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اإلستجابة اإلنسانية

لصندوق األمم املتحدة للسكان يف اليمن 2023

فهــــــــرس املـحتـويـــات

النساء والفتيات األشد ترضراً

األزمة يف أرقام

االولويات االسرتاتيجية لربامج االستجابة للعام 2023

نظرة عامة عىل متطلبات التمويل لعام 2023

األولويات اإلسرتاتيجية للربامج 2023

متطلبات التمويل حسب مجال الربنامج واملستفيدين املستهدفني

ملاذا عمل صندوق االمم املتحدة مهم يف اليمن؟

أهم االنجازات خالل العام 2022

نظرة عامة حول الدعم اإلنساين لعام 2022

عرض ملستوى وحالة التمويل اإلنساين خالل العام 2022

التغطية الجغرافية

إحداث فرق

ماذا لو فشلنا يف أن نستجيب؟ 
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النساء والفتيات األشد ترضراً

التزال اليمن واحدة من أكرب االزمات اإلنسانية يف العامل، فهناك نحو 21.6 مليون بحاجة اىل شكل من 
اشكال املساعدة اإلنسانية يف العام 2023، ويعاين %80 من السكان من اجل الوصول اىل الغذاء، ومياه 

الرشب اآلمنة والخدمات الصحية الكافية. تأيت هذه التداعيات كنتيجة لعدد من االزمات الطارئة املتداخلة التي 

ترضب البالد من الرصاع العنيف واالنهيار االقتصادي اىل الكوارث الطبيعية املتكررة واالضطراب الحاد يف 

الخدمات العامة. 
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النساء والفتيات األشد ترضراً 

وتُعد النساء والفتيات من أشد الفئات ترضراً باألزمة، فحوايل %80 من 4.5 مليون نازح يف اليمن هم من 

النساء واألطفال. ومتثل األرس التي تعيلها نساء حالياً 26 % من اجاميل العائالت النازحة.

ويستمر تجذر السلوكيات االجتامعية التمييزية ضد النساء وانخراطهن اقتصادياً واجتامعياً وهو ما يضاعف 

عدم املساواة املوجودة ويعيق وصول النساء اىل الخدمات االساسية. لقد تم فرض متطلب املحرم للنساء 

مبا فيهن العامالت يف املجال اإلنساين بشكل كبري يف العام 2022 يف محافظات شاملية من البالد. 

وينص هذا املطلب عىل عدم سفر املرأة دون مرافق “ذكر” من عائلتها. قوض هذا املتطلب من قدرة 

املجتمع اإلنساين عىل إيصال املساعدات املنقذة للحياة وخاصة للنساء والفتيات، كام فاقم انعدام االمن 

الغذايئ لدى النساء والحد من وصولهن اىل خدمات الحامية والرعاية الصحية مخلفاً تداعيات عىل صحتهن 

النفسية والجسدية. ويشكل الوصول للخدمات األساسية وحرية الحركة تحدياً أكرب بالنسبة للنساء والفتيات 

الاليت يفتقرن لوثائق اثبات الهوية القانونية وذلك بسبب القوانني واإلجراءات التمييزية. 

الحاجة ُملحة لحامية النساء والفتيات 

وتعاين النساء والفتيات من العنف بشكل غري متناسب. وبالرغم من وجود هذه الظروف من قبل الرصاع، إال 

انها تضاعفت حالياً ما دفع املجتمعات والعائالت أن تلجأ بشكل أكرب اىل اسرتاتيجيات تكيُف ضارة من اجل 

البقاء. ومع محدودية خيارات املأوى وتفكك آليات الحامية االجتامعية الرسمية وغري الرسمية، تتعرض 

الفتيات بشكل متزايد ملخاطر الزواج املبكر واالتجار بالبرش، التسول وعاملة األطفال وغريها. كام تواجه النساء 

والفتيات من ذوي االحتياجات الخاصة مخاطر أكرب للعنف يف املجتمع يف وقت تفتقر فيه الخدمات املتوفرة 

اىل التأهيل املالئم لتلبية احتياجات هذه الفئة. 

