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 لخص:م

وية فا ااع مأسأ ى الصراع القائم فا اليمإ  لى أوض

قتصا ي االبرز ا االنهيار  ان أ ومناحا الحياةشتى 

الذي أ ت تداعياته  لى ارتفاع مهول فا أس ار 

 األايع  و ان لنتائج  ذا الدوالر أماق الريالصرف 

مختلف  ئات مستوى م يشة على السلبية  هتأثيعات

غيع او  عإ  األكبع لمرأة نصيبها ل و ان واملجتمع

وية امأس بصورة زمتها امل يشية تفاقمت أحيث 

 أو ما بين  قدانها ل ائلها  لهذه الفئة واس ةو 

كبيعة مإ  أعدا   ع  كما ا  كست فا و عملها

 إأسر ل دق قدرة   ما وترك الت ليم  لىالفتيات 

فا  إأسر ملساعدة  أو  إ؛ راسته يفلتكا  ع  على

أغلب  كما حرمتلقمة ال يشو  كسبعلى ال مل 

صحية  أساسيةالحصول على متطلبات مإ  النسات

 .وادمية و اقم مإ م اناتهإ

 أعبةةات ملواجهةةة األسةة ار وحاجتهةةاكمةةا    هةةا ارتفةةاع   

منزلهةا ووصةل  أثةا ممتلكاتها وحتى   لى بيعامل يشية 

الشخصةةةةةةةةية  أغراضةةةةةةةةهاالب ض لبيةةةةةةةةع   ةةةةةةةةض مةةةةةةةةإ بةةةةةةةة

 .مي سهاو 

تسليط الضوت على تةداعيات  لى   ذه الورقة تهدف

مةإ اةيل مقةابيت  اليمنية. املرأةس ر الصرف على 

  لةةةةةى والفتيةةةةةات والصةةةةةتمةةةةةع م موعةةةةةة مةةةةةإ النسةةةةةات 

 مةةةةل  ا ةةةةة األ ةةةةراف وضةةةةرورة أن تتكا ةةةةل ال ضةةةةرورة

وؤصةةةورة عاجلةةةة مةةةإ حكومةةةة ومةةةانحين وم تمةةةع  لةةةى 

 التخفيف مإ  ذه امل اناة.  

  :مقدمةةة

األسةةةةةةوأ علةةةةةةى  األزمةةةةةةة ا  سةةةةةةانية فةةةةةةا الةةةةةةيمإأضةةةةةةحت 

يبةةةةةةةةدو أنهةةةةةةةةا مر ةةةةةةةةحة مل يةةةةةةةةد مةةةةةةةةإ و مسةةةةةةةةتوى ال ةةةةةةةةالمو 

 التفاقم مع الهبوط املتسارع لقيمة الريال اليمني.

مةةةإ قيمتةةةه  %75 ن اسةةةارة الريةةةال اليمنةةةي ألك ةةةع مةةةإ 

مةةةإ م ةةةدالت  قةةةر وسةةةوت فةةةا بلةةةد عةةةا    ؛الةةةدوالرأمةةةاق 

   ةةةل الت ةةةخم  ارثةةةة أاةةةرى تضةةةيف  ؛تغذ ةةةة  ائلةةةة

 أشةةةةةةةةد 
 
علةةةةةةةةى  وأك ةةةةةةةةع صةةةةةةةة وؤة قسةةةةةةةةوةوللحةةةةةةةةرب   ةةةةةةةةدا

 األساسةةةةةةةيةولشةةةةةةةرات املنت ةةةةةةةات الغذائيةةةةةةةة  املةةةةةةةوا نين

 والتي  تم استيعا  الج ت األكبع منها.

بدأ تةدال التحةالف ال سةكري  2015ر/مارس فا آذا

فةةةةةةةةا الةةةةةةةةيمإ بقيةةةةةةةةا ة السةةةةةةةة و  ة عمليةةةةةةةةات عسةةةةةةةةكرية 

ضةةد تحةةالف قةةوات الةةرئيس السةةاب  واسةة ة النطةةاق 

و و عةةةا ة ن (و أنصةةةار   ل الحوثيةةةجماعةةةة و  "صةةةال "

 السلطة لحكومة الرئيس عبد رؤه منصور  ا ي.

