيذ إمكأسات بحث سابقا يوغوسالفيا نى مهمم

 هذا في و البذور. لتوزبع
 -السيد يوضح إلخمدوص

قسم رئيس ليندورف أندرياس

 قائال: الدولية باللجنة االغاثة
 الخطط هذه تطبيق **يشكل
 األولى للمرة للمساعدة الجديدة

 جدا عال مستوى بلغ بلد في
تحديا اإلقتصادى الرقي مل

.**حقيقيا

 عن تقرير على الحصول يمكن
 الزراعي التأهيل إعادة

 مل اإلنجليزية) و (بالفرنسية
 - ٠٠٤١٢؛٧۶٠ا٣١٧ًهاتف: ابدولية. باللجفة اإلعالم قصم

هامة إدخارات

 فئة و هامة. اقتصادية مزايا الزراعى الباًهيل~ إصادة تمثل
لتجسيد نظري نموذج يلي ذلق:صج

 شخس ٥٠٠٠٠٠ إلعالة
 للدجئين مخيمات فى يعيشون

 ثماًذية 2أشةصمئازحينمد او
 على الحصول ينبغى أشهر،

 (ما األغذية من طن ٦٠٠٠٠٠
 للشخص كيلوغراما ١٥ يعادل

 توزيعها. و نقلها و الواحد)
 هؤالء نفس ولمساعدة

 المخيمات هذه فى األشخاص
 و بذورا بضهم والقرى

 ثلدثة لفترة غذائية بساعدة
 الحصاد موسم (إلى اشهر

 طن ٢٢٥٠٠- فقط يكفي المقبل)
 ٨٠٠ و الغذائية المساعدة من
 يتمادخار هفا و اببنور. من جن

نقلها.





 السودان
وادوات بذور

 الصيد معدات و

 الدولية اللجنة أنشطة تشكل
 حبا نموذجا السودان فىجفوب

 (راجع ءى١الذر اذاًهيد إلءاده
 استئناف منذ الرئيسية). المقالة

 وزعت ١٩٩٣ في عملياتها
 *ا؛طن من فدوليآللكثر اللجتة

 اداة ١٥٠٠٠* و البذور من
 هذا من استفاد زراعية.
 شخص ٣٠٠٠٠* نحو البرنامج

 النيل و الغزال بحر منطقة فى
 موسم حلول انتظار في االعلى،
 شهر فى المقبل الحصاد

يونيو(حزيران).

 في الصد أدوات وزعت كما
 االنهار. من القريبة المناطق
 ميلي، غي السيد ويعلق

 قي العمليات عن المسؤول
 الدولية اللجنة بمقو السودان

 ان !انتمى بقوك: بتك عدى
 هذه بفضل الناس يسترجع

 اإلستقالل من نوعا المساعدة
 هذا على ة عالو و . أ تيالنا

 هناك اإلغاثة مجال في البرنامج
 التحتية البغية إصالح عملية
 سو الجرحى نقل و الطبية

 شمال لوكيشوكيو مستشفى
 االشخاص عن والبحث كينيا
 .مختلفة) أمكنة ؛١ (قي

 يمكن المعلومات من للمزيد
 : بالسيد اإلتصال

 الدولية اللجفة ،0أ1حز 11ا6ا
بجفيف.
٠٠٤١٢٢٧٣٠٢١٧٠ هاتف:
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 للصليب الدولية اللجفة عن االخبارية الدولية اللجنة نشرة تصدر
األحمر.
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 اإلخبارية الدولية اللجفة نشرة

 ١٩٩٤ فبراير(شباط) ٢٤/٧ العدد

 األحمر: للصليب الدولية اللجنة
 لألشخاص المضادة األلغام على الشامل الحفلر

 الخيارات أفضل هو للبصر المفقدة األسلحة و

 المتحدة األمم اتفاقية تفقيح لمؤتمر األول التحضيري اإلجتماع يعتد
 الحاري. تبراير(شباط) ٢٨ يوم جنيب تمي٨٠ لعام األسلحة حول

 تن اآلمد الطويل الجهد في األساس ححر اإلجتماع هذا سيشكل 4
 فتئ. لتديقة١ األسلحة أهر استعسال مراقبة أجد

 هذه و بلدا. ٤١ عليها صادق و ١٩٨٧ فى نافذة اإلتفاقية أصبحت
 آآلقل- قادمة*على سفوات عشر األخيرخزلل و األولنى- الفرصة هى

 العتاة^لتى االسلحة استعمال مذ الحاً عئى ضئيل وتع سوى قيهبنها) من غم يابر لهز) يبن لم بية التنا ا أن الواضح من و ها; هواد لمراجعه
 اليوم آللغام ا تنتشر . آلرضية ا أللفام ا مفها خاصة و )١٩٨٢ عام نظمتها

 ة عديد بلدان في ملة~٤اًرأصيأك محوك القاتنة كثذور مكان كل ني عتا زر . بلد؛ ٦٢٠ فى لض ببيون يمثاً .يبدر يا .عدد ان حبى عة بسر
 إليها. الدخول يمكن ال صحاري إلى

 أسلحة صفع ضد موقفا اإلتفاقية تتخن أن يجب هذا إلى باإلضافة
بصره. بها المصاب بفقد أن يتكن التى -اللدزر كأسلحة رهيبة جديدة

األخرى. ماتد- العز شكال جمبؤ ق تقو مفزعة عاهة ابعمى يعتبر و الذي ءادج^ذى او االساحة هذه من للوقاية وسيلة أية هذاًك٠ وليس
تسببه.





 اًن يغبغي األسلحة حول المتحدة لالمم ١٩٨* اتفاقية أن رأينا في
 التقليدية. األسلحة بعض استعمال على فعلية قيودا تغرض

 اضام على دوبي حظر فرض اًن اإلنسانية، الناحية مني نرى، و
 البصر إفقاد أة و الفعاق الحذالوحيد فعلل هو لآلشخاص ةفمصاد
 اليوم. تحريمه يجب حربية كوسيلة

 المسلحة الفزاعات لتشمل تمتد أن يجب اإلتفاقية أن اعتقادط فى و
 على المراقبة اليات و الفعالة االلزأميه الوسائق تضم و فداحلية

واسع. نطاق

 األسلحة حول المتحدة لالمم ١٩٨* اتفاقية أن نعتقد ذلك من أهم و
 العالم. في دولة كل عليها تصادق أن يجب

شهر كل شخص ٨* * اضام تقتل

 هذا يضم الشهر. في األقل على شخص ٨٠ * بإضام يموت
المزارعين. و األطفال و الفسا. باألخص العدد

 ١** و ٨٥ بين يتراوح ما المتواضعة التقديرات معظم تفيد
 بلدا. ٦٢ حقول في مزروعة زالت ال األقل على لغم مليون

 إزالة لكن للواحدة؛ أمريية دوالرات ٣ القليل: تكلف اسام
.اآلقز على دوالر ١*** يكلف مفها واحدن

 مبيغة و معروفة األلغام حقول تكون عفدما األحوال، أحسن في
 إزالتها تتطلب لكبن لزرعها، وجيزة فترة تكفى الخريطة. على

مرة. مانة ذلك ضعف

اضام. تصبع أنها عنها يعرف بلدا ٣٥ هناك

 بأسره، العالم في أخصائيا ٤* من أكثر الدولية اللجبة هع يعمل
 فى الدولية اللجفة تشارك و .اإلصطفاعية األطراف فى يفتجون
 فيتي عام كل تضع ،بلدا ١ ٣ في العظام تقويم تشاربع من العديد
 اجهاز ٤*** و جبيرة ١٣**ا تحو المشوهين من للمزيد

تعويضي.
 ل،هاتف0اال 1:-اابالسيد اإلتصال يمكن المعلومات. من للمزيد

ل،هاتف0ا1ة11 تل01ة~15طت>ةإة-1101السيدة:ل أو * * ٤١ /٢٢٧٣٠٢۶٢٦





الدولية،جنيف. الدجنة ،٠٠٤١/٢٢٧٣٠٢٣١٩

 -الهرسك:سفةالبو
 متواصلة اإلغاثة بتهلةأ

 البوسنة !احام جميع فى يعمل
 ٥٠٠ من أكثر حاليا الهرسك*

 يضم الدولية؛ اللجنة من موظف
 مغتربا ٩ * نحو العدد هذا

 المساعدة و الحماية يقدمون
 الفزاع. يا ضحا إلى

 أرسلت الماضى األسبوع فى
 من قافلة ١٩ الدولية اللجفة

 من بكل الرئيسية مخازنها
 بلغراد؛ و سبليت و زغرب

 ١٠٠٠ على يزيد ما ووزعت
 على اإلغاثة إمدادات من طن

 إلى فة باإلضا المشودين،
 للمستشغيات طبية إمدادات
 مراكز و تصناًوالمستو
الجبهة. فى الواقعة اإلسعاف

فروع تواهتل سراييفو وفى
 تعديم المحلية األحمر الطيب

 أزيد إلى اليوم في ساخنة وجبة
 معوز. ١٥٠٠٠ من

 أحل من ذامج^[غاثق بر يشمل و

 األغذية طرود يتلقون مستفيد
 لوازم و المعبأة غير األطعمة و

 يزيد ما هناك و الشتام. فصل
 اطفال مفهمشخص- ٨٠ . . على

 إمدادات يتلقون المدارس-
 نرشطا و الحليب من منتظمة

 اللجفة تشجع برنامج ضمن
 المحلية الصناعة به الدولية
في المربى مصنع لدعم

الحليب مزرعة و ينيكسريبر
 نشرة (راجع فوكوفييه. فى

 العدد اإلخبارية؛ الدولية اللجنة
 اللجنة تتلقى المقابل فى ه).و

 كل الحليب من لتر ٨٠ * الدولية
 وزبدة المربى إلى باالضافة يوم

 على تونعها السوداني الغول
 شطانر تهيآ و المنكوبين.

من المصنوع بالخبز األطفال
دقيق.

 زيارة الدولية اللجهة تواصل و
 المائالت شمل لم و المعتقلين

 األحمر الصليب رسائل جمع و
 .البوسغة-الهرسك في وتوزيعها

 يمكن المعلومات من للمزيد
 جل11ج بالسيدة: اإلتصال

 الدولية، اللجنة ة،061ج*11ةة11
 /٦١٢٤٤٤زغرب.هاتف

٠٠٣٨٥٤١ 

 أفغانستان:
 رفاة تبادل
كابل في القتلى

 دامت معارك أثنا. األولى للمرة
 اللجنة نظمت أسابيع ستة

 لرفاة تبادال كابل فى الدولية
 ١ اً و ١٧ و ١٦ فقى المتحاربيآل. الهلرفين بين تم القتلى

 ١٩ إجال. تم فبراير(شباط)
المجابهات. مناطق من جثة





 وقف فترة خلدل العملية نظمت
 حيز دخل ابذي النار اًطلدق
 قبراير(شباط) ١٥ يوم التفغيذ

 إلى المتحاربون احترمه الذي و
 من كان و النهار. اثفال بعيد حد

 تبادن يستمر أن المفروض
 اللدحقة. االيام في الرفاة

 من بطلب العملية هذه نظمت
 للرئيس الحكومية القوات
 جهة من ربانى الدين برهان

 للجفرال وجومبيش-إيملي
 فقامت أخزى. جهة من دستم
 بنقل الدولية للجنة تابعة فرق

 عبر الفزاع طرفى عن ممثلين
 بالتعرف كتنوا الجبهة خطوط

 قد و تجميعها. و الجثث على
 بعد فيما الجثث هذه نقلت

 وضعها شاحنات بواسطة
 تحت االفغانى االحمر الهادل

 قائد~أفغاذى قال و التصرف.
 إلى التبادل عملية في شارك
 القد الدولية: اللجنة مئ مندوب

 هؤالء يعاد أن الوقب حان
 األسا*(ز!هلهز...آا

 يمكن المعلومات من للمزيد
 ل01جا 8٤0ظء1بالسيد:ئ االتصال

 جنيف. الدولية، اللجنة
 ٠٠٤١٢٢/٢٢٧٣٠٢٩٠٦ هاتف:

 المكسيك:
 الدولية العجنة
 المفاوضات تسهل

 تفويضامن الدولية اللجفة تلقت
 جيش و المكسيكية الحكومة

للتدخل الوطني للتحرير زباطا

 تمثل و بينهما، مجايد كوسيط
 المتحادرين تقود أن في دورها

 يوم فغي المفاوضات. ماندة إلى
 ستة نقل فبراير(شباط) ٧*

 ست فى عنها مندوبين
 إلى الطرفين لهاممثلى سيارات

 السن دي كريستوبال سان
 بدآ القالي اليوم و,في كاساس.

 السللم. أجل من الحوار

 ممثلي بين ۶اللقا فترة وخلدل
 التحرير جيش و الحكومة
 شاركت المطرانية و الوطنى
 الترتيبات فى الدولية اللجنة
 فى و الكاتدرائية. حول االمنية

 بالناث و فبراير(شباط) ١ ٦
 الجنرال سراح أطلق عندما

 دوميبغيز، كاستيلدنوس ابسلون
أدت قد لدولية١ اللجنة ذت1ك

بين كوسيط مهمتها فعلل
 الحكومة. و المغاوير

 يمكن المعلومات من للمزيد
 0ا5بالسيدة:اا:ا اإلتصال

 جنيف. الدولية، اللجنة ،۴جلج1ج
٠٠٤١٢٢/٧٣٠٢٨٣٦هاتف:





 للصليب الدولية اللجفة عن اإلخبارية الدولية اللجفة نشرة تصدر
اآلحمر.
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 اإلخبارية الدولية اللجنة نشرة

١٩٩٤ طرس(آذار) ٣/٨ العدد

 األحمر للصليب الدولية اللجفة
القياسية األرقام عام :١٩٩٣

 سية من*اآلرقام ر:،;;يدا٠األح الصليب ابدولية الجنة بالنصبة ١٩٩٣ عام شكل

 ض العدد هذا. مثل، ونبغت أن فئارلالبا .الدولية الجنة. *يسبق لم
 وللم الوظنإة. اتقلدالًاآلحذر و األحمر اللمب جمعيات تصرفهاتنتا

 مواد حجم ذلك إلى يضاف الحد. هذا مصروفاتها بلغت أن يسبي
 رسائل عدد و زيارتهم تمت الذين السجفا. عدد و البوزعة اإلغاثة
.تبودلت التي األحمو الصليب

الدولية اللجنة تواجد )١

على مكاتبها تتوزع و دائمة بصفة بلدا ٦* في الدولية اللجفة تتواجد ز ٠ - اًلشغالذاتي:

أفريقيا
الالتينية ؟مريكا
أوروبا

األوسط الشرق

 يورك.بغيو المتحدة األمم هيعة لدى بعثتها إلى باإلضافة هذا

الموظفون )٢

يلي: كما الدولية اللجفة موظفي عدد يتجزأ



٦٦٤ الرئيسي المقر موظفو -
٨٦٢ الميدان موظفو -
١ ٧٥ الوطنية الجمعيات موظفو -

٤٨* * المحليون الموظفون -

٦٥٠١ المجموع

المالية الشؤون )٣

 فيها بما اإلجمالية، الدولية اللجفة مصروفات بلغت ١٩٩٧ في
٧٧٧ الميدان. و ۴الرئيس بمتر بى الخدمات و العينية المصاعداباً  ١٩٩٤اشسآدة د؛الر مديون ٥١٨( سو-يسري فربك نديون

 أمريكي). دوالر مليون (ااه سويسري فرنق مليون ٧٤٩ فتباغ

السجفا. زيارات )٤

 ٢٧٦٧ في معتقلين١٤٧٦١٠ الدولية الدجنة مذد؛لمو٠لمدزار١٧ك

المفقودين عن البحث وكالة )٥

 ١٠١٨٤ عن المفقودين ص للبحث المركزية الوكالة عثرت ١٩٩٧ في
 بشأنهم. للبمصف طلبات تلقت لد كاشت شئفصا

 نزاع بيشهم فري أشخاص بين رسالة ٤٧* ٧٢٥٨ الوكالة نقلت بكبمن
 سخثح ٢١٨٢قمزاً جمع على ساعدت توترات.كما و اًواضطرابات

 عائالتهم. و

المساعدة )٦

 مواد من طن ٧** *** على يزيد الدولية_ما اللمفة وزعت ١٩٩٧ دفي
 الرامريكى).-يخص :مدبور ١يسري(ث بث فرنك طيونأ:^ غيفاً و وحئإم بطاسات و مالبص و (اغذيةببدا ٥* فز الغاية

 دوثلريكي) مديون ۶٥؛سويسري فرتك مديون٢۶ غاًيختا٤المب نذم
طبية. مساعدة شكل في



الجراحة )٧

 ;نكى ض )،ءمتيةجركة:٦ ٠:٠ اًجريتفيها و مريض. ٨٠ * * استقيلت آل١مستشب ستر قنى الدولباً اللجنة هملجة ٠١٩٩٣ في
 شخص. ٩ .اا المتنقل جالعلد

العظام تقويم )٨

 شئقص ١ اً ؟٠ ٠ من صو انى خادلها;كث~جباض ن تم ،بلدا ¥أ في العخبام لتقويم مشروعل ٢٨ فى الدولية اللجفاً شلحاًت ١٩٩٣٢ف

أخرين. ٣٤*ا إلى وأجلزآلتعويصية مبتور

احتياطية إحرادات )٩

 القانون عن التدريبية الدورات آالف الدولية اللجيفة نظمت ١٩٩٣ في
 و.الجمهور الحتنور من متخصحنة نأت اجل من اإلنساني الدلي

 محان في درسا ٥٦ لهإ التابعون. األخصائيون أعتطى و العريقن.
 جميع مذ الجيش أفراد إلى الحرب قالون و. االنساني الدولي ابقانون

 بلدا. ٦٥ مل ازيد ني المستويات

خاصة نشطة اً )١ ٠

من الدولي المؤتمر في خاص كمقرر هاما دورا الدولية اللجفة إدت
الذب. ضناًباً يةحماً أجل

 العام الرأي توعية قصد واسعة حملة الدولية اللجنة نظمجئة أخبرا
لالشخاهل. المضادة اضام سببتها التي المذبحة بشأن العالمي

 بالسيد: اإلتصال يمكن المعلومات من للمزيد
٤١ ٢٢٧٣٠٢٣م٧ :٠هاتث ،70111 8هج؟جج;اأت: اًو ٤١ ٢٢٧٣٠٢٣٠٩ هاتف: ٠قسماإلءلدم رئيس :ل؟;٢ج أاللعج





 االخبارية الدولية اللجنة نشرة

 ١٩٩٤مارس(آذار)١٧/١١ العدد

 العليا: باغ قره نزاع
نيين بالمد المقايضة

 في الرهائن أخذ ظاهرة استمرار ازام قلقة الدولير اللجفة إن
٧٤٨ اًغهوبوها زار ١١٩اً منذ ؛ ٠ارميفا فى و ٠بان٢أاًرا  تعدن بس*هؤالء_المعتقلبذ ما .الطيا ع1ب اقره ع نز) إطاًر ابثشاًواتمي

 نسام المدنيين، الرهائن من كبير عدد وجود عن الدولية اللجفة
 جماعات المحتجزين، اآلشخاهى هؤالء يشكل شيوخ. و وأطفال
 األيام أحد يقون العدو. المعتقليزلدى ثمل بتيا ييندى عملة وأفرادا)

 أذربيجان، و أرتيإاًيا عي اآلب|ء باقي شاًن شاًنه يقوم، أدربيجان من
انمقاتل إبغي أن علمت عفدما ** شانعة: أصبمت التي النحارة بهذه
بالرغم هدا به**. أقايضه أرمني اليجاد أمري تلبثرت اآلسر. في وفي
 آخذ تحظر التي جفيف اتفاقياث عنى معا وقعتا أزآلدولتين من

الرهائن.

 في الدولية اللجفة بعثة رئيس بويهي، إيرفين السيد يصرح و
 هي و الممارسات؛ هذه تكفل ال الدولية اللجفة ا*إن بقوله: إيريغان
 مصيرنم على تعلمتن كي الغاسي هؤالء تزور الش ؛الوحيد المعغبمة.

 مستشفيات بأحد اإلعتقال رهن توجد بيحانأزر من أم مإريغا
زوجها من رسالة اللحظة ماريفا استلمت .ستيباناكرت قي األطفال

في دابا. *انجن الرسالة:٠٥فيهن حا; مؤخرا! هفه أفرح االي  رذات دائما. وأطغالغاتمإبكون أصابنامجهلل هز أي نفا اإلنتظارزئس
 فرآل!من -عشأون واحدم ;نوجى. يتو(ثمت) بالم اً من ياًم

 ذلك مغذ و باغ.العليا. قره قوات بوصول عرس حفلة فى عافلتها
 تقل أطفال ستة و نساد خمس بقي و بالرجال، آلتقايض تم ايوتتآ
الرجال. عن التجارية قيمتهم

 الدولية اللجفة د>6-0ه01إ0ا٩ال6 ج؛ه01ة0بالسيدة:ل اإلتصال يمكن المعلومات للمزيدمن
 مادة في الراغبة التلفزيون محطات بإمكان و !٠٠٧٥٠٢٢٢٤١٢ هاتف: موسكو. ني
الدولية. للجفة التابع االعادم بعسم االتصال الموضوع هذا عن خام



روندا:
النازحين عودة
رمم٤ألىدي

 النازحين اآلشخاص معظم عاد
 مغازاًهم ثخص ٦٠٠٠٠٠ بأك فاسترد دليهم إلى فيرولدا

 من المفزوعة المنطقة في
 اللجفة واصلت قد و السالح.
 األشخاص هزال. إمداد الدولية

 فى ٩الزراهي ا؟دواذ و لةذر١ب
 التاًهين إعادة برنامج إطار

 ؛.إال٧ سن ،االتبرية ;دول اللجفة نشرة (راجع الذكئنفذه
 اضطروا الذين االشخاص أن

١٩٩:ا،ول) (تقرينبرمو في
 آقصى منطقة من الغرار إلى

 عليها تسيطر التي البلد شمال
 والبالغ الروندية الوطنية الجبهة

 اليوم زالوا ال ،٣٥٠ * . * عددهم
 من بالقرب مخيمات فى

 ومط بالماطقةالمذكورة. مزخرآ

 تعدل الدولية اللجفة جعل
 وهكذا للمساعدة برنامجها
 إلى غذائية حصصا ستوزع

 اللجصاد موسم وصول حين
~ايساًذاص ٠هؤال - !بمكى األحمر اللصيب يزود و القادم.
 الزراعية األدوات و ~ بالبذور

 والصابون. والقدور والبطانيات
 -اًحغبيا اً~ظوال اليوم ذو_ذدا في الدولية اللجفة مع سي

بغ وام محليا.. موش ١م٣ي
 البلد لهنا بالفسبة ١٩٩٤ ميزانية

 سويسري. فرنك مليون ٤٠

اإلتصال يمكن المعلومات من للمزيد

 اللجفة (£,311161 ٨جال5الة٢ج6٢:بالسيد
 تف: .ها جفيف ني الدولية

٤١٢٧٧٣٠٢٢٤٤

 طى خاص ضيف مإدوليةضفة : بألشياص باًبادة إم افرة
 ١٩٨٠ اتفاقية تفقيح مؤتمر

 للخبرا. األول اإلجتماع عقب
 بتنقيح المعفيين الحكوميين

 لعام المتحدة األمم اتفاقية
 التقليدية، األسلحة حول ١٩٨٠
 الوثائق ؟داد الدولين اللجفة من المتحدة األممم هيلة طلبت

 عقده المزمع للمؤتمر الرسمية
٠١٩٩٥ في

 أنه الخيرا. مجموعة قررت و
تقدم )ن لدولية٠ سجنه طى ذن

ضرورة حول األول تقريرين:
 الثاني البروتوكول تفقيح

 الطرق و بامفام المتعلق
 ذلك. بتحقيق الكفيلة والوسائل

 كذلك التقوير هذا سيعالج
 اإلنسانية اإلعتبارات
 المرتبطة والعسكرية

 إدخالها الواجب بالتعديالت
 الثانى، التقرير أما عليه.

 فسيتضس لألول، المطابق
 اإلتفاقية عن دقيقة اقتراحات

 البروتوكولين عن و عامة بصفة
 وستشكل القادمين. و القائمين

 قاعدة الدولية اللجفة وثائق
الدول قرارات و نأمآلت



 المؤتمر. ني المشاركة اآلطراف

 وضع اآلولى الجلسة هذه خادل
 لجدول النهائية الصيغة الخبرا.
 الفادمة اإلجتماعات أعماق

 المتعلقة القضايا بعض أنهوا و
 التي تلك مثال منها باإلجراءات،

 غير منظمات بمشاركة تتصل
 هي الدولية اللجفة و حكومية.

 غير اإلنسانية المؤسسة
 حضر التي الوحيدة الحكومية

 مجموعة ضمن عفها ممثلون
 الصين من بطلب و الخبرا..
 المتحدة اآلمم هيلة وافقت

 الدولية اللجافة تعتبر أن على
 استثنائية بصفة خاصا ضيفا
 المؤتمر في مراقبا وليس

 التحضيرية. واجتماعاته

 من بجفيف اآلود اإلجتماع عقد
 ٤ إلى فبراير(شباط) ٢٨

السيد برئاسة مارس(آذار)
سفير هو و نوردبيرغ، الرس

 السادح. نزع مؤتمر في سويدي
 دولة ٤٨ العمل جلسة حضرت

 اتفاقية في طرف دولة ٢٦ منها
 دولة ٢٢ حضرى و ٠١٩٨* عام

 بصفة فيها أطواف غير أخرى
 اإلجتماع سيعتد و مراقب.

من إلحكوميسن للخبرا. الثاني ٠١٩٦٤ مايو(؛يار)٢٧و١٦

 االتصال يمكن المعلومات من للمزيد
 هاتف: >1ةج1ا ل5ة1١ئد٢هالسد:

 بالسيدة: اًو ،١٢٢٧٣٠؛٦٦؛
هاتف: ل،0ا13011ج <£0-ا31-$5ا3)ا171

 ني الدولية اللجفة ،١٢٢٧٣٠٢٣١٩
جفيف.

إثيوبيا:
 جديد من اتصاالت

 عاما عشرين بعد

 مندوب شالير، رولف السيد ذكر
 إثيوبيإثثع فى الدولية اللجنة

 اًلى الذين)ثاد؛ا اآلسر !يأد
 دقائق تمر أللذهول. أهتهم

 أفراد يتذكروا أن فبل عديداة
 ما انئم يدركوا ان اسرنهى

 مدهشة: شهادة هذه أن القول
 كل انقطع عديدة سفوات مغذ

 األن هم رجني، مانة بين اتصال
مع اليوس: معتقالت أحد  قهم ذمفى .نأليهم عا
 ى٤ د ١٩٧٤بين. ط بالجاًيس

 قوات مبختلف لدى آسروا
 سراحهم أطبق لم المعارضة

 اعنقلتهز أن إلى عديدة ممرات
 عنهم للبحث و حاليا. الحكومة

الدولية اللجفة مندوبو واجه
تم ابيوم وحتى كبيرا؛ ياتحد

 اسرهم: من ٥٩ على العثور
 ابترلبدسياًبعضهاثيابإالحداد

سارع وقد البلد. هذا تقاليد
ذويهم زيارة إلى اآلهل يعض
 وقتا مغذ عنهم انفصلوا الذين

 رولف السيد ويضيف طويل.
 هي العملية أهذه قانلد: شالير

 .إليغاأ بالنسبة عظيم فوز

 االتصال يمكن المعلومات من للمزيد
الدولية اللجفة ه.00ا1ال1٩٧ج 0:08:$بالبيد

٢٠٩؛١ ٥١١٠ * ٨٣.ذاتف:ابابا يساذ ني



 سابقا: يوغوسالفيا
 مناطق في البذور توزيع

 البوسنة و كرايينا

 هذا الدولية اللجنة بدأت
 يوغوسالفيا في توزع األسيوع

 الخضر و البطاطا بذور سابقا
 األسمدة. و القمح و والذرة
 إلعادة العملية هذه تدخل

 إطار في الزراعي التأهيل
 ٠١٩٩٤ لعام ة عد للمسا مجها نأ بر
 عملت اسابيع عدة منذ و

 عفى آلد؛لية اًإلجذة زراءي~من
 اليرنامح هذا ~ يشمل .سا:ظ يوغوسالفيا بي الوضع تقبع
 بانيا فيها بما كراييغا مناطق

 الوسطى البوسنة و لوكا
والجنوبية.

 نهاية حتى األن من 3
 ٣٢٠ * ستوزع ابريل(ذيسان)

 من طنا ١٢* و البذور من طن
 مساعدة ستوزع كما األسمدة.
 مواد عفى تشتمل تكميلية
الزية والملح) السكر و (كالخل

 تحسيبا المعلئباهته لمشاعة
 سيتم و .١٩٩-ه١٩٩٤ لشتام
 في البرنامج هذا بقييم

ب).1سلس(

 اإلتصال يمكن المعلومات من للمزيد
 الدولية اللجنة ٠ل6أأ6 $0ج٢ج08ج11:بالسيدة

٣٨٥٤١ ٦١٧٤٤٤ زغرب.هاتف: ني

-
19, ٨٧ج جه ا3 1202 0ج0ج٧3, 8١٧1كجى30ل العنوان:
 ٤١٤٢٢٦ التلكس: )٧٣٤٨٢٨٠ )٠٢٢( الفاكس: ٠٧٣٤٦٠٠١ )٠٢٢( الهاتف:
 ٧٣٠٢٨٢٩ هاتف: .۶حذ٢1ج 03851011 السيد االعادم: قسم رنيس

٧٣٠٢٣١٧ هاتف: اً.00كل الح1جج0ج٢ السيد التفسيق: عن المسؤول



االخبارية الدولية اللجنة نشرة
١٩٩٤ مارس(آذار) ٢٤/١٢ العدد

 أفغانستان:
 إلى الغذائية المساعدة

عوزا اآلشخاهى أكثر
 توزبع عملية تستأنف أن األحمر للصليب الدولية اللجنة استطاعت

 هذه يعتبر د،ار).٢مارس( ٢٢ وم ٢ا يومي باط كأ الغنزابيعى المواد

 من األشخاص) من ٧٢* * نحو (تضم اسره ١١١٧ باألساس المساعدة
 حصة على عاتلة كل حصلت المديفة؛ في حاجة ألكثرا العائالت بين

 فقن بارتباًح ئمدنيون السكان ئشا و انتحازبة افلراف لليها
خ.طوط جانبى كال بى . واحد, آن_ بي العملية بذه - تمت األكثر انفتات إلى تكميلية لمنانية إغابة منح عتى .وتسالمدالجبهة
 ذاتها. اتعامصة داخل النازحين ألختغاص٣آالف بين من خنعناً

العصيبة السكان ظروف

 التوالي). على طن ١ ا وا طغا ٨٥( الدقيق من بقافلتين كآبل دخول في
 العالمي، االغذية برنامج ومخزونات الطواري؛ احتياطي وبفضل

 لحغة١ دفنق طنامن ٥٠٥* توزبع كامينلدوتية١ تلجة١ استطاعت
الثاني كانون شهر من األول مغذ كابل، العاصمة داخل الغازحين على س -ن دايرس٠(



جريح١ه٠٠٠أكثرس

وتثو؛ وصواحئها العاصمة بتم ايطبتم إباطها الدياً ابية تواصل او وصادم مستشفى ٤٥ لمد مئة بسكل وندعم الجرحى نعاباً بالمللي
 باألدوية تزويدها طريق ض االولية لالسعافات امرنن اًو مستوصفا

 شهرين خالل جربج ١٥٢٠* المؤسسات هذه عالجت وفد والمواد.
الشهر. ونصف

 اللجنة ، ستوكلين يورغ بالسيد االتصال يمكن المعلومات من للمزيد
4122 7302906 هاتف: جفيف، في الدولية

بوروندي
مستمرة التفف دوامة

 الجرحى مئات خلفت بوروندي في مؤخرا وقعت التي االحداث إن
المدينة مستشفيات فإق بوجومبورا.وبالتالي مدينة في والموتى
الهد٠,تذتراحيثمىذطع٠اثاًذبط٠بالاذقعالةصر؛حيا٠الثالثا_ذ>

 مايزين إجال. في الدولية اللجبة نجحت وقد للغاية. خطير والغذاني
 العاصمة، مستشثيات اهم من مستشفيان وتلقى ادجريحا. على

 الطبية المواد من طغا الصحية المراكز مختلف عن فضال
بثأن قلقة الدولية اآلسا_صية.واللثغة االذهئئية القذاًءد احترام ٥الطردفصرو^ا كل الوبد رئيس ذيكذكثرالى ~.وباالضافة٠للبواري

ض م ي ض نه.

هاتف: أوغستبرغر، بدانيال االتصال يمكن المطومات من للمزيد
4122/7302244



األحمر للصليب الدولية اللجنة إذاعة هيثة
 العالمية سويسرا إذاعة موجات على

 ،١٩٩٤ آذار(مارس) ٢٧ من إعتبارا العالمية سويسرا إذاعة ستبث
 شهر. كز من أحد يوم آخر في الدولين التحفة إذاعة نيئة برامج.

 تحقيقات ٩والبريةي البدباذإة١و وافماحية بة النئليزوا القرخسية باللعاب اع٠التىتح تجذامخ وتضم. . أوسع حمهورا ألمرامح بذه وبمتاًلغ

 اشجنة أتشطة عن ولثيارآ مندوبين هع ومقاًبالت المندان ض
 العربية. باللغة برامج توجد الدولية.كما

 العالمية الحرب نهاية الى الدولية اللجفة إذاعة هيعة تأسيس يرجع
 |لى ذيعادو-ن كاًذوا ائذين نحرثم ؛الف،سرى تدهاأسهأ# الغزة ةك ني اندولماً البجفن وبانبتة .النحآنة طى التوقبع قبل أيبم بضعاً بتإنية)

 أسرهم. المتبيوييقعن أو ين المتاًد االشخاص وأسمة أوثطانى
 أساه حذا,عت اذدولية١إذاهة.الةغ ذت1ك ١٩٤٨ عام ث بح ودفي

 عبر عائلية رسائل الى باالضافة شخص ٦* * * . إ على نايذيد
لغة. عشرة بسبع الحدود

ذطى1لته وبجيمية وتمغة عدذمات |لى برنجهإ اذولية يلجفاً
 الدولية اللجفة إذاعة هيئة تحوير رئيس ويعلق . القصيرة الموجات

 بث بد* هع عهداجديدا دخلت الدولية اللجفة إذاعة هيعة إن أ قائال:
 العالميةاا. سويسرا إذاعة على برامجها

 بيبر،هاتف: باتريك بالسيد االتصال يمكن المعلومات من للمزيد
4122/7302019

4122/7302021 هاتف: ،آبيل بيير جان والسيد
 إذاعة هيعة برامج من أشرطة تطلب أن عةآالذا نهبهات ويمكن
الدولية. باللجفة الصحافة قسم من الدولية اللجفة



الجديد التوقيت

 من يومدخت آخر تمج٠;ئ .ن)ذالقصير٠مترا(الموجا ؛٩ وطشا ميرتز يلح ٦ خ ۵ ثدبلذة؛بذبتها موجة الدوية إذاهذسجنة بيعة
اسامي): قثت(،ن لية1اساءاتالت عي ; ئد

 صباحا ٧:١ام -٣٠٠
 صدط٧ه:٠-٧:٣٠

 صباحا ٨:١٠ -٧ه:٠
 لئ ٨٠٠٣٠ -٨:١٠
صدط٩:٠٠-٨:٣٠

 الظهر بعد ١ :٣٠ -١ :٠٠
 الظهر بعد ١ :٥٠-١ :٣٠

 الظهر بعد ٢:١٠ -١ :٥*
 الظهر بعد ٢:٣٠ -٢:١٠
الظهر بعد ٣:٠٠-٢:٣٠

اإلسبانية
البرتغالية
الفرنسية

اًذغوال
للطوارى. عمليتها توسع الدولية اللجنة

 في عملياتها نطاق اآلحمر للصليب الدولية اللجفة وسعت بقد
 اتمواد من طن اه ا هلى يزيد ب المؤسسة توزع وإمبو وفي أنغوال.

 الوجعات توزع كما تقريبا. أسرة ١ ٣٠ * . على االسبوع ني الغذائية
 وتدير .إمطبخاجماعيا ٨ في مستفيد ١٠٠٠٠ نحو على اليومية
 يعانون النين االطفال أجل من للتفنية مركزين كذلك. الدولية اللجفة

 قريب. عن إضافيين مركزين افتتاح وتغوي حادة تغذية سوم من
 وتدير وامبو مفطقة في مستشفيات سن الدولية اللجفة وتساعد

 أنضا فويتو البرنامج تولمتئ إلمدسة.ويشتل ني صحية. مراكن نسعة
 اللجفة وستقوم ااًعاذمة. الت٤ا~لمش هم ٢ أحد ٧الما نقص يتكن حيث

 حيث >كواتجي متي وبالقرب الحفر. برذم أوكسفام, مج بالتعاون الدولين
 اسس ياً االغن. برنامج مج متشتركث تدييم ببثة ۶آاًدو الينة بجرن

 يمثذ~ذقئى؛لماة.مشكآلخظيرة >وكاًريببثس ومفظمتائانسيرتاً
 اللجفة تركز ماالنجي وفي لها. حل إيجاد الدولية اللجفة تنوي للغاية

والطبية. الغذائية غير المساعدة على الدولية



 العام على مايزيد مغذ منقطعة األخبار

 يجري إذ ملموس. بشكل المفقودين عن البحث أنشطة زادت لقد
وغالل البلد. في مدن وعشر لواندا بين الرسائل من مئات عدة تبادل

 خبر اي يغلقوا االشباهآلم بعض باًن ءثا مبو١و ني آلحمر١ الصبزاًب

٥١ بتاليا ال نغو أ في ؛يعبل منتاًائثيد أفقر مغلم اقاربهم ض  محليسمامن٨٠ا يساعدهم الدونية نلئبة عمليات في اجنبيا مندوبا
تقريبا.

 اللجفة بالتلر، آرنولد بالسيد االتصال يمكن المعلومات من للمزيد
4122/7308278 هاتف: جفيف، في الدولية





اإلخبارية الدولية اللجفة نشرة
٦٩٩٤ مارسآذان/ ١٣ العدد

 القديمة الحليل مديفة في توزيع عملية المحتلة األراضى ا إصرانيل.

 ٣٢- يتختمن طرد كد وذن آلرس. أذارا ٢٩لض بقديمة شليل٩ مديفة في لألسر طرد ٣* * األحمر للصليب الدولية اللجنة وزعت
 الصابون الى باألضافة األساسية الغذائية المزاد من كيلوغراما
 ساده جو في وتمت شخص ٣* ٠ . نحو العملية وشملت والشموع.

 النين التديفة ٠أحيا سكان مساعدة العملية من الغاية نت وكأ . الهدو.
 ٢ ٥ مغذ السكان علي فرض الذي التجول مبع من خاص بشكل تضرروا
 غير آذار/مارس. ٢ ٦ فى رستيا التجول منع رنع وقد .فبراير ا شباط

 يخشى حيث وسط*المديفة في مشلوال ابتيراليزال النشاد أن

 اللجمفة فيها .تقوم التي االنتفاضة، بداية. مغذ األولى، العرة هي وهذه
 فى الفلسطينيين المدنيين للسكان غذائية مساعدة بقوفير الدولية
 ٩١ و ٥٩ المادتان وتغص االسرائيلية. السلطات بموافقة غزة قطاع

 الجماعية. المساعدة من الشكل هذا على الرابعة جفيف إتفاقية من

 تل في الدولية اللجفة مايستر، ريتو بالسيد االتصال يمكتكم المعلومات من بلمزيد
9723 524 5286 7 8 9 هاتف: اًبيب.

ليبيريا
والكارثة السلم يين

 انقطعت لو تاريخها،اذ من حاسمة مرحلة فى حاليا ليبيريا تمر
 بصفة اإلنساني الوضع يتفتاقم .أنفي أحنفال فهناك السيم عملية
 انحا. مختلة عى اآلشاخاص يزاآلآالفاً فلل خليرا. تفاقثا خاصة
 توصيل اليمكى لوفا وفي للغابة. سيعة ظروف في يعيشون البلد،

 من اموف مفات .ويعاني اآلمن انعدام بسبب االنسانية المساعدات
 تساعد التي ليبيريا طقمفا وفي الوضع. هذا من والغازحين الالجئين

 مقلقا الونع اليزال ثغريبا، نازح ١٠٠٠٠٠ الدولية. اللجنة فيها
إن أ مغروتي في الوفد رئيس كوشلين، أنتوان السيد ويقول٠للغاية



 تواصل أ.كما المشكلة هذه بحل البفيل وحده هو الحقيقي السلم
 في الفزاع بسبب المعتقلين اآلشخاهن متات زيارة ٠الدوليةإ اللجفة

الريفية. المفاطق وفي مغروفيا

ا4122 7302735 هاتئاً: جفيف، الدولية! اللجنة خ، مركبا توماس بالسيد االتصال يمكتكم المعلومات من للمزيد

ني الصحافة قسم من الخصوص بهذا موادا تطلب ان التلفزيون لشبكات ويمكن نت-٠ لذودة١سة

وتشاد الكاميرون
 الكاميرون شمال في طائفية مواجهات

 البلد شمال أقصى في وتشوا الكوكوتو طانفتي بين المواجهاب أدت
 هع الحدود من اآلغرى الجهة الى والفرار منازلها آسرة ٤٥٠ هجر الى

من القريبة ماني مفطمة فى اشح األشخاص ئؤال. وببيم .بثير احتياًجات مؤخذا التشادي ثر ،نطيب وسجد .تقاًد ةبنير
 الدولية، اللجفة نقهر.وتغوي شووى اليملكون النين السكان بين كبيرة

 السوعة وجه على اسرة ٤٥٠ مساعدة الوطغية، الجمعية هع بالتعاون
 ١ ٠٠و ۶البيصا الذرة من كيلوغراما بخمسين تزويدها طريق عن

 شأن ومن آسرة. لكل طفجرة عن فضال الفاصوليا. من كيلوغرامات
 العصيبة المرحلة هذه بتجاوز للضحايا تسمح اًن المساعدة هذه

الكاميرون. الى عودتهم وقبل الوضع استتباب بانتظار

 جنيف، في الدولية اللجنة بورجغر! توني بالسيد االتصال يمكنكم المعلومات من للمزيد
7132037 2214 هاتف:

 الدولية اللجنة فى ا الطوارى* خط 11
 للخطر المعرضين للصحفيين مباشر هاتف خط

 اًو يوقفون اً_و يجرحون اًو الصحفيين عشرات عام كل يتقتل
 حماية لجنة أ سجلت وقدم لمهامهم. ممارستهم اثفا. يختفون

 في الصحفيين بين اسيرا ١٢٦و قتيال ٥٦ نيويورك في أ الصحفيين
 الدولية~، للجغة١ أنفأت اًلمرير وع١الو ولتوايهذ.هذا ٠١٩٩۴ _ءام

 على مفتوح هاتفي خط وهو (ا الطواري. خط أ ١٩٨٥ من اعغبارا
الصحافة. قسم فتي الساعة مدار

 أن المعفية ابمهنية الرابطات أو التحرير هيفات أو لألسر ويمغن
اتعالم. من مغان أي في لننحلر صحفي تعوض ض وقنى. أي في قبيلغ!