وتحتاج نحو 7.1 مليون امرأة وفتاة خدمات وقاية ومعالجة من العنف بأشكاله املختلفة خالل العام 2023، إال 

ان هذه الخدمات تتعرض لإلنهاك يف انحاء اليمن وتغيب بشكل كامل يف بعض املناطق التي يصعب الوصول 

اليها. ويف ذات الوقت تظل البيانات حول العنف ضد النساء والفتيات شحيحة جداً وغري موثوقة نتيجة الخوف 

من اإلبالغ والوصمة االجتامعية وغياب آليات املعالجة القانونية وعوامل أخرى. 

معدالت عالية لوفيات األمهات

اليزال معدل الوفيات بني األمهات يف اليمن عالياً جداً ويُعد األعىل يف منطقة الرشق األوسط وشامل 

افريقيا. يف كل ساعتني متوت امرأة اثناء الوالدة يف اليمن وغالباً بأسباب ميكن الوقاية منها بشكل شبه 

كيل. أقل من نصف الوالدات تتم مبساعدة فرق طبية مؤهلة كام ان فقط ثلث الوالدات تتم يف مرفق صحي. 

تعاين النساء يف سن االنجاب ال سيام الحوامل واملرضعات من الوصول املحدود او انعدام الوصول لخدمات 

الرعاية الصحية اإلنجابية مبا يف ذلك رعاية ما قبل وبعد الوالدة، خدمات الوالدة االمنة وتنظيم االرسة 

والطوارئ التوليدية ورعاية املواليد. 

تؤثر ضعف تغطية الخدمات الصحية وغياب الكادر املتخصص ونقص االمدادات الطبية األساسية وعدم وجود 

طبيبات خاصة عىل مستوى املرافق الرعاية الصحية األساسية، عىل وصول ثالثة ارباع النساء يف األرياف 

اىل خدمات االمومة. ودون الوصول اىل االدوية املنقذ للحياة، ستكون نحو 1 مليون امرأة متوقع ان يولدن 

يف العام 2023 يف خطر. كام ستواجه 1 مليون امرأة أخرى ممن يرغنب يف تنظيم االرسة لتجنب او تأجيل 

الحمل خطر الحمل غري املرغوب. ومام يضاعف االمراض املرتبطة بالصحة اإلنجابية والوفيات بني الرجال 

والنساء هو انعدام الوصول اىل ادوية الصحة اإلنجابية األخرى مبا يف ذلك املتعلقة بالوقاية ومعالجة 

االمراض املنتقلة جنسياً والعنف.
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ويتوقع ان تعاين أكرث من 1.5 مليون امرأة حاملة ومرضعة من سوء التغذية الحاد خالل العام 2023 يخاطرن 

بوالدة أطفال يعانون من التأخر الحاد يف النمو ومتريض مواليد مصابون بسوء التغذية نتيجة تفاقم انعدام 

االمن الغذايئ.

نظام صحي منهار

ويعمل أقل من نصف املستشفيات فقط يف اليمن حيث تعاين 11 % من الدمار الكيل او الجزيئ نتيجة الرصاع. 

يرتافق مع هذا نقص حاد يف االدوية واالمدادات الطبية األساسية والطواقم املتخصصة. يقدم 1 فقط من 

بني كل 5 مرافق صحية خدمات االمومة والطفولة الصحية. وتعاين 19 من 22 محافظة مينية من نقص حاد يف 

أرسة االمومة- فهناك 6 ارسة مرىض فقط لكل 10000 شخص، وهو نصف املعيار الذي تنص عليه منظمة 

الصحة العاملية. باإلضافة اىل ذلك، يعيش حوايل 42 % من املجتمع اليمني عىل بُعد أكرث من ساعة من 

أقرب مستشفى عام يعمل بطاقته الكلية او الجزئيًة. 

ارتفاع كبري يف احتياجات الصحة النفسية 

لقد شكل األثر املرتاكم للرصاع والحرامان بشكل كبري عىل الصحة النفسية لليمنني ال سيام النساء والفتيات. 

