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العدوان دّمر ٤٥ مرفقًا صحيًا في صعدة
أكد تقرير لمكتب الصحة العامة والسكان بصعدة أن طيران العدوان السعودي األمريكي دّمر 
٤٥ مرفقًا صحيًا منذ ٢٦ مارس وحتى ديسمبر ٢٠١٥م تدميرًا كليًا وجزئيًا، فيما أغلقت 

بقية المرافق األخرى خشية االستهداف المباشر من العدوان.
وأشار التقرير إلى أن معظم سكان محافظة صعدة حرموا من الخدمات الصحية اإلسعافية 
والوقائية والعالجية جّراء العدوان، وأن هناك زيادة في معّدالت االصابة بأمراض اإلسهاالت، 
سوء التغذية، والسعال الديكي، واللشمانيا، والمالريا، والحصبة وغيرها من األمراض الشائعة.

وتطّرق التقرير إلى ضعف خدمات الطوارئ العامة واإلسعافية، وصعوبة نقل الجرحى إلى 
المرافق الصحية نظرًا لقلة أو انعدام سّيارات اإلسعاف، باإلضافة إلى استهداف طيران العدوان 
للمسعفين، وكذا نزوح بعض الكوادر الطبية والتخّصصية والفنية واإلدارية لخطورة الوضع 

األمني الذي جعل من الصعب الحصول على كوادر صحية للعمل داخل المحافظة.
وأكد التقرير أن محافظة صعدة تعاني من شّحة في جميع األدوية ومنها األساسية في مراكز 

المحافظة ومختلف المرافق الصحية والتي ال تتجاوز نسبة توافرها من ٥ إلى ١٠٪.

خسائر االقتصاد اليمني خالل عام من العدوان
ختام عام كامل واليمن يتعرض لحرب وحصار شامل متعددة االوجه واالساليب من قوى التحالف بقيادة المملكة السعودية  

والمدعومــة مــن قوى عالمية عظمى . ولم تعد التكلفة التي يتكبدها اليمنيون جراء العدوان التي يشــنها عليهم نظام آل 
سعود مقتصرة على األرواح والممتلكات، بل إنها امتدت لتشمل سبل كسب عيشهم ومستقبل الناجين منهم.

التراجع الكبير في الوضع االقتصادي في اليمن جاء بســبب الحصار الشــامل وتقليل حركة الســفر في القطــارات والموانىء، وتفاقم 
المســائل اإلنســانية وتوقف انتاج النفط وتســويقه واالســتهداف المباشــر للبنية التحتية ولقطاعات الزراعة والصتاعة والتجارة 

والكهرباء ..واحتجاز عوائد المغتربين وغيرها..

أموال محجوزة

أموال منهوبة

الخسائر العامة

خسائر القطاع الزراعي

تــجــاوزت خسائر االقتصاد 
اليمني في قطاع النفط عشرة 
مــلــيــارات دوالر وفــق مصادر 
رسمية كان  اليمن ينتج ٣٠٠ 
ألف برميل من النفط يوميًا قبل 
العدوان ، وبعد العدوان وصل 
االنتاج إلى صفر برميل يوميا،ً 
وهذا بسبب تواجد جميع حقول 

النفط والغاز أو آبار النفط والغاز 
فــي المنطقة الــحــدوديــة الشرقية 

مع السعودية،  وهناك تسيطر قوى 
الغزو وغيرها من الميليشيات .وادوات 

السعودية بالداخل. 

 ٣٠٠
ألف برميل من 
النفط يوميًا 

تخسره اليمن 
بسبب العدوان

١٦
مليار دوالر خسائر 

القطاع الزراعي  وفق 
تقارير رسمية

٢٥٠
مليون دوالر 

٢٣
مليار ريال ماتم نهبه من 

العمل الصعبة والودائع

ــعــدو الــســعــودي بحجزها وهــي  قـــام ال
اموال يمنية مستحقة كالحواالت وتعرفة 
الهاتف وغيرها من المستحقات المالية 
التي تجاوزت ٤٥ مليار ريال يمني وهي 
ــوال محجوزة لدى  حتى هــذه اللحظة ام

العدو السعودي .

