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 تأثير األزمة اإلنسانية
 في اليمن على

النساء والفتيات

 ال تزال األزمة اإلنسانية في اليمن هي األسوأ في العالم. فقد هوت نحو
 خمس سنوات من الصراع والتدهور اإلقتصادي الحاد بالبالد إلى حافة

ا مما كانوا عليه قبل
ً

ا وضعف
ً

 المجاعة. وبات ماليين اليمنيين أشد جوًعا ومرض
عام. 

ر أن 24 مليون شخص – أو أكثر من 80 في المائة من السكان- في  وُيقدَّ
 حاجة إلى نوع ما من المساعدة أو الحماية، منهم 14.4 مليون في عوز
 شديد – أي بما يزيد على نحو مليونين عما كان عليه الحال في 2018.

 وتشير التقديرات إلى أن نحو ستة ماليين من النساء والفتيات في سن الحمل
 واإلنجاب )من 15 الى 49 سنة( يحتجن إلى الدعم. وبسبب النقص المتزايد

 في المواد الغذائية تعاني أكثر من مليون امرأة حامل من سوء التغذية،
 وهن معرضات إلنجاب أطفال يعانون من التقزم. باإلضافة هناك 114,000

امرأة معرضة لخطر أن يصبن بمضاعفات أثناء الوالدة. 

 ونحو نصف المنشآت الصحية ال تعمل أو تعمل بشكل جزئي. ثلثي المنشآت
 الصحية العاملة فقط تقدم خدمات الصحة اإلنجابية و ذلك بسبب نقص

 العاملين، وقلة اإلمدادات والمستلزمات، والعجز عن تغطية تكاليف التشغيل،
                          أو تعرضت للضرر جراء الصراع. 

ى 
َّ

 باإلضافة الى أن المعدات واألجهزة والمستلزمات الطبية غير كافية أو عف
 عليها الزمن. والعاملون الصحيون الذين لم يتلقوا أجورهم منذ أكثر من

ى سوى 10
َ

 عامين، أو تدفع لهم بشكل غير منتظم، غادروا اليمن، ولم يبق
 عاملين صحيين لكل 10,000 شخص، وهو ما ُيعد أقل من الحد األدنى الذي

تضعه منظمة الصحة العالمية. 

 وفي بلد يشهد أحد أعلى معدالت الوفيات بين األمهات في المنطقة
 العربية، ُينِذر نقص الغذاء، وسوء التغذية، وانحدار الرعاية الصحية التي ازدادت

 تدهوًرا من جراء أوبئة مثل الكوليرا بزيادة المواليد الخدج أو ناقصي الوزن
وحاالت النزيف بعد الوالدة. 

 نزح ما يصل إلى 4.3 مليون شخص في السنوات الثالث الماضية، وما زال
 هناك نحو 3.3 مليون شخص نازح. حوالي نصف النازحين نساء، 27 في
ف التي يعتمدن  المائة منهن دون الثامنة عشرة من العمر. وآليات التكيُّ

 عليها استنفدت أقصى إمكاناتها، وهن أكثر الفئات تضرًرا و من يدفعن الثمن
الباهض كما هو الحال غالًبا في األزمات اإلنسانية.   

                          
 ومع قلة خيارات اإليواء المتاحة، تعاني النساء والفتيات النازحات في العادة

ً أشد المعاناة من جراء االفتقار إلى الخصوصية، والتهديدات لسالمتهن، وقلة
ا وعرضة

ً
 فرص الحصول على الخدمات األساسية، وهو ما يجعلهن أكثر ضعف

 للعنف واإلساءة من أي وقت مضى. تزداد احتماالت فقد الفتيات النازحات
 إلمكانية االلتحاق بالمدارس، ألن األسر التي تعاني قلة الموارد ال تعطي

أولوية لحقهن في التعليم. 

