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 امرأة حامل معرضة للخطر بسبب الصراع المتصاعد في الحديدة 90,000

 

في يساور صندوق األمم المتحدة للسكان قلق شديد من الوضع المتصاعد  - 2018أغسطس / آب  1صنعاء، 

خالل يلدن من المنتتظر أن اللواتي  سيما شديد ،السن اإلنجاب لخطر في  عرض النساء والفتياتي  مما  لحديدةا

 امرأة. 90,000 بنحوعددهن  يقدرداخل الحديدة و لمقبلةأشهر ا لتسعةا

 

يوجد  ،امرأة وفتاة في سن اإلنجاب 750,000 يوجد يقدر صندوق األمم المتحدة للسكان أن من بين المتضررين

مما يضع حياتهن في خطر بشكل مباشر مضاعفات لحدوث  اتمعرضحامل امرأة  14,000 ما يقرب منبينهن 

من أعلى  ةواحدمن اليمن تعاني . المنقذة للحياةوالعاجلة  صحة األمومة رعايةعلى األدوية و إذا لم يحصلن على

والدة حية في عام  100,000حالة وفاة بين األمهات لكل  385 والتي تقدر بـنسب وفيات األمهات في المنطقة 

 قد تضاعفت. ألمهاتا، من المرجح أن تكون نسبة وفيات واليوم . 2015

 

الضرر الذي لحق بالمرافق إن : "مدير صندوق األمم المتحدة للسكان للمنطقة العربيةقال الدكتور لؤي شبانة، 

توصيل خدمات وإمدادات الصحة  ي عيققد لقتال المستمر ل نتيجة ،مرافق الصحة اإلنجابية خاصة ،الصحية

الصحة المتعلقة بخدمات وال األدويةل يوصتأصبح من الصعب على نحو متزايد لقد " .  وأضاف قائال:اإلنجابية

ؤدي هذا إلي حدوث قد يوحمل. حدوث يرغبن في تجنب  اللواتيالنساء الحوامل أو أولئك التي يحتجنها اإلنجابية 

 ."نفالهأطصحة و نعواقب وخيمة على صحته

 

الوكاالت اإلنسانية التي تقود آلية االستجابة السريعة في الحديدة.  ضمنصندوق األمم المتحدة للسكان هو من إن 

في كل من الحديدة وعدن وإب وصنعاء، الموجودة نقاط تقديم الخدمات من خالل قام بتوسيع نطاق جهوده قد و

  .حياةالتي تقدم خدمات الصحة اإلنجابية واألدوية المنقذة للبما في ذلك زيادة الدعم المقدم للمرافق الصحية 

 في حاالت مساعدةلفي الحديدة لمناطق دعم القابالت وأطباء أمراض النساء في خمس  يتمباإلضافة إلى ذلك، 

ت تقديم الخدمانقاط فرق في األمم المتحدة للسكان  . كما يوجد لدى صندوقالوالدات القيصريةالوالدات الطارئة و

 لتلبية احتياجات الحماية للنساء والفتيات.

 

حماية المدنيين إلى يدعو صندوق األمم المتحدة للسكان جميع أطراف النزاع إلى وقف القتال في الحديدة و

وضمان حصولهم على المساعدة التي يحتاجون إليها للبقاء والسماح بوصول المساعدات اإلنسانية على النحو 

 نون اإلنساني الدولي.المنصوص عليه في القا
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