ورغم هذا، بتقى الرعاية الصحية النفسية شحيحة يف اليمن كام تتعرض االمراض النفسية لوصمة اجتامعية 

بشكل كبري. فمن بني حوايل 7 مليون شخص بحاجة اىل الرعاية والدعم الصحي النفيس، هناك فقط 120000 

يستطيعون الوصول اىل هذه الخدمات.
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21.6 17.7

4.5 1.520.3

20%

5.5

7.1

13.4 17.3

©UNFPA-Yemen

األزمة يف أرقام

بحاجة اىل شكل من 

أشكال املساعدة

نازح

 داخلياً 

يعانون من احتياج 

شديد

يفتقرون

للخدمات الصحية

األساسية

من املرافق الصحية 

تقدم خدمات 

االمومة والطفولة

يعانون

إنعدام األمن

الغذايئ

امرأة يف سن 

اإلنجاب

)15-49( عاماً

من النساء

 بحاجة اىل الحامية 

من العنف

بحاجة

 للحامية

امرأة حاملة 

ومرضعة يعانني من 

سوء التغذية

مليون

مليون

مليون

مليون

مليون

مليون

مليون

مليون

مليون
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$70 3.9
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االولويات االسرتاتيجة لربامج االستجابة للعام 2023

توفري خدمات الرعاية الصحية 	 
اإلنجابية املنقذة للحياة مع الرتكيز 

عىل خدمات الطوارئ التوليدية 
ورعاية األطفال حديثي الوالدة من 

أجل تقليل عدد الوفيات والحاالت 
املرضية. 

توفري خدمات الحامية املنقذة 	 
للحياة للنساء والفتيات مع الرتكيز 

عىل الوقاية من واالستجابة 
ملختلف أشكال العنف.

الوصول اىل النازحني الجدد 	 
واملحتاجني من العائدين مبساعدات 

عاجلة منقذة للحياة عن طريق آلية 
االستجابة الرسيعة.

متطلبات التمويل

الكلية لعام 2023

عدد السكان

املستهدفني

مليون دوالر مليون
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$63$7$70 

55% 30% 15%

نظرة عامة عىل متطلبات التمويل لعام 2023

مليون دوالر مليون دوالر* مليون دوالر

آلية اإلستجابة
 الرسيعة

حامية النساء 
والفتيات

الصحة 
اإلنجابية

اجاميل التمويل االحتياج 

املطلوب

ما تم تلقيه

* ممول حتى يناير 2023

التمويل املطلوب لكل برنامج إستجابة

10



األولويات اإلسرتاتيجية للربامج 2023

عيادات وفرق متنقلة )11٪(

بناء القدرات ورفع الوعي )3٪(

رعاية الطوارئ التوليدية )73٪(

مستلزمات الصحة اإلنجابية )13٪(

ضامن توفر األدوية واإلمدادات واملعدات الالزمة للصحة اإلنجابية املنقذة للحياة 	 

يف املراكز الصحية.

ضامن توفري فرق طبية وعيادات متنقلة لتقديم خدمات الصحة اإلنجابية يف 	 

املنشآت الطبية.

توفري فرق طبية وعيادات متنقلة تقدم خدمات صحة إنجابية تشمل والدات آمنة 	 

مكملة بخدمات التغذية للنساء الحوامل، ومعلومات الوقاية من األمراض.

توفري وسائل تنظيم األرسة ووسائل املباعدة بني الوالدات وتيسري الحصول عليها 	 

يف املنشآت الصحية والعيادات املتنقلة.

توفري طواقم رعاية صحية مؤهلة السيام قابالت مجتمعيات عىل مستوى املجتمع 	 

املحيل.

قيادة تنسيق إستجابة الصحة اإلنجابية من خالل فريق عمل مشرتك بني املنظامت 	 

املعنية بالصحة اإلنجابية تحت إرشاف كتلة الصحة.

تقديم اإلمدادات الطبية، ومنها حقيبة العالج لحاالت ما بعد االغتصاب للناجيات من 	 

العنف.

االستجابة ملختلف أشكال العنف من خالل تقديم الدعم النفيس واالجتامعي 	 

واملشورة القانونية والحصول عىل أماكن إيواء واإلحالة إىل مراكز تقديم الخدمات 

الصحية وغريها.

إرشاك الرجال والفتيان للمساعدة يف معالجة أشكال العنف.	 

