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Coordination Saves Lives 

 الوضعنظرة على 
يناير بين القوات الموالية للمجلس االنتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية المعترف بها  28اندلعت اشتباكات عنيفة في عدن في 

 .حيث تتواجد مكاتب األمم المتحدة مكسرخور  في مديريةسلحة خفيفة وثقيلة صباح اليوم بأدولياً. وقد سمع إطالق نار 

كريتر، بالقرب من المنطقة التي يقع فيها القصر  ديريةخور مكسر باتجاه م مديريةقتال عن ال ابتعدوفي فترة ما بعد الظهيرة، 

الرئاسي. ومع استمرار االشتباكات، دعا الرئيس هادي ورئيس الوزراء أحمد بن دغر القوات الموالية للحكومة إلى وقف إطالق 

 اطالق صباح اليوم . واستمرعلى الرغم من هذه النداءات ل متقطعبشك اإال أن التوتر والقتال استمر، النار والعودة إلى ثُكناتها

 .نيران المدفعية الثقيلة في المنطقة المحيطة بكريتر

 بانيتقارير عن سيطرة قوات المجلس االنتقالي الجنوبي على بعض الم تفيدال يزال الوضع متوتراً بشكل كبير في عدن حيث 

بما في ذلك القاعدة العسكرية للنقل في خور مكسر. وفي ساحة العروض، تجمع المتظاهرون الموالون للمجلس  الحكومية

استجابة لدعوة وجهها المجلس في األسبوع الماضي ألنصاره للتظاهر والمطالبة بتغيير الحكومة، بما في ذلك  االنتقالي الجنوبي

 .دن حتى إشعار آخرعوميناء تم إغالق مطار وإقالة رئيس الوزراء. 

 التداعيات على الحالة اإلنسانية 
يناير. إال أن هناك تقاريرغير  29جريحاً نتيجة لألعمال القتالية حتى تاريخ  50أربعة قتلى و استقبال ياتمستشفأحد الأكد  •

 .آخرين بجروح 185نحو  إصابةو اخمسة عشر شخص نحومقتل إلى مؤكدة تشير 

تم تعليق الرحالت اإلنسانية إلى عدن بسبب والموظفين في داخل وخارج مدينة عدن.  حركة سبب الوضع األمني في تقييدت •

 عدن بسبب إغالق الميناء.ساحل إغالق المطار. كما ال تزال سفينة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي في المياه الدولية قبالة 

 مركز عدن اإلنساني حتى تحسن الوضع األمني. قبل  منالتي كان مخططا لها والتقييمات زيارات الميدانية تم تعليق ال •

أدى إغالق المطار بشكل مؤقت إلى تعطيل حركة األشخاص الذين يحتاجون للسفر خارج البلد ألسباب إنسانية مثل العالج  •

 الطبي.

 

 

 

 

 االشتباكات المسلحة في عدن تصاعداليمن: 
 
 

 م2018 يناير  29( | 1تقرير بالمستجدات رقم )

 
 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

 أوتشا

 للمزيد من المعلومات الرجاء التواصل مع:
   207 222 712 967+ هاتف: |ون اإلنسانية مدير عام مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤ، جورج خوري

 khouryg@un.orgبريد إلكتروني:  -
بريد إلكتروني:  – 6082 687 79 962+ اتف: ه |رئيس وحدة االتصال والتقارير : جيوفانيفيديريكا ديأندريا 

dandreagiovannif@un.org 
 

https://ochanet.unocha.org/teams/yemen/Communication%20%20Reporting%20Unit/1.%20Statements%20by%20Senior%20Leadership%20on%20Yemen/khouryg@un.org
mailto:dandreagiovannif@un.org

