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مبادرة منتدى سالم اليمن هي منرب مسار ثان للمجتمع المدين والشباب ،ييرسه مركز صنعاء
بتمويل من وزارة اخلارجية الهولندية يف هولندا .تسعى هذه المبادرة التفاعلية إىل االستثمار
يف بناء وتمكني اجليل القادم من الشباب واجلهات الفاعلة يف المجتمع المدين اليمين وإرشاكهم
يف القضايا الوطنية احلرجة .بنا ًء عىل الهدف األسايس لمركز صنعاء المتمثل يف إنتاج المعرفة
باألصوات المحلية ،تسعى هذه المبادرة إىل التطوير واالستثمار يف محليل السياسات الشباب
والكتاب من جميع أنحاء اليمن.

بتمويل من

مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية هو مركز أبحاث مستقل يسعى إىل إحداث فارق عرب
اإلنتاج المعريف ،مع تركزي خاص عىل اليمن واإلقليم المجاور .تغطي إصدارات وبرامج المركز،
المتوفرة باللغتني العربية واإلنجلزيية ،التطورات السياسية واالجتماعية واالقتصادية
واألمنية ،بهدف التأثري عىل السياسات المحلية واإلقليمية والدولية.
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المقدمة
كانــت اليمــن مــن بــن آخــر الــدول الــي أعلنــت عــن وصــول جائحــة كوفيــد 19-إىل أراضيهــا .فــأول حالــة مؤكــدة يف
البــاد أُعلنــت بتاريــخ  10أبريل/نيســان  ،2020بعــد شــهر واحــد مــن إعــان منظمــة الصحــة العالميــة وبــا ًء عالميًّــا يف
 11مــارس/آذار .ترقــب الكثــرون حــدوث انفجــار يف أعــداد اإلصابــات والعــدوى باليمــن ،بعــد أن دمــرت ســت ســنوات
مــن احلــرب قطــاع الرعايــة الصحيــة ورشذمــت البــاد .تزامنــت الموجــة األوىل مــن وبــاء كوفيــد 19-يف اليمــن مــع
تفــي المالريــا وحمــى الضنــك وحمــى الشــيكونغونيا ،وهــي أمــراض متوطنــة منــذ فــرة طويلــة يف البــاد وأعراضهــا
مشــابهة لتلــك الــي تظهــر عــى المصابــن بكوفيــد [[[.19-يف ذلــك الوقــت ،وصفــت كلــر هادونــغ ،رئيســة بعثــة
منظمــة أطبــاء بــا حــدود يف اليمــن ،االســتجابة اليمنيــة للوبــاء بأنهــا مزيــج مــن إنــكار انتشــار الفــروس ،واخلــوف
[[[
عنــد مواجهــة حالــة مصابــة .ويُتفهــم هــذا الذعــر بالنظــر إىل افتقــار البلــد شــبه التــام القــدرة عــى االســتجابة.
ســجلت اليمــن واحــدة مــن أدىن معــدالت اإلصابــة بفــروس كوفيــد 19-والوفيــات المرتبطــة بــه عىل مســتوى الرشق
األوســط ،رغــم أن األعــداد الرســمية المعلنــة لــكل مــن احلكومــة اليمنيــة المعــرف بهــا دوليًّــا وجماعــة احلوثيــن
المســلحة (أنصــار اللــه) غــر موثوقــة بســبب االفتقــار لقــدرات إجــراء االختبــارات ومحدوديــة الوصــول إىل العــاج
الطــي [[[.عــاوة عــى ذلــك ،قامــت ســلطات احلوثيــن برتهيــب العاملــن يف مجــال الرعايــة الصحيــة ،والصحفيــن،
[[[
بــل وحــى حفــاري القبــور حلجــب المعلومــات المتعلقــة بمــدى تفــي المــرض يف المناطــق الــي يســيطرون عليهــا.
لــم تقــدم ســلطات احلوثيــن ،الــي تســيطر عــى معظــم المناطــق احلرضيــة الكــرى يف البــاد ،إحصــاءات عــن مــدى
انتشــار الفــروس منــذ مايو/أيــار  2020حــن أعلنــت عــن تســجيل أربــع حــاالت إصابــة بفــروس كورونــا ،وحالــة
[[[
وفــاة واحــدة.
باإلضافــة إىل ذلــك ،حــال اخلــوف والوصــم المرتبطــان بمــرض كوفيــد 19-دون ســعي النــاس للحصــول عــى الرعايــة
الطبيــة [[[.ففــي المناطــق الــي يســيطر عليهــا احلوثيــون ،انتــرت شــائعات خــال الموجــة األوىل مفادهــا أن
المــرىض المشــتبه بإصابتهــم بكوفيــد 19-يتعرضــون للقتــل الرحيــم أو مــا يطلــق عليــه "حقــن الرحمــة" .وغــذى ذلــك
" )1فصــول كارثــة تتكشــف يف مركــز العــاج الوحيــد لمــرىض كوفيــد 19-يف عــدن" ،منظمــة أطبــاء بــا حــدود 21 ،مايو/أيــار https://www.msf.org/ ،2020
aden’s-only-covid-19-treatment-centre-we-are-seeing-catastrophe-unfold
" )2كوفيد 19-قىض عىل ما تبقى من النظام الصيح يف اليمن" ،منظمة أطباء بال حدود 10 ،يونيو /حزيران https://bit.ly/2Po8UuL،2020
 )3جوزيــف هينكلــز" ،اليمــن يســجل رســميًّا واحــدة مــن أدىن حــاالت اإلصابــة بفــروس كوفيــد 19-عــى مســتوى الــرق األوســط .يف الواقــع ،الفــروس
ينتــر بصــورة خفيــة ودون رادع" ،مجلــة تايــم 28 ،مايــو /أيــار /https://time.com/5843732/yemen-covid19-invisible-crisis ،2020
 )4مــايج ميشــيل" ،المئــات يموتــون يف اليمــن واالشــتباه يف تفــي فــروس كورونــا" ،أسوشــيتد بــرس 15 ،مايــو /أيــار https://apnews.com/ ،2020
article/0fa08ac04778a3d8a37579fb97a6357
" )5اليمــن يحــذر مــن موجــة ثانيــة محتملــة مــن فــروس كورونــا" ،وكالــة رويــرز 24 ،فربايــر /شــباط https://www.reuters.com/article/ ،2021
us-health-coronavirus-yemen-idUSKBN2AO1UO
" )6يف ظــل انتشــار كوفيــد ،19-اخلــوف يدفــع النــاس لعــدم الذهــاب للمستشــفيات يف اليمــن" ،منظمــة أطبــاء بــا حــدود 9 ،يوليــو /تمــوز https:// ،2020
www.msf.org/covid-19-spreads-fear-drives-people-away-hospitals-yemen
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اخلــوف لــدى النــاس وأثناهــم عــن الذهــاب إىل المستشــفيات [[[.عــاوة عــى ذلــك ،دفعــت ســمعة المستشــفيات
الســيئة بعــض النــاس إىل البقــاء يف منازلهــم ً
عوضــا عــن التمــاس العــاج .وخــال الموجــة األوىل مــن الوبــاء ،دفــع
االفتقــار إىل قــدرات االســتجابة والوقايــة أعــدا ًدا كبــرة مــن العاملــن الصحيــن ،المعرضــن خلطــر التعـرّض المبــارش
للفــروس ،إىل االســتقالة والبقــاء يف منازلهــم خو ًفــا مــن التقــاط العــدوى [[[.وأغلقــت العديــد مــن المستشــفيات
أبوابهــا أمــام المــرىض ،بمــن فيهــم أولئــك الذيــن ال يعانــون مــن أعــراض كوفيــد ،19-للحــد مــن انتشــار المــرض بــن
[[[
العاملــن الصحيــن.
