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مفترق الطرق عند الوالدة

للصــراع فــي اليمــن تكلفــة متزايــدة 
وا�طفــــــال  ا�مهــــات  حيــاة  علــى 

حديثــي الــوالدة

#اللحظات_ا�ولى_مهمة
#أطفال_تحت_القصف

تســببت أكثــر مــن أربع ســنوات مــن النزاع المســلح 
فــي اليمــن بتدهــور وضــع النســاء وا�طفــال عنــد 
الــوالدة فــي بلــد كان مســبق� مــن أفقــر البلــدان 
فــي الشــرق ا�وســط وواحــد مــن أفقــر بلــدان 
العالــم حتــى قبــل تصاعــد الحــرب فــي أوائــل 
عــام ٢٠١٥. وبينمــا يقتــرب العالــم مــن الذكــرى 
الثالثيــن ¥تفاقيــة حقــوق الطفــل، يــرى كثيــر مــن 
ــان  ــاة ا¥نس ــر لحي ــزاع المدم ــائر الن ــاس أن خس الن
لــم تتــرك إال ل®قليــة المســاحة ل¬ســتمتاع بتلــك 

ــوق. الحق
فاليــوم، ال يــزال الصــراع الوحشــي فــي اليمــن 
 ، الحيــاة  فــي  حقهــم  مــن  ا�طفــال  يحــرم 
وللناجيــن منهــم ، الحصــول علــى أفضــل رعايــة 
قبــل  الرعايــة  يشــمل  وهــذا  ممكنــة.  صحيــة 
مــن   ٢٤ (المــادة  �مهاتهــم  وبعدهــا  الــوالدة 
اتفاقيــة حقــوق الطفــل) حيــث تتجلــى إحــدى 
هجــوم  أنهــا  علــى  اليمــن  فــي  الحــرب  نتائــج 

وا�بــوة. ا�مومــة  علــى  واضــح 

تعتبــر ا�مهــات والُرضــع مــن بيــن أكثــر الفئــات ضعفــ� 
فــي اليمــن حيــث

بسبب مضاعفات الحمل أو الوالدة.
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إن الخدمــات العامــة ا�ساســية ، بمــا فــي ذلــك الرعايــة الصحيــة ا�ساســية لدعــم ا�مهــات والــوالدة ، علــى وشــك االنهيــار التــام. تعمــل فقــط 
٥١ بالمائــة مــن جميــع المرافــق الصحيــة بكامــل طاقتهــا، وحتــى هــذه المنشــآت تعانــي مــن نقــص حــاد فــي ا�دويــة والمعــدات والموظفيــن.
ــة  ــم خدمــات الرعاي ــاء الكوليــرا با¤ضافــة للجــوع علــى تقدي ــر بشــدة با�زمــة ا¤نســانية ، طغــت الحاجــة الملحــة ل¦ســتجابة لوب فــي بلــد متأث
الصحيــة ا�وليــة الروتينيــة ممــا يتــرك النســاء الحوامــل وا�طفــال حديثــي الــوالدة بمقــدرة محــدودة للوصــول إلــى المجموعــة الواســعة مــن 

ــة الســابقة للــوالدة والطــوارئ والــوالدة. خدمــات صحــة ا�م والطفــل ، بمــا فــي ذلــك الرعاي
ووفًقــا لمقابــالت ُأجريــت مــع نســاء مــن أجــل دراســة نوعيــة حــول الخدمــات الصحيــة فــي صنعــاء وتعــز وعــدن ، فقــد ُوجــد أن الــوالدات المنزليــة 
فــي ارتفــاع أيضــÀ ١. وقــد ذكــرت الدراســة أنــه نظــر½ ¤زديــاد فقــر اُ�ســر كل يــوم، فــإن عــدًدا متزايــًدا مــن النســاء يفضلــن إنجــاب أطفالهــن فــي 

المنــزل ، ويبحثــن فقــط عــن الرعايــة الطبيــة إذا تعرضــن لمضاعفــات.

