
 

 

     

 
 

 
 

خدمات الصحة  لدعم لصندوق األمم المتحدة للسكان االتحاد األوروبي من مساهمة
 اإلنجابية والحماية للنساء والفتيات في اليمن

 
ملٌونً ٌورو منحة مالٌة لدرها لدم االتحاد األوروبً لصندوق األمم المتحدة للسكان  – ٨١٠٢ رسبتمب 91، ءصنعا

 .النساء والفتٌات فً الٌمن حٌاة الحماٌة العاجلة إلنماذوتوفٌر خدمات الصحة اإلنجابٌة لهدف 
 

 004.444منهن حوالً  الٌمنبمالٌٌن امرأة فً سن اإلنجاب  3رب اٌم هنان ماوٌمدر صندوق األمم المتحدة للسكان أن 
سبع  فًالصندوق مشارٌع األوروبً االتحاد  منحةمساعدة إنسانٌة. وستدعم  وٌحتجن الىمن المحتمل ان ٌحملن 

 مباشرة بالنزاع المتصاعد. متأثرةمحافظات 
 

 امرأة 304,444من إلى أكثر  خدماته صندوق األمم المتحدة للسكانلدم  م8402 أغسطس - ٌناٌرمن الفترة وخالل 
الى زٌادة عدد  لصندوقامكن تسٌ ه المساهمة الجدٌدةبهذو .خدمات الصحة اإلنجابٌة والحماٌة الالتً أستفدن منووفتاة 

 مستلزماتالوالرعاٌة التولٌدٌة الطارئة المنمذة للحٌاة  بخدماتامرأة وفتاة  200.000من  الوصول إلى أكثرالمستفٌدات و
  الطارئة.للحاالت  الصحٌة

 
وتمدٌم  العنفوستزٌد مساهمة االتحاد األوروبً أٌضا من لدرة الصندوق على تمدٌم الخدمات للناجٌن من مختلف أشكال 

الذٌن شردهم  حتاجهاٌخاصة  مستلزماتالتً تحتوي على و العائلٌةمائب النسائٌة والحتوزٌع خالل  منالدعم الفوري 
 .للنزاع مطعت بهم السبل بٌن الخطوط األمامٌةانالصراع أو 

 

المفوض األوروبً للمساعدات اإلنسانٌة وإدارة األزمات: "بسبب النزاع وانهٌار الخدمات  خرٌستوس ستٌلٌانٌدسولال 
إن توفٌر الرعاٌة و الصحٌة تعانً النساء والفتٌات الٌمنٌات من أعلى معدالت وفٌات األمهات فً الشرق األوسط". "

هو أحد أهم أولوٌات االتحاد األوروبً فً  ،لهاالتولٌدٌة الطارئة المنمذة لألرواح ومنع المضاعفات لبل وبعد الوالدة وخال
سٌساعد دعم االتحاد األوروبً أًٌضا على تلبٌة االحتٌاجات العاجلة من الحماٌة والرعاٌة الصحٌة للناجٌن من والٌمن 
 ." المتعلك بالصراعالعنف 

 

ولالت الدكتورة ناتالٌا كانم المدٌرة التنفٌذٌة لصندوق األمم المتحدة للسكان: "تأتً مساهمة االتحاد األوروبً فً ولت 
 سٌسمح هذاوفً خدمات الصحة اإلنجابٌة والحماٌة فً جمٌع أنحاء البالد". " نمص شدٌدحرج حٌث ٌعالج الصندوق 

عشرات اآلالف من النساء والفتٌات الالتً ٌحتجن إلى هذه  للوصول إلىمشارٌعه للصندوق بتوسٌع نطاق  الدعم
 ".التدخالت المنمذة للحٌاة

 
ملٌون دوالر من أجل  00.0 للسكان إلىٌحتاج صندوق األمم المتحدة م 8402لعام  للٌمن وفً خطة االستجابة اإلنسانٌة

 88حتى اآلن تلمى منها ووالفتٌات المتضررات من األزمة المستمرة  وحماٌة النساءتوفٌر خدمات الصحة اإلنجابٌة 
 ملٌون دوالر فمط.

 

****** 

اً كل حمل مرغوبيكون أجل عالم  المعنية بالصحة اإلنجابية والتي تعمل من صندوق األمم المتحدة للسكان هو هيئة األمم المتحدة

 م.، وكل والدة آمنة، ويحقك فيه كل شاب وشابة إمكاناتهفيه

 

 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع: 

  .fotih@unfpa.org-al+ اٌمٌل: 176 692222297السٌدة فهمٌة الفتٌح: هاتف: 

 sikurajapathy@unfpa.orgاٌمٌل:  796434401 962+السٌدة النكانً سٌكوراجاباثً: هاتف :
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