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ووفقًا إلحصاء أجرتھ منظمة الیونیسف، فإن أقل من 50% من حاالت الوالدة في الیمن حالیًا تُجرى تحت إشراف
ا وستة موالید یموتون كل ساعتین في الیمن بسبب مضاعفات تحدث أثناء متخصصین صحیین. وتفید التقاریر أن أم�
فترة الحمل وألسباب یمكن تجنبھا في الظروف الطبیعیة، والسبب الرئیسي لتلك الوفیات ھو انعدام فرص الحصول
على الخدمات الصحیة أو ضعف الرعایة المقدمة

تقول نجالء، وھي من أھل تعز: "إنھا لمعجزة أنني ال أزال على قید الحیاة بعد أن وضعت
مولودي األخیر". یُذكر أن تعز ھي ساحة القتال األطول أمدًا في الیمن، حیث استنزف العنف طاقات سكانھا.
وتابعت قائلة: "حدثت لي مضاعفات في أثناء المخاض، كنت حینھا في البیت وكانت
جمیع المرافق الصحیة القريبة متوقفة عن العمل بسبب االشتباكات العنیفة.
لحسن حظي كانت ھناك ممرضة تسكن على مقربة مني، وساعدتني على
وضع مولودي وأنقذت حیاتینا

جدیر بالذكر أن 73% من النازحین المقدر عددھم بنحو 4.2 مالیین شخص منذ بدء النزاع في الیمن ھم من
النساء واألطفال. وتالقي النساء والفتیات النازحات مصاعب اقتصادیة واجتماعیة إضافیة ینتج عنھا صعوبة
حصولھن على الخدمات األساسیة، بما في ذلك خدمات الرعایة الصحیة المالئمة لعالج األمراض المزمنة
والمستعصیة

األلم ال ُيحتمل!" ھكذا تقول مغنیة، وھي أم تعاني من سرطان مراحلھ األخیرة وتعیش في مخیم السویداء"
للنازحین داخلیًا في مأرب بوسط الیمن. مضیفة: "من المفروض أن أتلقى العالج في مركز
لعالج السرطان في المكّال، التي تبعد مئات الكیلومترات عن المخیم. ال أستطیع
تحمل تكلفة التنقل بین جلسات العالج وال يقوى جسدي على تحمل مشقة
الرحلة الطويلة. أنا اآلن جالسة في خیمتي أنتظر الموت لیخلصني من ھذا
العذاب

ومن بین إجمالي عدد سكان الیمن البالغ 30.5 ملیون نسمة ال یحصل أكثر من 20.1 ملیون شخص حالیًا على
أبسط خدمات الرعایة الصحیة. إذ إن نسبة المرافق الصحیة التي ال تزال تعمل في عموم البالد ال تتجاوز%51،
ویقف العنف عقبة أمام قدرة المرضى على الوصول إلى الرعایة الصحیة الالزمة إلنقاذ حیاتھم

تقول نبیھة أحمد التي تعمل مشرفة في مركز الغسیل الكلوي الرئیسي في عدن الذي تدعمھ اللجنة الدولیة:
"النساء الالتي فقدن أزواجھن على مدى سنوات النزاع أصبحن يترددن كثیًرا
قبل اإلقدام على التنقل التماًسا للدعم الصحي، خاصة إذا كّن يعشن في
مناطق ريفیة، فھّن يخشین التعرض لھجوم أو التحرش بھّن في الطريق".
وأضافت قائلة: "خالل السنوات الماضیة ُتوفي الكثیر من مريضات الفشل الكلوي
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في منازلھن، خاصة أولئك الالئي يعشن في أماكن بعیدة، بسبب عدم
استطاعتھن الوصول إلى المركز في الوقت المناسب للحصول على العالج
الدوري الالزم إلنقاذ حیاتھن

ال یختلف الحال مع سعیدة، المدّرسة من عدن التي تبلغ من العمر 45 عاًما، وھي أیًضا مریضة بالفشل الكلوي
وتحتاج إلى جلستي غسیل كلوي على األقل أسبوعیًا. إذ قالت: "في كثیر من األحیان في أوقات
ذروة احتدام العنف، ال يكون أمامي سوى خیارين: إما البقاء في المنزل والموت
من المرض أو المخاطرة بالخروج والوقوع في احتمال اإلصابة بطلق ناري أثناء
محاولتي الوصول إلى أقرب مركز للغسیل الكلوي. حتى في فترات التھدئة،
يظل الوضع معقًدا، خاصة بالنسبة لنا نحن النساء
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مالحظات للمحررین

الرعایة الصحیة للنساء والفتیات في الیمن

مالیین طفل وامرأة مصابون بسوء التغذیة الحاد، من بینھم 1.14 ملیون امرأة حامل أو مرضع تتطلب 4.71
.حاالتھن عالًجا من سوء التغذیة الحاد

