
United Nations 
 

Nations Unies 

 

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ممكتب األم  

 
 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

 ،002200019999900هاتف: ،  khouryg@un.orgالسيد: جورج خوري، مدير عام مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في اليمن، بريد الكتروني: 

 ،  962797050736+، هاتف: un.orgbenlassoued@ بريد الكتروني: مسؤول المعلومات العامة، ، السيد: أحمد بن السود
 ، 6 79 962+08278، هاتف: @un.orgdandreagiovannif ,: السيدة: فيديريكا أندرياجيوفاني، رئيس وحدة االتصال

  www.unocha.org ، www.reliefweb.intواقع: على المالصحفية أوتشا بيانات مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية تتوفر 

 
 

 

 

 

 

 بيان صادر عن منّسق الشؤون اإلنسانية لليمن، 

 اإلنتهاكات المستمرة لحماية المدنيينحول  السيد جيمي ماكغولدريك،
 
 

يشعر منسق الشؤون اإلنسانية في اليمن بقلق عميق إزاء  - م9102 أغسطس 92، صنعاء

لى طول الحدود الجنوبية الناجم عن التصعيد األخير للقتال في اليمن وععلى المدنيين األثر المدمر 

 الغربية للمملكة العربية السعودية.

أكدت التقارير مقتل سبعة أشخاص وإصابة شخص آخر بجروح إثر هجوم على سوق في و 

في  تباقم بمحافظة صعدة في اليمن. وأفادت تقارير إعالمية إلى أن الهجمات من اتجاه اليمن قد تسبب

لمدنيين في المملكة العربية السعودية. وال تزال البنى عدد غير مؤكد من اإلصابات في صفوف ا

 التحتية المدنية تتعرض للضرب وتمت مهاجمة محطات الطاقة في كال الجانبين من الحدود.

في وجه يتسبب استمرار إغالق مطار صنعاء ، باإلضافة إلى القتال وانعدام األمن في اليمن

لى المرضى الذين يسعون للحصول على عالج طبي في تداعيات خطيرة ع الرحالت الجوية التجارية

طارئ في الخارج نظرا لعدم قدرة النظام الصحي الوطني على معالجة جميع الحاالت الطبية، 

خصوصاً األمراض المزمنة أو األمراض التي تهدد األرواح مثل مرض السرطان. وتشير 

ناس ال يمكنهم المغادرة في حين ال إحصاءات أولية من شركة الطيران الوطنية إلى أن اآلالف من ال

يزال العديد من األشخاص اآلخرين ممن تقطعت بهم السبل عالقون خارج اليمن ويواجهون صعوبات 

 مالية وعراقيل إدارية بسبب انتهاء مدة تأشيراتهم.

إعادة الفتح الفوري إلي يدعو منسق الشؤون اإلنسانية في اليمن السلطات المختصة و هنا 

 ستئناف الرحالت الجوية التجارية إلى صنعاء للتخفيف من بعض المعاناة للسكان المدنيين.للمطار وا

العام لألمم  كما يكرر منسق الشؤون اإلنسانية في اليمن بشدة الدعوة التي وجهها األمين

المتحدة لجميع األطراف بالضرورة القصوى لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وااللتزام 

بتعهداتهم وفقاً للقانون الدولي اإلنسان والقانون الدولي لحقوق اإلنسان. كما يوّد منسق الشؤون 

تطبيق لتحقيق األمن والسالمة الذان اإلنسانية التأكيد على أن الحل السياسي هو الخيار الوحيد القابل لل

 يستحقهما الشعب اليمني.

 
 