 حالة في الصحفي عن البحبثه في فتتمثل الممكنة التدخل أشكال أما
 التحرير هيئات أو األسر الى ونقلها المعلومات وتسجيل اختفائه
 وإعادة العائلية األخبار وتبادل اعتقاله حالة في الصحفي وزيارة

 الخلروف. حسب بلده الى الشخص

 السابقة يوغسالفيا في للخطر صحفيا ٧٤ تعرض

 معروضة (حالة ٢٦ معالجة تمت ١٩٩* و ١٩٨٥ عامي مابين الفترة في
 سجلت التالية الثالث السنوات وفي . الطواري.ا أخط طريق عق

 بلغت التي المعروضة الحاالت عدد في كبيرة زيادة االحصائيات
 .االقليمية والوفود جنيف من كل في تدحال تطيبت إمضافية حالة ١ * *

 فى والنزاع ١٩٩١ فى الخليج حرب الى أساسإ الزيادة هذه وترجع
 صحفيا. ٢ ٤ بحاالت الدولية اللجفة اًفيدت حيث السابقة يوعسالفيا

 أخط 4122 7348280 : الفاكس رقم او 4122 7346. : هو الطواري. هاتف رقم إن
الدولية. باللجفة الصحافة قسم الطواري.أ
 قسم من كتيب على الحصول يمكن الخصوص بهذا مفيدة تفاصيل على وللحصول
نيجفيف. الدولية باللجفة الصحافة

موزامبيق
بذويها لوريفدا لقا.

 على هجوم خالل أهلها عن فتصلت صغيرة موزامبيقية ةنتا لوريندا
 اًحلنال جملة من واحدة هي ولوريفدا سفوات. ثالث قبل قريتها

 ۶٤طىما نايزين *اليوم, حتى اللجنةآلدولية؛ وسجلن مونانبيق. فى الغزاهاتإ انتها. بمد #الوضع هذا ني أنفسهم وجدوا ين كثير

النوع. هذا من حالة
 إحدى فى لوريفدا على الدولية اللجفة مندوبو عثر مضى شهر وقبل

 أهتهاً.وقد التودذاًلى هو الوحيد حلمهاً وكان رذامو. قوات قواعد
 التناصيل كل بدقة الموزامبيقي األحمر الصليب أحد.متطوعي سجل

 هذا نجح فقد . المعجنة الصفيرة.ووقعت الفقاة بأصل المتعلقة
 فذضت يوم~اللقا. الحذة.وكان كدم على التراًل طغسه عدئكل ءذماً مي;.اءره يخبا خ الن؟ لوريغدا ايبا اقامة مكان تحدبد فى البتطوع

 الدولية اللجفة مغدونا أوبرسون، ميشيل السيد ويقول السنادة. دموع
واحدة... بلمة ببادل معها عليهما تعذر درجة تأثرهما باغ :أ األسر شمل لم عن المسؤول



 ؛هتهمطغال/ى ۴٥٨ ءاده٣كن1أ ٠ يحرالتا هذاً حتا ئلجغذ,اكوثة سحلتهم ۴ابذ طفل ١م٤ا ا همعدد البالع الوحيدين األجلفاب ومن.جملة

 بغضئ أطفالها على تعثر أن أخرى أسوة ٧١٩ واستطاعت
من العديد ان غير . الدولية اللجفة مندوبو جممها التي البعلومات

 اؤهذغالئذس آلخعس٠ا وئنى هلهإ٠باً ؛طنة؛باذتظار٠يإالون٠ال طغال2ا
 .آناًحاييا زادهاأ يح تسر يجزي الني اتمقاتلة آلفوات أيدي في بانواه
 كثفت وقد هم.٣أ عن قصلهم عفد جدا يافعين فكانوا البقية
 في االسراع اجل من المعفية السلطات هع مداوالتها الدولية اللجفة
األسر. شمل لم عملية

 مابوتو) في الدولية اللجنة بوف، بدومينك االتصال يمكنكم المعلومات من للمزيد
2581490152 هاتف:



 الشرقية: تيمور
 الصحي العمل تطور

 تطوير الدولية اللجفة قررت
 الصحة مجال فى عملها

تتإتع فإلمهاً ذا ٤١١٨٨ عالم بذ الشريية نجور فتى العمومباذ

 فى أ نموذجى برنامج تفغين
 هذم يركن الجمزولة. القرى

 اإلمداد على أساسا البرنامج
قد و هذا للشرب. الصالح بالمال

٣٢ تغيبن اليوم حتى. تم
 اشربية. تيمور في مسروها

 اثر من العمل لهذا لما نظرا و
 المدنيين، السكان على فعلى

 مضاعفة الدولية اللجفة قررتت
 تفأوفد العام؛ هذا جهدها
 واحد من بدال فرق، ثالث

 على االن مغذ تعمل سابقا،
 المانية الموارد مواتع تحديد
 وكذلك وحمايتها االبار وحفر
 المنشآت. صيانة

 يفغن الذي البرنامج، هذا يشمل
 الصحة، وزارة هع بالتعاون
 الصحة مجال فى التوعية

يتولى و .األمراض تتبع و
 صحى مهندس تفسيقه
 هع الوثيق بالتعاون وممرضة
االندونيسي. األحمر الصليب

 بالسيد: اإلتصال يمشكم المعلومات من للمزيد
 جفيف. الدولية, باللجفة محي س مهن ¥ا٧لج )160116£

٤١٢٢٧٣٠٢٣٥٢ هاتف:

 البوسفة-الهرسك:
 إلى تسعى الدولية اللجفة
عبال غوراجديه مديفة دخول

 إلى جاهدة الدولية اللجفة تسعى
 تصريح على الحصول

 لتمكين أمنية ت وضماط
 اإلغاثة توزإعمواد من مغدوبيها
 اإلمدادات و بإلحاح المطلوبة

 مديفة إلى الطارنة الطبية
 البوسنة. شرق في غوراجديه

 الدولية اللجفة ظلت قد و
 ١له ^٩٩٣ ر)1ثايكاي شهن مغذ غوراجديم فى متواجدة

 تقديم يواصالن هفاك مندوبان
 قدر المساعدة و الحماية

 المدنيين السكان إلى المستطاع
 األوضاعاآلمذية.بم خطورة من بالرغم المعتقليى و

 الالجؤون ظل أخرى جهة من
 على يتلفقون الجرحى و

 اللجفة فاستغفنت المديفة
 مخزوناتها جمبع االن الدولية

 مواد و المتبقية الغذائية
 قافلة لها أن الطبية.كما اإلغاثة
 لدخول استعداد على

 تحصل لم أنها إال غوراجديه،
 على ال و التصربح على ال بعد

 لذلك. الالزمة األمنية الضمانات

 ١٩٩٤ أبريل(ذيسان) ١١ فى و
 الدولية، اللجفة رنيس وجه

 سوماروغا، كورنيليو السيد
 الفزاع اطراف كافة إلى ندام

 سير في التحكم إلى يدعوها
اإلمتناع او المدانية العملبات

المأحتر و االنغام أعمال عن
 الجرحى و المدنيين السكان

المعتقلين. و





 :البوسذة-النيرسك
 يومي قلق ممدر المام:

 موستر مدينة في مستمر

 على أطفال و نساة و رجال
 ببطء يمشون أعمارهم نختللف

 موستر، مدينة شوارع فى
 عربات بمشقة يتوقون
 ثمينة يشحفة محمثلة مكسورة

الماة. من

 الدولية اللجنة مندوبو التقى
 الخامسة سن في برجل

 وجهه على و والستين،
 هو و لهم فقال التعب، عادمات

 حجريا طريقا ة ببط يصعد
 على بشدة قبض وقد

 *اهذه الماة: ين صفيحتين
 إلى فيها أذهب مرة ثالث

 في .اييوم هذا الماة عن البحث
 ٥هذ قمة على الموجود مغزلي

 اربعة بعد على الهصبة
 يعيش هفا من كيلومترات

 أن بد ال شخصا، عشر خمسة
الماةأ. هذا إليهم أنقل

 من اليسرى الضفة سكان ظل
 عددهم اليالمغ أنيريتفاا( نهر
 من اكثر ةما بدون نسمة ٣٥* *ا

 الثاني) يغاير(كانون في و سدة.
 بمضخانا الدولية اللجفة جاءت

 حرارى. مولد و وأنابيب
 ثالالث المدينة فى تنشاًفاً

 المام. لتوزبع مراكز

 من القادمة المرحلة ستبدأ و
 األسبوع هذا الطوارى. فترة

 سعتها صهاريج ستة بتوزبع
 طولنا يباغ وأنابيب لتر ٢*ا *

على سيساعد مما متر، ألف
توزيع مراكز عدد فى الزيادة

 على كذلك و الشوارع في الما.
 بالما. المدارس اطفال إمداد

للشوب. الصالح

 في بأناة يفتطر آخر رجل يقول
 من بصفائح يمسك هو و الصف
 األحمر: للصليب الدولية اللجنة
 الصنابير هذه توحد اًن أقبل
 عبور إلى اضطر كنت هفا،

 وكفت ، .الما عن للبحث إلنهر
 رغم .القناصة رصاص اتفادى
 أغامر كفت الوضع . خطورة

الليالا. بحياتى!ثغاة

 بالسيد: االتمال يعكفكم المعلومات من للمزيد
جفيف. الدولين. اللجفة <!.16176 0لالس16٢

٤١٢٢٧٣٠٢٨٣٩ هاتف:





-
 19, ٨٧٥ جه 1ع ةه0ة٧3, 8١٧1أ2ة؛٢1سع العفوان:
 ٤١٤٢٢٦ التلكس: ٠٧٣٤٨٢٨٠ )٠٢٢( الفاكس ,٧٣٤٦٠٠١ )٠٢٢( الهاتف:

 )٧٣٠٣٤٧٠ (هاتف:٠1<3اأ1-1ا6الل7 يمة0٢هلة السيد االعالمي: المسؤول
)٧٣٠٢٣١٧ (هاتف: ا00^ 8ال٢ع6آل6٢ السيد المفسق:





 األحمر للصليب الدولية اللجفة

 اإلخبارية الدولية اللجفة نشرة

١٩٩، أبريدسان) ٢١/١٦ العدد

روندا:
 !أست (اجت في رواندا

اإلنسانية الساعدة إلى

 ٠بشرا-تاالالذ لحثذ١ و دسى يحمس ميد. انث توء إذ يب(ذيسان؛ إبر شهر بداية شذ رومدا قلب التآلز المعاسف امتدت

 االحياجات -خون بهذا و البلد. اذلما. جمبع ني بعرنا -و المذابح من للخالصمنارلهم <ركوا شخاص آي اآلالفعصر مبإت ۶ بي:ن

كبيرا. حجما بلغت قد اإلنسانية

 نهارا_في و ليال كيغالي في ايدولية للجنة التابعة الطبية الغرق تعمل
 مزقتا. الدولية اللجة أقامؤئه آخر مستشفى و الرئيسي المستشفى

 ومن جريح. ٦* * من اًكثر إلى العادج تقديع) تم المةسسدن هإتين في
 على الغذائية المواد توزبع _في الدولية اللجنة شرعتر أخرى جنة

 .العاصمة ٠اًحط نتففن فى لتقرقيى١ األشخاص من اآلألف,نديدة

 بوروندي من انطادقا البلد بهذا اسحاق من إضافيان فريقان وبمكن
عنى يعمالنماًااًا عما و ممحاًبريي(تيذئن). ؛ ٦ يومي شي واًوغئدا  تبحية من انزاع سايأ ت سس منبنى(صر ذضع تقييم

؛ولىا تايمعبوما تغمدو وجفوبم. شعثاله إلباد ٢ف نع الغذ؛و إبملببة تجخائئصسسرقمع£جب الفسةيغاص٤مبأ أن

 النطاق واسعة حملة تفطيم الدولية اللجفة ستحاول و هذا جنوبا.
 منظمات مع بالتعاون النازحين هؤالء على الغذائية البواد لتوزئ

 تحتحمتصرف يضع الذي العالمي األننية كبرنامج أخرى إنساصة
بوروندي. في الغذائية مخزوناته

 التي المستمرة المساعدة مستحياللوال الدولية اللجفة عمل يكون قد
 الذين المحليون والموظفون الروندي األحمر يقدمهامسعفوابصليب

 في الغذائية المواد توزيع فى و الطبية األنشطة في يشاركون
األحيان. معظم في بحياتهم مجاؤفين العاصمة



 لمدسن١ إ٠احضا جب١و عنى األهلرااف، جميع هع المستمره أتصاًالتهم أبنا. الدولية. مندوبولميونة يلح االعتيادي عملهم إلى باالضافة و،
االنسانية. مهمتهم إنجاز من المسعفين تمكين و الجرحى و

 بمد: اإلتعاد يشكم المعلومات من للمزيد
 جعيف. ني الولية سعة جآل.0-ه٤ءال ألا٧02€ً

١٤٢٢ ٧٣٠ ٢٣٠٢ هاتف:

 الدولية سجفة
روندا في

 عدد و ١٩٩* األوني) أكتوبر(تشرين في النزاع بداية مغذ
 يقدمحزاًكثر لتي1 السائد*ة باًضل و .١ ا٩ًيرزشإباط)~؛ بذزفبرا نازح* ٩زا ;اا ببخ ان إلى باسضرار, يتزايد البلد ابنازحيزفى*

 بالتنسيق و ندي،الرو األحمر الصلبتب تابعيي متطوعا ٢٥* مى
 لمذذذة١ اذولياًتقديم للجنة مكن٢ الرى, صاتيذ١إ الهيئات مع
 قد و مخننا. عقر حمسة على الموزهين األكخاص نذال. إد

 عغاششردين4فئتيىن ؛ال؛ لمرابر(شزذاً بجا ٩لح صبراير(يمنا؛؛ ض األضنية مبن هد ١٣*** نحو فاًئ^لشبهر لمل
 انوال توزيع أنشثدة تكئيد تم و األصلية. مذاطغهإ٠إلى هادوا

 الجرحى إد العلدج شمان اقصد صحية و طبية ماًنشطة الغذانية
 نقلت كما المخيمات. داخل الما. من جيدة نوعية توفير و

 النازحين إلى أخبارا تحمل األحمر فصليد رساًنز من اآلالف
 اذولنة األجنة وزعت كذلك حارجم. و البلد داخل أثاريهم و

 آلشئاص1 بدى هية زر؛ أدواتناً و بذورا المالمجة ؛ألشهر لمدد
 على مساعدتهم بهدف ذلك و ديارهم، إلى عادوا الذين

الناني. استقلدلهم استعادة

 (بيظءام) بو آليد نظام على ممجلة مواد على سمول يشكم التلفزيونية: سعوات إلى
 الولية. للجعة التائ اإليالم لسم من ١٩٩٣ يار)(امايو ني روندا ني فعالو ض دليتة ٢٩ مدته هريد و

....................٤١٢٢



 البوسنة-الهرسك:
 ني وسب الغار إطالق وقف

 إنسانية لدوانع غوراجديه

 القتال يستمر الذي الوقت في
 شرق غوراجديه مدينة في

 المدنيين حالة تزيد البوسفة،
 ساعة. بعد ساعة تدهورا

 على بشدة الدولية اللجفة تلح و
 اتفاق المعفية القوات جس
 لتمكين الفار إلطالق فورا

 من اإلنساني الحقل في العاملين
 المساتمدد وتقديم مهمتنلم أداة
 تعطيل. الضحايادون جس إلى

 أن الدولية اللجفة مغدوبو أبلغ و
 ضواحيها و غوراجديه مديفة

 مما المكثف؛ للقصف تعرخسته
 المستشفى إصابة إلى أدى

المواد مخازن و عديدة مرات
 ذآلذلك. طى حياانو دن

 القذائف بعض سقطت قد و
الدولية. اللجنة مكتب من قريبا

 اال طى الدولية اللحفة
 *مع أسبوعين مب أكثر اسبر
 تحثها أغثر الفزاع اطواف كافة
 عملها باداء لها الساح على

بعد يصوح ولم هذا٠اإلذسإذى شة يدوية لجغة٣لقافلة

 مواد و الطبية باالمدادات
 إلى بالدخول الضرورية، االغاثة

 اآلنشطة من و غوراجديه.
 هغاك اآلولوية ذات اآلخرى

لم/د *~ءالح إلى طجة في هم الذين المصابين إجال.

 معاونين إرسال و متوفرا
 زمالنهم لمساعدة إضافيين
هناك. العاملين

 بسيد: تمطل١٢١ يعشكم معلومات من للمزيد
زغرب. ني الدولين البط آل.0إله0 ها010۶800ً
٣٨٥٤١٦١٢٤٤٤ هانف:

 متوتر الوضع
 لبنان: جنوب في

 إلى المساعدة بقديم
 المدنيين السكان

 التي٠ اآلتةأ،٠ اًأالتئقة اللبناني الجبوب زال ما

 مسرحا إسرائيل، تحتلها
بين يومية شبه تبهالمجا

 أجيش و نيلياالسرا الجيش
 جهة من ١ا الجفوص لبئان

جهة من اللبنانية الطاومة4 اخرى.

 عبوة انفجرت قد و هذا
ائاساثصاف;ة ءراماط بلدة في قوبة ناسبة.

 آلى أدت أبريق(ذيسان) ١ ٤ فلي
 أفراد من خمسة مصرع

أ بيالجفو ببغان أجيش ميليشية
سن من أغثي حرح و وتش

 اًفراد و المدنيين ؛مف
 الحين ذلك مغذ و .الميليشية)

 االًةة طى ذاًمال حهذارا *ا الجفوبي نلبفا أجيش فوض
المذكورة.



 إلى بالدخول يسمح ال و هذا
 في فيها العمل و عرمطة بلدة

 للجفة سوى الراهن الوقت
 االحمر الصليب و الدولية

 مريضان نقل قد و اللبفاني.
 االحمر الصليب بمساعدة

 تبغة !ةمت٩القري سة؛ن يى لتقديمءاإلسعاف و 1نىاللبا
االحمر آنصليب و ألدولية
 متنقلة. عيادة اللبناني

 الدولية اللجفة بعثة تتاى و
 لبفان حفوب في الوضع تطور

 كلما تتدخل، كما كثب، عن
 لدى ذلك) إلى الضرورة دعت

 على .لتحثها الفزاع أطراف
المدنيين. السكان احترام

 بعصد: اإلتعاد يعكم معلومات من للمزيد
بيروت. ني للدولية سجعة .8€11ا€ 1كا1٢1ة

٩٦١١ ٨٦٥٦٢٦ مالف:

 أفريقيا: جنوب
 االحمر الصليب
 لإلنتخابات يستعد

 إلى الرامية اإلنتخابات قرب مع
التي 1و العسري الميز إلغام  ألقادمة القلئة االيام فلي بتفظر

تضرر مع و حغؤذأيزيئيا ض ٠اذذف بسبب ^يدذ حطق٠

 االحمر الصليب جمعية تعمل
الدولية اللجنة افريقياو لجنوب

 في للتدخل خطط وضع على
االولةالالتضحألثر.ادسعانات تقديم و البوارى.

 المناطق بعض وبالذات
 متطوعي من ابمخات الحساسة،

 موطنلي و االحمر الصليب
 اللجفة و الوطنية الجمعية

 مراكز ستظل الدولية.
 في مفتوحة االولية اإلسعافات

 السابعة (من اإلنتخاب أوقات
 كما مسا.)، السابعة صباحاحتى

 اإلسعاف سيارات ستقف
 لفقل مستعدة أمكناً حيثما

 جان السيد يصرح و الجرحى.
 رنيس سانفسو، فرانسوا
 جفوب في الميدانية العمليات
 الدولية باللجفة أفريقيا

 االحمر الصليب أيبذل بقوله:
 من فريمبإجهداجبادا ] بسوب

 بين مدر متطوعين إرسال اجل
 اللجفة عززت كما الميدان، إلى

 ني العامل فربقها الدولية
 جوهانيسبرغ حول مفاطق

 من العديد ني و مثال. ناتال و
 االحمر الصليب سيكون المفاطق

 يقدم الذي الوحيد هو
 ليس و هذا المساعدة؛
 تمذ في نتواجد أن باستطاضغا

 أن هو الوحيد أملنا و نكان.
 بسالمأ. شي. كل يتم

 أن هو صعوبة الوضع زاد مما و
 بسبب جزثآ تعطلدتز٦المذاط

 األحدان او ت االضربا
االخرى. الجماعية

 سوريا.بر في مدوب شط ا.0ا38 ة01|٠٢ : بعصد االنعال يمغغم معلومات من للمزبل

٢٧١٢ ،٣٧٣٣٥ هالف:

مقاطعة كل ني سيفتغر



5 حورجب:

ض تدريبية دورة أول
ضباط إلى جفيف اتفاقيات

الجيورجي الجيش

من ضابطا ٢٠ نحو حضر
دورة الجيورجي الجيش
 الدولي القانون عن تدريبية

 -توضح و ^بويل(ذيسان). ٥ (يوم تبيصي مي نظمتا نسانى ا!
 هاوغ، كريستين آن السنيدة
مرة أوق- تعك ااكاذثاً قائلة: ببيليسي في مئدوبة وهي

 الجيش فيها نخاطب
 الدورة نظمت قد و الجيورجي.

جنيفتقيااتفا عن عرض مع
 سكان جميع إلى مفتوحا كان

 على العرخن اشتمل اا. المديفة
 ٥٠* حضره و صور و نصوص

اآلود. اآلسبوع خلدل زانر

 عن تدريبية دورات تفطم
 في باستمرار اإلنساني القانون

 لفشر فييتيالسو االتحاد .بلدان
 ضمن العرب. قانوى احترام

تفخلم اربينيا فى و المقاتلين. اًسوعمن اذاًوراتسمذ بذه
 كذلك و الضباط. و الجفول اجل

 تقام حيث أزربيجان في اذائحن
 الثكنات في كهذه دورات

 على و بالعاصمة العسكرية
الجبهة.

 بالسعد؛: االتمال يعكدكم معلومات من للمزيد
 جنيف. في الدولية اللجعة .5هلدال 8ه٢هج٢

٤١٢٢٧٣٠ ٢٣٠٧ تف:ها

يمديحلشيغعلبغقعدهليقلبغبليبئءهعلجغقععهليقللملسبدلصد
 19, ٨٧٥٥٥ ا3 ,؛ألل؟ 0ههه٧اه 5١٧هئذ٢1٤هس سوان:
 ٤١٤٢٢٦ مظكس: ٠٧٣٤٨٢٨٠ )٠٢٢( ماكس: ،٧٣٤٦٠٠١ )٠٢٢( مانف:

 )٧٣٠٢٤٧٠ (هاتف:٠؟3ال1هال-0^ مة0٢ع٢ه السيد االعالمي: مسؤول
)٧٣٠٢٣١٧ (هاتف: ل.0زآل 8ال٢ة؛؛0ه٢ مسيد معسو:





 األحمر للصليب الدولية اللجفة

 اإلخبارية الدولية اللجفة نشوة
١٩٩٤ /همايو(أيار)١٨ العدد

روندا:
 فولجع و معانات
مستمرة السكان

س وبكثر ابئإ. أذحا. تعهممنع ومؤعمممي لسكا؛١ ترت و ممز(بح و
 الحتمون أصبح الفزاع (الث يسبب البالد: يهدد عةالعجا كبح أن ذلك
 عد و .االشحامس من االالف لنخات بانفسبة احتناًليا امرا اآلغذية عدى

انطالقا االغذية من كبيرة كصإت٠فئبوزبع الدولية اللجفة شرعت  ٦جغوبه و اذبالً فحد في وسمعن نغئز في بعثتن نن

 الكفانس إلى االشخاص لجاًآالف الرعب أمام و كيغالي العاصمة في و
 المساعدة ولوال الوطغي. الملعب وإلي السدارات و المستشفيات و

 االمغية الظروف رغم و الحياة. قيد على مؤالء بقي لما الخارجية
 المساعدات تقديم من الدولية اللجفة تتمكن الخطورة، البالغة

 عن الفظو بغض و شخص. ٢٥٠٠* نحو إلى بانتظام الغذائية
 نطبية. العخهات ص; ٤ذالي العفف ظروف في الطوارى. مساعدة تشتمل الغذائية المعونات

 من طفأ ٤٥ نقل
 الطبية المعدات

الطوارى^ في

 يفلح في االزمة بدابة منذ إنشى. الذم؟ اللبصوابدولية مصتشغى إ؟

 ثالثة مبغل إلى دى۴ي٦ل١ةميآل. كأنتكخيتة على الهجوم شب
 فبع تم لكن إلى باإلصافه آخرص. إثة٠ من أكثر جرح و شجتما شمر

ابا؟ إلى العالج .فيه آلم االحمر الحير همد بد مستوصف
االدوية *طغاجس٤~ه بثالمن اليوم حتى نقل و ,جثا,.. الجرحى

التي كيغالي في الطبية المؤسسات على وزعت بتي الطبية ,المواد و - ا سذقىثذاءذااذجثذزالدذلية.



ص شث قى
 هذه في االحتياجات لضخامة نظرا و الروندية الحكومة من بطلب
 في با فرعية بعثة مايو(اًيار). ٥ اتيوم. أننولغة االجنة فتحت إلحاالً.

 طنيب و مندوبين لحسة سيتوى و ااكذجاًيه|ا. في العبادة أماكن أحد
 لهنا اتايع المستشفى في المتواجدين المصابين بمغات العناية جراح
 من األالف عشرات إلى معونة الدولية اللجنة ستقدم كما الدير.

 من سيوفد التادبة اؤآلم في و ز اجيتارانا منظفة في الناذحين
 وضعتهم أفراد لحسة يضم جراح، فيإضا فريق صجايه إلى جنيف
آألراضي و فنلندة من نق الوهذسة الجذعاًات اًلقعرف تحت

- المدخفخعة

االغاثة توذه اآلدفى سبات
البلد شمال شخص ٦٠٠٠٠ على

 البلد شمال في الدولية اببجفة تقدير مؤخراحسب المشردين عدد باغ
 مخيمات في استقروا العرقية، الفئات جميع من شخص ١ ٧٠ ٠ ٠ ٠

 شخص ٤٥٠ * . على اإلغاثة لتوزبع األولى العمليات تمت و مؤقتة.
 القاعدة توجد و . بيومباا ا في ١ ٥* ا * و اا_روهيذجيرياا مدينة شرق

 أكباليأ. مدينة في األحمر الصليسة ينظمها التي العملية لهذه اإلدارية
!وغندا.جفوين

 بصيد: االتصال يعكم سلوبات من للمزيد
 بلهف. في دليت مد صنة ل.00< 8ال٢8أل6٢

،١٢٢٧٣٠٢٣١٧ ألى:



لتوزيع اآلولى العمليات تنظم الدولية اللجفة
بتفزانيا الالجتين مخيماهف في اإلغاثة

ت طى الطوارى. بتوزيعبذية بإاًت بتاًزائ.~فقد الالجئإن

كيلوغرام على مفهم واحد كل خاللها حصل شخص: ٢٢٠٠٠*
؛لد؛ليبنالتبغ تحملى ٥مر أود ٣م هذه و القاصملما. ض احد . )ن ۴واًإلوذد٠البغزاش ألحر٣بئويثتطوءدالصليإ يبها

تحد ان كاًذةاًلى المواد من ضنيد توزيع ثتو,صل و واحد.
الالجتين. مساعدة في المختصة المفطمات محلها

٣٩ روندا في يعمل
مغتربا موظفا

مغتربا مغدوبا ١ ٥ من روندا في. الدولية اللجنة موظفو يتكون
مع الحذود (عفى واربعة يهكيحاً في ستة و شعا|لي عي

 زائير) مع الحدود (على غوما و بوكافو في وذخمسة تنزانيا)
 البلد. شمال النازحين إلى المساعدات يقدمون )خرون تسعة و
في العاملين المغتربين للمفدوبين اإلجمالي العدد يكون بذلك و تذدوبا.ال٣٩روةامو-

تشاد:
 المعتقلين زيارة

امدية تمناب ة

 اآلولى للجرة الدولية اللجفة تزور
خ أمنبة سياب اً ببعتظيئ عة٠ذجا لعصما١ *فغي تشذا

 خمسة لها تابعان مغدوبال زار
 من سجيا.، ٧* ٦ تضم سجون
 آلسباب اعتقلوا بسعة بينهم
 معهم المندوبان اجرى أمدية

 في و رقيب. بدون بقابالت
 إحدى زارت البلد، شمال ابيغي

 ني سجفا. ١٠٥ المندوبات
بينهم من سجد مراكز، ثالثة كدئى امنية. تعثألآلسباب٢٣

 طبية مواد الدولية اللجفة قدمت
 كل إلى للفظافة ومستلزمات

هت واً كذلك. ؟بيني فلي و زيارتها. تببا السجونالبي
 سجفا. على غذائية ة-عدمسا

 .زيارة قرنجبا ستنبلم و اآلش.
 تتم )مغبة بسيياأل همشين إلى

 التي االعتيادية ا_لمعايير حسب
. المزسدسة تتبعها

 بعصد: االلمال بعكدكم مسلومات من للمزيد
 جعيف. في وليد مد سجعة ل،00ا< 8ال٢ع£06٢

،١٢٢٧٣٠٢٣١٧ ألى:



افريقيا: جفوب
 ينظمها ضخمة عملية

اآلحمر الصليب

 ع األسيو األحمر الصليب خاخى
 عي ره عطية الماضي.أكزر

 عمل لد و أفريقيا؛ جفوب
 كرة خس ا؛ولية لالسعافات هركر ٢.*ا في بنيو؛ ٢٥٠*

 كانت بينما و االنتخابات.
 ني تتم التصويت عملية

 عامة، بصفة هادئة ظروف
 من كل إلى تابعة فوق قدمت

 واللجنة المحلي األحمر الصليب
 من أكثر إلى المساعدة الدولنة

 خاصة يعانون شخص، ٢٠٠*
 مشاكل و التعب و الحر من

 جمبع فتي و آخرى. صحية
 هو األحمر الصليب كأن األماكن

 المتواجدة الوحيدة المنظمة
 المساعدة. تقديم اًهبة طى
 فانسون للسيد تعليق في وجام
 الدوبة اللجفة رئيمإ.بعثة نبو،

 اإذغاا يدي: فيجئوبك،فرت
 عملية لكون مرتاحين جذ

هدو.**. في تمر التصويت

 كوازلو في السجون زيارات

 في الدولية اللجفة .مندوبو زار
 ا؟ولى للمرة أبربذتيسان) ٢٩

 حا|ه بسبب اعتتظوأ اًشخاصاً
 بمنطقة كوازلو في الطوارى.

اًةولية 4اللمجد ممعة رس بي الزيارابت 6هذ تدخي ناتال.
 اأشخاص زيارة -ني ألمتمثلة

التلدلل. بسبب المعتقلين

 بعميد: االلمال يمكدكم معلومات من للمزيد
 متورط. بر ني الدولية سدة .1ل؛ا0 5001آل6٢

٢٧١٢٤٣٧٣٣٥ هاتف:

 الهرسك: و البوسنة
 لجديه غور الى الما.

 طى األخير الهجوم أعقاب ني
 شرق .غوراجديه مديفة

 بى األولوية أعطيت البوسنة،
 الالجفين مراكز إمداد

تعطد دقع ئيذ1الم اً؛مدادات نظام كان و بالما.. المستشفى و
 الفاس جعل مما القصف بسبب

 الفسيل و الشرب ما. يجلبون
 األبار. و ببعاليفا من

 ١٩٩٤ أبريل(ذيسان) ٢٧ في و
 للجنة تابعة قافلة انطلقت
 باإلمدادات محملة الدولية
 المياه معالجة معدات و المائية

رافق غوراجديه؛ اتجإه في
بعالجة في نيه أخف فبر الغا بى وذولكباًفلة نور و . اس.

 إمذاد بدأ المذكورة المديفة
 الصالح بالما. المستشفى

 سعة من بج صهر فوضع للشرب
 مبغى سقف على لتر ٥٠٠*

إحدىاألبأح من فيه الما. ضخ تم المؤسسة

 سقف على آخر صهريج وضع و
 لتزويده األحمر الصليب مبغى
 بالما.. الالجفين ومركز هو

 شخص ٥٠٠ المركز هذا يضم
 الضعفا.. و السن كبار من

 الى .الما إهابة تعتبر و
 الحمامات و المراحيض

نظرا حاسمة شالة التطايح و



 الجى. ١ ٢٠ * * من أكثر لوجود
 المباني و المدارس في يعيشون

 غيز ظروف في بيةالعمو
. دده١هع

 عمليات اًجويت أخرى، جهة من
 الخاصة األبار عن بحثا مسح
 لاليتعاًمال محنمة تمتياً حتى

 المحلية األسر وتجلب
 مفها النازحون األشخاص و

 شرا. طلب تم قد و الما..
 األبار لتجهيز يدوية مضخات

 هذا السكان. يستعملها التي
 بترميم الدولبة اللجفة ستقوم و

 .الموجودة المضخات العديدص
 البرنامج هذا من سيستفيد و

 يقيمون شخص ٤٠ . . حوالي
 نهر من اليمنى الضفة على

الدريغااا.

الطوارى. ميمة اًن من بالرغم

فى الما. إعادة ني فعش بنت
على لذلك حل *إيجاد فإن يميه،* مانة حاجة عي كانت اًماكن
جزئيا يتوقف الطويل المدى

 معالجة معمل إصالح على
 غوراجديه ضواحي ني المياه

 الدولية اللجفة قامت قد و
 المذكور المصبع في بمسح

 إصالح أعمال ان نوجنت
 ترميم و التكسورة بيبآلناا

 ليست المدمرة التحتية البغيات
 معقدة أنناً إال صعبة؛ أعماال

 فذ لبد. سيتم بافى و |ألماكى،
 ئثعفية صنة االًططاتإ مح بالتعاون الترميم اًشغاذ

الما.. بشؤون

 أبريل(ذيسان) ٢٧ مغذ و
 بصفة متولجدة الدولية اللجنة و

 حيث غوراجديه بي دائمة
 مع مندوبيها مذ أربعة يضطلع

 المحليين الموظفين من ١*
 التي االعتيادية األنشطة بجمبع
 زيارات فيها. بما اًلمو؛قف> هذذ مثل في بها تقوم

 المساعدات توزيع و المعتقلين
المحتلجين. على

 بعميد: االلمال يعشكم معلومات من للمزيد
زغرب. في عدمليغ سجعة ة,0ا5كل0 (]اللل500

ح ٣٨٤١ ٦١٢ ،٤٤ هاتف:

 اآل- للملهب ودولية سجعة عن اإلخبارية ودولهة سجعة نشره تمدر
 19. ٨٧، ٥، ا8 1,غعا )3،06٧8, 8١٧ءئذ٢1٤هلال معوان:
 ٤١٤٢٢٦ اسس: )٧٣٤٨٢٨٠ )٠٢٢( ساعس: ٠٧٣٤٦٠٠١ )٠٢٢( تجانف:

 )٧٣٠٢٤٧٠ (هاتف:٠؟8ءال-اال0^ صسة ممهد االهالس: مسدول
)٧٣٠٢٣١٧ (هالف: ل.00< 8ال٢،ع0،٢ مهد معسو:





 اؤحمر للصليب الدولية اللجفة

 اإلخبارية الدولية اللجفة نشرة

 ١٩٩٤ر)٤مايوآلي١١/١٩ العدد

اليمن:
 من فويتين لومهد
عدولية علجنة

 بلدولبة وتدئبتاًعلجنة منددبان هدنمدمايو(!بنم) دملليب
عببدوببخ ذزءثدايةياًإؤبر . الببلة ععدة اثمإواد طغيزيئأ :

 ت مستفي نز <تياجاتاتقييماؤ عدى سيمدون ثم عسنتذت مع
المديفة.

 ني صفعا.. إلى بالطائرة وصلوا لدو آخرين مندوبين ثإدثة وكان
 أزسدأ ينتظر و الطعنة. التواد من كذلفآشين معبمو مايو(اًيار) ٩

لصد اليال مدن لي وظ العاصمة ىدسشغيا؟٢ذ حئن الوفد يذا

 االسال,عصد: يمعكم معلومات ض للمزيد
بدبت. في مدوب ملبدة .8606-1410 لآل6٧02

،١٢٢٣٠٢ال٠٢ لف ها

روندا:
مستمو عرعب

دونئعاه بع ابهر؛ ابشع تكب٤يوم كد .وولدا بي متبرة الئئاًح ١ثستمو 5زمد اس زاوذد,ءصباًيا ال٠ا؛صاذؤ*و ٠بادى ؛دش
 عشعتب آالم يكيف اجئ ض عدولية عبضآل تبذوياً غبي انبوب رقم و

.البلد:فئه يغوص الهؤ؛لذي يحجب ان يمغن ذألال ذاًن نداي.قرو



روندا. في معرد ٢٠٠٠٠* نهو إلي مساعد، الدولية سجدة تعدم ٢.؟ . . ئدى لمذامة لمون سراع من ا$ت اآليام مأ وزهت الً و
 نيغالي. قعاصمة فذمتفتناتناً. ا لجمع تعريبا شخص

فئ و خير؛؛ ;ايةمجف مبرود شجيرالبلد في *از] :٠٠ ٠٠* حوانم تلبى .مايو(ايار) بى و

 ونم شخصسمصرا *ه . :* فياً ٢تئ وتثيتإراما> مهنم بيق

شخص. ٧٠ . . . إلى

.مؤأثتأ انشى. ي الذ فإفتتشإى سوخى متأت إثذ العالج ثعديم ملي الحم نم بدولية اللجنة مع. يواهبرالعاملم كيغانم نم و

 في الرذيسيتأذ طسعث البديتان هما و بانتظام؛ آلدوية٩ب فيصن صابى ونستعفي سركزي المستشفي تز؛د كولبى مزاع. اندالع متتن
 ببضع جيتاراما مدينة عن تبعد التي كبجايه* في و العاصمة.

 1. . إلى حاليا مالج الدولية اللجفة من طبي فريق يقدم كيلومترات.
تقريبا. جريج

 ملسندود خ سم يمسجو يروبيزوا يضم ييدذبة للجفة تاى طم فريق يتوجه مايو(أيإر) ٧ مبذ و,

 ذا٠ ني نستوصف وآل^ذيم .ذص٩سش . . نحو 1لج ناًننرحيث مع
 ؤدا.، إلى نظرا و الالجفين: على غذائية مواد وزعت كما البلعب
 الصالح الما. لتوفير نعط واحد صفبور وحول و الصحية اآلحوال
 غادر الغرض ولهذا فورا. التدخل إلى ماسة جلجة هغالى فإن للشرب،
.سيانحوحو فتةنبمديفة صحي موفدس مابو(ايار) ١٠ ني جنيف

بعيد: اصبر يمكنكم معلومات من سزيد جعيف. ني مدوب سبعة ءلعا-ءألآل. 71،،٧01 ،١٢٢٧٣٠٢٣٠٢ هالف:



سر ءنمر ا؛جتاًعنمثاديلةهدلدلالفراد: المضادة اضام
سبدبة اًاللئاهسموالًلحة بغ

 ١٩٨:اإاًإليذ لذاًذرفي١ ر١دئثوت١بأإلعد اًلمكلف لحكززبين١ النبرا. لتريق الثابي االجتماع مايو(!يار؛ ٢٧ إلى ١٦ ض جفيف ني سعفه
 هذا ادغال عس الدولية اللجب غارك اآلسدحة؛نتليدية. لونى

 المتحدة. امم لهيئة العام اآلمين من يدهوة االجتماع

 البروتوكول تعديل سبل إيجاد ضرورة الثاني االجتماع سيبحث
بامغاًلم.٢الثآذيلالتغاليةستعلق

قد و الموضوع. هذا ونتة اعذاب الدولية اللجفة من المرا. نرين طلب ^اير(شباط)٤ لمقبر في المبعتدة اوولى ايبسة واثنا.

 له سيرجع الذي الغص هذا مؤخرا الخبرا. فريق سكرتير استلم
رسمية. كوثيغة

 بعيد: االتمال يمكنكم ت سلوى من للمزيد
 جعيف. في مدولها #علجنة مبالولي مصم ال.01إلقء ۶لة١ممئس

 د0للههاا٠ تة٢-؟ذة51هلئة0 ممتدا:او٠٠ ،١ ٢٢٧٣٠٢٦٦٩ لف:ها

٠٠٤١٢٢٧٣٠٢٣١٩ لف:ها جدهبى. فيمدولها #سأل االحلم لعم

أنغوال:
مواد توزيع

في!نغوال.

 طن ١٨* * و الذرة دليق من طن ٥٣* * على الحمولة هذه اشتملت
 لفائدة المقوى الحليب من طغا ٢٥ و الزيت من طغا ٩٥* و الفاصوليا

 الصابون من طغا ٥٥ على اشتيلت كما بالتفنية. العلدج مراكز
 من طغا ١٩ و المتشفيات لجل من سريرا ،٢٥ و بطانية ٦* * * و

اآلوروبي االتحاد بتحها لبرهات )—ه اتهدالمتا هذه ا؛دوية. موقية. لمائئبابخعمر١ ئةذغتئذيات٠ و



تن يد انخد غيو ;غثنوثنىجبهفشال;)وذيمدبة
بدئيال)د ااغأديخص م ممءى و ٤غ بم١أك الكيأت

 بلخرةاشهر اربعةاو شهرين لوبيتوخالل إلى تصل ان المتوني وض
 سيمكن مما اآلنغولي؛ الفزاع احسلجاتضحايأ لتلبية باإلعانة محملة
االنسانية. لفعلتها متابعة من الدولية اللجفة

 بعصد؛ االسبر يمكدكم ت سلوط من للمزيد
 لواءا. ض عددبن سأل ٠٨٠لد

٢،،٢٣٩٠٠٨٢ لف: ها

-
 1,و٨٧،0،ال ءلم ى ۶ائل 0،0،٧,ا ة١هعقا-اعىاج سوان:
 ،١ ،٢٢٦سى: ٠٣٤٨٢٨٠ )٠٢٢( سى: .٧٣،٦٠٠١ )٠٢٢( صالف:
 ٧٣٠٢٤٧٠ لف:ها االه؟>٠هال0^ 1٢س سد االهالس: سدول
٧٣٠٢٣١٧ لف:ها اً.00إل الة٢عة0ه٢ سد سؤ:



األحمر للصليب الدولية اللجفة
 اإلخبارين الدولين اللجفة نشرة

١٩٩٤ مايو(أيار)١٨/٢٠ العدد

روندا
 الصالح المام وجود انعدام

لخرى مميهة -نلتى للشرت:

 الوطنية الجبهة فوات و الحكومية القوات بين الدائرة المعارك أدت
 تجمع قد و جديد. من روندا وسط إلى السكان نزوح إلى الروندية

 إلى باالضافة جيتاراما. منطقة ني االشخاص من االالنط مئات
 البلد. أرجام جمبح ني االخرين المشردين

 إلى تستجيب اًن االحمر للصليب الدولية الدولية اللجفة على و هذا
 حمأبة تحاول أة البداية قذ -طيها آلملحه. االحتياجات من العديد
 تلبن أن طيتا ثم سالمذابح. لإلفالت تجمعوا اتذين اآلسخاص حياة

 اًال بيبا, ه٠االسجآ يجب بثغدى ماسة حاجة هناك !الاة .٩الغذا-ذئ آلموا؟ بع٤تو عمدات: و،أ^،صظم النرضى و الجوحى. حاجبات
 حاليا روندا إلى آوفذت لذتفة للشرب. الصالح التام تونير هي

 يعالجة مختلف.يلطات بترميم يقومان لها تابعين صحيين مهتدسبن
 االسبوع آخرن منهغدسان سيلتحق و كبجايه. و كيغالي ني المياه
 مي اطفان عشر، ونقي وبمبانغوغو. جيزاحيه ببوضاري، القادم

 وخمسة كيغالي إلى كينيا ين ة الحداض بواسطة اهومخفيوم سولفاب
 صاراما. جنوب فذ كيايه إتى منها و بوروندي بى اخرى اطفان

 حسب٢روم بى ت٩إ٠اًلك هده وستنقل المادة؛ هآله من*هلمغاً يضم ليث نى تكويزيخزو؛ بم الماأزكما لمعالمة ضرورية وهوبادة
ل اهيتات.-

 (الحبوب)الغذائية بالمواد محملة نافلة وصلت ذيلى، بى باالضافة
 إليه؛البط لحاً جيررايار بيديغة ياًصا إيى ننايو(ابار)٦٠ يوم

ق٠ئطا فيتازةنماًةية-طى فل؛الآلذادتةا يئ مءؤ ومحر فذكيغالي. ٠انمولب اابجذة البا،فلةمنبعغة 1 االسحاص.
واسعكلمثثالًبلبلدوئدتمذ.





