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مخت�ضــر

من  العربية  ال��م��راة  لحماية  االهمية  غاية  في  مو�ضوع  الدرا�ضة  ه��ذه  تتناول 

االول  اال�ضافين  والبرتوكولين  جنيف  اتفاقيات  الح��ك��ام  الج�ضيمة  االنتهاكات 

والثاني الواجبة التطبيق اأثناء المنازعات الدولية وغير الدولية ، مع بيان االجراءات 

والتدابير التي من �ضانها تمكين المراة العربية من الحماية الدولية في هذه الحاالت 

من  باعتبارهم  العربية  للدول  الملزمة  اال�ضا�ضية  ال�ضمانات  من  لكونها  الع�ضيبة 

 . الدولي االإن�ضاني  القانون  التي ت�ضكل  الدولية  الدول االأطراف في هذه االتفاقيات 

المنازعات  العالم معاناة من  اأكثر ن�ضاء  اأ�ضبحت من  العربية  المراأة  اأن   ، وال يخفى 

المنازعات  ومن   ، ناحية  من  االإ�ضرائيلي  العربي  ال�ضراع  ب�ضبب  الدولية  الم�ضلحة 

الم�ضلحة للتخل�ص من االنظمة الدكتاتورية في غالبية الدول العربية من ناحية اأخرى 

العربي  القومي  تهدد االمن االن�ضاني للأفراد من ناحية وت�ضكل تهديدًا على االأمن 

الدولي  القانون  باأحكام  التامة  المعرفة  الجميع  من  يتطلب  مما   ، اأخ��رى  ناحية  من 

االإن�ضاني ب�ضكل ال يقل عن معرفتنا عن اأحكام القانون الوطني، لي�ص لحماية اأنف�ضنا 

فقط، وانما لتعزيز المبادئ االإن�ضانية لجميع االأ�ضخا�ص المدنيين واالأعيان المدنية 

وب�ضورة خا�ضة حماية قواعد القانون الدولي المتعلق بالحقوق االأ�ضا�ضية للإن�ضان 

في وقت ال�ضلم والحرب معا. اإ�ضافة اإلى ذلك تت�ضمن هذه الدرا�ضة الحيوية بع�ص 

االقتراحات التي قد ت�ضاهم في تمكين المراة العربية من هذه ال�ضمانات الدولية على 

الم�ضتويين الوطني والدولي.
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مقــدمــة عــامـــة 

 ي�ضتدل من التاريخ المعا�ضر للحروب الدولية والمنازعات الم�ضلحة ذات الطابع 

اأرجاء العالم، ازدياد عدد ال�ضحايا من الن�ضاء نتيجة الهجمات  غير الدولي في �ضتى 

المبا�ضرة على ال�ضكان المدنيين، الأنهن ي�ضكلن في العادة اأغلبية ال�ضكان غير المقاتلين. 

ال�ضورية،  الثورة  ب�ضاأن  المتحدة  االأم��م  منظمة  تقارير  وح�ضب  المثال،  �ضبيل  فعلى 

عدد  وبلغ   ، اأم���راة  األ��ف   )40( بينهم  من  �ضهيدا  األ��ف   )82( حوالي  ال�ضهداء  ع��دد  بلغ 

المعتقلت في �ضجون النظام ال�ضوري حوالي �ضبعة اآالف امراأة. كما يقع على المراأة 

ال�ضورية العبئ االأ�ضا�ضي لما ي�ضمى »باالأ�ضرار الجانبية«، اأي قتل اأو جرح االأطفال اأو 

اأو ت�ضويههم  الم�ضتبد،  النظام  الق�ضري للأزواج بحجة مقاومة  اأو االعتقال  اختطاف 

الدقيق  »الق�ضف  ا�ضم  عليها  ُيطلق  التي  العمليات  وحتى  الع�ضكرية.  للهجمات  نتيجة 

اأو الذكي« فاإنها ت�ضبب خ�ضائر كبيرة بين �ضفوف المدنيين دون تمييز، في حين اأن 

وخطوات  المدنيين  خطوات  بين  تميز  ال  تنفجر  لم  التي  واالأعتدة  االأر�ضية  االألغام 

الع�ضكريين التي تدو�ص فوقها. 

كما اأن العمل المن�زلي والقيود االجتماعية المفرو�ضة على حركة المراأة وغيرها 

يتعر�ص  عندما  الفرار  على  قدرة  اأقل  يكنَّ  ما  غالبًا  الن�ضاء  اأن  تعني  قد  العوامل،  من 

.
)1(

ال�ضكان المدنيون للهجوم

قد  ديني،  اأو  عرقي  اأ�ضا�ص  على  الن�زاع  اأو  الطوائف  بين  ال�ضراع  ح��االت  وف��ي 

تتعر�ص الن�ضاء اللواتي ينتمين اإلى طائفة معينة اأو فئة اجتماعية ما للعتداء الأنه ُينظر 

اإليهن على اأنهن يمثلن تج�ضيدًا » ل�ضرف« الطائفة اأو �ضلمتها » .

الذين  داخليًا  والمهجرين  اللجئين  اأغلبية  واالأطفال  الن�ضاء  ت�ضكل  اآخر،  جانب  من 

ن بالمليين، االأمر الذي يعر�ضهم اإلى مختلف  يفرون من ظروف الن�زاع، والذين ُيعدوُّ

اأنواع الحرمان واإلى مزيد من خطر العنف الجن�ضي. وُقدرت ن�ضبة الن�ضاء واالأطفال 

المخيمات  تخطيط  يتم  ما  غالبًا  ذلك،  ومع   .%  80 بحوالي  اللجئين  مجموع  من 

والسالم،  والتنمية  املســاواة  أجــل  مـن  العمــل   ،1995 بكني، سبتمبر/  للمـرأة،  الرابع  العاملي  املؤمتر  الدولية،  العفو  منظمة  تقرير   )1
UN DOC.A/Conf.177/20 )1995(، الفقرة 136



مجلة كلية القانون الكويتية العالمية20

واإدارتها بطريقة ت�ضع الن�ضاء اللتي يع�ضن فيها في مواجهة خطر التعر�ص الإ�ضاءة 

المعاملة الجن�ضية با�ضتمرار.

الق�ضري،  والعمل  الجن�ضي  اال�ضتغلل  لغايات  والفتيات  بالن�ضاء  االتجار  ويظل 

الحروب  اأو  الدولي،  غير  الطابع  ذات  الم�ضلحة  الن�زاعات  الأو�ضاع  عامة  �ضمة  يمثل 

االأهلية، وما بعدها على مدى التاريخ في العديد من مناطق العالم، حيث يتزايد عدد 

قوام  في  و�ضواء  كرهًا،  اأو  طوعًا  �ضواء  مقاتلت،  ي�ضبحن  اللواتي  والفتيات  الن�ضاء 

الن�ضاء  من  العديد  ُترغم  وقد  الم�ضلحة،  الجماعات  �ضفوف  في  اأو  النظامية  الجيو�ص 

االأخريات على الم�ضاهمة في المجهود الحربي بطرق اأخرى، من قبيل اإعداد الذخائر 

.
)1(

والبزات وغيرها من المعدات الع�ضكرية

وفقًا لتقرير حديث حول معاناة ال�ضكان المدنيين في الثورة ال�ضورية، يتبين من 

روايات مبا�ضرة من ال�ضحايا و�ضهود العيان بخ�ضو�ص العنف الجن�ضي �ضد المراأة، 

ولكن هنالك �ضعوبة جمة لجمع الروايات المبا�ضرة ب�ضبب ثقافة ال�ضمت التي تمنع 

المتخ�ض�ص،  الطبي  المجال  في  العاملين  ذلك  في  بما  االأم��ور،  هذه  مثل  عن  الحديث 

والذين �ضاعدوا اأو من المرجح اأن يكونوا قد قاموا بم�ضاعدة �ضحايا العنف الجن�ضي 

يتم  اللواتي  الن�ضاء  اأن  اإل��ى  ت�ضير  المبا�ضرة  غير  ال��رواي��ات  اإن  التحديات.  نف�ص  عن 

احتجازهن الأي فترة من الوقت عند نقاط التفتي�ص اأو في وكاالت المخابرات قد عانين 

من االغت�ضاب اأو االعتداءات الجن�ضية االأخرى.

اإن تزايد التركيز الدولي على العنف الجن�ضي الذي ُيرتكب في �ضياق الن�زاع، رغم 

اأهميته و�ضرورته، قد �ضاعد على طم�ص الجوانب المهمة االأخرى لمعاناة المراأة من جراء 

الن�زاعات والع�ضكرة. ومن بين هذه الجوانب التاأثير غير المتنا�ضب والمتفاوت للن�زاع 

على حقوقها االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية، بما فيها حقها في الرعاية ال�ضحية.

ويمكن للدور الذي ُيطلب من المراأة اأن تلعبه كربة للأ�ضرة وراعية لها اأن يت�ضبب 

1( يؤكد املجلس الوطني السوري أن املرأة السورية لم تبخل بالتضحية بالنفس، إذ سقطت ستة آالف امرأة شهيدة، وفقدت خمسة آالف أم 
.http://alshamtoday.net/data ،2013 أطفالهن الذين لم تتجاوز أعمارهم العاشرة. موقع الشام اليوم / 8 مارس
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في تعر�ضها ل�ضربة قا�ضمة، ماليًا وعاطفيًا، في حالة فقدان اأفراد من اأ�ضرتها اأو هدم 

ربة  ب�ضفتها  اإ�ضافية  ب��اأدوار  القيام  اإلى  المراأة  ت�ضطر  الن�زاع  حاالت  وفي  من�زلها. 

االأ�ضرة والمعيلة لها. كما اأن تدمير البنية التحتية االقت�ضادية والبيئية يوؤدي اإلى خلق 

عن  رئي�ضية  م�ضوؤولية  عاتقها  على  تقع  حيث  المجتمع،  في  للمراأة  خا�ضة  م�ضكلت 

توفير الغذاء والماء لعائلتها. وفي �ضتى اأنحاء العالم يواجه العديد من الن�ضاء اللواتي 

اأو  النار  اإط��لق  تبادل  مناطق  في  الوقوع  خطر  الزراعة  على  معي�ضتهن  في  يعتمدن 

االألغام االأر�ضية اأو الترحيل الق�ضري. 

اأنه لم يعد با�ضتطاعة  الم�ضلحة غالبًا ما يعني  المنازعات  الذي تحدثه  ال�ضرر  اإن 

في  �ضواء  الخا�ضة،  الحتياجاتها  المنا�ضبة  ال�ضحية  الرعاية  على  الح�ضول  المراأة 

المجتمعات المحلية اأو في مخيمات اللجئين اأو المهجرين اأو في ال�ضجون اأو الثكنات 

اأو المع�ضكرات التي ي�ضتخدمها المقاتلون اأو في مخيمات ت�ضريح المجندين التي يتم 

كليًا  ال�ضحية  للرعاية  الرئي�ضية  الخدمات  تنهار  وعندما  الن�زاع.  اأعقاب  في  اإن�ضاوؤها 

في �ضياق الن�زاع، تتاأثر الن�ضاء على نحو مختلف، وغالبًا ب�ضكل غير متنا�ضب، وذلك 

ب�ضبب احتياجاتها ال�ضحية المميزة وم�ضوؤولياتها المتعلقة برعاية اأ�ضرتها.

