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حتى في ظل الظروف العادية، تعتبر قضايا الصحة اإلنجابية هي السبب الرئيسي للوفاة والمرض بين النساء 
في سن اإلنجاب.  إال إنه عند اندالع أزمة ما، غالًبا ما تصبح القاِبالت الماهرات والرعاية الطارئة للوالدة غير متوفرة، 

مما يؤدي إلى زيادة ضعف النساء الحوامل. عالوًة على ذلك، أثناء النزاعات والكوارث الطبيعية وغيرها من حاالت 
الطوارئ، قد تفتقر خطط االستجابة اإلنسانية إلى الخدمات الكافية لتلبية االحتياجات الهائلة لخدمات الصحة الجنسية 

واإلنجابية الخاصة بأى فئة من السكان المتضررين.

إضافًة إلى ذلك، تواجه النساء تهديدات أخرى، فغياب الخدمات الصحية وغيرها من العوامل قد ُيزيد من مخاطر 
اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وغيره من األمراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي. وغالًبا ما يؤدي 

انهيار أنظمة الحماية إلى ارتفاع معدالت العنف القائم على النوع. عالوًة على ذلك، فإن عبء الرعاية الذي تضطلع 
به المرأة تجاه األطفال وغيرهم قد يجعل من الصعب عليها ايالء االهتمام والرعاية لنفسها على النحو الواجب، فقد 

ُتهمل المرأة احتياجاتها الخاصة مقابل رعايتها ألسرتها وجيرانها. 

وفي حاالت األزمات، ُيرجح أن تكون امرأة واحدة حاماًل من بين كل خمس نساء في سن اإلنجاب.  فبدون الوصول 
إلى خدمات الصحة اإلنجابية، تواجه هؤالء النساء زيادة خطر حدوث مضاعفات تهدد حياتهن. كما تفتقر الكثير من 
النساء فرص الحصول على خدمات تنظيم األسرة في حاالت الطوارئ، وهو ما قد يعرضهن لحاالت الحمل غير 

المرغوب فيه في ظل ظروف محفوفة بالمخاطر. أيضًا ال تظهر تقريًبا احتياجات النظافة الصحية للنساء والفتيات على 
قائمة االحتياجات ذات األولوية خالل األزمات اإلنسانية، على الرغم من أن دورات الحيض والحفاظ على نظافتهن  

الشخصية هي أمور دائمة ومستمرة. 
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صندوق األمم المتحدة للسكان في حاالت الطوارئ
رعاية قبل الوالدة وبعدها والوالدة اآلمنة:

تتضمــن اســتجابة صنــدوق األمم المتحدة لحــاالت الطوارئ 
توفير لوازم الرعاية الســابقة الوالدة، ومســتلزمات الوالدة 
النظيفــة للمســاعدة فــي منــع العــدوى بين النســاء اللواتي 
ال يســتطعن الوصــول إلــى مرفــق طبــي أثنــاء الــوالدة، 
والمعــدات واألدويــة لحــاالت الــوالدة الســريرية، ولــوازم 
رعايــة التوليــد فــي الحــاالت الطارئــة، وكذلــك تقديــم الدعــم 
الــالزم لمعالجــة مضاعفــات مــا بعــد الــوالدة التــي يمكــن أن 
تحــدث لــكل مــن األمهــات واألطفــال حديثــي الــوالدة. كمــا 
ُيقــدم صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان أيًضــا التدريــب 

علــى أرض الواقــع للعامليــن فــى مجال الصحــة والقاِبالت.

ُمصممــة  االســتجابات  تلــك  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 
غــرف  إقامــة  يتــم  قــد  حيــث  أزمــة،  كل  ظــروف  حســب 
مؤقتــة مخصصــة للــوالدة فــي المبانــي الُمدمــرة، وقــد 
دراجــات  وتوفيــر  متنقلــة،  صحيــة  عيــادات  إرســال  يتــم 
يجــري  أنــه  غيــر  األحيــان،  بعــض  فــي  للقابــالت  ناريــة 
تنظيــم خدمــات أكثــر شــمواًل عندمــا تــزداد  األزمــة ســوءًا.

تنظيم األسرة:
كثيــر مــن األزواج يرغبــون فــي تجنــب الحمــل واإلنجــاب فــي 
حــاالت األزمــات، ولكنهــم يفتقــرون إلــى الوســائل الالزمــة 
للقيــام بذلــك. إن غيــاب وســائل تنظيــم األســرة الطوعــي 
فــي حــاالت الطــوارئ يعنــي ارتفــاع مخاطــر الحمــل غيــر 
المرغــوب فيــه، وزيــادة المخاطــر الصحيــة للنســاء الحوامــل، 
والعواقــب الصحيــة المحتملــة لهــؤالء الذيــن يلجــأون إلــى 
عمليــات اإلجهــاض غيــر المأمونــة، لــذا فــإن اســتعادة فــرص 
الحصــول علــى وســائل منــع الحمــل اآلمنــة والفعالــة تحمي 
حياة ورفاهية النساء وُتمكن األزواج المتضررين من األزمة 

مــن  إدارة مــوارد األســرة الشــحيحة علــى نحــو أكثــر فعاليــة.
يقوم صندوق األمم المتحدة للســكان بإرســال مســتلزمات 
تنظيــم األســرة  للرجــال والنســاء إلــى المناطــق المتضــررة 
فــي الســاعات األولــى مــن حالــة الطــوارئ. وعندمــا يســتقر 
االحتياجــات  لتحديــد  ســريعة  تقييمــات  ُتجــرى  الوضــع، 
والتفضيــالت المحليــة، كمــا ُتدعــم الجهــود الراميــة إلــى 
إتاحــة مجموعــة واســعة مــن وســائل منــع الحمــل الحديثــة.

