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 الرسائل الرئيسية

رقعة األعمال القتالية في مدينة تعز باإلضافة إلى المديريات  اتّسعت ،خالل األيام القليلة الماضية •
 األخرى في المحافظة. 

وطرأت تغيرات على مواقع خطوط النزاع ومناطق السيطرة األمر الذي أدى إلى فتح الوصول  •
كانت سابقاً محدودة الوصول لإلغاثة اإلنسانية إلى  المحصورة تعز مدينةإلى بعض األجزاء من 

 كبير  لعّدة أشهر مضت.حّد 
يستمّر القتال العنيف في المدينة، وتعمل مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان بالتحّري  •

في تقارير وردت عن انتهاكات للقانون اإلنساني الدولي وحقوق اإلنسان من قبل جميع األطراف المنخرطة في النزاع. 
 السكانية القضايا المتعلقة بنزوح المدنيين أيضا.كما يراقب فريق العمل المعني بالتحركات 

وتعمل المنظمات اإلنسانية على االستجابة لهذه األوضاع وتقوم بإرسال موظّفين إضافيين إلى المكتب الفرعي لألمم  •
 المتّحدة في محافظة إب المجاورة لتنسيق العمل اإلنساني.

 لمحة عامة عن األوضاع
 175,000قامت القوات التابعة للحوثيين خالل األشهر الثمانية الماضية بإعاقة دخول المساعدات اإلنسانية والسلع التجارية بشّدة إلى حوالي 

داخل ثالث من مديريات مدينة تعز (المظفر والقاهرة وصاله). وقد أمكن إيصال المساعدات خالل تلك  "منطقة محصورة"شخص يعيشون في 
بعد مفاوضات مطّولة للوصول، األمر الذي أّدى إلى نقص حاّد في الوقود وغاز الطبخ واألدوية الضرورية، فيما إلى المنطقة المحصورة الفترة 

 ارتفعت أسعار الكلية للمواد الغذائية التجارية المتوفرة.

 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية "أوتشا"
 تال عنيف في محافظة تعزق اليمن:
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م2016 مارس – اليمن في اإلنساني العمل مجتمع: المصادر  



Document title | 2 
 

 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا)
 www.unocha.org بالتنسيق ننقذ األرواح | 

 
سهلة الوصول حالياً عقب التغيير الذي طرأ في خطوط النزاع ومناطق السيطرة. حيث في "المنطقة المحصورة" أصبحت بعض مناطق 

السابق اصطفّت القوات الحكومية مع قوات التحالف بقيادة السعودية وأطلقت هجومها ضد الحوثيين الذين يقاتلون إلى جانب قوات الرئيس 
صالح بهدف إزاحتهم إلى خارج مدينة تعز. وقد سيطرت هذه القوات عقب اشتباكات حاّدة على عّدة مناطق حسب ما ورد من تقارير في 

مديرية المظفر، تشمل هذه المناطق جامعة تعز والدحي والحصب وبير باشا والزنقل والسجن المركزي. كما سيطرت أيضاً على المطار القديم 
 مدّرع ومنطقة صبر الموادم في مديرية التعزية؛ إضافة إلى منتزهات الصالح وشارع الثالثين في مديرية صاله. 35للواء ومعسكر ا

قوم أطراف النزاع باستخدام أسلحة ثقيلة وجلب إمدادات لقواتها وسط تقارير عن هجمات عشوائية يخطوط النزاع داخل المدينة غير ثابتة. و
بالقصف والضربات الجوية واستخدام صواريخ الكاتيوشا. ويعمل مكتب مفوضية األمم المتحدة على التحقيق في تقارير وردت عن عمليات 

تقارير غير مؤكدة أيضا عن أعمال تشوية وتمثيل بالجثث في الشوارع، وعن تلويث  أخرى لحقوق اإلنسان. كما وردت وانتهاكاتإعدام فورية 
 فجرة. وتشير تقارير إلى هروب السكان من بعض مناطق المدينة.لمتأللغام والقذائف المدفعية غير االمدارس والمباني العاّمة با

والشمالية لمدينة تعز بالقرب من قصر الرئاسة تحديداً. كما أتّسعت اتّسعت رقعة القتال لتصل إلى حدود محافظة إب، وإلى األجزاء الشرقية 
أيضا في مديريات التعزية وجبل حبشي والوازعية والضباب؛ إضافة إلى األجزاء الغربية للمحافظة باتجاه منطقة الوحش وبير باشا والمطار 

 القديم وشوارع الستين والخمسين واألربعين.

