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النساء 

والفتيات 

يدفعن الثمن 

األكرب

التزال اليمن  واحدة من أكرب االزمات اإلنسانية يف العامل، فهناك نحو 23 مليون -أي ما يشكل %75 من السكان- بحاجة اىل شكل من اشكال 
املساعدة اإلنسانية يف العام 2022 كنتيجة لسبع سنوات من تصاعد النزاع. 

ترشد املاليني من منازلهم، وانهار االقتصاد كام أصيب معظم النظام الصحي تقريباً بشلل شبه كيل ما تسبب بانتشار االمراض التي ميكن الوقاية 

منها كالكولريا وفريوس كورونا 19 املستجد. 

© األمم املتحدة / جايلز كالرك
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وشكلت النساء والفتيات واحدة من أشد الفئات ترضراً باألزمة، 

من  هم  اليمن  يف  نازح  مليون   4.3 اجاميل  من  فحوايل77% 

النساء واألطفال. ومتثل األرس التي تعيلها نساء حالياً 26 % من 

يف  الرصاع  قبل تصاعد   9% بـ  النازحة مقارنة  العائالت  اجاميل 

املسؤولية  حجم  تزايد  عىل  مؤرشاً  االرتفاع  هذا  ويعد   .2015

امللقاة عىل عاتق النساء بسبب فقدان العائل من الذكور، يف 

املرأة  انخراط  ضد  االجتامعي  التمييز  أمناط  فيه  التزال  وقت 

اقتصادياً قامئة ومل تتغري. 

 

اليمن،  يف  األمهات  بني  الوفيات  معدل  ارتفاع  يستمر  كام 

ففي كل ساعتني متوت امرأة مينية اثناء الوالدة ألسباب ميكن 

فتاة  مليون   8.1 نحو  وتحتاج  كيل.  شبه  بشكل  منها  الوقاية 

وامرأة يف سن االنجاب اىل املساعدة والوصول اىل خدمات 

الصحة اإلنجابية مبا يف ذلك رعاية ما قبل وبعد الوالدة، خدمات 

الوالدة االمنة، وتنظيم االرسة، والطوارئ التوليدية. 

يضعن  سوف  امرأة  مليون   1.3 هناك  النساء،  هذه  بني  ومن 

مواليدهن يف العام 2022، يشمل ذلك 195,000 امرأة يتوقع 

إلنقاذ  قيرصية  عمليات  عرب  طارئة  طبية  تدخالت  يحتجن  ان 

مليون  من   أكرث  تعاين  ان  ويُتوقع  اطفالهن.  وحياة  حياتهن 

امرأة حاملة ومرضعة من سوء التغذية الحاد خالل العام 2022 

يف  الحاد  التأخر  او  التقزم  من  يعانون  أطفال  بوالدة  يخاطرن 

تفاقم  نتيجة  التغذية  بسوء  مصابون  مواليد  ومتريض  النمو 

انعدام االمن الغذايئ. 

 

للنقص  ونتيجة  اليمن.  يف  املستشفيات  نصف  فقط  وتعمل 

والطواقم  األساسية  الطبية  واالمدادات  االدوية  يف  الحاد 

خدمات  صحية  مرافق   5 كل  بني  من  فقط   1 يقدم  املتخصصة، 

األمومة والطفولة الصحية. وتعاين 19 من 22 محافظة مينية 

ة مرىض فقط  6 ارَسِ ة األمومة، فهناك  من نقص حاد يف أرَسِ

لكل 10,000 شخص، وهو نصف املعيار الذي تنص عليه منظمة 

الصحة العاملية. باإلضافة اىل ذلك، يعيش حوايل 42.4 % من 

املجتمع اليمني عىل بُعد أكرث من ساعة من أقرب مستشفى 

عام يعمل بطاقة كاملة او جزئياً. 