النظافة الصحية:
ــا مــا يتــم تجاهــل احتياجــات النظافــة الصحيــة الخاصــة   غالًب
يقــوم  لــذا   الطــوارئ.  حــاالت  فــي  والفتيــات  للنســاء 
صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان بتوزيــع )حقائــب الكرامــة( 
فــي المجتمعــات التــي تتعــرض للكــوارث والمتضــررة مــن 
النزاعــات لمســاعدة النســاء والفتيــات فــى الحفــاظ علــى 
صحتهــن وكرامتهــن. تحتــوي هــذه الحقائــب علــى الفــوط 
عــن  الداخليــة، فضــاًل  والمالبــس  والصابــون،  الصحيــة، 

غيرهــا مــن اللــوازم التــي تتطلبهــا الظــروف أو الســياقات 
الثقافيــة. فعلــى ســبيل المثــال، يتــم توزيــع أغطيــة للشــعر 
فــي بعــض المجتمعــات، في حين يتــم توفير قمصان )تي 
شــيرتات( فــي البعــض اآلخــر. وفــي األماكــن التــي تخشــى 
النســاء والفتيــات مــن تعرضهــن لالعتــداء، علــى ســبيل 
المثــال أثنــاء الذهــاب ليــاًل إلــى دورات الميــاه، يتــم إضافــة 
المصابيــح الصغيــرة المــزودة بالبطاريات في تلك الحقائب. 
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التصدي للعنف القائم على  النوع
للعنــف  للســكان  المتحــدة  األمــم  صنــدوق  يتصــدى 
القائــم علــى  النــوع فــي األوضــاع اإلنســانية بواســطة 
بينهــا  مــن  الخدمــات،  مــن  ومتنوعــة  واســعة  مجموعــة 
تقديــم المشــورة، وتوفيــر العــالج الــالزم بعــد التعــرض 
والمســاعدة  القانونــي  والدعــم  االغتصــاب،  لحــاالت 
برامــج  خــالل  مــن  الدعــم  وتقديــم  العيــش،  فــي ســبل 
متعلقــة بالصحــة الجنســية واإلنجابيــة. إضافــًة إلــى ذلــك، 
تدخالتــه  فــي  للســكان  المتحــدة  األمــم  يدمــج صنــدوق 
اإلنســانية آليــات لمنــع العنــف وذلــك مــن خــالل التواصــل 
وإرســال  للخطــر،  المعرضيــن  والشــباب  المراهقيــن  مــع 
بيــن  المســاواة  حــول  والفتيــان  الرجــال  إلــى  رســائل 
الجنســين، والعمــل بشــكل وثيــق مــع الشــبكات القائمــة 
علــى اإليمــان والقــادة الثقافييــن لتعزيــز أنظمــة الدعــم.

ــذ عــام 2005، قــام صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان  ومن
فــي  للطفولــة  المتحــدة  األمــم  منظمــة  مــع  بالتشــارك 

قيــادة فريــق عمــل مجموعــة الحمايــة الشــاملة  المعنــى 
الفريــق المســؤول  النــوع  وهــو  القائــم علــى   بالعنــف 
عــن اإلشــراف علــى اســتجابة المجتمــع اإلنســاني للعنــف 
المتحــدة  األمــم  صنــدوق  ويعمــل  النــوع.  علــى  القائــم 
اإلحالــة  ونظــم  والمعلومــات  الخدمــات  لتقويــة  أيًضــا 
للناجيــن، ويســاعد علــى تطويــر قــدرات الشــركاء لتصميــم 
وإدارتهــا  النــوع  علــى   القائــم  للعنــف  التصــدي  برامــج 
وتقييمهــا علــى نحــو فّعــال. علــى ســبيل المثــال، يضــع 
إدارة  لتحســين  ُنظــم  للســكان  المتحــدة  األمــم  صنــدوق 
مــن  النــوع  علــى   القائــم  بالعنــف  المتعلقــة  البيانــات 
القائــم  بالعنــف  الخاصــة  المعلومــات  إدارة  نظــام  خــالل 
علــى  النــوع، كمــا يدعــم مبــادرة مشــروع اللجنــة الدائمــة 
الجتماعــي،  النــوع  حــول  القــدرات  لبنــاء  الــوكاالت  بيــن 
مجــال  فــي  المستشــارين  إرســال  علــى  يعمــل  والــذي 
النــوع االجتماعــي لحــاالت الطــوارئ علــى وجــه الســرعة.

الشباب
يمثــل الشــباب غالًبــا نســبة كبيــرة مــن المتضرريــن مــن 
تحــت  الســكان  ثلثــي  البلــدان،  بعــض  ففــي  األزمــات. 
ســن 25، ونصــف األطفــال فــي العالــم خــارج المــدارس 
يعيشــون فــي بلــدان النزاعــات أو تلــك التــي تمــر بفتــرة 
مــا بعــد النــزاع. الشــباب النازحــون معرضــون بشــكل خــاص 
البشــرية، ويحتاجــون  المناعــة  نقــص  بفيــروس  لإلصابــة 
إلــى المعلومــات والخدمــات علــى وجــه الســرعة لحمايــة 

فيــه. المرغــوب  غيــر  والحمــل  المــرض  مــن  أنفســهم 
كبيــرة  أولويــة  للســكان  المتحــدة  يولــي صنــدوق األمــم 
بشــكل  انتقالهــم  ودعــم  الشــباب  رفاهيــة  لحمايــة 
المتحــدة  األمــم  صنــدوق  يقــوم  البلــوغ.  لمرحلــة  ناجــح 
واهتمامــات  احتياجــات  وتلبيــة  الشــباب  وعــي  برفــع 
مســتعيًنا  النــزاع،  أو  الحــرب  مــن  المتضرريــن  الشــباب 
وتشــاركية. مبتكــرة  بأســاليب  األحيــان  مــن  كثيــر  فــي 

