
ح والعدوان منذ أواخر 
ّ
وأّدى تفاقم الصراع المسل

مارس الماضي، إلى ارتفاع هائل في أسعار المواد 
والسلع األساسية والنقل والخدمات، وتراجع 
في سعر العملة الوطنية "الريال" أمام العمالت 
األجنبية، وأزمة حاّدة في الوقود، وانتشار السوق 
السوداء للبنزين والديزل والغاز المنزلي مقابل 
اختفاء السوق الرسمية، وانقطاع التيار الكهربائي 
بشكل تــام على مــدن وقــرى اليمن منذ عشرة 

أشهر بشكل تام والمياه بشكل كامل.
لــقــد أعــلــنــت األمــــم الــمــتــحــدة أن وكــاالتــهــا 
فقت على رفع درجة االستجابة 

ّ
المتخّصصة ات

الطارئة للوضع اإلنساني في اليمن إلى المرتبة 
الثالثة، كما هو الحال في سوريا والعراق وجنوب 

السودان.
وأشارت تقديراتها إلى أن حوالي ١٤٫٤ مليون 
شخص ال يمتلكون ما يكفيهم من الغذاء، كما 
يعاني ثالثة ماليين طفل من ســوء التغذية. 
ن ما يقرب من ٢٠ مليون شخص من 

ّ
وال يتمك

الحصول على المياه النظيفة، وال يملك ١٤٫١ 
مليون شخص سبل الوصول إلى الرعاية الطبية 

األساسية.
وكان من أبرز تداعيات األزمة المتفاقمة إغالق 
فيها 

ّ
السفارات والبعثات الدبلوماسية وإجالء موظ

من اليمن، بما يعنيه من تعليق دعم المانحين 
ألفقر دولة في المنطقة.

ق البنك الدولي عملياته في اليمن، وجّمد 
ّ
وعل

صندوق النقد الدولي برنامج التعاون مع الحكومة، 

وذلك قبيل شن تحالف العدوان بقيادة السعودية 
العدوان الغاشم على اليمن.

وقــّدرت األمــم المتحدة أن نحو ٢٫٣ مليون 
شخص قد أجبروا على الفرار من ديارهم، وأن 
١٧٠ ألفًا آخرين قد فّروا من البالد. وفي حين 
أن معظم النازحين داخليًا يعيشون مع أقارب 
ل عبئًا كبيرًا على أسر ضعيفة 

ّ
أو أصدقاء، ما يشك

أصًال، هناك آخرون يعيشون في العراء أو يحتلون 
المباني العامة.

ووفقًا لتحليل "التصنيف المرحلي المتكامل 

لحالة األمــن الغذائي واألوضـــاع االنسانية"، تم 
تصنيف ١٠ من أصل ٢٢ محافظة في اليمن 
اآلن بأنها تعاني انعدام األمن الغذائي الذي يصل 
إلى مستوى "الطوارئ"، وهي محافظات صعدة 
وعدن وأبين وشبوة وحجة والحديدة وتعز ولحج 

والضالع والبيضاء.
ويواجه النظام الصحي في اليمن انهيارًا في 

ح.
ّ
رة بالصراع المسل

ّ
كثير من المناطق المتأث

وكــشــف تقرير "الــمــســتــجــدات االقتصادية 
ـــرًا عــن وزارة 

ّ
واالجــتــمــاعــيــة" الـــصـــادر مـــؤخ

التخطيط، أن الــحــرب المتصاعدة فــي البالد 
أّدت إلى تدمير حوالي ٥٤ مرفق صحي جزئيًا 
أو كليًا، منها ٢٥ مستشفى و١١ مركزًا صحيًا 
ر بصورة 

ّ
و١١ مستوصفًا في ١١ محافظة، مما أث

 
ً
ان خاصة

ّ
حاّدة على تقديم الرعاية الطبية للسك

المحتاجين إلجراء جراحات فورية في المناطق 
رة بالصراع.

ّ
المتأث

ولم يكن النظام التربوي برّمته في منأى عن 
مة األمم المتحدة 

ّ
هذا النزاع، فوفقًا لبيانات منظ

للطفولة "يونيسف"، فإن ما ال يقل عن ٣٤٪ 
من األطفال في اليمن لم يذهبوا إلى المدارس منذ 
بدء الحرب في مارس. كما أظهرت بيانات وزارة 
التربية والتعليم، أن أكثر من ألف مدرسة باتت 
خارج الخدمة، فثمة ٢٥٤ مدرسة مدّمرة كليًا، 
و٦٠٨ مدارس مدّمرة جزئيًا، و٤٢١ مدرسة 
تستخدم كمالجئ لألشخاص النازحين داخليًا 

 للنزاع.
ً
نتيجة

وأظهرت دراسة أعّدها برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي بالشراكة مع "وكالة تنمية المنشآت 
الــصــغــيــرة واألصـــغـــر"، أن حــوالــي ٢٦٪ من 

