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ساء إنني ألشعر بقلٍق شديٍد بعد التقارير التي وصلتني باألمس من عدن حيث قد قتل وجرح عشرات األشخاص غالبيتهم من المدنيين بما فيهم الن

التقارير عن استهداف المدنيين بينما كانوا يحاولون الفرار إلى أماكن أكثر أماًنا، حيث كانوا محاصرين في واألطفال جراء األعمال العدائية.  تحدثت 
 عدن دون ماٍء أو طعاٍم أو خدماٍت صحيٍة طوال أسابيع مضت.

يتمكنوا من االنتقال إلى مناطق ة ومن الواجب أن مسكان عدن عانوا من ظروف معيشٍة غاية في الصعوبة بسبب النزاع خالل األسابيع الستة المنصر 
ة المدنية أكثر أمًنا إليجاد المساعدات الطبية وغيرها.  إَن العنف الموجه ضد المدنيين وموظفي اإلغاثة والهجمات على المستشفيات والبنى التحتي

 األخرى يجب أن يتوقف فوًرا.
آخرين، غالبيتهم من المدنيين،  6000إنسان وجرح زهاء  1400ما يزيد على الـ خالل األسابيع الستة منذ بداية التصعيد في حدة لنزاع في اليمن، قتل

من أماكن النزاع وأن يحترموا  جراء القصف الجوي واإلشتباكات األرضية.  إنني أحُث وبشكل قوي كافة أظراف النزاع أن يوفروا ممرًا آمًنا للمدنيين
 اإلنساني. واجباهم بحماية المدنيين تماشًيا مع القانون الدولي

إنني أكرر إنني أناشد كافة أطراف النزاع أن توفر إمكانية الوصول السريع واآلمن والمنظور إلى كل الناس المعوزين في اليمن.  وكخطوٍة فوريٍة، ف
ة وأن تمكن المؤسسات مطالبتي بهدنٍة إنسانيٍة تحترمها كافة األطراف، للسماح للمدنيين بمغادرة أماكن النزاع والحصول على الخدمات األساسي

 اإلنسانية من تقديم المساعدات المنقذة لألرواح.
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