
ويتمثل دور صندوق السكان في أي حالة 
إنسانية في ضمان إمكانية وصول النساء 

إلى خدمات الوالدة اآلمنة، مهما كانت 
الظروف، من أجل حماية حياة وصحة 

األمهات واالطفال. 

االحتماء من 
العاصفة

 البرنامج التطويري للنساء 
والفتيات في عالم معرض لألزمات

أبرز الحقائق

 األماكن التي قدم صندوق السكان الدعم اإلنساني 
فيها في عام 2015

صندوق األمم المتحدة للسكان.
Third Avenue 605

New York, NY 10158
www.unfpa.org

العدد التقديري للنساء 
 الحوامل في أي وقت 

من األوقات*

2.711.606أثيوبيا

157.846األردن
134.236إريتريا
1.304.798أوغندا

306.902أوكرانيا
598.610بوركينا فاسو

373.871بوروندي
473.691بيرو
945.434تركيا
472.898تشاد

193.042تشيلي
1.605.941تنزانيا

150.727جمهورية أفريقيا الوسطى
355.706الجمهورية العربية السورية

2.753.898جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية كوريا الشعبية 

الديمقراطية
276.175

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
السابقة

17.611

244.317جنوب السودان
21.836جيبوتي
310.901رواندا

432.879السنغال
860.404السودان
373.756الصومال

934.973العراق
365.965غواتيماال

6.839فانواتو **
128.179فلسطين

695.698الكاميرون
74.572لبنان
573.961مالي
1.991.512مصر

555.483مالوي
103.372موريتانيا

609.344ميانمار
517.850نيبال

763.201النيجر
5.366.797نيجيريا

687.058اليمن

28.451.889اإلجمالي

* تقديرات عدد النساء الالتي من المحتمل أن يكّن حوامل في بلد أو إقليم ما ككل، وليس فقط في المناطق 
المحددة المتضررة من النزاع أو الكارثة - مأخوذة من البيانات التي تم إنشاؤها على الصعيد الوطني. العدد 
اإلجمالي للنساء الحوامل في أي وقت من األوقات في كل مكان يمكن أن يكون أقل إذا اقتصرت التقديرات 

فقط على األجزاء المتضررة من األزمة في كل بلد أو إقليم.

** نظراً لتوافر البيانات، يعتمد تقدير فانواتو على معدل الخصوبة الكلي بدالً من معدل الخصوبة العام.

مصادر البيانات
االستقصاءات الديمغرافية والصحية: بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، 

مصر، إريتريا، إثيوبيا، األردن، مالوي، مالي، موريتانيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، بيرو، رواندا، السنغال، 
تنزانيا، أوغندا، اليمن؛ التعدادات: جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية الشعبية، جمهورية 
كوريا، جنوب السودان، السودان، فانواتو؛ التسجيل: تشيلي، غواتيماال، جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، 

تركيا، أوكرانيا؛ المشروع العربي لصحة األسرة: جيبوتي، لبنان، فلسطين؛ عمليات المسح العنقودي متعدد 
المؤشرات: العراق، والصومال؛ اإلحصاءات الوطنية: ميانمار، الجمهورية العربية السورية. 
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أكثر من 100 مليون شخص في حاجة إلى المساعدات 
اإلنسانية — وهو رقم غير مسبوق منذ نهاية الحرب 

العالمية الثانية. 
من بين النازحين بسبب النزاع أو المشردين من جراء الكوارث هناك نحو 26 مليون من 

النساء والفتيات المراهقات في سن اإلنجاب الالتي البد من تلبية احتياجاتهن وحقوقهن.

وفي حين تم إحراز تقدم ملحوظ خالل العقد الماضي في مجال حماية صحة وحقوق 
النساء والمراهقات في األوضاع اإلنسانية، فإن تزايد معدل الحاجة فاق النمو في التمويل 

والخدمات. ومع ذلك، فإن هذه الخدمات بالغة األهمية، خاصًة بالنسبة للمراهقات الصغيرات 
جداً، لكونهن األكثر ضعفاً واألقل قدرة على التعامل مع التحديات العديدة التي يواجهنها، 

حتى في أوقات االستقرار.

عندما تتمكن النساء والفتيات من الحصول على خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية، جنباً إلى 
جنب مع مجموعة متنوعة من البرامج اإلنسانية التي تعالج مشكلة عدم المساواة عن قصد، 
فإن فوائد التدخالت تنمو باطراد وتتيح االنتقال من المرحلة الحادة من األزمة إلى المستقبل 

بينما تشرع الدول والمجتمعات في إعادة البناء ويستعيد البشر حياتهم.

صورة الغالف: © صندوق السكان / نيك باتيف
صورة غيتفولد © بانوس بيكتشرز/ بريان سوكول



رؤية جديدة للعمل اإلنساني  النساء والفتيات يعانين العبء 
األكبر من الحرمان

 اإلجراءات والخدمات األساسية 
من بداية األزمة 

الوقاية والتأهب والتمكين
إن التأثير البشري العميق الذي تخلفه الكوارث والنزاعات على الناس والمجتمعات 

المضي قدماًالقدرة على التعافياالستجابةالخطر

تتحمل النساء والمراهقات أعباًء غير عادية 
حين تعصف بهن األزمات والحروب والكوارث 

الطبيعية المتفاقمة فتخلّف اضطراباً ودماراً 
طويل المدى. وفي غياب الحماية المعتادة من 

جانب األسرة والمجتمع، تقع النساء والمراهقات 
في كثير من األحيان ضحايا للعنف الجنسي 

وحاالت الحمل غير المرغوب فيه واألمراض 
المنقولة جنسياً.

