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العراقسوریا األرض الفلسطینیة المحتلة  لیبیا

الیمن

 في عام 2017، استمر السیاق اإلنساني في األرض
 الفلسطینیة المحتلة في التأثیر على الرجال والنساء

 والفتیان والفتیات بشكل متباین. وفي المجتمعات
 المتأثرة بالنزاع، واالنقسام، والنزوح، والفقر،

 تستمر الزیادة في حاالت العنف من جانب الشریك
 الحمیم، واالعتداءات الجنسیة، والزواج المبكر،

 بینما ال تزال إمكانیة الحصول على خدمات التصدي
 للعنف القائم على النوع االجتماعي محدودة. ونادًرا
 ما یواجھ الجناة عقوبات قانونیة أو اجتماعیة بسبب
 إساءة المعاملة أو استخدام العنف. وما زالت المرأة

 في األرض الفلسطینیة المحتلة محرومة بشكل
 خاص من حصتھا المحدودة من الحیازات الزراعیة
 والفرص االقتصادیة المحدودة المتاحة للنساء لتولید

 الدخل. ویزید ھذا القید من ضعف النساء واألسر
 التي تعولھا المرأة بسبب انعدام األمن الغذائي وسوء

 التغذیة، مع تعرض النساء الحوامل والمرضعات
 بشكل خاص لمخاطر سوء التغذیة. وتلجأ

 المجتمعات التي تعاني من الضعف الشدید إلى آلیات
 التكیف السلبیة، بما في ذلك خطر عمالة األطفال،
 والزواج القسري، مما یحول دون حصول الفتیان

 والفتیات على حقھم في التعلیم. وتشمل ھذه
 المجتمعات أولئك الذین یواجھون خطر الترحیل

 القسري، والنازحین، واألسر التي تعاني من انعدام
 األمن الغذائي. وترتفع معدالت التسرب من

 المدارس بین الفتیان أكثر من الفتیات حیث ُیتوقع أن
 یسھم الفتیان البالغین في دخل األسرة في أوقات
 األزمات. وكثیًرا ما یترتب على الزواج المبكر
 للفتیات تسربھن من المدارس إما بسبب الضغط

        .األسري أو بسبب ممارسات المدارس

 ال یزال المدنیون یواجھون أزمة حمایة مستمرة. كما
 ال یزال التعرض لألعمال القتالیة النشطة ومخاطر

 المتفجرات یشكل تھدیًدا مباشًرا لحیاة المدنیین، حیث
 یشیر االرتفاع في عدد اإلصابات بین صفوف
 المدنیین إلى انتھاكات للقانون اإلنساني الدولي

 والقانون الدولي لحقوق اإلنسان. ویقدر قطاع الحمایة
 أن حوالي 8.2 ملیون شخص معرضین لمخاطر
 المتفجرات، في حین تواصلت الھجمات العشوائیة

 على المناطق المكتظة بالسكان، مما أدى إلى تدمیر
 البنیة التحتیة المدنیة. وتظل الشواغل الحقیقیة

 والفوریة قائمة على احتمال ضیاع جیل كامل بسبب
 مزیج من المخاطر التي تھدد حمایة األطفال. ویمثل

 تجنید األطفال مصدًرا للقلق، إذ إن %18 من
 الحاالت التي تم التحقق منھا والبالغ عددھا 300
 حالة تشمل أطفاالً شاركوا في أدوار قتالیة نشطة.

  وتظل عمالة األطفال تمثل أیًضا مصدًرا للقلق.
 العنف القائم على النوع االجتماعي، ال یزال مھیمنا

 على حیاة النساء والفتیات في سوریا. االعنف
 الجنسي، زواج األطفال، العنف المنزلي،  العنف
 األسري  مازال مستمرا ضد النساء والفتیات. إن

 التحدیات الھامة، ال سیما محدودیة وصول الجھات
 الفاعلة في مجال الحمایة ونقص الموظفین المدربین،

 تحول دون ضمان توافر الخدمات المتخصصة في
 التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي على

.نطاق واسع

 خالل عام 2017، واجھ الناس في جمیع أنحاء
 العراق مشاكل تتعلق بالحمایة وكانوا عرضة

 النتھاكات جسیمة للقانون اإلنساني الدولي والقانون
 الدولي لحقوق اإلنسان. إن تقیید إمكانیة الوصول إلى

 األمان، وانعدام حریة التنقل، وانتھاكات القانون
 اإلنساني الدولي، والعنف، والممارسات غیر العادلة،
 تھدد جمیعھا بتصعید التوترات بین الطوائف. كما أن

