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01 صفحة  استجابة	صندوق	األمم	المتحدة	للسكان	لألزمة	اإلنسانية	في	اليمن

تداعيات	الصراع	على	النساء	و	الفتيات
 تأثیر الصراع على النساء والفتیات

 تصاعد النزاع في الیمن منذ 26 مارس/آذار 2015 بشكٍل كبیٍر إلى أن
 .أصبح من بین أسوأ األزمات اإلنسانیة في العالم

 یُقدر عدد األشخاص الذین ھم في حاجة إلى شكٍل من أشكال المساعدة أو
 الحمایة بنحو 20.7 ملیون نسمة – ثلثي السكان. وقد قُتل نحو 8,167

 من سكان الیمن، وُجرح أكثر من 46,000 شخص، ونزح داخلیاً ما یزید
 .عن 2 ملیون نسمة وعاد مؤخراً 900,000 شخص لموطنھم

 لقد كان الوضع اإلنساني حرجاً حتى قبل 2015، إال أن العامین
 الماضیین قد وضعا الیمن على شفى المجاعة حیث أثر انعدام األمن

 الغذائي على 60 في المائة من السكان كما ادى انتشار الكولیرا في الیمن
 .مؤخرا الى اصابة 333,000 مع 5,000 حالھ یومیا یشتبھ االصابھ بھا

 ویتعرض الیمنیون لضغوط ھائلة فى محاولة للتكیف مع الوضع بینما
 تستمر النساء والفتیات في دفع أبھظ ثمن كما ھو الحال فى معظم األزمات

 .اإلنسانیة

 تعیش في الیمن حالیاً ما یُقدر بـ 2.2 ملیون امرأة وفتاة في سن اإلنجاب.
 وقد أدى ارتفاع معدالت نقص الغذاء إلى إصابة نحو 1.1 ملیون امرأة
 حامل بسوء التغذیة، و من المحتمل أن یعرض  حیاة 52,800 امرأة

.لمضاعفات أثناء الوالدة

 ففي بلٍد تعاني من أعلى معدالت وفیات ما بعد الوالدة في المنطقة العربیة،
 من الممكن أن یؤدى نقص الغذاء وسوء التغذیة وتراجع الرعایة الصحیة
 وانتشار الكولیرا مؤخرا-الذي زاد الوضع سوءا- إلى زیادة عدد الموالید
 الخدج وموالید یعانون من نقص في الوزن وارتفاع حاالت النزیف الحاد
 بعد الوالدة، مما یجعل عملیة الوالدة أكثر صعوبة ویضع حیاة األمھات

  .وموالیدھن في خطر

 وقد أصبح العاملین في مجال الصحة اإلنجابیة وكذلك مستلزمات وخدمات
 رعایة الصحة اإلنجابیة التى تُقدم في المنشآت الصحیة أكثر ندرة، وبات

 من الصعب على النساء والفتیات الحصول على الرعایة نتیجة للوضع
 األمني غیر المستقر ولصعوبة الوصول إلى المرافق الصحیة في شتى

.أنحاء البالد

 كما أدى تصاعد النزاع وما أعقبھ من تداعیات إنسانیة إلى ضعف وضع
 النساء والفتیات بشكٍل أكبر في المجتمع الیمني، وبالتالي إلى تآكل شبھ

ً  كامل آللیات الحمایة المتاحة لھن وزیادة تعرضھن للعنف واألذى. فوفقا
 للتقاریر، ارتفع حوادث العنف القائم على النوع بأكثر من 63 في المائة
 على مدار العامین الماضیین، ما یعّرض 2.6 ملیون امرأة لخطر العنف

