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

ينتشر العنف القائم على النوع االجتماعي، وال سيما العنف الجنسي، على نطاق العراق
واسع ويعد عامًال مثيًرا للقلق في األزمة في العراق.

كما توجد لدى النساء والفتيات مخاوف متعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي وغيرها من 
مخاوف الحماية في جميع أنحاء البالد. وتتضمن قضايا العنف القائم على النوع االجتماعي 
التي تم تحديدها على أنها ذات أولوية ما يلي: العنف األسري، والزواج القسري، بما في ذلك 
زواج األطفال، والعنف الجنسي، والتحرش واالستغالل، والعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.

وُيقدر أن نحو 3.6 مليون طفل في العراق -واحد من بين كل خمسة أطفال- معرضون بشدة 
لخطر الوفاة، واإلصابة، والعنف الجنسي، واالختطاف، والتجنيد في الجماعات المسلحة. كما 
زاد عدد االنتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل المبلغ عنها بمقدار ثالثة أضعاف خالل األشهر 

الستة األولى من عام 2016 مقارنًة بالفترة نفسها من عام 2015.

ال تتمتع المرأة في اليمن بحقوق قانونية متساوية، كما أن وصولها إلى العدالة وقدرتها على ممارسة الحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية تخضع لقيود شديدة. وقد اليمن
أدى النزاع والنزوح إلى تفاقم تلك القيود وزيادة احتمالية التعرض لمخاطر محددة مثل زواج األطفال واالعتداءات الجنسية. وتشكل األسر التي تعيلها النساء أكثر من 30

٪ في بعض مستوطنات النازحين، وهم معرضون بشدة لخطر االستغالل والعنف.

ويستمر تزويج الفتيات الصغيرات في التزايد نظًرا لتعمق الفقر وانهيار نظم الحماية على مستوى المجتمعات المحلية. وتشير البيانات الميدانية إلى ارتفاع نسبة زواج األطفال من 32٪ 
إلى ٪52 على مدار السنوات األخيرة. وتتركز هذه الزيادة في المناطق التي كان النزاع فيها على أشده أال وهي محافظات حجة، وصعدة، وتعز.  وهي آلية للتأقلم كمالذ أخير حيث يعتقد 

الوالدان أن ابنتهما ستحصل، على األقل، على الغذاء في حين سينخفض العبء على األسرة. 

ويؤدي النزاع أيًضا إلى تأجيج العنف القائم على النوع االجتماعي، فمنذ تصاعد النزاع في مارس/آذار 2015، ارتفعت حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي التي تم اإلبالغ عنها 
بنسبة تزيد عن 50٪. 

ال يزال العنف القائم على النوع االجتماعي منتشًرا في حياة النساء والفتيات. سوريا
بين  للسلطة  متكافئة  غير  هياكل  بوجود  يقترن  الذي  األزمة  أمد  طول  إن 
الرجل والمرأة يؤدي في بعض المناطق إلى تطبيع هذا العنف، وال سيما العنف األسري 
مختلفة  أشكال  وتظهر  الجنسي.  بالعنف  المتصلة  المخاوف  عن  فضًال  األطفال،  وزواج 
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 
هوادة  بال  الطفل  لحقوق  الجسيمة  االنتهاكات  وتستمر  الحوادث.  تلك  عن  إبالغهم  أثناء 
حيث تعرض عدد ال يحصى من األطفال للقتل والتشويه بسبب األعمال القتالية. ويعد 
تجنيد األطفال واستغاللهم، خاصًة المراهقين، منتشًرا على نطاق واسع وتشير التقارير 
إلى تزايده. كما ال تزال عمالة األطفال مصدًرا للقلق، بما في ذلك أشد أشكالها خطورة 

وضرًرا، وهذا 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. وبسبب استمرار انتهاكات الحماية في األرض الفلسطينية المحتلة
األرض الفلسطينية المحتلة، تعد النساء واألطفال أقل أمًنا مقارنًة بالرجال، حيث يواجهن مزيًدا من الحرمان من الحقوق، واالقتصار على الخدمات 

األساسية، ويتعرضن للمشاكل النفسية واالجتماعية المتزايدة.

وترتفع حوادث العنف من جانب شريك الحياة، 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 معرضين 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 التسرب من المدارس، خاصًة 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 باحتياجاتهن الصحية الشخصية، والقيام 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.  


