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اللجنة املنظمة لكرس الحصار



 اليمن.. حصار و دمار .. مستمر
دخلت الحملة العسكرية التي تقودها اململكة العربية السعودية عامها الثالث، ومنذ مارس العام 2015  يعيش اليمن ظروف 

لكافة  تام  انعدام شبه  اليوم يف حالة   يعيشون  أصبحوا  الذين  املدنيني  عىل  تبعاتها سلباً  انعكست  إنسانية مأساوية حقيقية 

مقومات الحياة األساسية كالغذاء واملاء والدواء، حيث قام التحالف بقيادة السعودية بشن هجوم واسع النطاق استخدمت فيه 

مختلف األسلحة ومنها األسلحة املحرمة دوليا، فكان من نتائج هذا االستخدام املفرط  للقوة والغري متناسبة أنه مل يتم التمييز 

بني األعيان املدنية واألهداف العسكرية مام تسبب يف تدمري واسع للبنية التحتية، واألعيان ال غنى عنها لبقاء السكان املدنيني 

عىل قيد الحياة. كآبار املياه ومخازن وناقالت الغذاء واملصانع واملعامل والحقول الزراعية ومزارع املاشية والدواجن. كام أستهدف 

املطارات واملوانئ البحرية املدنية، وكان لهذا االستهداف أثر بالغ يف حياة السكان من املدنيني. وصاحب هذا الهجوم تكريس 

اإلغاثية  واملواد  التجارية  والبضائع  األفراد  وتنقل  بحرية حركة  والتحكم  واالجتامعي  االقتصادي  الخنق  من  واقع غري مسبوق 

واملستلزمات الطبية واملشتقات النفطية من خالل فرض الحصار الجائر براً وجواُ وبحرآ مام أدى إىل انعكاسات وآثار اقتصادية 

سلبية واسعة ساهمت بصورة مبارشة يف الرتاجع املتسارع الذي وصل إىل حد االنهيار شبه الكامل لألوضاع اإلنسانية واالقتصادية 

تأثريا عىل األوضاع  الدولية”. والتي تعد األكرث  املنظامت  املتحدة وغريها من  تقارير منظامت األمم  إليه  واملعيشية كام تشري 

االقتصادية واإلنسانية، واألشد فتكا باإلنسان اليمني، نظرا ملا يرتتب عىل هذا الحصار من نقص يف األدوية واألغذية واملشتقات 

النفطية وغريها من السلع والخدمات املستوردة.

لقد أرتكب التحالف بقيادة السعودية بحرمان الناس من الحصول عىل الغذاء واملاء، وإعاقة حصولهم عىل الخدمات الصحية 

وتدمري مساكنهم انتهاكات واضحة لحقوق اإلنسان يف الغذاء واملياه والرصف الصحي، والسكن، والصحة، وإىل الحرية من املعاملة 

غري اإلنسانية، واستهداف األعيان املحمية مبوجب املعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان التي تحظر تعمد استهداف األعيان املدنية 

والهجامت التي ال متيز بني األهداف العسكرية واملدنية، والهجامت التي تلحق أرضارآ
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باألعيان املدنية بشكل ال يتناسب مع املكاسب العسكرية املتوقعة. هذه الهجامت ارتُكبت بشكل متعمد ومتهور ضد أعيان مدنية 

تُعترب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، وانتهاكات خطرية للقانون اإلنساين الدويل.

إحصائيات الخسائر الناتجة عن الغارات والحصار باألرقام 

الضحايا املدنني :
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قتل ما يقارب 13 ألف مواطن كحصيلة أولية بينهم 2568 طفل وكذلك 1870 امرأة

جرح ما ال يقل عن 20 ألف مواطن بينهم 2354 طفل وكذلك 1960 امرأة

الخسائر املادية الناتجة عن الغارات:

تدمري  400 ألف منزل 

706  مسجد 

313 محطة وقود 757مدرسه ومعهد  5513منشأه تجاريه وصناعية 

535سوق تجاري 270مستشفى حكومي وخاص 

1616منشأه حكوميه

14مطارمدين ما بني دمار كامل و جزيئ

1565حقل زراعي ومشتل

207 مزرعة دواجن وموايش

2517 وسيلة نقل

6 موانئ

281 خزان مياه تابعه ملشاريع املياه

160 محطة ومولد كهرباء

520 طريق وجرس

توقف 5 خطوط مالحيه تجاريه كانت تعمل يف ميناء الحديدة

توقف 14 رشكة طريان كانت تعمل يف مطار صنعاء الدويل



الخسائر يف القطاع الصحي واإلنساين:

وفاة 9000 ألف مريض مل يتمكنوا من السفر 

66000 ألف مريض بحاجة للسفر، معرضني للموت البطئ

51% نسبة العجز يف  خدمات القطاع الصحي 

نفاذ 45 صنف من أدوية الرسطان واإلمراض املستعصية 

نفاذ 60 صنف من األدوية  الرضورية 

5000حالة مرىض بالفشل الكلوي يحتاجون لنصف مليون عملية غسيل كلوي

إغالق 7 مراكز غسيل الكلوي بسبب نفاذ املستلزمات يف ظل الحصار 

ثلثي سكان اليمن مهددون باملجاعة

3 حاالت وفاه يوميا ًمن مرىض الفشل الكلوي بسبب نقص محاليل الغسيل الكلوي

200,000 ألف مريض بالفشل الكلوي مهددون باملوت البطئ

1,200,000 ألف حالة مريض بالسكري مهدده باملوت بسبب نقص دواء األنسولني

4500 طفل مصابون بالثالسيميا ال يجدون الدواء 

%90 تراجع يف املواد األولية ألداخله يف الصناعات التحويلية
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 12 منظمه دوليه وصفت إغالق مطار صنعاء الدويل بأنها جرمية ال تغتفر 

وكنتيجة حتمية للحرب  والتدخل العسكري للتحالف بقيادة السعودية يف اليمن ادى إىل توقف النشاط االقتصادي، كام تواجه البلد 

مجاعة حقيقية محتملة، إضافة إىل التوقف الكامل للعائدات النفطية التي كانت تغطي %70 من ميزانية الدولة، وقد أدى ضعف 

توليد الطاقة الكهربائية والذي تواءم مع شحة الوقود عىل مستوى البلد إىل إغالق العديد من املصانع الكبرية والصغرية مام تسبب 

يف خسارة مئات اآلالف ألعاملهم، وقامت العديد من الرشكات األجنبية واملنظامت الدولية بتعليق أعاملها وسحب موظفيها ورؤوس 

أموالها إىل الخارج.

كام بدأت القوة الرشائية يف اليمن باالنحدار بسبب االرتفاع الشديد يف تكاليف االسترياد يف بلد يعتمد عىل االسترياد بنسبة %90 من 

متطلبات املواطنني الغذائية، كام أشار تقرير للبنك الدويل قبل عمليات التحالف يف مارس 2015، إىل أن أكرث من نصف سكان اليمن 

يعيشون تحت خط الفقر و%45 منهم يعانون من تدهور األمن الغذايئ. ويف الوقت الحايل يعاين اليمن من نقص يف جميع السلع 

األساسية وأكرث من 6 ماليني ميني يقفون عىل حافة املجاعة ، وارتفع عدد السكان الذين يحتاجون إىل املساعدة اإلنسانية إىل 21.1 

مليون نسمة أي أن ما يزيد عن %80 من السكان يحتاجون حالياً إىل املساعدات اإلنسانية ملواجهة احتياجاتهم األساسية من الغذاء 

واملاء، والتعليم، والرعاية الصحية، واملسكن.
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أكرث الصعوبات تواجه املرأة: 
یقدر صندوق األمم املتحدة للسکان  أن أکرث من 2.2 ملیون امرأة وفتاة يف سن اإلنجاب معرضة للخطر عىل الصعيد الصحي وعىل 

صعيد الحامية مع دخول الحرب يف الیمن عامها الثالث.

يقول القائم بأعامل ممثل صندوق األمم املتحدة للسكان الدكتور عزيز جليدي هيلينوف أن هناك أكرث من ثالثة ماليني شخص نزحوا 

بسبب النزاع ، النساء والفتيات يشكلن أكرث من %50 من هؤالء النازحني ، فالنساء والفتيات هن بالعادة من يدفعن الثمن الباهض 

يف أي حرب”.

