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نبذة عن املسح الوطني الصحي الدميوغرايف يف اليمن لعام2013
تم تصميم املسح الوطني الصحي الدميوغرايف  2013يف اليمن بحيث يقدم بيانات ملراقبة السكان والحالة الصحية يف اليمن .ويأيت مسح عام  2013يف نسخته الرابعة
من هذا النوع ،كام أنه املسح الثاين الذي يتم إجراؤه كجزء من برنامج املسح الصحي الدميوغرايف .يقدم املسح معلومات حول األمراض املزمنة واإلعاقة والزواج
والخصوبة والتفضيالت اإلنجابية ومعرفة واستخدام أساليب تنظيم األرسة ،وعادات تغذية األطفال ،وحالة التغذية لكل من النساء واألطفال ،ومعدالت وفيات األمهات
واألطفال ،والوعي والتوجهات العامة فيام يخص كل من مرض فقدان املناعة املكتسب/اإليدز ،وختان اإلناث ،والعنف األرسي .وهذه املعلومات مخصصة ملساعدة صناع
السياسات ومديري الربامج يف تقييم وتصميم الربامج واإلسرتاتيجيات لتحسني الخدمات املعنية بالصحة وتنظيم األرسة يف البالد.

املستهدفون يف املسح؟

تم إجراء مقابالت البحث مع عينة ممثله عىل مستوى البالد شملت  17,351أرسة معيشية  ،و 16,656سيدة متزوجة او سبق لها الزواج يف الفئة العمرية 49-15
سنة ،و 8,778أنثى مل يسبق لها الزواج يف الفئة العمرية  49-15سنة .ويعكس ذلك نسبة استجابة بلغت  96%للنساء املتزوجات او الاليت سبق لهن الزواج ،و93%
للنساء الاليت مل يسبق لهن الزواج .وقد تم تصميم العينة الخاصة باملسح الوطني الصحي الدميوغرايف  2013بحيث ميكن حساب مؤرشات املسح األساسية عىل مستوى
الدولة ككل ،وعىل مستوى املناطق الحرضية والريفية ،وعىل مستوى كل محافظة من محافظات اليمن والبالغ عددها  20محافظة ،باإلضافة إىل أمانة العاصمة صنعاء.
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صفحة 1

خـــــصــــــــــائــــــــص األســــــــــ ّر واملُــشـــــــارِكــــــــــات
تكوين األرسة

رس اليمنية من  6.7فرد يف املتوسط .وتستحوذ الفئة العمرية األقل من
تتكون األ ّ
 15سنة عىل نسبة كبرية من سكان اليمن حيث تبلغ نسبتها  .% 44وال تتجاوز
نسبة األرس التي ترتأسها النساء أكرث من .% 8

املياه والرصف الصحي والكهرباء

تقرتب نسبة األرس اليمنية التي يتوفر لها سبل الوصول إىل مصدر مأمون ملياه
الرشب من  .% 60وتحصل ثالثة أرباع األرس يف املناطق الحرضية عىل مياه
مأمونة  ،سوا ًء من خالل شبكة أنابيب املياه الحكومية أو من خالل املياه
املعبأة ،فيام تقترص ميزة االستفادة من املصادر املأمونة ملياه الرشب عىل
أقل من نصف األرس التي تعيش يف املناطق الريفية .أما بالنسبة لدورات املياه،
تتوفر لدى أقل من نصف األرس يف اليمن دورات مياه ٌمحسنة أو غري مشرتكة.
وتفوق املناطق الحرضية مثيالتها يف الريف بدرجة كبرية من حيث متتعها مبيزة
االستفادة من دورات املياه امل ٌحسنة  .أما بالنسبة لألرس التي تعيش يف املناطق
الريفية ،فنجد أن حوايل ثلث هذه األرس تكاد تكون محرومة بالكامل من
دورات املياه.
تتوفر الكهرباء لثالثة أرباع األرس يف اليمن ،بحيث تصل إىل كل األرس تقريبًا
يف املناطق الحرضية ( ،)99%يف حني ال تصل اىل  65%من األرس يف املناطق
الريفية .وتحصل أكرث من نصف األرس عىل الكريوسني أو الغاز الطبيعي أو الغاز
الحيوي (البيوغاز) ألغراض الطهي .فيام تستخدم نسبة  35%من األرس الخشب
لنفس الغرض.

اقتناء أو امتالك السلع

متتلك نسبة  80%من األرس اليمنية هاتفًا جواالً ،فيام تصل نسبة إمتالك املذياع
إىل  ،40%وتصل نسبة اقتناء التلفاز إىل  .67%كام متتلك واحدة من بني كل
خمس أرس سيارة أو شاحنة ،فيام متتلك نسبة  13%من األرس دراجة نارية ،
فيام تصل نسبة إقتناء الدراجات الهوائية إىل  .11%ومتتلك نسبة  42%من األرس
أر ٍ
اض زراعية ،بينام تصل نسبة ُمالك العقارات إىل .63%
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ﺛﺎﻧﻭﻱ
15%

التحصيل التعليمي

أكرث من اثنتني من بني كل  5نساء يف اليمن مل يلتحقن بالتعليم .وقد التحقت
نسبة  37%من النساء مبدارس التعليم األسايس ،فيام التحقت نسبة  15%منهن
باملدارس الثانوية .بينام إلتحقت نسبة ضئيلة من النساء يف اليمن بالتعليم
العايل ( .)6%ما يقارب من نصف النساء اليمينيات ( )53%لديهن القدرة عىل
القراءة والكتابة.
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ﺃﺳﺎﺳﻲ
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الخصوبة ومحدداتها
معدل الخصوبة الكيل

ﺍﻻﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺳﺎﺋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﺻﻭﺑﺔ

شهدت اليمن انخفاض يف معدل الخصوبة الكيل كمؤرش للخصوبة عىل مدار
الخمس عرشة سنة املاضية ،حيث كان معدل الخصوبة الكيل  6.5طفل لكل
امرأة يف عام  1997ويبلغ حالياً  4.4طفل لكل امرأة.
وتتباين مستويات الخصوبة حسب مكان االقامة واملحافظة ،حيث تقل
مستويات الخصوبة يف املناطق الحرضية لتصل إىل  3.2طفالً يف املتوسط لكل
سيدة  ،باملقارنة مع  5.1طفالً لكل سيدة يف املناطق الريفية .وتبلغ الخصوبة
ذروة مستوياتها يف محافظة ذمار ( )6.2تليها محافظة عمران ( ،)6.1يف حني
تهبط إىل أدىن مستوياتها يف عدن حيث يبلغ املتوسط  2.9طفالً لكل سيدة .
كام تتباين مستويات الخصوبة وفقًا للمستويات التعليمية للنساء ووفقاً
لحالتهن اإلقتصادية ،فنجد أن معدل الخصوبة يصل إىل  5.3طفل لكل سيدة
وذلك بني النساء الاليت مل يلتحقن بالتعليم  ،بينام يقل املعدل إىل  2.2طفل لكل
سيدة وذلك بني النساء الاليت إلتحقن بالتعليم العايل .كام نجد أن الخصوبة
تتناسب عكس ًيا مع مستوى مؤرش الرثوة* ،فنجد أن معدل الخصوبة يبلغ 6.1
طفل لكل سيدة وذلك بني النساء الاليت يعشن يف أفقر األرس ،فيام نجد أن
معدل الخصوبة يبلغ  2.9طفل لكل سيدة وذلك بني النساء الاليت يعشن يف
أغنى األرس.