 أتى الحصار المفروض على اليمن برًا وبحرًا وجوًا 
ومنع شامل وكامل للتصدير واالستيراد مع قيام دول 
العدوان بفتح منافذ كالوديعة وعدن والمكال والشحر 
لدخول بضائع مصنعة خليجيًا وسعوديًا، يدير عملية 
االستيراد سماسرة المال الموالون للعدوان وذلك 
الستنزاف العملة الصعبة في اليمن بمعنى حرب مالية 
شرسة غايتها خلق انهيار مالي واشكاليات اقتصادية 
كبيرة والستكمال الحصار المفروض وإيقاف عجلة 
ــى ســوق استهالكية  التنمية وتحويل اليمن إل
لمنتجات دول التحالف.. دمــر الــعــدوان ١٥ 
مصنعًا غذائيًا اضافة الى أن جزءًا من المنشآت 
الصناعية االخرى خرجت عن  اإلنتاج بسبب 
عوامل الحصار، ونقص المواد الخام، وعدم 
ــقــدرة على الــتــســويــق، بسبب الــظــروف  ال
الشاملة التي يعيشها البلد.حيث ادى الحصار 
إلى توقف العمل في ٥٠ منشأة صناعية، 
تسبب توقفها بتجميد النشاط الصناعي 
بنسبة ٧٥ في المائة وفقدان ٨٠ بالمائة 

من عمال المصانع أعمالهم.في إطار استهدافه لحاجة 
الناس المعيشية.

مثل هذا حينها داللة خطيرة للمستوى الذي وصل 
إليه العدوان في استهداف حياة الناس والتي تعتبر 
المصانع الغذائية جزءًا منها، ولم يكتِف  تحالف دول 
العدوان على اليمن بفرض حصار قاتل على الشعب 
اليمني  وتدمير ١٥مصنعًا غذائيًا وتوقف العمل في ٥٠ 
منشاة صناعية ، بل تعمد مواصلة استهداف معظم  

المنشآت الصناعية والتجارية بالبالد.. وخالل عام 
كامل دمر العدوان مايقارب ٢١٢ مصنعًا و٥٧٠ 

مخزن أغذية و٣٧٦ سوقًا ومجمعًا تجاريًا.
ومع األسف كل يوم يتزايد هذا االستهداف 
والتدمير الممنهج والتجميد لهذا القطاع 
االقتصادي الكبير . مثًال أن صناعة المياه 
الغازية بجوار مطار صنعاء استهدفت وفقد 
أكثر من ٣٠٠ عامل أعمالهم.. كذلك صناعة 
اإلسمنت المملوكة للحكومة ٣٣١٢ عامًال 

باتوا من دون عمل.

٣٧٦قطاع الصناعة والتجارة 
سوقًا 

ومجمعًا 
تجاريًا تم 

قصفها

٪٨٠
من عمال 
المصانع 
فقدوا 
أعمالهم

١٥
مصنعًا 
غذائيًا 
دمره 
العدوان

٢١٢
اجمالي المصانع 

التي تم تدميرها 
خالل عام

٥٠
منشأة 

صناعية 
توقفت عن 

العمل

٥٧٠
مخزن 

أغذية تم 
تدميرها

قبل العدوان وبعد العدوان نهب الغزاة  وادواتهم 
بالداخل عدة بنوك حكومية وخاصة، ففي محافظة 
حضرموت لوحدها تم نهب "٢٣ مليار ريال يمني 
وكذلك العملة الصعبة والودائع المالية وغيرها " 
ــزاق بنهب ١٧ مليار  كما قامت قوى الغزو واالرت
ريال يمني من محافظة مارب ومئات المليارات من 
الرياالت والمبالغ المالية بالعملة الصعبة التي تتجاوز 
حجم االموال بالريال اليمني وتم نهبها من عدة بنوك 

