
للسكان المتحدة األمم صندوق خدمات لتعزيز روب   األو  االتحاد من جديد تمويل **ا   

   والفتيات النساء لحياة المنقذة
 
اليمن ف *  

 

* اير 20 صنعاء، يورو مليون 6 قدرها مساهمة األوروب    االتحاد قدم - *2018 فب  ،  

   المساعدة خدمات لتقديم للسكان، المتحدة األمم لصندوق
 
الطوارئ حاالت  ف ،  

   والفتيات للنساء والحماية اإلنجابية حةوالص للحياة المنقذة
 
المساهمة .اليمن ف   

   تساعد ان شأنها من
 
   للسكان المتحدة األمم صندوق برامج نطاق توسيع ف

 
سبع ف   

رة محافظات ة متض  اع، من مباشر إلستجابة األوروب    االتحاد دعم يرتفع بهذا و الب     

   اإلنسانية لألزمة الصندوق
 
2018 يوليو منذ وروي ماليي    8 إىل اليمن ف .  

 

وإدارة اإلنسانية للمساعدات األوروب    المفوض ، ستيليانيدس كريستوس وقال   

   اكب   بشكل للخطر معرضات والفتيات النساء " :األزمات
الحروب اندالع ظل ف    

م" مضيفا ."األساسية الخدمات وانهيار المساعدة بتقديم األوروب    االتحاد يلب     

را اكب   هم للذين إلغاثةوا للحياة المنقذة اإلنسانية بمساهمتنا و واحتياجا، تض    

مثل ماسة خدمات إستمراية ضمان عىل سنعمل للسكان المتحدة األمم لصندوق هذه   

   العنف لضحايا المقدمة الخدمات و اإلنجابية الصحة
الضاع ف  . "  

 

   التوسع من للسكان المتحدة األمم صندوق المساهمة ستمكن و
االستجابة ةآلي ف    

   الرسيعة
   الصندوق يقودها الت 

اء عىل ستساعد حيث الراهن، الوقت ف  وتوزي    ع شر   

للنساء المناسبة والمالبس الشخصية النظافة مستلزمات تشمل نسائية حقائب 30,000   

   ستساعد كما .النازحات الفتيات و
من المقدمة غذائية المواد مساعدات توصيل ف    

   األساسية النظافة لوازم و ، العالم   األغذية برنامج
اىل اليونيسف، تقدمها الت    

حوا قد شخص 450,000 من أكب      يب  
المقبلة األشهر ف  .  

 

اإلنجابية الصحة خدمات من من المستفديي    إجماىل   وصل ، الماضية 2018 سنة وخالل   

   والحماية
   المتحدة األم صندوق يقدمها الت 

امرأة مليون من أكب   ىلإ اليمن ف    

ما إىل الوصول من الصندوق سيتمكن ، الجديد األوروب    االتحاد وبتمويل .وفتاة   

المنقذة الطارئة التوليدية الرعاية خدمات خالل من وفتاة امرأة 700.000 ب  يقدر   

   بما ، الطوارئ وإمدادات للحياة
  32 دعم ذلك ف 

 
  مرفقا

 
   .صحيا

من ثلث ظل وف    

   فقط الصحية المرافق
   اإلنجابية الصحة خدمات تقدم الت 

البالد أنحاء جميع ف  ،  

   المساهمة هذه ستساعد
الحوامل النساء بي    الوفاة خطر من كبب   حد إىل تقليل ف    



  
ايضا أطفالهن بي    الوفاة وتقليل الوالدة، أثناء لمضاعفات يتعرضن اللواب  .  

 

األمم لصندوق التنفيذية لمديرةا كانيم، ناتاليا الدكتورة قالت جهتها، من   

   األزمة تزال ال" للسكان المتحدة
 
من الكثب   فهناك .مدمرة خسائر تحمل اليمن ف   

و الحماية خدمات يطلي    والفتيات النساء من والمزيد .نازحات والفتيات النساء   

نحن" وأضافت .الطارئة التوليد رعاية إىل بحاجة الحوامل النساء من المزيد   

   ، السخية المساهمة هذه عىل األوروب    لالتحاد للغاية نممتنو 
لنا ستتيح والت    

المنقذة التدخالت لهذه المحتاجات والفتيات النساء من اآلالف مئات مساعدة   

  ."للحياة

 

******  

 

* اإلنجابية بالصحة المعنية المتحدة األمم هيئة هو للسكان المتحدة األمم صندوق   

  
  فيه حمل كل يكون عالم أجل من تعمل الت 

 
ويحقق آمنة، والدة وكل فيه، مرغوبا   

إمكاناتهم وشابة شاب كل فيه .*  

 

مع التواصل يمكنكم المعلومات من لمزيد :  

 

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

 

   السيدة
   النكاب 

ايميل *796434401 962+*: هاتف :سيكوراجاباب  :  

sikurajapathy@unfpa.org  

 

 

 

 


