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 ٌة ودولٌةمهمة مكتب األمم المتحدة لتنسٌق الشؤون اإلنسانٌة فً حشد وتنسٌق العمل اإلنسانً الفعال والقائم على المبادئ بالشراكة مع أطراف وطن تتمثل
 التنسٌق ٌحفظ الحٌاة

 الرسائل الرئٌسٌة

  تسبب تصعٌد األعمال القتالٌة فً محافظة تعز فً تدمٌر البنٌة التحتٌة المدنٌة الحٌوٌة وتشدٌد القٌود على إتاحة الخدمات
 األساسٌة.

  حدث انهٌار كلً تقرٌبا للنظام الصحً فً جمٌع أنحاء المحافظة بسبب أعمال العنف وغٌاب األمن ونقص الوقود الالزم
لتوفٌر الطاقة الضرورٌة لتشغٌل المرافق الصحٌة ومحطات ضخ المٌاه إلى جانب النقص فً األدوٌة والمستلزمات 

 الطبٌة الالزمة لعالج المرضى.

 دنٌون ٌعانون وطأة االستمرار فً النزاع فً ظل استمرار تجاهل أطراف النزاع للقانون اإلنسانً الدولً.ما ٌزال الم 

  األشخاص دون أٌة عوائق للسماح بالمرور والوصول إلى وواضحة تطالب األمم المتحدة وشركاءها بتأمٌن ممرات آمنة
 الذٌن ٌحتاجون لتلقً مساعدات إنسانٌة منقذة لألرواح.

 

األمم المتحدة  . وتطالبلألرواح األرواح وٌمنع الوصول إلى المساعدات المنقذةمن القتال العنٌف الدائر المزٌد ٌسلب 
 بتأمٌن الوصول اآلمن دون عوائق إلى ذوي االحتٌاج

 

فً المحافظة، األمر الذي أسفر أدت الغارات الجوٌة والمواجهات المسلحة والنهب فً أنحاء محافظة تعز إلى تفاقم األوضاع المتردٌة أصالً 
عن زٌادة المعاناة اإلنسانٌة إلى حّد كبٌر. وتعتبر محافظة تعز، ذات الكثافة السكانٌة العالٌة، واحدة من أكثر المحافظات ضعفاً ضمن 

 ن شخص.ملٌو 8.1محافظة، وٌبلغ عدد األشخاص المستهدفٌن فٌها لتلقً مساعدات إنسانٌة  22محافظات الٌمن البالغ عددها 

مدنٌا، من بٌنهم   825امرأة، وأصٌب  22طفال و  92مدنٌا، من بٌنهم  59أغسطس ما ال ٌقل عن  22إلى  81قُتَل فً تعز خالل الفترة من 
امرأة، جّراء تعرضهم لنٌران الغارات الجوٌة والقصف العشوائٌٌن. وتحولت مدٌنة تعز إلى ساحة معركة، وعلق السكان  81طفال و  63

. وأفادت التقارٌر عن أعمال تدمٌر لمنازل خاّصة عقاباً واألمان األمنقادرٌن على العثور على غٌر طوط األمامٌة للقتال وأصبحوا وسط الخ
 المعارضة. بدعم األطراف قٌامهمبالظن بسبب ألصحابها 

فظة بسبب األضرار التً لحقت بالبنٌة التحتٌة الصحٌة نتٌجة النزاع والنقص فً حدث انهٌار كلً تقرٌبا للنظام الصحً فً جمٌع أنحاء المحا
فً  الوقود واألدوٌة ولوازم المستشفٌات. توقفت المستشفٌات العاّمة الستة فً المحافظة عن العمل باستثناء وحدة الطوارئ وقسم أمراض الكلى

أغسطس على االستٌالء على مستشفى  21إلنسانً الدولً، أقدم مسلحٌن فً مستشفى الثورة والمستشفى الجمهوري. وفً انتهاك للقانون ا
كانوا فً وحدة  22مرٌضاً، منهم  12الٌمن الدولً وسٌارات اإلسعاف التابعة له فً تعز. كما أجبر المسلحون جمٌع المرضى البالغ عددهم 