جماعةةةةةةةة سةةةةةةةيطر تزالةةةةةةةت الحةةةةةةةرب مسةةةةةةةتمرة بينمةةةةةةةا وما

علةةةةةةى صةةةةةةن ات منةةةةةةذ ال ةةةةةةةاق  أنصةةةةةةار   ل الحوثيةةةةةةون (

 وعلى منا   واس ة فا شمال وغرب البي .ق  2014

حسةةةب األمةةةم  ق 2015منةةةذ آذار/مةةةارس النةةةزاع أسةةةفر 

آالف قتيةةةةل م  مهةةةةم مةةةةإ  10املتحةةةةدة عةةةةإ سةةةةقوط 

املدنيين. بينما تقةول األمةم املتحةدة  ن ثيثةة مةإ بةين 

مليةون  27 ل أرب ة مإ سكان الةيمإ البةالع عةد  م 

 واجةةةةةةه حةةةةةةوالا  و  سةةةةةةمة بحاجةةةةةةة ملسةةةةةةاعدة غذائيةةةةةةةو 

 ثمانية مي ين  خص اطر املجاعة.

و تتحمةةةةةةةةل نهيةةةةةةةةاراالوفةةةةةةةةا مواجهةةةةةةةةة املجتمةةةةةةةةع ملخةةةةةةةةا ر 

و ةةةةةةأة التةةةةةةداعيات  –النسةةةةةةات ل بمختلةةةةةةف أعمةةةةةةار إ 

 االقتصةةةةةةةةا  ةروف  ةةةةةةةةالنات ةةةةةةةةة عةةةةةةةةإ ال االجتماعيةةةةةةةةة

شد دة السوتو بينما   ل مفهةوق الرجةل " امل يةل " 

 ةةةةو التةةةةأ يع املجتم ةةةةا للم املةةةةة غيةةةةع املتسةةةةاوية بةةةةين 

رمانهةةةةةةةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةةةةةةةإ الك يةةةةةةةةةةةةةةةةةع مةةةةةةةةةةةةةةةةةإ الرجةةةةةةةةةةةةةةةةةل واملةةةةةةةةةةةةةةةةةرأة وح

يةةةةل و وأتةةةةت الحةةةةرب لتقاةةةة ي علةةةةى القلاالسةةةةتحقاقات

  مما نجحت املرأة اليمنية فا الحصول عليه.

تسةةةةةليط الضةةةةةوت علةةةةةى م انةةةةةةاة تحةةةةةاول  ةةةةةذه الورقةةةةةة 

النسةةةةةةةةةةات والفتيةةةةةةةةةةات اليمنيةةةةةةةةةةات فةةةةةةةةةةا ظةةةةةةةةةةل التةةةةةةةةةةد ور 

أ ةة  قريةةب  فةةاو والةةذي ال  بةةدو وامل يشةة ي االقتصةةا ي

والتةةةةدايت  واالنقسةةةةاقوسةةةةط الصةةةةراع  بةةةةوا ر لحلةةةةه

 الحتةةةةةعاق الةةةةةدعوة الورقةةةةةة  لةةةةةىكمةةةةةا تسةةةةة ى  املت ةةةةةد ة.

واملساواة بةين الجنسةين فةا  ةذه الفتةعة  وحقوق املرأة
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و ولفةةةةةةت الن ةةةةةةر لهةةةةةةذا الجانةةةةةةب اقتصةةةةةةا  اال صةةةةةةيبة 

فةةا الةةداال والفةةاعلين املهمةةل مةةإ قبةةل صةةناع القةةرار 

الجهةو    ضةمإ مواصةلةبما  وا قليمي على املستوى 

 .االحتياجاتلتلبية  ذه 

 :جوعهم وصل  لى مستوى غيع مسبوق 

 ةةةةةةذا  ةةةةةةو التوصةةةةةةيف الةةةةةةذي أ لقةةةةةةه برنةةةةةةامج الغةةةةةةذات 

لةةةةةةةذ إ لاواليمنيةةةةةةةات ال ةةةةةةةامل  علةةةةةةةى مي ةةةةةةةين اليمنيةةةةةةةين 

واار أمنذ   وي يشون فا ظروف حرب أ لية  احنة

مةةةةةةةةإ سةةةةةةةةوت   فةةةةةةةةال الةةةةةةةةيمإ ي ةةةةةةةةا   أو ق2014ال ةةةةةةةةاق 

 التغذ ةةة 
 
و مةةا  خلةةف  ةةو مةةإ املسةةتويات األعلةةى عامليةةا

 
 
 سلبية على صحة  ؤالت األ فال. آثارا

 وت ا   واحدة مإ  ةل ثةي  عةائيت  منيةة مةإ   ةوة

 فةةةةا ن امهةةةةا الغةةةةذات و وؤالكةةةةا  تتةةةةذوق  ةةةةذه ال ةةةةائيت

الخضةةةروات والفواكةةةه واللحةةةوق فةةةا الفتةةةعة املاضةةةيةو 

مةةةةةةةإ ال ةةةةةةةائيت  %45ت تمةةةةةةةد كمةةةةةةةا  حسةةةةةةةب البعنةةةةةةةامج.