جمع البيانات
ــدوٍر جوهــري  ــدوق األمــم المتحــدة للســكان ب ــع صن يضطل
فــي عمليــة جمــع البيانــات أثنــاء حــاالت الطــوارئ. وتســاعد 
هــذه التقييمــات فــي توجيه االســتجابة لألزمات، كما تعمل 
علــى تمكيــن المنظمــات اإلنســانية والســكان المتضرريــن 
مــن الوصــول إلــى فهــم أفضــل لكيفيــة تطــور االحتياجــات 
فــي ظــل تلــك الظــروف ســريعة التغيــر. وتجــدر اإلشــارة 
فــي  فريــد  للســكان  المتحــدة  األمــم  صنــدوق  أن  إلــى 

طبيعتــه ومالئــم تماًمــا للقيــام بهــذا الــدور، حيــث يتعــاون 
مــع   المنظمــات اإلحصائيــة الوطنيــة فــي البلــدان الناميــة 
جمــع  عمليــات  ُييســر  ممــا  الدخــل،  متوســطة  والبلــدان 
وتحليل ونشــر واســتخدام البيانات والمعلومات الموثوقة. 
كمــا يتمتــع صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان بخبــرة كبيــرة 
علــى مســتوى البلــدان وأيضــًا علــى المســتوى األقليمــى 
والتنميــة.  الســكان  بقضايــا  يتعلــق  فيمــا  والعالمــى 
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صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان هــو منظمــة تابعــة لألمــم المتحــدة تقــود جهــود االســتجابة الحتياجــات النســاء 
والفتيــات فــي ســن اإلنجــاب، ســواء كان ذلــك مــن خــالل توفيــر الخدمــات المباشــرة مثــل الرعايــة الصحيــة لــألم 
أو توفيــر فــرص الوصــول إلــى المعلومــات المتعلقــة بتنظيــم األســرة واألســاليب المختلفــة لذلــك، ومــن خــالل 
رصــد الحــاالت التــي تكــون فيهــا النســاء والفتيــات هدًفــا للعنــف القائــم علــى  النــوع وتعقبهــا واالســتجابة لهــا. 

ويعمــل صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان بشــكل وثيــق مــع الحكومــات ومنظمــات األمــم المتحــدة األخــرى 
االســتجابة  جهــود  ضمــن  اإلنجابيــة  الصحــة  إدراج  لضمــان  الشــركاء  مــن  وغيرهــا  المجتمعيــة  والمنظمــات 
النظافــة  ومســتلزمات  والمهــارات  التوليــد  ولــوازم  الطبيــة  اإلمــدادات  يقــدم  كمــا  الطــوارئ،  لحــاالت 
الرعايــة  مجــال  فــي  للعامليــن  والتدريــب  األســرة،  بتنظيــم  المتعلقــة  واإلمــدادات  والمعلومــات  الصحيــة 
الصحيــة فضــاًل عــن أنــواع أخــرى مــن الدعــم التــي ُيقدمهــا إلــى الفئــات الســكانية الضعيفــة، وذلــك لضمــان 
ســواء.  حــد  علــى  اإلعمــار  إعــادة  مرحلــة  وفــي  الطــوارئ  حــاالت  أثنــاء  والشــباب  النســاء  احتياجــات  توفيــر 
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ســــوريــــــا
تشــهد ســوريا أكبــر أزمــة إنســانية لالجئيــن والنازحيــن فــي 
العالــم اليــوم، ومــع مــرور عامــه الســادس، يتســبب النــزاع 
داخــل ســوريا،  نحــو ســبعة مالييــن شــخص  نــزوح  فــي 
واقتالعهــم مــن مجتمعاتهــم المحليــة وارســالهم بعيــًدا عــن 
منازلهــم، كمــا أجبــر أكثــر مــن خمســة مالييــن آخريــن علــى 
الفــرار مــن البــالد كلهــا ليعيشــوا كالجئيــن فــي البلــدان 
المجــاورة أو األبعــد منهــا. أكثــر مــن 13 مليون شــخص داخل 
الحرجــة مــن  المســاعدات اإلنســانية  إلــى  بحاجــة  ســوريا 
أجــل البقــاء علــى قيــد الحيــاة، ومئــات اآلالف مــن النســاء 
ــة األم، بمــا  ــى خدمــات رعاي ــة إل الســوريات حوامــل وبحاج
فــي ذلــك الالجئــات وأولئــك الالتــي ال تزلــن فــي ســوريا. 

يدعــم صنــدوق األمــم المتحــدة المنشــآت الطبيــة فــي 
لمســاعدتهم  وتركيــا  والعــراق  ولبنــان  واألردن  ســوريا 
ــات والنســاء فــي مجــال  علــى االســتجابة الحتياجــات الفتي
الصحــة اإلنجابيــة وصحــة األم، حيــث يقــوم بنشــر أفــراد 
مســتلزمات  وتوزيــع  والمتخصصيــن  الطبيــة  الخدمــات 
ومعــدات الصحــة اإلنجابيــة لمســاعدة المجتمعــات المحليــة 

المتضــررة، كمــا يدعــم خدمــات الرعايــة الطارئــة للــوالدة 
ذلــك،  إلــى  إضافــًة  واالجتماعيــة.  النفســية  والبرامــج 
ــدوق  ــن، يصــل صن ــق مــع شــركائه الفاعلي وبالتعــاون الوثي
األمــم المتحــدة للســكان إلــى الشــباب والشــابات في ســن 
اإلنجــاب، وذلــك لرفــع وعيهــم وتوفيــر الخدمــات والمهــارات 
فيهــا  يحصــل  التــي  الخاصــة  المراكــز  يدعــم  كمــا  لهــم، 
الشــباب والشــابات علــى الرعايــة النفســية والمهــارات، 
وغيرهــا مــن المراكــز التــي تتلقــى فيها النســاء الناجيات من 
العنــف القائــم علــى النــوع المســاعدة الطبيــة والنفســية.

