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ال تزال األزمة اإلنسانیة في الیمن ھي األسوأ في العالم. فقد 
أدى قرابة أربع سنوات من الصراع إلى انھیار االقتصاد 
والخدمات االجتماعیة. وبات مالیین الیمنیین أشد جوًعا 

م. ومرًضا وضعفًا مما كانوا علیھ قبل عا
ویُقدَّر أن 24 ملیون شخص – أو أكثر من 80 في المائة من 

السكان- في حاجة إلى نوع ما من المساعدة، منھم 14.4 
ملیون في عوز شدید – أي بما یزید على نحو ملیونین عما 

 . كان علیھ الحال في عام 2018
وتشیر التقدیرات إلى أن نحو ستة مالیین من النساء والفتیات 
في سن الحمل واإلنجاب (من 15 إلى 49 عاًما) یحتجن إلى 
الدعم. وبسبب النقص المتزاید في المواد الغذائیة تعاني أكثر 

من ملیون امرأة حامل ومرضعة من سوء التغذیة، وھن 
معرضات إلنجاب أطفال یعانون من توقف النمو. باإلضافة 

إلى أنھ من المحتمل إصابة 114,000 امرأة بمضاعفات أثناء 
دة  الوال

ونحو نصف المنشآت الصحیة ال تعمل أو تعمل بشكل جزئي 
فقط. وال یقدم سوى ثلث المنشآت الصحیة العاملة خدمات 

الصحة اإلنجابیة بسبب نقص العاملین، وقلة اإلمدادات 
والمستلزمات، والعجز عن تغطیة تكالیف التشغیل، أو 

األضرار الناجمة عن الصراع. والمعدات واألجھزة 
والمستلزمات الطبیة غیر كافیة أو عفَّى علیھا الزمن. 

والعاملون الصحیون الذین لم یتلقوا أجورھم منذ أكثر من 
عامین، أو تدفع لھم بشكل غیر منتظم، غادروا الیمن، ولم یبَق 
سوى 10 عاملین صحیین لكل 10,000 شخص، وھو ما یُعد 

 . أقل من الحد األدنى الذي تضعھ منظمة الصحة العالمیة

وفي بلد یشھد أحد أعلى معدالت الوفیات بین األمھات في المنطقة 
العربیة، یُنِذر نقص الغذاء، وسوء التغذیة، وانحدار الرعایة الصحیة 

التي ازدادت تدھوًر ا من جراء أوبئة مثل الكولیرا بزیادة الموالید 
المبتسرین أو ناقصي الوزن وحاالت النزیف بعد الوال دة. ونزح ما 

یصل إلى 4.3 ملیون شخص في السنوات الثالث الماضیة، وما زال 
نحو 3.3 ملیون شخص من النازحین. وحوالي نصف النازحین 
نساء، 27 في المائة منھن دون الثامنة عشرة من العمر. وآلیات 

التكیُّف التي یعتمدن علیھا استنفدت أقصى إمكاناتھا، وھن أشد الناس 
ا في األزمات اإلنسانیة . تضرًر ا كما ھي الحال غالبً

ومع قلة خیارات اإلیواء المتاحة، تعاني النساء والفتیات النازحات في 
العادة أشد المعاناة من جراء االفتقار إلى الخصوصیة، والتھدیدات 
لسالمتھن، وقلة فرص الحصول على الخدمات األساسیة، وھو ما 
یجعلھن أكثر ضعفًا وعرضةً للعنف واإلساءة منذ أي وقت مضى. 
تزداد احتماالت فقد الفتیات النازحات إلمكانیة االلتحاق بالمدارس، 

ألن األسر التي تعاني قلة الموارد ال تعطي أولویة لحقھن في التعلی م.
ویزید فقدان الرجل عائل األسرة ألسباب تتصل بالصراع من األعباء 
االقتصادیة التي تواجھھا النساء، ال سیما في حالة األسر التي تعولھا 
نساء، وتقل أعمار الفتیات الالتي یقمن بإعالة 21 في المائة من ھذه 

