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 ،  96+7712222835، هاتف: un.orgalayaa-al@ بريد الكتروني: المعلومات العامة، االتصال ومسؤول ، زيد العالياالسيد: 

 ، 6 79 962+08278، هاتف: @un.orgdandreagiovannif ,: السيدة: فيديريكا أندرياجيوفاني، رئيس وحدة االتصال
  www.unocha.org ، www.reliefweb.intعلى المواقع: الصحفية أوتشا بيانات مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية توفر ت
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 بيان صادر عن منّسق الشؤون اإلنسانية في اليمن، السيد جيمي ماكغولدريك، 

 نيابة عن األمم المتّحدة 

 ومجتمع المنظمات الدولية غير الحكومية في اليمن
 
 

 م2016 كتوبرأ 8، صنعاء

استهدفت التي جوية الارات بالصدمة وهو غاضب جراء الغمجتمع العمل اإلنساني في اليمن أصيب ال

ين الذين  اليوم، حيث كان يؤمها"الصالة الُكبرى" الخاصة بالمناسبات االجتماعية  آالف المعز 

مسؤولي الصحة في صنعاء إلى لاألولية  الطبية  تشير التقاريرو العزاء. واجب لتقديم يها حضروا إل

 .آخرين 525 شخًصا وإصابة حوالي 140أكثر من مقتل 

يد جيمي ماكغولدريكيدين  عوبشكل صريح هذا الهجوم انية، منس ق الشؤون اإلنس ،الس  الذي  المرو 

 العاجلا الشفاء الصادقة إلى أسر القتلى متمنيً القلبية حدث في صنعاء اليوم. ويرسل تعازيه 

 للمصابين.

 بةالظروف الصعبالرغم من إلى الميدان  عاجلة اليمنية بسرعة  جهات االستجابة األولية ال وصلتقد ل

استجاب ولقد الالمسؤول. الفعل هذا  الذين سقطوا جراء والقتلى ىجرحللمساعدة في التعامل مع ال

أدوات التعامل مع اإلصابات )جراحة الطوارئ( مواد وتوفير فوًرا من خالل  مجتمع العمل اإلنساني

 .بعاملين طبيين في كافة أنحاء صنعاءالمستشفيات وتزويد طبي ة، مستلزمات و الدم أكياس نقلو

فقاً للقانون الدولي اإلنساني بحماية اماتهم وبالتزذك ر منس ق الشؤون اإلنسانية جميع أطراف النزاع ويُ 

 ذه الحادثة.هفي يدعو إلى إجراء تحقيق فوري والمدنيين والبنى التحتية المدنية. كما 

على المجتع الدولي أن يمارس الضغط والتأثير على جميع أطراف النزاع لضمان حماية يتوجب 

 المدنيين.

 فوًرا. هذا العنف ضد  المدنيين في اليمنيتوقف يجب أن 
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