
(اعتباًرا من 15 أغسطس / آب 2017)لمحة عامة عن حماية النساء واألطفال الشرق األوسط وشمال أفريقيا:

يستمر الوضع اإلنساني في التدهور في اليمن. ونظًرا النعدام األمن الغذائي اليمن
وتفشي وباء الكوليرا الناجم مباشرًة عن النزاع، فإن أعداد األشخاص الذين 
يحتاجون إلى المساعدات اإلنسانية ازدادت بمقدار 2 مليون لتبلغ 20.7 مليون شخص في 
الوقت الراهن. وهناك نحو 9.8 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدات إلنقاذ حياتهم 
أو الحفاظ عليها، في حين يحتاج 10.8 مليون شخص إلى المساعدات لمنعهم من االنزالق 
إلى االحتياج الشديد. ويواجه اليمن تفشي وباء الكوليرا بشكل غير مسبوق حيث أدى إلى 
إصابة ما يزيد عن 350.000 شخص وأودى بحياة 1.800 آخرين حتى 17 يوليو/تموز. 
وعلى الرغم من انخفاض مستويات التمويل، استطاعت 122 منظمة إنسانية تحقيق 36

٪ من أهداف العمل اإلنساني في عام 2017، وذلك من خالل العمل بطريقة منسقة عبر 
االحتياجات  ضوء  في  والتمويل  البرامج  زيادة  ويجب  والعشرين.  االثني  اليمن  محافظات 
المتزايدة، مع التركيز بشكل خاص على المناطق ذات األولوية والتي تظهر أكثر االحتياجات 

فيها.

عانى الماليين من العراقيين وال يزالوا يعانون من النزوح، وفقدان أفراد أسرهم وممتلكاتهم وسبل عيشهم، فضًال عن انتشار العقاب والنزاع. وقد تم إحالة ما يقرب من العراق
نة للعالج من الصدمة في أعقاب عملية الموصل. وتلقى ما يزيد عن 250.000 من السيدات والفتيات والفتيان والرجال اإلسعافات  18.500 شخص إلى المسارات المكوَّ

األولية النفسية والدعم النفسي واالجتماعي.

وبالرغم من أن القتال العنيف في الموصل قد وصل إلى نهايته، ال يزال المدنيون يواجهون المخاطر المهددة لألرواح. ويحول الخوف من األعمال االنتقامية دون عودة تلك المجتمعات إلى 
ديارهم. وفي جميع أنحاء العراق، ال تزال الحماية تأتي على رأس األولويات كما ال يزال العنف القائم على النوع االجتماعي منتشًرا على نطاق واسع. ويمثل استهداف النساء باالغتصاب 

واالسترقاق وغيرها من أشكال العنف أمًرا باعثًا على القلق بشكل خاص.

وفي الموصل، ُيبلِّغ الشركاء باستمرار عن حوادث التحرش الجنسي عند نقاط الحصول على المياه. وقد تلقت أكثر من 3600 سيدة وفتاة دعًما نفسيًّا واجتماعيًّا بعد تعرضهن للعنف 
الجنسي أو القائم على النوع االجتماعي منذ أكتوبر/تشرين األول من العام الماضي. ومن بين النازحين حديثًا من الموصل، يوجد 296.883 طفل في سن الدراسة، من بينهم 190.568 

طفل ال يحصلون على أي شكل من أشكال التعليم. وخالل شهر يونيو/حزيران وحده، تم تقديم الدعم النفسي واالجتماعي لما يقرب من 15.000 من الطالب والمعلمين.

ال يزال العنف القائم على النوع االجتماعي منتشًرا في حياة النساء والفتيات. سوريا
إن طول أمد األزمة الذي يقترن بوجود هياكل غير متكافئة للسلطة بين الرجل 
والمرأة يؤدي في بعض المناطق إلى تطبيع هذا العنف، وال سيما العنف األسري وتزايد 
أشكال  وتظهر  الجنسي.  بالعنف  المتصلة  المخاوف  عن  فضًال  األطفال،  زواج  حاالت 
مختلفة من االستغالل الجنسي في بعض المناطق، وتعتبر الزيجات المؤقتة المتتابعة مثاًال 
على ذلك. وال تزال هناك تحديات كبيرة تواجه ضمان توفير الخدمات المتخصصة في 
التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي على نطاق واسع، وشعور الناجين من العنف 
باألمان أثناء إبالغهم عن تلك الحوادث. وتستمر االنتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل بال 
ض عدد ال يحصى من األطفال للقتل والتشويه بسبب األعمال القتالية.  هوادة حيث تعرَّ
وتشير  واسع  نطاق  على  منتشًرا  المراهقين،  خاصًة  واستغاللهم،  األطفال  تجنيد  ويعد 
التقارير إلى تزايده. كما ال تزال عمالة األطفال تشكل مصدًرا للقلق، ال سيما أشد أشكالها 