 اليمنية على الد ون لتو يع الغذات.

و تلق  ب يلها على اليمإالتي  االقتصا  ة ن األزمة 

هةر جليةة وتحرق سةكانها بدا ةة مةإ األمةإ الغةذات و ت 

 واجهإ مع عوائلهإ سبل   تبآثار ا على النسات الي

   قا ةةةةةةةةأمكةةةةةةإ مةةةةةةإ الوجبةةةةةةات الغذائيةةةةةةة.  تةةةةةةدبيع مةةةةةةا

املجتمةةةع تتةةةعك للمةةةرأة كيفيةةةة تةةةدبر مةةةا  مكةةةإ تقد مةةةه 

 على النساتمما  و على املائدة
 
 مضاعفا

 
 صنع ضغطا

الكبيةع  رتفةاعاال لتدبر ذلك بالقليل مةإ السةلع نتي ةة 

 ار ا.فا أس 

ستهدف شريحة مإ النسات فةا مختلةف ا ستطيعافا 

و االجتمةايانية عبةع بةرامج التواصةل املحا  ات اليم

األسةة ار ارتف ةةت  لةةى ضةة ف مةةا  انةةت " عبيةةع  تقةةول 

و وب ضها وسلع أارى أصبحت قيمتها ض فين عليه

و بينمةةةةا بةةةةدائل املنت ةةةةات األقةةةةل 
 
 كةةةةا   كةةةةون م ةةةةدوما

ال  ةةتيئم وجو تهةةا جةةو ة هةةا كةةذلك ذات سةة ر مرتفةةع 

لقةةةةةد بةةةةةدأنا  سةةةةةتغني عةةةةةإ الك يةةةةةع مةةةةةإ  .غيةةةةةع ال اليةةةةةة .

 ."الضرورية وليس الكماليات  قط االحتياجات

"اسةةةةةةتغنيت عةةةةةةإ الك يةةةةةةع مةةةةةةإ الضةةةةةةرورياتو وبسةةةةةة ب 

لبيةةةةةةةع قطةةةةةةةع  منزلنةةةةةةةا اضةةةةةةةطررت تةةةةةةةراكم قيمةةةةةةةة    ةةةةةةةار 

لةةةى مرحلةةةة عةةةدق تةةةو ر و وصةةةل الحةةةال   ةةةائلتي  األثةةةا 

. بةةةةةةةةدأت بمسةةةةةةةةاعدة مةةةةةةةةإ   ةةةةةةةةض رغيةةةةةةةةف ابةةةةةةةةز واحةةةةةةةةد

مهنةةة الخيا ةةة التةةي  انةةت م ةةر   بةةاحتعافصةةد قات  

ئلتي  خصةةةة يو وت ةةةةةاوزت مةةةةةع عةةةةةا واكتفةةةةةات وا ةةةةة لةةةةةا 

 تلةةةةك املرحلةةةةة ال صةةةةيبة
 
لكةةةةإ ال  مكةةةةإ القةةةةول  وقلةةةيي

أننةةةي وصةةةلت ملرحلةةةة األمةةةان" ..  كةةةذا عبةةةعت أق أ مةةةإ 

عةةةةإ وضةةةة ها  ةةةةأق لةةةةدلها مسةةةةؤولياتها التةةةةي تضةةةةاعفت 

 األس ار املهول.  ارتفاعنتي ة 

تتحةةةةةةةةد  اليمنيةةةةةةةةات عةةةةةةةةإ ال جةةةةةةةة  فةةةةةةةةا تةةةةةةةةو يع السةةةةةةةةلع 

و وعلةةى رأسةةها الحليةةب أل فةةالهإالغذائيةةة الرئيسةةية 

يةةةةةةع مةةةةةةإ ال ةةةةةةائيت بالنسةةةةةةبة للك كةةةةةةذلك األرز أصةةةةةةب  

عنةةةه  الفواكةةةه  االسةةةتغناتتةةةم و و وجبةةةة صةةة بة املنةةةال

ك التةةةةي لةةةةم ت ةةةةد حاضةةةةرة واألسةةةةما والبةةةةيض واللحةةةةوق

  الساب  على املائدة اليمنية. 

