
من جانبه قال الدكتور غازي اسماعيل -القائم بأعمال وزير 
الصحة: اليمن يعيش ما يزيد عن ٣٢٥ يومًا في العدوان والحصار 
والذي يتنافى مع جميع القوانين السماوية والوضعية بما فيها 
قوانين األمم المتحدة ومعاهدات جنيف، وبسبب ذلك أوشكت 
كافة مكونات المنظومة الصحية في البالد على االنهيار واصبحت 
عاجزة عن تلبية احتياجات المرضى والمصابين مما ينذر بكارثة 
صحية هائلة تنتشر في أرجــاء اليمن يفوق حجمها وأضرارها 
ومخاطرها كل التوقعات.. كل ذلك يجري في ظل غياب للضمير 
االنساني العالمي وعلى مرأى ومسمع من العالم بما فيها األمم 
المتحدة والمنظمات التي تتشدق بدفاعها عن حقوق االنسان 

دون أن تحرك ساكنًا أمام كل ما يجري في اليمن.
ات األولية للخسائر واالصابات البشرية التي  ومع ذلك فاإلحصاء

رصدها جراء العدوان كالتالي:
اجمالي االصابات ١٦٫٥٥١ اصابة.. واجمالي الشهداء ٧٫٠١٨ 

شهيدًا.. واجمالي االعاقة ١٤٧ إعاقة..
تم اصابة ٢٫٢٤٧ طفًال واستشهاد ١٫٦٠١ طفل.. أما النساء 

صيبت ١٫٧٥٥ امرأة واستشهدت (١٫١٦١).
ُ
فأ

المرافق الصحية
مع دخول العدوان شهره الثاني عشر تشارف المنظومة الصحية 
في عموم محافظات اليمن على مرحلة االنهيار األخيرة، فقد 

تضرر ما يزيد عن ٧٠٪ تقريبًا من مكونات القطاع الصحي.
لقد دمر العدوان ما يزيد عن ٣٤٠ منشأة صحية متنوعة 

بين مستشفيات ومــراكــز صحية ووحـــدات متخصصة ومــا لم 
يتم استهدافه منها بصواريخ العدوان فقد تضرر بشكل كبير 
نتيجة الحصار الجائر الذي تسبب في انعدام المشتقات النفطية 
والمستلزمات والمحاليل الطبية المختبرية والدوائية وكذا معظم 

انواع األدوية وايضًا فرار الكادر الطبي مما أدى الى 
تدني مستوى الخدمات الصحية المقدمة في تلك 
المرافق الى حوالي ٣٠-٤٠٪ من القدرة الفعلية.

اصبح ١٤٫١ مليون شخص ال يحصلون على الرعاية 
الصحية التي يحتاجونها باالضافة الى وفاة العديد من 
جرحى العدوان نتيجة عدم حصولهم على الخدمة 

الطبية واالسعافية المالئمة وفي الوقت المناسب.
تفصيل بالمرافق الصحية:

- اجمالي المرافق الصحية التي تم استهدافها 
٣٤٢ مرفقًا منها ١١٠ مــشــاٍف ومستوصفات 

ومراكز صحية.
٢٣٢ وحدة صحية.

- مصنعان لألوكسجين.
- ٦١ سيارة اسعاف.

- ٧٣ حالة وفاة و٢٠٨ اصابات من الكادر الصحي.
مبينًا أن محافظة صعدة تأتي في مقدمة المحافظات المتضررة، 
فقد قصف العدوان السعودي منظومتها الصحية بشكل كامل 
حيث دمرت المشافي الرئيسة فيها بشكل كلي كما دمر ١٣٢ 

مرفقًا صحيًا في مختلف مديرياتها، كما استهدف ودمر مكتب 
الصحة والمعهد الصحي ومعمل األوكسجين الوحيد فيها.

أما في محافظة حجة فقد استهدف ٦٧ مرفقًا.. و٤٣ مرفقًا 
في مــأرب، وفــي محافظة عــدن طــال القصف ٤٠ مرفقًا منها 
مشفى الجمهورية الــذي يعد المشفى الرئيس 
فيها، وتوقفت معظم مشافي مديرياتها عن 
تقديم الخدمات الصحية.. وفي أمانة العاصمة 
صنعاء استهدفت ٣ مرافق صحية مركزية و٤ 
مرافق في محافظة صنعاء، ودمر مشفيان في 
الضالع ومشفيان في شبوة و٣ مشاٍف في عمران.
وعن النتائج المباشرة للعدوان أوضح القائم 
بأعمال وزير الصحة أن عدد االطفال المصابين 
بسوء التغذية الحاد بلغ «٣٢٠٫٠٠٠» حالة، 
كما تضاعف عــدد االطــفــال دون الخامسة من 
العمر المعرضين لخطر الــمــوت بسبب سوء 
التغذية الــحــاد الوخيم ثــالث اضــعــاف المصابين خــالل العام 
المنصرم ٢٠١٤م، حيث وصل عددهم خالل العام ٢٠١٥م إلى 
«٥٣٧٫٠٠٠» طفل مقارنة بعددهم خالل العام ٢٠١٤م والذي 
وصل الى «١٦٠٫٠٠٠» طفل، كما بلغ عدد االطفال المصابين 
بسوء التغذية الحاد المعتدل «١٫٢٩٣٫٥٠٠» طفل، مقارنة 
«٦٩٠٫٠٠٠» طفل قبل العدوان، ويعد ذلك من أكبر الكوارث  بـ
الصحية التي يعاني منها اطفال اليمن خالل العام ٢٠١٥م حيث 

