UNITED

NATIONS

OFFICE OF THE RESIDENT COORDINATOR
AND HUMANITARIAN COORDINATOR FOR YEMEN
سق الشؤون اإلنسانية في اليمن
سق المقيم لألمم المتحدة ومن ّ
مكتب المن ّ
مقتل وإصابة نساء وأطفال بقصف مدفعي في محافظة الحديدة
صنعاء 30 ،نوفمبر 2020م  -تشير التقارير األولية إلى أن هجوما ً وقع في محافظة الحديدة في  29نوفمبر تسبب في إصابة
 14مدنياً ،جميعهم من النساء واألطفال .وقد قُتل منهم خمسة أطفال وثالث نساء وأصيب ثالثة أطفال وثالث نساء بجروح جراء
القصف المدفعي على منزل في قرية القازة بالدريهمي.
وقال السيد ألطف موساني ،منسق الشؤون اإلنسانية في اليمن بالنيابة" :إن هذا الهجوم على النساء واألطفال غير مقبول
وغير مبرر ،ونتقدم بأحر التعازي ألسر القتلى ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل".
وكانت األعمال القتالية في محافظة الحديدة قد تصاعدت في األشهر األخيرة .وأكدت المصادر في شهر أكتوبر ارتفاعًا في
عدد الضحايا المدنيين .حيث تم تسجيل  74بين قتيل ومصاب في عموم المحافظة.
وقال السيد موساني" :إن أطراف النزاع ملزمة باتخاذ كافة اإلجراءات الممكنة لحماية المدنيين".
وأضاف السيد موساني" :هذا هجوم مروع وخرق واضح للقانون اإلنساني الدولي" .لقد عاش ماليين اليمنيين معاناة ال يمكن
تصورها لما يقرب من ست سنوات نتيجة لهذا الصراع .وتواجه البلد اآلن مرض كورونا (كوفيد )19-بينما ترتفع معدالت انعدام
األمن الغذائي وسوء التغذية الصحية ،وتلوح المجاعة في األفق وال تزال االستجابة اإلنسانية تعاني من نقص كبير في التمويل .وأشار
السيد موساني" :يجب على أطراف النزاع إيجاد طريقة للعمل من أجل السالم المستدام ومنع المزيد من البؤس وإنقاذ األرواح".
ال يزال اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم .إذ يحتاج ما يقرب من  80في المائة من السكان  -أكثر من  24مليون
شخص  -إلى شكل من أشكال المساعدات اإلنسانية والحماية .وبحلول نهاية شهر نوفمبر ،لم يكن قد وصل سوى  1.6مليار دوالر
أمريكي من أصل  3.2مليار دوالر أمريكي مطلوبة للتمويل في عام 2020م.
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