 ويزيد فقدان الرجل عائل األسرة ألسباب تتصل بالصراع من األعباء االقتصادية
 التي تواجهها النساء، ال سيما في حالة األسر التي تعولها نساء، وتقل أعمار

 الفتيات الالتي يقمن بإعالة 21 في المائة من هذه األسر عن 18 عاًما. وتشتد
 الضغوطات أكثر حينما تجد النساء أو الفتيات أنفسهن مسؤوالت عن إعالة
 أسرهن، لكن هن أنفسهن ُحِرمن من التعليم األساسي أو التدريب المهني

 الذي ُيمِكن أن يؤهلهن لخوض سوق العمل. وفي غياب تمكين ودعم
ف سلبية مثل ضات للقبول بإستراتيجيات تكيُّ  كافيين، تصبح النساء والفتيات معرَّ

زواج الصغيرات و عمالة األطفال. 
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 فاطمة
17

 أمل
25

 أم أسماء
37

أصــواتـهــــــــن

 لم أستطع إنهاء الدراسة ؛ لقد تزوجت من رجل يكبرني ب13 عاًما.
، 

ً
 خالل السنوات الخمس األولى لم أحمل. عندما أصبحت حامال

 كانت سعادتنا قصيرة العمر. اشتد القصف بالقرب من منزلنا في
منطقة ميناء الحديدة. وقررنا االنتقال إلى تعز. 

 عندما وصلنا إلى تعز ، بدأت أنزف بشدة. لم يتمكن زوجي 
 من اصطحابي إلى المستشفى في الوقت المناسب ألنه لم
 يتمكن من العثور على المال لتغطية تكاليف النقل أو تكاليف

 المستشفى. فقدنا طفلنا بسبب النزوح القاسي والمرهق.

 أتمنى أن أتمكن من العودة إلى المدرسة إلكمال مدرستي
 الثانوية ، ولكنه من المحرمات فالنساء المتزوجات في قريتي ال

 يمكنهن الذهاب إلى المدرسة. حتى لو أخبرت زوجي عن رغبتي
في مواصلة الدراسة ، فهو لن يفهمني “. 

 فاطمة ، تمت مقابلتها أثناء توزيع آلية االستجابة السريعة في
تعز

 أنا وزوجي بدأنا الشجار منذ اليوم األول لزواجنا. حاولت مراًرا وتكراًرا
 ان اتركه وإنهاء الزواج لكنني فشلت ألن عائلتي كانت فقيرة

 جًدا ألن تقبلني. كانوا يجبروني دائًما على العودة اليه وتحمل
 الصعوبات ألن زوجي كان غنًيا. 

 في أحد األيام ، أصبح الشجار بيننا شديًدا لدرجة أن زوجي أخذ
 سالحه وأطلق النار علي. فقدت الوعي وأدخلت المستشفى

 على الفور. وعدت نفسي أال أعود إليه عندما أغادر المستشفى
 .“

 تمت مقابلة أمل في المساحة اآلمنة المدعومه من صندوق
األمم المتحدة للسكان في المحويت.

 فور والدة طفلي
ً
 حملي األخير كاد أن يقتلني. أصبحت حامال

 األخير. لم يكن هناك مباعدة بين الوالدتين. أصبت بضغط
 شديد بعد الحمل األخير ، وعانيت من مشاكل في الرحم “.

 عندما حان الوقت للوالدة ، ذهبت أنا وزوجي إلى عيادة“
 المنطقة ، لكن العيادة لم تكن مجهزة للتعامل مع الوالدة وبدأت

 حالتي تزداد سوًءا. أخبرني الطبيب هناك أنني بحاجة إلى عملية
 قيصرية مع عناية خاصة ، وليس لديهم المرافق الالزمة لعالجي.

 لم نتمكن من تحمل تكاليف النقل أو رسوم المستشفى في
 المدينة. لم يكن هناك خيار آخر سوى اقتراض المال والمجازفة

في الرحلة الطويلة إلى المدينة “. 