انحــر الذعــر الــذي ســببته الموجــة األوىل ،وتــاىش معــه حــذر النــاس مــن الوبــاء .ظهــرت موجــة ثانيــة مــن وبــاء
كوفيــد 19-يف فرباير/شــباط  [[1[،2021ولكــن -وف ًقــا للدكتــور آدم اجلعيــدي ،وهــو طبيــب يف مركــز العــزل الصــي
"شــفاك" -أصبــح النــاس غــر مُبالــن .وأشــار إىل أن البعــض باتــوا يعتقــدون أنهــم يف حــال أصيبــوا بالفــروس فقــد
أصبحــوا محصنــن ضــده ،مؤكـ ًدا أن النــاس باتــوا غــر مســتعدين للتوقــف عــن العمــل وفقــدان دخولهــم كمــا حــدث
[[[1
خــال الموجــة األوىل.
ويف حــن لــم يَ ْســلم ســوى عــدد قليــل مــن أثــر هــذه األزمــة ،عانــت النســاء والفتيــات يف اليمــن مــن اجلائحــة بشــكل
مختلــف مقارنــة بالرجــال والفتيــان .ويستكشــف موجــز السياســة هــذا تأثــر جائحــة كوفيــد 19-عــى النســاء يف
اليمــن ،ويســتقيص مــدى إمكانيــة وصــول النســاء إىل الرعايــة الصحيــة وكيــف تــؤدي األعــراف االجتماعيــة إىل عــدم
تكافــؤ فــرص حصولهــن عــى العــاج؛ والزيــادة الملحوظــة يف العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي المرتبطــة
بفقــدان ســبل كســب العيــش واحلبــس المــزيل؛ واألثــر االقتصــادي الناجــم عــن التدابــر المفروضــة الحتــواء اجلائحــة،
مثــل حظــر التجــول واإلغــاق العــام ،عــى النســاء اليمنيــات.

 )7مــايج ميشــيل" ،المتمــردون اليمنيــون يقمعــون مــع انتشــار كوفيــد 19-والشــائعات" ،أسوشــيتد بــرس 9 ،يونيــو /حزيــران https://apnews.com/ ،2020
article/677a1fc12d864cd37eea57e5f71614a2
" )8يف ظــل انتشــار كوفيــد ،19-اخلــوف يدفــع النــاس لعــدم الذهــاب للمستشــفيات يف اليمــن" ،منظمــة أطبــاء بــا حــدود 9 ،يوليــو /تمــوز https:// ،2020
www.msf.org/covid-19-spreads-fear-drives-people-away-hospitals-yemen
 )9اليمن :اجليش األبيض يف معركة غري متكافئة مع فريوس كورونا 8 ،يونيو/حزيران  ،2020المشاهد/https://almushahid.net/61070 ،
" )10اليمــن يحــذر مــن موجــة ثانيــة محتملــة مــن فــروس كورونــا" ،وكالــة رويــرز 24 ،فربايــر /شــباط https://reut.rs/39cFsPr https://www. ،2021
reuters.com/article/health-coronavirus-yemen-as5-idARAKBN2AO0KS
 )11مقابلة (شخصية) أجرتها (الكاتبة) مع الدكتور آدم اجلعيدي( ،تعز)( ،اليمن) ،مارس /آذار .2021
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 .1الوصول إلى الرعاية الصحية
كمــا هــو احلــال يف العديــد مــن المجتمعــات ،تقــع أعمــال الرعايــة يف اليمــن غالبًــا عــى عاتــق النســاء .يُتوقــع مــن
حل َمويــن
المــرأة أن تتــوىل رعايــة األطفــال والــزوج ،ويف بعــض احلــاالت ،يقمــن برعايــة بعــض أفــراد األرسة مثــل ا َ
المــرىض أو المســنني ،وال ســيما يف ظــروف اســتثنائية مثــل حــاالت تفــي األوبئــة واحلــروب .تُعتــر المــرأة ،وف ًقــا
لل ُعــرف المجتمعــي ،الممرضــة المزنليــة .وحــن يُلــم بهــا المــرض ،ال تلتمــس المــرأة يف كثــر مــن األحيــان الرعايــة
[[[1
الطبيــة إال يف احلــاالت احلرجــة؛ وهــي عــادة آخــر مــن يتلقــى العــاج داخــل األرسة.
تــؤدي الصعوبــات العمليــة المرتبطــة بالوصــول إىل المرافــق الصحيــة إىل مفاقمــة هــذا الوضــع :ق ـدّرت دراســة
أجرتهــا مجلــة الصحــة العالميــة النســيت ( )Lancet Global Healthيف عــام  2018أن مــا يقــرب مــن  8.8مليــون
مــن إجمــايل ســكان اليمــن -أي حــوايل الثلــث -يعيشــون عــى ب ُعــد أكــر مــن  30دقيقــة مــن أقــرب منشــأة رعايــة
صحيــة أوليــة عامــة تعمــل بشــكل كامــل أو جــزيئ ،وأن أكــر مــن  12مليــون يمــي يعيشــون عــى ب ُعــد أكــر مــن ســاعة
مــن أقــرب مستشــفى عــام .يعيــش حــوايل  40%مــن اليمنيــن عــى ب ُعــد ســاعتني مــن المرافــق الــي توفــر الرعايــة
التوليديــة واجلراحــة الطارئــة الشــاملة [[1[.تفــرض هــذه التقديــرات ســهولة وصــول النــاس إىل وســائل النقــل ،عل ًمــا
أنهــا تــررت بشــدة جــراء احلــرب .فلــم تعــد الطــرق آمنــة وغالبًــا مــا تكــون غــر مالئمــة للتنقــل بســبب األرضار أو آثــار
الفيضانــات ،فيمــا قــد يرتتــب عــى التنقــل تكاليــف باهظــة بســبب االرتفــاع احلــاد يف أســعار الوقــود.