مالیین امرأة ال یحصلن على دعم طبي أو دعم الصحة النفسیة، على الرغم من شدة احتیاجھن إلى ھذه الخدمات 6
(في ظل ضعف خدمات الحمایة. (صندوق األمم المتحدة للسكان

(مالیین امرأة في سن اإلنجاب بحاجة إلى دعم. (صندوق األمم المتحدة للسكان 5

مالیین امرأة في حاجة إلى خدمات لمعالجة العنف القائم على النوع االجتماعي. (صندوق األمم المتحدة 6.1
(للسكان

.أم وستة موالید یموتون كل ساعتین في الیمن بسبب مضاعفات تحدث أثناء فترة الحمل أو أثناء الوالدة

مالیین امرأة ومراھقة محرومات من خدمات الرعایة الصحیة األساسیة والمنقذة للحیاة، والرعایة الصحیة 5
.الجنسیة واإلنجابیة
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.أكثر من ملیون امرأة حامل ومرضع یعانین من سوء التغذیة الحاد

.واحدة من كل ثالث أسر نازحة تعولھا نساء، وھو ما یزید احتماالت تعرضھن للعنف

شبكة المیاه الحالیة ال تخدم سوى أقل من 30% من شعب الیمن، ونتیجة لھذا یُضطر مالیین الیمنیین، منھم نساء
.وأطفال، إلى قطع مسافات طویلة مشیًا إلحضار المیاه

 

دعم اللجنة الدولیة للرعایة الصحیة في الیمن

.في عام 2021، استفاد أكثر من ملیوني یمني، من بینھم نساء، من أنشطة اللجنة الدولیة في مجال الصحة

تواصل اللجنة الدولیة تزوید 48 مستشفى و3 مراكز للغسیل الكلوي و36 عیادة رعایة صحیة أولیة في ربوع
.الیمن بالمستلزمات والمعدات الطبیة واألدویة

تلقى أكثر من 1.1 ملیون شخص خدمات رعایة صحیة في 46 مرفقًا صحیًا، بفضل الدعم الذي قدمتھ إلیھا جمعیة
الھالل األحمر الیمني في شكل أدویة ومعدات وأجھزة طبیة وحوافز لموظفي الرعایة الصحیة وغیرھم من
.الموظفین، باإلضافة إلى التدریب لبناء قدرات الكوادر الطبیة، وكذلك توفیر الوقود والمیاه وخدمات الصیانة

قُدِّمت أكثر من 47,000 مشورة طبیة في 9 مرافق صحیة مع تقدیم حوافز لموظفي الرعایة الصحیة وغیرھم من
.الموظفین

تواصل اللجنة الدولیة دعم 6 مرافق صحیة من بینھا مستشفیان بتزویدھا بالمستلزمات الطبیة الالزمة لعالج جرحى
.الحرب

تدعم اللجنة الدولیة في الیمن 5 مراكز إلعادة التأھیل البدني في محافظات صنعاء وتعز وصعدة وعدن
وحضرموت، عبر تزویدھا بالمعدات والحوافز للموظفین، والدعم التقني والمواد الخام، وتزویدھا باألجھزة
والمكونات الالزمة لتصنیع األطراف االصطناعیة وأجھزة تقویم العظام. قُدّمت نحو 90,000 خدمة شملت توفیر
47,000 جھاز من أجھزة المساعدة على الحركة خالل عام واحد من ھذه المراكز الخمسة التي تدعمھا اللجنة
.الدولیة

تدعم اللجنة الدولیة عالج عشرات اآلالف من جرحى الحرب سنویًا، وتقدم خدمات ألكثر من 54,000 شخص
.معاق، من بینھم نساء

تدعم اللجنة الدولیة التحاق 10 طالب ببرامج الدبلوم في مجال األطراف االصطناعیة وأجھزة تقویم العظام (لمدة 3
سنوات) بالشراكة مع المعھد العالي للعلوم الصحیة، وتقدم منًحا دراسیة لـ 25 طالبًا للحصول على درجة
.البكالوریوس في مجال تقویم العظام واألطراف االصطناعیة من جامعة صنعاء
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مقطع صوتي 1: نجالء من تعز
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00:16
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.انعدام الخدمات الصحیة یستنزفنا

.إنھا لمعجزة أنني ال أزال على قید الحیاة بعد أن وضعت مولودي األخیر

حدثت لي مضاعفات في أثناء المخاض، كنت حینھا في البیت وكانت جمیع المرافق الصحیة القریبة
متوقفة عن العمل بسبب االشتباكات العنیفة. لحس حظي، كانت تسكن بالقرب مني ممرضة اسمھا
««جمیلة

تحاملت على نفسي وذھبت إلى منزلھا، لن أنسى أبدًا كیف كان القصف عنیفًا والرصاص یتطایر من كل
.مكان. كنت خائفة جدًا