 أم أسماء ، تمت مقابلتها في مرفق صحي يدعمه صندوق األمم
المتحدة للسكان في صنعاء

“
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116,341126,86127,709

اإلنجازات الرئيسية
فــــــــــــــــي 2019 

 والدة آمنة تمت
مساعدتها

 من الحمل الغير
مرغوب فيه تم تجنبه

 ناجي/ناجية تمت
 مساعدتهم
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 إحـــداث فــــرق فــــي حيـــــاتهــــــن

 نجالء
36

 ريما
16

 نعمة
24

 عشت أنا و زوجي حياة سعيدة و هادئة حتى فقد وظيفته بسبب النزاع.
ا عن عمل. لقد

ً
 لم يستطع العثور على أي عمل في قريتنا فذهب بحث

مر أكثر من عامين ، وما زال هناك لم يرجع.“ 

 لم أعد أستطيع الجلوس في المنزل ، كان أوالدي الثالثة يعانون من
جبرت على إيجاد وظيفة. لم

ُ
 الجوع. لم يكن لدي أي مهارات لكنني أ

 يكن هناك أحد على استعداد لمساعدتي ولكني لم أستطع االستسالم
 .“

 كنت قد بدأت أفقد األمل في العثور على وظيفة عندما سمعت من
 مجموعة نساء عن هذه المساحة اآلمنة. في المساحة اآلمنة، تعلمت
 صناعة الحرف اليدوية واكتسبت مهارات ساعدتني في بدء مشروعي

الخاص. “ 

ا لي. لقد خذلني الجميع ولكن هذا الفضاء “
ً
 لقد كان هذا الفضاء منقذ

 منحني األمل. أبيع اآلن المصنوعات اليدوية وأطعم أطفالي باألرباح
التي أحققها. “--- 

 نجالء تمت مقابلتها في المساحة اآلمنة المدعومة من صندوق األمم
المتحدة للسكان في الحديدة

 تزوجت من ابن عمي عندما بلغت الرابعة عشرة من العمر كوسيلة لتخفيف“
 الضغوط االقتصادية على عائلتي الناجمة عن الصراع. خالل السنة األولى من
 في الشهر الثالث ، عندها

ً
ا للغاية تجاهي. كنت حامال

ً
 الزواج ، أصبح زوجي عنيف

 لم أعد قادرة على تحمل العنف ؛ هربت إلى منزل والدي ، وطلبت منهم
 الحماية من زوجي. لكن سرعان ما تبعني زوجي إلى منزل عائلتي ، مطالًبا

 بعودتي تحت تهديد السالح. في مواجهة مع والدّي ، سحب بندقيتة وأطلق
 خمس طلقات على رأس و صدر والدتي. اضطررت لمشاهدة والدتي وهي

 تلفظ آخر أنفاسها. لقد ماتت أمام عيني. بعد وقت قصير من وفاة والدتي ،
 اختفى والدي. كنت في حالة صدمة وعجزت عن التخلص عن الشعور بالذنب

بأنني السبب في فقد والدتي. 

 عندما رأت حالتي العقلية ، قررت جارتي الذهاب بي إلى صنعاء لتلقي العالج“
حيلت إلى طبيب نفسي و

ُ
 في مركز متخصص للصحة العقلية. في المركز ، أ

خضعت لخطة عالجية الضطرابات ما بعد الصدمة مع متابعة دقيقة وجلسات
ُ
 أ

 عالجية. بعد خمسة أشهر من العالج ، لم تعد لدي تلك األفكار عن إيذاء
 .نفسي

 بعد شهر واحد سأستقبل مولودي األول. اآلن أتطلع إلى حياة جديدة. “

 ريما تمت مقابلتها في المركز المتخصص للصحة العقلية في صنعاء و 
  المدعوم من صندوق األمم المتحدة للسكان

 في الشهر التاسع عندما هربنا من منزلنا في الحديدة. لقد
ً
 كنت حامال

 شهدنا أكثر األيام المروعة عندما تصاعدت الحرب. كنا نظن أن الحرب
 ستنتهي قريًبا. كانت هناك هدنة لفترة من الوقت لكن الحرب اندلعت

فجأة مرة أخرى. لم يكن لدينا خيار آخر غير للفرار. 

