
المقدمة

اع  ز اع عىل مدى العقود الماضية. يمتد ال�ز ز ت طبيعة الحرب وال�ز لقد تغ�ي
ي تتجاوز الدول  اآلن ع�ب حدود الدول، مع العديد من االنتماءات المعقدة ال�ت

ز الرصاعات  .1،2 كما أن تتم�ي ز وتؤدي إىل تهديدات للسلم واألمن الدولي�ي
الداخلية بمدتها الطويلة، حيث يبلغ متوسطها أك�ث من 20 سنة.3 

اعات المسلحة، س�ي الحرب  ز ، أو قانون ال�ز ي
ينظم القانون الدوىلي اإلنسا�ز

اع المسلح من خالل تقييد وتنظيم الوسائل  ز ويــهدف إىل الحد من تأث�ي ال�ز
ي األعمال 

ز �ز واألساليب الحربية، وكذلك حماية األشخاص غ�ي المشارك�ي
ي الغالب عىل اآلثار 

ي �ز
العدائية. ومع ذلك، يركز القانون الدوىلي اإلنسا�ز

ة للحرب، أي اإلصابات الجسدية والعقلية، والوفاة بسبب القنابل  المبا�ش
ة  والرصاص أثناء العمليات القتالية. بينما تولد الحرب أيًضا آثاًرا غ�ي مبا�ش

اع: ز ي أماكن ال�ز
صحة النساء واألطفال �ز

واقع علم األوبئة واألعباء

كانون الثاني 2021موجز 1

ي يجريــها  كجزء من سلسلة تناقش النتائج المستخلصة من البحوث ال�ت
BRANCH Consortium حول الصحة والتغذية الجنسية واإلنجابية 
ز )يشار إليها فيما يىلي بـ  ي الوالدة واألطفال والمراهق�ي وصحة األم وحدي�ث

اع، يمهد هذا الملخص المرحلة من خالل وصف  ز ي حاالت ال�ز
»WCH«( �ز

اعات  ز اع وعبء ال�ز ز ي حاالت ال�ز
ي وبائيات WCH �ز

مشهد البحث الحاىلي �ز
ي 

عىل WCH. يسلط هذا الملخص الضوء أيًضا عىل الثغرات الموجودة �ز
ا إىل الفرص المحتملة لمزيد من البحوث  ً المشهد الحاىلي لـ WCH، مش�ي

والخطوات التالية لسد ثغرات البحث.

هذا الموجز مخصص للمنظمات غ�ي الحكومية المحلية والحكومات 
ز  ز والعامل�ي ع�ي ز والمت�ب والمنظمات الدولية ووكاالت األمم المتحدة والممول�ي
ي مجال الرعاية الصحية والمجتمعات والجهات الفاعلة اإلنسانية الرئيسية 

�ز
ي حاالت 

ي فهم WCH وتحسينها �ز
ي يمكنها كلها أن تلعب دوًرا �ز األخرى ال�ت

اعات. ز ال�ز



2

اع وWCH: مشهد البحث الحاىلي ز ال�ز

ي من 
ي بلدان تعا�ز

 �ز
ً
يعيش  ُخمس سكان العالم من النساء واألطفال تقريبا

ي عام 2017، كان ما يقارب من 420 مليون طفل دون 
نزاعات مسلحة. �ز

ز 20 بلًدا لديها أعىل  اع.9 ومن ب�ي ز ي مناطق متأثرة بال�ز
سن 18 عاًما يعيشون �ز

ي حالة نزاع.1،10،11
ي الوالدة، هناك 19 بلًدا �ز معدالت لوفيات حدي�ث

اعات، وقد أظهرت  ز ي مهدد خالل ال�ز
من المعروف جيًدا أن األمن الغذا�ئ

الدراسات السابقة ارتفاع مستويات سوء التغذية الحاد لدى األطفال. 
ي حالة نزاع.12كما تعت�ب 

ي بلدان �ز
ي أغلبيتها �ز

تحدث المجاعات الحديثة �ز
المستويات المرتفعة لسوء التغذية المزمن عند األطفال شائعة وأك�ث 

ز األطفال الذين يعيشون بالقرب من نزاعات حادة.6 وضوًحا ب�ي

اع المسلح موضوًعا  ز كان عبء الوفيات )اإلصابة باألمراض( بسبب ال�ز
ة وغ�ي  ة. كان من الصعب وضع تقديرات للوفيات المبا�ش لمناقشات كب�ي

اعات المسلحة ألن البيانات الدقيقة نادًرا ما تتوافر،  ز ة المرتبطة بال�ز المبا�ش
 14 ،13 ،6. ز ي الوالدة واألطفال والمراهق�ي وال سيما بالنسبة للنساء وحدي�ث