 شدة وانتشار العنف القائم على النوع االجتماعي
 واالنتھاكات الجسیمة لحقوق األطفال ما زاال یشكالن
 مصدًرا للقلق بالغ األھمیة. وقد أدى اتساع النزاع في
 العراق إلى انتشار كبیر لألجھزة المتفجرة، مما یھدد

 األمن والوصول اإلنساني، كما یسبب اإلحباط
 والصدمة الشدیدة لألطفال، وقد یؤدي إلى انفصال

 األسرة. ویعد األطفال والشباب ھم األكثر تأثًرا
 باألزمة في العراق. وفي عام 2017، تم التحقق من

 حدوث أكثر من 150 اعتداء على المدارس
 واألفراد، واستغلت األطراف المسلحة ما ال یقل عن

 31 مدرسة، كما تشیر التقاریر إلى تجنید 490 طفل
 من قبل الجھات العسكریة، ووقوع 1.168 انتھاك
 لحقوق الطفل أثرت على 3.601 طفل، وتعرض

 399 طفل للقتل و664 لإلصابة من جراء النزاع.
 .وُیعتقد أن األعداد الفعلیة أعلى من ذلك بكثیر

 یواجھ الیمن أحد أكبر أزمات الحمایة في العالم،
 حیث یتعرض المدنیون لمخاطر كبیرة تؤثر على
 سالمتھم ورفاھھم وحقوقھم األساسیة. وحتى 15

 أكتوبر/تشرین األول 2017، أبلغت المرافق
 الصحیة عن 8.757 حالة وفاة ناجمة عن النزاع

 وبلغت اإلصابات أكثر من 50.610 حالة، كما أُجبر
 أكثر من 3 مالیین شخص على الفرار من دیارھم.

 وقد انتھك جمیع أطراف النزاع بشكل متكرر
 التزاماتھم بموجب القانون اإلنساني الدولي والھیاكل
 األساسیة المدنیة. وال تزال النساء والفتیات یواجھن

 أنماًطا راسخة من انعدام المساواة بین الجنسین بسبب
 األعراف االجتماعیة التي تحد من وصولھن إلى

 الخدمات وسبل كسب العیش وغیرھا من الفرص.
 وتشیر التقدیرات إلى أن %76 من النازحین

 والعائدین ھم من النساء واألطفال. ومن بین أسر
 النازحین التي تعولھا النساء واألسر المضیفة، فإن
 حوالي %21 من تلك األسر تعولھا إناث دون سن
 الثامنة عشر. وتصاعدت معدالت زواج األطفال،

 حیث ارتفعت من نسبة %52 من الفتیات الیمنیات
 دون سن الثامنة عشر في عام 2016 لتصل إلى

 %66 في عام 2017. ویعاني ما یقدر بـ1.8 ملیون
 طفل من سوء التغذیة الشدید، بما في ذلك

 400.000 طفل یعانون من سوء التغذیة الحاد
.الشدید

 ال یزال السكان المتضررون في جمیع أنحاء لیبیا
 یواجھون تحدیات حرجة فیما یتعلق بالحمایة، بما في

 ذلك مخاطر القتل أو اإلصابة بسبب االستخدام
 العشوائي لألسلحة، والقیود المفروضة على حریة

 التنقل، والصدمات النفسیة المرتبطة بالنزاعات.
 وتنتشر انتھاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان

 والقانون اإلنساني الدولي انتشاًرا واسًعا في لیبیا، بما
 في ذلك انتھاكات حقوق الطفل والمرأة. وھي تشمل

 على سبیل المثال ال الحصر: الھجمات العشوائیة التي
 تستھدف المدنیین واألھداف المدنیة، والحرمان من
 الوصول إلى الرعایة الصحیة. كما تنتشر انتھاكات

 حقوق األطفال والنساء على نطاق واسع، بما في ذلك
 على سبیل المثال ال الحصر؛ أشكال العنف الجنسي

 والعنف القائم على النوع االجتماعي، وعملیات القتل
 غیر القانونیة، واالحتجاز التعسفي، واالختفاء

  القسري، والتعذیب وغیره من أشكال سوء المعاملة،
 ولم یعد آالف األطفال، وخاصًة الفتیات، یذھبون إلى
 المدارس في مختلف أنحاء البالد إما ألن المدارس لم
 تعد تعمل، بسبب تضررھا من النزاع المسلح، أو أنھا

 أصبحت تستخدم اآلن كمالجئ للنازحین. وال تزال
 ظروف االحتجاز غیر إنسانیة في جمیع أنحاء لیبیا،
.سواء في مراكز االحتجاز الرسمیة أو غیر الرسمیة
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