
لم تقتصر معاناة اليمنيين في عام ٢٠١٦م على تفاقم 
األوضاع االقتصادية والمعيشية وانهيار الخدمات األساسية 
ساع دائرة الفقر والبطالة، بل امتّدت إلى ظهور أوبئة وأمراض 

ّ
وات

 
ّ

ص منها منذ قرون، مثل الكوليرا والمالريا والسل
ّ
كان اليمن تخل

وحّمى الضنك، وذلــك جــّراء استمرار العدوان والحظر البّري 
والبحري والجوي والحصار االقتصادي.

مة الصحة العالمية تسجيل 
ّ
وبهذا الخصوص أعلنت منظ

١٠٫١٨٤ حالة مشتبه في إصابتها بوباء الكوليرا في اليمن، 
منها ٩٢ حالة وفاة.

وأشارت إلى ارتفاع  عدد حاالت الكوليرا المؤكدة مختبريًا إلى 
١٥٦ حالة في ١٥ محافظة.

مة من أن أكثر من ٧ ماليين شخص يعيشون 
ّ
رت المنظ

ّ
وحذ

في مناطق متضّررة من الكوليرا في الوقت الحالي.
وأكدت أنها مستمّرة في مواجهة الكوليرا من خالل توسيع 
ــالت الــرصــد الوبائي وتعزيز الــقــدرات فــي مجال 

ّ
نطاق تــدخ

التشخيص وتوسيع نطاق مراكز عــالج اإلســهــال، وتدريب 
العناصر العاملة على تعريف الحاالت وتدبيرها عالجيًا، والتخزين 
المـسبق لإلمدادات الطبية في المناطق عالية الخطورة، وتنفيذ 

حمالت للتوعية والتثقيف الصحي للسكان.
وأصبح الوضع الصحي أكثر تعقيدًا مع استمرار تدهور 
النظام الصحي وضعف قدراته في مواجهة الكوليرا بسبب 

شّح الموارد.
ونتيجة لنقص الــكــوادر الطبية واألدويـــة والمستلزمات 
الطبية، فإن ٤٥٪ فقط من المرافق الصحية في اليمن ما 
ي أي أن هناك ٥٥٪ من المرافق الصحية 

ّ
تزال تعمل بشكل كل

دمرت أو اغلقت بسبب العدوان.
وقّدرت خطة االستجابة اإلنسانية لليمن 
لعام ٢٠١٦م إجمالي االحتياجات المالية 
بـ ١٫٦٣ مليار دوالر، تم تمويلها حتى 
٥ ديسمبر بـ ٩٥٠ مليون دوالر وبنسبة 

.٪٥٨
وفضًال عن استمرار ارتفاع أسعار السلع 
األساسية والمواد الغذائية وانتشار السوق 
السوداء للمشتقات النفطية وتراجع الريال 

مقابل الدوالر وتآكل االحتياطي النقدي األجنبي، فقد شهد العام 
لت في النقص الحاّد في السيولة النقدية 

ّ
أزمات مستجّدة تمث

في الدولة الذين يزيد عددهم على ١٫٢ 
ّ
ر دفع رواتب موظ

ّ
وتعث

مليون، وتراجع اإليرادات المالية للدولة، بسبب قرار الفار هادي 
نقل المقّر الرئيسي للبنك المركزي اليمني من صنعاء.

ن من تأمين مبلغ 
ّ
وأعلن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أنه تمك

٦ ماليين دوالر إضافية من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، 
لدعم مشروع االستجابة الطارئة لألزمة في اليمن.