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻣﻭﺍﻟﻳﺩ ﻟﻠﻣﺭﺃﺓ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ
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مستوى الخصوبة لدى السيدات يف الفئة العمرية  19-15سنة
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5.3

ﻓﻘﻳﺭ

6.1

ﺍﻷﻓﻘﺭ

دخل أحد عرش باملائة من السيدات يف الفئة العمرية  19-15سنة إىل مرحلة
األمومة أو الحمل مع طفلهن األول .وتزيد نسبة الحمل بني السيدات يف هذه
الفئة العمرية بشكل كبري بني السيدات الاليت مل يلتحقن بالتعليم باملقارنة مع
السيدات من ذوي مستويات التعليم العاىل ( 18%باملقارنة مع  .)2%وتتباين
نسبة الحمل بني السيدات يف الفئة العمرية  19-15تب ًعا للمحافظة ،حيث تبلغ
 7%يف كل من حجة وشبوة ،يف حني تزيد النسبة لتصل إىل  15%يف كل من إب
والبيضاء وصعدة.

العمر عند الزواج األول ومولد الطفل األول

تعدد الزوجات

بلغ وسيط العمر عند الزواج األول  18.2وذلك بني السيدات يف الفئة العمرية
 49-25سنة .ويعني ذلك أن نصف السيدات يف اليمن يتزوجن عند بلوغهن
 18.2سنة.

ستة باملائة من السيدات متزوجات من زوج لدية زوجة واحدة أخرى .و الجمع
بني الزوجات شائع يف عدة محافظات وهي :الجوف ( ،)16%ومأرب (،)11%
وصعدة ( ،)10%والضالع (.)10%

ويتأخر سن الزواج بني السيدات الحاصالت عىل التعليم الثانوي مبقدار ثالث
سنوات باملقارنة مع السيدات الاليت مل يلتحقن بالتعليم (حيث يبلغ الوسيط
 20.5سنة باملقارنة مع  17.4سنة) .ونسبة ملموسة من السيدات يتزوجن يف
عمر مبكر؛ حيث تتزوج  18%من السيدات عند بلوغهن سن  15سنة.

الحجم املرغوب لألرسة

ترغب اليمنيات املتزوجات يف إنجاب  4.3طفل يف املتوسط ،وهي نسبة مقاربة
ملعدل الخصوبة الحايل .ويبلغ الحجم املرغوب لألرسة مداه يف محافظة املهرة
( 6.5طفل) ،فيام يهبط إىل أقل متوسط له يف محافظة صنعاء ( 3.5طفل).

ويبلغ وسيط العمر عند وضع املولود األول  20.8سنة وذلك بني السيدات يف
الفئة العمرية  49-25سنة .ويتأخر سن إنجاب املولود األول بني السيدات ذوات
املستوى التعليمي الثانوي بواقع عامني باملقارنة مع السيدات غري املتعلامت
(يبلغ وسيط العمر للفئة األوىل  22.5سنة باملقارنة مع  20.3سنة).
* تم احتساب مستوى مؤرش الرثوة من خالل ممتلكات ووضع األرسة والتي تم تجميعها من عمليات املسح الدميوغرايف للصحة – أي من خالل نوعية األرضيات ومصدر املياه وتوفر الكهرباء واقتناع
السلع االستهالكية .ثم يتم جمع هذه العنارص يف مؤرش واحد للرثوة ،ويتم تقسيمها بعد ذلك إىل خمس مجموعات متساوية الحجم (أو أخامس) ،بنا ًء عىل ترتيبها النسبي عىل مؤرش الرثوة لألرس.
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صفحة 3

تنظيم األرسة
معرفة وسائل تنظيم األرسة

تسود املعرفة بوسائل تنظيم األرسة يف ربوع اليمن تقريبًا ،حيث أن  98%من
السيدات املتزوجات والاليت سبق لهن الزواج ممن شاركن يف املقابالت الشخصية
يعرفن وسيلة واحدة عىل األقل من وسائل تنظيم األرسة .أما عن وسائل تنظيم
األرسة األكرث شيو ًعا ،فنجد أنها حبوب منع الحمل ،والحقن ،واللولب ،والغرسات
الطبية .أما بالنسبة للسيدات املتزوجات و الاليت سبق لهن الزواج والاليت أبدين
معرفتهن بالواقي الذيك ،فنجد ان نسبتهن مل تتع َد .55%

ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻷﺳﺭﺓ
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ﺃﻱ ﻭﺳﻳﻠﺔ

34
29

ﺃﻱ ﻭﺳﻳﻠﺔ ﺣﺩﻳﺛﺔ
12

مستوى االستخدام الحايل لوسائل تنظيم األرسة

ﺣﺑﻭﺏ
6

ثالث من بني كل عرش ( )29%سيدات متزوجات يستخدمن حاليًا وسيلة
حديثة لتنظيم األرسة ،فيام تستخدم نسبة  4%من السيدات وسيلة تقليدية
ملنع الحمل .وتتمثل الوسائل األكرث استخدا ًما هي حبوب منع الحمل واللولب
والحقن واستخدام الرضاعة الطبيعية.
ويتباين استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم األرسة تب ًعا ملكان االقامة واملحافظة،
حيث بلغت نسبة السيدات املتزوجات حاليًا يف املناطق الحرضية ممن
يستعملن وسائل حديثة  ،40%باملقارنة مع  24%من السيدات يف املناطق
الريفية .وتتباين نسب استخدام وسائل تنظيم األرسة الحديثة من مستوى
منخفض يبلغ  12%من النساء يف محافظة رمية ،وحتى مستوى مرتفع يصل
مداه إىل  48%يف مدينة صنعاء.
ازداد نسبة استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم األرسة مع ازدياد مستوى التعليم،
حيث يصل إىل  41%بني السيدات املتزوجات الحاصالت عىل التعليم العايل،
باملقارنة مع  25%من السيدات املتزوجات حال ًيا غري املتعلامت .كام يزداد
استخدام الوسائل الحديثة مع ازدياد مؤرش الرثوة ،حيث يرتفع من  14%بني
السيدات املتزوجات الاليت يعشن يف أفقر األرس وتصل إىل  42%بني السيدات
املتزوجات والاليت يعشن يف أغنى األرس.
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االتجاهات السائدة يف استخدام وسائل تنظيم األرسة

شهد إستخدام وسائل تنظيم األرسة زيادة ملحوظة عىل مدار الخمس عرشة
سنة املاضية ،حيث إرتفعت نسبة إستخدام وسائل تنظيم األرسة الحديثة والتي
مل تتعدى الـ  10%وذلك بني السيدات املتزوجات يف عام  1997لتصل ذات
النسبة إىل  29%يف عام .2013
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صفحة 4

املسح الوطني الصحي الدميوغرايف يف اليمن لعام 2013

الحاجة إىل تنظيم األرسة
الرغبة يف تأخري اإلنجاب أو إيقافه

ترغب اثنتان من بني كل خمس ( )41%سيدات متزوجات حاليًا يف التوقف
عن اإلنجاب أو قد خضعن فعلياً للتعقيم .كام ترغب نسبة  24%من السيدات
املتزوجات حالياً يف اإلنتظار لفرتة ال تقل عن عامني قبل والدة الطفل املقبل.
وهؤالء السيدات مرشحات إلستخدام وسائل تنظيم األرسة.

