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صنعاء- "الميثاق" 
فقت على رفع 

ّ
قالت األمم المتحدة إن وكاالتها المتخّصصة ات

درجة االستجابة الطارئة للوضع اإلنساني في اليمن إلى المرتبة الثالثة، كما 
هو الحال في سوريا والعراق وجنوب السودان.

وقال نائب المتحّدث باسم األمين العام لألمم المتحدة، فرحان حق: 
ي األشهر الستة المقبلة، على أن تتم مراجعة 

ّ
إن ذلك القرار سيغط

الوضع في شهر سبتمبر القادم، مضيفًا أن أكثر من ٢١ مليون شخص، 
أي ٨٠٪ من سكان اليمن، بحاجة اآلن إلى شكل من أشكال المساعدة 
اإلنسانية. وأشار إلى أن الخطة اإلنسانية المعّدلة تهدف إلى مساعدة 
١١٫٧ مليون شخص. ويواجه ١٣ مليون شخص تقريبًا في اليمن أزمة 
أمن غذائي، فيما ال تتوافر المياه النظيفة للكثيرين، مما يزيد مخاطر 

ي األمراض مثل الكوليرا.
ّ

تفش

األمم المتحدة ترفع حالة الطوارئ في اليمن

قــال نائــب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صالح إن خســائر القطاع الصناعي اليمني  
جّراء العدوان السعودي الغاشم على البالد بلغت ٤٠٠ مليار ريال.

ودعا صالح في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الغرفة التجارية باألمانة بمشــاركة عدد من النقابات واالتحادات ومنظمات المجتمع 
المدني إلى ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والشعبية لمواجهة آثار وتداعيات العدوان اإلجرامي الذي ينذر بخسائر أكبر إذا لم يتم وضع 

حد لذلك.. مؤكدًا ارتفاع نسبة البطالة في القطاع الخاص إلى نحو ٨٠٪ فضًال عن تدهور الحالة المعيشية لمعظم اليمنيين.

ونّوه إلى أن الهدف من المؤتمر الصحفي هو إيصال رسالة إلى 
المجتمع الدولي لوقف العدوان البربري والعمل على الحفاظ 
على المكتسبات الوطنية والمنشآت والمصالح العامة والخاصة 

في اليمن.
من جانبه أوضح رئيس الهيئة العليا لألدوية الدكتور حسن 
حاد منتجي األدويــة تميم الشامي أن ١٥ 

ّ
المحبشي ورئيس ات

مليون يمني بحاجة إلى الخدمات الصحية في ظل النقص الحاد 
لألدوية الخاصة باألمراض الخطيرة كالسرطان والسكر والفشل 
 
ً
الكلوي فضًال عن انتشار األوبئة كحمى الضنك والطاعون خاصة
في مناطق المواجهات العسكرية والمناطق التي يصعب على 

الطواقم الطبية الوصول إليها.

وأشار إلى أن قيمة استيراد األدوية قد تراجع بشكل ملحوظ 
خالل النصف األول من العام الجاري إلى ٢٥ مليار ريال مقابل 
٥٤ مليار ريــال خالل نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما 
يعكس واقع تدّني توفر األدويــة خصوصًا وأن هناك ٢٠ ألف 
حالة مسّجلة لدى وزارة الصحة لمرض السرطان و٤٣ ألف حالة 
مرض السكري و٦ آالف حالة فشل كلوي.. منّوهان إلى أن اليمن 
تعتمد على استيراد ما يقارب من ٩٥٪ من هذه األدوية والذي 
توقف بسبب الحظر والحصار الجوي والبري والبحري المفروض 
على بالدنا وهو ما ينذر بكارثة صحية ستطال المرضى اليمنيين.
 بدوره كشف مدير عام الشئون التجارية بمؤسسة الكهرباء 
المهندس عارف عبدالحميد أن حجم خسائر األضرار التي تعّرض 

لها قطاع الطاقة 
ـــيـــة  ـــائ ـــكـــهـــرب ال
جــــّراء الــعــدوان 
يقّدر بـ ٤٢٫٣ 

مليون دوالر.. مبينًا 
أن العدوان السعودي دمر تدميرًا كامًال 

محطات توليدية في صعدة والبيضاء وحرض وعدن وعصيفرة 
بتعز، وتقّدر تكاليف إعادة تشغيلها بـ ٣٠ مليون دوالر.