األسر عن 18 عاًما. وتشتد الضغوط أكثر حینما تجد النساء أو 
الفتیات أنفسھن مسؤوالت عن إعالة أسرھن، لكن ھن أنفسھن ُحِر من 
من التعلیم األساسي أو التدریب المھني الذي یُمِكن أن یؤھلھن لخوض 

سوق العمل. وفي غیاب تمكین ودعم كافیین، تصبح النساء والفتیات 
معرَّ ضات للقبول بإستراتیجیات تكیُّف سلبیة مثل زواج األطفال 

وعمالة األطفا ل.
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نساء وفتیات 
یفصحن عن 

مكنون 
صدورھن

أمیرة، 32 عاًما
"ھذا ما تبقَّى من أسناني. لقد أوسعني زوجي 

. ضربًا حتى حطم أنفي وكسر أسناني
تزوجُت، وعمري 13 عاًما، رجًال یكبرني 

بنحو 20 عاًما. وكان من المستحیل إرضاؤه. 
وذات یوم تأخرت في إیقاظھ لتناول الغداء. 

فاشتاط غضبًا وأمسك بالمكنسة وراح یضربني 
حتى سقطت أسناني. وإنني أحتفظ بھذه األسنان 

رة دلیًال على وحشیتھ". – أمی
مقابلة أجریت في مساحة آمنة للنساء والفتیات 
یدعمھا صندوق األمم المتحدة للسكان في إب

زھرة، 35 عاًما
ر القتال في تعز منزلنا. ونعیش اآلن في مخیم في الحوبان.  "دمَّ

. واألوضاع في المخیم قاسیة. وال یمتلك زوجي دخًال ثابتًا
وتعرضُت لإلجھاض ست مرات منذ انتقلنا إلى ھنا. وال توجد میاه في 

المخیم، لذلك نضطر إلى الخروج لجلب المیاه من مكان بعید. وفي المرة 
األخیرة التي ذھبت فیھا لجلب المیاه وكنت حامًال، ولم یكن ھناك أحد 

لیساعدني في إنزال اإلناء من فوق رأسي، فسقط بشدة على بطني. 
وحملني زوجي طوال الطریق إلى المستشفى ألنھ لم یكن بوسعنا دفع 

ل.  أجرة سیارة، ولكن كان قد فات األوان وفقدت الطف
إنني حامل اآلن ثانیة، وأدعو هللا أن یھبني طفًال موفور الصحة ولًدا أو 

رة ل فقدان طفل آخر". – زھ بنتًا، فأنا ال أستطیع تحمُّ
مقابلة أجریت في عیادة منزلیة للقابالت یدعمھا صندوق األمم المتحدة 

ز للسكان في تع

كفایة، 40 عاًما
"أثناء حملي بطفلي السادس، فقد زوجي وظیفتھ، 

واضطررُت إلى العمل خادمة منزل لتوفیر 
الطعام، ودفع الرسوم الدراسیة. وحتى بعد ذلك، 

اضطر أطفالي لترك المدرسة ألننا لم نستطع 
. ادخار ما یكفي من المال لدفع الرسوم الدراسیة
"أھملُت نفسي حتى أطعم أطفالي، فكنت أقتات 
بالخبز والمیاه معظم األیام، ولذا حینما وضعُت 

ابني كان وزنھ 1.5 كیلوغرام فقط". – كفایة
مقابلة أجریت في منشأة للرعایة الصحیة یدعمھا 

ء صندوق األمم المتحدة للسكان في صنعا

اإلستجابة اإلنسانیة لصندوق األمم المتحدة للسكا ن  في الیمن لعام 2019
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في مواجھة األزمة اإلنسانیة في الیمن یسعى صندوق األمم للسكان جاھًدا لتلبیة االحتیاجات الصحیة الملحة للنساء والفتیات، مع التركیز على 
الصحة اإلنجابیة وخدمات الحمایة للنساء والفتیات الالتي یواجھن أشكاًال متعددة من العنف. وفي عام 2018، وسَّع صندوق األمم المتحدة 