الحاجة غري امللباة لوسائل تنظيم األرسة

ت ُعرف الحاجة غري امللباة لوسائل تنظيم األرسة بأنها النسبة املئوية للسيدات
املتزوجات الراغبات يف عمل فاصل زمني قبل والدة الطفل املقبل أو التوقف
عن اإلنجاب كلياً لكنهن ال يستخدمن وسائل منع الحمل .ويكشف املسح
الوطني الصحي الدميوغرايف  2013عن أن  29%من املتزوجات لديهن احتياج مل
يتم تلبيته لتنظيم األرسة ،حيث أن  15%من السيدات لديهن حاجة للمباعدة
بني املواليد ،و 14%من السيدات لديهن حاجة للتوقف عن اإلنجاب .السيدات
الاليت يعشن يف محافظات حجة واملحويت ورمية لديهن أكرب نسبة من الحاجة
غري امللباة لتنظيم األرسة (أكرث من  .)40%وتزيد هذه النسبة بني السيدات الغري
متعلامت ( ،)33%باملقارنة مع السيدات الحاصالت عىل التعليم العايل (.)15%

ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻠﺑﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ
ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻧﺳﺎء ﺍﻟﻣﺗﺯﻭﺟﺎﺕ ﺣﺎﻟﻳًﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺋﺔ ﺍﻟﻌﻣﺭﻳﺔ
 49–15ﺳﻧﺔ ﺍﻟﻼﺗﻲ ﻟﺩﻳﻬﻥ ﺣﺎﺟﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﻠﺑﺎﺓ
ﻣﻥ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻷﺳﺭﺓ
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التعرض لحمالت التوعية بتنظيم األرسة

بشكل عام ،تعرض  44%من السيدات الاليت سبق لهن الزواج لحمالت التوعية
حول وسائل تنظيم األرسة عىل شاشات التلفاز و يف الجرائد واملجالت أو عىل
موجات املذياع عىل مدار األشهر القليلة املاضية قبل إجراء املسح .وكان التلفاز
هو الوسيلة األكرث ذك ًرا بني مصادر نرش حمالت التوعية بتنظيم األرسة.

الخيارات املتاحة

ينبغي أن تعرف املستفيدات من وسائل تنظيم األرسة باألعراض الجانبية
للوسيلة املستخدمة ،وما اإلجراء الواجب اتباعه عند تعرضهن إىل تلك األعراض
الجانبية ،كام ينبغي توعيتهن بالوسائل األخرى املتوفرة لتنظيم األرسة .وقد متت
توعية ست من بني كل عرش سيدات بشأن اآلثار الجانبية املحتملة للوسيلة
الاليت يستخدمنها  45% ،تم ابالغهن عن اإلجراءات الواجب اتباعها حال ظهور
هذه األعراض الجانبية و  60%تم ابالغهن عن توفر وسائل أخرى لتنظيم األرسة.

ﺑﻼ ﺗﻌﻠﻳﻡ

صفحة 5

وفيات األطفال
املستويات واالتجاهات

تراجعت نسبة وفيات األطفال يف اليمن يف األعوام األخرية  ،حيث بلغ معدل
وفيات األطفال دون سن الخامسة نصف ما كان عليه يف املسح الدميوغرايف
لصحة األطفال واألمهات يف اليمن  .1997حيث بلغ حالياً معدل وفيات األطفال
دون سن الخامسة  53حالة وفاة لكل  1,000مولود حي ،مام يعني أن طفالً
واحدًا من بني كل  20طفالً ال تُكتب لهم الحياة ليشهدوا عيد مولدهم الخامس.
ويبلغ معدل وفيات األطفال الرضع  43حالة وفاة لكل  1,000مولود حي.

املباعدة بني الوالدات

إن املباعدة بني والدات األطفال مبا ال يقل عن  36شه ًرا تقلل من خطر وفيات
األطفال الرضع .يف اليمن ،يكون وسيط املباعدة بني الوالدات طويالً نسب ًيا ليبلغ
 31.8شه ًرا .األطفال الرضع املولودون يف أقل من عامني من والدة طفل سابق
يتعرضون لخطر الوفاة قبل سن الخامسة (بواقع  89حالة وفاة لكل 1,000
طفل مولود حي باملقارنة مع  21حالة وفاة لكل  1,000طفل مولود حي تأيت
والدته بعد مرور ثالث سنوات عىل الوالدة السابقة) .وتقع ثالثون باملائة من
الوالدات يف اليمن بعد أقل من عامني من ميالد الطفل السابق.
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تختلف معدالت الوفيات حسب املحافظة ،حيث تراوح معدل وفيات األطفال
دون سن الخامسة لفرتة السنوات العرش السابقة للمسح ما بني  32حالة وفاة
محافظتي الجوف وحرضموت و 76حالة وفاة لكل
لكل  1,000مولود حي يف
ّ
 1,000مولود حي يف محافظة ذمار.
وكام هو متوقع ،فأن معدل وفيات األطفال ينخفض مع ارتفاع مستوى
التحصيل التعليمي لألم ودخل األرسة.

صفحة 6

املسح الوطني الصحي الدميوغرايف يف اليمن لعام 2013

صحة األطفال
التغطية بالتطعيامت

وفقًا للمسح الوطني الصحي الدميوغرايف  ،2013تلقى  43%من األطفال اليمنيني
السل والحصبة،
جميع التطعيامت املوىص بها بواقع جرعة واحدة ضد مرض ّ
يتلق  16%من
وثالث جرعات لكل من اللقاح الخاميس وشلل األطفال .بينام مل َ
األطفال الذين ترتاوح أعامرهم ما بني  23-12شه ًرا أي تطعيامت.
وتزيد نسبة تغطية بالتطعيامت يف املناطق الحرضية ( )59%عن التغطية
يف املناطق الريفية ( .)37%وتتنوع نسبة التغطية الكاملة للتطعيامت تب ًعا
للمحافظة ،حيث ترتاوح بني  13%يف صعدة و  64%يف عدن .تزداد نسبة
التغطية بزيادة املستوى التعليمي لألم ،حيث نجد أن نسبة  34%من األطفال
الذين مل تتلق أمهاتهم أي تعليم قد تلقوا التطعيامت كاملة ،يف حني ترتفع
النسبة إىل  69%بني األطفال الذين التحقت أمهاتهم بالتعليم العايل.

االتجاهات السائدة يف التغطية بالتطعيامت

بالرغم من إرتفاع نسبة التغطية بالتطعيامت عىل مدار الخمسة عرش عا ًما
املاضية من  28%يف عام  1997إىل  43%يف عام  ،2013إال أن النسبة املئوية
لألطفال الذين مل يتلقوا أي تطعيامت قد ارتفعت بدورها من  12%إىل .16%

أمراض الطفولة

عىل مدار األسبوعني السابقني إلجراء املسح ،بلغت نسبة األطفال دون سن
الخامسة واملصابني بالسعال وتسارع النفس وأعراض عدوى حادة يف الجهاز
التنفيس  .12%من بني هؤالء األطفال ،بلغت نسبة األطفال الذين تم اصطحابهم
إىل مرفق صحي أو إىل مقدمي الرعاية الصحية  ،34%فيام بلغت نسبة األطفال
الذين تلقوا مضادات حيوية .53%

حوايل ثلث األطفال دون سن الخامسة كانوا مصابني بحمى عىل مدار األسبوعني
السابقني إلجراء املسح .ومن بني هؤالء األطفال ،تم اصطحاب  33%منهم إىل
مرفق صحي أو إىل مقدمي الرعاية الصحية لتلقي االستشارة أو العالج ،وتم
سحب عينات دم من  16%منهم ،فيام تلقى  1%منهم أدوية لعالج املالريا،
وتلقى نصفهم أدوية املضادات الحيوية.