 في الصباح الباكر، على دراجتة النارية قادنا زوجي مع طفلينا ، وأخذنا
 هواتفنا المحمولة معنا فقط. كانت الرحلة صعبة. شعرت بألم مستمر

 في بطني. كنت أعرف أنني كنت في حالة مخاض ولكني كنت خائفة
جًدا من الوالدة في الطريق. 

 تخطينا محافظتي عمران وحجة ووصلنا إلى محافظة صعدة ليال للبقاء
 في خيمة أحد األقرباء. أنجبت على الفور تقريًبا بعد وصولنا بمساعدة
 قابلة قامت بعيادة منزلها بالقرب من المخيم. لم يكن لدي أي شيء
 لتغطية طفلي أو نفسي باستثناء المالبس التي كنت أرتديها ، لذلك

 عندما سمعت أنه كان هناك توزيع مواد اإلغاثة ، كنت سعيدة للغاية.
 حقيبة آلية االستجابة السريعة كانت تحتوي على مستلزمات كنت أنا و

طفلي في أمس الحاجة إليها. “ 

 نعمة تمت مقابلتها أثناء توزيع آلية اإلستجابة السريعة في مخيم للنازحين
 في صعدة

 “  “  “ 
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 لماذا بات عمل صندوق األمم المتحدة للسكان باليمن ضروريا
أكثر من أي وقت مضى؟

 ُيعد صندوق األمم المتحدة للسكان الجهة الوحيدة
 التي تقدم إمدادات وأدوية الصحة اإلنجابية

 المنقذة للحياة في اليمن. وتعد سلسلة توريد
 إمدادات الصحة اإلنجابية هذه شريان حياة لماليين

النساء والفتيات في اليمن. 

 يقود صندوق األمم المتحدة للسكان جهود تنسيق
 وتوفير خدمات الحماية المنقذة للحياة في أنحاء
 اليمن، واستطاع الوصول إلى اآلالف من الناجين

من مختلف أشكال العنف. 

 يقود صندوق األمم المتحدة للسكان آلية االستجابة
م مساعدات  السريعة في أنحاء اليمن، إذ ُيقدِّ

 اإلغاثة الطارئة للنازحين بالقرب من خطوط
المواجهات األمامية. 
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$100.5M

4.1M

 األولــــــــويات
 اإلستراتيجية
 لصندوق األمـــــم
 المتحدة للسكان

فـي 2020

 تقوية األنظمة الصحية لتقديم الرعاية الصحية العاجلة لحاالت
 التوليد وحديثي الوالدة، وغيرها من خدمات الصحة اإلنجابية

 المتكاملة للحد من الوفيات واإلصابة باألمراض بين األمهات.

 تعزيز آليات حماية النساء والفتيات، مع التركيز على الوقاية
واالستجابة لمختلف أشكال العنف. 

 تعزيز آليات حماية النساء والفتيات، مع التركيز على الوقاية
واالستجابة لمختلف أشكال العنف. 

متطلبات التمويل
الكلية لعام 2020

عدد السكان
المستهدفين
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$56.5M 27.5M$16.5M

اإلستجابة اإلنسانية لصندوق األمم المتحدة للسكان: األولويات اإلستراتيجية
الصحة اإلنجابية

متطلبات 2020متطلبات 2020متطلبات 2020

آلية اإلستجابة السريعةحماية النساء والفتيات

 ضمان توفر األدوية واإلمدادات والمعدات الالزمة للصحة اإلنجابية
المنقذة للحياة في المراكز الصحية. 

 ضمان توفير فرق طبية وعيادات متنقلة لتقديم خدمات الصحة
اإلنجابية في المنشآت الطبية. 

 توفير فرق طبية وعيادات متنقلة تقدم خدمات صحة إنجابية تشمل
 والدات آمنة مكملة بخدمات التغذية للنساء الحوامل، ومعلومات

الوقاية من األمراض. 

 إتاحة وسائل تنظيم األسرة و وسائل المباعدة بين المواليد، 
 وتيسير الحصول عليها في المنشآت الصحية والعيادات المتنقلة.