ات إضافية  ي سن اإلنجاب بدورها تأث�ي
اع عىل النساء �ز ز كما قد يكون آلثار ال�ز

ي تتعرض النساء فيها  اعات ال�ت ز ي بعض الحاالت، قد يكون لل�ز
عىل أطفالهن. �ز

لخطر الموت إىل حد كب�ي آثار مهمة عىل عدد األيتام.15

اعات بشكل عام  ز ة لل�ز ومع ذلك، تش�ي التقديرات إىل أن اآلثار غ�ي المبا�ش
)الناتجة عن تدم�ي المأوى، وإمدادات الغذاء والمياه، والرعاية الصحية 

ة  وريات الحياة( أك�ب بشكل ملحوظ من اآلثار المبا�ش ها من �ز وغ�ي
اع(.6،  ز اعات )اإلصابات و/أو الوفيات بسبب العنف الجسدي أثناء ال�ز ز لل�ز

ي  ز النساء وحدي�ث اعات أيًضا ب�ي ز ة لل�ز 15 تظهر عواقب اآلثار غ�ي المبا�ش
،5، 15 وقد تتفاقم عندما تهدد المخاوف  ز الوالدة واألطفال والمراهق�ي

األمنية وصول المساعدات اإلنسانية.7،8 عىل سبيل المثال، يرتبط التعرض 
اعات المسلحة بزيادة انتشار اضطرابات القلق، مثل اضطراب ما بعد  ز لل�ز

18 والنساء19 سواء  ز ز األطفال،16، 17 والمراهق�ي الصدمة، واالكتئاب ب�ي
اعات وبعدها.لق الميمكنك التكتابة فية مثل العناولة. ز أثناء ال�ز

كل نزاع فريد من نوعه. ومع ذلك، ال تزال هناك اتجاهات مهمة بشكل 
اع.5 ز ي حاالت ال�ز

ي تواجه WCH �ز
ي تقييم التحديات والمخاطر ال�ت

خاص �ز

إعطاء صوت للمجتمعات

ي ذلك الغذاء والماء والمأوى والرعاية 
من خالل تدم�ي أساسيات الحياة، بما �ز

الطبية وزيادة انعدام األمن مما يؤدي إىل المعاناة والموت.4

ي 
ي تواجه الخدمات اإلنسانية والصحية �ز ترتبط التحديات األساسية ال�ت

، مع زيادة ضبابية  ي
ايد للقانون الدوىلي اإلنسا�ز ز اعات بتجاهل م�ت ز مواجهة ال�ز

ز مما يؤدي إىل ارتفاع معدالت اإلصابة  ز والمدني�ي ز المقاتل�ي الحدود ب�ي
ز أن معدالت اإلصابة  ي الحروب الحديثة، تب�ي

باألمراض والوفيات. �ز
ي حاالت 

ز أعىل من معدالت إصابة الجنود.5 �ز باألمراض لدى المدني�ي
ية، باإلضافة إىل حدوث الهجمات  ي المناطق الحرصز

ز �ز ز المدمج�ي المقاتل�ي
ي مجال الرعاية الصحية والمرافق، قد 

ز �ز ز والعامل�ي ايدة عىل المدني�ي ز الم�ت
ز  ي الوالدة واألطفال والمراهق�ي تتأثر أعداد أك�ب بكث�ي من النساء وحدي�ث

هم.6-4 ز للخطر بشكل غ�ي متناسب وأشد من غ�ي المعرض�ي

كل نزاع فريد من نوعه. ومع ذلك، ال تزال هناك اتجاهات مهمة بشكل 
اع.5 ز ي حاالت ال�ز

ي تواجه WCH �ز ي تقييم التحديات والمخاطر ال�ت
خاص �ز

ي التحديات الناشئة 
وثمة حاجة ألن يتفهم المجتمع الصحي اإلنسا�ز

ي الدوىلي وأن يتصدى لها.4 ومع ذلك، 
عن تجاهل القانون اإلنسا�ز

ي مثل 
ال تمثل هذه المجموعة سوى جزء بسيط ممن يعملون �ز

ي هذه 
اك جهات فاعلة متنوعة �ز هذه األماكن. من المهم إ�ش

ي نادًرا ما ُتسمع يعت�ب أمًرا  المناقشات، وال سيما أن إدراج األصوات ال�ت
اع،  ز ورًيا - مثل المجتمعات المتأثرة بشكل مبا�ش وغ�ي مبا�ش بال�ز �ز

ز الذين يقدمون  ، والعامل�ي ز ، والمقاتل�ي ز والنساء، واألطفال والمراهق�ي
ي ظّل انعدام األمن وفرض الفو�ز 

المساعدات والخدمات المستمرة �ز
بشكل مستمر.7،8

ي 
من المهم النظر عىل الصعيد المحىلي إىل ما هو مطلوب والسبب �ز
ي تحديد 

ذلك من خالل المشاركة المجتمعية الهادفة والمشاركة �ز
األولويات. وسيشمل هذا االهتمام والمشاركة االستماع إىل المخاوف 