©  2006بني باربر ،إهداء من Photoshare

ﺍﻻﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺳﺎﺋﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﻐﻁﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻁﻌﻳﻣﺎﺕ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺋﺔ ﺍﻟﻌﻣﺭﻳﺔ  23-12ﺷﻬﺭﺍً

2013

ﺍﻟﻣﺳﺢ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ
ﺍﻟﺻﺣﻲ
ﺍﻟﺩﻳﻣﻭﻏﺭﺍﻓﻲ

2006

ﻣﺳﺢ ﻋﻧﻘﻭﺩﻱ
ﻣﺗﻌﺩﺩ
ﺍﻟﻣﺅﺷﺭﺍﺕ

1997

ﺍﻟﻣﺳﺢ
ﺍﻟﺩﻳﻣﻭﻏﺭﺍﻓﻲ
ﻟﺻﺣﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ
ﻭﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻣﻥ

38 43
12 12 16
ﺑﺩﻭﻥ ﺗﻁﻌﻳﻣﺎﺕ

28

ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺗﻁﻌﻳﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ

خالل األسبوعني السابقني للمسح ،كانت نسبة  31%من األطفال اليمنيني دون
سن الخامسة مصابني باإلسهال .وبلغت هذه النسبة ذروتها ( )46%بني األطفال
يف عمر  23-12شه ًرا .وتم اصطحاب ثلث األطفال املصابني باإلسهال إىل مرفق
للرعاية الصحية أو إىل (مقدمي الرعاية الصحية .ينبغي عىل األطفال املصابني
باإلسهال أن يرشبوا مزيدًا من السوائل ،وخاص ًة محاليل (اإلرواء ) معالجة
الجفاف .وتم عالج ستني باملائة من األطفال املصابني باإلسهال من خالل رشب
محاليل (اإلرواء) معالجة الجفاف أو رشب املزيد من السوائل .إال أن  19%من
املرىض مل يتلقوا أي عالج سواءا ً من مقدمي الرعاية الصحية يف املرافق الصحية
أو يف املنزل.
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صفحة 7

صحة األمهات
الرعاية أثناء الحمل

تلقت  60%فقط من السيدات رعاية صحية أثناء الحمل من كادر مؤهل
(مثل طبيب أو ممرضة أو قابلة أو مساعدة ممرضة قابلة) أثناء فرتة الحمل
األخرية لهن .وقد تلقت  80%من السيدات يف املناطق الحرضية رعاية اثناء
الحمل  ،باملقارنة مع  51%يف املناطق الريفية .وتقل نسبة تغطية الرعاية اثناء
الحمل إىل أدىن مستوياتها يف محافظة رمية ( ،)18%يف حني تبلغ ذروتها يف
عدن ( .)88%وقد تلقت ربع السيدات فقط أربع زيارات أو أكرث للرعاية أثناء
الحمل وفقًا ملا هو موىص به .حرض ثلث السيدات أول زيارة لهن للرعاية أثناء
الحمل يف الثلث األول من فرتة الحمل .وقد تناولت  28%من السيدات أقراص
أو رشاب الحديد خالل مرحلة الحمل .وتم إبالغ نصف السيدات خالل زيارة
الرعاية أثناء الحمل بوجود مؤرشات عىل حدوث مضاعفات يف الحمل .فيام
تلقى  28%فقط من السيدات الحامية ضد الكزاز (تيتانوس) وذلك أثناء فرتة
الحمل األخرية.

االتجاهات السائدة يف قطاع صحة األم

رغم تدين مؤرشات صحة األم يف اليمن ،فقد شهدت تحسناً يف السنوات األخرية.
ففي عام  ،1997تلقت  34%فقط من النساء الرعاية اثناء الحمل  ،باملقارنة
مع نسبة  60%عام  .2013كام تضاعف حجم الرعاية الطبية املقدمة اثناء
الوالدة منذ عام .1997

ناسور الوالدة

هناك ثالث سيدات فقط من بني كل عرش قد سمعن بناسور الوالدة
( ،)Obstetric Fistulaولكن أقل من  1%فقط من السيدات قد أصنب بهذه
الحالة .وتشيع اإلصابة بالناسور بني السيدات يف محافظات أبني ومدينة صنعاء
وتعز والجوف والضالع (أكرث من .)1%

الرعاية أثناء الوالدة

ال تتعدى نسبة الوالدات يف اليمن التي تجري يف مرافق صحية  30%؛ 19%
منها يف مرافق صحية عامة  ،و 11%يف مرافق صحية خاصة .وتتم سبعة من
كل عرش والدات يف املنزل .تزيد الوالدات يف املرافق الصحية بني السيدات الاليت
تلقني تعليام أعىل ( ،)65%والاليت يعشن يف األرس األكرث ثرا ًء ( .)57%ال تتعدى
نسبة الوالدات التي تتم يف محافظة رمية يف مرفق صحية  ،4%يف حني تصل
النسبة إىل  67%يف عدن.
ويتم أقل من نصف الوالدات ( )45%مبساعدة كادر طبي مؤهل  .وتتباين
نسبة املساعدة من كادر طبي مؤهل  .يف عمليات الوالدة ما بني  13%يف رمية
إىل  84%من الوالدات يف عدن .وتتم خمس عمليات الوالدة بالطريقة القيرصية.

الرعاية الصحية ما بعد الوالدة

ﺍﻻﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺳﺎﺋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﻟﻸﻣﻬﺎﺕ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﻟﻳﺩ ﺍﻷﺣﻳﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺧﻣﺱ ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺔ
1997
2003
2006
2013

ﺍﻟﻣﺳﺢ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ
ﺍﻟﺻﺣﻲ
ﺍﻟﺩﻳﻣﻭﻏﺭﺍﻓﻲ

ﻣﺳﺢ
ﺻﺣﺔ
ﺍﻷﺳﺭ
ﺍﻟﻳﻣﻧﻳﺔ

ﻣﺳﺢ ﻋﻧﻘﻭﺩﻱ
ﻣﺗﻌﺩﺩ
ﺍﻟﻣﺅﺷﺭﺍﺕ

ﺍﻟﻣﺳﺢ
ﺍﻟﺩﻳﻣﻭﻏﺭﺍﻓﻲ
ﻟﺻﺣﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ
ﻭﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻣﻥ

60

45

36

30

22

41 47
24
16 20

ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻓﻲ
ﻣﺭﻓﻕ ﺻﺣﻲ

ﻭﻻﺩﺓ ﺑﺈﺷﺭﺍﻑ
ﺃﺧﺻﺎﺋﻲ ﺻﺣﻲ

تساهم الرعاية املقدمة يف مرحلة ما بعد الوالدة يف الوقاية من حدوث
مضاعفات بعد الوالدة .وقد خضعت  20%من النساء فقط للفحص يف مرحلة ما
بعد الوالدة خالل يومني من الوالدة .ويقل شيوع رعاية ما بعد الوالدة لألطفال
حديثي الوالدة :فنسبة  11%فقط من األطفال قد خضعوا لفحص طبي بعد
الوالدة خالل يومني من الوالدة.

