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  :المرأة والصحة:  مقدمة
   

 انعكاس واضح لمستوى العدالة االجتماعية في ذلك المجتمع وينطوي          إن الوضع العام للمرأة فياي مجتمع هو      
على مجموعة معقدة من العوامل المترابطة ويوصف وضع المرأة عادة من حيث عدة مؤشـرات اقتـصادية                 

مستوى دخلها،وعمالتها، وتعليمها، وصحتها، وخصوبتها، والدور الذي تقوم به         ((وسكانية واجتماعية وصحية    
كما ينطوي على إدراك المجتمع أياً كان لهذا الدور والقيمة التي يعطيها له الن كل ما                )) لمجتمعفي األسرة وا  

عملها في الزراعة أو الصناعة واسهامها في تأمين دخل األسرة وتدبير شؤون            (تفعله المرأة من أعمال ومهام      
ال يؤثر على صحة المرأة وحسب      ) المنزل وتنظيم المجتمع والتنمية ودورها في األسرة وحل وتربية األطفال         

  .ولكن يتأثر بها
  

، وال يمكن إنكار أهميـة دور المـرأة اإلنجـابي           ةتؤلف النساء ما يزيد على نصف سكان الجمهورية اليميني        
والتربوي بالنسبة للصحة والتنمية ككل، وترتبط الحقائق البيولوجية واالجتماعية لجورها كأم ارتباطـاً وثيقـاً               

 وهي تمثل عوامل رئيسية في المشكالت التي توهها المرأة في مجاالت الـصحة والعمالـة                بحالتها الصحية، 
والتعليم ومجاالت أخرى عديدة،  والحق ان الدور الذي تقوم به المرأة في تدبير شؤون البيئـة، واإلنجـاب،                   

يه أي عائد معنـوي     وتربية األطفال ورعاية جميع أفراد العائلة هو دور ال يسجل لها بشكل كامل وال تتخذ عل               
أو مادي والبد من إبالء االهتمام من قبل االختصاصيين لكل مرحلة من مراحل دور المرأة البيولوجي الـذي                  
يبدأ باإلنجاب، واإلعداد له خالل مراحل المراهقة التي يليها ما يقرب من ثالثة عقود تكون المرأة فيها قـادرة            

لها سن اليأس، فعندما نتكلم عن المرأة فهي تعني كل المراحل           على اإلنجاب ثم توقف وظيفة اإلنجاب مع دخو       
في حياتها حيث ال نستطيع إهمال أو التغاضي عن الطفولة للفتاة وما تحتاجه مـن خـدمات وقائيـة أثنـاء                     
الرضاعة وقبل وأثناء الدراسة وحول المراهقة وقبل الزواج من تثقيف صحي وفحوصات طبية وبعد الـزواج    

اإلنجابية حتى بعد مرحلة اإلنجاب ورعايتها وحمايتها من أعراض سن اليأس والشيخوخة            من خدمات الصحة    
لـذا فرعايـة األم أمـر       ) رعاية األم الحامل  ( ان تكون الفتاة في رحم األم        ذفالصحة والرعاية للمرأة تبدأ من    

غير انـه ال    .ضروري كي تنجب أطفاال فتيات وفتيان أصحاء ورعايتهم يؤدي إلى بناء مجتمع صحي متكامل             
يزال هناك قصور في وعي الناس بضرورة اللتزام بتوفير رعاية صحية كافية للمرأة حتى يتـسنى لهـا ان                   

فإذا ما نظرنا إلى ديننا اإلسالمي الحنيف فقد وضع الرجل والمـرأة            . تساهم بفاعلية في عملية التنمية الشاملة     
بات بشكل متناسق في إطـار المجتمـع اإلسـالمي          في كفتان متساويتان تماما، ولكل منهم حقوق وعليهم واح        

المثالي، فقد شاركت المرأة في كل المجاالت منذ األيام األولى لإلسالم وعلى رأسها الجهاد الـذي أدت أدوارا                  
  ).خيركم خيركم ألهله وأنا خيركم ألهلي(وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رئيسية فيه 

  )مجتمعاتالنساء شقائق الرجال ونصف ال(
ومع تزايد اإلدراك بأن التنمية ال تشير إلى النمو االقتصادي فحسب، بل تشير كذلك إلى التغييرات األساسـية                  
في بنية االقتصاد، إلى التنمية االجتماعية والبشرية، بدأ الدور لبالغ األهمية للمرأة كحلقة وصل بين الـصحة                 

 إلى تعريف الصحة كما جاء في دستور منظمة الصحة          والتنمية يبرز بصورة أقوى ويتضح ذلك عندما ننظر       
" هي حالة من المعافاة الكاملة جسمياً ونفسياً واجتماعياً ال مجرد انتفاء المـرض أو العجـز               "العالمية كالتالي   

وبأنها حق أساسي من حقوق اإلنسان بحيث يكون فعاالً ومنتجاً في مجتمعه لذا فان بلـوغ اإلنـسان أرقـى                    
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 الصعيد الوطني والعالمي ويجب ان تحـشد لـه كافـة            ى يصبح هدفاً اجتماعياً هاماً عل     مستوى صحي ممكن  
اإلمكانيات علماً بأن الصحة ليست حكراً على مؤسسة دون أخرى، األمر الذي يدعو إلى ان يبـذل الجميـع                   

اشـاملة  ومن هنا جـاءت فكـرة التنميـة ا        . جهدهم للوصول بالمواطنين إلى الصحة الجيدة والمعافاة الكاملة       
  .للمجتمع

وال يسعني هنا إال ان اشكر كل من ساهم معي في جمع المعلومات وكل الجهات التي لم تبخل بالمعلومة عند                    
طلبي لها كتابياً وسرعة تزويدي بها وعلى وجه الخصوص الصندوق االجتماعي للتنمية الذي تعامل معي كما                

  .يتعامل مع أي شخص يبحث عن معلومة بكل شفافية وصدق

  واقع الوضع الصحي للمرأة في اليمن: مدخل
 رال يخفى ان للمرأة حقاً أساسيا في الصحة على امتداد مراحل عمرها من الطفولة وحتى الشيخوخة وبما إنكا                 

تشكل نصف المجتمع فهي األم والزوجة واالبنة لذا فمن هنا نجد انه من الصعب فصل صـحة المـرأة عـن        
والمرأة جزء ال يتجزأ    . مات الصحية ككل تقوم بخدمة كل فئات المجتمع       صحة المجتمع حيث وهي وبما والخد     

من هذا المجتمع وبالرغم من ان هناك خدمات خاصة بها إلى جانب الخدمات العامة والوقائية مثـل خـدمات                   
  األمومة، فان هذه الخدمات أيضا تهم المجتمع ككل، لذا فالمسألة مرتبطة وغير قابلة للتجزئة؟

قدمة نرى مدى أهمية صحة المرأة لبناء مجتمع متكامل ومثالي ذو إنتاج إيجابي في الحياة، ولذا                ومن خالل الم  
فقد بات من الضروري ترشيد وتوجيه الدعم المقدم من المنظمات بحيث يصب في إطار دعم أولويات اليمن،                 

حية للمرأة كي نستطيع    ومن هنا أتت أهمية ورقة العمل هذه والتي سنحاول فيها تشخيص واقع المعلومات الص             
تحقيق أهداف هذه الندوة، ومن ثم نستطيع اقتراح سياسات واستراتيجيات تؤدي إلى تفعيـل دور المنظمـات                 

  .الدولية الذي سيؤدي إلى تحسين الواقع الصحي للمرأة
ون بقية  لقد تم اختيار المؤشرات المبنية في الدول والتي تم جمعها من إحصائيات منظمة الصحة العالمية من د                

يالحظ الباحـث   . اإلحصائيات ألنها األكثر مصداقية ويتم اعتمادها من قبل الدول المانحة والمنظمات األخرى           
عن لمعلومات التفاوت واختالف المؤشرات الصحية في اليمن والتي تعتبر أحد المشاكل الرئيسية التي تلقـي                

