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سوریا  األرض الفلسطینیة المحتلة
وصلت أزمة الحمایة الممتدة في األرض الفلسطینیة المحتلة 

لعامھا الثاني والخمسین في یونیو/حزیران 2018. وقد 
استھدفت خطة االستجابة اإلنسانیة 1.9 ملیون فلسطیني في 

عام 2018 تم تحدیدھم على أنھم األكثر عرضة ألخطار 
النزاع، والعنف، والنزوح، والحرمان من الوصول إلى سبل 

كسب العیش، من بین تھدیدات أخرى.
وفي قطاع غزة، یتزاید الفقر والبطالة وانعدام األمن الغذائي، 

فضالً عن المحركات الرئیسیة األخرى لالحتیاجات 
اإلنسانیة. ویؤدي انقطاع التیار الكھربائي من 20-18 ساعة 

ض  یومًیّا إلى إعاقة وصول الخدمات األساسیة كما یقوِّ
النشاط اإلنتاجي. وتعتمد المستشفیات، ومرافق معالجة المیاه 

والصرف الصحي، وخدمات جمع النفایات الصلبة بشكل 
شبھ كامل على وقود الطوارئ الذي تقوم األمم المتحدة 

بتوفیره للحفاظ على الخدمات األساسیة. وقد أدى ھذا األمر 
إلى انتشار اإلحباط بین الجمیع، ال سیما بین الشباب، مما 
انعكس في مظاھرات "مسیرة العودة الكبرى" على طول 

السیاج الحدودي مع إسرائیل التي تواصلت منذ 30
مارس/آذار: وحتى نھایة سبتمبر/أیلول، قُتل أكثر من 200 
فلسطیني خالل المظاھرات وغیرھا من الحوادث، بمن في 
ذلك 30 طفل، كما ُجرح أكثر من 22.000 شخص. وقد 

أثار العدد الكبیر من الضحایا بین المتظاھرین العزل 
المخاوف من االستخدام المفرط للقوة من قبل القوات 

اإلسرائیلیة. كما أن تعرض األطفال للعنف إلى جانب 
التقاریر اإلعالمیة الواردة عن عسكرة األطفال یعد أیًضا من 

األمور المثیرة للقلق. وقد فاقمت آثار "مسیرة العودة 
الكبرى" من أوضاع األسر المتضررة مما یجعل ظروف 

الحیاة أصعب بالنسبة للنساء ویزید من خطر تعرضھن 
للعنف القائم على النوع االجتماعي.*

* صندوق األمم المتحدة للسكان/ المجموعة الفرعیة للعنف القائم على النوع 
االجتماعي، فلسطین (2018). أثر "مسیرة العودة الكبرى" على العنف 

القائم على النوع االجتماعي. تقریر عن الوضع اإلنساني – 8 
یونیو/حزیران 2018. 

ا للغایة على حیاة  لقد كان لألزمة السوریة تأثیًرا ضاًرّ
األطفال في سوریا. فقد أدى التعرض للعنف، وحاالت 
النزوح والفقر الشدید المتسمة بالحرمان المزمن، إلى 

تشكیل خبرة األطفال باألزمة مما أسھم في ظھور 
احتیاجات یومیة محددة. في النصف األول من عام 

2018، تحققت آلیة الرصد واإلبالغ في سوریا من وقوع 
1.300 انتھاك خطیر ضد األطفال، بما في ذلك 792 

حالة من حاالت قتل وتشویھ األطفال و310 حالة تجنید 
لألطفال. ومنذ بدء عمل آلیة الرصد واإلبالغ في سوریا 

في عام 2013، تزایدت التقاریر حول تكرار حدوث كل 
شكل من أشكال االنتھاكات التي سجلتھا اآللیة سنوًیّا. 
واستمر أیًضا اإلبالغ عن الھجمات على التعلیم حیث 