فــي  عملياتــه  للســكان  المتحــدة  األمــم  صنــدوق  ُيديــر 
قــادًرا  يكــون  كــى  مختلفــة  مواقــع  عــدة  مــن  ســوريا 
البــالد:  أنحــاء  جميــع  فــي  لالحتياجــات  االســتجابة  علــى 
ســوريا”  “أزمــة  ومركــز  ســوريا،  فــي  القطــري  المكتــب 
فــي  للحــدود  العابــرة  للعمليــات  )األردن(  عمــان  فــي 
جنــوب ســوريا ومركــز “أزمــة ســوريا” فــي غــازي عنتــاب 
فــي شــمال ســوريا. للحــدود  العابــرة  للعمليــات  )تركيــا( 

“تتزوج الفتيات في سوريا في بعض األحيان 
في سن صغيرة جدًا، لكننا نرى األمر يتكرر 

بشكل أكبر كثيرًا اآلن.  حصلت على الشهادة 
الثانوية ثم تزوجت، لكن بعد الزواج واصلت 
أنا وزوجي دراستنا. انتظرت إلى أن بلغت 

20 عامًا  حتى أبدأ فى إنجاب  أطفال.” 
تقول  ازدهار التى فرت من منزلها في 

سوريا مع زوجها وأطفالها الخمس. ازدهار 
وابنتها صبا، 16 سنة، تعمالن من ضمن 

مجموعة من الناشطين  المناهضين للزواج 
المبكر حيث يتواصلون مع الشابات والشباب 

ومع األمهات واآلباء وهم جزء من البرامج 
المشتركة بين صندوق األمم المتحدة للسكان 

ومعهد العناية بصحة األسرة في األردن 
والتي تعمل مع الالجئين من سوريا في 

مخيم الزعتري

13,500,000
شخص في حاجة إلى المساعدة
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“لدي أربع بنات وليس لدي فكرة عما يخبئه المستقبل لهن، نحن نعيش في 
هذا البيت من الطين، وأقضي أيامي في مساعدة زوجي ووالدته ألنهما 
من ذوي اإلحتياجات الخاصة.” تقول فاتن التي تبدو صغيرة جًدا في السن 
لتتحمل هذا العبء.  فمثلها مثل مئات  النساء في تل األرقم، وهي قرية 
على الحدود الشمالية الشرقية لسوريا في محافظة الحسكة، تزوجت فاتن 

وهي في سن صغيرة جًدا ولم تحصل أبًدا على المعلومات أو الخدمات 
المتعلقة بالصحة اإلنجابية. ثم تضيف فاتن قائلة : “فجأة وجدت طبيب 

وممرضة أمام باب منزلي، ساعداني في والدة طفلي الخامس وشرحا لي 
ما يجب أن أقوم به لرعاية صحتي بشكل أفضل.” وأخذت ُتشير إلى األدوية 

والفيتامينات وقالت أنها حصلت عليها من العيادة الطبية المتنقلة التي 
يدعمها صندوق األمم المتحدة للسكان والتي ذهبت مؤخًرا إلى قريتها.

“ليس لديك فكرة عما تعرضت له، كانت حياتي كابوًسا ولكن أسوأ ما في 
األمر هو أنني اعتقدت أن هذا أمًرا طبيعًيا. أعتقدت أن كل األزواج يصرخون 

باستمرار، اعتقدت أن جميع الزوجات يتعرضن للضرب بشكل عادي. فقط 
عندما لم يعد جسدي قادًرا على تحمل العنف قررت أن أزور هذا المكان،” 
تقول أم عبد الله في اشارة إلى عيادة في ريف دمشق يدعمها صندوق 

األمم المتحدة للسكان. ثم اضافت قائلة: “ُهنا بعد أن جلست لساعات أتحدث 
إلى زهراء ]متخصصة في الدعم النفسي واالجتماعي في العيادة[ أدركت أن 
هذا كله ليس سلوًكا طبيعًيا للرجال. أستطيع اآلن أن أشعر بأنني إنسانة مرة 

أخرى. كل ما أحتجت إليه هو شخص يساعدنى في استعادة حياتي.”

13,500,000
شخص في حاجة إلى المساعدة

5,010,000
من المراهقين والشباب 

بين )10 - 24 سنة(

6,500,000
من النازحين داخليًا

5,000,000
من الالجئين

4,175,000
امرأة في سن اإلنجاب
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اليمن
فــي مــارس 2015، اندلعــت أزمــة سياســية طويلة بيــن قوات 
ــات المتمــردة وتحــول  ــة وحلفائهــم، والجماع الحكومــة اليمني
األمــر إلــى نــزاع وطنــي أدى إلــى أزمــة إنســانية حــادة. وفــي 
ــر عــام 2015، دمــر إعصاريــن شــديدا القــوة المناطــق  نوفمب
الســاحلية فــي البــالد ممــا أضــاف إلــى معانــاة هــذا الشــعب.

بداية من مارس عام 2016، أصبح 21.2 مليون شخص - أو 80 
في المائة من السكان-  في حاجة إلى المساعدات اإلنسانية، 
من بينهم 3.4 مليون من النساء والفتيات في سن اإلنجاب، 
أي مــا ُيقــدر بحوالــي 400,800 مــن بينهــن نســاء حوامــل.