.ساعدتني على وضع مولودي في منزلھا وأنقذت حیاتینا. لقد عانینا الكثیر

.لقي الكثیرون حتفھم، ومن بقي على قید الحیاة فھو محظوظ حقًا

مقطع صوتي 2: منال، قابلة من أبین

01:14

01:18

01:30

تواجھ النساء الحوامل الكثیر من التحدیات في سبیل وضع موالیدھن بصورة طبیعیة. فالكثیر من النساء
.الذین ھّن على وشك الوضع یصلن إلى المرفق الصحي بعد فوات األوان

.بسبب حواجز الطرق أو عدم توافر وسائل نقل بسبب االشتباكات العنیفة

حتى إذا وصلت إلینا نساء في حالة مخاض في الوقت المناسب، تظل تواجھنا تحدیات في تأمین األجھزة
.والمعدات الالزمة واألدویة واألكسجین، وكذلك توافر الكھرباء والوقود

مقطع صوتي 3: مریم، أم من تعز

01:42 

01:47

01:49

01:56

.نعیش في رعب دائم بسبب العنف، ال یتوقع أحد متى سیلقى حتفھ نتیجة ھجوم

.الوصول إلى المستشفیات أثناء حاالت الطوارئ أمر صعب ومعقد جدًا بالنسبة للنساء واألطفال

لدرجة أننا نرى أطفالنا یموتون أمام أعیننا ونحن عاجزون عن مساعدتھم، بسبب عدم قدرتنا على
.الوصول إلى أماكن تقدیم الدعم الصحي

نحن نكافح من أجل تأمین تكلفة النقل إلى المستشفى.ونضطر إلى اقتراض المال من األقارب والجیران
.فقط لكي نغطي تكلفة النقل إلى المستشفى
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مقطع صوتي 4: نبیھة أحمد، مشرفة في مركز الغسیل الكلوي الرئیسي في عدن الذي تدعمھ اللجنة الدولیة
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03:35

.تتأثر النساء المریضات بالحرب أكثر من غیرھم

أولئك الالتي فقدن عائلھن على مدى سنوات النزاع وأولئك الالتي ھن بحاجة إلى جلسات غسیل كلوي
.أصبحن یترددن كثیًرا في التنقل بمفردھن

تُوفي الكثیر من مریضات الفشل الكلوي في منازلھن، خاصة أولئك الالئي یعشن في أماكن بعیدة، بسبب
.عدم استطاعتھن الوصول إلى المركز للحصول على العالج الدوري

مقطع صوتي 5: سعیدة، مریضة بالفشل الكلوي من عدن

03:44

03:54

04:05

04:13

.األمر أسھل بالنسبة للرجال، فھم یستطیعون التعلق بحافلة مكتظة بالركاب، ولكن یصعب ھذا على النساء

.في أوقات ذروة احتدام العنف ال تتوفر وسائل مواصالت، والناس یخشون الخروج من المنازل

وأنا أیًضا كنت أخشى الخروج. فال یكون أمامي سوى خیارین: إما البقاء في المنزل والموت من المرض
أو المخاطرة بالخروج والوقوع في احتمال اإلصابة بطلق ناري أثناء محاولتي الوصول إلى أقرب مركز
.للغسیل الكلوي

.وأنا أختار المجازفة بحیاتي 

مقطع صوتي 6: فاطمة، من مخیم السویداء للنازحین
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05:12

05:20

.اسمي فاطمة وھذه أمي، اسمھا «مغنیة». إنھا مریضة جدًا، تعاني من السرطان

.أنا من یعتني بھا

.أُطعمھا وأساعدھا في ارتداء مالبسھا وفي االستحمام وآخذھا إلى الحمام وأجّھز فراشھا

كنت أذھب إلى المدرسة ووصلت إلى الصف الرابع، ثم انقطعت عن المدرسة منذ 3 أو 4 سنوات عندما
.مرضت أمي

مقطع صوتي 7: مغنیة، من مخیم السویداء للنازحین

05:33

05:42

05:58

06:10

06:14

!األلم ال یُحتمل

تضّخم الورم بدرجة ھائلة، ولقد فات أوان فعل أي شيء حیالھ. الحبوب التي آخذھا طیلة السنوات الثالث
.الماضیة ال تجدي نفعًا، بل تُنھك جسدي أكثر

أقرب عیادة صحیة بعیدة جدًا، وحتى إن تمكنت من الوصول إلى ھناك فال شيء لدیھم یقدمونھ لي سوى
.المحالیل المغذیة

من المفروض أن أتلقى العالج في مركز لعالج السرطان في المكّال، التي تبعد مئات الكیلومترات عن
.المخیم

.ال أستطیع تحمل تكلفة التنقل بین جلسات العالج وال یقوى جسدي على تحمل مشقة الرحلة الطویلة
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