للسكان بدرجة كبیرة نطاق تغطیة عملیاتھ اإلنسانیة وحجمھا في الیمن. وأدَّى ھذا إلى زیادة نسبتھا 77 في المائة في عدد المنشآت الصحیة التي 
یدعمھا صندوق األمم المتحدة للسكان (من 133 منشأة للرعایة الصحیة جرى دعمھا في 2017 إلى 235 منشأة في 2018)، وزادت 

مستویات تقدیم خدمات الحمایة أكثر من أربعة أضعاف. وفي أعقاب حالة الطوارئ الشدیدة في الحدیدة، تولَّى صندوق األمم المتحدة للسكان 
أیًضا قیادة آلیة االستجابة السریعة في أنحاء البالد. ونتیجة لذلك، أمكن تزوید أكثر من 167,000 أسرة بمساعدات عاجلة بین یونیو/ حزیران 

ودیسمبر/ كانون األول 2018. 
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سماح،17 عاًما
"كنُت حامًال في الشھر السادس حینما تعرض منزلنا 
للقصف. وأسرعنا بالفرار ال نحمل إال المالبس التي 

نرتدیھا، ولم یتح لي وقت حتى ألخذ "عبایتي". وسافرنا 
لمدة یومین حتى وصلنا إلى عدن. وكان ھذان الیومان أشد 

األیام إنھاًكا وإرھاقًا في حیاتي. ولم یكن على عاتقي 
االھتمام بأسرتي فحسب، وإنما أیًضا بالطفل الذي أحملھ في 

. أحشائي
ونتیجة لإلرھاق من الرحلة أصبُت بمضاعفات. وحینما 

وصلنا إلى عدن استُقبلت في مركز خدمة إنسانیة وقدموا لي 
مجموعة أدوات االستجابة السریعة. ثم نُقلت على وجھ 

السرعة إلى مستشفى الشعب في عدن المدعوم من صندوق 
األمم المتحدة للسكان. ولو لم أنجح في الوصول إلى 

المستشفى، لما نجوت أنا وال طفلي. فحمًدا � أننا سالمون 
ح ونتمتع بصحة جیدة". – سما

©UNFPA/YEMEN

©UNFPA YEMENناصحة،21  عاًما
"حینما بدأت أشعر بانقباضات، ھرع  بي زوجي إلى مجمع ظھیان الطبي في 

صعدة. وعلى الفور نقلوني إلى مستشفى خارف في عمران الذي قیل إن بھ وحدة 
ن. جدیدة لرعایة األمومة أنشأھا صندوق األمم المتحدة للسكا

أخبرني طبیب النساء أن حملي مضى علیھ 36 أسبوًعا وخمسة أیام، مع تمدد 
عضالت الحوض وفي حالة وضع. وسارت الجراحة القیصریة بسالسة وبعد نحو 
، إذ استقبلنا طفلنا األول، ولًدا جمیًال وزنھ 2.8  20 دقیقة مألت دموع الفرح عینيَّ
كیلوغرام. وكانت ھذه أول جراحة قیصریة في مستشفى خارف بعمران، وقال لي 

العاملون فیھ إنھم ینتظرونھا منذ 39 عاًما".— ناصحة
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حیاة،25 عاًما
"تزوجُت حینما كان عمري 14 عاًما من رجل كھل. وفي ذلك الیوم 
تحطَّمت أحالمي في التعلیم، والحصول على وظیفة، والحصول على 

استقاللي. وتمحورت حیاتي حول رعایة أطفالي الستة حتى وقت قریب 
حینما فقد زوجي وظیفتھ بسبب األزمة. وكان الوقت عصیبًا، لم یكن لدینا 

ل.  سبیل لكسب القوت وإطعام األطفا
وقدَّم لي صندوق األمم المتحدة للسكان دعًما نفسی�ا واجتماعی�ا وألحقني 

بالبرنامج التدریبي "نقطة االنطالق". وساعدني ھذا على فھم كیفیة تدبیر 
شؤوني المالیة وبدء مشروع تجاري. وبفضل ِمْنحة حصلُت علیھا لبدء 

