
          

 

 

 في لمرأةل الطارئة اإلنجابية الصحية االحتياجات لتلبية للسكان المتحدة األمم صندوق تدعم السعودية العربية المملكة

 لليمن الغربي الساحل

 العربٌة المملكة من دوالر ملٌون 6.2 لدرها بمساهمة للسكان المتحدة األمم صندوق رحب - 5252 يونيو 52 ، صنعاء

 . الٌمن من الغربٌة الساحلٌة المناطك فً الطارئة اإلنجابٌة الصحة خدمات تمدٌم و التً سوف تساعد فً السعودٌة

 أنحاء جمٌع فً اإلنجابٌة الصحةفً  دعم إلى بحاجة اإلنجاب سن فً امرأة مالٌٌن ستة من أكثر ترن المستمر النزاع

 .البالد

 االنهٌار وشن على اإلنجابٌة لصحةا فً مجال الخصوص وجه على الصحً النظام حٌث و حرج ولت فً التموٌل ٌأتً

 من ٌمرب ما. والفتٌات النساء على المدى بعٌدة عوالب و الذي ٌحمل معه فٌروس كورونا المستجد لـ السرٌع االنتشار بعد

 توفر العاملة الصحٌة المرافك من فمط المائة فً 62 و. فمط جزئً بشكل تعمل أو تعمل ال الصحٌة المرافك نصف

 تغطٌة على المدرة وعدم ، المستلزمات ونمص ، فٌها الموظفٌن نمص بسبب ومة و الطفولة و ذلن ٌعوداألم خدمات

 .النزاع بسبب أنها تضررت أو التشغٌلٌة التكالٌف

 للنساء الطارئة اإلنجابٌة الصحة خدمات إلى الوصول تحسٌن من للسكان المتحدة األمم صندوق التموٌل هذا ٌمّكنس

 مع ، الٌمن جنوب من أجزاء فً إلٌهم الوصول ٌصعب الذٌن أولئن ذلن فً بما ، الغربٌة الساحلٌة المناطك فً والفتٌات

 على امرأة و فتاة ملٌون 512,222 من أكثر ٌساعد أن شأن هذا الدعم من. مجتمعٌة لابلة 12 و صحًٌا مرفمًا 51 دعم

 بأمان الوالدة من بمضاعفات المصابات الحوامل النساء تمكٌن و الممبلة 56 الـ األشهر غضون فً للخدمات الوصول

 الخدمات جودة تحسٌن باإلضافة الى ، اإلنجابٌة الصحة خدمات عن بحثًا إلٌها السفر علٌهن ٌتعٌن التً المسافة وتملٌل

 .الممدمة

 النساء على ٌتحتم" ، لائالالٌمن فً للسكان المتحدة األمم صندوق المائم بأعمال ممثل ، أووموهانجً نٌستورالسٌد  صرحو

 ساعات ست أو خمس من ألكثر األحٌان من كثٌر فً السفر الٌمن فً النزاع من والمتضررة النائٌة المناطك فً الحوامل

 بسهولة متاحة لٌست المابالت أو اإلنجابٌة الصحة خدمات ألن بعد ٌولدوا لم الذٌن أطفالهن وحٌاة بحٌاتهن نٌخاطرحٌث 

 إلحتٌاجاتلتلبٌتها  على السعودٌة العربٌة لمملكةل امتناننا عن نعرب إننا. و أضاف "" فٌه ٌعٌشن الذي المكان من بالمرب

 وتوفرها اإلنجابٌة الصحة خدمات إلى الوصول لتحسٌن األمم المتحدة لسكان لصندوق ودعمها لنساء و الفتٌاتل الصحٌة

 ".األكثر احتٌاجا المناطك فً

 التنسٌكب و ٌموم الٌمن فً للحٌاة المنمذة اإلنجابٌة الصحة لمستلزمات الوحٌد المزود هو للسكان المتحدة األمم صندوق

 . البالد أنحاء جمٌع فً الحماٌة خدمات وتوفٌر

 دوالر ملٌون 522.1 الى للسكان المتحدة األمم صندوق ٌحتاج ،ضعفًا األكثر والفتٌات النساء إلى الوصول فً لالستمرار 

 .المنشود المبلغ من فمط المائة فً 52 تلبٌة تم اآلن، حتى. 6262لسنة  الٌمن فً اإلنسانٌة لالستجابه

  

   ****** 

، وكل اً فيهكل حمل فيه مرغوبيكون أجل عالم  المعنية بالصحة اإلنجابية التي تعمل من صندوق األمم المتحدة للسكان هو هيئة األمم المتحدة

 والدة آمنة، ويحقك فيه كل شاب وشابة إمكاناتهم.
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