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النساء واحلرب
اآثار احلرب والعنف  ال اأحد اليوم معفى من املعاناة من 

اإال اأن الرجال والن�ساء والفتيان والفتيات يتاأثرون بطرق 

على  النزاعات  من  اأكرب  عدد  االآن  ويدور  خمتلفة. 

دينية  و  اأ عرقية  جماعات  بني  داخلي  م�ستوى 

املوارد  على  ال�سيطرة  اأجل  من  متناف�سة  اأو�سيا�سية 

اأواالأرا�سي اأو ال�سكان. و�سواء اأكان العنف داخليًا اأم عرب 

احلدود، يجد املدنيون اأنف�سهم يف اأغلب االأحيان حما�سرين 

على خط النار، اإما م�ستهدفني مبا�سرة اأو معر�سني للخطر 

لقربهم من مكان القتال. وبالتايل تواجه الن�ساء والفتيات 

الالتي يع�سن يف البلدان املمزقة من جراء احلروب خماطر 

وتهديدات وحتديات ال ميكن ت�سورها.

وال ت�سكل الن�ساء جمموعة متجان�سة، فهن يع�سن احلرب 

بطرق متعددة، اإما �سحايا واإما مقاتالت واإما منا�سرات 

من اأجل ال�سلم. وميكن اأن تعني احلرب العنف واخلوف 

وفقدان االأحباء واحلرمان من �سبل العي�ش والعنف اجلن�سي 

والنزوح  واالحتجاز  العائلي  العبء  وتفاقم  والهجر 

واجلروح البدنية واأحيانًا املوت. كما اأن حالة احلرب ترغم 

الن�ساء والفتيات على اال�سطالع باأدوار ال تكون ماألوفة 

لديهن وتقت�سي منهن تعزيز اآليات التكيف مع الواقع 

واكت�ساب مهارات جديدة. 

ورغم كل املتاعب التي تقا�سي منها الن�ساء يف النزاعات 

امل�سلحة، فاإن �سورة املراأة ب�سفتها �سحية ال حيلة لها، 

�سورة خاطئة. وتلعب املراأة - طوعًا اأو ا�سطرارًا - دورًا 

يزداد اأهمية يف االأعمال العدائية. فقد نرى الن�ساء بالزّي 

اأمام ال�سجون لزيارة االأقرباء،  م�سطفات  اأو الع�سكري 

اأي�سا يف طابور املنتظرين للح�سول على طرود الغذاء،  اأو

منهمكات يف تنظيف مالجئهن يف املخيمات املوؤقتة.  اأو

ويوؤدي العديد منهن اأي�سا دورًا ن�سطًا يف مرحلة ما بعد 

وتظهر  املجتمع.  بناء  واإعادة  ال�سالم  تعزيز  يف  النزاع 

الن�ساء يوميا يف جميع النزاعات التي تهّز العامل قدرتهن 

على مواجهة ال�سعاب برعاية اأفراد عائالتهن واملحافظة 

على متا�سك املجتمعات املحلية. 

ويتوقف جزء كبري من اآثار احلرب يف الن�ساء على كيفية 

تاأثر �سالمتهن ال�سخ�سية، ومدى ا�ستعدادهن لكفالة 

من  ومعاناتهن  عائالتهن،  اأفراد  وبقاء  بقائهن  �سبل 

لها. كما  اأو خ�سائر حمتملة وطريقة ت�سديهن  جروح 

يكون ذلك يف الغالب نتيجة ملا تعر�ش له رجال اأ�سرتهن. 

وين�ش القانون الدويل االإن�ساين على تاأمني حماية الن�ساء 

يف اأوقات احلرب وهذه احلماية ملزمة للدول وجلماعات 

املعار�سة امل�سلحة على حد �سواء. ومينح هذا اجلزء من 

القانون الذي ي�سمل اتفاقيات جنيف االأربع لعام 1949 

وبروتوكوليها االإ�سافيني لعام 1977، احلماية للن�ساء 

جرحى.  مقاتلني  اأو  حمتجزين  اأو  مدنيني  كاأ�سخا�ش 

وت�سكل قواعد عديدة من القانون الدويل االإن�ساين قانونًا 

عرفيًا وتكون بذلك ملزمة الأطراف النزاعات امل�سلحة �سواء 

�سادقت على املعاهدات ذات ال�سلة اأو مل ت�سادق عليها. 

القانون  مينحها  التي  العامة  باحلماية  الن�ساء  وتتمتع 

امل�سمولني  ال�سكان  �سائر  غرار  فعلى  االإن�ساين.  الدويل 

باحلماية، يجب اأن تكون الن�ساء قادرات على العي�ش دون 

التعر�ش للتخويف اأو �سوء املعاملة. ويحدد القانون الدويل 

االإن�ساين، باالإ�سافة اإىل ذلك، نظام حماية خا�سًا بالن�ساء 

يهتم بالدرجة االأوىل باحتياجاتهن يف ما يتعلق بال�سحة 

والنظافة، ودورهن كاأمهات. ومينح قانون حقوق االإن�سان 

وقانون الالجئني الن�ساء حماية اإ�سافية يف اأوقات العنف. 

وبالتايل، فاإن ال�سعوبات الهائلة التي تواجهها الن�ساء 

با�ستمرار يف النزاعات املعا�سرة ال ترجع اإىل عدم وجود 

تنفيذه  اأو  القانون  احرتام  عدم  اإىل  بل  قانونية  ن�سو�ش 

تفعيله مبا فيه الكفاية. اأو

والتحديات  املخاطر  يف  التالية  الف�سول  وتنظر 

خالل  والفتيات  الن�ساء  تواجهها  التي  الرئي�سية 

احلرب وبع�ش االأن�سطة التي تقوم بها اللجنة الدولية 

لل�سليب االأحمر ا�ستجابة لذلك. ومن باب التو�سيح 

اإىل  االأوىل  بالدرجة  الكتّيب  هذا  يتطرق  والتب�سيط، 

تويل  الدولية  اللجنة  اأن  اإال  امل�سلح.  النزاع  حاالت 

مماثلة يف حاالت عنف  باأن�سطة  وتقوم  نف�سه  االهتمام 

اأخرى، مثل حدوث اال�سطرابات واأعمال ال�سغب. 
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هل الن�ساء اأ�سد ا�ست�سعافا من الرجال؟

ينظر �إىل �لن�شاء عادة على �أنهن �شحايا مغلوبات على �أمرهن وي�شكلن فئة �شديدة 

�ال�شت�شعاف يف حاالت �لنز�ع �مل�شلح. �إال �أن �لن�شاء ل�شن فئة م�شت�شعفة يف حد 

�أوقات  يف  بارزتني  و�شجاعة  قوة  �لن�شاء  من  �لعديد  يظهر  �لعك�س،  فعلى  ذ�تها. 

�حلرب، فيتولني حماية عائالتهن ودعمها �أو يلعنب يف بع�س �الأحيان دور �ملقاتالت 

�أو �لنا�شطات من �أجل �ل�شالم. وكثري� ما جتد �لن�شاء �أ�شاليب بارعة من �أجل �لت�شدي 

لل�شعوبات �لتي يو�جهنها.

بل  �شعفاً،  �أ�شد  �لرجال  �أو  �لن�شاء  ِمن  َمن  معرفة  يف  �حلقيقي  �ل�شوؤ�ل  يكمن  وال 

يكمن يف  حتديد من هو �شعيف �أمام �أخطار معينة. ويتعر�س �لرجال و�لن�شاء عادة 

الأخطار خمتلفة. وفيما ي�شكل �لرجال �الأغلبية �ل�شاحقة من �لذين يتعر�شون للقتل 

�أو�الحتجاز �أو �الختفاء يف �حلرب، فاإن �لن�شاء ُي�شتهدفن �أكرث فاأكرث يف �أوقات �لنز�ع 

كجزء من �ل�شكان �ملدنيني ويتعر�شن للعنف �جلن�شي. كما �أنهن يتحملن عموماً كل 

�مل�شوؤوليات �ملتعلقة بتاأمني �الحتياجات �ملعي�شية �ليومية الأ�رسهن.

�ل�شكان  من  جزء�ً  �أي�شا  هم  يكونو�  �أن  فيمكن  �ل�شالح،  د�ئماً  �لرجال  يحمل  وال 

�لن�شاء  �لن�شاء يف �الأعمال �لعد�ئية. وهناك من  �أن ت�شارك  �ملدنيني. وميكن كذلك 

من �رتكنب �أعمال عنف �أو �شجعن �أ�شخا�شاً �آخرين على �رتكابها، ويظهرن يف بع�س 

�الأحيان �أكرث وح�شية من �لرجال.

�أ�شا�س �ل�شور �لنمطية  و�شيكون من �ل�شاذج بطبيعة �حلال تقييم �ال�شت�شعاف على 

من  حالة  كل  يف  لالحتياجات  �شامال  تقييماً  �لدولية  �للجنة  جتري  لذلك  �ل�شائعة. 

�حلاالت من �أجل حتديد من هم �الأ�شد �شعفاً و�أ�شباب �شعفهم.

ماذا تفعل اللجنة الدولية للصليب األحمر؟
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�إدر�ج �حتياجات  �إىل  �لدولية جاهدة  �للجنة  ت�شعى  لذلك 

�أن�شطتها  كافة  يف  للم�شتقبل  و�آمالهن  و�لفتيات  �لن�شاء 

تلبية  �أجل  من  منف�شلة  بر�مج  �القت�شاء-  وت�شع-عند 

متطلباتهن �خلا�شة �شو�ء �أكانت �جتماعية �أو نف�شية �جتماعية 

�أو طبية �أو �قت�شادية �أو متعلقة باحلماية. 

لالأدو�ر  دقة و�شمواًل  �أكرث  فهم  �ملنظمة، من خالل  وت�شتطيع 

تلبي  �أن  و�لن�شاء  بالرجال  �خلا�شة  و�لتجارب  و�مل�شوؤوليات 

ب�شورة �أن�شب �حتياجاتهم يف �أوقات �لنز�ع. وعليه،  ت�شتخدم 

�لتحليل �لذي ير�عي �ل�شفات �خلا�شة بكل من �جلن�شني لتقدر 

بطريقة �أف�شل �الأدو�ر �الجتماعية و�لثقافية �مل�شندة �إىل �لرجال 

و�لن�شاء يف ما يتعلق بتق�شيم �لعمل، و حتديد �الأن�شطة �الإنتاجية 

و�الإجنابية، و�حل�شول على �ملو�رد و�ملنافع و�لتحكم بها . 

كما حتر�س �للجنة �لدولية على �إر�شال فرق خمتلطة �إىل �مليد�ن 

من �أجل �إقامة حو�ر مبا�رس مع جميع �ل�شحايا من �لن�شاء و�لرجال 

على حد �شو�ء. وهذ� ما ي�شمح �أي�شاً لتلك �لفرق بالتقرب �أكرث 

من �ل�شبكات ودو�ئر �لنفوذ �ملحلية. وتعمل �ملنظمة ف�شال عن 

و�لرجال على  للن�شاء  متو�زن  متثيل  �إىل  �لتو�شل  ذلك على 

م�شتوى �مل�شوؤولني �لكبار يف �الإد�رة من �أجل تاأمني روؤية �أو�شع 

نطاقا يف �تخاذ �لقر�ر�ت �ملتعلقة بو�شع �لرب�مج. 

�الإن�شاين  �لدويل  للقانون  �لدولية -كحار�س  �للجنة  تتخذ 

ومرّوج له- تد�بري للتخفيف من �آثار �لنز�عات على �ل�شكان 

�أنف�شهم و�شط �ملعارك و�الأ�شخا�س  �ملدنيني �لذين يجدون 

وتعّرف  فيها.  �مل�شاركة  عن  كفو�  �أو  ي�شاركون  ال  �لذين 

�للجنة �لدولية باحلماية �خلا�شة �ملمنوحة �إىل �لن�شاء مبوجب 

�لقانون �لدويل �الإن�شاين على نطاق و��شع، وتذكر �الأطر�ف 

�إىل  وترفعها  �النتهاك  حاالت  وتوثق  بالتز�ماتها،  �ملتقاتلة 

�ل�شلطات �ملعنية م�شفوعة بالتو�شيات. وبالتايل فاإن هدف 

�للجنة �لدولية �الأول هو جتنب عو�قب �لنز�عات �مل�شلحة 

كفو� عن  �لذين  و�الأ�شخا�س  �ملدنيني  �ل�شكان  �إىل  بالن�شبة 

�مل�شاركة يف �لقتال )�أو �لتخفيف منها على �الأقل(.

وتقر �للجنة �لدولية باأن �لنز�عات �مل�شلحة لها �آثار خمتلفة 

�حتياجات  و�أن  و�مل�شنني  و�الأطفال  و�لن�شاء  �لرجال  على 

�لن�شاء ال توؤخذ يف �أغلب �الأحيان يف �حل�شبان. وقد تعهدت 

و�لع�رسين  �ل�شابع  �لدويل  �ملوؤمتر  �لدولية-خالل  �للجنة 

  -  1999 لعام  �الأحمر  و�لهالل  �الأحمر  �ل�شليب  حلركة 

بتقييم �الحتياجات �خلا�شة بالن�شاء و�لفتيات وتلبيتها بفعالية 

�أكرب يف بر�جمها، وتعزيز �الحرت�م �لو�جب لهذه �لفئة مع 

تركيز خا�س على �لعنف �جلن�شي. 



�رسقي  يف  »موتور«  قرية  �شكان  من  �أومار«،  »ماينا  حتكي 

قريتها  �إىل  ملّا و�شل  بيتها  من  فّرت  �أنها  كيف  �رسي النكا، 

لهيب �لنز�ع بني قو�ت تاميل �مل�شلحة و�لقو�ت �حلكومية 

قبل ع�رسين �شنة، وتقول: »مل يكن �أمامنا خيار �آخر �إال �لفر�ر 

�إْذ كانت �النفجار�ت تدوي يف كل مكان.  من »موتور«، 

و��شطررنا �إىل هجر كل �شيء. وخالل رحلتنا �إىل �جلنوب 

مل ناأكل �أي �شيء ملدة �شتة �أيام، و�أنذرنا بالعودة �إىل بيوتنا. 

و�أوقفت جماعة من �لرجال زوجي بينما كنا نحاول �لهروب 

من قرية »موتور«، وبد�أت بال�رس�خ ف�رسبوين �أنا و�أوالدي 

و�لن�شاء �الأخريات معنا. وهكذ� فقدت زوجي وو�شلنا �إىل 

هنا بدون �أي �شيء«.

�شري�ً  غالباً  يتم  �لذي  �لنزوح  وهلع  �لفو�شى  غمار  ويف 

في�شبب  �لو�حدة،  �لعائلة  �أفر�د  ينف�شل  �الأقد�م،  على 

ذلك للن�شاء عدد� من �مل�شاكل ويعر�شهن ملخاطر خمتلفة. 

تكن  ما مل  بال�شفر  �لثقافات،  بع�س  للمر�أة، يف  ي�شمح  وال 

م�شحوبة بزوجها �أو �أحد �أفر�د عائلتها من �لرجال. وال ميلك 

�لعديد منهن �لوثائق �ل�شخ�شية �لالزمة لعبور نقاط �لتفتي�س 

م�شايقتهن  �أو  توقيفهن  يجري  فقد  �لدولية.  �حلدود  �أو

�إخ�شاعهن للتفتي�س �جل�شدي �ملهني.  �أو

بيوتهن  حول  �لعامل  يف  �لن�شاء  من  �لكثري  حياة  وتدور 

�أر��شيهن  من  �خلروج  يوّلد  وبالتايل  �ملحلية  وجمتمعاتهن 

وقد  نفو�شهن.  يف  عنيفة  �شدمة  تقاليدهن  عن  و�لتخلي 

يوؤدي هذ� �ال�شطر�ب �إىل فقد�ن �لهوية و�ملركز �الجتماعي 

ال�شيما عندما يكون مقرتناً بتفكك وحدة �الأ�رسة.

االحتياجات املن�سية  للن�ساء يف املخيمات

غالباً ما تكون �ملخيمات مكتظة بال�شكان �لذين �أرغمو� على 

�ملخاطر  من  جديدة  �شل�شلة  ي�شبب  �لذي  �الأمر  �لرحيل، 

و�الأعباء �لتي تقع على كاهل �لن�شاء. وتتحمل  �لن�شاء يف 

بقائهن  لتاأمني  �ليومية  �مل�شوؤوليات  �الأحو�ل كل  �لكثري من 

�مل�شوؤوليات  هذه  فت�شغل  �حلياة.  قيد  على  عائالتهن  وبقاء 

ق�شطا كبري� من وقتهن وت�شتنفد جّل طاقاتهن. وي�شح هذ� 

ب�شورة خا�شة على �لن�شاء �ملعيالت لالأ�رسة وعلى �الأر�مل 

الأطفال  �الأمهات  �أو  �حلو�مل  و�لن�شاء  �مل�شنات  و�لن�شاء 

�لذي  �لدعم  على  �العتماد  �إىل  ي�شطررن  فقد  �شغار. 

�أو على �مل�شاعد�ت �لتي تقدمها  ياأتي من �ل�شكان �ملحليني 

�ملنظمات �لدولية وغري �حلكومية.