اليمن

الصوماليون ن الالجثو
فأرين بين

 شرق كيلومترا خسين حوالي بعد على ايوالع ابكود مخيم تعرض
 آلقصف الصوماليين الالجئين من العديدة األالن ياًوي الذي و عدن

 من صكث،ع التايبعة ^0, تسؤون رنمحميم المغاًوضية عم :مثلو البنناًثنولية مي مسوب بثن قد و .٣ايماي األسبوغ غي
 من المئات اذالجئي^ذ٦مذذمثإل عنب و مايو(أنار). ١٤ في زيارذ
 بعد من اًلياذية السلطاًت حاناًمع اتصاالت اًلسامية والمفوضية الدولية ابضة وثنيم القمتا. سسجاثملئياذ قتلوزأوجرحوا إينهم.
 حمايتهم. وضمان أمغل أفثر تحومفطقة الالجئين إخالء تنظيم

 األحمر والهالل الدولية للجنة تابعة فرق تمكنت المجابهات بداية مغذ
 صفعا. من كل في والعسكرية المدنية المستشفيات زيارة من اليمني

 إلى باإلضافة هاًا الذااًعلة. شغية الغواد ئمزسئاتلمربعىألمغاًذمن على.هذه ورهوا يد و ولحج. هدن و والغيا. اب و ذماروتعوو
 الينن. إلى جيبوتي من سينقل والضتادات األدوية من مخزون وجود

 من مجموعة إلي المعونة الدولية اللجفة تقدم عدن و لحج في و
 مفاطنتروامذ شحمن، ١٠٠٠٠ عددهم البارع التشردين األشقاص

 التي٠اسة راكة٠ال واًلى١ ;شيينةزذحئكان٠لجأواإلى الغتاال
 تصرفهم. تحت عدن سلطات وضعتها

 األشخاص ۶زيار في الدولية ببلجنة بدات هذا إلى باالضافة
 جفون ممجتوااسما..ولدزارمغدوبوها الفذاع. بسببالنحتجزين

 تفتدوا و عدن و صفعا. من كل في السبطات احتجزتهم ومدنيين
االعتقال. تحت فيها يعيشون التي الظروف

 بعسل: االتمال يعكم معلومات من للمزيد
جعيف. ني دليت م اسغت ،ا.0*٠ءلعاً 1هأل٧01

،١٢٢٧٣٠٢٣٠٢ هالف:



 إلى العالج يمتعد الدولية اللجفة من بريق يتابع كيجايه مركثب ني و
 ص عدداً الدولية اللجتة تفند اًن ,نتفتقن من و ضرحى. تظهج

 لمرشس١ هدد بغ إد قتطاًعتها١٤ع اليئاً لدا٠مرذص٤٠. ل1الست ستلخ المؤ هذه كئعي^.؛ذشبت ح ابمركزي ائمتبثى إلي الجرحى

٠١٥٠* نيها

بمد: االلمال معكم سلومات ض للمزمد
جدبف. في مدوب مسة .0ا0٢8؛0 آل60الل٢س

،١٢٢٧٣٠٢٣٥٢ هالف:

كمبوديا
 بعد فشطة الدولية العجفة
جديد من المعارك اندالع

 آالم عن كمبوديا من الغربي الشمال ني المعارك معاودة أسفرت
 اآلولى. بالدرجة المدنيين السكان تبتلي جديدة

 المغتربين من مغدوبا ٣٩ كمبوديا في حاليا الدولية العجفة مع يعمل
 الًنن نظراى الطبي المدان في !نشطئع تطوير ممى5باهد الدولثاً اللجفة تعمتم ابوضع استفحال ؛ثر عبى و محليا. ؛موظفا ٧٩ و

 موتفكون متتشغى تملى يتوافدون الجرحى زش ال هذاًو أولوية.
 ذيو,صل انعظام تعويم آلكز.٠ سجريهأمما٧٧ إتية(ثنت

الترك. من بدغم اخقئثهة

 أللمعدات المنطقة في الصحية الهياكل مختلف الدولية اللجفة تزود
 لألشخاص بالفسبة كثبة عن الوضع مندوبوها يراقب كما الطبية،

النازحين.

 هع اتصاالتها على الدولية العجنة تحافظ المتعب الوضع هذا في و
 للوصون اتالزمة السمانات على الحصول اجل من عالعوا أطراف جمة

اإلنساني الدولي القاحون بتواعد تذكر الولتذ,ته وني الضحايا؛ الي لي لي ت ن لي 4. ، اه

 االلمدممسه: معكم معلومات منسومل
 مهه. لعوم هي موب مسة أا7ا 00**11

٨٥٥٢٣٢، ٩٠٨ هالف:



إكوادور

 المبتتلين زيارة
امدين بآلسيا

 آلسياب معتقال ١/ ؛)٩ديو(اً ١٠٢ و* ١ * بين ما ٢ثبي و ئفدوبان ؤار
 لالطقن مراكز فيباًربعة اآلشباص- هنزال. وجد:إكوادور في امدية

 مقابالب معمم بونائبنو اجرى قد و غوائاقيل. قولبوو ٢نفديق

الزيارات. هذه مثل في عادة الدولية

 بعسءدء: االتمال آلكلكم معلومات ض سؤي
 جليف. في مدولين ملجفة ،0٢للألة؛3 ءاءهءتل
،١٢٢٧٣٠ ٢٨٣٦هاتف:

-
19, ٨76006 ٥، ,8 1*31,* 060678, 5١٠٦ءه٢س مدوان:

 ،)١ ،٢٢٦( مظكس: .٧٣،٨٢٨٠ )٠٢٢( ساكس: .٧٣،٦٠٠١ )٠٢٢( لف:مها
 )٧٣٠٢٤٧٠ ؟.(هاتف:8ال1آل-60^ مأس.. هيد االطلمي: مسؤول
)٧٣٠٢٣١٧ (مالف: .700,( 8ال٢،606٢ مد ممسد:



انغوال

العاظية سالل الر تبادل

 انقطة١ ٥هذ تقمل .المانية اآلسابيع في ثتذس يشكد انغوال في الدوببة لبجنة المنقودين؛لتابعة هن البجم وكالة أنبطاً زادت
 الفزاع. بسبب المنفتلة العائالت افراد بين االقبار سادل بالنصوص

 ٩٥٩٧ هدمجمو ما الوكالة مكاتب تلفت. ابريلؤ(ذيبن) شهر ني و
 تلك اآلربا) هذه تغوي و اصحابها. إلى بخرى ٤٨٦٨ تيمت و رساله

 تحث مئتب نية ثم! البلدحأثا هدأ في_ أل.;لدثةكثشة تمذ الوكالة خدمات توسيع الالزم ض كاب اآلنشجلة فبي التطور هذا وامام
 هوامبو و كويتو و لوبانغو و لوبيتو و لواندا في المفقودين: عق
 في قريبا نشاطها الوكالة ستباشر و يوجيه. و اخميعو و النجوما

 قصيرة. فترة منذ الدولية اللجفة فيها تعمل التي غاندا

 أنحام.البلد. مختلف في صغيرة مكاتب ستبتح الشبكة هذه ولتكميل
ا اكأال و نيه) قليم٠أ(ط٠ذيه٠فيماكو٠فثا٠ً يا٠آخر وثتن لو,ة باً أحياء ثمانية تفطي قبل مث وجدت اخوى مباتب ستة إلى الضاعه با

 بعصد: االسال يعكم معلومات من للمزبل
 لوالدا. ني مدوب االجدع ٠٨٠ له
٢٤٤٢ .ال ٠٨٢ هالف:



األحمر للصليب الدولية اللجفة
١٩٩٤ ماس(!يأر) ٢٥/٢١ العدد

روندا
ضارية معارك

كيفعي ني

الوطنية الجبهة قوات و الحكومية القوات بين المعارك تصاعدت
 الدولياً اللجفة وفده يذبإغان ولع شحلرس. اًلى روزا يقل الذي.

 .عها شوار في اآلمن انعدام بسبب تصمة٢في التنقل-

 عبى بالتحديد و المدينة؛ وسط الثعيلة بالمدفعية القصف تبادل تم
 المركن إصإبة إلى أخرى مرة أدى مما المستغغيات. من مغربة

 و~سبقأنسقبتذ يمرضى. آآلف نياً بحببجمعالن بئيفالي) الصخي
 مقتل في تسببت و مايو(ايار) ١ ٩ فلي المذكور المبنى عللي قذانف
 بسبب الضحايا عدد يتجهل و المرضى. بين من شخصا ثألثين

 اطيية المإشغات أن المستشقى اموظفو ذكر و الحادث. ذتذ إلى الدولية. الببد مندوبى توصل بعدم نظرا القصغىمؤخرا عملياتاً
 أربعون حوالي نقل لهلك الةستعمال. شالحة عير أصبحت التؤسسة

 جراحدئذطت٠فريق٤كة د٤٠ر)إلىاكبجايإاذلي1بايو(!ي٢٤فيد٠

 بعثة مقر داخل مايو(اًيار) ٢٥ يوم قذبقة سقطت أخرى، جهة من
 رونديين موظفس مصرع ض سغرتل٢و كيغالي. في الدولنة التبنة

 تدخلت الحادث هذا إثر على و آخرين. أشخاص خمصة جرح و
 الجرحى و المدنيين باحترام النعبالنة اليراع أظراف لدى اليبثن

روندا.. منواجديزكى زالوا ال الذين اإلنسانية اشفظنات أفراد و

 الدولية اللجنة بعثة اضطرت االمنية الضمانات وحول النعدام نظرا و

 للد١ نمي لعتكري١ اًالسقرار عدم بسبب واًسع تطاق عنى اآلغذية
 من القارس المدنيين من األالف ت لمئا المستمرة التحركات و

قايب عط إلى-اًلبذد ٠قعمذى سإتصل و !؛غباًا؛ن٠ادطالئ البلد إللي تصل الفدانين بالبعر؛ ابحملة القوابل ٩؛إال بعارك.



 للجذة١ نت وص .الحدود عفد وانقة زالت ة يةصذلك> غذبير المسدة و تفزانيا تف بطارق لأل المبتعدة ناً ابقوا ئلكن۶ بوروند من بادمة
البلدان مدم ۶ذ بذية ا؛ رمن كبيرة مخزونات ند الدواحة  ظزح. •*$ .. • من عش!كثر تورش من نمكن الثالذ<تى

 لكن روندا. في متفاوتة الصحية و الغذائية و الطبية الحسيات إن
 مهمة ستكون و للخطر. معرضة المذابح من شجوا الذين السكان حياة

 من البلد إلى وصولها المفتطر المتحدة لالمم التابعة الزرق التبعات
فتكان. هؤالء اًمن طى الحفاظ هي المسا أجنى
 بالسهل: االتصال يمكدكم معلومات من للمزيد

 جفيف. الدولية, صفة ههآل،6تساً- 1حأل٧02
،١٢٢٧٣٠ ٢٣٠٢ ألت:

اليمن
 الآلجتين إجال.

الصوماليين

 السلطات لدى .الدولية اللحنة بها قامت التي العديدة المساعي بعد
 الجئ ٨* ا ٠اًجلد مايو(أيارم ٢٤ في تم عدج. و شعا. من كل في

 العملية هذه في شارك و الكود. محيم ني يزالون ال كانوا صومالي
 خطوط من بالقرب المذكور المحيم يقع الدولية. للجبة تابع طبيب
 مقتل آلى أدى مبا لقمتابا عديدة مرات أصيب قد و >الجيزة

 الستقبال أهدت التي الموانع توجد و الالجئين. مئات جرح و
 زنجبار. مديفة شرق القتال، مفاطق خارج اللدجعين

 التي الحماية أنشطة الدولية اللحفة مغدوبو يواصل اآلثغا. ذلك في
 الطرفينى؛ كال لدى المعتقلين اآلشخاص من المئات بهالغاندة يتومون

 المسلحة. القوات أفراد من ;اات,مو

 تعز و عدن و صفعا. مستشفيات الدولية اللجفة من طبيبان يزور و
تزب جرشن من التان لعالج۴التإقى و-اا:د;ل: ب؛آلدوك يزودانها و المحلية الجراجين الفري بى الدعم يعدماي بالنظام،

 بالسيد؛ االلصال يمكدكم معلومات من للمزيد
 جعيف. في دلية م صفة ه0تساً-ه ا٦ًجل٧02

،١٢٢٣٠٢٣٠٢ هالف:



انغوال

 الدولية صفة فعل رد
الفذابة اآلزمة ازام

 طية تفظياً *طى ~اذولياا اللجفة وش:ا،;اعذ بالوكاًالل

 العام. هذا مطلع في المحليين السكان لفائدة الغذائية للمعونة
 أن إال الغذائي. ا^خألع نحسين عدى يرلكاتونثاني)ينا نشهر لضئيل١ ابقاصوبز محصود لتببل جامد التتم المعونة* هذه ساعدت قد و

 عدن يعتمدون زقو, ال تسكان١ أن ذبك رمزتاً يبقى آشسن هذا
بعيد. حد إلى الخارجية اإلهانات

 فرق عملت مايو(أيافي)، نهاية حتى مارس(آذار) شهر مغتصف مغذ و
 في اخصابين و زراعيين مهندسبن تضم التي الدولية، اللجفة

 في الغائية الريفية المفاطق في االحنيلجات تقييتم على التغذية،
 أنغوال مى هاد الدي عروننألد, فرانسوآ السنن صرح قد بنغويادو

 ٤٧* على صهريى دام الني الشديد ابجفابا قضى ألقد بقوله: مؤخرا
 معظم صكان أن هبن بالرعم و اآلرياف. في محصول؛لذرة من تقريبا

 مثي أخرى، غذائية موارد بغضي أحرى أشهرا سيتغذون المتشق
 جدا. محدودة الموارد هذه فإن الحلوة، البطاطا و البيضا. الذرة

۶ستتبر(اطل)ا و يوليوإتموز) سعنة-في فترة ستبدا ثم المد؟ في إلغنايبة مدابوواد قبيلة يثديابتا بكويإلد هذه ستقايض

 الغذائية. الفلحية من للغاية سيئا الوضع يزال ال عاندا مفطقة في و
 غير البيضاء الذرة الفاس اايمضغ قائال.* عرونغالد السيد يوضح و

 شرعت بد الدولية اللجفة وكانت جوعبم.** حدة لتخفيف الناضجة
 هدى الطعإم ثتئيآتوزبع مذ ا؛وذ- سرحدق انتنت وقد لمئد محد فتم اآلطغاياً اليباى يفيذبرنامج فإ إيو(!يار)٠ شهر بداية ئ

.أسرة ١٤٠ * * مغناً واتتفادت الحالي, الشون من ٢* في تطانوآسع



 تقديم مواصلة من البد اااًذه غوونغالد فرانسوا السيد راًي ني و
 لكئ ٠ اا ا ند غا و كاال و هوامبو يفة مد في السكان إلى نية ا الغذ ت المعونا
 حاليا وضع كذلك الصابون. و الملح و البطاشات توزيع كذلك يغبغي
 اإلنتاج تعزيز مفه الغرض الزراعي، التا-هيل إلعادة هالرىم برنامح

 للمراكذ الغذائية اإلمدادات تعزبن و الجيوب و اآلرياف في الزراعي
 الوحيدة الطريقة ااهذه فاناد: غرونغالد السيد يضيف و الحضرية.

فعليأ. تقدم لتحقيق

 بالسيد: التمالا يعشكم المعلومات من للمزيد
 ٤١٢٢٧٣٠ ٢١٦٣ هالف: ,7. >3ل٦سال

 ٤١٢٢٧٣٠ ٢٤٧٠ هاتف: ال.؟,٨س1اوسد:
جفيف. ني الدولية سجفة

السابقة يوغوسالفيا
 بالقانون التعريف

اإلنساني الدولي

 للتعريف ندوات اآلولى، للمرة و الشهر، هذا الدولية اللجفة نظمت
 الكرواتية القوات من ضباط شرف على اإلنساني الدولي بالقانون

 قانون عن التدريبية الدورت هذه حضر البوسفة. حكومة قوات و
 أ اتيسانيه١ في عقدت التي األحمر الصليب أنشطة و الحرب

 صابط. ١ ا ا على يزيد ما الوسطى البوسنة في *اجيبشيه** و

الجيش عي ممثل فيبا يحضر بتو األولى ابرة دهى كذبد هدد و فبار اجر من تقاًم اإلنساني الدولي القانون لمن دونة ندوة ألكرواتي

 في ريمو بسان اإلنساني للقانون الدولي المعهد في حاليا الضباط
إيطاليا.

 اللجفة نظمتها التي الغدوات حضروا الذين الضباط عدد بلغ قد و
 مغذ ضابط ٢ ٢ ٠ ة على يزيد ما األن حتى القانون حشر جول الدولية

٠١٩٩٢ سبسر(اًةول)
 بالسيد: االتمال يعشكم لمعلومات من المزبد

 زغرب. في الدولية سجعة أل.0<(ا0 7110111({800
٣٨٥٤١٦١٢٤٤٤ هالف:



األحمر للصليب الدولية اللجنة
 اإلخبارية الدولية اللجفة نشرة

١٩٩٤ يونيو(حزيران) ١/٢٢ العدد

روندا
 األالف مئات تشرد

األشخاص من

 الرونديين عدد يقدر ببياس. تقاس ال فاجبة روندا تبتلي
 شي. كل .فقدوا الذين األشخاص من مليونين أو بمليون المحردين

أدوية. أو غذ~اة أو مأوى دون ٠ابتد في مفهم .كبيندد تاه و

التتتصور ال النازحين من الموجة

 بل عشرات كيغالي العاصمة غادر وحده الماضي اوسبوع خادل
 هو و فرايدون* !هادم السيد يصف األفتباص. من األالف مفات

على الوضع كابجاي، في الدولية للجنة اإلقليمية البعثة عن المسؤول
ذجوجئتار|ما. متوجهوذحذيعا آلشخاس٦ هؤال. تصون. زحذنكل1الغ
 غراد ؛ األحرين. زحين1بالغ ثمنمة ت1الطرق جإذب بيها-طى يستقروا أن يمكن التي األماكن جميع آلن ذبك التوقف، يمكنهم ال و

 لديهم ليست ثم من و مواشي* معبم تكن لم ابحضر* من جاووا أنهم
 قيد. على سيبغون هل المو. ل۶يتسا قد و غذائية. احتياطيات

 حتفهمأ. سيلقون مفهم الكثير كلها: المسافة هذه قطع بعد الحياة
 كيبيوي. مديفة نحو األن مفهم عدد توجه و جيتاراما، إلى وصلوا

 الغرب، و الشمال في البلد. من أخوى مدن كذلك بالسكان تعج في و
مئات كذلك فقد الروندية* الوطنية طيهاثحبهة تسيطر مناثى فى يغ - اةفمناألسخاصكقئية.آل



 طاقة تفوق نلجعة
الدولية اللجنة

 الدولية. اللجنة طاقات جميع بروندا تحل التي الفاجبة حجم يفوق
 يقدم هو و النزاع بداية منذ البلد هذا في األحبر الصبيب تواجد
 القانعة ،انمذاطو في شخص ٢٠٠٠٠٠ تن أنثر إلى لخوم١ عدةالتنا

 وزعت قد و الروندية. الوطنية الجبهة ولسيطرة الحكومة لسيطرة
 تنانزا و كبجاييه و جيتاراما في غذائية مواد األغيرن االيام هذه

 مستشفيات في و روهيفجيري. منطقة في و بيوما و سيانغوغو و
 إلى العادج الدولية للجنة تابعة جراحية٠فذق تقدم كيجاييه و كيغالي
مستشفيات على طبية ومعدات آدوية ورعت قد و شخص. ١٠٠٠
اخرى.

 المساعدات توزيع ينتظر
شخص ٧٥٠٠٠* على

 لتقديم اللدنمة بالترتببات المقببة األيام في ابدولية اببجفة ستقوم
 لذيدزدانييد١ *يقون بكت من أكاًر تفش ااًن الدولية ٦ذللجذ

 ابعمليات عن الجفيف الدولية اللجفة مقر في المسؤول ،غستبيرغرأو
ما بأسرع نتدخل اًن األخرى االتسانية المتقاة أنلى روندا: يى ن . ، اا يمكن

 بعسل: االتصال يمكنكم معلومات من للمزيد
 جفيف. ني الدولين سجعة ل.00< 8ال٢ةعةج٢

٤١٢٢٧٣٠٢٢١٧ مأنف:

السابقة يوغوسالفيا
 بحاجة الدولية العجفة زالت ال

سويسري قرنك مليون ٥٦ إلى

أ - ،،*■ ٠ ٠ .. ا- * - ،* ** ١ ٠ ٠؟،،٠ ٠، * - -

. , - - 
ن :١٩٩٤ يالذامالجاو شردت لتغطية فيإضا سويسري قرنك مليون ٥٦ إلى بحلجتها فيه تذكرخا



سرام تعزيز
المعتلين و المدنيين

 في ابدولية اللجنة به تقوم الذي اإلنساني العمل تطوير تم
 تعزين أجد من ذللن و تليةالما (ألشنن خادر الساًبقة ىسآليإغو

 األقليات مضاببقة مبع و المعارك اياء المدنيين السكان احترام
 غوراجده في الدولية اللجفة تدخلت قد و الجبهة. خلف المتواجدة

المعتقلين. و المدنيين باحترام مفادية بالخصوص بريجيدور و

 رسالة ٢٠٠٠٠٠ ٩توز
كالًسبوع

 بداطراف ابتذمت يما إيقا عنهم االيغ عيت بقلم السجدادو كابة زيادة أجل من الجيود بذل كذيف الدولية اللجفة مندوبو واصل
 تحت نبنقن ٤ذ٠ ٠ ساًذاح اًطلق الماضأ حسياًألشهي و !لفزاع.

 ت١العاظ بين المتبادلة ا؛حمر سمنغيبرناًند *هددا باستهرار زاي أخرى. _جد من اتميحتى. البوسفة في اللحدالدوليلم٠ إح
 ٢٠٠٠٠٠ العدد هذا باغ قد و بيغها. فيما األخبار لفقل المتغرقة

األسبوع. في رسالة

 المستشفعات مساعدة
دائمة اولوية

 ذي برنامجا تشكل المستشفيات إلى المقدمة المساعدة خبلت
 في وضعت التي الصحية بعالمشار من العديد جانب إلى األولوية

 لة جمعيا مع باًلتعاوة مفها لبعثذ١ اتهر-سد> و اليوسفة ذت؟٢ جميح
الوطغية. األحمر الصثيب

غذائية معونة

 مواد حجم من الدولية اللجفة خفضت الغذائية للمساعدة بالنسبة و
 في الموحدة للجهول نتيجة القرار هذا جاد توزعها. التي اإلغاثة

 فؤ و الماضية األشهر خلدن اإلغاثة من كبيرة تكتيا توزيع حجال
 العديد تواجد وكذلك زراعية برامج وتفغين للتجارة الطوقات بعض

سيراقب و المفاطق. بعض فى المبونات توزع التى المفخمات ض

ءضف. ني الدولية سجعة ؛؟<٥٢٢٥ >3ء؛هاأق٢
،١٢٢٧٣٠٢٨٣٩ مالف:



أنغوال
 ة يد جد معارك

مدنيون وضحايا

 عن الخرى مدن في و هوامبو فإكويئوو القصف اسطر لقد طصة. السبا؟.المدنيو؟ هم أنغوال في المعارك ايستبنائ من٠ العبتخبررين إبأ
 في إيذار؛ ذساتنة١ تازلماًظمة ح ٢جر بطبيب بعزن( الدولية شجنة تاهدع1الحلب^، ٠المريوإ بدخبه هوامبو فى و منهم. العديد جرح و مقتإخ

 وتوقفن هذا شخصا. ١ ٧ فيه العالج تلقى الذي المركزي المستشفى
 ومدن هوامبووكويتو اتجاه في إنسانية آلكرافى الجوية الرحاليتا

 السكان مساعدة من اإلنسانية المتظمات مفع مما أخرى، هآمة
 الغذانية الناحية من للغاية خطيرا الوضع يخلل و .المنكوبين المدنيين

 اإلنساني العمل توقف فإن لذا أنغوال؛ مناطق من العديد في الطيية و
 هارنيش: كريستوف السيد يطالب و وخيمة. عواقب لة تكون قد

 من أصبح *القد قائال: بإلحاح لواندا، في الدولية اللحنة بعثة رئيس
إنسانية**. ألغراض الحوية الرحالتاً استعفاف المستعجل

 بالميل: االتصال سكعكم سلومات من للمزيد
 مدولين ملجفة بعثة ولبس €.1111510(]ا1 $س|0ل؛

٠٠٢٤٤٢٣٩٣٣٨٢ هاتف: لواند. ني

افغانستان
نسف لغم

حافلة

 علهرحا تحت لمم ذغحر٢ قد و- ةبول). (شثو شادت٤ب ثر ئمفطقة ايمدارسي إحدى اآلخاًر~فىئية بايو؛يار)٢يومظ حادثذمنجع وقع
 ٥٥ الحافلة متئ على كان المدارس. إحدى سلحة داخل مدرسية
هطغال.١ بينهم من شخصا



 آخرون. ٤٩ وجرح اًشخاص اربعة تتل بحيث فادحة) الخسائر كانت
 االسماحات مرقن في األولية االصعابات الجرحى تلقتى اًن بعد و

 سيارات بواسحلة نقلوا باشاكوت) مير في الدولية للجنة التائ األولية
 اآضحايأ -بين من اًربعة اًطذاف ببرت و .بينهم.مذ ١٩ ستلبد. الي١ :فئولإاًىسبتشذى,كارتى الدوبة سفة االتعاف؛لتابعة

سنة. ١٤ عن مفهم ٤٣ عمر يقل الذين

 بمبدأ: االتعاد بعكم معلومات من للمزيد
جفيف. ني الدولية اللجفة .0ا5أ103 جلهتل1ه

،١٢٢٧۴٠٣٨٣٦ *اتف:

 األحمر للصليب الدولية اللجفة عن ية إلخبار 1 الدولية اللجفة نشرة تعدر
19. ٨٧٥٥٥ ا3 1،؛ا1,ع -الء1202 0هاله٧3, 5١٧هةأذ٢1هللة مدوان:
 )٤١٤٢٢٦( متعكس: ٠٧٣٤٨٢٨٠ )٠٢٢( ماكس: ٠٧٣٤٦٠٠١ )٠٢٢( مهانف:

 )٧٣٠٢٤٧٠ ,(هاتف:۶3ال1هال-111كل هة0٢31ه ميد اإلعالمي: معزول
)٧٣٠٢٣١٧ (*اتف: اً.0إلال الة٢هع0ه٢ ميد مغمز:





االحمر للصليب الدولية اللجفة
اإلخبارية الدولية اللجفة نشرة

١٩٩٤ يونيوبحزيران) ٨/٢٣ العدد

أنغوال
 اإلنسانية الناحية من يتأزم الوضع
جديد من المعارك اندالع إثر على

 في بكثير اإلنساني العمل صعوبغ ض المعارك ف استئ زاد بقد
 فوقى بتبب بسرعة اآلدوية و اآلغذية مخزونان قلت و أنغوآل.

اآلخرى. امبووالمدنهو يتووكو اتجاه في الجوية الرحالت

 وحدها هي التغذية مراكز و المطابخ هوامبو:
وظيفتها تؤدي زالت ال التي

التى العامة األغذية إيقاف إلى الدولية اللجفة اضطرت هوامبو فى
زان ال الصياح فترة فى لكن و شخص. ٢ اه * ا ا نحو على توزعها

 مراكز و الجماعية المطاخ فى أغذية على الحصول الممكن من
 فى الدولية اللجنة بعثة رئيس الزاريغى، فيليب ابسيد يقول التغذية.
تقهقز نتفادى أن أردط إذا اإلمدادات~فورا نتلقى أن أعليغا هوامبو:

. *1تماما الوضع

المنظمة هي الدولية اللجفة
كويتو في الوحيدة

الوحيدة الدولية المنظمة هي الدولية اللجنة ظلت التي كويتو في
بعض توزبع يران)بحزيونيو ٤ السبت يوم تم فييا، اجدةالتتو

 يتلقون ال النين الجرحى كذلك كثر قد و هذا اآلغذية. من الحصص
 هو و بقوله، هنري دوميغيك السيد يعلق و المديفة. هذه في العلدج

يغذر و القلق على يبعث الوضع **إن كويتو: في الدولية للجنة مغدوب ن - ~ .١هالسةا





مستمرة الجوية الوحالت غاندا:

 الوحيدة المديفة هي نسمة ٤اااا ستكانها عدد البالغ غاندا تعتبر
 التفنية *سو من فينا يموت .حاليا باآلغذية إمدادها الممكن من التي

 ألابساثو^فىلواماقا^ذ!ايدبص^عوةشة:كل رييس نيش.هر كزبستون اببين يوصح و األطفال. باً عبرا م كديو
 االذس-اذية الرحالد^الجوة ن ذي1االذس ~أإناًلعمل يضيفاً: يوآ).اوم

المعاركاا. تعتاعد من بالرغم حقما تستمر أن يجنب

 بالسيد: لالتماا سكعكم سومات من للمزيد
 لوندا. ني الدولين اللجعة هء,٢،؟ذ0هال ال3٢؛تآلس1

 ٠ا00ًإل 0ال٢جج06ة السيد: او ٠٠٢٤٤٢٣٩٣٣٨٢ هاتف:
٠٠٤١ ٢٢٧٣٠٢٣١٧ هاتف: جعيف. ني الدولية اللجعة

التلفزيون: محطات إلى صور

 شهر نهاية في أخذت ا صوي تتضمن خام مواد *هناك
 يتو كو و هوامبو كدمن فى مايو(اًيار) بداية و اًبريل(ذيسان)

 ان ٤٤١٢٢٧٣٠۶٩٠٩ هاتف: جفيف. االًوليةكي٩قث التابع اإلعالم قسم من عليها الحصول يمكفكم لواندا. و وغاندا

 أنغوال فى الوضع عن خاص مطبوع

 عليه الحصول يمكن و أنغوال، فى الحالة عن خاص مطبوع نشر
٠٤١٢٢٧٣٠٢٣١٧ هاتف؛ أعآله. المذكور العفوان إلى بالكثابة

اليمن
عدن حول دائرة المعارك

 المسلحة القوات و الشمالية المسلحة القوات بين عنيفة معارك تدور
 عدن فى بالسكان جدا اآلهلة المناطق من مقربة على الجنوبية

وضواحيها.





 فى العامل الطبى الجهاز إلى المساعدة يد الدولية اللجنة أطبا. يمد و
 الحرب، جرحنى من األالف عليها يتوافد التى المستشفيات

 طة1(اًدواتمإلص شثلذ١ الئبية د١المو ص هلتا ١٧ توزبع ثن الفزاع _بداية منذ الدولية اللجفة. تمكفت قد و الجيش. من معظمهم و

 على الضمادات) و المخذرابتا و الحيوية المضادات و المسكفات و
 نظرا و شبوة. و أبين و عدن و لحح و تعز و صفعا. ت نستشقيا

 .إضافية طبية مواد إرسال الملح من أصبح االحتياجات حجم لزيادة

 المياه معالجة محطات و ابقفوات الدمار أصاب أخرى جهة من
 مطروحا .بالما اإلمداد مشكل أصبح مثال عدن فغي .المعارك بسبب
 إمكانيات يحدد صحيا مهغدسا الدولية اللجفة ستوفد لذا و بحدة،
بالما.. السكان إمداد

 بالسيد: االتصال يعكم المعلومات من للمزيد
جفيف. ني الدولية اللجفة جة,06ءالط- 1٧02
٤١٢٢٧٣٠٢٣٠٢ هاتف:

صحراوى أسير ٧٢ إلى زيارة
 مايو(اًيار) ١ام بين ما الدولية، اللجفة من طبدب و مندوبين ثالثة زار

 أثفاً. ،١٩٨٥ و١٩٧٨- ,سن 1اءتقثو قد بينهم ,من يد٩اًلع كان بالمغرباً. ير اكإد مديفة فى معتقبين صحراويا اسيرا ٧٢ (حريران)),يونيو ٢ و

 أعقاب فى و . البوليساريو جبهة و المغربية المملكة بين الفزاع
 إلى و األسرة السلطات إلى بمالحظاتبم المندوبون أبدى الزيارة
 ات٠إلجرا وفقا الزيارة تمت قد و المغربية. الخارجية وزارة ممثلى
الدولية. اللجفة

 بالعيد: االتصال يمكنكم المعلومات من للمزيد
جفيف. ني الدولية اللجفة آل.606-٤116 1أل6٧02

٤١٢٢٧٣٠٢٣٠٢ هاتف:





الهرسك و البوسنة
 إصالح على تعمل الدولية اللجنة
 غوراجده في .بللما اإلمداد قفوات

 من األوض ؛لمرحلة بتنفيذ الدولية اللجنة من صحي فريق يقوم
 أثناء بشدة أصيبت قد كانت المياه لمعالجة محطة إصالح مشراوع
 في البوسنة شرق غوراجده مدينة حول دار الذي إلقتال
.سان) أبريل

 غوراديه فى الدولية اللجفة مهندس أولين، هانس السيد يوضح و
 ثم ا؟ذابيب بترميم المحطة إصالح إلى أوال الخطة تهدف٢ بقوته;

الصالحة غير بالتجهيزات المتعلقة الكبرى المشاكل إلى التصدي !سأل

 هانس السيد يضيغب و .واحد شهر خالل الحالية المرحلة ستنتهي 4
 ستنطوي ألنها تعقيدآ أكثر الثانبه الترحلة ستكون 11 كابالث اولين
 نظام تبديل بعملية سنقوم عندما خاصة جمة تقفية صعوبات على

. *ا ٥ الميا تصفية

 أنه ذلك غوراجده، لمشروع األولوية قوله الصحى المهندس أعطىو
 حاليا المتوافرة المام كمية تكون لب سوف الصيف فصل اقتراب مع

 في مستمر انغالق أي شان من. ان كما المدينة) ١حاجيات تسد نماًفية
آوبغة. اندالع إلى يؤدي آن المياه صرف نظام

 بالعيد: االتمال يعكتكم المعلومات من للمزيد
 زغرب. ني الدولية اللجفة ٠ة0إل,ا0 111010(،ةإل0

٣٨٥٤١٦١٢٤٤٤ هاتف:

 اآلحمر للصليب الدولية اللجفة ض االخبارية الدولية اللجفة نشرة تمدر
 19, ٨٧ج ه6 1ع -آلء1202 جه0ء٧3, 5١١ا-لجئذثم30ه العفوان:
 ٤١٤٢٢٦ التلكس: ,٧٣٤٨٢٨٠ )٠٢٢( الفاكس: ,٧٣٤٦٠٠١ )٠٢٢( الهاتف:

 )٧٣٠٢٤٧٠ (هاتف: ؟,3ال1آل-6,دآل 1هىة-ل العيد اإلالمي: المعزول
)٧٣٠٢٣١٧ (هاتف: ا،00ز 8ال٢ج60؛،٢ السيد المغمق:





 األحمر للصليب الدولية اللجفة

 اإلخبارية الدولية اللجنة نشرة

١٩٩٤ يونيوبحزيران) ٢٢/٢٥ العدد

روندا
كيغالي في عنيفة مجابهات

 األيام بيغالي العاصمة في دارت التي العنيفة المجابهات أصغرت
 حتى األحداي هذه من تنج ولم الجرحى. و القتلى مئات عن األخيرة
 آخرون ثالثة وجرح موظفاتهل إحدى قتلت إذ نفسها، الدولية اللجنة

لها التابع المستشفى داخل قذانف ثالث سقطت عندما موظفيها من
٠١٩٩٤ يران)يونيوبحز ٩ اآلحح يوم صياح

اليوم في الجرحى عشرات

 همثتشغى هذا في .وجد المتبة. ق الفذ يد <ءلى العالج نعئهم ى3ا1ي و يو; كل الجرحي ب شرا الدوبية اللجنة. مستشفى يعابج

 . من،، أكثر > الباجى األسبوع لباية في سريون ٢٠:بضم !ي
 التابعة ألجراحية الغرق أحرت اًبريل(ذيتان) منتصذ ومنذ مريغى.

 جراحين. خبلين ١ * * * من أكثر فيه الدولية للجنة

كيغالي في لخوى طبية هياكل

 المبللئاً مستقفى فى اإلجاًآاادولم اللجنة ين استقر ية،ذ٠الرو الوطننة

 قد و ا. حدود بال اطبا. لمنظمة تاح فريق فيه يعمل الذي فيصل
 المؤسسة هذه على تعديادت الدولية للجنة تاح صحي مهندس أدخل

 للشرب. الصالح المام حيث من الذاتي اكتفانها تحقيق من لتمكينها

 ٢ ٠ ايوم ويصد المللة مستندى نقيرن فقد > كيغالي مديفة من ا؟خر الموحوءابحاذاًب المسبببى ٣ف ابمرضى عدد نظرا.الرتفاع و
األطفال. و الفسا. من معظمهم جرحى ١٠٧ يونيو(حزيران)



غذيت ام من طن ٤اا ا توزيع

 يهرإدا ءد١قو عدة ت قداسة ; الذازثيزؤ. من (٥ . . . ٠حاالي ننى األغذية من ثلن ٤* . * 1أيريل(ذيسان نمإية مغذ الدولية اللحفد وزعت

 ٧٥٠*٠٠ إلى المعونة تقديم اجل من لروندا المجاورة البلدان ني
شخص.

 بالسيد: االتمال يعكفكم ,لمعلومات من للمزيد
٤١٢٢٧٣٠ ٢٣١٧ جفيف. ني الدولية اللجفة ل.00< 8ال٢ةع06٢

بوتان يزور الدولية اللجفة من وفد

 .بوتلح مملكة ني الميبين الى زببرته الدولية اللحم من ختموفد
 الدولية إلئ^^ذذة سنجود ابواب ن بح نكومن كشت أن مغذ نلينو

٠١٩٩٧ الثاني) نو (ىيفاير في

 الواتع الجديد *ا (اشامنااغ سجن و المركزي (اتيمنوا) سجن الوفد زار
 حسب الزيارات هذه وتمت العاصمة. من القريبة الهضاب على

 لوطناان1 ااثدداء ماةيسمون4 ١ ذاً فإهم بمن لمعغقلين٢ فاً كا ين بحر المندولون بابل ند و عادة. الدولية اللجبة تتجها ابيى المعابير

 لتبادل نظاما الدولية اللجفة أنشأت السابقة زياراتها خادل و
 مخينات في المتواجدين أهاليهم و المعتقفين بين ألمراسآلمب

جيدة. بصورة الفظام هذا يعمل نيبال. في اللدجثين

 بالسيد: االتمال يعكفكم المعلومات من للمزيد
 جفيف. ني الدولية سجفة ل0٢ج 5)001>110

٤١٢٢٧٣٠ ٢٩٠٦ هاتف:



البرازيل
 أمريكا دول منظمة

 اإلنساني القانون احترام تساند

١٠ يوم األمريكية ابدول لمغظة العامة الجمعية اعتمدت
 الغانون أسرام بشأن قرارا بالبرازيل ١أبيما في يونيو(حزيران)

 من دول سيع ممثلو كفله الذي الغص هذا يشير و ٠اإلنساذياا إلدولي
 ضمن من و اإلنسانية. المبادىه العالمي الطابع إلى بيئياًاتال أموية

 الفدام المذكور القرار فبي وردت التي اآلخرى األساسية العفاصر
طى قبعالتو قصد أبربكا متخلمهدول فى األعضاء ابدول. إلى الموحد جنيف: تغاقيات۵ إلضافيين٩ البروتوإولير

 األسلحة انتشار أشكال جمبع محاربة

 لدوذ١ عزم يجثد لذي١و ٠باماما أ؛سلىدو إبسدالسمى ءالن١إ اعتماد تم يونيو(حزيران) ٦ بوم ابمفعقدة األولى العادية الجبسة أقاء
 من ذولية١ انجهودعي عبىاًإلسثام أمري دوبى متدنة في ا§اءخاًء

 لشامل.٢ الدنار أسلحة انتشار أشكال محارباًجمح أجل

 يرأسه الدولية اللجفة عن وفد المذكورة الجبعية أشغال حضو قد و
الالتينية. أمريكا لشؤون اتعام المندوب

 بالسيد: االتمال يعكم معلومات من للمزيد
جعيف. ني الدولية مجفة ل0٢ع 51001)110

٤١٢٢٧٣٠ ٢٩٠٦ هاتف:



اليمن

المجابهات ضحايا المدنيون السكان

 جرح و المدنيين عشرات قتل يران) يونيو(حز قد بداية مغذ
 عدن لها تعرضت التي. القصف عمليات اثغام مفهم المفات

 .جرا من محزب بسدل معخلمنم المدنبيناًبي *٥خثايا عدن. يزقد الني الغزاع هذا, أئئتهلور شدين قلق ابدوبية. اللجفة يساور و وضوبصها.
 مع جديد من اتصاالت اللجفة اقاتت قد و الجوية. الغارات و القصف
 الحربية؛ العمليات سير إزاء بمسؤولياتهما لتذكرهما الفزاع طرفي

جس في والمعتقلين والجرحى المدنيين احترام واجب عليهما أن إذ -* م ،، ااتذ:م

 من قادمة الدولية للجفة تابعة باخرة تمكنت يونيو(حزيران) ١ ٨ في و
 ٣٨ و عاجلة طبية مواد متفها على و عدن إلى الوصول من جيبوتي

 على ستوزع السكر)، و العدس و الزيت و األغذية(الدفيق مر طغا
 من البعمن لجاً قد و ضواحيها. و المديفة هذه فى المبردين آالف

 بالمواد محملة طائرة بونيو(حزيران) ٢* يوم صفعا. في حطت
 على الدولية اللجنة توزعها التي واألدوية، المواد هذه تتاعد الطبية.
الدولية ئسبصعنة جراخيال> هلثبان وهد نحرب. جرحى اح

 المحليين. األطبا. إلى التقنية المساعدة يقدنان

 الوصول الدولية اللجنة من وطبيب مغدوبة تحاول أخرى جهة ومن
 تدور و البلد، غرب جفوب في تثع ساحلية مديفة هي و المقلة) إلى

 الحاجيات ققدير هي الوبى م;م>:هما ستكون حبي. معارلذ *فبي
المفطقة. هذه في الطبية

 بعبد: االتصال يمتكم المعلومات من للمزيد
 جفيف. ني الدولية اللجفة ٠ةأل0الأ-ة0 1جه٧02

،١٢٢٧٣٠ ٢٣٠٢ هاتف:

-
 19, ٨٧60هال ٥٥ !3 1,اذع، 0-ال1202 0ه0ه٧3ا 8د26٢ا3العغوان:س

 )٤١ ،٢٢٦( التلكس: (٧٣٤٨٢٨٠ )٠٢٢( الفاكس: .٧٣،٦٠٠١ )٠٢٢( الهاتف:
 )٧٣٠٢٤٧٠( هاتف: .1<3111ه}ل-01( يمة0٢31ه سد اإلعالمي: سؤول
)٧٣٠٢٣١٧( هاتف: اًا00ز 8لال8ه0ه٢ سد التفسيد: عن سؤول



األحمر للصليب الدولية اللجفة
 اإلخبارية الدولية اللجفة نشرة

١٩٩٤ يونيوبزيران) ٦/٧٦ العدد

أندونيسيا:
 اآلهل زيارات

المعتقلين إلى

 نهاية في جاكارتا في األحمر للصبيب الدولية اللجفة بعثة نظمت
 نو الزيارات مذم من. الغرض و الجاري. لعام۴قي المزهع.ان~تثم اًلبانلية ابزياراتاً بعبببى من ا؛ولى السلسلة يونيوبحزبران) شبر

 أحوال تفقد من جايا إريان و الشرفية تينور تن العاظلنتة تمغير
 الرحلة بهذه* اًئاً اجاوا. بجزيرة باميفازان و يا سورا.، وسا^^ذغو ۶جاةر في بعد:آالف؛لبيلوئترايتن ننى البسيونين أقاربهم

 وكانت الشرقية؛ تيمور من ٢٧ و إريازجايا من شخصا ٧٤ الطويلة
 ذجبغة١ زنيم غوسماو> شانانا الكندر اًسرذ ثنن كانت نزاًنريي بيي من .اآلحبلبة قراهم منهم. الببثن حببا يغادر٠رة١أور هي تلبثة

 عائلة زيارة تيثر ني. اًلئجغة~الدولية~هز شذ1ك عاما. شرين
 الصليب و السلطات مع بالتعاون وذلك ميلبورن، من البادمة غوسماو

جهات من األسترالي األحمر الصديب و جهة من أندونيسيا في إألحمر . ب ائرى.
 ل0٢ج لالسألة بالسيد: االتصال يعكم معلومات من للمزيد
،١٢٢٧٣٠ ٢٩٠٦ هاتف نيجعيف. الدولية سجعة



روندا: .
 جراحية عملية ١٢٠٠ من اكثر

كيغالي مستشنى في

الجبهة أبدي لمي تجفالي مذينه ستولم بتن الجرحى عدن قي وقد

 عملية من االنتهام
نيانزا مستشفى نقل

 في ابدولية اللجنة مستشفى نقل من االنتهام يوليو(تموز) ٥ يوم تم
 بال اااًطباد منظمة من جراحيان فريقان فيه يعمل ريليما. إلى نزانيا

 وستركز إليه. نقلوا الذين بالمرضى العناية سيواصالتي و حدودأ
 في خاصة المنطقة هذه في الطبية الشملتها على الدولية اللجفة

بموس مهددين شخص ١ااااا نحو تأوي التي اتنازحين مغيمات ي ص الز;ار

نياماتأ في اليتامى

 فث لدوئذ١ للجذة٢مز معتدة لتى :اوا ت اشل۶هؤال
 مئ قدموا آخرون أطفال هناك و نيانزا. في األخيرة األسابيع

 تجريثمأليا و السعدية. سود و ومهددون،نرص ياً نعز نطر وضع في آلن اثم بوصورو. تسر من بالقرثه عديم البملي وتم ؛وهانفوم

القور. على نياماتا إلى لنقلهم الالزمة الترتيبات



طفال مركزف؛ا;-ى

 بياروشيشي مخيم في األخربن المهددين األطفال من كبير عدد وجد
 ئ٠العةحى فرمركز ءالغدا يتلقون و البرويسات ني شديد عف نيئطبالمعخدمهميعا٩٠٣٠ً* مغاك سيادوغو. من العريب سنحين

نم طيا يسهد حإتنى القا-دمة (أليام لمي شيشيشارو *في بدون/!*
.بعد فتت طبة *باً غعتتنم

 *ا٠توزيعلكثرمن
األغذية من طن

 ما روندا في أبريل(ذسيان) شهر منتصغب بئن الدولية اللجفة وزعت
 الطبية المواد إلى باالضافة األدوية و األغذية من طن ٦٥* * يفوق
أخرى. مواد توزبع المنتظر من و سويسري. فرنك بليوني بقيمة

آخر فنص ٦:؛ * و فبئئثقةاًيزيس ذرح٠١ اا؛ ،:جذاوباًتلقى  سيئون و األولى. النترة الدولة اللجنة نيرمنغذا إغابة اسانز فيم

 تحو إلى المتوتن اتمدى على ةعدالمتا تقدم أن اآلجنة بإتكان
شخص. ٧٥* ***

كثغالي. لعاثمة١ نمدى بثرنندية الوطنيةالجبهة- سنالم؛مثن

 ميشيل سانت كنيستي في نازح ١ * *ا * االعانة هذه تلقى
اندولية اللجة مخزونات بفقل ذلق أمكن فإمدقد وسانتتر وم و ٠ حئاذ.٢ دانية

 اً،00إل 6ال٢ةج0ة٢ بعسل: االتصال يمعكم للمعلومات من للمزيد
٧٣٠٢٣١٧ هاتف: جنيف, ني الدولية سجعة



القفقاس:
 ثالث تدعم الدولية اللجفة

العظام لتقويم ورشات
 تقييما الدولية اللجفة من العظام تقويم في أخصائيون أجرى

 في الدولية اللجنة ستشرع ذلك إثر على و التفقاس> في للحاجات
 (!بخازيأ). ج;ا و ثبيتي و سو في. جوئث: ؛زرسان٢ من كنى يى العظام لتبوح ورشات بألبف دعم و الصالح برنامج :::**<

 تفتق يلز .ةضييكو صدأعة**االجوز; شنى/ إلى أدياً انتي التوامل ~بيز من ١ ؛٩٢ ~مذذ المنحصة بي الهظنح إاليصالي ابوضع ويعد
 ن*قواىسذا؛٢*هامسا>.غماإ مى نثر إبظتمالئراكزاًآليعداذمغذ

اًرميغيا في ا؛طراذاًطويالتأماً نذه انتظار في بذيزسم آلشخاص١

عاملة. مازالتاً التي العظام تقويم مراكز تفطيواجزئيا الحاجات فإن

أعوام خمسة مدى طى مشروع

 تزويدا و هورشانته بتجديد ئبدء سيتم اآلولى انمرطاً في مواحل: نالث طى أعوارو؛لد ببرة.خمسة خالل المشروع مذا سنيقن

 ستسعى الثانية المرحلة فى و الجبائر. لصناعة اللدزمة بالمعدات
 إنتاج تقنيات على المحليين الموظفين تدريب إلى الدولية اللجفة

 إلى البرنامج ستعتم ألخيرةا و الثاتثة المرنلن فى و اآلنلراف)
 العملية ٥لهن المخصصة ١٩٩٤ ميزانية بلغت وقد .المحلية السلطات

سويسري. عرنك *المليون نصف و مليون من كثر

 ٢٠٠٠٠ طى يزيد بترما
الحرب بسبب

 ٢٠٠٠٠ التفقاس في أطرافهم بترت الذين الحرب جرحى عدد فاق
 لهم الذيى السابقة الفزاعات ضحايا كذلك العدد هذا يشمل شخص.

