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سوریا  األرض الفلسطینیة المحتلة
 أدى استمرار حالة الضعف اإلنساني إلى تفاقم العنف القائم

 على النوع االجتماعي بكافة أشكالھ، بما في ذلك العنف
 المنزلي وزواج األطفال. وتتضمن بعض المخاوف الرئیسیة

 المتعلقة بالحمایة التي تواجھھا النساء والفتیات في األرض
 الفلسطینیة المحتلة الحرمان من الحقوق والحصول على

 الخدمات والمساعدات اإلنسانیة، واالعتداء الجنسي،
 والزواج القسري في المجتمعات المتضررة من النزاع

 والتشتت والنزوح، ونقص االستشارات القانونیة والمساعدة
 المتعلقة بحقوق اإلقامة (خاصًة في شرق القدس)، ولم شمل
.األسرة، والمیراث، وحقوق الملكیة، والحقوق االجتماعیة

 توصلت دراسة حدیثة أجریت في مارس/آذار 2018 على
 خمسة مجتمعات محلیة في وادي األردن أن %46 من

 األشخاص الذین شملھم االستطالع یعتقدون أن العنف ضد
 النساء من جانب أزواجھن یعد ممارسة مشروعة، وأشار

 %87 منھم إلى أنھ ال ینبغي للنساء اإلبالغ عن العنف
 المنزلي. وفي غزة، یوضح تقریر حدیث أن المحرك

 األساسي للعنف القائم على النوع االجتماعي یتمثل في
 اإلفقار وغیاب الفرص االقتصادیة للعائلین وأسرھم. ویرتبط

 الفقر أیًضا بالمسألة الحرجة المتمثلة في المنازل المزدحمة
 باألسر، حیث تشیر الناجیات في الكثیر من األحیان إلى أن
 العیش في منزل العائلة الممتدة ألزواجھن یؤدي إلى مفاقمة

االعتداءات.  
 وتعتبر معدالت التسرب من المدرسة أعلى بالنسبة للبنین

 أكثر من البنات في الضفة الغربیة، ولكنھا ال تختلف كثیًرا
 بین البنین والبنات في غزة، حیث تعد معدالت التسرب عالیة
 في المجمل. إن الفتیات الالتي تسربن من التعلیم ھم من بین

 أكثر الفئات ضعًفا، حیث إنھن غالًبا ما یلزمن منازلھن،
 ویعتبرن أكثر عزلة اجتماعًیّا، وینلن عادًة درجة أقل من

الصحة النفسیة واالجتماعیة. 

 إستمرت أوجھ الضعف الشاملة في التغلغل،
 وأثرت على األطفال بشكل غیر متناسب. وظل

 تجنید األطفال یمثل مبعًثا للقلق بشكل خاص،
 وكذلك الھجمات على المرافق التعلیمیة،

 واألطفال و/أو المدرسین. وكان العنف ضد
 األطفال متفشًیّا، بما في ذلك المناطق التي

 انخفضت فیھا األعمال العدائیة، وساھم ذلك في
زیادة تدھور آلیات التأقلم. 

 ال تزال مخاطر المتفجرات تشكل تھدیًدا كبیًرا
 للمدنیین العائدین إلى مدینة الرقة. وبالرغم من

 انخفاض أعداد الضحایا في األشھر األخیرة من
 عام 2018، إال أن عدد الضحایا من األطفال،

 خاصًة الفتیان، قد ازداد نتیجة للزیادة الكبیرة في
 أعداد األسر العائدة ولعب األطفال في المناطق

الخطرة.
 وتواصل النساء والفتیات مواجھة المخاطر

 بسبب جنسھن وحالتھن، ویتضمن ذلك اآللیات
 الضارة التي یلجئن إلیھا للبقاء على قید الحیاة

 مثل الزواج المبكر، ووقوعھن في دائرة اإلتجار
 بالبشر، واإلیذاء واالستغالل الجنسي. كما استمر

 العنف القائم على النوع االجتماعي في التأثیر
 سلًبا على حیاة النساء والفتیات في سوریا، داخل

 وخارج المنزل، مما أدى إلى تقویض وضع
المرأة في المجتمع السوري.

العراق
 من بین األشخاص الذین یحتاجون إلى المساعدات
 اإلنسانیة البالغ عددھم 8.7 ملیون شخص في عام

 2018، یوجد 4.3 ملیون امرأة و4.1 ملیون طفل، أي
 أن حوالي نصف العدد اإلجمالي للمحتاجین ھم من

 األطفال. وتمثل قضایا الحمایة أحد دواعي القلق الرئیسیة
 وتتطلب اھتماًما خاًصا. ویحتاج مئات اآلالف من

 األشخاص الذي تعرضوا للوحشیة من جراء العنف، بما
 في ذلك النساء واألطفال، إلى الدعم والخدمات

 المتخصصة، وال یعد الكثیر منھا متاًحا سوى بشكل
 جزئي. ومما یستدعي القلق أیًضا مالحظة أن الشركاء

 اإلنسانیین یواصلون تسجیل الحوادث المتعلقة بالحمایة في
 المخیمات، بما في ذلك التحرش الجنسي بالنساء والفتیات،

 وحوادث إطالق النار، والقیود المفروضة على حریة
التنقل. 