ونادراً ما تتم تلبية االحتياجات األساسية من 
وسائل تنظيم األسرة والرعاية الصحية اإلنجابية 

والوالدة اآلمنة حين تعجز النساء والمراهقين 
عن الوصول إلى األنظمة الصحية التي تكون 

بمثابة شريان الحياة لهن.

حتى قبل 20 عاماً فقط، كانت الصحة الجنسية 
واإلنجابية تحتل المرتبة الثانية على سلم 

األولويات بعد المياه والغذاء والمأوى على صعيد 
االستجابة اإلنسانية. ولكن خضماً من األبحاث 

واألدلة منذ أوائل التسعينيات أثمر عن جعل 
صحة النساء والفتيات حالياً أكثر وضوحاً. وتلبي 

العديد من التدخالت اإلنسانية حالياً االحتياجات 
المرتبطة بالحمل والوالدة، وتسعى إلى منع 

ومعالجة أوجه الضعف إزاء العنف القائم على 
نوع الجنس واألمراض المنقولة جنسياً، بما في 

ذلك فيروس نقص المناعة البشرية. 

والمؤسسات والدول يسلط الضوء على األهمية 
الحاسمة لبناء القدرة على التعافي حتى يتسنى 

للجميع تحمل آثار األزمات بشكل أفضل والتعافي 
منها بسرعة أكبر. 

كذلك يمكن لبناء القدرة على التعافي أن يساعد 
أيضاً في التخفيف من اآلثار السلبية المحتملة 

على الصحة الجنسية واإلنجابية للنساء والفتيات 
المراهقات.

يمكن للعمل اإلنساني أن يضع األساس الالزم 
للتنمية على المدى الطويل. والتنمية التي يستفيد 

منها الجميع، والتي تمّكن الجميع من التمتع 
بحقوقهم، بما في ذلك الحقوق اإلنجابية، يمكن 

أن تساعد األفراد والمؤسسات والمجتمعات 
على الصمود في وجه األزمات. كما يمكنها أن 

تساعد في تسريع عملية التعافي.

معرضات لمخاطر عالية منها
اإلصابة باألمراض التي تنتقل جنسياً، 	 

ومنها فيروس نقص المناعة البشرية
الحمل غير المقصود وغير المرغوب فيه	 
وفيات واعتالل األمهات	 

العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس	 

األهداف

الخدمات ذات األولوية

إدارة المخاطر 
بشكل أفضل

تعزيز قدرة األفراد على التعافي 
من خالل التعليم والصحة

تمكين تحقيق الصحة والحقوق 
الجنسية واإلنجابية

 بناء قدرات المؤسسات 
قبل وقوع الكارثة

 تصحيح عدم المساواة 
بين الجنسين

 السعي إلى التنمية العادلة 
والشاملة وطويلة المدى 

التنمية المنصفة 
والشاملة

التعافي

االستجابة 
الفعالة

الوقاية والتأهب

القدرة على التعافي

 الصحة والحقوق 
الجنسية واإلنجابية

في صميم العناصر المتداخلة للعمل اإلنساني، 
من االستجابة إلى القدرة على التعافي والتنمية، 

توجد الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية

حالياً هناك 59.5 مليون نازح 
بسبب األزمات - وهو أكبر عدد منذ 

الحرب العالمية الثانية. 

البلدان العشرة ذات أعلى معدالت في 
وفيات األمهات في العالم هي إما بلدان 

متضررة من حرب أو خارجة منها،

في العام الماضي، طلبت األمم المتحدة 
مبلغاً مالياً غير مسبوق قدره 19.5 مليار 
دوالر لالستجابة لألزمات، لكنها واجهت  

عجزاً  قياسياً قدره 7.5 مليار دوالر.

في العام الماضي، وّفر صندوق السكان 
وسائل منع الحمل لنحو20.8 مليون من 
النساء والرجال والمراهقين في األوضاع 

اإلنسانية في أنحاء العالم. 

حوالي 60 سنت من كل دوالر ُينفق على 
العمل اإلنساني ُيخصص لإلغاثة في حاالت 

 الطوارئ، و35 سنت لجهود االنتعاش 
و5 سنتات للتأهب.

في عام 2014، استجاب الصندوق لحاالت 
الطوارئ اإلنسانية في 38 دولة، وقدم 
مجموعات مستلزمات الصحة اإلنجابية 

وقد تضمنت األدوية والمستلزمات األخرى 
لصالح 35 مليون شخص.

يتطلب بناء القدرة على التعافي التنمية الشاملة 
والعادلة التي تحمي حقوق اإلنسان، بما في 

ذلك الحق في الصحة الجنسية واإلنجابية.

يدعو صندوق السكان إلى وضع جدول أعمال 
إنساني متطور يرجح كفة التأهب والقدرة 

على التعافي على كفة رد الفعل واالستجابة .

أكثر من 
 100 مليون 

 شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية، 
ربعهم من النساء والفتيات، 

 تتراوح أعمارهن ما 
بين 49-15. 

الحد من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية

منع وفيات األمهات والرضع

منع وإدارة عواقب العنف الجنسي

الرعاية التوليدية في حاالت الطوارئ ورعاية 	 
األطفال حديثي الوالدة

نظام اإلحالة لحاالت الطوارئ التوليدية	 
لوازم الوالدة النظيفة واآلمنة	 
وسائل منع الحمل	 
األوقية الذكرية	 
األدوية المضادة للفيروسات 	 
الرعاية السريرية للناجيات من االغتصاب	 
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