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UNITED 
 
NATIONS 

 مكتب المنسق المقیم لألمم المتحدة 
 ومنسق الشؤون اإلنسانیة في الیمن

 
 
 

 مدني 17یقل عن  على سوق الرقو في محافظة صعدة یتسبب بمقتل ما ال في غضون شھرھجوم ثالث 
 

بأن ھجوماً على سوق الرقو في مدیریة منبّھ في صعدة في  األولیةالمیدانیة تشیر التقاریر  -م 2019 دیسمبر 25صنعاء ،
ً مدنی 17إلى مقتل ما ال یقل عن  م أدى2019دیسمبر  24   .آخرین 12 ما ال یقل عن وجرح مواطناً إثیوبیاً، 12، من بینھم ا

 
ً مدنی 28ث على ذات السوق في غضون شھر واحد، حیث قُتل وُجرح وھذا ھو الھجوم الثال  20في الھجوم الذي وقع في  ا

ً مدنی 32نوفمبر، وقُتل وُجرح  نوفمبر، وبذلك یصل العدد اإلجمالي للضحایا في صفوف  27في الھجوم الذي وقع في  ا
ً مدنی 89المدنیین الذین سقطوا في سوق الرقو وتم اإلبالغ عنھم إلى   نوفمبر.  20منذ  ا

 
أسر الضحایا من القتلى الحاّرة إلى  ومواساتنایة في الیمن: "نبعث بتعازینا وقالت السیدة لیز غراندي، منسق الشؤون اإلنسان

 ."والجرحى
 
حول مدى التزام أطراف الصراع باحترام  مثیرة للقلق تساؤالتتثیر الھجمات على سوق الرقو السیدة غراندي: " أضافتو

األعمال عن و ،األطراف المسؤولة عن ھذه الھجمات .نتھاك جسیماالقانون الدولي اإلنساني. كل ھجوم من ھذا النوع ھو 
 ."، یجب مساءلتھاالوحشیة األخرى

 
. ویتم أیضاً تقدیم المساعدة ویدعم شركاء العمل اإلنساني مستشفیي الجمھوري والطلح في صعدة حیث یتم معالجة الجرحى

 .إلى المجتمعات المحلیة المتضررة جراء الھجوم
 

في المائة من إجمالي عدد السكان إلى شكل من أشكال  80یحتاج ما یقرب من ، حیث تشھد الیمن أسوأ أزمة إنسانیة في العالم
مالیین شخص  7ویعاني  ،عشرة مالیین شخص على بعد خطوة واحدة من المجاعةوأصبح المساعدات اإلنسانیة والحمایة. 

 من سوء التغذیة.
 
ملیون  20ار دوالر أمریكي لمساعدة أكثر من ملی 4.2تمویالً بمبلغ  2019تتطلب خطة االستجابة اإلنسانیة للیمن لعام و

ً مالیین شخص یعتمدون  10شخص یمني، بمن فیھم  على المساعدات اإلنسانیة لتلبیة احتیاجاتھم األساسیة كل شھر. وتم  كلیا
 في المائة. 83تمویل خطة االستجابة اإلنسانیة للیمن حتى الیوم بنسبة 
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