 توفير مقدمي الخدمات الصحية المهرة، ال سيما القابالت على
مستوى المجتمع المحلي. 

 تنسيق إستجابة الصحة اإلنجابية من خالل فريق عمل مشترك
 بين المنظمات المعنية بالصحة اإلنجابية تحت إشراف كتلة الصحة.

 تقديم اإلمدادات الطبية، ومنها حقيبة العالج لحاالت ما بعد االغتصاب
للناجيات من العنف القائم على النوع اإلجتماعي. 

 االستجابة لمختلف أشكال العنف من خالل تقديم الدعم النفسي
 واالجتماعي، والمشورة القانونية، والحصول على أماكن إيواء، واإلحالة

إلى الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات. 

 إشراك الرجال والفتيان للمساعدة في معالجة أشكال العنف و
التخفيف من آثاره على مستوى المجتمع المحلي. 

 تعزيز نظام المعلومات واإلدارة الخاصة بحماية النساء.

 زيادة وعي المجتمع المحلي بالقضايا المتصلة بمختلف أشكال العنف
والخدمات المتاحة ذات الصلة. 

مي الخدمات.  وضع مسارات وبروتوكوالت لإلحالة وبناء قدرات ُمقدِّ

 تقديم خدمات الدعم وإتاحة فرص كسب العيش للناجيات من مختلف
أشكال العنف. 

 قيادة جهود تنسيق االستجابة لحماية النساء من خالل الكتلة الفرعية
لحماية المرأة تحت إطار كتلة الحماية. 

 قيادة جهود االستجابة من أجل التوزيع الفوري لإلمدادات العاجلة
ا واألسر المتنقلة في مناطق

ً
 و المنقذة للحياة  األسر النازحة حديث

 يصعب الوصول إليها أو تقطعت بها السبل بالقرب من خطوط
ا للخطر(. 

ً
المواجهة )وكذلك العائدون األكثر تعرض

 ضمان توفير الحد األدنى من مجموعة المساعدات التي تشتمل
 على: )1( حصص غذائية جاهزة من برنامج األغذية العالمي؛ و)2( و

 أدوات النظافة األساسية لألسر من منظمة اليونيسيف؛ و)3( حقائب
 المستلزمات الخاصة بالنساء و الفتيات من صندوق األمم المتحدة

للسكان. 
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$100.5M 32.1M $68.4M
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 نظرة عامة في
متطلبات التمــويل

فـــــــــي 2020 

لكل امرأة وفتاة متضررة  $17

توزيع األموال المطلوبة حسب البرنامج

المطلوب الممول فجوة التمويل

الصحة اإلنجابية حماية النساء والفتيات آلية اإلستجابة السريعة
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دوالر البـــــــــــــــــــــرنامــج
الصحة اإلنجابية

49,000,000 رعاية الطوارئ التوليدية

4,000,000 مستلزمات الصحة اإلنجابية

1,000,000 العيادات والفرق المتنقلة

500,000 بناء القدرات وزيادة الوعي

56,500,000 المجمــوع الجــــزئي

حماية النساء والفتيات
22,000,000 تقديم الخدمات

2,150,000 بناء القدرات وزيادة الوعي

3,000,000 الحقائب النسائية

350,000 تنسيق

27,500,000 المجمــوع الجــــزئي

آلية االستجابة السريعة
4,320,000 الحقائب النسائية

500,000 تنسيق

3,680,000 تسجيل

8,000,000 توزيع

16,500,000 المجمــوع الجــــزئي

100,500,000 المجمــوع الكلي
 

العدد البـــــــــــــــــــــرنامــج
الصحة اإلنجابية

1,920,000 إمرأة

480,000 رجل

حماية النساء والفتيات
700,000 إمرأة

آلية اإلستجابة السريعة
1,000,000 فرد

324,115 أسرة

4,100,000 المجمــوع الكلي

*المستفيدون المباشرون المستهدفون 2020

 **النفقات التشغيلية ودعم البرامج ضمن التكاليف اإلجمالية

المستفيدون المستهدفون لعام 2020* متطلبات 2020 حسب مجال البرنامج**
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SOCOTRA