تتعــدد األســباب الــي تؤخــر أو تمنــع المــرأة مــن تلقــي الرعايــة الصحيــة .ووف ًقــا لمقابــات أُجريــت بــن  2مايو/أيــار
ومــارس/آذار  2021مــع عــدد مــن العاملــن يف مجــال الرعايــة الصحيــة والمجتمــع المــدين ممــن كانــوا عــى درايــة
مبــارشة بوضــع اجلائحــة عــى األرض يف تعــز وعــدن وحرضمــوت وشــبوة واحلديــدة وحلــج ،كانــت الصعوبــات الماليــة
عقبــة رئيســية تحــول دون احلصــول عــى الرعايــة الصحيــة .أثــرت جائحــة كوفيــد 19-ســلبًا عــى ســبل معيشــة
أساســا مــن الرصاعــات واألزمــات
النــاس يف جميــع أنحــاء العالــم؛ ويف اليمــن تحدي ـ ًدا ،حيــث كان الســكان يعانــون
ً
االقتصاديــة ،أدت اجلائحــة إىل اســترشاء الفقــر عــى نطــاق واســع ،ممــا ح ـ ّد مــن إمكانيــة احلصــول عــى الرعايــة
الصحيــة الــي غالبًــا مــا تكــون مُكلفــة .يقــول ســامي احلكيمــي ،الــذي يعمــل يف منظمــة كــر ( )CAREالدوليــة يف
مدينــة تعــز ،إن الفقــر غالبـا ً مــا حــال دون ذهــاب النســاء إىل المستشــفيات إال يف احلــاالت احلرجــة ،يف حــن يحصــل
الرجــال واألطفــال عــادة عــى األولويــة يف تلقــي الرعايــة الصحيــة .مــن جانبهــا ،أشــارت عليــاء احلامــدي ،مــن اتحــاد
نســاء اليمــن يف حرضمــوت ،إىل وجــود أوجــه قصــور يف معايــر الرعايــة الصحيــة المقدمــة للنســاء يف الظــروف
العاديــة ،وهــو الوضــع الــذي تفاقــم خــال جائحــة كوفيــد .19-وتجــد العديــد مــن النســاء صعوبــة يف تحمــل تكاليــف
[[[1
اخلدمــات الطبيــة لــدى المستشــفيات احلكوميــة.
 )12مقابلة (شخصية) أجرتها (الكاتبة) مع علياء احلامدي( ،حرضموت)( ،اليمن).
 )13كينــت غاربــر ،تشــارلز فوكــس ،مصطفــى عبــد اللــه ،أنــدرو تاتيــم ،نســيب قــريب ،لــورا لويــد بــراف ،قحطــان الشــايب ،كينيــدي أونغــوي ،مرييديــث دايســون،
كبــر حســن" ،تقييــم إمكانيــة الوصــول إىل الرعايــة الصحيــة يف اليمــن ،حالــة طــوارئ إنســانية معقــدة :تحليــل جغــرايف مــكاين تطبيقــي وصفــي" ،مجلــة
النســيت ،المجلــد  ،10نوفمــر /ترشيــن الثــاين https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2214-109X(20)30359-4 ،2020
" )14مع تفيش جائحة “كورونا… من يصادر أجهزة التنفس من سوق الدواء يف صنعاء؟ ،المشاهد 10 ،يونيو/حزيران https://almushahid.net/6114 ،2020
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ً
عامــا رئيســيًّا يف عــدم حصــول المــرأة عــى الرعايــة الصحيــة ،تلعــب
ويف حــن أن الصعوبــات الماليــة تشــكل
األعــراف المجتمعيــة ً
أيضــا دو ًرا رئيسـيًّا .يتســم المجتمــع اليمــي بأعــراف اجتماعيــة صارمــة تقيــد ســلوك المــرأة يف
أجــزاء واســعة مــن البــاد .عــى ســبيل المثــال ،تشــرط بعــض األرس أن تُعـ َ
ـال نســاؤهن يف حضــور طبيبــة ،ممــا يحـ ّد
مــن إمكانيــة وصــول المــرأة إىل العــاج .وقــد أدت اســتقالة و/أو غيــاب العديــد مــن العاملــن الصحيــن خــال تفيش
الوبــاء إىل صعوبــة أكــر يف إيجــاد طبيبــات .عــاوة عــى ذلــك ،يُعــد احلجــر الصــي يف حالــة اإلصابــة ،والعــزل الــذايت
لفــرات طويلــة ،غــر مألــوف كليًّــا يف المجتمــع اليمــي .بالنســبة لبعــض اليمنيــن مــن النســاء والرجــال ،فــإن احتمــال
العزلــة قــد يكــون أكــر عبئًــا مــن المــرض ذاتــه ،بينمــا قــد تكــون المــرأة اليمنيــة غــر راغبــة أو غــر قــادرة عــى تــرك
أعمالهــا المزنليــة ورعايــة أطفالهــا .وف ًقــا أللعــراف المجتمعيــة اليمنيــة ،يُتوقــع مــن النســاء اليمنيــات قضــاء معظــم
وقتهــن يف المــزل .ومــن هــذا المنطلــق ،أمــرت ســلطات احلوثيــن يف صنعــاء أن يوضــع الرجــال يف احلجــر الصــي يف
[[[1
المدينــة داخــل فنــدق موفنبيــك بينمــا يتــم احلجــر الصــي للنســاء يف المنــازل.