حماية  ب�ضاأن  الرابعة  جنيف  اتفاقية  م��ن   )147( ال��م��ادة  تحدد  اآخ��ر  جانب  م��ن 

ال�ضكان المدنيين اأثناء المنازعات الم�ضلحة، مفهوم »االنتهاكات الج�ضيمة«، وتعني: 

»المخالفات الج�ضيمة التي ت�ضير اإليها المادة )146( وتت�ضمن اأحد االأفعال التالية اإذا 

اقترفت �ضد اأ�ضخا�ص محميين اأو ممتلكات محمية باالتفاقية: القتل العمد، والتعذيب 

اإحداث  وتعمد  الحياة،  بعلم  الخا�ضة  التجارب  ذلك  في  بما  اللاإن�ضانية،  المعاملة  اأو 

اأو النقل غير  اأو بال�ضحة، والنفي  اأو االإ�ضرار الخطير بال�ضلمة البدنية  اآالم �ضديدة 

الم�ضروع، والحجز غير الم�ضروع، واإكراه ال�ضخ�ص المحمي على الخدمة في القوات 

الم�ضلحة بالدولة المعادية، اأو حرمانه من حقه في اأن يحاكم ب�ضورة قانونية وغير 

متحيزة وفقًا للتعليمات الواردة في هذه االتفاقية، واأخذ الرهائن، وتدمير واغت�ضاب 

غير  بطريقة  كبير  نطاق  وعلى  حربية  ���ض��رورات  ت��ب��رره  ال  نحو  على  الممتلكات 

م�ضروعة وتع�ضفية«.
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ه��ذه االفع���ال المجرم���ة دولي��ًا ، تعان��ي منه��ا الم��راأة ب�ض��ورةع��امة اأثن��اء المنازع��ات 

االإن�ضان  حقوق  مجل�ص  تقرير  في  جاء  كما  ال�ضورية،  المراأة  لها  وتتعر�ص  الم�ضلحة، 

ويت�ضمون  كثر  فهم  الجرائم  هذه  بمرتكبي  يتعلق  وفيما  ال�ضورية،  بالثورة  والخا�ص 

بالتنوع، ومن بينهم: جنود القوات الم�ضلحة التابعة للدولة؛ الجماعات �ضبه الع�ضكرية 

اأو الميلي�ضيات المدعومة من الحكومة؛ الجماعات الم�ضلحة التي تقاتل الحكومة اأو التي 

تخو�ص حربًا �ضد جماعات م�ضلحة اأخرى؛ اأفراد ال�ضرطة اأو حرا�ص ال�ضجون اأو اأفراد 

االأمم  قوات  ومنها  الخارج،  في  المتمركزة  الم�ضلحة  القوات  والجي�ص؛  الخا�ص  االأمن 

المتحدة وغيرها من قوات حفظ ال�ضلم؛ موظفو الوكاالت االإن�ضانية. واأما اأماكن وقوع 

اأعمال العنف فهي متنوعة كذلك، ومنها: مراكزاالعتقال ومخيمات المهجرين واللجئين 

 .
)1(

ونقاط التفتي�ص ومعابر الحدود واالأماكن العامة وفي المجتمع والمن�زل

يوؤكد )التحديث ال�ضفهي للجنة التحقيق الدولية الم�ضتقلة ب�ضاأن الجمهورية العربية 

ازدياد   ،2013 مار�ص   13 بتاريخ  االن�ضان  حقوق  مجل�ص  عن  ال�ضادر   ، ال�ضورية( 

تدهور اأو�ضاع ال�ضكان المدنين في العديد من المدن ال�ضورية ب�ضبب اللجوء اإلى القوة 

الع�ضكرية من قبل القوات الم�ضلحة التابعة للنظام ال�ضوري ومن المقاومة الم�ضلحة، 

غير  االأو���ض��اع  ب�ضبب  العربية  ال��م��راأة  وم�ضتقبل  حياة  على  مبا�ضر  تاأثير  لها  يكون 

الم�ضتقرة في المنطقة العربية وا�ضتمرار االحتلل اال�ضرائيلي للأرا�ضي العربية.

لتلك  حاد  تاآكل  الما�ضيين،  ال�ضهرين  مدى  على  ط��راأ  اأن��ه  اأي�ضًا،  التقرير  ويبين 

عن  بمناأى  العي�ص  البلد  داخل  للمدنيين  توؤمن  كانت  والتي  �ضورية،  داخل  المناطق 

بل وزادت حدته في  القتال  ا�ضتمر  الم�ضلح، ولقد  النزاع  �ضببها  التي  والدمار  العنف 

مدن حلب وحم�ص وحماه، فيما ي�ضتمر النزاع ال�ضر�ص في محافظات دم�ضق ودرعا، 

اإلى   2013 في  القتال  ت�ضاعد  اأدى  كما  جماعي.  ن��زوح  اإل��ى  االأم��ن  انعدام  اأدى  حيث 

ازدياد هائل في اأعداد ال�ضوريين الذين لجئوا اإلى دول الجوار، وبح�ضب تقدير وكاالت 

معطيات  اآخ��ر  وبح�ضب  الج��ئ،   ،)111121( اإل��ى  عددهم  و�ضل  فقد  المتحدة،  االأم��م 

1( راجع املادتني )4 / 5( من اتفاقية جنيف الثالثة والبرتوكول اإلضافي الثاني امللحق باتفاقيات جنيف لسنة 1977 .
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عداد  في  هم  �ضوري  مليون   )2.1( عن  يقل  ال  ما  فاإنه  للجئيين  العليا  المفو�ضية 

النازحين داخل البلد.

ال�ضوري  النظام  جي�ص  بين  الدائرة  �ضوريا  في  الم�ضلحة  المنازعات  اإلى  اإ�ضافة 

والتي  االآن،  وحتى   2011 عام  منذ  �ضوريا  اأنحاء  جميع  في  الم�ضلحة  والمعار�ضة 

اأدت اإلى نزوح اأكثر من ثلثة مليين �ضوري في الداخل وحوالي مليون ون�ضف الجئ 

�ضوري غالبيتهم م��ن الن�ضاء واالأطف���ال اإل���ى ك��ل م��ن االأردن وتركيا ولبنان والعراق، 

وغالبيتهم من الن�ساء والطفال طلبا للحماية والآمان. 

العربية من الحماية  المراأة  اللإن�ضانية تحتم معرفة �ضبل تمكين   هذه االو�ضاع 

الم�ضلحة،  المنازعات  اأثناء  النافذة  الدولية  االتفاقيات  في  عليها  المن�ضو�ص  الدولية 

تعرف با�ضم » القانون الدولي االن�ضاني » خا�ضة واأن المراأة ت�ضكل الجزء االأكبر من 

ال�ضكان المدنيين في حال عدم م�ضاركتها في القتال، اأو في حالة وقوعها في االأ�ضر 

الأحد  الم�ضلحة  القوات  مع  القتال  في  �ضاركت  اإذا  الح��رب  اأ�ضرى  فئة  م�ن  وت�ضبح 

اأطراف النزاع . 

�ضحايا  ن�ضف  ي�ضكلون  واالأطفال  الن�ضاء  اأن  اإل��ى  الدولية  االإح�ضائيات  وت�ضير 

هنا  ومن  المدنيين،  ال�ضكان  من  ب�ضفتهم  الدولية  وغير  الدولية  الم�ضلحة  المنازعات 

تتعر�ص المراأة ل�ضتى اأنواع العنف اأو حتى الموت من جراء االأعمال الحربية اأو نتيجة 

الثانية  الفقرة  المتحاربين، كما تحظر  الم�ضلحة من قبل  المنازعات  اأثناء  االألغام  زرع 

من المادة العا�ضرة من الميثاق العربي لحقوق االإن�ضان ل�ضنة 2004 والتي تن�ص على 

ما يلي » تحظر ال�ضخرة واالتجار باالأفراد من اأجل الدعارة اأو اال�ضتغلل الجن�ضي اأو 

.
)1(

ا�ضتغلل دعارة الغير اأو اأي �ضكل اآخر من ا�ضتغلل االأطفال في النزاعات الم�ضلحة

1( راجع املادة )48( من البروتوكول األول االضافي إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949 ، احلماية الدولية للسكان املدنيني والتي تنص 
علىما يلي: »تعمل أطراف النزاع على التمييز بني السكان املدنيني واملقاتلني وبني األعيان املدنية واألهداف العسكرية، ومن ثم توجه 
عملياتها ضد األهداف العسكرية دون غيرها . وذلك من أجل تأمني احترام وحماية السكان املدنيني واألعيان املدنية«. املواد ، 50، 

51، 54 من البرتوكول األول لعام 1977 . 
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اأن المراأة العربية �ضاركت بفاعلية في حروب التحرير الوطني في  جدير بالذكر 

االحتلل  قوات  �ضد  الوطنية  التحرير  حركات  في  النظامية  غير  القوات  مع  اأفريقيا 

ذلك،  مثال  و�ضمودها.  المقاومة  وج��ود  في  رئي�ضية  م�ضاركتها  وكانت   ، االأجنبية 

م�ضاركة المراأة الجزائرية مع جبهة التحرير الوطنية في مقاومة االحتلل الفرن�ضي 

للجزائر في ال�ضتينيات، وم�ضاركة المراأة الكويتية مع المقاومة الكويتية �ضد االحتلل 

القتل  وحتى  المهينة  والمعاملة  واالعتقال  واالغت�ضاب  للتعذيب  تعر�ضت  العراقي، 

واالأ�ضر من قبل قوات االحتلل العراقي اأثناء االإحتلل في الفترة من اأغ�ضط�ص 1990 

اإلى فبراير 1991 .

وال تزال المراأة الفل�ضطينية ت�ضارك يوميًا في عمليات االنتفا�ضة والمقاومة �ضد 

وال�ضمود  للمقاتلين  اأ�ضا�ضية  خدمات  بتقديم  ويقمن   ، االإ�ضرائيلي  االحتلل  ق��وات 

الفل�ضطيني،  ال�ضعب  االإ�ضرائيلية �ضد  االحتلل  ت�ضنها قوات  التي  االإبادة  �ضد حرب 

اأعمال  من  وغيرها  الجن�ضي  والتحر�ص  واالعتقال  للتهجير  ذلك  جراء  من  وتتعر�ص 

العنف والتعذيب على اأيدي قوات العدو االإ�ضرائيلي. وينطبق ذلك على و�ضع المقاتلت 

في الجنوب اللبناني في فترة االحتلل االإ�ضرائيلي للجنوب اللبناني والتي ا�ضتمرت 

اإلى  باالإ�ضافة  الفدائية  العمليات  في  متناهية  ب�ضجاعة  وم�ضاركتهن  عاما،  ع�ضرون 

م�ضاركتهن في اأعمال معاونة غير قتالية . 

اإزاء هذه المعاناة والت�ضحيات بالنف�ص والولد والزوج واالأهل، ال بد من معرفة   

المنازعات  ل�ضحايا  االإن�ضاني  الدولي  القانون  في  للمراأة  المقررة  القانونية  الحماية 

الم�ضلحة غير الدولية، وكيفية تمكين المراأة العربية من معرفة تلك الحماية واالإ�ضتفادة 

اأوالنازحة  اللجئة  العربية  المراأة  خا�ضة  وب�ضفة  الع�ضيبة،  االوق��ات  تلك  في  منها 

نتيجة المنازعات الم�ضلحة غير الدولية اإلى اأماكن اأخرى داخل وطنها اأو خارج الحدود 

.
)1(

الدولية

1( لدراسة مفصلة حول املشكالت التي تواجهها النساء أثناء املنازعات املسلحة ذات الطابع غير الدولي في افريقيا، وروندا، والبوسنة وغيرها 
بعنوان   ،2010ٍ مارس   )92( رقم  مجلد  الدولية،  األحمر  للصليب  الدوليه  املجلة  املرأة(  وضع  )حول  اخلاص  العدد  راجع  الدول،  من 
»احلوار اإلنساني، القانون ، السياسات ، والعمل«، انظر أيضًا ، مجلة االحتاد الدولي جلمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، دراسة، 

بعنوان »نساء يواجهن احلرب، بقلم شارلوت ليندسي«2002 .
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تعــريــف وتحــديــد: 

التي تهدف  الدولي  القانون  االإن�ضاني، »مجموعة قواعد  الدولي  بالقانون  يق�ضد 

في حاالت النزاع الم�ضلح حماية االأ�ضخا�ص الذين ال ي�ضاركون في االأعمال الحربية، 

اأو الذين كفوا عن الم�ضاركة فيها، وينظم هذا القانون و�ضائل القتال واأ�ضاليبه واجبة 

التطبيق، اأثناء المنازعات الم�ضلحة الدولية وغير الدولية«.