د تم اختيارنا للمؤشرات األكثر عالقـة بـالمرأة     ضباباً وتشكل ساتراً على حقيقة الوضع الصحي في اليمن، لق         
وتؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على صحتها مثل معدل وفيات األمهات ومعدل وفيات الرضـع ومعـدل                  
وفيات األطفال اقل من خمس سنوات والمعدل العام والنمو السكاني والخصوبة وتوقع الحياة عند الميالد لعـام             

  .م١٩٩٦
  م١٩٩٧ بعض المؤشرات الصحية في بعض دول اإلقليم يوضح) ٢(و ) ١(جدول 

معدل وفيات **  البلد
 ألف ١٠٠/األمهات

 مولود حي

معدل وفيات * 
 ١٠٠٠/ الرضع

 مولود حي

معدل وفيات * 
األطفال دون 
 الخمس سنوات

المعدل العام * 
 للوفيات

 عدد السكان* 

 ٠٥٧٧٤٠٠٠ ٠٧٥٣ ٣٦ ٣٠ ١٥٠ األردن

 ٦٤٤٦٥٠٠٠ ٠٨٩٨ ٦٦ ٥٦ ١٧٠ مصر

 ٠٩٣٢٦٠٠٠ ٠٧٥٤ ٤٦ ٣٨ ١٧٠ تونس

 ١٦٢٩٤٠٠٠ ١٣١٧ ١٠٩ ٨١ ١٤٠٠ اليمن
Source:* The World health report 1998 – Life in the 21 century 
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A vision for all – WHO 
• World health report 1996 – WHO 

توقع الحياة عند 
 الميالد

معدل معدل النمو البلد
 الخصوبة

 ذكور  إناث

معدل تغطية 
 األمهات
بالكزاز 
 ٢الجرعة 

حصة الفرد من 
الناتج القومي 

بالدوالر األمريكي 
GNP/capita 

رعاية ما قبل 
 ١٠٠/الوالدة

مولود حي 
ANC 

نسبة الوالدات 
في مرفق 

مائة /صحي
 مولود حي

 ٧٨ ٨٠ ١٥١٠ ٤١ ٦٨ ٧٢ ٥,١ ٣,٧األردن

 ٢٧ ٥٣ ٠٧٩٠ ٥٧ ٦٥ ٦٧ ٣,٤ ٢,٤ مصر

 ٨٦ ٧١ ١٨٢٠ ٤٨ ٦٩ ٧١ ٢,٩ ٢,٣ تونس

 ١٢ ٢٦ ٠٢٦٠ ١٩ ٥٧,٥ ٥٨,٥ ٧,٦ ٣,٧ اليمن
SOURCE: *The World health report 1998-Life in the 21 century 

A vision for all – WHO 
  

  :وفيات األمهات
يالحظ ان معدل وفيات ألمهات في اليمن من أعلى المعدالت في العالم ويعتبر هذا المؤشر األكثـر غموضـاً                   

  .تتفاوت التقديرات تبعاً للمصدرحيث 
  

 ١٠٠,٠٠٠/ وفـاة  ١,٤٠٠م فاليمن على انه     ١٩٦تعتمد منظمة الصحة العالمية على تقدير وفيات األمهات لعام          
مولود حي وكذلك منظمة اليونيسيف، أما المـصادر الحكوميـة فتـشير إلـى تقـدير هـذا المؤشـر بأنـه                      

 للمسح الديمغرافي لالم والطفل أشـارت إلـى ان هـذا            ولكن النتائج األخيرة  .  مولود حي  ١,٠٠٠/١٠٠,٠٠٠
 مولود حي كما أوضحت إلى ان هناك خطأ نسبي يقدر بحوالي            ١٠٠,٠٠٠/ حالة وفاة  ٣١المعدل يقدر بحوالي    

 وفـاة لكـل     ٤٦٠لذا فنتائج المسح الديمغرافي لصحة األم والطفل تقدر بأن المعدل يصل إلى حـوالي               % ٣١
  . مولود حي١٠٠,٠٠٠

  
  -:سنة) ٤٩-١٩(وفيات األمهات أسباب 

رسـالة  / عوامل الخطورة لوفيات األمهات المترددات على المستشفيات فـي الـيمن           –نجيبة عبد الغني    /د((
  ))دكتوراه جامعة لندن

من كل وفيات النساء في الفئـة  % ٤٢) الوفيات بسبب الحمل وما حوله    (تمثل نسبة وفيات األمهات     
  -:ضاً من هذه األسباب سنة وفيما يلي بع٤٩-٢٥العمرية 
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  %١١,٦      العدوى بسبب الحمل .١
 %١١,٢        تسمم الحمل .٢

 =٤٢%  
  %٩,٨      أسباب والدية أخرى .٣
 %٩,٤       الوالدة المتعسرة .٤

  
  %١٦,٥      التهاب لكبد الوبائي .٥
 %١٣,٤          النزف .٦

 %٩,٣        أمراض مزمنة .٧

 %٩,٤    أمراض القلب واألوعية الدموية .٨

=٥٨% 

 %٤,٩      ةأمراض معدية حاد .٩

 %٣,٦  أمراض حادة غير معدية .١٠

 %٠,٩    أسباب غير معروفة .١١
  

  -:وفيات األطفال الرضع
تؤثر وفيات األطفال في اليمن على صحة المرأة النفسية فهي إما ان تكون األم أو األخـت أو الجـدة أو ذات                      

لرضع في الـيمن     تقارن معدل وفيات ا    اصلة رحم فهذا المؤشر يعكس الوضع الصحي لآلسرة والمجتمع فعندم         
ببعض دول اإلقليم فهي تقريبا الضعف بالرغم من التحسن الكبير الذي طرأ على هذا المؤشر منـذ الـستينات                   

إلى ان  )  مولود حي  ١,٠٠٠/ حالة وفاة  ١٣١(مروراً بالثمانينات   )  مولود حي  ١,٠٠٠/ حالة وفاة  ٢٠٠اكثر من   (
، وذلك بسبب تحسن الوضع الـصحي       ١٩٩٧ات  إحصائي)  مولود حي  ١,٠٠٠/ حالة وفاة  ٨١(يصل حالياً إلى    

وانتشار الخدمات الوقائية وزيادة الوعي الصحي لدى المجتمع، ولكن وبالرغم من ذلك كله فال يزال الوضـع                 
 مولود  ١,٠٠٠/ حالة وفاة  ٥١مأساوياً إذا ما قورن بدول اإلقليم، فهي في اليمن اكثر من مؤشر األردن بحوالي               

 ٤٣ مولود حي، واكثر من مؤشر تونس بحـوالي          ١,٠٠٠/ حالة وفاة  ٢٥والي  حي، واكثر من مؤشر مصر بح     
  . مولود حي١,٠٠٠/حلة وفاة

  
  -:وفيات األطفال دون الخامسة من العمر

هذا المؤشر يؤثر بشكل اكبر واوسع على صحة المرأة النفسية حيث والطفل قد كبر وترعـرع ونمـا وزادت                   
ويعتبر أيضا من أعلى المؤشرات     . يراً مباشراً على فنسبة األسرة ككل     عالقته وارتباطه باألسرة فوفاته تؤثر تأث     

في اإلقليم حيث يشكل الضعف مقارنة ببقية دول اإلقليم وقد تحسن هذا المؤشر خـالل الـسنوات العـشرين                   
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 ١,٠٠٠/ حالة وفاة  ١٠٩ مولود حي واصبح     ١,٠٠٠/ حالة وفاة  ٢٦٠ كان   \فق% ٥٨الماضية وانخفض بمعدل    
  ).WHO 1997حصائيات إ. (مولود حي

  
  -:المعدل العام للوفيات

فهـو تحـصيل    . أيضا ال يختلف هذا المؤشر عن غيره فهو في اليمن تقريباً ضعف التقديرات في دول اإلقليم               
  .حاصل االجمالي الوفيات لكل الفئات العمرية

  
  -:بقية المؤشرات

ألمهات فهي نصف التغطية في األردن وثلث       عند النظر إلى كال من معدل التغطية للجرعة الثانية من الكزاز ل           
اما حصة الفرد من الناتج القومي فهي في األردن سـتة           . التغطية في مصر واقل من نصف التغطية في تونس        

