
العالميتراجعظلفيالیمنفيباھظثمندفعوالفتیاتالنساءتواصل

علىالتمویلفيالكبیرالنقصتأثیربسببوالفتیاتالنساءعلىكارثیةعواقبمنللسكانالمتحدةاألممصندوقیحذر
اإلنسانیةاالستجابةعملیات

23.4ًبنحوالیمنفيالُمدمرالقتالمنسنواتسبعأدت-2022مارس..........نیویورك،المتحدة،األمم منملیونا
منھاراً.صحیاًونظاماًمدمرةتحتیةوبنیةخانقةاقتصادیةأزمةالبالدتعانيإنسانیة،فیمالمساعداتالحاجةالىبحاجةالسكان

حالفيالیمنیینومعاناةمأساةتتعمقأنیمكنكماالیمن،فيالمستمرالصراععلىبضاللھاأوكرانیافيالحربألقتوقد
والغذاءالوقودأسعارفيالمتوقعاالرتفاع

حینماوالفتیاتالنساءعلىُمدمرةتكونالتداعیات"إنللسكانالمتحدةاألمملصندوقالتنفیذیةالمدیرةكانیم،ناتالیاالدكتورةوقالت
الوالدةالحملاثناءحیاتھنالنساءآالفتفقد"وأضافتواإلنجابیة."الصحیةوالرعایةالحمایةخدماتإلىالوصولیستطعنال

األزمةتفلتبأننسمحالانیجبكامل.بشكلتجنبھاویمكنُمبررةغیرأسبابھذهكلللحیاة،المھددوالعنفالمتزایدوالترھیب
للنساءللحیاةالمنقذةللخدماتتمویلھالزیادةوالشركاتالحكوماتللسكانالمتحدةاألممصندوقیدعواألعمال.جدولمنالیمنفي

والفتیات الیمنیات ھذا العام."

عدمبسببصعبةخیاراتاإلنجابیةبالصحةالمعنیةالمتحدةاألمموكالةللسكان،المتحدةاألممصندوقیواجھویواجھ
مواكبةااللتزامات المالیة والسیاسیة الدولیة االحتیاجات المتزایدة.

مرفقا127ًأصلمن63إلغالقللسكانالمتحدةاألممصندوقیضطرسوف،2022مارسنھایةبحلولالتمویلیصللمإذا
المرافقوكذلكالمتبقیةاآلمنةوالمساحاتاإلیواءمراكزثلثإغالقسیتمكمااإلنجابیة،الصحةخدماتلتقدیمحالیاًیدعمھاصحیاً

المتخصصة للناجیات من العنف.

خدماتإلىالوصولإمكانیةالنساءمنملیون1.3منأكثرتفقدوسوفكبیرة،تداعیاتإلىتؤديأنالخیاراتھذهشأنومن
الكثیرامرأة،17000بـالوالدةأوالحملأثناءحیاتھنیفقدنأنیمكناالتيالنساءعددیقدركماللحیاة،المنقذةاإلنجابیةالصحة

النفسيوالدعمالحمایةخدماتإلىالوصولعلىالقدرةامرأةملیوننصفتفقدمنھا.وقدالوقایةیمكنأسبابنتیجةمنھن
فيكورونافیروسوباءوانتشارالقتالفياألخیرالتصعیدنتیجةسواًءویزدادباالرتفاعالعنففیھیستمروقتفيواالجتماعي

البالد.

وقال نستور أوموھانجي، ممثل صندوق األمم المتحدة للسكان بالیمن إن " التصعید في التوتر أدى إلى موجات جدیدة من النازحین
أكثر من نصفھم من النساء واألطفال." وأضاف " الوضع خطیر ونحن ببساطة ال نملك الموارد الكافیة لالستجابة الحتیاجات

ھؤالء."

وألقت األزمة المعقدة في الیمن كلفة كبیرة على النساء والفتیات وأصابت النظام الصحي بالشلل.

نتیجة الوصول المحدود أو انعدام الوصول للخدمات، تموت امرأة كل ساعتین أثناء الوالدة من أسباب یمكن الوقایة منھا-
تماما.

تعاني أكثر من ملیون امرأة حامل ومرضع من سوء التغذیة الحاد، والرقم مرشح للزیادة بسبب شبح المجاعة الذي یلوح-
في البالد.

تفتقر خمسة مالیین امرأة وفتاة یافعة القدرة على الوصول  إلى خدمات الرعایة الصحیة األساسیة واإلنجابیة المنقذة-
للحیاة.

تفتقر ستة مالیین امرأة القدرة على الوصول إلى خدمات الدعم الصحي والنفسي رغم احتیاجھن الُملح وفي ظل غیاب-
كافة خدمات الحمایة.

تتولى النساء إعالة األسرة في واحدة من كل ثالث عائالت نازحة ما یضاعف ضعفھن وتعرضھن للعنف.-



والحمایةاإلنجابیةالصحةخدماتإیصالفيللسكانالمتحدةاألممنجحصندوقالتمویل،فيالكبیرالنقصورغم2021العامخالل
آلیةطریقعنللحیاةمنقذةطارئةمساعداتنازحألف425تلقىكماالیمن،فيوفتاةامرأةملیون2.8الىللحیاةالمنقذة

االستجابة السریعة التي یقودھا صندوق األمم المتحدة للسكان.

األزمةحولللمانحینالمستوىرفیعافتراضیاًمؤتمراًوسویسراالسویدوحكومتاالمتحدةاألممتستضیف،2022مارس16في
اإلنسانیة في الیمن. ومن أجل استمرار وصول صندوق األمم المتحدة للسكان بالیمن الى النساء والفتیات األكثر ضعفاً یحتاج لتمویل

المنشود.التمویلمن%15علىسوىالحصولمنیتمكنلماآلن.وحتى2022العامخاللدوالرملیون100بمقدار

للسكانالمتحدةاألممصندوقمعاإلعالميللتواصل

;zialam@unfpa.orgعالم:زینانیورك، ; +1 929 378 9431

ferro@unfpa.org;41796426808فیرو+مونیكاجنیف:

،;sikurajapathy@unfpa.orgسیكوراجاباثي،النكانيالیمن: +947 73411614

استخدامھایتمصورةفيللصندوقاإلشارةیجببالیمن.للسكاناألممصندوقاستجابةعنصورتتوفر .

للسكانالمتحدةاألممصندوقعن :

صندوق األمم المتحدة للسكان ھو ھیئة األمم المتحدة المعنیة بالصحة الجنسیة واإلنجابیة. تركز مھمة صندوق األمم المتحدة
فیھ، وكل والدة آمنة، ویحقق فیھ كل شاب وشابة ماأجل عالم یكون فیھ كل حمل مرغوباللسكان على العمل من

لدیھم من إمكانات.
ویدعو الصندوق لحصول الجمیع على حقوق الصحة اإلنجابیة كما یدعم الوصول الى نطاق واسع من خدمات

الصحة اإلنجابیة بما في ذلك تنظیم األسرة الطوعي وجودة الرعایة الصحیة والتثقیف الشامل لألم.
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