
United Nations 
 

Nations Unies 

 

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ممكتب األم  

 

 

 

 بيان وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية، 

 منّسق اإلغاثة الطارئة، السيد ستيفن أوبراين 

 حول اليمن
 

ت قاعة سماعي خبر مقتل المدنيين بالغارات الجوية التي ضرب لدىأصابني الذهول واالنزعاج الشديد 

 ن الذين حضروا إليها لتقديم واجب العزاء في ذلك الوقت.كان يؤمها آالف المعزي والتي المناسبات في صنعاء اليوم

آخرين بسبب هذا الهجوم  500شخص وإصابة أكثر من  140تشير التقارير األولية  إلى مقتل أكثر من 

زالت المستشفيات القليلة القادرة على العمل تستقبل القتلى والمصابين، ويتوقع أن ترتفع أعدادهم إلى أكثر ال . المشين

 .والجرحىذلك. وإنني أؤكد تعاطفي العميق مع أسر القتلى من 

الخطر غير  ،أخرى مرةً  ،يبرزهو بشر. والا بحياة يعكس هذا الهجوم المفزع والشنيع استهتاراً مطلقً 

القانون اإلنساني الدولي إنَّ موقف  . مدنيةالمتكافيء على المدنيين عند استخدام األسلحة المتفّجرة في المناطق ال

 .ينتميّز بين األهداف العسكرية والمدني المدنيين وأن  على حماية األطراف المتحاربة  تعمل جب أن  توا: "يح جدً واض

 ؤولية على أفعالهم.المسيتحمل مرتكبيها ل واقعةال ومحايد في هذهإجراء تحقيق سريع وشفّاف أطالب بإنني 

التوقّف عن إستعمال األسلحة المتفّجرة أو القيام حماية المدنيين وكافة للعمل على ضمان  أدعو األطرافإنني و

 تأكيد.كل قد طفح الكيل بلبالقصف الجوي في المناطق المأهولة بالسكان المدنيين في اليمن. 

أربعة من  هناك يحتاجوقع هذا الهجوم في ظل أوضاع إنسانية متدهورة للغاية في كافة أنحاء اليمن، حيث 

كنت في لقد   ماّسة وفورية.لتلقي مساعدات مليون نسمة  28البالغ عددهم  أصل كل خمسة أشخاص من اليمنيين

خالية من المرافق الطبية ف: والتي حطمت قلبيهدت بنفسي األوضاع المفجعة اوش ،صنعاء األسبوع الماضي فقط

في أفواه أطفالهم ضرورية لتقديم الخدمات العالجية األساسية؛ األباء واألمهات يكافحون من أجل وضع لقمة الدوية األ

 قدرة علىدون لتصبح النزاع  فزع بسببتضررت مجتمعات بأكملها على نحو ملقد يوم؛ و فيحتى ولو مرة واحدة 

 الوصول إلى الخدمات أو السبل األساسية للعيش.

ينصب على العمل بشكل  قاطعوعلى الرغم من التحديات الهائلة، فإن تركيزنا كمنظمات عمل إنساني بشكل 

. وإنني إذ أحيّي العمل الشجاع الذي تقوم به وبائسة لمساعدة أولئك الذين وجدوا أنفسهم في أوضاع خطيرة محايد

جهات االستجابة األولية العاجلة اليمنية، والعاملون الطبيون، وتفاني كّل العاملين في المجال اإلنساني في اليمن، سواًء 

ألمم المتحدة أو غيرها، والذي ال يدخرون جهداً لإلنقاذ والمساعدة كانت جهات وطنية أو دولية، وسواء كانت تابعة ل

فعلى الرغم من كّل األخطار والعوائق الكبيرة التي   على إعادة بناء الحياة، وحماية المدنيين من المخاطر اليومية.

ّوعة عن مواصلة محاوالتنا المر الفاجعةولن تردعنا هذه  -تقف أمام إيصال المساعدات، إال أنه يتم إيصال الكثير منها 

 نا لهم.للوصول إلى كّل أولئك الذين هم بحاجة إلى العمل بال كلل لجمع األموال وضمان مساعدت

غير أنه ال يمكن للعمل اإلنساني أن يحل محل العمل السياسي. ومن الصعب فهم هجمات مثل ما حدث اليوم 

عنف، والعودة إلى طاولة المفاوضات السياسية لوضع حّد وإنني أحّث جميع األطراف لوقف ال حتى أثناء الحروب. 

 لهذا النزاع المدّمر وبشكل نهائي.

 م2016أكتوبر  8، نيويورك

 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

 orgpitta@un.  ،001 917442 1810أماندا بيت، مكتب األم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في نيويورك، 
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