على  �لقدرة  يف  وبر�عة  هائلة  قوة  �لن�شاء  �أولئك  وتظهر 

�لتكّيف مع حميطهن �جلديد يف �ملخيم و�ال�شطالع  مبهام 

غري ماألوفة لهن. وفطومة �إحدى هوؤالء �لنازحات يف د�رفور 

�أعمال �لبناء من �أجل �شد �حتياجاتها،  تعمل كم�شاعدة يف 

فتقول: »ت�شورو�! كيف �أقف هنا يف منت�شف �لنهار �أحمل 

�لطوب ودرجة �حلر�رة ال تطاق. لكن ال خيار يل. حني كان 

زوجي على قيد �حلياة مل �أقم �أبد�ً بهذ� �لنوع من �الأ�شغال. 

لكن �الآن لي�س �أمامي �إال هذه �لو�شيلة الإعالة �أوالدي«.

 وت�شطر �لن�شاء غالباً �إىل �لتنقل عرب م�شافات طويلة للبحث 

�مل�شتلزمات  وكل  و�الأدوية  و�حلطب  و�لغذ�ء  �ملاء  عن 

�الأ�شا�شية �ملخ�ش�شة للبيع �أو ال�شتهالك �الأ�رسة. ويتعر�شن 

بانفجار  �أو �الإ�شابة  �لتنقالت خلطر �الغت�شاب  خالل هذه 

لغم �أر�شي �أو ذخائر غري متفجرة. 

ويكاد �شوت �ملر�أة ال ُي�شمع يف �ملخيمات، وهذ� يعني �أن 

�لن�شاء  �أن  ومبا  �حل�شبان.  توؤخذ يف  �خلا�شة ال  �حتياجاتهن 

�حتياجاتهن  �أهم  عن  ب�رس�حة  �لتعبري  عن  عادة  ميتنعن 

�ل�شخ�شية، فاإن من �ملهم جد�ً �إن�شاء ف�شاء حلو�ر حقيقي حول 

�شو�غلهن. وبذلك يكون �إ�رس�كهن يف و�شع �لرب�مج وتنفيذها 

و��شتغاللهن. جتاهلهن  لتفادي  جيدة  طريقة  وتقييمها 

النزوح
ر ماليني  االأ�سخا�ش يف العامل من ديارهم بطريقة وح�سية ويفقدون  ُيهجَّ

�سبل ك�سب عي�سهم. ونتيجة لذلك، يعانون يف الغالب ظروفًا ع�سيبة وال 

ي�ستطيعون احل�سول على الغذاء واملاء واملاأوى والرعاية ال�سحية على النحو 

املالئم. ورمبا ا�سطرت الن�ساء النازحات اإىل تدبري االأمور وحدهن وحتّمل 

م�سوؤوليات اإ�سافية، وهذا ما يوؤثر يف �سحتهن وي�سبحن اأكرث عر�سة للعنف 

واال�ستغالل اجلن�سي.

“وهكذا 
فقدت زوجي 

وو�سلنا  اإىل 

هنا بدون اأي 

�سيء”
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• �لعمل على تفادي �لنزوح هو �أحد �الأهد�ف �الأولية للجنة �لدولية . ولهذ� �لغر�س، 	

�الإن�شاين  �لدويل  �لقانون  �حرت�م  على  �لنز�ع  �أطر�ف  جميع  �لدولية  �للجنة  حتث 

و�ملبادئ �الإن�شانية وعدم �لتعر�س للمدنيني لكي ي�شتطيعو� �لبقاء يف بيوتهم �آمنني. 

بعد حتى  ينزحو�  �لذين مل  �ل�شكان  �إىل  مادية  م�شاعد�ت  وتقدم، ف�شال عن ذلك، 

يتمكنو� من �لبقاء د�خل جمتمعاتهم �ملحلية. وتوفر �أي�شا م�شاعد�ت خا�شة للمجتمعات 

�ملحلية �لتي ت�شتقبل �لنازحني مل�شاعدتها على مو�جهة �لو�شع.

• �لدويل 	 �لقانون  �نتهاك  حاالت  وت�شجل  �لنازحني  ظروف  �لدولية  �للجنة  تر�شد 

�الإن�شاين وترفعها �إىل �ل�شلطات �ملعنية طالبًة منها �لتحقيق و�تخاذ �لتد�بري �ل�رسورية. 

• توفر �للجنة �لدولية، كلما �قت�شى �حلال، ح�ش�شاً غذ�ئية وم�شتلزمات منزلية �أ�شا�شية 	

مثل �لبطانيات وقطع �لقما�س �مل�شمع و�شفائح �ملاء ولو�زم �لطهي ولو�زم �لنظافة، حتى 

تتمكن �لن�شاء من �لعناية باأ�رسهن. وتعمل �للجنة �لدولية �أي�شا على �شمان �إمد�د�ت 

و�أثناء  �الأ�شا�شية و�الإجنابية.  �ل�شحية  �لرعاية  لل�رسب وتوفر  �ل�شاحلة  �ملياه  كافية من 

�الأكرث �شعفاً ويف  �لعائالت  �إىل  �الأولوية  �لدولية  �للجنة  �الإغاثة، تويل  توزيع مو�د 

�أم�س �حلاجة �إىل م�شاعد�ت و�لتي يكون �لعديد منها قد فقد �لعائل �لرئي�شي و�أ�شبحت 

�ملر�أة هي ربة �لبيت فيها. ومن �أجل تزويد هذه �الأ�رس بامل�شاعد�ت �ملنا�شبة، تقيم �للجنة 

و�حتياجاتهن  فهم ظروفهن وجتاربهن  �أجل  من  �لنازحات  �لن�شاء  مع  �لدولية حو�ًر� 

ب�شكل �أف�شل.

• �لن�شاء 	 لدى  �ملتوفرة  و�ملو�رد  �لو�قع  مع  �لتكيف  �آليات  بتقييم  �لدولية  �للجنة  تقوم 

بر�مج  تنفذ  �للزوم،  وعند  �ملوجودة.  �لقدر�ت  �إىل  �مل�شاعدة  �أن�شطة  ��شتناد  ل�شمان 

�لذ�تي  تاأمني �الكتفاء  �لن�شاء و�لفتيات من  �أجل متكني  �لعي�س من  �شبل ك�شب  دعم 

�لبذور  توزيع  �لدولية  �للجنة  ت�شتطيع  �لرب�مج،  هذه  طريق  عليه. وعن  �ملحافظة  �أو 

ال�شتئجار  ق�شائم  وتوفري  وتلقيحها،  �ملا�شية  تكوين  �إعادة  على  و�مل�شاعدة  و�الأدو�ت 

تنظم  �أنها  كما  للدخل،  مدرة  م�شاريع  و�إن�شاء  �جلر�ر�ت،  بو��شطة  �حلرث  خدمات 

�إىل  �الأن�شطة  �ملحلية. وتوؤدي كل هذه  �لبيئة �القت�شادية  تتو�فق مع  تدريبية  دور�ت 

حت�شني مبا�رس مل�شتوى معي�شة �لعديد من �لن�شاء و�أوالدهن. 

• ميكن �أن ينتهي �لنزوح بعودة �لنازحني �إىل مناطقهم �الأ�شلية �أو باالندماج على �مل�شتوى 	

�ملحلي. وت�شجع �للجنة �لدولية �ل�شلطات على ت�شهيل هذه �لعملية وت�رسف على مثل 

هذه �الأن�شطة ل�شمان تنفيذها ب�شكل �آمن وطوعي ويف ظروف حتفظ كر�مة �الإن�شان. 

كما ميكن للجنة �لدولية �أن توفر م�شاعدة عملية �أ�شا�شية مثل �إتاحة مو�د لبناء �ملالجئ 

من �أجل تعزيز جهود �لعائدين �الأكرث ��شت�شعافاً يف �إعادة �لبناء وال�شيما �الأ�رس �لتي 

تعيلها �لن�شاء، �أو منح �أفر�د �ملجتمعات �ملحلية حو�فز ت�شجعهم على م�شاعدة �لن�شاء 

يف �أعمال �إعادة �لبناء. 

الدولي  القانون  يقول  ماذا 
اإلنساني؟

»ال يجوز االأمر برتحيل ال�سكان املدنيني، الأ�سباب 

تت�سل بالنزاع، ما مل يتطلب ذلك اأمن االأ�سخا�ش 

املدنيني املعنيني اأو اأ�سباب ع�سكرية ملحة. واإذا 

الرتحيل،  هذا  مثل  اإجراء  الظروف  اقت�ست  ما 

يجب اتخاذ كافة االإجراءات املمكنة ال�ستقبال 

ال�سكان املدنيني يف ظروف مر�سية من حيث املاأوى 

واالأو�ساع ال�سحية الوقائية والعالجية وال�سالمة 

والتغذية«.

 8 �لثاين،  �الإ�شايف  �لربوتوكول  من   )1(17 �ملادة 

حزير�ن/يونيو 1977.

يحظر �لقانون �لدويل �الإن�شاين على �أطر�ف �لنز�ع 

تع�شفي.  ب�شكل  �لنزوح  �ملدنيني على  �إجبار  �مل�شلح 

هذ�  مثل  �إىل  �للجوء  �لظروف  �قت�شت  حال  ويف 

�ملدنيني  �الأ�شخا�س  باأمن  تتعلق  الأ�شباب  �لرتحيل 

�أطر�ف  على  ملحة،  ع�شكرية  الأ�شباب  �أو  �ملعنيني 

�لنز�ع �تخاذ �لتد�بري �لالزمة للحيلولة دون �نف�شال 

�أفر�د �الأ�رسة �لو�حدة. ويجب �شمان عودة �لنازحني 

�إىل ديارهم حاملا تتوقف �الأعمال �لعد�ئية يف �ملنطقة 

�ملعنية. 

و�لنازحون هم جزء من �ل�شكان �ملدنيني، لذلك يحق 

على  �ملنطبقة  و�حلقوق  �لكاملة  باحلماية  �لتمتع  لهم 

�الإن�شاين  �لدويل  �لقانون  ويلزم  �ملدنيني.  �ل�شكان 

و�شائل  توفري  على  باحلر�س  �مل�شلح  �لنز�ع  �أطر�ف 

يف  �مل�شاركني  غري  لالأ�شخا�س  �الأ�شا�شية  �لعي�س 

بهذه  �لنز�ع  �أطر�ف  �إيفاء  عدم  حال  ويف  �لنز�ع. 

�اللتز�مات، يخول �لقانون �لدويل �الإن�شاين منظمات 

�إن�شانية توفري �مل�شاعدة �لالزمة بدون حتّيز.
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“اإن املرة االأخرية 
التي راأيته فيها 

كان مع�سوب 

العينني  ومكتوف 

الذراعني بوا�سطة 

ع�سا” 

يفقد عدد ال يح�شى من �لنا�س �الت�شال بذويهم �الأحباء �أثناء 

�حلروب �لد�ئرة يف �شتى �أنحاء �لعامل. ويرجع هذ� �إىل �أ�شباب 

متنوعة. فقد ينف�شل �أفر�د �الأ�رسة �لو�حدة وهم يبحثون عن 

ماأوى فر�ر�ً من �لعنف. وغالباً ما يحول �لنزوح دون �إر�شال 

للخطف  �ملدنيون  يتعر�س  وقد  �الأقرباء.  �أقرب  �إىل  �الأخبار 

�أو�لتوقيف �أو يلقى �لقب�س عليهم دون �لك�شف عن ذلك. وقد 

يجّند �الأطفال بالقوة �أو يعتقلو� �أو يتم حتى تبنيهم على عجل. 

وبينما ينجح �لعديد من �ملحاوالت الإعادة �الت�شال بني �أفر�د 

�لعائلة ومعرفة م�شري �الأقرباء �ملفقودين، فاإن عائالت �أخرى 

تبقى يف حالة من عدم �ليقني. وكثري� ما يتحول قلق عائالت 

تعي�شه  �إىل و�قع مرير  �ملفقودين من عدم معرفة م�شريهم 

بعد فرتة طويلة من �نتهاء �لنز�ع. 

يقتلون هم  �أو  يختفون  �لذين  �لكربى من  �الأغلبية  �أن  ومبا 

يكن  �إن مل  �لتجنيد حتى  �شن  عادة يف  �لرجال )وهم  من 

�لكثري منهم قد حمل �شالحاً(، فيقع على كاهل �أقاربهم من 

�لن�شاء حتّمل �مل�شقة و�الأمل يف �لك�شف عن م�شريهم ومكان 

وجودهم. 

وتتذكر »�شابيتا نيبايل« �لتي تعي�س يف مقاطعة »باردية« غربي 

�مل�شلحني  �لرجال  من  جمموعة  بيتها  دخلت  يوم  نيبال، 

و�أخذت  �لبلد،  يف  �لد�ئرة  �الأهلية  �حلرب  يف  �ملقاتلني 

كان  فيها  ر�أيته  �لتي  �الأخرية  �ملرة  »�إن  فتقول:  زوجها، 

مع�شوب �لعينني ومكتوف �لذر�عني بو��شطة ع�شا، �رُسب 

�رسبا موجعا �إىل درجة �أنه كان بالكاد ي�شتطيع �أن مي�شي وهم 

يقودونه �إىل �لغابة«. وعلى �أثر هذه �ل�شدمة، توقف ج�شمها 

عن �إعطاء �حلليب وتويف ر�شيعها من �جلوع. وهي تعي�س 

�الآن يف كوخ مع و�لدتها و�بنها �لوحيد �لذي بقي لها. 

يبقني  �لالئي  »�شابيتا«  �أمثال  على  �لنف�شي  �الأثر  ويكون 

�الأقرباء.  م�شري  معرفة  لعدم  فظيعاً  �لفر�ق  بعد  وحيد�ت 

فيع�شن يف غياهب �ملجهول، يخامرهن �ل�شك بوفاة �أحبائهن 

لكنهن غري قادر�ت على �إعالن �حلد�د. ويق�شي �لعديد منهن 

�شنو�ت طويلة ويفقدن كل ما ��شتطعن �دخاره يف �لبحث 

بدون جدوى. وال يجلب �ل�شالم ر�حة �لبال لعدد كبري من 

�أولئك �لن�شاء �لالئي يبحثن عن طفل مفقود �أو زوج �أو �أب 

الأن �لتوقف عن �لبحث قد يبدو كاأنه خيانة. 

وحق �لعائالت يف معرفة م�شري �أقربائها �ملفقودين من�شو�س 

عليه يف �لقانون �لدويل حلقوق �الإن�شان و�لقانون �لدويل 

�لالزمة  �لتد�بري  باتخاذ  ملزمة  �لدول  وتكون  �الإن�شاين. 

لتحديد م�شري �الأ�شخا�س �ملفقودين و�إخطار �لعائالت.

�إال �أن �أطر�ف �لنز�ع �مل�شلح ال تبذل يف �أغلب �الأحيان ما 

ُفقدو�  �لذين  �الأ�شخا�س  م�شري  لتحديد  �جلهود  من  يكفي 

�ملقابر  من  �لقتلى  رفات  �إخر�ج  مثال  فتهمل  �لنز�ع،  �أثناء 

و�لتعرف على هوياتهم.

ال�سائقة االقت�سادية

عن  �مل�شوؤول  �لعائل  هو  �ملفقود  �ل�شخ�س  يكون  عندما 

�الأ�رسة، ت�شطر �لزوجات و�الأمهات �إىل �إيجاد �شبل الإعالة 

�الأ�رسة �لتي غالباً ما تعي�س يف �لفقر، وهو و�شع يزيد من 

تدين  �ملجتمعات من  من  �لكثري  �لن�شاء يف  تعانيه  ما  حدته 

من  �لعديد  ميلك  وال  وتهمي�شهن.  �الجتماعي  مركزهن 

بتحمل  لهن  ي�شمح  دخل  م�شدر  �أو  جتاريا  م�رسوعا  �لن�شاء 

�أعباء �لذين يتوجب �إعالتهم.

�لقانوين غري  �لن�شاء  يبقى و�شع هوؤالء  وعالوة على ذلك 

و��شح، وحتى �إن مل يعدن على ذمة رجل، فهن ل�شن �أر�مل 

قبل  عديدة  �شنو�ت  �لبلد�ن  بع�س  ومتر يف  ر�شمية.  ب�شفة 

�أن يعلن ر�شمياً عن وفاة �ل�شخ�س �أو غيابه. وبدون �لوثائق 

�لو�شاية  �أو طلب  باالإرث  �ملطالبة  للن�شاء  �ملنا�شبة، ال ميكن 

ثانية. وقد  �لزو�ج  �أو حتى  بامللكية  �لتمتع  �أو  �الأوالد  على 

األقرباء املفقودون
تتمثل اإحدى اأ�سواأ عواقب النزاعات امل�سلحة بالن�سبة اإىل مئات االآالف 

من الن�ساء يف االنتظار الطويل واالأليم للح�سول على اأخبار عن اأقربائهن 

املفقودين.



