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 مكتب المنسق المقيم لألمم المتحدة ومنسق الشؤون اإلنسانية في اليمن

 

 

 صنعاءفي من المدنيين عشرات مقتل وإصابة ال

 
 

ً مدنياً، منهم خمس طالبات، لقوا حتفهم  11أشارت التقارير األولية إلى أن  -م 2019أبريل  8صنعاء،  شخصا

 .أبريل في مديرية شعوب بمدينة صنعاء 7وجرح العشرات من المدنيين يوم أمس الموافق 

 

"إن التسبب في مثل هذا العدد المروع من القتلى  :اإلنسانية في اليمن وقالت السيدة ليز غراندي، منسق الشؤون

والجرحى عمل عبثي، ونتقدم بأحر تعازينا ألسر الضحايا. ويجب أن تبذل كافة الجهود لفهم الظروف الحقيقية التي 

 أدت إلى وقوع هذه المأساة."

 

التحتية المدنية هي مبادئ أساسية في القانون الدولي  كما أشارت السيدة غراندي بقولها: "حماية السكان وحماية البنية

اإلنساني. ويتم انتهاك هذه المبادئ حتى في الوقت الذي نكافح فيه لمعالجة أسوأ أزمة لألمن الغذائي في العالم وإحدى 

 أسوأ حاالت تفشي الكوليرا في التاريخ الحديث."

 

فًا والذين هم بأمس الحاجة لمساعدتنا يحتاجون أيضاً إلى ثم تحدثت السيدة غراندي بقولها: "األشخاص األشدّ ضع

أكبر قدر ممكن من التعاطف ألنهم أكثر األشخاص الذين يدفعون ثمناً باهضاً لهذا الصراع الرهيب. وهذا خطأ، 

 خطأ، خطأ."

  

المدنيين خالل حادث عنف مسلح كل أسبوع. وقُتل اآلالف من  45عن  2018أبلغت المنظمات اإلنسانية خالل عام 

 طفالً. 950العام الماضي، بما في ذلك أكثر من 

 

 24.1في المائة من إجمالي عدد السكان، أي  80تواجه اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. ويحتاج ما يقرب من 

مليون شخص، إلى نوع من أنواع المساعدات اإلنسانية والحماية. وأصبح عشرة ماليين شخص على بعد خطوة 

 ماليين شخص من سوء التغذية. 7حدة من المجاعة والموت جوعاً، ويعاني وا

 

 20مليار دوالر أمريكي لمساعدة أكثر من  4.2م تمويالً بمقدار 2019تحتاج خطة االستجابة اإلنسانية لليمن لعام 

ياجاتهم األساسية ماليين شخص يعتمدون كلياً على المساعدات اإلنسانية لتلبية احت 10مليون شخص يمني بمن فيهم 

 في المائة. 6كل شهر. وتم حتى اليوم تمويل الخطة بنسبة 
 

 

 