قامت آلیة الرصد واإلبالغ في سوریا بالتحقق من وقوع 
85 اعتداء على المدارس والتعلیم خالل األشھر الستة 

األولى من عام 2018. وفي نفس الوقت، ال یزال التھدید 
باألعمال العدائیة في بعض المناطق في البالد یسھم في 

اإلغالق المؤقت للمدارس، وارتفاع معدالت التسرب من 
التعلیم، في حین أن االضطراب الناجم عن النزوح وقدرة 

االستیعاب المحدودة في المجتمعات المضیفة المثقلة 
باألعباء بالفعل یمكن أن یشكل عائًقا أمام حصول األطفال 

النازحین على تعلیم جید. وتستمر األزمة السوریة في 
التأثیر على النساء والفتیات بشكل غیر متناسب، في ظل 

وجود مؤشرات على أن العنف القائم على النوع 
االجتماعي، ال سیما التحرش الجنسي والزواج 

المبكر/القسري والعنف المنزلي، ال یزال یلحق األضرار 
بحیاة النساء والفتیات داخل وخارج سوریا، مما یؤدي إلى 

ا تشعر فیھا النساء والفتیات  وجود مساحات قلیلة جًدّ
باألمان.             

العراق
على الرغم من التحسن العام في أوضاع األمن 

الداخلي في العراق خالل عام 2018، ال تزال ھناك 
احتیاجات إنسانیة للعائدین والنازحین. كما ال تزال 
أسر العائدین تواجھ المخاطر الناجمة عن مخلفات 

الحرب من المتفجرات واألضرار التي لحقت 
بالمنازل والمدارس والمراكز الصحیة. وأشارت 

التقاریر إلى محدودیة الوصول إلى الخدمات العامة 
وفرص كسب العیش باعتبارھا عقبات أمام التعافي.

تستمر الجھات اإلنسانیة الفاعلة في العراق في وضع 
الحمایة في صمیم عملیاتھا. إن إحدى فئات السكان 

التي بحاجة ماسة لالھتمام بشكل خاص ھم الذین 
ُیتصور انتمائھم إلى الجماعات المتطرفة، وخاصًة 
النساء واألطفال. لقد تعرض الكثیر من العراقیین 

-من النازحین والعائدین والمجتمعات المضیفة- 
لمزاعم من قبل الجھات العسكریة واألمنیة، 

والسلطات المدنیة، وزعماء القبائل، بأنھم -أو واحد 
أو أكثر من أفراد أسرھم- ینتمون إلى جماعات 
متطرفة. ونتیجة لھذه االدعاءات، عانى األفراد 

واألسر المتضررة من الحرمان التمییزي من 
المساعدات اإلنسانیة والخدمات الحكومیة، والقیود 
المفروضة على التنقل، والتمییز االجتماعي واسع 

النطاق. كما أنھم تعرضوا أیًضا للمضایقات، 
واالبتزاز، والعنف الجسدي، والعنف القائم على 

النوع االجتماعي، بما في ذلك االستغالل واالعتداء 
الجنسیین. وتركز الجھات اإلنسانیة الفاعلة على كیفیة 

تعزیز مركزیة الحمایة لھؤالء السكان المستضعفین 
بأفضل شكل ممكن. إن التمییز بین المخاوف األمنیة 

المشروعة وتعزیز عودة و/أو دمج ھؤالء النساء 
واألطفال یعد أمًرا ھاًما لمنع انتشار التطرف في 

المستقبل.         

الیمن
بعد مضي أربع سنوات على النزاع، یحتاج حوالي 22 

ملیون شخص، أي %75 من السكان في الیمن، إلى أحد 
أشكال المساعدات اإلنسانیة والحمایة. وتعد النساء 

واألطفال، وخاصًة الفتیات، من أكثر الفئات ضعًفا؛ حیث 
تواجھ أكثر من 3.2 ملیون امرأة وفتاة مخاطر متزایدة 

على الصحة واألمن، كما أن حوالي 60.000 امرأة 
معرضة لخطر العنف الجنسي. وتعاني حوالي 1.1 

ملیون حامل ومرضعة من سوء التغذیة في ظل استمرار 
عدم وصول المساعدات اإلنسانیة إلى المناطق المتضررة 

من النزاع وصعوبة الحصول على الغذاء واإلمدادات 
الطبیة.