أولئتقإ ويصحبذلك اخرى بببانر امسدالها أو صارحها جبانرببغي
بسمعالعلئا. نزع ةبحاز^و الغزاًع في يةءادطخرا٠ا*لذ



 بسبب الحرب جرحى عدد مفجع بشكل زاد ذلك إلى باإلضافة
 العليا باغ فره نزاع خلن قد و لألفراد. المصادة أصام استخدام

 في و المبتورين. من كبهر عدد بيفهم من الصحايا من الغديدة اآلالف
 إذىمذاًطقة يعودون بداًوا الذين النازحين األلغام كفذة تهدد أبخازيا.

 الجمهوريات التحاد التابعة السالم حفظ قوات انتشار بعد غالي
الروسية.

 ,502116 جة٢ج6٢ بالسعد؛: االتصال بعكم معلومات من للمزيد
٧٣٠ ٢٣٠٧ هاتف. جفيف. ني الدولية سجفة

-
19, ٨٧6ال6 ه6 [٥ لل1, 01-1202, ه606٧,ه 5١١٦ئ6٢1ا1 سعوان:
 )٤١٤٢٢٦( سس:-٧٣٤٨٢٨٠ )٠٢٢( ساكس: ,٧٣٤٦٠٠١ )٠٢٢( مانف:
 )٧٣٠٢٤٧( هاتف: ؟,3ال1ال-602ثمد ا\0٢،لأل1 ميد اإلعالمي: سؤول
)٧٣٠٢٣١٧( هاتف: ل,00<| الة٢ع606٢ ميد التسيؤ: عن مسؤول





االحمر للصليب الدولية اللجنة
 اإلخبارية الدولية اللجفة نشرة

١٩٩٤ يوليو(تموز) ١٣/٢٨ العدد

روندا:
األطفال آالف تسجيل يجب

 المشاكل من بآبائهم المصحوبين غير األطفال مشكل ظل روندا في
 زائير و روندا في اإلنسانية المفطمات تبذل و الساخفة. الخالية

 األطفال لهؤالء تضمق حتى جهدها في ط كل تفزانيا و وبوروندي
 المسوولية هذه تتطلب و لهم. الواجبتين المساعدة و الحماية
 ثم وقت كل في وجوده مكان تحديد و طفل كل هوية علي التعرف
اسرته. على العثور

 المصحوبين غير األطفال تسجيل بداً

 اآلالف نقل قد و ؛هذا واسع؛ نطاق علي األطفال تسجير حاليا يتم
 عملية تتولى اوروبا. إلى و لروندا المجاورة البلدان. نحو منزم

 الصليب لجمعيات التابعة المفقودين عن البحث مصالح التسجيل
 اللدجئين لشوون السامية المفوضية حددت قد و .الوطنية األحمر
 مفطقتي في أما بتفزانيا. (ابيناكوا! مخيم في طفل ألذ هوية
 بعملية عة متنو ت هيفا و ت منظما فتقوم نير برا ا* غوما أ و أ فو أبوكا
 من بالقرب أنياروشيشي** مخيم في و األطفال. مئات هوية إثبات

 اللجفة مندوبو يعمل ا،١ااجيعييذجي في اليتاس دار في و أ غو أسيانغو
ويصث^ طذل.١ ٤٠ . ص أكغر تسجيد هنعشو الرا ارويت ،عي الدواية  ح لليحو بة بمركز لم؛لة انبعنبة بسق نرلى. يدو أثر السبد
مع لتعاون٠ا ن۶ ئاذال:ا ووند؟ في اذولياً سةسلككة نيالمذقود

اا. الفعالية قنتهى في الهيتات و المنظمات تلك جمح



 ابنائهم ض لخبار دون .األبل آالف

 وإلى الدولية اللجنة إلى لجأوا النين األبام من العديد هنالف بالمقارنة و
 أو االحمر للمطيب الوهنفنلم هبةبألجمعنا المنقودين عن البحث نصالح

.المتوفين بهمأقار أوأغنان أخلنالنم عتى للعثور ىأخر متلمات إلى

الضرورية المعلومات تركيز

 للعثور ضرورية مسألة للمعلومات واجد بفك بي المبلويات تربين إن
 لهذاً و سمتهم. جمع ثم وجدو؛ أينما اًآلأفارب آبا. أو أغفد عنى

 كورالين السيدة توضح و خدماتها. الدولية اللجفة عرضت الفرخى
 المفقودين عن للبحث المركزية الوكالة مندوبة فورستمبيرقير،

 اردنا إذا المعلومات تركيز من بد ال أ بقولها: الدولية للجنة التابعة
 يتصلب و أبنانهم. عثى بتثور الحظوخد من قدر أكبر األبا. إخصاء

ا - - ا ثتدشدنغ.، ينبغي أنه ذللف العملية) هذه في المشاركين كل بين تنسيقاجيدا ذلك

 أطفال هوبة ٩٠ * نحو الطريقة بهذه المشكلط المعلومات بنك يضم و
 جميع في المعلومات هذه بوضع حاليا العمل يجري و مسجلين.
 نيئيإ فى و ايجاورة البلدان اًاًوذداظ الدولية اللجبة مج

 حتى ذاسع نطاق طى ت المعالًما نشر منأجد الجهود فة كا وستبدل
ذويهم. على العثور األطفال من عدد ألكبر يتسفى

 الدولية اللجنة موظفي جهاز تعزيز

ذلباً و روندا. في العامليررمإئإ الئوظقين الدولية؛؛ اللجفة عزلت أن سبق و توزيعزا. إخاذة و تركيزنا ۶و المغلومات جمع اًجل من
الملف. هذا لمعالجة مندوبين ثمانية عينت

 بعسءد: االتمال يمكنكم المعلومات من للمزيد
 جعيف. في الدولية سجعة ل.00< 8ال٢هع0ة٢

٤١٢٢٧٣٠٢٢١٧ هاتف:



 الدولية: لعجنة التابعة المفقودين عن البحث وكالة
بليغة سنوية نصف إحصائيات

 الدولية للجنة التابعة المفقودين عن للبحث المركزية الوكالة أنجزت
في: تمثل رائعا، عمال ١٩٩٤ من اآلود النصف خالل

 الدولية اللجنة مندوبو زارهم سجين ٢٧٥* * من أكثر تسجيل -
ية لالمايات: مماية ٧* يفوق ما في معتقل ١٥٠* نحو في يةفري دبصور أحواله) على فوابعر و

 أفراد بين األحمر الصليب رسائل من ماليين ٤ه، من كثر نقل -
المشتتة، العائلدت

بأهلهم، شخص ١ ٦* * على يزيد ما شمل -جمع

أوطانهم، إلى شخص ٤٧* * يفوق ما إعادة -

 فقدوا أشخاص أجل من سفرآ **مستند ١*** من أكثر وضع :
هويتهم. أوراق

 البحث لمصالح الدولية الشبكة بفضل األنشطة ٥هذ كافة إنجاز أمكن
 االحمر الهالآل و األحمر الصليباً لجمعيات التابعة ينانمعقود عن

 األجانب الموظفين، آالف أنجزه الذى العمل بفضل و الوطنية
 الميدان. في الدولية اللجنة هع العاملين والمحليين،

 عن م شقيا ذهاًلبذوذسعلوذات٩تتلقى بجنيف. هايرنبسي متن وفي الدولية اللجد بعبات بى للببلومات. بنبا ٥* حوالي ج أنشى

 للحاشب خاص م ننق وضع ذللف أجل ومن .مآلاالشخاص ألالفا مئات
 الدولية اللجفة حمعتها التي المعلومات هذه تساعد و اإللكتروني.

أفضق. حماية المسلحة الفزاعات ضحايا حماية على



اليمن:
 من يعانون عدن سكان زال ال

للشرب الصالح المام قلة

 الصالح .بالما اإلمداد مشكل فإن عدن، في المعارك انتهام من بالرغم
 تصيب التي المام، في القلة هذه تزيد و .ثطروحا زال ال للشرب
 األمراخى انتشار خطر من المستشفيات، و فقرا األكثر األحياء خاصة
السكان. ضمن

 العمل عن عدن إلى المياه لضخ الرئيسية 11ناصر (ابئر محطة توقفت
 اللجبة مهندسو يرى و المعارك. أقفا. أصيبت أن بعد أسبوعين مغذ

 أن الحربية) ا-ألعمال انتها. فور زيارتها من تمكغوا النين الدولية،
 تشكل الواهن الوقت فى و اسابيع. عدة سيستغرق ترميمها إعادة
شا.. انوحيد المصدر المديفة نساجد داغن أالبار

 على فقط واحد حل ثمة جزئيا، الما. فى الحاصل النقص لتدارك و
 شاحنات بواسطة عدن إلى الما. تقل في يتمثل القصير، المدى

 لكن الدولية. اللجفة مندوبو تحقيقه إلى يسعى ما هذا و صهاريج.
 مليوني نقل سبغي إذ الحاجات، لسد تكفي ال حاليا المنقولة الكميات

 |لوسائل (كبرمن وساند ذلك يهطدب و اليوم. في الما. من لتر
المتاحة.

 على عدن و صنعا. من كل في الدولية اللجفة مندوبو ظل قد و
 مسؤولية بسرعة تتحمل ان يجب التي اليمنية السلطات مع اتصال

سم ٠ ذاصرأ.ذ أبقر محطة ترميم و صهاربج شاحنات بواسطة الما. وتوزيع نقل

 بعصد: االتمال يمشكم المعلومات من للمزيد
 جفيف. ني الدولية سجفة هأال0-ة1ال0 1٧02
٤١٢٢٧٣٠٢٣٠٢ هاتف:

-
 19, ٨٧60هال ٥٥ ا3 1*3,^ 011-1202 0ه0ه٧3ا ة١١هسا-لهئه سفوان:
 )٤١٤٢٢٦( مكس: -٧٣٤٨٢٨٠ )٠٢٢( ساكس: ,٧٣٤٦٠٠١ )٠٢٢( الهاتف:

 )٧٣٠٢٤٧٠( هاتف: .1<3اأ1(االهل{- ا\01*3ه*[ ميد اإلعالمي: المسؤول
)٧٣٠٢٣١ ^ هاتف: ل-0زآل الة٢ع60ء٢ مبد التسبق: عن سؤول



٨ر0ةبرةت.،اًال7ا،

األحمر للصليب الدولية اللجفة
 االخبارية الدولية اللجعة نشرة

١٩٩٤ يوليو(تموز) ١٣/٢٨ العدد

روندا:
األطفال آالف تسجيل يجب

 المشاكل من بآبائهم المصحوبين غير األطفال مشكل ظل روندا في
 زائير و روندا فى اإلنسانية المنظمات تبذل و الساخنة. الخالية

 األطفال لهؤالء تضمق حتى جهدها فى ما كل تنزانيا و وبوروندى
 المسؤولية هذه تتطلب و لهم. الواجبتين المساعدة و الحماية
 ثم وقت كل في وجوده مكان تحدين و طفل كل هوية علي التعرف
اسرته. على العثور

 المصحوبين غير األطفال تسجيل بداً

 اآلالفي نقل قد و ؛هذا واسع؛ نطاق على األطفال تسجيل حاليا يتم
 عملية تتولى اوروبا. إبى و لروندا المجاورة البلدان نحو منهم

 الصليب لجمعيات التابعة ين المفقود عن البحث مصالح التسجيل
 الالجئين لشؤون السامية المفوضية حددت قد و الوطنية. األحمر
 منطقتي في أما بتنزانيا. ابيناكوا مخيم في حتنل ألذ هوية

 بعملية متنوعة هيئات و منظمات قتقوم يزانير أغوما|ا و أبوكافو|ا
 من بالقرب ا| شيشيتيارو (ا مخيم في و األطفال. مئات هوية إثبات

 اللجفة يعمل-مغدوبو ،11 أجيعبنينجى فى اليتامى دار فى و سيانغوغوأ11
 ح ويصر .طفل ١ ٤* . متى أكثر تتجيل علي الوقت~الراهن قى الدونية
 عن للبحث المركزية الوكالة انشطة مغسق مالى، ألفريدو السيد

 مع التعاون أإن قائال: روندا، فى الدولية تلجفة التابعة المفقودين
أ.الفعالية تنتهى في الهيفات و المنظمات تلك جميح





 بناذيمأ ض اخبار دون اآلبل. آالف

 وإلى الدولية اللجنة إلى لجأوا ين الن االبا. من العديد هناك بالمقارنة و
 أو األحمر للصليب الوطننية لبا بالجمعيا المنقودين عن المحث نصالح

.المتوفين أقاربهم أوأطفال أطفالهم على للعثور ىأخر متلمات إلى

الضرورية المعلومات تركيز

 للعثور ضرورية مسألة للمعلومات واجد بفك نى المعلومات تربميز إن
 لهد| و شذذويم. جمع ثم وجدوا أينما أفارب٢أو آبا. أو اًشال عئى

 كورالين السيدة توضح و خدماتها. الدولية اللجنة عرضت الغرض
 المفقودين عن للبحث المركزية الوكالة مندوبة فورستمبيرقير،

 اردنا إذا المعلومات تركيز من بد ال أ بقولها: الدولية للجنة التابعة
 يتطلب و أبنانهم. على للعثور الحظوخد من قدر أكبر .اآلبا إءحال.

 ينبغى انه ذلك ،العملية ٥هذ فى المشاركين كل بين جيدا تفسيقا ذلك
أ.طفل كل ملف تكميل

 أطفال هوبة ٩٠٠ نحو الطريقة بهذه المشكل المعلومات بنك يضم و
 جمبع فى المعلومات هذه بوضع حاليا العمل يجرى و مسجلين.

 جنيف. في و المجاورة البلدان و بروندا الدولية اللجنة مكاتب
 حتى ذاسع نطاق على المعلومات نشر أجل من الجهود كافة وستبذل
ذويهم. على العثور ألطفالا من عدد ألكبر يتسنى

 الدولية اللجفة موظفي جهاز تعزيز

 ذلبثةو روندا، في معها العاملين الموظفين جهاز الدولية اللجفة عزلت
 أن سبق و توزيعنا. إعادة و تركيزها و المعلومات جمع اًجل من

الملف. هذا لمعالجة مندوبين ثمانية عينت

 :بالسيد االتصال يعكفكم المعلومات من للمزيد
 جفيف. ني الدولية اللجفة ل.00< الة٢ع611ة٢

٤١٢٢٧٣٠٢٣١٧ هاتف:





 الدولية: للجنة النابعة المفقودين عن البحث وكللة
بليغة سنوية نصف إحصائيات

 الدولية للجنة النابعة المفقودين عن للبحث المركزية الوكالة أنجزت
في: تمثل رائعا، عمال ١٩٩٤ من األول النصف خالل

 الدولية اللجنة مندوبو زارهم سجين ٢٧٥٠ * من أكثر تسجيل -
معتقل١٥٠٠ نحو في بصوردبردية احوال!) على بوابعر و ** يم امةسق٧٠ يفوق ئ في

 فراداً بين األحمر الصليب رسائل من ماديين ٤ ، ٥ من أكثر نقل -
المشتتة؛ العائالت

بأهلهم؛ شخص ١ ٦٠ . على يزيد ما شمل -جمع

أوطانهم؛ إلى شخص ٤٧٠ . يفوق ما إعادة -

 فقدوا أشخاص أجل من سفرأ **مستند ١٠٠٠ من أكثر وضع :
هويتهم. أوراق

 البحث لمصالح الدولية الشبكة بفضل األنشطة هذه كافة إنجاز أمكن
 األحمر الهالل و األحمر الصليب لجمعيات التابعة المفقودين عن

 األجانب الموظفيئ، االف أنجزه الذى العمل بفضل و الوطنية
 الميدان. في اتدولية اللجنة هع العاملين والمحليين،

 وفى الدولية اللجنة بعثات فى للمعلومات بنكا ٥٠ حوالى * أنشى
 عئ بانتظام معلومات آلبنوك هذه تتلقى بجنيف. الرئيسي مقرها

 للحاسب خاص نظام وضع ذلك أجل ومن .شخاصاال مئ اآلالف ت مئا
 الدولية اللجفة جمعتها التى المعلومات هذه تساعد و اإللكترونى.

.أفضل ية حما المسلحة الغزاعات ضحايا حماية على





اليمن:
 من يعانون عدن سكان زال ال

للشرب الصالح المام قلة

 الصالح ۶بالما اإلمداد مشكي فإن عدن) في المعارك انتهام من بالرغم
 تصيب التى الماء) فى القلة هذه قزيد و مطروحا. زال ال للشربن
 األمراض انتشار خطر من المستشفيات) و فقرا األكثر .اآلحيا خاصة
السكان. ضمن

 العمل عن عدن إلى المياه لضخ الرئيسية ناصرأ أبعر محطة توقبت
 اللجبة مهندسو يرى و المعارك. أثفال أصيبت أن بعد أسبوعين منذ

 أن الحربية) األعمال انتهام فور زيارتها من تمكنوا النين الدولية،
 تشكل الراهن الوقت فى و اساببع. عدة سيستغرق ترميمها إعادة
 ٠ ۶لتما اتنحيد المصدر ينة المد ينساجد دانئ أآلبار

 على فقط واحد حل ثمة جزئيا، المام فى الحاصل الفقص لتدارك و
 شاحنات بواسطة عدن إلى ۶الما تقل فى يتمثل القصير، المدى

 لكن الدولية. اللجفة مغدوبو تحقيقه إلى يسعى ما هذا و صهاريج.
 مليونى نقل سبغى إذ الحاجات، لسد تكفى ال حاليا المفتولة الكميات

 نانئالو نبرمن١ وساند ذلك يشب و اليزم. في الما؟ من لتر
المتاحة.

 على عدن و صنعا؟ من كل فى الدولية اللجفة مغدوبو ظل قد و
 مسؤولية بسرعة تتحمل أن يجتب التى اليمنية السلطات هع اتصال

سم ذ٠طصرأ أبئر محطة ترميم و صهاريج شاخنات بواسطة الما؟ وتوزيع نقل

 بميل: االتمال يمكنكم المعلومات من للمزيد
 جفيف. ني الدولية اللجفة £،606-1,110 1ة6٧02

٤١٢٢٧٣٠٢٣٠٢ هاتف:

-
19, ٨٧60ال6 ة6 ا3 1<31,\ -آلء1202 ه606٧3, 5١٧،ذ26٢ا30ه العفوان:
 )٤١٤٢٢٦( التلكس: ,٧٣٤٨٢٨٠ )٠٢٢( الفاكس: ،٧٣٤٦٠٠١ )٠٢٢( الهاتف:

 )٧٣٠٢٤٧٠( هاتف: .۶30ال-ا601إل لسة الميد اإلعالمي: المسؤول
)٧٣٠٢٣١٧( هاتف: اً،00ثمد 8اأ٢ع606٢ السيد التفسيق: عن المسؤول





االحمر للصليب الدولية اللجفة
اإلخبارية الدولية اللجنة نشرة

١٩٩٤ يوليو(تموز) ٢٠/٢٩ العدد

روندا/زائير:
 الدولية للجنة ضخم جوي جسر

 والوسائل اإلغاثة لفقل هاما حويا جسرا حاليا الدولية اللجنة تنظم
 الوافدين الرونديين الالجبين اجل من عملوا لدعم الالزمة اإلدارية

 من طن ٣٠ * األخيرة األيام في وزعت وقد مكثف. بشكل زا.نير على
 مخيمات فى شخص ٣٠ ٠٠٠٠ نحو على والزيت والناصوليأ اآلرز

 خياما أقآمت المدينة هذه مستشفى وفى غوما. بمنطقة الالجئين
 األيام في ونقل الحرب. جرحى من المئاخر إلى فيها العالج تعدم

 المناطئ إلى أيضا) اليتامى مبهم و آبا. بال طفل ٢٠٠ حوالي األخزرة
 وبطانيات. أغدية عليهم وزعت هناك لغونا. المجاورة

 اللجنة تصرف تحت العالمى ابكنانس اتحاد وضع أخرى جهة من
 من انطادقا اليوم في رحالق ثالث أو برحلتين تقوم طائرة الدولية

 هذه واستفقل رحلة. كل فى المعدات من طنا ١ ٥ تنقل نيروبى؛
 إلى باإلضافة األغذية تن طنا ٣٥٠ القمادمة األيام في الطائرة

سيارات. وخمس شاحنتين

 بثمان ستقوم ضخمة نقل طائرة الدولية اللجفة استأجرت كما
 على مشتمل المعدات من طغا ١ ٦ رجلة كل فى ستنقل .يومية رحالت

 إلى باإلضافة الطبية المواد من أطفان ٤،٦و البالستد من لفيفة ١٠٠٠
الصابون. من طغا ٢ ٥

 إشارة رهن األمريكية الخارجية وزارة وضعتها أخرى طائرة وهناك
في ذحالت آربع اًو براًدلقين اياًاذرة هذه سقو) .الدونية (الجثة

~ . - طاسالئذئة.١)٤٣اليوم,سذغاللها





 البريطانية الحكومة تمولها طائرات ست ستغطلق أوروبا ومن
 فى غوما إلى الطائرات هذه ستنقل األمريكية. الدفاع ووزارة

للطدار~ىثم. !سية اس!د مذ هلغا١ ٧و فطورالذ أريع إلى باإلضافة وسيارة شاحنة ٣٥ القادم األسبوع

 ٢٠٠٠٠٠ على يزيد ما إليها وصل التى بوكافو، فى وبالذات زائير فى
 اللجفة وستعزز هذا المزايد. القلق على يبعث الوضع أصبح الجىء،
هؤالء إلى (بوروندي) بوجمبرة من باإلعانة المحملة قوافلها الدولية

 اللدجئين لصالح سربع بشكل الدولية اللجفة تتدخل أن قع المتو ومن
المختصة. المفطمات وصول انتظار في زائير، في

 بالسيد: االتصال يمشكم المعلومات من للمزيد
جفيف. ني الدولين اللجنة .7011،( 8ال٢جع0ج٢

٤١٢٢٧٣٠ ٢٣١٧ هاتف:

أنغوال:
 مستمر الدولية اللجفة عمل
اإلغاثة رحالت توقف رغم

 هوامبووغاندا مديغض فى أنغوال فى أنشطتها الدولية اللجفة تابعت
 اًن إذ اًلضخمة). الناقالت (بواسطة اإلغاثة رحالت توقف رغم

 آخر تمت وقد لذلك. اللدزمة الرخص مفح على توافق بم للسلطات
 اتجاه وفي يومين) خالل طغا ١١١ (نقل هوامبؤ اتجاه في الرحالت

 (تموز).يوليو شهر بداية فى )واحد أسبوع خالل طنا ١٢٤ غاندا(نقل
 اللجنة بعثة رئيس 4 نرنيش كريستوف السيد يعرب الوضع هذا وأمام

 ابناحية مي الوضع قم تفا ي التفاد فيقول: قلقله، عن لوندا في الدولية
 اقرب فى رحالتها استئفاف من ت نرا الطا تتمكن أن يجب اإلنسانية:

. (ا اآلجال

 فغي عملها. الدولية اللجفة تواصل الخطر، المشكل هذا من بالرغم و
 العديدة. العمومهة المطابخ في المطهي الطعام توزيع استمر هوامبو

 ف آلال ا آجل من ية للتن تراكز خمتبة في نية االغذ ت الوحبا إعداد يتم
 العامة، المعونة بع توز يخص وفيما د. الضعفا واألشخاص األطفال من

 بسبب اإلعانات هذه غياب وفى الشهر. نى طن ۴* ا ا من فالبد
 جهة من بألشلل. حاليا اًإلغاثة برامج أهتيبت الجوى اتقل بموقف
 ١٠٠٠* على يزيد ما ألدولية للجتة -تابع -طبييق فر يقدم أخرى

الشزر. في طبية استشارة





 فى الخضر بذور من علبة ٧٤٦٠٠ وزعت الماضى األسبوع وفى
 اللجفة تدير غاندا وفى زراعى. برنامج اًطار فى البلدنالتو منطقة
 طفل ٦٠٠٠ تحو فيها يحصل للتفنية ومركزا مطبخا ١٢ الدولية
 الرحالت حظر استمر وإذا ساخنة. غذائية وجبات على بانتظام
 على العامة اإلغاثة توزيع استئناف باإلمكان يكون لن فسوف الجوية،
 من ذاك إذ سيكون و شخص). ٤٠٠٠٠ عددهم (البالغ السكان

آخرى. مطابخ فتح الضروري

 بلجنة التابعة ينالمفقود عن للبحث المركزية الوكالة توزع أخيرا،
 األحمر الصليب رسائل من رسالة ٥٠ . . من أكثر. انغوال في الدولبتة

البلد. أنحال جمبع في األسبوع في

 :بالسيد االتصال يمكدكم المعلومات من للمزيد
 لوندا. ني الدولية اللجفة هء.٢؛8أ0جة£ ا0180أ1

٢٤٤٢٣٩٣٣٨٢ هاتف:

 فريسة تاجيكيستان
باستمرار للعنف

 في الطبية لالحتياجات تقييم على الدولية اللجفة عملت أن بعد
 األسبوع فى المدينة هده مستشفيات على وزعت دوشامبيه،

 بسبب الجححلى عدد آلن وذلك للطوارى*؛ طبتة ومواد ين آدو التاضى
 اشتملت كبير. بشكل زاد المؤسسات هذه على الوافدين الحرب
 والحقن ير التخد ومواد الحيوية المضادات على خاصة الطبية المواد

مئات مداواة باإلمكان سيكون المواد هذه وبفضل الجراحة. وقفافيز
الجرحى.

 األسابيع فى حدثت التى القاتلة االعتدادات عن النظر وبصرف
 منطقة ولهي غرم، ي د٢و في خاصة عديدة مجابهات دارت الماضبة)

 السالح. ع لغزا بحملة الحكومة فيها تقوم

 مغذ فيها الدامية األهلية الحرب بسبب منقسمة تاجيكيستان ظلت
 بعض وظهرت مشاكلها. تسوية مني تتمكن لم لكفها يصف، و سفة

 ممثلى بين مؤخرا المفاوضات بدأب الذى قث الو فى اآلمل بوادر
 طهراق فى األخيرة ت المباحثا أن إال دوشامبين. حكومة و المعارضة

بالفشل. مثفيت





 لمسعاعدة برنامجا ١٩١٣ عام مطاع في الدولية اللجنة باشرت وقد
 األالف عشرات عاد وقد والجولم النازحين. السكان أجل من الهلوارىء

 اللجنة تركز البلد، جنوب في األصلية مجتمعاتهم إلى األشخاهى من
 ثم ومن جديد. من االستقرار على مساعدنهم على جهدها الدولية
 بيناً ما بطانية ٢٠ ٠ ا و األغذية من طرد ٤٠ ٠ . نحو عليهم وزعنب
٠١٩٩٤ يونيو(حزيران) و ابريل(سان) نهر

 بالسيدة: االتمال يمشكم المعلومات من للمزيد
 جفيف. ني الدولية اللجفة >5112^1(116 ح6٢ع6٢

٤١٢٢٧٣٠ ٢٣٠٧ هاتف:

بوروندي:
 إنساني سلوك أجل من إعلدن

 من وسياسيا نونياوقا ومدرسا وفنانا مثقفا عشرين نحو أصدر
 هؤالء كان ولمثل أ. ني إنسا سلوك أجل من بورونديا نأ اإعلد١ بوروندي
 للحد مجلية تقاليد إحياء على عملوا فقد الحرب، حتمية يرفضون

 يعبر مأثور بوروندى قول يلى وفيما الداخلية. النزاعات عنف من
 إالًى يقوده عبئإه من حلتن١آندت يريد من ة المذكور: |إلءالن لهجة عن

االعالن فى ورد وقد الً).11و)الً ٨01(لدا المجزرة()
 واشراهشين لألطفال نسمح أال أعلينا يقول: الرسالة لهذه تقسير

 ؛و تسلحهم أال يجب أبدا. العنيفة المجابهات في بالمقأركة
 أن شأنن من ذلل ألل العنبط، إلى يفضي قد عمن في~ نسخرهم
 استخدمت آخر ثورامأ قوال عقرون وهنالة االمةأ. بنمسئقبل يجازق

المحلية. التقاليد في المتأصلة اإلنسانية القيم إلبراز

(تموز)يوليو ٢٥ من انطالقا حملة

 الكوروندى بلغة إنسانى سلوك أجل من البوروندي اإلعلدن سيصدر
 بين ما الجمهور عش وسيعرض كتيباجيبى). شكل. (على والفرنسية

 الفيديو) ندوة منها: مختلفة تظاهرات ۶أثنا يوليو(تموز؛ ٣٠ و ٢٥
 على مستديرة بماندة إذاعية، زعالنات اغانى، عروض، مناقشات،
 تشارة قافلة أساببع عدة خلذل ؛سره الباة وستجوب التلفزيون.

موضوع عن مسرحية ،اخرى أمور ضمن تقدم، ،عديدة منظمات فيها





 للناجعة نظرا مضطربة ظروف في اإلعالمية األنشطة هذه تفظم
 بوروندي في الوضع على انعهاسات من *لها وما بروندا تحل التي

 مندوبة بيريسسل، إيديث السيدة رأى وفي ٠١٩٩٣ بمذابح المتأثر
 توعية الملح من أنه المقروع، ومتسقة بوجمبرد فى الدولية اللجفة
 اإلنسانية، بالقواعد المسلحة القوات وخاصة والسلطات السكان كافة

أخرى. آالم حدوث تنادي قصد القواعد هذه احترام وفرض

 بالسيدة: االتصال يمكتكم المعلومات من للمزيد
 بوجمبرة. في الدولية اللجفة £,1 ة3$؛-لة١١7ا

٠٠٢٥٧ ٢٢٣ ٢٨٠ هاس:

-
19,3٧60جال جه (3 1<31,\ -آلء1202 0ج0ج٧3< 5،؛^26٢ا33ه العفوان:
 ٤١٤٢٢٦التلكس: ,٧٣٤٨٢٨٠ )٠٢٢( الفاكس: ,٧٣٤٦٠٠١ )٠٢٢( الهاتف:

 ٧٣٠٢٤٧٠ ؟.هاتف:3ال1إللهجال- ا\0٢3ل،ل السيد مي:االخلد المسؤول
٧٣٠٢٣١٧ هاتف: اً<00إل 0اأ٢ةع0ة٢ السيد التفسيق: عن المسؤول





األحمر للصليب الدولية اللجفة
 اإلخبارية الدولية اللجنة نشرة

١٩٩٤ لوليو(تموز) ٢٧/٣٠ العدد

رواندا:
 إلممى حاجة فى قمخص ألشط خمسمائة

اليلد عرب جنوب في المساعدة
 وااكيبوياا 11 نفورو !اجيكو منحلقة في مؤخرا الحاجات تقييم بعد

 الناحية من بع سر بشيكل يتدوهر الوضع آن تبين أ غو نغو سيا 11 و
 جهود بذل من البد وأنه شخص ٥٠٠٠٠٠ لحوالى بالنسبة. اإلنسانية

 اللجنة ستعزز السبب ولهنا إنسانية. كارثة وقوع ى لتفاد جبارة
 من طن ٨٠ . . ستوزع إذ بالمنطقة، عملياتها القادمة آليام ا في الدولية
)تثإهر. عي األندية

 لكن الغذائية المساعدات تقديم على ها جهد الدولية اللجنة ستركز و
 الطبية بالمواد واإلمداد للشرب الصالح المام توفير على كذلك

الماوي. ۶ تبنا الالزمة والمعدات

 ا) غو نغو سيا أ منطقة فى شخص ٣٠ . . . لحو على اإلعانة ستوزع
. ١١ نفورو أجيكو من بالقرب ٣٥٠... و ااكيبوياا منطقة في ١٢٠٠٠٠و

اليوم في جوية رحالت أربع

يوم من اعتبارا ١١٣٠ سي- هيركوليس ١١ طراز من طائرة ستقوم
بوجمبرة بين اليوم قي رحالت بأري يوليو(تموزاً ٢٩ الجمعة

 شاحنة خمسين الدولية اللجنة وتملك غو. نغو وسيا (بوروندى)
 فريقها ستعزز و غو. نغو سيا من انطالقا اإلعانات كتوزبع تستخدم

 إلى فة باإلضا شخصا ٣٨ افراده عدد يصل حتى نغالف العامل
المهمة. لهذه عينوا سانقا ٣٨





الساعة في المام ض لتر ٤٥٠ ٠ ٠ ٠

 ينة مد في د احيا اربعة في الصنا اًلمئ^ل في نيوناًخصا نهندسون قاح .وبد من~رواذدا. بزأخر مناطق فى كذلك الدياً اللبببة تعمل
 الماد من بكمية السكان تزويد قصد اللدنمة باإلجرادات كيفالى
 هذا من وسيتسفيد الساعة. في لتر ٤٥٠ *٠* تبلغ للشرب الصالخ

 جريح ٢٠ . نحو فيه يعالج ثمني الدولية اللجنة مستشفى آيضعا الماد
 تأوي للدستقبال مراكز حمسة إلى باالضافة فيصل الملك مستقفى ه

آبائهم. عن منتسلين أهلغاال

األسرى من ١٨٢ تجسيد

 عدد يكون وبذلك .كيغالى فى آخر أسيرا ٦٥ الدولية اللجنة سجلت
باغ قد وريليما كيغالي من كل في الدولية اللجنة زارتهم النين األسرى

طفل ١ ٧٠ . هوية على التعرف

 مخيمات في آبائهم عن المنفصلين األطفال تسجيل عملية تواصل
 اليوم وحلى-هذا وزائير. وتنزانيا وأوغندا بورندي في إلذجئين
 التابعة ين المفقود عن البحث وكالة إلى طفل ؟٧٠ . هويات أرسلت

 جمعتها التى المعلومات كل تركز التى نيروبى فى الدولية للجنة
اإلنسانية. المنظمات

 بالسيد: االتصال يعشكم المعلومات من للمزيد
 جفيف. ني الدولين اللجفة اًا00إل الة٢جج06٢

٤١٢٢٧٣٠ ٢٣١٧ هاتف:

عدن في الكوليرا ظهور اليمن:
 خمسة أن عدن فى الدولية اللجنة أطبال جمعها التى المعلومات تفيد
 الناحم االجتفاف من يوليو(تموز) ٢٥ و ٢٣ بين ما ، فوا تو شخصا عشر

 مل ٨٠ نحو الجمهورية مستشفى إلى ونقل الشديد. اإلسهال عن
 الفحوص من وتبين الحاد. اإلسهال من يعانون المدينة سكان
 فتلم . 1القولير بدد مصابون المرضى من سديد أن الولى1 رية1االخس
 الحيوية ت بالمضادا يعالجون األن وهم ين. األخر المرضى عن عزلهم
الوريد. يق طر عن الماد (ليهم ويعاد





 بلد ۶ااأطبا منظمة د وأطبا الدولية اللجنة أطبال زار أخرى، جهة من
 على التعرف قصد المديفة ومستشفيات عيادات مختلف حدودا*
 مستشفى إلى ونقلها هناك تفوتي أن يحتمل التي الكوليرا حاالت

 .يغتشر لم ۶الوبا آن يبدو الراهن الوقت وفي الجمهورية.

 فى السيئة الصحية الظروف سوء بشدة الكوليرا داء ظهور يرتبط
 وبئن لحج من كل فى ٥الميا ضخ محطتا أصبحت طبعا عدن. مدينة
 تكفي الماء من كقية إنتاج نهما مكا يإ . جديد من جزئيا تعملدن ناصر
 المحظتين بين الرابطة ۶العنا آنابيب أن إال السكان، جمإل حاجات لسد

 في القمامة تكدس فإن هذا إلى باإلضافة متضررة. الزالت والمديفة
 عاملدن يعتبران المياه صرف شبكة في النفايات وازدحام الشوارع

 المنظمات باستطاعة وليس األمراض. ظهور على يساعدان
 واجب من ألن عدن، فى الصحية المنسأت إصللح وحدها اإلنسانية
 هذا فى الالزمة اإلجرابامته كافة تتخن أن اليمنية النسلطات

 المادحمصالح نقذ الدولية اللجنة تواصل ذلك ر انتة وفى الخصوص.
 شاحنات بواسطة فقرا األكثر واألحياد المستشفيات إلى للشرب

 اليوم. في ۶الما من لتر ٣٠٠٠٠٠ الشاحنات هذه تنقل صهاربج.
الكلور. مادة على الماء هذا يحتوي

 بالسيد: االتصال يمكنكم المعلومات من للمزيد
 جفيف. ني الدولية اللجفة آل.606-٤06 1ةأل٧0ة

٤١٢٢٧٣٠ ٢٣٠٢ هاتف:

سابقا: يوغوسالفياً
إلى ماسة حاجة فى تش بيهاً مدينة

اداقطبيةإمد

 مئات هناك الطبية. الناحية من بيهاتش مدينة فى خطر الوضع
 األدوية فيها قلت التى المستشفيات فى جالعلد ينتظوذن المرضى
 هذه جلب إلى فيها الدولية اللجنة توصلت مرة وآخر الطبية. والمواد

 ذلك، إلى باإلضافة يونيو(حزيران). ٢٩ يوم هي كانت اإلمدادات
حذا النور. على إجلدؤهم يجب خطرة بجروح مصابون مرضى هناك

 فلها لقوا ترخيص على للحصول محاوالتها الدولية اللجنة وتواصل
المنطقة. إلى بالدخول

 بالسيدة: االتصال يمكتكم المعلومات من للمزيد
 زغرب. ني الدولية اللجفة !آل.03 1<3111$611
٣٨٥٤١ ٦١٢٤٤٤١ هاتف:





النازحين مساعدة الشيلبين:
 المسلحة المعارضة بين مجابهات (حزيران)يونيو شهر خالل قامت

 جنوب (سولو) 11 جولو ا و يالنا) باز 11 فى الحكومية والقوات اإلسالمية
السكان من جزء تشرد عن كأسقرت (الغيلبين)، و مندنأ يرة جز عرب

الجزيرتين. هاتين في

 بمشاركة المنطقة في ابحاجات تقييم على الدولية اللجنة عملت وقد
 هى ووزعت القيلنينى. األحمر للصليب المحلية الفروع من فعالة

 اآلرز على اشثملت تهميلية غذائية إعانات مؤخرا الوطنيه والجمعية
 شخصا ١٢٠٠٠ من أكثر المساعدة هذه من استفاد ين. والسرد
.مؤقتا ين مشرد

 بالسيدة: االتصال يمكنكم المعلومات من للمزيد
 جفيف. ني الدولية اللجفة $!:€,11113 1ةست1ج

٤١٢٢٧٣٠٢٨٣٦ هاتف:

-
 19, ٨٧ج0حال ه6 ا3 ؟3<ا؛ -ه€1202 جه0ج٧3, /<\$1أ26ا:313>1 العفوان:
 ٤١٤٢٢٦ التلكس: ,٧٣٤٨٢٨٠ )٠٢٢( الفاكس: ,٧٣٤٦٠٠١ )٠٢٢( الهاتف:

 )٧٣٠٢٤٧٠( هاتف: ,1<3111-1ا6111( :|3>!1 الميد اإلعالمي: المسؤول
)٧٣٠٢٣١٧( هاتف: اً.00ثمد 6جع:ال0:ج العيد التفسيق: عن سؤول





األحمر للصليب الدولية اللجنة
 اإلخبارين الدولية اللجفة نشرة

١٩٩٤ اسطس(آب) ٣/٣١ اد

رواندا:
وطبية غذائية مساعدة

 المستشفيات إصالح
المام توزلع ومحطات

 إلى لجأوا كاليد مزاواندسنأالب المتا؟ يوم الحدودكل يعبر
 النن هي الالجئين عودة آن من وبالرغم تلذهم. إد للعودة ذانير
 ومى بدريحة. بصورة اًنيبم آبمفصى من البعد. اببدى عبى يغيد

بالفعل.