يعمــل صنــدوق األمــم المتحــد للســكان مــع شــركائه لتوفيــر 
الخدمــات الصحيــة والمعــدات واألدويــة للنســاء والفتيــات 
اإلنجابيــة  الصحــة  مســتلزمات  حقائــب  وتوزيــع  اليمنيــات، 
التــي تحتــوي علــى اإلمــدادات الطبيــة علــى منشــآت الرعايــة 
الصحيــة، فضــاًل عــن توزيــع مســتلزمات النظافــة الصحيــة 
لالســتخدام الشــخصي مباشــرًة إلــى النســاء. كمــا يدعــم 
صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان الخدمــات الالزمــة لمنــع 
الــذي  النــوع، وهــو األمــر  ومواجهــة العنــف القائــم علــى 
ينتشــر بشــكل كبيــر فــي ظــل حالــة عــدم االســتقرار. وتشــمل 
ــم  ــاالت االغتصــاب والدع ــة لح هــذه الخدمــات اإلدارة العالجي
النفســي وتوفيــر أماكــن آمنــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، يعمــل 
صنــدوق األمــم المتحــدة لضمــان وصــول اإلمــدادات الصحيــة 

التــي تصــل فــي الموانــئ إلــى وجهتهــا النهائيــة فــي البالد.

وبمــا أن النســاء ال تتوقــف عــن الحمــل أو الــوالدة فــي أوقــات 
األزمــات، يعمــل صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان على تلبية 
االحتياجات الصحية الخاصة بالنساء حتى في حاالت الطوارئ. 
ومــع تصاعــد النزاعــات فــي اليمــن، يواصــل صنــدوق األمــم 
المتحدة للسكان إدارة عياداته المتنقلة في المحافظات التي 
تســتضيف عــدًدا كبيــًرا مــن النازحيــن داخلًيــا. وقــد وفــرت هــذه 
العيــادات الرعايــة الالزمــة قبــل الــوالدة وبعدهــا، والمســاعدة 
اإلنجابيــة  الصحــة  ومســتلزمات  اآلمنــة،  الــوالدة  علــى 
التــي اســتفادت بهــا مــا يزيــد عــن 453,000 امــرأة وفتــاة.
باإلضافــة إلــى ذلــك، قــام صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان 
بتوزيــع مــا يزيــد عــن 100,000 مــن حقائــب الكرامــة التــي 
تحتــوي علــى الفــوط الصحيــة، والصابــون، وغيرهــا مــن المواد 
لمســاعدة النســاء والفتيات للحفاظ على النظافة الشــخصية.
ــة  ــدوق األمــم المتحــدة للســكان معــدات رعاي كمــا يوفــر صن
الــوالدة ورعايــة األطفــال حديثــي الــوالدة إلــى أكثــر مــن 200 
منشــآة صحيــة فــي جميــع أنحــاء البــالد. هــذه المنشــآت 
ــم  ــف القائ ــن مــن العن ــي تســاعد الناجي ــط بالخدمــات الت ترتب
علــى النــوع. ومنــذ بدايــة هــذا العــام، طلــب أكثــر مــن 5000 
شــخص - وليــس فقــط النســاء والفتيــات ولكــن أيضــا الرجــال 
والفتيــان- المســاعدة وحصلــوا عليهــا، علــى ســبيل المثــال، 
القانونيــة. المشــورة  أو  واالجتماعــي  النفســي  الدعــم 

21,200,000
شخص فى حاجة إلى المساعدة

13,600,000
مليون شخص مستهدفون 

بالتدخالت المنقذة للحياة

68,000
امرأة في سن اإلنجاب تتعرض 
لخطر العنف الجنسي بما في 

ذلك االغتصاب

8,400,000
من الشباب

244,642
من الالجئين

400,000
امرأة حامل

90,848
حالة حمل يمكن أن تنتهي 
باإلجهاض غير اآلمن في 

األشهر اإلثني عشر المقبلة
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“ ُكنا آخر من فروا من منطقتنا. وكانت المنازل في 
الحي الذي أقطن به فارغة ولكنها ممتلئة بالخوف. كنت 
حامل في الشهر الثالث في ذلك الوقت، وبدأت أنزف 

بشدة، وعندما وصلت إلى إحدى العيادات المتنقلة التي 
ُيديرها صندوق األمم المتحدة للسكان، كنت قد فقدت 

الحمل. وقال األطباء أيًضا أن حالتي تحتاج إلى العالج 
وإال لن أكون قادرة على الحمل مرة أخرى. نزل علي الخبر 

كالصاعقة  وكنت أخشى أن يتخلى زوجي عني  فقد 
تزوجني ألنه يريد أطفال. واستسلمت لحالة من اإلكتئاب 
الشديد. أوصى األطباء أن أتلقى المشورة والمساعدة 

في مركز نسائي ُيديره اتحاد نساء اليمن، بدعم من 
صندوق األمم المتحدة للسكان. اآلن، وبعد مرور ستة 
أشهر، أشعر بأنني قد ُشفيت وأنا ممتنة للغاية. وأنا 
وزوجي ننتظر قدوم مولودنا.”  تقول وردة ،20 عاًما، 

التي اضطرت للهرب من مسقط رأسها في صعدة إلى 
محافظة عمران.
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العراق
يواجــه العــراق تحديــات إنســانية معقــدة، وينــزح مالييــن 
العراقيــون داخلًيــا بســبب القتــال بيــن القــوات الحكوميــة 
األوضــاع  زاد  وممــا  المســلحة.  المعارضــة  وجماعــات 
صعوبــة، قــدوم مئــات اآلالف مــن الالجئيــن الســوريين 
للعيــش فــي البــالد. وفــي هــذا الصــدد، يســاعد صنــدوق 
الصحــة  خدمــات  تقديــم  فــي  للســكان  المتحــدة  األمــم 
الجنســي  العنــف  علــى  والقضــاء  واإلنجابيــة،  الجنســية 
أنــواع  لكافــة  واالســتجابه  عنــه  الناتــج  النفســى  واألذى 
العنــف الجنســي بمــا فــي ذلــك العنــف القائــم علــى النــوع. 