ي الفقر الذي 
ّ

ر الصراع الدائر في اليمن على معّدل تفش
ّ
وأث

تضاعف على المستوى الوطني ككل من ٣٤٫١٪ عام ٢٠١٤ 
رة مشاركة بشأن اليمن 

ّ
إلى ٦٢٪ عام ٢٠١٥م، وفقًا لـ "مذك

رًا
ّ
للسنة المالية ٢٠١٧- ٢٠١٨" التي أقّرها البنك الدولي مؤخ

رة أن معّدالت الفقر ازدادت سوءًا بدرجة 
ّ
وأوضحت المذك

كبيرة بعد نشوب الصراع.
ويعاني أكثر من ١٤ مليون شخص في اليمن من نقص الغذاء 
وعدم القدرة على تلبية معظم حاجاتهم الغذائية األساسية، 

بما في ذلك ٧ ماليين يعانون بشّدة من انعدام األمن الغذائي.
وفي بعض المحافظات، يواجه ٧٠٪ من السكان صعوبة 

شديدة من أجل إطعام أنفسهم.
رت تقارير دولية ومحلية 

ّ
وظهرت نذر مجاعة في اليمن إذ حذ

ان المديريات الفقيرة 
ّ
من أن مظاهر المجاعة بدأت تصيب سك

في اليمن وتحديدًا في مديريتي التحيتا والخوخة في الحديدة.
وأكدت التقارير أن معظم األسر اليمنية بحاجة إلى مساعدات 
إنسانية، ٢١ مليون شخص من بين ٢٦ مليونًا أي ما يقارب 

ان بحاجة للمساعدة.
ّ
٨٠٪ من السك

 اليمن في المرتبة السادسة عالميًا واألولــى عربيًا بين 
ّ

وحل
ر الجوع العالمي ٢٠١٦م" الصادر عن 

ّ
١١٨ دولة، في "مؤش

"المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية"، إذ حصل على نسبة 
إجمالية متوّسطة بلغت ٣٥٪.

فين في العاصمة صنعاء والعديد من 
ّ
وفاقم عدم حصول الموظ

المحافظات على رواتبهم للشهر الرابع على التوالي، من األوضاع 
االقتصادية واالجتماعية المترّدية أصًال.

ات اقتصادية لن تحل  ويرى كثير من اليمنيين أن أي إجــراء
ف التنمية والتمويل 

ّ
األزمــة، في ظل استمرار العدوان وتوق

الخارجي واالستثمار، وأن إخراج اليمن من محنته االقتصادية، 
لن يتم إال من خــالل إيقاف الــعــدوان الــذي تقوده السعودية 

والتوّصل إلى تسوية سياسية شاملة.
مين 

ّ
ات التي تعّرض لها أطفال المدارس والمعل وكان لالعتداء

والبنية التحتية للتعليم تأثيرًا مدّمرًا على المنظومة التعليمية 
في البلد، فضًال عن حرمان ماليين األطفال من فرص التعليم.

ر على ٣٥٠ ألف طفل االلتحاق بالدراسة في العام 
ّ
وتعذ

الدراسي الماضي، بسبب استمرار العدوان وإغالق المدارس، 
وقصف وتدمير المئات من المدارس، وبذلك يقفز إجمالي عدد 
األطفال الذين هم خارج المدارس في اليمن إلى أكثر من مليوني 

طفل.
مة "يونيسيف" إلى أن ٢١٠٨ مدارس 

ّ
وأشارت تقديرات منظ

في مختلف أنحاء البلد لم تعد صالحة لالستخدام نظرًا لكونها 
باتت مدّمرة أو متضّررة أو أنها باتت مساكن لنازحين.

وتراجعت االحتياطيات الخارجية إلى ١٫٥٦ مليار دوالر 
"متضّمنة الوديعة السعودية بقيمة مليار دوالر" مع نهاية 

٢٠١٥م، من ٤٫٠٥ مليار في ديسمبر ٢٠١٤م..

سوء التغذية األعلى في العالم وكــــــــــــــــــــــــــل عشر دقائق يموت طفل يمني
مة "يونيسيف" إن حوالي ٢٫٢ مليون طفل يمني 

ّ
قالت منظ

يعانون من سوء التغذية الحاد ويحتاجون إلى العناية 
العاجلة، وأن حوالي ٤٦٢ ألف طفل منهم يعانون من 
سوء التغذية الحاد الوخيم، وهي زيادة كبيرة تصل 
إلى ٢٠٠٪ مقارنة بعام ٢٠١٤م، فيما يعاني ١٫٧ 

مليون طفل يمني من سوء التغذية الحاد المتوّسط.