ماذا تفعل اللجنة الدولية للصليب األحمر؟
• الأنهن 	 �أ�شا�شاً  �لن�شاء  �ملفقودين  باالأ�شخا�س  يت�شل  ما  �لدولية يف  �للجنة  ن�شاط  يفيد 

�الأغلبية �ل�شاحقة ممن يرتكهم �الأحباء �لذين يختفون خالل �لنز�عات �مل�شلحة �أو غريها 

من حاالت �لعنف.

• تت�شلم �للجنة �لدولية و�جلمعيات �لوطنية لل�شليب �الأحمر و�لهالل �الأحمر طلبات 	

�لبحث عن �ملفقودين من �لعائالت �لتي مل حت�شل على �أخبار من �أقربائها خالل �لنز�ع 

�لو�شائل  جميع  با�شتعمال  �الأ�شخا�س  �أو  �ل�شخ�س  مكان  حتدد  �أن  وحتاول  �مل�شلح، 

�ملمكنة. وقد ي�شمل ذلك زيارة �أماكن �الحتجاز �أو �مل�شت�شفيات �أو غرف حفظ �جلثث 

�أو �لطلب من �ل�شلطات بالتحقيق يف حاالت معينة. وحني يكون من �ل�شعب �لتعرف 

جل�شات  �لدولية  �للجنة  تنظم  وثقافية،  �جتماعية  الأ�شباب  مقابلتهن  �أو  �لن�شاء  �إىل 

خم�ش�شة للن�شاء لتعزيز �لتوعية و�لتعريف بخدمات �لبحث عن �ملفقودين �ملتوفرة.

• �حلال، 	 �أمكن  كلما  �ملعنية،  و�ملنظمات  �ل�شلطات  مع  �لدولية عن كثب  �للجنة  تعمل 

من  �ملفقودين  عائالت  لتمكني  �لنقل  م�شاريف  فتغطي  �لبحث.  عملية  للتعجيل يف 

زيارة �ملقابر �جلماعية �أو مو�قع �إخر�ج �جلثث. وتوفر �مل�شاعدة �الإد�رية للن�شاء يف ما 

يتعلق مب�شائل �الإرث و�ملعا�شات و�لو�شع �لقانوين و�لو�شاية على �الأطفال وحقوق 

�مللكية.

• تنظم �للجنة �لدولية لقاء�ت مع جمعيات �لعائالت �لتي كثري� ما يكون �أغلب �أع�شائها 	

تزود �جلمعيات  �ملختلفة، كما  �ملحافل  ت�شمن متثيل م�شاحلهن يف  �لن�شاء، حتى  من 

بالدعم �ملايل و�لفني.

• ت�شاهم �للجنة �لدولية يف توفري �لدعم �لنف�شي الأقرباء �ملفقودين، و�لن�شاء و�الأطفال 	

بالدرجة �الأوىل، وتزويدهم بفر�س �لتعليم و�لتدريب �ملهني.

• ت�شجع �للجنة �لدولية �أي�شا �حلكومات على �شن �أو تنفيذ �لقو�نني �لتي ت�شمن �لبحث 	

م�شري  من  و�لتحّقق  مثال(،  لال�شتعالمات  مكتب  �إن�شاء  طريق  �الأ�شخا�س )عن  عن 

�الأ�شخا�س �ملفقودين وحماية عائالت �ملفقودين ودعمها، ال�شيما عن طريق متكينها من 

مبا�رسة �الإجر�ء�ت �لقانونية ب�شهولة. 
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يكون من غري �ملمكن للن�شاء طلب �مل�شاعدة من �ل�شلطات 

�أو حو�جز ثقافية  �أمنية  �أو م�شاكل  �إىل م�شاعب مالية  نظر�ً 

�أوغياب �ملعلومات.

يف  بر�عتهن  �لن�شاء  �أثبتت  �حلرب،  نازلة  �شدة  رغم  لكن 

الأبنائهن  و�ملاأوى  �لغذ�ء  عن  بحثاً  �ملتاحة  �ملو�رد  ��شتغالل 

�أنف�شهن  ينظمن  وهن  نفقتهن.  على  �لذين  �ملعالني  �أو

ويف  �ملعلومات.  على  للح�شول  ويكافحن  جمعيات  يف 

�ختفو�  �لذين  �لرجال  �أمهات  تو��شل  �الأحيان  من  �لكثري 

�أو زوجاتهم �أو جد�تهم �أو �أخو�تهم حتى بعد توقف �لقتال 

�شبيل  �ل�شلطات. فعلى  �ل�شغوط على  بفرتة طويلة ممار�شة 

بتنظيم م�شري�ت يف  �ملثال، قامت »�أمهات بالز� دي مايو« 

بالك�شف  ملطالبة �حلكومة  �شنو�ت عديدة  �الأرجنتني خالل 

عن م�شري �أبنائهن.

�لن�شاء  دعم  م�شوؤولية  �ملعنية  �ل�شلطات  كاهل  على  وتقع 

يف ن�شالهن من �أجل بقائهن وبقاء عائالتهن على قيد �حلياة 

بالتعاون مع منظمات مثل �للجنة �لدولية عند �القت�شاء.





الدولي  القانون  يقول  ماذا 
اإلنساني؟

»يجب على كل طرف يف نزاع، حاملا ت�سمح الظروف 

بذلك، ويف موعد اأق�ساه انتهاء االأعمال العدائية اأن 

اخل�سم  اأبلغ  الذين  االأ�سخا�ش  بالبحث عن  يقوم 

عن فقدهم ويجب على هذا اخل�سم اأن يبلغ جميع 

املعلومات املجدية عن هوؤالء االأ�سخا�ش لت�سهيل 

هذا البحث«. 

�ملادة 33 من �لربوتوكول �الإ�شايف �الأول، 8 حزير�ن/

يونيو 1977 

ي�شعى �لقانون �لدويل �الإن�شاين �إىل �حلفاظ على وحدة 

�لعائلة و�إعادة �لرو�بط بني �أفر�دها عن طريق تفادي ف�شل 

�أفر�د  �نف�شال  �إر�دتهم. ويف حال  �لعائالت �شد  �أفر�د 

�لعائلة )�شو�ء ب�شبب �الحتجاز �أو �لنزوح �أو م�شاركة 

�لتد�بري  �عتماد  �لنز�ع(، يجب  �لعائلة يف  �أفر�د  بع�س 

�لالزمة لت�شهيل �إعادة �شمل �لعائلة. ويتوقف هذ� �أ�شا�شاً 

على �شمان ت�شجيل هوية كل �شخ�س من �الأ�شخا�س. 

�ملفقودين.  �أقربائها  م�شري  معرفة  يف  �حلق  وللعائالت 

�أطر�ف  على  يتعني  �مل�شلحة،  �لدولية  �لنز�عات  ويف 

�أبلغت  �لذين  �الأ�شخا�س  عن  �لبحث  �مل�شلح  �لنز�ع 

باختفائهم وت�شهيل عمليات بحث �لعائالت عن �أقاربها 

�إعادة  على  وم�شاعدتهم  �لنز�ع  خالل  ت�رسدو�  �لذين 

عمل  �أي�شا  تدعم  �أن  ويجب  بينهم.  ما  يف  �الت�شال 

�ملنظمات �لتي تقوم بهذه �ملهمة. وتكون �أطر�ف �لنز�ع 

ملزمة ف�شال عن ذلك بتبادل قو�ئم �ملعلومات �لتي تبنّي 

�لقتلى  ومو��شفات  �لقبور وعالماتها  مو�قع  بالتحديد 

�ملدفونني فيها. وتنطبق نف�س هذه �لقو�عد �لقائمة على 

�مل�شلحة  �لنز�عات  �لعرفية يف  و�ملمار�شات  �ملعاهد�ت 

غري �لدولية.
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“عندما اأجنبت 
ابنتي ا�ستعنت 

بقابلة فقط الأن 

م�ست�سفيات 

الوالدة مل تكن 

تعمل يف مدينة 

بعقوبة.  وبعد 

الوالدة، تعر�ست 

مل�ساعفات 

خطرية. وعانيت 

من نزيف حاد 

دام ثمانية اأيام” 

�إىل وقع �حلرب على  �لنظر  �إىل �لذهن عند  يتبادر  �أول ما 

�ل�شحة، هو �جلروح �لبدنية. �إال �أن �حلرب تقو�س �أي�شا من 

�إمكانية �حل�شول على �لغذ�ء و�ملاء �ل�شالح لل�رسب و�ملاأوى 

وي�شتّد  �ل�شحية  و�خلدمات  و�ملر�حي�س  و�ملغا�شل  �ملنا�شب 

نتيجة لذلك خطر �نت�شار �الأوبئة و�مل�شاكل �لغذ�ئية.

وغالباً ما تعاين �لن�شاء من �لناحية �ل�شحية يف �أوقات �لنز�ع 

�مل�شلح ال�شيما يف ما يتعلق بال�شحة �الإجنابية. وثمة عو�مل 

ن�شطات  �لفتيات  �أو  �لن�شاء  فيه  ت�شبح  �لذي  �ل�شن  مثل 

جن�شياً، ووترية حاالت �حلمل، ونوعية �لرعاية �لتي تتلقاها 

�لن�شاء خالل �حلمل تعدُّ عو�مل جد مهمة يف حتديد حالتهن 

تاأثري �شديد  �أن يكون للنز�عات �مل�شلحة  �ل�شحية. وميكن  

يح�شلن  �لن�شاء  كانت  �إن  وحتى  �لعو�مل.  هذه  كل  يف 

من  ُيحرمن  فقد  �الأ�رسة،  تنظيم  خدمات  على  �لعادة  يف 

وتزد�د  �لهروب،  �إىل  ��شطرت  ما  �إذ�  �حلمل  منع  و�شائل 

بذلك حاالت �حلمل. وقد يوؤدي �الرتفاع �حلاد يف حاالت 

�أجل  من  �جلن�س  وممار�شة  �جلن�شي  و�ال�شتغالل  �الغت�شاب 

�ملبكر،  �حلمل  حاالت  عدد  زيادة  �إىل  �حلرب  خالل  �لبقاء 

فت�شبح �حتماالت �إ�شابة �لن�شاء باالإيدز وفريو�شه �أو غريها 

من �الإ�شابات �ملنقولة باالت�شال �جلن�شي �أكرب بكثري.

�لرعاية  �أن  �ملر�شعات  و�الأمهات  �حلو�مل  �لن�شاء  جتد  وقد 

�ملتوفرة  و�مل�شاعدة  حمدودة،  وبعدها  �لوالدة  قبل  �ملتاحة 

�لغالب  يف  ذلك  ويوؤدي  منعدمة.  �أو  �شئيلة  �لوالدة  �أثناء 

مرمي،  وتقول  �لنفا�شية.  �لوفيات  معدالت  �رتفاع  �إىل 

وهي �أم �شابة عر�قية �أن و�شع مولود يف بلد متزقه �حلرب 

جتربة فظيعة: »عندما �أجنبت �بنتي ��شتعنت بقابلة فقط الأن 

م�شت�شفيات �لوالدة مل تكن تعمل يف مدينة بعقوبة. وبعد 

�لوالدة، تعر�شت مل�شاعفات خطرية. وعانيت من نزيف حاد 

د�م ثمانية �أيام. ومل يكن من �ملمكن �إجر�ء عملية نقل �لدم 

فكنت �أفقد �لوعي با�شتمر�ر. ويف �الأخري، نُقلت �إىل بغد�د 

رغم كل �ملجازفات و�ملخاطر �لتي كانت تتهدد �لرحلة. وال 

�أعرف كيف ��شتطعت �لبقاء على قيد �حلياة«. 

م�شدر�  و�لنازحني  �لالجئني  خميمات  تكون  �أن  وميكن 

للم�شاكل �ل�شحية بالن�شبة �إىل �لن�شاء. ويوؤدي عدم توفر ما 

يكفي من �ل�شالمة و�خل�شو�شية يف �ملغا�شل و�ملر�حي�س �إىل 

تف�شل  قد  وبالتايل،  �جلن�شي.  للعنف  �لتعر�س  خطر  زيادة 

�ملحافظة  ي�شاعدهن على  �الغت�شال، وهذ� ال  �لن�شاء عدم 

على م�شتوى جيد من �ل�شحة و�لنظافة �ل�شحية. 

احتياجات اأكرب وموارد اأقل

�ل�شحية  �لرعاية  �إىل  �حلاجة  من  �مل�شلحة  �لنز�عات  تزيد 

وقد  عليها.  �حل�شول  ذ�ته  �لوقت  يف  �ل�شعب  من  وجتعل 

ما  وغالباً  �لتدمري  �إىل  �لعادية  �ل�شحية  �خلدمات  تتعر�س 

ال  ذلك،  �إىل  وباالإ�شافة  �لتنقل.  حرية  من  �لعنف  يقّيد 

�ملال،  من  �لقليل  �إال  عامة  ب�شفة  �ل�شكان  حوزة  يف  يكون 

فيجدون �أنف�شهم عاجزين عن �حل�شول على �لعناية �لطبية 

�الأ�شا�شية. 

�لنز�ع،  �أوقات  يف  �لعادية  �لعي�س  �أمناط  تتعطل  وحني 

حتى  وجتعل  �أكرب  �أهمية  �لثقافية  �حلو�جز  ترتدي  �أن  ميكن 

�لرعاية  خدمات  �إىل  �لو�شول  �لن�شاء  على  �الأ�شعب  من 

بال�شفر  �لعناية �ملالئمة. وقد ال ي�شمح لهن  �ل�شحية وتلقي 

�إذ� ر�فقهن رجل من �لعائلة. ويف بيئات  لتلقي �لعالج �إال 

ثقافية معينة، يكون من �ل�رسوري �أن يعالج �لرجال و�لن�شاء 

ب�شكل منف�شل �أو على يد عاملني �شحيني من نف�س جن�س 

�لالئي  �ل�شحي  �ملجال  �ملوظفات يف  �أن عدد  �إال  �ملري�س. 

يعملن يف �أوقات �حلروب قد يكون قلياًل، �الأمر �لذي يعيق 

�إمكانية ح�شول �لن�شاء على �لرعاية �ل�شحية. 

ويف �لبلد�ن �لنامية، ي�شكل �حلمل و�لوالدة �شببني رئي�شيني 

وتكون  �لن�شاء.  بني  و�لعجز  و�ملر�س  �ملوت  �أ�شباب  من 

كل  �إىل  بالن�شبة  �أ�شا�شية  �الإجنابية  بال�شحة  �ملتعلقة  �لرعاية 

�لوالدة  قبل  �لرعاية  �لتالية:  �ملجاالت  عادة  وتغطي  �لن�شاء 

�الأمر��س  من  و�لوقاية  �الأ�رسة  وتنظيم  وبعدها،  و�أثناءها 

فيها  )مبا  وعالجها  �جلن�شي  �الت�شال  طريق  عن  �ملنقولة 

�الإيدز وفريو�شه(. و�إذ� مل تتو�فر بع�س من هذه �خلدمات 

بع�س  عالج  يتعذر  فقد  �لنز�ع،  �أوقات  يف  �أوجميعها 

�مل�شاكل وقد ترتتب على ذلك �آثار خطرية. وعادة ما تكون 

لالإهمال.  خا�س  ب�شكل  �ملعر�شة  هي  �الأمومة  خدمات 

مهما  �آخر  و�الأطفال جانباً  �حلو�مل  �لن�شاء  وي�شكل حت�شني 

من �خلدمات �ل�شحية �خلا�شة باالأمو ظمة و�لطفولة، �إال �أن 

�لنز�عات غالباً ما تعّطل حمالت �لتح�شني �لوطنية.

�ل�شحة ورفاه  �لن�شاء دور�ً حيويا يف �حلفاظ على  وتلعب 

�الأ�رسة و�أفر�د �ملجتمع �ملحلي من خالل �ملمار�شات �العتيادية 

�أو �ملهار�ت �ملكت�شبة. وهذ� �لدور �لذي يوؤدينه للوقاية من 

عندما  �الأهمية  بالغ  ي�شبح   و�إد�رتها  و�الأمر��س  �الإ�شابات 

يكون �حل�شول على �لرعاية �ل�شحية حمدود�ً.

الصحة
غالبًا ما توؤدي احلرب اإىل تعطيل عمل اأنظمة الرعاية ال�سحية وتت�سبب 

يف نق�ش حاد يف االإمدادات الطبية واملوظفني، مما يعر�ش حياة املدنيني 

للخطر ويوؤثر يف الن�ساء واالأطفال بوجه خا�ش.



ماذا تفعل اللجنة الدولية للصليب األحمر؟
• �ملحليني 	 �مل�شت�شفيات  وموظفي  و�الأطباء  �ملمر�شات  تدريب  �لدولية  �للجنة  تتوىل 

باالإ�شافة �إىل �لن�شاء �لعامالت يف �ملجال �ل�شحي على م�شتوى �ملجتمعات �ملحلية، 

�أو �ملوّلد�ت على �لطريقة �لتقليدية، من �أجل متكينهم من عالج �ملر�شى  و�لقابالت 

من �لن�شاء ب�شورة فعالة. وعندما يتعذر على �لن�شاء �حل�شول على �خلدمات �ل�شحية 

ب�شبب قيود ثقافية �أو دينية، توجه �للجنة �لدولية مالحظات �إىل �ل�شلطات من �أجل 

�لبحث عن حلول لهذه �مل�شكلة. 