ومــن ضمــن المســاعدت التــى يقدمهــا صنــدوق األمــم 
الجنســية  الصحــة  خدمــات  تقديــم  للســكان  المتحــدة 

واإلنجابيــة، وخدمــات رعايــة الــوالدة ذات الجــودة العاليــة 
للنســاء الحوامــل المتضــررات مــن األزمــة، وأيضــًا توزيــع 
مســتلزمات الصحــة اإلنجابيــة علــى المستشــقيات ومراكــز 
وبعدهــا،  الــوالدة  قبــل  رعايــة  لتقديــم  األســرة  تنظيــم 
كمــا يدعــم أيًضــا توزيــع لــوازم النظافــة الصحيــة للنســاء 
والفتيــات فــي ســن اإلنجــاب. باإلضافــة إلــى ذلــك، يعمــل 
لتوفيــر  الشــركاء  مــع  للســكان  المتحــدة  األمــم  صنــدوق 
ــاب  ــة األساســية للنســاء فــي ســن اإلنج الخدمــات الصحي
فــي العيــادات واألماكــن اآلمنة فــي المخيمات والمالجئ،  
ــة للنســاء  ــة النفســية واالجتماعي ــم الرعاي ــم تقدي كمــا يدع
النفســى. األذى  أو  العنــف  مــن  المتضــررات  والفتيــات 

10,000,000
شخص في حاجة إلى المساعدة

900,000
امرأة في سن اإلنجاب

499,000
من المراهقين والشباب بين )10 - 24 

سنة(

3,200,000
من النازحين داخليًا

3,400,000
سيدة وفتاة في سن اإلنجاب

244,642
من الالجئين

450,000
 شخص مستهدف بخدمات صندوق 
األمم المتحدة للسكان التي تشمل 

رعاية الصحة اإلنجابية و القضاء على 
العنف القائم على النوع واالستجابة له
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“منذ اليوم األول لوصولى فى مخيم دوميز، قامت 
الطبيبة النسائية بمتابعة حالتى حيث تقوم بقياس ضغط 

الدم ومستوى السكرى الخاص بى يوميًا خاصة بعد أن 
أصبحت حاماًل. فقد شعرت بإهتمام كامل من الممرضات 

والطبيبة الالتى ساعدتنى خالل عمليتى القيصرية.”  
فرت دينا، 29 سنة، وزوجها من منزلهما في ريف حلب 

عندما أحكمت الجماعات المسلحة سيطرتها حول منطقة 
الباب، وهما يعيشان اآلن في مخيم دوميز في العراق 

حيث وجدوا بارقة أمل وسط غيوم الحرب.
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فلسطين
لإلســتجابة إلــى األزمــة طويلــة األمــد واألزمــات اإلنســانية 
المتحــدة  األمــم  صنــدوق  جهــود  تركــز  فلســطين،  فــي 
للســكان علــى تدخــالت تســتهدف الفئــات الســكانية األكثــر 
ضعًفــا فــي قطــاع غــزة والمناطــق المحليــة فــي الضفــة 
النازحيــن  ذلــك  فــي  بمــا  الشــرقية،  والقــدس  الغربيــة 
وســكان المناطــق المحظــور الوصــول إليهــا. فــي جميــع 
ــات الصحــة  هــذه المناطــق، ُتعطــى األولويــة لتعزيــز خدم
إعــادة  طريــق  عــن  ذلــك  فــي  بمــا  واإلنجابيــة،  الجنســية 
تأهيــل البنيــة التحتيــة المتضــررة مثــل مستشــفيات الــوالدة 
ومراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة، ودعــم العيــادات المتنقلــة 
والتوعيــة المجتمعيــة لزيــادة فــرص الوصــول إلــى خدمــات 

الصحــة اإلنجابيــة المختلفــة، مثــل الرعايــة قبــل الــوالدة، 
وعمليــات الــوالدة، والرعايــة بعــد الــوالدة وتنظيــم األســرة. 
إضافــًة إلــى ذلــك يوفــر صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان 
الحمايــة للمــرأة المســتضعفة والفتيــات والناجيــات مــن 
ــف القائــم علــى  النــوع وذلــك بشــكل أساســي مــن  العن
خــالل تدريــب العامليــن فــي مجــال الصحــة علــى القضايــا 
الجنســي  العنــف  حــاالت  إلــى  باالســتجابة  المتعلقــة 
الصحــة  مجــال  فــي  تحديدهــا  تــم  التــي  واالحتياجــات 
الجنســية واإلنجابيــة، بمــا فــي ذلــك تزويد النســاء والفتيات 
بالتوجيــه والوعــي والخدمــات المباشــرة وتقديم المشــورة.
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“أخيرًا أصبح لى وألختي أصدقاء. اآلن 
يمكننا المشاركة في األنشطة على الرغم 

من اإلعاقة التى لدينا كما نشعر بحب 
الناس واحترامهم لنا.” تزور كل من  م. 

ت.،  20 سنة، وشقيقتها المركز الخاص 
بالنساء والفتيات التي يدعمها صندوق 

األمم المتحدة للسكان في مخيم جباليا في 
شمال غزة حيث تحصلن على الدعم النفسي 
واالجتماعي وتحضرن دورات التوعية وتنمين 

مهاراتهن عن طريق تعلم التطريز.
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السودان
ــه فــي الســودان فــي عــام 1973، يعمــل  ــذ بدايــة عمل من
المؤسســات  مــع  للســكان  المتحــدة  األمــم  صنــدوق 
الحكوميــة )مثــل وزارة الصحــة ووزارة الرعايــة االجتماعيــة 
ومســتوى  القطــري  المســتوى  علــى  أخــرى(  ووزارات 
غيــر  والمنظمــات  المدنــي  المجتمــع  ومــع  الواليــة، 
الحكوميــة والــوكاالت الشــقيقة التابعــة لألمــم المتحــدة 
ــة واالســتجابة لالحتياجــات اإلنســانية  ــذ برامــج التنمي لتنفي
ومتطلبــات التعافــي. وفــي حيــن أن الهــدف األســمى 
خــالل  مــن  الــوالدة  بعــد  الوفــاة  معــدالت  خفــض  هــو 
ــر فــرص أفضــل ومتســاوية للوصــول إلــى خدمــات  توفي
الصحــة اإلنجابيــة والمعلومــات األساســية، يدعــم صنــدوق 
علــى  ويعمــل  الشــباب  أيًضــا  للســكان  المتحــدة  األمــم 
تمكيــن المــرأة مــع التركيــز علــى الفئــات الضعيفــة، الســيما 
النازحيــن. ومجتمعــات  والفقيــرة  الريفيــة  المناطــق  فــي 