مة أن أعلى معّدالت سوء التغذية الحاد تظهر 
ّ
وأوضحت المنظ

بين أطفال محافظات الحديدة وصعدة وتعز وحجة ولحج، 
ل هذه المحافظات الخمس أكبر عدد من حاالت 

ّ
حيث تشك

سوء التغذية الحاد الوخيم في اليمن، في حين تسّجل محافظة 
م بين األطفال على مستوى العالم، إذ 

ّ
صعدة أعلى معّدالت التقز

يعاني ٨ من أصل كل ١٠ أطفال في المحافظة من سوء التغذية 
المزمن في نسبة لم يشهد لها العالم مثيًال من قبل.

ل "يونيسيف" في اليمن 
ّ
وقالت القائمة بأعمال ممث

الدكتورة ميريتشل ريالنو: "إن معّدالت سوء التغذية 
في اليمن هي األعلى واألكثر تصاعدًا من أي وقت 
مضى، وصحة أطفال البلد األفقر في الشرق األوسط لم 
تشهد مطلقًا مثل هذه األرقام الكارثية التي نشهدها 
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 «الميثـاق» تنشر إحصائية ٢٠ شهـرًا مـــــــــــــن جرائم العدوان السعودي على اليمن
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الضحـــايـا المدنيــــــــــــــــــــــــــــون (٣٠٧٤٦)

١٫٨
مليون 

طفل خارج 
المدارس

٣
ماليين طفل وامرأة

 حامل بحاجة إلى رعاية 
انسانية وطبية

١٩
مليونًا بحاجة 
إلى مساعدات 
إنسانية فورية

١٤٫١
مليون مواطن 

مهددون
 بالجوع

٢٫٢
مليون طفل

 يعانون من سوء 
التغذية

الوضع اإلنساني في اليمن جراء العــــــــــــــــــــــــــــدوان السعودي وفرض الحصار

معّدالت الفقر ازدادت سوءًا من ٣٤٫١٪ إلى ٦٢٪
 أكثر من مليوني طفل أصبحوا خارج المدارس أوبئة وأمراض تعود بعد اختفائها سنوات وانتشار السوق السوداء

مليون يمني يعانون ١٤ 
ماليين شخص يعانون بشّدة ٧ من نقص الغذاء

من انعدام األمن الغذائي مدارس ُدّمرت أو لم ٢١٠٨ 
من المرافق ٥٥٪ تعد صالحة للتدريس

غلقت
ُ
الصحية أ

لم تقتصر معاناة اليمنيين في عام ٢٠١٦م على تفاقم األوضاع االقتصادية والمعيشية  
ســاع دائرة الفقر والبطالة، بل امتّدت إلى ظهور أوبئة 

ّ
وانهيار الخدمات األساســية وات

 وحّمى الضنك، 
ّ

ص منها منذ سنوات طويلة، مثل الكوليرا والمالريا والسل
ّ

وأمراض كان اليمن تخل
وذلك جّراء استمرار العدوان والحظر البّري والبحري والجوي والحصار االقتصادي.

بحلــول أول أيــام العــام ٢٠١٧م  
تكون قــد مضــت ٦٢٤ يومًا منذ 

بدء العدوان السعودي على بالدنا..
هذه الحرب القذرة الظالمة اســتهدفت 
كل يمنــي وكل شــيء فــي اليمــن.. قتلــت 
دمــرت  والشــيوخ،  واألطفــال  النســاء 
المنازل، قصفت المدارس والمستشفيات 
والمنشــآت الخدمية، عطلت حياة الناس 
وتركتهــم يكابدون شــبح المــوت جوعًا 
ومرضًا خاصة بعد ظهور وانتشــار أوبئة 

كانت قد اختفت منذ سنوات..
«الميثاق» تنشــر حصيلة ٢١ شهرًا من 
جرائم العــدوان الذي تقوده الســعودية 

ضد اليمن..

 ١٫٢٠٠٫٠٠٠
موظف يعيشون بدون 

مرتبات منذ ٤ أشهر