 ظروفا حاليا همبلد إلى العاندون الووانديون يجد اًن األولوية من إن
 وقد واألمنية. واشنية الطبنة الناحية ومن اتتقدية حيث من ألنقة
 ض ا؛ثيصيتذ_ إمديفلن وهباً ذازيغروروهباًحيري> من ند في

 واتيق في المستشفيات إصالح كذلك وسيبم رواندا. غرب شغال
 ٢اااًطباً أد حدود بال اطباء مئظمتا انشات اخرى. جهة من المديفتين.

الالجئون مفها يمر إلتي الطرق طوبي على مستوصفات العالم* من
حذ*لمة بذدكة مذ بد و*ال لالزما١ لعالج١اً لءوا اقاًثيمذ أو

 رواندا. داخل التفشي من ذاثير في بالالجئين تفتك التي األمراض

 يوليو(تموز) شهر نهاية في الدولية اللجنة وزعت هذا على عالوة
 منطقة إلى عادوا ذوانبي اه ا ا . نحو على األغذية من طغا ٥٠

روهيفجيري.



 الدجنة مساعدة سيتلقى لويب عما
رواندا في نازح نحومليون الدولين

 مليون بيب عددهم يتراوح الذين رواندا داخل للنازحين بالنسبة
 حجم في الزيادة الدولبة اللجفة تتائ التقديرات، حسب ومليونين

نحو بمتبقى الراهن الوقب وفي توزئها. ؛لننم اببنانية نةابمعد مناطق سختاً في غذاذة١ حثم. نالمممثئاًص امن* ٨۶٠.٠ ام
 نغوي. .نفورو(ئبإروقيثي.~جير اًلجغودرالغربي في ٢٨؛ ٠٠ وم روتار؛ ييوما> ^٤إموبيئ ابشماد بي ,شيس ؛٧٠٠٠٠٠ ان بمروا

 فلي ٤* .واا روسومو) (كيبونغو، الجري في ٦٠ . . ٠و سيانغوغو)
 سيكوذ ايقادمة إ؛بام وفي كبغالي. في ٤٠ . . .و (ريليما) الجنوب

 في الموزعة اآلغذية مذ استقاد كد اآلشخاص من مليون نصف
 عدن إجمالي سيكون وبذلك وحدهما. وكيبوي جيكونفورو منطقتي
 توزعها التي الغذائية المساعدة من المستفينين رواندا في النازحين

 الطائرة بواسطة يوم كل اآلغذية تنقل المليون. بزغ قد الدولية اللجنة
.ليذ١ من ٤الذائل اتئذاآلقاً اتجاه شاحذالذفي٣وبواستثة وسياحفوغو وثوما بوجمبرة ئطارات يجإه نيروبهاي من

المعتقلين حماية

 الجديدة الرواندية الحكومة معتقاللدى ٢١٧ حاليا الدولية اللجفة تزور
 تتصل آلسباب شخاهىاآل هزال. اعتقل وريليما. كيغالي ممن كل في

السياسي. بالوضع

بانيم٢ دون اطفال

 الالجفين لشؤون السامية المفوضية مع بالتعاون الدولية اللجفة وضعت

 هدأ مهدف المحاورة. ن١الزلد وفي روأندا ذحا.١ هبر .تعتتثاً
 تنظيم بغبة اقاربهم األخلفاناًو هاًال؟ آبا. طى اشور البرذامجاًلى

 تشمل أن ناًننا مي التى الضخمة العملية وهذه سملبائالت. جمع
 حتى تم ولد اآلود. طورت ني يزال _ال اآلطغال. من األالف عشرات

وذةذيا. وبوراوندي وزانير رواندا فلي آبا. بال طفل ١ ٨٠ . تسجيل بدم



 جراحي مستشفى
غوما ني

 ميدانيا مستشفى الدولية الدجنة أنشأت (تموز)يوليو شهر نهاية منذ
هجريح٠ . شو إلى العالج جراحي فريق فيد يقدم (زانير) غوما في

الحرب. بسبب

 في اآلغذية من طن ١ * * حوالي توزبع الدولية اللجفة تواصل كذلك
 الذتي العمل يكمي ما وهذا زانير؛ في الرواندبيب الالجئين عبى اليوم

هناك. تتواجد متنوعة إنسانية منظمات غوما منطقة في تنجزه

 الدولية اللجنة فريق
رواندا في العامل

 بينى من. أجسا موظبا ١ ؛٥ المجاورة والبلدان يعملحح؛اذدا

المكنان. نلغيناتمو مئات إلى باإلضافة وأستراليا، الشماتة

 بعصد: االتمال يمعكم معلومات من المزيد
 جديف. ني وليت م ملجفة ،ة.0تسأ-ه ،لآل٧01

،١٢٢ ٧٣٠٢٣٠٢هاذف:

-
19, ٨٧هالأل ٥، 1* 1<3,*ا -الء1202 0ة0،٧3. 5ءئى٢1مغوان:هللة
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االحمر للصليب الدولية اللجفة

 االخبارية الدولية العجفة نشرة

 ١٩٩٤ أغسطس(آب) ١٧/٣٣ العدد

 األسرى إلى زيارة الغربية: ٠المغرب/الصحرا
البوليسارو جبهة لدى المغاربة

اللحنة بن فريق سافر أغدسطس(اب) شهر من اآلود النصى خالل

 هلهمأ إلى األحمر الصليب نلرسا يرتحر لألسرى أمكن الزبارة وخالل
 التي الرسائل عدد وكان عديدة. سنوات منذ عنهم انفصلوا الذين

سيتولى الني المفربي األحمر الهالل إلى تتسلثم رسالة، *هاً * جمعت
أصحابها. إلى تبليغها

 فى المغاربة األسرى باقى إلى الزيارات تستاًنغب أن المنتظر ومن
 حيل تس االثغام ذلك في- وسيتم سبتمبر(أيلول)، شهر مبتصف

 أبدا. معهم تقابلت أن اندولسة لبجنة يسبق لم النين ببنآلخرا ىألسرا
 ٧٢ يونيو(حزيران) شهر بداية في زارت قد الدولية اللجنة كانتح

ير.آكد مديفة في المغربية السلطالن تعتقلهم صحراويا أسيرا

 بالسيد: االنهاد بعشكم سلومات من للمزيد
 جفيف. ني الدولية سجفة جآل.06ءالط- 1حأل٧02
،١٢٢٧٣٠ ٢٣٠٢ذف:1ا



:البوسذة-الهرسك
المعتقلين من األولى الدفعات سراح إطللق

بيهاتش مديفة في

(طنق تدخالتهم: نوعلى؛نر1يبتقر مثتني ١ ٥٠ ٠٠ دفى اساية تإنين بيبتثب حبيسا مدينة نى اليامنون الدويبة اللحبة مندوبو يواصل

 ١٥ يوم عبديك فيكريت قوات لدى معتقال ١٢٦ .سراح
 ذقلباً اي^ذلتالي وفي الدولية. البضة إشراف تحت ح)٢أغضبلس(

تعفقلهم كانت اآلنخاص امن ا٠ً ٢ عن اإلفراج كذلكنى ألمذوبين ضهود أبيبا صهإتش) بن الجنوبي ه الجز صللغبرضهبروبي وذبف
.البوسذة-الهرسك في الحكومية القوات

المستشفيات في طبية مساعدة العراق:
 !ربع على يزيد ما مغذ العراق على المغروض الدولى الحظر إن

 أجل ومن العراق. سكان على متزايد بشكل بارزة آثار له سفوات
 نجلمت الطبية، بالمعدات الحكومية المستشفيات إمداد تسهيل
 أدوية فيها وزعت عملية يوليو(تموز) شهر خالل الدولية اللجفة

 األحمز الميت هع بالتئاًون العملية تمت العراضة. اآلراخإى مجموع خ التحميض ومواد (؟*لجالبسببةدا؛شعة لوجراحة :ات
 إلى المساعدة لتقديم الفظاق واسع برنامج يفتهي وبذلك البريطاني.

ى - الماه. ومعالجة وتقويلم(نثتأم نقل,دم أدوات فيه ووزعت كاملة سفة البرامج نذا ۵ااترإفيين اببغبان

 بعيد: االتمال يشكم المعلومات من للمزيد
 جفيف. ني الدولية اللجفة ٠أل60-،1ال0 1ةأل٧0ة

٤١٢٢٧٣٠٢٣٠٢ هاتف:



الجبهة في القانون نشر أذربيجان:
 ندوات فى أذرسجانى وضابط جغدى ألف على يزيد ما شارك

 ٧٧ مني الدولية اللجنة نظمتها جييف اتفاقيات عن إعالمية
 واغدام وبيلقان فيزولي من كل في أغسطس(آب) ٨ إلى ليوآتموز)٠ب

 مندوب إليه نشد الذي الهدف وكان وتيرتير. وبردا وآغدابيدي
 المقاتلين توعية هو ذلك من بير، دى روبين السيد الدولية، اللجفة

 وفجرحى. (شرب واًسرى اشاًذيين باحترام

 كبير جانب عبى هى الدورات هذه أؤن بير: دى روبين السيد ويقول
 عن سمعوا أن تهم يسبق لم الميدان جنود معظم أني ذللن االهمية. من

 مسلدطا معد الدولية اللجفة مندوب حمل ايدا**. جفيف اتفاقيات
 ثكنة من يتنقل وصاًر ربيجانيةآللا بالينة فالما واً وكذاسنات عاكسنا

 أفراد إلى اإلنساني الدولي القانون أسس عن عروضا يفدم أخرى؛ إلى
في اتقانون لهذا الفتي التطبيق مسألة كذلك معهم ويناقش الجيش

 يجدون الذين الجنود من العديد *اهناك قائال: المندوب ويضيف
 التقليدية، عاداتهم في اإلنساني الدولي القانون لقواعد صدى

 كانت إذا ما مسألة على تكب انشغاالتهم بعض لكن عنها. فيحدثونا
 الجبهة*ا. من اآلخرى الجهة فى الجنود ابى أيضا نعطى الدروس هذه

 منفظم بشكل الدروس هذه يعطى أرمينها في زميله أن كذللب ويوضح
العليا. باغ قره في والقوانة اآلرمن الجفول إلى

 بالسدة: االتمال يعشكم المعلومات من للمزيد
 موسكو. ني مدوية ملجفة .٨س6-00ذه؛آل٩ال6 0ا6آل1>للة1

٧٠٩٥٢٤١٥١٦٠ هاتف:

-
 19, ٨٧،0هال ةه !3 ا-الء202 0،0ء٧3. 5١ءىس٢ا3س العفوان:
 ٤١٤٢٢٦ التلكس: ٠٧٣٤٨٢٨٠ )٠٢٢( كى:مفا ٠٧٣٤٦٠٠١ )٠٢٢( الهاتف:

 ٧٣٠٢٤٧٠ هاتف: لل.3ال1آل؛اال-٢5، ا\0ل،1 ميد اإلعلدمي: مسؤول
٧٣٠٢٣١٧ هاتف: اً.00,{ 8ال٢8،0ء٢ مسد متغبق: عن السؤول





األحمر للصليب الدولية اللجنة
 اإلخبارية الدولية اللجفة نشرة

١٩٩٤ أغسطس(آب) ١٠/٣٢ العدد

نديين الروا الالجفين تدفق خطر
جديد من زائير في

 لالجثين مكثفة هجرة بى يدجد ض والخوف الجوع يؤدي أن يحتمل
 في تدهورا زادت اآلمفية البلروف إن زائير. تجاه في الرواندييئ

 يدح الننر أعمال من الكثير يرتكب رواندا: من الفرحي الجنوب
 توصيل عملية صعوبة من يزيد مما المغبقة هذه في والنهب

 السكان مجموع واصبح الحبوب مزارع اتلفت اإلنسانية. المساعدالقا
يعتمدون نسمة، مليون نصف عددهم والبالمغ المفطمقة، في المتبقين  ت - ،ى الخارجية. ائية٢ال التنادات على كلط

 لهؤالء المزونة من جزءا تغطى أن اإلنسانية المنظمات بإمكان
 إلى فعآل األغذية من ناقية كمياة الدولغة اللجنة قدمت وقد انسكان.

 وستعزز جيكونفورو، محافظة جنوب تجمعوا شخص ٢٧* ٠ ا ا نحو
 تجمعوا آخرين شخص ٢٠٠٠٠٠ على توزعها إضافية يكميات ذلك

 على قادرة اإلنسانية المنظمات كانت وإذا نفسها. المحافظة شمال
 أمن تضمن ان باستطاعتها ليس فإنه .جزنأ الجوع مشكل تدارق
األشخاص. هؤالء

 وفى مكثفة. بصورة السكان تشرد لمنع جهد كل بذل من البد إنه
 من زائير نحو اًخرى هجرة استبعاد يمنن ال الحقيهن؛ الغية ألظروف

كيغو. بحيرة جنوب

 بعيد: االتصال يمشكم المعلومات من للمزيد
 جنيف. ني الدولية اللجفة ة.60ءالظ-ه ألا6٧02ً

٤١٢٢٧٣٠٢٣٠٢ هاتف:



:البوسنة-الهرسك
باستمرار الطوارى* تواجه الدولية اللجنة

البوسنة): (غرب نشبيها
بيسيفراد مديفة سقوط

 ستة دام حصار بعد أغسطس(آب) ٤ يوم بيسيفراد مدينة ,ستحلب
 محتلف مع اتصال على الدوليغ النجفة ظلت المعركة وأثغا. أيام.

 زودت وقد المعارك. آثار المدنيين تجنيب على للعمل السنطات
 وفور السرعة. وجه على الجراحية والمعدات باألدوية المستشفيات

 من خطرة إصابات مصابين يحاجر ٧٠ بإجالء قامت المعارك انتهام
 زارت اليوم هدا وحتى .المستشنيات أقرب إلى بيسيفراد مديفة
 في ١٠٠٠ أصل من وعسكريا مدنيا معتقال ٣٩٠ الدولية اللحنة

 جميع بزيارة تصريح على للحصول بمساع قامت كما المجموع.
 حكومة قوات بين القانم الفزاع نتيجة المعتقلدن األخريب األشخاص

 بيهاتش. منطقة في ابديك فيكريت وقوات البوسنة

 الدولية اللجنة نظمت فقد الوضع، بهذا المرتبطة الصعوبانا ورغم
 بيهاتش تجاه في برية قوافل األخيرة األسابح في دورية بصونة
 في مذدوباًيهاالعاملين من ستة استطاع ثم ومن اًوساكالل وفيليكا
 شخس ٣٠ . . تفذي التي الجماعية النطابخ تموين مواصلة المنطقة

اليوم. في

 مديفة فى للخطر معرضة أقليات
الشوثية) (البوسنة بيليغا

 جديد من يوليو(تموز) شهر منتصف مغذ الدولية اللجنة واجهت
 أبليات فيها تتعرخن التي بيليغا منطبة في العرقي التطبير هرة نبا

 الفسا. مفهم شخص ٣٠ . نحو طترد ققد الوحشية. لألعمال مدنية
 بعد الجبهة خط عبر توزلة تجاه في منازلهم من والشيوخ ^األطفال

ممتلكاتهم. جمبع من ستلبوا آن

 اللجنة تتمكن لم مراكز في معتقلين شخص مانة على يزيد ما وهغاك
 سلطات لدى يدةعد يمسنع قامت وقد هذا بعد. زيارتها من الدولية
 اللتزاماتها. طبقا المدنيين السكان احترام على لحملها وباليه، بيليغا
صاغية. آذانا بعد اإلنسانية رسالتها تلق لم ولألسف لكن)



بعد عنهم يفرج لم سجنا.

 الفزاع بسبب المعتقلين جمد حول التفاوض الدولية اللجنة تواصل
 البوسنة) صرب ولدى البوسذة-الهرسك في الحكومية السلطات لدى

 تحت ١٩٩٤ يونيو(حزيران؛ ٨ في المبرم االتفاق أحكام بموجب وذلك
 المتحدة اللجحلدونية.واآلمم نظمتها والتي األطراف بين التي~تمت المديد؛ االجتماعات وريم .البوم) هذا وحتي المبلدة. رعايدمم

 رهن خلل لذلك ونتيجة بوعودها؛ اآلطرآف تف لم سراييفو) في
 ٠١٩٩٢ صيف مغذ منهم البعض شخمى، ١ ا * ا نحو االعتقال

 هع يعملون محلي موظف ٩* * ونحو أجنبيا مندوبا ١٦* حوالي هناك
 على توزعة ومكتب إقليمية وبعثة بعثة ثلدثين فى الدولة اللجنة

 من اإلنساني العمل هذا ويعد سابقا. يوغوسالفيا أراضى مجموع
حالنا. إنجازها الدولية اللجنة على يجب التي اتهامة اآلعمال بين

االتصال: يمكنكم (لمعلومات من للمزيد
 ٣٨١ ١١ ٧٦١ ٠٦٣ هاتف: بلغراد. في الدولين اللجفة ء.0٢10جآل ٨سةه سد؛٨ب

 ٣٨٥٤١ ٦١٢٤٤٤ هاتف: زغرب. ني الدولية اللجفة ,1،، ءءءاسء 5 بب
٤١٢٢٧٣٠ ٢٨٣٩ هاتف: جنيف. ني الدولية اللجنة .۶ة؛٢٢ج ه3ةذهال٢ بب

 ١٩٨٠ اتفاقية بشأن الخيرات فريق
يبداً االسلحة بشأن المتحدة لألمم

جنيف الثالثة جلسته

 الواجب التعديالت بصياغة المكلفون الحكوميون الخبرا. استهل
 تقليدية اًسلحة بشأن ١٩٨* لعايم المتحدة االمم اتنافية على إدخانها
 يوم*؛ جنيفر في ؛سبو.عبي ستدوم التى الثالثة. جلستهم بعينة

 القيود من المزبد فرض أو لألفراد المضادة األرضية امغايم حظر
 لتنفيذ آليات ووضع بالعمى تصيب التى األسلحة حظر ومسألة علينا

االتفاقية.

مؤخرا) اعتمد برلماني لقرار واستجابة العام الرأي ضغط وبفعل
 قد تكون وبذلك لألشخاص؛ الئصادة األرضية ءلى~اةغاًم شامل حظر برض الفراح مثساذدتبا٠ءاًن آغسطس(آدي) يوفن السويد أعينت*
 من والعديد األحمر للصليب الدولية واللجنة المكسيك إلى انضمت
 صندوق الالجئين) لنزون اتسامية (المغوضبة المتحدة اؤمم وبماالت

الحكومية. غير سئمذظمات وغدد اإلنسانية) للشؤون المتحدة األمم األمحه؛للمغولة))داذر؛



 من كاملة مجموعة اقتراح إلى الثالث اجتماعهم .اًثنا ٠الخبرا ويقصد
 عقده المزمع ١٩٨* اتفاقية مراجعة مؤتبر على تعرض التعديالت

٠١٠٩٩٥ الثاني) ممرضون في رابع اجتماع عقد الجانز من انه غير ٠١٩٩٥ مذتصباًا فى

 الحالية الجلسة إلى الدولية اللجنة رفعت الجبرا.، نريق من ويطلب
 اللدذر اًسلحة ،;ا األرضية) األلغام غير أخرى أناتة عن تقريراً

 .البحوية وادغام الصفير النيار ذات واألسلحة بالبمى تصيب التي
 مؤتمر فيفا ينظر قد التى التنفيذ آليات أيضا التقرير شتل

المراجعة.

 بالعبد: االتصال يمكنكم المعلومات من للمزيد
 جفيف. ني الدولين اللجفة ،7001 ۶آ3006٢

 ل0ة3006 00٢3-؟؛51طءج0ل00 بالتيدة: او ٤١٢٢٧٣٠٢٣٢٦ هاتف:
٧٣٠٢٣١٩ هاتف: جفيف. ني الدولية (للجفة

-
 19, ٨٧6006 ه6 ا3 ء 11-1202 060673, 5\71أ261ا30>1 العفوان:
 ٤١٤٢٢٦ التلكس: ,٧٣٤٨٢٨٠ )٠٢٢( التلكس: ٠٧٣٤٦٠٠١ )٠٢٢( صاتف:

 )٧٣٠٢٤٧٠ ( هاتف: .1ا3آل-لال601( 1٢31ه معيد اإلعالمي: المسؤول
)٧٣٠٢٣١٧( هاتف: .7ه0ذ ة0٢ع606٢ العيد التفسيق: عن المسؤول



االحمر للصليب الدولية اللجنة
 االخبارية الدولية اللجنة نشرة

١٩٩٤ أغسطس(آب) ٢٤/٣٤ العدد.

:بيهاتش البوسذة-الهرسكثمجيب
فى المعارك من يغرون المدنيين آالف

وسا كلدد فيليكا
 على أغسطدس(آب) ٢١ فى البوسنة حكومة قوات ۶استياد اًسنر
 هجرة عن عبديك، فيكريت لقوات معقل آخر كادوسا، فيليكا مدينة
 األمم لحماية الخاضعة المنطقة عبر اسمال نحو المدنيين آالف

 نقطة في محاصرين شجمبى وخمسمئة االف ثلدثة وهناك المتحدة.
 ~آخرين١ اه . * من أكثر أن كما كارلوفاتش). (جنوب بتورانج الحدود

 ١٠٠٠٠ لجأ وفوجنيك) كلددوسا فيليكا بين الطريق على موزعون
 باتنوقا. بلدة في مزرعة إلى مؤقتا منهم

 من فلتين قا الدوبية اللجنة غسطس(آب)أرسلت اً ٢ ١ يوم ح صبا ومغن
 ١ه٠٠٠باألغذية( محملة شاحنات ثمان تضمان ،المنطقة إلى اإلغاثة

 ومعدات ت والبطانيأ والطب الجراحة )ومواد۶غذائيةللطوارى حصة
 للشرب. الصالح الماه وتوزبع معالجة

 من ١٤٠ نحو نقل اًغسطس(آب) ٢١ فى دارت التى المعارك وخادل
 وكازين كلددوسا وفيليكا فوجنيك تستشفيان إلى الحرب جرح

 ج^يحاالذين بالخمسين المكتظ فوجفيك مستشفى وفي وبيهاتش.
 خيام، أربع يضم مؤقتا ملحقا الدولية اللجنة وضعت عليه، وفدوا

 فيما والزرقات، الحيوية والمضادات اللدزمة بالضمادات وجادت
 للشرب. الصالح بالمال اإلمداد على لها تابع صحى مهندس أشرف

 المعدات خزان الدولية اللجنة من ممرضة كمثلت كلددوسا فيليكا وفى
المعارك. انتهاه فور الجرحى استقبال ونظمت العاجلة الطنية



 النازحين آالف إمداد على الدولية اللجنة تعمل وباتنوقا تورانج وفى
 الطريق على تتنقل لها تابعة ممرضة وهناك للشرب. الصالح بالماًد

 األولية. اإلسعافات لهم تقدم وفوجنيك) كالدوسا -فيليكا بين الرابط

 ٧٤ سراح إطالق على الدولية اللجنة فت اًشر كالدوسا فيليكا وفي
 عبديك. فكريت قوات لدى معتقلين كانوا مقاتال ١٢وه مدنيا

 النين المقاتلين بزيارة الدولية مندوبواللجنة طالب ذلك إلى باإلضافة
 اللجنة تواصل اخرى جهة ومن البوسنة. حكومة قوات تحتجزهم

 رهن يزالون ما شخص ١٠٠٠ نحو حماية بيهاتش فى الدولية
الحكومية. القوات االعتقادلذى

 بالسدة: االتمال سكفكم المعلومات من للمزيد
 زغرب. ني الدولية اللجفة .1^103 لل3اال5،11

٣٨٥٤١٦١٢٤٤٤ هاتف:

يغادرون النازحين من اآلالف عشرات
نفورو جيكو منطقة

 مندوبو الحظ األمنية، المنطقة من الفرنسية !لقوات انسحاب بعد
 الواقعة المنطقة فى النازحين من اآلالف عشرات أن الدولية ا-للجذة
 حين فى اتزانيرية) الحدود من بالقرب احتشدوا نفورو جيكو شمال

 قد توا كا ين الن النازحين على -اللحظة هذه في تؤثر لم الهجرة اًن
 شخص. ٢٥٠ ٠٠٠ عددهم واببالغ نفورو) جذوبمديذة-جيكو استقروا

 بنحو األشخاص هؤالء األخيرة األسابيع الدولية اللجنة أمدت وقد
الشهر. في األغذية من طن ٢ا*ا

 ١٥٠( كيجيمى مستشفى إمداد على الدولية اللجنة عملت كذلك
 بأألدوية نفورو، جيمو من كيلومترات ٦ بعد على الواقع سريرا))
 الموظفون ويقوم حراري. بمولد وجهزته واألغذية الطبية والمواد

 . جيد بعمل المؤسسة هذه في العاملون المحليون

 فى الدولية اللجفة تبحث بالمرضى) المستشفى هذا الكتظاظ ونظرا
 إذ القلق، على يبعث الذي الطبى الوضع لمواجهة اإلمكانيات جميع
 المرضى إلى األسبقية وتغطى آخر. مستشنى فتح فى مغال تفكر

 الجهاز قى الحاد و!اللتهاب ين يد تمشد والزحار لئالرإآ1ب المتابين
 التخيمات. فى الشانعة األخرى واألمراض السحايا والتهاب التنفسى

المنطقة. هذه في مستوصفات سبع إلى عم الد الدولية اللجنة وتقدم



 فى الموظفين عدد تعزيز
الغربية الجنوبية المنطقة

 الجنوبية المنطقة فى العاملة فرقها عززت قد الدولية اللجفة كانت
 الطبى البرنامج -هذا تنفيذ أجل ومن الماضية. األسابح خالل الغربية
 (أطباؤ أشخاص عبرة المذكورة المنطقة إلى سيوفد الجديد،

 ابدولية اللجنة أغلقت حيث >غوما فى اآلن حتى عملوا وممرضون)،
 أقامته الذي لها التاح الميداني المستشنفى أغسطس(آب) ٢* يوم

 هناك تعتل آخرى إضانية منظمات وستتولى .الرياضى المركز داحل
 . غوما في المرضى إليه يحتاج الذال الذي العالج تقديم

 الدولية اللجنة بعثة رئيسة غرومباخ، جوهانا السيدة وأوضحت
 كبير عدد تواجد إلى نطرا بقولها:)ا رواندا، شرق شمال فى الفرعية

 غوما، منطقة في الالجئين إلى المساعدة تقدم التي المنظمات من
 البلداا. هذا داحل السكان على اجهودها الدولية اللجنة ستركز

 تقديم إلى فصاعدا اآلن من استعداد على أنحن قائلة: وأضافت
اا. زائير من عودتهم عند د الجى ٣٥* ا ا ا إلى المساعدة

 باليد: االتصال يمشكم المعلومات من للمزيد
 جفيف. ني الدولية اللجفة ل.00ا( 8ال٢ةع0ة٢

٤١٢٢٧٢٠٢٣١٧ هاتف:



رواندا

مصور أنقذه نييشا الطفل

 أشهر، أربعة منذ أبويه فقد العمر. من صنوات أربع نييشا يبلغ
 يموت الطفل هذا كاد الماضي اإلثنين يوم احد. به يهتم يعد ولم

 النازحين تنقل التي اليولم في شاحنة آخر ركوب حاول عندما
 بزانير. الالجئين نفمخيما تجاه فى الثانىا) اروزيزى جسر عبر
 نييشا الطفل ع فضا الشاحنة نحو شخص مانة حوالى هرع

 أن الحخد شاد لقن األشخاص. من الكثير وداسه الحقد وسط
 اخذ النور وعلى الخطر. الوضع هذا من إخراجه استطاع مصورا
 إلى الصفير الطفل هناك وجد الدولية للجنة تابع مندوب

 حياته. فاًنقذت بوكافو، مستشفى

* - **اً البريطانية التلفزيون قناة الحدث هذا صورت
 ناتمتلوا البريطانيين ين المشاهد مئات المدور هذه ورأى

 إلى تبرعاتهم عن لإلعلدن فورا هاتفيا المذكورة بالقناة
. ألحمر ا الصليب

 من آلالشا١ عشرات شأن شاًنه والديه عن نييشا الطفل انفصل
 ومنظمات الدولية اللجنة سجلت وقد يين.الرواند األطفال
 شملهم يجمع كي منهم اه ا . على يزيد ما أخرى إنسانية

بعانالتهم.

-
19, ٨760ال6 ٥، ا3 1202 060673, 5١7أ؛26٢ل30ه العنوان:
 ٤١٤٢٢٦ اسس: ,٧٣٤٨٢٨٠ )٠٢٢( الفاكس: ,٧٣٤٦٠٠١ )٠٢٢( الهاتف:

 ٧٣٠٢٤٧٠ هاتف: .۶3ال1ال-6تمدآل السيد اإلعالمي: السؤول
٧٣٠٢٣١٧ هاتف: .7007 8ال٢ع606٢ السيد التنسيق: عن السؤول



االحمر للصليب الدولية اللجنة
 اإلخبارية الدولية اللجنة نشرة

١٩٩٤ أغسطس(آب) ٣١/٣٥ العدد

 اإلنسانى للقانون الدولى المعهد
إيطاليا) ريمو، (سان

 يطالب األحمر للصليب الدولية اللجنة رئيس
النزاعات اثار من للحد المزيد لبين
 الدولى للمعهد عشرة التسعة المستديرة المائدة افتتاح أثناء

 كورتيلين السيد وجه (إيطاليا)، ريمو سان فى اإلنسانى للقانون
 طوق إيجاد أجل من حماسيا نداء الدولية التجنة رئيس سوماروغآ،

النزاعات. آثار من للحد أفضل

الحركة به تعوم أن٠ياًدب الذى البام الدور غاسوبارو نيساير ۴واً
 كما هذاملمجال. فى وننها. األحمر والهالل اتمر للصليب الدولية
 تنجهها التى النداءات إلى العناية من صريد تولى ن٢ الدول ناشد

 مؤخرا، ورواندا والبوسنة الصومال يخص وفيما اإلنسانية. المنظمات
 مفصلة معلومات الدولى المجتمع إلى قدمت قد الدولية اللجنة كانت

 قائال: سوماروغا السيد- وذكير .انبلد هذا فى المأساوى الوضع عن
 لكون أسنه عن وأعرب تاريخيةاا. إنذار صرخات لى بالنسبة (اكانت
 وقانون اإلنسانى القانون انتهاكات لمطع فية كا تدابير تتخن ال الدول
اإلنسان. حقوق

 الدولية اللجنة مهمة من جزء اإلعالم

 تؤديه أن يمكن الذى الدور عن مطوال الدولة اللجنة رئيس وتحدث
 اإلعالم اإن1 بثوله: وصرح الفزاعزت. آثار منع في اإلعالم وسائل

 يكون آن كذلك ينبغي اتهام أو تعميم وال نبالغة دون الموضوعي
.)ا الدولية كاللجنة مؤسسة بها تضطلع التي الوقاية نهمة من جزءا



 األوضاع على المجلعة الستون الدولية اللجنة بعثات بإمكان وهكذا،
 عناصر إيجاد اجل من به موثوقا مصدرا تكون ان اطللع احسن

 اإلعالم. وسائل عبر النزاعات آثار من الوقاية في المساهمة
 غالبا المجابهاهف أماكن إلى الموفدين الصحافيين أن يؤسف-له ومما

 السيد وختم الضارية. المنافسة بسبب شديد لضغط يخضعون ما
 عليهم الصعب من يجعل ما هو هذا ان موضحا قوله سوماروغا

اإلنسانية. اآلزمات عن ومتثزنة كاملة صورة إعطال

 : بالسيد االتصال يمكتكم المعلومات من للمزيد
 ريمو. سان الدولية. اللجفة .1<3اأ1-1ل6(الل ؛40٢،;ع1

٠٠٣٩١٨٤٦٦٨٠٠٠ ألت:

رواندا:
يعودون النازحين االف

البذور لتلقي هم قرا إلى
 إلى عاندين تدريجيا رواندا شمال في مخيماتهم النازحون يغادر
 تنفيذ في الدولية اللجنة بدأت وقد البذراً عملية في للبد. قراهم
 بذور من طن ١ ٨٠ . على سيشتمل الزراعية للتساعدة واسع برنامخ
 شهر خالل ستوزع معول ٥٨٠٠ ٠ إلى باإلضافة وابغاصوليا، الذرة

 أسرة. ١٣٦٠.. تحو على سبتمبر(أيلول)

 هذا وفى البلد. شمال أفصى فى األسبوع هذا اآلولى البذور وزعت
 كلجفة تابع زراعى مهفدس وهو إيغلين، يورغ السيد يوضح الخصوص

 خالل األرض الفالحون يزرع لم المنطقة هذه في قائال: الدولية،
 إيغلين: السيد ويضيف . الحرب بسبب القاضية الثالث السنوات

 المتمعط كان قإذا األولى، األمذر سفنتاً األخيرة األيام هذه (افي
 جيدا، الثانى) األول)-يذاير(كاذون يسميرلكانون د لفترة الزذاعى

 أما . بسرعة الذاتى ٥ .اكتفا يستعيد أن البلد من الجز. سيمكن-لهذا
 موسم نهاية قرتب مع أن حيث يختلف. فالوضع الشرقية المنطقة في

 نهاية إلى يونيوتجحزيران من (الممتد حاليا الكبير الخصال
 المنطقة وفى المؤن. بعض ادخار السكان استطاع أغسطس/آب؛

أخرى. منظمات البذور توزع اًن يتونع األمنية



 األغذية من طن ١٥٠٠* البذور: برنامج حصيلة

 البذور تذر أن بد فال مواتية، المناخية الظروف كانت إذا ما حالة فى
 الحبوب من كمية الذرة بذور من كيلوغرامان ينتج ثمارها: التوزعة

 من كيلوغرامان ينتج ،للغاصوليا وبالنسبة كليوغراما. ٣* إلى تصل
 من ين المستفيد بإمكان ثم ومن كيلوغراما. ٣* و ٢ ا بين ما البذور

 من طن ١٥٠٠٠ جنى الدولية اللجفة تنفذه الذى الزراعى البرنامج
 ٠١٩٩٥ الثاني) يناير(كانون شط نهاية في األغذية

 ببعاألسا في حقولهر زرع أثنا؛ الفالحون سيواجه أخرى جهة من
 ودى ص: بسبب كيغالي ت مستناً إلى فيوم في جرحى ثالثن أو حريمأ؛ اآلن. نقدحتى ائغام.وقد موخبر رهيبا خطرا المضلة

 فى الدولية للجنة بعتا طبى وهومنسق ،لوغيليوزيك فىيير الدكتور
اا. الحذر -علىسن التا حث يجب **أنه كيغالي

 بالسيد: االتمال سكتكم المعلومات من للمزيد
 ٢٥٤٢٧٢٤ ا ٠٨ هاتف: نيروبي. ني للدولية اللجفة ،1ال٢ع ع£1ذ0

 جفيف. ني الدولية اللجفة ٠ل00ز 8ال٢جج0أج والعيد:
٤١٢٢ ٧٣٠ ٢٢١٧ هاتف:

أسيرا ١٠٩٧ الدولين اللجنة سجلت

 اآلن حتى رواندا في مهمتها إطار في الدولية اللجنة سجلتإ
 مندوبوها أجرى كيفالى. فى الجديدة الحكونة لدى أسيرا ١٠٩٧

 فى فيها يوجدون التى المراكن فى األسرى ۶هؤال هع مقابالت
 في األسوى إلى زيارات حاليا وتقم وكيغالي. وريليما كيبونغو
 في المركزي السجن إلى األسرى بعض نقل وقد .بوناري.

 اكتجون فى عاجلة مساعدة الدولية اللجنة وقدمت العاصتة.
 وتنوي البطانيات. على خصوصا اشتملت مندوبوها زارها التي

 حسب الرواندية االعتقال مراكز ايى .بانتظام زياراتها مواصلة
 مندوبوها سيقابق اتذين أألسرى جميح وسجن ييرهاً. متأ

 أربعة في رواندا إلى ستوقد بهذه.المهمة ولالصطإذع معهم.
التقبلة. األيام في مبدويين



جفيف

 حظر على المتفاوضين تحث الدولية اللجنة
تصيب التي واألسلحة اآلرضية األلغام .. ؛سى ~ م

 جنيف في المتلدة لألبم اجتماعا الدولية اللجفة من ممثلون حضر
 في اختتم االحتمالمهني .هذا وأثغام ية. انتنليد ألسلحة آ حول ١٠٩٨٠ األمرالمتغدلعام اتفاقياً عبى إبثالبإ الواحى سبديالت لوضع

 جذ وضع المتغاوضبق من الدولية اللجنة طلبت أغسطس(آب)، ١ ٩
 أن د وا 1*ام عن وأعربت بألشخاص. المصادة الرضية اوفام آلفة

 متثلو وجه ذلك إلى باإلصافة . اآلسلحة ٥هذ مثل التام الحظر يشمل
 تصيب التى الالزر اسلحة انتشار تهديد ضد تحذيرا الدولية اللجفة

 حربية. كوسيلة العمى حفلو قريبا تم إذا اللهم بالعمى،

 لويز السيدة أعلنت المفاوضات، بن الثالثة الجلسة هذه ختام وفي
 قلقها ا عن الدولية، اللجنة فى قانونية مستشارة وهى بيك، دوسوالد

 بسيط شرط بشأن ق إلى-اتنأ حتي الجبرال بريق توصل عدم إزاء
 وإبطال الذاتي اإلتالف بأجهزة ا؟بضية األلغام بتزويد يقضي

 من والجرحى القتلى عدد من تقلل أن شأنها من التى المنعول،
 وأعربت اا. الجنود انسحاب بعد األسلجة بهذه المصابين المدنيين
 الكبير اللتاًييد ارتياحها عن أخرى جهة من بيك دوسوالد السيدة

 ثالث جانب من حربية كوسيلة العس حظر مسألة به حطيت الذى
والجنوب. الشمال من سياسيا هامة دولة عسرة

الدولية اللجنة موقف

 شامل حظر لغرض البعيد المدى علي جهد بذل الدو.لية بلجنة تلتزم
 اًجى ضد ذيس٠المد لوقا-ية اًئغعالة الوسيلة هى هذه ذوا^مز فى وترى .بالعس تصيب البي واألسلحة لألفعخاص المضادة اوعام على

 األسلحة. هذه التي-تسببها والدائمة القاسية

 ١٩٩٥ فى سيعقد الذى المراجعة مؤتمر أن الدولية اللجنة بر تقد وفى
التاتية: النتائج عن يسفر ان تمأنه من



األحمر للصليب الدولية اللجنة

 االخبارية الدولية اللجنة نشرة

١٩٤٩ (أيلول)سبتمبر ٧/٣٦ العدد

رواندا:
 طفل االف عشرة اليوم حتى سجل

نهم با ا عن مفصولين

 ئهمآبا عن مفصولين طفل ١٠٠٠٠ تحو هوية تسجيل اليوم حتي تم
 وبوروندى. وتنزانيا نيربزا الالجنين مخيمات وقى رواندا فى

 .بالغة اًهمية~ األطفال هؤالء تسجيل مسألة آبدولية اللجنة ونولى
 التابعة ين المعقود عن البحث وكالة من مالى، ألفريدو السيد ح ويصر
 وسيشفلنا األولى؛ مرحلته فى هو آلملف أهذا قائال: الدولية للجنة

.اا بالتأكيد عديدة سنوات

فعال تعاون

 األطفال جمبع تسجيل على ها وحد قادرة ليست الدولية اللجنة إن
 ومع ودينية انسانية منظمات مع تتعاون لذلك ملفاتهم. وتتح

 على ويشرف آبانهم. عن المفصولين األطفال مراكز عل المسؤولين
 اللجنة من مندوبا عشر احد الهويات تسجيل عملية تنسيق
 وضع للمعطيات، مركزي بنك في المطومات هذه إدخال ويتم الدولية.

 كيفالى بآلمبطقة: الدولية اللجنة مكاتب جميع تصرف تحت
 (اًوغذدا)وغوهآ وكبالى (رواندا) وبوتارى وجيكونفورو وروهينجيرى

ويساعد (بوروندى)- ةبوجميرو (تنزانيا) ونغارا (زاكير) فو وبوكا
 من تتلقاها التى الطلبات على الرد على الدولية اللجنة المذكور البنك
 اآلباد من ماقة نحو اتصل وبالنعل أبنائهم. عن الباحثين اآلباد

 على العثور على بينهم من عشرة ت عد فسا المكاتب .بمختلف
اليوم. حتى اطفالهم



 اآلن حتي تجهل العائالت أن ويبد بقوله: مالي يدو ألغر السيد ويشير
 أخرى إنسانية ومنظمات الدولية اللجنة لهم تقدمها التي الخدمة هذه

 األمم وصندوق الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السآمية كالمنوضية
 والهالل األحمر الصليب لجمعيات الدولى واالتحاد للطغولة المتحدة
 األطفال. هؤالء جمبع بمصير تعنى التي الطفل إنقاذ وصندوق األحمر

 المحلية باللغة برامج تبث عديدة إذاعية محطات اآلن بدأت وقد
ألهمية.اا ا من كبير جانب على مبادرة وهذه العمل. بهذا للتعريف

رسالة آالف خمسة

 الصليب رسائل بع توز مصلحة كذلك توسعت ذاته الوقت وفى
 البداية فى الماضية. اآلساببع خالل رسالة ٥٠٠٠ نحو وزع إذ األحمر،

 قعة الوا الالجئيل مخيمات بين فقط الرسائل هذه تبادل باإلمكان كان
 وبلدان المخيمات ٥هذ وبين وبوروندي) وتنزانيا (زانير رواندا جارج

 منذ أصبح بحيث إ.يجابى تحئور حصل فقد اآلن أما أخرى. أجنبية
 رواندا، داخل آلحمرحتىا الصليب رسائل توزيع باالمكان أيام بضعة
 يقين على المرسل كان إذا كيفالى إلى الموجهة الرسائل تقبل بحيث

٢اتاصمة في موجود إليه |لمرشل آن من

أسير ٢٠٠٠ من كثر

 لألسر مراكز في الدولية اللجنة سجلتهم أسير أللغي كذلك أمكن
ذويهم. إلى نسائل تحرير برواندا

 :باليد االتصال يمشكم ,لمعلومات من للمزيد
 نيروبي. ني الدولية اللجفة ال؟11ء٢

 ل.00< 8ال٢ةع0ة٢ والسد ٢٥٤٢ ٧١٦٣٣٩ هاتف:
٤١٢٢٧٣٢٣١٧ هاتف: جنيف. ني الدولية اللجنة

تاجيكيستان:
 الحرب أثناء جنيف قيات تنا با التعريف

 األسابح خلدبى تاجيكيستان في ما نوعا األمنية ع األوضا تدهورت
 أفغانستان بين الحدود على المسلحة المجابهات تواصلت الماضية.