ذكــرت داليــا الذبحــاين ،مــن مؤسســة بنــات احلديــدة ،أن واجبــات الرعايــة الصحيــة المزنليــة الملقــاة عــى عاتــق
النســاء تعــي تحملهــن عبئًــا ثقيـ ًـا جــراء تفــي هــذا الوبــاء :باإلضافــة إىل المُخاطــرة بالتقــاط العــدوى ،يعانــن
ً
أيضــا مــن االســتنفاد والتأخــر يف احلصــول عــى الرعايــة الصحيــة .يف بعــض احلــاالت ،أُلقــي بااللئمــة عــى النســاء
بســبب الوفيــات داخــل أرسهــن واتُ ِهمــن بعــدم رعايــة المريــض عــى نحــو كاف ،وف ًقــا لمــا ذكرتــه منــال الشــيباين،
الــي شــاركت يف مبــادرة إلســعاف المــرىض بأســطوانات األكســجني يف ذروة تفــي المــرض بمدينــة عــدن .أعطــت
ً
مثــال عــى طبيبــة شــابة عوملــت كمنبــوذة مــن قِبــل المشــيعني يف جنــازة والدتهــا ،حيــث ح ّملوهــا
الشــيباين
مســؤولية عــدم توفــر العــاج الــكايف .قدمــت مبــادرة الشــيباين الدعــم النفــي ألرس ضحايــا كوفيــد 19-المكلومــة
وللشــابات االليت تعرضــن لضغــوط نفســية جــراء حبســهن اخلانــق .بحســب الشــيباين ،يُعتــر اجلميــع ضحايــا اإلهمــال
احلكومــي وفشــل النظــام الصــي ،مُنوهــة إىل أنهــا شــهدت هــي وفريقهــا العديــد مــن الوفيــات المفاجئــة الــي لــم
يكونــوا مجهزيــن للتعامــل معهــا ،ممــا تــرك أث ـرًا نفس ـيًّا عمي ًقــا لديهــا .وأكــدت أنــه بســبب هــذه الصدمــة ،اتخــذت
هــي وآخــرون قــرا ًرا بعــدم المشــاركة يف أي مبــادرات خــال الموجــة الثانيــة.
تــرأس حنــان صــاحل البــدوي مؤسســة بســمة التنمويــة يف حلــج ،وســاعدت يف إطــاق مبــادرة طبيــة لمســاعدة
المترضريــن مــن الوبــاء .قالــت إنهــا ركــزت جهودهــا عــى النســاء ،مثـ ًـا مــن خــال رشاء األدويــة وتوصيلهــا إليهــن يف
منازلهــن ،وعــن طريــق إحضــار الطبيبــات إىل منــازل النســاء غــر القــادرات عــى الذهــاب إىل المستشــفى .وأشــارت
البــدوي إىل أوجــه التبايــن الكبــرة بــن وضعــي الرجــل والمــرأة فيمــا يتعلــق برعايــة األرسة ،حيــث تقــع مســؤولية
الرعايــة عــى عاتــق المــرأة حــى وإن أل ـ ّم بهــا المــرض.
أشــار بعــض الذيــن أُجريــت معهــم مقابــات إىل الســمعة الســيئة للقطــاع الصــي باعتبــاره عامــل يــردع النســاء عــن
التمــاس الرعايــة الصحيــة .حــى قبــل احلــرب ،كانــت اخلدمــات الصحيــة يف اليمــن غــر كافيــة .ويف بدايــة اجلائحــة،
أدى إغــاق العديــد مــن المستشــفيات والمراكــز الصحيــة إىل اقتصــار العــاج عــى العيــادات الصغــرة غــر المجهــزة
 )15مقابلة رسية أجرتها الكاتبة مع أحد األطباء يف مستشفى الثورة ،مايو/أيار .2020
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بمعــدات كافيــة .بحلــول مايو/أيــار  ،2020لــم يكــن هنــاك ســوى حــوايل  37مرك ـزًا للحجــر الصــي ،و 208أجهــزة
تنفــس اصطناعــي وأربعــة مختــرات إلجــراء فحوصــات كورونــا يف اليمــن [[1[.انتــرت أنبــاء عــن وفــاة المــرىض يف
أروقــة المستشــفيات بعــد رفــض األطبــاء اســتقبالهم أو فحصهــم بســبب المخــاوف الواســعة النطــاق مــن العــدوى.
وأدى ســوء اإلدارة مــن جانــب الســلطات إىل عــدم طــرح تدابــر َعمليــة لتوفــر مســتلزمات االختبــار والوقايــة.
وتســبب ذلــك بوفــاة أشــخاص يف منازلهــم وأرصفــة الشــوارع وداخــل الســيارات خــال ســعيهم للحصــول عــى
الرعايــة الطبيــة يف المستشــفيات الــي رفضــت اســتقبالهم .كمــا أن اخلــوف مــن العــدوى ردع المــرىض عــن التمــاس
الرعايــة الطبيــة حلــاالت ال عالقــة لهــا بمــرض كوفيــد .19-أشــارت زهــى العيــدروس ،وهــي طبيبــة العنايــة المركــزة
يف محجــر األمــل بمدينــة عــدن ،إىل أن النــاس توقفــوا عــن التمــاس الرعايــة الطبيــة يف مستشــفى اجلُمهوريــة ،أحــد
أكــر مستشــفيات المدينــة ،بســبب احتضانــه مرك ـزًا للحجــر الصــي أدى إىل تشــويه ســمعة المستشــفى ،فضـ ًـا
عــن ســوء تعاملــه مــع المــرىض.
بصفــة عامــة ،جــرى اســتقبال عــدد قليــل جـ ًدا مــن النســاء يف مراكــز احلجــر الصــي .وقــال الدكتــور آدم اجلعيــدي مــن
را إىل أن النســاء هــن
مركــز "شــفاك" إن النســاء يشــكلن نســبة تقــل عــن  %10مــن إجمــايل الوافديــن إىل المركــز ،مشـ ً
األقــل احتمـ ً
ـال يف احلصــول عــى الرعايــة الصحيــة أيًّــا كان نوعهــا .مــن ناحيــة أخــرى ،قــال الدكتــور نشــوان احلســامي،
مديــر مستشــفى اجلُمهــوري يف مدينــة تعــز ،إن نســبة النســاء لــم تتجــاوز  %5مــن إجمــايل عــدد المــرىض ،مؤكـ ًدا أنهــن
األضعــف احتمـ ً
ـال يف تلقــي الرعايــة الصحيــة ســواء بســبب األعــراف االجتماعيــة أو الظــروف االقتصاديــة .وبالنظــر
مسـ ً
ضغوطــا نفســية مزتايــدة .يُضــاف إىل ذلــك توقــف
ـتقبل ،أكّــد أن النســاء االليت فقــدت أرسهــن مُعيليهــا يواجهــن
ً
الدعــم المقــدم لمركــز احلجــر الصــي المعــي بالتعامــل مــع حــاالت كوفيــد ،19-يف حــن أثّــر انخفــاض قيمــة العملــة
[[[1
عــى القــدرة التشــغيلية للمركــز وكذلــك عــى قــدرة النــاس يف رشاء الــدواء.
