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 .www.unocha.org or www.reliefweb.intنسانية أوتشا الصحفية على المواقعإلامم المتحدة لتنسيق الشؤون ألاوفر بيانات مكتب تت

   
 

 

بيان صحفي صادر عن منسق الشؤون االنسانية في اليمن، جيمي ماكغولدريكك، حول مقتل نساء و أطفال بغارات 

 جوية في صنعاء
 

من النساء و  أغلبهبسبب الغارات الجوية التي استهدفت مجلس عزاء  الحزن الشديد و ىأشعر باآلس – 2017فبراير  16عاء صن

 ب، محافظة صنعاء مساء يوم أمس. و أكدت مصادر صحية رسمية مقتل ست  رح  رية أفي مدي ينمواطنأحد ال منزلألطفال في ا

و يصارعن من أجل البقاء مما قد يؤدي الى  أمراة أخرى على األقل بعضهن أصابتهن بليغة 15اء و فتاة صغيرة و جرح نس

 . الوفياتعدد إزدياد 

التي يقتل فيها النساء  ء بغارات جوية، كما أنها ليست المرة األولىمجالس العزا ستهدافالمرة األولى التي يتم فيها إ ليست ھذه و

ي تتبعها األطراف . و تأخذ اساليب الحرب التفي التجمعات المدنية كالمستشفيات و المدارس و المنازل الخاصة و األطفال

المأساوية في مديرية أرحب و التي دفع  سفي اليمن كما شهدنا في حادثة يوم أم نبالمدنييقاع األذى المتحاربة منحًى يتسبب في إي

 . ثمناً لها رواحهمالنساء و األطفال أ

خصوصا أن تتسبب مثل ھذه الخسائر المأساوية في األرواح في زيادة تصعيد األعمال القتالية و العنف من  ألشعر بالفزعو إني 

 . رداً على ھذه الحادثة العربية السعوديةمنطقة عسير في المملكة  على بإطالق صاروخ باليستي ورود تقارير تفيد بعد

درة الغذاء ن ت فيتسبب التي معاناة شديدة حيث القيود المفروضة على الواردات،اليمن فيه عيش يفي وقت  ةالحادث هأتي ھذتو

التدھور ن و كما أنعدام األمن الغذائي وسوء التغذية في جميع أنحاء البالد. إ حاالت إلى تفاقم ىدأوارتفاع األسعار مما 

الرحالت الجوية مغلق أمام  مطار صنعاءو ال يزال . توفير الخدماتمنظومة االقتصادي الناجم عن الصراع يؤدي إلى انهيار 

داخل  لألرواحالرعاية الطبية المنقذة  ىإلھذه الخدمة للوصول  يحتاجون التجارية، مما يحد من الخيارات المتاحة ألولئك الذين

 .وخارج البالد

كافة  مجدداً  أدعو و ليس ھناك غير السالم يساعد على انهاء المعاناة في اليمن و عانى الشعب اليمني طويال بما فيه الكفاية.لقد 

 طاولة الحوار.   األطراف للعودة إلى

أطراف النزاع مسؤولة لضمان تكون شن الحرب،  طبق على جميع األطراف عنديني ذجب القانون اإلنساني الدولي، والوبمو

كما في القتال.  ونشاركيال  من المدنيين الذين يضمن سالمة وأمن الرجال والنساء واألطفال بما تخطيط وتنفيذ أي حملة عسكرية

البنى التحتية المدنية،  الضرر والدمار في إلحاق ويجب تجنبحياة السكان. إلستمرار  الضرورية التحتية ىالبنيتوجب حماية 

 المدنيين. استمرار حياة التي تحافظ علىو التحتية األخرى  ىف الصحي والبنلمدارس والمستشفيات ومحطات المياه والصراك

 

اليمن  إن .وخيمة عواقبوتداعيات لقانون اإلنساني الدولي لها اأن انتهاكات  و الداعمين لهم ر جميع أطراف النزاعوأود أن أذك  

األطراف التي تنتهك  جميعتم وضع . وسيمعينة وما ينتج عنها من معاناة ھائلة استخدام تكتيكات منيجري ما  والعالم شهود على

 .ھذه األحكام تحت طائلة المسائلة