وأضــاف: أن الخسائر في شبكة التوزيع بأمانة العاصمة تبلغ 
تكاليفها نحو ٥ ماليين دوالر إلــى جانب ٧٫٣ مليون دوالر 

تكاليف إصالح شبكة التوزيع لبقية محافظات الجمهورية.

من جهته أوضح رئيس االتحاد التعاوني 
الــزراعــي محمد بشير أن خسائر القطاع 
الزراعي اليمني قّدرت بـ ١٤٧ مليار ريال 
من محاصيل الخضار والفواكه، حيث وصلت 
قيمة األضرار لمحاصيل الحبوب إلى ٣٦ مليار 
ريال، أما قيمة األضرار والخسائر للمحاصيل 
النقدية من البن والعسل اليمني فبلغت ٢٠ 

مليار ريال.
وبّين بشير أن معظم المشاتل الزراعية ومخازن التبريد والنقل 
قد تم تدميرها بشكل كلي.. فضًال عن تراجع إنتاج الثروة 

الحيوانية والسمكية.

االتحاد الزراعي: ١٤٧ مليارًا خسائر قطاع 
الزراعة ومعظم المشاتل ُدمرت

هيئة األدوية: أكثر من ٧٠ ألف 
يمني مصابون بالسرطان والسكري 

والفشل الكلوي بدون أدوية
مؤسسة الكهرباء: العدوان السعودي 

دّمر محطات التوليد في صعدة 
وعدن وتعز والبيضاء وحرض

٤٠٠ مليار خسائر القطاع الصناعي جّراء العدوان السعودي

ارتفاع البطالة إلى ٨٠٪ وتدهور الحالة المعيشية للمواطنين

صنعاء- "الميثاق" 
مة األمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" أن الصراع المدّمر الدائر في اليمن 

ّ
أعلنت منظ

يتسّبب في آثار عميقة على النظام الصحي في البالد، ويعّرض الماليين من األطفال لخطر اإلصابة 
بأمراض يمكن الوقاية منها.

وصّرح المدير اإلقليمي لـ "يونيسيف" في الشرق األوسط وشمال أفريقيا الدكتور بيتر سالمة 
بأن األطفال في اليمن ال يتم تطعيمهم "إما ألن المراكز الصحية ال يصلها التيار الكهربائي، أو ال 
ر لها الوقود الالزم لتبريد اللقاحات وتوزيعها، أو ألن األهالي يرتعبون من القتال لدرجة أنهم 

ّ
يتوف

ي اللقاحات". وأضاف أن "النتيجة المأساوية 
ّ
يحجمون عن أخذ أطفالهم إلى مراكز التطعيم لتلق

 الوقاية منها، مثل الحصبة وااللتهاب 
ً
هي أن األطفال سيقضون حتفهم جّراء أمراض يمكن عادة

الرئوي".
ووفقًا لـ "يونيسيف" فإن االنقطاع في خدمات التطعيم يعّرض ما يقّدر بنحو ٢٫٦ مليون طفل 
دون الخامسة عشرة من عمرهم لمخاطر اإلصابة بالحصبة، وهي مرض فّتاك ينتشر بسرعة في 

حة والنزوح السكاني.
ّ
أوقات النزاعات المسل

الجدير بالذكر أن من المرّجح أن يكون عدد األطفال المعّرضين لإلصابة بااللتهابات التنفسية 

الحادة قد وصل إلى حوالي ١٫٣ مليون طفل، كما أن العديد من المستشفيات والمراكز الصحية 
ال تعمل بشكل صحيح منذ تصاعد الصراع في شهر مارس، مما يضاعف العقبات التي تقف حجر 

عثرة أمام األهالي في محاولتهم الحصول على خدمات معالجة أطفالهم في الوقت المناسب.
وفي الوقت نفسه، يتعّرض أكثر من ٢٫٥ مليون طفل لخطر اإلصابة باإلسهال بسبب عدم 
ر المياه الصالحة للشرب والظروف الصحية السيئة وانعدام فرص الحصول على أمالح اإلماهة 