زيادة وعي املجتمع املحيل بالقضايا املتصلة مبختلف أشكال العنف والخدمات 	 

املتاحة ذات الصلة.

وضع مسارات وبروتوكوالت لإلحالة وبناء قدرات ُمقدِّمي الخدمات واملؤسسات 	 

املعنية من أجل معالجة تحديات حامية النساء والفتيات.

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

قيادة جهود تنسيق اإلستجابة لحامية النساء من خالل الكتلة الفرعية لحامية املرأة 	 

تحت إطار كتلة الحامية.

قيادة جهود اإلستجابة من أجل التوزيع الفوري لإلمدادات العاجلة واملنقذة للحياة 	 

لألرس النازحة حديثًا واألرس املتنقلة يف مناطق يصعب الوصول إليها أو تقطعت بها 

السبل بالقرب من خطوط املواجهة )وكذلك العائدون األكرث عرضًة للخطر(.

ضامن توفري الحد األدىن من املساعدات التي تحتوي عىل: )1( حصص غذائية 	 

جاهزة من برنامج األغذية العاملي؛ و)2( أدوات النظافة األساسية لألرس من منظمة 

اليونيسيف؛ و)3( حقائب املستلزمات الخاصة بالنساء والفتيات من صندوق األمم 

املتحدة للسكان.

تسجيل النازحني الجدد واإلحالة إىل الجهات الفاعلة األخرى ملزيد من املساعدة.	 

متطلبات 2023:

38.2  مليون دوالر

متطلبات 2023:

20.8 مليون دوالر

متطلبات 2023:

11 مليون دوالر

الصحة اإلنجابية

حامية النساء والفتيات

آلية اإلستجابة الرسيعة

التنسيق )4٪(

فرص كسب العيش )11٪(

الحقائب النسائية )7٪(

توفري خدمات الحامية )71٪(

بناء القدرات ورفع الوعي )7٪(

االلتحاق )36٪(

التوزيع )13٪(

التنسيق )18٪(

الحقائب النسائية )33٪(

11



الربنامج
التكلفة 

بالدوالر

الصحة اإلنجابية

رعاية الطوارئ التوليدية 28,000,000

مستلزمات الصحة اإلنجابية 5,000,000

العيادات والفرق املتنقلة 4,000,000

بناء القدرات وزيادة الوعي 1,200,000

املجموع الجزيئ 38,200,000

حامية النساء والفتيات

تقديم خدمات الحامية 14,700,000

بناء القدرات وزيادة الوعي 1,500,000

الحقائب النسائية 1,500,000

تنسيق 800,000

فرص العيش 2,300,000

املجموع الجزيئ 20,800,000

آلية اإلستجابة الرسيعة

الحقائب النسائية 3,600,000

تنسيق 2,000,000

تسجيل 4,000,000

توزيع 1,400,000

املجموع الجزيئ 11,000,000

املجموع الكيل 70,000,000

**االولويات االسرتاتيجية حسب 

تخصص الربامج

الربنامج العدد

الصحة اإلنجابية

إمرأة 2,220,000

رجل 600,000

حامية النساء والفتيات

إمرأة 750,000

رجل 38,000

آلية اإلستجابة الرسيعة

أفراد 375,000

املجموع الكيل 3,983,000

*املستفيدون 

املستهدفون لعام 2022

* يشمل املستفيدين املبارشين املستهدفني فقط ، وال يشمل 

املستفيدين غري املبارشين.

** تشمل التكلفة االجاملية نفقات التشغيل ودعم الربامج.
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ملاذا عمل صندوق االمم املتحدة

 مهم يف اليمن؟

يُعد صندوق األمم املتحدة للسكان 	 
الجهة الوحيدة التي تقدم إمدادات 

وأدوية وخدمات الصحة اإلنجابية 
املنقذة للحياة يف اليمن. وتعد 

سلسلة توريد إمدادات الصحة 
اإلنجابية هذه رشيان حياة ملاليني 

النساء والفتيات يف اليمن.

يقود صندوق األمم املتحدة للسكان 	 
جهود تنسيق وتوفري خدمات الحامية 

املنقذة للحياة يف أنحاء اليمن، 
واستطاع الوصول إىل اآلالف من 

الناجني من مختلف أشكال العنف.