 االستجابة اإلنسانية
شخص  84,000شخص في محافظة تعز هذا الشهر، يشمل ذلك  540,000للوصول إلى حوالي  رنامج األغذية العالميبيخطّط  •

 تقريبا في مديريات المظفر والقاهرة وصالة

قادمة من عدن  المنطقة المحصورةطن متري من المستلزمات الطبيّة إلى  15تخطط منظمة الصحة العالمية إلرسال شاحنات تحمل  •
 خالل األسبوع.

مجموعة من أطقم المواد غير الغذائية مخّزنة حاليا في مديرية المظفر.  1,000 مفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئينلدى  •
ل بإمكانهم مجموعة منها في نطاق المديرية إلى المستفيدين الذين شملهم التقييم والذين ما زا 500حيث ستقوم منظمة شريكة بتوزيع 

 مجموعة الباقية من المواد غير الغذائية في مديرية صبر الموادم. 500الوصول إلى نقاط التوزيع. وسيجري توزيع كمية 
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. كما تعمل ثالث المنطقة المحصورةلتر من المياه داخل  276,000توزيعها اليومي للمياه بكمية  منظمة اليونيسيفوتواصل  •
عيادات متنقلة على توفير خدمات صحية، وتغذية عالجية، وصحة إنجابية، وفحوصات، وتحصين. كما أن المنظمة مستمرة في 

 تعليميًا.مركًزا  16طفل في  3,100توفير أنشطة الدعم النفسي أيضا لعدد 

بالتعاون مع مجموعة هايل سعيد أنعم ومنظمات المجتمع المدني المحليّة بعمليات توزيع المواد  جمعية الهالل األحمر اإلماراتيوتقوم  •
والتسجيل من قبل المنظمات غير الحكومية  االستهداف. تم تحديد المنطقة المحصورةأسرة داخل  20,000الغذائية التي تستهدف 

 5في يوم  المنطقة المحصورةجرى التحقق منها من قبل لجنة تتبع مجموعة هايل سعيد. وقد بدأ التوزيع من نقطتين داخل المحليّة و
 أسرة حتى اآلن. 5,000مارس، وتمت تغطية 

فيات تصل إلى مدينة تعز. وقد عاودت أربعة مستش مركز الملك سلمانوتفيد تقارير عن أن شاحنات تحمل إمدادات طبيّة مقدمة من  •
 خاصة عملها حسب تقارير في المناطق التي تقع تحت سيطرة القوات الموالية للحكومة اليمنية بعد أشهر من توقف خدماتها.

داخل مدينة تعز. غير أنه جرى تأجيل صرف التحويالت النقدية بسبب انعدام  أوكسفامجاري نقل المياه بالشاحنات من قبل منظمة  •
 األمن.

سلة غذائية وأطقم مستلزمات من المواد غير الغذائية في الحوبان، كما  680بتوزيع أكثر من  ألحمر اليمنيجمعية الهالل اقامت  •
متطوعاً لدى جمعية الهالل األحمر اليمني داخل تعز، وهي حريصة على تقديم  23شاركت الجمعية أيضا في انتشال الجثث. يعمل 

 المساعدة للمنظمات األخرى كل أمكن ذلك.

إلى المنظمات اإلنسانية لتقديم المساعدة للمدنيين في المنطقة المحاصرة وهو  : وجه محافظ عدن نداءً الحكومة اليمنيةاستجابة  •
 يخطط إلرسال قافلة مساعدات إلى مدينة تعز األسبوع القادم.

اإلنسانية داخل المناطق سهلة خيرية والمنظمات الخليجية الموارد لتلبية االحتياجات ال: من المتوقع أن ترّكز الجمعيات التنسيق •
الوصول حديثا في المنطقة المحاصرة. وستقوم األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بتوفير المساعدات أيضا في مدينة تعز وما 

يها على أشّدها. حولها، بينما ستواصل أيضا المراقبة واالستجابة لالحتياجات في بقيّة أرجاء المحافظة التي ما تزال األعمال القتالية ف
وسيجري العمل على ضمان أن تكون االستجابة من قبل الفريق القُطري اإلنساني مصطفّة ومكّملة للجهود المبذولة من قبل 
 المنظمات الخليجية وإيالء ذلك أولوية خالل األيام القادمة، وذلك باستخدام مكاتب أوتشا الموجودة في المنطقة بشكل خاص.

تقوم وكاالت األمم المتّحدة بإرسال موظّفين إضافيين إلى مكتب األمم المتّحدة الفرعي في إب ألغراض جمع  :القدرات المتزايدة •
 المعلومات والتقييم وبرامج االستجابة والتنسيق.

 لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:
  jensen8@un.org ليمن ، في امكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية مدير ، تروند جنسن

  alspach@un.orgلليمن بمركز عّمان، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية : نائب مدير أندريو جاي ألسباك
 littlem@un.org، ، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بنيويوركموريا لتل: مسؤولة ملف اليمن
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