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 مطالبة الحزب الجمهوري االتحادي اليمني برفع الحصار عن تعزبيان 

 

الحصار الذي تفرضه المليشيا الحوثية اإلرهابية على مدينة تعز استمراروبشدة  الحزب الجمهوري االتحادي اليمنييستنكر  

اإلنساني في المعيشي و ظروف الحرب مع تفاقم الوضعأقسى  أربعة مليون مواطن أكثر منوات، يواجه فيها سن سبعألكثر من 

  .ثانوية قضيةة الرئيسي الطرق وفتح الحصار رفعيعتبر  الإنساني متعمد، وتعاطي تقاعس أمميظل 

 

% من مواطنيها 75تواجهها المدينة األكثر كثافة سكانية، حيث يعيش  ة إنسانيةأسوء كارث لقد تسبب حصار مدينة تعز حدوث

أسعار المواد الغذائية  عارتفا وبحسب بيانات ملف التنميط الحضري: يصل إغالق المنافذ الرئيسية للمدينةأوضاع مأساوية بسبب 

بالمليارات بسبب إنزالق شاحنات تقدر لية ماباألرواح وأخرى خسائر  تكبد ابناء تعز% بسبب تكاليف النقل فقط، و32أكثر من إلى 

مستشفى تماماً  15ت التجارية وسرح عامليها، كما توقفأغلقت الكثير من المنشآت اإلقتصادية ولقد النقل وتلف المواد الغذائية. 

لقدرة على دم اتدهورت خدمات النظافة بسبب ع%، و42أكثر من  انخفضت نسبة امدادات المياة إلى المدينة إلىعن العمل، و

أدى  ل للجامعة وتوقف البعض عن الدراسة حيثطالب من عدم قدرتهم الوصو 4134 عن مايقاربترحيل النفايات. يعاني أيضاً 

ساعات  8ثر من أك فعلى سبيل المثال: يستغرق الذهاب من الحوبان إلى وسط المدينة إلى إغالق المنافذ إلى زيادة مسافة التنقل

 دقيقة.  15بدالً عن 

 

كما يؤكد عن مدينة تعز، المجتمع الدولي والمبعوثين األممين إلى اليمن رفع الحصار يدعو الحزب الجمهوري االتحادي اليمني

وال تستجدى من  انتزاعاً، فالحقوق تنتزعالحزب أن على المجلس الرئاسي عدم استجداء السالم والتضحية بالقضايا المفصلية ، 

 الماضي أبريل في شهر المعلنة اإلنسانية الهدنة مدة نصف من أكثر مرور رغمأخالقي. ف والعرفجماعة إرهابية التقيم قانوناً 

 واستهدافالمدنين،  قنص، والقصف أعمال تصاعد مع بالتزامن مستمراً  زال ما تعز مدينة على المفروض الخانق الحصار أن إال

 .الهدنة أيام خالل وجريح قتيل بين المدنيين عشرات وسقوط السكنية، األحياء

 

ابناء مدينة تعز إلى زحف سكاني يفتح الطرق والمعابر، ويهد الحواجز. ويؤكد على أن مكان المليشيات الحوثية كما يدعو الحزب 

اإلرهابية السجن والمحاكمة على جرائم الحرب التي اقترفتها ضد اليمنيين. فهم المعرقل الوحيد لكافة عمليات السالم وفشلها 

 جميعاً. 

 ارفعوا الحصار عن مدينة تعز# 
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