القائم على النوع االجتماعي

في حاجة لشكل 
من أشكال 
المساعدة 

امرأة حامل تعانى 
سوء التغذية

في احتياج 
شديد

امرأة حامل معرضة 
لخطر اإلصابة 

بمضاعفات

يفتقرون للخدمات 
الصحية األساسية

منشأة طبية 
تضررت أو ُدمرت 

بسبب النزاع 

في حاجة 
للحماية

امرأة وفتاة عرضة 
لخطر العنف 

القائم على النوع 
اإلجتماعي   

نازحين داخليًا 
وعائدين

 امرأة عرضة لخطر 
العنف الجنسي، 

بما فى ذلك 
االغتصاب 

امرأة في سن 
اإلنجاب )15 – 49 

عاما(

حالة عنف قائم على 
النوع االجتماعي 

تم اإلبالغ عنها في 
 2016

مليون

مليون

مليونمليونمليون

مليون

مليون مليون
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حياة، 29 عاما

»بعد	وفاة	والدي	واندالع	النزاع	
أصبحت	عائلتي	أفقر	من	أن	تستطيع	
اإلنفاق	علّي.	وسرعان	ما	أصبحت	عبئا	

عليهم.

أخذتني	عائلتي	إلى	مأوى	لعدم	
قدرتهم	على	االستمرار	في	رعايتي.	
وقتها	شعرت	أن	كل		أحالمى	تحطمت	
وأنني	مجرد	عبء	على	هذا	العالم.«

عائشة، 13 عاما 

»أجبرتني	عائلتي	على	الزواج	وعلى	ترك	المدرسة.	

كان	من	المتوقع		أن	أصبح	حاماًل	بعد	الزفاف	مباشرة.	
وقد	عانيت	من	حمل	شديد	الصعوبة	وتعرضت	

للمضاعفات	أثناء	الوالدة	وتم	نقلي	إلى	المستشفى.

طفلي	على	ما	يرام	اآلن،	ولكن	ما	زلت	غاضبة	من	
أسرتي	التي	اجبرتنى	على		ترك	المدرسة.«

أميرة، 28 عامًا

»فررت	من	االشتباكات	قرب	بيتي	ومعي	
طفلي	البالغ	من	العمر	6	أشهر	واآلن	أعيش	

في	مخيم	للنازحين	في	إب.		كنت	وحيدة	
ولم	يكن	لي	أحد	يساعدني،	فأخذت	طفلي	

وغادرت	ولم	أتمكن	حتى	من	أخذ	أي	شيء	من	
متعلقاتي.«

شهد، 10 أعوام 

»نزحنا	من	تعز	ونقيم	حاليًا	في	مدرسة.	

أتمنى	لو	أعود	إلى	بيتي	وأنام	في	حجرتي.	
أريد	العودة	للمدرسة	وأن	أنعم	بصحبة	زميالتي	

وُمعلماتي.«

UNFPA/ YemeN

UNFPA/ YemeN

UNFPA/ YemeN
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وفتيات 
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أهم	اإلنجازات	فى		2016 

إسهامات المانحين 2016 نظرة عامة على الخدمات المقدمة فى 2016 

	استجابة	لألزمة	اإلنسانية	في	اليمن،	سعى	صندوق	األمم	المتحدة	للسكان	إلى	تلبية	االحتياجات	الصحية	العاجلة	
للنساء	والفتيات	والتى	تشمل	الخدمات	المنقذة	للحياة	للنساء	الحوامل	بالتركيز	على	الصحة	اإلنجابية.	كما	ضاعف	
صندوق	األمم	المتحدة	للسكان	من	خدمات	الحماية	والمساعدة	التي	يقدمها	للنساء	والفتيات	الُمعرضات	للعنف	

القائم	على	النوع	اإلجتماعي	.	فبالتعاون	مع	السلطات	المحلية	والمنظمات	غير	الحكومية	وهيئات	األمم	المتحدة	في	
شتى	أنحاء	اليمن،	تمكن	صندوق	األمم	المتحدة	للسكان	من	تقديم	خدمات	الصحة	اإلنجابية	والحماية	والوقاية	من	

العنف	القائم	على	النوع	اإلجتماعي	لما	يزيد	عن	مليون	شخص.