بــ " شبوة- تعز -عدن -ابين -لحج- المهرة -سقطرة"

ــعــامــة من  الــخــســائــر ال
منازل ومدارس ومنشآت 
وجــســور ومستشفيات 
ومستوصفات وصــوامــع 
غالل ومزارع ومستودعات 
ومــخــازن وســيــارات وناقالت 
ـــرات مــدنــيــة ومـــطـــارات  وطـــائ
ـــود وغــاز  ومــصــانــع ومــحــطــات وق
ومحطات كهرباء ومــوانــئ… الــخ، 

إجمالي قيمة الخسائر المادية األولــيــة تتجاوز 
٢٦٣ مــلــيــار دوالر وفـــق مــعــلــومــات رسمية 
ومراكز يمنيه رصــدت خسائر االقتصاد اليمني 
خالل عام من الــعــدوان…. ان قيمة الخسائر في 
المنشآت الحكومية لوحدها والتي تم تدميرها 

خــالل عــام من قبل طيران العدوان 
ــي ٤٣٠٠  ــا االجــمــال ــجــاوز عــدده ت
منشأة حكومية حيث وصلت قيمتها 
االنشائية والتجهيزية الى ٣٢ مليار 
ة القيمة المالية لما  دوالر.. فعند قراء
دمرته طائرات وسفن العدوان باليمن 
طيلة عام والتي تجاوزت٢٦٣ مليار 
دوالر ماعدا خسائر القطاع النفطي 
التي تجاوزت ١٠ مليارات دوالر " 
٢٢٠ مليار ريال يمني " وحجم االمــوال المنهوبة 
التي بمئات المليارات من الرياالت فهي ارقام قليلة 

مقارنة بحجم تدمير بلد بأكمله.
رغم كل ذلك صامدون..

٭ باحث ومحلل مالي

٢٦٣
مليار دوالر قيمة الخسائر 

المادية األولية

خسائر االقتصاد اليمني في قطاع النفط

٤٫٥ مليار ريال خسائر التعليم الفني باألمانة جّراء العدوان
الشركات تخسر ٣١٥ ألف دوالر شهريًا

تدهور متسارع للظروف المعيشية في اليمن

أعرب عن قلقه حيال احتياجات ٣٫٤ مليون امرأة يمنية

ر من انهيار الخدمات الصحية
ّ
تقرير أممي يحذ

أّدى العدوان الذي تقوده السعودية لمدة عام ضد اليمن إلى احتياج ٢١٫٢ مليون 
شخص، نصفهم تقريبًا من النساء و األطفال، إلى شكل من أشكال المساعدات اإلنسانية.
وأعرب صندوق األمم المتحدة للسكان عن قلقه المتزايد إزاء احتياجات ما يقّدر 
بـ ٣٫٤ مليون امرأة في سن اإلنجاب "بين ١٥ و٤٩ عامًا" من بينهن نحو ٥٠٠ ألف 

امرأة حامل سوف يلدن خالل الشهور التسعة القادمة.
وقد أّدى العدوان أيضًا إلى انهيار الخدمات الصحية وإلى نقص حاد في عدد العاملين 
المؤّهلين بالمجال الطبي وفي مستلزمات الصحة اإلنجابية المنقذة للحياة ليترك 
نحو ١٥٫٢ مليون شخص في حاجة للمساعدات الطبية بما في ذلك خدمات الصحة 

اإلنجابية.
وقد يؤّدى نقص هذه الخدمات والمستلزمات إلى حدوث نحو ألف حالة وفاة بين ٦٨ 

ألف امرأة حامل هّن عرضة لمخاطر مضاعفات الوالدة المهّددة للحياة.
لة صندوق األمم المتحدة للسكان في اليمن ليني ك. كريستنسن: "كان 

