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 منّسق األمم المتحدة المقيم ومنّسق الشؤون اإلنسانية لليمن مكتب 

 
 

 هجوم على العيادة المتنقلة للهالل األحمر اإلماراتي في محافظة تعز 

  

قام مسلحون مجهولون بمهاجمة عيادة طبية متنقلة يديرها الهالل األحمر اإلماراتي في منطقة يختل  ،  نوفمبر  17في    -م  2020نوفمبر    20صنعاء،  

عيادة بتقديم خدمات طبية ألهالي قرية المشقر. وقد اخترق الرصاص السيارة ال  بمديرية المخا بمحافظة تعز، وقد جرى ذلك الهجوم أثناء قيام طاقم

 خلها.بينما كان العاملون بدا

 

 مرتكبي الهجوم وتقديمهم بسرعة إلى العدالة".  هوية وقالت السيدة ليز غراندي، منسق الشؤون اإلنسانية في اليمن: "نحث السلطات على تحديد

  

لألرواح لماليين اليمنيين. كما أشارت السيدة غراندي بقولها: "تعمل الهيئات اإلنسانية في اليمن على مدار الساعة كل يوم لتقديم المساعدات المنقذة  

 ونقوم بذلك في واحدة من أصعب البيئات في العالم." 

 

 " "إن مهاجمة البعض منا والذين يقدمون المساعدة للناس للبقاء على قيد الحياة هو انتهاك مرّوع للقانون اإلنساني الدولي.

 

العالم. وال يزال العاملون في المجال اإلنساني يواجهون أعمال االحتجاز والمضايقات، وتعدّ اليمن واحدة من أخطر بيئات العمل غير المواتية في 

ماليين شخص  9ويتم رفض أو سحب تأشيراتهم بشكل تعسفي. وتخضع المنظمات لقيود وعوائق إدارية متعددة ومستمرة. وقد ُحرم ما يصل إلى  

 ممن يحتاجون إلى المساعدات بسبب هؤالء. 

 

حتى  اإلنسانية راندي: "تواجه اليمن خطراً حقيقياً يهدد بحدوث مجاعة واسعة النطاق. ونحن بحاجة إلى مانحين لتمويل العمليةوأضافت السيدة غ

 " نتمكن من إنقاذ أرواح األشخاص الذين سيواجهون الموت جوعاً. 

 

إلى شكل   -مليون شخص  24أي أكثر من  -ائة من السكان في الم 80ال يزال اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج فيه ما يقرب من 

مليار  3.2مليار دوالر أمريكي من أصل  1.58من أشكال المساعدات اإلنسانية والحماية. وحتى منتصف نوفمبر الحالي، لم يكن قد وصل سوى 

  . 2020دوالر أمريكي مطلوبة للعام 

 

*** 

  