وقد نسفت كل الجهود التي بذلت خالل االعوام الساقة وبدأت 
تعطي نتائج ايجابية في معالجة سوء التغذية والتخفيف من 

معاناتها.
هــذا باالضافة الــى ظهور الكثير مــن االمـــراض كاالسهاالت 
ات األولية الى اصابة ١٫٨ مليون  الحادة، حيث تشير االحصاء
طفل باالسهاالت و١٫٣ مليون طفل معرضون لالصابة بالعدوى 
التنفسية الحادة كما أن هناك حاالت ُيشتبه اصابتها بالكوليرا في 

بعض مناطق الحرب والعدوان وبين النازحين.
كما ادت الحرب الى انعدام المياه الصالحة للشرب في معظم 
مناطق اليمن فقد بلغ عدد الذين ال يحصلون على مياه نظيفة 
وصالحة للشرب حوالي ٢٠٫٤ مليون شخص مما يهدد بكارثة 
حقيقية لن تنحصر على جغرافية الدولة فقط بل قد يتعداها 

الى دول االقليم األخرى.
اضف الى ذلك انتشار امراض اخرى لم تستطع الوزارة رصدها 
نظرًا لتوقف عمل المئات من مكونات المنظومة الصحية ونزوح 
الكادر الصحي من مختلف انحاء البالد مما ينذر بكارثة صحية 
ستكون السيطرة عليها خارج القدرات الصحية المتبقية لليمن.
ما ذكر يعد جزءًا من المعاناة والكارثة الصحية التي يعيشها 
اليمنيون نتيجة العدوان والحصار الجائر إذ يصعب حصرها جميعًا 
والوقوف عليها بدقة في ظل انهيار المنظومة الصحية والتي 
صاحبها عدم امكانية الحصول على المعلومات والبيانات الدقيقة 

والصحيحة في كثير من االحيان.

من جانبه تحدث األستاذ يحيى األعجم -القائم 
بأعمال وزير النفط- قائًال:

يحتل النفط والغاز حتى بداية العام ٢٠١٥م 
مكانة متقدمة بين قطاعات النشاط االقتصادي في 
البالد حيث كان يساهم بـ٣٠٪ من الناتج االجمالي 
المحلي و٧٠٪ من اجمالي ايرادات الدولة.. وكان 
يعتبر المورد الرئيسي األول لالقتصاد اليمني وأهم 
منتج يربط اليمن بالعالم، حيث شكل ٩٠٪ من 

الصادرات اليمنية الى الخارج.
وتضم الخارطة اليمنية النفطية ١٠٠ قطاع 
نفطي منها ١٣ قطاعًا انتاجيًا تعمل فيه ١٠ 

شركات نفطية انتاجية و٢٣ قطاعًا استكشافيًا و٣ قطاعات 
قيد المصادقة، و٦٦ قطاعًا مفتوحًا حيث تحتل مناطق االمتياز 
لالستكشافات النفطية مساحة واسعة وكبيرة في اليمن «تبلغ 

المساحة االستكشافية حوالي ٢٥ من المساحة االجمالية للبلد».
وحسب احصائية الوزارة للعام ٢٠١٤م بلغ اجمالي صافي االنتاج 
من النفط «٦١٫٠٠٠٫٠٠٠» برميل وكان اجمالي حصة الدولة 
«٤١٫٣٣٥٫٨٩٤» برميًال بقيمة اجمالية تقدر بـ٤٫٣٨ مليار 
دوالر وحصة الشريك المحلية -المؤسسة اليمنية للنفط والغاز 
وشركة االسثمارات النفطية «٨٩٨٫٥٨٤» برميًال واجمالي حصة 

الشريك األجنبي «١٨٫٧٧٢٫١٧٥» برميًال.