. أضعاف حصة الفرد اليمني وفي مصر ثالثة أضعاف وفي تونس سبعة أضعاف حصة الفـرد فـي الـيمن                  
حيث ان نسبة الرعاية في األردن ثالثة أضعاف وفي مصر الضعف           والرعاية ما قبل الوالدة نجدها متدنية جداً        

 ١,٥وفي تونس اكثر من الضعف مقارنة باليمن، ويقابلها االرتفاع الكبير في معدل الخصوبة فهي في الـيمن                  
 زيادة عن مؤشر تونس، فالمرأة في اليمن يكون         ٢,٦ زيادة عن مؤشر مصر و     ٢,٢زيادة عن مؤشر األردن و    

 ٤,٧ طفل زيادة عن المرأة المـصرية و       ٤,٢ طفل زيادة عن المرأة األردنية و      ٢,٥طفال بمعدل   نصيبها من األ  
من هذه الفوارق الكبيرة تظهر لنا مدى اتساع الفجوى التي تؤدي إلى زيادة في          . طفل زيادة عن المرأة التونسية    

  .تدني الوضع الصحي
ر السنين حيث ارتفع توقع العمر عند المرأة من          وبالرغم من ذلك فقد لوحظ تحسن صحة المرأة اليمنية على م          

  . سنة خالل السنوات العشر الماضية٥٨,٥ سنة إلى ٤٧
من خالل ما استعرضناه من معلومات نستطيع ان نرى أين يقف الواقع الصحي للمرأة اليمنية إذا ما قورنـت                   

ئ للوضع الصحي فـي بالدنـا       ببعض دول اإلقليم، وتعكس هذه المؤشرات مستوى التدني الهائل والواقع السي          
ويحتاج ذلك إلى معالجة فعالة تعود بأثر إيجابي على صحة المرأة اليمنية وبناء لبنـة أساسـية فـي صـحة                     

  .المجتمع
ومن ذلك نجد الكثير من األسباب التي تدفعنا إلى البحث عن المزيد من الدعم وزيادة التنسيق بـين الجهـات                    

لتدخل من المانحين األثر الواضح والباقي واستمرار االرتقاء بصحة المرأة          المنفذة والجهات الداعمة كي يترك ا     
  .نحو األفضل

  -"االحتياجات الصحية الخاصة بالمرأة
تعاني غالبية سكان البلدان النامية من ارتفاع في معدالت األمراض السارية ومن مشكالت صحية أخرى كمـا                 

. ياجات الصحية العامة للرجال والنساء واحدة في هذا الشأن        أنها تعيش في بيئة تهدد الصحة بالمخاطر، واالحت       
فالرجال يتعرضـون  . غير ان لكل من الرجال والنساء مشكالتهم الخاصة إلى جانب هذه االحتياجات المشتركة   

بدرجة أعلى من النساء لعدد من المشاكل الصحية التي ترتبط عادة بضغوط العمل، وتغير أساليب العـيش أو                  
حوادث وسرطان الرئة وامراض القلب واالوعية الدموية واألمراض المهنية، غر ان تغر أسـاليب              اإلجهاد كال 

العيش لدى النساء قد يضعن على قدر مساو من التعرض لنفس هذه المشاكل، وسنـسرد بعـضاً مـن هـذه                     
  -:االحتياجات الخاصة بالمرأة
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  ) تنشئة الطفل–لطبيعية  الرضاعة ا– الوضع –الحمل ( -: احتياجات خاصة باإلنجاب-١

فعملية الحمل والوضـع والرضـاعة      . ترتبط االحتياجات الصحية بالمرأة بالدرجة األولى بدورها في اإلنجاب        
الطبيعية وعملية تنشئة الطفل هي عمليات صحية وطبيعية في حد ذاته، ولكن عندما تفتقد في البيئة العناصـر                  

ليات إلى مشاكل، وتوحي األدلة بأن ذلك يحـدث بتـواتر فظيـع             الحاسمة أو تكون غير كافية تتحول هذه العم       
وقد يؤدي االفتقار إلى الرعاية في بعض المرحل الحرجة إلى آثار قاتلة وهي كذلك في هذه الرقعـة                  . ومروع

  .العزيزة إلى قلوبنا جميعا
  
  -):فقر الدم التغذوي (: احتياجات خاصة لمعالجة سوء التغذية-٢

 التي حملت عدة مرات وفي فترات متقاربة جداً، حيـث           ةكل خطيرة وال سيما لدى المرأ     تعتبر سوء التغذية مش   
 ٢,٥اكبر مـن    (تؤثر حالة المرأة الغذائية بدورها على فرص الوضع الطبيعي وإنجاب طفل ذو وزن مناسب               

  .وكذلك على قدرة المرأة على إرضاع طفلها رضاعة طبيعية دون اإلضرار بصحتها هي) كجم
دم التغذوي منتشر بين النساء في سن اإلنجاب ويسهم بدرجة ملحوظة في إصابة األمهات باألمراض               ان فقر ال  

ووفياتهن وبخاص في البلدان النامية وعلى وجه أخص بالدنا، ويقدر ان ثلثين النساء الحوامل ونصف النـساء                 
ورة على صـحة األم والجنـين       الغير الحوامل يعانين من فقر الدم التغذوي في البلدان النامية الذي يشكل خط            

تقرير منظمة الـصحة    (حيث يؤثر على الصحة النفسية والبدنية للمرأة ويعرضها لإلصابة بالمرض والعدوى،            
  ).العالمية

  
  -: التثقيف الصحي- ٣

المرأة بحاجة رئيسية إلى التثقيف الصحي ضد الممارسات التقليدية الخاطئة في مجتمعنـا وبعـض العـادات                 
  .يئة أثناء الحمل والوالة، حيث والمرأة هي محور االرتكاز في المجتمعوالتقاليد الس

  
  -: مخاطر الصحة المهنية- ٤

لقد أثبتت الدراسات إلى ان المرأة التي تقوم بأعمال ثقيلة وتتحمل أعباء جمة أثناء الحل يل وزنها عن النـساء                    
 وزن المواليد ويؤدي ذلك إلى زيادة نـسبة         األخريات بدرجة كبيرة إذا ما تساوت كمية استهالك الغذاء كما يقل          

  .الوفيات، وهنا يأتي دور اختيار المهن المناسبة واجتناب تلك التي تؤدي إلى األخطار من قريب أو بعيد
  -:خطر أمراض السرطان -

تواجه المرأة عدة أنواع من السرطانات الخاصة مثل سرطان عنق الرحم والثدي والمبايض، وقد بـدأت هـذه                  
  في الزيادة وبشكل آثار انتباه االختصاصيين؟األنواع 
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  -:المرأة مورد صحي
 مع االحتياجات الخاصة فان المرأة تتحمـل مـسؤوليات تعزيزيـة            ةباإلضافة إلى المشاكل الصحية والمرتبط    

ويتضح ذلك من تفوقها في أنشطة الرعاية الـصحية         . إضافية تتمثل في إسهامها في تعزيز صحتها ومجتمعها       
فالمرأة تقوم بمهمة التثقيف الصحي وتقوم بتلقين الممارسـات         . ي معظم البلدان المتقدمة منها والنامية     األولية ف 
ويكفلن تحصين األطفال ورعايتهم خالل السنوات األولـى        )  الغذاء المتوازن  – الماء النقي    –النظافة  (الصحية  

  .م األمروالحرجة من عمر الطفل وحملهم إلى مراكز الرعاية الصحية إذا ما لز
كما تقوم المرأة أيضا برعاية المسنين وعمل القابالت التقليديات كما تقوم بمختلف أنواع التمريض تلـك فهـي          
تقدم مساهمة هائلة في الرعاية الصحية األولية وبخاصة الن القسم األعظم من العناصـر الثمانيـة األساسـية                  

  .على مستوى األسرةللرعاية الصحية األولية تقع كلها في مجال عمل المرأة 
 أو بـآخر فـان الحاجـة ماسـة إلـى         لوبغض النظر عما إذا كان الوضع العام والصحي للمرأة يتحسن بشك          