يقود صندوق األمم املتحدة للسكان 	 
آلية االستجابة الرسيعة يف أنحاء 
اليمن، إذ يُقدِّم مساعدات اإلغاثة 

الطارئة للنازحني بالقرب من الخطوط 
األمامية لالشتباكات.
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2.8 مليون 151,115 344,731 28,432

ناِج/ناجية متت 

مساعدتهم

والدة آمنة متت 

مساعدتها

من الحمل غري 

املرغوب فيه 

تم تجنبه

شخص تلقوا 

مساعدات 

منقذة للحياة

أهم االنجازات خالل العام 2022
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1,610,410

102

101

401,569

143,200

194

8

8 8 2,253

692,154

212,692

449

35

21,968

405,230

290,793

نظرة عامة حول الدعم اإلنساين لعام 2022

 مستفيد من خدمات

الصحة اإلنجابية

 مستفيد من مساعدات

آلية اإلستجابة الرسيعة

 والدة آمنة متت

مساعدتها

 مستفيدة من النساء

 والفتيات من الخدمات

 واملعلومات الخاصة

بالعنف

 فرد تم تدريبهم عىل

 تقديم خدمات تنظيم

األرسة

 مستفيد من خدمات

تنظيم األرسة

 ناج/ناجية من أشكال

مختلفة من العنف

 فرد تم تدريبهم عىل

 املهارات األساسية من

حزمة الخدمة األولية

مرفقاً صحياً

 لتقديم خدمات الصحة 

اإلنجابية

 فريق متنقل لتقديم

 خدمات الحامية والصحة

االنجابية

مراكز إيواء للنساء

 مساحة آمنة للنساء

والفتيات

عيادة قبالة

مجتمعية 

 مراكز متخصصة بالصحة

النفسية

 إمرأة و فتاة مستفيدة

من الحقائب النسائية

 مستفيد من خدمات

الصحة العقلية

 موظف ومتدرب تم

 تدريبهم عىل تقديم

خدمات الحامية

عدد املستفدين

قدرات معززة

الخدمات 
املقـــدمة

إنشاء

دعم إنشاءدعم

دعمإنشاء
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 10.10

 7.00

 3.70

 3.70

 3.00

 2.50

 2.00

 1.05

 0.90

 0.70

 0.29

 0.25

عرض ملستوى وحالة التمويل 

اإلنساين خالل العام 2022*

اإلتحاد األورويب

الوكالة األمريكية

 للتنمية الدولية

الصندوق املركزي

 ملواجهة الطوارئ

صندوق املساعدات

 اإلنسانية لليمن

هولندا

مركز امللك سلامن لإلغاثة

واألعامل اإلنسانية

الرنويج

سويرسا

كندا

السويد

ايسلندا

الدمنارك

يشمل مساهامت املانحني الجدد يف عام 2022 فقط*

مليون

مليون

مليون

مليون

مليون

مليون

مليون

مليون

مليون

مليون

مليون

مليون
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HADRAMAUT
AL MAHARAH

AL JAWF

SHABWAH

MARIB

LAHJ

ABYAN

SA'ADA

SANA'A

IBB

AMRAN
HAJJAH

AL BAYDA

ADEN

TAIZZ

DHAMAR

AL HUDAYDAH

AL DHALE'E

RAYMAH

AL MAHWIT

AMANAT AL ASIMAH

The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations. Creation date: 06/02/2020 

SAUDI ARABIA
OMAN

ERITREA

ETHIOPIA
DJIBOUTI

Arabian Sea

Red Sea

Gulf of Aden

Legend
Coastline

International Boundary

Governorate Boundary

District Boundary

Type of Service
GBV Services

RH Services

RH Services & GBV Services

YEMEN: UNFPA Interventions 2019

SOCOTRA

التغطـية الجغرافية

تُغطِّي عمليات صندوق األمم املتحدة للسكان كل محافظات اليمن االثنتني والعرشين، ولديه فريق من 101 

موظًفا )14 موظفاً دولياً و87 موظًفا محليًّا(. ويقوم صنعاء مبهام التنسيق بشكل عام. ويف املحافظات 

