
          
 

 

 

 مركز الملن سلمان لإلغاثة وصندوق األمم المتحدة للسكان

 يولعان اتفالية جديدة لتحسين خدمات حماية المرأة في اليمن 

أعلن مركز الملن سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانٌة فً المملكة العربٌة  - 8282أكتوبر / تشرين األول  82-الماهرة

ملٌون دوالر أمرٌكً لدعم جهود صندوق األمم المتحدة للسكانفً تمدٌم خدمات  6.1السعودٌة الٌوم عن مساهمة لدرها 

 الجتماعً.فً الٌمن لمواجهة العنف المائم على النوع ا الفئات ضعفاطارئة للنساء والفتٌات أكثر 

طفال. وتواجه واأل نساءال من ال تزال النساء والفتٌات ٌواجهن عدم المساواة بٌن الجنسٌن فً الٌمن. ثالثة أرباع النازحٌن

النساء والفتٌات النازحات خطًرا متزاًٌدا من العنف المائم على النوع االجتماعً، حٌث ٌؤدي انهٌار أنظمة الحماٌة 

 وسوء المعاملة. لتعرضهن بشكل أكبر إلى عنف

"فً أولات األزمات، غالبًا ما  :ولال لؤي شبانة، المدٌر اإلللٌمً لصندوق األمم المتحدة للسكان فً منطمة الدول العربٌة

أن ضمان سالمة النساء والفتٌات وحصولهن على الخدمات "وأضاف  " ٌتم تجاهل االحتٌاجات الخاصة للنساء والفتٌات

هن من العنف وسوء المعاملة عند الفرار من الصراع أو طلب المساعدة اإلنسانٌة هو أمر التً ٌحتجنها لحماٌة أنفس

  "ضروري ألي استجابة إنسانٌة.

ولال شبانة :"نثمن مساهمة مركز الملن سلمان لإلغاثة والمساعدات اإلنسانٌة والتً ستساعد صندوق األمم المتحدة 

 لعنف المائم على النوع االجتماعً."الالتً ٌتعرضن لات فً الٌمن للنساء والفتٌللسكان على تمدٌم خدمات أساسٌة 

تحسٌن الخدمات المتعلمة باالستجابة للعنف المائم على  من شأن هذا التموٌل أن ٌساعد صندوق األمم المتحدة للسكان فً

بشكل مباشر ما ٌمرب من  النوع االجتماعً فً المناطك التً تتزاٌد فٌها احتٌاجات لنساء والفتٌات للحماٌة، مما سٌفٌد

فً تسع محافظات وٌشمل ذلن تحسٌن خدمات الدعم النفسً واالجتماعً  هشاشةمن النساء والفتٌات األكثر  30,000

من خالل دعم ثمانٌة  و ذلن والمساعدة المانونٌة وفرص كسب العٌش للناجٌات من العنف المائم على النوع االجتماعً،

 ومركزي إٌواء. مساحات آمنة للنساء والفتٌات

فً الوصول  5162ساعدت الشراكة بٌن مركز الملن سلمان لإلغاثة وصندوق األمم المتحدة للسكان فً الٌمن منذ عام 

 إلى مئات اآلالف من النساء والفتٌات بمعلومات وخدمات الصحة اإلنجابٌة والحماٌة.

ئم على النوع االجتماعً فً جمٌع أنحاء البالد وهو ٌمود صندوق األمم المتحدة للسكان تنسٌك وتوفٌر خدمات العنف الما

المزود الوحٌد لمستلزمات الصحة اإلنجابٌة المنمذة للحٌاة فً الٌمن. و لضمان االستمرار فً تمدٌم الخدمات إلى النساء 

وحتى . 5151ملٌون دوالر أمرٌكً فً عام  611.2، ٌحتاج صندوق األمم المتحدة للسكان إلى ضعفاوالفتٌات األكثر 

 فً المائة فمط من هذا التموٌل. 16اآلن تم توفٌر 

   ****** 

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

 والدة آمنة، ويحمك فيه كل شاب وشابة إمكاناتهم.
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