 اإلحساس بالمشاكل التـي توجـه المـرأة         ةاستراتيجيات وخطط من اجل تحقيق مكاسب اكبر، وال يمثل زياد         
عام وإنما هو ثمرة تزايد الوعي بأهمية صحة        وإدراك الحاجة إلى المزيد من العمل ناتج فرعي لنضال المرأة ال          

 إشراكها في الرعاية الصحية وهما مفتاحان أساسيان لتحقيق هدف توفير الصحة للجميع فالكثير              وأهميةالمرأة  
من المجتمعات تعتمد بشدة على النساء في تقديم الرعاية الصحية وقد حققت الكثير من الدول هـدف الـصحة                   

 تتعثر بالمسير نحو ذلك، فالمرأة ال تواجه مـشكالتها الـصحية واإلنجابيـة الخاصـة                للجميع وال تزال بالدنا   
بالمراضة، والحمل والوالدة فحسب وإنما هي تضطلع عادة بالقسم األكبر من رعاية عائلتها، فإذا كانت المرأة                

فال في عمر مبكر،    جاهلة أو تعاني من سوء التغذية أو اإلرهاق بسبب كثرة العمل وتحمل عددا كبيرا من األط               
 سيكون على حساب صحتها هي كما هو على حـساب           هفان ذلك كل  )) ما اكثر هؤالء النساء في يمننا الحبيب      ((

صحة عائلتها كاملة، وهذا صحيح بوجه خاص بالنسبة للماليين من النساء الالتي يـواجهن األميـة، والفقـر،                  
ني عدد المترددات عليها من  ناحية أخـرى إلـى           وسوء اإلصحاح وعدم كفاية المرافق الصحية من ناحية وتد        

  .جانب عدم توفر اإلمكانيات المادية واالقتصادية للوصول إلى هذه المرافق
من ذلك يتبين لنا مرة أخرى المدة العظيم ألهمية المرأة في المجتمع فكيف سيتم تفعيل دور 

  المرأة كي تقوم بكل ذلك؟ بينما هي األقل علماً وتعليماً
  :لعامالهدف ا

تفعيل الدعم المقدم من المنظمات الدولية لتحسين وضع المرأة الصحي، وتمكين المرأة من القيـام بـدورها                 * 
  .األساسي في التنمية الشاملة للمجتمع

  
  :األهداف الخاصة

  .تحديد المنظمات الدولية الداعمة لصحة المرأة في اليمن .١
 .سيق بينهاتحديد الجهات المعنية بصحة المرأة ووضع آلية للتن .٢

 .تحديد آلية مناسبة لتوجيه الدعم المقدم وكيفية اإلشراف عليه وتقييم النتائج المرجوة منه .٣
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  المنظمات الداعمة للصحة في اليمن 

  
 عن صحة المجتمع حيث يعتبر جزء من كل لذا فالدعم الموجه ةال يستطيع أي إنسان فصل صحة المرأ

ة المرأة ولكن هناك بعض البرامج والمشاريع الخاصة تستفيد لصحة المجتمع يؤثر بشكل مباشر على صح
  :منها المرأة بشكل خاص وفيما يلي بعض إحصائيات ومعلومات عن المنظمات الداعمة لصحة المرأة

  م كشف بالمشاريع الصحية التي تلقت مساعدات خارجية١٩٩٨- ١٩٩٧تقرير عام 
  )UNDPإلنمائي لألمم المتحدة البرنامج ا( والمشاريع الحالية بالدوالر األمريكي 
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حجم االلتزام  الفترة الزمنية الجهة المانحة
 المالي

 أهداف المشروع

IDA 
  البنك الدولي

لتسهيل جهود الدولة في تحسين الخدمات الصحية، وزيادة التغطية بالرعاية  • ٤٨,٢٧٨,٠٠٠ ٢٠٠٠-٩١
 .الخدماتالصحية سيقوم المشروع بتقوية اإلدارة والتنمية البشرية ودعم 

مشروع صحة األسرة يهدف إلى مساعدة الوزارة في تنفيذ السياسات  •
السكانية لتخفيض معدالت الخصوبة ووفيات األمهات واألطفال الرضع وذلك 
من خالل تحسين سهولة الوصول ونوعية الخدمات في األمومة والطفولة في 

ي القطاع إطار نظام الرعاية الصحية األولية، وتحسين فعالية اإلدارة ف
الصحي وتقوية مستوى تقديم الخدمات وتدريب القوى البشرية والثقافة 

 . في المناطق المختارةدالصحية وتحسين اإلدارة ونظام اإلمدا

NET/EMB 
مشروعات دعم 
  مملكة هولندا

  .مساعدة الوزارة في إنشاء برنامج األدوية األساسية • ٤٠,٤٢٤,٠٠٠ ٢٠٠٢-٩٣
 .الحديدة- في الحضردعم برنامج الرعاية الصحية •

 في مكتب الصحة ةدعم برنامج الرعاية الصحية األولية المتكامل األنشط •
 .بذمار

تحسين وتطوير نوعية الخدمات المقدمة في مستوى الرعاية الصحية األولية  •
من خالل مشاركة المجتمع في العديد من المؤسسات الغير سريرية في 

 .محافظة عدن

 .لصغيرةدعم بعض المشاريع الصحية ا •

 .تحسين البيئة الصحية في ذمار •

دعم الصحة اإلنجابية من خالل تدريب قابالت المجتمع، دعم المصابين  •
 .باألمراض العقلية المتواجدين في سجون صنعاء، اب وتعز

 .تجهيز المعهد الصحي في عتق •

WHO 
منظمة الصحة 

  ةالعالمي

٢٤,٠٢٨,٠٠٠ ٩٧-٩١  
  .تنمية القوى البشرية الصحية •
 .لعملية اإلدارية في التنمية الصحيةدعم ا •

 .دعم صحة البيئة •

 .دعم الرعاية الصحية األولية •

 .دعم تنمية المرأة في الصحة •

 .تعزيز التغذية الصحية •

 .دعم التثقيف الصحي والمعلومات الصحية •

 .دعم التحصين والوقاية من األمراض األخرى •

 .مكافحة األمراض االستوائية •

 .طفلدعم تنظيم األسرة وصحة ال •

 .دعم التكنولوجي للمختبرات واألشعة •

 .دعم خدمات المستشفيات في المستوى الثاني والثالث •

 .دعم الوقاية من العجز واعادة التأهيل •
 

FRA  
مشاريع الدعم 

  الفرنسي

 .مشروع الرعاية الصحية األولية في المديرية محافظة إب •  ٣,٢٠٠,٠٠٠  ٢٠٠٢-٩٢

 .رية حزم العدين في مديةمشروع الرعاية الصحية األولي •

  

GFR وجود استشاري يساعد على •  ١٩,٤٣٨,٠٠٠  ٩٨-٩٢ مشروعات: 



 11

التعاون الدولي 
  اإلنمائي

 تحسين الهيكل التنظيمي في لوزارة •

 التنسيق مع المشاريع، الالمركزية تحسين اإلدارة والتنظيم التخطيط والتنفيذ •

 دويةالمساعدة في تقديم االستشارة فيما يخص إنشاء نظام لتوزيع األ •

التثقيف الصحي والبيئي في المدارس االبتدائية في كال  من محافظتي اب  •
 وابين

الدعم في مجال صحة األسرة لتحسين مستويات األسر في الجوانب  •
االجتماعية واالقتصادية في محافظتي اب وابين وذلك من خالل تقوية 

 الوحدات الصحية وتدريب العاملين الصحيين والتموين باألدوية

ع استراتيجية مشاركة المجتمع وبشكل رئيسي المرأة في إطار تنفيذ وض •
 استراتيجية السكان

  مساعدة الوزارة في تقديم األدوية والمعدات •
WFP مشروع 

  الغذاء العالمي
مساعدة مراكز األمومة والطفولة وذلك من خالل توزيع األغذية على  •  ١١,٥١٢,٠٠٠  ٩٧-٩٢

