بٌان صحفً

حاجة ماسة إلى تموٌل عاجل لحماٌة صحة وسالمة النساء والفتٌات فً الٌمن وسط جائحة كورونا

نٌوٌورك 6 ،أٌار  /ماٌو  - 0202أكثر من  84,000امرأة يمكن أن تموت بسبب مضاعفات الحمل والوالدة في اليمن ،
حيث أسوأ أزمة إنسانية في العالم  ،بسبب النمص الحاد في التمويل وإغالق محتمل لمرافك الصحة اإلنجابية  ،وسط تزايد
المخاطر التي يشكلها فيروس كوفيد المستجد.
و حتى يتمكن من اإلستمرار في إنماذ حياة النساء و الفتيات  ،يطالب صندوق األمم المتحدة للسكان بتمويل عاجل بميمة
 95مليون دوالر لتوفير الرعاية الصحية اإلنجابية المنمذة للحياة وخدمات حماية المرأة حتى نهاية عام  .0000هنان
حاجة إلى  08مليون دوالر إضافية لالستجابة لجائحة كوفيد المستجد لحماية العاملين الصحيين والنساء والفتيات في
الوصول الى الخدمات الصحية في البلد المتضرر من النزاع.

وفي هذا الصدد ،صرحت الدكتورة ناتاليا كانم  ،المديرة التنفيذية لصندوق األمم المتحدة للسكان لائلة" :إذا تولفت
خدمات الصحة اإلنجابية المنمذة للحياة  ،فستكون لذلن عوالب وخيمة على النساء والفتيات في اليمن  -مما يعرضهن
لخطر أكبر" .و أضافت أن "اليمن بحاجة ماسة إلى التمويل إلبماء المرافك الصحية مفتوحة من أجل حماية صحة وسالمة
النساء والفتيات".
كما هو الحال اآلن  ،ما يمرب من نصف جميع المرافك الصحية في اليمن ال تعمل أو تعمل بشكل جزئي فمط .تمدم 00
في المائة فمط من هذه المرافك الصحية خدمات رعاية األمومة و لطفولة و ذلن بسبب نمص الموظفين  ،ونمص اإلمدادات
 ،وعدم المدرة على تغطية تكاليف التشغيل  ،أو األضرار الناجمة عن الصراع .باإلضافة الى أن المعدات واألجهزة
والمستلزمات الطبية غير كافية أو عفى عليها الزمن والعاملون الصحيون لم يتلموا أجورهم أو يتلموا أجورهم بشكل
غير منتظم منذ أكثر من عامين.
في األسبوع الماضي  ،نشر صندوق األمم المتحدة للسكان بيانات تمول إنه إذا استمر وباء كوفيد المستجد لفترة طويلة ،
فإن عدد النساء غير المادرات على الوصول إلى تنظيم األسرة  ،و الالتي يواجهن حاالت الحمل غير الممصود  ،و
يتعرضن للعنف المائم على النوع اإلجتماعي  ،والممارسات الضارة األخرى يمكن أن يرتفع بشكل كبير بماليين الحاالت
في األشهر الممبلة .و هذا من شأنه ان يحمل آثار مدمرة لليمن.

وسيجبر النمص الحاد في التمويل صندوق األمم المتحدة للسكان على التولف عن توفير خدمات الصحة اإلنجابية المنمذة
للحياة في  080من المرافك الصحية في اليمن .إذا أغلمت هذه المرافك  ،سيتم فصل ما يمدر بنحو  000,000امرأة حامل
من خدمات الصحة اإلنجابية ويمكن أن تموت أكثر من  84,000امرأة بسبب مضاعفات الوالدة.

توفيرالتمويل لصندوق األمم المتحدة للسكان من شأنه ان يسمح للمرافك الصحية اإلنجابية من مواصلة تمديم الخدمات
المنمذة للحياة.

• تموت امرأة كل ساعتين في اليمن اثناء الوالدة
• ممابل كل امرأة تموت أثناء الوالدة  ،تعاني  00امرأة أخرى من إصابات أو عدوى أو إعالات يمكن الولاية منها.
•  0من كل  0نساء ترغب في استخدام وسيلة تنظيم األسرة ولكن ال تحصل عليها.
• تتم  :والدات من أصل  00بدون لابلة ماهرة.
• احتمال وفاة المرأة في اليمن بنسبة  0من  :0أثناء الحمل أو الوالدة.
• تعاني أكثر من مليون امرأة حامل ومرضعة في اليمن حاليا من سوء التغذية.
•  8من كل  00نساء ال يتلمين رعاية ما لبل الوالدة من ممدم رعاية ماهر.

لالستفسارات حول الٌمن والبرنامج اإلنسانً لصندوق األمم المتحدة للسكان ٌ ،رجى االتصال بـ:
آن إرب ليونكافالو+1 917 860 7256: leoncavallo@unfpa.org :

الستفسارات اإلعالم والمقابالت ٌ ،رجى االتصال بـ:
مالين أربو راسموسن+45 61661291: arboe-rasmussen@unfpa.org :
النكاني سيكوراجاباثي+947 734 11614: sikurajapathy@unfpa.org :
إدي راٌت+1 917 8312074: ewright@unfpa.org :