وكما تشیر التقاریر خالل الفترة األخیرة، فقد ازداد 
ضعفھم بسبب انخفاض قیمة اللایر الیمني، وحظر 

االستیراد، وارتفاع أسعار السلع األساسیة. ویعاني حوالي 
1.8 ملیون طفل من سوء التغذیة الحاد، بما في ذلك 

400.000 طفل یعانون من سوء التغذیة الحاد الشدید. 
وفي الحدیدة، تشیر تقاریر جدیدة إلى أن أكثر من 25% 

من األطفال یعانون من سوء التغذیة. ویوجد حوالي 
900.000 شخص في المحافظة في حاجة ماسة 

للحصول على الغذاء، كما أن 90.000 امرأة حامل 
معرضات لخطر ھائل. 

ال یزال الحصول على التعلیم والحمایة یمثل أحد 
المشكالت الرئیسیة التي یواجھھا األطفال في الیمن. وفي 
الوقت نفسھ، تتسبب الحرب طویلة األمد في اضطرابات 

صحیة عقلیة ألطفال الیمن، وھناك حاجة للمزید من 
الدعم النفسي واالجتماعي. ونظًرا لعدم وجود أطباء 

نفسیین كافیین في البالد (في عام 2017، أعادت منظمة 
الصحة العالمیة توزیع 40 طبیب نفسي فقط)، فستكون 

للحرب آثار على الشعب الیمني تمتد ألجیال.       

 لیبیا
شھد النزاع المستمر في لیبیا منذ عام 2014 

بین الجماعات المسلحة المختلفة حدوث 
الھجمات العشوائیة التي تستھدف المدنیین 

واألھداف المدنیة، والحرمان من الوصول إلى 
الرعایة الصحیة، وانتھاك حقوق األطفال 

والنساء، وال یزال یتسبب في خسائر فادحة 
للشعب اللیبي. وتتضمن الشواغل األساسیة 
المتعلقة بالحمایة أشكاالً مختلفة من العنف 

القائم على النوع االجتماعي، واإلتجار بالبشر 
وتھریبھم، وعملیات القتل غیر القانونیة، 
وظروف مراكز االعتقال التعسفیة التي 

یفرضھا األطراف في ھذا النزاع. إن حمایة 
األسر المحاصرة في الخطوط األمامیة خالل 

تلك األحداث -مثل تجدد أعمال العنف في 
طرابلس في سبتمبر/أیلول- ال تزال تمثل تحدًیّا 
آخر للمجتمع اإلنساني. كما تظل حمایة األسر 

المحاصرة في المدینة القدیمة في درنة تمثل 
مصدًرا للقلق.

إن األشخاص الذین یعیشون في المناطق 
المتضررة من النزاع، جنًبا إلى جنب مع 

المھاجرین والالجئین والنساء واألطفال، ھم 
من بین أكثر الفئات ضعًفا، ویضعھم المجتمع 

اإلنساني على رأس األولویات فیما یتعلق 
بأنشطة االستجابة في عام 2018. وتعد أكثر 

األمور المتعلقة بالحمایة إثارًة للقلق في 
المجتمع اإلنساني ھي فقدان األطفال لذویھم، 

وعمالة األطفال، وتجنید األطفال من قبل 
الجماعات المتحاربة. وال تزال الفتیات 

المراھقات معرضات لخطر الزواج المبكر أو 
القسري كجزء من آلیات المواجھة التي تقوم 

بھا أكثر الفئات تھمیًشا.               
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