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UNITED 
 

NATIONS 

 مكتب المنسق المقيم لألمم المتحدة  
 ومنسق الشؤون اإلنسانية في اليمن 

 
 

 تم تقديمها لآلالف من األشخاص النازحينفي الحد من الخدمات الصحية التي يهجوم على مستشفيات تسبب 

 مأرب في  
 
 

تشير التقارير األولية إلى تعرض مستشفى الجفرا والمستشفى الميداني السعودي بمديرية  – 2020فبراير  10 صنعاء،

كيلو متر شمال غرب مدينة  75فبراير أثناء االشتباكات. ويخدم المستشفيين الذان يبعدان  7مجزر في مأرب لضربات يوم 

 شخص الكثير منهم هم من النازحين. 15,000مأرب 

 

تعرض المرفقين إلى أضرار بالغة شملت أقسام العناية المركزة والعالج الطبيعي والرقود والصيدلية في مستشفى الجفرا   وقد

الذي يعدّ المستشفى الرئيسي في المنطقة. كما تعرض المشفى السعودي الميداني، وهو عبارة عن عيادة متنقلة، ألضرار 

ونظرا الستمرار األعمال القتالية في المنطقة، فقد تم إغالق المشفيين لسالمة العاملين هيكلية إضافة إلى إصابة أحد المسعفين.  

 والمرضى.

 

ً للقانون اإلنساني الدولي. ومن  تحدثت السيدة ليز غراندي، منسق الشؤون اإلنسانية بقولها:و "هذا خرق غير مقبول كليا

 قاء على قيد الحياة لمثل هذه األضرار الجسيمة."المروع أن تتعرض مرافق يعتمد عليها اآلالف من األشخاص للب

 

 وأضافت السيدة ليز غراندي بقولها: "لقد تعرض القطاع الصحي لضربات شديدة خالل هذه الحرب. ومن أولياتنا الحدّ من

 وقوع المزيد من هذه األضرار والمساعدة في إعادة البناء".

 

 4,673ورة منذ منتصف شهر يناير، مأ أدى إلى تشتت ما يصل إلى  تصاعد القتال في مديريات في مأرب والمحافظات المجا

أسرة في ارجاء محافظات مأرب وصنعاء والجوف. العديد منهم فروا من مناطق المواجهات األمامية وأجبروا على النزوح 

ن في انحاء المنطقة للمرة الثانية واستنفدت مواردهم. وقد سارعت المنظمات اإلنسانية لالستجابة آلالف األشخاص النازحي

خالل األسابيع الماضية. ويشمل ذلك تقديم أطقم المواد الطارئة من غذاء ومواد نظافة وأدوات اإليواء والمواد األخرى 

أسرة، إضافة إلى توفير الخدمات المنقذة لألرواح من مياه وصرف صحي ونظافة وخدمات صحية   1,884الضرورية لنحو  

 وتغذوية وحماية اجتماعية.

 

بالمائة من سكانها من االحتياج لشكل من أشكال المساعدات اإلنسانية  80شهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم إذ يعاني ت

 والحماية. أصبح عشرة ماليين شفا المجاعة وسبعة ماليين شخص يعانون من سوء التغذية.
 

*** 

 