األخرى، تقوم مراكز تنسيق مشرتكة تابعة لألمم املتحدة بأعامل التنسيق. ولدى الصندوق ستة مكاتب 

ميدانية كجزء من املكاتب التشغيلية للعمليات اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة )عدن والحديدة و املكال وإب 

وصعدة وصنعاء(، وهو ترتيب يعتمد عىل املتابعة الوثيقة ملا يستجد من احتياجات لضامن االستجابة املرنة 

واملالمئة للمطالب املتغرية عىل الساحة اإلنسانية.
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هائلة, 30 سنة 

يف طريقها اىل املركز الصحي من اجل الوالدة، ملرتني كادت “هائلة” ان تسقط من عىل الدراجة النارية التي 

تم استعارتها لنقلها. تسبب نقص املشتقات النفطية يف رفع تكاليف املواصالت وكان املال الذي جمعه 

زوجها من خالل عمله يف اململكة العربية السعودية قليالً جداً. لكن الحال انتهى بهائلة بأن يتم نقلها عىل 

منت دراجة نارية ميلكها شقيق زوجها والذي قام بشد هائلة اىل جسده حتى ال تسقط. سافرت هائلة يف 

هذه الرحلة من قريتها البعيدة يف محافظة ذمار عرب طريق وعرة ملسافة أكرث من 20 كيلو مرت.

وتصف هائلة وضعها بالقول: “ لقد أدركت انها النهاية، لقد بدت النجاة شبه مستحيلة يل ولطفيل.” وتتذكر: 

“لكن كان عليا أن اقاوم، مل أستطع ان أبقى يف املنزل بسبب الخطر الكبري من النزيف أو الوفاة.” 

عندما وصلت هائلة اىل مركز حدقة الصحي املدعوم من صندوق األمم املتحدة للسكان تم احالتها مبارشة 

اىل غرفة العمليات.

تقول الطبيبة املعالجة: “لقد وصلت الينا يف الدقيقة األخرية، كاد املوت ان يأخذ حياتها وحياة طفلها.” 

وأضافت “ لقد نجحت العملية، وتم وضع طفلها يف الحضانة وحالة هائلة الصحية استقرت.”  وتضيف، “ 

تعترب الخدمات الصحية التي نقدمها هي االمل الوحيد للنساء من أمثال هائلة، ال أستطيع تخيل عدد النساء 

واألطفال الذين سيتعرضون للموت إذا توقفت هذه الخدمات.”

أسمت هائلة مولودتها أمل، وقالت: “ لقد فقدنا معنى هذه الكلمة “امل” يف ظل هذه الحرب اللعينة التي 

حولت حياتنا اىل مأساة.”  لكن العائلة هذه مل تفقد مولودتها او معنى االسم الذي أطلقته عليها “امل”. 

إحداث فرق

18



غاده*, 16 سنة 

مل تكن غادة متعلمة، ومل يكن لديها أي خربات عمل او أمل يف وظيفة. غادة أم لثالثة أطفال وتم تزويجها 

وهي يف الـ 12 من عمرها من قبل والدها الذي يعمل يف احدى املزارع. أصبحت غادة حاملة وهي يف 

عامها الـ 13. بعد ان انجبت طفلتها األوىل، تعرضت لإلساءة النفسية والجسدية ومنعها من مغادرة املنزل 

ملدة عام من قبل زوجها الذي كان يرغب يف الحصول عىل مولود ذكر.

وحينام حملت غادة للمرة الثانية ومل يكن هناك مرفق صحي قريب لتحديد جنس الجنني، ظلت غادة لتسعة 

أشهر خائفة من ان تنجب فتاة أخرى. وألن مولودها كان ذكر تم السامح لها مبغادرة املنزل لزيارة عائلتها. 

كان أمل غادة ان والدها سيوفر لها املالذ اآلمن حينام تحدثت اليه مبا حصل لها من سجن منزيل، واهانة 

ورضب وتعامل قايس من قبل زوجها. لقد كانت مخطئة يف تقديرها، تم اعادتها اىل منزل زوجها الذي وعد 

بأنه هذه األشياء التي قام بها سوف تتغري، لكنها مل تتغري. ويف الخامسة عرشة من عمرها وجدت غادة 

نفسها حاملة بطفلها الثالث. 

