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إنه لمن دواعي حزني مشاهدة تصاعد وتيرة القتال الذي يشهده اليمن حالًيا
في مأرب. وتعمل اللجنة الدولية للصليب األحمر حالًيا على دعم المستشفيات

والمنشآت الصحية التى تقدم العالج للمصابين من الطرفين، إذ تعمل فرقنا
على توزيع معدات جراحية ومستلزمات رعاية صحية أولية، ولكن االحتياجات ال

تزال هائلة خاصة بين النازحين من ديارهم مؤخًرا.

بيان صحفي 30 أيلول/سبتمبر 2021 اليمن

ندعو كل األطراف المنخرطة في القتال إلى تيسير إيصال المساعدات اإلنسانية
إلى األشخاص األكثر احتياًجا على الفور. كما نحث كل األطراف على ضرورة

اتخاذ كامل التدابير الممكنة لحماية المدنيين وممتلكاتهم، ولحماية البنية
التحتية األساسية في مأرب. 

ونذكر أنه من الضروري حماية المنشآت الصحية وسيارات اإلسعاف والعاملين
بالمجال الصحي. وإذ يضطر الكثير من المدنيين إلى الفرار بحًثا عن مالذات آمنة

فيجب السماح لهم بذلك. 
أما هؤالء الذين يفضلون البقاء أو ال يتمكنون من الفرار فإن القانون الدولي اإلنساني يكفل لهم الحماية. 

انطلقت فرقنا يوم الخميس الماضي في تزويد مستشفى في مأرب بمعدات طبية مخصصة للطوارئ تعرف
بحقائب جرحى الحرب، تكفي لمعالجة خمسين جريجا. كما وفرنا خالل هذا األسبوع معدات مماثلة

لمستشفي بالبيضاء. 

لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ:
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السيدة إيمان الطرابلسي (اللجنة الدولية في بيروت)، itrabelsi@icrc.org، هاتف:
009613138353

السيد Jason Straziuso (اللجنة الدولية في جنيف)،  jstraziuso@icrc.org، هاتف:
0041799493512
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