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الجرحى والقتلى من المدنیین األبریاء في ھجمات على محافظة حجة عشرات  
 

عدداً من المنازل  استھدافالمدنیین إثر  منأشارت التقاریر الصادرة من محافظة حجة عن مقتل أعداد  -2019مارس  11صنعاء، 
. وتم اإلبالغ عن نساء 10طفل و  12 شاملةشخص،  22في مدیریة كشر خالل الیومین الماضیین. وأبلغت مصادر طبیة عن مصرع 

تم نقل العدید من األطفال الجرحى وسنة.  18طفل تتراوح أعمارھم مابین سنة واحدة إلى  14شخص، من بینھم  30إصابة ما یصل إلى 
   یحتاج العدید منھم إلى اإلجالء الطبي للبقاء على قید الحیاة. قد مستشفیات في مدیریة عبس وصنعاء لتلقي العالج وإلى 

 
بصورة ال لبس فیھا. ونعرب عن خالص سقوط القتلى والجرحى ، منسق الشؤون اإلنسانیة في الیمن: "ندین وقالت السیدة لیز غراندي

 " .تعازینا ألسر الضحایا
 

 ".حلھبدون مبرر في صراع یجب ومن الممكن وأضافت السیدة غراندي، "من المشین إستمرار موت المدنیین األبریاء 
 

 وأشارت السیدة غراندي، "یواجھ الیمنیون الجوع والمعاناة بنسب أكبر من أي بلد أخر."
 

اإلبالغ عن إصابة اآلالف جرى جوع وتعتبر حجة إحدى اسوأ المحافظات المتضررة حیث یعاني أكثر من ملیون شخص من ال
 ،ما بین أطراف النزاعرین محاصآالف المدنیین كون أن ینخشى "قالت السیدة غراندي:  بالكولیرا حدیثاً في جمیع أنحاء المحافظة.

 ".األساسیة التي یحتاجونھا للبقاء على قید الحیاةالخدمات  إلى تقرینمف
 

ألشخاص الذین یحتاجون إلى المساعدة في حجة وجمیع أنحاء البلد. ما بوسعنا للوصول إلى اكل السیدة غراندي، "نحن نعمل وأضافت 
 ."میاه الشرب اآلمنة، وقد أرسلنا فرق الطوارئ الطبیة المتنقلة في الحصول علىفي حجة، نحن نوزع إمدادات الطوارئ ونساعد الناس 

 
الوصول والتأشیرات  إلى مشاكل جسیمة. نحتاجنا نواجھ نمساعدة األشخاص ولكفي رغب بشدة لیز غراندي، "نحن نالسیدة وأفادت 

  ".المتخصصة والتصاریح لتنفیذ برامجنا. نطالب جمیع أطراف الصراع مساعدتنا على تأدیة مھامنا المنقذة لألرواحوالمعدات 
 

ملیون  24.1 أي في المائة من إجمالي عدد السكان، 80تواجھ الیمن اسوأ أزمة إنسانیة على مستوى العالم حیث یحتاج ما یقارب 
عشرة مالیین شخص على بعد درجة واحدة فقط من المجاعة والموت ھنالك أشكال المساعدات اإلنسانیة والحمایة. شكالً من شخص، 

 مالیین شخص من سوء التغذیة. 7جوعاً ویعاني 
 

ملیون یمني، بما في ذلك  20ید عن ملیار دوالر أمریكي لمساعدة ما یز 4.2م 2019تتطلب خطة االستجابة اإلنسانیة في الیمن لعام 
 على المساعدات اإلنسانیة لتلبیة احتیاجاتھم األساسیة كل شھر. بالكاملمالیین شخص یعتمدون  10

 مكتب المنسق المقیم لألمم المتحدة 
 ومنسق الشؤون اإلنسانیة في الیمن


