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 مكتب المنسق المقيم لألمم المتحدة ومنسق الشؤون اإلنسانية في اليمن

 

 

 

 القتلى والجرحى في عمران والضالع  عشرات

 

 23شخص في غارتين مختلفتين خالل اليومين الماضيين. كانت األولى في  22تل ق   - م2019سبتمبر  24صنعاء، 

تل فيها سبعة مدنيين منهم نساء ، وق  امسجد  استهدفت إحدى الضربات سبتمبر في السواد بمحافظة عمران عندما 

غارات جوية آخرون عندما ضربت  15صيب شخصا  مدنيا  وأ   15 نا هذاق تل يومكما وأطفال من أسرة واحدة. 

 منزال  في منطقة الفاخر بمحافظة الضالع.

 

وقالت السيدة ليز غراندي، منسق الشؤون اإلنسانية في اليمن: "وإننا إذ نشاطر أهالي الضحايا من قتلى وجرحى 

 في الوقت الذيتعازينا الحارة، فمن المؤسف جدا  حدوث هذه المآسي أثناء انعقاد الجمعية العامة لألمم المتحدة، 

 السالم."سبل األمن و يجتمع فيها قادة العالم لتعزيز

 

آخرون خالل عام  1,600شخص مدني قتلوا وج رح  700أفادت المنظمات الشريكة في مجال الحماية أن أكثر من 

 نتيجة للصراع الدائر. م2019

 

ولكن . الحرب الشنيعةالجميع إيجاد طرق إلنهاء هذه على الوقت الذي يجب فيه  حانوأضافت السيدة غراندي: "

  للغاية." مؤلم  قاٍس وت جبر األسر بدال  من ذلك على دفن أحبتها ومعالجة جرحاها. وهو أمر 

 

في المائة من إجمالي عدد السكان، حوالي  80وتشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. يحتاج فيها ما يقرب من 

نسانية والحماية. وعشرة ماليين شخص أصبحوا على بعد مليون شخص، إلى شكل من أشكال المساعدات اإل 24.1

 وسبعة ماليين شخص يعانون من سوء التغذية. خطوة من المجاعة والموت جوعا  

 

مليون  20مليار دوالر أمريكي لمساعدة أكثر من  4.2للتمويل بمبلغ  2019تحتاج خطة االستجابة اإلنسانية لليمن 

يعتمدون بالكامل على المساعدات اإلنسانية لتلبية احتياجاتهم األساسية ماليين شخص  10شخص يمني، بمن فيهم 

فعالية رفيعة الفي المائة. وتم في  42كل شهر. وتم حتى هذا اليوم تمويل خطة االستجابة اإلنسانية لليمن بنسبة 

ليار دوالر أمريكي م 2.6إعالن تعهدات بمبلغ  2019المستوى التي عقدها األمين العام لألمم المتحدة في فبراير 

استالم أقل من نصف  وقت قريبلألمم المتحدة وشركاؤها في المجال اإلنساني لتلبية االحتياجات الملحة. وتم حتى 

 .هذا المبلغ. وتناشد المنظمات اإلنسانية الجهات المانحة تقديم األموال في أسرع وقت ممكن