 التغطـــــية الجغـــــــــــرافية
ا

ً
ا )11 موظفين دوليين و 81 موظف

ً
ي عمليات صندوق األمم المتحدة للسكان كل محافظات اليمن االثنتين والعشرين، ولديه فريق من 92 موظف

ِّ
غط

ُ
 ت

ا(. وبوجه عام، يضطلع بمهام التنسيق مكتب الصندوق في صنعاء. وفي المحافظات األخرى، تقوم مراكز تنسيق مشتركة تابعة لألمم المتحدة  محليًّ
ا جزء من جميع مراكز التشغيل اإلنسانية الستة التابعة لألمم المتحدة )عدن والحديدة و المكال وإب وصعدة وصنعاء(،  بأعمال التنسيق. والصندوق حاليًّ

 وهو ترتيب يعتمد على المتابعة الوثيقة لما يستجد من احتياجات لضمان االستجابة المرنة والمالئمة للمطالب المتغيرة على الساحة اإلنسانية.
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ماذا لو تقاعسنا
    عن اإلستجـــابة؟ 

ر  حدوث ما ال يقل عن 3,500 حالة وفاة بين األمهات من بين ما ُيقدَّ
 بنحو    114,000 امرأة معرضة لخطر اإلصابة بمضاعفات أثناء الوالدة.

 انهيار تام لمنشآت الصحة اإلنجابية حيث ال يعمل سوى الثلث فقط من
ا في البالد.  كل منشآت الصحة اإلنجابية حاليًّ

ر بنحو 120,000 امرأة وفتاة للخطر من مختلف  تعرض حياة ما ُيقدَّ
أشكال العنف. 

 وقوع انتهاكات جسيمة للحقوق األساسية لماليين اليمنيين الذين ال
 يجدون الدعم أو ال يمكنهم الحصول على الغذاء والمياه والخدمات

الصحية واألدوية والحماية. 
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)بالترتيب اليمن  التي تشهدها  لألزمة  التالية من دعم سخي وإستجابتها  المانحة  الجهات  لما قدمته  امتنانه  للسكان عن  المتحدة  األمم   يعرب صندوق 
 األبجدي(: إدارة المعونة اإلنسانية والحماية المدنية التابعة لالتحاد األوروبي، إسيلندا، وأصدقاء صندوق األمم المتحدة للسكان، واإلمارات العربية المتحدة،
وكندا، اليمن،  في  اإلنسانية  المساعدات  وصندوق  وسويسرا،  النرويج،  والسويد،  الدنمارك،  وإيطاليا،  الطوارئ،  حاالت  في  لإلغاثة  المركزي    والصندوق 

والكويت، والمملكة العربية السعودية، ومنظمة الصحة العالمية،ومنظمة الطفولة اليونيسف، وهولندا، واليابان. 

لمزيد من المعلومات
                             

               السيد/ نيستور أووموهانجي
القائم بأعمال ممثل صندوق األمم المتحدة للسكان - صندوق األمم المتحدة للسكان-اليمن

 owomuhangi@unfpa.org :- تلفون:967712224147+    -  ايميل

                            
تيح

ُ
               فهمية الف

مسؤولة اإلتصال - صندوق األمم المتحدة للسكان-اليمن
 al-fotih@unfpa.org :- تلفون:967712224016+    -  ايميل
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رؤية واحدة
بثــالثـــــــة أصــــــــــفار

صفــــــــــــــر من وفيات األمهات من أسباب يمكن الوقاية منها
صفــــــــــــــر من إحتياجات تنظيم األسرة الغير الملباة

صفــــــــــــــر من العنف القائم على النوع اإلجتماعي و الممارسات الضارة





@UNFPAYemenyemen.unfpa.org UNFPAYemen

ضمان الحقوق والخيارات للجميع منذ عام 1969

Yemen