األمهات الحوامل في سبيل تحديد اماكن سكنهن وجذبهن للتردد غلى المراكز 
 .بانتظام

زيادة عدد المترددات من النساء المتوقع حملهن والمرضعات على هذه  •
  المراكز

UNICEF 
  منظمة اليونسيف

درات اإلدارية في النظام الوطني للرعاية الصحية األولية من اجل تقوية الق •  ٨,٥٨٨,٠٠٠  ٩٨-٩٤
 تحسين خدمات الرعاية الصحية األولية التي تقدم لسكان المناطق الريفية

تحسين بقاء الطفل لحماية المعرضون منهم للخطر ضد الحصبة ورفع  •
 Aالمقاومة لديهم من خالل إعطائهم فيتامين 

غذية، ومكافحة أمراض الطفولة والتخلص تخفيض وفيات األطفال وسوء الت •
 من شلل األطفال

  تخفيض وفيات األمهات من خالل تحسين التغطية بخدمات األمومة والطفولة •
USAID الوكالة 

  األمريكية للتنمية
تحسين برنامج بقاء الطفل، دعم التحصين ومكافحة االسهاالت والتثقيف  •  ٢١,٣٥٢,٠٠٠  ٢٠٠٠-٨٦

 جتمع للنظام الصحيالتغذوي من خالل دعم الم

رفع مستوى التدريب للعاملين الصحيين في لمراكز والوحدات الصحية في  •
منطقة جبل راس بالتركيز على التطعيم والرضاعة الطبيعية واستخدام 

 .محلول االرواء وغيره

تنفيذ مشروع خيارات األسرة في ثالث محافظات ويهدف لتحسين خدمات  •
  األمومة والطفولة وتنظيم األسرة

UNFPA مشاريع
األمم المتحدة 
للنشاطات 
  السكانية

  .المساعدة في إدخال خدمات العالج اإلشعاعي لمرضى السرطان •  ١,١٦٣,٠٠٠  ٩٨-٩٤

AGFUND 
الصندوق الخليجي 

  للتنمية

دعم التدريب الصحي في مجال األغذية التي تعرضت لإلشعاعات ومراقبة  •  ٣٧٥,٠٠٠  ٩٧-٩٧
 .الغذاء

صحة والبيئة من خالل ترجمة لحزم والقيام رفع مستوى الوعي حول ال •
 بدورات تدريبية

 تدريب مدربين على وسائل حماية البيئة من ذو اقل األمراض •

  التدريب على المكافحة وزيادة الوعي باألمراض االستوائية •
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JPN مشاريع 
  الدعم اليابانية

 دعم برنامج مكافحة السل المرحلة الثانية •  ١,٥٦٥,٠٠٠  ٩٨-٩٣

 الوطنية للتحصين دعم األيام  •

 تزويد المراكز الصحي في باقم محافظة صعده بالمعدات الطبية •

 تحسين قسم السل في مستشفى الجمهوري •

تزويد المركز الصحي في باقم باألدوية والمعدات لتحسين الخدمات الطبية  •
  فيه

EU   
مشاريع االتحاد 

  األوروبي

 الم والطفل وتنظيم األسرةإصالح وتقوية أنظمة الرعاية الصحية ل •  ٦٣٢,٠٠٠  ٩٨-٩٦

القيام بالتدريب الالزم لألمومة والطفولة وتنظيم األسرة لجعل الخدمات  •
 ميسرة لالماكن المحرومة

تأثيث الوحدات الصحية وتزويدها بالمعدات الطبية والسيارات والقابالت  •
  وتدريب المشرفين

BEL مشاريع 
  الدعم البلجيكية

جال العظام والعالج الطبيعي لألفراد المعوقين في محافظات المساعدة في م •  ١,٠٤٦,٠٠٠  ٢٠٠٢-٩٦
  .تعز اب ولحج

SWE/RB 
منظمة الطفل 
  السويدية

 تحسين أوضاع األم والطفل الصحية، تشجيع مشاركة المجتمع •  ٥٤١,٠٠٠  ٩٩-٩٦

  مساعدة األطفال الذين تعرضوا إلصابات في الحرب •

UK     
مشاريع الدعم 
  البريطاني

يب العاملين في الرعاية الصحية األولية وقابالت المجتمع وتجهيز تدر •  ٩١٩,٠٠٠  ٩٩-٨٤
 المراكز والوحدات الصحية

تحسين الوضع الصحي لسكان الحضر محافظة الحديدة، تحسين الوضع  •
 الصحي في ريمه من خالل تخفيض معدالت الوفيات بين األمهات واألطفال

ت الوفيات تحسين الوضع الصحي في عبس واسلم من خالل تخفيض معدال •
 بين األمهات واألطفال

القيام بتقييم االحتياجات لمستشفى الجمهورية في عدن والتي ترغب الحكومة  •
  في تشجيع المانحين في المساعدة إلعادة تأهيل المستشفى

ROK  مشروع 
  الدعم الكوري

  سيارتين للقرى التي ال يتواجد فيها أطباء •  ٠,٠٧٠,٠٠٠  ٩٨-٩٧

AUL مشروع  
  تراليالدعم االس

تحسين مستوى الخدمات المقدمة لألمهات واألطفال في الشيخ عثمان من  •  ٠,٠١٩,٠٠٠  ٩٧-٩٦
  خالل مراكز الجمعية الوطنية لحقوق الطفل
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  :األهداف لمشاريع الدعم المقدمة من الجهات المانحة خالل العقد الماضي
  -:المجموعة األولى من األهداف •

ؤشرات الصحية والسكانية، ودعم التثقيف الصحي والتغذوي والبيئي، تحسين خدمات األمومة والطفولة والم
ودعم تنمية المرأة في الصحة، إدماج القضايا السكانية والصحة اإلنجابية، والتحصين ومكافحة األمراض، 

  )٣٤.  =  (وتحسين البيئة الصحية
  -:المجموعة الثانية من األهداف •

  )١٨. (صحيةتحسين ودعم وزيادة تغطية خدمات الرعية ال
  -:المجموعة الثالثة من األهداف •

  )١٤. (تحسين اإلدارة ونظام اإلمداد، ودعم مشاركة المجتمع
  -:المجموعة الرابعة من األهداف •

  )٠٨. (تنمية الطاقة البشرية والتدريب، ودعم التدريب الصحي في مجال األغذية
  -:المجموعة الخامسة من األهداف •

  )٠٨. (ت ووسائل المواصالتدعم األدوية األساسية والمعدا
  -:المجموعة السادسة من األهداف •
  )٥. ( دعم العالج اإلشعاعي لمرضى السرطان– دعم إعادة التأهيل – دعم خدمات المستشفيات ٠٧
  -:المجموعة السابعة من األهداف •

يبوا فـي    مساعدة األطفال الذين أص    –دعم األسر اقتصاديا واجتماعيا، ودعم المصابين باألمراض العقلية         
  )٣. (الحروب

  
  ٩٠إجمالي ___________________________________________  

  
% ٣٥تصب أهداف المجموعة األولى في صميم االحتياجات الخاصة للمرأة وتـشكل      •

  .من جملة مجموعات األهداف ويبين ذلك مدى أهمية صحة المرأة
 حة المرأةبقية المجموعات من األهداف األخرى تخدم أنشطة تعزيزية لص •

 حسب التقرير يعتبر البنك الدولي اكبر الجهات المساهمة في الدعم الصحي •

 وابتداء من سنة    UNDPاإلجمالي التقريبي للدعم المقدم من المانحين حسب تقرير          •
 . دوالر أمريكي١٧٨,٩٦٤,٤٤٠م ١٩٩١

  
  :منظمة الصحة العالمية
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ة بصحة المرأة المدعومة من منظمة الصحة  من التفصيل إلى البرامج الخاصءنود هنا ان نتطرق وبشي
  :العالمية وعلى مدار عقدين من الزمان إلى جانب البرامج والمشروعات الصحية األخرى وهي كالتالي

  .برنامج ترقية خدمات الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة -
  .برنامج األمومة السليمة -