تاأخذ اللجنة الدولية لل�ضليب االأحمر بالمفهوم الوا�ضع للقانون الدولي االإن�ضاني 

وتعرفه باأنه »مجموعة القواعد االتفاقية اأو العرفية التي يق�ضد بها، خ�ضي�ضًا ت�ضوية 

غير  اأم  كانت  دولية  الم�ضلحة،  النزاعات  عن  مبا�ضرة  الناجمة  االإن�ضانية  الم�ضكلت 

يحلو  ما  ا�ضتخدام  في  النزاع  اأط��راف  حق  من  اإن�ضانية،  الأ�ضباب  تحدد  والتي  دولية، 

لها من و�ضائل القتال وطرقه، وتحمي االأ�ضخا�ص واالأعيان التي يلحق بها ال�ضرر، اأو 

تتعر�ص له من جراء النزاع«.

يت�ضح من هذا التعريف، اأن مجال القانون الدولي االإن�ضاني يقت�ضر على حماية 

الحروب  اأخ��رى  بعبارة  اأو  الدولية  وغير  الدولية  الم�ضلحة  المنازعات  اأثناء  االأف��راد 

قانون  يحمي  حين  في  الحرب،  عن  الناجمة  المعاناة  تخفيف  اإل��ى  وال�ضعي  االأهلية، 

حقوق االإن�ضان الدولي، اأو على االأقل بع�ص اأحكامه، حماية الفرد في جميع االأوقات، 

اإلى حماية الفرد وكفالة ازدهاره من   في وقت الحرب وال�ضلم على ال�ضواء. وي�ضعى 

خلل الحد من �ضلطة الدولة على االأفراد بما يحول دون التع�ضف في ا�ضتعمال ال�ضلطة، 

االأ�ضا�ضي  الهدف  اأن  يزال كبيرًا، طالما  بينهما ال  التداخل  اأن  القول  ورغم ذلك يمكن 

للقانونين حماية االإن�ضان في وقت ال�ضلم والحرب حيث يكمل قانون حقوق االإن�ضان 

والقانون الدولي االإن�ضاني اأو قانون المنازعات الم�ضلحة، كل منهما االآخر من حيث اأن 

كليهما قابل للتطبيق في معظم اأو�ضاع النزاع الداخلي اأو الدولي .

للنظر في جرائم  اأن�ضئت  التي  الدولية  االأ�ضا�ضية للمحاكم  النظم   توؤيد هذا االتجاه 

الدولية  الجنائية  للمحكمة  االأ�ضا�ضي  النظام  وكذلك  وروان��دا  يوغ�ضلفيا  في  الحرب 
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الجرائم  بالنظر في  المحاكم  1998 في روما، حيث تخت�ص هذه  اإن�ضاوؤها عام  تم  التي 

االإن�ضان،  حقوق  وقانون  االإن�ضاني  الدولي  القانون  في  عليها  المن�ضو�ص  الج�ضيمة 

بو�ضفها جرائم �ضد االإن�ضانية، واتفاقيات جنيف لحماية �ضحايا الحرب والبروتوكولين 

االإ�ضافيين التفاقيات جنيف ل�ضنة 1977، بو�ضفها جرائم حرب.

وغير  الدولية  الم�ضلحة  النزاعات  في  العربية  المراأة  اأو�ضاع  الدرا�ضة  هذه  تتناول 

الدولية، وكيفية تمكينها من الحماية الدولية المن�ضو�ص عليها في اتفاقيات جنيف االأربعة 

والبروتوكول االأول والثاني ل�ضنة 1977 الملحق باتفاقيات جنيف ل�ضنة 1949. 

وبناء عليه تم تق�ضيم هذه الدرا�ضة اإلى اأربعة اأق�ضام على النحو التالي:

الق�سم الأول : الأحكام العامة في القانون الدولي الإن�ساني.

الق�سم الثاني : ال�سمانات الأ�سا�سية للمراأة في القانون الدولي الإن�ساني.

الق�سم الثالث: حماية المراأة العربية الالجئة اأو النازحة.

الق�سم الرابع : و�سائل واآليات تمكين المراأة العربية من الحماية الدولية.
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الق�سم الأول : الأحكام العامة في القانون الدولي الإن�ساني 

اأوًل : في مجال التطبيق :

بموجب المادة الثالثة من اتفاقيات جنيف والبروتوكولين االإ�ضافيين، تلتزم الدول 

المنازعات  اأثناء  االإن�ضاني  الدولي  القانون  في  االأ�ضا�ضية  المبادئ  بتطبيق  االأط��راف 

المنازعات  اإلى حماية �ضحايا  قيام حرب، تهدف  الدول في حالة  بين هذه  الم�ضلحة 

قب�ضة  في  وقعوا  الذين  للأ�ضخا�ص  الحماية  وتوفير  الدولية  وغير  الدولية  الم�ضلحة 

العدو، ومنذ الموؤتمر الدبلوما�ضي الذي اعتمد البروتوكولين االإ�ضافيين لعام، 1977 

اأ�ضبح نطاق تطبيق القانون الدولي االإن�ضاني ي�ضمل المنازعات الم�ضلحة التي تنا�ضل 

فيها ال�ضعوب �ضد الت�ضلط اال�ضتعماري واالحتلل االأجنبي و�ضد االأنظمة العن�ضرية 

.
)1(

والم�ضتبدة في ممار�ضة حقها في تقرير الم�ضير واال�ضتقلل

ثانيًا : في مجال اآليات التنفيذ والمتابعة :

يرتكز القانون الدولي االإن�ضاني في تنفيذ اأحكامه على التعاون بين اأطراف المنازعات 

الم�ضتركة  االأول��ى  المادة  في  جاء  بما  عمل  االأط��راف،  الدول  وتتعهد  الدولية،  الم�ضلحة 

تحترم  واأن  االأوق��ات،  جميع  في  االتفاقيات  احترام  وكفالة  باحترام  جنيف،  التفاقيات 

اأحكام اتفاقيات جنيف والبرتوكول االأول »واأن تفر�ص احترامها »في جميع االأحوال«.

وي�ضمل ذلك اأي�ضًا اآلية الدولة الحامية واإجراءات التحقيق واللجنة الدولية لتق�ضي 

االإ�ضافي تتناول  االأول  البروتوكول  ( من   90( المادة  المن�ضو�ص عليها في  الحقائق 

بموجبه اخت�ضا�ص اللجنة كما يلي : 

اأوًل - التحقيق في الوقائع المتعلقة باأي ادعاء خا�ص بانتهاك ج�ضيم كما حددته 

االتفاقيات، وهذا الملحق »البروتوكول«. 

ثانيًا - العمل على اإعادة احترام اأحكام االتفاقيات وهذا الملحق »البروتوكول« من 

خلل م�ضاعيها الحميدة. 

اأطراف  اأح��د  تقدم  لدى  االأخ��رى،  الحاالت  في  تحقيقًا،  اللجنة  تجري  ال   - ثالثًا 

1( راجع، قرار األمم املتحدة رقم ) 2105 ( لعام 1965 . 
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النزاع بطلب ذلك، اإال بموافقة  الطرف االآخر المعني اأو االأطراف االأخرى المعنية.  

رابعًا - تتولى جميع التحقيقات غرفة تحقيق تتكون من �ضبعة اأع�ضاء ما لم تتفق 

االأطراف المعنية على نحو اآخر. 

اأخرى تعد اللجنة الدولية لل�ضليب االأحمر مكونا رئي�ضيا لهذا النظام،  من ناحية 

االأول  االإ�ضافي  والبرتوكول  جنيف  اتفاقيات  بموجب  لها  الممنوح  التفوي�ص  بحكم 

 .
)1(

ونظام الحركة الدولية لل�ضليب والهلل االأحمر

ثالثًا : م�سادر القانون الدولي الإن�ساني :

 اإ�ضافة اإلى العادات واالأعراف الدولية الواجبة االحترام اأثناء المنازعات الم�ضلحة، 

 1949 لعام  االأربعة  جنيف  اتفاقيات  من  المعا�ضر  االإن�ضاني  الدولي  القانون  يتكون 

والبرتوكولين االإ�ضافيين االأول والثاني لعام 1977 وذلك على النحو التالي:

1 - االتفاقية االأولى : تح�ضين حال الجرحى والمر�ضى من اأفراد القوات الم�ضلحة في 

الميدان لعام 1949. 

في  الم�ضلحة  القوات  وغرقى  ومر�ضى  جرحى  حال  تح�ضين   : الثانية  االتفاقية   -  2

البحار لعام 1949 .

3 - االتفاقية الثالثة: ب�ضاأن معاملة اأ�ضرى الحرب لعام 1949. 

4 - االتفاقية الرابعة: ب�ضاأن حماية االأ�ضخا�ص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.

5 - البرتوكول االأول المتعلق بحماية �ضحايا المنازعات الدولية الم�ضلحة لعام 1977 .

.
6 - البرتوكول الثاني المتعلق بحماية �ضحايا المنازعات الم�ضلحة غير الدولية . لعام 1977)2(

1( راجع الفقرة الفرعية )ج( من الفقرة )2( ، بشان اختصاص اللجنة الدوليه لتقصي احلقائق والتي تنحصر في التحقيق في الوقائع 
البروتوكول  من   )  85  ( املادة  ومبوجب   1949 لسنه  جنيف  اتفاقيات  ألحكام  جسيمة  بانتهاكات  خاصة  بادعاءات  املتعلقة 

اإلضافي االول التفاقيات جنيف لعام 1977 . 
2( تعتبر االتفاقيات التالية مكملة للقانون الدولي اإلنساني وهي:- 

- اتفاقية جنيف لتحسني حال اجلرحى من اجليوش في امليدان لعام 1864
- اتفاقيات الهاي بشأن قوانني وأعراف احلرب البرية لعام 1899

- بروتوكول جنيف حلظر استخدام الغازات اخلانقة أو السامة أو غيرها وحترمي احلرب البكتريولوجية لعام 1925 .
- اتفاقية بشأن حظر أو تقييد استخدام بعض األسلحة التي من شأنها أن حتدث إصابات جسيمة أو آثارا عشوائية لعام 1980 

- اتفاقية بشأن حظر تطوير وإنتاج واستخدام األسلحة الكيماوية وبشأن تدميرها لعام 1993،
- اتفاقية بشأن حظر استخدام أو تخزين أو إنتاج أو نقل األلغام املضادة لألفراد وشأن تدميرها لعام 1997.

- البرتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن حظراشتراك األطفال في املنازعات املسلحة لعام 2000 . 
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ينبع  االإن�ضاني  الدولي  القانون  تطور  اأن  ال�ضابقة  الدولية  المواثيق  من  يت�ضح 

من تطور المنازعات الم�ضلحة ومن الرغبة في الحد من ا�ضتخدام و�ضائل القتال غير 

اأظهرت  والمقاتلين. كما  المدنيين  االإن�ضاني على  الوا�ضع وغير  التاأثير  ذات  التقليدية 

اأي�ضًا حاجة المجتمع الدولي اإلى الت�ضدي للأو�ضاع الماأ�ضاوية الناتجة عن المنازعات 

واأ�ضرى  الم�ضلحة  والقوات  المدنيين  ال�ضكان  على  الدولية  وغير  الدولية  الم�ضلحة 

ت�ضمل  لكي  االإن�ضانية  الحماية  دائرة  تو�ضيع  واإلى  المعاهدات  تلك  خلل  من  الحرب 

1949 ت�ضملها  �ضحايا حروب التحرير الوطني ، والتي لم تكن اتفاقيات جنيف لعام 

اإال ب�ضورة جزئية ، هذه الحماية تج�ضدت في البروتوكولين اال�ضافيين االأول والثاني 

لعام 1977 . 

الق�سم الثاني: ال�سمانات الأ�سا�سية للمراأة في القانون الدولي الإن�ساني

 تطورت الحماية الدولية االإن�ضانية للمراأة اأثناء المنازعات الم�ضلحة تطورًا جوهريًا 

خلل ال�ضنوات االأخيرة ب�ضبب تغيير الو�ضائل واالأ�ضاليب الحربية ذات االآثار الع�ضوائية 

على ال�ضكان المدنيين والتي اأدت اإلى ازدياد اأعداد القتلى من الرجال والن�ضاء. وو�ضلت 

ن�ضبة المدنيين بين القتلى في بع�ص الحاالت اإلى 90 % ومن بينهم ن�ضاء كثيرات الأن 

المراأة تتاأثر بعدة طرق عند وقوع المنازعات االأهلية اأو الدولية رغم اأنه لي�ص لها دور 

في ن�ضوبها، وي�ضهد التاريخ اأن المراأة تكون في الغالب للغت�ضاب كجزء من الحرب 

االنتقامية اأو لقتل الروح القتالية لدى الطرف االآخر كما ح�ضل فى البو�ضنة والهر�ضك 

الثورة  بداية  منذ  �ضوريا  وفي  روان��دا،  فى  وكذلك  واأوغندا،  وبيرو،  ال�ضومال  وفى 

.
الم�سلحة �سد النظام الحاكم الدكتاتوري في مار�س 2011)1(

تلك  اأج�����ازت  اتفاقي����ات جني���ف،  الج�ضيمة الأح���كام  االنتهاك���ات  ول�ضم���ان من��ع 

االتفاقيات والبرتوكول االإ�ضافي االأول للدول االأطراف الحق في تطبيق الجزاء على 

1991 تعرض  التابع لالمم املتحدة جلرائم احلرب أثناء احلرب االهلية فى البوسنة والهرسك عام  1( يبني تقرير جلنة تقصي احلقائق 
حوالى )30 ألف( امرأة بوسنية مسلمة لالغتصاب من قبل القوات الصربية. وتبني االحصائيات الصادرة من وزارة العائلة وشؤون 
والبنــات  النساء  مــن  ألف   )15  ،  700( حوالى  تعرض   1995 ابريل  الى   1994/7/1 بني  ما  الفترة  خالل  رواندا  فــي  املــرأة 

ما بني سن )13 إلى 35 ( إلى االغتصاب . 
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اأو تقديم مرتكبي تلك المخالفات للمحاكم الدولية في الحاالت التي  هذه االنتهاكات. 

تنظم فيها مثل هذه المحاكم. وتحقق ذلك باإن�ضاء المحكمة الجنائية الدولية لملحقة 

االأ�ضخا�ص الم�ضوؤولين عن االإنتهاكات الج�ضيمة للقانون الدولي االإن�ضاني في اأرا�ضي 

جمهورية يوغو�ضلفيا ال�ضابقة في عام 1993، ومن بعدها المحكمة الجنائية الدولية 

لمعاقبة االأ�ضخا�ص الم�ضوؤولين عن جرائم االإبادة الجماعية في اأرا�ضي رواندا في عام 

.1994

جدير بالذكر ، اأن المادة الثامنة من نظام روما االأ�ضا�ضي للمحكمة الجنائية الدولية 

اأو  اأو ال�ستعباد الجن�سي  الغت�ساب  جريمة  الحرب  جرائم  1998 اعتبرت من  لعام 

الإكراه على البغاء اأو الحمل الق�سري اأو التعقيم الق�سري، اأو اأي �سكل من اأ�سكال 

العنف الجن�سي، اإذا ارتكبت في اإطار خطة اأو �ضيا�ضة عامة اأو في اإطار عملية وا�ضعة 

النطاق لهذه الجرائم �ضواء ارتكبت اأثناء المنازعات الم�ضلحة الدولية اأو اأثناء المنازعات 

الم�ضلحة ذات الطابع غير الدولي . 

اأوًل: اتفاقيات جنيف لعام 1949 :

القانون  ف��ي  ال��م��راأة  لحماية  االأ�ضا�ضية  ال�ضمانات  جنيف  اتفاقيات  ت�ضمنت 

اإن�ضانية  االأحوال بمعاملة  المراأة في جميع  االإن�ضاني، والتي من �ضاأنها تمتع  الدولي 

ال�ضكان  اأو كفرد من  الحرب  اأ�ضرى  اأو من  الم�ضلحة  القوات  اأفراد  �ضواء كانت �ضمن 

المدنيين. وت�ضتند الحماية العامة على مبداأ عدم التمييز على اأ�ضا�ص الجن�ص بالن�ضبة 

اإلى االأ�ضخا�ص المحميين الذين ال ي�ضاركون مبا�ضرة في النزاع، اأو كفوا عن االإ�ضتراك 

في الحرب في جميع االأحوال، وتاأكيدا على اأهمية تمكين المراأة من الحماية الخا�ضة ، 

نتناول بايجاز اأهم تلك ال�ضمانات على النحو التالي:

1( المبادئ الأ�سا�سية في المعاملة الإن�سانية :

ل�ضنة  جنيف  اتفاقيات  من  والثانية  االأول���ى  االتفاقيتين  من   )12( ال��م��ادة  توؤكد 

جنيف  اتفاقية  من   )  27( وال��م��ادة  الثالثة،  جنيف  اتفاقية  من   )16( وال��م��ادة   ،  1949
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في  المحميين  لالأ�سخا�س  الإن�سانية  المعاملة  في  الم�ساواة  مبداأ  على  الرابعة، 

التهديد  اأو  العنف  اأعمال  ب�ضكل خا�ص �ضد جميع  ويجب معاملتهم  الأحوال،  جميع 

اأو اأي اعتداء على حياتهم اأو ا�ضتعمال العنف معهم والحق في االحترام الأ�ضخا�ضهم 

و�ضرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم. ويجب معاملتهم 

.
)1(

في جميع االأوقات معاملة اإن�ضانية دون اأي تمييز على اأ�ضا�ص الجن�ص

وتن�ص الفقرة الثانية من المادة ) 27( من اتفاقية جنيف الرابعة ل�ضنة 1949على 

ما يلي » حماية الن�ساء ب�سفة خا�سة �سد اأي اعتداء على �سرفهن، ول �سيما �سد 

)3( من  الفقرة  الدعارة واأي هتك لحرمتهن« ولم تعتبر  الغت�ساب، والإكراه على 

المادة ذاتها، مراعاة االأحكام المتعلقة بالحالة ال�ضحية وال�ضن والجن�ص باأنها تتعار�ص 

مع مبداأ الم�ضاواة في المعاملة بين جميع االأ�ضخا�ص المحميين . 

2 ( الحماية الخا�سة للن�ساء الأ�سيرات :

اإ�ضافة اإلى الحماية العامة المقررة لجميع االأ�ضرى من الجن�ضين في اتفاقية جنيف 

»على  االتفاقية:  من   )14  ( المادة  تن�ص   ،1949 ل�ضنة  االأ�ضرى  معاملة  ب�ضاأن  الثالثة 

حق الن�ساء الأ�سيرات في التمتع بمعاملة ل تقل مالءمة عن المعاملة التي يتلقاها 

الرجال الأ�سرى بالن�سبة لحق احترام اأ�سخا�سهم و�سرفهم في جميع الأحوال، مع 

مراعاة كونها امراأة، مما يقت�سي معاملتهن معاملة خا�سة«. 

3( حماية الن�ساء في المعتقالت :

االعتراف بحق المراأة في القانون الدولي االإن�ضاني في المعاملة المت�ضاوية مثل 

ي�ضتوجب  مما  للمراأة  الخا�ضة  الطبيعة  يلغي  ال  الم�ضلحة،  المنازعات  اأثناء  الرجل 

اتفاقية  من   )85( المادة  في  جاء  ما  ذلك،  مثال  االأحيان،  بع�ص  في  تف�ضيلية  معاملة 

قيدت  اللواتي  للن�ساء  م�ستقلة  للنوم  قاعات  تخ�سي�س  »على  الرابعة:  جنيف 

الإ�سراف  ويوكل  الرجال،  اأماكن  عن  الم�سلح  بالنزاع  تتعلق  لأ�سباب  حريتهن 

الفقرة ) 4 ( من املادة ) 12 ( من اتفاقية جنيف األولى والثانية : » : وتعامل النساء بكل اعتبار الواجب إزاء جنسهن ...«، راجع   )1
أيضًا املادة ) 16 ( من اتفاقية جنيف الثالثة . 
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4/76 ( من التفاقية الرابعة، على  اإلى الن�ساء. وتن�س ) المادة  المبا�سر عليهن 

تخ�سي�س مرافق �سحية خا�سة ل�ستعمال الن�ساء«، وتطبق القاعدة ال�ضابقة على 

قواعد معاملة المعتقلين. 

4( حماية الن�ساء الحوامل والأمهات :

بع�ص  ل�ضالح  خا�ضة  تدابير  اتخاذ  النزاع  اأط��راف  الرابعة  جنيف  اتفاقية  تلزم 

االأ�ضخا�ص، مثال ذلك، اأن ت�سرف للحوامل والمر�سعات ولالأطفال دون الخام�سة 

. وتجيز المادة )132( 
)1(

ع�سرة اأغذية اإ�سافية تتنا�سب مع احتياجات اأج�سامهم

من هذه االتفاقية الأطراف النزاع اأثناء االأعمال العدائية اأو اأثناء االحتلل االإفراج عن 

)ومن  محايد،  بلد  في  اإيوائهم  اأو  الوطن  اإلي  اإعادتهم  اأو  المعتقلين  من  معينة  فئات 

هذه الفئات الحوامل ، واأمهات الر�سع والأطفال �سغار ال�سن ....( وفي االأرا�ضي 

المحتلة يجب اأن ت�ضرف للأمهات الحوامل والمر�ضعات اأغذية اإ�ضافية تتنا�ضب مع 

احتياجات اأج�ضامهم. 

