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 الوضعنظرة على 
 القصف من ليلة وبعد. الثالث على التوالي لليوم عدن في اليمنية والحكومة الجنوبي االنتقالي المجلس بين عدن في القتال استمر

 تزال ال ولكن المتحدة، األمم مكاتب توجد حيث مكسر، خور منطقة في يناير 30 طبيعتها فيتعود إلى  بدأت األوضاع العنيف،

 أفادت حيث وكريتر، سعد دار طقتيمن في عنيفة اشتباكات وهناك أخبار عن وقوع. متقطع بشكل النار تسمع إطالق اصوات

 .سعد دار في الرابعة الرئاسي الحرس قاعدة على استولتالجنوبي  االنتقالي التابعة للمجلس قواتال بأن التقارير

 وقد. بين هؤالء المدنيين الضحايا عدد بعد يتضح لميناير فيما  28 في القتال اندالع منذ نيآخر 185 وُجرح شخصا 36 قُتلو

 .معلقة وخارجها عدن إلى التحركات ظلت حيث ملحوظ بشكل عدن مركز في اإلنسانية العمليات عثرتت

 التداعيات على الحالة اإلنسانية 
 بأنشطة للقيام الشركاء في العمل اإلنساني خطط مؤقتا توقفت وقد. العنف الدائر بسبب اإلنسانية عمليات االستجابة تأخرت •

 .ولحج الضالع محافظتي إلى والزيارات الميدانية التطعيم حمالت ذلك في بما روتينية، إنسانية

محافظات  إلى عدن من نقلها المقرر من كانالتي  األغذية من متري طن 4,000 تأخر توصيلب العالمي األغذية برنامج أفاد •

 ية.الجنوب المناطق في األغذيةمن  متري طن 5,000 إضافة إلى تأخير توزيع في الشمال

 تأخر ذلك، ومع. کامل بشکل تعمل عدن في مايو 22والصدقة و  الجمهوري مستشفيات أنب العالمية الصحة منظمة أفادت •

 .الصحيين للعاملين السريع التحرك الشديد القتال منع حيث تعز، في حكوميين مستشفيين إلى جراحية مستلزمات توفير طلب

 مستشفىعلى  جريح 100 لعالج تكفي الصدمات مستلزمات عالج من مجموعتينزيع بتو اليمني األحمر الهالل قام •

 .الجمهوري مستشفىفي  للجسم كيسا 30 توفيرو ومستشفى الجمهوري، المنصورة

المدنيين  معظمولزم  .عدن ساحل قبالة الدولية المياه في أبولو فوس تزال سفينة  الو. مغلقان عدنوميناء  مطار يزال ال •

 الغذاء مثل األساسية واإلمدادات الطبية والرعاية السالمة عن بحثا بحرية الخروج على قادرين غير ،داخل المدينة منازلهم

 .مغلقة التجارية والمحالت المدارس تزال وال. للشرب الصالحة والمياه والوقود

 في العاملين وصول ضمان وإلى المدنيين حماية إلى األطراف جميع فيه دعا بيانا بالنيابة اإلنسانية الشؤون أصدر منسق •

 .الحوار طريق عن الخالفات وحل فورا القتال إنهاء وإلى عوائق ودون آمن بشكل اإلنسانية واإلمدادات اإلنساني المجال

 شخص من الفئات األكثر مليون 2.56 من أکثر إلی المساعدة تقديم علی الحاضر الوقت في ةنسانيإ منظمة 74 نحو تعمل •

 .المحافظات الجنوبية في ضعفا

 االشتباكات المسلحة في عدن تصاعداليمن: 
 
 

 م2018 يناير 30( | 2تقرير بالمستجدات رقم )

 
 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

 أوتشا

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

khouryg@un.org 
بريد إلكتروني:  – 6082 687 79 962+ اتف: ه |رئيس وحدة االتصال والتقارير : فيديريكا ديأندريا جيوفاني

dandreagiovannif@un.org 
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