صور	من	بعض	أنشطتنا	في	2016:	الصور	فى	اتجاه	عقارب	الساعة:	عملية	تنظيم	وترتيب	معدات	وإمدادات	الصحة	اإلنجابية	-	توزيع	حقائب	
الكرامة	)تحتوى	على	مستلزمات	النظافة	الشخصية(	-	معدات	الرعاية	التوليدية	الطارئة	في	المنشآت	الصحية	–	وصول	العيادات	المتنقلة	إلى	

©	UNFPA/YEMEN	الصورة	النائية.	القرى

تلقى	133	مستشفى	معدات	الرعاية	التوليدية	في	الحاالت		
الطارئة	والتى	استفاد	منها	نحو	37	في	المائة	من	السكان.

استفاد	740,000	شخص	من	خدمات	تنظيم	األسرة.	
الوصول	إلى	120,000	شخص	عن	طريق	العيادات	المتنقلة.		
تلقت	6,845	امرأة	وفتاة	خدمات	االستجابة	للعنف	القائم		

على	النوع	اإلجتماعي.
استفاد	130,000	شخص	من	مستلزمات	خدمات	الصحة		

اإلنجابية.
استفادت	80,000	امرأة	وفتاة	من	حقائب	الكرامة	)التى		

تحتوى	على	مستلزمات	النظافة	الشخصية(.
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أكثر	من	مليون	نسمة	حصلوا	على	الخدمات	

المنقذة	للحياة	
الحصول	على	أكثر	من	12	مليون	دوالر	عن	

طريق	إسهامات	المانحين	
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أصوات 
من أجل 
التغيير 

»لقد مررنا بأسوأ فترات 
حياتنا، لكن اآلن لدينا حياة 

جديدة.

قاومت زواجًا فيه الكثير من  
العنف، وكافحت ستة سنوات 
من اإلكتئاب، لكن اآلن أشعر 
أخيرًا أننى أفتح صفحة جديدة 

من حياتي.«

وردة، 20 عاما 

اضطرت	وردة	وزوجها	إلى	الفرار	عندما	كانت	حامال	
في	الشهر	الثالث	نتيجة	الشتداد	القتال	في	صعدة.	

»بدأت	أنزف	بغزارة،	وعندما	بلغنا	منطقة	عمران	
أخذني	زوجي	بسرعة	إلى	عيادة	متنقلة	قريبة	إال	

أنني	عندئذ	كنت	قد	فقدت	الجنين.	

أصبت	بإكتئاب	شديد،	ونصحنى	األطباء	أن	أذهب	
إلى	مركز	المرأة	التابع	لصندوق	األمم	المتحدة	

للسكان	كى	أحصل	على	المشورة	والدعم	النفسي.		
في	المركز	تعلمت	مهارات	جديدة	منها	الحياكة.	أشعر	
اننى	أفضل	كثيرًا	اآلن	وأتطلع	إلى	أيام	أكثر	إشراقًا.

لقد	مررنا	بأسوأ	فترات	حياتنا،	لكن	اآلن	لدينا	حياة	
جديدة.	فنحن	ننتظر	ميالد	طفلنا	باشتياق.«

سامية، 33 عاما 

عاشت	سامية	حياة	زوجية	مليئة	بالعنف	انتهى	بطرد	
زوجها	لها	من	البيت.	»حينئذ	كنت	قد	فقدت	أسرتي	
وزوجي	وأبنائي.	أذكر	كيف	كنت	أفكر	حينها	أن	الحياة	

ال	يمكن	أن	تصبح	أسوأ	من	ذلك.	

بعد	أن	كافحت	اإلكتئاب	لمدة	ستة	أعوام	وأنا	أعيش	
على		ما	يجود	به	أهل	الخير،	اكتشفت	´المركز	

النسوي´	حيث	حصلت		هنا	على	الدعم	والمشورة	
وشاركت	فى	الفصول	التعليمية	وتعلمت	الحياكة	

والتطريز.