5( العقوبات الجنائية والتاأديبية

االأ�ضيرات  الن�ضاء  الم�ضاواة على  المتحاربة بتطبيق مبداأ  الدول االطراف  تلتزم 

للن�ضاء  الخا�ضة  بالحماية  المتعلق  البند  في  راأينا  كما  العقوبات  تنفيذ  اإلي  بالن�ضبة 

للن�ضاء  التف�ضيلية«  المعاملة  »مبداأ  على  الرابعة  جنيف  اتفاقية  وتن�ص  االأ�ضيرات، 

ذلك  مثال  عليهن،  والتاأديبية  الجنائية  العقوبات  تطبيق  حالة  في  حتى  المعتقلت 

المادة )119( التي تقر ما يلي: »لتكون العقوبات التاأديبية باأي حال بعيدة عن 

فيها  يراعى  اأن  ويجب  المعتقلين.  �سحة  على  خطرة  اأو  وح�سية،  اأو  الإن�سانية، 

�سنهم وجن�سهم وحالتهم ال�سحية. واأن تحجز الن�ساء المعتقالت الالئي يق�سين 

المبا�سر  الإ�سراف  الرجال، ويوكل  اأماكن  اأماكن منف�سلة عن  تاأديبية في  عقوبة 

.
)2(

عليهن اإلى الن�ساء«

1( املادة ) املادة 5/98 ( من اتفاقية جنيف الرابعة .
2 ( املادة )124( من اتفاقية جنيف الرابعة لسننة 1929. 
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جدير بالذكر اأن اتفاقيات جنيف لم تتناول مو�ضوع حظر تطبيق عقوبة االإعدام 

باتفاقيات جنيف  الملحق  االأول  البرتوكول  ( من   3  /76  ( المادة  اأن  اإال  الن�ضاء،  على 

لعام 1977، طالبت اأطراف النزاع اأن تتجنب قدر الم�ضتطاع، ا�ضدار حكم االعدام على 

المراأة الحامل او اأمهات �ضغار االأطفال اللواتي يعتمد عليهن اأطفالهن، ب�ضبب جريمة 

الإعدام على  اأن ينفذ حكم  … ول يجوز   « يلي:  ما  الم�ضلح وقررت  بالنزاع  تتعلق 

مثل هوؤلء الن�سوة«. وعليه لم تتمكن من اإلغائها كلية لتعار�ضها مع القوانين الوطنية 

في العديد من الدول االأطراف في اتفاقيات جنيف. والبروتوكولين االإ�ضافيين ل�ضنة 

.1977

ال�ضمانات  ت�ضري  االأربعة،  اتفاقيات جنيف  بين  الم�ضتركة  الثالثة  للمادة  وتنفيذًا 

االأ�ضا�ضية ال�ضابقة ب�ضاأن المعاملة االإن�ضانية على االأ�ضخا�ص الذين ال ي�ضتركون مبا�ضرة 

في االأعمال العدائية في المنازعات التي لي�ص لها طابع دولي بمن فيهم الن�ساء . 

وتبين الم��ادة الثالث���ة الم�ضتركة م���ن اتفاقيات جني���ف، االأفع���ال المحظ���ورة بح���ق 

االأ�ضخا�ص المذكورين في هذه المادة في جميع االأوقات واالأماكن كما يلي:

الأفعال المحظورة في جميع الأوقات والأماكن:

اأ�سكاله،  بجميع  القتل  وبخا�سة  البدنية،  وال�سالمة  الحياة  على  العتداء  )اأ( 

والت�سويه، والمعاملة القا�سية، والتعذيب.

)ب( اأخذ الرهائن.

)ج( الأعتداء على الكرامة ال�سخ�سية، وعلى الأخ�س المعاملة المهينة والحاطة 

بالكرامة.

محكمة  اأمام  �سابقة  محاكمة  اإجراء  دون  العقوبات  وتنفيذ  الأحكام  اإ�سدار  )د( 

الالزمة في نظر  الق�سائية  ال�سمانات  م�سكلة ت�سكياًل قانونيًا، وتكفل جميع 

ال�سعوب المتمدنة.
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ثانيًا : في البروتوكولين الإ�سافيين لعام 1977

لتعزيز الحماية المكفولة ل�ضحايا المنازعات الم�ضلحة تم اعتماد ن�ضو�ص جديدة من خلل 

1949، تت�ضمن الحماية  1977، اإلى اتفاقيات جنيف لعام  ا�ضافة برتوكولين اإ�ضافيين لعام 

العامة والخا�ضة للمراأة وتكمل النق�ص في الحماية المقررة في اتفاقيات جنيف، ومع ذلك 

لم ت�ضّدق اأربعة دول عربية حتى مار�ص 2013 وهي )�ضوريا، العراق، ال�ضومال، فل�ضطين( 

المنازعات  �ضحايا  بحماية  المتعلق  جنيف  اتفاقيات  اإلى  اال�ضافي  الثاني  البرتوكول  على 

وعلى الرغم اأنها تعاني من النزاعات الم�ضلحة غير الدولية.  الم�ضلحة غير الدولية ل�ضنة 1977 

: للمراأة  العامة  الحماية   )1

المقررة  االأ�ضا�ضية  ال�ضمانات  على  االأول  البرتوكول  م��ن   )75( ال��م��ادة  تن�ص 

للأ�ضخا�ص الذين في قب�ضة اأحد اأطراف النزاع كحد اأدنى دون اأي تمييز مجحف على 

التي  االأفعال  )ب(  الفرعية  الفقرة  وتحظر   .».... الجن�ص  اأو  اللون  اأو  العن�ضر  اأ�ضا�ص 

تكون المراأة في الغالب �ضحيتها، وت�ضمل انتهاك الكرامة ال�ضخ�ضية، وبوجه خا�ص 

الدعارة واأية �ضورة من  المهينة للإن�ضان والحاطة من قدره واالإك��راه على  المعاملة 

ترتكب بحق  قد  التي  االأخرى  االإجرامية  االفعال  اإلى  باالإ�ضافة  الحياء.  �ضور خد�ص 

المراأة اأثناء المنازعات الم�ضلحة مما ي�ضفي عليها الحماية الدولية اأو�ضع مما هو عليه 

في ظل اتفاقيات جنيف لعام 1949.

هذا التطور الهام في القانون الدولي االإن�ضاني لحماية المراة خا�ضة، تم تفعليها 

في محاكمات مجرمي الحرب في يوغ�ضلفيا ال�ضابقة اأمام المحكمة الجنائية الدولية 

اإلى ما جاء في تقرير لجنة تق�ضي الحقائق  1993، ا�ضتنادًا  التي تم ت�ضكيلها في عام 

التابع للأمم المتحدة لجرائم الحرب اأثناء الحرب االهلية فى البو�ضنة والهر�ضك ب�ضاأن 

ال�ضربية،  القوات  قبل  من  للغت�ضاب  م�ضلمة  بو�ضنية  امراأة  األف  تعر�ص حوالى 30 

عددهم  وبلغ  الج�ضيمة  الجرائم  ه��ذه  مرتكبي  بمعاقبة   ،2004 نهاية  حتى  وقامت 

1949، وجرائم �ضد  لعام  اإنتهاكات ج�ضيمة التفاقيات جنيف  )53( متهمًا الرتكابهم 

االإن�ضانية وجرائم االإبادة في اإقليم يوغ�ضلفيا ال�ضابقة منذ عام 1991.
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جنيف  اتفاقيات  ف��ي  الم�ضتركة  الثالثة  ال��م��ادة  م��ن   )1( الفقرة  على  وا���ض��ت��ن��ادًا 

التمييز  ع��دم  مبداأ  بتطبيق  االأط���راف  ال��دول  تلزم  التي  اال�ضافيين،  والبروتوكولين 

بالن�ضبة اإلى المعاملة االن�ضانية على االأ�ضخا�ص الذين ال ي�ضتركون مبا�ضرة في االأعمال 

والقتل  االغت�ضاب  جريمة  ارتكاب  على  روان��دا،  في  المتهمين  معاقبة  تمت  العدائية، 

بمحاكمة   ،1994 عام  ان�ضاوؤها  تم  التي  الدولية  الجنائية  المحكمة  وقامت  الجماعي، 

في  المتهمين  عدد  بلغ  حيث   ،1994 وران��دا  في  االأهلية  الحرب  في  الحرب  مجرمي 

واالنتهاكات  الجماعية  االإب��ادة  جرائم  ارتكاب  عن  متهمًا   )77( حوالي  روان��دا  اإقليم 

 .
)1(

الج�ضيمة للقانون الدولي االإن�ضاني

وفي المنطقة العربية تعر�ضت المراأة الكويتية اأثناء فترة الغزو واالحتلل العراقي 

اأيدي  على  واالأ���ض��ر  والقتل  والتعذيب  االغت�ضاب  ال��ى   1990 ع��ام  فى  الكويت  لدولة 

القوات العراقية وتم التعرف موؤخرًا على رفات بع�ص االأ�ضيرات من الكويت ومن لبنان 

في اإحدى المقابر الجماعية التي تم اكت�ضافها بالقرب من مدينة ال�ضماوة في العراق بعد 

االنتهاكات  خطورة  يوؤكد  مما   ،2003 عام  ابريل  من  التا�ضع  في  �ضدام  نظام  �ضقوط 

المنازعات  اأثناء  المراأة  على  االأول  االإ�ضافي  والبرتوكول  جنيف  التفاقيات  الج�ضيمة 

الم�ضلحة االأهلية والدولية.

من ناحية اأخرى ال بد من التنويه اأن غالبية الدول العربية �ضدقت على االتفاقيات 

الدولية المتعلقة بالقانون الدولي االإن�ضاني فهي بالتالي ملزمة بالعمل بموجبها اأثناء 

المنازعات الم�ضلحة الدولية وغير الدولية، ونرى اأن مبادئ القانون الدولي االإن�ضاني 

اأ�ضبحت قواعد عرفية ملزمة لجميع دول العالم حتى الدول التي لم ت�ضدق عليها حتى 

في  مبا�ضرة  ي�ضتركون  ال  اللذين  االأ�ضخا�ص  لحماية  دولية  معايير  ت�ضع  الأنها  االآن، 

االأعمال العدائية، مما يتطلب من هذه الدول م�ضاعدة الن�ضاء واالطفال واالأ�ضرى وكبار 

1( صدر قراري مجلس األمن الدولي رقمي ) 827 ، 955 ( في 25 مايو عام 1993 بإنشاء احملكمة اجلنائية الدولية حملاكمة مرتكبي 
جرائم احلرب في إقليم يوغسالفيا السابقة يتكون من 16 قاضي من مختلف دول العالم وملدة أربع سنوات قابلة للتجديد، بلغ عدد 
املتهمني في يوغسالفيا السابقة حتى يناير 2004 ، )58 متهم( . صدر حكم نهائي بحق ) 20 متهم ( اعترفوا بارتكابهم انتهاكات 

جسيمة للقانون الدولي اإلنساني وعقوبتهم احلبس الذي يتراوح مابني 8 إلى 20 سنة( . 
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ال�ضن والجرحى وغيرهم ممن هم باأم�ص الحاجة اإلى الحماية من اأهوال الحروب االأهلية 

 .
)1(

ب�ضورة خا�ضة وينطبق ذلك اي�ضا على �ضحايا المنازعات الم�ضلحة الدولية

ثالثًا : اإجراءات تنفيذ القانون الدولي الإن�ساني :

الدول  من  اتخاذها  الواجب  التدابير  االأول  البروتوكول  من  الخام�ص  الباب  يبين   

جنيف  اتفاقيات  بمقت�ضى  التزاماتها  لتنفيذ  اإبطاء،  دون  النزاع  واأط��راف  المتعاقدة 

والبروتوكول االأول وت�ضرف على تنفيذها. 

كافة  النزاع بمنح  اأطراف  التزام  االأول على  البروتوكول  )81( من  المادة  وتن�ص 

الت�ضهيلت الممكنة من جانبها للجنة الدولية لل�ضليب االأحمر لتمكينها من اأداء المهام 

االإن�ضانية الم�ضندة لها بموجب االتفاقيات والبروتوكول بق�ضد تاأمين الحماية والعون 

ل�ضحايا المنازعات الدولية.

ن�ضاطها  لممار�ضة  الوطنية  لجمعياتها  اللزمة  الت�ضهيلت  النزاع  اأطراف  وتمنح 

مماثلة  ت�ضهيلت  االإم��ك��ان،  قدر  توفر  اأن  ويجب  النزاع،  �ضحايا  ل�ضالح  االإن�ضاني 

للمنظمات االإن�ضانية االأخرى والتي تمار�ص ن�ضاطها االإن�ضاني وفقًا الأحكام االتفاقيات 

والبروتوكول االأول اال�ضافي التفاقيات جنيف ل�ضنة 1949. 