 لخبز أصب  ا
 
و وؤينمةا تكتفة  بةه الوجبة املتاحةة غالبةا

و  تكةةرر ذاتةةه كوجبةةة واحةةدة رئيسةةية  ةةض ال ةةائيت 

     ي  ل ائيت أارى. فا مختلف الوجبات ال

  : سات م ييت

 فةا  بي ةة األ وار االجتماعيةة التةي 
 
يشهد اليمإ تغيعا

تؤ لها النساتو بالتزامإ مع أحدا  الحةرب الجاريةةو 

 مةةةةةإ أزواجهةةةةةإ  قةةةةةد تحةةةةةولإ  لةةةةةى 
 
سةةةةةرأ بةةةةةدال

ب
م ةةةةةييت أ

 الذ إ أ  دتهم الحرب عإ سوق ال مل.

تم ةةةةل  األايةةةةعةوو ةةةة  آاةةةةر  حصةةةةائية سةةةةبقت الحةةةةرب 

 مإ  جمالا عد  سكان الةبي  %51 النسات ما  قارب

 فا الحصول علةى الغةذات الكةافا  و
 
 أنهإا األقلا ح ا

ا
 ال

لهةةةةةةةةةةإ وأل فةةةةةةةةةةالهإ  سةةةةةةةةةة ب ا  ةةةةةةةةةةداق  ةةةةةةةةةةر  ال مةةةةةةةةةةل 

و ةةو األمةةر الةةذي ضةةاعفت منةةه وال ةةا ات والتقاليةةدو 
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 واالنقسةةةةةاقمرحلةةةةةة الحةةةةةرب األ ليةةةةةة وحالةةةةةة الصةةةةةراع 

 املساحة اليمنية.  امتدا على 

وب ةةةةةد أن  انةةةةةت ال ةةةةةا ات االجتماعيةةةةةة التقليد ةةةةةة فةةةةةا 

التغيةع اليمإ تمنع الك يع مإ النسات مةإ ال مةلو بةدأ 

البطةةةةة ت فةةةةةا الواقةةةةةع اليمنةةةةةي  ةةةةةدالهإ سةةةةةاحة ال مةةةةةل 

وا عالةو وسط تد ور الحالة 

 .االقتصا  ة لألسرة اليمنية

ر التةةةي ت يلهةةةةا  سةةةبة األسةةةة زا ت

وت تبةةةع و النسةةةات  سةةة ب الحةةةرب

النسةةةةةات امل ةةةةةييت مةةةةةإ الفئةةةةةات 

 فةةةةةةا بلةةةةةةد ال  ةةةةةة ال 
 
األك ةةةةةةع ضةةةةةة فا

 علةى نطةاق 
 
ال نف  يه منتشرا

نهيةةار سةة ر اكمةةا تسةة ب و واسةةع

حيةةث ج لهةةا اك ةةع  ة اليمنيةةةوال ملةةة فةةا  ضةة اف املةةرأ

البحةةث عةةإ  أولويةةاتالتعكيةةز علةةى   لةةىانكفةةات و   هةةا 

ال ةةةةيش علةةةةى حسةةةةاب أولويةةةةات تنميةةةةة قةةةةدراتها  لقمةةةةة

 .وت  ي   ور ا املجتم ا

تلةةةةك التةةةةي  انةةةةت تؤ لهةةةةا قبةةةةل  أ وار املةةةةرأة عةةةةإ تتغيةةةةع 

 ةان اللةذ إ و وعقب مصةرع آالف األ ةخا  الحرب

باب وأرؤةةاب األسةةر واملنت ةةين ضةةمإ  ئةةة الشةة أك ةةع م

و  ضةةا ة  لةى ت ةةرع الةةب ض ا اةر  لةةى ا صةةابات  يهةا

مةةةةةةةإ عةةةةةةةو تهم  لةةةةةةةى سةةةةةةةوق  صةةةةةةة بتا عاقةةةةةةةات التةةةةةةةي و 

