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4/2007العدد , نشرة اللجنة الدولیة اإلخباریة-لبنان 
آخر التقاریر عن أنشطة اللجنة الدولیة في المیدان

الوضع العام 

القلیلة الماضیة في مخیم عین الحلوة لالجئین جنوب أدت المواجھات العنیفة التي دارت خالل األیام 
وال یزال الوضع في المنطقة .إلى دفع عائالت في المخیم إلى اللجوء إلى مدینة صیدا المجاورة,لبنان

.شدید التوتر فیما ظلت أغلبیة المحالت والمدارس مغلقة

بین الجیش اللبناني وفتح اإلسالم بدون فقد استمر القتال ,أما في مخیم نھر البارد لالجئین شمال لبنان
وتسببت األسلحة الثقیلة ومدفعیة الھاون بدمار واسع للبنى التحتیة والمنازل في .توقف منذ خمسة أیام

وھذا یعني أنھ باإلضافة إلى أن ھذه .فیما تفید تقاریر عن وجود ذخائر غیر منفجرة على األرض,المخیم
فقد تؤدي أیضًا إلى تقیید حركة ,طر دائم على السكان في المخیماألجسام المتناثرة تشكل مصدر خ

فإن آخرین ال یزالون ,وبالرغم من ھرب العدید من السكان.سیارات اإلسعاف وتعیق إخالء الجرحى
.داخل المخیم ومن بینھم عدد كبیر من األشخاص في حالة ضعف

"ولیة في لبنان رئیس بعثة اللجنة الد"جوردي رایش كوركو"ویقول السید  إننا نشعر بالقلق إزاء معاناة :
انقطع التیار الكھربائي ,فمنذ بدء االشتباكات قبل حوالي أسبوعین.السكان المحاصرین داخل المخیم

تعیق الظروف األمنیة المتدھورة وصول الخدمات ,وعالوة على ذلك.وأصبحت المیاه النظیفة نادرة
".عدة عاجلة الطبیة إلى من ھم بحاجة إلى مسا

حزیران مناشدتھا كافة األطراف المشاركة في /وكانت اللجنة الدولیة قد جددت یوم األول من یونیو
والسماح ألفراد الطواقم ,النزاع عدم التعرض للمدنیین الذین ال یشاركون مباشرة في العملیات العدائیة

وأن یتمكنوا من الوصول إلى ,لموكلة إلیھمالطبیة والعاملین في المجال اإلنساني أن یضطلعوا بالمھام ا
.الجرحى بدون عائق

إخالء جرحى وأشخاص في حالة ضعف من مخیم نھر البارد لالجئین

حاولت فرق اإلنقاذ التابعة لجمعیة الھالل األحمر الفلسطیني ,حزیران/في یوم الخامس من یونیو
إخالء ثالثة جرحى ومن بینھم امرأة حامل ولكنھا ,بالتنسیق مع اللجنة الدولیة,والصلیب األحمر اللبناني

,حزیران/ یونیو4وكانت قد تمكنّت یوم .إذ حالت االشتباكات المتواصلة في المنطقة دون ذلك,لم تفحل
 شخصًا من مخیم نھر البارد من بینھم 19من إخالء ,وبالرغم من االزدیاد الخطیر في حدة االشتباكات

 شخصًا في 15جریح و, شخصًا 16حزیران / یونیو3وقد أخلي في .جریح واحد وطفالن رضیعان
).إحداھن حامل( امرأة 11حالة ضعف من بینھم طفالن وشخصان مسنّان و

"رایش كوركو"ھذا ویقول السید  لقد أصبح تنظیم عملیات اإلغاثة صعبًا للغایة لیس بسبب األوضاع ":
كام واألنقاض والذخائر غیر المنفجرة على الطرقات األمنیة المتدھورة فحسب وإنما أیضًا بسبب الر

".المؤدیة إلى المخیم والتي تعیق تحرك سیارات اإلسعاف وسیارات اإلغاثة



و تبقى المساعدة الطبیة والغذاء والماء ھي الحاجات األكثر إلحاحًا ولكن النازحین من نھر البارد الذین 
خاص الذین ال یزالون داخل مخیم نھر البارد ھم بحاجة ھربوا إلى مخیم البداوي المجاور وكذلك األش

.ماسة أیضًا إلى مستلزمات النظافة

اإلغاثة العاجلة للنازحین من مخیم عین الحلوة لالجئین

 طردًا 150و, أطنان من المواد الغذائیة5(حزیران مساعدات عاجلة / یونیو4سلمت اللجنة الدولیة یوم 
 عائلة أرغمھا القتال على مغادرة منازلھا في منطقة التعمیر 250إلى )نیة بطا500من لوازم النظافة و

.المتاخمة لعین الحلوة واللجوء إلى صیدا

تولت خدمات الطوارئ الطبیة التابعة للصلیب األحمر ,ھذا وإضافة إلى أنشطتھا األخرى في عین الحلوة
.اللبناني إخالء جریح واحد ونقل جثتین

 اإلنسانیةتنسیق العملیات

تعمل اللجنة الدولیة بالتعاون الوثیق مع الصلیب األحمر اللبناني والھالل األحمر الفلسطیني ومع غیرھما 
من أعضاء الحركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمر من أجل مساعدة من ھم بحاجة إلى مساعدة 

.إنسانیة عاجلة
 والبداوي وإلى النازحین من مخیم عین الحلوة إلى صیدا وقدمت حتى اآلن إلى سكان مخیمي نھر البارد

:المساعدات التالیة
 أطنان إلى النازحین من عین 5و, طنًا في نھر البارد37و, طنًا من المواد الغذائیة في البداوي70-

,الحلوة إلى صیدا
, ألف لتر من الماء الصالح للشرب في نھر البارد000121-
,في نھر البارد أطنان من الخبر 5-
, شمعة في نھر البارد00044-
, طردًا للنازحین من عین الحلوة إلى صیدا150 طرد من لوازم النظافة في نھر البارد و800-
. بطانیة للنازحین من عین الحلوة إلى صیدا500-

ع اللجنة الدولیة أیار قام الصلیب األحمر اللبناني والھالل األحمر الفلسطیني بالتعاون م/ مایو20ومنذ 
:بما یلي 

, جثة 41 مریضًا و70 جریحًا و144 نقل -
, مدنیًا من مدخل المخیم وتأمین الوسائل لنقلھم 495 مرافقة -
. قافلة من المساعدات اإلنسانیة29 تنظیم -

غیل وتعمل اللجنة الدولیة وشركاؤھا في الحركة بالتعاون الوثیق مع وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتش
.وغیرھا من وكاالت األمم المتحدة)األونروا(الالجئین الفلسطینیین 
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