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Coordination Saves Lives 

 الوضعنظرة على 
أيام من قتال استولى إثره المجلس االنتقالي الجنوبي علی معظم أجزاء المدينة تفيد التقارير بعودة هدوء حذر إلى عدن بعد ثالثة 

 .يةحکومة اليمنلمن القوات الموالية ل

وفتحت بعض المحالت التجارية في المدينة أبوابها من جديد وتمكن المدنيون من الخروج من منازلهم للحصول على اإلمدادات 

 المدينة باستثناء مديرية البريقة. ولم تستأنف بعد العمليات في مطار وميناء عدن.األساسية. وال تزال المدارس مغلقة في 

 التداعيات على الحالة اإلنسانية 
لألمم المتحدة من االلتحاق بمكاتبهم لمدة نصف يوم. وتأمل المنظمات   تمكن الموظفون األساسيون للوكاالت اإلنسانية التابعة •

 االنسانية استئناف العمليات فى االيام القليلة القادمة اذا ظل الوضع هادئا.

 يناير بسبب المخاوف بشأن سالمة موظفيها 30قامت منظمة غير حکومية دولية کانت قد علقت عملياتها في عدن في  •

 ا.بإعادة فتح مکاتبه

األمم المتحدة لشؤون الالجئين عن قلقها من أن البضائع اإلنسانية ال تزال عالقة في ميناء عدن . وفر أكثر  أعربت مفوضية •

شخص إلى عدن والمحافظات المجاورة منذ ديسمبر، وتتوقع المنظمة المزيد من النزوح مع استمرار الناس  40000من 

 الساحل الغربي.في الفرار من األعمال العدائية في 

في المياه الدولية  ة"فوس أبولو" راسي سفينةزال تال تزال الرحالت الجوية والبحرية اإلنسانية إلى ومن عدن معلقة. وال  •

 قبالة ساحل عدن.

ال  تکان ذيمستشفی الجمهوری الاليناير بزيارة وحدة الطوارئ في  30قام فريق من اللجنة الدولية للصليب األحمر في  •

 كتظة ولکنها لم تتلق سوى مصابين جديدين في الصباح.زال مت

 قتيال. 38جريحا و  222يناير إلى  28قامت اللجنة الدولية للصليب األحمر بتحديث عدد ضحايا االقتتال منذ  •

 

 

 

 االشتباكات المسلحة في عدن تصاعداليمن: 
 
 

 م2018 يناير  31( | 3تقرير 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 |االتصال والتقارير رئيس وحدة : فيديريكا ديأندريا جيوفاني

dandreagiovannif@un.org 
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