
(اعتباًرا من 16 أكتوبر / تشرين األول 2017)لمحة عامة عن حماية النساء واألطفال الشرق األوسط وشمال أفريقيا:

ونظًرا اليمن اليمن.  في  التفاقم  في  مستمرة  اإلنسان  صنعها  التي  اإلنسانية  األزمة  تزال  ال 
النتشار انعدام األمن الغذائي، وتفشى وباء الكوليرا على نحو غير مسبوق، واستمرار 
العنف، فإن عدد األشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدات اإلنسانية ازداد بمقدار مليونين ليصل إلى 
20.7 مليون شخص، من بينهم 9.8 مليون في حاجة ماسة للمساعدات. ويعاني حوالي 17 مليون 
شخص من انعدام األمن الغذائي -أي بزيادة قدرها %21 عن تقديرات عام 2017 الواردة في النظرة 
الغذائي  األمن  انعدام  من  يعانون  شخص  مليون  بينهم 6.8  ومن  اإلنسانية-  االحتياجات  على  العامة 
الشديد. كما يعاني حوالي 1.8 مليون طفل ومليون امرأة حامل أو مرضعة من سوء التغذية الحاد 
الشديد، بما في ذلك 385.000 طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد. وقد 
تم اإلبالغ عن أكثر من 650.000 حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا منذ 27 أبريل/نيسان، مع وفاة 
في  والدوليين  الوطنيين  الشركاء  من  حوالي 128  ويقوم  المرض.  هذا  نتيجة  حالة  من 2000  أكثر 
المجال اإلنساني بتقديم المساعدات في المحافظات االثني والعشرين جميعها، وقد استطاعوا الوصول 
إلى نحو 7 مليون شخص منذ يناير/كانون الثاني 2017. ومع ذلك، فإن الخطة المنقحة لالستجابة 

اإلنسانية لليمن في عام 2017 (2.3 مليار دوالر) حصلت على تمويل بنسبة %42 فقط.

ال يزال الماليين من العراقيين في حالة نزوح، ويظل العنف القائم على النوع االجتماعي، واألطفال المنفصلون عن ذويهم، من أهم القضايا المتعلقة بالحماية. واعتباًرا من العراق
أغسطس/آب 2017، كان هناك 829 من األطفال غير المصحوبين، و4776 من األطفال المنفصلين عن ذويهم. وفي حين تم جمع شمل معظم األطفال غير المصحوبين 
بأسرهم أو وضعهم في رعاية األقرباء، فال يزال هناك أطفال يعيشون في خيارات الرعاية البديلة. واعتباًرا من أغسطس/آب 2017، قدمت الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل الدعم 

لـ427.758 طفل ومراهق ممن ظهرت عليهم عالمات الضغط النفسي والسلوك العنيف من خالل أنشطة الدعم النفسي المنظمة والمستدامة.

وبهدف مساعدة النساء المعرضات للعنف الجسدي والجنسي والنفسي، قام الشركاء في مواجهة العنف القائم على النوع االجتماعي بتعبئة المجتمع المحلي وشركاء المخيمات باستمرار 
ضد العنف القائم على النوع االجتماعي، واستطاعوا الوصول إلى 102.835 شخص (14.503 رجل، و34.466 امرأة، و21.316 فتى، و32.550 فتاة) في أغسطس/آب 2017. 

وتواصل الجهات الفاعلة في مجال الصحة تقديم الخدمات الطبية التي تشمل تطعيم 30.054 طفل.

ال يزال العنف القائم على النوع االجتماعي مهيمًنا على حياة النساء والفتيات، حيث تستمر سوريا
حوادث العنف الجنسي، وزواج القاصرات، والعنف المنزلي، وكذلك العنف داخل األسرة، 
األمر الذي يؤثر على حياة النساء والفتيات بشكل غير متناسب. وتوجد تحديات كبيرة من أهمها محدودية 
وصول الجهات الفاعلة في مجال الحماية، ونقص الموظفين المدربين، مما يحول دون ضمان توافر الخدمات 
المتخصصة لمواجهة العنف القائم على النوع االجتماعي على نطاق واسع. وعالوة على ذلك، يؤدي الوصم 
االجتماعي والخوف من االنتقام غالًبا إلى صرف الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي عن اإلبالغ 
عن تلك الحوادث، حيث إنه من المرجح عدم اإلبالغ عن حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي.  وال 
يزال األطفال يتحملون وطأة النزاع، وهم يشكلون ما يقرب من %50 من المحتاجين في سوريا. وتشير 
التقارير إلى تجنيد األطفال واستخدامهم في الصراعات المسلحة، وال سيما الفتيان المراهقين، كما تؤكد آلية 
األمم المتحدة للرصد واإلبالغ في سوريا أن %18 من حاالت تجنيد األطفال -البالغ عددها 300 حالة -كانت 
ألطفال دون سن الخامسة عشر، وهو أمر يحظره القانون اإلنساني الدولي. وال تزال عمالة األطفال تشكل 
مصدًرا للقلق، حيث تشير نسبة %82 من المجتمعات المحلية في جميع أنحاء سوريا إلى وجود عمالة لألطفال 