• وت�شمل هذه 	 �لدولية.  �للجنة  لدى  �لق�شوى  باالأولوية  �الأمومة  �شالمة  م�شاألة  حتظى 

�مل�شاألة توفري �لرعاية �ملالئمة قبل �لوالدة، و�لرعاية �ملالئمة ل�شالمة �لوالدة )�أي م�شاعدة 

متخ�ش�شة يف �لوالدة وخدمات منا�شبة عند �الإمكان لنقل �لن�شاء �لالئي يعانني من 

م�شاعفات عند �لوالدة( و�لرعاية يف مرحلة ما بعد �لوالدة. 

• تقدم �للجنة �لدولية �لدعم لرتميم �أو بناء مر�فق طبية مثل �مل�شت�شفيات و�ملر�كز �ل�شحية 	

ومر�كز �إعادة �لتاأهيل �لبدين مع مر�عاة تامة لالحتياجات �خلا�شة بالن�شاء و�الأطفال. 

ويف �أغلب �حلاالت، حُتدد يف تلك �ملر�كز مهاجع خا�شة الإقامة �لن�شاء و�الأطفال مت�شياً 

مع �الأعر�ف �ملحلية و�ملعايري �لدولية. 

• �لعاجلة يف 	 �لرعاية  على  �مل�شت�شفيات  �إىل  �لدولية  �للجنة  تقدمه  �لذي  �لدعم  يركز 

توفري  �لدعم  هذ�  ي�شمل  �أن  وميكن  �الأطفال.  و�شحة  و�لتوليد  �جلر�حة  جماالت 

�لتجهيز�ت و�الإمد�د�ت �لطبية و�لتدريب )يف جمال جر�حة �لتوليد مثال(.

• و�أيام 	 �ملو�شع،  �لتح�شني  برنامج  مثل  �لتح�شني  لرب�مج  �لدعم  �لدولية  �للجنة  تقدم 

حتت  �حل�شبة  مكافحة  وحمالت  �الأطفال(،  �شلل  على  )�لق�شاء  �لوطنية  �لتح�شني 

�إ�رس�ف �حلكومات. وتكون فو�ئد هذه �مل�شاعد�ت �أكرب بني �لن�شاء يف �شن �الإجناب 

و�الأطفال �ل�شغار بتطعيمهم �شد �أمر��س مثل �لكز�ز و�شلل �الأطفال. 

• �ل�شحي وم�رسفات على 	 �ملجال  �ملكونة من عامالت يف  �لدولية  �للجنة  توؤدي فرق 

�لن�شاء  توعية  يف  حيويا  دور�ً  خا�س،  تدريب  على  ح�شلن  �ل�شحية  �لنظافة  ترويج 

بانتقال د�ء �ملالريا ال�شيما بني �لن�شاء �حلو�مل �أو �الأمهات الأطفال �شغار. وتوزع �للجنة 

�لدولية �أي�شا نامو�شيات للم�شاعدة على تخفي�س �نت�شار �ملر�س.

• �لتغذية 	 مر�كز  �إىل  �لطو�رئ  �لدعم يف حاالت  �لدولية  �للجنة  �أي�شا  تقدم  �أن  ميكن 

�لعالجية من �أجل م�شاعدة �الأطفال �لذين يعانون من �شوء �لتغذية وم�شاندة �أمهاتهم.
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الدولي  القانون  يقول  ماذا 
اإلنساني؟

»يكون اجلرحى واملر�سى وكذلك العجزة واحلوامل 

مو�سع حماية واحرتام خا�سني«. 

�ملادة 16 من �تفاقية جنيف �لر�بعة، 12 �آب/�أغ�شط�س 

.1949
�إن �أحد مبادئ �للجنة �لدولية �الأ�شا�شية �ملن�شو�س عليها 

يف �ملادة �لثالثة �مل�شرتكة بني �تفاقيات جنيف يق�شي باأن 

»ُيجمع �جلرحى و�ملر�شى ويعتنى بهم«. ومن �لناحية 

�ملدنيني  �الإن�شاين  �لدويل  �لقانون  يحمي  �لوقائية، 

�لعنف  �أو  �ملعاملة  �شوء  �أو  �لعد�ئية  �لعمليات  �آثار  من 

و�مللب�س،  و�ملاأوى  �لغذ�ء  من  يكفي  ما  توفري  وي�شمن 

يف  �ملدنيني  �ل�شكان  بقاء  لكفالة  مهمة  عنا�رس  وكلها 

�شحة جيدة. 

بحرية  بال�شماح  ملزمة  �مل�شلح  �لنز�ع  �أطر�ف  وتكون 

و�ملالب�س  �الأ�شا�شية  �لغذ�ئية  �ملو�د  �شحنات  عبور 

�ملخ�ش�شة لالأطفال دون �شن 15 �شنة، و�لن�شاء �حلو�مل 

�أوعلى و�شك �لوالدة. وت�شجع على �عتماد ممار�شات تهدف 

�إىل �شمان �ل�شالمة �لبدنية للن�شاء �حلو�مل وميكن �أن حتدد 

بالن�شاء �حلو�مل و�أمهات �الأطفال  ماأمونة خا�شة  مناطق 

�ل�شغار. 

ويتعني على �لقوة �ملحتلة توفري �لغذ�ء و�الإمد�د�ت �لطبية 

لل�شكان باأكرب قدر ت�شمح به �الإمكانات �ملتاحة، و�ملحافظة 

على �ملن�شاآت و�خلدمات �لطبية و�ال�شت�شفائية.
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“ كنت اأعمل يف 
احلقل عندما 

اعتدى علي 

�سبعة من 

قطاع الطرق 

كانوا يحملون 

�سكاكني وبنادق. 

ف�سرخت 

وقاومت لكنهم 

اغت�سبوين 

كلهم، ال�سبعة” 

ت�شكن �ل�شيدة »ماو�زو« �لبالغة من �لعمر 24 �شنة يف قرية 

وتقول  �لدميوقر�طية.  �لكونغو  جمهورية  يف  »�شابوند�« 

»ماو�زو« وهي �إحدى �شحايا �لعنف �جلن�شي �لالتي ال يعد 

عددهن وال يح�شى: »كنت �أعمل يف �حلقل عندما �عتدى 

علي �شبعة من قطاع �لطرق كانو� يحملون �شكاكني وبنادق. 

�ل�شبعة.  كلهم،  �غت�شبوين  لكنهم  وقاومت  ف�رسخت 

وُمزقت وُجرحت و�شال دمي بكميات كبرية«.

�جلماعة  يد  على  »ماو�زو«  �ختطفت  �شنتني،  م�شي  وبعد 

�أ�شبحت  وعندما  ثانية.  مرة  و�غت�شبت  نف�شها  �مل�شلحة 

حاماًل، تركها خاطفوها وحدها يف �لغابة لت�شع مولودها. 

حيث  قريتها  �إىل  �لعودة  من  هي  ومتكنت  �لطفل  فمات 

�حتاجت �إىل عملية جر�حية لعالج جروحها.

وحكاية »ماو�زو« لي�شت فريدة. وميكن �أن جند حكايات مثل 

حكايتها يف كل �لنز�عات، حيثما كانت. لكن جرى �لتقليل 

من �أهمية �نت�شار �لعنف �جلن�شي يف �لنز�عات �مل�شلحة ملدة 

به كظاهرة منت�رسة وو�شيلة مرّوعة من  طويلة. ومل يعرتف 

زيادة  ب�شبب  خا�شة  �الأخرية  �الآونة  يف  �إال  �حلرب  و�شائل 

�لتغطية �الإعالمية. 

�حلكومات  �نتباه  ال�شرتعاء  هائلة  جهود  تُبذل  و�ليوم، 

حد�ً  ت�شع  �إجر�ء�ت  �تخاذ  �إىل  ودفعها  �ملدين  و�ملجتمع 

لهذه �جلرمية وتوفر �لدعم �لالزم للمت�رسرين منها. وبالن�شبة 

�إىل مئات �الآالف من �لن�شاء، يكون وقع �ل�شدمة �لنف�شية 

و�لبدنية عليهن طويل �الأجل من جر�ء هذ� �العتد�ء.

و�سيلة حرب

ينظر �إىل �الغت�شاب على �أنه و�شيلة من و�شائل �حلرب عندما 

ت�شتعمله �لقو�ت �مل�شلحة �أو �جلماعات �مل�شلحة للتعذيب �أو 

�لتجريح �أو �نتز�ع �ملعلومات �أو �الإهانة �أو �لت�رسيد �أو �لتخويف 

�أو �لعقاب �أو فقط لتمزيق ن�شيج �ملجتمع �ملحلي. وجمرد 

يت�شبب يف  �أن  �جلن�شي ميكن  �لعنف  �إىل  باللجوء  �لتهديد 

هروب جمتمعات كاملة من بيوتها.

من  �ل�شالح  حاملو  يتمكن  �لن�شاء،  �غت�شاب  طريق  وعن 

�إهانة �لرجال و�إحباط معنوياتهم الأنهم ف�شلو� يف حمايتهن. 

وملا ُينظر �إىل �شالمة �ملجتمع �ملحلي و�الأ�رسة على �أنه مرتبط 

كطريقة  �الغت�شاب  ي�شتخدم  �أن  فيمكن  �ملر�أة،  »بعفة« 

تكتيكية متعّمدة لزعزعة �لعائالت و�ملجتمعات �ملحلية.

وكما هو �حلال يف �لعديد من �ل�شياقات، ُينظر �إىل �ملر�أة �لتي 

�أو جمتمعها  عائلتها  �إىل  بالعار  تاأتي  �أنها  على  �غت�شابها  مت 

�لعائلة  �أو حتى قتلها الإنقاذ �رسف  �ملحلي وقد يتم هجرها 

تخ�شع  وقد  »�ل�رسف«.  جرمية  با�شم  يعرف  ما  طريق  عن 

على  جمتمعاتهن  من  للنبذ  �أي�شا  �جلن�شي  �لعنف  �شحايا 

�أ�شا�س �العتقاد باإ�شابتهن بعدوى �الإيدز وفريو�شه. 

العنف اجلنسي
العنف اجلن�سي هو اإحدى اأ�سد التجارب اأملًا واأكرث االنتهاكات �سيوعًا التي 

تعاين منها الن�ساء يف اأوقات احلرب. 



اآثار دائمة

قد ال يخّلف �الغت�شاب جروحاً ظاهرة على �ل�شحية. �إال �أن 

�أو �لنف�شية،  �ل�شدمة �لتي يحدثها �شو�ء من �لناحية �لبدنية 

�آثار�  يخلف  �أن  ميكن  فاالغت�شاب  ود�ئمة.  موجعة  تكون 

باالأمر��س  �الإ�شابة  بني  ترت�وح  �ملر�أة،  �شحة  على  خطرية 

�ملنقولة عرب �الت�شال �جلن�شي و�لعقم و�ل�شل�س. ويف بع�س 

�لبلد�ن �ملت�رسرة من �لنز�ع، ترتفع معدالت �الإ�شابة باالإيدز 

وفريو�شه نتيجة �لعدد �ملرتفع حلاالت �الغت�شاب �لتي يرتكبها 

من  �لكثري  يف  حدتها  تتفاقم  ظاهرة  وهي  �ل�شالح،  حاملو 

�الأحيان بتز�يد نزوح �ل�شكان و��شت�شعافهم. وميكن الأعمال 

�لعنف �جلن�شي �أن تت�شبب يف وقوع �شدمات نف�شية طويلة 

�الأمد و�كتئاب حاد. ويف حال كانت �ملر�أة �ملغت�شبة هي �ملعيلة 

الأ�رستها، فاإن حياة كل �لعائلة قد تتاأثر من �لناحية �القت�شادية، 

ورمبا جتعلها �ل�شدمة عاجزة عن �لعناية باأبنائها وغريهم من 

�أفر�د �لعائلة �لذين يعتمدون عليها للبقاء على قيد �حلياة. 

وتكون �لن�شاء �ملغت�شبات يف �أغلب �الأحيان م�شطر�ت �إىل 

الأنهم  �أبناءهن  ينبذن  ورمبا  فيه،  مرغوب  غري  جنني  حمل 

�أن  �إال  منها.  عانني  �لتي  �لرهيبة  بالتجربة  د�ئما  يذّكرونهن 

�لن�شاء يقبلن يف حاالت ال ح�رس لها هوؤالء �الأطفال ويعنون 

بهم. ويف هذ� �ل�شدد تو�شح �شارة، وهي �شابة من �شري�ليون 

تعر�شت لالغت�شاب خالل �لنز�ع �الأهلي: »�أخذت خديجة 

يف كنفي الأن ربي رزقني بها. �إنها بريئة«. 

ثمرة  �الأطفال  هوؤالء  �أن  �ملحلي  �ملجتمع  لدى  ُعرف  و�إذ� 

و�ال�شتغالل  بالنبذ  مهددين  �شيكونون  فاإنهم  �غت�شاب، 

و�شوء �ملعاملة يف جمتمعهم. و�إذ� كانو� من �شاللة �لعدو، 

فهم يعتربون م�شوؤولني عن م�شائب �لعائلة. وقد ال يح�شل 

منعدم  يكون  قد  ذلك،  من  �أ�شو�أ  �أو  لقب،  على  �لطفل 

�جلن�شية �أو �ملركز �الجتماعي �أو ُيحرم من �حلق يف �ملري�ث 

وجن�شيته.  �لطفل  ��شم  حتدد  �الأبوة  حيث  �ملجتمعات  يف 

وغالباً ما ُين�شى �الأطفال �لذين ولدو� نتيجة �غت�شاب رغم 

�شحايا  فئات  من  كفئة  و�مل�شاعدة  للحماية  �جللّية  حاجتهم 

�لنز�عات. 

وخ�شية من �لو�شم و�النتقام، تلزم �أغلبية �شحايا �الغت�شاب 

�ل�شمت. ونادر�ً ما تعالج م�شكلة �الغت�شاب ب�رس�حة الأن 

مو�شوع �جلن�س يكون يف �لكثري من �الأحيان من �ملحرمات 

�أن  �لعو�مل ميكن  �خلارجية. وكل هذه  �آثاره  تظهر  ال  وقد 

جتعل من �ل�شعب، بل من �خلطري، لدى �لعاملني يف �ملجال 

وم�شاعدتهن.  �ملخفيات  �ل�شحايا  �إىل  �لو�شول  �الإن�شاين 

�حلذر  من  عالية  بدرجة  �لتحلي  يجب  ذلك،  عن  وف�شال 

نظر  يف  �غت�شاب«  »�شحايا  باأنهن  �لن�شاء  و�شم  لتجنب 

عائالتهن �أو جمتمعاتهن. 

و�ال�شتمر�ر يف �حلياة بعد �لتجربة �ملوؤملة �لتي عا�شتها �شحايا 

�ل�شجاعة  من  هائال  قدر�ً  منهن  يتطلب  �جلن�شي  �لعنف 

و�لعزم. ويف �لكثري من �حلاالت، تتجاوز �لن�شاء معاناتهن 

مبا�رسة  �أو  �أخريات  �شحايا  م�شاعدة  خالل  من  �ل�شخ�شية 

�شري�ليون  من  �شارة  حتكي  هذ�  وعن  جديد.  جتاري  ن�شاط 

عن كيفية جناتها من �ملاأ�شاة �لتي عا�شتها قائلة: »بعد �حلرب 

مت تقدميي �إىل منظمة كانت تُعنى بفتيات م�شحوبات باأطفال 

ر�شع. ثم حتدثنا �إىل �أطباء عما جرى لنا. فاأتاحو� لنا مكانا 

�أ�شبح  لكي  �أتدرب  �الآن  و�أنا  بالغذ�ء.  و�أمدونا  فيه  نعي�س 

حالقة. ونحن نعي�س كعائلة و�حدة، نت�شاند ون�شجع بع�شنا 

بع�شا الأن جميعنا مّر بالتجربة نف�شها«.
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ماذا يقول القانون الدولي 
اإلنساني؟

»يجب اأن تكون الن�ساء مو�سع احرتام خا�ش، 

واأن يتمتعن باحلماية، وال�سيما �سد االغت�ساب 

واالإكراه على الدعارة، و�سد اأية �سورة اأخرى من 

�سور خد�ش احلياء«.

�ملادة 76)1( من �لربوتوكول �الإ�شايف �الأول، 8 

حزير�ن/يونيو 1977

على  �العتد�ء  �الإن�شاين  �لدويل  �لقانون  يحظر 

�ملعاملة  طريق  عن  ال�شيما  �ل�شخ�شية  �لكر�مة 

�شكل  و�أي  �لدعارة  و�الإكر�ه على  و�حلاطة،  �ملهينة 

�لذين  �الأ�شخا�س  �شد  �ملهني  �العتد�ء  �أ�شكال  من 

ومتنح  �لعد�ئية.  �الأعمال  يف  مبا�رسة  ي�شاركون  ال 

خا�شة  حماية  ذلك،  عن  ف�شال  �لدولية،  �للجنة 

�أعمال  �أطر�ف �لنز�ع بحمايتهن من  باإلز�م  للن�شاء 

�لعنف �جلن�شي.