الــشــركــات و٣٥٪ مــن الــمــشــاريــع الصغيرة 
والمتوّسطة العاملة فــي قطاع الخدمات تم 
إغالقها منذ مــارس، بسبب الصراع الدائر في 

اليمن.
وشمل تقويم عاجل للمشاريع التجارية ست 
محافظات يمنية هي صنعاء وحجة وصعدة وتعز 
وعدن وأبين، لدراسة تأثير األزمة على النشاط 

االقتصادي.
ف صادرات النفط والغاز 

ّ
وفيما شهد العام توق

واالستثمار والسياحة، فإن ٤٦٪ من أصحاب 

طوا لنقل أعمالهم خارج 
ّ
المنشآت الكبيرة خط

اليمن، و٧٩٪ من أصحاب المنشآت لديهم 
عات متشائمة أو غموض حــول مستقبل 

ّ
توق

أعمالهم.
كما أن ٥٩٪ من المنشآت في القطاع الصناعي 
والخدمي وتجارة الجملة والتجزئة سّرحت ٤٨٪ 
فيها، وانخفض إنتاجها بنسبة ٦٩٪.

ّ
من موظ

وأظهر أحدث مسح للقوى العاملة في اليمن أن 
معّدل بطالة الشباب بلغ ٢٤٫٥٪، وهو تقريبًا 

ضعف متوّسط البطالة على المستوى الوطني.
وبّين "مسح القوى العاملة في اليمن ٢٠١٣- 
٢٠١٤" أن مــعــّدل البطالة الــعــام وصــل إلى 
١٣٫٥٪، وهو يرتفع كثيرًا في أوساط النساء 
"٢٦٫١٪" عنه في أوساط الرجال "١٢٫٣٪".
وطالت األزمــة ١٫٥ مليون أســرة حرمت من 
إعــانــات صــنــدوق الــرعــايــة االجتماعية، البالغ 

قيمتها ٤٢١٫٨ مليون دوالر.
فت معظم مشاريع الحماية االجتماعية 

ّ
وتوق

"تحت التنفيذ" وعــددهــا ٢٨٣ مشروعًا في 
برنامج النقد مقابل العمل، كــان يفترض أن 

يستفيد منها حوالي ٦٠ ألف أسرة.
واكتملت فصول المأساة اليمنية بتوالي إعصاري 
"تشاباال" و"ميغ" في أسبوع واحد على جزيرة 
سقطرى والساحل الشرقي الجنوبي لليمن في 
فا دمارًا هائًال، ما أّدى إلى فقدان 

ّ
بداية نوفمبر خل

مئات العائالت لمنازلهم ومزارعهم وقواربهم، 
إذ انهارت المنازل الصغيرة في مدينة المكال 
إثر اإلعصار وفاضت السيول في شوارع المدينة 

مدّمرة الجسور والبنى التحتية.
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باألرقام.. المنظمات الدولية تكشف بشاعة الجريمة المسكوت عنها
اليمنيون يوّدعون أسوأ األعوام

يعّد العام ٢٠١٥م الذي وّدعه اليمنيون، األســوأ بين كل األعوام على مدى التاريخ، بما حمله من تدهور أمني وسياســي  
أفضى إلى عدوان ســعودي غاشــم وعنف وفوضى، وأزمات اقتصادية واجتماعية غير مســبوقة، أّدت إلى ارتفاع تكلفة 

ساع دائرة الفقر والبطالة.
ّ

المعيشة وات
وعلى الرغم من األوضاع اإلنسانية الصعبة التي عانى منها اليمنيون في ٢٠١٥م والتي وصلت حّد الكارثة، إال أنهم يأملون في أّال 
عون إلى تسوية سياسية تنهي عشرة أشهر من العدوان والحصار 

ّ
تسوء األوضاع في العام ٢٠١٦م أكثر مّما هي عليه اآلن، ويتطل

ق األمن واالستقرار وتنعش االقتصاد الذي أصبح على شفا االنهيار.
ّ

الخارجي والقتال الداخلي، وتحق

 ١٠
محافظات تعاني انعدام األمن الغذائي

٪٣٤
من أطفال اليمن لم يذهبوا إلى 

المدارس منذ بدء العدوان

٪٢٤٫٥
معدل  بطالة الشباب حسب آخر 

مسح للقوى العاملة في اليمن 

 ١٫٥
مليون أسرة ُحرمت من إعانات 

صندوق الرعاية

٢٠
مليونًا ال يحصلون على المياه النظيفة

١٥
 مليونًا ال يحصلون على الرعاية 

الطبية األساسية

 ١٥
مليونًا ال يمتلكون ما 

يكفيهم من الغذاء

 ٣
ماليين طفل يعانون سوء التغذية

١٠٠٠
 مدرسة أصبحت خارج الخدمة

 ٢٨٣
مشروعًا للحماية االجتماعية توقفت

 ٪٢٦
من الشركات الصغيرة والمتوسطة أغلقت

٪٥٩
حت نصف عمالها  من منشآت القطاع الصناعي سرَّ

مدن اليمن 
تعيش في ظالم 

عشرة أشهر


