
UNITED 
 

NATIONS 
OFFICE OF THE RESIDENT COORDINATOR  

AND HUMANITARIAN COORDINATOR FOR YEMEN 

يمنفي المكتب المنّسق المقيم لألمم المتحدة ومنّسق الشؤون اإلنسانية   
 

 

 يمن، جيمي ماكغولدريك،في المنّسق الشؤون اإلنسانية باسم  بيان

الخسائر في صفوف المدنيين ارتفاعحول   

 
الخسائر في صفوف المدنيين  ارتفاعإزاء  شديدنزعاج إما زلت أشعر ب م:2017ديسمبر  28صنعاء، 

  بسبب الهجمات المتصاعدة والعشوائية في جميع أنحاء اليمن.

 

أسفرت  ديسمبر 26ه في تشير تقارير أولية صادرة عن مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان إلى أن

محافظة تعز عن مقتل ما ال يقل عن ب التعزيةمديرية غارات جوية على سوق شعبي مزدحم في منطقة الحيمة في 

ن بجروح بينهم ستة أطفال. وخالل األيام الماضية، تعرضت يآخر 32 إصابةمدنيا من بينهم ثمانية أطفال و 54

لحصار كامل من جانب سلطات  ،ن داخلياينازح أويي صحي مرفقالمناطق السكنية في قرى الحيمة، بما في ذلك 

أكثر  إلى مناطق العديد من األسر هروبوقوع إصابات بين السكان و تسبب فيقصف عشوائي لاألمر الواقع و

 .اأمان  

 

بمحافظة الحديدة عن مقتل  االتحيتديرية ديسمبر أيضا، أسفرت غارة جوية على مزرعة في م 26وفي 

في صفوف  التي سجلت خسائر واإلصاباتال إلى ضافهإهم  الضحايا الجددهؤالء . وشخصا من نفس األسرة 14

في غارات جوية في عدة محافظات ن يآخر 43وأصيب شخصا  41حيث قتل المدنيين خالل األيام العشرة األخيرة، 

 في جميع أنحاء اليمن.

 

 تحالفالكامل بالحياة البشرية التي ال تزال جميع األطراف، بما فيها ال تاراالسته جلي ا هذه الحوادث تظهرو

 قابلة للوصفإلى تدمير البلد والمعاناة غير اللم تأد إال  التي عبثيةفي هذه الحرب ال هالذي تقوده السعودية، تظهر

 لطرفين.ا كال ب بسبب حمالت عسكرية غير مجدية منللعقا تعرضي ، الذياليمني شعبالتي يعيشها ال

 

بموجب القانون  االذي تقوده السعودية، بالتزاماته تحالفوأذكر جميع أطراف النزاع، بما في ذلك ال

ز دائما بين األهداف المدنية يتميبالو ويالت الصراع المدنيين والبنية التحتية المدنية الدولي بتجنيباإلنساني 

 والعسكرية.

 

حمل فيه المدنيون العبئ تالذي   عسكري لهذا الصراع حل  يوجد ال  هأذكر مرة أخرى جميع األطراف بأنو

   ف.وز يومه األلصراع الذي تجاياسي لهذا السيل عن حل ال بد .األكبر
 

 

 
 للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

 sajid@un.orgيد إلكتروني: بر -   222851 712 967+  :هاتف| ية، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةمسؤول كبير للشؤون اإلنسان سجاد محمد سجيد:
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