�جلنائية  للمحكمة  �الأ�شا�شي  �لنظام  على  وبناًء 

�أ�شكال �لعنف  �لدولية، فاإن �الغت�شاب وغريه من 

�جلن�شي �لتي متثل �نتهاكاً خطري� التفاقيات جنيف، 

�لنز�عات  يف  ترتكب  عندما  حرب  جر�ئم  ت�شكل 

�مل�شلحة �لدولية وغري �لدولية. ولي�س من �ل�رسوري 

نطاق  على  �أو  بانتظام  �جلن�شي  �لعنف  يرتكب  �أن 

�حلرب.  جر�ئم  مرتكبي  حماكمة  �أجل  من  و��شع 

�رتكب  حال  ويف  كافية.  و�حدة  �غت�شاب  فحالة 

�الغت�شاب كجزء من �عتد�ء و��شع �لنطاق �أومنتظم 

�لوترية يف حق �شكان مدنيني، ميكن �أي�شا حماكمة 

�أعمال �لعنف �جلن�شي على �أنها جر�ئم �شد �الإن�شانية 

من  حالة  يف  وقعت  كانت  �إذ�  عما  �لنظر  ب�رسف 

�حلرب �أو �ل�شلم. 

ماذا تفعل اللجنة الدولية للصليب األحمر؟
�عتمدت �للجنة �لدولية نهجاً �شامال ينطوي على �لعمل �لوقائي وم�شاعدة �ل�شحايا. ووفقاً 

للبلد�ن، قد تتخذ �للجنة �لدولية �لتد�بري �لتالية:

• يحتاج �شحايا �لعنف �جلن�شي �إىل �لعناية �لطبية يف �أقرب وقت ممكن لعالج جروحهن 	

وتفادي �الإ�شابة باالأمر��س �ملنقولة عرب �الت�شال �جلن�شي، مثل فريو�س نق�س �ملناعة. 

وميكن �أن تتلقى �ل�شحايا هذ� �لعالج يف �ملر�فق �ل�شحية �لتي تدعمها �للجنة �لدولية 

من خالل �إمد�دها باالأدوية و�لتجهيز�ت وتدريب �أفر�د �لوحد�ت �لطبية و�إجناز �أ�شغال 

�لت�شليح.

• تعمل �للجنة �لدولية مع �لعاملني يف �ملجال �ل�شحي �ملحليني و�لقابالت �لتقليديات 	

�جلن�شي  �لعنف  �شحايا  على  للتعرف  وغريهم  و�ملولد�ت  �لتقليديني  و�ملعاجلني 

و�إحالتهن على وجه �ل�رسعة �إىل �لوحد�ت �لطبية �ملنا�شبة.

• �لنف�شي للمتطوعني على م�شتوى �ملجتمع 	 �لتدريب يف �ملجال  توفر �للجنة �لدولية 

�لو�شيط  بني  و�أد�ء  دور  �ل�شحايا  �إىل  �مل�شورة  �إ�شد�ء  �أجل متكينهم من  �ملحلي من 

�ل�شحايا وعائالتهن. 

• ك�شب 	 على  قدرتهن  ��شتعادة  على  �جلن�شي  �لعنف  �شحايا  �لدولية  �للجنة  ت�شاعد 

�لعي�س. وتوفر مبادر�ت �مل�شاريع �القت�شادية �ل�شغرية �لدعم �ملايل و�الجتماعي �إىل 

�ل�شحايا �لالئي فقدن �شبل ك�شب عي�شهن. 

• و�ملن�شور�ت 	 و�ملل�شقات  و�مل�رسحيات  �حلمالت  خالل  من  �لدولية،  �للجنة  حتاول 

�أنه  على  بالت�شديد  عنف جن�شي  دون حدوث  �حليلولة  �لتوعية،  �أن�شطة  من  وغريها 

ي�شكل جرمية خطرة ذ�ت �نعكا�شات وخيمة على �ل�شحايا. وتهدف �حلمالت �أي�شا �إىل 

ك�رس �لتكتم �لذي يحيط بهذه �مل�شاألة باإبر�زه عالنية وت�شجيع �ملجتمعات �ملحلية على 

�العرت�ف ب�شحايا �لعنف �جلن�شي على �أنهن �شحايا حقاً. وتزود �للجنة �لدولية �أي�شا 

�ملجتمعات �ملحلية مبعلومات عن �خلدمات �ملتاحة لل�شحايا وطريقة �حل�شول عليها. 

• تركز �للجنة �لدولية على م�شاألة حظر �لعنف �جلن�شي يف بر�مج �لتعليم و�لتدريب يف 	

جمال �لقانون �لدويل �الإن�شاين �لتي تخ�ش�شها للقو�ت �مل�شلحة و�جلماعات �مل�شلحة. 

وت�شجع، باالإ�شافة �إىل ذلك، على �إدر�ج هذ� �حلظر يف �لقو�نني �أو �الأنظمة �لد�خلية 

للقو�ت �مل�شلحة و�جلماعات �مل�شلحة.

• ي�شطلع موظفو �للجنة �لدولية بتوثيق حاالت �لعنف �جلن�شي �ملزعومة ورفع �لتقارير 	

�إىل �ل�شلطات وحّثها على �تخاذ �الإجر�ء�ت �لالزمة.

“ ونحن نعي�ش كعائلة 
واحدة، نت�ساند 

ون�سجع  بع�سنا 

بع�سا الأن جميعنا مّر 

بالتجربة  نف�سها” 
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تتعر�ش  “ قد 
املراأة املعاقة 

للمعاملة ال�سيئة 

اأو االإهمال عندما 

يتخذ زوجها 

زوجة ثانية” 

من  وغريها  لالأفر�د  �مل�شادة  �الأر�شية  �الألغام  ت�رسب 

خملفات �حلرب من �ملتفجر�ت بال متييز وال وعي، ويروح 

�شحيتها عادة �ملدنيون. وت�شتمر �الألغام، بعد فرتة طويلة من 

توقف �لقتال، يف �لقتل و�لتدمري، وعندما ال تقتل، تت�شبب 

يف جروح مرّوعة �إىل حد فظيع وتوؤدي �إىل �إعاقة �لناجني 

منها ملدى �حلياة.

من  �ملنفجرة  غري  و�لذخائر  �الألغام  �شحايا  �أغلب  ويكون 

�لطلق وقت وقوع  �لهو�ء  �لذين كانو� يعملون يف  �لرجال 

�حلادث. وملا كانت �لن�شاء و�لفتيات يبقني ب�شفة عامة د�خل 

قيام  �أن  �إال  للخطر.  تعر�شا  �أقل  فاإنهن  بجو�رها  �أو  �لبيوت 

ففي  �الأذى.  بهن  يلحق  �أن  ميكن  �ليومية  باالأن�شطة  �لن�شاء 

�لعديد من �ملناطق، ت�شطر �لن�شاء �إىل �ملخاطرة باالبتعاد عن 

حميط بلدتهن �أو قريتهن بحثا عن �لطعام �أو �ملاء �أو حطب 

من  يفرون  �لذين  �ل�شكان  خا�شة  ب�شفة  ويتعر�س  �لوقود. 

�لعنف و�ملخاطر، و�أغلبهم من �لن�شاء و�الأطفال، خلطر �الألغام 

�الأر�شية يف �ملناطق �حلدودية. وتعني �ملعدالت �ملرتفعة لالأمية 

حت�شل  �أال  �ملحتمل  من  �أن  �خلارجي  بالعامل  �الت�شال  وقلة 

�لن�شاء و�لفتيات على �ملعلومات �لكافية عن خطر �الألغام.

الرعاية املحدودة

تكون �آثار �جلروح �لناجمة عن �الألغام �الأر�شية �أ�شو�أ يف �لغالب 

بالن�شبة �إىل �لن�شاء منها �إىل �لرجال. ومن �ملحتمل �أن يحكم على 

�ملر�أة من خالل مظهرها �خلارجي،  وهذ� يعني �أن �لنظر �إليها باأنها 

معاقة قد يربز �أنها لن تتمكن من �لزو�ج �أو �أن زوجها �شيهجرها 

ويرتكها تعيل وحدها �أبناءها. كما يتاأثر مركز �ملر�أة يف �ملجتمع 

برعاية  �ال�شطالع  عاجزة عن  ت�شبح  عندما  بنف�شها  وثقتها 

�ل�شديد  �لفقر  �ملنزلية. وقد يجرب  �لو�جبات  �أد�ء  �أو  �أبنائها 

�لن�شاء على �لت�شّول �أو يجعلهن عر�شة، ب�شكل خا�س، ل�شوء 

�ملعاملة �أو�ال�شتغالل �جلن�شي �أو �لبغاء.

وتعترب »روحفظة نا�رسي« نف�شها حمظوظة. فرغم تعر�شها 

�شنو�ت،  ع�رس  عمرها  كان  عندما  لغم  �نفجار  حلادث 

على  كم�رسفة  �الآن  وتعمل  در��شتها  تتابع  �أن  ��شتطاعت 

�لعظام.  لتقومي  �لدولية  �للجنة  مركز  يف  �لطبيعي  �لعالج 

وهي تدرك �أن و�شع معظم �شحايا �الألغام من �لن�شاء يف 

بلدها يختلف عن و�شعها، وتقول: »يف �أفغان�شتان، تعي�س 

�ملر�أة �ملعاقة و�شعاً �شعباً للغاية ال�شيما تلك �لتي ال متار�س 

مهنة. فيكون �أواًل من �ل�شعب جد� لها �أن جتد زوجا جيد�. 

وقد توؤخذ يف بع�س �الأحيان زوجة ثانية لرجل م�شن. و�أما 

�ملتزوجة منهن فقد تتعر�س غالباً للمعاملة �ل�شيئة �أو �الإهمال 

عندما يتخذ زوجها زوجة ثانية«. 

وتكون �لن�شاء �أقل �إحاطة باملعلومات �ملتعلقة بخدمات تركيب 

�الأطر�ف و�إعادة �لتاأهيل �ملتاحة لهن وقد يجدن �أي�شا �شعوبات 

يف �حل�شول عليها الأ�شباب عدة. وب�شورة عامة، تكون �ملر�أة �أقل 

تعليماً و�أقل �شهولة يف �لتنقل وهي �أقل متتعاً بوقت �لفر�غ و�أقل 

حيازة على �ملو�رد �القت�شادية و�أقل تاأثري� يف �حلياة �لعامة و�أقل 

��شتفادة من �لرعاية �ل�شحية. وعندما تكون مو�رد �لعائلة حمدودة 

ويتحكم فيها �لرجل، قد يبدو �أن تكلفة توظيف �لوقت و�ملال 

يف بر�مج �إعادة �لتاأهيل �ملو�ّشعة ل�شالح �لن�شاء �أو �لفتيات باهظة 

مقارنة باملنافع �ملنتظرة. وقد تكون �ملر�أة غري قادرة على �ل�شفر من 

�أجل �حل�شول على �لرعاية �لطبية وخدمات �إعادة �لتاأهيل ما مل 

تكن م�شحوبة برجل، يف حني �أن تكاليف �ل�شفر و�الإقامة لعدة 

�أفر�د من �لعائلة من �أجل مر�فقتها قد تكون باهظة جد�ً. 

�لبقاء  �لثقافات، يكون من �ملحّرم على �لن�شاء  ويف بع�س 

ب�شحبة رجال من غري �أفر�د �لعائلة حتى �لعاملني يف �ملجال 

مر�كز  يف  يعملن  ن�شاء  هناك  تكن  مل  �إن  لذلك،  �لطبي. 

�أال تتمكن �لن�شاء من �حل�شول  �لتاأهيل، من �ملحتمل  �إعادة 

على �لعالج. وال ميكن يف �أغلب �الأحيان �شمان خ�شو�شية 

�ل�شخ�س خالل �لفحو�شات �لطبية، كما ال ميكن توفري �إقامة 

يتلقى  �لتاأهيل. وفيما  �إعادة  تف�شل بني �جلن�شني يف مر�كز 

�جلنود من �لرجال �لرعاية يف �مل�شت�شفيات �لع�شكرية، من 

�لنادر �أن ت�شتفيد �لن�شاء من هذه �خلدمات. 

األرضية ومخلفات  األلغام 
احلرب من املتفجرات

اإن ن�سبة االإ�سابات باالألغام االأر�سية والذخائر غري املنفجرة عند الن�ساء 

والفتيات اأ�سغر من ن�سبة االإ�سابات بني الرجال والفتيان. اإال اأن عواقب هذه 

االإ�سابات بالن�سبة اإىل الن�ساء ال�سحايا خمتلفة ب�سبب الت�سورات االجتماعية 

والثقافية. فهن يعانني يف الغالب من و�سم االإعاقة والنبذ وقد يجدن اأي�سا 

�سعوبة اأكرب يف احل�سول على خدمات تركيب االأطراف اال�سطناعية واإعادة 

التاأهيل.
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ماذا تفعل اللجنة الدولية للصليب األحمر؟
من  �حلرب  وخملفات  �الألغام  �آثار  من  للتخفيف  �لدولية  �للجنة  تّتبعه  �لذي  �لنهج  �إن 

�ملتفجر�ت يعني بق�شايا �لوقاية و�لعالج. وهو ي�شمل �ملبادر�ت �لتالية:

• تقدم �للجنة �لدولية يف �لبلد�ن �ملت�رسرة من �الألغام �مل�شاعدة يف حاالت �لطو�رئ ويف 	

جمايل �لرعاية يف �مل�شت�شفيات و�إعادة �لتاأهيل. ويبقى �الإخ�شائيون يف �للجنة �لدولية 

�الأجهزة  �ال�شطناعية وغريها من  �الأطر�ف  �إ�شالح  �لعون يف  لتقدمي  ��شتعد�د  على 

�لتي تتعر�س الأ�رس�ر. وحتر�س �للجنة �لدولية على �شمان متتع �لن�شاء باحلظوظ نف�شها 

�لتي يتمتع بها �لرجال لال�شتفادة من بر�مج �إعادة �لتاأهيل و�لتجهيز�ت مثل �الأطر�ف 

�ال�شطناعية و�الأدو�ت �مل�شاعدة على �مل�شي وكر��شي �ملقعدين. 

• �لتاأهيل، ت�شاعد �للجنة �لدولية على 	 �إعادة  يف غياب عامالت من �لن�شاء يف مر�كز 

تاأمني تدريب للن�شاء. وقد تدفع تكاليف نقلهن وعيالهن للعالج يف مركز تكون فيه 

ن�شاء عامالت.

• ت�شاعد بر�مج �لتعليم و�لتدريب �ملهني و�الئتمان �لبالغ �ل�شغر �لن�شاء �ملعاقات على 	

�الندماج من جديد بنجاح يف �ملجتمع. وتعر�س �للجنة �لدولية على �لعديد منهن 

فر�شة �لعمل يف مر�كز �إعادة �لتاأهيل �لبدين �لتي تديرها �أو تدعمها.

• تنظيف 	 بالتز�من مع عمليات  �ملاء و�ملاأوى و�حلماية  �لدولية على توفري  �للجنة  تركز 

مو�قع رئي�شية من �الألغام وخملفات �حلرب �لقابلة لالنفجار من �أجل توفري فعالية �أكرب 

الأعمال �الإغاثة يف حاالت �لطو�رئ. ويف �ملناطق �لتي ي�شكل فيها �لتلوث باالألغام 

�جلمعيات  ومو�رد  قدر�ت  لتنمية  �لدعم  �لدولية  �للجنة  توفر  �الأمد،  طويلة  م�شكلة 

�لوطنية.  �ل�شلطات  مع  بالتعاون  وتعمل  �الأحمر  و�لهالل  �الأحمر  لل�شليب  �لوطنية 

للعديد من  �لتخطيط  �لن�شاء م�شدر معلومات جد مهمة يف مرحلة  وغالباً ما تكون 

�أو �لوقود. كما تنقل  �آمنة بديلة للماء  �إن�شاء م�شادر  �لنظر يف  �الأن�شطة، مثل مرحلة 

�لن�شاء �ملعلومات �إىل �الآخرين، و�الأطفال ب�شكل خا�س، ب�شاأن �ملناطق �خلطرة و�ل�شلوك 

�ل�شليم. وتلعب �لن�شاء يف �ملجتمعات �ملحلية دور�ً �أ�شا�شيا يف مر�قبة �حلو�دث على 

�مل�شتوى �ملحلي، و�شبكات �لتبليغ و�لتي ت�شكل حلقة �لو�شل بني �ملجتمعات �ملحلية 

و�لفرق �لوطنية �ملعنية باإز�لة �الألغام وخملفات �حلرب من �ملتفجر�ت. 