وتعاين النساء والفتيات من العنف والفقر وانتهاك الحقوق 

األساسية بشكل غري متناسب. وبالرغم من وجود هذه الظروف 

من قبل، إال انها تضاعفت حالياً بسبب النزاع ما دفع املجتمعات 

والعائالت أن تلجأ اىل اسرتاتيجيات تكيُف ضارة من اجل البقاء.

آليات الحامية االجتامعية  ومع انحسار خيارات املأوى وتفكك 

الرسمية وغري الرسمية، تتعرض الفتيات بشكل متزايد ملخاطر 

الزواج املبكر واالتجار بالبرش والتسول وعاملة األطفال وغريها. 

كام تواجه النساء والفتيات من ذوي االحتياجات الخاصة مخاطر 

أكرب نتيجة للعنف يف املجتمع يف وقت تفتقر فيه الخدمات 

الفئة.  هذه  احتياجات  لتلبية  املالئم  التأهيل  اىل  املتوفرة 

وتحتاج نحو 6.5 مليون امرأة وفتاة خدمات وقاية ومعالجة من 

2022، وتتعرض الخدمات   العنف بأشكاله املختلفة خالل العام 

وتغيب  اليمن  انحاء  يف  لإلنهاك  تتعرض  لإلنهاك  املتوفرة 

بشكل كامل يف بعض املناطق التي يصعب الوصول اليها. 

لقد شكل األثر املرتاكم للرصاع والحرامان بشكل كبري عىل الصحة 

النفسية لليمنني ال سيام النساء والفتيات. لكن تبقى الرعاية 

الصحة  قضايا  ترتبط  كام  اليمن  يف  شحيحة  النفسية  الصحية 

النفسية بوصمة اجتامعية بشكل كبري. من بني حوايل 7 مليون 

شخص بحاجة اىل الرعاية والدعم الصحي النفيس، هناك فقط 

120,000 لديهم قدرة عىل الوصول اىل هذه الخدمات. 
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© UNFPA Yemen
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االولويات 

االسرتاتيجة

لربامج االستجابة 

للعام 2022

توفري خدمات الرعاية الصحية اإلنجابية املنقذة للحياة مع 

الرتكيز عىل خدمات الطوارئ التوليدية ورعاية األطفال 

حديثي الوالدة من أجل تقليل عدد الوفيات والحاالت 

املرضية. 

توفري خدمات الحامية املنقذة للحياة للنساء والفتيات 

مع الرتكيز عىل الوقاية من واالستجابة ملختلف أشكال 

العنف.

الوصول اىل النازحني الجدد واملحتاجني من العائدين 

مبساعدات عاجلة منقذة للحياة عن طريق آلية االستجابة 

الرسيعة.

متطلبات التمويل

الكلية لعام 2022

عدد السكان

املستهدفني

مليونمليون دوالر

© صندوق األمم املتحدة للسكان اليمن
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100 13.4 86.6

57% 27% 16%

نظرة عامة 
عىل متطلبات 
التمويل لعام 

2022

مليون دوالرمليون دوالر

*الصحة اإلنجابيةحامية النساء والفتياتآلية اإلستجابة الرسيعة

اجاميل التمويل االحتياج 

املطلوب
ما تم تلقيه

* ممول اعتباًرا من أبريل 2022

مليون دوالر*

التمويل املطلوب لكل برنامج إستجابة
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2022
اإلستجابة اإلنسانية

لصندوق األمم املتحدة للسكان: 

األولويات اإلسرتاتيجية

قيادة جهود اإلستجابة من أجل التوزيع الفوري 	 

لإلمدادات العاجلة واملنقذة للحياة لألرس النازحة 

حديثًا واألرس املتنقلة يف مناطق يصعب الوصول 

إليها أو تقطعت بها السبل بالقرب من خطوط 

املواجهة )وكذلك العائدون األكرث عرضًة للخطر(.