وأدى الرتاجــع يف الدعــم المقــدم مــن المانحــن الدوليــن اللســتجابة للطــوارئ اإلنســانية يف اليمــن إىل تضــاؤل
الدعــم المــايل للقطــاع الطــي ،يف حــن أثــرت جائحــة كوفيــد 19-عــى جميــع المحتاجــن إىل الرعايــة الصحيــة،
وليــس فقــط المصابــن بالفــروس .وقــد يكــون للتأثــر المــزدوج لرتاجــع التمويــل لليمــن وجائحــة كوفيــد19-
عواقــب مأســاوية عــى صحــة األمهــات .أظهــرت األبحــاث الــي أُجريــت يف ســراليون بــن أعــوام  2013و ،2016خــال
فــرة تفــي وبــاء اإليبــوال ،أن عــدد النســاء االليئ توفــن بســبب مضاعفــات الــوالدة كان أكــر مــن عــدد النســاء االليئ
توفــن بســبب اإليبــوال [[1[.يف اليمــن ،وبعــد الدفعــة األوىل مــن االســتقطاعات الماليــة الــي أعقبــت مؤتمــر المانحــن
الــدويل يف يونيو/حزيــران  ،2020عُلقــت خدمــات رعايــة األمومــة يف  150مستشــفى تدعمهــا األمــم المتحــدة [[1[.ويف
 )16نعومــي غريمــي "،فــروس كورونــا :اليمــن يحبــس أنفاســه تحســبًا ألزمــة ال تُوصــف" 3 ،مايو/أيــار https://www.bbc.com/arabic/mid� ،2020
dleeast-52518240
 )17مقابلة (شخصية) أجرتها (الكاتبة) مع الدكتور نشوان احلسامي( ،تعز)( ،اليمن) ،مارس /آذار .2021
 )18هيلــن لويــس" ،فــروس كورونــا ..كارثــة عــى النســاء" ،مجلــة ذي أتالنتــك 19 ،مــارس /آذار https://www.theatlantic.com/international/ ،2020
/archive/2020/03/feminism-womens-rights-coronavirus-covid19/608302
 )19ســام كيــي" ،خــراء يخشــون أن يعــاين اليمــن مــن واحــدة مــن أســوأ فاشــيات الفــروس التــايج يف العالــم" ،يس إن إن 5 ،يونيو/حزيــران https:// ،2020
edition.cnn.com/2020/06/04/middleeast/yemen-coronavirus-intl/index.html
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هــذا الســياق ،قالــت الدكتــورة عهــد خلــر ،طبيبــة نســاء وتوليــد مــن شــبوة ،إنــه خــال األســابيع األوىل مــن الوبــاء،
اُغلقــت المراكــز الطبيــة اخلاصــة الــي تقــدم خدمــات رعايــة األمومــة لمــدة أســبوعني ،ممــا أجــر النســاء عــى اللجــوء
إىل المستشــفيات احلكوميــة الــي تطــال الكثــر منهــا ســمعة ســيئة .مــن جانبــه ،أشــار الدكتــور احلســامي إىل أن عــدد
النســاء االليت يحصلــن عــى خدمــات رعايــة األمومــة لــم ينخفــض خــال فــرة اجلائحــة.
تظــل التوقعــات بالنســبة خلدمــات الرعايــة الصحيــة المقدمــة أللمهــات يف اليمــن قاتمــة :فقــد حــذر النــداء الــذي
أطلقــه صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان عــام  2020مــن أجــل تقديــم الدعــم العاجــل لربنامجــه يف اليمــن مــن أن
أكــر مــن  48ألــف امــرأة قــد يفقــدن حياتهــن بســبب مضاعفــات احلمــل والــوالدة نتيجــة النقــص احلــاد يف التمويــل
[[[2
واحتمــال إغــاق مرافــق الرعايــة الصحيــة اإلنجابيــة.

" )20حاجــة ماســة إىل تمويــل عاجــل حلمايــة صحــة وســامة النســاء والفتيــات يف اليمــن وســط جائحــة كورونــا" ،صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان 6 ،مايــو/
أيــار https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Arabic%20-%20UNFPA%20Funding%20Shortage%20in%20 ،2020
Yemen%20-%20Press%20release.pdf
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 .2العنف القائم على النوع االجتماعي
عــى مــر الســنني ،أدت أزمــات الصحــة العموميــة إىل تفاقــم العنــف األرسي والعنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي.
خــال فاشــية اإليبــوال بــن أعــوام  2014و ،2016وتفــي فــروس زيــكا يف الفــرة مــا بــن عامــي  ،2015-2016أدت
ظــروف احلجــر الصــي أو تدابــر اإلغــاق ،الــي أجــرت الكثرييــن عــى البقــاء يف المــزل ،إىل تع ـرّض العديــد مــن
[[[2
النســاء واألطفــال ممــن كانــوا يعيشــون مــع رجــال عنيفــن إىل خطــر أكــر بكثــر.
تصاعــد العنــف األرسي عــى الصعيــد العالمــي خــال فــرة تفــي جائحــة كوفيــد .19-وأفــادت األمــم المتحــدة أن
االتصــاالت الــواردة إىل اخلطــوط المخصصــة لتقديــم المســاعدة يف حــاالت العنــف المــزيل تضاعفــت ضعفــن يف
لبنــان ومالزييــا وثالثــة أضعــاف يف الصــن خــال فــرة اجلائحــة ،بينمــا بلغــت عمليــات البحــث عــر اإلنرتنــت عــن
العنــف األرسي أعــى مســتوى لهــا يف أســراليا منــذ خمــس ســنوات [[2[.ويف بلــدان مثــل قــرص وســنغافورة ،ســجلت
خطــوط المســاعدة زيــادة يف عــدد االتصــاالت الــواردة بنســبة  %30و %33عــى التــوايل ،أمــا يف األرجنتــن ،كانــت
هنــاك زيــادة بنســبة  25%يف المكالمــات المســتنجدة المتعلقــة بحــاالت عنــف أرسي [[2[.وقــال النشــطاء ومنظمــات
المجتمــع المــدين والســلطات احلكوميــة يف إســبانيا وألمانيــا وكنــدا والمملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة إن
البالغــات الــواردة عــن ســوء المعاملــة المزنليــة ازدادت خــال فــرة جائحــة كوفيــد ،19-بينمــا أبلغــت فرنســا عــن
ارتفــاع يف حــاالت العنــف األرسي بنســبة  %30بعــد فــرض تدابــر اإلغــاق العــام يف مــارس/آذار  .2020ويف أســراليا،
كشــفت دراســة اســتقصائية تتنــاول ســامة المــرأة يف نيــو ســاوث ويلــز عــن ارتفــاع يف حــاالت االســتنجاد ،حيــث
[[[2
أفــاد  70%مــن العاملــن يف اخلطــوط األماميــة بــأن حــاالت العنــف أصبحــت أكــر تعقيـ ًدا خــال فــرة الوبــاء.