ّ
وقالت ممث

وضع النساء والفتيات بالفعل ضعيفًا في اليمن قبل النزاع حيث ذكرت نحو ٩٢٪ من 
النساء أن العنف المنزلي ضد المرأة كان أمرًا شائعًا، واآلن أصبح وضعهن أكثر خطورة إذ 
يتعّرضن لالنتهاكات واالستغالل".. وأضافت: "تفتقر النساء والفتيات إلى المساعدات 
اإلنسانية بما في ذلك خدمات الصحة اإلنجابية وبالتالي فهّن أكثر عرضة لخطر الحمل 

غير المرغوب فيه والذي بدوره قد يضع حياتهن في خطر".
وعلى الرغم من التحديات األمنية واللوجيستية، يواصل صندوق األمم المتحدة 
للسكان جهوده لتلبية احتياجات النساء والفتيات في مجال الصحة اإلنجابية وللمساعدة 

في حمايتهن من العنف القائم على النوع.

 نقص حاد في العاملين بالمجال الطبي وألف وفاة بين ٦٨ ألف امرأة حامل    ١٥٫٢ مليون شخص بحاجة للمساعدات الطبية

ارتفعت الخسائر واألضــرار المادية التي 
تعّرض لها قطاع التعليم الفني والتدريب 
المهني بأمانة العاصمة "صنعاء" خالل عام 
من العدوان السعودي األمريكي الغاشم إلى 

٤٫٥ مليار ريال.
وأوضــح مدير عام مكتب التعليم الفني 
والتدريب المهني بأمانة العاصمة يحيي 
المأخذي أن العدوان استهدف خالل عام 
كامل البنى التحتية لمنشآت التعليم الفني 
والتدريب المهني باألمانة وأّدى إلى تعطيل 
المسيرة التعليمية في أكثر من ٧٠٪ 
منها حيث تضّررت ٧ معاهد فنية وكليتان 

للمجتمع.
وأكد المأخذي أن األضرار والخسائر المادية 
للمباني في المعاهد الفنية والتقنية والكليات 
بلغت نحو ١٫٥ مليار ريال, في حين بلغت 
تكلفة خسائر التجهيزات التقنية نحو ٣ 

مليارات ريال.
وأشار إلى أن ٧ منشآت تعليمية وكليتين 
للمجتمع تعّرضت لالستهداف والقصف 
المباشر وغير المباشر من العدوان من أصل 
١١ منشأة في العاصمة صنعاء، نتج عنها 
أضرار جسيمة أو جزئية في البنى األساسية 
والتحتية لتلك المؤسسات بما فيها المباني 

التعليمية والمرافق التابعة لها.
وبّين أن القصف الهمجي للعدوان أّدى إلى 

تدمير الصالة والساللم الرئيسية للمعهد 
الوطني للفندقة والسياحة بمديرية شعوب 
ــم الــســقــوف الــمــســتــعــارة وحـــدوث 

ّ
وتــحــط

ــذي لــم يعد  قات كبيرة فــي المبنى ال
ّ
تشق

صالحًا، فيما تنّوعت أضرار المباني األخرى بين 
خلع النوافذ واألبواب وتلف عدد من األجهزة 
في معامل الحاسوب والــمــواد الكيميائية 
وبعض األدوات والتجهيزات، إلى جانب تلف 
اآلثــاث وتضّرر معظم األقسام الصناعية 

التدريبية.
وأشار المأخذي إلى أن مكتب التعليم الفني 
ته لتالفي 

ّ
بالعاصمة صنعاء بدأ تطبيق خط

السلبيات الناتجة عن استهداف العدوان 
لمنشآت التعليم الفني والذي أّدى إلى تدّني 
مستوى التحصيل العلمي للطالب والطالبات 

والتأثير المباشر على سير العملية التعليمية 
والتدريبية في المنشآت الفنية.

ودعـــا مــديــر عــام مكتب التعليم الفني 
ــتــدريــب المهني بــاألمــانــة إلـــى تضافر  وال
الجهود ومزيد من التنسيق والتعاون مع 
الجهات المسئولة والمعنية، وإيــالء قطاع 
التعليم الفني والــتــدريــب المهني أهمية 
كبيرة الرتباطه بحركة النشاط الصناعي 
والتجاري والخدمي وتأثيره المباشر على 

الوضع االقتصادي للبلد.
وجّدد المأخذي إدانته الستمرار العدوان 
الهمجي الذي يستهدف كل مقّدرات الشعب 
اليمني وبنيته التحتية بما فيها المؤسسات 
التعليمية دون مراعاة لحرمة هذه الصروح 

العلمية.