خطورًة وضرًرا، وكما ذكرنا فإن هذا األمر يؤثر بشكل خاص على الفتيان.
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*نسبة وفيات األمومة #

**نسبة زواج األطفال – تزوجن في سن 15 سنة #

**نسبة زواج األطفال – تزوجن في سن 18 سنة #

*منظمة الصحة العالمية، اليونيسيف، صندوق األمم المتحدة للسكان، مجموعة البنك
الدولي، شعبة السكان باألمم المتحدة (الفريق المشترك بين الوكاالت لتقدير وفيات

األمومة) – نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
**قواعد البيانات العالمية لليونيسيف 2016 استناًدا إلى الدراسات االستقصائية

الديمغرافية والصحية، والدراسات االستقصائية متعددة المؤشرات للمجموعات، والمسوح
األخرى التي تم إجراؤها على المستوى الوطني.

إن للسياق اإلنساني في األرض الفلسطينية المحتلة تأثيًرا متبايًنا على الرجال والنساء، والفتيان والفتيات؛ فالنساء واألطفال معرضون بشكل خاص األرض الفلسطينية المحتلة
للقيود المفروضة على حصولهم على الخدمات األساسية، ويواجهون مجموعة محددة من التحديات النفسية واالجتماعية. وترتفع حوادث العنف 
من جانب الشريك الحميم، واالعتداءات الجنسية، والزواج المبكر في المجتمعات المحلية المتأثرة بالنزاع، بينما ال يزال الوصول إلى خدمات التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي 

محدوًدا (بما في ذلك المساعدة القانونية والدعم النفسي واالجتماعي).

وتواجه األسر التي تعيلها النساء مستويات أعلى من انعدام األمن الغذائي، وبالتالي فهم معرضون بشكل أكبر إلى مخاطر سوء التغذية. وقد أدت بطالة اإلناث ومحدودية فرص الوصول 
إلى أنشطة مثل الرعي والحصاد بسبب انتهاكات الحماية إلى تقويض قدرة تلك األسر على الصمود. ويؤدي تقييد الوصول إلى التعليم وتعرض أطفال المدارس إلى العنف إلى زيادة خطر 
ارتفاع معدالت التسرب من المدارس، وال سيما بين الفتيات. وتشير األدلة أيًضا إلى تزايد خطر الزواج المبكر للفتيات وحرمانهن من الحق في التعليم في المجتمعات التي تعاني من الضعف 
الشديد. كما أن عدم كفاية مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية يعرض النساء والفتيات إلى التهديدات واألعباء المتعلقة بالوفاء باحتياجاتهن الصحية الشخصية، واالضطالع 

باألعمال المنزلية األساسية، وٕادارة احتياجات المياه المنزلية، وتأمين احتياجات األطفال، واألشخاص ذوي اإلعاقة، والمسنين، والمصابين باألمراض المزمنة.

ا من قبل األمم المتحدة. الحدود واألسماء الموضحة والتسميات المستخدمة في هذه الخريطة ال تعني إقراًرا أو قبوالً رسمًيّ

النوع ليبيا على  القائم  العنف  من  مقلقة  بمستويات  ليبيا  في  الحماية  أزمة  تتسم 
االجتماعي واالنتهاكات الجسيمة لحقوق األطفال والنساء.

وقد عانت النساء واألطفال بشكل خاص من هذه األزمة حيث كانوا ضحايا للعنف الجسدي 
واللفظي. وأظهرت التقارير أن جماعات الدولة اإلسالمية في ليبيا استخدمت النساء كدروع 

بشرية في مدينة سرت المحاصرة. 

التوليد  رعاية  ذلك  في  بما  الصحية،  المرافق  تدهور  من  أكبر  بشكل  النساء  تتأثر  كما 
والمواليد. وقد أدى انعدام األمن والنزوح وغياب الحماية إلى قيام اآلباء واألمهات بمنع 
الفتيات من الذهاب إلى المدارس في أجزاء كثيرة من ليبيا وحتى تزويجهن في سن مبكرة 
كملجأ أخير. وكان للنزاع المسلح، وما نجم عنه من أزمة إنسانية، أثر هام على األطفال 

الضعفاء، حيث تم حرمانهم من الحصول على الخدمات االجتماعية األساسية. 

وال يزال آالف األطفال، وال سيما البنات، منقطعين عن المدرسة في مختلف أنحاء البالد، 
حيث إن المدارس ال تعمل أو تضررت بسبب النزاع المسلح أو يتم استخدامها اآلن كمأوى 

للنازحين.  