لم يتم اختيار هذه المحافظات بناًء على حالة النزاع وإنما بناء على المناطق المتاحة ¤جراء الدراسة  ١

حكاية خيزران
بــدون مســاعدة قابلــة، ُولــد الطفــل علــّي فــي المنــزل فــي منطقــة 
ضــالع همــدان بصنعــاء حيــث توفيــت والدتــه خيــزران بســبب نزيــف حــاد 
بعــد خمــس ســاعات مــن والدتــه. تســبب ذلــك بخســارة كارثيــة للعائلــة. 
لــم يكــن لــدى زوج خيــزران يحــي المــال الكافــي أو أي وســيلة مواصــالت 
ــدء المخــاض.  ــى مستشــفى أو مركــز صحــي بمجــرد ب لنقــل زوجتــه إل
هــذه وضــع شــائع فــي اليمــن ، وهــو الوضــع الــذي يــؤدي إلــى أقــل مــن 

ثلــث عــدد ا�طفــال المولوديــن فــي منشــآت صحيــة.

الوقــت  فــي  المستشــفى  إلــى  نقلهــا  علــى  قــادر½  يحيــى  كان  لــو 
ــكان  ــة التوليــد فــي حــاالت الطــوارئ ، ل ــى رعاي المناســب للحصــول عل
مــن الممكــن إنقــاذ حيــاة خيــزران ، لكــن بســبب عــدم توفــر المواصــالت 

فــي الوقــت المناســب فقــد ماتــت بيــن ذراعيــه.

اليــوم يعيــش طفلهمــا علــّي مــع خالتــه و وضعــه علــى كفــة الميــزان 
حيــث تحــاول خالتــه إرضاعــه بجانــب طفلهــا البالــغ مــن العمــر ثالثــة 
أعوام. لعلي ســبعة أخوة أكبرهم دون السادســة عشــرة  وجميعهم 

حياة علي في مهب الريح بعد وفاة والدته خيزرانمحبطــون  بســبب فقــدان والدتهــم حتــى أنهــم تركــوا الدراســة. 

السقوط في المجهول

ــر مــن خطــر وفــاة طفلهــا. ترتبــط معظــم  ــا. فعندمــا تمــوت ا�م ، فــإن هــذا يزيــد بشــكل كبي يرتبــط بقــاء ا�م والطفــل ارتباًطــا وثيًق
ــة  ــة الصحي ــرة والرعاي ــم ا�س ــائل تنظي ــى وس ــل عل ــرأة تحص ــت الم ــا إذا كان ــن تجنبه ــن الممك ــي كان م ــروف الت ــات بالظ ــات ا�مه وفي

ــوالدة. ــل وال ــاء الحم الجيــدة قبــل وأثن

ا�مهات والرضع في خطر كبير في اليمن
(إحصائات الفترة بين ٢٠١٥ و ٢٠١٨)

واحدة من كل ٢٦٠ امرأة 
تموت أثناء الحمل أو الوالدة

يموت مولود واحد من بين ٣٧ مولود� جديد�
في الشهر ا�ول من العمر

١٫١ مليون امرأة حامل ومرضعة 
بحاجة إلى عالج لسوء التغذية الحاد الوخيم

تحدث ٣ من كل ١٠ والدات فقط 
في المرافق الصحية

واحدة من كل ١٥ فتاة مراهقة 
أنجبت بين عمر ١٥ و ١٩ عام� 

المصــدر: ا¥تجاهــات فــي وفيــات ا�مهــات: ٢٠١٥È١٩٩٠ تقديــرات منظمــة الصحــة العالميــة واليونيســيف وصنــدوق ا�مــم 
المتحــدة للســكان ومجموعــة البنــك الدولــي و برنامــج ا�مــم المتحــدة ا¥نمائــي ؛ مســح الصحــة الديموغرافــي الوطنــي 
ــانية  ــات ا¥نس ــى االحتياج ــة عل ــرة عام ــانية ، نظ ــؤون ا¥نس ــيق الش ــدة لتنس ــم المتح ــب ا�م ــن ٢٠١٣-٢٠١٥ ؛ مكت ــي اليم ف
٢٠١٨ ؛ مكتــب منظمــة الصحــة العالميــة ا¥قليمــي لشــرق المتوســط٢٠١٧ ، إطــار لنظــم المعلومــات الصحيــة والمؤشــرات 

ا�ساســية لرصــد الحالــة الصحيــة وأداء النظــام الصحــي.
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