المحلية وفهم أولوياتها. وسيكون من المفيد أيًضا اختبار النماذج 
ي برامج الصحة 

وتقييمها للمشاركة الفعالة للمجتمعات المحلية �ز
اإلنسانية.
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ي مشهد البحث الحاىلي
القطع المفقودة �ز اع واليتم ز ال�ز

قام BRANCH Consortium بتجميع أدلة جديدة حول اآلثار الضارة 
، وال سيما األطفال األيتام  ز اعات المسلحة عىل السكان غ�ي المقاتل�ي ز لل�ز

اع. ز بسبب ال�ز

تب عىل فقدان أحد الوالدين عواقب موثقة بشدة عىل صحة الطفل  ي�ت
ي له، ويعت�ب فقدان األم أمًرا مؤذًيا بشكل خاص.20،  ورأس المال الب�ش

ي سن اإلنجاب يزداد بنسبة %21 
ز النساء �ز ز أن معدل الوفيات ب�ي 21 تب�ي

ز  اوح أعمارهم ب�ي ي المتوسط(، وكان احتمال تعرض األطفال الذين ت�ت
)�ز

ي المتوسط، أك�ث ألنهم أيتاما بنسبة 
اعات المسلحة، �ز ز 0 و15 عاًما لل�ز

6% عندما يعيشون بالقرب من أي نزاعات وأك�ث عرضة أن يصبحوا 
ز  أيتاًما بنسبة 42% عند العيش بالقرب من نزاعات عالية الشدة، مما ي�ب

اعات والحاجة إىل مزيد  ز ز أنواع ال�ز ز ب�ي ز هذه األحداث، والتمي�ي الصلة ب�ي
ز عىل هذه المجموعة المهملة.15-5 ك�ي من ال�ت

اع ز السكان النازحون قً�ا بسبب ال�ز

ي عام 2019 بسبب 
ز حواىلي 71 مليون شخص نزحوا قً�ا �ز من ب�ي

اعات، كانت الغالبية من النساء واألطفال، مما يجعل هذه المجموعة  ز ال�ز
.10،22،23 بينما انتقل العديد من  رين إىل حد كب�ي من السكان المترصز

ز داخلًيا.  ي بلدانهم كنازح�ي
ي معظمهم �ز

هؤالء السكان إىل بلدان أخرى، ب�ت
تمثل النساء والفتيات ما يقرب من النصف واألطفال حواىلي 40% من 
ز داخلًيا عىل مستوى العالم.10،22،23 يتعرض  إجماىلي عدد النازح�ي
ز لمخاطر مرتفعة من اإلصابة  ز وغ�ي النازح�ي كل من السكان النازح�ي
اع.7 كما يزداد خطر وفيات النساء  ز ي ظروف ال�ز

باألمراض والوفيات �ز
ة زيادة  ز بسبب اآلثار غ�ي المبا�ش والمواليد الجدد واألطفال والمراهق�ي

اعات المزمنة والمكثفة  ز اعات القريبة، مع ارتباط ال�ز ز  لل�ز
ً
ة استجابة كب�ي

ي الوفيات.6
بزيادات أك�ب �ز

ز  ي الوالدة واألطفال والمراهق�ي ز النساء وحدي�ث ويعت�ب قياس عدد الوفيات ب�ي
اعات أمًرا معقًدا ويخضع للكث�ي من التكهنات. كما أن الجهود  ز بسبب ال�ز

العالمية لجمع البيانات عن األحداث العنيفة والوفيات محدودة وتتفاقم 
بسبب االفتقار إىل المعلومات المصنفة حسب الجنس والعمر عن الوفيات 

ة.15 غ�ي المبا�ش

وعىل الرغم من وجود بعض المعلومات، هناك حاجة إىل بيانات أفضل 
،6 بما  ز ي الوالدة واألطفال والمراهق�ي اع عىل النساء وحدي�ث ز عن عبء ال�ز

اع  ز ة لل�ز ة وغ�ي المبا�ش ي ذلك معلومات تجريبية أفضل حول اآلثار المبا�ش
�ز

ي نادًرا ما يشاركن 
ي سن اإلنجاب، الال�ئ

المسلح عىل أمراض ووفيات النساء �ز
ز  ي األطفال الباق�ي

اع �ز ز كه ال�ز ي القتال.24 عالوًة عىل ذلك، فإن األثر الذي ي�ت
�ز

عىل قيد الحياة كأيتام قد يحتاج اىل المزيد من االستكشاف.15

)IDPs( ز داخلًيا إحصائيات حول النازح�ي

 )IDP( ز داخلًيا غالًبا ما تكون جودة اإلحصائيات الخاصة بالنازح�ي
ي 

، واالختالفات �ز ز ي إحصاء السكان المتنقل�ي
سيئة بسبب التحديات �ز

التعريفات اإلحصائية لهذه المجموعة )عىل سبيل المثال، غالًبا ما يكون 
ز داخلًيا غ�ي واضح(،  تصنيف البدو الرحل أو األطفال المولودين للنازح�ي

