
أفغانستان
عانت أفغانستان على مدار عقود من 
النزاعات وعدم االستقرار. وألكثر 
من 30 عامًا، كانت اللجنة الدولية 

للصليب األحمر تقدم الدعم للمجتمعات 
المحلية ومرافق الرعاية الصحية، 
وتدير مراكز إعادة التأهيل البدني، 

وتقوم بزيارة المحتجزين ومساعدتهم 
على البقاء على اتصال بعائالتهم.

أوكرانيا
تضررت مناطق شرق أوكرانيا جراء 

العمليات القتالية على مدار أكثر من 
عامين. ويستمر النزاع في التأثير على 

حياة السكان المدنيين.

إسرائيل
ظلت إسرائيل في نزاع مع فلسطين، 

وذلك منذ إنشائها في عام 1948. 
ويرجع وجود اللجنة الدولية للصليب 

األحمر هناك إلى عام 1967، وتركز 
الفرق التابعة لها في القدس وتل 

أبيب على حماية المدنيين، ورعاية 
المحتجزين في السجون اإلسرائيلية 

والفلسطينية.

جنوب السودان
منذ حصوله على االستقالل في 

تموز/ يوليو 2011، يعاني جنوب 
السودان جراء النزاع وعدم االستقرار 
السياسي. وتقدم اللجنة الدولية للصليب 
األحمر المساعدة للمجتمعات المحلية 
المتضررة من النزاع، وتعيد لم شمل 

األسر المشتتة بسبب العنف، وتقوم 
بزيارات ألماكن االحتجاز. 

روسيا
روسيا عضو دائم في مجلس األمن 
الدولي التابع لألمم المتحدة. وللجنة 
الدولية للصليب األحمر بعثة إقليمية 

في موسكو منذ عام 1992.

سورية
)السوريون في لبنان(1

امتد أثر النزاع في سورية وأزمة 
الهجرة التي نتجت عنه إلى لبنان. 

ويقدر عدد السوريين الذين يعيشون 
هناك حاليًا بنحو 1.5 مليون شخص. 
وتقدم اللجنة الدولية للصليب األحمر 

المساعدة للسوريين والمجتمعات 
المحلية المضيفة في جميع أنحاء 

البالد.

سويسرا
سويسرا هي مهد اللجنة الدولية 

للصليب األحمر واتفاقيات جنيف، 
وهي مقر كثير من المؤسسات الدولية. 

ويقع المقر الرئيسي للجنة الدولية 
للصليب األحمر في جنيف.

الصين
الصين واحدة من الدول الخمس دائمة 

العضوية في مجلس األمن الدولي 
التابع لألمم المتحدة.2 ويقع مقر البعثة 
اإلقليمية للجنة الدولية للصليب األحمر 
لشرق آسيا في بكين منذ عام 2005.

العراق
على مدار عقود، ظل العراق يعاني 
من تجدد القتال، وأزمات الالجئين، 

والعنف الطائفي. وتعمل اللجنة الدولية 
للصليب األحمر في العراق منذ عام 

1980، وينصب تركيزها على رعاية 
المحتجزين، واألشخاص المفقودين، 

وتقديم الدعم للمدنيين المتضررين 
من العنف.

فرنسا
فرنسا عضو دائم في مجلس األمن 

الدولي التابع لألمم المتحدة، وعضو 
في حلف شمال األطلنطي )ناتو(.3 

وللجنة الدولية للصليب األحمر مكتب 
في باريس منذ عام 1996.

فلسطين
يستمر النزاع طويل األمد مع 

إسرائيل في التأثير على الحياة اليومية 
للفلسطينيين. ويركز عمل اللجنة 

الدولية للصليب األحمر في األراضي 
المحتلة على حماية المدنيين الواقعين 

تحت االحتالل ورعاية المحتجزين في 
السجون اإلسرائيلية والفلسطينية.

كولومبيا
بعد مضي أكثر من خمسة عقود من 

النزاع المسلح، ما تزال كولومبيا 
تواجه مهمة شاقة في تلبية احتياجات 

السكان الذين تضرروا من العنف. 
وتعمل اللجنة الدولية للصليب األحمر 
مع المجتمعات المحلية المتضررة من 

النزاع منذ أكثر من 40 عامًا.

المملكة المتحدة
المملكة المتحدة عضو دائم في مجلس 

األمن الدولي التابع لألمم المتحدة، 
وعضو في حلف شمال األطلنطي. 
وللجنة الدولية للصليب األحمر بعثة 

في لندن منذ عام 2003.

نيجيريا
يتأثر الماليين من األشخاص في 
نيجيريا جراء النزاع في منطقة 

بحيرة تشاد، أو االشتباكات الطائفية، 
أو العنف في المناطق الحضرية. 
وتوفر الفرق التابعة للجنة الدولية 

للصليب األحمر في نيجيريا الحماية 
لألشخاص المتضررين من العنف 

وتقدم لهم المساعدة، السيما في 
المناطق الشمالية الشرقية.

الواليات المتحدة
الواليات المتحدة عضو دائم في مجلس 

األمن الدولي التابع لألمم المتحدة، 
وعضو في حلف شمال األطلنطي. 
وللجنة الدولية للصليب األحمر بعثة 

إقليمية في واشنطن العاصمة منذ عام 
.1995

اليمن
عانى اليمن من العنف وعدم االستقرار 

السياسي ألكثر من 50 عامًا. وقد 
أودى تجدد النزاع المسلح منذ آذار/

مارس 2015 بحياة اآلالف من 
المدنيين، وشرد ماليين آخرين. وتعمل 

اللجنة الدولية للصليب األحمر في 
اليمن منذ عام 1962.

وفي تقرير "الناس حول الحرب"، تم تجميع نتائج الدراسة على النحو التالي:

•   الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس األمن الدولي وسويسرا:4 الدول الخمس 
دائمة العضوية في مجلس األمن الدولي )الصين، وفرنسا، وروسيا، والمملكة 

المتحدة، والواليات المتحدة( وسويسرا.
•   البلدان المتضررة من النزاعات المسلحة: أفغانستان، وكولومبيا، والعراق، 

وإسرائيل، ونيجيريا، وفلسطين، وجنوب السودان، وسوريا، وأوكرانيا، واليمن.

1  نظرًا لالعتبارات الميدانية، لم يتم إجراء الدراسة في سورية، وُأدرجت آراء السوريين عن طريق إجراء الدراسة في لبنان.

2 مجلس األمن الدولي التابع لألمم المتحدة: مجلس األمن الدولي التابع لألمم المتحدة هو أحد الهيئات الست الرئيسية لألمم المتحدة، ومنوط به حفظ السلم واألمن الدوليين.

3 الناتو: منظمة حلف شمال األطلنطي. ويضم الحلف بلدان من أمريكا الشمالية وأوروبا ويلتزم بتحقيق أهداف حلف شمال األطلنطي.

4 سواًء كانوا يشاركون في نزاع مسلح أم ال.

الحدود واألسماء والتسميات المستخدمة في هذه الوثيقة ال تعني ضمنيًا موافقة رسمية، وال تعبر عن رأي سياسي من جانب اللجنة الدولية للصليب األحمر، وال تمس حقوق السيادة على األراضي المذكورة.

الناس حول الحرب
البلدان التي أجريت فيها الدراسة