  
نجابية عن طريق تقدم الدعم  الخدمات في مجال الصحة اإلةوهذه البرامج تهدف إلى ترقي

  -:في اآلتي
رفع تغطية خدمات األمومة وتنظيم األسرة وذلك عن طريق توفير التـدريب المناسـب للكـوادر                 -١

الصحية العاملة في مجال األمومة والطفولة، وأيضا دعم خدمات التوليد بتدريب القابالت التقليديات             
  .لسد النقص في القرى

ة بصحة األمومة من حافظات التوليد التي توزع علـى القـابالت            توفير بعض المستلزمات الخاص    -٢
 المدربات

القيام بالمسوحات الالزمة لعمل الخريطة التعريفية بخدمات األمومة في الجمهورية ومدى انتـشار               -٣
 هذه الخدمات

ل  رعاية الحوام  –المواليد  (توفير كل مستلزمات التسجيل لألحداث الحيوية في حياة المرأة اإلنجابية            -٤
 ) الخ٠٠٠ الوالدات –

 توفير متطلبات تنظيم األسرة من حبوب للتنظيم -٥

تأهيل الكادر الصحي العامل في رعاية األمومة في المجاالت الصحية المختلفة المتعلقة بصحة األم               -٦
  الخ٠٠٠ التثقيف الصحي –مثل منع حدوث االنتان والتدريب على تحصين األمهات 

 الرعاية بعـد    – التوليد   – الالزمة لألمهات في مجال رعاية الحوامل        توفير التوعية والثقافة الصحية    -٧
 . ومحاربة العادات الضارة– تنظيم األسرة –الوالدة 

 مليون واحد ١,٠٢١,٠٠٠م ما يقارب مبلغ ٩٨/١٩٩٩ العالمية للثنائية ةالصح هذا وقد بلغت تكلفة دعم منظمة
 قد تم دعم بعض هذه األنشطة مع شركاء آخرين مثـل             لهذه األنشطة علماً بأنه    يوعشرون ألف دوالر أمريك   

أما في مجال دور المرأة والتنمية فقـد تـم          .  السوق األوروبية المشتركة   كصندوق األمم المتحدة للسكان وكذل    
أربعة عشر ألف وتـسعمائة دوالر       (١٤،٩٠٠م بدعم قدره مبلغ     ٩٨/١٩٩٩إدراج هذا البرنامج في ثنائية عام       

 الالزمة  ت التدريب في هذا المجال عن طريق اللجنة الوطنية للمرأة وتوفير بعض المعدا            وقد تم دعم  ) أمريكي
  .لدعم قسم المعلومات

هذا وقد قامت المنظمة باإلضافة إلى ما ذكر أعاله بتوفير الدعم الفني لصحة المرأة وذلك عن طريـق عـدد                    
الوطنيين في مجال خدمات صحة األمومة      كبير من الخبراء قدموا مشورتهم وخبرتهم في هذا المجال للعاملين           

  .وتنظيم األسرة
  

  :الصندوق االجتماعي للتنمية
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م كإحدى آليات الدولـة لمعالجـة اآلثـار         ١٩٩٧لسنة  ) ١٠(أنشئ الصندوق االجتماعي للتنمية بالقانون رقم       
 عن طريق تقـدم     الجانبية الناجمة عن اإلصالحات االقتصادية وتحسين أوضاع الفئات االجتماعية األكثر فقراً          

  .الخدمات األساسية للمناطق المحرومة وخلق فرص عمل لتطوير المجتمعات المحلية والتخفيف من حدة الفقر
  

 ةويعتبر الصندوق وسيطاً لتعبئة الموارد المالية من مصادر مختلفة وتوجيهها صوب برامج التنمية االجتماعي             
تعاون مع ممثلي المجتمعات المحلية والمنظمـات غيـر         وفق معايير محددة تضمن لها االستمرارية، وذلك بال       

والعمل في نفس الوقت على تنمية القدرات المؤسسية لتمكينها من اإلسهام الفعلي ودراستها وتنفيذها              . الحكومية
  .وإدارتها

  
ويعمل الصندوق بآلية جديدة تعتمد على قواعد الكفاءة التي قوامها عدم تـشعب مـستويات اتخـاذ القـرار،                   

 الفئات المستهدفة، واعتماد إجـراءات  مـشتروات وصـرف           تستجابة المباشرة للطلب في تلبية احتياجا     واال
  .مبسطة متفق حولها مع الممولين الخارجيين

  
  -:برامج الصندوق

  :يقوم الصندوق بتمويل مشاريع تصب في البرامج اآلتية
  

  :برنامج تنمية المجتمع -١
راء من خالل تمويل مشروعات فـي مجـاالت الـصحة والتعلـيم             ويهدف إلى تحسين األحوال المعيشية للفق     

 الخ في المناطق الريفية والحضرية االكثر احتياجاً، وكل هذه الجوانب           ٠٠٠االساسي والمياه واالنشطة البيئة     
  .تمس الصحة وتؤثر فيها بشكل مباشر وغير مباشر

  
  -:برنامج تنمية المشروعات الصغيرة واألصغر -٢

ذ برامج إقراض للمنشآت الصغيرة عن طريق المؤسسات الماليـة والبنـوك التجـاري،              يتولى الصندوق تنفي  
وتهدف إلى التنمية االقتـصادية     . وبرامج إقراض للمشروعات االصغر بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية        

  .عموماً، حيث كلما ازداد دخل األسرة تحسنت صحتها
  

  -:برنامج البناء المؤسسي -٣
 الحكوميـة والمجتمعـات     ر أساسا إلى تنمية قدرات الجهات الوسيطة مثل المنظمات غي         ويهدف هذا البرنامج  

المحلية كي تتمكن من تحديد احتياجات المجتمع ودراسة المشروعات التنموية وتنفيذها واداراتها بشكل يحقـق           
  .لها النجاح واالستدامة، وهذا يؤدي إلى اشراك االخرين في تحسين الوضع الصحي

  
  :عايير تمويل البرامج والمشروعاتسياسات وم
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يسترشد الصندوق في تمويل العمليات بجملة من المعايير والقواعد المبنية على الخبرة العالمية والتي أصبحت               
  :مؤسسة ويتميز بها نهد الصناديق االجتاعية اهمها

  -:الشفافية
اسات التمويل ومعـايير وأسـس      يعمل الصندوق بشفافية تامة، حيث له دليل عمليات تفصيلي وشامل يفند سي           

قبول تمويل المشروعات، وآلية عمل الصندوق بما في ذلك اجراءات المشتروات والصرف، والقطاعات التي              
يدخل الصندوق في تمويل مشاريع في نطاقها ونسب مساهمة المجتمع بحسب القطاعات وهذا الـدليل متـاح                 

ـ للجميع كما ان الصندوق يعمل بنظام توزيع موارده ال      علـى أسـس   ةمالية المتاحة على محافظات الجمهوري
  .موضوعية وتكون حصص المحافظات معلنة أيضا

  -:االستهداف
يستهدف الصندوق في عملياته الفئات األكثر فقراً والمناطق االكثر احتياجاً سعيا وراء تحقيق اهم اهدافه وهو                

  .مكفحة الفقر والبطالة
  

  -:المشاركة والمساهمة
مساهمة المستفيدين في تكاليف المشروعات ومشاركتهم في دراستها وتنفيـذها وادارتهـا،            يشترط الصندوق   

االمر الذي يساهم في رفع قدرات الجهات الكفيلة من منظمات غير حكومية ولجان مـستفيدين وينمـي روح                  
  .ت ومنشآتهاالمسئولية لدى المستفيدين والجهات الكفيلة على حد سواء للمحافظة على هذه البرامج والمشروعا

  
  -:االستدامة

يولي الصندوق اهتماما خاصا بتوفير شروط استمرار البرامج والمشروعات التي يمولها في تقـديم خـدمتها                
واهم هذه الشروط هـو قـدرة هـذه         . للمستفيدين بعد انتهاء دور الصندوف فيها وبنفس المستوى على االقل         

