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 مكتب منّسق األمم المتحدة المقيم ومنّسق الشؤون اإلنسانية لليمن 

 
 

 تصعيد األعمال القتالية في محافظة الحديدة يتسبب في تعّرض آالف المدنيين للخطر 

  

يتزايد القلق على المدنيين في المناطق الجنوبية من محافظة الحديدة بعد تصاعد االشتباكات منذ منتصف   -م 2021يناير  28صنعاء، 

يناير، بما في ذلك القصف على المناطق السكنية، مما يعرض آالف المدنيين للخطر. وتشير التقارير األولية إلى وقوع ضحايا مدنيين 

 شخص.  700أي ما ال يقل عن  -زل ومزارع في حيس والدريهمي، ونزوح أكثر من مائة أسرة بالفعل، وتضرر منا

  

للقانون   ا  وقال السيد أووك لوتسما، منسق الشؤون اإلنسانية في اليمن باإلنابة، "تُعدّ الهجمات العشوائية على المناطق السكنية انتهاك

ألطراف أن تتذكر أنه من واجبها اتخاذ جميع التدابير الالزمة لحماية المدنيين اإلنساني الدولي ويجب أن تتوقف على الفور. يجب على ا

 في جميع األوقات والسماح للعاملين في المجال اإلنساني باالستجابة للجرحى والنازحين". 

 

تضررت عشرات المنازل يناير، و  20وتم اإلبالغ عن ما يصل إلى ثمانية من الضحايا المدنيين في جميع أنحاء الحديدة في أسبوع منذ  

النساء واألطفال.   المعلومات األولية إلى نزوح نحو  كما  والمزارع. وكان معظم الضحايا من  أسرة في الدريهمي خالل   120تشير 

 مستمرا .  األرقام الميدانيةاألسبوع الماضي، وما يزال التحقق من 

 

ا الميدانية إلى استمرار االشتباكات والقصف في  التقارير  لمناطق الجنوبية من الحديدة خالل األيام األخيرة، بما في ذلك في وتشير 

 ، مع القليل فقط من االهتمام بسالمة المدنيين أو سبل عيشهم، أو دون أي اعتباٍر لذلك.الدريهمي والتحيتا

 

اء فوري لألعمال القتالية هناك ضرورة عاجلة إلى إنهووأضاف السيد لوتسما: "ال يزال الصراع يتسبب في البؤس لماليين األرواح. 

للسماح للعاملين في المجال اإلنساني بإجراء تقييمات لالحتياجات وتوفير الدعم الطبي الضروري للمدنيين الجرحى والدعم المادي 

بالتعامل م الخاصة  بالفعل في خطتها  الدولية  الطبية  المنظمات  الذين نزحوا وفقدوا مصادر أرزاقهم". وقد شرعت إحدى  ع ألولئك 

النزاع المتضررة من  المناطق  في مستشفى يخدم  الجماعية  المحلية   ،اإلصابات  المستشفيات  بدعم  أخرى  إنسانية  تقوم منظمة  بينما 

 لعالج الجرحى.  يةدوات الجراحاألبالمواد الطبية، بما في ذلك 

  

 153م، تم اإلبالغ عن  2020األخيرة من عام  يمثل عدد الضحايا المدنيين في محافظة الحديدة مصدر قلق مستمر. ففي األشهر الثالثة  

في الحديدة، وهو أعلى رقم يتم تسجيله في أي محافظة على مستوى البلد، مع استمرار االشتباكات بالقرب من   من المدنيينضحية  

 المناطق السكنية. 

 

إلى   -مليون شخص    24أكثر من    -ن  في المائة من السكا  80ال يزال اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج ما يقرب من  

مليار دوالر أمريكي مطلوبة لتمويل   3.38في المائة من أصل    56شكل من أشكال المساعدات اإلنسانية والحماية. ولم يصل سوى  

 م.2020العمليات اإلنسانية للعلم 
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