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UNITED 
 
NATIONS 

 مكتب المنسق المقیم ومنسق الشؤون اإلنسانیة في الیمن
 

 
 

 ضربات تلحق أضرار بمستشفى رئیسي یخدم مئات اآلالف من الیمنیین
 

تشیر التقاریر األولیة إلى أن المستشفى الرئیسي الذي یخدم مئات اآلالف من الیمنیین  - 2019نوفمبر  7صنعاء، 
نوفمبر في المخاء بمحافظة تعز على الساحل الغربي  6قد تعرض ألضرار بالغة جراء الضربات التي وقعت في 

 للیمن.
 

دمیر مخزنھ الكبیر الذي یحوي وھو ما أُجبر المستشفى الذي تدیره أطباء بال حدود على إغالق أبوابھ، وتم ت
 مستلزمات طبیة.

  
وقالت السیدة لیز غراندي، منسق الشؤون اإلنسانیة في الیمن: "المنشآت الطبیة محمیة بموجب القانون اإلنساني 

مئات اآلالف من األشخاص على طول الساحل الغربي ممن یحتاجون لمساعدات طوارئ، منھم وسیحرم الدولي. 
الحصول على المساعدة التي یحتاجونھا  منممن ھم بحاجة لتدخالت جراحیة إلنقاذ األرواح كل شھر،  المئات

 بسبب ھذه الضربات."
 

 وأضافت السیدة غراندي: "ھذا أمر صادم وغیر مقبول نھائیاً."
 

. المستشفى شرقالو شمالال من كم جنوب مدینة الحدیدة وتحیط بھا خطوط تماس 180على بعد  ءتقع مدینة المخا
ھو المرفق الوحید الذي یوفر خدمات الطوارئ الطبیة ورعایة التولید والجراحة لنصف ملیون شخص على طول 

 الساحل الغربي.
 

 24.1في المائة من إجمالي عدد السكان، أي  80تشھد الیمن أسوأ أزمة إنسانیة في العالم. ویحتاج ما یقرب من 
من أشكال المساعدات اإلنسانیة والحمایة. عشرة مالیین شخص ھم على بعد خطوة واحدة ملیون شخص، إلى شكل 

 مالیین شخص یعانون من سوء التغذیة. 7من المجاعة والموت جوعا و
 

 20ملیار دوالر أمریكي لمساعدة أكثر من  4.2تمویال بمبلغ  2019تتطلب خطة االستجابة اإلنسانیة للیمن لعام 
مالیین شخص یعتمدون بالكامل على المساعدات اإلنسانیة لتلبیة احتیاجاتھم  10من فیھم ملیون شخص یمني، ب

 في المائة. 71األساسیة كل شھر. وتم تمویل خطة االستجابة اإلنسانیة للیمن حتى الیوم بنسبة 
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