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المتضررات  والفتيات النساء لمساعدة مساهمة الكويت السخية يثمن للسكان المتحدة األمم صندوق
 اليمن من الصراع في

 
 

 مليون 9;57 البالغةو الكويت دولة من السخية بالمساهمة للسكان المتحدة األمم صندوق رحب – 9102 أغسطس 92 ، صنعاء
 اإلنجابية الصحة خدمات توفير للصندوق المساهمة هذه وستتيح7 اليمن في النزاع من المتضررات والفتيات النساء لمساعدة دوالر

 .وتعز والحديدة عدن محافظات في المناطك في تأثرا بالصراع األكثر والفتيات النساء حياة إلنماذ العاجلة الحماية وخدمات
 
 يوالت ، الكويت دولة لمساهمة للغاية ممتنون نحن" لائلة  اليمن في للسكان المتحدة األمم صندوق ممثلة ، سين أنجالي صرحتو 

 الصحة خدمات على بالنزاع المتأثرات أو النازحات والفتيات النساء حصول لضمان اإلنسانية مساعداتنا زيادة على ستساعدنا
 ".و الملحة التي تحتاجها النساء اثناء النزوحالخاصة  مستلزماتالباإلضافة الى  إليها يحتجن التي والحماية اإلنجابية

 
 حاجة في شخص مليون 5576 بين من اإلنجاب سن في امرأة ماليين 7 من ربايم ما هنان أن للسكان المتحدة األمم صندوق ويمدر
 الخدمات تعطيل أدى كما7 سنة خالل ينجبنسو حوامل النساء من 8947444 نحو هنان يكون أن المحتمل ومن ،للمساعدة ماسة

المائم  العنف خدمات يطلبن الالتي النساء عدد في زيادة مع المعاملة وسوء عنفلل المرأة تعرض زيادة إلى الحماية وآليات األساسية
 .;645 عام في المائة في :7 بنسبة على النوع اإلجتماعي

 
 خالل من الخدمات هذه وزيادة للحياة المنمذة الخدمات على المحافظة في للسكان المتحدة األمم صندوق الكويت دولة مساهمة ستساعد
 المشورة تمديم تشمل والتي الحماية وخدمات الصحية المرافك في التوليدية  الطوارئ رعايةوالصحة اإلنجابية  تلزماتمستوفير
7 وتعز والحديدة عدن في النزاع من تضررا   األكثر المناطك في المأوى و اآلمنة األماكن إلى واإلحالة واالجتماعي النفسي والدعم

 المتحدة األمم صندوقالممدمة من  والحماية اإلنجابية الصحة خدمات من شخص مليون 679 من أكثر داستفا ، ;645 عام فيو
 7 للسكان

 
 خدماتمن أجل توفير  دوالر مليون 8879إلى   للسكان المتحدة األمم صندوق يحتاج >645 لعام اإلنسانية االستجابة خطةفي و

 64 منها تلمى اآلن حتى7 المستمرة األزمة من المتضررات والفتيات للنساء اإلجتماعي المائم على النوع والعنف اإلنجابية الصحة
 7فمط دوالر مليون

 
 

****** 

اً مرغوبكل حمل يكون أجل عالم  تعمل من المعنية بالصحة و الحقوق اإلنجابية والتي صندوق األمم المتحدة للسكان هو هيئة األمم المتحدة

 ، وكل والدة آمنة، ويحقك فيه كل شاب وشابة إمكاناتهم.فيه
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