34

ﺃﻱ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ
ﺑﺈﺷﺭﺍﻑ ﺃﺧﺻﺎﺋﻲ ﺻﺣﻲ

ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺋﻭﻳﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء ﻣﻣﻥ ﻭﻟﺩﻥ ﺃﻁﻔﺎﻻً ﺃﺣﻳﺎء(
)ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺧﻣﺱ ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺔ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻭﻻﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺟﺭﻯ ﺗﺣﺕ ﺇﺷﺭﺍﻑ ﺃﺧﺻﺎﺋﻳﻳﻥ ،ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ
ﻧﺳﺑﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺟﺭﻯ ﺗﺣﺕ ﺇﺷﺭﺍﻑ ﻁﺑﻳﺏ ﺃﻭ ﻣﻣﺭﺿﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﺃﻭ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺗﻣﺭﻳﺽ ﺃﻭ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺗﻭﻟﻳﺩ

ﺍﻟﻣﻬﺭﺓ

ﺣﺿﺭﻣﻭﺕ

ﺻﻌﺩﺓ

ﺍﻟﺟﻭﻑ

ﻋﻣﺭﺍﻥ

ﺣﺠﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻮﻳﺖ

13-35%
ﻣﺄﺭﺏ

36-55%

ﺷﺑﻭﺓ

56-84%

ﺍﻟﻳﻣﻥ
%45

ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺻﻧﻌﺎء

ﺫﻣﺎﺭ

ﺍﻟﺑﻳﺿﺎء
ﺳﻘﻁﺭﺓ  -ﺣﺿﺭﻣﻭﺕ

ﺃﺑﻳﻥ

ﺍﻟﺿﺎﻟﻊ

ﺭﻳﻣﺔ

ﺇﺏ

ﻟﺣﺞ

ﺻﻧﻌﺎء

ﺗﻌﺯ

ﺍﻟﺣﺩﻳﺩﺓ

ﻋﺩﻥ

صفحة 8
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معوقات الحصول عىل الرعاية الصحية

أكرث من  90%من السيدات يذكرن املشاكل التي تحول دون الحصول عىل
الرعاية الصحية .وال ترغب  80%من السيدات يف الذهاب مبفردهن إىل أماكن
تلقي الرعاية ،فيام تشعر  63%منهن بالقلق من عدم وجود سيدات لتقديم
خدمات الرعاية الصحية  ،وتقول  59%منهن بأن ال ُبعد عن املرفق الصحي ميثل
عائق بالنسبة لهن.

نسبة وفيات األمهات

يف املسح الوطني الصحي الدميوغرايف  ،2013تم سؤال السيدات عن وفيات
أخواتهن لتحديد نسبة وفيات األمهات ،مبعنى تحديد عدد الوفيات الناتجة عن
الحمل واإلنجاب .وبلغت نسبة وفيات األمهات يف اليمن  148حالة وفاة لكل
 100,000طفل يُولد حيًا .وترتاوح فرتة الثقة ملعدل وفيات األمهات لعام 2013
ما بني  105إىل  190حالة لكل  100,000طفل ُولد ح ًيا.

املسح الوطني الصحي الدميوغرايف يف اليمن لعام 2013
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بعد تطعيمهن ضد التيتانوس.

صفحة 9

مامرسات الرضاعة والحالة التغذوية للنساء واألطفال
الرضاعة الطبيعية وطرح األطعمة املكملة

تنترش الرضاعة الطبيعية يف اليمن ،حيث تم إرضاع  97%من األطفال رضاعة
طبيعية ،إال أن نسبة األطفال الذين تم إرضاعهم رضاعة طبيعية خالل الساعة
األوىل من حياتهم ال تتعدى  ،53%يف حني تم أعطاء  67%من األطفال سوائل
ما قبل الرضاعة الطبيعية غري حليب األم.
تويص منظمة الصحة العاملية أال يتناول األطفال أي يشء سوى حليب األم (أي
االعتامد عىل الرضاعة الطبيعة الخالصة) خالل أول ستة أشهر من حياتهم .إال
أن ذلك ينطبق عىل  10%فقط من األطفال دون سن الستة أشهر يف اليمن .وال
ينبغي تقديم املاء أو العصائر أو غريها من أنواع الحليب أو األغذية املكملة
لألطفال الرضع حتى بلوغهم ستة أشهر من العمر ،ولكن نجد أن  21%من
األطفال الرضع يتناولون أغذية مكملة .يف املتوسط يستمر األطفال يف الرضاعة
الطبيعية حتى عمر  18شه ًرا.
وينبغي تقديم األطعمة املكملة عندما يبلغ الطفل الستة أشهر للحد من خطر
ثلثي األطفال يف عمر 9-6
اإلصابة بسوء التغذية .يف اليمن ،يتناول ما يقارب من ّ
أشهر أطعمة غذائية مكملة.

الحالة التغذوية لألطفال

من خالل املسح الوطني الصحي الدميوغرايف  2013تم قياس الحالة التغذوية
لدى األطفال من خالل قياسات الطول والوزن ومقارنتها مع املعيار الدويل
املرجعي .ومبوجب هذا املسح ،يعاين  47%من األطفال دون سن الخامسة من
التقزم ،أو أنهم أقرص قامة مام يجب أن يكونوا عليه بالنسبة ألعامرهم  ،حيث
يشري ذلك إىل حالة مزمنة من سوء التغذية.
ويشيع التقزم ( قرص القامة) بني األطفال الذين يعيشون يف أفقر األرس ،شأنهم
شأن األطفال الذين يعيشون يف أغنى األرس ،حيث نجد أن ربع األطفال أقرص
قامة مام يجب أن يكونوا عليه بالنسبة ألعامرهم .كام يتباين التقزم حسب
املحافظة ،حيث يقل التقزم ( قرص القامة الشديد) إىل نسبة تقارب  25%يف
عدن وأبني واملهرة ،يف حني تصل يف رميه إىل  .63%بالرغم من أن نسبة التقزم
ال تزال مرتفعة ،إال أنها تناقصت منذ عام  2003حيث كانت نسبة األطفال
املتقزمني .53%
النحافة أو الهزال (الوزن ال يتناسب مع الطول) ،والتي متثل أحد أعراض سوء
التغذية الحاد ،تصل إىل حد  .16%و يعاين  39%من األطفال من نقص الوزن ،
أو أنهم يعانون من درجة من النحافة ال تتناسب مع أعامرهم.

ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺗﻐﺫﻭﻳﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ
ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺳﻥ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ،ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻧﻣﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ
ﺣﺎﺩ

ﻣﺗﻭﺳﻁ
242

47

39

25

23

ﺍﻟﺗﻘﺯﻡ

5 11 16

ﺍﻟﻬﺯﺍﻝ

14

ﻧﻘﺹ ﺍﻟﻭﺯﻥ
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الحالة التغذوية للسيدات

سجل املسح الوطني الصحي الدميوغرايف  2013أيضً ا قياسات الوزن والطول
للسيدات يف الفئة العمرية  49-15سنة .وأتضح أن ربع السيدات وصفن
بالنحافة (مبعامل لكتلة الجسم (< )BMI  ،)18.5فيام تبلغ نسبة السيدات
املصابات بزيادة يف الوزن أو السمنة املفرطة ( 24%مبعامل لكتلة لجسم
(< )BMI  .)25.0وتشيع اإلصابة بزيادة الوزن يف عدن واملهرة ،حيث ال تقل
نسبة السيدات املصابات بزيادة يف الوزن أو السمنة املفرطة عن .40%
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻐﺬﻭﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ

ﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻟﺳﻳﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺋﺔ ﺍﻟﻌﻣﺭﻳﺔ  49–15ﺳﻧﺔ

فقر الدم

من خالل املسح الوطني الصحي الدميوغرايف  2013تم أجراء اختبارات عىل أكرث
من  3,700طفل ترتاوح أعامرهم ما بني  6إىل  59شه ًرا ،وأكرث من  7,000إمرأة
للكشف عن حاالت اإلصابة بفقر الدم (أنيميا) .حيث وجد ان  86%من األطفال
يعانون من أحد صور فقر الدم ،أكرث من نصفهم مصابون بفقر الدم املتوسط.
يشيع فقر الدم أيضً ا بني السيدات ،فنجد أن أكرث من  7من بني كل  10من
السيدات مصابات بفقر الدم .و فقر الدم الطفيف أكرث شيوعاُ بني السيدات.
ﻓﻘﺮ ﺍﻟﺪﻡ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎﻝ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺋﺔ ﺍﻟﻌﻣﺭﻳﺔ  59-6ﺷﻬﺭﺍً ﻭﺍﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺋﺔ ﺍﻟﻌﻣﺭﻳﺔ
 49-15ﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺻﺎﺑﻳﻥ ﺑﺄﻱ ﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﻓﻘﺭ ﺍﻟﺩﻡ
ﺍﻟﻨﺴﺎء

86

ﻭﺯﻥ ﺯﺍﺋﺩ
ﺃﻭ ﺳﻣﻧﺔ ﻣﻔﺭﻁﺔ
Obese
24%
27%
ﻋﺎﺩﻳﺔ
51%

71
57
29

3

ﻧﺣﻳﻔﺔ
25%

ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ

16

ﻓﻘﺮ ﺩﻡ ﺷﺪﻳﺪ

38
14

ﻓﻘﺮ ﺩﻡ ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻓﻘﺮ ﺩﻡ
ﻁﻔﻴﻒ

ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ
ﻓﻘﺮ ﺍﻟﺪﻡ

فيتامني «أ» ومكمالت الحديد

تساهم املغذيات الدقيقة واملكونة من الفيتامينات واملعادن يف بقاء اإلنسان
بصحة جيدة .وتظهر أهمية فيتامني «أ» ،والذي يقي من فقدان القدرة عىل
اإلبصار واإلصابة بالعدوى ،خاصة بالنسبة لألطفال واألمهات حديثات العهد
باألمومة .خالل فرتة  24ساعة السابقة للمسح ،وجد أن أقل من نصف األطفال
يف الفئة العمرية  23-6شه ًرا قد تناولوا طعا ًما غنيًا بفيتامني «أ» .أما بالنسبة
للستة أشهر السابقة للمسح ،فال تزيد نسبة األطفال يف الفئة العمرية 59-6
شه ًرا ممن تلقوا مكمالت بفيتامني «أ» عن  .55%كام نجد أن ثلث األطفال
قد تناولوا أطعمة غنية بالحديد خالل اليوم السابق إلجراء املسح  ،بينام تقل
النسبة إىل  6%لألطفال الذين تلقوا مكمالت الحديد خالل اإلسبوع السابق
إلجراء املسح.

إضافة اليود إىل ملح الطعام

من خالل املسح الوطني الصحي الدميوغرايف  2013تم إجراء اختبارات عىل ملح
الطعام للكشف عن اليود .وقد اتضح أن نصف األرس فقط لديهم ملح مضاف
إليه اليود .كان امللح املضاف إليه اليود أكرث شيو ًعا يف املناطق الحرضية ()72%
باملقارنة مع املناطق الريفية ( ،)40%ويشيع إستخدامه بني األرس األكرث ثرا ًء.

يف حني أنه ينبغي عىل السيدات الحوامل أن يتناولن أقراص الحديد ملدة ال
تقل عن  90يو ًما خالل فرتة الحمل للوقاية من اإلصابة بفقر الدم وغريها من
املضاعفات األخرى ،نجد أن  6%فقط من السيدات قد تناولن أقراص الحديد
لفرتة ال تقل عن  90يو ًما خالل أخر فرتة حمل سابقة لهن .وقد تلقت 17%
فقط من السيدات جرعة من فيتامني «أ» بعد الوالدة كام هو موىص به.
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صفحة 11

املعارف واألتجاهات الخاصة بفريوس نقص املناعة املكتسب/اإليدز
تصل نسبة السيدات الاليت سمعن عن اإليدز إىل ثالثة أرباع .وتتدىن املعرفة
باإليدز عىل نحو خاص يف صعدة ،حيث ال تتعدى النسبة مجرد  27%من
السيدات الاليت أفدن مبعرفتهن بهذا املرض .واملالحظ أن املعرفة بطرق انتقال
فريوس نقص املناعة املكتسبة املسبب لإليدز وأساليب الوقاية منه سجلت نسبًا
أقل؛ فنجد أن نسبة  65%فقط من السيدات يعرفن أن الفريوس املسبب لإليدز
قادر عىل االنتقال من خالل نقل الدم ،فيام تعرف  66%بإمكانية نقله من
خالل املامرسات الجنسية مع زوج مصاب بالعدوى ،وتعرف  66%من السيدات
بإمكانية نقله عن طريق األجسام الحادة امللوثة .ال تتعدى نسبة السيدات التي
لديهن معرفة بإمكانية الوقاية من الفريوس املسبب لإلصابة باإليدز من خالل
استخدام الواقيات الذكرية .28%

وال تعلم جميع السيدات بإمكانية انتقال الفريوس من األم لطفلها 58% .فقط
من السيدات يعلمن بإمكانية نقل الفريوس أثناء الحمل ،فيام تعلم  49%منهن
بإمكانية انتقاله خالل مرحلة الرضاعة  .وتعلم ربع السيدات فقط بإمكانية
الحد من خطر انتقال املرض من األم لطفلها إذا ما أقدمت األم عىل تناول
عقاقري خاصة أثناء الحمل.
وال يزال لدى العديد من السيدات بعض املفاهيم الخاطئة بشأن فريوس نقص
شخصا
املناعة املكتسبة/اإليدز ،فنسبة  30%فقط من السيدات يعلمن أن ً
يبدو صحياً قد يحمل الفريوس املسبب لإليدز ،بينام  19%منهن يعلمن بعدم
إمكانية انتقال الفريوس من خالل قرصات الناموس.

ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺑﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺍﻹﻳﺩﺯ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﻳﺔ ﻣﻧﻪ
ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺋﺔ ﺍﻟﻌﻣﺭﻳﺔ  49-15ﺳﻧﺔ ﺍﻟﻼﺗﻲ ﻳﻌﻠﻣﻥ
ﺃﻥ ﺍﻹﻳﺩﺯ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻧﺗﻘﺎﻟﻪ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ:
65

ﻧﻘﻝ ﺍﻟﺩﻡ

66

ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺍﻟﺟﻧﺳﻲ ﺑﺯﻭﺝ ﻣﺻﺎﺏ

66

ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻠﻭﺛﺔ

28

ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻹﻳﺩﺯ
ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻳﺎﺕ ﺍﻟﺫﻛﺭﻳﺔ

ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﻷﻡ ﻟﻁﻔﻠﻬﺎ

20

صفحة 12

ﻳﻣﻛﻥ ﻧﻘﻝ ﺍﻹﻳﺩﺯ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺭﺿﺎﻋﺔ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ،
ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺗﻘﻠﻳﻝ ﺧﻁﺭ ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺍﻹﻳﺩﺯ ﻣﻥ ﺍﻷﻡ ﺇﻟﻰ ﻁﻔﻠﻬﺎ
ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﻗﻳﺎﻡ ﺍﻷﻡ ﺑﺗﻧﺎﻭﻝ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﺣﻣﻝ
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متكني السيدات( الحالة العملية) وخــتــــــان اإلنـــــــــاث
الحالة العملية

بلغت نسبة السيدات العامالت واملتزوجات حاليًا ممن ترتاوح أعامرهن بني
 49-15عاماً  .10%وميكن ألكرثمن  9من بني  10سيدات الاليت يعملن حال ًيا
ويتقاضني أج ًرا نقديًا أن يتخذن قرارات تتعلق بكيفية إنفاق دخلهن ،سوا ًء
مبفردهن أو بالتشارك مع أزواجهن .وتتقاىض  63%من النساء أجور أقل مام
يتقاىض أزواجهن .يف حني تتقاىض  18%منهن أجورا ً تفوق ما يتقاضاه أزواجهن،
فيام تتقاىض  9%منهن نفس ما يتقاضاه أزواجهن.

املشاركة يف أتخاذ القرارات األرسية

ال تشارك العديد من السيدات يف القرارات األرسية الرئيسية ،وتشارك نسبة
 55%من السيدات يف القرارات املتعلقة بالرعاية الصحية لهن فيام تشارك
نصف النساء يف القرارات املتعلقة باملشرتيات األساسية لألرسة .وبوجه عام
تزيد إحتاملية املشاركة يف هذه القرارات بني السيدات الاليت يعشن يف املناطق
الحرضية والاليت التحقن بالتعليم العايل لديهم.

©  1998مركز برامج التواصل ،إهداء من Photoshare

ختان اإلناث

اتجاهات السيدات حول العنف األرسي

تعتقد الغالبية العظمى من السيدات أن األفعال التالية متثل عنف آرسي
العنف البدين ( ،)94%والزواج القرسي ( ،)96%واالغتصاب ( ،)97%والتحرش
الجنيس ( ،)95%والحرمان من التعليم ( .)94%وترى  81%من النساء أن
الحرمان من املشاركة يف اتخاذ القرارات األرسية يشكل نوعاً من العنف األرسي.
وتفيد السيدات أن أغلب مرتكبي العنف بحق النساء هام الوالدان ()37%
واألخوة ( .)35%فيام تبلغ  3%من النساء عن وقائع عنف من جانب األزواج.

ثلثي السيدات سمعن بختان اإلناث ،وتعرض  19%منهن إىل الختان .ويتباين
ختان اإلناث بحسب املحافظات ،حيث يشيع إىل أقىص حد يف محافظات الحديدة
وحرضموت واملهرة ،وهي املحافظات التي تصل نسبة ختان اإلناث فيها إىل اكرثمن
 .60%ويتم ختان اإلناث يف مرحلة مبكرة للغاية من حياتهن ،فنسبة  84%من الاليت
تعرضن للختان يبلغن أنهن تعرضن للختان يف األسبوع األول للوالدة ،فيام تبلغ نسبة
 11%عن التعرض للختان ما بني األسبوع األول وحتى العام األول.
وتقول غالبية السيدات ( )75%إنه ينبغي االمتناع عن ختان اإلناث ،إال أن اإلناث
القادمات من مناطق يشيع فيها الختان كان رأيهن رضورة اإلستمرار يف هذه املامرسة.

ﻧﺴﺒﺔ ﺧﺘﺎﻥ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ

ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  49-15ﺳﻧﺔ ﺍﻟﻼﺗﻲ ﺧﻀﻌﻦ ﻟﻠﺨﺘﺎﻥ

ﺍﻟﻤﻬﺮﺓ

ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ

ﺻﻌﺪﺓ

ﺍﻟﺠﻮﻑ

ﻋﻤﺮﺍﻥ

ﺣﺠﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻮﻳﺖ

60-85%
ﻣﺄﺭﺏ

5-22%

ﺷﺒﻮﺓ

<5%

ﺍﻟﻳﻣﻥ
%19

ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻨﻌﺎء

ﺫﻣﺎﺭ
ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء

ﺳﻘﻄﺮﺓ  -ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ

ﺃﺑﻴﻦ

ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ

ﺭﻳﻤﺔ

ﺇﺏ

ﻟﺤﺞ

ﺻﻨﻌﺎء

ﺗﻌﺰ

ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﺓ

ﻋﺪﻥ
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صفحة 13

التبغ واألمراض املزمنة واإلعاقة
التبغ والقات والشمة (الربدقان)

جمع املسح الوطني الصحي الدميوغرايف  2013بيانات حول استخدام التبغ
والقات والشمة ( الربدقان) بني جميع أفراد األرسة ممن تبلغ أعامرهم 10
أعوام فأكرث.
تصل نسبة أفراد األرسة املدخنني الحاليني من الذكور إىل الخمس ( )21%ممن
بلغت أعامرهم  10أعوام فأكرث  .ويشيع التدخني نسبياً يف مختلف املحافظات
وبني جميع رشائح مؤرشات الرثوة .تزيد نسبة إقبال الرجال عىل التدخني بني
املحرومني من التعليم ( .)29%وال تزيد نسبة املدخنات حاليًا ممن بلغت
أعامرهن  10سنوات فأكرث عن  .6%وينترش التدخني بني األناث يف محافظات
الحديدة ( )16%واملحويت (.)15%
كام أن أكرث من نصف الذكور ( )59%ونسبة  28%من اإلناث يف األرس ميضغون
القات .ويتنرش تعاطي القات بني الذكور يف جميع املحافظات بإستثناء
محافظات حرضموت ( )9%واملهرة ( .)12%أما بالنسبة لألناث ممن ميضغن
القات ،فتتباين النسب بني املحافظات تبايناً كبريا ً .وترتفع نسب مضغ القات إىل
أقىص حد بني غري املتعلمني من الذكور واإلناث ( 70%للذكور و 41%األناث).

اإلعاقة

تشري نتائج املسح الوطني الصحي الدميوغرايف  2013إىل أن  3%من أفراد األرس
مصابون بحالة من اإلعاقة .وتتمثل الحاالت األكرث انتشا ًرا يف اإلعاقات الحركية،
والبرصية ،و السمعية ،و الفهم والتواصل .مل يتلق أغلبية املصابني بإعاقات
( )67%أي نوع من الرعاية أو الدعم خالل العام السابق عىل إجراء املسح .وقد
تلقى ربع املعاقون رعاية طبية.

باإلضافة إىل ذلك ،فقد أبلغت  9%من األرس عن وجود أحد أفراد األرسة ممن
تعرض إىل إصابة أو إىل حادث يف العام السابق عىل إجراء املسح .وتتباين هذه
النسبة تباي ًنا كب ًريا حسب املحافظة ،حيث ال تتعدى  4%يف املهرة يف حني تصل
إىل  22%يف مأرب .وتعتربحوادث السري وحوادث السقوط أكرث شيوعأ عىل
مستوى البالد ،رغم أن اإلصابات الناتجة عن األعرية النارية كانت شائعة عىل
وجه الخصوص يف أبني والجوف وذمار ومأرب.