  . المستفيدين في تنفيذها وإدارتهاالمشاريع على تغطية نفقاتها باإلضافة إلى مشاركة
  

  -:مصادر التمويل
حصل الصندوق على موارد مالية لتمويل عملياته في المرحلة االولى البالغة خمسة اعـوام مـن المـصادر                  

  :الخارجيةالتالية باالضافة إلى مساهمة الحكومة
  ).البنك الدولي(هيئة التنمية الدولية   -  أ
 الجتماعيصندوق العربي لالنماء االقتصادي وا - ب

 االتحاد األوروبي - ت

 الحكومة الهولندية - ث

 صندوق االوبك  - ج
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المستفيدون المباشرون وغير المباشرون من البرامج والمشاريع بحسب القطاع         
  )١٩٩٨تقرير (
  

 القطاع إجمالي أوالد بنات رجال نساء
غير  مباشر

 مباشر

غير  مباشر
 مباشر

غير  مباشر
 مباشر

غير  مباشر
 مباشر

 اشرغير مب مباشر

 ٢٧,٥٠٥ ١٦,٢٣٣٩٥,٢٦٠ ١١,٢٧٢٥٩,٧٤١ ٣٤,٢٨٨ ٠٠ ١,١٦٢ ٠٠ ٦٩ التعليم

 ١٠,١٦٠٢٢٨,٣٢٤٢٥,٠٠٠ ٥٥,٥٠٤ ٩,٧٦٠ ٥٣,٤٤٨ ٢,٤٩٠ ٦٠,٧٣١ ٢,٥٩٠ ٥٨,٦٤١ الصحة

 ١٩١,٥٠٤٨,١١٠ ١,٨٥٧ ٤٨,٠٦٩ ١,٧٨٣ ٤٦,١٥٩ ٢,١٩٨ ٤٧,٦٨١ ٢,٢٧٢ ٤٩,٥٩٥ المياه
األنشطة 
البيئية 

والصرف 
 الصحي

٦٠,٠٠٠ ١٤,٤٦٠٢٤,٠٠٣ ١٥,٠٦٠٦,٠٢٤ ١٤,٩٤٠٥,٧٨٨ ١٥,٥٤٠٥,٩٧٤ ٦,٢١٧ 

 ٣٩٠ ١,٨٢٤ ٠٠ ٦٠ ٠٠ ١٠٠ ٣٩٠ ١٧١ ٠٠ ١,٤٩٣ 
تنمية 

المنشآت 
الصغيرة 
 واألصغر

١٢,٥٦٤ ٢,٠٠٥ ٣,١٥٤ ٠٠ ٣,٠٢٨ ٠٠ ٣,١٢٨ ١,٥٠٤ ٣,٢٥٤ ٥٠١ 

٥٤٢,٩٢٠١٣٣,٥٦٩ ١٦٩,٣٩٨٤٥٨٦٤ ١٣٩,٧٨٣٤٠٩٠٣ ١١٧,٢٢٣٢٣١٤٦ ١١٦,٥١٦٢٣٦٥٦ إجمالي
  
  

حجم المستفيدين المباشرين وغير المباشرين من البرامج والمشاريع بحسب 
  ) العدد الثامن–نشرة الصندوق االجتماعي للتنمية (القطاع 

 العمالة المستفيدين القطاع
 دائمة مؤقتة غير مباشرين مباشرون 

 ٣,٥٠٦ ٨٨٨,٠٥٧ ٤٠,٠٠٩ ٢٦٢,٩٢٧ التعليم

 ١,٠٦٦ ١٣٠,٩٥١ ٣٨,٠٠٦ ٤٩٥,٣٣٥ الصحة

 ١٧٦ ١٩٠,٢١٧ ٨,٤٩٨ ٣٣٧,٥٩٨ المياه
 بيئية ةأنشط

 ومجاري
١٢٦ ١٠٤,٣٣٧ ٦٠,٠٠٠ ١٥٤,٥٧٥ 

 ٠٠٠٠ ٦٠,٧٠٩ ٥٥,٩٩٦ ٦٤,٨٣٦ طرقات

 ١٣٨ ٩٥,٥٢٧ ٠٠٠ ١,٩٠٠ خدمات اجتماعية

 ٤١٤ ١٣,٠٩٦ ٦٨٥ ٧,٨٠٧ بناء مؤسسي

 ١٥٤ ٢,٨٦٤ ٥٩,٩٤٢ ١٠,٩٩٥ منشآت اصغر



 18

 ٥,٥٨٠ ١,٤٨٥,٧٥٨ ٢٦٣,١٣٦ ١,٣٣٥,٩٧٣ إجمالي

   امرأة وبنت٨٠٠,٠٠٠م يقدر بحوالي ٢٠٠٠إجمالي عدد المستفيدات حتى بداية عام 
  

  -:العمالة المؤقتة
هي فرص العمل التي تتوفر بشكل مؤقت خالل فترة منظورة ومحدودة أثناء أداء مشروع معين وتنتهي 

  .العمالةباستكمال عملية التنفيذ لهذا المشروع أو انتهاء الحاجة لهذه 
  

  -:العمالة الدائمة
هي فرص العمل التي تتوفر بشكل دائم أو مستمر بعد استكمال أو اثناء تنفيذ مشروع أو بدء التشغيل لهذا 

  .المشروع وليس له نهاية منظورة
  

  :الدعم األلماني
ا مجموعة من يقوم األلمان بدعم الجمهورية اليمنية في عدة مجاالت ومنها القطاع الصحي حيث يقوم بتنفيذه

 ٢٠٠٠- ١٩٩٩وبلغ الدعم للبرامج والمشاريع المنفذة لعام  . GTZ, DED,KFW and CIMالمنظمات 
وذلك بدون رواتب الخبراء )  ثالثة مليون وأربعمائة ألف دوالر أمريكي٣,٤٠٠,٠٠٠(بمبلغ وقدره 

 عشرة مليون ١٠,٠٠٠,٠٠٠(والموظفين حيث يبلغ الرقم االجمالي إذا اضفنا مرتبات الخبراء والموظفين 
  .لنفس العامين) دوالر أمريكي

  
  :الجهات الحكومية والغير حكومية المعنية بصحة المرأة في الجمهورية اليمنية

  
نعلم ان أي جهة تساهم في رفع مستوى المعيشة للفرد أو األسرة أو المجتمع فهي تساهم في رفع المستوى 

اك جهات عديدة تهتم بصحة المرأة في اليمن حكومية كانت أو الصحي لهم بشكل مباشر أو غير مباشر لذا فهن
  :غير حكومية وفيما يلي سنستعرض تلك الجهات واالهتمامات التي تؤثر في صحة المرأة بشكل مختصر

  
  -:وزارة الصحة العامة.  ١

ث والتنسيق تعتبر هذه الوزارة بمثابة العصب في الجسد ولكن هذا ال يعفي بقية اقطاعات من دورها الهام حي
بينها يؤدي يؤدي إلى تناغم في االداء مما يؤدي إلى تقديم خدمات شاملة وتحتوي الوزارة علة عدة ادارات 

  -:عامة تهتم بالصحة والتنمية منها على سبيل المثال للحصر
  .  مشروع األمومة والطفولة- أ
    مشروع تدريب القابالت-ب
  ة  اإلدارة العامة للرعاية الصحية االولي-ج
    المركز الوطني للبحوث- د
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تعاون ثنائي، منظمات دولية واقليمية، منظمات حكومية وغير ( اإلدارة العامة للتعاون الفني الدولي -هـ
  ).حكومية

  ).بعثات، تدريب مستمر، معاهد صحية( اإلدارة العامة لتنمية الطاقة البشرية - و
  .  المركز الوطني للتثقيف واإلعالم الصحي-ز
  
  
  -:رة التربية والتعليموزا. ٢

  )إدارة التعليم النسوي/ الصحة المدرسية(
أفادت معظم الدراسات والبحوث بان هناك ترابط شديد بين تعليم االمهات وانخفاض معدالت وفيات االطفال 

  .إلى جانب معظم المؤشرات الصحية االخرى
اركه وعبر المناهج الدراسية في كل ووزارة التربية تربي وتعلم األجيال وتنمي معارف المجتمع وتوسع مد