اآلن	أشعر	بأن		حياتي	رجعت	شبه	طبيعية	وأحاول	
حاليا	رؤية	أبنائي،	فهذا	حقي	كأم.«

UNFPA/ YemeN

UNFPA/ YemeN
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األولويات	االستراتيجية	لعام	2017 

تعزيز المنظومات الصحية . 1
لتوفير الرعاية التوليدية الطارئة 
ورعاية ما قبل الوالدة وغيرها 

من خدمات الصحة اإلنجابية 
المتكاملة لخفض معدالت 

الوفاة واإلصابة باألمراض بعد 
الوالدة. 

تعزيز اآلليات التي تقي من . 2
العنف ضد المرأة وتوفير 

الحماية والخدمات للناجيات 
من العنف القائم على النوع 

اإلجتماعي، بالتركيز على 
النساء والفتيات الصغيرات.

االستجابة تحديدًا لالحتياجات . 3
ناسنية اليت أسع رفناه  ال

التصعيد الأخيي امب ،رشلم 
خطر  المجاعه والكوليرا .  

$22.1

1.2

إجمالي	متطلبات	التمويل	
لعام	2017 

عدد	السكان	المستهدفين	

UNFPA/ YemeN
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 صندوق  المتحدة للسكان 

 ومعدات الصحة 
للحياة 

 وعيادات  الصحة  بما 
 الوالدات 

  الصحة  الهياكل 

 الصحية والعيادات 
 الصحية 

 المعلومات  بالصحة 
 الصحة  العامل 

 الوكاالت المعني بالصحة  المجموعة 

 مجموعات معالجة 
ما بعد  للناجيات  

 لحاالت 

 واالجتماعي والمساعدة 
 المراكز  الصحية 

 الكرامة  المستلزمات 
بالدورة 

 جهود التصدي 

 معلومات 

التوعية المجتمعية  

 مسارات 
 الصدد  الموارد 

 للناجيات 

 جهود 

* 11.5 :2017

ممول منها

متطلبات

ممول منها

متطلبات

 للرعاية 
التوليدية 

الحاالت 
18%

 العيادات

26%

 الصحة
39% 

اللوجستية 4%
% 13

 5%

 لحاالت 
2%

66%

مواجهة العادات 

19%

اللوجستية
7%

1%

صفحة 06

* 10.6 :2017

7.0

ً 6.2

 صندوق  المتحدة للسكان 
8%

 وتقديم الخدمات الخاصه بالتغذيه للنساء  
الحوامل ومعلومات الوقايه من الكوليرا 

الطبيه ومراكز مكافحه الكوليرا 
المباعده بين الوالدت

دعم وتنسيق استجابة

باالضافة الى  االقراص 
 والمعلومات الخاصه بالوقايه من الكوليرا للنازحين وغيرهم 

 ومعلومات عن الوقاية والعالج من الكوليرا 
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22.113.28.9

 احتياجات التمويل لعام ٢٠١٧ - نظره عامه

 فجوة في التمويل ممول مطلوب
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 االفراد الذين الذين حصلوا على خدمات
العيادات المتنقله

47.862

 االفراد الذين حصلوا على خدمات الصحة
االنجابية

90.295

 االفراد الذين حصلوا بشكل مباشر على
حقيبة الصحة االنجابية

41.735

 االفراد الذين حصلوا على خدمات 
االنجابية الصحة 
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ماذا لو لم نتمكن من 
االستجابة...؟

قد تقع ما ال يقل عن 1,000 من 	 
حاالت الوفاة بعد الوالدة من بين 

نحو 52,800 امرأة معرضة لخطر 
حدوث المضاعفات أثناء الوالدة. 

ستصبح حياة ما ُيقدر بـ 52,000 	 
امرأة وفتاة عرضة لخطر العنف 

الجنسي، بما فى ذلك االغتصاب. 

انهيار منشآت الصحة اإلنجابية 	 
نتيجة لعمل ثلث المراكز الصحية 

القائمة فقط.  

تهديدات جسيمة للحقوق  
األساسية لماليين اليمنيين 

نتيجة لعدم حصولهم على الدعم 
أو لعدم توفر الخدمات الصحية 

واألدوية والحماية. 

UNFPA/ YemeN

10 حة  صف
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