ز داخلًيا، وضعف القياس  والتعريفات العامة بشأن ما يعّرف بالنازح�ي
ز  وح )مثل هجرة العودة، والتوط�ي ز حول الوقت الذي ينتهي فيه ال�ز

ي، والوفاة(، والحوافز المقدمة لكل من التقارير دون المستوى  الحرصز
ز داخلًيا  المطلوب والمبالغة فيه.22،25 قد تختلف أيًضا ظروف النازح�ي

ي يواجهونها وأي نقاط  بشكل كب�ي اعتماًدا عىل الظروف المعيشية ال�ت
ي من المهم فهمها لجعل اإلحصائيات أك�ث دقة  ضعف مرتبطة بها، وال�ت
وذات مغزى.6لق اعة، يمكنك أنه يم أدوافة ال كذلك الشفاتيح وافظة 

ي مع أ�ع دمج صمم  مختلفة، يتشاء الصفحات لعاديك. يم أدو�ب
ي نقيح التصميلة. والرسوم كونقل�ت

ي ظروف 
ي البيانات ضمن نطاق WCH �ز

ومع ذلك، هناك ثغرات واضحة �ز
اعات حيث توجد حاجة واضحة للبحث. ال توجد تقريًبا أي معلومات  ز ال�ز

اع، أو حاالت التعرض  ز عن عبء حاالت المواليد المو�ت المرتبطة بال�ز
ي 

ز األيتام واألطفال �ز اعات ب�ي ز اع والنتائج الصحية المتصلة بال�ز ز المرتبطة بال�ز
اع ع�ب األجيال.24تعت�ب  ز ، أو عن اآلثار الصحية لل�ز ز سن المدرسة والمراهق�ي

اوح أعمارهم  ز - الفتيان والفتيات الذين ت�ت البيانات المتعلقة بالمراهق�ي
ة لهذه الفئة  ز فجوة كب�ي ز 5 و17 عاًما - قليلة إىل معدومة، مما ي�ب ب�ي

العمرية.33-6،26
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الخطوات التالية - سد الثغرات البحثية

ز جمع البيانات من أجل  ام عالمي أقوى لتحس�ي ز هناك حاجة ماسة إىل ال�ت
اع  ز ز المتأثرين بال�ز ي تواجه النساء واألطفال والمراهق�ي فهم أفضل للقضايا ال�ت

اع المسلح عىل صحتهم. يجب دمج منظور النوع  ز والتخفيف من تأث�ي ال�ز
ها، جنًبا إىل جنب مع تصنيف البيانات  ي تحليل البيانات وتفس�ي

االجتماعي �ز
ات الرئيسية، مثل الجنس والعمر. حسب المتغ�ي

 ، ي ي الوقت الفعىلي من التقدم التكنولو�ب
قد تستفيد أنظمة اإلبالغ المبتكرة �ز

مثل أساليب التصوير ع�ب األقمار الصناعية وعن بعد، وقواعد البيانات 
ها من قواعد البيانات، وقد توفر معلومات  الصحية القائمة السحابة وغ�ي

اع.  ز ي حاالت ال�ز
ورية لصياغة استجابة �يعة لالحتياجات العاجلة �ز �ز

ي تم التقاطها وكذلك  ز كمية البيانات ال�ت يمكن لهذه األنظمة أيًضا تحس�ي
جودتها ومدى مالءمتها وتوفر أساًسا لضمان قدر أك�ب من الخصوصية 
ها من الضمانات األخالقية والمتعلقة باألمن.35  وحماية البيانات وغ�ي
جمة المعرفة لتعزيز وتسهيل  ا ل�ت

ً
يحتمل أن تتضمن األنظمة أيًضا مكون

ترجمة األدلة إىل سياسات وبرامج عالمية وإقليمية ومحلية. 

ز أمًرا  ز والنازح�ي ي األماكن الشبيهة بمخيمات الالجئ�ي
ال يزال جمع البيانات �ز

ي أماكن خارج 
ين �ز مهًما، كما أن تطوير طرق لتلبية احتياجات السكان المنت�ش

. ومن المحتمل أن تكون الدراسات االستقصائية 
ً

المخيمات يث�ي قلًقا عاجل
المحلية المصممة عىل نطاق ضيق )مثل استطالعات SMART( باإلضافة 
إىل تطوير طرق جديدة لجمع المعلومات ع�ب أنظمة المعلومات الروتينية 

الحالية ذات فائدة خاصة.36

ي تدعم بنشاط جوانب اتيجيات تقاسم المهام ال�ت ي اس�ت
يمكن أيًضا النظر �ز

ي  ، وال�ت البحث، جنًبا إىل جنب مع التنفيذ عىل مستوى المجتمع المحىلي
ة إىل المشهد إىل المشهد المحىلي لتقديم المساعدة اإلنسانية  تتحدث مبا�ش

والخدمات.8 عىل سبيل المثال، قد يلعب المتطوعون المجتمعيون دوًرا 
ي جمع البيانات وأنشطة المراقبة والتقييم، باإلضافة إىل توف�ي 