ماذا يقول القانون الدولي 
اإلنساني؟

»تتعهد كل دولة طرف باأال تقوم حتت اأي ظروف 

]...[ با�ستعمال االألغام امل�سادة لالأفراد.«
وتخزين  ��شتعمال  حظر  �تفاقية  من  1)�أ(  �ملادة 

تلك  وتدمري  لالأفر�د  �مل�شادة  �الألغام  ونقل  و�إنتاج 

�الألغام، 18 �أيلول/�شبتمرب 1997

تقوم �إحدى قو�عد �لقانون �لدويل �الإن�شاين �الأ�شا�شية 

�لنز�ع  �أطر�ف  ي�شتلزم من  �لذي  �لتمييز  على مبد�أ 

�الأوقات.  جميع  يف  و�ملقاتلني  �ملدنيني  بني  �لتمييز 

ويحظر �لقانون �لدويل �الإن�شاين �لهجمات ذ�ت �لطابع 

�ملدنيني عن  ت�شتهدف  �لتي و�إن كانت ال  �لع�شو�ئي 

ق�شد، فاإنها، بحكم طبيعتها، معر�شة ل�رسب �الأهد�ف 

�الألغام  وتت�شبب  متييز.  بدون  و�ملدنيني  �لع�شكرية 

�مل�شادة لالأفر�د يف �لت�شويه و�لقتل بدون �أي متييز بعد 

فرتة طويلة من توقف �الأعمال �لعد�ئية، ولذلك يقّيد 

�لقانون �لدويل �الإن�شاين ��شتعمالها.

وحتظر �التفاقية �ملتعلقة باالألغام �مل�شادة لالأفر�د لعام 

1997 ��شتعمال �الألغام �الأر�شية وتطالب بتدمريها. 
وتلزم �أي�شا �لدول �الأطر�ف باعتماد �شل�شلة من �لتد�بري 

�لعالجية �ملتعلقة باآثار �الألغام �الأر�شية على �ملدنيني. 

وت�شمل هذه �لتد�بري تعزيز �لتوعية باملخاطر، و�إز�لة 

خطر �الألغام �ملزروعة يف �الأر�س، وم�شاعدة �ل�شحايا. 

وي�شكل �لربوتوكول �ملتعلق باملتفجر�ت من خملفات 

�حلرب �مللحق �إىل �التفاقية ب�شاأن �أ�شلحة تقليدية معينة 

�أول �تفاق دويل يطلب �إىل �أطر�ف نز�ع م�شلح �إز�لة 

كل �لذخائر غري �ملنفجرة �لتي تهدد �ملدنيني و�أفر�د قو�ت 

حفظ �ل�شالم و�لعاملني يف �ملجال �الإن�شاين بعد توقف 

�لقتال. وقد دخل هذ� �لربوتوكول حيز �لتنفيذ عام 

.2006
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“اإن الغ�سب يوّلد 
ال�سجاعة” 

�أهم  دور�ً  ويلعنب  بكرثة  يتطوعن  �ليوم  �لن�شاء  �أ�شبحت 

�لن�شاء  وت�شكل  �مل�شاندة.  وعمليات  �لع�شكرية  �ملعارك  يف 

يف �جلي�س �الأمريكي مثال نحو 15 يف �ملائة من �ملوظفني. 

وباملثل، ز�د عدد �لن�شاء �لالتي يقاتلن يف �شفوف �جلماعات 

�مل�شلحة: ففي �لنبال، ت�شري �ملعلومات �إىل �أن �لن�شاء ي�شكلن 

نحو ثلث �لقو�ت �ملقاتلة �ملاوية. 

وتختلف �الأ�شباب �لتي تدفع �لن�شاء �إىل حمل �ل�شالح. فيجري 

جتنيد �لبع�س منهن مثل �لرجال يف �لقو�ت �لنظامية �مل�شلحة يف 

بلد�نهن. ويلتحق �لبع�س �الآخر بالقو�ت �حلكومية �أو �جلماعات 

�مل�شلحة من �أجل حماية �أنف�شهن �أو �أ�رسهن، �أو �حل�شول على 

�لغذ�ء �أو �ملركز �الجتماعي �أو الأ�شباب �شيا�شية. يف حني قد 

تن�شم �أخريات �إىل �لقو�ت �مل�شلحة للظفر مبركز ي�شاوي مركز 

�لرجل �أو الأن �لزوج ع�شو ومقاتل يف جماعة معينة.

ومن �الأرجح ب�شورة عامة �أن حتمل �لن�شاء �ل�شالح �إذ� كّن 

وحيد�ت بدون عائلة �أو يع�شن يف فقر مدقع. ويلجاأ �لبع�س 

�ملتمرد�ت  بالثاأر كمثال زعيمة جماعة من  �الأخذ  �إىل  منهن 

�لليبرييات، »�الأملا�س �الأ�شود«، �لتي قررت �أن تقاتل بعد �أن 

17 �شنة  تعر�شت الغت�شاب جماعي وهي تبلغ من �لعمر 

على يد رجال م�شلحني مو�لني للحكومة، فت�رسح قائلة: »�إن 

�لغ�شب يوّلد �ل�شجاعة«. 

و�إن كانت �لن�شاء غالباً ما ي�شطلعن باأدو�ر �لدعم، ميكن �أن تعود 

�ملقاتالت منهن بفائدة كبرية على �جلماعات �مل�شلحة. فاالعتقاد 

باأن �لن�شاء ال يقدمن على عمل موؤٍذ و�أنهن يرثن �شكوكاً �أقل 

قد يجعل منهن �خليار �الأف�شل حني يتعلق �الأمر بنقل �لذخائر 

فاإن  ذلك،  ومع  �النتحاري.  �لتفجري  �أو  �ملعلومات  �أوجمع 

�الأعمال �لتي تنفذها مقاتالت يرتدين مالب�س مدنية – وبالتايل 

ال ميكن �لتعرف عليهن كمقاتالت – ميكن �أن يعزز �ل�شبهات على 

جميع �لن�شاء ويعر�س �لن�شاء �ملدنيات �إىل خماطر �أكرب.

وعندما ت�شارك �لن�شاء مبا�رسة يف �الأعمال �لعد�ئية، ال يعدن 

�لقانون  مينحها  �لتي  �لهجمات  من  �حلماية  بنف�س  يتمتعن 

�أن  �ملقاتالت  �لن�شاء  وعلى  للمدنيني.  �الإن�شاين  �لدويل 

يلتزمن بقو�عد �لقانون �لدويل �الإن�شاين مثل �أي مقاتل �آخر، 

ي�شاركون  ال  �لذين  �الأ�شخا�س  كل  ويحمني  يحرتمن  و�أن 

�أوكفو� عن �مل�شاركة يف �الأعمال �لعد�ئية. وحُتا�شب �لن�شاء 

على �أية فظائع �أو �نتهاكات يرتكبنها متاماً مثل �لرجال.

التجنيد الق�سري

رغبتهن  �شد  �مل�شلحة  باجلماعات  �لن�شاء  بع�س  تلتحق 

رغمت على 
ُ
�أ �أنها  كاملة. وحتكي �مر�أة من �شري�ليون كيف 

�لقتال قائلة: »مت �ختطايف و�أرغمت على ترك �ملدر�شة. وكل 

بني  وملا كنت من  يد�ه.  تُقطع  �الن�شمام كانت  يرف�س  من 

جربت 
ُ
�الأ�شخا�س �لقليلني �لقادرين على �لقر�ءة و�لكتابة، �أ

على �اللتحاق )بجماعة �ملعار�شة �مل�شلحة(. وكنا نتعر�س 

�ملتمردين.  مع�شكر  �جلن�شي يف  و�العتد�ء  للم�شايقة  كثري�ً 

وكانت �لت�رسفات �لعد�ئية �شد �لن�شاء �شائعة كثري�ً«.

وال ت�شارك د�ئماً �لن�شاء و�لفتيات �لالتي تخطفهن �جلماعات 

�مل�شلحة م�شاركة مبا�رسة يف �لقتال : وينتهي �ملطاف بالعديد 

منهن �إىل �ال�شرتقاق �جلن�شي �أو �لقيام بالطبخ و�لتنظيف يف 

�ملع�شكر�ت.

ويعد �لتجنيد �لق�رسي و�شيلة لرتهيب �ملدنيني. وهو مبثابة 

حلقة مفرغة غالباً ما حتّول �ملختطفات �إىل قاتالت قا�شيات 

باإرغامهن على �رتكاب �أعمال وح�شية. ويف بع�س �جلماعات 

�مل�شلحة تكون �ملهمة �الأوىل �لتي تكلف بها جمندة جديدة 

�أفر�د عائلتها، بحيث  �أو قتل �أحد  هي �لهجوم على قريتها 

ي�شبح �لفر�ر �أمر�ً حمااًل. وكلما ز�د عدد �النتهاكات �لتي 

ز�د  كلما  �ملدنيني،  �شد  �ل�شنيعة  �جلر�ئم  فيها  مبا  يرتكبنها 

�حتمال ترقيتهن �إىل من�شب �أعلى. وقد ي�رسن خا�شعات 

مدمنات  منهن  �لبع�س  وي�شبح  جتندهن.  �لتي  للجماعات 

على �ملخدر�ت و�لكحول �لتي تقدم لهن للحث على �لعمل 

�لعدو�ين و�لتجرد من �خلوف. 

االآثار والندوب التي يرتكها النزاع

�لكثري من  �ملقاتالت يف  �لن�شاء  �لقتال، جتد  يتوقف  عندما 

�الأحيان �شعوبة يف �لعودة �إىل �ملجتمع �ملدين. ويف جنوب 

�أمام م�شتقبلها  �إحباطها  �ل�شود�ن، تعرب مقاتلة �شابقة عن 

�ملجهول قائلة: »�إنه من �ل�شعب �لعودة �إىل �ملجتمع �ملحلي 

ونحن  �لت�رسيح.  بعد  جديد  من  �ملدين  �لثوب  و�رتد�ء 

�لن�شاء �ملقاتالت نت�شاءل عن م�شرينا. فال نريد �لعودة �إىل 

بيوتنا و�جللو�س هناك بدون عمل منتج �أو مفيد«. 

حمل السالح
كان للن�ساء دائما دور يف النزاعات اإال اأن م�ساركتهن يف املعارك اأ�سبحت يف 

ال�سنوات االأخرية اأكرث فعالية.
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وتتمثل �إحدى �لعقبات �لرئي�شية �أمام جناح �إعادة �الإدماج يف 

�ملجتمع �ملحلي يف نبذ هذ� �الأخري الأولئك �لن�شاء �لالتي جتر�أن 

على حتدي �ل�شور �لنمطية �ملن�شوبة �إىل �لن�شاء و�لقيم �لتقليدية. 

وعلى خالف �لرجال �لذين يعتربون �أن �خلدمة �لع�شكرية هي 

عادة م�شدر �فتخار، هناك �عتقاد باأن �لن�شاء ال ي�شلحن للقيام 

بهذ� �لدور وهن بالتايل معر�شات للتهمي�س �الجتماعي.

وتكت�شب �لن�شاء يف �لعديد من �ملجتمعات مركز�ً �قت�شاديا 

و�جتماعيا عن طريق �لزو�ج. وميكن �أن توؤدي ندرة �لرجال 

�أو نبذ �لفتاة �لتي �شاركت يف �لنز�ع، عن طوع �أو �إكر�ه، 

�إىل تقلي�س فر�س �اللتقاء بزوج �إن مل تق�س عليها متاماً بعد 

�نتهاء �حلرب. وقد تعود بع�س �لن�شاء �إىل �أهلهن �أمهات غري 

متزوجات، فتربز بذلك كل �أنو�ع �مل�شاكل �لتي يثريها مثل 

هذ� �لو�شع يف �لكثري من �ملجتمعات. 

وتو�جه �لفتيات �ملجند�ت للقتال م�شاكل �إ�شافية عندما ينتهي 

فر�س  وتقل�س  �الأهل،  فقد�ن  �حتمال  ذلك  يف  مبا  �لنز�ع، 

م�شوؤوليات  لتحمل  �ال�شتعد�د  وقلة  �نعد�مها،  �أو  �لتعليم 

�أ�شخا�س ر��شدين. 

بر�مج  من  كبري  حد  �إىل  و�لفتيات  �لن�شاء  تق�شى  و�أخري�ً، 

نزع �ل�شالح و�لت�رسيح من �جلندية و�إعادة �الإدماج. فغالباً 

ال تكون للن�شاء بنادق لكي تعيدها وقد يكون �أحد �ملعايري 

�ملحددة للم�شاركة يف مثل هذه �لرب�مج.

�أكرب  �ملقاتالت  و�لفتيات  �لن�شاء  عن  �لبحث  وي�شكل 

�لتحديات �لتي تو�جهها �ملنظمات �الإن�شانية �لتي تهدف �إىل 

م�شاعدتهن. وينكر �لعديد من �لبلد�ن وجود �أطفال جنود 

و�لفتيات منهم على وجه �خل�شو�س. وباالإ�شافة �إىل ذلك، 

متتنع ن�شاء كثري�ت عن �لت�شجيل كمقاتالت �شابقات خ�شية 

بالعار من جانب عائالتهن و�ملجتمع �ملحلي،  من و�شمهن 

�الجتماعي  �ل�شعيد  على  تهمي�شهن  �إىل  يوؤدي  ما  وهذ� 

وعجزهن عن طلب �مل�شاعدة لبدء حياة جديدة.

�إعادة  عملية  �أمام  �لعديدة  �لتحديات  مو�جهة  �إىل  و�شعياً 

جمعيات  �ملقاتالت  قد�مى  من  �لعديد  ُين�شئ  �الإدماج، 

�أويلتحقن بها بهدف �إعانة بع�شهن بع�شا يف جميع �ملجاالت 

�لطرق  �إيجاد  �إىل  و�شواًل  و�لتعليم  �الأطفال  برعاية  بدء�ً 

�لبديلة لك�شب �لعي�س �أو و�شع حد لعزلتهن.
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ماذا تفعل اللجنة الدولية للصليب األحمر؟
ت�شتفيد �لن�شاء �ملقاتالت، على غر�ر نظر�ئهن من �لرجال، من �أن�شطة �للجنة �لدولية عندما 

يكّن حمتجز�ت �أو جرحى ف�شال عن بر�مج �للجنة �لدولية للتعريف بقو�عد �لقانون �لدويل 

�الإن�شاين.

• وعدم 	 �شنة   18 �شن  دون  و�لفتيات  �لفتيان  جتنيد  عدم  ملبد�أ  �لدولية  �للجنة  ترّوج 

�إ�رس�كهم يف �لنز�عات �مل�شلحة. وت�شعى �ملنظمة �إىل �رسف �الأطفال عن حمل �ل�شالح 

وحث عامة �لنا�س على رف�س هذه �ملمار�شة.

• تدرج �للجنة �لدولية م�شاألة حظر جتنيد �الأطفال يف دور�ت �لتدريب �ملت�شلة بالقانون 	

�إدماج  �ملعار�شة، وتعمل على  �مل�شلحة وجماعات  �لقو�ت  ل�شالح  �الإن�شاين  �لدويل 

�لقانون يف �الأنظمة �لقانونية.

• حتاول �للجنة �لدولية تلبية �الحتياجات على �مل�شتويني �لنف�شي و�لبدين وتي�شري �إعادة 	

�إدماج �لفتيان و�لفتيات �لذين �شاركو� يف �لنز�عات �مل�شلحة. وتدعم �للجنة �لدولية 

�لعديد من �جلمعيات �لوطنية لل�شليب �الأحمر و�لهالل �الأحمر يف �أفريقيا يف عملها 

على �إقامة مر�كز مل�شاعدة �جلنود �ل�شابقني من �الأطفال على مو�جهة �ل�شدمات �لتي 

تعمقت جذورها.

• ال ت�شارك �للجنة �لدولية يف �ملفاو�شات �ملتعلقة بنزع �ل�شالح و�لت�رسيح من �جلندية 	

على  وت�شدد  �لتنفيذ  عمليات  يف  �مل�شاعدة  لتقدمي  م�شتعدة  �أنها  مع  �الإدماج  و�إعادة 

�رسورة مر�عاة �أو�شاع �لن�شاء و�الأطفال. وتوؤكد �للجنة �لدولية �رسورة �إتاحة فر�شة 

م�شاركة �لن�شاء م�شاركة كاملة يف بر�مج نزع �ل�شالح و�لت�رسيح من �جلندية و�إعادة 

�الإدماج �شو�ء �أكان لديهن �شالح �أم ال، و�رسورة �إ�رس�كهن يف �إعد�د �لرب�مج ل�شمان 

تلبية �حتياجاتهن �خلا�شة.

ماذا يقول القانون الدولي 
اإلنساني؟

�لالئي  �لن�شاء  �الإن�شاين  �لدويل  �لقانون  يحمي 

ي�شاركن فعلياً يف �لعمليات �لعد�ئية  �إذ يفر�س قيود� 

على حق �أطر�ف �لنز�ع يف �ختيار و�شائل و�أ�شاليب 

�لقتال. ويحظر �لقانون �لدويل �الإن�شاين ��شتخد�م 

�الأ�شلحة و�ملقذوفات و�ملعد�ت �لتي ت�شبب جروحا 

�أو معاناة مفرطة. كما يحظر �لهجوم  غري �رسورية 

على �أفر�د �لعدو �لذين ��شت�شلمو� �أو �أبدو� نيتهم يف 

�ال�شت�شالم و�الإعالن عن عدم منحهم �لرحمة ، كما 

�لقانون  ين�س  ذلك،  �إىل  وباالإ�شافة  �لغدر.  يحظر 

�جلرحى  معاملة  وجوب  على  �الإن�شاين  �لدويل 

�ملقاتلني  من  عليهم  و�ملقبو�س  و�لغرقى  و�ملر�شى 

معاملة �إن�شانية حتى �إن وقعو� يف يد �خل�شم. 