ال مةةلو عةةدا تةةداعيات ملةةةف األسةةرى لةةدى األ ةةةراف 

املتنازعةو  ل  ذه ال روف ج لت مإ املةرأة امل يةل 

رتفةةةةةاع أسةةةةة ار الصةةةةةرف افةةةةةا ظةةةةةل و واألسةةةةاس لألسةةةةةرة

   هةا و و  اقتها ها و اقتأعبات مسؤوليات تضاعفت

فةةا التفكيةةع بكةةل الطةةرق لتةةأمين قةةوت مةةإ ت ةةولهم  لةةى 

 .  الها ر اظل غيت  لتهم  ل مص

فةةا القطةةاع  لوظةةائفهم املةةوا نين قةةدان املي ةةين مةةإ 

مةةةةوظف  القطةةةةاع ال ةةةةاق  وانقطةةةةاع مرتبةةةةاتو الخةةةةا 

 و أسةةتهدف ألشةةهر عد ةةدة
 
النسةةات  شةةكل رئي ةة ي أ ضةةا

حيةث كةإ الفئةةة األكبةع التةةي  قةدت وظيفتهةةا فةا املةةدن 

 كونةةهبالقطةةاع الخةةا و وكةةذلك فةةا القطةةاع ال رايةةا 

 فا الريف. النساتكبيعة مإ   ال  سبةمصدر 

تقلةةةةةص  ةةةةةر  ال مةةةةةلو وضةةةةة ف تأ يةةةةةل الك يةةةةةع مةةةةةإ 

و    هةةةةةإ لل مةةةةةل فةةةةةا مهةةةةةإ لةةةةةم تكةةةةةإ مقبولةةةةةة النسةةةةةات

 
 
وحةةين و ف بالقطةةاع غيةةع املةةن مضةةمإ مةةا ي ةةر مسةةبقا

بةةةةةةةين أرملةةةةةةةةة أو   -ت ةةةةةةةد النسةةةةةةةةات 

أو محت    زوجها زوجة مفقو 

أنفسهإ وحيدات وؤةي  اةلو  -

 توجةةةةةب علةةةةةيهإ    ةةةةةا  وسةةةةةيلة 

ملواجهة املصاعب الهائلة التةي 

 ةةةةرأت مةةةةإ  ون سةةةةاب   نةةةةذارو 

 قةةةةةةةةد أضةةةةةةةةحين م بةةةةةةةةعات علةةةةةةةةى 

تةةةةةةةةةةةةةةولا املسةةةةةةةةةةةةةةؤوليات املو لةةةةةةةةةةةةةةة 

  لى الرجةلو والسة ا لتغطيةة نفقةات األسةرة. 
 
تقليد ا

لكةةةةةإ الفشةةةةةل  كةةةةةون حليةةةةةف  ةةةةةذه املهمةةةةةة فةةةةةا غالةةةةةب 

 األحيان. 

 :وح  ت ليم مهدر ... تيات  منيات 

 ضةاف التةد ور   أنما  ان  نقص الفتاة اليمنيةة أن

األسةةةةباب ا جتماعيةةةةة ا قتصةةةةا ي الكبيةةةةع  لةةةةى جملةةةةة 

 .ت ي  حصولها على حقها مإ الت ليمالتي 

 فةةةةةةةةة  البلةةةةةةةةةد الةةةةةةةةةذي يشةةةةةةةةةد  علةةةةةةةةةى  ل اميةةةةةةةةةة الت لةةةةةةةةةيم 

و م انيةةةة الت لةةةيم  شةةةكل  امةةةل األساسةةة ي لةةةم تتحقةةة 

ةةةةةةةةا اقتصةةةةةةةةا  ة
 
 بينمةةةةةةةةا ي ةةةةةةةةا   غالبيةةةةةةةةة املجتمةةةةةةةةع ظرو 

و والتةةي تمتةةد صةة بة فةةا ظةةل االضةةطرابات السياسةةية

ملةةا  قةةارب ثمانيةةة أعةةواق حتةةى ا نو و ةةان لهةةا أثةةر كبيةةع 

علةةةى الجوانةةةب االقتصةةةا  ة؛ ممةةةا أ ى   جةةةاق عةةةد  

ةةةر اليمنيةةةة عةةةإ ت لةةةيم  سم
ب
و والةةةد ع أبنات ةةةاكبيةةةع مةةةإ األ

بهةةةم نحةةةو ممارسةةةة األعمةةةال املختلفةةةة للحصةةةول علةةةى 

 نفقات امل يشة اليومية.

