
 

 
 

 بیان صحفي
 
 

والفتیات األكثر ضعفاً في الیمن  خدمات الحمایة للنسا في إیصالصندوق األمم المتحدة للسكان  السوید تدعم  
 
 

ملیون دوالر لدعم   3.3عن مساھمة مالیة بقیمة    الوكالة السویدیة للتعاون اإلنمائي الدولي أعلنت -2021دیسمبر -صنعاء
 صندوق األمم المتحدة للسكان لتوفیر خدمات الحمایة المنقذة للحیاة للنساء والفتیات األكثر ضعفاً في الیمن.  

 
سبع  النزوح وتفكك شبكات الحمایة على مدى نحو أدى  عد النساء والفتیات ضمن الفئات األكثر ضعفاً في األزمة الیمنیة. وتُ 

ملیون امرأة  6الى مفاقمة ضعف النساء والفتیات بشكل كبیر وتعرضھن للعنف واإلساءة. ھناك تقریباً سنوات من الصراع 
 بحاجة لمساعدة عاجلة في مجال الحمایة. 

 
والفتیات في  بعمان: إن النساء في الشرق األوسط وشمال افریقیا (سیدا) كالةالمدیرة القطریة لو ماریا سیلین، السیدة وقالت

تداعیات وباء كورونا واالنھیار االقتصادي والنزوح المستمر  لقد جعلت دد من االزمات بشكل كبیر،الیمن یواصلن مواجھة ع
رون بأن نستمر في دعم  الحیاة بالغة الصعوبة، وھناك عدد كبیر من النساء والفتیات ضحایا للعنف. وأضافت " نحن فخو

تنطلق منھ فتیات ونساء الیمن نحو   بناء أساسصندوق األمم المتحدة لمعالجة ھذه التحدیات، فنحن بحاجة الى جھود 
 االزدھار." 

 
فتاة وامرأه بخدمات الحمایة المتخصصة للنساء، وسیساعد  60000سوف تدعم ھذه الجولة الحدیثة من التمویل حوالي 

سینخرط ھذا البرنامج مع الشخصیات االجتماعیة لمستھدفات بھذه الخدمات ان یبدأن اعمالھن الخاصة. امرأة من ا 1000
نیین في معالجة قضایا حمایة المرأة في البلد.  والشرطة والمحامیین باإلضافة الى الفاعلین االنسا  

 
السوید لجھودنا في مساعدة النساء والفتیات وقال السید نستور اوموھانجي: "نحن في غایة االمتنان للدعم السخي المقدم من 

ساء والفتیات على خدمات عفاً في الیمن. ھذا التمویل سوف یؤدي الى ان تحصل مزید من األشخاص خاصة الناألكثر ض
 الحمایة ودعم سبل العیش التي ھم بحاجة ماسة الیھا في ھذا التوقیت بالذات."  

 
ملیون   13الحمایة التي ینفذھا صندوق األمم المتحدة في الیمن، وساھمت السوید بـ وتعد السوید أحد أكبر الداعمین لبرامج 

مساعدة بذلك في إیصال المعلومات وخدمات الحمایة الى مئات االالف من النساء والفتیات.  2017دوالر منذ العام   
 

ً  صندوقال الیمن. ویُعتبریقود صندوق األمم المتحدة للسكان تنسیق وتوفیر خدمات الحمایة في جمیع أنحاء  المزود   وھ ایضا
. في البلد الصحة اإلنجابیة المنقذة للحیاة الوحید ألدویة  

 

 : لمزید من المعلومات یمكنكم التواصل مع
 

 
 
 


