
           

    

 

 اليمن أنحاء جميع في األكثر ضعفا والفتيات النساء لحماية إنسانية مساعدة تقدم السويد

 إضافية مساهمة عن( سيدا) الدولي اإلنمائي للتعاون السويدية الوكالة أعلنت - 2020 أغسطس 9- صنعاء

لدعم توفير خدمات الحماية المنقذة للحياة ( أمريكي دوالر مليون 3.1) سويدية كرونة مليون 30 قدرها

 حاجتهن زادتو الالتي  ضعفا   الفئات ألكثرا والفتيات نساءلل للسكان المتحدة األمم صندوق التي يقدمها

 تعصف باليمن. التي   19كوفيدجائحة بعد خاصة  مؤخرا اكثر الحماية إلى

 النساء من مه من النازحين أرباع ثالثة. اليمن في مساواةال عدم يعانين من والفتيات النساء تزال ال

. اإلجتماعي نوعال على القائم العنف من متزايد خطر بشكل خاص والفتيات النساء تواجهحيث  واألطفال

 مستوى يرتفع أن المتوقع من أنه إلى للسكان المتحدة األمم لصندوق الجديدة العالمية التوقعات تشيرو

 على المدى بعيدة آثار له و الذي 19كوفيد  جائحة تفشي استمرار مع النوع اإلجتماعي على القائم العنف

 .اليمنيات والفتيات النساء وسالمة صحة

ذكر فيه    اليمن في للسكان المتحدة األمم صندوقالقائم بأعمال  ، أوموهانجي نيستورلسيد ل حيصرفي تو

 فالنساء والفتيات.فاقت ما كان متوقعا و بشكل اصبحت تدعو للقلق  اليمن في والفتيات النساء معاناة" ان

 اآلن للغاية الضروري من يجعل مما ؛ 19جائحة كوفيد واآلن والمجاعة والكوليرا الصراع خطريواجهن 

 التي الخدمات على حصولهنضمان  و والفتيات النساء سالمة ضمانالعمل على  مضى وقت أي من أكثر

 تلبيتها على سيدالـ للغاية ممتنون نحن" و أضاف. المعاملة وسوء العنف من أنفسهن لحماية إليها نيحتج

 ".األساسية الحماية خدمات توفير في عملنا لمواصلة اإلضافي التمويل بهذا وتزويدنا لهذه اإلحتياجات

تعصف   بينما" عمان في السويدية السفارة في لسيدا اإلقليمي البرنامج مدير ، بيرغمان آدم و علق السيد

 النساءكيفية تأثر  عن نغفل أال يجب ،19كوفيد جائحة فيروس أخرها ، المعقدة األزمات من العديد اليمنب

 نرى نحن. الجنسين بين المساواة عدم ترسيخ يساهم في بدوره و الذي بشكل خاص األزماتبهذه  والفتيات

 والدعم الحماية على ضعف ا األكثر والفتيات النساء حصول ضمان لمواصلة ضروري الدعم هذا أن

 "والتنمية السالم نحو البالد جهود في وهادف نشط دور لعب من لتمكينهن الالزمين

توفر تقديم  التي المجاالت في الحماية خدمات توسيع على صندوق األمم المتحدة للسكان التمويل وسيساعد

خدمات الحماية المنقذة للحياة للنساء والفتيات األكثر ضعفا والتي زاد االحتياج اليها في الفترة األخيرة 

 والفتيات للنساء جديدة آمنة مساحات خمس إنشاء يشمل وهذا 19كوفيد  و تفشي فيروس القتال زيادة بسبب

 النساء من المزيد ودعم مديرية 84 إلى 60 من المرأة حماية بخدمات المدعومة المناطق عدد وزيادة ،

 .أخرى تدخالت بين من ، االقتصادي والتمكين العيش سبل أنشطة في للمشاركة

 األمم صندوقالتي ينفذها  حمايةال برامج في المساهمين أكبر من واحدة سيدا وكالةوال زالت   كانت

و  ، 2017 عام منذ أمريكي دوالر ماليين 10 من يقرب بما ساهمت حيث ، اليمن في للسكان المتحدة

 .الحماية وخدمات بمعلومات والفتيات النساء من اآلالف مئات إلى صولالو في ساعدتالتي 
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 صندوقو يعتبر . البالد أنحاء جميع في الحماية خدمات وتوفير تنسيق للسكان المتحدة األمم صندوق يقود

 الوصول لمواصلة. اليمن في للحياة المنقذة اإلنجابية الصحة ألدوية الوحيد المزود هو للسكان المتحدة األمم

 في أمريكي دوالر مليون 100.5 إلى الصندوق يحتاج ، بهذه الخدمات  ضعفا   األكثر والفتيات النساء إلى

 .التمويل من فقط المائة في 52 تلقي تم اآلن وحتى. 2020 عام

 

### 

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

 والدة آمنة، ويحقق فيه كل شاب وشابة إمكاناتهم.

 

 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع: 

 fotih@unfpa.org-al + ايميل: 967 712224016السيدة فهمية الفتيح: هاتف:   

 

 sikurajapathy@unfpa.orgايميل +94773411614  السيدة النكاني سيكوراجاباثي: هاتف
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