ضامن توفري الحد األدىن من املساعدات التي 	 

تحتوي عىل: )1( حصص غذائية جاهزة من برنامج 

األغذية العاملي؛ و)2( أدوات النظافة األساسية 

لألرس من منظمة اليونيسيف؛ و)3( حقائب 

املستلزمات الخاصة بالنساء والفتيات من صندوق 

األمم املتحدة للسكان.

تسجيل النازحني الجدد واإلحالة إىل الجهات الفاعلة 	 

األخرى ملزيد من املساعدة.

االلتحاق )12٪(
عيادات وفرق متنقلة )٪7(التنسيق )4٪( بناء القدرات ورفع الوعي )1٪(

مستلزمات الصحة اإلنجابية )٪5(رعاية الطوارئ التوليدية )87٪(

فرص كسب العيش )11٪(

الحقائب النسائية )7٪(

توفري الخدمة )71٪(

بناء القدرات ورفع الوعي )7٪(

التوزيع )36٪(

الحقائب النسائية )٪47(التنسيق )5٪(

تقديم اإلمدادات الطبية، ومنها حقيبة العالج لحاالت 	 

ما بعد االغتصاب للناجيات من العنف.

االستجابة ملختلف أشكال العنف من خالل تقديم 	 

الدعم النفيس واالجتامعي واملشورة القانونية 

والحصول عىل أماكن إيواء واإلحالة إىل مراكز 

تقديم الخدمات الصحية وغريها.

إرشاك الرجال والفتيان للمساعدة يف معالجة 	 

أشكال العنف.

زيادة وعي املجتمع املحيل بالقضايا املتصلة 	 

مبختلف أشكال العنف والخدمات املتاحة ذات الصلة.

وضع مسارات وبروتوكوالت لإلحالة وبناء قدرات 	 

ُمقدِّمي الخدمات واملؤسسات املعنية من أجل 

معالجة تحديات حامية النساء والفتيات.

تقديم خدمات الدعم وإتاحة فرص كسب العيش 	 

للناجيات من مختلف أشكال العنف.

قيادة جهود تنسيق اإلستجابة لحامية النساء من 	 

خالل الكتلة الفرعية لحامية املرأة تحت إطار كتلة 

الحامية.

ضامن توفر األدوية واإلمدادات واملعدات الالزمة 	 

للصحة اإلنجابية املنقذة للحياة يف املراكز الصحية.

ضامن توفري فرق طبية وعيادات متنقلة لتقديم 	 

خدمات الصحة اإلنجابية يف املنشآت الطبية.

توفري فرق طبية وعيادات متنقلة تقدم خدمات صحة 	 

إنجابية تشمل والدات آمنة مكملة بخدمات التغذية 

للنساء الحوامل، ومعلومات الوقاية من األمراض.

توفري وسائل تنظيم األرسة ووسائل املباعدة 	 

بني الوالدات وتيسري الحصول عليها يف املنشآت 

الصحية والعيادات املتنقلة.

توفري طواقم رعاية صحية مؤهلة السيام قابالت 	 

مجتمعيات عىل مستوى املجتمع املحيل.

قيادة تنسيق إستجابة الصحة اإلنجابية من خالل 	 

فريق عمل مشرتك بني املنظامت املعنية بالصحة 

اإلنجابية تحت إرشاف كتلة الصحة.

آلية اإلستجابة الرسيعة

متطلبات 2022:            56.5 مليون دوالرمتطلبات 2022:                27 مليون دوالرمتطلبات 2022:        16.5 مليون دوالر

الصحة اإلنجابيةحامية النساء والفتيات
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الربنامج التكلفة بالدوالر

