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عبرت المفوضیة عن صدمتھا وحزنھا الشدید لما نقلتھ تقاریر یوم أمس عن مقتل وإصابة عدد من النازحین داخلیاً في ھجوم جوي على منطقة
الموزة المحاصرة في محافظة تعز.

وذكرت األنباء أن الحادث وقع بعد ظھر یوم الثالثاء، وما زال التحقق من عدد الضحایا المدنیین جاریاً، في حین تشیر التقاریر األولیة إلى مقتل 20
شخصاً على األقل، من بینھم نساء وأطفال. ویُعتقد أن یكون معظم القتلى ینتمون إلى نفس العائلة. كما أوردت التقاریر وقوع إصابات نُقل عدد منھا

إلى المستشفیات المجاورة لتلقي العالج. 

كما أفادت التقاریر بأن األشخاص الذین قُتلوا في الحادث قد نزحوا إلى الموزة من منطقة المخا المجاورة، التي تقع أیضاً في محافظة تعز وتشھد
أعماالً قتالیة مكثفة.

وكدلیل على الحالة المعقدة والخطیرة بالنسبة للمدنیین واألشخاص الذین یلتمسون األمان في الیمن، فإن عدداً كبیراً من النازحین داخلیاً في الیمن قد
نزحوا داخل محافظاتھم. ویأتي أكثر من نصف ملیون شخص، أي 27% من النازحین داخلیاً في الیمن، من تعز. ومع ذلك، تستضیف المحافظة

أیضاً 15% من النازحین داخلیاً في الیمن، أو حوالي 303,672 شخصاً.

ھنالك ملیونا نازح داخلیاً فروا من أماكن أخرى في الیمن منذ بدایة الصراع، لكنھم ال یزالون معرضین للخطر نظراً ألن الصراع یؤثر على كافة
المحافظات الرئیسیة في الیمن.

ویُظھر ھذا الحادث األخیر مجدداً األخطار الشدیدة التي یواجھھا المدنیون في الیمن، وال سیما أولئك الذین یحاولون الفرار من العنف، كونھم
یتحملون وطأة الصراع.

كما یبیّن الحادث الصعوبات التي تواجھ توفیر الحمایة والمساعدة اإلنسانیة في الیمن. وعلى الرغم من الظروف األمنیة السائدة، فقد وصلت
مساعدات المفوضیة إلى النازحین داخلیاً في منطقة الموزة.

وقد وجھت المفوضیة، بوصفھا الوكالة الرائدة في مجال الحمایة في إطار االستجابة اإلنسانیة المنسقة في الیمن، نداءات متكررة إلى أطراف النزاع
لضمان بذلھم قصارى جھدھم في حمایة المدنیین والتخفیف من معاناتھم.

ھناك حاجة ماسة للتوصل إلى حل سیاسي سلمي للصراع في الیمن إلنھاء المعاناة التي یمر بھا المدنیون.
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