مهًما �ز
الخدمات، ال سيما من خالل تكييف األساليب البسيطة منخفضة الموارد 

وأحدث التقنيات اللتقاط البيانات )عىل سبيل المثال من خالل األجهزة 
ي يتم يجمعها  الرقمية المحمولة يدوًيا(. يمكن تجميع المعلومات ال�ت

ي مثل 
ي المجتمعات المحلية وربطها بنظم المعلومات الموجودة �ز

العاملون �ز
هذه األوضاع، مما قد يؤدي إىل تغذية مرتدة وإجراءات أ�ع.8

ي حاالت أخرى، قد يكون من الممكن دمج أنواع مختلفة من المعلومات 
�ز

ي فهم شامل لالحتياجات والقدرات. 36 وقد يتيح جمع وتحليل البيانات 
�ز

من مختلف مصادر المعلومات المستمدة من تقنيات االستشعار عن بعد، 
واألوضاع الميدانية والمجتمعية والمخيمات والوحدات المتنقلة ومرافق 

ي نهاية المطاف تدخالت أك�ث فعالية.
اإلحالة، إجراء تحليل أك�ث دقة و�ز

ي
ات الروتينية لـ WCH �ز كة من المؤ�ش ا، يمكن لمجموعة مش�ت ً أخ�ي

ي تيس�ي التنسيق المحّسن والتقييم الجماعي 
اع أن تساعد �ز ز حاالت ال�ز

ي هذه البيئات المعقدة.8
اتيجيات اإلنسانية �ز لالس�ت

 WCH ومن األهمية بمكان أيًضا اإلشارة إىل مجاالت إضافية فيما يتعلق بـ
ي توجد بحوث بشأنها، ولكن بأدلة محدودة: ال�ت

 لألمراض 
ً
اعات عىل اإلصابة بالمرض نتيجة ز ومع أن تأث�ي ال�ز

ي البيانات 
ا، ال يزال هناك نقص �ز ً المعدية قد يكون كب�ي

المتعلقة باالستجابات الوقائية والعالجية الفعالة.26 ستؤدي 
أنظمة المياه والرصف الصحي المعطلة،27 واالكتظاظ والتنقل 

اعات إىل زيادة  ز ز داخل مناطق ال�ز وانهيار خدمات التحص�ي
ة.28 ي األمراض المعدية الخط�ي

مخاطر تف�ش

ز النساء واألطفال  عىل الرغم من أن اإلصابات الجسدية ب�ي
ة وكذلك المخلفات  اعات المبا�ش ز ز الناجمة عن ال�ز والمراهق�ي

والذخائر غ�ي المنفجرة قد تكون كارثية، فإن حجم العبء 
الناجم عن هذه اإلصابات الجسدية ال يزال غ�ي معروف إىل حد 

29. كب�ي

اع عىل األمراض غ�ي المعدية،  ز بالرغم من تزايد أهمية تأث�ي ال�ز
فإن األدلة عىل هذه القضية ال تزال محدودة.30

اعات عىل الصحة النفسية عىل نطاق واسع  ز تم توثيق آثار ال�ز
اع،  ز ي معظم أوضاع ال�ز

ولكن ال تزال معالجتها غ�ي كاٍفية �ز
وال سيما فيما يتعلق باضطرابات ما بعد الصدمة واالكتئاب 

واضطرابات القلق.27

ي 
ز �ز كما ال يزال العنف الجن�ي ضد النساء واألطفال والمراهق�ي

اعات عند مستويات مرتفعة للغاية،9، 31، 32 مع  ز حاالت ال�ز
ي الحصول عىل بيانات 

ى �ز اعات والتحديات الك�ب ز ز ال�ز تباين ب�ي
موثوقة تعتمد عىل السكان.33

تب  كما أن عدد زيجات المراهقات وأنماط الخصوبة، وما ي�ت
 23. اعات قد يتطلب فهًما أك�ب ز عىل ذلك أثناء ال�ز

تزداد كل هذه القضايا تعقيًدا بسبب جائحة كوڤيد-19 الحالية وتتطلب 
المزيد من التحقيق.

ي ظروف 
اع عىل WCH �ز ز ة وطويلة المدى لل�ز لقد بدأنا نفهم اآلثار المبا�ش

اع الحديثة.8،24 عىل سبيل المثال، ُيعرف الكث�ي عن آثار الحرب عىل  ز ال�ز
اع عىل  ز الصحة النفسية للجنود22،28أك�ث مما يعرف عن آثار الحرب وال�ز

الصحة النفسية للنساء واألطفال عىل المدى الطويل. 34

اع. من المحتمل  ز ي مناطق ال�ز
وثّمة حاجة لمزيد من البيانات حول WCH �ز

ي الدراسات إىل التحديات المتعلقة )بالسالمة 
أن ُتعزى بعض هذه الثغرات �ز

اع،6،7  ز ي أماكن ال�ز
ي جمع مثل هذه البيانات والمعلومات �ز

واألمن( المتمثلة �ز
ز  ز اإلنساني�ي ز الصحي�ي والعديد من القيود المفروضة عىل قدرات المستجيب�ي

