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The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and 

coordinate effective and principled humanitarian action in partnership with national and international actors 

 

 حول الوضع في اليمن تصريح
 جوهانس فان دير كالومنسق الشؤون اإلنسانية صادر عن 

 
 

، قتل أكثر من 7169/آذار منذ منتصف مارسفعمى المدنيين. ا  مروعا  سمبي ا  في اليمن تأثير  النزاع ( يؤثر7169 /آيارمايو 5)عمان، 
حتى في  المتفاقم النزاعفي  ووجد المدنيون أنفسهم محاصرين، نصفهم تقريبا من المدنيين. آخرين 9111 جرح زهاءشخصا و  6011

 مممكة العربية السعودية.المناطق الواقعة ما وراء الحدود في البمدات الحدودية لم
 

من محرومين اآلن أنفسهم ليمنيين العديد من ا ا . ويجدمدمر ى البنية التحتية المدنية في مختمف أنحاء اليمن عم النزاعولقد كان تأثير 
محتدما في مختمف  النزاع. وال يزال الحصول عمى الخدمات األساسية، بما في ذلك العالج الطبي والغذاء والماء وغيرها من الضروريات

 - الحالي ألسبوعا في وقت سابق من -وكنت ء واألطفال في مختمف المجتمعات اليمنية لمخطر. الرجال والنسا أنحاء البالد، مما يعرض
  محنة المدنيين في عدن. حول ا  آخربيانأصدرت  قد
 

واضطر اآلالف إلى الفرار  قتل العشرات من المدنيين إزاء تأثير الضربات الجوية أمس عمى محافظة صعدة، حيث بالغ   إنني أشعر بقمق  
في  محاصرين بالفعلالمدنيين  .  إن أعداد كبيرة منعسكريا   فظة بأكممها هدفا  محااعتبار التحالف  ت قواتمن منازلهم بعد أن أعمن

عدد ال يحصى محافظة بأكممها استهداف  قد عرضصعدة كما أنهم غير قادرين عمى الوصول إلى وسائل النقل بسبب نقص الوقود. و 
صريحة لمواد لمقانون اإلنساني لقصف العشوائي لممناطق المأهولة بالسكان، مع أو بدون سابق إنذار، مخالفة ويعد امن المدنيين لمخطر. 

 الدولي.
 

ضرورة أن تمتزم و  بالمدنيينذى أن تسعى جاهدة لتجنب إلحاق األالدولي إلى  اإلنساني بموجب القانون إنني أدعو جميع أطراف النزاع
لكل من  لتزامات ممزمةهذه االوتعد . نسبة والتناسب والحيطة والحذرهداف العسكرية والمدنيين والبين األ متمييزالمبادئ األساسية لب

وال يعفى مباشرة في األعمال العدائية، بما في ذلك قوات التحالف والقوات المسمحة اليمنية والجماعات المسمحة من غير الدول.  يشارك
 دولي لحماية المدنيين من األذى.القانون اإلنساني البالتزاماتها األطراف من داهمة هجمات  عن إصدار تحذيرات

 

ذ أدعو كافة أطراف النزاع إلى االلتزام بواجبهم تجاه و  في العسكرية األفراد واألصول  إلى تجنب نشر هم؛ مثمما أدعو حماية المدنيينا 
تجنب استخدام  عمى جميع األطرافيتحتم بصفة خاصة، و المدنيين لمخطر.  حياة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وبالتالي تعريض

 هم.هولة بالسكان كمناطق لشن هجماتالمناطق المأ
 

جهودنا لوقف القتال من ونقص السمع األساسية، ويجب عمينا جميعا أن نضاعف  النزاعأنحاء اليمن من  ت المجتمعات في مختمفتأثر 
نقاذ األرواح.  وا 
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