 فى وكذلك الروسية الحدود وقوات المعارضة بين وتاجيكيستان
 وأماتم الحكومية. والقوات التاجيكية المعارضة قوات بين البلد شرق
 فئات تعريف اجل من جهودها الدولية اللجنة تكثف الوضع هذا

جنيف. اتفاقيات بقواعد المعنية الجمهور



 البلد) غرب (شمال خودجنت في رسميا تم سبتمبر(اًيلول) أول فني
 بعنوان: اإلنسانى الدولى القانون عن للصور معرخى تدشين

 الدولية اللجنة عن ندوة قبل ذى من ونظمت تسل.*ا نية إلنسا |اا
 موظفا ٦٧ صإ حضر عسطس(آب) أ ٢٦ يوم اإلنساني الدولي وانقانون

 العرض أقيم الوزارات.. مختلف ومن التاجنكي األحمر الهادل من
 غسحلس(آب) آ شهر خلدل أيضا دونامبيه العاصمة فى المذكور
 قوات من الضباط كبار بحضور فيها أخريان ندوتان ونظمت الماضى

 مع الحدود بحراسة حاليا المكلفة المستقلة الدول بمجموعة
افغانستان.

 من للمساعدة برامجها تنفيذ الدولية اللجنة تواصل أخرى جهة بمن
 تافيلدارا من كل فى الماضى األسبوع عت وز وقد النازحين. أجل

 ٦* * و األغذية من طردا ١١٧ النزاع؛ منطقة من القريبة وكااليخوم،
 ٤ا ا بينهم من شخص ٧* ا نحو اإلعانة هذه من استفاد بطانية.

 اللجنة مندوبو زود ذلك إلى فة األخيرة.وباإلضا المعارك بسبب مشرد
 فى كان طبية بمعدات نبخون كنر فى اإلقليمى المستشنى الدولية

.إليها الحاجة أمس

 بالديدة: االتصال يمكتكم المدلومات من للمزيد
 جنيف. ني الدولية اللجنة $.1113006 ة6٢ع6٢

٤١٢٢٧٣٠٢٣٠٧ هاتف:

األردن:
 بقة السا يوغوسالفيا إلى المتوجهة السالم حفظ ت فوا

 اإلنساني الدولي القانون عد فوا على تطلع

 عرض في سبتمبر(أيلول) ٥ يوم باألردن الدولية اللجنة بعثة شاركت
 فى سيعملون ين الن نيين األرد الجنود من مجموعة حضرته موجز

 وقذ السابقة. يوغوسالفيا في السالم حفظ قوات ضمن المستقبل
 وعمل اإلنساني الدولي القانون عن نبذة العرض الممندوبوزخلدل قدم

 نية (ألرد آلمسلحة القوات نظمت الخصوص هذا وفى الدولية. اللجنة
 الثانى) نون (كا ير ينا منذ شهر كل قة زر فى العسكرية يمية األكاد و

 جنود من عدد منها ة واحد كل فى شارك ط التدوا من عة مجمو ١٩٩٤
 ي. جند ٦٠ ٠ و ٣* ٠ بين يتراوح السالم حفظ

 الدولية اللجنة بعثة رئيس ساسولى، ماركو السيد تعليق يلى وفيما
 يد بالتحد السابقة يوغوسالفيا *افى األنشطة: هذه على األردن فى

 الدولي للقانون منتظمة كاتنها ا السالم حفظ قوات ستشاهد
النزاغ. أطراف قبل من اإلنساني



 في تطبقها وأن القانون هذا قواعد على تطاع أن الزما كان ثم من
 وإذ حتى مهمبها، إنجاز ۶اًثنا القوة استخدام إلى اضطرت إذا نا حالة

 فى ها ينا أجر التى العنلية ت المبباحثا وتعكس إنسانية. مهمة كانت
 السللم حفظ بذ فوا بين المتبادل هم التفا تعزيز إلى الحاجة قة زر

 النزاع.! مناطق في العاملة اإلنسانية والمنظمات

 يين ملد بعة أر يتجاوز ال األردن سكان عدد أن إلى هنا اإلشارة وتجدر
 قوات فى المشاركة البلدان اكبر خامس فهو ذلك ويع تقريبا، نسمة
العاللم. ربوع في المنتشرة ة المتحد لألمم التابعة السللم حفظ

 : باليد االتصال يمكنكم ت اسلوما من للمزيد
5255011 11X0عمان. ني الدولية اللجفة \،1؛ 
٩٦٢٦٦٨٨٦٤٥ هاتف:

-
 19, ٨ةالل]ة\ ةه ا3 م2اةذ 01-1-1202 0ح0ح٧3ا 5أل؛ا\2ة٢ا3)لت1 العفوان:
 ٤١٤٢٢٦ التلكس: ,٧٣٤٨٢٨٠ )٠٢٢( الفاكس: ,٧٣٤٦٠٠١ )٠٢٢( الهاتف:

 ٧٣٠٢٤٧٠ هاتف: .۶3ةال-!ال0تمد؛ ؛ة0٢3هل العيد االعالمي: الممؤود
٧٣٠٢٣١٧ هاتف: اً.00إل الة٢ةج0ة٢ الميد التنيق: عن الممؤود



 الدولية اللجفة أنباء

١٩٩٤ /أيلول/سمبر٣٧ العدد

 السابقة يوغالفيا في الفزاع

مضى وقت أي من أكثر الحماية الى بحاجة الضحايا

 وحماية ماعدة ستلزم انه 1 الدولية اللجنة لعمليات الماعد المدير ، غرومرايدر بول ابد يرى

 عاجل نداء في غرومرايدر ابد ويوضح . ا مقبلة طويلة لفترة السابقة يوغاليا في الفزاعات ضحايا

 تقريبا سويري فرنك ميون ٤٩ الى بحاجة انغا 1 : قائال ابرعة ابلدان الى أيلول/سبتمبر ٩ في وجهه

 للجفة األناني العمل دعم مواصلة على ويحثها ٥١٩٩٤ عام نهاية حتى االنانية أنشطتا لتفين

الحرب. تمزقها التي المعلقة هذه في الدولية

 *ع اليزال فأنه ١٩٩٤ عام بداية مغذ عموما تحن قد والهرمك البوسة في االناني الوضع كان واذا
 الى الالجئين عودة احتمال بخموص األولى الغفانات فيه بدأت الذي الوتت وفي للغاية. حاما ذلك

 أبدا يكف لم الذي القتال ويدفع يقل. أن من بدال ملموس يثكل االقليات تهجير يزداد ديارهم،

 ) بيهاك منطقة من مؤخرا تقريبا شخص ٢٥٠٠٠ نزح ( الغزوح الى المدنيين آالف

 على منعجا الدولي المجتمع اسمام اليزال يوغاليا في الحرب اندالع على سوات عدة مغي وبعد

 الدوية للجنة العاجلة االنانية العمليات دعم يقل أن نتمور أن السب فمن وبايالي الفزاع. هذا

األحمر. للعيب

 اللجفة على فيتعين ،المايقة يوغالفيا في ابغاء باعادة اآلن متن نهتم أن بمكان األهمية من كان وان

 االستجابة عن نعجز أن المقبول غير من انه الى المتبرعين انتباه تلفت أن األحمر للعيب الدوية

. السويل انعدام ببب العاجلة االنانية للمشاكل

االتعال يرجى المعلومات ض مزيد عدى للحمرل

٤١٢٢٧٣٠٢٣٨٩: هاتف . بجيف الدوية اللجفة ني آلدرس بلين بايدة



رواندا

شيء كل قبل الماء

 الماء مجال في أنشطتها بتكبف ،١٩٩٤ سان/أبريل نهر مغذ األحر، للميب الدولية اللجفة قامت

ة وماعد األمراض انتثار ولتفادي للثرب المالح بالماء المعوزين الكان تزويد أجل من واالمحاح

 وهر ، ايبين ايف اليد ووضح ابلد. أنحاء كل في مهندسين تعة حايا ويعمل . الثفاء على ابلد

 الماء شركة مع وثيق يثكل نتعاون انغا ٠: قائال جبف في الدوية باللجفة االمحاح مجال في مهغدس

 األجل*- طويلة آثار لجهودنا يكون أن نضمن لكي الوطغية والكهرباء

خطيرا كيغالي ي الوضع الوال

 سيلغي قول حد على حاما اليزال ولكفه ملموس يثكل تحن قد كيغالي في الماء توفير أن في الشك

 الماء محطة في الماء انتاج تجاوز وقد األحر. للعيب الدوية اللجفة في واالمحاح الماء مهندسة لوت،

 بالطاقة التزود في األساسية المشكلة وتتمثل الماعة. في مكعبا مترا ٩٧٠ كيمياغارا في تييةالر

 اكتشاف من البد انه غير الديزل وقود من لتر ٣ ٠ . . ٠ اآلن حتى الدوية اللجفة ووفرت . والوقود

 موكونغوا في الرتيية الطاقة ومحطة كيغالي بين الخطوط ترميم وبانتطار المطلوبة. الكميات لزفير حلول

 تقرم كما كيغالي. في الماء توفير استمرار لغمان يوميا الوقود من لز ٦ ٠ . ٠ الى حاجة هناك ستكون

 ، عيادات ، متثفيات ( مختلفة أماكن عثرة على يوميا الماء من مكعبا مزا ٦ . بتوزيع الدوية اللجنة

 . شاحفات بماعدة رواندا عاصمة في ) أيتام دور

انتاجها ماء محطات تع استأنفت

الدوية اللجنة ماعدة بفضل كيغالي العاصمة غير مدن ثماني في انتاجها الماء محطات استأنفت

 وكابغاي وغيكونغررو يكيبرو وسيانغوغو وروهنجيري جيني : هي المدن وهذه . األحر للعيب

 شركة لموظفي الالزم الدعم وقدموا االستطالعات الدوية اللجفة مهندسو .وأجرى وبوتاري وغيتاراما

 من طنا ١٢و األلمبرم سلفات من طغا ١٥٠ التاربخ هذا حني ماوزع مجموع وباغ والكهرباء. الماء

 الكبرى االنجازات وس طاقة. ومولدات ووقود غيار قطع الى باالضافة الكلى طغاس٦٢و الكلورين

 وحدة اصحت وبالتالي وغيني روهفجيري بين الكهربائية االسالك ترميم تحقيقها تم الني األخرى

التمليحات بمدى بعد جديد ض عملها واستانفت بالكهرباء تزود غيني قرب غيهيرا في اياه معالجة
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 في المجاورة المخيمات من الالجئين لعودة األهمية غاية في ذلك ويعبر آب/أغطس. نهر وسهل

المخيمات ي الماء توفير

 وعلى رواندا. في مخيمات لخمة الالزم الماء األزمة مدى على األحمر للعيب الدوية اللجفة وفرت

 في للشرب المالح الماء الى كبيرة حاجة هفالذ التزال المخيمات معظم في الوضع اسفرار من الرغم

 االمحاح مجال في مهندسين حمسة حايا المخيمات هذه في ويعمل غيكانفورو. جفوب الواقعة المخيمات

 هذه كل في مراحيض بغاء الضروري من وكان شخص. ٦ ٥ ٠ . ٠ ل الماء من مناسبة كمية بأمين

 . األمراض تفثي بغادي المخيمات

الجون في الوضع

 اللجفة اكتبتها ايي الخبرة أن في والشك أيضا. الجون في الماء توفير شبكات استطالع حايا يجري

 على مهندسيها متاعد الثمانيات بداية منذ للجون المتظمة زيارتها من األحمر للعيب الدوية

 سجين ٢٠٠٠ من أكثر الدوية اللجفة وسجلت القريب. المتقبل في فيها الماء ني نغص أي معالجة

 بوتاري، ريميال، كيبونغر، : ايلد أنحاء مختلف ني متنثرة سجون سبعة في الماضيين االسوعين خالل

 روهنجيري. ، شرطة) ومراكز كيغالي(سجون غيتاراما،

 جيف االمحاح، مجال ي الدوية اللجة مهندس ، ايين بايف االتمال يرجى المعلومات من للمزيد

٤١٢٢٧٣٠٢٣٥٢ هاتف:
٢٥٤٢٧٢٤٠٠٨: هاتف نايروبى. في الدوية اللجة ،كونئى وريكاردو

 األحمر للعيب الدوية باللجفة الصحافة قم من رواندا عن جديد كيب على الحمول يمكنكم

٤١٢٢٧٣٠٢٣١٧هاتف

3



للعمى المجبة األملحة

العمى تبب في المتمثل الجديد الفتال اسلوب حظر الضروري من

 في الفئال ساحة لعمىفي1 تبب التي الليزر أملحة اسخدام احتمال على واضحة دالئل اآلن لديتا

 التي اليدوية الليزر أسلحة من نوعين بالفعل غربي جبش اختبر وقد - سوات نس الى سنين غفرن

 في الخبارها ليزر بندقية ألف على مايزيد تليم وتم . الألعداء جيرش لعمية استخدامها يمكن

 :ا األحمرقاتلة للصبب الدولية للجنة القانونية المنثارة لويزدوزوالدبك، الجدة ومرحت الميدان.

 لن نادرة فرصة يمثل األسلحة عن ١٩٨٠ لعام المتحدة االمم اتفاقية لغديل ١٩٩٥ عام مؤتمر ان

 فرات قبل األملحة هذه مثل متع ولمنع الحرب أساليب من اسلوب بانه العمى تبيب لوصف يكرر

 عام اكزبر األودا نثرين ١٣ الى أيلوداستمبر ٢منه الفترة في المؤتمر هذا وسيعقد األوازا.

فيجذيف.١٩٩ه

 عن ١٩٨٠ لعام المتحدة األمم اتفاقية يقيح والريد األحمر للصليب الدوية اللجفة واقترحت

 عن اآلن حتى بلدا ١ ٣ وعبر القتال. في كأسلوب العمى تبيب االتفاقية هذه تحظر بحيث األملحة

 وترمي ابادرات. هذه دعم على األخرى الدول بقوة الدوية اللجفة وتحث .االقراحات لهذه تأيده

 بروتوكرل في ترد العمى تبيب لحظر قاعدة وضع الى الويدية والحكومة الدوية اللجفة اقزاحات

 استخدام مألة على الجهتان وتركز األسلحة. عن ١٩٨٠ لعام المتحدة األمم باتفاقية يلحق جديد

 المصممة األسلحة وتحويل وانتاج تطوير دون أيضا القاعدة هذه تحول أن وعلى للعمى المجبة األملحة

العمى. لتبيب

االصابات من المائة ني نرن

 نبة الى الماضي القرن خالل المانة في٠ه، نبة من متمرا ارتفاعا المبين في الجراح عدد مجل

 استخدام زيادة الى بعيد حد الى الزيادة هذه وترجع فييتغام. حرب خالل المانة في ٩و ٥ مابين تزاوج

 شكل البزر استخدم اذا بانه التقديرات وتفيد صغيرة. أجزاء شكل في تتاثر التي المتفجرة األملحة

 العين في الخطيرة االصابات تمثل فقد القتال أسايب من نائعا اسلوبا يعبح بحيث العمى لتبيب متعمد

 الكامل العمى من سيعانون الضحايا كل أن كما . الجروح كل مجموع من المائة هفي٠و٢ه مابين

والدائم.
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ارهابية أداة

 ولما :الضيفة النفوس يد في تفع فقد األسلحة هذه تكاثرت اذا ا :قائلة بك دوزفالد ايدة تحذر

 مسبة فهي ذخيرة والتغتضي وخيفة الحجم مغيرة كبرذوهي طاقة الشهي الليزر أملحة كانت

 أي واليترك مرتا اليمدر الليزر أن ذلك على زد االجرام. ومنظمات واالرهابيين الثوار حركات لدى

 واستفحال الخطيرة االماحة هذه انتشار ننتظر اال بجب الدوية:ا- اللجنة خبرا، ويقول قذاتغي. أثر

 والسيما خلت سنة ٨ . قبل المامة الغازات ضحايا رؤية لدى الجمهور وغضب محدمة ان :المثكلة

 ١٩٢٥ عام بروتوكول اعتماد الى أدى الغوسجين غاز ببب بمرهم فقدوا الذين الجفول منظر أمام

 البتتظر بحيث ابثرية ضمير اآلن الدوية اللجنة وتناشد القتال. في الكيمياوية األسلحة استخدام لحظر

 .هذا القتال اسلوب حظر على العمل في الثروع قبل بالعمى والمدنيين الجنود آالف يعاب أن

 .األحر للميب الدوية للجفة القانونية ايثارة بك، أوزفالد لويز بايدة االتمال يرجى المعلومات ض مزيد على للحمرل
 : هاتف ،يجيف األحر للميب الدوب باللجفة الالح نزع خبير ، مرس بيتر وباليد ٤١٢٢٧٣٠٢٦٦٤: مانف

٤١٢٢٧٣٠٢٥١٩

 ٠٠٠١٩١٨ عام الفاز ا بعنوان للعمى اببة األملحة عن كبب على حاليا الحمول يمكنكم

 : هاتف األحر. للملبب الدوية باللجفة المحانة تم من ، 1 التينات في الليزر

٤١٢٢٧٣٠٢٩٠٧





االحمر للصليب الدولية اللجنة

اإلخبارية الدولية اللجنة نشرة
١٩٩٤ سبتمبر(أيلول) ٢١/٣٨ العدد

 االحمر للصليب الدولية اللجنة
هايتي في للعمل ومستعدة متواجدة

 في الدولية القوات بتدخل يسمح قرارا اآلمن مجلس اعتمد أن مغذ
 كافة على الحاجات األحمر للصليب الدولية اللجثة قيثمت هايتي

 .البلد في فورا للعمل خطة ووضعت المسفويات

 طبيب بيفهم من سبعة ليصبح هايتي في العاملين المفدوبين عدد زاد
ما العريق هذا حدد المحلي األحتر الصلت مع وبالتعاون وممرضة. تدر. ذرذة-فتيالقد٢الطئة لحاجال١ تمي

 الهياكل المكانيات شامل تقييم تم الماضية األسابيع غضون وفي
 على البلدللتعرف أنحإ. وباقلي أوبراص** *ابور العاصية في افتية
 استخدام الحتمال وفحسيبا الطوارى.. حالة أثنا. اآليوائية طافتها

 قمؤسسات عبى الالزمه آلتنات وزعت األحممر النتوب شارة
 اللجفة أصدرت اخرى جهة ومن إليها. حاجة في ستكون التي الطبية

 هن غية 1دن إعالنات فيحاًيتي األحمر الصليساً مع بالشاون لوة٠الدو
 بث وتم أالضطراب. فترا*ج في. األحمر. ينديه.الصليل الدي الدور.
ب ، االذاغات-المحد. أمواج اال;الئت; هده

بالفعل بعثت قد الدولية اللجفة كانت أبريل(ذيسان) شهر وخالل
نطوير أو مواصفة عدوهاً تقترح لتسكرية١ السغتاًت ورى بمذكرة

: ٠٠ ،٠٠ ٠ ٠- ع .،أ٠ا.1؟٠ا. ارم... .*ال-ال٠.1

 بسيدة: االتمال يشكم لمعلومات من للمزيد
٤١٢٢٧٣٠٢٨٢٦جغيف.هاتف: ني الدولية سجفة .ء. هس؟1ة



األرضية امفام وكابوس يورنغ كمبوديا:
 أيقضته األمامية بيته حديقة في مأتما ا يورنغ امأهيا كان بينما

 *ايورمع** يقيم مستنجدا. يصرخ إبنه صوت فسع مفاجئة فوقعة
 ابه في يورمع ستارع التايلذديإ. الحدود نرن الكمبودنة موندود** راباناك11 بمقاطعه الضية األبفإم فيناً بنير منطبة فى وأسرته

 ماشية يرعيان إبناه كان حيث فقط) متر ماتتي بعد عدى ابصوت
 نصيبه من قر انعمر من سفة وستين البالعهبنمسا يورنغ نال اآلسرة.

 األكبر اسة وقتل المرخى بسبب زوجته توفبت المبرح: األلم من
 آل يكاد واآلن سنوآت. ثالث طرف في األرضية نسبب.بغام وزجته
 اثنتي العمر من البالغ شورن** *ايورنغ إبنه كان يشاهده. ما يصدق
 مضان لغم شظايا مزقت آن بعد الطريي على مستلقيا سفة عشرة

 *ايورنغ الثاني، إبغه هرع الذي الوقت في اليسرى ساقه لألشخاص
 عي (قجدة يطدب بشللالطتكل_ ءكازتيه-وهوالمشاب عز شان**
 ذراعيه. في الهبخبط الطفل بوراع حمل المجاورة. العسكرية الثكنة

انيمنى. برجد آخر شا وطاً ائزآنه اسرتجاع وقفاًتحاوال وعندما

 فساًنتحرم نقسي، طى االصماد هن طجزا !صبحت *إذا

 بالخيزران المبني منزله عتبة علب جالسا كان بشهرين الحادث وبعد
 االعتماد عن عاجزا اصبحت إذا ا فبال: ميبة، حبول على والمطل

 ساًق آلثديد.آلبترت بقخئي و!~شعر إعالتهم. طى. درى1ع !هد لم .تطيون وحقدتى أبوتي أرى اًذ اريد ال أنا ذغساًىكساًذتحر. يملى
 إبغه ساق وبترت تقريبا. الفخذ منتصف حد على اليمس .*يورنغ**
 ثالثة خالل الجرح التئام وبعد بقليل. يعلوذلك مستوى على إليسرى

 نغ يور ا* على وسيكون اصطناعيتين، ساقين لهما سيتوضع أشهر
 فترد خالل مرؤ وعشرين خميسا الجديدة ساقه يبدل أن شورن**
 مركنا أقامت اًذولياً التجنة أن االسرة هذه حظ حسن ومن حباًقه.
 وثالثين بثالثة البعيدة باتامبانع مديفة في التعويضية األطراف لصفع

السعادة منتهى في يعيش ال شورن** *ايورخ آن إال فقط. كيلومترا
عن تماما ويقول:ة**أحختا الهرسب. طى قدرته يعدملحتروضا٠ا

.**مبتورة ساقي ألن الفاس باقي



 مربع متر ٥٠ . مسلحة ني لغم ستمئة

 المتناثرة آلرصية١ اًأللذام بسب كذلك, إستنأو |رتمعت يذين البم ياوداء البالر ببعبب فقط موندول تانألف ر؛ ا هدقاولعة لئثصرر
 في باأللفام انمغمورة المناطق أكبر هي المنطقة ٥هذ أن وبعتقد .فيها
 ٩٠ . حوالي انتشال على مؤخرا األلفآم إزالة فرق عملت وقد البلد.
 الجرحى بين. ومن مربع. متر ٥٠ . مساحتها لتجاوز ال منطقة في لغم

 ذذاالًاً ذذولية١ ت غاًيادة في تعويضية أطراف لهم النيندضعت
 منهم لكن الرجال، من نعظمهم المنطقة، هذه إلى ينتمزن جربح مانتي
 العشرين. دون أطفال وستة امراة عشرة خمس

 تودي نها بإ شخصا تصيب عندما األلغام أن كذلك االعتقاد ويسود
 في اآلرضية امفام عدد إن ويقال آخربن. اثنين آو شخص بحياة

 هذذ تنتشر نسمة. ماديين تسعة البالغ سكانها عدد يفوق كمبوديا
. البلد مساحة نصف من أكثر ئعطي بالسكان آهلة نشق في األلثام

 بمعيد: االتمال سكعكم معلومات من للمزيد
 بيعه. نفوم ني الدولية صفة بعثة رليس ال.٢5 8٠إءء1

٨٥٥٢٣٢٦١٢٦ هاتف:

بوروندى
اإلنساني التلوك قواعد لفشر إعلدن

 البورونديين المثقفين من فريق وضع الدولية إللجفة من بإيعاز
 حفي الداخلي*. العنف في,حالة السلوك.اإلنساني أجل من *إعلدنا

 االفة شارك إذ البلد، أنحاء جميع في بالغ. باهتمام االعالن هذا
 حامية نناقشات إلى مرة بل مي اًبصت اجتماغتات قي األشخأص

 على تذاع الحملة هذه أجل من أغنية تأليف تم وبالمناسبة حدا.
 بيرضغن إيديث اتسيدة وتشير -بانتظام. الوطإنية االذاعة أمواج

 من قوته يستمد االعادن **هذا أن المشروغ تنسيق على المشرفة
 فإن ذلك من وبالرغم البساطة.** منتهي في هو الذي نصه روعة

 طور في هي البكرة *اهذه فتقول: تتوهم، إذولية اللجنة مندوبة
ثلدثة**~. أو سنتين بعد إال ثمارها تعطي أن يمكن وال النمو



المسرح بواسطة الرسالة تبليغ

 خالل من الرسالة وستبلع القادمة االشهر خالل الحملة ستتعزز
 أكتوبر(تشرين تهايثن من واعتبارا بالنعل. ترديدها بدأ قد مسرحية

 تسمح اًن شريطة البلد أنحام تجوب المسرحية الغرقة ستبداً االوز)
 أتروي بقولها: بيرتجسقيل السيدة وتوضح يذلك. االمنية الظروف

 إرشاداهذ الحكما. أحد فيقدم بالعنف، مهددة قرية قصة المسرحية
اتباعه.** الواجب السلوك عن سكانها إلى

االنسانية- البادرة -فقدان

 في بالبلد رمت التي العنف موجة أن الدولية إللجنة مندوبة ترى
 إلى حاصة -سببهايرجع ١٩٩٣ اآلود) أكتوبر(تشرين في الناجعة
 في ليس الدولية ابلجفة تالحظه ما وهذا االنسانية**. البادرة *افقدان

 المؤكد من لكن آخرى. عديدة حاالت في ايضا بل فقط بوروندي
 التقليدية القيم عبر اإلنساني بالسلوك الفاس توعية يمكر اًنم

 نفسه الدرب على الدولية اللجنة وستسير مثال. المأثورة بماالقوال
 نشو أجل من القادمة السنوات في ستقيمها التي التدوات أثغاء

 هذا في المتخصصون مندوبوها وسيركن االشاني. الدولي القانون
 الناس. عامة لدى ومفهومه واضحة رسالة تبليغ على الميدان

 سجون فى عديدة بأنشطة الدولية اللجفة تضطاع آخر مستوى وعلى
لئوسدسن. تنبعها التي ية االعتياد نير اًوعا حسب سجين ٤٠٠ طى يذيد مندوبوهاآلباذتظاهالًإ يزور حاًث بوروندي

 بالسيد: االتصال سكفكم المعلومات من للمزيد
 جفيف. ني الدوب سجفة ٠ه£1ه ة36٢؛5١ع7عا 1*6116 0360^1

٤١٢٢ ٢١٥١ هاتف:

-
 19, ٨٧60ال6 ه6 ا8 ۶3,*ذ €11-1202 ه606٧3ا 5١٧ئذ6٢ا30ه العفوان:
 ٤١٤٢٢٦ التلكس: ٠٨٢٨٠٧٣٤ )٠٢٢( الفاكس: (٧٣٤٦٠٠١ )٠٢٢( صاتف:
 ٧٣٠٢٤٧٠ هاتف: ٠1<3اأ1-1ا60(ا مة0٢س سد اإلعالمي: سؤول
٧٣٠٢٣١٧ هاتف: ال00< 0ال٢ع606٢ سد التفعبد: عن سؤول



األحمر للصليب الدولية اللجفة

 اإلخبارية الدولية اللجفة نشرة

١٩٩٤ األول) أكتوبر(تشرين ١٢/٤١ العدد

المعتقلين كافة بزيارة اإلذن هايتي:

 السلطات لدى الدولية اللجفة بها قامت ومتكررة طويلة محاوالت بعد
 الموجودة االعتقال مراكز جمبع بزيارة إذن على حصلت يتىها فى
 عادة. تتبعها التي الطريقة غسب البلد في

 لدى محتجز اه . من أكثر زيارة تمت اآلود) أكتوبر(تشرين ٦ ومغن
 السجن ومنها العتقال، مراكز من العديد فى الهايتية السلطات

 تقديم الدولية اللجفة قررت وقد آبور-أو-يراذساا. في الوطني

 القوات تعتقلهم النين اآل.شخاهن زيارات تتابع أخرى جهة من
 بانتظام علم على الدولية اللجنة وتبقى هذا األمريكية. المسلحة

تجري. التي باالعتقاالت

 نقل تواصل المحلى األحمر للصليب التابعة اإلسعاف شبكة زالت وال
المستشعيات. إلى الجرحى

بيفهم من اًشخاهى ثمانية من مؤلفة بعثه هايتي في الدولية وللجنة
، وممرضة ئببطب

 بالسيدة: االتصال يمشكم المعلومات من للمزيد
 جفيف. ني الدولين اللجفة ؛-لء.8ةئ، ۶جهة1ة

٤١٢٢٧٣٠٢٨٣٦ هاتف:





-الهرسك:البوسفة
سراييفو نحو الجوي الجسر تعزيز

 ولفترة األول) ين(تشرأكتوبر ١ ٣ من اعتبارا الدولية اللجفة ستنظم
 تستخدم وسراييغو زغرب بعز يومية رحلدت تقريبا، شهرين تدوم
 الطائرة هذه ستنقل أل: 76اا طراز من ضخمة نقل طائرة فيها

 الجبهة 1خطو جانبى كاد طى لمدون١المتو ٠الضعذا اًو والمسنون منءاآلطغالح شخص ٥٤٠ . . نحو إلى األغذية من طن ١٥٠ . توالي.

سراييفو. مديفة داخل

 أطفال من ٤٤٠ . . سيتلقى الدولية للجنة التائ الجوى الجسر وبفضل
 الشبال موسم طوال ابغهار مغتصف الفي خفيفة أكلة ابمدارس

 مدارس فى طإغل ١١٠٠٠و حكومية مدرسة ٤٣ فى طفل ٣٣٠.. (أى
 معظمهم آخر، شخص ١٠٠٠٠ سيحصل نفسها إلغتذة وخلدل٠الصرب)

 يعد يوم. كل ساخنة غذائية وجبة على الضعنا اًو المتقاعدين من
 عشر اثنى فى المحلية األحمر الصليب فروع متطوعو الوجبات ٥هذ

 ثمسةالمطابخ٠و )مستفيد ٧٠ . (.الحكومية المناطق فى بطبخاجماعيا
 مستفيد).٣٠٠٠(الصربية المناطق في أخرى

 بالتعاون األلمانى األحمر الصليب كليا ويديره المشروع هذا يمول
الدولية. اللجفة يع الوثيق

 بالسيدة: االتصال يمكتكم المعلومات من للمزيد
 سراييفو. ني الدولية اللجفة $!ا3 ل006$

٣٨٧٧١ ٦٥٢٤٠٧ هاتف:

 بآبائهم األطفال الجنود كافة شمل جمع موزامبيق:

 البالغ األطفال الجنود كافة شمل جدع الماضية الثلدثة األشهر خادل
 صفوف بي يقاتلون األطفال هؤالء كان آبائهم؛ هع ٨٥٠ هددهم
 النزاع أثقا. الموزامبيقية) الوطنية المقاومة (حركة ا موينا ار منظمة

 اللجنة بعثة رئيس يوف**، **دومينيك الدبيل ويوكد موزامبيق. في
 بين الرانع التفسيق بفضل يمكن ما بأسرع ذلك تم قائال: الدولية

.**المعفية االنسانية المفطمات





 األطفال نقلت التى هى للهجرة العالمية المنظمة كانت البداية فى
 األبغال ذلك في فتة: مع مراكز إلى العسكريغ الموانع من الذكر االدفي
 األمم وصندوق البوزامبيقي األحمر والصليب الدولية اللجنة كانت*

 شملهم لم اآلمريكيذقحاول لطذالا١ااإذقاذ ومنظمة للطفولة ابمتحدة
 انفسانية الناحة من األطفان إدماج إعادة عملية وستتم ياًبانهم.

ومنظمات للطفولة المتحدة األمم صندوق إشراف تحت واالجتماعية
اخرى.

 األبيغال من ٣٥٠* هناك األطفال الجنود عن النظر وبغض
اثناء آيانهم عيرعنبدور يم انفصلوا النبن ابصبا؟ الموزامبيعي  الدولية;ان الدينة وطئ آبايم؛ عش بيثم من ثلثان خشر *وبد* الري.

 ~وهو>١٩٩٤ الجاري ذزااً^ذعام هع االخرى الت٩الح لمعظم حل يوجد

 معينة فترة األطفال بعض وسيبقى موزامبيق. من انسحابها موعد
 أصال جاؤوا متنطقة اي من يتذكر ال معظمهم االستقبال: مراكز بي

 حياتهم. من األولى السنوات- خالل عائالتهم عن افترقوا ألنهم
متواجدة ستظل عديدة حكومية غير منظمات بهم العناية وستتوش





 ت للدنتخابل يستعد األحمر الصليب

 ١٩٩٤ اآلود) أكتوبر(تشرين ٢٨و٢٧ فى االنتخابات ستعبئى.
 فرق ستتواجد الذى المحلى األحمر الصليب موزامبيق فى

 الرئيسية اآلنتخاب مكآتب فى له التابعة األولية اإلسعافات
 بنوبة .يصابون قد ين الن الناخبين إلي المساعدة تقديم قصد
 إلى األحمر الصليب سيقدم القكني وبهذا االنتظار. أثفا.

 جنوبا من كل فى ٥نظيرا قدمها التى الخدمة تلك بحواطنيه
 التصويت تكاتب وأمام الماضي.. الوببع خلدل وملدوي أفريقيا
 الهام الدور تشرح كراسات الموزامبيقيون المسعقون سيوزع

 السيد ويوضح السلم. وقت في. األحمر الصليب يؤديه الذي
 قائلد: مابوتو، فى الدولية )للجنة بعثة رئيس ف**،بو أدوتينيك

 الموزامبيقية الوطنبه الجمعية إلى ابدعم الدولبة اللحنة (اتقدم
اإلداري- عم اك وسائل أساسا تصرفها تحت وتضع

مستشفى تدشين

 الدولية اللجنة سلمت واحد، آن فى وحار بسيط حفل واثنا.
 إلى صوفاال) (مقاطعة غاميغغااا٠ااإ في اإلقليمي المستشفى
 بفضل تم قد المؤسسة هذه إصللح وكان المحلية. السلطات
 وبذا األوروبي، االتحاد بوإ تقدم التي المالية المساعدة
 آخرى جهة متى مريضإ. اربعين باستقبال المذكور المستفشى

.نحا.البلد نجموعم في منتشرة العإظام لتقويم مراكز اربعة إلى مساعدتها اكولقثديحاً تواصلحصئصة

 ؛بالليل لالتماا يمكتكم المعلومات من للمزيد
 مابوتو. ني الدولين اللجفة ،0)1101 اأا)6 811؛؛

٢٥٨١٤٩٠١٥٢ هاتف:

-
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ابي

 اآلحمر للصليب الدولية اللحنة

 االخبارية الدولية اللجفة نشرة

١٩٩٤ اآلود) !كتوبر(تشرين ١٩/٤٢ العدد

طاجيكيستان:
الغزاع مفطقة في إعانات

 بين سبتمبر(أيلول) شهر في دارت التي العفيفة المعارك أسفرت
 المزيد عن جديد من المغارضة وقوات الطاجيكية الحكومية القوات

 في الواقعة االستراتيجية تافيلدارا منطقة وكانت والدمار. األالم من
 لعجفة تاى فريق .تمكن وقد المجابهات؛ لهذه مسرحا البامير جبال

 األود). أكتوبر(تشرين ٦ يوم اآلذلى للمرة إلينا الوصول من الذوتية

 الحانثين منكال سغثوا الذم القتبى عدد ان ري وبغلمصادر
 ز؛رظخدذبوااللحغةااذدوبية .١٩٩؛٠بداية ثثردو؛افي ذأوتكاالذين

ودي في اتموافي وأرغانكودوبعض نتشون اكقرى(كرية من اتتليد
 اليت المغازل في كبيرة خسائر مفها البعخى في والحظوا بيونادو)
 سفوفها. وحطمت زجاجها هشتت بقذائف أصيبت

 فصل وقسوة بالنقر الفزاع فيها يدور التي المفطقة هذه تتميز
 للمساعدة برنامجا الدولية اللجنة وضعت السبب ولهذا الشتام،
 من يجعل الذي الفلح ستوط قبل المنطقة سكان أجل من الطارئة

 طرود توزيع على البرنامج هذا وساعد إليها. الوصول المستحيل
 لترميم المقوى البالستيك من لفات وكذلك وبطانيات غذائية
 اكثندوبوناً قدم اخرى جهة مو شخص. ٢* ا ا نحو جلى المساكن
 القادم األسبوع وفي ميونادو. مستشفى إلى عاجلة طبية مساعدة
 هناك. الصحية المؤسسات إلى طبية معدات ستنقل

 استعفاف عشية المعارك استؤنفت فقد آخ مستوى على و
 ١٧ يو؛ اًبغزاع ئ وسقطت ;رتياالساقات ان من ئدم األسبوع. بذا المتجلة (ألمجأبادسيرإشراف إسالم قي٠ المباحثات

 وقف ثلى*إءالذ تغص هئرا;ااأس عي ااًماثي سبنسر(أيلول)
دن ن إطالق*اةآر.

 بوسيدا: االتمال يشكم معلومات ض ,لمزيد
جعيف. ني وليد ود ولجعد ،االع ؛،،لءه
،١٢٢٧١٢* ٢٧٠٧ مالف:



نكا: ال سري
 جافنا مفاوضات في محايد وسيط الدولية اللجفة

 بين حافنا في مفاوضات اآلود) تشرين لكتوبر( ١٤و ١٣ في جرت
إيالم التاميلين المعارضة حركة وممثلي السرباللكية الحكومة ممثلي ٠٠٠ ان ا - ٠ جاسر؛أ

 الوزرا. رئيسة بين المراسلدت نقل على الدولية اللجفة وعملت

 وجدول التفاوص مبداً قشة مفأ تمت محايد كوسيط الدولية اللجفة
 الحكومي. الوفد نقل ووسائل اآلعمال

 ساغموا أسيرا ١ ٨ عن السريالنكية الحكومة افرجت المباحثات وبعد
ديارهم. إلى إعادتهم سيتولون الذين الدولية اللحفة فورا

بالسءدت: االسال يمكنكم معلومات من للمزيد
جنيف. ني وب م اللجنت .0:1 $1103 ستل6ل0

٢٢١٤٠٣٧٦٣٨٢ هاتف:

 مرفوضة زيارات :ياترانسدنيستر

بجمهورية تيراسبول اآلود) لكتوبر(تشرين ٤و ٣ في وفد زار
 هو الزيارة هذه من الفرخى وكان المعلفة. المولدافية ترانسدنيستريا

 حمسة بى اًلزتارات لى1استعغ بشأن معها للتآحث التلطاًت متابلة
 قد الزيارات هذه وكانت *إيالسكو**. جماعة إلى يغتمون معتقلين
 باإلغدام الحكم إثر على ١٩٩٣ اآلود) ديسمهر(كانون مغذ توقفت

 اسجنان. احد حق في صدر الذي

 ذراذعدذيستإيا)> قيئار مع مقابالً بيها اًس لسلطاإتإ١ اغلى لدي
 عى وتعوب .طلباتها رد_يلبي على الحصول من الدولية اللجفة يتمكن
 -العمل في شووهلها قبول البلد هذا سبطات رفض. لكون أسفها
مهمتها. من يمنعها

 بمسبم!: االسال يمكدكم معلومات من للمزيد
 جعيف. في م|ب اللجنت .5028006 86)66,

،١٢٢٠٠٧٣٠٧٠د



الصومال
بالمسرح اإلنسانية القيم تشخيص :*اعكاراأ

 معرفة نشر عن الدولية الدجنة مسؤولوهو بيكو، أندريه السيد أدلى
 كل آفي التالية: بالمالحظة اآلفريقية القارة في االنساني القاحون

 *ا.الفراع في السلوك قواعد تعكس عناصر توجد والتقاليد الثقافات
 أؤسالعهي ابدولية الدجنة مبادرة نت اى فقد ئثسإحي. محنمد

 مفه ظلبت الذي صالح سعيد الصومالي والمربي المسرحي بالكاتب
 التقاليد باكرام اآلهلة اتبرب تفادي 17كة عن مسرحية ناليف

 في احترامها الواحب القواعد كذلك المسرحهة وتشخص المحلية.
 أوزحلقابة أنيعت ألودةا ينأكتوبر(تشر١ ٧ذشوبحرب.وفي حالة

ج بهيعةا(ذاهةيبريثاذية. الصومالي القسم أمواج على حلقة،١٥ وعددها *اعكارا**، مسرحية

 رالت ال القد(ولميها مغذ سخة١وانضئهطيةد نيةطو بظم اًيها استعرب البي .الخيالية*اعباراأ قرية فى المسرحية ابأحد ندور
 نشبت ٠9والشعرا يغيينالد عماموالز السن كبار بيد الفقليدية السلطة
 تساوالت .ققرحتاعكاراأ قرية تمتدإفى اًن ابلحاًدون في الحرب

السلمي. الوضع استمرار وعن ذلك مغزى عن

 من وهم بكينيا) الالجئين مخيمات في المسرحية ممثلي جميع وحد
 التمثيلية هذه وتتخلل الصومال. في الشهيرة أ أواببري محموعة
وموسيقية. شعرية تقاسيم

 حلقاتها متابعة ويمكن حجي. الله عبد السيد أعكارا** مسرحية جأخر
 بقوقين مسان اًلسادسة ىالذاعة٤ اإلنفين ايام فى)١(القسمكصوم نبالبئا اإلذاعة بميئة تذيعه *دابنى؛ادفبول *امجبر ضبن

 ١٥٣٦* و ٩٦٣* و٦ه** بتها بذ ن سحلة متو موجة على وذلك غرينيتش.
مترا. ١٩و ٣١و ٤٩ وطولها كيلوهيرتز

 بعصد: االتصال يمكنكم معلومات ض سويد
 جمف. في الدولين سملت ٠٨٥٥٢٥ 1*1001

،١٢٢٧٣٠٢٠٤٥ ماص:
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 األحمر للصليب الدولية اللجفة
 اإلخبارية الدولية اللجفة نشرة

١٩٩٤ األول) أكتوبر(سرين ٢٦/٤٣ العدد

يغدف.
 أنشطة لتمويل خاص نداد

الدولية اللجنة

 إلى المحتاجة العمليات أجل من خاصا نداد الدولية اللجنة وجهت
 فرنك هبوين ١٠* أكثرمن الدولية اللجنة ميزانية ينقص مالي. دعم

 السابقة يوغوسالفيا من كل في آنشحلبها لتمويل سويسوي
 وكولومبيا وبيرو والتقتاس وأففانستان الئكا وسرى وكمبوديا

 رنيس وجه وقد الذاتي. الحكم ومناطق المحتلة واآلراشي وإسرائيل
 أكتوبر(تقرين ١ ٤ فى سو;أروغا كورتينو ست فدوتية فنجتة
 بذل على يحثها بجننف الدائمة الوفود أعضاد إلى نداد األول)
 قئه ى3إ نغرا وذللف المذكورة. الذسحلة١ لتمويل لجهد١ من المريد
 الحماية(حماية أنشطة على تركز التى العمليات لتمويل األموال
السجناد). وزيارات المدنيين السكان

٠ محليا اموطاًا٧٤٧جسياو۴ مندوبا ١٣٢ السابقة يوغوسالفيا في

 الدولية اللجنة عمليات أكبر من السابقبة يوغوسالفيا عملية تعتبر
 بلغت إذ ميزانيتها، فى عجز أكبر تمثن أنها كما الراهن، الوقت فى

 فرنك تدنون ٣٦،٨ جأليا ١ ا٠٩٤ً لعام بالنسبة الذقاًدية حاًجاتها
 ١٣٢ عددهم البالغ. األجانب اللجنة مندوبي إلى وبالنظر سويسري.

