
          

 

  

 في الثورة مستشفى في الطارئة التوليدية الرعاية خدماتمن  يوسع للسكان المتحدة األمم صندوق

 المدينة في العنيف القتال في ظل الحديدة

الصحة   و مستلزمات معدات بتسلٌم للسكان المتحدة األمم صندوق لام - 8102 الثاني تشرين/  نوفمبر 82 ، صنعاء

و  الثورة مستشفى فً مومةالأ جناحو توسٌع   افتتاح من خالله سٌتم دعمو الذي  الحدٌدة مدٌنة إلى للحٌاة منمذةاإلنجابٌة ال

 .الحدٌدة فً الوحٌد اإلحالة مستشفى الذي ٌعد

 لرعاٌة ارئٌسٌ امركز المستشفىٌعتبر هذا  حٌثاألخٌرة  األسابٌع فً الدائر بالمتال مباشر بشكل الثورة مستشفى تأثر لدو

. و من لٌصرٌة عملٌة 055 تشمل اكثر من الشهر فً والدة 055 لىإالوالدات عدد تصل فٌه حٌث  والموالٌد األمهات

 تبلغ للوالدة وحدة نشا إل للمستشفى الدعم الصندوق ضمان إستمرار تمدٌم خدمات صحة األمومة فً المستشفى، لدماجل 

 وغٌرها للرضع حدٌثً الوالدة وحاضنات ، كامال تجهٌزا مجهزة عملٌات غرفةالوحدة   شمل. تمربع متر 055 امساحته

 05 من أكثر بدعم للسكان المتحدة األمم صندوق ٌموم ، ذلن إلى وباإلضافة. للحٌاة المنمذة األساسٌة واألدوٌة المعدات من

 هذه استمرارٌة لضمان التشغٌلً والدعم الحوافز توفٌر خالل من بالمستشفى و حدٌثً الوالدة األمومة لسمً فً موظفا

 .الخدمات

 للنسا  النجاة حبل ٌعتبر الثورة مستشفىعلمت لائلة "الٌمن  فً للسكان المتحدة األمم صندوق ةممثل ، سٌن نجالًآ السٌدة 

 جهدنا لصارى بذل سنواصل. بها المحٌطة والمحافظات الحدٌدة فً والوالدة الحمل أثنا  مضاعفات ٌواجهن لد الالتً

 بدون مؤثرا   ٌكون لن دعمنا لكن بشكل كبٌر، إلٌها ٌحتجن الالئً والفتٌات لألمهات الصحٌة الخدمات توفٌر لضمان

 ." اآلخرٌنحٌاة   إلنماذ بحٌاتهم ٌخاطرون الذٌن الصحٌون العاملون ٌبذلها التً البطولٌة الجهود

 أنحا  جمٌع فً ةصحٌ و منشأة مرفك 010 و وحدها الحدٌدة فً صحٌة منشأة 00 للسكان المتحدة األمم صندوق ٌدعم

 .والفتٌات للنسا  األساسٌة اإلنجابٌة الصحة خدمات توفٌرو التً من شأنها  الٌمن

 واإلمارات السعودٌة العربٌة والمملكة اإلنسانٌة للمساعدات األوروبً االتحاد من بمساهمات مدعومة التدخالت هذه

 .للٌمن المشترن اإلنسانً والصندوق المتحدة العربٌة

 أجل من دوالر ملٌون 0040 إلى للسكان المتحدة األمم صندوق ٌحتاج م0512 لعام للٌمن اإلنسانٌة االستجابة خطة وفً

 اآلن وحتى ،ةالمستمر األزمة من المتضررات والفتٌات النسا  حماٌةو خدمات متعلمة ب اإلنجابٌة الصحة خدمات توفٌر

فً حالة لم  0512إنمطاعا إعتبارا من ٌناٌر  تواجه هذه الخدمات الحٌوٌةسو  ،فمط دوالر ملٌون 07 منها الصندوق تلمى

 ٌتوفر المزٌد من الدعم. 

   ****** 

، وكل اً فيهمرغوبكل حمل فيه يكون أجل عالم  المعنية بالصحة اإلنجابية التي تعمل من صندوق األمم المتحدة للسكان هو هيئة األمم المتحدة

 والدة آمنة، ويحقك فيه كل شاب وشابة إمكاناتهم.
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