
 
   

 

             

 يان صحفـبي  
 

 لصراع فياالالتي هربن من أتون  والفتيات للنساء العاجلة حتياجاتاإل لبيةلت منحة مالية
 الحديدة 

 
 

 صندوقال من دوالر مليون 4.2 لغةالبا السخية بالمساهمة للسكان المتحدة األمم صندوق رحب  - 2018 أغسطس 15 ، صنعاء
 ديدةالح في للصراع األخير التصعيدب تأثرا األكثر والنازحات والفتيات النساء و التي من شأنها مساعدة لليمن المشترك اإلنساني
 .لبلدل الغربية الساحلية والمناطق

 
 اإلنجابية الصحة خدمات خالل من وأسرهن وفتاة امرأة الف( ن)مائتي 200,000 من أكثر إلى الوصول في التمويل هذا سيساعد
 نلذيل أو ن قد نزحوام أو يتأهبون للنزوح الذين ألولئك النظافة مستلزمات على تحتوي التيو الحقائب النسائية  ، للحياة المنقذة
 .األمامية للقتال الخطوط بين السبل بهم تقطعت

 
 اإلنجاب سن يف امرأة 750,000 من أكثر وجود معممثلة صندوق األمم المتحدة للسكان في اليمن: "تقول السيدة آنجالي سين،  

 لحياةا الالتي بين لنساءلهؤالء ا تشكل فرقا نقدمها التي المساعدة أشكال من شكل فإن اي ، نازحاتال من كثيرايضا ال و الحديدة داخل
اثناء  جاهلهات يتم ما غالبا   تيوال والفتيات بالنساء المتعلقة العاجلةو الفورية االحتياجات لتلبية للغاية ضرورية هذه المنحة إن. والموت

 النزاعات و توزيع المساعدات".
 

 مبتقدي الصندوق ث يقومحي. الحديدة في السريعة االستجابة آلية تقود التي اإلنسانية المنظمات بين من للسكان المتحدة األمم صندوق
الحقائب   وزيعشراء و توذلك من خالل  ،العبور ومراكز اإلنسانية الخدمات مراكز خالل من األول االستجابة خط في اتالمساعد

 .على النوع اإلجتماعي القائم والعنف اإلنجابية الصحةب والخاصةالنسائية و العائلية و تقديم خدمات مختلفة 
 
 

 رعش أحد في الطارئة التوليدية الرعاية خدمات إدارة في المنحة هذه ستساهم ، الحديدة في لصندوقاإلستجابة األنسانية ل من وكجزء
قائب حال توزيع سيتم ، ذلك إلى وباإلضافة. الحديدة محافظة في اإلنجابية الصحةب واألدوية الخاصة مستلزماتال وتوفير صحيا   مرفقا  

. الل هذه المنحةخو الممولة من  وصنعاء وإب وعدن الحديدة محافظات في السريعة االستجابة آلية من كجزءتعتبر  التيالنسائية 
 نظافتهن على لحفاظا على النساء يساعد مما ،للنساء و الفتيات المناسبة والمالبس الشخصية النظافة مواد على هذه الحقائب تحتوي

 على لقائما للعنف تعرضهن  من الحد و ،الصحية الخدمات على حصولهن اثناء النزوح وتسهيل الحركة علىومساعدتهن  الشخصية
 .اإلنسانية والمعلومات الخدمات بحهثن عن عند االجتماعي النوع

 
  

****** 

ويحقق فيه  الدة آمنة،و، وكل يهاً فكل حمل فيه مرغوبيكون أجل عالم  تعمل من الرائدة صندوق األمم المتحدة للسكان هو هيئة األمم المتحدة

 كل شاب وشابة إمكاناتهم.

 

 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع: 

 

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

 sikurajapathy@unfpa.orgايميل:  +962 796434401السيدة النكاني سيكوراجاباثي: هاتف :
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