الصحة اإلنجابية

رعاية الطوارئ التوليدية 49,000,000

مستلزمات الصحة اإلنجابية 3,000,000

العيادات والفرق املتنقلة 3,000,000

بناء القدرات وزيادة الوعي 1,500,000

املجموع الجزيئ 56,500,000

حامية النساء والفتيات

تقديم خدمات الحامية 19,000,000

بناء القدرات وزيادة الوعي 2,000,000

الحقائب النسائية 2,000,000

تنسيق 1,000,000

فرص العيش 3,000,000

املجموع الجزيئ 27,000,000

آلية اإلستجابة الرسيعة

الحقائب النسائية 7,700,000

تنسيق 800,000

تسجيل 2,000,000

توزيع 6,000,000

املجموع الجزيئ 16,500,000

املجموع الكيل 100,000,000

الربنامج العدد

الصحة اإلنجابية

إمرأة 1,920,000

رجل 480,000

حامية النساء والفتيات

إمرأة 1,000,000

رجل 50,000

آلية اإلستجابة الرسيعة

أفراد 750,000

املجموع الكيل 4,200,000

**االولويات االسرتاتيجية حسب تخصص الربامج *املستفيدون املستهدفون لعام 2022

* يشمل املستفيدين املبارشين املستهدفني فقط ، وال يشمل املستفيدين غري املبارشين.

** تشمل التكلفة االجاملية نفقات التشغيل ودعم الربامج.
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ملاذا عمل

 صندوق االمم 

املتحدة مهم

 يف اليمن؟

؟

يُعد صندوق األمم املتحدة للسكان الجهة الوحيدة التي تقدم إمدادات وأدوية وخدمات الصحة اإلنجابية املنقذة للحياة 

يف اليمن. وتعد سلسلة توريد إمدادات الصحة اإلنجابية هذه رشيان حياة ملاليني النساء والفتيات يف اليمن.

يقود صندوق األمم املتحدة للسكان جهود تنسيق وتوفري خدمات الحامية املنقذة للحياة يف أنحاء اليمن، واستطاع 

الوصول إىل اآلالف من الناجني من مختلف أشكال العنف.

يقود صندوق األمم املتحدة للسكان آلية االستجابة الرسيعة يف أنحاء اليمن، إذ يُقدِّم مساعدات اإلغاثة الطارئة للنازحني 

بالقرب من الخطوط األمامية لالشتباكات. 

© صندوق األمم املتحدة للسكان اليمن
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2.8 مليون 151,115 344,731 28,432

أهم االنجازات

خالل العام

2021 

ناِج/ناجية متت 

مساعدتهم

والدة آمنة متت 

مساعدتها

من الحمل الغري 

مرغوب فيه تم تجنبه

إنسان تلقوا مساعدات 

منقذة للحياة

© صندوق األمم املتحدة للسكان اليمن
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30

60

684

127 176

2,065

51 8

9 31

1,584,175

28,432

242,626

151,115

195,279

438,774

434,497

802,580

2021

نظرة عامة حول 

الدعم اإلنساين 

لعام 2021

 مستفيد من خدمات الصحة

اإلنجابية

 والدة آمنة متت مساعدتها

 مستفيد من مساعدات آلية

اإلستجابة الرسيعة

 مستفيدة من النساء

 والفتيات باملعلومات

وخدمات التوعية من العنف

 مستفيد من خدمات تنظيم

األرسة

 فرد تم تدريبهم عىل

 املهارات األساسية من

حزمة الخدمة األولية

مرفقاً صحياً

 لتقديم خدمات الصحة 

اإلنجابية

 مراكز إيواء للنساء

 مساحة آمنة للنساء

 والفتيات

عيادة قبالة

مجتمعية 

إنشاء

إنشاء

دعم

دعم

إنشاء

إنشاء

دعم

 فريق متنقل لتقديم خدمات

الحامية والصحة االنجابية

 من العاملني األساسيني

يف مجال الصحة اإلنجابية

 مراكز متخصصة بالصحة

 النفسية

 فرد تم تدريبهم عىل

تقديم خدمات تنظيم األرسة

 موظف ومتدرب تم تدريبهم

عىل تقديم خدمات الحامية

 إمرأة و فتاة مستفيدة من

الحقائب النسائية

 ناج/ناجية من أشكال

مختلفة من العنف

 مستفيد من خدمات الصحة

العقلية

عدد املستفدين

قدرات معززة

الخدمات املقـــدمة
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اإلتحاد األورويب

الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ

صندوق املساعدات اإلنسانية لليمن

قطر

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

هولندا

السويد

الرنويج

الرنويج

كندا

جمهورية كوريا

ايسلندا

11 مليون

8.4 مليون

8.3 مليون

5 مليون

5 مليون

4.7 مليون

3.6 مليون

2.6 مليون

2.4 مليون

1.2 مليون

0.5 مليون

0.3 مليون

عرض ملستوى 

وحالة التمويل 

اإلنساين خالل 

العام 2021

يشمل مساهامت املانحني الجدد يف عام 2021 فقط*
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1 626,0009 80

االستجابة 

االنسانية 

لفريوس كورونا 

املستجد 

)كوفيد- 19(

مليون مليون

منذ تفيش وباء فريوس كورونا املستجد )كوفيد19( يف اليمن يف مارس 2020، كان لصندوق األمم املتحدة للسكان السبق من بني املستجيبني 

لوقف الفريوس واملساعدة عىل تقليل انتشاره. مع إعطاء األولوية الستمرارية خدمات الصحة اإلنجابية املنقذة للحياة وحامية املرأة ، من خالل 

الخدمات دون املخاطرة بصحة املستفيدين  التمويل ووضع مناهج جديدة ومبتكرة لضامن إمكانية وصول  ، وإعادة تخصيص  الحالية  تكييف الربامج 

ومقدمي الخدمات عىل حد سواء.

وإستجابة للوباء يف العام املايض 2021 ، كفل صندوق األمم املتحدة للسكان استمرارية خدمات الصحة اإلنجابية األساسية وحامية املرأة من خالل 

تقديم الخدمات عن بُعد ، وتفعيل وتوسيع خدمات الخط الساخن ، ومواصلة توزيع اإلمدادات األساسية عىل النساء والفتيات األكرث ضعفاً.

تلقوا ادوات الحامية 

الشخصية

قطعة من معدات 

الحامية الشخصية تم 

توزيعها

مرفق صحي زودت 

بأجهزة التنفس 

الصناعي

امرأة وفتاة تم الوصول 

اليهن بحمالت رفع 

الوعي حول التعامل 

مع كورونا

© األمم املتحدة / جايلز كالرك
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HADRAMAUT
AL MAHARAH

AL JAWF

SHABWAH

MARIB

LAHJ

ABYAN

SA'ADA

SANA'A

IBB

AMRAN
HAJJAH

AL BAYDA

ADEN

TAIZZ

DHAMAR

AL HUDAYDAH

AL DHALE'E

RAYMAH

AL MAHWIT

AMANAT AL ASIMAH

The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations. Creation date: 06/02/2020 

SAUDI ARABIA
OMAN

ERITREA

ETHIOPIA
DJIBOUTI

Arabian Sea

Red Sea

Gulf of Aden

Legend
Coastline

International Boundary

Governorate Boundary

District Boundary

Type of Service
GBV Services

RH Services

RH Services & GBV Services

YEMEN: UNFPA Interventions 2019

SOCOTRA

التغطـــــية 

الجغـــرافية

تُغطِّي عمليات صندوق األمم املتحدة للسكان كل محافظات اليمن االثنتني والعرشين، ولديه فريق من 101 موظًفا )14 موظفاً دولياً و87 موظًفا 

محليًّا(. ويقوم صنعاء مبهام التنسيق بشكل عام. ويف املحافظات األخرى، تقوم مراكز تنسيق مشرتكة تابعة لألمم املتحدة بأعامل التنسيق. 