وف ًقــا لمنظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة ،تشــر األرقــام الرســمية إىل أن حــوايل  %35مــن النســاء المزتوجــات
يف الــرق األوســط وشــمال أفريقيــا تعرضــن للعنــف مــن أزواجهــن ،وهــو مــا يقــارب المتوســط العالمــي البالــغ
 [[2[.%33ويف اليمــن ،أشــارت األمــم المتحــدة إىل أن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي ارتفــع بنســبة  %63خــال
" )21مــاذا تخربنــا جائحــة كوفيــد 19-عــن المســاواة بــن اجلنســن" ،المنتــدى االقتصــادي العالمــي 9 ،مايو/أيــار https://www.weforum.org/ ،2020
/agenda/2020/05/what-the-covid-19-pandemic-tells-us-about-gender-equality
“ )22األمــم المتحــدة تدعــو إىل "وقــف" العنــف المــزيل وســط "طفــرة عالميــة مروعــة" 6 ،أبريــل /نيســان  ،2020أخبــار األمــم المتحــدةhttps://news. ،
un.org/en/story/2020/04/1061052
" )23جائحــة كوفيــد 19-والقضــاء عــى العنــف ضــد النســاء والفتيــات" ،هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة 30 ،يونيو/حزيــران https://www.unwom� ،2020
en.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-violenceagainst-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006
" )24جائحــة كوفيــد 19-والقضــاء عــى العنــف ضــد النســاء والفتيــات" ،هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة 30 ،يونيو/حزيــران https://www.unwom� ،2020
en.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-violenceagainst-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006
" )25أزمــة كوفيــد 19-يف منطقــة الــرق األوســط وشــمال أفريقيــا :التأثــر عــى المســاواة بــن اجلنســن واالســتجابات السياســاتية" ،منظمــة التعــاون
والتنميـ�ة االقتصاديـ�ة  10 ،يونيــو /حزيــران https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=134_134470-w95kmv8khl&title=COV� ،2020
ID-19-crisis-in-the-MENA-region-impact-on-gender-equality-and-policy-responses
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احلــرب اجلاريــة ،ومنــذ عــام  ،2017تتعــرض مــا يقــرب مــن  %17مــن النســاء والفتيــات بدرجــة كبــرة خلطــر العنــف
[[[2
القائــم عــى النــوع االجتماعــي.
ورغــم عــدم توافــر البيانــات االلزمــة لتتبّــع العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي يف اليمــن خــال فــرة اجلائحــة ،أفــاد
العديــد مــن اخلــراء أن حــاالت العنــف ضــد المــرأة شــهدت ارتفا ًعــا .ويف هــذا الصــدد ،قالــت عليــاء احلامــدي ،مــن
اتحــاد نســاء اليمــن يف حرضمــوت ،إن مركزهــن تلقــى بالغــات عديــدة عــن حــاالت عنــف قائــم عــى النــوع االجتماعــي
خــال الموجــة األوىل مــن الوبــاء ،شــملت اإلســاءة اللفظيــة واجلســدية .وأشــارت احلامــدي إىل أن الســبب الرئيــي
للمشــاكل األرسيــة هــو عجــز الرجــال يف اإلنفــاق عــى زوجاتهــم وأطفالهــم .مــن جانبهــا ،أفــادت سوســن الشــدادي،
مســؤولة الربامــج يف اتحــاد نســاء اليمــن -فــرع عــدن ،عــن ارتفــاع يف حــاالت العنــف األرسي المرتبطــة مبــارشة
بفقــدان الرجــال لوظائفهــم .بــدوره ،قــال ســامي احلكيمــي ،موظــف منظمــة كــر ( )CAREيف تعــز ،إن فقــدان الرجــال
المُعيلــن لمصــادر رزقهــم ســاهم يف تنامــي العنــف األرسي .يُنظــر إىل بطالــة الرجــال عــى نطــاق واســع باعتبارهــا
محــركًا للعنــف األرسي يف اليمــن ،ويرجــع ذلــك جزئيًّــا إىل تقويــض شــعور رب األرسة بالرجولــة وكذلــك إىل إمكانيــة
[[[2
نشــوب خالفــات بــن الزوجــن بســبب عــدم االســتقرار المــايل.
ذكــرت منــال الشــيباين أن فقــدان النســاء لفــرص العمــل ســاهم ً
أيضــا يف زيــادة خطــر التعــرض للعنــف األرسي خــال
اجلائحــة .بالنســبة لبعــض النســاء العامــات ،أتاحــت وظائفهــن فرصــة لتفــادي التعــرض للعنــف يف المــزل ،يف حــن
وفــر الدخــل احلمايــة لهــن مــن ســوء المعاملــة المزنليــة .أشــارت الشــيباين إىل أن البقــاء يف المنــازل يشــكل معانــاة
بالنظــر إىل منــاخ عــدن احلــار ،يف ظــل عــدم انتظــام التيــار الكهربــايئ .تُلــزم األعــراف االجتماعيــة المــرأة بقضــاء وقتهــا
يف المــزل ،يف حــن يتمتــع األفــراد الذكــور يف األرسة بحريــة أكــر لقضــاء الوقــت خــارج المــزل .ويف هــذا الصــدد،
ن ّوهــت الشــيباين إىل أن العديــد مــن النســاء يف عــدن ،وال ســيما المســنات ،أصــن بالمــرض بعــد التقاطهــن العــدوى
مــن أبنائهــن الذيــن اســتهانوا بتدابــر اإلغــاق ،عــى ســبيل المثــال الــردد عــى أســواق القــات.

 )26مارغريــت حبيــب" ،جائحــة كوفيــد 19-تُفاقــم مــن آثــار نقــص الميــاه عــى النســاء يف اليمــن" ،ريليــف ويــب 20 ،أغســطس /آب https://relief� ،2020
web.int/report/yemen/covid-19-exacerbates-effects-water-shortages-women-yemen#:~:text=In%20Yemen,%20GBV%20
has%20increased,based%20violence%20around%20the%20world
 )27فوزيــة العمــار ،هانــا باتشــيت ،شــمس شمســان "األزمــة المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي :فهــم تجــارب حــرب اليمــن" 15 ،ديســمرب/كانون األول ،2019
https://sanaacenter.org/publications/main-publications/8480
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 .3التأثير االقتصادي
أدت تدابــر الصحــة العامــة الــي ُفرضــت خــال اجلائحــة ،مثــل احلجــر الصــي واإلغــاق العــام وأوامــر البقــاء يف
المــزل ،إىل تعطيــل ســبل معيشــة النــاس عــى الصعيــد العالمــي .وأثــرت هــذه االختــاالت عــى النســاء والرجــال
بصــورة متباينــة .فعــى ســبيل المثــال ،أدت القيــود المفروضــة خــال فاشــية اإليبــوال يف الفــرة  2016-2014إىل
تراجــع كبــر يف األنشــطة االقتصاديــة ،ممــا أدى إىل ارتفــاع معــدالت الفقــر وانعــدام األمــن الغــذايئ .ويف حــن
يســتأنف الرجــال العمــل عمو ًمــا بمجــرد تخفيــف القيــود ،يبقــى األثــر الســليب الناجــم عــن تعطيــل ســبل كســب
[[[2
العيــش طويــل األمــد بالنســبة للنســاء.