من   )83( ال��م��ادة  تن�ص  والع�ضكريين،  المدنيين  ال�ضكان  توعية  باأهمية  اإيمانًا 

البرتوكول اال�ضافي االول، على اإلزام الدول االأطراف بن�ضر ن�ضو�ص اتفاقيات جنيف 

والبروتوكول اال�ضافي االول، على اأو�ضع نطاق ممكن في دولها، وتدري�ضها ب�ضفة 

المواثيق معروفة وملزمة  تلك  الع�ضكري، حتى ت�ضبح  التعليم  برامج  خا�ضة �ضمن 

للقوات الم�ضلحة ولل�ضكان المدنيين . 

االول  االإ�ضافيين  والبروتوكولين  جنيف  اتفاقيات  في  االأط��راف  ال��دول  وتعمل 

وقوع  منع  على  والعمل  االن�ضاني،  ال��دول��ي  القانون  وتطبيق  تنفيذ  على  والثاني، 

1( حول موقف الدول العربية من تطبيق القانون الدولي اإلنساني، راجع التقرير السنوي االسادس عن تطبيق القانون الدولي اإلنساني 
على الصعيد العربي لعامي 2010 / 2011 ، الصادر عن اللجنة الدولية للصليب األحمر ، واألمانة العامة جلامعة الدول العربية. 
وذلك لبيان كيفية تطبيق الدول العربية لهذا القانون خاصة وأن منطقة الشرق األوسط من املناطق التي تعاني من املنازعات املسلحة 
الدولي  للقانون  اجلسيمة  االنتهاكات  ترتكب  تزال  »وال   2011 عام  في  العربي  بالربيع  يسمى  ما  بداية  منذ  املزمنة،  الدولية  غير 

االنساني« .
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اإ�ضدار  خلل  من  وذل��ك  االقت�ضاء  عند  مرتكبيها  ومعاقبة  القانون  لهذا  االنتهاكات 

الدولي  القانون  تفعيل  ل�ضمان  وذل��ك  االإجرامية  االأف��ع��ال  ه��ذه  تجرم  التي  القوانين 

االإن�ضاني. ولت�ضهيل تنفيذ هذا القانون، قامت بع�ص الدول باإن�ضاء لجان وطنية وزارية 

تخت�ص في تطبيق القانون الدولي االن�ضاني بهدف اإر�ضاد الحكومة وم�ضاعدتها على 

الدولية لل�ضليب  اللجنة  الخطوة  اتخاذ هذه  القانون ون�ضره. وقد �ضجعت على  تنفيذ 

.
االأحمر وفريق الخبراء الحكوميين لحماية �ضحايا الحرب عام 1995)1(

اإ�ضافة اإلى ما �ضبق من االآليات لتفعيل مبادئ القانون الدولي االإن�ضاني، تت�ضمن 

لعامي  العربي  ال�ضعيد  على  االإن�ضاني  الدولي  القانون  لتطبيق  االإقليمية  العمل  خطة 

، في مجال قمع جرائم الحرب، والعمل على ما يلي:   2012/ 2010

1 - تن�ضيق الجهود لمراجعة الت�ضريعات الوطنية النافذة في الدول العربية لكي تتفق 

مع االتفاقيات الدولية ذات ال�ضلة بالقانون الدولي االإن�ضاني والملزمة لهم . 

�ضارتي  لحماية  وطنية  لت�ضريعات  العربية  ال���دول  �ضن  اأهمية  على  التاأكيد   -  2
ال�ضليب االأحمر والهلل االحمر و�ضارات الحماية االأخرى بما يكفل درء حاالت 

ا�ضتخدامها وتحديد العقوبات الرادعة لذلك. 

الق�سم الثالث : حماية المراأة العربية الالجئة

اأوًل : الأمن البدني :

1( العتداءات البدنية والجن�سية واإ�ساءة المعامله اأثناء الفرار : 

مما  العنف  اإل��ى  تتعر�ص  الأنها  خا�ضة  حماية  اإل��ى  بحاجة  اللجئة  المراأة  تعتبر 

يرغمها على الهجرة من وطنها هي نقطة البداية. وفي الغالب يكون الطريق اإلى الملجاأ 

العربي  الصعيد  الدولي االنساني على  القانون  السنوي االول عن تطبيق  التقرير  ، راجع  اللجنة وكيفية تشكيلها  1( حول مهام هذه 
الصادر عن االمانة العامة للجامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب االحمر ) اللجان الوطنية لتنفيذ القانون الدولي اإلنساني( 
)مصر،  وهي،  اإلنساني  الدولي  القانون  لتنفيذ  وطنية  هياكل  بإنشاء  قامت  عربية  دول  ثالث  أن  التقرير  يبني   .  2003  ، ص17 

األردن واليمن ( . 
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الفرار  اأثناء  حدث  وقد  واالختطاف  االغت�ضاب  مثل  بالمخاطر  محفوفا  ذاته  الجديد 

والقرا�ضنة  الطرق  قطاع  من  اعتداءات  اإلى  اللجئات  والفتيات  الن�ضاء  تعر�ضت  اأن 

وحرا�ص الحدود وجنود وحدات الجي�ص والمقاومة واللجئين الذكور وغيرهم ممن 

ي�ضادفنهن فى الطريق.

2( العتداءات البدنية والجن�سية واإ�ساءة المعامله فى بلدان اللجوء :

بلد  اإل��ى  اللجئات  ت�ضل  حينما  والفتيات  الن�ضاء  �ضد  العنف  اأعمال  تتوقف  لن 

اأو  واالختطاف  كاالغت�ضاب  و�ضافرة  �ضارخة  تكون  قد  المعاملة  فاإ�ضاءة  اللجوء، 

غام�ضة كتقديم الحماية اأو الوثائق اأو الم�ضاعدة مقابل جمائل جن�ضية وقد يكون من 

بين مرتكبي مثل هذا العنف ع�ضكريو البلد الم�ضيف وقوات المقاومة وكذلك اللجئون 

اإلى خطر مثل هذه  الم�ضحوبات  المراهقات غير  الن�ضاء والفتيات  الذكور، وتتعر�ص 

االعتداءات اللاأخلقية والجن�ضية.

3( ال�ستغالل الجن�سي والدعارة :

اأبعاد  له  اللجئات  للن�ضاء  يكفى  بما  الم�ضاعدة  احتياجات  تلبية  فى  التق�ضير   

اأ�ضكال فى بع�ص  الجن�ضي ويتخذ هذا اال�ضتغلل عدة  خطيرة فى �ضكل اال�ضتغلل 

الحاالت حيث وردت تقارير عن ا�ضتغلل جن�ضي للفتيات العازبات فى حالة اإ�ضكانهن 

اأ�ضرهم  القيام باأدوار الزوج فى  اأ�ضر اخرى وخا�ضة حيث يتوقع من اللجئات  مع 

الجديدة وفى بلدان اأخرى اأجبرت ن�ضاء على ممار�ضة الدعارة ب�ضبب عدم الم�ضاعدة 

الم�ضحوبات  غير  والفتيات  العازبات  اللجئات  االأول  المقام  فى  الدعارة  وتمار�ص 

وكذلك ربات اال�ضر. 

4( الحماية البدنية اأثناء الترحيل :

اللجوء  بلدان  فى  الفرار  اأثناء  عديدة  م�ضاكل  اللجئات  والفتيات  الن�ضاء  تواجه   

الوطن  بلدان  اإل��ى  العودة  ح��االت  من  فكثير  موطنهن  اإل��ى  عودتهن  حتى  وتتابعهن 

االأ�ضلي تكون تلقائية وتحدث بدون م�ضاعدة المنظمات الدولية. 
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5( ال�سعوبات فى محاكمة مرتكبى هذه الجريمة :

اأو  الن�ضاء  على  يعتدون  الذين  محاكمة  �ضعوبة  ال��ح��االت  من  كثير  فى  ثبتت   

الن�ضاء عن الحديث عن تلك االعتداءات ومن الخو�ص  ي�ضتغلونهن. فغالبًا ما تمتنع 

�ضدهم  وال�ضهادة  المجرمين  هوية  لك�ضف  اأحيانا  والخطيرة  االنفعالية  العملية  فى 

م�ضالح  ممثلو  فيكون  ال�ضلطة  موا�ضع  فى  اأ�ضخا�ضًا  المجرمون  هوؤالء  يكون  وقد 

الن�ضاء عاجزين اأو ممتنعين عن محا�ضبتهم.

الق�سم الرابع : و�سائل واآليات تمكين المراأة العربية من الحماية الدولية 

  الم�ضاكل واالحتياجات الخا�ضة بالمراأة اأثناء المنازعات الم�ضلحة يتطلب م�ضاركة 

الن�ضاء اأو اللجئات اأنف�ضهن في اإعداد وو�ضع االأن�ضطة الخا�ضة بالحماية والم�ضاعدة، 

الأن الم�ضاركة ذاتها تعزز الحماية، وغالبًا ال ت�ضتطيع المراأة من الم�ضاركة فى اتخاذ 

القرار، النه لم يتح لها الفر�ضة في الم�ضاركة قبل وقوع المنازعات الم�ضلحة بحجة 

باالإ�ضافة  الم�ضلحة،  المنازعات  واأثناء  قبل  القرارات  التخاذ  اأهل  لي�ضوا  الن�ضاء  اأن 

الى اأن دور المراأة العربية في ال�ضلك الع�ضكري محدود رغم اأنها االأكثر ت�ضررا من 

المنازعات الم�ضلحة الدولية وغير الدولية. 

هذا الدور الهام للمراأة في منع ال�ضراعات وحلها وفي بناء ال�ضلم اأكده القرار رقم 

زيادة  خ��لل  من  وذل��ك   ،  )2000( ع��ام  ال��دول��ي  االأم��ن  مجل�ص  من  ال�ضادر   )  1325  (

دورها في �ضنع القرار المتعلق بمنع ال�ضراعات وحلها واإلى التطبيق الكامل للقانون 

الدولي االإن�ضاني والقانون الدولي لحقوق االن�ضان الذين يحميان حقوق المراأة والفتاة 

 .
)1(

اأثناء المنازعات الم�ضلحة وبعدها

رغم هذا االتجاه الدولي لدور المراة لتمكينها من الم�ضاركة الفاعلة في هذا المجال، 

اإال اأن غالبية الدول العربية لم تتخذ االجراءات الفاعلة الإ�ضراك المراأة في اأية قرارات 

البند )11 ( من مجلس األمن الدولي حول املرأة والسالم واالمن ، على مسؤولية جميع الدول عن وضع نهاية لإلفالت  1 ( يشدد 
من العقاب ومقضاة املسؤولني عن اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب ، مبا في ذلك تلك املتعلقة مبا تتعرض له 
النساء والفتيات من عنف جنسي وغيره من أشكال العنف، وؤكد في هذا الصدد ، ضرورة استثناء تلك اجلرائم من أحكام العفو 

والتشريعات ذات الصلة حيثما أمكن . 
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خا�ضة للنهو�ص وتطبيق القانون الدولي االإن�ضاني ويظهر ذلك بو�ضوح في خطة العمل 

حيث   ،2003 لعام  العربي  ال�ضعيد  على  االإن�ضاني  الدولي  القانون  لتطبيق  االقليمية 

لم تت�ضمن التو�ضيات الخا�ضة بن�ضر اأحكام القانون الدولي االن�ضاني والتدريب على 

احكامه ، اأية اإ�سارة اإلى الو�سع الخا�س للمراأة العربية واأهمية توعيتها بالحماية 