المشروع، اتخذت خطوة جریئة بتأسیس شركة ألعمال الحراسة، وھو ما 
یفعلھ الرجال في العادة. واآلن، عندي فریقي الخاص من ضابطات األمن 

المدربات. ونحن نقدم الخدمات األمنیة لحفالت الزفاف، والمعارض، 
واألسواق. وأنا اآلن امرأة مختلفة، إذ أصبحت امرأة قویة ُممكَّنة تعول 

ة أسرتھا بكاملھا".—حیا

ل جوھري  تحوُّ
في مسار الحیاة

اإلستجابة اإلنسانیة لصندوق األمم المتحدة للسكا ن  في الیمن لعام 2019
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للسكان  المتحدة  األمم  یھتم صندوق  لماذا 
بالیمن؟

• یُعد صندوق األمم المتحدة للسكان الجھة 
الوحیدة التي تقدم إمدادات وأدویة الصحة 

اإلنجابیة المنقذة للحیاة في الیمن. وتعد سلسلة 
تورید إمدادات الصحة اإلنجابیة ھذه شریان حیاة 

. لمالیین النساء والفتیات في الیمن
• یقود صندوق األمم المتحدة للسكان جھود 

تنسیق وتوفیر خدمات الحمایة المنقذة لحیاة النساء 
في أنحاء الیمن، واستطاع الوصول إلى اآلالف 

. من الناجین من مختلف أشكال العنف
• یقود صندوق األمم المتحدة للسكان آلیة 

االستجابة السریعة متعددة الوكاالت في أنحاء 
م للنازحین مساعدات منقذة للحیاة  الیمن، إذ یُقّدِ

. على خطوط المواجھة األمامیة



$110.5M
إجمالي متطلبات التمویل لعام

2019

5.5M
السكان المستھدفین
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1.تقویة األنظمة الصحیة لتقدیم 
الرعایة الصحیة العاجلة 

لحاالت التولید وحدیثي الوالدة، 
وغیرھا من خدمات الصحة 

اإلنجابیة المنقذة للحیاة للحد من 
الوفیات واإلصابة باألمراض 

بین األمھات 
2.تعزیز آلیات حمایة النساء 

والفتیات، مع التركیز على 
الوقایة واالستجابة لمختلف 

أشكال العنف 
3.الوصول إلى جمیع النازحین 

الجدد والعائدین األشد عوًزا، 
بحزم إنقاذ الحیاة في حاالت 

الطوارئ من خالل آلیة 
االستجابة السریعة 

األولویات اإلستراتیجیة 
لصندوق األمم المتحدة 

للسكان في 2019



الصحة اإلنجابیة

حقائب
الصحة اإلنجابیة
وازم ،أدویة،ول

  15.5٪

متطلبات التمویل ل2019 : 65.5ملیون دوالر

االستجابة اإلنسانیة لصندوق األمم المتحدة للسكان: األولویات اإلستراتیجیة

حمایة النساء والفتیات

آلیة االستجابة السریعة

عیادات متنقلة
3٪

جلسات توعویة
1.5٪

خدمات الرعایة
 التولیدیة 

الطارئة
80٪

متطلبات التمویل ل 26.4:2019ملیون دوالر

خدمات حمایة
رأة الم
49.2٪

الحقیبة النسائیة
18.6٪

تنسیق
1.9٪

بناء القدرات
ورفع الوعي

12.5٪

التمكین 
دي االقتصا
17.8٪

متطلبات التمویل ل18.6:2019 ملیون دوالر

توزیع وتنسیق
41٪  الحقیبة 

النسائیة
59٪
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• ضمان توفر األدویة واإلمدادات والمعدات الالزمة للصحة اإلنجابیة 
المنقذة للحیاة في المراكز الصحیة

• تأمین وجود عاملین صحیین مؤھلین لتقدیم الخدمات الصحیة في 
المنشآت الصحیة

• توفیر فرق طبیة وعیادات متنقلة تقدم خدمات الصحة اإلنجابیة التي 
لھا خدمات التغذیة للنساء الحوامل،  تشتمل على الوالدات اآلمنة التي تُكّمِ