تشــر البحــوث األوليــة الــي أُجريــت بشــأن تأثــر جائحــة كوفيــد 19-عــى المــرأة إىل أن النســاء معرضــات أكــر خلطــر
فقــدان وظائفهــن بنســبة  %19مقارنــة بالرجــال .ففــي حــن تشــكل النســاء  %39مــن إجمــايل القــوى العاملــة عالميًّا،
يبقــى تمثيلهــن عــى نحــو غــر متــكائف يف ثــاث مــن القطاعــات األربــع األكــر تراج ًعــا عــى الصعيــد العالمــي :الفنــادق
وخدمــات الطعــام ()%54؛ تجــارة التجزئــة وتجــارة اجلملــة ()%43؛ اخلدمــات مثــل الفنــون والرتفيــه واإلدارة العامــة
[[[2
(.)%46
كمــا تشــر التقديــرات إىل أن جائحــة كوفيــد 19-ســتؤدي إىل فقــدان  1.7مليــون وظيفــة يف جميــع أنحــاء العالــم
العــريب ،بمــا يف ذلــك نحــو  700ألــف وظيفــة تشــغلها النســاء .يُع ـ ّد انخــراط المــرأة يف ســوق العمــل محــدو ًدا يف
المنطقــة ،وبلغــت نســبة البطالــة بــن اإلنــاث  %19عــام  ،2019مقابــل  %8بــن الرجــال [[3[.يف اليمــن تحديــ ًدا،
تــررت النســاء بشــدة نتيجــة اجلائحــة عــى الرغــم مــن أنهــن يمثلــن نســبة صغــرة مــن ســوق العمــل.
تهــدد القيــود المرتبطــة باحتــواء جائحــة كوفيــد 19-المكاســب االقتصاديــة الهشــة الــي حققتهــا بعــض النســاء
يف اليمــن خــال الســنوات األخــرة .أدت احلــرب واألزمــة االقتصاديــة الناجمــة عــن الــراع إىل زيــادة عــدد األرس
المعيشــية الــي تعيلهــا النســاء ،ودفعــت المــرأة اليمنيــة إىل االنخــراط يف القــوى العاملــة المدفوعــة األجــر ،حيــث
أسســت مشــاريع مزنليــة وانخرطــت يف قطاعــات غــر مألوفــة بالنســبة للنســاء [[3[.قالــت داليــا الذبحــاين إن اجلائحــة
ق ّوضــت فــرص العمــل هــذه .عــى ســبيل المثــال ،بقيــت النســاء االليت يبعــن اللــوازم والوجبــات المدرســية للطــاب
 )28األمــن العــام أللمــم المتحــدة" ،موجــز سياســايت :تأثــر جائحــة كوفيــد 19-عــى المــرأة" ،األمــم المتحــدة 9 ،أبريــل /نيســان https://www. ،2020
unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-impact-of-covid-19on-women-en.pdf?la=en&vs=5029
 )29جــوين وود" ،جائحــة كوفيــد 19-تُفاقــم أوجــه عــدم المســاواة بــن اجلنســن" ،المنتــدى االقتصــادي العالمــي 4 ،ســبتمرب /أيلــول https://www. ،2020
/weforum.org/agenda/2020/09/covid-19-gender-inequality-jobs-economy
" )30تأثــر جائحــة كوفيــد 19-عــى المســاواة بــن اجلنســن يف العالــم العــريب" ،جلنــة األمــم المتحــدة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغــريب آســيا (اإلســكوا)،
 6أبريــل /نيســان https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/policy_brief_on_the_impact_of_covid-19_on_gen� ،2020
der_relations_in_the_arab_region_en_1.pdf
 )31فوزيــة العمــار ،هانــا باتشــيت ،شــمس شمســان "األزمــة المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي :فهــم تجــارب حــرب اليمــن" 15 ،ديســمرب/كانون األول ،2019
https://sanaacenter.org/publications/main-publications/8480
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تأثير جائحة كوفيد 19-على المرأة اليمنية

دون عمــل بســبب إغــاق المــدارس .وخــال فــرة اإلغــاقُ ،علّقــت بعــض ال ِم َهــن الــي تنخرط فيهــا العديد من النســاء،
مثــل بيــع األطعمــة المُع ـدّة مزنليًّــا أو غريهــا مــن الســلع ســواء يف الشــوارع أو المــدارس أو الــي يتــم توصيلهــا
للمنــازل؛ والعمــل يف صالونــات التجميــل؛ وال ِم َهــن المرتبطــة بحفــات الزفــاف مثــل المصــورات الفوتوغرافيــات
والعامــات يف صــاالت األعــراس؛ والعمــل يف المــدارس ســواء كمعلمــات أو عامــات نظافــة أو الوظائــف اخلدميــة.
خــال احلــرب ،بــدأت بعــض النســاء مشــاريعهن التجاريــة اخلاصــة مثــل المقاهــي أو المطاعــم النســائية؛ غــر أنهــا
كانــت مــن أوىل األعمــال التجاريــة الــي اضطــرت إللغــاق خــال اجلائحــة.
قالــت منــال الشــيباين إن الــرر االقتصــادي الــذي حلــق بالنســاء كان بلي ًغــا .هــي نفســها فقــدت وظيفتهــا كمخرجــة
يف مجــال الفنــون والمــرح بســبب اجلائحــة ،وتح ّولــت لمبــادرات العمــل التطوعــي .وأضافــت أن العديــد مــن النســاء
األخريــات فقــدن أعمالهــن يف مجــال احلــرف اليدويــة أو بيــع األطعمــة المُعـدّة يف المنــازل .مــن جانبهــا ،قالــت عليــاء
احلامــدي ،إن العديــد مــن النســاء فقــدن وظائفهــن يف المكاتــب والمؤسســات اخلاصــة بســبب عجــز أربــاب العمــل عــن
تســديد رواتبهــن .وتأثــرت النســاء االليت يبعــن الفواكــه واخلــروات والبخــور والعطــور بإغــاق األســواق .وقــد أوجــد
فقــدان هــذه الوظائــف ،إىل جانــب ارتفــاع أســعار الســلع األساســية بمــا يف ذلــك األغذيــة ،ظرو ًفــا صعبــة للنســاء
وأرسهــن.