كشفت وثيقة صادرة عن األمم المتحدة أن األعمال 
التجارية في اليمن تواجه خسائر متزايدة تصل إلى ٣١٥ 
ألف دوالر "٦٨ مليون ريال" شهريًا للشركات الكبيرة.

وقالت "خطة االستجابة اإلنسانية لليمن للعام ٢٠١٦": 
إن الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للفرد الواحد في اليمن 
هو األكثر انخفاضًا في العالم العربي بنسبة ٣٥٪ 
عام ٢٠١٥م إلى ٣٢٠ دوالرًا، مّما ضغط على آليات 

المواجهة الضعيفة للمجتمعات.
 لألسر 

ً
وأشارت الخطة إلى تدهور القوة الشرائية خاصة

الفقيرة والمتضّررة من النزاع الذي تفاقم منذ أواخر 
مارس ٢٠١٥م.

وقّدرت أن نصف السكان المتضّررين من النزاع دّمرت 
سبل عيشهم نتيجة األزمة، وأن شبكات األمان التقليدية 
بما في ذلــك التحويالت أو المساعدات من األصدقاء 

واألقارب أصبحت غير متوافرة بشكل متزايد.
وجـــاء فــي الــخــطــة: "تــســارع الــتــدهــور فــي الــظــروف 
المعيشية نظرًا إلى استمرار النزاع، وتزايدت الصعوبات 
في استيراد السلع األساسية بما في ذلك تأثير القيود على 

االستيراد التي تفرضها قوات التحالف".
وقبل األزمة كان اليمن يستورد أكثر من ٩٠٪ من 

المواد الغذائية األساسية "بما في ذلك الحبوب" من خارج 
البلد، واستهالكه ما يقّدر بـ ٥٤٤ ألف طن متري من 
دات 

ّ
الوقود المستورد شهريًا وذلك ألغراض النقل ومول

 المياه وتشغيل المستشفيات وأنشطة أخرى.
ّ
ضخ

ولفتت خطة األمم المتحدة إلى أنه وعلى رغم التسهيل 
الكبير في القيود المفروضة على االستيراد من قبل 
التحالف منذ منتصف أكتوبر الماضي، فقد انخفضت نسبة 
الوقود المستورد في ديسمبر الماضي بنسبة ١٥٪ من 

االحتياجات الشهرية المقّدرة.
ــك على توفير الخدمات  ــى أن تأثير ذل وأشــــارت إل
األساسية واالقتصاد كان عميقًا، إذ أن متوّسط زيادة 
أسعار الوقود أواخر ديسمبر كان ٩١٪ أعلى مّما كان 
عليه قبل األزمــة، كما بلغ االرتــفــاع في أسعار القمح 

.٪١٤
وأفـــادت الخطة بــأن ثماني محافظات أبلغت أواخــر 
ديسمبر أن غالبية السلع األساسية كانت متوافرة بشكل 
ع ولم تكن جميعها متوافرة على نطاق واسع في 

ّ
متقط

أي من المحافظات.
وأكدت أنه على الرغم من استئناف الواردات التجارية 
سيبقى الوضع االقتصادي مترّديًا، بسبب التأثير التراكمي 
للقيود والحظر البحري واستمرار تأثير النزاع وانعدام 
األمن، كما سيستمر االرتفاع في األسعار والنقص في 

السلع األساسية بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود.

األمم المتحدة: 

العدوان دمر سبل عيش 
نصف السكان المتضررين

استمرار النقص في السلع 
وارتفاع أسعارها

تحويالت ومساعدات األصدقاء 
واألقارب أصبحت غير متوافرة

 د.عبدالغني علي السبئي ٭