ويستخدم  14%من الذكور الشمة ( الربدقان) ،فيام تبلغ النسبة  5%بني
األناث .ويشيع استخدام الشمة إىل أقىص حد بني الذكور واإلناث ممن مل
يلتحقوا بالتعليم ،وبني القادمني من أرس تندرج يف أدىن مستوى من مستويات
مؤرش الرثوة.

األمراض املزمنة

أحد عرش باملائة من الذكور و 13%يف املائة من األناث ذكروا أن تشخيص
الطبيب قد كشف عن إصابتهم مبرض مزمن واحد أو أكرث .ومن بني األمراض
األكرث انتشا ًرا يف اليمن ارتفاع ضغط الدم ،والسكري ،وااللتهاب أو القروح ،و
مرض الكىل ،والتهاب املفاصل.
ﺗﺩﺧﻳﻥ ﺍﻟﺗﺑﻎ ﻭﻣﺿﻎ ﺍﻟﻘﺎﺕ ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺷﻣﺔ
ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺋﻭﻳﺔ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺳﺭﺓ ﻣﻣﻥ ﺗﺯﻳﺩ
ﺃﻋﻣﺎﺭﻫﻡ ﻋﻥ  10ﺳﻧﻭﺍﺕ
ﺇﻧﺎﺙ
ﺫﻛﻭﺭ

6
21
28

ﻣﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﺕ

59
5
14

صفحة 14

ﺗﺩﺧﻳﻥ

ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺷﻣﺔ

املسح الوطني الصحي الدميوغرايف يف اليمن لعام 2013

وضع األطفال
تسجيل املواليد

يتم تسجيل حوايل ثلث املواليد يف اليمن لدى السجل املدين ،وال يحمل سوى
 16%من األطفال شهادات ميالد .ويتم تسجيل حوايل نصف األطفال ( )48%يف
املناطق الحرضية باملقارنة مع  24%يف املناطق الريفية .ويبلغ تسجيل املواليد
أقىص مستوياته بني األرس األكرث ثرا ًء (.)56%

ضبط سلوك األطفال

تعرض حوايل  80%من األطفال يف الفئة العمرية  14-2سنة إىل أحد أنواع
العقاب البدين يف الشهر الذي سبق املسح ،فيام تعرض  42%إىل نوع من
العقاب البدين العنيف .ويزيد تعرض األطفال يف عمران وصنعاء وذمار إىل
العقاب البدين (حيث تبلغ النسبة  85%يف كل منها) .وبشكل عام  ،ال تزيد
نسبة األطفال الذين تلقوا فقط نو ًعا من التأديب غري العنيف عن  16%يف
الشهر الذي سبق إجراء املسح.

©  2006رشين عساف ،إهداء من ICF International
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صفحة 15

املؤرشات

مكان السكن

الخصوبة

اليمن

حرض

ريف

إجاميل معدل الخصوبة الكيل (عدد املواليد لكل امرأة)

4.4

3.2

5.1

وسيط العمر عند وضع املولود األول بالنسبة للنساء الاليت ترتاوح أعامرهن بني ( 49-25عا ًما).

20.8

21.1

20.7

النساء يف الفئة العمرية ما بني  19-15عا ًما الاليت رزقن بأطفال أو يف مرحل الحمل حاليًا ()%

11

9

12

وسيط العمر عند الزواج ألول مرة بالنسبة للنساء الاليت ترتاوح أعامرهن بني ( 49-25عا ًما).

18.2

18.9

17.9

املتزوجات حاليًا يف الفئة العمرية  49-15ممن ال يردن املزيد من األطفال ()%

41

39

42

تنظيم األرسة بني املتزوجات حال ًيا ،يف الفئة العمرية )49-15

االستخدام الحايل
أي وسيلة ()%
أي وسيلة حديثة ()%

34
29

48
40

27
24

املتزوجات حاليًا ممن لديهن حاجة غري ملباة لتنظيم األرسة)%( 1

29

20

33

صحة األم والطفل
رعاية األمهات

الحوامل الاليت تلقني الرعاية قبل الوالدة من أخصايئ مؤهل لتقديم الرعاية الصحية)%( 2

60

80

51

الوالدات التي متت مبساعدة أخصايئ مؤهل لتقديم الرعاية الصحية)%( 2

45

73

34

الوالدات التي متت يف مرفق صحي)%( 2

30

49

23

األطفال يف الفئة العمرية  23-12شه ًرا ممن تم تطعيمهم بالكامل ()%

43

59

37

تطعيم األطفال

3

التغذية

األطفال دون سن  5سنوات املصابني بالتقزم (بحالة متوسطة أو شديدة) ()%

47

34

51

األطفال دون سن  5سنوات املصابني بالهزال (بحالة متوسطة أو شديدة) ()%

16

14

17

األطفال دون سن  5سنوات املصابني بنقص يف الوزن ()%

39

29

43

األطفال يف املرحلة العمرية  6-59شه ًرا من املصابني بأي نوع من فقر الدم ()%

86

81

88

جميع النساء يف املرحلة العمرية  15-49عا ًما من املصابات أي نوع من فقر الدم ()%

71

66

73

جميع النساء يف املرحلة العمرية  15-49من املصابات بالنحافة (مبؤرش كتلة جسم < 18.5كلغ/م)2

25

17

29

جميع النساء يف املرحلة العمرية  15-49من ذوات الوزن الزائد (مبؤرش كتلة جسم ≥ 25.0كلغ/م)2

24

36

17

نسبة الوفيات يف الطفولة (حاالت الوفاة لكل  1,000مولود حي)

4

26

21

28

نسبة وفيات حديثي الوالدة

نسبة وفيات األطفال الرضع

43

36

51

نسبة الوفيات دون سن الخامسة

53

44

63

ختان اإلناث

جميع النساء بني  15-49الاليت تعرضن إىل الختان ()%

التبغ والقات والشمة (الربدقان)

19

17

19

أفراد األرسة ممن تزيد أعامرهن عن  10سنوات من املدخنني ()%

13

15

12

أفراد األرسة ممن تزيد أعامرهن عن  10سنوات ممن ميضغون القات ()%

43

40

44

أفراد األرسة ممن تزيد أعامرهن عن  10سنوات ممن يتعاطون الشمة ( الربدقان) ()%

9

6

11

1املتزوجات حاليًا ممن مل يعد يرغنب يف متابعة اإلنجاب أو يرغنب يف االنتظار ملدة عامني قبل ميالد الطفل التايل لكنهن ال يستخدمن حاليًا أي وسيلة لتنظيم األرسة2 .يشتمل مفهوم أخصايئ الرعاية الصحية عىل الطبيب أو املمرضة أو القابلة أو مساعدة التمريض/الوالدة.
3يشتمل التطعيم الكامل عىل السل والحصبة وثالث جرعات من اللقاح الثاليث وشلل األطفال (باستثناء مصل شلل األطفال الذي يُقدم عند الوالدة)4 .تشري األرقام إىل فرتة العرش سنوات السابقة عىل إجراء املسح باستثناء املعدل القومي املوضح بخط مائل ،والذي ميثل فرتة
الخمس سنوات السابقة عىل املسح.