 «lpg» وفيما يخص الغاز البترولي المسال
بلغت كمية االنــتــاج «٨٠٩٫١٨٩» طنًا متريًا 
 «lng» وبلغت كمية صادرات الغاز البيعي المسال
«٧٫١٢٠٫٠٠٠» طن متري، وبــايــراد اجمالي 

للجانب اليمني «٨١٩٫٩٥٠٫٠٠٠» دوالر.
وأضــــاف: حــاولــنــا عــام ٢٠١٥م بــذل الجهود 
الستقرار التموين المحلي للمشتقات النفطية 
وتوفيرها للسوق المحلية إّال أن اضــرار الحرب 
حالت دون ذلك مما أدى الى توقف عمل الشركات 
االنتاجية ومغادرتها البالد واستيراد ما تحتاجه 
السوق المحلية من المشتقات النفطية بطرق 
مختلفة حيث اضطربت واختلفت المعادلة تمامًا سواًء في االنتاج 
للنفط أو توفير المشتقات النفطية للسوق المحلية وظلت 
األوضــاع منذ العام ٢٠١٥م مضطربة وغير مستقرة محاولين 
بكافة الوسائل اعادة ظروف االنتاج إلى حالتها الطبيعية وتوفير 

المشتقات ومازلنا نحاول حتى يومنا هذا.
وعن حجم األضــرار التي لحقت بإيرادات المشتقات النفطية 
والمباني والمعدات التابعة لها نتيجة العدوان أوضح أنه في بداية 
العدوان ٢٦ مارس ٢٠١٥م توقف تصدير النفط بنفس الفترة.

االنتاج اليومي للنفط بما يقارب: ١٧٠ ألف برميل يوميًا.
االنتاج الشهري للنفط بما يقارب ٥٫١٠٠٫٠٠٠ برميل شهريًا.

االنتاج السنوي للنفط بما يقارب: «٦١٫٢٠٠٫٠٠٠» برميل 
سنويًا بما يقارب ملياري دوالر حتى نهاية شهر فبراير ٢٠١٦م.
غير أن محطات الوقود التي دمرها العدوان بلغت ٢٤٤ محطة 
حتى تاريخ ١٤ فبراير ٢٠١٦م.. التكلفة التقريبية للمحطة 

الواحدة: «من ٦٨٠٫٠٠٠ إلى ٩٣٠٫٠٠٠» دوالر.
ــمــحــطــات الـــمـــدمـــرة  ــل ــة ل ــي ــب ــري ــق ــت ــة ال ــف ــل ــك ــت مـــتـــوســـط ال

«٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠» دوالر
ويبلغ عدد ناقالت الوقود المدمرة: ١٨٩ ناقلة وقود حتى تاريخ 

١٤ فبراير ٢٠١٦م
وتصل التكلفة التقريبية للناقالت المدمرة: «١٣٫٢٣٠٫٠٠٠» 

دوالر.
أما ما يتعلق بالمباني والمنشآت التي تعرضت للقصف وُدمرت فقد 

بلغ عددها: ٣٧ مبنى حتى تاريخ ١٤ فبراير ٢٠١٦م.
متوسط التكلفة التقريبية للمباني المدمرة تصل الــى مئات 

الماليين من الدوالرات..
ومن أمثلة تلك المباني مبنى الرصد الزلزالي:

- المبنى دمر بالكامل.
- تكلفة المبنى ما يقارب مليون دوالر.

- األجهزة والمعدات التي يحتويها المبنى بقيمة ما يزيد على 
ثالثة ماليين دوالر.

اضافة الى تدمير المنشآت النفطية في رأس عيسى بالحديدة.

شهيدًا وجريحًا 
سقطوا في العدوان من مكونات القطاع ٢٣٫٧١٦

الصحي تضررت ٪٧٠
 سقطوا بين 

ً
طفال

شهيد وجريح مليون شخص ال يحصلون ٣٫٨٤٨ 
على الرعاية الصحية  ١٤٫١

امرأة سقطت 
شهيدة وجريحة مرفقًا صحيًا استهدفت ٢٫٩١٦

من قبل طيران العدوان ٣٤٢

متابعات العدد:  
(١٧٩٨)
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ِهك اليمن
ْ
العــدوان السعــــــــــــــــــودي.. ُين

القائم بأعمال وزير النفط:

 توقف تصدير النفط منذ مارس الماضي  تدمير مركز الرصد الزلزالي ومنشأة رأس عيسى

خسائر النفط تفوق عن ٦ مليارات دوالر بسبب العدوان

القائم بأعمال وزير الصحة:

اليمن تواجه كارثة صحية هائلة جراء العدوان والحصار

محطة وقود دمرها العدوان بتكلفة 
تقدر بـ٢٠٠ مليون دوالر ناقلة وقود بتكلفة تقدر ٢٤٤

بـ١٣ مليون دوالر مبنى ومنشأة نفطية دمرت بمئات ١٨٩
الماليين من الدوالرات ٣٧