 ویعد األطفال والشباب ھم األكثر تأثًرا باألزمة. فما یقرب
 من %50 من األطفال في مخیمات النازحین لیست لدیھم
 وسیلة للحصول على تعلیم جید، بینما یذھب 3.2 ملیون
 طفل إلى المدارس بصورة غیر منتظمة أو ال یحصلون

 على التعلیم على اإلطالق. وتحقیًقا لھذه الغایة، یعمل
 الشركاء اإلنسانیون عن كثب مع الحكومة والجھات

 الفاعلة في مجال التنمیة لزیادة إمكانیة حصول أكثر من
 1.7 ملیون طفل وشاب على تعلیم شامل وجید. وینصب

 التركیز بشكل خاص على حمایة األطفال غیر المصحوبین
 والمنفصلین عن ذویھم، واألطفال المرتبطین بالجماعات
 المسلحة، واألطفال المحتجزین. كما تبذل جھود خاصة
 لتوسیع نطاق الدعم النفسي واالجتماعي وتسھیل تحدید
 الحاالت واإلحاالت في أماكن التعلم، وتعزیز مھارات

 ومعارف التوظیف، وحمایة المراھقین واألطفال األصغر
 سًنا من االستغالل الجنسي، أو من التجنید في الجماعات

المسلحة، أو اإلجبار على الزواج أو عمالة األطفال. 

الیمن
 تستھدف خطة االستجابة اإلنسانیة إمداد 13.1 ملیون
 شخص بالمساعدات اإلنسانیة، من بینھم 3.2 ملیون

 امرأة و6.6 ملیون طفل وطفلة، أي أكثر من النصف.
 كما تمثل النساء واألطفال ما یقدر بنحو %76 من

النازحین والعائدین.
 استمر تصاعد النزاع والتحرك القسري للسكان في خلق

 المزید من المخاطر وحاالت العنف الجنسي أو القائم على
 النوع االجتماعي، بما في ذلك االستغالل واالعتداء

 الجنسي. وحین تواجھ األسر فقدان أفرادھا الذكور أو
 فقدان سبل عیشھم التقلیدیة، فإنھم یلجؤون إلى آلیات

 التكیف السلبیة بما في ذلك زواج األطفال (ما یقرب من
 %66 من الفتیات الیمنیات تزوجن دون سن الثامنة عشر
 في عام 2017). وعالوة على ذلك، فإن نحو %21 من

 أسر النازحین والمجتمعات المضیفة تعیلھا اإلناث دون
سن الثامنة عشر.

 ویعد األطفال من أكثر الفئات ضعًفا ویتضررون من
 النزاع بشكل غیر متناسب. واستمر األطفال في الیمن في

 مواجھة العدید من القضایا المتعلقة بالحمایة؛ مثل
 االنتھاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان، والتجنید في

 الجماعات المسلحة والقوات المسلحة، وزواج األطفال.
 كان ھناك نحو 2 ملیون طفل متسربین من التعلیم، وكان
 ما یقدر بنحو 1.8 ملیون طفل یعانون من سوء التغذیة،

 بما في ذلك ما یقرب من 400.000 طفل یعانون من
 سوء التغذیة الحاد الشدید. عالوة على ذلك، یموت طفل

 واحد كل عشر دقائق في الیمن بسبب أمراض یمكن
 الوقایة منھا مثل اإلسھال وسوء التغذیة وأمراض الجھاز

التنفسي.

 لیبیا
 تنتشر انتھاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان

 والقانون اإلنساني الدولي، بما في ذلك
 انتھاكات حقوق األطفال والنساء، وذلك

 یتضمن على سبیل المثال ال الحصر مختلف
 أشكال العنف القائم على النوع االجتماعي،
 والقتل غیر القانوني، واالحتجاز التعسفي،
 واالختفاء القسري، والتعذیب، وغیرھا من

 ضروب سوء المعاملة. كما تعد االضطرابات
 النفسیة واستغالل الجماعات اإلجرامیة أیًضا

 من األمور الشائعة. ومن بین إجمالي عدد
 المحتاجین للمساعدات اإلنسانیة العاجلة

 والحمایة البالغ 1.1 ملیون شخص والذي
 حددتھ النظرة العامة على االحتیاجات
اإلنسانیة، یوجد 378.000 طفل و

 307.000 امرأة في سن اإلنجاب (49-15
عاًما).

 وقام الفریق القُطري للعمل اإلنساني في لیبیا
 ببذل جھود كبیرة لضمان مراعاة احتیاجات

 النساء والفتیات من خالل االستجابة اإلنسانیة،
 وقیام القطاعات بتلبیتھا بفعالیة وفي الوقت

 المناسب، وكذلك تناولھا في منتدیات التنسیق
بین القطاعات، ومبادرات الدعوة.  

 ویعاني قطاع الحمایة من نقص مزمن في
 التمویل. وال یزال تعزیز احترام القانون
 اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق
 اإلنسان یمثل أولویة رئیسیة، مما یتطلب

 مجموعة واسعة من تدخالت الحمایة لصالح
.جمیع الفئات الضعیفة.
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