وبعدما فقدت غادة األمل، حاولت االنتحار عن طريق تعاطي مبيد حرشي رسقته من زوجها. لقد انقذتها اخت 

زوجها وذكرتها بأن تعيش من أجل اطفالها وأن تطلب الرعاية الصحية. محطمة وخائفة، وصلت غادة اىل أدين 

درجات اإلحباط اىل أن اخذها أحد جريانها رفقة والدتها اىل املساحة اآلمنة التي يدعمها صندوق األمم 

املتحدة للسكان يف محافظة حجة. 

ساعد محامي نٌصبته املساحة لغادة يف تأمني رعاية ألطفالها الذين كان قد تم اخذهم من قبل زوجها. تلفت 

غادة تدريب يف مجال الحياكة من أجل العيش يف املساحة اآلمنة حيث تعلمت القراءة والكتابة كذلك. بعد ان 

انتهت من تدريبها، تم منح غادة آلة خياطة ومستلزماتها ملساعدة نفسها وعائلتها يف املعيشة. 

تقول غادة” لقد ساعدين التعليم بان أصبح مستقلة اقتصادياً وبالتايل امتالك حرية خيارايت.، “ احتاج ان 

احصل عىل تعليم ألطفايل حتى يكونوا قادرين عىل اختيار ما يريدون ألنفسهم يف حياتهم.” 

تركت غادة زوجها وعادت اىل منزل والدها، لكنه مل يعد ينظر لها بأنها يافعة وعبء اقتصادي عىل العائلة 

وامنا داعمة لألرسة وهي يف السادسة عرشة من عمرها، ومل تعد طفلة إال يف حساب السنوات فقط. 

*تم تغري االسم من اجل الخصوصية والحامية
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ماذا لو ...

 فشلنا يف أن نستجيب؟ 

ويف غياب املساعدات املكرسة للعمل اإلنساين، سوف تستمر ماليني النساء والفتيات يف مواجهة 

االمراض التي ميكن الوقاية منها

باإلضافة اىل النزوح، والوفاة واملخاطر املضاعفة يف الحامية.

أكرث من 2 مليون امرأة يف سن االنجاب سيفقدن الوصول خدمات الصحة اإلنجابية وبالتايل 	 

ستواجه 4500 امرأة من بني 225,000 مخاطر ناتجة عن مضاعفات الوالدة.

سوف يتوقف الدعم عن 93 مرفق صحي. يستطيع مرفق صحي واحد فقط من بني كل خمسة 	 

مرافق تقديم خدمات رعاية األم والطفل يف ارجاء اليمن.

الفشل يف معالجة مخاطر حامية النساء وتقديم خدمات االستجابة للناجيات من العنف سيقوض 	 

حياة ومستقبل أكرث من مليون امرأة وفتاة يف اليمن.
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شــكٌر و امتنـان

يعرب صندوق األمم املتحدة للسكان عن امتنانه ملا قدمته الجهات املانحة التالية من دعم سخي وإستجابتها 

لألزمة التي تشهدها اليمن منذ العام 2015 )بالرتتيب األبجدي الالتيني(:

ملزيد من املعلومات

السيد/ هشام نهرو               
القائم بأعمال ممثل صندوق األمم المتحدة للسكان - اليمن

هاتف :9671433160+ 
nahro@unfpa.org : بريد التكروني

السيد \ طه ياسين             
مختص اإلتصال - صندوق األمم المتحدة للسكان - اليمن

هاتف : 967712224090+
yaseen@unfpa.org : بريد التكروني
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رؤية واحدة بثالثة أصفار

صفـــــــــر من وفيات األمهات من أسباب ميكن الوقاية منها

صفـــــــــر من إحتياجات تنظيم األرسة الغري امللباة

صفـــــــــر من العنف القائم عىل النوع اإلجتامعي و املامرسات الضارة



ضمـــان الحقــوق والخيـارات للجميــع منذ 1969

صندوق األمم المتحدة للسكان

اإلستجابة اإلنسانية

لصندوق األمم املتحدة للسكان 

يف اليمن 2023
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