ةةر اقتصةةرت علةةى تةةدر س الةةذكور كمةةا أن   سم
ب
  ةةض األ

ا للتكةةةةةةةاليف التةةةةةةةي تتطلبهةةةةةةةا   قةةةةةةةط  ون ا نةةةةةةةا ؛ ن ةةةةةةةر 

استغنت الك يع مإ النسات التةي ت ةول 

سةةةةةةةةةةةر ا عةةةةةةةةةةةإ الكماليةةةةةةةةةةة
ب
اتو و   تهةةةةةةةةةةةا أ

الحاجةةةة لرغيةةةف الخبةةةز   لل مةةةلو كمةةةةا 

حرمةةةةةةةت ا نةةةةةةةا  مةةةةةةةإ  كمةةةةةةةال ت ليمهةةةةةةةا 

ل ةةةدق  مكانيةةةة   ةةةع تكاليفةةةه والحاجةةةة 

لخةةدماتها فةةةا املنةةةزل بةةةدال عةةةإ األق التةةةي 

 ارجت للبحث عإ عمل.  
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ال مليةةةةةةةةةة الت ليميةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةإ رسةةةةةةةةةوق  راسةةةةةةةةةيةو وأزيةةةةةةةةةات 

مدرسةةةةةةية ومصةةةةةةرو ات  وميةةةةةةةو ومواصةةةةةةيت وشةةةةةةةرات 

 مستل مات وكتب مدرسية.

أ ى الركةةةةةةةةةةةو  االقتصةةةةةةةةةةةا ي  لةةةةةةةةةةةى مةةةةةةةةةةةإ جهةةةةةةةةةةةة أاةةةةةةةةةةةرى 

ر و وار  سم
ب
تفاع  سبة البطالةة وغةيت انخفاع  ال األ

 500س ر الدوالر الذي ت اوز  ارتفاع نتي ة امل يشة

للةةدوالر الواحةةد فةةا   منةةي ريةةال

 215و مقارنةةةةةةة بةةةةةةة2018ال ةةةةةةاق 

 للةةةةةةةةةدوالر بدا ةةةةةةةةةة ال ةةةةةةةةةاق 
 

ريةةةةةةةةةاال

 لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى ذلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك  وأ ىقو 2014

توقةةةةةف ك يةةةةةع مةةةةةإ مؤسسةةةةةات 

القطةةةةةةةةةةةةةةةةةاع الخةةةةةةةةةةةةةةةةةا و أمةةةةةةةةةةةةةةةةةا 

بالنسةةةةةبة للقطةةةةةاع الحكةةةةةوم  

 ي ةةةةةةا   ك يةةةةةةع مةةةةةةإ املةةةةةةوظفين 

الحكةةةةةوميين  سةةةةة ب انقطةةةةةاع 

و ةةةان لهةةةذا الركةةةو   مرتبةةةاتهمو

ا علةةةةةةةةةةى ت لةةةةةةةةةةم  ا مباشةةةةةةةةةةر  تةةةةةةةةةةأثيع 

الفتةةةاة فةةةا املرحلةةةة الجام يةةةة 

 والدراسات ال ليا.

ة على النسات  :تداعيات صحيا

و قاسةةية علةةى واألزمةةة امل يشةةيةالحةةرب  انةةت تةةأثيعات 

وقةةةد  وااصةةةة الحوامةةةل واألمهةةةات املرضةةة ات النسةةات

ة علةةةى النسةةةاتو  بةةةات لةةةنقص الغةةةذات تةةةداعيات صةةةحيا

 الحوامل. 
 
 اصوصا

ر عد  النسةات الحوامةل اللةوات  ي ةانين مةإ سةوت   قدا

 على مرأةا ن مليو  1.1التغذ ة بنحو 
 
و ما يشكل اطرا

ةةةةةةةةتهإ.  52حيةةةةةةةةاة أك ةةةةةةةةع مةةةةةةةةإ 
ا
ألةةةةةةةةف امةةةةةةةةرأة حامةةةةةةةةل وأجن

حةةةةةةةةدة للسةةةةةةةةكانو مةةةةةةةةإ 
ا
وؤحسةةةةةةةةب صةةةةةةةةندوق األمةةةةةةةةم املت

املحتمةةةةةل أن  ت ةةةةةراع  ةةةةةذا ال ةةةةةد  ملضةةةةةاعفات أثنةةةةةات 

ل و يةةةةةةات . كمةةةةةةا الةةةةةةوال ة  ر األمةةةةةةم املتحةةةةةةدة م ةةةةةةدا تقةةةةةةدا

حالةة و ةاة  385األمهات اةيل الةوال ة وب ةد ا بنحةو 

لكةةةلا مائةةةة ألةةةفو وهةةةا مةةةإ أعلةةةى النسةةةب فةةةا املنطقةةةة 

ةةةةة بلةةةةع  سةةةةبة الةةةةوال ات فةةةةا املنةةةةازل أك ةةةةع مةةةةإ وت وال رؤيا