شــكل انخفــاض دخــل األرسة خــال اجلائحــة مخاطــر متعــددة عــى النســاء والفتيــات .كمــا أُشــر ســاب ًقا ،ارتبــط عــدم
االســتقرار المــايل والبطالــة الناجمــان عــن األزمــة االقتصاديــة الــي تســببت بهــا احلــرب يف اليمــن بارتفــاع حــاالت
العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي يف المنــازل واألماكــن العامــة .كمــا ارتبــط ذلــك بانخفــاض معــدل التحــاق
األطفــال بالمــدارس ،وال ســيما الفتيــات ،حيــث إن تنامــي احتياجــات الرعايــة الصحيــة المرتبطــة باجلائحــة قــد يحــرم
الفتيــات مــن الذهــاب إىل المــدارس .وســبق أن حــدث ذلــك خــال فاشــية اإليبــوال يف غــرب أفريقيــا ،عندمــا اضطــرت
الفتيــات االليت أصيبــت أمهاتهــن بالمــرض إىل تــرك المــدارس والبقــاء يف المــزل لرعايتهــن [[3[.كمــا تُعــد الصعوبــات
الماليــة عامــل مــن عوامــل الــزواج المبكــر .ورغــم أن مثــل هــذه الزيجــات ســائدة بالفعــل يف منطقــة الــرق األوســط
[[[3
وشــمال أفريقيــا ،إ ّال أن األعبــاء االقتصاديــة المتناميــة قــد تزيــد مــن احتمــال قبــول األرس بزتويــج بناتهــا مبكـرًا.

" )32أزمــة كوفيــد 19-يف منطقــة الــرق األوســط وشــمال أفريقيــا :التأثــر عــى المســاواة بــن اجلنســن واالســتجابات السياســاتية" ،منظمــة التعــاون
والتنميـ�ة االقتصاديـ�ة  10 ،يونيــو /حزيــران https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=134_134470-w95kmv8khl&title=COV� ،2020
ID-19-crisis-in-the-MENA-region-impact-on-gender-equality-and-policy-responses
 )33حفصــة حــاوة" ،األثــر اجلنســاين جلائحــة كوفيــد 19-يف الــرق األوســط" ،معهــد الــرق األوســط 11 ،يونيــو /حزيــران MEI@75، https://www. ،2020
mei.edu/publications/gendered-impact-covid-19-middle-east

13

استشراف المستقبل
يتنــاول هــذا التقريــر تأثــرات جائحــة كوفيــد 19-والــي كان يُمكــن أن يكــون وقعهــا مختل ًفــا عــى النســاء والفتيــات
يف اليمــن.
جــه جهــود المجتمــع الــدويل والمانحــن والســلطات اليمنيــة للتخفيــف مــن
وفيمــا يــي المبــادئ الــي يُمكــن أن تُو ّ
آثــار جائحــة كوفيــد 19-عــى اليمــن:

األولويات العاجلة:
•مــن األهميــة بمــكان التعجيــل بتوفــر اللقاحــات ضــد كورونــا يف اليمــن .حــى اآلن ،لــم يتلــق اليمــن ســوى 360
ألــف جرعــة مــن اللقــاح ،يف حــن تلقــى أقــل مــن  300ألــف يمــي جرعــة واحــدة.
•ينبغــي تنفيــذ أنشــطة التوعيــة والدعــوة مــن أجــل التعريــف بمخاطــر كوفيــد 19-وكذلــك بأهميــة تلقــي المــرأة
للعــاج الطــي عنــد الــرورة .ويمكــن نــر هــذه المعلومــات عــن طريــق محطــات اإلذاعــة المحليــة وكذلــك يف
المســاجد لضمــان توعيــة رسيعــة وواســعة النطــاق.
•ينبغــي تزويــد جميــع المرافــق الطبيــة بالمعــدات الوقائيــة االلزمــة للتصــدي أللمــراض المعديــة ،فضـ ًـا عــن
اللــوازم الطبيــة الرضوريــة األخــرى ،بمــا يف ذلــك اللــوازم الرضوريــة لصحــة المــرأة.

األولويات عىل المدى المتوسط:
•ينبغــي إنشــاء المزيــد مــن العيــادات والمستشــفيات ،ال ســيما خــارج المــدن .تفتقــر النســاء يف المناطــق النائيــة
إىل إمكانيــة احلصــول عــى الرعايــة الصحيــة ،بســبب نقــص المرافــق الطبيــة ،إىل جانــب ســوء حالــة الطــرق
وارتفــاع تكاليــف النقــل اللذيــن يحــدان مــن القــدرة عــى التنقــل.
•ينبغــي إنشــاء المزيــد مــن مراكــز اإليــواء للنســاء االليت يتعرضن للعنف األرسي ،وال ســيما يف المناطق المســتقرة
البعيــدة عــن بــؤر الــزاع .ينبغــي أن توفــر هــذه المراكــز المســاعدة النفســية والصحيــة والماديــة للنســاء االليت
تعرضــن إلليــذاء ،وقــد تشــجع عــى إعــداد المزيــد مــن التقاريــر عــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي.
•ينبغــي تخصيــص المزيــد مــن التمويــل لدعــم مبــادرات توفــر القــروض المتناهيــة الصغــر لمســاعدة النســاء
االليئ فقــدن وظائفهــن أو أعمالهــن التجاريــة خــال فــرة اجلائحــة.
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عـــن الكـــاتب
ريم مجاهد هي باحثة غري مقيمة يف مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية .ركز عملها
كباحثة اجتماعية يف اليمن عىل النساء السجينات ،والتص ّورات المجتمعية عن الرشطة
النسائية واألصوات النسوية ،والعدالة االنتقالية ،وغريها من القضايا االجتماعية.
مجاهد أيضا كاتبة روائية ،حيث نرشت سلسلة دفاتر يف السفري العريب بني عامي 2017
و 2020تركّز عىل النساء اليمنيات متعمقة يف الثمن االجتماعي للحرب يف اليمن.
حصلت ريم عىل بكالوريوس يف علم االجتماع ،من جامعة صنعاء.
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مركــز صنعــاء للدراســات االســتراتيجية هــو مركــز أبحــاث
مســتقل يســعى إلــى إحــداث فــارق عبــر اإلنتــاج المعرفــي،
مــع تركيــز خــاص علــى اليمــن واإلقليــم المجــاور.
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