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UNITED 

 

NATIONS 

 

 لشؤون اإلنسانية لليمنق المقيم لألمم المتحدة و منسق امنسالمكتب 
 
 

 

 
 

 مدنياً في الحديدة 30مقتل أكثر من  بأسىتنعى أسرة األمم المتحدة في اليمن 
 

الدريهيمي جنوب مدينة الحديدة ، مما أسفر عن  مديريةأغسطس، أصابت غارة جوية منزالً في  22في  - 2018أغسطس  24 –صنعاء 

 22مدنياً آخرين ، من بينهم  27أغسطس، أدت غارة جوية إلى مقتل  23 ،مقتل أربعة مدنيين وإصابة اثنين آخرين. وفي اليوم التالي

عندما تعرضت  الكوعي وأفادت التقارير بأن النساء واألطفال فروا من القتال في قرية الدريهمي. مديريةطفالً وأربع نساء وسائق ، في 

  .سيارتهم للضرب

و قبل أسبوعين فقط ، قُتل عشرات األطفال األبرياء بالقرب من صعدة و قالت السيدة ليز غراندي، منسق الشؤون اإلنسانية في اليمن: "

 ُجرح العشرات."

هذا. ما يحدث في اليمن ال يمكن تصوره. لقد حان الوقت لكي يستيقظ الجميع على حقيقة نرى واآلن " ئلة:و أضافت السيدة غراندي قا

 ." يةقتالهذه الحرب الرهيبة وتكلفتها اإلنسانية والعمل معاً إلنهاء األعمال ال

، متحدثة نيابة عن جميع وكاالت األمم المتحدة التي تقدم المساعدة والدعم في اليمن: "تقدم أسرة األمم المتحدة وقالت السيدة غراندي

حتى نتمكن جميًعا من  ومحايدمستقل التحقيق في هذه الحوادث بشكل  "يجبوأضافت ".تعازيها العميقة للعائالت التي فقدت أحباءها

 ."معرفة الحقيقة

في المائة من السكان، إلى شكل من  75مليون شخص، أي  22يحتاج أكثر من  حيث في العالم. األكبر نسانيةاإل هي الكارثة اليمنو

يمني وتوفي عدد ال يحصى من المدنيين  28,000 ، تم قتل أو إصابة أكثر من 2015منذ عام وأشكال المساعدة والحماية اإلنسانية. 

دقائق  10طفل واحد على األقل كل  في اليمن يموتوض وسوء الصحة. راملتغذية واألألسباب يمكن الوقاية منها بما في ذلك سوء ا

 .ألسباب مرتبطة بالحرب

لدعم ماليين األشخاص  2018مليار دوالر أمريكي من خالل خطة االستجابة اإلنسانية لعام  2.96تطلب األمم المتحدة والشركاء 

 .في المائة 64مليار دوالر أمريكي ، أي  1.90استالم  المحتاجين في جميع أنحاء البالد. وحتى اآلن ، تم