حيث  الإن�ساني،  الدولي  القانون  للمراأة في  المقررة ب�سورة خا�سة  وال�سمانات 

ركز البند الخا�ص بهذا المو�ضوع على �ضرورة اإدراج القانون الدولي االن�ضاني �ضمن 

بتنظيم  والتو�ضية  الع�ضكري  والق�ضاء  العامة  النيابة  ورجال  الق�ضاة  تكوين  برامج 

دورة اقليمية الأ�ضاتذة القانون الدولي االن�ضاني وحتى في المناهج التعليمية بهدف 

على  به  والتعريف  االن�ضاني  الدولي  القانون  اأحكام  ن�ضر  اإلى  الرامية  الجهود  تعزيز 

.
)1(

اأو�ضع نطاق

ال�ضورية  وال��م��راأة  عامة  ب�ضورة  العربية  ال��م��راأة  معاناة  تخفيف  على  حر�ضًا 

ب�ضورة خا�ضة، من جراء تعر�ضها لجرائم االغت�ضاب والقتل والتعذيب والتي ت�ضكل 

جريمة �ضد االإن�ضانية وجريمة حرب بموجب القانون الدولي االإن�ضاني ونظام روما 

هذه  ارتكاب  عن  الم�ضوؤولين  تقديم  من  بد  ال  الدولية،  الجنائية  للمحكمة  االأ�ضا�ضي 

اإلى مطالبة متخذي  اإ�ضافة  اأو العدالة الدولية.  اإلى الق�ضاء الوطني  الجرائم الج�ضيمة 

القانون  لتعزيز وتفعيل  اإيجاد نظام قانوني  العمل على  العربية،  الدول  القرارات في 

الدولي االن�ضاني على الم�ضتويين الوطني واالقليمي من خلل التدابير التالية: 

بين  وم��ن  اأمنهن،  على  الموؤثرة  ال��ق��رارات  فى  اللجئات  اإ���ض��راك  ينبغى   : اأوًل 

القرارات التى ينبغي اأن ت�ضت�ضار اللجئات ب�ضاأنها مع تحديد الحاالت التى تنطوي 

على المخاطر ب�ضفة خا�ضة واالآليات الكفيلة بتح�ضين التبليغ عن م�ضاكل الحماية 

التى  الحماية  اآليات  الحماية، من خلل  البدنية والجن�ضية وو�ضع برامج لتح�ضين 

اأثبتت فائدتها، وتتجنب الممار�ضات ال�ضارة واإجراء تح�ضينات ل�ضمان المزيد من 

االأمان من خلل ما يلي : 

1( املرجع السابق ، التقرير السنوي األول ، )خطة العمل األقليمية لعام 2003 ( ص 35 وما بعد . 
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: الم�ساعدات  برامج  وتنفيذ  ت�سميم   )1

)اأ( زيادة التح�ضينات فى برامج الم�ضاعدات لحماية الن�ضاء والفتيات اللجئات من المخاطر.

الطبيعة لمخيمات  الت�ضميم والموقع على  اللزمة فى  التغييرات  )ب( تقويم واجراء 

اللجئين من اأجل تعزيز المزيد من االأمن البدنى ومن بين التدابير الخا�ضة التى 

اليواء  االأم��ر  لزم  اإذا  خا�ضة  وترتيبات  االأم��ن  حرا�ضة  دوري��ات  تنفيذها  يلزم  قد 

الن�ضاء غير المتزوجات والن�ضاء ربات االأ�ضر والفتيات. 

تكون  اأن  يحتمل  حيث  الحب�ص  مراكز  اأو  المغلقة  المرافق  ا�ضتخدام  من  االقلل  )ج( 

الن�ضاء �ضحايا الأعمال العنف.

)د( معالجة ق�ضايا الحماية الخا�ضة باللجئات فى جميع القطاعات االخرى من برامج 

اللجئين، مثل برامج ال�ضحة والتغذية وت�ضمين المعلومات عن حالة واحتياجات 

وحقوق اللجئات فى االأن�ضطة التعليمية الم�ضطلع بها فى برامج اللجئين.

الوثائق اللزمة واأية و�ضائل ت�ضجيل م�ضتخدمة  )ه�( �ضمان ح�ضول اللجئات على 

لتحديد ا�ضتحقاق الم�ضاعدة.

2( المجموعات ال�سعيفة : 

 هناك فرق بين مجموعة اللجئات، حيث تكون فئة منهّن معر�ضات ب�ضفة خا�ضة 

لم�ضاكل الحماية مثل الفتيات المراهقات والن�ضاء غير الم�ضحوبات والن�ضاء الم�ضنات 

والمعاقات، لذلك يجب اإتخاذ ما يلي:

)اأ( التعرف على الن�ضاء اللتي ت�ضمهن هذه المجموعة ال�ضعيفة وتحديد ما اإذا كانت 

تواجههن م�ضاكل حماية خا�ضة.

)ب( و�ضع مناهج بالت�ضاور مع اللجئات من اأجل تلبية احتياجاتهن الخا�ضة، فمثل 

تحتاج  وقد  لهن  م�ضتقلة  معي�ضة  منطقة  اإن�ضاء  الم�ضحوبات  غير  الن�ضاء  تريد 

الن�ضاء الم�ضنات والمعاقات تخ�ضي�ص مكان لهن قرب الخدمات.
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3( التزويد بالموظفين ل�سمان المزيد من الحماية : 

 العمل على اجراء التغييرات فى تكوين وتدريب وتوزيع الموظفين للم�ضاهمة في 

تعزيز حماية اللجئات من خلل االإجراءات التالية :- 

يتعين  التى  الحدود  مناطق  فى  ن�ضاء  بينهم  من  مدربيين  دوليين  موظفين  تعيين  )اأ( 

على اللجئات عبورها للدخول الى بلد اللجوء وكذلك مراكز اال�ضتقبال ومخيمات 

غير  المنظمات  فى  الموظفون  يعمل  اأن  الممكن  وم��ن  اللجئين،  وم�ضتوطنات 

العليا  للجنة  حماية  ذراع  بمثابة  االأخ���رى  المتحدة  االأم���م  ووك���االت  الحكومية 

للجئين ، وذلك بتحديد الم�ضاكل وردعها بمجرد وجودهم .

الحدود وداخل مخيمات اللجئين  المراأة فى وحدات  ا�ضتخدام موظفات حماية  )ب( 

واأماكن اال�ضتيطان االخرى، فاللجئات قد يمتنعن عن التبليغ عن اإ�ضاءة المعاملة، 

وخا�ضة ذات الطابع الجن�ضي، اإلى الموظفين الذكور.

4( م�ساعدة �سحايا �سوء المعاملة : 

وهذه  الحماية،  م�ضاكل  ل�ضحايا  ملئمة  علجية  و�ضائل  اإيجاد  اأجل  من  الحماية  )اأ( 

الو�ضائل العلجية ال تقت�ضر على م�ضاعدة االأفراد فح�ضب، بل تهيىء اأي�ضًا بيئة 

ملئمة لو�ضع التدابير اللزمة لمنع ظهور هذه الم�ضاكل. 

)ب( ا�ضتخدام عمال متخ�ض�ضين فى ال�ضوؤون االجتماعية العامة والمحلية ليتحدثوا 

مبا�ضرة مع الن�ضاء ولكى يحددوا ويقدموا الو�ضائل العلجية اإلى الن�ضاء من �ضحايا 

والتوجيهات  الم�ضورة  تقديم  ذلك  من  الجن�ضية،  المعاملة  و�ضوء  البدني  العنف 

الح�ضا�ضة ثقافيًا اإلى اللجئات من �ضحايا �ضوء المعاملة.

)ج( تاأمين الترحيل الطارىء اإلى مكان جديد اإذا لزم االأمر للن�ضاء اللجئات المعر�ضات 

االأف�ضل  الحل  يكون  قد  الحاالت  بع�ص  ففى  المعاملة،  �ضوء  اإل��ى  خا�ضة  ب�ضفة 

المراأة من �ضحايا م�ضاكل الحماية، هو نقلها من مكان �ضوء المعاملة.

المخيم  نف�ص  اأو داخل  المخيمات  بين مختلف  المفرقة  االأ�ضر  )د( �ضمان جمع �ضمل 

بغية تقليل عدد االإناث غير الم�ضحوبات المعر�ضات للأذى.  
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5( تنفيذ القانون فى بلد اللجوء :

)اأ( اإعداد اآليات فعالة لتنفيذ القانون من اأجل �ضمان التعرف على مرتكبي اأعمال العنف 

الدقيق  التخطيط  ال�ضرورى  ومن  جرائمهم،  على  ومحاكمتهم  المعاملة  واإ�ضاءة 

الآليات تنفيذ اأو تفعيل القانون.

من  التاأكد  بغية  المخيمات  فى  المعتمدة  القانونية  والعمليات  المدونات  مراجعة  )ب( 

كون م�ضاكل الحماية الموؤثرة على اللجئات م�ضمولة وان تتاح للن�ضاء على قدم 

الم�ضاواة كافة الو�ضائل ال�ضرعية المتوفرة في هذه المحاكم.

6( التثقيف والعالم الجماهيري :

اأن  ب�ضاأن حقوقهن وتثقيفهن ممن يحتمل  اللجئات  تثقيف  اأن يكون  الممكن  )اأ( من 

ي�ضيئوا معاملة الن�ضاء ب�ضاأن م�ضوؤولياتهم دفاعًا قويًا �ضد م�ضاكل الحماية.

)ب( ينبغى اإعلم اللجئات بحقوقهن بمقت�ضى القوانين الدولية والوطنية.

)ج( ينبغى العمل مع المنظمات غير الحكومية الإعداد برامج ومواد لتثقيف اللجئين 

وغيرهم  الحكوميين  والموظفين  الحكومية  غير  المنظمات  وموظفي  واللجئات 

كلما لزم االمر ب�ضاأن حقوق اللجئات واحتياجاتهن الى الحماية البدنية.

اتخاذ  وفى  الدولية  المنازعات  حل  فى  العربية  المراأة  م�ضاركة  ت�ضجيع   : ثانيًا 

الدولية  المنازعات  فى  المراأة  لحماية  االأمنية  االأن�ضطة  ب�ضاأن  ال�ضلم  وقت  فى  القرار 

من  والتي  القرارات  اتخاذ  م�ضتوى  على  الن�ضاء  ن�ضبة  زي��ادة  على  والعمل  واالأهلية، 

�ضاأنها التاأثير على �ضيا�ضات حفظ ال�ضلم االقليمي .

ثالثًا : حث الهيئات الق�ضائية الوطنية والدولية على اإعتبار جريمة اإغت�ضاب الن�ضاء 

وجرائم العنف االخرى �ضد المراأة اأثناء المنازعات الم�ضلحة االأهلية والدولية، جريمة 

حرب، اأو جريمة �ضد االإن�ضانية. 

والمنازعات  االأزمات  اأثناء  بالمراأة  الخا�ضة  الملجىء  اأو  االأماكن  توفير   : رابعًا 

الحجز  اأثناء  المراأة واحتياجاتها  االعتبار خ�ضو�ضية  االأخذ فى  الدولية واالأهلية مع 

واالأ�ضر اأو المراأة النازحة واللجئة. 
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في  عليها  المن�ضو�ص  االأ�ضا�ضية  بال�ضمانات  العربية،  المراأة  توعية   : خام�سًا 

هذه  تطبيق  تقرر  والتي   ،1949 ل�ضنة  جنيف  التفاقيات  الثاني  االإ�ضافي  البرتوكول 

ال�ضمانات دون تمييز على ا�ضا�ص الجن�ص ، على جميع االأ�ضخا�ص الذين ال ي�ضتركون 

ب�ضورة مبا�ضرة اأو الذين يكفون عن اال�ضتراك في االأعمال العدائية.