ي 
ي الدراسات ثغرات التدخل الفعىلي �ز

ووقتهم. قد تعكس الثغرات األخرى �ز
اعات  ز ي ُتجمع بعد ال�ز . وبينما يحتمل أن تساعد البيانات ال�ت ي

التدخل الميدا�ز
دين، بما فيهم  ات عىل السكان الم�ش ي سد بعض هذه الثغرات، ستب�ت التأث�ي

�ز
الذين قضوا نحبهم، غائبة.
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اعات. ز ي حاالت ال�ز
استند هذا الملخص إىل نتائج سلسلة النسيت حول صحة المرأة والطفل �ز

اع المسلح تحدًيا رئيسًيا لهياكل  ز ي مناطق ال�ز
تمثل معالجة WCH �ز

ومؤسسات االستجابة اإلنسانية التقليدية. يش�ي علم األوبئة إىل أن طبيعة 
ة بسبب اإلصابات الناجمة عن  هذا التحدي قد تأخذ شكل اآلثار المبا�ش

ة الثانوية لتدم�ي المأوى، وإمدادات الغذاء  العنف المسلح واآلثار غ�ي المبا�ش
ر  والمياه، والرعاية الصحية. وعىل الرغم من أن الجهود المبذولة لمنع الرصز

ي خضم 
ي هذه البيئات غ�ي المستقرة يجب أن تتحرك �ز

والتخفيف منه �ز
ي معقد، فإن التدخالت الفعالة ممكنة بالفعل. ومع  ي ولوجس�ت مشهد أم�ز

اتيجيات ز اس�ت ذلك، فإن األدلة المتاحة توثق أيًضا الحاجة الملحة لتحس�ي
التدخل هذه، ال سيما من خالل جمع البيانات المعزز والقدرات التحليلية. 

ة لتوسيع  ة، ومع ذلك، ال تزال هناك فرص كب�ي ي معرفتنا كث�ي
الثغرات �ز

اتيجيات التدخل الصحي وتكييفها باستمرار مع الطبيعة المتنوعة اس�ت
اع العنيف حول العالم.837 كما يجب إعطاء األولوية  ز وال�يعة التطور لل�ز

لبعض تدخالت WCH )انظر الموجز 2 الذي يسلط الضوء بشكل أك�ب 
عىل هذه الحاجة، والموجز 3 المرافق الذي يوفر إطاًرا لتحديد أولويات 

اع(. ز ي حاالت ال�ز
التدخالت الرئيسية لمنظمة WCH �ز

ورية  اع �ز ز وتعت�ب األبعاد السياسية واألمنية لالستجابة الصحية اإلنسانية لل�ز
اع. يجب أن تتكيف  ز ي مختلف سياقات ال�ز

اع �ز ز ي ال�ز
ي تشكيل WCH �ز

�ز
ي
اع العنيف المتغ�ي باستمرار �ز ز اتيجيات المتعلقة بـ WCH مع ال�ز االس�ت

، مع البحث عن  مختلف السياقات السياسية واألمنية عىل الصعيد العالمي
ي بعض الحاالت، أدى تجاهل 

رؤى ثاقبة من مختلف الميادين.4، 15 �ز
ي وغياب المساءلة عنه إىل تسييس االستجابة 

القانون الدوىلي اإلنسا�ز
ف 

ّ
اإلنسانية. 4 كما أن استخدام المساعدة اإلنسانية كأداة سياسية قد يخل

آثاًرا مدمرة عىل تصور المجتمع المحىلي لخدمات WCH المنقذة للحياة 
ز نتائج WCH بشكل  ام العالمي بتحس�ي ز والثقة بها. 4 يجب أن يواجه االل�ت

ي  ي تؤثر عىل المناطق ال�ت أك�ث فعالية مختلف التحديات السياسية واألمنية ال�ت
تواجه نزاًعا عنيًفا.4,15



1Strand H, Rustad SA, Urdal H, Nygard HM, Trends in armed conflict, 
2018-1946. Peace Research Institute Oslo. 2019. Available at URL: 
https://www.prio.org/Publications/Publication/?x=11349

2Fearon J. Civil war and the current international system. Daedalus. 
32-146:18;2017.

3Walzer M. Just and unjust wars: a moral argument with historical 
illustrations. New York: Basic Books; 1977.

4Wise PH, Shiel A, Southard N et al, for the BRANCH Consortium. 
The political and security dimensions of the humanitarian health 
response to violent conflict. Lancet. 2021; published online Jan 
24.  
doi:https://doi.org/10.1016/S6-00130)21(6736-0140

5Wise PH. The epidemiologic challenge to the conduct of just 
war: confronting indirect civilian casualties of war. Daedalus. 
154-139:)1(146;2017.