ولدى الصندوق ستة مكاتب ميدانية كجزء من املكاتب التشغيلية للعمليات اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة )عدن والحديدة و املكال وإب وصعدة 

وصنعاء(، وهو ترتيب يعتمد عىل املتابعة الوثيقة ملا يستجد من احتياجات لضامن االستجابة املرنة واملالمئة للمطالب املتغرية عىل الساحة 

اإلنسانية.
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إحـداث فـرق يف حيـاتهـــن

ابتسام* 16 عاماً 

ان  أمتنى  وانا  صغرية  كنت  “منذ 

بسبب  ووالدة  نساء  طبيبة  أصبح 

نتيجة  النساء  بني  الوفيات  ارتفاع 

الزواج املبكر.” 

 

يف عمر الـ14، تم زفايف البن عمي الذي يكربين بعرش سنوات يف حفلة 

وبعد  وعائلتي.  وصديقايت  مدرستي  وتركُت  بزواجي  النزوح  تسبب  صغرية. 

بشكل  معاملتي  ييسء  زوجي  بدأ  األول.  بطفيل  حملت  زواجي  من  شهر 

مفاجئ. وبدأ زوجي يشكك من ان الجنني الذي احمله هو ابنه وكان يرضبني 

يف بطني محاوالً إجهاض الجنني.

حاولت التواصل مع عائلتي ولكن دون فائدة، حتى جاء اليوم الذي مل أستطع 

بعده تحمل الرضب والنزيف فطلبت الحامية من احدى املساحات االمنة التي 

سمعت عنها.

تحسنت  الدعم  تلقي  من  أسابيع  وبعد  وصحياً،  نفسياً  دعامً  تلقيت  هناك 

حالتي بشكل كبري وكان عقيل منشغالً بجنيني القادم.

يف املساحة االمنة هناك ايضاً برنامجاً للتدريب املهني تعلمت فيه الخياطة 

ملدة ثالثة أشهر ألصبح قادرة عىل االعتامد عىل نفيس وتدريب نساء أخريات 

عىل الخياطة.

 

كنت قد فقدت االمل يف الجانب اإلنساين يف بلدي، لقد بدت األمور بشكل 

ميؤوس منه. ولكن املساعدة التي تلقيتها والناس الذين ساندوين ووقفوا 

اىل جانبي كانوا سبباً يف تجاوز معانايت وتغيري نظريت. 

الطالق  عىل  حصلت  االمنة،  املساحة  نصبته  الذي  املحامي  ومبساعدة 

إحدى  يف  كمعلم  عمله  والدي  فقد  وحينام  لطفيل.  الشهرية  والنفقة 

املدارس، أصبحت هي معيلة األرسة األسايس والشخص الوحيد الذي لديه 

مصدر دخل.

صندوق  من  مدعومة  والفتيات  للنساء  مخصصة  امنة  مساحة  يف  مقابلتها  *تم 

األمم املتحدة للسكان –محافظ تعز 

تم تغيري االسم ألغراض الخصوصية والحامية

سبأ، 29 عاماً 

تزوجت يف التاسعة من عمري 

وتعرضت لإلجهاض مرتني. يف 

وال  مستشفى  يوجد  ال  قريتنا، 

صيدلية وبالكاد يتوفر ماء نضيف صالح للرشب. استطعت الحفاظ عىل حميل 

أدوية  واعطتني  حالتي  شخصت  التي  القابالت  احدى  مبساعدة  املرة  هذه 

خاصة باألم.

يف الشهر السابع من الحمل، عانيت من ارهاق شديد. حاولت أكرث من مرة 

مل  لكن  مرت،  كيلو   25 من  أكرث  عني  يبعد  الذي  املستشفى  اىل  الذهاب 

أستطع تحمل تكاليف املواصالت اىل هناك. ومع اقرتاب موعد الوالدة، بدأت 

اعاين من نزيف وأمل حاد. أكرث ما كان يخيفني هو وجود عدد من النساء يف 

قريتي فقدن حياتهن او حياة مواليدهن نتيجة غياب الرعاية الصحية او اثناء 

الرحلة يف طريقهن اىل املستشفى. 