مةةةةةةةةإ  ون مسةةةةةةةةاعدة مةةةةةةةةإ القةةةةةةةةابيتو بموجةةةةةةةةب % 45

املسةة  الصةةلا الةةد مغرافا األايةةع الةةذي أجرتةةه   ةةض 

املن مةةةةةةةةةات الدوليةةةةةةةةةة بالت ةةةةةةةةةاون مةةةةةةةةةع وزارة ال ةةةةةةةةةحة 

اع يشةةيع بةةاح ون  لةةى ارتفةةكمةةا . 2013اليمنيةةة فةةا عةةاق 

األربةع  تةعة السةنوات نسبة كبيةعة اةيل  ذه األرقاق ب

املاضةةةةةةةةةةية نتي ةةةةةةةةةةة تةةةةةةةةةةداعيات 

  و الصراع املسل 

تةةةةد ور  أ ى مةةةةإ جهةةةةة أاةةةةرى 

 ارتفةةةةةةةةةةةاع لةةةةةةةةةةى قيمةةةةةةةةةةة الريةةةةةةةةةةال 

سةةةةتل مات أسةةةة ار األ ويةةةةة وامل

و ال ةةةحية للنسةةةات والفتيةةةات

وتضةةةةةةاعف اطةةةةةةر ذلةةةةةةك علةةةةةةى 

األمهةةةةةةةةةةات واملواليةةةةةةةةةةد كةةةةةةةةةةذلك 

 حتةةةةةةةةةةةاجون أل ويةةةةةةةةةةةة اللةةةةةةةةةةةذ إ 

وتغذ ةةة م ينةةة لةةم ت ةةد تتةةو ر 

فةةةةةةةةةةةةا السةةةةةةةةةةةةوق أو تتةةةةةةةةةةةةو ر  ون 

  القةةةةةةةدرة املاليةةةةةةةة علةةةةةةةى وجةةةةةةةو 

 شرائها.

  

قتل أبو ا فا قصف جوي علةى   تاة منال

ارتفةةةةةةةةةةةةاع الحيةةةةةةةةةةةةةاة  أ تو  احةةةةةةةةةةةةد األسةةةةةةةةةةةةواق

وتفةةةاقم األسةةة ار و ثقةةةل الةةةد ون  امل يشةةةية

على أمهةا التةي ت مةل فةا بيةع الةدواجإ بةدال 

 راسةةتها  لتةةعك منةةال ممةةا   ةةع وعةةإ زوجهةةا

فةةةةةةا  أمهةةةةةةامسةةةةةةاعدة و فةةةةةةا املرحلةةةةةةة ال انويةةةةةةة 

            . أ فالثيثة  لت وال  ال مل

أ ت ارتفةةةةةةةاع أسةةةةةة ار صةةةةةةةرف  منةةةةةةالتقةةةةةةول 

و ةةا   الةةدواجإ لةةى ارتفةةاع أسةة ار  الصةةرف

ذلةةك أن  فقةةدنا مصةةدر  النةةا واضةةطررنا 

 لةةةةةةةةةةى تخفةةةةةةةةةةيض الك يةةةةةةةةةةع مةةةةةةةةةةإ احتياجاتنةةةةةةةةةةا 

 لنحا ظ على مصدر  النا.
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  :توصيات

ذات حاجةة ماسةة  األسةر التةي ت يلهةا النسةاتت د  ▪

املن مةةةةةةةةةةةات و  املجتمةةةةةةةةةةةع عةةةةةةةةةةةم   لةةةةةةةةةةةىغيع ةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةإ 

والحكومةةةةة اليمنيةةةةة فةةةةا املقةةةةاق األولو  ا  سةةةةانية

حيةةةةث  توجةةةةب تةةةةو يع راتةةةةب الرعا ةةةةة االجتماعيةةةةة 

لكةل األسةر املحتاجةة واملسةةتحقة لهةذا الراتةب فةةا 

وت ةد ل قيمةة ا عانةات و  ا ةة محا  ات الةيمإ

 لتغييع املستمر فا أس ار الصرف.ل و قا 

تطةةةةةةةةةوير البةةةةةةةةةعامج التةةةةةةةةةي تسةةةةةةةةةتهدف  ئةةةةةةةةةة النسةةةةةةةةةات  ▪

زوجةةةةةةةةةةات املفقةةةةةةةةةةو  إ امل ةةةةةةةةةةييت مةةةةةةةةةةإ األرامةةةةةةةةةةل و 

لصةةةةةةةغيعة واألسةةةةةةةرى عبةةةةةةةع  عمهةةةةةةةإ باملشةةةةةةةروعات ا

و حتى ال  تحولإ مع وموا  ا غاثة  شكل منت م

أبنةائهإ  اسةتقطابأسر إ  لى ضةحا ا و ويصةب  

 ملختلف أ راف الحرب ومشار ع املوت. 
 