 التي وانشطتها موظفا ٧٤٧ عددهم البااًغ المحليين وموظفيها مندوبا
 كبين عدد ونقل المدنيين السكان وحماية المعتقلين زيارات تشمل

 طبية مساعدات وتقديم اسبوع كل العانلدت بين فيما الرسائل من
 الصحى الميدان وفى المياه لمعالجة موسعة برامج وتنفيذ هائلة

 بعن الدولية كلجنة تعنليا أكبر ثالث العملية هده تبقى والزراعى،
وأذغوأل. ذدا١ءمغيتيذو





 لمساعدة أموال إلى الحاجة
كابول في المدنيين السكان

 جدا الصعب ومن المفسية. الفزاعات من واحد هو األفغانى الفزاع
 بلغت بحيث هغاك، اإلنسانية األنشطة لتمويل توارد على الحصول
 النفقات. جمبع لتغطية سويسرى فرنك مليون ١٣،٣ إلى الحاجة
 بود ى فى صاآلنخاً الف١ عتى ية الغنا مغترت! مندوبا ة٤ يوزع

 االتصاالت ربط ويعيدون األسرى ويزورون الحرب بسبب الممرقة
 ٦٥ إلى المساعدة ويقدمون الفزاع بسبب المشردة العانلدت بين

 ثالثة تسيير على فون يشر كما الحرب جرحى تعالج طبية مؤسسة
العظام. لتقويم مراكز

كمبوديا
 وعشرين خمسا دامت حرب بعد دمار كله بلدا كمبوديا أصبحت

 المساعدة إلى حاجة في الضحايا من اآلالف عشرات زال وال عاما.
 على يشرفون تغدوبا ٢٥ من فريق البلد هذا فى يعمل باستمرار.

 األجهزة لصبع ومراكز للدم بفوك إلنشاد الدولية اللحفة برامج تنفيذ
 األسرى إلى بزيارات والقيالم الطبية ۶المساعد وتقديم التعويضية

 فرنك مليون ه،ه مباغ إلى الحاجة ان إال المفقودين. عن والبحث
ملحة. زالت ال آنفا المذكورة البرامج نفقات لتغطية سويسري

البكا: سرى
سجين ٢٠٠٠ هن أكثر

 زيارات فى الرئيسية الدولية اللجفة أنشطة تتمثل الئكا سرى فى
 فى شجنا ٣٤* فى سجين ٢*** ينوق ما زيارة (تمت دالسجفا
 تفقن التى الحكومية فل والقوا جافنا مستشفى حماية وفى )١٩٩٤

 تعرفة ونشو جافنا جزيرة شبه إلى والطبية الغذائية اإلمدادات
 برحت ما المتوقعة النفقات بع مج تغطى وحتى اإلنسانى. القانون
سويسري. فرنك ماليين ٦ إلى تحتاج الدولية اللجنة





 برنامج لتمويل اعتمادات إلى الحاجة
 التفقاسى بمنطقة الشتام فصل في المساعدة

 ۶ الشظ فصل فى المساعدة برنامج لتنفيذ حاليا االستعدادات تجرى
 رببع مغذ افيها تعمل الدولية اللجنة خللت التى القفقاس، متحلقة فى

 وستيباناكرت وباردا وباكو إيريغان من كل فى مكاتب ولها ٤١٩٩٢
 حاجة فى الدولية اللجنة زالت وال وسوخوس. وزوغديدى وتبيليسى

 المترتبة نفقات لتغطية اسويسري نكفر مليون ١٤٠٦ قمته ما إلى
البرنامج. هذا عن

إلى والمساعدة الحماية
المدنيين السكان

 ومناطق المحتلة واألراضى إسرائيل فى أنشطتها الدولية اللحنة تركز
 ذلك ويتمثل المدننين، السكان ومساعدة حماية على الذاتي الحكم

 الجمعيات مع وبالتعاون كذلك -الفكتتينية.. السثة أوا إسرائيل لدى المعبقلين إلى مندوبوها بيا يقوم ابتي الزيارالم بي بالتحدبد
 الحكومية غير الهيتات إلى الدعم الدولية اللحنة تقدم الوطنية
 والمستشفيات الصحية الرعاية لكمستوصنات بالصحة المعفية
 وتبلغ الفلسطينى). األحمر للهادل التابعة اإلسعاف وسيارات الخاصة

 فرنك مليون ١٢،٤ الجاري للعام الحالية النقدية الحاجات قيمة
سويسري.

 الالتينية أمريكا في رئيسية برامج

 موارد إلى وكولومبيا بيرو من كل في الدولية اللجنة عمليات تحتاج
 المساعدة في الرئيسية آكشطتبا تتمثل بيرو فغي هامة. مالية

 والبطانيات المطيخ وأدوات (األغذية الفزاع ضحايا إلى المقدمة
 يين مال ٦ الجارية الحاجات قيمة وتصل ٠۶السجفا وزيارات والمللبس)

 العام هذا سجينا ٥٢٥ ستجئل حيث كولومبيا وفي سويسري. فرنك
 ٤،٤ إلى حاجة هناك الزالت العنف ضحايا إلى المساعدة تقدم وحيث
٠١٩٩٤ ميزانية في عجز حدوث لتنادي سويسري فرنك مليون

 باليد: االتمال يمكنكم المعلومات من للمزيد
 جفيف. ني الدولية اللجفة سلال1ةآل-11(ل ا\0٢؛1٢ل)

٤١٢٢٧٣٠ ٢٤٧٠ د:





 طفل ٢ ٥ * . . تسجيل
الساعة مدار على

 والمتعاونة المنقودين عن بالبحث المكلفة الدولية اللجنة فرق سجلت
 آبانهم عن. منفصلين طنل ٢٥٠١٠ اآلن حد إلى أخرى منظمات بع

 من الف على يزيد ما قدم ذاته الوقت وفي روندا. في الفزاع ابناد
 أبنائهم. عن للبحنف كمحاولة الدولية اللجفة إتى طلبات اآلباد

 روندا (في الدولية اللجنة مندوبي من مندوبا عشر أربعة ويكدد
 كمعالجة محلى موظف ٤* ا من وأكثر ونيروبى) المجاورة والبلدان

 اتمعلومات تتركثز حيث نيروبى وفى التسجيل. استمارات جمطع
 بنك فى التفاصيل جميع إدخال على بالتناوب فرق ثلبث تعمل

 عن البحك منسقة وهى فنلدروبيا، أولغا السيدة وتوضح المعطيات.
 مدار على عملية فتلد **إنها نيروبى: فى الدولية باللجنة المفقودين

 طفل لكل بالنسبة ونهارا.** ليآل نعمل فرق ثلبث هفالف الساعة؛
 والوالد الوالدة إسم عادة أوثلدثة: هويتان األقل على تتقيد مسجل
 وتقول اهله. إلى العودة في الطفل حظوظ لتعزيز اخر قريب وإسم

 رواندا: في المنقودين عئ البحث مغسقة جوندر، كاثرين السيدة
 ٥تنفذ برنآمح آكبر هو هذا يعد كمبوديا فى حدثت التى الناجعة *امنن

 .**آبانهم عن المنفصلين األطفال لغاًندة الدولية اللجنة

 الدولية اللجنة مكاتب إلى نيروبى فى المسجلة المعلومات كل تتبعث
 نقارا (زائير)، وبوكافو عوما األخرى: والمناطق رواندا في الميدانية
 العانلدت تتصل (أوغندا). وكباليه (بوروندي) بوجمبرة (تنزانيا)،

 وتؤكد ن المسجلين بين من أطفالها كان إذا ما لمعرفة المكاتب بهذه
 أفريقيا قسم رئيس نائبة فورستيمبيرقير، دي كورالين السيدة
 *انحن بقولها: جنيف، نى المنقودين عن للبحث المركزية بالوكالة

 السامية كالمنوضيذ أحرى منظمات هع معلومات تبادل على حريصون
 عن البحث القياماًذشطة يسهل ذنف آلن **الطفل **إنقاذ ومنظمة للدفئة ايمتحدة ا؛مح وصندوق ابالجس لشؤون ايمبحدة لالمم

.**ين المنقود





 آبائهم إلى طفل ١٠* من أكثر إعادة

 شهور أربعة دام عمل وبعد الدولية اللجنة بذلتها التي الجهود بنضل
 طفل ١٠٠ عنى لجزيد ما شمل جمع إذ مشجعة جد نتانج تسجيل تم

 فعال اآلنصال غيد ٢ فقد اآلخرين االطفان (يخص وفيما بآبائهم.
 هع بالتعاون الدولية اللجنة وضعته الذي الرسائل نظام بواسطة
 روانداً فى الفزاع ضحايا لفائدة الونلنية األحمر الصليب جمعيات

 منذ وزمعت التى الرسائل هذ؟ من رسالة ٢٠ . . . على يزيد ما (جتهع
 جزء سوى حن يتم لم أنه من وبالرغم أبريدانيسان؛. شهر بداية
 إلى برجع العملية ٥اهذ ح نجا في الفضل فإن المشاكل من فقط ضئيل
 ذتأة٢القى~ ءزمتاشياأ٢وإذ اًلبريالذية اًالذاءة هيئة جهون

.ين المثقول اآلباء أسماء عن يوميا تعلن والتي ،حدودأ بلد امراًسلون

سجين ٨٠ . ٠ زيارة

 روندا، أنحاء عبر سجين ٨٠ . . اليوم حتى الدولية اللجفة سجلت
 الدولية اللجنة معايير وفق بانتظام الدولية اللجفة مندوبو يزورهم

 مراكز تلقت اغسطدي(اب) إلى يوليو(تموز) ومن االعتيادية.
 على (اشتملت اخرى ومساعدة طبية إعانات الرئيسية االعتقال

 أصبح كما صحن). ۶٠٤وه الصابوتي من قطعة غه٤٨و بطانيات ٤٤١٠
 الصليب برسائل يبعثوا أن اآلن حتى المسجلين السجناد بإمكازجميع

.اهلهم إلى االحمو

 بالسيدة: التمال ا سكتكم المعلومات من للمزيد
 نيروبي- ني الدولية اللجفة .0هجا ٧؛11ال٢؛الال3

 جلالحء,٢؛0^0ج0ه٢ج السيدة: اًو ٢٥٤٢٧٢٤٠٠٨ هاتف

٢٥٠ ٧٧٣٤٥ هاتف: كيغالي. ني الدولية اللجفة





تشيتشسا:
 إلى اإلعانة تقديم

المعارك بعد المستشفيات

 جوهار للرئيس الموالية الحكومية القوات بين مجابهات قامت
 ١٦و ١٥ بين ما غروزنى فى, المعارضة وقوات دوداييف

مبه. ١ 1 بوب فى اًإرتان وسأور منطقة- وفي األول) س(يشربرأكتو

ما الفترة خلدل تشيتشينيا فى مستشفيات ستة عفى طبية معدات
األول). أكتوبر(تشرين ٢٣و ١٨ بين

 قد الدولية اللجفة كانت وسبتمبر(أيلول) اًغسطس(آب) شهرى وفى
 اه * إجراب عفى للمساعدة فعلل وأدوية جراحية بمعدات جاآلت
 اللجفة مندوبو بها قام التي الجولة وأثفاه كبيرة. جراحية عملية
 المؤسسات عبر تمرخنة برفقة القققاس شمال العاملون الدولية
 إلى بحاجة كانت انها الحظوا تشيتشيفيا مغالق بمختبف الطبية

 مساعدة .على األوقات معظم في تعتمد وأنها وأدوية طبية مواد
 تواصل الطبية المستلزمات ثقلة. وننلرا لعلدجهم. الجرحى عانلدت

 ذلك. إلى حاجة هناك ان طالما مساعدتها تقديم الدولية اللجنة

 أطراف مختلف لدى كذلك الدولية اللجفة تتدخل أخرى جهة من
 الفزاعات ضحايا احترام بمبداً توعيتها قصد تشيتشيفيا في النزاع

 والمحطة اللحكومة التابعة التلفزيون محطة إلى سلبت اوقد المسلحة
 احترام على المقاتلين تحث قصيرة .محبورة فلدنا.أ للمعارضة التابعة
الصليبا شارتي واحترام بإنسانية األسرى ومعاملة المدنيين ابسكان م األحمذوالهلدذ-اخمر.

 بالسيدة: االتصال يمكنكم المعلومات من للمزيد
موسكو. ني الدولية اللجنة أ/,11116-001111111)1116 0إ6111سذ





 األحمر للصليب الدولية اللجفة
 اإلخبارية الدولية اللجنة نشرة

١٩٩٤ الثاني) نوفمبر(تشرين ٢/٤٤ العدد

حشف
 للصليب الدولية اللجنة األطفال: الجتود
 لسن األدنى الحد برنع تطالب األحمر
التجنيد

 صياغة مسألة ببحث والمكلف المتحدة لألمم التابع العمل فريق عقد
اول الحلنل لحقوق جنيف اتغإبية إضافيإلى اثتياري بروتوكول

وبالمناسبة جنيف. ١٩~٩٤٠ األوز) ين(قثربراكبو ٣١٠ يوم له جلسة
 الدول من بإلحاح اإلنسانية، المنظمات كباقي الدولية، اللجنة طلبت
 من ترنع أن المذكورة االتفاقية على والمصادقة ١٦٦ عددها البالغ

 سن من الحربية األعمال في المشاركة و التجفيل سن مسقوى
 عشرة. الثامنة سن إلى عشرة الخامسة

 الدولية باللجنة القانونية الشعبة رنيس بقانير**، *اتونى السيد ويوضح
 األحمر الصليب مندوب يكون أن يمكن ۶اًغرب~شى ا*إن بقوله:
 الثامنة سن في أطفال ٩مشاهد هو الحرب مناطل في عليه ناهدا

 قائال: ويضيف *ا. اًسلحة ويستخدمون رسميا زيا يرتدون التاسعة أو
 يجب أهدافا األطفال هؤالء يصبح عندتا هو ذلد من *اواآلسوأ
 اآلسرى*اً. معسقرات في زيارتهم او بجراح إصابتهم عند عالجهم
كلما هلغازآ الجبوب كان نح االحتفال، الجنود ملكل إلى* اآلهعثة من لكبيذ١ اًلقدر هذا بوري (ذوتية اًتلحذة بجفل ؛خر اسبب وهناباً

 يصبح بقوله*ا: *ابتانير السيد وأن المدنيين. آلطغأل قلثت~حعاية
 *ا.محتملين وأعدا. جنودا اعتثبروا هم ضعفاؤذا أكثر األطفال

االقاع- سبل أفضل هز -االعالم
 آن جنيف فى دارت التى األولى المباحثات من بوضوح استنتج لقد

 الرنع تعارض~فكرة النامية والمناطق الصناعي العارم دول من العديد
 ، ** جيل قودوين ااج.س. اآلستان ح ويثر التجفيل. سن مستوى من

 تعطى األطفال**، الجنود** بعنوان نموذجية دراسة فى المشارك
 هو اًإلسالم ا*إن اًلهتغار: ٠لهؤال المأساوي لمصيذ١ ض مغمة بحئيال
يحدث عمثا العموم نطلع أن علينا نملكها. التي اإلقناع وسائل أحسن ث ٠ ن ٠ اثمبال-*ا. ن١فيميآ لألطغاالً





عشرة: الثامنة سن
 أ الطويل المدى عدى تحقيقه يجب اهدف

 يغبغى أدنى، كحد عشرة الثامنة سن أن بغانيرا) أتونى السيد يرى
 درك ذتةيار١ وفى نل.الطو المدى عدى تحقيقه يئب هدظ تكون ان

 حتى أن لمع.والوابمانقاً القانون احبرام لصبان جهد كل يذلي بنبعي
 الطفل بحقوق المتعلقة جنيف قيه اتفا فى ألواردة الدنيا النواعن

 جمحءات٠ أو قوات في يجندون غتنرة لخاقع٠ دوى ألطغاًذ؛ أن ا؛حدما وععياً في تجاثبها يتم االنسآبي الدواي التانو؛ وفى

 أفضل احترام ولضمان فعآل. الحربية اآلعمال في ويشاركون مسلحة
 بنيوية إصالحات إدخال من البد العمل بها الجاري القانونية للقواعد

 الجهود وبذل التطوع بعدم األحلفال إلقناع تدابين واتخاذ واجتماعية
النزاع. اظراف على والضغط القانون معرفة نشر اجل من

 بميل: االتصال سكفكم المعلومات من للمزيد
 جفيف. ني الدولية اللجفة ل،00ز 1جئها٢

٤١٢٢٧٣٠ ٢٣٢٦ هاتف:

٤١٢٢٧٣١٥٣١ * الهاتف: جفيف. ني دونان هدري معهد من اآلطغادا ألجنود بعفوان الدراسة تطلب





والهرسك: البوسنة
 المعارك من فروا مدني ١ ٣٠ . ٠ مساعدة

 الحكومي الجيش بين دارت التي المعارك من المدنيين آالف فر
 من كل فى بيهاتش جيب جنوب فى اليوسفة صرب وقوات للبوسفة
 نحو وضل وقد فاكوف. وكوالن وكروباً وبوزانسكا وريباك غوابيز

 يوزانسكي إلى ريباتش، من معظمهم أتى صربي، ناز] ٨٠ ٠ ٠
 ٢٢٥ * و درفار تيتوف فى آخرين ٣٠٠٠ وجد حس فى بيتروفاتش
 جفوب األخيرتين المدتين (تقع نيبليوزي في ٧٥٠و الباك فيدوذباًيه

 المتغدة). األمم لحماية الخاضعة التنطقة

 إلحاحا، األكثر االحتياجات على فورا الدولية اللجنة وردت هذا
 ]لعاد الالزمة والطبية الجراحية المعدات المستشفيات على فوزعت

 بيهاتش مستشفيات إلى المساعدات هذه نقلت الحرب. جرحى
 الباك. ودونيي موست وسانسكي ويازينيكا ببتروفاتش، وبوزانسكي

 اًللجآلالدوليةعطت الجرحاًى |لى العآلج.آلتقدم انواع ؤش اً|الصافة
 الصالح المام حيث من المدنيين السكان احتياجات تغطية على

 إلى كبيرة سعة ذات خزانات بأربعة مهندسون جام وقد للشرب.
 المعارك اجرام من توقف بالمال إمدادها ألن الباك دونيى مديفة

شواحيها. في الداثرة

 اإلغاثة بمواد النازحين جمبع إمداد إلى الدولية اللجفة تستعد وأخيرا
 إعانات وقدمت ذلك. وغير والصابون بطانيات على المشتملة

 أقصى فى دارت التي المعارك من فرو-ا صربي -نازح ٢٠٠٠٠ إلى مطثلة
 اآلشخاص هؤالء ولجاً البوسنة. وسط كوبريس بمنطقة الجنوب

سيبوفو. مديفة ضواحي إلى حاليا

 مندوبيها من عشر خمسة حوالي الميدا_ن في الدولية اللجنة ونشرت
 لوكا، وبانيا وكنين سهاتش من انطلبقا يحاولون، الذين األجانب
 فأطرآ وكنقحمزرجميع الضحاياً كافة إلى الالزمة المساعدة تقديم
اإلنساني. الدولي القانون احترام على الفزاع

 بالعيد: االتمال يعكفكم المعلومات من للمزيد
 زغرب. ني الدولية اللجفة ة,0,ده0 7)ئ1(ا800

٣٨٥٤١٦١٢٤٤٤ هاتف:





١اإينفابيلي ا أجل من أنشودة

 من سفوات ست الصبية هذه تبلغ الصمت. ملتزمة **إسغابيلي** تبكي
 (زائير) غوما في ندوشو بممنطقة األيتام دار في وجذت وقد العمز،
 تروي وعفلما جدا: صغيرة طفلة أ بيليأإينفا رواندا: عن بعيد غير
 مشاعز يثير ذلك فإن مؤخرا عاشقها التى الستة الشهور قصة

إليها. المستمع

 ...أ.الليل أنثا. ذلك كان يصرخ. الكل وكان مكان كل فى الجنود (اكان
 األشخاص من األالف كمئات ؤينفابيلىأ ا هربجه مايو(اًيزر) وفى

 أمام الهجرة ض الناجم الخوف حتاًة وفي أمها. بتنورة األحرين.تشدد
 البي وابدتها بيلي** سفا ااإ تركت الرواندية الوطنية قوات.الجبهة تقدم

 شاًق شأنها والديئ دون الصبية وأصبحت بالجمهور؛ اختلعلت
رواندا. أطفال من اآلالف عشرات

 اليتامى دار إلى وأجنها البشرية الحشود ضمن األشخاص أحد رآها
 البالستيك من أبيض سوار معصمها فى وضع بزائير. ندوشو** *ا فى

/٣ ٠ رقمآخر~فىأذدوثوا.. ١٤٥٨ بين من رقم الشغاف؛ األسود بالحبر ورقمها إسمها عليه كجب

 ابمؤسسة. وقصدا والداها عنها بحشه الطفلة؛ الدولية اللجفة سجلت
 عثر بأنها إلبالغها الصبية أسوة لها تابعة مندوبة زارت وعندما
والدتها. صفتقت عليها

 وادي في والديها عن والبحث زائير في الطفلة تسجيل عملية إن
 النئ العمل من جزءا سوى ليس رواندا داخل إليه الوصول يصعب

 للجنة التابعة المنقودين عن لليحث البركز.ية مندوبوالوكالة به .يقوم
 للجنة تابعة سيارة وصول اآلخرون األطفال شاهد وعندما الدولية.
 الفور على. فهموا *ا بيلي*اإيغفا تحو سائقها وتوجه المخيم إلى الدولية

 أشيا. تصدق جعلها إلى ببعضهم الحسد ودنع سيحدث. كان ما
 وكان الخوف. عليها فاستحوذ سيأكلونك.** **البيض منهامثال: بغيضة

 لطماًنتها. وابمجاملة الصبر من بكثير يتحلوا أن المندوبين على
.أجلها من -تصيصاً بظتن نة~هاد أنقودة لها فنتدو،





 الدولية. للجنة تابعة سيارة متن على الحدود بيلىاا !إينفا عبرت
 ستين بعد على روهيفجيرى من بالقرب آنتظارهاً نى والداغا وكان

 وكان الظهر بعد الثانية إلى تشير عة السا نت كا . ندا ٢رو في كيلومبرا
 العشب علي جإلسين والجدة، الرضبع فيهم بمن اسرتها، افراد جميح
 تتكلم آن دون أمها ة بتنور ا! بيلي إينفا ة سدت صباحا. الثامنة منذ

فقط. .بالبكا واكتفت

 بالعيد: االتصال يشكم المعلومات من للمزيد
كيغالي. ني الدولية سجفة .105116 ٨ه56ئ0

٢٥٠ ٧٢٧٨١ ماس؛

-
 19, ٨٧60ال6 ل6 ا3 1<3,^ 1202 0606٧3ا 8١٧ىذ6٢ا30ه العفوان:
 ٤١٤٢٢٦ التلكس: ٠٧٢٤٨٢٨٠ )٠٢٢( الفاكس: ٠٧٣٤٦٠٠١ )٠٢٢( الهاتف:

 ٧٣٠٢٤٧٠ الهاتف: ٠1*3اأ1ل{-6اال7 |٢31)ا1 العيد االعادمي: المسؤول
٧٣٠٢٣١٧ الهاتف: ٠700ز الة٢ع606٢ السيد التفسيق: عن المسؤول





4كا

 األحمر للصليب الدولية اللجنة

اإلخبارية الدولية اللجنة نشرة

١٩٩٤ الثاني) نوفمبر(تشرين ٩/٤٥ العدد

الغيلبين:
ميندناو في نازح ١٠٠٠٠

 اآلشخاص آالف إلى آلت معونأ ذي)٠الثا نوفمبر(ننزيب من اآلولى* اآل؛م فى األحعر للصلسب الدوبيو وابلحنة النيبيغي األحمر الصليب قدم
 اعقاب فى العمل هذا وياتى بالغيلبين. ميغدناو جزيرة فى النازحين

 القوات بين تقريبا، أسبوعين منذ دارت التى المجابهات من العديد
 كوتاباتو مقاطعة فى االسالمية مورو تحرير وجبهة الحكومية
الشمالية.

ثقيلة المعارك حصيلة

 ه٣و نازح ١٠٠٠٠ الفصائل بين العنيفة األعمال هذه حصيلة بلغت
 األول) ين(تشر أكتوبر شهر وخالل مبنى. مانة من أكثر وحرق فتيال

 في وبطانيات غذائية مواد وزع قد الغيليبيني األحمر الصليب كان
 إلى ونظرا مسيحي. أصل من للنازحين المخصصة اإلجال. مراكز

 المالية، االعتقادات من المزيد غياب وفى المخزونات هذه استنغاذ
 غذائية مواد خاللها بوزع أخرى عملية تمويل الدولية اللجفة قررت

 (محكتاًسكيتاااا فى اآلجال؛تإاقع مركز فى نوفمبر(تذرينا-لثاس) : يوع العملية ه هذ وبدات المحلبو. الومنية ;لجهعية سطت بوا

مشردآل. مسلمة عائالت فيه تجمعت الني كارمن)

 :باليد االتصال يمكنكم المعلومات من للمزيد
 جفيف. ني الدولية اللجنة ٠ل0٢ع 5أ0آلء1ا0

٤١٢٢٧٣٠ ٢٩٠٦ الهاتف:





والهرسك: البوسنة
 حاجة فى مؤخرا نازح ١ ٨٠ . . من أكثر

المساعدة إلى

 ع النزا يةابد مغذ هميأرد ةمغادر إلى نيشالمد من اآلالف ت مظ اضطر
 الحرب من الثالث العام شتاء اقتراب ويع والهرسك. البوسنة في

 جيب جنوب موخرا الدائر القتال نتيجة آخرون ١٨* ا ا تشرد
كوبريس. وقرب وكروبا) وغرابيز (ريباك بيهاتش

 إلى ١٢٥*و درفار إلى ٣* * *و بيتروفاتش إلى منهم ٨* * * وصل
 وتلقوا سيبوفو؛ إلى ٥* * * و تريبوليسى إلى ٧٥* و الباتش دونيى

 والصابون البطانيات على اشتهيت الدولية اللجنة من إعانالى
 أجريت تقصي عمليات وأفادت ذلك. وغير والمواقد والشموع

على أرغموا النين والمسنين والنسا* األطفال من العديد أن مؤخرا - إفى *4 تيغاصةةئه.

 بانيا فى العاملون الدولية اللجنة مندوبو وزع الماضى األسبوع وخلدل
 فى الحرى لمداواذجرحى الجراحة ومواد األسآسية اإلغاثة مواد لوكا

 برييدور وبستشقيات فاكوف ودوينى موست وسانسكى كلوى
 للجراحة مواد أيضا ألمؤسسات هذه ذاستلمت وبيقروفاتش.

 زالت وال والضماد. التطهير ومود الوريد فى الحقن كسوائل الطارئة،
 لعلدج إليها تحتاج التى اللدزمة األدوية تتتقى بالمنطقة الصحة مراكز

 الدولية اللجفة زودت الثانى) نوفمبر(تشرين ٧ وفى .المزمنة األمراخى
 الكافية الطبية المواد من ونصف بحلنين دوبوى مستشنى كذلك
 الحرب. جرحى من جريح ٢** حوالي لعلدج

 الدولية اللجفة مندوبو اضطر كلددوزا فيليكا في التوتر تصعيد وإثر
 التى المديفة، هذه فى التجمع إلى بيهاتش جيبا داخل المتواجدون

 موظفآ عشر سبعة هم عد يسا أجانب مندوبين ثلدثة حاليا افيها يعمل
 إلى منحوها التى الضرورية الطبية االمدادات إلى وباإلضافة محليا.

 مواقبة المندوبون يواصل مريضا ١٦* فعلل استقبل الذى المستشفى
 ين الن األشخاص جمبع إلى الوصول ويحاولون التدنيين السكان وضع

مؤخرا. احتجزوا





 األول) أكتوبر(تبشرين نهاية فى بيهاتش جيب إلى وصلت وقد هذا
 جمبع أغلقت الحين ذلك ومغن .الدولية للجئة تابعة فلة فا آخر ١٩٩٤
 الحكومية القوات بين القتال بسبب الجيب إلى المؤدية الطرق
 السلطات كافة مع مستمرة والمفاوضات البوسنة. صرب وقوات
 مرور حرية ضمان بهدف كفين، مديفة فى السلطات فيها بما المعفية،

لبيهاتش. الالزمة اإلنسانية عدة المسا

 بالعيد: االتمال يمشكم المعلومات من للمزيد
 زغرب. ني الدولية اللجفة آل,0إله0 آلا00ًل ل، 800

٣٨٥٤١٦١٢٤٤٤ الهاتف:

بوروندى:
السكان لتونمية مسرحية

 عرضت مسرحية عفوان هو هذا اا. مسدود طريق الشر في التباري
 العاصمة من عديدة احياء في الثاني) نوفمبر(تشرين ٢٣ إلتى ٤ من

 الدولية، اللجفة مع بالتعاون ،11آهو **جيزة فرقة تقدم بوجمبرة.
العنف. شرك في وقعت بوروندية عائلة اسفقسارات عن تمثيلية

أ مغرغة *احلقة

 األسلحة نداء أمام ونسام رجال تردد يتتبعوا أن هدينالمشا وبإمكان
 التي األعمال هذه من للخروج إنساني سلوك اتباع في وذكانهم والغأر
هم. باذ او يتهم قر تهدد

 المسرحية ستعرض الثانى) ين نوفمبر(تشر شهر نهاية حلول ومع
 البوروندية. المقآطعات في القيديو بواسطة كبيرة شاشة على

ليلققالذدالمتية~ا العادات في اإلنسانية القيم

 أجل من **اإلعلدن من مستوحاة هى المسرحية المشاهد هذه إن
 بالتعاون بورونديون مواطنون وشعه الذى **اإلنسانى السلوك قواعد

 الشانعة اآلمثلة من مختارات اإلعالن هذا تضمن الدولية. اللجنة هع
 العادات في المتأصلة اإلنسانية القيلم تبرز التي بوروندي في

المحلية.. واتتقاليد





 إفى فلئيسثقها دابة جن يتخلص اًن شاء أمن القانل المثل فإن وهكذا
 أو لالطفال نسمح أال أعلينا التالية: بالتاعدة يقترن أ فمجزرة

 لسلجمهم اًال وعلتنا العنيفة؛ المجابهات فتي بالمفاركة ابدا المراهيين
 فة محاز ذلك في ألن العنف، إفى يفضي أق يمكن عمل في هع ونسخئر
أ .اآلمة بمسقبل

 بالديدة: االتصال يمكنكم المعلومات من للمزيد
بوجميرة. ني الدولية اللجفة ٠،ح1لال؛ ة،،ة٢ة؛١١(1

٢٥٧٢٢٣٢٨٠

 االخادم قسم لدى دقائق ٨ من لقطات على الحمول يمكن التلفزيون: نفوات إلى
 من للمزيد الثاني). نونمير(تشرين ٢١ من اعتبارا الدولية للجفة التابع

 جفيف. ني الدولية اللجنة ل،00ز 8ال٢جع0ة٢ باليد: االتصال يمكفكم المعلومات
٠٤١٢٢٧٣٠ ٢٣١٧ الهاتف:

-
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يئ

 األحمر للصليب الدولية اللجنة

االخبارية الدولية اللجفة نشرة

١٩٩٤ الثاني) ضبر(تشريننو ١٦/٤٦ العدد

المسلحةا( ابفزاعات في أساي عن ندوة
الثاني) ذوفمبر(تشرين ٢٣-٢١ مونتروه)

 يوغوسالفيا شهدتهل التي الفزاعات بيب المشترك القاسم إن
 العاتم بقاع من والنديد واًففانستاذ وليمن وزاثير. ورواندا أتابقن

 وا^(اب الكيد واللهاب قيغية١و كاًتذولذرا يرافقذلكثناًمراس وة الشربا التا*لح إلماً. س_تاًة اًعاذوي بندنيين ف اً؛ بوأن اً ٩٩، فح

 المتخصص ابدولية اللجنة مهندس نيمبريني، جورجيو السيد يقول
 مسابة إلي اآلونوية آعطاًء ينبغي *ا ذذة:١الذ والمزافق الما. عيا

 اًن ردذا٢إذا التزآع مناطق في خامة والصحة بالتا. االمداد تتسبن
 الناجمة وقوكبأت المعاناة بلفة فبد اآلبريا.. المدنيين أرواح نفقن
 وهذا مستوىخعليرا. الفزاع اوقات في الماثين االمدادات تعكل ض

عاجالأ اهتماما يتطلب مشكل

 حالتها إلى المانية اإلمدادات إعادة اليوم الدولية اللجفة وتحاول
 تأثير العزاثبهتحا اآلسال إالاًن نراها. هشر خمسن وسط اقطصتة

 نياناًالهفا أن تمما >نوعيتها وعلى المانية االمدادات خلى كبير
بوضوح. جدا ضئيلة زالت ال المشاكل هذه لحل المتاحة



للشرب الصالح المام توفير لبل الكثير الوقت ضياع

 للهجوم غالبا المام وانابيب مفشاًت تتعرخن الفزاع أوقات في
 محطان يصب الذي الضرر بسبب كذلك المام توزيع عملية ونعطل
 مواد وتغضب الولود ويقل للغهب الغيار قطع تتعرض الطاقة.
 نيمدشمة: عمق:ي اًببغشاًتيببؤ. نفغ سثفيد المكلبون المح ذوو ۶ايموضغم نية.*يجتفي الكيب البجبير

 نحن وباتيمنغعإيغ اسل ٢ب نبرع ;بياالتمذ العديثمن أبي
 ~الوقمكالكثيربنبع ثم ومن الالزمة. والخبرة المعدات بجس أنقسغا

الصالح المام من كافية بكمية المدنيين السكان تزويد من التمكن قبل
للشرب.اا

غدا؟ المدن وربما اليوم- متضررة النازحين مخيمات

 ان إذ اساسا، والالحقين النازحين مخيمات في اليوم المشكل يطرح
 [فى يعزى اذقيميزاًبميها صاالشتا بين من الوقئات_ من ٤٥* حوقى

 ن٢طويالجدا.إال وفتا المام تقير شقاًت وتركيب المراحيض بغام ٩يستغر االحيان من الكثير وني البا؛. ءنطريق المغبوالً األمرآض
 تتعرض قد التي المدن في الخطورة بغغس غدا سيطرح المشكل
للغاية. حساسة .بالما اإلمداد وسائل حيث للغيران

التحسينات؟ إدخال يتم كيف

 المسالة هذه إلى اإلنتباه ولغت والقانونية العملية المشاكل لمعالجة
 من (سويسرا)نتروهمو يفةمد في ندوة الدولية اللجفة تعتد الخطيرة

 الفزاح في موضوع:الما)٠س فببر(تشرئئبياً)۴٢!إلى ٢١
 بعص عن الغدوة هذه تتمخض أن خمبريغي ؟مل*النيل .المعمقةا)
 رغبة اإلنسانية المفطمات كافة لخبوا) إن *ا قانلد: ويضيف االجابات

 انفزاع أوقات في الما) من المجرومين المدنيين وضع تحدبين ني
ذلك؟**. يتم كنن ركن غارة،نأ واًاًكثر أنصد بصورة



 والمقاتلين العامة وعي مستوى رنع

 التانون وخبرا. المام شركات وومثلو والمهندسون الطما. سيحاول
 العديدة للمشاكل حلول إيجاد مونتروه ني المجتمعون الدولي
 الخعلوة اباً قائال: حديثه النزولية اللجنة ئببهند وخيم. وية.المبطر
 احترام مث مبريي عدى ليشجطح١ هى بالتاكيد ينيخن ٢ايت اييبة

 اًلوءي وتعزيز تالمعلوما وتادد وتحسان-تنسيق ماذإ٢ائغياًثب

عامةأ. بالمشكل

 من كلم سيطلع ،١٩٩٤ الثاني؛ نوفمبر(تشرين ٢٤ في :تنبيه
 الشؤون في الدولية اللجفة مهندس نيمبريغي، جورجيو الدكتور
 باللجفة القانونية الشعبة عضو الزمالي، عامر والدكتور المانية
 صحفي مؤتمر في وذلك الغدوة، نتانح على الصحفيين الدولية،

الطهر. :واكسس أءة*الثاتة4ال طى رقم: ااغإءة الثالث. المبيى جفيف، فى الدولية اللحنة حبر يتحلم

والهرسك: سفة!لبو
 بفضل مفتوحة تبقى النسقفنيات أبواب

 الجراحة مجال في الدولية اللجنة مساعدة

نعدد ان لدساة١ اًللثة قدرت اآلول)> بر(تغرين!كلو نهر ٩يننم

 البوسنة في جربح ٤٠٠* عادة البالمغ الشهر، في الحرب جرحى
 شهر من اآلولينآ اآلسيوعين حللل فعلل تجاوزه تم قد والهرسك،

 العامالت الدولية اللجفة ممرضات فتئت وما الثاني). نوفمبر(تبرين
 طى واألدوية الجراحية التواد يوزعن المثلعن ألجا. جميع في

 الجبهة. خطوط حانبي كلد من النستشغيات

 عزز المستشفى أن انابميد فى العاملة الدولية اللجنة ممرضة وتعلن
 المرضى -عدد إجمالي أصبح وبذلك آخر)٠سرير بمئتي اإليواثية قتهنبا

 للعمتيات فية !خح بآعه نتتحت أخرى جهة ومى .امريقن ٩اا فيه
 علدج إلى حلجة في هم الذين المرقمى جميع المستشفى من وأخرج

 المستشفى الى الطبية المساعدة تفدم عاجل. غير وجراحي طبي
 النازحية االف حلجبنات تقييم يلى حاليا بونالتتدو ويعمى بانقلدم

د - المجاور-ة-. هيالعرث القتال من كردو، ئذين



 اه نحو على بانتظام الطبية اإلمدادات الدولية اللجفة توزع كذلك
 ذيمغذلقةماذياتوكا. التاً*نيل. إلعادة ومرنزا صحناً ومركرا ستشنى

 قدمت التي بالميدان، الدولية اللجفة ممرضة رونكايفين، كايزا وذكرت
 إلى األسبوع هذا بداية ني الجراحة مواد من إضافية شحفة

إلى تضطر بد لحتتية١ المراتمق من العدة اعتقادوان وهي التقدير؛ التياذقدمغا.أ ئاًساسية نمواد١ ثذيه نوال إلماًدئمبذابها

 إصابات لهم الجرحى مئ أالعديد بقوله: المستشفى مدير ويوضح
 ميدان في الدولية اللجنة تقدمها التبي المساعدة ولوال واسعة، داخلية

 ..العمليات غرفة في العمل الستحال الجراحة

 أحد من قافة*آلسذالذ لموجهيملى١ الد-يبلوثاسيذ٠ نذكرات خادل من4 بيهاتش مديفة بى جهودها الدولية بغتثجغةاستاً بما

 كل بزيارة إذن على والحصول المدنيين السكان احترام ضمان
 بهذه المتواجدين موظفيها سادمة وضمان الجانبين من المعتقلين

.موظفا ٢ا عددهم والبالغ المديفة

 بعمد: االتمال يمكنكم ت سلوط من *د المز
 زغرب. ني ثمدوب سجفة آل.0إله0 ألا0ًه۶500

 دنا. ل0063 سدة او ٣٨٥ ،١ ٦١٢،،، مهانف:
 ٣٨٧٧١ ٦٥٢ ٤٠٧ تف:مها سرايهفو. ني مدوب سجفة

 بلغراد. ني مدوب سجفة ح.0٢؛00€ ٨للآله لبدة او
٣٨١ ١١ ٧٦١ ٠٦٣ مهاتف:

-
 19, ٨٧،0،ال ٥،ئ ,للهلل -الء1202 0،أل٧,ه *اة٦ءى٢1ل،لآل معفون:
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األحمر للصليب الدولية اللجفة

 االخبارية الدولية اللجنة نشرة

أنغوال:
 هوامبو في دائما اإلنسانية للمساعدة األولوية

 سمحت اًن وفور األخيرة األسابيع في التي,دارت المعارك بعد
 مغدوبوها زار فيها. نشطتها ٢الدولية اللجتة استأنفت بذلك الظروف

 ۶اربعةوأ؛بعو لتجيل .في بالبفطقة ;>^1 بيثوا لبجزغهإ1[سرى للمروإآلواًى ابثاية؛ صر(بشريننو ١ ٥الو في
 لى١ ستغثن التي ا؟حمر ئصليت١رساذل وحرزمعظمهم بتبم من

قريب. عمآ عائالتهم

 إعادة من هناك العامل الدولية اللجنة فريق تمكن ذاته، الوقت في
 عملها المديفة مستشفيات وتواصل صحية. مراكز ثمانية تشغيل
 األولى. الطوارى. إسعافات مواجهة من تتمكن ذلك ومع ببط.،

 وذلك التغذية، حيث من القلق على تبعث السكان حالة وظلت هذا
 والمنظمات الدولية اللجنة مخزونات إليه تعرضت الذي الغهب بسبب

 وقد تقويبا. االغذية ض طن ٢* * * تضم كانت القي الحبومية غير
 حالل السوق أسعار في كبير انخفاض عبن التهب أعمال أسفربب

لذثاد١حلولئبوسم وحتى > االنتهمتبدة أناً لمؤذد١ غذيإ؛وشأل٠ا

 من نللنكا بالنسبة حاسمة جد ستكون أبريل(ذيسان)، في الكبير
التغذية. ناحية

 النقل طائرات لهبوط صالحا وامبو٩ مطار مدرج يصبح أن وما
 التوزيع عمليات نوستتناً نيةانفذا المواد نن يكفي نا *توصيل إجل

 في الوضع تقييم على المندوبون سيعمل الحين ذللثاً إلى .الذكر ألنفةا
 فيني ظؤرت التى *اكعلة** منطقة فى خاصة هوامبو، ضواحى

 النازحين. اآلشحاص آالف ضمن التغذية سو. علرز تدل شراك مؤ
 الجديد الدولية اللجنة برنامج من المستفيدين اول هم هؤال. وسيكون

.البالنالتو بمرتنعات



 وسينيد موظفين أربعة حاليا هوامبو ني الدولية اللجنة مع يعمل
 عشرين نحو بالعد سيقوم ألرى حتةتر وفي قريب. عما عددهم
 المحليين. المعاونين مئات بمساعدة والمفغلقة هوامبو في مندوبا
 تابعا ;موظما١ اًحئيازئم٠ه٢ بضد؛ أممي) نوتمبر(تشرد ١١٠ بي ايذولية قاسيفة ؛لمديبةشهدنها الس اآلحداث إثر وعلى

حدودو- بال ومنثة:أظبا: الدولية شجناً سوئ التاًلئة في تبق ولم الحكومية. غدر المنظمات ومختلف المتحدة لالمم

 بميل: االتصال يمكنكم معلومات من للمزيد
جغيف.ماتف: ني رأمت م سفة .700/ 6ال٢هع0ه٢

 سجفة .٨ه0ا۶ه0 06)613 وممد ،١ ٢٢٧٢٠٢٣١٧
٢٤٤٢٣٢٣٧٥، مانف: لواندا. ني الدولية

 ٢٤ الخميس يوم قبل الخبر هذا نشر عدم ۶ الرجا
 الظهر بعد الرابعة عة السا على الثاني) ذوفمبر(تشرين

غرينيتش. بتوقيت

تذكير:
 المسلحة الفواهات في الماء ض موجز صحفي مؤتمر

 شحةا.~وقد فياكزاغات أ؛لماز موضوع حود اليوباً ئثهى

 شركات وممثلو الماء شؤون في متخصصون ومهندسون علماء قش نا
 كبيرا عددا بام ا ثالثة خالل اإلنسانى الدولي القانون في وخبرا. الما.
 المطروحة المشاكل لدراسة عمل مجموعات وتمشكلت المواضيع. من

 لتحسين الالزمة بالبوادر القيام أجل من اقتراحات وتقديم حاليا
الفزاع. مغاطق في الصحية فق والمرا بالما. اإلمداد

 الدولية اللجفة مهندس وهو نيمبريغي، جورجيو السيد من كل وسيطاع
 يوم الصحفيين بها، القانونية الشعبة عضو الزمالي عامر والسيد

 مؤتمر خالل الغدوة نتائج على الثاني) ذوفمبراًتشرين ٢٤ الخميس
 الثانية الساعة على الدولية اللجفة بمقر سيعقد مصفتر صحفى

الظهر. بعد والنصف

 الدولية اللجفة بندوة االتصال يمكنكم المعلومات من للمزيد
 جفيف ني الدولية اللجفة او )٤١٢٢٩٦۶٥١٨١ (الهاتف: مونتروم ني

،)١٢٢ ٧٣٠٢٣١٧ماذف:



 مستشفيين إلى الحلبية المساعدة تقديم غزة:

 ١ ٨ الجمعة يوم غزة في قامت التي المأساوية المجابهات إثر
 المستشفيين إلى نخصا ١٣* تحو دخل الثانى) نوفمبر(تشرين

 اإلسعاف سيارات وشاركت واألهلى. الشفا بالمدينة: الرئيسيين
 المؤسستين اًلى قجرحى نمد فى القلسطننى ألحمر١ ائل7اا بعة١الت

 تدقق بسبب٦األوض هواداًإلستافات فيهما قت هدتين المذكورتين
فجأة. ءاًيها المرضى

 فيهما-. األطئاًسملمسؤوذيف هع بالتعاون المذكورين المستشفيين في االحبياحاب تقييم علي نجئبها من ابدوبيد اللحنة وعمد
 التى الضرورية التكميلية ةعدالمسا بعتوز إلى ذلك بعد وسارعت
الحقن. ومواد الضمادات على اشتملت

 بإلسيد: االتمال يمشكم المعلومات من للمزيد
 ابيب. تل ني الدونين اللجفة .٨س٢635 ١٧1جعع٢

٩٧٢٣٥٢٤٥٢٨٦ الهاتف:
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 األحمر للصليب الدولية اللجفة
اإلخبارية الدولية اللجنة نشرة

١٩٩٤ الثاني) (تشريننوفمبر ٣٠/٤٨ العدد

 جديدة ء حدوارى حالة :بيهاتدش

 السكان يخضع ما وهذا التدهور في آخذ نشبيها جيب في الوضع إن
 في يعيشون مدني ١٧* *٠٠٠ ضير ويبقى المتزايد. للنفط المدنيين

 وصوة وإنر اليزاة. أطراف ستتخذتا الدي بالقرارات مرهونا الجيبة
 النازحين اآلساس عدد مجموع أصيح الفرع منتتاًطق ين فنار نيين الند
 نازح. ١٥*** اآلن يفوق بيهانش مدينة في

 ٢٠ يضم فريق نفسها بيهاتش مديفة في الدولية اللجنة يع يعمل يزال وال
 محليا. وظنوا ومعاونون اآلجانب منهم شخصا

يلي: لما اآلولية الدولية اللجنة تعطي اآلخيرة التطورات وأمام

والمستشفيات؛ المدنيين السكان حماية
اإلنسانية؛ اإلعانات لتوصيل الطرق فتح -

الدولية. اللجنة تواجد تعزيز

 أطراف وجهته الني البهاني اإلنذار وبعد الثاني) نوفمبر(تشرين ٢ ٦ في
 عاة مرا إلى رتعميا اآلطراآف ٥هذ جنيف قى الدولية اللجنة عت د ع الترا

 احترام ضرورة على بالخصوص وشددت اإلنساني؛ الدولي القانون
 واجب على أكدت كما المدنيين، والسكان وأآلسرى والجرحى المستسلمين

 والذي مريض. ١ ٠ . . نحو فيه يتعالج الني بيهاتش مستشفى أمن ضمان
 وقد . للطوارى. وجراحية طبية مساعدة يوم كل نيه الدولية اللجفة توزع

بعثتها. لدى المتوفرة الغذائية اإلمدادات فعال عت وز

الماء في قلة وقوع احتمال

 للشرب: الصالح .بالما بيهاتش منطقة إلمداد أنظمة ثالثة عادة هناك
 الماء وورشات واابريغيليتشاا| أكلوكوتا) من كل فى المياه ضخ محطتا

ف،اذيغاوا.