6Bendavid E, Boerma T, Akseer N, et al, for the BRANCH
Consortium. The effects of armed conflict on the health of
women and children. Lancet. 2021; published online Jan 24.
doi:https://doi.org/10.1016/S8-00131)21(6736-0140

7Singh NS, Ataullahjan A, Ndiaye K, et al, and the BRANCH 
Consortium Steering Committee. Delivering health interventions to 
women, children, and adolescents in conflict settings: what have 
we learned from ten country case studies? Lancet. 2021; published 
online Jan 24. doi:https://doi.org/10.1016/S-00132)21(6736-0140X 

8Bhutta ZA, Gaffey MF, Spiegel PB, et al. Doing better for women and 
children in armed conflict settings. Lancet. 2021; published online Jan 
24. doi:https://doi.org/10.1016/S6-00127)21(6736-0140

9Save the Children. Stop the war on children: protecting children in 
21st century conflict. 2019. Available at URL:  
https://www.stopwaronchildren.org/report.pdf

10General Assembly Security Council. Children and armed conflict: 
report of the Secretary General. 2019. #S/509/2019. Available at 
URL: https://www.securitycouncilreport.org/un documents/children-
and-armed-conflict/

11Wise PH, Darmstadt GL. Strategic governance: addressing neonatal 
mortality in situations of political instability and weak governance. 
Semin Perinatol. 2015 Aug;392-387:)5(39. doi:10.1053/j.
semperi.2015.06.008

12Sen A. Poverty and Famines: An essay on entitlement and 
deprivation. Oxford: Oxford University Press; 1999.

13Nordenstedt H, Rosling H. Chasing %60 of maternal deaths in the 
post-fact era. The Lancet. 5-1864:)10054(388;2016.  
doi:https://doi.org/10.1016/S7-31793)16(6736-0140

14Wagner Z, Heft-Neal S, Bhutta ZA, Black RE, Burke M, Bendavid E. 
Armed conflict and child mortality in Africa: a geospatial analysis. 
Lancet. 65-857:)10150(392;2018.  
doi:10.1016/S5-31437)18(6736-0140

15Wagner Z, Heft-Neal S, Wise PH, et al. Women and children living 
in areas of armed conflict in Africa: a geospatial analysis of mortality 
and orphanhood. Lancet Glob Health. 12(7;2019(:e31-1622. 
doi:https://doi.org/10.1016/ S109-2214X)3-30407)19

16Attanayake V, McKay R, Joffres M, Singh S, Jr FB, Mills E. 
Prevalence of mental disorders among children exposed to war: a 
systematic review of 7,920 children. Medicine, Conflict and Survival. 
19-4:)1(25;2009.
doi:https://doi.org/13623690802568913/10.1080

17Slone M, Mann S. Effects of war, terrorism and armed conflict on 
young children: a systematic review. Child Psychiatry Hum Dev. 2016 
Dec;965-950:)6(47. doi:10.1007/s7-0626-016-10578

18Dimitry L. A systematic review on the mental health of children and 
adolescents in areas of armed conflict in the Middle East. Child Care, 
Health and Development. 2012 Mar;61-153:)2(38. doi:10.1111/
j.2214.2011.01246-1365.x

19Charlson F, van Ommeren M, Flaxman A, Cornett J, Whiteford H, 
Saxena S. New WHO prevalence estimates of mental disorders in 
conflict settings: a systematic review and meta-analysis. The Lancet. 
8-240:)10194(394;2019.
doi:10.1016/S1-30934)19(6736-0140

20Evans, D.K., Miguel, E. Orphans and schooling in Africa: a 
longitudinal analysis. Demography. 57-44:35;2007.  
doi:https://doi.org/10.1353/dem.2007.0002

21Ronsmans C, Chowdhury ME, Dasgupta SK, Ahmed A, Koblinsky 
M. Effect of parent’s death on child survival in rural Bangladesh: a
cohort study. Lancet. 2031-2024:)9730(375;2010.
doi:10.1016/S0-60704)10(6736-0140

22Cazabat C, Andre C, Fung V, Montandon R, Patten H, Ponserre 
S, Yaukawa L. Women and girls in internal displacement. Internal 
Displacement Monitoring Centre. 2020. Available at URL:  
https://www.internal-displacement.org/publications/women-and-
girls-in-internal-displacement

23Neal S, Stone N, Ingham R. The impact of armed conflict on 
adolescent transitions: a systematic review of quantitative research 
on age of sexual debut, first marriage and first birth in young women 
under the age of 20 years. BMC Public Health. 225:)1(16;2016. 
doi:https://doi.org/10.1186/s5-0162868-12889

24Bhutta ZA, Keenan WJ, Bennett S. Children of war: urgent action 
is needed to save a generation. Lancet. 6-1275:)10051(388;2016. 
doi:10.1016/S-31577)16(6736-0140X