راض ومعلومات الوقایة من األم
• إتاحة أسالیب المباعدة بین الموالید، وتیسیر الحصول علیھا في المنشآت 

الصحیة والعیادات المتنقلة
• توفیر مقدمي الخدمات الصحیة المھرة، ال سیما القابالت على مستوى 

المجتمع المحلي
• تنسیق استجابة الصحة اإلنجابیة من خالل الفریق العامل المشترك بین 

الوكاالت المعني بالصحة اإلنجابیة تحت إشراف مجموعة الصحة

• تقدیم اإلمدادات الطبیة، ومنھا مجموعات العالج في حاالت ما بعد 
ف  االغتصاب للناجیات من العن

• االستجابة لمختلف أشكال العنف من خالل تقدیم الدعم النفسي 
واالجتماعي، والمشورة القانونیة، والحصول على منازل آمنة، واإلحالة 

ت إلى الخدمات الصحیة وغیرھا من الخدما
• إشراك الرجال والفتیان للمساعدة في معالجة أشكال العنف المختلفة 

والتخفیف من آثارھا على مستوى المجتمع المحلي
ء • تعزیز نظام المعلومات واإلدارة لحمایة النسا

• زیادة وعي المجتمع المحلي بالقضایا المتصلة بمختلف أشكال العنف 
والخدمات المتاحة ذات الصلة 

• وضع مسارات وبروتوكوالت لإلحالة وبناء القدرات أو توفیر جھات 
ت ُمقدمة للخدما

• تقدیم خدمات الدعم وإتاحة فرص كسب العیش للناجیات من مختلف 
ف أشكال العن

• قیادة جھود تنسیق االستجابة لحمایة النساء من خالل مجموعة فرعیة 
دة  لحمایة النساء في إطار األمم المتح

• قیادة جھود االستجابة من أجل التوزیع الفوري ألھم اإلمدادات المنقذة 
للحیاة  في حاالت الطوارئ على األسر النازحة حدیثًا واألسر المتنقلة 

في مناطق یصعب الوصول إلیھا أو تقطعت بھا السبل بالقرب من 
طر خطوط المواجھة وكذلك العائدون األكثر تعرًضا للخ

• ضمان توفیر الحد األدنى من حزم المساعدات التي تشتمل على: (1) 
حصص غذائیة جاھزة مقدمة من برنامج األغذیة العالمي؛ و(2) حقائب 

أدوات النظافة األساسیة لألسر مقدمة من منظمة الیونیسیف؛ و(3) 
ن  حقائب مستلزمات المرأة مقدمة من صندوق األمم المتحدة للسكا



*** المتطلبات حسب المجال البرنامجي2019

$110.5M* 
المطلوب

$10 M 
الممول

$100.5 M**  
 فجوة التمویل

USD

52,344,000 

10,200,000 
2,000,000 

1,000,000 

65,544,000 

3,300,000 
13,000,000 

4,903,540 

26,391,040 

600,000
200,000

389,480

-

 المجموع

1,800,000 
480,000 

1,072,376

224,102

5,521,168 4,687,500 

اسم البرنامج
 الصحة االنجابیة

الرعایة التولید الطارئة
مستلزمات الصحة اإلنجابیة واإلمدادات 

 فرق العیادات المتنقلة 
بناء القدرات ورفع الوعي

 المجموع الجزئي 

500,000 
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  10,924,296 

  7,706,747

 18,631,043
110,566,083

حمایة النساء والفتیات 
تقدیم الخدمات 

بناء القدرات ورفع الوعي    
النسائیة الحقائب 

التمكین االقتصادي التنسیق 
المجموع الجزئي  

الیة االستجابة السریعة
النسائیة الحقائب 

التوزیع والتنسیق المجموع

 الجزئي  المجموع

اسم البرنامج 
الصحة اإلنجابیة 

النساء 
الرجال

والفتیات حمایة النساء 
النساء 
الرجال

الیة االستجابة السریعة 
االفراد 

324,115األسر
1,944,690 

متطلبات التمویل 2019: نظرة عامة

الیة اإلستجابة السریعة 
٪17

حمایة النساء 
ت والفتیا
23٪

الصحة 
االنجابیة
60٪

العدد

فبرایر2019  . من  اعتبارا  التمویل  فجوة   *
التكالیف اإلجمالیة. في  البرنامج  ودعم  العملیات  تكالیف  تضمین  یتم   **