. المستويات التعليمية نغرس المفاهيم الصحية وبذلك نستطيع ان نبني اجيال محروسة بالعلم والتربية السليمة
  :حيث قال الشاعر

  األم مدرسة إذا أعددتها اعددت شعباص طيب االعراق
  
  -:وزارة التخطيط والتنمية. ٣
 المنظمات الدولية واالقليمية والحكومية –ون الثنائي  التعا–الجهاز المركزي لإلحصاء (

  ).والغير حكومية
  -:نستطيع ان نسمي هذه الوزارة

 بالتخطيط االستراتيجي وتحديد االحتياجات م حيث تقوم بجمع الخطط من القطاعات المختلفة للقيا-: الدماغ-
  .العامة للدولة

  .رة سلة الغذاء حيث يأتي دعم لمانحين عبر هذه الوزا-
  
  
  -:وزارة الخدمة المدنية. ٤

 لذا فمن الضروري تشجيع التوظيف للكادر النسائي في كل المجاالت فعبر وزارة الخدمة يتم التوظي
خصوصاً تلك القطاعات التي تقدم خدمات للجانب النسائي كالصحة والتربية التي يعتبر الكادر النسائي فيها 

  .ات الصحية والتربويةاحد مرتكزات زيادة المترددات على الخدم
  
  -:وزارة اإلعالم.  ٥

  )برامج األسرة في االذاعة والتلفزيون، والصحافة(برامج موجهه 
لسان حال المجتمع والصحة والتنمية الذي يصل إلى كل بيت في أي مكان كان في مدينة أو قرية أو وادي 

نشر المفاهيم ونوصلها إلى المتعلم وبواستطها نستطيع ان نرسل أي رسالة أو توجيه تهم المرأةوصحتها ون
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 – الراديو –التلفزيون (واالمي والطفل عبر أي سيلة من وسائلها المتعددة مرئية كانت أو مسموعة أو مقروءة 
  ).الصحف

  
  -:وزارة الشؤون االجتماعية. ٦

  )اإلدارة العامة لشؤون المرأة والطفل، اإلدارة العامة ألسر المنتجة(
  .االجتماعية، وزيادة دخل األسر الذي يرتبط طرديا مع المستوى الصحي لألسرةدعم وتنمية النواحي 

  
  :وزارة األوقاف واإلرشاد.  ٧
  )إدارة توعية المرأة(
  
  -:وزارة الثقافة. ٨
  )المركز الوطني للحرف اليدوية(
  
  -:وزارة الزراعة.  ٩
  )إدارة تنمية األسرة الريفية(
  

  -:وزارة الشباب والرياضة.  ١٠
  )ة المرشداتجمعي(
  

  اللجنة الوطنية للمرأة والطفولة.  ١١
  

  المجلس اليمني لرعاية األمومة.  ١٢
  

  المجلس الوطني للسكان. ١٣
  )إدارة تنمية المرأة(
  

  -:جامعة صنعاء.  ١٤
  )وحدة البحوث االجتماعية ودراسات المرأة(
  

  اتحاد نساء اليمن.  ١٥
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  :حكوميةوال يخفى أيضا أهمية دور المنظمات الغير 
جمعية رعاية األسرة اليمنية، والجمعية االجتماعية لتنمية األسرة، والجمعية اليمنية لرعاية 

، وجمعية االصالح االجتماعي الخيرية، جمعيات )لجنة المرأة المعوقة(المعوقين حركياً 
  .خيرية اخرى
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  :االستنتاجات
  

ت الدولية اتضح بعد دراسة وتحليل المعلومات التي تم جمعها عن المنظما
ان هناك عدة عوامل تؤثر على مدى االستفادة من الدعم المقدم من تلك 

  :المنظمات وهي كالتالي
  .  ال شفافية في التعامل بين بعض المنظمات والجهات الحكومية-١
  .  يتم صرف جزء مهم من الدعم على خبراء واستشاريين أجانب-٢
  . المنظمات  عدم تنفيذ االلتزامات الحكومية تجاه-٣
  عدم تسديد اشتراكات الجمهورية اليمنية السنوية بشكل دوري مما -٤

  .يؤدي إلى تراكمها
  المبالغ المرصودة من قبل األمم المتحدة كبيرة جداً ولكن ليس لها -٥

  .اثر باقي وملموس
  .  عدم تقييم المشاريع والبرامج المنفذة ميدانياً وبشكل فعلي-٦
قيق تخصصات المنظمات الدولية ومجاالت   عدم معرفة بشكل د-٧

  .عملها
  فقدان الثقة في الجانب الحكومي واالتجاه إلى المنظمات الغير -٨

  .حكومية لتنفيذ المشاريع والبرامج
  يأتي تدخل بعض المنظمات ضمن أولويات المنظمة نفسها وليس -٩

  .ضمن أولويات اليمن
  .من جهة إلى أخرى عدم دقة اإلحصائيات المسجلة واختالفها -١٠
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  :التوصيات والمقترحات
من خالل االستعراض السابق نجد ان هناك ثالث جهات رئيسية 
  تكون حلقة حول صحة المرأة وتؤثر عليها اما سلباً أو ايجاباً

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 كيف يتم التناغم والتنسيق بين هذه الجهات كي -:وهنا يأتي السؤال
  -:خدم صحة المرأة بشكل فعال ومؤثر، وسيتم ذلك عبر المقترحات التاليةت
  

  القطاع الحكومي

ت المنظما–المانحين 
لية الد

الجمعيات والمنظمات الغير 
حكومية
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إيجاد وحدة ضمن هيكل اللجنة الوطنية للمرأة تهتم بالجانب الصحي وتضم .  ١
  :منسقين لها في كل وزارة معنية بصحة المرأة، ومن مهامها

  .دراسة الوضع الصحي للمرأة ويتم ذلك عبر الجهات المعنية  - أ
 تحديد األولويات الصحية للمرأة وتسويقها وبحث المساهمة في  - ب

 .الدعم لمعالجتها

القيام بأبحاث صحية من اجل توحيد المؤشرات الصحية واعتمادها   - ج
  .وتوزيعها على الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والغير حكومية

  .تقديم االستشارات والمقترحات المتعلقة بالجانب الصحي للمرأة  - د
دولية أو حكومية أو ( التنسيق بين المنظمات الداعمة  المساهمة في-هـ

والجهات المعنية في الحكومة المتابعة والتقييم ) غير حكومية
  .المشترك للبرامج والمشاريع المنفذة

  
الدولية والحكومية والغير (المنظمات ((  إيجاد دليل متكامل للمانحين -٢

بحيث يتم تحديثه بالجديد )) يحكومية العاملة في لقطاع الصحي والتعاون الثنائ
  .سنوياً

يتولى ذلك اإلدارة العامة للتعاون الفني الدولي ممثلة بإدارة المنظمات الدولية 
والغير حكومية حيث وهذا يعتبر من المهام المناطة بها منذ زمن ولم يتم تنفيذه 

  بسبب عدم وجود الدعم لذلك برغم وجود الخطة التنفيذية كاملة؟
ة المثلى من الدعم المقدم للخدمات الوقائية وتعزيز قدرات المرأة   االستفاد-٣

  .وزيادة نسبة دعم هذا الجانب الذي طغى عليه الجانب العالجي
  تشجيع وحث المرأة على تحمل مسئولياتها في الرعاية الصحية األولية -٤

  :ويتمثل ذلك في
 .االنخراط في تقديم الخدمات الصحية وإفساح المجال لها -

  يبها وتأهيلهاتدر -
  ان يتم التعامل بشفافية بين المنظمات والجهات الحكومية من اجل االستفادة -٥

  .القصوى من الدعم المقدم وتحقيق األهداف كامل
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  .  الوفاء بااللتزامات الحكومية وتسديد االشتراكات في مواعيدها-٦
  .لوطنية  توحيد السياسات واالستراتيجيات والتوجه نحو دعم األولويات ا-٧
  
  
  
  
  
  

  http://www.arabwomenconnect.org/docs/YE_WIDFI_Agilan.doc  