اعتبارا من مارس 2017،  هناك ما يقرب من  18.8 مليون شخص يحتاج إىل الدعم اإلنساين، و 10.3 مليون شخص يف حاجة ماسة 

للمساعدة اإلنسانية ،  وقد أدى ارتفاع مستويات انعدام األمن الغذايئ إىل إصابة ما يقدر بنحو 1.1 مليون امرأة حامل بسوء التغذية 

، وميكن أن يؤدي انهيار الخدمات الصحية- ما يقرب من ثلث العدد اإلجاميل للمرافق الصحية توفر حاليا خدمات رعاية األمهات 

واملواليد- إىل وفاة ألف من بني 800,000 امرأة حامل يف اليمن مام يزيد من خطر حدوث املضاعفات أثناء الوالدة.

ويف بلد فيه أعىل معدالت وفيات األمهات يف املنطقة العربية و يعاين من نقص الغذاء وسوء التغذية وتدهور الرعاية الصحية يعني 

إن هناك زيادة عدد األطفال الخدج ، ومواليد يعانون من نقص يف الوزن ونزيف حاد بعد الوالدة ، هذا كله يجعل من عملية الوالدة 

أكرث صعوبة و يضع حياة األمهات يف اليمن عىل املحك. 

وقد أدى النزوح وانهيار آليات الحامية إىل زيادة كبرية يف تعرض النساء والفتيات للعنف الذي كان وضعهن يف املجتمع سيئا حتى ما 

قبل النزاع، وتفيد التقارير أن حاالت العنف القائم عىل أساس النوع االجتامعي قد ازدادت بأكرث من 63 % يف العامني املاضيني، حيث 

أبلغ عن أكرث من 000 ,10 ألف حالة من حاالت العنف خالل عام 2016 وحده ، ويعني ذلك إن هناك ازدياد يف حاالت االغتصاب 

والعنف املنزيل والزواج القرسي وزواج األطفال، واإليذاء البدين والنفيس والصدمات النفسية، والعديد من أعامل العنف ضد النساء 

والفتيات مقارنة مبا كان عليه قبل عامني.

هناك ما يقدر ب 14.8 مليون شخص يفتقرون إىل الرعاية الصحية األساسية، مبا يف ذلك الصحة اإلنجابية. أما اإلمدادات الطبية فتعاين 

من نقص مزمن يف إمداداتها، حيث يعمل أقل من نصف جميع املرافق الصحية يف جميع أنحاء البلد.

الحصار براً وبحراً وجواً:
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لقد مثل ميناء الحديده ومطار صنعاء الدويل نافذة األمل ملاليني اليمنيني لكن قيام التحالف بقيادة السعودية وعىل مدى عامني بفرض 

الحصار وتضييق الخناق عىل طول الساحل البحري اليمني قد منع وصول الكثري من السفن املحملة باألغذية واملستلزمات الطبية 

واملواد األغاثية إىل امليناء األمر الذي أدى إىل تراجع نشاط امليناء املالحي بنسبة %80 مام زاد تفاقم الكارثة اإلنسانية خصوصاً مع 

استمرار منع قوات التحالف الرحالت املدنية واإلنسانية والتجارية من الوصول إىل مطار صنعاء الدويل منذ التاسع من أغسطس العام 

املايض 2016م األمر الذي أعاق ويعيق نقل أالف املرىض والجرحى الذين يعانون من حاالت مرضية حرجه تستدعي تلك الحاالت 

رسعة نقلها لتلقي العالج يف الخارج، كام أن العديد من هذه الحاالت لن تتحمل مشقة نقلها براً من محافظات كصنعاء وغريها إىل 

مطار سيئون أو عدن. كام أن مطار صنعاء سيمثل بوابة العودة آلالف اليمنيني العالقني يف الخارج والذين ال يستطيعون العودة عرب 

مطارات أخرى ملا متثله بعض اإلجراءات والتحريض من مخاطر عىل حياتهم إما بسبب انتامءاتهم األرسية أو املناطقية 

وماذا بعد..

وقف الحرب..وقف الحرب .. وقف الحرب

Email: Endyemensiege2017@gmail.com

Facebook: Endyemensiege

Twitter: @EndSiege

                 