طلب زوجي سعيد استعارة سيارة من كل من ميلكون سيارات يف قريتنا من 

اجل ان ينقلني اىل املستشفى لكن مل يستطع أحد مساعدته بسبب النقص 

الحاد يف الوقود، فذهب اىل السوق السوداء واشرتى 40 لرت من البرتول 

بسعر باهض جداً حيث كلفه رشاء كل 20 لرت أكرث من 70 دوالر امرييك، وأنفق 

بذلك سعيد كل املدخرات التي كانت لدينا. 

يف مستشفى الخبت مبحافظة املحويت، تم استقبايل مبارشة اىل غرفة 

عن  جانباً  الطبيبة  اىل  زوجي  تحدث  العمليات.  غرفة  اىل  ومنها  الطوارئ 

مجانية،  الخدمات  كل  ان  طأمنته  الطبيبة  لكن  النقود،  منلك  ال  وأننا  وضعنا 

العملية القيرصية واملعالجة واألدوية. 

لقد كنت محظوظة بطفل معاىف وكانت هذه اول مرة اتلقى فيها خدمات 

رعاية توليدية. أمتنى ان هذه الخدمات كانت متوفرة من قبل وأمتنى ان كل 

هذه  تستمر  وان  الخدمات  هذه  اىل  الوصول  يستطعن  قريتي  يف  النساء 

الخدمات بشكل دائم. 

متت املقابلة يف مرفق صحي مدعوم من صندوق األمم املتحدة للسكان باليمن-

محافظة املحويت
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ماذا لو 

فشلنا يف أن 

نستجيب؟ 

ر بنحو 102,000 امرأة معرضة لخطر اإلصابة مبضاعفات أثناء 	  حدوث ما ال يقل عن 3,000 حالة وفاة بني األمهات من بني ما يُقدَّ

الوالدة.

انهيار تام ملنشآت الصحة اإلنجابية حيث ال يعمل سوى 20% فقط من كل منشآت الصحة اإلنجابية حاليًّا يف البالد.	 

ر بنحو 120,000 امرأة وفتاة للخطر من مختلف أشكال العنف.	  تعرض حياة ما يُقدَّ

وقوع انتهاكات جسيمة للحقوق األساسية ملاليني اليمنيني الذين ال يجدون الدعم أو ال ميكنهم الحصول عىل الغذاء واملياه 	 

والخدمات الصحية واألدوية والحامية.

؟
© صندوق األمم املتحدة للسكان اليمن
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شــكٌر 

و امتنـان

يعرب صندوق األمم املتحدة للسكان عن امتنانه ملا قدمته الجهات املانحة التالية من دعم سخي وإستجابتها 

لألزمة التي تشهدها اليمن منذ العام 2015 )بالرتتيب األبجدي(:

ملزيد من املعلومات
السيد/ نيستور أووموهانجي               

ممثل صندوق األمم املتحدة للسكان - اليمن

هاتف : 967712224147+

owomuhangi@unfpa.org : بريد التكروين

االنسة / النكاين سيكوربايث               

مختصة اإلتصال - صندوق األمم املتحدة للسكان - اليمن

هاتف : 94773411614+

sikurajapathy@unfpa.org : بريد التكروين

© صندوق األمم املتحدة للسكان اليمن



رؤية واحدة بثالثة أصفار
صفـــــــــر من وفيات األمهات من أسباب ميكن الوقاية منها

صفـــــــــر من إحتياجات تنظيم األرسة الغري امللباة

صفـــــــــر من العنف القائم عىل النوع اإلجتامعي و املامرسات الضارة

© صندوق األمم املتحدة للسكان اليمن
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