�ساد�سًا : العمل على تفعيل ال�ضمانات الواردة في المادة الرابعه فقرة ) ه� ( التي 

تحظر » انتهاك الكرامة ال�ضخ�ضية وبوجه خا�ص المعاملة المهينة والمحطة من قدر 

اأثناء  الحياء،  خد�ص  �ضاأنه  من  ما  وكل  الدعارة  على  واالإك���راه  واالغت�ضاب  االإن�ضان 

المنازعات الم�ضلحة غير الدوليه.« ، وغيرها من االتفاقيات الدولية الخا�ضة بمعاملة 

المراأة اللجئة حتى تكون على دراية تامة لحقوقها  المراأة في حالة اال�ضر، وحماية 

القانونية واالن�ضانية ا�ضتنادا على احكام اأتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949 

والبروتوكول االإ�ضافي الثاني لعام 1977. 

�سابعًا : تفعيل الحماية القانونية واالإن�ضانية للمراأة اأثناء المنازعات الم�ضلحة غير 

االإن�ضاني على  الدولي  القانون  العربية مع االلتزام بتطبيق مبادئ  الدول  الدولية في 

الم�ضتوى الوطني من خلل االإجراءات التالية:- 

حول  �ضريحة  م���واد  العربية  ال���دول  ف��ي  ال��ج��زاء  قوانين  ت�ضمين  على  العمل   -  1

االخت�ضا�ص الجنائي للمحاكم الوطنية بالجرائم التي تعد من االنتهاكات الج�ضيمة 

الأحكام اتفاقيات جنيف والبروتوكول االإ�ضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف 

القانون  اأو  االإن�����ض��ان��ي  ال��دول��ي  بالقانون  ال��ت��ام  االل��ت��زام  ل�ضمان   ،1949 ل�ضنة 

االن�ضاني الدولي العرفي.

2 - اإ�ضدار قانون خا�ص لجرائم الحرب، كما هو الحال في بع�ص الدول المتقدمة، اأو 

الن�ضاء،  المدنيين وب�ضورة خا�ضة  ال�ضكان  الج�ضيمة لحقوق  تجريم االنتهاكات 

وذلك من خلل اإ�ضافة بع�ص المواد اإلى قانون الجزاء الكويتي التي ت�ضكل جرائم 

غير  الم�ضلحة  المنازعات  اأثناء  ترتكب  التي  االإن�ضانية  �ضد  الجرائم  اأو  الحرب، 

الدولية .
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ثامنًا : ن�ضر القانون الدولي االإن�ضاني بين القوات الم�ضلحة بوا�ضطة دمج القانون 

في  المنا�ضب  التعليم  الجنود  يتلقى  واأن  الع�ضكرية.  التدريبات  في  االإن�ضاني  الدولي 

القانون الدولي االإن�ضاني والتاأكيد على اإعادة تدريبهم .

تا�سعًا : اإدخال القانون الدولي االإن�ضاني في مناهج الجامعة، وعلى االأخ�ص في 

مناهج كليات الحقوق والطب وكليات االإعلم والكليات الع�ضكرية في الدول العربية، 

لن�ضر التوعية بالقانون الدولي االإن�ضاني.

عا�سراً : اإن�ضاء مركز وطني للقانون الدولي االإن�ضاني في الدول العربية، وتحديد 

الدور  الوطنية  االأحمر  الهلل  لجمعيات  تعطي  واأن  واالأب��ح��اث  الوثائق  في  مهامها 

االأ�ضا�ضي ب�ضاأن توعية ال�ضكان المدنيين حول كيفية ا�ضتخدام �ضارة ال�ضليب والهلل 

االأحمر.

الحادي ع�سر : مطالبة جميع الدول االأطراف في اتفاقيات جنيف والبروتوكولين 

معلومات  على  الح�ضول  في  المراأة  حق  �ضمان  على  العمل   1977 ل�ضنة  االإ�ضافيين 

للقانون  وفقًا  بذلك  اإخطارهم  على  والعمل  المفقودين  الذكور  اأقاربهن  م�ضير  ب�ضاأن 

الدولي االإن�ضاني، مع اتخاذ جميع الخطوات المنا�ضبة لت�ضهيل جمع �ضمل االأ�ضر التي 

ت�ضتتت لفترة موؤقتة. 

الدولي  وال��ق��ان��ون  االإن�����ض��ان  بحقوق  االإل��ت��زام  اإدراج  على  العمل  ع�سر:  الثاني 

العربية تن�ص  الد�ضاتير  للتجزئة في  قابليته  به وتطويره وعدم  االإن�ضاني والنهو�ص 

االنتهاكات  وكافة  االإن�ضانية  �ضد  والجرائم  االإب���ادة  جريمة  تجريم  على  �ضراحة 

الممنهجة لحقوق االإن�ضان . 

الثالث ع�سر : نظرًا الزدياد المنازعات الم�ضلحة غير الدولية في المنطقة العربية 

في القرن )21(، ينبغي على الدول العربية اإن لم تكن �ضدقت على االتفاقيات االأ�ضا�ضية 

المتعلقة بالقانون الدولي االإن�ضاني العمل على الت�ضديق على االتفاقيات الدولية ذات 

العلقة بالقانون الدولي االن�ضاني من اأهمها ما يلي :- 

1 - اتفاقيات جنيف لعام 1949والبروتوكولين اال�ضافين االأول والثاني ل�ضنة 1977 . 

2 - اتفاقية منع جريمة االإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 . 
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3 - اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع م�ضلح لعام 1954 . 

- البروتوكول االأول لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع م�ضلح لعام 1954. 

- البروتوكول الثاني لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع م�ضلح لعام 1999.

4 - اتفاقية حظر ا�ضتحداث وانتاج االأ�ضلحة البكتريولوجية ) البيولوجية ( والتك�ضينية 

وتدمير هذه االأ�ضلحة لعام 1972 . 

5 - البروتوكول االإ�ضافي الثاني اإلى اتفاقيات جنيف ب�ضاأن حماية �ضحايا النزاعات 

الم�ضلحة غير الدولية المعتمد في 8 يونيو 1977. 

مفرطة  اعتبارها  يمكن  معينة  تقليدية  اأ�ضلحة  ا�ضتعمال  تقييد  اأو  حظر  اتفاقية   -  6

ال�ضرر اأو ع�ضوائية االأثر لعام 1980. 

الكيميائية  االأ�ضلحة  وا�ضتخدام  وتخزين  و�ضنع  ا�ضتحداث  حظر  ب�ضاأن  اتفاقية   -  7

وتدمير هذه االأ�ضلحة لعام 1993. 
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اخلـال�صـة :

الم�ضلحة،  المنازعات  اأثناء  للمراأة  االإن�ضاني  الدولي  القانون  في  الحماية  توفير 

يتطلب اأي�ضًا تعاون الدول االأطراف في اتفاقيات جنيف والبرتوكولين االإ�ضافيين في 

اإحترام جميع االأ�ضخا�ص الذين ال ي�ضاركون في االأعمال العدائية، حيث ت�ضكل الن�ضاء 

الم�ضلح لذلك يجب مراعاة  المتاأثرين �ضلبًا بال�ضراع  العظمى من  االأغلبية  واالطفال، 

االحتياجات الخا�ضة للمراأة والفتاة وحمايتهن باعتبارهن ي�ضكلون في الغالب اأغلبية 

ال�ضكان المدنيين.

واالأهم من ذلك، العمل على اأن يكون تطبيق اأحكام القانون الدولي االإن�ضاني الذي 

يمنح الن�ضاء حماية خا�ضة التزامًا حقيقيًا، وذلك من خلل محاكمة مرتكبي الجرائم 

المراأة و�ضرفها وب�ضورة خا�ضة جريمة االغت�ضاب واالإكراه على  التي تم�ص كرامة 

الم�ضلحة  المنازعات  اأثناء  المراأة  �ضد  الجن�ضي  االي��ذاء  جرائم  من  وغيرها  الدعارة 

الدولية واالأهلية، باعتبار هذه الجرائم من االنتهاكات الج�ضيمة اأمام المحاكم الوطنية 

والدولية.

ولعل االأحكام التي �ضدرت موؤخرًا من المحكمة الجنائية الدولية لمجرمي الحرب 

في يوغ�ضلفيا ال�ضابقة وفي رواندا وفي اإقليم يوغ�ضلفيا، تجعل من القانون الدولي 

حتى  االنتهاكات،  جميع  ووقف  الن�ضاء  لمعاناة  حدا  وت�ضع  فاعًل،  قانونًا  االإن�ضاني 

الدولية  الم�ضلحة  المنازعات  اأثناء  االإن�ضاني  الدولي  للقانون  التام  االحترام  يتحقق 

وغير الدولية .

تقرير  في  ال��واردة  للتو�ضيات  العربية  ال��دول  تاأييد  �ضرورة  ذل��ك،  اإل��ى  اإ�ضافة 

�ضد  الحرب  جرائم  مرتكبي  تقديم  بغر�ص   ،2013 ل�ضنة  االن�ضان  حقوق  مجل�ص 

ال�ضكان المدنيين ن�ضاًء ورجااًل وحتى االأطفال في �ضوريا ب�ضورة خا�ضة، للم�ضاهمة 

في تمكين المراأة العربية من الحماية الدولية في ظل غياب العدالة الوطنية حيث يذكر 

التقرير باأنه: »ال ينبغي تاأجيل العدالة لل�ضعب ال�ضوري ويجب الت�ضدي لثقافة االإفلت 

الم�ضتويين  على  الق�ضاء  اإلى  االإحالة  خلل  من  وذلك  بالتف�ضي،  االآخ��ذة  العقاب  من 



مجلة كلية القانون الكويتية العالمية48

الوطني والدولي، ومن الموؤمل اأن تقدم القائمة ال�ضرية قريبا اإلى المفو�ضية ال�ضامية 

التي  والوحدات  االأف��راد  اأ�ضماء  على  تحتوي  والتي  المتحدة  باالأمم  االإن�ضان  لحقوق 

وانتهاكات  االإن�ضانية  �ضد  وجرائم  حرب  جرائم  ارتكاب  عن  م�ضوؤولة  باأنها  يعتقد 

على  بالم�ضاعدة  بالتقرير  الم�ضمولة  الفترة  هذه  خلل  االإن�ضاني  الدولي  للقانون 

البحث عن الم�ضاءلة وال يجوز تجاهل دور الحقيقة والعدالة في مرحلة ما بعد الحرب 

في �ضوريا«.
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الملحق رقم ) 1 ( 

جدول لأ�سماء الدول العربية الأطراف في البروتوكول الثاني

الإ�سافي اإلى اتفاقيات جنيف المتعلق بحماية �سحايا

المنازعات الم�سلحة غير الدولية ل�سنة 1977

- دخــــل دور النـفــاذ فــي 1978 . 

- عدد الدول الأطراف 167 دولة.

- عدد الـدول العربيــة 18 دولـة . 

تاريخ الت�سديقالدول الأطرافم

1989 الجزائر 1
1986 البحرين 2
1985 جزر القمر 3
1991 جيبوتي 4
1992 م�ضر 5
1979 االأردن 6
1985 الكويت 7
1997 لبنان 8
1978 ليبيا 9

1980 موريتانيا 10
2011 المغرب 11
1984 عمان 12
2005 قطر 13
2001ال�ضعودية 14
2006 ال�ضودان 15
1979 تون�ص 16
1983 االإمارات 17

1990  اليمن 18 

مالحظة : بلغ عدد الدول العربية التي لم ت�سدق حتى مار�س 2013 اأربعه دول عربية وهي: 

) العراق ، �سوريا ، فل�سطين وال�سومال ( .
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