 
يســتهدف برنامــج االســتجابة اإلنســانية النازحيــن داخلًيــا 
والمجتمعــات الضعيفــة المضيفــة والالجئيــن والمهاجريــن 
غيــر الشــرعيين، مــع التركيــز علــى توفيــر الخدمــات المنقــذة 
تعزيــز  وعلــى  الشــديدة،  الطــوارئ  حــاالت  فــي  للحيــاة 
قــدرة األشــخاص علــى الصمــود فــي ظــل هــذه األزمــة 
التــي طــال أمدهــا. إن النــزاع المســلح الدائــر ومــا تــاله مــن 
نــزوح األشــخاص، باإلضافــة إلــى البيئــة شــديدة الصعوبــة 

وانعــدام األمــن علــى نطــاق واســع كل ذلــك أثــر بشــكل كبير 
علــى قــدرة صنــدوق األمــم المتحدة للســكان فــى الوصول 
إلــى بعــض المناطــق وخاصة المناطق المتضررة من النزاع.

للســكان  المتحــدة  األمــم  صنــدوق  أولويــات  وتشــمل 
إتاحــة خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة )بمــا فــي ذلــك 
نقــص  وفيــروس  األم،  األســرة وصحــة  تنظيــم  خدمــات 
الجنســين  التــي تســتجيب الحتياجــات  البشــرية(  المناعــة 
وتلبــي معاييــر حقــوق اإلنســان فيمــا يتعلــق بجــودة الرعايــة 
والمســاواة فــي فــرص الوصــول إليهــا. إن بيئــة العمــل 
صعبــة للغايــة وتمثــل تحدًيــا كبيــًرا، مــع وجــود مجموعــة 
مــن القيــود علــى حريــة الحركــة ، وانعــدام األمــن علــى 
نطــاق واســع، ومنــع الوصــول إلــى بعــض المناطــق تماًمــا.

وقــد أضافــت ظاهــرة إعصــار النينــو إلــى معانــاة مــا يقــرب 
مــن أربعــة مالييــن شــخص. وال تــزال المنظمــات اإلنســانية 
فــي الســودان تعمــل علــى إنقــاذ الحيــاة وتحديــد أولويــات 
التــي  والمســاعدة  الحمايــة  إلــى  األشــخاص  وصــول 
مــن شــأنها مســاعدتهم علــى البقــاء علــى قيــد الحيــاة، 
لذلــك يركــز صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان وشــركائه 
علــى توفيــر خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة وعلــى 
وضــع آليــات لمعالجــة ومنــع العنــف القائــم علــى النــوع.

5,800,000
شخص في حاجة إلى المساعدة

950,000
امرأة في سن اإلنجاب

1,798,000
من المراهقين والشباب في سن 

)10 - 24 سنة(

2,200,000
من النازحين داخليًا

695,000
نن الالجئين

3,100,000
من المتضررين من ظاهرة النينو

1,091,485
شخص مستهدف بخدمات صندوق 

األمم المتحدة للسكان التي تشمل 
رعاية الصحة اإلنجابية و القضاء على 

العنف القائم على النوع واالستجابة له
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الصومال
يبقــى الصومــال واحــدة مــن أكبــر وأعقــد حــاالت الطــوارئ 
اإلنســانية فــي العالــم. وبصــرف النظــر عــن عدم االســتقرار 
والنــزاع الداخلــي الجــاري منــذ عــام 1991، فقــد واجــه البلــد 
أيًضــا نوبــات الجفاف والفيضانــات واألعاصير الدائمة. وقد 
ــة عــدم االســتقرار السياســي بســبب  ــه الصومــال حال واج
الصــراع الداخلــي ألكثــر مــن عقديــن مــن الزمــن، ممــا نتــج 
عنــه هيــكاًل حكوميــًا هشــًا بشــكل عــام ونظامًا صحيــًا ضعيفًا 
ــا مــا  ــك، فغالًب ــى ذل علــى وجــه الخصــوص. وباإلضافــة إل
يواجــه البلــد الكــوارث الطبيعيــة مثــل الجفــاف والفيضانات. 
أدت كل هــذه العوامــل مجتمعــة إلــى مؤشــرات ضعيفــة 
فــي مجــال الصحــة اإلنجابيــة وصحــة األم واألطفــال حديثي 
الــوالدة، ال ســيما بيــن الفئــات الضعيفــة مــن الســكان.