 تزويد من كلوكوت محطة تتمكن واحدة: مضخة سوى تعمل ال واليوم
 في منتظم. غير بشكل وذلك ٥ بالبا المنحدرة! المناطق خاصة المدببة،

 س يلزموا ما٠ لتلقى بمستنغى فيها يوجد التي المرتفعة. المناطق اًن حين
 فقد يان آلخر ا المام ورشتا أما فقط. بج الصوار شاحنات بواسطة د إلما

أغلقتا.

 المذكور المستشفى تزود أن ألن ا حتى الدولية اللجنة عت واستطا
 وضعت وكانت لتر. ٥٠ * * يسع الطوارى. لحاالت الما. لتخزين بصهريج

 وسيستمر ٠١٩٩٤ فبراير(شباط) في هناك فعلل الصهريج هذا مثل
 عدة الما. لمعالجة يت هيبوكلور كلسيوم ة وماد التطهير .بمواد اإلمداد

اخرى. ببع اسا

 معونات بوصيل إلى ترمي عمل خطة الدولية اللجنة ووضعت هذا
 من بنن فا وأفدت سهابش. منطقه ني المننوبين جميح إلى الطوارى.

 واآلغذيه بالما. اإلمداد بمعدات نحمة لها تابعة ت تاحبنا ن ثلة
بإلحاح. المطلوبة المستلزمات من وغيرها الطبية واإلمدادات

 :بارديد التمال ا يمكنكم المعلومات من للمزيد
 زغرب. ني مدولين ملجفة أل.0ح<،0 7ا10]¥01١

 .1علد٢٢ء 0ءسع٢ ميذ: اًو ٣٨٥٤١ ٦١٢٤٤، تف:مها
٤١ ٢٢٧٣٠ ٢٨٣٩ مهانف: جنيف. ني مدولين ملجفة

: تشيتشينيا
 الدولية اللجنة من الطوارى. مساعدة

 نود حذم وطى. الثارضاً. وفود (لبلد هذا القواتتالمواًليةاللةعطا-ت يين النظير منبطعة ضارياً معارب تشألشينيا إألئيلئاًي هذه استمرت
 أدوية إلى تفتقر ت المستشنيا فإن هناك! يعمل الدولية لتجنة تابع فريق
 بغزارة. عليها الوافدين الجرحى عالج في صعوبات نتواجه طبية ومواد

 المنحلقة! مستشفيات في جوالتهم حابيا الدولأل اللجبة مندوبو ويواصل
 المساعدة هذه من فاد ا وقد للطوارى.. طبية معونات عليها عون يوز

 يوم أاًوروسمارتانأ في وواحد )ا غروزني ا) في مستشفيات ثالثة بالفعل
 جراحية معدات نألك ذلك على وعالوة الثانى)^ ين (تشر نوفمبر ٢٧

في ستوزع حيث تشيتشيفيا نحو اآلن طريقها في عملية ٥٠٠ ٠ إلجرا
االل)- نون (كا ديسمبر آود
 بميد؛: االتمال يمكنكم المعلومات من للمزيد

 جنيف. ني مدولين ملجفة الد2ق00ء 0ج٢جج٢
٤١٢٢٧٣٠٢٣٠٧ مهانف:



الغربية/المغرب: الصحرا.
 األسرى من مجموعة إلى جديدة زيارة

 البوليساريو جبهة لدى المغاربة

 جفوب تيندوف منطقة الدولية اللجفة من وطبيب مندوبين اربعة سافر
 ا؛سرى وزاروامجموعةمن الظني) نوفمبر(تشرين ٢٢ بى ١٨الجزانرمن

 اللجنة وفد نتابل وقد البوليساريو. جبهة لدى المحتجزين المغاربة
 بلغ وبذلك اسيرا. ٢٩٨ بينهم من اسرى ١*م ٧ مع األوفى للمرة الدولنه

 مآلخمسة شر االبتقال ذهن منهم بدن. ظآل !ثيرا.٢١٦٢ ،١٩الهآل بنزاع بداباً منذ ازمؤسية سجالًهم الذين المفارباً ى األسم عدد لفى اجم
عاما. عشر

 أسيرا ٧٢ الماضى يونيو(حزيران) فى زارت قد الدولية اللجنة وكانت
 أسير ٩٠ . زاروا كما آغدير في المغربية السلطات تعتقلهم صحراويا

 تيندوف. في البوليساريو لدىجبهةمغربي

 عائالتهم. إلى األحمر الصليب رسائل األسرى حرر الزيارة ۶وأثنا
 األشخاص عفى المغربي األحمر الهالل سيوزعها رسالة ١٤٨* وجتمعت
إليهم. الموجهة

 إعادة عملية على لإلشراف الطرفين تصرف تحت الدولية اللجنة۶وتبق
وطنهم. إلى الغربية ۶الصحرا نزاع اسرى جمبع

 بالسد: االتصال يعكنكم سلومات من للمزيد
 تونس. ني ودولية لولبذ٢0؛،٢ العإلةع>ا

٢١٦١٧٨٩١٣، تف: وها

-
 1,و٨٧60ال6 جه دا ,*؛دلل 09-1202 جه06٧,د 5١٨أ؛ثم26٢1د0ه وعنوان:

 ،١٤٢٢٦ وتلكس: ,٧٣٤٨٢٨٠ )٠٢٢( لغاكس: ,٧٣٤٦٠٠١ )٠٢٢وهاتف:(
 ٧٣٠٢٤٧٠ وهاتف: !.3!أد 1-9601( ٩م0٢د٢ه ويد اإلعالمي: المعزول
٧٣٠٢٣١٧ وهاتف: ل.00ز 8ال٢ع60,ء ويد وتفيق: عن سؤول





 األحمر للصليب الدولية اللجنة

 اإلخبارية الدولية اللجنة نشرة

١٩٩٤ اآلود) (كانونديسمبر ٧/٤٩ العدد

السيئة ا~الءثال ندرون كافحة٠

 ممثلي بين جمعت ندوة األولى للمرة اآلحمر للصليب الدولية اللجنة ت عقد
 ناطقا افريقيا بلدا عشر سبعة من ابسجون ومدرا. العدل وزارات

 نوفمبر ٢ ٨ من ديفوار) (كوت أبيدجان في .الفقا تم ناسرنسية.
 اآلود). ديسمبر(كانون ٢ إلى الثانن) (تشرين

 مكا،عحة دوري امن !نه الرئيسيين, يثدواً ؛حدسنبطإ جنيف في الدوليغ بالدجنه عتقال ال ا شؤول قصم نبس ر سترون! جالف الدكتوفي وقال
 . اا يقيا فر با نجون عدة في ٠ اسجداً نيبا يفيش التي الفنيعة الظروف

 للتغيب مالية إمكانات إلى نع الوا نى تفتقر ما غالبآ السجون هذه إن
 من أنه شترون الدكتور واًةد . بآالكئطانل مرتبطة ضخمة مشاكل على
 في السجون مدرا. يزاولها التي عية الجتما ا للوظيفة االعصار إعادة إلمهم
 القار، عبر إليها يتنظر ما غالباً الجزائية المؤسسة أن الوانع يزنا: أفر

 ت للحاجيا مالئمة دائما ليست التى االستعمار فترة من موروثة أنها على
 موضوع هناك أبيدجان في قبست نتو التي المواضبع ومن اا٠ األفريقية

 ال السجنا. من فئة عققال ا في تتمثل بديلة عقوبات عن البحف
المجتمع. على تهديد أي يشكلون

 ومدرا. العامين النواب بين اآلن! حتى له مثيل ال حوار. نشاً الندوة وأثغا.
 في خاصة سدعبات؛ مؤ بإدارة ترتبط مشاكل قشت نو كما السجون، إدارات

 يتمثل بيدجان اً . لقا ح نجا أن شترون الدكتور ..ويرى السجنا صحة نجال
 نظرا المناقشات في ابتدخل عن عة بستر توبنت الدولية اللجفة بون في
 على المسؤولون هؤال أاًكد أنفسهم. األفارقة بين دار الحوار أن إلى

أ بع. سر بشكل لبدانهم دائمة حلول إيجاد ضرورة

 بعميد: االتعال يعكفكم المعلومات من للمزيد
 جفيف. ني الدولية اللجفة ئ. ه0٢ل00 8لء،ة

،١٢٢٧٣٠٢٢٦٥ الهاتف:



ذدا:١ليو
۶الغذا ازمة

 آالف مئات صحة اًن والتغذية الزراعة حول الدولية اللجفة تقرير يفيد
 دراسة وبعد الفذاه. اًزمة بسبب رواندا جنوب في حاليا مهددة اآلشخاص

 الزراعي المهندس الحظ البلد هذا في كاملد شهرا دامت استقصانية
 في بشدة اضطربت ية التقليد المزو(عات برامج أن غرونغالد فرانسوا

 البلد. دمر الذي والنزاع التجاجز إثر على محافظات أرى

 الالجئين مخيمات في بجمعت أو الهضاب في العائالت آالف تشتتت
 اللجنة ;رألوال لهم. اإلنسانية المتفات تدمها انفذانية.ألس اإلعانات بفضل يومهم ينابآ افرادها وبعيش هام وبا؛ إلى اسود) من خوفا

 االساًدية اًتدياة ش نعرش(نط دهذا_الوئ الغوبىي^ئبلد. الجذو-ب
 هدا التبعية. الطويل الندى على الغذائية المساعدة قخلق أن يحتمل كما
 البذور لتوزبع برنايحا األول) أكتوبر(تشرين في اذولية التبنة انهت وقد

 زراعة من متمكنة عاظة ٢٠٠ ٠*٠ نحو على والمعاول والذرة) (الفاصوليا
.أراضيها

 الوقت نى خطيرة مجاعة تحدث أن المحتمل غير من يبدو كان وإذا
 في الدولية اللجغة بدأت ولذةثاً الزرا^ددذة.إ سموالت~ جبي موعد _وجو١ ؟٥ مطبع حتى به يفتاتون لديبهتا السكازيس أن إال يواهن)
 حيث من القلق على يبعث الوضع والزال هذا تكميلية. غذائية مواد توزبع

وغوكينغورو وجيطاراما كيبويه محافظات فى والغذاه الزراعة
يرا.وبوجيز

 الشاي مزروعات اًن إلى غرونغالد فرانسوا السيد يشير ىأخر جهة من
 بريب, عهد مغذ الوطني االقتصاد في هامان عنصران وهما دالين!

 االقتصاد على وحيمة عواقب له سيكون مما الشامل، بالتلف أصيبت
النزاع. بسبب المتضرر ي ندالروا

 بالسيد: االتمال يمكنكم المعلومات من للمزيد
 الدولية بعلجنة زراعي مهندس .٢٢ءآلل0لذ 0٢آلال6١٧س
 >؛.1 ه0٢ل00 83)65 سيد او ٤١٢٢٧٣٠ ٢١٦٣ .مهاتف:جنيف ني

٤١٢٢٧٣٠ ٢٢٦٥ الهاتف: جنيف. ني مدولية ملجفة



 :غامبيا
السجنا زيارة

 األمن سجنا. زيارة إلى أخيرا الدولية اللحنة توصلت طويلة مفاوصات بعد
 الزيارة أن داكار في اإلقليمية بعثتها وذكرت غامبيا. ني المعتقلين

 وقد . االعتيادية الشروط حسب لللدعتقا مركزين نى سجينا ١م٧ شملت
 طبيبا. كذلك يضم الثاني) نوفمبر(تشرين ۶٩ في وفد البلد زار

 غداة اعتقلوا النين والشرهبة الجيش أفراد من هم السجنا. غالبية إن
 الذين الجنود من أخرى مجموعة وهناًلذ ,١٩٩٤ يونيو(تموز) ٢٢ إشدب
 ني). فظ نوفمبر(تقرين ١آ في تمت |لتى ,الشدب ذتاواًة إثر أوقفواً

 المستقبل في غامبيا ني زياراتها داكار في اإلقليمية البعثة وستواصل
القريب.

 :بعسل االتمال يمكتكم المعلومات من للمزيد
08108 01 001x100.}(جفيف. ني الدولية اللجفة ا 

٤١٢٢ ٧٣٠٢٢٦٥ مهانف:

-
 19. ٨٧60£ال ك0 ا3 081* 09-1202 0ء0ع8. 5١ثمع1عئ٢ا30ه معتوان:
 ٤١٤٢٢٦ متلكس: ,٧٣٨٢٨٠ )٠٢٢( معاكس: ,٧٣٤٦٠٠١ )٠٢٢( مهانف:

 ٧٣٠٢٤٧٠ مهانف: .0301-9001( ا\0٢آل٢ل معيد االخالس: مسرود
٧٣٠٢٣١٧ مهانف: ل.00-< 001ج000٢ معيد التفسيق: عن مسؤول





 األحمر للصليب الدولية اللجفة

 االخبارية الدولية اللجفة نشوة

١٩٩٤ اآلود) يسمبرلكانوند ١٥/٥٠ العدد

حشف:
 األحمر للصليب الدولية اللحنة رئيس
 ١٩١٥ عام في اتلجفة أهداف عن يعتن

 الوفود ممثلي هع اآلود) ديسمبر(كانون ١ ٤ في عقده اجتماع خالل
 اللجفة رئيس سوماروغا كورنيليو السيد اعلن بجفيف، الدائمة
 التي اآلهداف هك ٠١١٩٥ ءاهإ فى بؤسسة هداف٢ ض الدولية
 ومنع الفزاع حالة في اتمتضزرين األشخاص حماية على ستركز

 الحاضرين الديبلوماسيين وذكتر اإلنساني. الدولي القانون انتهاكات
 الحقوق نفس لهم العالم من مكان آي في الغزاعايئ ضحايا أإن قائال:
 هذه احترام جنيف اتفاقيات تملى الموقعة الدول جميع وعلى

احترامها.اا على والعمل الحقوق

 ١٣٨ ستباغ الرئيسي الممقر ميزانية اًن اًيضا سوماروغا السيد وأعلن
 زيادة نسجل الميزانية .اوهذه١٩٩٥ في سويسري فرنك مليون

 من المانة في خمسين حوالي أن إال مآليين، بستة تثقدر جدا بسيطة
 اتبعثات. في التيداني العمل ومراقبة لدعم مخصثصة المباغ هذا

 في الحكومات على ستعرض التي ،١٩٩٥ لعام ان الميد ميزانية وتفوق
 أكد وقد سويسري. فرنك مليون ٥٦* الثاني)، يناير(كانون شهر
 هذه نع بر المطالبة إلى اإلضطرار احتمال على سوماروغا السيد

 .السفواتآلهاضية فى آلتان كان كنا األحداث تطور حسب الميذانية
 الرئيسي المقر في هم- دد فإن المؤسسة بموطني يتعلق فيما أما

 عدد يباع حين ني موظف؛ ٧* * من أقل أي علين) هو ما على سيبقى
 .لن الرقم وهذا تقريبا، موظفا ٩٣* الميدان في العاملجن المفتربجن

إلى الطوارى. ضرورات دصت إذا هدا القادد العام في يتغير. المولملس. هدد ني فزيادة





 رواندا أجل من نداد
الكبرى البحيرات ومنطقة

 الدولي المجتهع الدولية اللجفة رئيس دعا ذاته االجتماع وخالل
 برواندا تحل التي الناجعة إزاب بمسؤولياته االضطالع إلى
الالمثيل الناجعة منتإى في مسؤوليتكم تكوذ ان ااإجعن ئقولهاً سوثاروغر واًعرحالسيد .بباميها البرى [دالحيرا ة2:<لو:
٦اثئطقةد.ا تمده لتيظت١ ناً

 بصيد: االتصال سكعكم معلومات من للمزيد
 جفيف. ني الدولية صفة ل.00< 5ال٢ج60ج٢

٤١٢٢٧٣٠ ٢٣١٧ الهاتف:

الشيشان:
 احتمال لكل تحتاط الدولية اللجفة

 الشيشان، في المأساوية اآلداث تتائ إزاء الدولية اللجفة لقلق نظرا
 حاليا نفاك و الوضع. هور تد حالة فى للتدخل احتياطاتها اتخذت

 1فيطريقه جراحية عملية ٢٥٠* إلجذا* الزمة للطوارى* طبية مواد
 مستشفيات على ستوزع ومنها روسيا)، (جنوب أ أنألشيك نحو

 اإلعانات هذه فى الزيادة ويمكن . االحتياجات حسب الشيشان
ذلك. الوضع تطلب إذا الطبية

 كانت الثانى)، ين نوفمبر(تشر ٢٦ فى قامت التى المجابهات وعقب
 ألشيشان فى المستشفيات من العديد ~فعال ت زود الدولية اللجفة

.الجرحى من يد جد سيل مواجهة من لتمكيفها

 بصيدة: االتصال يمكتكمو معلومات للمزيدمن
 جفيف. ني الدولية صفة ءهسءباة. 3ة٢هع٢

٤١٢٢٧٣٠ ٢٣٠٧ الهاتف:





الصوماالندأ:
اإلغاثة مواد توزع الدولية اللجنة

 في اا,لصوماالذداا عاصمة > ة حرجين في أهلية حرب قامت
 وقوات للسلطات الموالية القوات بين الثاني) يننوفمبر(تشر ١٥

المعارضة. إيديقال

 ١٥٠ ٠٠٠ بين يتراوح األشخاص من عدد نزوح إلى القتال أدى
 داخل مواقع نينما في معظمهم لجأ > حرجيزة من شخص ٧ ٠ ٠ ٠ا٠و

 إلى اخرين ١ ة٠ ٠ . نحو وفر هذا العاصمة؛ من كيلومترا ٧٠ محيط
إثيوبيا.

 للتو؟ الدولية اللجنة موظفو سلم متغرقة بصورة القتال استمرار ومع
 إلى إلخ) ودروز، وضمادات حيوية (مضادات طبية معونات

 مناطو في آخرين مستشفيين وإلى بحرجيزة الرئيسي المستشفى
 المدينة. جنوب المعارضة عليها تسيطر

 ١ ٤ فى الميدانى الدولية اللجنة فريق بداً أخرى جهة من
 استملت الثى اإلغاثة مواد النازحين على يوزع األول ديسمير^احون

 البالستيك. من لغة ٥٠ ٠ و بطانية ١٠٠٠٠ على

 في للصومال الدولية اللجنة بعثة رئيس غريم، فريد السيد وصرح
 ٤٠٠٠٠ احتياجات الموزعة المواد هذه أستغطى قائال: نيروبى
وغرب وجنوب شمال تضررا األكثر اآلشخأص بين من شخس

حرجيزة.أ
ال ~~ باإمذطقةاً الطباة ة عد للمساً مئ^لملوصعخطة االحتياجات تقييم الدويية ايلجنة من مندوبة تواصل ء٠ذالثإإآلثذا وفى

بالعيد: االتصال يمشكم المعلومات من للمزيد
 نيروبي- ني الدولين اللجفة ء.0ا0

٧١٦٣٣٩٤٢/٢٥ الهاتف:





\ادةأقا

 األحمر للصليب الدولية اللجفة
 اإلخبارية الدولية اللجفة نشرة

١٩٩٤ األول) ديبسبرهانون ٧١/٥١ العدد
ن نسة أففاً

 بمعونات محملة قوافل كابول:
الشتام لنصل

 عشر اآلود) ديسمبر(كانون ١٤ في كابول إلى وصلت اًن بعد
 برنامج انتعش النباتية والزيت النقيق من طغا ١٢٠ تحمل شاحنات

 أبريل(تيسان) بداية في الدولية اللجنة تنفذه بدأت الذي المساعمدة
 ستثئنبفا الماضي اآلسوع وفي .األفغمانية بالعاصبة النازحين لغاندة
 فى كابود يمى آلعنية ١ من فافلنجديدة ونإرسال~ .باد١ وخير غ عب جي بى نخاصة البديبة الحنوبية-من األحيل؛ فى المبوبات بوزبع
 س اًشخص *ة * * صيبات٠ا تفحلية الدولية التجاًذذ تأنل قعام نهاية

الثاجاًت ٠٥هذ٠ اسمست نسفان باًفئ فصداًلئتاثم ة- اسو ونظر؛ .وضواحيد فيسدينة عمومية. مبابى إلي لجأوا الذين. بمعوزيز
 عائلة ٣٧٧ احتياجات لتقييم احريت دراسة من وتبين ملحة.

 تتراوح المعتدلة التفنية سوغ نسبة ان كابول من الشمالية بالمنطقة
 اآلحياة فى متواصلة الدراسة هذه زالت وال المئة. فى ٤٠ و ٣٥ بين

المدينة. من الجنوبية

 من فلتان فا اآلود) ديسمبر(كانون ٨و ٥ فى كابول إلى دخلت كذلك
 نآحنة ١١؛ اًبضم قه يا ٥عشر خيس ي1 إلصاًئة ،ايمتحدة األمم

 من الدولية اللجنة تمكنت والمعدات الطبية بالمساعدة مستلة
 الطريق عبر اآلو-ل وديسمبر/كاتون أبريدانيسان بين ما إدخالها
 ومغن وكابول). بباكتعدشان بيشاور فى اإلدارية قاعدتها بين الرابط
 وضواحيها األفغانية العاصمة في المعونة- هذه من أفاد العام بداية
 قافلة اتجاه تحويل وإثر يوذيو(حزيران) فى نازح. ١٨٠ ٠ا٠ من أكثر

 متن على المنقولة المساعدة أوقنت-مؤقتا للنهب تعرضت
 بغية المعنية األطراف ؟جمبع مكثفة مفاوضات وأجريت بنا،الشاحفا

 االثنا. ذلك فى وفابول. أباد جلدل بين الطريق على اآلمن ضمان
 جبسر بواسطة الملحة لالحتياجات تستجيب الدولية اللجفة كانت

4 .من~جديد األفغانية العاصمة مستشفيات إلمداد متتالية أيام ثلدثة خالل ايثانى) نوفمبر(تبرين منتضغي في جوينخلمته
 رالسءد: االتمال يمكنكم معلومات من لمزيد

 جعيف. ني الدولين البلط ل0٢£ أ$0ا[)ا0€
،١٢٢٧٣٠ ٢٩٠٦ ماتف:



الشاشان:
 الدولية اللجفة من مساعدة

الفزاع مناطق في

 اللجفة ومندوبو الشاشان جمهورية إلى الروسية القوات دخلت أن مغذ
 المعارك. من المدنيين.الغارين السكان وضع كثب عن يتابعون الدولية

 وداغستان غربا إينفوشيا إلى النازحين من العديد صل وقد هذا
شرقا.

 األغذية من طرد١ ٥٠* و بطانية ٤٠٠* من شحنة هناك داغستان في
 يوجد الشاشازحيث مع الحدود على ث(ايور **خزاف إلى طريقها فني

تقريبا. نازح ٨* *ا

 المحلي األحمر الهالل إلي الدولية اللجفة سلمت إينفوشيا وفي
 الشيشان. النازحين أجل من عائلي طرد ٣٠ . على اشتملت إعاكات

 عددا أن إذ الشمالى القنقاس سكان بين كبير تضامن وجود ويالحظ
 يزيد أن ويحنئن المنطقة. أهالى .نتاذن هى لجأوا النازحين من

بكر. القأدمة اآلنام في عددهم

 بالسيدة: االتمال يمشكم المعلومات من لمزيد
 جفيف. ني الدولية اللجفة .5جهسةال 8ة٢هج٢

٤١٢٢٧٣٠٢٣٠٧ الهاتف:

والهرسك: البوسنة
 العاجلة الدولية اللجنة مساعدة

 القتال من الغارين المدنيين إلى

 فربي تمكن البوسنة غرب جفوب الفتال يستمر الذي الوقت في
 غاثة اإل مواد من خلفا ٢ ٤ حوالي توزبع من لوكا وي~بانيا الدولية اللجفة

 بعد على (الواقعة أ غالهنوتش ** مديفة من القارون المدنيون كان التى
 إليها. الحاجة تم أمس في *اكوبريس**) غرب -كيلومترا٣٥

 ممرخذ المنثثة زارت األودلم ديسمبربانون ١ ٧ السببت يوم ء

ن اغالموتش. سمال القرى إلى ولجاواً األمامي الخط من اقريبا منازلهم غادروا السل وكبار واألطفال الفساً. مل ٣٠ ٠ . حوالي أن



 لت٠اشت للطوارى. يعروريةا مورد ;بجرحى من ج افو! عليم صوافد الني الممطي، الصيى اصركز تلقى ثفرى جهة من1
الثزمغة. ألثر؟ض۴الالزمة-لةح اذدوية ذنى باإلضاًفة البالسذاًذ من وقبع آللدقيق فردى غرانى صرد ٢٠ . .و بطانية ٤٠٠: طى

بيهاتش منطقة

 ني ميدانية استقصانية دراسة مؤخرا الدولية اللجنة أجرت
 شرقي جبوب كيلومترات عشر بعد على (الواقعة أ تش أريبأ

 حكومة قوات بين القمتال أثفال المدنيبين آالف منها فر التي بيهاتش)
 وعاد الثانى). نوفمبر(تشرين فى البوسنة صرب وقوات البوسنة

زالساً ال احتياجاياً بكن اآلي ديارلهم إلى اليرحدن هزال؛ ۶م لكذير~٠ا نالمثو من المز~يد فوزبع د استثم عبى الديية~ واللجفة صحنة.

٠-عليهم
 مستشفى إمداد الدولية اللجنة مندوبو يتاه بيهاتدش جيب وفي

 حجم أن إال 1 اتجراحة بمعدات األوتنة اإلتحافات ومرانمن تمدينة
 اللجنة تتمكن ولم تدريجيا) يقل أصبح األخرى المواد بعض مخزونات

بيهاتش. في احتياطياتها مدب إعادة من الدولية

 المساعدة يد تمد الدولية اللجفة
المحلية األحمر الصليب فروع إلى

األحمر الصليب فروع تغمية على بالمساعدة التزامها مع انسجاما

- .
 نشر بشاًن لتتباحث الفروع٥هذ من ممثال ٦ا منأكثر البوسفة وسط

 برامج وتطوير المنقودين عن البحث وانشطة القانون مبادى.
المستقبل.

 عبر األحمر للصليبر تابعا فرعا ١٢٠ من أكثر الدولية اللجفة تزود ه
 قصد أخرى وإمدادات المكتبية اتبالتجهيز المنطقة انحا.

 عن البحث مجالى فى نشطتهابأ االصطانع على مساعدتها
واإلغاثة. المفقودين

 بسيد: االتمال يمشكم ومعلومات من لمزيد
زغرب. ني الدوله لللعط أال0/ة0 7>ه1لل 800 ٣٨٥ ،١٦١٢٤٤٤ مهاتف:



المكسيك:
 للرد مستعدة الدولية اللجفة
اإلنسانية الحاجات على

 ديسمبر ٨ فى روبليدو إيدواردو السيد تنصيب مسالة أثارت
 لدى شديدة فعل٦ردود ساباس وألية على حاكنا اآلود) (كانون

 أعلنوا زاباتا أتباع وكان الوطنى. للتحرير زاباتا وجيش المعارضة
 ن(ق إذ آزر.إطاًالق وقف يه1ذه تعني قد ديب۵الش عمنية أن سابقاً

العسكرية. المواجهة خطر زاد

 مغذ الفزاع منطقة فى فعلل المتواجدة الدولية اللجنة, تلقت وقد
 الحلرفين كلد من ة جذيلم ت خدمانأ الجاري العام من حي)البا يفاير(كانون

 1مساءدته .تكثين بصدد اآلن وهى .مودضهأ بأمن يتعتن قينا
 الصليب موطنو ها يعاضد جديدة طبية فرقا شكلت لذلك الطبية،
الصعاب. كل لمواجهة مستعدة الغرق وهذه المكسيكي. اآلحمر

 بميدة: االتمال يمفكمو معلومات من لمزيد
جفيف. ني الدولية صفة ,€1351103 ٢٤جاجم

٤١٢٢٧٣٠٢٨٣٦ الهاتف:

الحرب: قانون
 اسيويا بلدا وثالثون خمس
الموضوع على تكب

في اإلنسانى الدولي دالقانون هن الثانى ببيمىاإل المؤتمر هتقد

٠١٩٩٤
 الحكومة من كبير بدعم الجزتمر األسترالي األجمر الصليب استضاف

 من بلدا وثلدثين خمس من توفدا ١ ٦٠ نبو فيه وشارك األسترالية.
 الصليب وجمعيات حكومات لتمثيل الهادى*, والمحيط آسيا منطقة
 حضره كما واألكاديمية. العسكرية واالوساط األحمر والهالل األحمر

الدولية. اللجفة من هام وفد

 الدولي القانون عن النقاش تحريك هي المؤتمر هذا من الغاية كانت
 والنؤقمر يةالتفعيد اآلنلحة ببان ٥المتحد اًتفاقثعإآلبم مراجعة همز بجنغا ؛ ؛٩٥ بى يعقدهيا البز؟ مز الجتماهش استعدادا اإلنساني

اًألحمر حذاص الدوسللهيب



 اإلضافيين البروتوكولين إلى المنضمة البلدان عدد اًن البوتمر وعلم
 عن يمل وات.التادي. آسيا متلفة نى جفيف .اتفاقيات قى

 بيآنثا ننكوز يؤوبا تتقيد لمد بحيث األبمرى) البناهبق بلي هددهز
 على المشاركين حث وتم هناك. الحكومات من المئة عي ٣٧ سوى

 .الصكين هذين على التصديق على حكوهاتهم تشجيع

 األلفإم موضوع منها المواضبع من واسعة مجموعة المباحثات صملت
 المرأة وحماية الحرب جرائم ومحاكم والنازحيب والالجئين األرضبة

 الدولي القانون بمبادى. لضريف األولوية الحربوإءحال. أوقات في
اإلنساني.

 وبروتوكولها ١٩٨* لعام البتحدة االمم اتفانية حول خاصة الفقاش دار
 وفشل دلمدنيين لسكان٣ءلى مهتكة ر1منمث عنها. ينجم ما إزا. قبئإفيم المباركونصص ب عر واً اثغاهز؛ألرضبة._ يخدام من لبحد

 الموتمر ناقش كما الموقف. تدارك في القائم الدولي القانون
 امفام استخدام على المغروضة القيود بتمديد تقشي نتراحات ا

 الداخلية. الفزاعات* حتى تشمل كي الدولبة تعاالنزاً في األرضية
 فرض آجل من حملة تنظيم متسألة بشأن النظر وجهات وتبودلت

األرضية. امفام على شامل حظر

 باليد: التمال ا يشكم المعلومات من لمزيد
 االيالم وساند مع االتصال مكتب .5الهإل٥ ال0إل1

 سيدني. يفة بمد الدولية للجفة التائ ألسيا
٦١،١ ٩٢٠ ٣٨٣١ الهاتف:

-
 19, ٨٧60ال6 ءه !3 1ا31,ا -الء1202 0ج06٧3, 5١٧ءئ؛٢1هللة سوان:
 ،١٤٢٢٦ سى: ٠٧٣٤٨٢٨٠ )٠٢٢ساكس:( ٠٧٣٤٦٠٠١ )٠٢٢الهاتف:(
 ٧٣٠٢٤٧٠ الهاتف: ٠1ا3ال1جال-0(ل ا\0٢ع٢)1 سيد االعالمي: سؤول
٧٣٠٢٣١٧ الهاتف: ٠ا00ًإل ة11٢ه؛،ع6٢ سيد التفسيد: عن سؤول





 األحمر للصليب الدولية اللجفة
 اإلخبارية الدولية اللجنة نشرة

١٩٩٤ اآلود) (كانونديسمبر ٢٨ه/٢العدد

طاجيكيستان:
 الفزاع مناطق في الدولية اللجنة من مساعدة

 في ميونادو وادي سبان على األعذبة الدولية اللجفة وزعت
 نحو على الغاضي اآلسيوع -فى اآلغذية هذه واشتملت طاجيكيستان)

 السكان على وزعت كاغ اه منها واحد كل يزن الدقيق من كيسا ٣٤٥
 فى دارت التى المعارك بسبب التموين طرق عن المفصولين

 وهذاً المعاصة. وفوات بغومين القوات بين سبتمبر(اللول)
 في سبتمبر(أيلول) شهر منتصف في وزعت التي تللف تكمئل اإلعانة
 االتحان من الدقيق من كيس ٤* * على اشتملت وقد النزاع منطقة
 األحمر. والهالل األحمر الصليب لجمعنات الدولي

 ١ ٣٠ . من أكثر كذلك الدولية البجنة مندوبو وزع أخرى جهة ومن
 خمس بين أعمارهم تتراوح لأطعنا على القتوية إآلحذية من زوجة

سدة. عشوة واربع سفوات

 بالسدة: االتمال يمكنكم المعلومات من لمزيد
جعيف. ني الدولية سجعة .502311116 ة6٢ع6٢

٤١٢٢٧٣٠ ٢٣٠٧ تف:سا

 البلد على كذلك متسلطة اصام مصيبة

 أصيبوا شخصا ١١٢ كيغالي مستشفيا استقبل يوليو(تموز) نهاية مغذ
 الضحايا) من جديد فوح أسبوع كل المؤسستين على ويند باهام.

 يمثلون ال ين المذكور اًهذستذغيين يصدون الذين ~الجزئذ ان ألجباء ا يشير و .نهم اعض] اخد بتر خروجها تستوجب ما غالبا إلنين
و!كال-هممناضغال.ثمالشهمحذصااًات. إصابتهم) مكان في منهم العديد يمولبا الذين الضحايا من سبوىجز*ا



 المنطقة وخاصة الرواادية األراضي جميع المصيبة هذه تبتلي
 على المزروعة م لاللظ الحغيقي الرقم كان وإذا مفها. الشعأبية

 يتقدر فإنه الجميع على يخفى الحقول إلى المؤدية الطرقات
األالف. بعشرات

 أحد وذكر األلغام. على الحصول جدا السهل من أنه والظاهر
 كتد !بدر انحا* جميع في اآللغااً يولث(ىئسكادت اض7 ذال:1ق رواندا لمساعدة المتحدة األمم بعثة إلى الباى األلغام إزالة أخصانجي

 أحياء أجد وهو نآلميرامبو، في واحدة دفعة لغم ٧٠ . علق عثرنا
 ؤثيقة أي توفر لعدم مفام ا إزالة جدا الصعب وس .أ الشعبية كيغالي

الماكن فيم حتى فبفت د التي هذهاآلدوات اًذاكن تحديد على عد تف

إبى الدوي المجتمع تسبه إلى حاهدة حهتبا من الدولية اللجبة وتبسعي ذي١تلثس منب صة1وح دسمةالغي.خاائام,٠ال ئذه_االطار
 لبث وسإئإ ليصبح العسكرية سغمرورة اطار. األحيان معظم في استسسيإأللفا؛ ويبجاوز اليوم. اتتسماً للمحرو آببال ابمقاتلون توكها

 اللجفة تدعو السبب ولهذا المدنيين. السكان قلوب فى الرعب
 الالؤم من التي التعديالت على الموافقة إلى الدول كاقة الدولية
 بشآن ٢٩٨٣ لعام ؛المتحد .ألمم اتنافية عز ١٩٩٥ في !دظب

في وسلعقد األبن. طى مفه اوالحد القاتلة االدودت هذذ استخدام غجن إمس آبرى أمور ضمن ۶يأل التعد بذ؛ وترمى * ية البليد اآلسانه
 الراح التحضيرى االجتماع الثانى) (كانونيغاير ٢٠ إلى ٩ من جفيف

 .المذكورة االتفاقية فى بالفطر المكلفين الحكوميين للخبرا*
 من بطلب المراقب بمتغة االجتماع فى الدولية اللجفة وستشارك

المتحدة. لالمم العام األمين

 بالسيد: االتصال يمكنكم من,لمعلومات لمزيد
 جنيف. ني الدولية اللجنة 1 لحل له ه0٢ه00-83،68
 وسليات) ميدان عن (تفاصيل ٤١٢٢٧٣٠ ٢٢٦٥ وهالف:

 ؟616)1 ال6٢إله وسيد او ؛الما86ً 1(05^31 ،1-8601؛ وسيدة او
 د0ه3سل6 00٢3ا8-5ا30للئ0ه وسيد؛ او ٤١٢٢٧٣٠ ٢٥١٩ وهاتف: حية).قالو (معلومات بجنيف ودولية ولجنة

٤١٢٢٧٣٠ ٢٥١٩ بهاتف:



 الدولية ابلجفة حضور
السابق التغام أعضام محانة

 اإلنساني، الدولي للقانون كراعية بها المفوط الخاص بالدور اضطالعا
 األود التناكنة قى أ الخاص !المراقب صفة ألدولية البفنة متفحت
 فى اإلنسان لحقوق جسيمة بانتهاكات متهمين أشخاص ة بمقاضا

 فتتاحية اال الجلسة في الدولية اللجفة من قانوني شارك قد و . يقيا فر اً
 العقيد نجام ض عشوا ٤٦ ضمت المتهمين من أولى فعة د لمحاكمة

~ اآلول). دطذاذون١٦إتى١-٣ س أبابا يفس أد في الجلسة ٥ هذ ت ,عقد . السابق يم مر يلي ها ميغغيستو

 ١٧٠ * لى١حو -سنوط ثالث مغذ تزور نتت ن كد من لذكر1 الئقة ا داكمة١فىلمم الدذلية اللجنة يبها تجنبى التى ابمكانة وتنبثق

 وجهها التي التهم بين ومن الجديدة. السلطات تعتقلهم شخص
 ها عدد و المتهنين- هزال. بين من معتقل ١٢٠٠ إلى الخاص عي المد
 ي القسر والترجيل المتشدد والقتل القتل جراتم هفاك تهمة- ٢٦٩

 أوضحدث أبابا يس أد فى و للقانون. فا واالعفادخال والتوقيف للسكان
 احترام عفى ~ااالسهر في سينحصر دورها أن الدولية اللجفة( بثعة

 الثاني البروتوكول ~في عليها المفصوص الدنيا القضائية الضمانات
 بزلظروت كذلك الدولية اللجفة وتهتم . أ جفيف تقيا تفا ا إلى اإلضافي

 تكون اًن ينبغى والتى النعتقلون فيها يعيش التى ألنفسية ~و ية القاد
األحوال. جمس في اإلنسانية للكرامة مراعية

 بسيد: االتصال سكعكم للمعلومات من لمزيد
100-8316$(001 1)1x11. جعيف. ني الدولية سجعة 
،١٢٢٧٣٠٢٢٦٥ صاتف:



أفغانستان:
 أشهر ثالثة في سجين ٧٠ . من أكثر زيارة

 استئناف من الماضية الثالثة األشهر خالل الدولية االجنة تمكنت
 زارت وقد أفغانستان. في بها تقوم التي الحماية أنشطة وتطوير

 في مركزاًلالء±قال ١٦٠االذنتزيارة علي اًليوم اًلدوليةحض* للجدة٩ وحمدت مقاتلون. منتعالمتظمهم ٧٣۴ سبتمبر(أيلول) وسجلنمنذ

 وكذلك وشيبيرقان الشريف ومزار اباد وجلدل وحيرات كابول كدمن
السجون 0وهن طخإ؛. ومقاطعة قفدن ىئشير:ومنطقة٠واي في الجمعباً ثؤباً اًى األفغا.ذى. الذاًع فى شة~الغوئ*۶خآختاً

 ميلي جمبوشي تبوحز اإلسالمي والحزب للحكومة الموالي اإلسالمية
للمعارشة. المواليين

 بالعيد: االثمال يعكم المعلومات من لمزيد
 جفيف. ني الدولية اللجفة ل0٢ج 5)00^10
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