25International Committee of the Red Cross. Urban services during 
protracted armed conflict: a call for a better approach to assisting 
affected people. 2019. Available at URL: https://www.icrc.org/en/
publication/-4249urban-services-during-protracted-armed-conflict

26Meteke S, Stefopulos M, Als D, et al. Delivering infectious 
disease interventions to women and children in conflict settings: a 
systematic review. BMJ Global Health. 5;2020:e001967. doi:10.1136/
bmjgh001967-2019-

27Als D, Meteke S, Stefopulos M, et al. Delivering water, sanitation 
and hygiene interventions to women and children in conflict 
settings: a systematic review. BMJ Global Health. 5;2020:e002064. 
doi:10.1136/ bmjgh002064-2019-

28Spiegel, P, Ratnayake, R, Hellman, N, et al. Responding to 
epidemics in large-scale humanitarian crises: a case study of 
the cholera response in Yemen, 2018-2016. BMJ Global Health. 
4(4;2019(:e001709.  
doi:https://doi.org/10.1136/bmjgh001709-2019-

29Jain RP, Meteke S, Gaffey MF, et al. Delivering trauma and 
rehabilitation interventions to women and children in conflict 
settings: a systematic review. BMJ Global Health. 5;2020:e001980. 
doi:10.1136/ bmjgh001980-2019-

30Shah S, Munyuzangabo M, Gaffey MF, et al. Delivering non- 
communicable disease interventions to women and children 
in conflict settings: a systematic review. BMJ Global Health. 
5;2020:e002047. doi:10.1136/ bmjgh002047-2019-

6

المراجع



7

المصادر

اع عىل الصحة  ز ي تتناول تأث�ي ال�ز ي هذه السلسلة ال�ت
فيما يىلي قائمة شاملة بالموجزات �ز

ز والتغذية: ي الوالدة واألطفال والمراهق�ي الجنسية واإلنجابية وصحة األمهات وحدي�ث

اع:  ز ي حاالت ال�ز
ملخص BRANCH Consortium رقم 1 - صحة المرأة والطفل �ز

المشهد الحالي لعلم األوبئة واألعباء الحاصلة

اع:  ز ي حاالت ال�ز
ملخص BRANCH Consortium رقم 2 - صحة النساء واألطفال �ز

المشهد الحاىلي لألدلة والتوجيه لتحديد التدخالت ذات األولوية وتنفيذها

اع: تحديد  ز ي حاالت ال�ز
ملخص BRANCH Consortium رقم 3 - صحة المرأة والطفل �ز

أولويات التدخالت الصحية وتعبئتها - تحديد ما يجب تقديمه وم�ت وكيف

اع:  ز ي حاالت ال�ز
ملخص BRANCH Consortium رقم 4 - صحة المرأة والطفل �ز

ي تمنع تقديم خدمات فعالة العوائق والمي�ات ال�ت

اع:  ز ي حاالت ال�ز
ملخص BRANCH Consortium رقم 5 - صحة المرأة والطفل �ز

الرسائل الرئيسية والخطوات التالية

31Kamali M, Munyuzangabo M, Siddiqui FJ, et al. Delivering mental 
health and psychosocial support interventions to women and 
children in conflict settings: a systematic review. BMJ Global Health. 
5;2020:e002014. doi:10.1136/ bmjgh002014-2019-

32Munyuzangabo M, Khalifa DS, Gaffey MF, et al. Delivery of 
sexual and reproductive health interventions in conflict settings: 
a systematic review. BMJ Global Health. 5;2020)S1(:e002206. 
doi:10.1136/bmjgh002206-2019-

33United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
(OCHA). Global humanitarian overview. 2020. Available at URL: 
https://www.unocha.org/publications

34Sari A. Hybrid Warfare, Law, and the Fulda Gap. In: Ford CM, 
Williams WS, eds. Complex battlespaces: the law of armed conflict 
and the dynamics of modern warfare. Oxford: Oxford University 
Press; 190-2019:161.

35Hoffman FG. Examining complex forms of conflict: gray zone and 
hybrid challenges. Prism. 47-30 :7 ;2018.

36Hoogeveen J, Pape U. Data collection in fragile states: innovations 
from Africa and beyond. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan; 
2020. © World Bank. Available at URL:  
https://openknowledge.worldbank.org/handle/32576/10986

37Quinn JA, Nyhan MM, Navarro C, Coluccia D, Bromley L, 
Luengo-Oroz M. Humanitarian applications of machine 
learning with remote-sensing data: review and case study in 
refugee settlement mapping. Philos Trans A Math Phys Eng Sci. 
20170363:)2128(376;2018. doi:10.1098/rsta.2017.0363

اع عىل WCH، ير�ب الرجوع إىل هذه األبحاث من سلسلة النسيت حول صحة  ز اع وعبء ال�ز ز ي حاالت ال�ز
لمزيد من المعلومات حول المشهد الحاىلي لعلم األمراض لـ WCH �ز

اع. ز ي حاالت ال�ز
النساء واألطفال �ز