في مجتمعاتهم، ويرى نحو %65 من المجتمعات المحلية أن هذا يعد أمًرا شائًعا.
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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.

ال يزال السياق اإلنساني في األرض الفلسطينية المحتلة يؤثر على الرجال والنساء، والفتيان والفتيات، بشكل متباين. خالل الفترة المشمولة بالتقرير، األرض الفلسطينية المحتلة
ساهمت أزمة الطاقة المتفاقمة في غزة في زيادة ضعف النساء كما أدت إلى إنهاك إمكانيات التعايش لدى األسر. وقد أدت االنقطاعات المتكررة 
للكهرباء في زيادة تدهور القدرة على الحصول على الخدمات األساسية، بما في ذلك الحصول على الرعاية الصحية لألمهات واألطفال حديثي الوالدة. وفي المجتمعات المتضررة من 
النزاع، والتشرذم، والنزوح، ترتفع حاالت العنف من جانب الشريك الحميم، واالعتداءات الجنسية، والزواج المبكر، بينما ال يزال الوصول إلى خدمات التصدي للعنف القائم على النوع 
االجتماعي محدوًدا (بما في ذلك المساعدة القانونية والدعم النفسي واالجتماعي). وهناك مخاوف من أن أزمة الطاقة القائمة في غزة قد تسهم في زيادة مخاطر العنف القائم على النوع 
االجتماعي. وما زالت المرأة في األرض الفلسطينية المحتلة محرومة بشكل خاص من حصتها المحدودة من الحيازات الزراعية والفرص االقتصادية المحدودة المتاحة للمرأة لتوليد الدخل. 
ويحد هذا القيد من قدرة المرأة على المساهمة في األمن الغذائي لألسر، كما يزيد من ضعف النساء واألسر الالتي تعولها المرأة بسبب انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية. ويؤدي تقييد 
الوصول إلى التعليم وتعرض أطفال المدارس إلى العنف بشكل مستمر إلى زيادة خطر ارتفاع معدالت التسرب من المدارس، وال سيما بين الفتيات في المناطق النائية. وتشير الدالئل أيًضا 
إلى زيادة آليات التكيف السلبية بين المجتمعات التي تعاني من الضعف، بما في ذلك خطر الزواج المبكر للفتيات والحرمان من الحق في التعليم. إن 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، بما في ذلك ما يتعلق بدورهن في تأمين 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  مخيفة  بمستويات  ليبيا  في  الحماية  أزمة  تتسم 
النساء  عانت  لقد  والنساء.  األطفال  لحقوق  الجسيمة  واالنتهاكات  االجتماعي 
واألطفال بشكل خاص من جراء هذه األزمة، وكانوا ضحايا للعنف الجسدي 
واللفظي. وتظهر التقارير أن الجماعات التابعة لتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام 

(داعش) استخدموا النساء كدروع بشرية في مدينة سرت المحاصرة.

وكان من الواضح أن أوضاع النساء تدهورت إلى األسوأ إلى حد كبير نتيجة زيادة تدهور 
المرافق الصحية بما في ذلك الرعاية التوليدية ورعاية األطفال حديثي الوالدة. وقد دفع 
االفتقار إلى األمن، والنزوح، والحاجة إلى الحماية، اآلباء واألمهات إلى إخراج الفتيات من 
المدارس في أجزاء كثيرة من ليبيا، بل وحتى ترتيب زواجهن في سن مبكرة جًدا كملجأ 
األطفال  على  أيًضا  هام  أثر  إنسانية  أزمة  من  عنه  نجم  وما  المسلح  للنزاع  وكان  أخير. 

الضعفاء حيث تعرضوا للحرمان من الحصول على الخدمات االجتماعية األساسية.

ولم يعد اآلالف من األطفال، وال سيما الفتيات، يلتحقون بالمدارس في أنحاء مختلفة من 
البالد بسبب توقف المدارس عن العمل، أو تعرضها لألضرار بسبب النزاع المسلح، أو 

استخدامها كمالجئ للنازحين في الوقت الراهن.