على  �الإن�شاين  �لدويل  �لقانون  قو�عد  وتن�س 

�أو  �شنة   15 �شن  دون  �الأطفال  جتنيد  منع  وجوب 

�لعد�ئية.  �لعمليات  يف  بامل�شاركة  لهم  �ل�شماح 

�جلنائية  �لدولية  للمحكمة  �الأ�شا�شي  �لنظام  ويدرج 

من بني جر�ئم �حلرب جتنيد �الأطفال دون �خلام�شة 

ع�رسة من عمرهم �أو ��شتخد�مهم للم�شاركة ب�شورة 

�لربوتوكول  �أقر  كما  �لعد�ئية.  �لعمليات  فعلية يف 

بتورط  �ملتعلق  �لطفل  حقوق  التفاقية  �الختياري 

حّيز  دخل  و�لذي  �مل�شلحة  �لنز�عات  يف  �الأطفال 

�لتنفيذ عام 2002، رفع �حلد �الأدنى ل�شن �لقتال 

ومنع �لتجنيد �الإجباري لالأطفال دون �لثامنة ع�رسة 

من عمرهم.

“اإنه من ال�سعب العودة اإىل 
املجتمع املحلي وارتداء 

الثوب املدين من جديد” 
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“مل يكن يف 
زنزانات 

ال�سجن ماء وال 

مراحي�ش. ومل 

يكن لنا ات�سال 

بعائالتنا” 

 5 4 �إىل  يقدر �أن عدد �لن�شاء �ملحتجز�ت ال يتعدى ن�شبة 

يف �ملائة من جمموع �ل�شجناء يف �لعامل. بل �إن عدد �لن�شاء 

�ملوقوفات الأ�شباب تتعلق بالنز�عات �مل�شلحة �أقل من هذ�، 

د�خل  �أقلية  ي�شكلن  �لن�شاء  �أن  حقيقة  يعك�س  �لذي  �الأمر 

�لقو�ت و�جلماعات �مل�شلحة. وحتى �إن كّن �أع�شاًء فيها قد 

ال ُي�شمح لهن بامل�شاركة يف �لقتال على �جلبهات، وبالتايل 

وباالإ�شافة  منخف�شا.  عليهن  �لقب�س  �إلقاء  �حتمال  ي�شبح 

�إىل ذلك، فاإن �حتمال �لنظر �إىل �لرجال �ملدنيني على �أنهم 

�أكرب وبالتايل يتعر�شون  �أو مقاتلون حمتملني هو  مقاتلون 

�أكرث لالحتجاز �أو �العتقال الأ�شباب �أمنية. 

و�إذ� كان عدد �لن�شاء يف �أماكن �الحتجاز يقل عن عدد �لرجال 

�حتجاز  ظروف  من  �أف�شل  لي�شت  �حتجازهن  ظروف  فاإن 

�لرجال. ويعاين كل �ملحتجزين من �النف�شال عن �أقربائهم 

و�أ�شدقائهم �إال �أن �لن�شاء قد يعانني من ذلك ب�شكل خا�س. 

�لعديد  فاإن  نادرة  بالن�شاء  �خلا�شة  �ل�شجون  �أن  �إىل  ونظر� 

يف  وبعيدة  عائالتهن  عن  بعيدة  �شجون  يف  يو�شعن  منهن 

حاالت كثرية عن �ملحكمة �ملكلفة بالنظر يف ق�شاياهن. ومن 

جهة �أخرى، قد حُتجز �لن�شاء مع �لرجال يف �ل�شجون نف�شها 

فيكون لذلك وقع �شلبي على �أو�شاعهن. وقد يحرمهن ذلك 

من �إمكانية �لتجول يف �لهو�ء �لطلق �إذ� كانت �شاحة �ل�شجن 

م�شرتكة الأن �الختالط مع �لرجال يعر�شهن للخطر وميكن 

غالباً  �لن�شاء  تبقى  كما  ثقافية.  الأ�شباب  به  ي�شمح  �أال  �أي�شاً 

حمبو�شات يف زنز�نة �ل�شجن �إذ� كان �لتنقل يف �أروقة �ل�شجن 

م�شموحاً به للجن�شني. و�إذ� كان جميع �ملحتجزين ي�شتعملون 

نف�س من�شاآت �لنظافة، تكون �لن�شاء �الأ�شري�ت عر�شة لالعتد�ء 

�جلن�شي من طرف �لرجال من �ل�شجناء �أو �حلر��س �أو موظفي 

�الإد�رة. كما تكون للن�شاء �ملحتجز�ت برفقة �أطفالهن �ل�شغار 

متطلبات خا�شة، مبا فيها �حلاجة �إىل مهاجع منف�شلة  قد ال 

تكون متاحة يف جميع مر�فق �الحتجاز.

�الإيقاف و/�أو خالل  �إجر�ء�ت  �أثناء  �لن�شاء  تتعر�س  وقد 

�الحتجاز الأ�شكال خمتلفة من �ملعاملة �ملهينة مثل �لتفتي�س 

حار�شات  ن�شاء  غياب  يوؤدي  �أن  وميكن  �ملذل.  �جل�شدي 

خ�شو�شاً �إىل م�شايقات و�إىل �لعنف �جلن�شي. 

وللن�شاء �ملحتجز�ت متطلبات خا�شة يف ما يتعلق بال�شحة 

و�لنظافة. فاحلو�ئ�س من �لن�شاء يحتجن �أكرث �إىل ��شتعمال 

�لن�شاء  وحتتاج  ثيابهن.  وغ�شل  لالغت�شال  �لنظافة  مر�فق 

�حلو�مل و�الأمهات �ملر�شعات �إىل ملحقات غذ�ئية ورعاية 

�لر�شع  �أطفالهن  يحافظ  حتى  وبعدها  �لوالدة  قبل  منا�شبة 

�إىل  �ملحتجز�ت  �لن�شاء  كل  حتتاج  كما  جيدة.  �شحة  على 

فحو�س طبية منتظمة مبا فيها �لرعاية �خلا�شة بطب �لن�شاء. 

�إال �أنه نادر�ً ما تكون هذه �خلدمات متو�فرة.

حالة العزلة واالستضعاف
تقول �شهى ب�شارة، �لتي كانت حمتجزة يف لبنان: »مل يكن 

يف زنز�نات �ل�شجن ماء وال مر�حي�س. ومل يكن لنا �ت�شال 

بعائالتنا. وقد تغرّي هذ� كله حني جاءت �للجنة �لدولية لل�شليب 

�الأحمر«. وعلى غر�ر �شهى، غالبا ما تعاين �لن�شاء �ملحتجز�ت 

من �لعزلة �الجتماعية. �إذ �إن �لزو�ر �لذين ت�شتقبلهم �لن�شاء 

هم �أقل ب�شفة عامة عن زو�ر �ملحتجزين من �لرجال الأن لدى 

عائالت �ملحتجز�ت نزعة �إىل �لنظر �إىل �حتجازهن على �أنه 

و�شمة عار. ورمبا يعود ذلك �أي�شا �إىل �أن �أقرباءهم من �لرجال 

قد قتلو� �أو رحلو� مع �لنازحني �أو رمبا �ختفو�. وقد يتزوج 

بع�س �لرجال من جديد، يف ما ميكن �أن متنع �الأو�شاع غري 

عن�رس  �لزيار�ت  �أن  �إال  �ل�شفر.  من  �آخرين  رجااًل  �مل�شتقرة 

�أ�شا�شي لر�حة �ملحتجز�ت �لنف�شية كما �أنها و�شيلة للح�شول 

على �لغذ�ء و�الأدوية وغريها من �ملقت�شيات حني تكون �ملو�رد 

نادرة و�ل�شلطات عاجزة عن توفري ما يكفي من �الإمد�د�ت. 

وقد تتحول �لن�شاء �لالئي ال يجدن نظاماً د�عما لهن �إىل �الجتار 

باجلن�س وي�شبحن مهدد�ت �إىل حد بعيد بالتعر�س لال�شتغالل 

وفريو�شه،  �الإيدز  وعدوى  باالأمر��س  و�الإ�شابة  �جلن�شي، 

و�حلمل. كما يزيد غياب �الت�شال باأفر�د �الأ�رسة من �مل�شاكل 

�لنف�شية و�الجتماعية ويجعل �إعادة �ندماجهن يف �ملجتمع بعد 

خروجهن من �ل�شجن �أكرث �شعوبة. 

يكفلهن  رجل  وجود  �إىل  �لن�شاء  حتتاج  معينة،  بلد�ن  ويف 

لي�شمح باإطالق �رس�حهن، فاإذ� ق�شت �مر�أة مدة عقوبتها ومل 

ياأت �أي رجل قريب ملر�فقتها عند �خلروج، تبقى ور�ء ق�شبان 

�ل�شجن. وتروح بع�س �لن�شاء بعد �إطالق �رس�حهن �شحية ما 

ي�شمى بجر�ئم �ل�رسف من �أجل تطهري �رسف �لعائلة من �لعار 

�لذي ُيزعم �أن �حتجازهن قد ت�شبب فيه �إذ غالباً ما تعتقد بع�س 

�لعائالت �أن �ملر�أة قد �غت�شبت يف �ل�شجن. 

االحتجاز
تعي�ش الن�ساء املحرومات من حريتهن غالبًا حالة من العزلة ال�سديدة 

عائالتهن  اأفراد  من  يتلقينها  التي  الزيارات  قلة  اإىل  ذلك  ويرجع 

واأ�سدقائهن ب�سفة عامة قيا�سًا اإىل زوار املحتجزين من الرجال. وهذا 

عندما  ال�سيما  املعاملة  و�سوء  لال�ستغالل  معر�سات  يجعلهن  بدوره 

يكون مكان االحتجاز واحدًا للن�ساء والرجال. 
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ماذا تفعل اللجنة الدولية للصليب األحمر؟
�لقانون �لدويل �الإن�شاين، تق�شي  �إليها مبوجب  �لدولية مهمة خا�شة موكلة  �للجنة  تتوىل 

بزيارة �الأ�شخا�س �ملحرومني من حريتهم يف عالقة بنز�ع م�شلح. وت�شعى �إىل �شمان �أن 

تتو�فق ظروف �الحتجاز و�ملعايري �لقانونية �لدولية و�إىل جتنب �شوء �ملعاملة. 

• تعري �للجنة �لدولية، خالل زيارتها �إىل �ملحتجزين، �هتماماً خا�شا لظروف �حتجاز 	

�لن�شاء و�لفتيات خا�شة منها �أماكن �الإقامة، و�ملعاملة �لتي يلقينها. وينبغي �أن ت�شمل 

ن�شاء  �الإقامة زنز�نات ومر�فق �شحية خا�شة بهن، و�أن ت�رسف على �حلر��شة  �أماكن 

حار�شات فقط، و�إمكانية �حل�شول على �خلدمات �ل�شحية مبا يف ذلك خدمات طبية 

تكون �لعامالت فيها من �لن�شاء، ورعاية خا�شة بطب �لن�شاء عند �للزوم. وكلما �أمكن 

يف  �الحتجاز  �أماكن  بزيارة  �لدولية  �للجنة  يف  و�ملرتجمون  �ملندوبون  يقوم  �حلال، 

�إليها و�أنها ت�شتطيع �إجر�ء تقييم �أدق  �إذ يعترب �أن من �الأ�شهل �لتحدث  فرق خمتلطة 

تتوىل  مندوبيها،  ��شتنتاجات  �إىل  و��شتناد�ً  �ملحتجزين.  �الأ�شخا�س  كل  الحتياجات 

�للجنة �لدولية �شياغة تقارير �رسية وترفع تو�شياتها �إىل �ل�شلطات �ملعنية.

• �إن خدمة �لر�شائل �لعائلية �لتي توفرها �للجنة �لدولية تتيح للن�شاء �ملحتجز�ت �لتو��شل 	

مع عائالتهن وللرجال �ملحتجزين �لتو��شل مع �أزو�جهم و�أمهاتهم يف �خلارج ، �الأمر 

�لذي ي�شهم يف تاأمني �لر�حة �لنف�شية جلميع �ملعنيني. 

• لالحتياجات 	 وفقاً  �ملحتجزين  مل�شاعدة  �ملخ�ش�شة  بر�جمها  �لدولية  �للجنة  تكّيف 

�خلا�شة بالن�شاء و�لفتيات كلما �قت�شت �ل�رسورة. فقد تُزود �لن�شاء �ملحتجز�ت مثاًل 

والأطفالهن.  لهّن  �لرتفيهية  و�ملو�د  و�ملالب�س  بالن�شاء  �خلا�شة  �ل�شحية  �لنظافة  مبو�د 

ك�رس  �إىل  مثاًل(  و�لكتابة  و�لقر�ءة  و�حلياكة،  �خلياطة،  )يف  �ملهني  �لتدريب  ويهدف 

�إعادة �ندماجهن يف �ملجتمع  �أمامهن لنجاح  �لن�شاء �الأ�شري�ت وحت�شني �الآفاق  عزلة 

بعد �إطالق �رس�حهن.

• باأعمال �ل�شيانة �أو �لرتميم �أو �لبناء يف �أماكن �الحتجاز 	 ت�شطلع �للجنة �لدولية غالباً 

كجزء من جهودها لتح�شني �لظروف �ل�شحية للمحتجزين. وتر�عي هذه �مل�شاريع 

�لرجال  الإقامة  منف�شلة  �أماكن  �إن�شاء  خالل  من  و�الأطفال  �لن�شاء  �حتياجات  د�ئماً 

و�لن�شاء مثاًل، ومد�خل منف�شلة للمر�حي�س و�حلمامات، ومر�فق مالئمة لالأمهات مع 

ع و/�أو �أوالد �شغار. �أطفال ر�شّ

• تركز �للجنة �لدولية، يف حو�رها مع �ل�شلطات �ملعنية ويف بر�جمها للم�شاعدة، تركيز�ً 	

خا�شاً على حمنة �لن�شاء �لالئي يع�شن يف جمتمعات ترتفع فيها �حتماالت نبذهن من 

عائالتهن �أو حتى تخليها عنهن.

ماذا يقول القانون الدولي 
اإلنساني؟

اأ�سخا�سهم  احرتام  يف  احلق  احلرب  »الأ�سرى 

و�سرفهم يف جميع االأحوال. ويجب اأن تعامل 

الواجب  االعتبار  بكل  االأ�سريات  الن�ساء 

يلقني  اأن  حال  اأي  على  ويجب  جلن�سهن. 

معاملة ال تقل مالءمة عن املعاملة التي يلقاها 

الرجال«.

�آب/  12 �لثالثة،  جنيف  �تفاقية  من   14 �ملادة 

�أغ�شط�س 1949. 

�الأ�شري�ت  �لن�شاء  �الإن�شاين  �لدويل  �لقانون  يحمي 

�لنز�ع  حاالت  يف  �ملعتقالت  �أو  �ملحتجز�ت  �أو 

معاملة  معاملتهن  وجوب  على  وين�س  �مل�شلح، 

هذه  جانب  و�إىل  �الأوقات.  جميع  يف  �إن�شانية 

دون  بها  �لتمتع  للن�شاء  يحق  �لتي  �لعامة  �حلماية 

�لقانون �لدويل �الإن�شاين حماية خا�شة  متييز، مينح 

�شلطات  فتكون  حريتهن.  من  �ملحرومات  للن�شاء 

�الحتجاز ملزمة ب�شمان �حتجاز �لن�شاء يف مهاجع 

وتزويدهن  للرجال  �ملخ�ش�شة  تلك  عن  منف�شلة 

حتت  حر��شتهن  وتاأمني  منف�شلة؛  �شحية  مبر�فق 

بالزيار�ت  ن�شاء حار�شات؛ و�ل�شماح لهن  �إ�رس�ف 

يد  على  تفتي�شهن  و�شمان  �لعائلية؛  و�ملر��شالت 

ن�شاء فقط. وف�شال عن ذلك، حتظر قو�عد �لقانون 

�لدويل �الإن�شاين �للجوء �إىل عقوبة �الإعد�م يف حق 

�لن�شاء �حلو�مل و�أمهات �الأطفال �ل�شغار.
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�إن �ملعاناة �لتي يتحملها �الأطفال خالل �حلرب ت�شيبهم يف 

و�لفتيان  �لفتيات  �آالف  تقتل  فالنز�عات  طفولتهم.  �شميم 

وتعيق �أعد�د�ً �أكرب بكثري، �شو�ء ب�شبب �جلروح �أو �الأمر��س 

�أو �شوء �لتغذية. وغالباً ما يكون لتجربة �حلرب وقع �شييء 

�لذي  �لعنف  فيه  يوؤثر  حني  يف  �لبدين  �لطفل  تطور  على 

يف  �حلرب  وتوؤدي  �لنف�شية.  �لناحية  من  حتماً  ي�شاهده 

�لعادة �إىل حرمان �لفتيات و�لفتيان من �أقربائهم ومن فر�س 

تُق�شى  �لتي  �ل�شعيدة  و�الأوقات  �ل�شحة  �لتعليم وخدمات 

مع �الأ�شدقاء يف �شاحات �للعب. 