 متاحا

ةةةةا للدسةةةةتورو و لغةةةةات  ▪
 
 قةةةةرار م انيةةةةة الت لةةةةيم  بق

الت لةةةةةيم ال ةةةةةاقو الرسةةةةةوق الدراسةةةةةية فةةةةةا مراحةةةةةل 

وتخفةةةةةةةةةةةةةةةةةيض الرسةةةةةةةةةةةةةةةةةوق الجام يةةةةةةةةةةةةةةةةةةو ورسةةةةةةةةةةةةةةةةةوق 

الدراسةةةات ال ليةةةاو وزيةةةا ة الطاقةةةة االسةةةتي ابية 

 للجام ات الحكومية.

ةر الفقيةعة بصةورة مسةتمرةو  ▪ سم
ب
التوسع فا  عم األ

عبةةةةع مشةةةةروع التغذ ةةةةة املدرسةةةةيةو بمةةةةا يسةةةةهم فةةةةا 

 زيا ة التحاق الفتاة بالت ليم.

مةةةةةةةع  سةةةةةةةهاق املجتمةةةةةةةع املحلةةةةةةةا ومؤسسةةةةةةةات املجت  ▪

املحلةةا فةةا توعيةةة و عةةم ت لةةيم الفتةةاةو مةةإ اةةيل 

تةةةةةةةةةو يع املسةةةةةةةةةتل مات املدرسةةةةةةةةةية  شةةةةةةةةةكل م ةةةةةةةةةا   

 .وترميمهاواملسا مة املجتم ية فا بنات املدارس 

تضمين املهارات الحياتية املرتبطةة بالفتيةات فةا   ▪

املنةةةةةةةااس الدراسةةةةةةةية واأل شةةةةةةةطة املدرسةةةةةةةية حتةةةةةةةى 

تكةةون الفتةةاة قةةا رة علةةى الحصةةول علةةى نةةوع مةةإ 

املراحةةةل  السةةةتكمالتأ يةةةل الةةةذي قةةةد تحتاجةةةه ال

 .التالية والن اح  يها

 عةةةةةةم الحكومةةةةةةة عبةةةةةةع وزارة ال ةةةةةةحة للمنت ةةةةةةات  ▪

ال ةةةحية واأل ويةةةة للنسةةةات والفتيةةةات وعلةةةى وجةةةه 

 الخصو  الحوامل واملواليد.

دعم املةةةةةةةةةرأة تطةةةةةةةةةوير سياسةةةةةةةةةات مةةةةةةةةةع املةةةةةةةةةانحين لةةةةةةةةة ▪

الريفيةة وتأ يلهةةا لتحويةل نمةةط عملهةا الةةذي  ةةتم 

مةةةن م  لةةةى  شةةةاط  خصةةة ي ملمةةةوس  شةةةكل غيةةةع 

.
 
  ائما

 
  در عليها  اي

 بةةةةةاملوا   االسةةةةةتمرار  ▪
 
فةةةةةا  عةةةةةم األسةةةةةر األشةةةةةد عةةةةةوزا

الغذائيةةةةة وشةةةةملهم ضةةةةمإ برنةةةةامج تةةةةأمين غةةةةذات  

منةةت م حتةةى تةةو يع مشةةروعات يسةةتهد هم  شةةكل 

 .عمل مستدامة لهم

 

 

 

 املراجع:

و  االجتمةةاياعبةةع بةةرامج التواصةةل  سةةوي تفاعةةل  ▪

 مإ ايلها. است يانو رح 

ئيات صةةةةةةةةندوق األمةةةةةةةم املتحةةةةةةةةدة و حصةةةةةةةا تقةةةةةةةارير  ▪

 للسكان

▪ https://arabstates.unfpa.org/ar/topics  

▪ http://wdi.worldbank.org/table/2.14# 

 ومقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاالت  عيميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مختلفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة.تقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارير  ▪
https://www.alaraby.co.uk/society/2018

/12/25 
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