ّ
توف

ح في اليمن".
ّ
الفموية، "بالمقارنة مع ١٫٥ مليون طفل قبل اندالع النزاع المسل

ل أيضًا تهديدًا متزايدًا، حيث تشير تقديرات "يونيسيف" إلى أن أكثر 
ّ
كما أن سوء التغذية يشك

من نصف مليون طفل دون سن الخامسة معّرضون لخطر اإلصابة بسوء التغذية الشديد وسوء 
التغذية الحاد على مدى األشهر اإلثني عشر المقبلة إذا استمر الوضع في التدهور "بالمقارنة مع 
١٦٠ ألف قبل األزمة". باإلضافة إلى ذلك، فإن حوالي ١٫٢ مليون طفل دون سن الخامسة معّرضون 

لخطر سوء التغذية الحاد المعتدل، وهو ما يقرب من ضعف ما كان الحال عليه قبل األزمة.
وعلى الرغم من البيئة الصعبة للغاية، ما زالت "يونيسيف" وشركاؤها مستمرين في تحصين 
األطفال وتوفير الرعاية ألولئك الذين يعانون من المرض أو من سوء التغذية الحاد، حيث أنه يتم 
تنفيذ برامج التغذية والمراقبة الوقائية، بما في ذلك الفرق المتجّولة التي تقّدم خدمات الصحة 

والتغذية وحمالت التحصين المحلية في المناطق األكثر تضّررًا، وذلك بغية رصد أية زيادة في 
أعداد األطفال الذين يعانون من مرض معٍد معّين أو من سوء التغذية، واالستجابة وفقًا لذلك.

زة بدعم من "يونيسيف" وشركائها لعمليات توزيع وتوفير 
ّ
الت، المعز

ّ
وتعتبر هذه التدخ

المياه الصالحة للشرب وخدمات النظافة الشخصية والصرف الصحي المحّسنة، من بين األمور ذات 
األهمية الحاسمة لمنع وقوع األزمات الصحية العامة.

ولقد القى ما ال يقل عن ٢٧٩ طفًال مصرعهم وجرح ٤٠٢ آخرين كنتيجة مباشرة للصراع الذي 
اندلع في اليمن في أواخر مارس الماضي.

وكّررت "يونيسيف" دعوة األمين العام لألمم المتحدة ألطراف النزاع إلى وقف إطالق النار 
لتسهيل عمليات إيصال المساعدات اإلنسانية لمن هم في أشد الحاجة إليها.

وفي إطار النداء الصادر عن األمم المتحدة في ١٩ يونيو ٢٠١٥، فإن "يونيسيف" تطلب من 
العالم التبّرع بمبلغ ١٨٢٫٦ مليون دوالر لتلبية االحتياجات الفورية للسكان المتضّررين من النزاع.

ويتكّون نداء "يونيسيف" من ٣٤ مليون دوالر لبرامج الصحة، و٥٨ مليون دوالر للمياه والصرف 
الصحي والنظافة العامة، و٤١٫٥ مليون دوالر للتغذية، و١٢٫٦ مليون دوالر لحماية الطفل، 

و١٠٫٥ مليون دوالر للتعليم و٢٦ مليون دوالر للحماية االجتماعية في حاالت الطوارئ.

منظمة «يونيسيف»:

 ماليين األطفال في  اليمن معّرضون لمخاطر اإلصابة باألمراض وسوء التغذية

دون الخامسة عشرة من 
عمرهم معّرضون لمخاطر 

اإلصابة بالحصبة
 ٢٫٦

مليون طفل

معّرضون لخطر اإلصابة 
بسوء التغذية الشديد وسوء 

التغذية الحاد
 ٥٠٠

ألف طفل

معّرضون لإلصابة 
بااللتهابات التنفسية 

الحادة
 ١٫٣
مليون طفل

لقوا مصرعهم وجرح 
٤٠٢ نتيجة العدوان 

السعودي على اليمن
 ٢٧٩

ً
طفال

«يونيسيف» تدعو أطراف النزاع إلى وقف إطالق النار لتسهيل عمليات إيصال المساعدات اإلنسانية