أكثــر  أن  حيــث  بلــًدا شــاًبا  البلــد ديموغرافًيــا  هــذا  ُيعتبــر 
ــا. اســتغلت مجموعــة   مــن ثلثــي ســكانه دون ســن 25 عاًم
“الشــباب” وغيرهــا مــن المنظمــات األصوليــة واإلرهابيــة 
الشــباب وتمكنــت  بيــن  الســائدة  واليــأس  الســخط  حالــة 
ــة  ــد العديــد منهــم، إضافــة إلــى أن الشــباب كفئ مــن تجني
عمريــة هــم الفئــة األكثــر ترجيًحــا التــي تبحــث عــن ســبل 
ــدان المتقدمــة  ــوء فــي البل ــب اللج ــرة أو طل ــة للهج متنوع
والشــباب،  المراهقيــن  احتياجــات  تلبيــة  إن  كالهمــا.  أو 
وتســخير قدراتهــم وابقائهــم بمنــأى عــن األيديولوجيــات 
بــل  فحســب،  التنميــة  أولويــات  ليســت  األصوليــة 
الســالم. وبنــاء  الدولــة  إلقامــة  حتميــة  ضــرورات  هــي 

لديــه  الصومــال  المتحــدة،  األمــم  لتقديــرات  وفًقــا 
لحــاالت  معــدل  وأعلــى  للخصوبــة  معــدل  أعلــى  ثانــي 
الــوالدة  حديثــي  وفــاة  وحــاالت  الــوالدة  بعــد  الوفــاة 
فــي العالــم؛ حيــث تمــوت واحــدة مــن بيــن كل 22 امــرأة 
الحاجــة  علــى  يــدل  وهــذا  بالحمــل.  تتعلــق  ألســباب 
الملحــة إلــى تحســين صحــة األمهــات والصحــة اإلنجابيــة 
ومواليدهــن. الصوماليــات  األمهــات  حيــاة  وإنقــاذ 
 ،2015 لعــام  العالــم”  أمهــات  “وضــع  تقريــر  وحســب 
فيــه  ليكــون  العالــم  فــي  مــكان  أســوأ  الصومــال  يعتبــر 
العنــف  ثقافــة  فيــه  تترســخ  حيــث  امــرأة،  الشــخص 
وتنتشــر  المختلفــة،  أشــكاله  فــي  النــوع  علــى  القائــم 
فــي   98 بنســبة  البــالد  فــي  اإلنــاث  ختــان  ظاهــرة 
الشــاملة  الخدمــات  إلــى  الصومــال  يفتقــر  كمــا  المئــة. 
النــوع. وذات الجــودة للناجيــن مــن العنــف القائــم علــى 

انهــار النظــام اإلحصائــي الصومالي في أواخــر الثمانينات، 
ومنــذ ذلــك الحيــن، تعانى البالد من نقــص البيانات. وحتى 

وقــت قريــب، اســتندت معظــم التقديــرات الســكانية إلــي 
تعــداد عــام 1975. وقــد حاولــت بعــض الجهــود التــي ُبذلــت 
مؤخــًرا جمــع البيانــات لســد هــذه الفجــوة، ولعــل أكبــر عمليــة 
جمــع للبيانــات أجريــت حتــى اآلن هــي المســح التقديــري 
لعــدد الســكان فــي الصومــال فــي عــام  2014 والــذي 
قامــت بــه الســلطات الصوماليــة بدعــم مــن صنــدوق األمم 
المتحــدة للســكان وعــدد مــن الشــركاء والمانحيــن اآلخريــن.

ســاعدت االســتجابات اإلنســانية لصنــدوق األمــم المتحــدة 
حصــول  فــرص  تحســين  علــى  الصومــال  فــي  للســكان 
النســاء والفتيــات علــى خدمــات الصحــة اإلنجابيــة المنقــذة 
للحيــاة وتضمنــت اســتجابة شــاملة للناجيــن مــن حــاالت 
العنــف القائــم علــى النــوع، والتــي تســتند فــي المقــام 
الــوالدة  رعايــة  مســتوى  ورفــع  المحافظــة  علــى  األول 
األساســية، وعلــى دعــم عمليــة إحالــة الحــاالت المعقــدة 
ــوالدة، وذلــك مــن خــالل 40 دار لألمومــة  فــي الحمــل وال
صنــدوق  أنشــأها  الــوالدة  قبيــل  الحوامــل  الســتقبال 
المنفذيــن  الشــركاء  ويديرهــا  للســكان  المتحــدة  األمــم 
المتحــدة  األمــم  صنــدوق  عمــل  وقــد  الصومــال.  فــي 
للســكان علــى تحســين فــرص وصــول الناجيــن مــن حــاالت 
العنــف القائــم علــى  النــوع إلــى الدعــم الشــامل الصحــي 
وســط  جنــوب  فــي  مركــزا   12 خــالل  مــن  والنفســي 
ــا والمجتمعــات المضيفــة،  الصومــال يخــدم النازحيــن داخلًي
كمــا يوفــر صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان لــدور األمومــة 
ولمرافــق اإلحالــة مســتلزمات الصحــة اإلنجابيــة الطارئــة 
اللــوازم  علــى  تحتــوي  حقائــب  ذلــك  فــي  بمــا  والســلع 
ــد االغتصــاب. وقــد ســاهم  ــا بع ــاالت م ــة فــي ح الضروري
صنــدوق األمــم المتحــدة فــي الصومــال فــي بنــاء قــدرات 
العامليــن فــي مجــال الصحــة فــي البــالد مــن خــالل تدريــب 
الــوالدة  علــى  اإلنجابيــة  الصحــة  ومنســقي  القابــالت، 
اآلمنــة والخدمــات المختلفــة المتعلقــة بالصحــة الجنســية 
واإلنجابيــة واالســتجابة لحــاالت العنــف القائــم علــى  النــوع. 
إضافــًة إلــى ذلــك نفــذ صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان 
التــي  المناطــق  فــي  الصحــة  وزارة  مــع  مهــام مشــتركة 
يصعــب الوصــول إليهــا، فــي ســعيه للوصــول إلــى الفئات 
النازحيــن  مثــل  الســكان  مــن  والمســتضعفة  المهمشــة 
صحــة  بخدمــات  لتزويدهــم  الرحــل  والســكان  والالجئيــن 
األم والصحــة اإلنجابيــة علــى النحــو الكافــي والمالئــم.

فــي عــام 2015 وحــده، حصلت أكثــر من 30,000 امرأة على 
خدمــات الصحــة اإلنجابيــة وأجريــت 10,000 حالــة والدة آمنة 
بمســاعدة صنــدوق األمــم المتحدة للســكان في الصومال. 
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