وٌلجأ المصابون جراء القتال فً كافة أنحاء المحافظة للحصول العناٌة المركزة، على الخروج من المستشفى. وال ٌزال المستشفى محتالً. 
حت تعمل فوق طاقاتها بسبب قدراتها المحدودة. وتسببت القفزة الكبٌرة فً على الرعاٌة الطبٌة فً المستشفٌات الخاصة الصغٌرة التً أصب

أعداد اإلصابات المسجلة فً حاالت حمى الضنك فً األسبوعٌن األخٌرٌن من شهر أغسطس فً تفاقم الوضع الصحً العام فً تعز، حٌث 
 حالة فً بداٌة الشهر. 819أغسطس مقارنة بـ  29حالة حتى ٌوم  162بلغ عددها 

خ دث التدهور المأساوي لألوضاع اإلنسانٌة فً جمٌع أنحاء محافظة تعز فً ظل معاناة المدنٌٌن. إذ توقفت شبكة المٌاه التً كانت سابقا تضح
أغسطس بسبب األضرار الجسٌمة التً لحقت بها نتٌجة القتال. كما أنه  81شخص فً مدٌنة تعز عن العمل ٌوم  622,222مٌاهها ألكثر من 

لتر من الوقود شهرٌاً. ولم ٌتم جمع النفاٌات الصلبة خالل األٌام العشرة الماضٌة  222,222ي تزوٌد مضخات المٌاه بنحو من الضرور
بسبب غٌاب األمن وأصبحت هذه النفاٌات متراكمة على جوانب الطرق، األمر الذي تسبب فً تعرٌض سكان المدٌنة لمخاطر أكبر جّراء 

مراض المعدٌة. وٌتسبب القتال المستمر أٌضا فً استحالة إٌصال الوقود والمواد الغذائٌة وغٌرها من المساعدات التهدٌد بزٌادة اإلصابات باأل
شخص للدعم بخدمات المٌاه والنظافة والصرف الصحً، إضافة إلى اعتماد أكثر من  692,222المنقذة لألرواح تقرٌباً. حٌث ٌحتاج نحو 

 92,922جمٌع أنحاء المحافظة. وقد وصلت المساعدات الغذائٌة فً شهر أغسطس فقط إلى  ملٌون شخص على المساعدات الغذائٌة فً
شخص، وهو ما ٌمّثل جزء صغٌر فقط من المحتاجٌن. وأعاق غٌاب األمن أٌضا تنفٌذ حمالت التطعٌم ضد شلل األطفال المقررة فً سبع 

سوء التغذٌة. كما تسببت األوضاع المتردٌة كذلك فً منع توزٌع مدٌرٌات وتسبب فً خفض برامج الفحص والمعالجة لألطفال المصابٌن ب
 من مستلزمات اإلٌواء الطارئ على األسر النازحة. 3,222

تطالب األمم المتحدة وشركاءها بإتاحة ممرات آمنة وواضحة دون أٌة عوائق للسماح بالمرور والوصول إلى المجتمعات التً تعانً من 
  افظة، ولتقدٌم المساعدات المنقذة لألرواح الضرورٌة إلى األشخاص الذٌن ما زالوا ٌعانون فً محافظة تعز.احتٌاجات فً كافة أنحاء المح
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 لمزٌد من المعلومات ٌرجى التواصل مع:

 +9620796876082، هاتف:  schneider1@un.orgر، مكتب تنسٌق الشؤون اإلنسانٌة للٌمن فً عّمان الٌمن، وحدة التقارٌر، إٌمانوٌل شخاٌد

 +19173676288, الهاتف: weatherill@un.orgجٌمس وٌذرٌل، مكتب تنسٌق الشؤون اإلنسانٌة بنٌوٌورك، وحدة التنسٌق واالستجابة، 
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