
 

 

 

 

 
 

صندوق األمم المتحدة للسكان ٌرحب بالدعم السخً لدولة الٌابان من أجل حماٌة النساء 
 والفتٌات فً الٌمن

 

دوالر أمرٌكً لدعم التدخالت اإلنسانٌة ألف  818 تبرعا بنحوحكومة الٌابان  لدمت -،  , صنعاء0202مارس  19

تحسٌن خدمات الحماٌة المنمذة للحٌاة للنساء والفتٌات النازحات  بهدفلصندوق األمم المتحدة للسكان فً الٌمن 
 .والمعرضات للخطر فً ثالث محافظات ٌمنٌة

 
أكثر من نصف هذا العدد هم من النساء  ،فً الٌمن ملٌون شخص 3.4على مدى السنوات الثالث الماضٌة نزح أكثر من 

إلى ألصى حد ، فً ن دون سن الثامنة عشرة. ولد تم تمدٌد آلٌات التكٌف الخاصة به نفً المائة منه 72. والفتٌات
 أكثر عرضة للعنف وسوء المعاملة. نحٌن أن انهٌار أنظمة الحماٌة جعله

 
صندوق األمم المتحدة للسكان على مواصلة تمدٌم خدمات الحماٌة وتوسٌع الخدمات فً المجاالت هذا التموٌل ٌساعد و

دعم ثالثة مراكز مجتمعٌة ومركزي حماٌة ويشمل  النساء والفتٌات بسبب تصاعد الصراعهشاشة فٌها التً زادت 
جتماعً والمساعدة المانونٌة وخدمات الحماٌة فً ثالث محافظات، لتصل إلى أكثر من لنساء وتوفٌر الدعم النفسً واإلل

 امرأة وفتاة خالل األشهر التسعة الممبلة. 0555
 
دة من أهم لطالما كانت الٌابان واح"ٌمول نٌستور أوموهانغً ، ممثل صندوق األمم المتحدة باإلنابة فً الٌمن: و

نحن ممتنون للغاٌة إللتزام الٌابان المستمر ، ستجابة صندوق األمم المتحدة للسكان فً الٌمنإالشركاء المساهمٌن فً 
تغٌٌراً محورًٌا فً جهودنا الجماعٌة لتوفٌر إستجابة  شكلسٌ ٌنمذ حٌاة النساء فحسب، بلوالدعم السخً الذي لن 

 ".البالدمتكاملة لصحة وحماٌة النساء والفتٌات فً 

إن حكومة الٌابان مصممة على مواصلة دعمها من أجل تحسٌن خدمات " سفارة الٌابان فً الٌمن:ل وجاء فً بٌان
  والفتٌات المستضعفات ومساعدتهن على العٌش بكرامة واحترام". والحماٌة للنساءالتوعٌة 

 .هذه األهدافمع صندوق األمم المتحدة للسكان ضرورٌة لتحمٌك شراكة حكومة الٌابان  وشدد البٌان على أن

تها تدخالت إسهاما وتدعمعتبر حكومة الٌابان شرٌكاً رئٌسٌاً فً اإلستجابة اإلنسانٌة لصندوق األمم المتحدة للسكان، ت  و
 وخدمات الصندوق للنساء والفتٌات فً جمٌع أنحاء الٌمن.

كما أنه ٌدعم بشكل بشكل عام للحالة اإلنسانٌة فً الٌمن ٌستجٌب صندوق األمم المتحدة للسكان وٌجدر بالذكر اٌضا أن 
 اً.ٌات لخدمات الصحة اإلنجابٌة اٌضمباشر إحتٌاجات النساء والفت

 
*** 

للسكان هو منظمة األمم المتحدة الرائدة التي تعمل من أجل عالم يكون فيه كل حمل مرغوبا فيه،  صندوق األمم المتحدة
 .وكل والدة آمنة، ويحقك فيه كل شاب وشابة ما لديهم من إمكانات
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