المستفیدین المستھدفین المباشرین2019

اإلستجابة اإلنسانیة لصندوق األمم المتحدة للسكا ن  في الیمن لعام 2019

 المجموع الكلي 
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التغطیة الجغرافیة 

اإلستجابة اإلنسانیة لصندوق األمم المتحدة للسكا ن  في الیمن لعام 2019

ي عملیات صندوق األمم المتحدة للسكان كل محافظات الیمن االثنتین والعشرین، ولدیھ فریق من 60 موظفًا (10 موظفین دولیین و50  تُغّطِ
موظفًا محلی�ا). وبوجھ عام، یضطلع بمھام التنسیق مكتب صندوق األمم المتحدة للسكان في صنعاء. وفي المحافظات األخرى، تقوم مراكز 
تنسیق مشتركة تابعة لألمم المتحدة بأعمال التنسیق. وصندوق األمم المتحدة للسكان یتواجد حالی�ا في جمیع مراكز التشغیل اإلنسانیة الستة 

التابعة لألمم المتحدة (عدن والحدیدة  والمكال وإب وصعدة وصنعاء)، وھو ترتیب یعتمد على المتابعة الوثیقة لما یستجد من احتیاجات 
لضمان االستجابة المرنة والمالئمة للمطالب المتغیرة على الساحة اإلنسانیة.
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ماذا لو أننا تقاعسنا عن 
االستجابة ؟   

•  حدوث ما ال یقل عن ألف حالة 
وفاة بین األمھات من بین ما یُقدَّر 

بنحو    005,3امرأة معرضة لخطر 
اإلصابة بمضاعفات أثناء الوال دة • 
انھیار تام لمنشآت الصحة اإلنجابیة 
حیث ال یقدم سوى الثلث فقط من   

ا  المنشآت الصحیة العاملة حالی�
خدمات الصحة اإلنجابیة في جمیع 

د أنحاء البال

•  تعرض حیاة ما یُقدَّر بنحو 
000,021 امرأة وفتاة للخطر من 

ف مختلف أشكال العن

•  وقوع انتھاكات جسیمة للحقوق 
األساسیة لمالیین الیمنیین الذین ال 

یجدون الدعم أو ال یمكنھم الحصول 
على الغذاء والمیاه والخدمات 

الصحیة واألدویة والحمایة



لمزید من المعلومات
 انجالي سین 

   ممثلة صندوق االمم المتحدة للسكان
صندوق االمم المتحدة للسكان - الیمن

sen@unfpa.org:- ایمیل 
تلفون -:96737522402+

فھمیة الفتیح 
مسؤولة االتصال 

 صندوق االمم المتحدة للسكان - الیمن  
 al-fotih@unfpa.org:-ایمیل 
تلفون-: 00967712224016

©UNFPA YEMEN

ویعرب صندوق األمم المتحدة للسكان عن امتنانھ لما قدمتھ الجھات المانحة التالیة من دعم سخي، 
والستجابتھا في األزمة التي یشھدھا الیمن منذ عام 2015 (بالترتیب األبجدي): إدارة المعونة اإلنسانیة 

والحمایة المدنیة التابعة لالتحاد األوروبي، وأصدقاء صندوق األمم المتحدة للسكان، واإلمارات العربیة 
المتحدة، والصندوق المركزي لإلغاثة في حاالت الطوارئ، وإیطالیا، والسوید، وسویسرا، وصندوق تجمیع 
المساعدات اإلنسانیة في الیمن، وكندا،  والكویت، والمملكة العربیة السعودیة، والمملكة المتحدة، ومنظمة 

الصحة العالمیة، وھولندا، والیابان.
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