وتكون �لفتيات بطبيعتهن عر�شة للمخاطر خالل �لنز�عات 

وك�شائر  ��شت�شعافاً.  زدن  �شناً   �أ�شغر  كّن  وكلما  �مل�شلحة، 

�الأطفال، ميكن �أن تعترب �لفتيات من فئة �مل�شت�شعفني بحكم 

�لغري يف حتقيق  على  و�عتمادهن  تطورهّن  ومرحلة  �شّنهن 

�لتمييز  �أي�شا  يو�جهن  قد  �لن�شاء،  وك�شائر  رفاهيتهن. 

و�لتحديات و�ملخاطر نف�شها �لتي ت�شهدها �لن�شاء. 

وتتوقف �شالمة �لفتيات �إىل حد بعيد على �حلماية �لتقليدية �لتي 

توفرها لهن عائالتهن وجمتمعاتهن �ملحلية. �إال �أن �ملجتمعات 

�ملحلية و�لعائالت تكون و�هنة خالل �لنز�عات. فقد يكون 

تلك  خ�شم  ويف  بيوتهم،  من  �لفر�ر  على  مرغمني  �الأفر�د 

�لفو�شى،  قد ينف�شل �الأطفال عن و�لديهم. و�لفتيات وحدهن 

هن �لالئي يتعر�شن يف �لعادة للمخاطر �أو �أعمال �ال�شتغالل �أو 

�لعنف �لتي ترتكبها �لقو�ت �لع�شكرية �أو �جلماعات �مل�شلحة 

�أو رجال �آخرون مبن فيهم �لذين كان ُيعتقد �أنهم ي�شطلعون 

�لفتيات  �ل�شالح بخطف  يقوم حاملو  ما  بحمايتهن. وغالباً 

الإ�رس�كهن يف �لقتال �أو ت�شخريهن �إكر�هاً للعمل على �لطبخ 

و�لتنظيف ونقل �ملاء و�حلطب. 

وتوؤدي كل �لعو�مل �شالفة �لذكر �إىل تعري�س �لفتيات خلطر 

�لعنف �جلن�شي �لذي يكون وقعه يف �لكثري من �الأحيان �أ�شد 

هذ�  عنف  ويزيد  �لن�شاء.  على  منه  �لفتيات  على  خطورة 

�لت�رسف، مقرتناً بعدم �لن�شج �لبدين، من �حتمال �الإ�شابة 

بال�شدمات �لبدنية و�الأمر��س �ملنقولة عرب �الت�شال �جلن�شي 

مثل مر�س �الإيدز وفريو�شه. ويف بع�س �لثقافات، ينظر �إىل 

�أن  �أي  للزو�ج  �أنهن غري الئقات  على  �الغت�شاب  �شحايا 

م�شتقبل �لفتاة يف جمتمعها قد يكون مهدد� كلية. 

وي�شكل �حلمل �ملبكر �لذي ينجم عن �الغت�شاب �أو�ال�شتغالل 

�لفتيات �لالئي  �لفتيات. وتكون  تهديد�ً خطري�ً على �شحة 

للمعاناة من م�شاعفات  تعر�شاً  �أكرث  �شن مبكرة  يحملن يف 

�ملر�س و�ملوت، ال�شيما من جر�ء ندرة �خلدمات �لطبية يف 

�أحيان كثرية يف �أوقات �حلرب. 

كما تخلف �الأمومة يف �شن مبكرة �آثار� �جتماعية و�قت�شادية 

عميقة �لوقع الأن �لفتيات �لالئي يتكّفلن برتبية ولدهن يكّن 

عموماً عاجز�ت عن �إمتام تعليمهن فيكون حمكوما عليهن 

بالتايل بالعي�س يف �لفقر ملدى �حلياة. وتو�شح ذلك »حا�شابا« 

من رو�ند� �لبالغة من �لعمر 17 �شنة، فتقول يف تقرير �شحفي: 

»�إين ال �أ�شتطيع �أن �أذهب �إىل �ملدر�شة �ليوم الأن �بني م�شاب 

باملالريا ويعاين من �الإ�شهال. وهذ� ما يحدث كل مرة يكون 

فيها مري�شاً. و�أنا �أريد �أن �أذهب �إىل �ملدر�شة. وما �أرغب فيه 

�الآن �أكرث من �أي �شيء �آخر هو �حل�شول على م�شاعدة الأعي�س 

حياة �أف�شل، رمبا كان ذلك عن طريق بناء بيت نقوم بتاأجريه 

فيدّر علينا دخاًل بدال من �لت�شول كل �لوقت«.

و�إذ� غاب �لرجال، ب�شبب �مل�شاركة يف �لقتال، �أو �الحتجاز 

تلبية  عبء  �لن�شاء  على  يقع  �ملوت،  �أو  �لهروب  �أو 

من عو�قب  ي�شتتبعه  وما  لعائالتهن  �الأ�شا�شية  �الحتياجات 

حتمل  على  جمرب�ت  �لن�شاء  وتكون  بناتهن.  على  عديدة 

باأعمال  �ال�شطالع  �لغالب  يف  ت�شمل  جديدة  م�شوؤوليات 

و�ملجتمع  �لعائلة  د�خل  �إ�شافية  �أدو�ر  و�أد�ء  �شاقة  روتينية 

�لثقافية  �لهوية  تتحدى  ما  غالباً  �أدو�ر  وهي  �ملحلي، 

و�الجتماعية للمر�أة وتعيد ر�شمها. 

“وتتوقف �سالمة 
الفتيات اإىل 

حد بعيد على 

احلماية التقليدية 

التي توفرها 

لهن عائالتهن 

وجمتمعاتهن 

املحلية” 

الفتيات واحلرب
باالإ�سافة اإىل املخاطر التي تعاين منها الفتيات ك�سائر اأفراد املجتمع، 

فاإن عليهن اأي�سا مواجهة التغريات القا�سية واملوؤملة التي تطراأ يف حياتهن 

وهي  خا�سة بجن�سهن و�سنهن. 



D
om

in
ic

 S
an

so
ni

/IC
RC

RE
U

TE
RS

/D
ar

re
n 

W
hi

te
si

de

الدولي  القانون  ماذا يقول 
اإلنساني؟

»يجب اأن يكون االأطفال مو�سع احرتام خا�ش، 

واأن تكفل لهم احلماية �سد اأية �سورة من �سور 

اأطراف  اأن تهيئ لهم  خد�ش احلياء. ويجب 

يحتاجون  اللذين  والعون  العناية  النزاع 

اإليهما، �سواء ب�سبب �سنهم، اأم الأي �سبب 

اآخر«. 

�الأول،  �الإ�شايف  �لربوتوكول  من   )1(77 �ملادة 

حزير�ن/يونيو 1977

يحق للفتيات و�لفتيان �لتمتع باحلماية �لكاملة �لتي 

ما  �الإن�شاين يف  �لدويل  �لقانون  قو�عد  لهم  متنحها 

يت�شل بحماية �ملدنيني و�ملقاتلني و�الأ�شخا�س �لذين 

كفو� عن �لقتال. وحُتظر كل �أعمال �خلد�س لكر�متهم 

�ل�شخ�شية و�أي �شكل �آخر من �أ�شكال �العتد�ء غري 

�لالئق �شدهم. 

ومينح �لقانون �لدويل �أي�شا حماية �إ�شافية خا�شة �إىل 

باحتياجاتهم  �عرت�فاً  و�لفتيان  �لفتيات  من  �ملدنيني 

�خلا�شة و��شت�شعافهم. وعلى �أطر�ف �لنز�ع �شمان 

مّل  �إعادة  وت�شهيل  �لتعليم  على  �الأطفال  ح�شول 

�لنز�عات  ويف  ت�رسدت.  �لتي  �لعائالت  �شمل 

�لدولية �مل�شلحة، تكون �أطر�ف �لنز�ع، ف�شال عن 

�ليتامى  �الأطفال  ترك  عدم  ب�شمان  ملزمة  ذلك، 

باأنف�شهم  �أمرهم  يتدبرون  ذويهم  عن  �ملنف�شلني  �أو 

�لغذ�ئية  �ملو�د  ل�شحنات  �حلر  باملرور  و�ل�شماح 

�شن  دون  لالأطفال  �ملخ�ش�شة  و�ملالب�س  �الأ�شا�شية 

�خلام�شة ع�رسة.  

يف  �لتغري�ت  هذه  �إىل  �الأحيان  بع�س  يف  �لنظر  وميكن 

�الأدو�ر �ملن�شوبة �إىل �لفتيات على �أنها تطور�ت �إيجابية؛ �إْذ 

تن�شج �لفتيات ب�رسعة �أكرب عندما يع�شن حالة نز�ع م�شلح 

ويكت�شنب م�شتويات جديدة من �مل�شوؤولية و�ال�شتقاللية. �إال 

�أن من �ل�رسوري قيا�س هذه �لفو�ئد بجو�نب �خل�شارة و�لفقر 

و�حلرمان �ملتوطنة يف �حلرب، علماً باأن �لن�شاء و�لفتيات ال 

يك�شنب يف �لعديد من �ملجتمعات �إىل �الآن مركز�ً �قت�شاديا 

�لزو�ج،  �آفاق  وغياب  �لزو�ج.  طريق  عن  �إال  و�جتماعيا 

ب�شبب قلة �لرجال �أو نبذ �ملجتمع للفتيات �لالئي تعر�شن 

لال�شتغالل �جلن�شي �أو كان لهّن دور يف �الأعمال �لعد�ئية، 

يكون له تاأثري هائل.  

�ملن�شف  من  يكون  لن  يقا�شينها،  �لتي  �مل�شقة  كل  ورغم 

�أمام  فقط  �ال�شت�شعاف  ز�وية  من  �لفتيات  عن  �حلديث 

�لنز�ع  مو�جهة  يف  يومياً  يبدينها  �لتي  و�لرب�عة  �ل�شجاعة 

كل  جد�  مبكر  �شن  يف  �لفتيات  تتحمل  ما  فكثري�ً  �مل�شلح. 

�لو�جبات و�مل�شوؤوليات �لتي يتعني عليهن حتملها عند �لكرب 

كاأخو�ت �أو بنات �أو �أمهات يف بع�س �الأحيان.
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ماذا تفعل اللجنة الدولية للصليب األحمر؟
�أمناً يف كنف عائالتهم، فاإن وقع �حلرب عليهم مرتبط �رتباطاً وثيقاً  ملا كان �الأطفال �أكرث 

بتاأثريها يف �لكبار �شو�ء �لرجال �أو �لن�شاء. فحماية كل �ل�شكان �ملدنيني يف �أوقات �حلرب، 

�لفتيان  �شو�ء  �الأطفال،  كل  حماية  على  ي�شاعد  �لعائلة،  �شمل  �شون  طريق  عن  ال�شيما 

�أو�لفتيات. وعلى هذ� �الأ�شا�س، تعمل �للجنة �لدولية على �لنحو �لتايل:

• ت�شتهدف �للجنة �لدولية، �شمن �أن�شطتها �لر�مية �إىل منع �نتهاكات �لقانون �لدويل 	

�الإن�شاين، �ل�شلطات �ل�شيا�شية و�أفر�د �لقو�ت �مل�شلحة وغريهم من حاملي �ل�شالح 

و�أفر�د �ملجتمع �ملدين، من �أجل �لت�شديد على �رسورة �حرت�م �ل�شالمة �لبدنية وكر�مة 

كل �الأ�شخا�س �لذين ال ي�شاركون �أو كفو� عن �مل�شاركة يف �لنز�ع �مل�شلح. وتعمل 

�للجنة �لدولية على لفت �نتباه هذه �جلماعات �إىل �أن �لن�شاء و�الأطفال ي�شكلون غالباً 

�أكرثية �ل�شكان �ملحميني و�أن و�شعهم يف �ملجتمع قد يجعلهم ب�شكل خا�س �أكرث تعر�شا 

�الإن�شاين  �لدويل  �لقانون  �أحكام  على  �ل�شوء  ت�شليط  �الأن�شطة  ت�شمل  وقد  للخطر. 

�ل�شارية �لتي تركز على �لن�شاء و�الأطفال، و�لنظر يف �لتد�بري �لقانونية و�لعملية �لتي 

تهدف �إىل حمايتهم من �شوء �ملعاملة، وتلبية �حتياجاتهم �خلا�شة.

• ت�شجل �للجنة �لدولية �لفتيان و�لفتيات �لذين �نف�شلو� عن �أبويهم، مبن فيهم �الأطفال 	

�ملرتبطون ر�شمياً بالقو�ت �ملتحاربة، ثم تبحث عن �أمهاتهم �أو �آبائهم �أو �أقرب �أقربائهم. 

وتنظم لقاء�ت للّم �شمل �لعائلة وفقاً مل�شالح �لطفل �لف�شلى ويكون ذلك فقط يف حال 

�أبدت كل �الأطر�ف، �أي �لطفل و�لعائلة، �لرغبة يف �إعادة �لرو�بط يف ما بينها.

• من 	 �لرئي�شي  �مل�شتفيد  و�لفتيات  �لن�شاء  عليها  ت�رسف  �لتي  �لعائالت  تكون  ما  غالباً 

و�لعائدين  بلد�نهم  د�خل  للنازحني  �لدولية  �للجنة  توفرها  �لتي  �الإغاثة  م�شاعد�ت 

و�ملقيمني نظر�ً �إىل حالة �ال�شت�شعاف �لتي تعانيها هذه �لعائالت. 

• ت�شاعد �للجنة �لدولية �أي�شا �لعائالت �ملحرومة �أو �ل�شديدة �لفقر �لتي ت�رسف عليها 	

غالباً �لن�شاء و�لفتيات، على ��شتعادة قدر�تها على ك�شب �لرزق عن طريق دعم �شبل 

ك�شب �لعي�س وم�شاريع �لقرو�س �لبالغة �ل�شغر.  

• تزود م�شاريع �ملياه و�ل�رسف �ل�شحي و�الإ�شكان �أفر�د �لعائالت باملاء �ل�شالح لل�رسب، 	

مبا يوؤدي �إىل تخفي�س خطر �الإ�شابة باالأمر��س ويعني كذلك حترر �لن�شاء و�لفتيات من 

م�شقة �ال�شطر�ر �إىل قطع م�شافات طويلة للح�شول على �ملاء وتعر�شهن خلطر �خلطف 

و�الغت�شاب.

• �خلارجية 	 �لعياد�ت  يف  يعاجلون  �لذين  �الأ�شخا�س  �أغلبية  و�الأطفال  �لن�شاء  ت�شكل 

�مل�شتفيدون  بالتايل  فهم  �لنز�عات.  من  �ملت�رسرة  �ملناطق  يف  �الإحالة  وم�شت�شفيات 

�لرئي�شيون من �مل�شاعد�ت �لتي تقدمها �للجنة �لدولية �إىل تلك �ملر�فق �لطبية �لتي توفر 

خدمات �شاملة يف جمال �ل�شحة �الإجنابية و�لتوليد ورعاية �الأطفال دون �شن �خلام�شة. 

وت�شتفيد �أي�شا �لفتيات �لالتي تعر�شن لالغت�شاب من �لدعم �لطبي و�لنف�شي �لذي 

تتيحه �للجنة �لدولية ل�شحايا �لعنف �جلن�شي.

• ت�شاعد �للجنة �لدولية �جلمعيات �لوطنية لل�شليب �الأحمر و�لهالل �الأحمر على تطوير 	

خدمات �لبحث عن �ملفقودين و�الإ�شعافات �الأولية و�لتاأهب للطو�رئ حتى يتمكن 

حاالت  يف  و�الأطفال  للن�شاء  �خلا�شة  �الحتياجات  تلبية  من  و�ملتطوعون  �ملوظفون 

�لنز�ع �مل�شلح و�لعنف �لد�خلي.

“تن�سج الفتيات 
ب�سرعة اأكرب 

عندما يع�سن 

حالة نزاع 

م�سلح ويكت�سنب 

م�ستويات جديدة 

من امل�سوؤولية 

واال�ستقاللية” 
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املهمة

وحمايدة  م�شتقلة  منظمة  �الأحمر  لل�شليب  �لدولية  �للجنة 

حماية  يف  تتمثل  بحتة  �إن�شانية  مهمة  توؤدي  متحيزة،  وغري 

وتقدمي  �لد�خلي  و�لعنف  �حلرب  �شحايا  وكر�مة  �أرو�ح 

�مل�شاعدة لهم. وتقوم �للجنة �لدولية بتوجيه وتن�شيق �أن�شطة 

لل�شليب  �لدولية  �حلركة  بها  ت�شطلع  �لتي  �لدولية  �الإغاثة 

�الأحمر و�لهالل �الأحمر يف حاالت �لنز�ع، وت�شعى �إىل منع 

�الإن�شاين  �لدويل  �لقانون  وتعزيز  ن�رس  طريق  عن  �ملعاناة 

�للجنة �لدولية عام  �أن�شئت  �لعاملية. وقد  و�ملبادئ �الإن�شانية 

�الأحمر  لل�شليب  �لدولية  �حلركة  عنها  و�نبثقت   ،1863
و�لهالل �الأحمر. 
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