
أعــلــنــت وزارة التعليم الــفــنــي والــتــدريــب 
المهني عن الحصيلة النهائية لحجم األضرار 
التي تعّرضت لها أكثر من ٤٢ مؤسسة فنية 
ومهنية وكلية مجتمع تابعة للوزارة في مختلف 
المحافظات والــتــي تــم استهدافها بصورة 

ـــن قبل  مـــبـــاشـــرة م
العدوان السعودي.

وأوضــــح التقرير 
الصادر عن الــوزارة 
ــيــمــن خــســرت  أن ال
مــــا يــــقــــارب ٦٠٠ 
مـــــلـــــيـــــون دوالر 
جــــــّراء اســتــهــداف 
طـــيـــران الـــعـــدوان 
ــاشــرة  ــب بــــصــــورة م
ــمــؤســســات  هــــذه ال
ــــيــــمــــيــــة  ــــتــــعــــل ال
والــتــدريــبــيــة والــتــي 

أّدت إلى تدمير كلي لمكوناتها وتجهيزاتها، 
وكذا إلحاق أضرار جسيمة بالمباني المجاورة 
وتوقف العملية التعليمية في عدد من المعاهد 

المهنية والتقنية في بعض المحافظات.
ــى أن طــائــرات الــعــدوان   وأشـــار التقرير إل
استهدفت بشكل مباشر منذ مــارس وحتى 
نهاية ديسمبر من العام ٢٠١٥ مؤسسات 
لــتــدريــب المهني العاملة  التعليم الفني وا
والجاهزة والتي هي قيد اإلنشاء في مختلف 

المحافظات..
ولفت التقرير إلــى أن استهداف الــعــدوان 
السعودي األمريكي للمنشآت التعليمية في 
اليمن يعني القضاء على مستقبل كافة أبناء 
اليمن وحرمانهم من التعليم لسنوات، ورفع 
ــة في  ــطــال ــب حــجــم ال
أوســـــــاط الـــشـــبـــاب، 
وزيـــادة نسبة الفقر 
في المجتمع اليمني، 
فضًال عن المساهمة 
في انتشار ظاهرتي 
الجريمة واإلرهـــاب 
والــتــطــّرف وتهديد 
األمـــن فــي المنطقة 
العربية، وكذا تأخير 
عــجــلــة الــتــنــمــيــة في 
البالد لسنين طويلة 
قادمة. وبّين التقرير 
أن المباني التي تم استهداف أجزاء منها ستكون 
مكلفة إلعادة إنشائها ولن تكون بنفس الجودة 
ــى وقــت طــويــل وتكلفة مرتفعة،  وتحتاج إل
نظرًا الرتفاع التكلفة اإلنشائية والتجهيزات 
للمؤسسة الواحدة والتي تتراوح ما بين ١٠- 
١٥ مليون دوالر فيما بعضها تجاوزت عملية 
اإلنشاء والتجهيز أكثر من ٢٣ مليون دوالر 
كالمعهد التقني الــعــالــي مــتــعــّدد األغـــراض 

"البولتكنيك".

أعلنت وزارة السياحة أن خسائر القطاع السياحي بسبب الحرب التي 
اندلعت أواخر مارس الماضي، بلغت ١٢ مليار دوالر، في حين خسر نحو 

ربع مليون عامل في مختلف مجاالت السياحة أعمالهم.
وبّين التقرير أن الحرب تسّببت في انتشار البطالة وخروج حوالي ربع 
مليون شخص عن العمل مّمن كانوا يعملون في مختلف مجاالت العمل 

السياحي، غالبيتهم في مجال النقل السياحي 
ومنشآت الطعام والشراب واإليواء، فضًال عن 
فقدان أسرهم لمصادر دخلها الرئيسي، إذ 
كان الفرد العامل يعول نحو أربعة أشخاص 
كأقل تقدير بمتوّسط دخل بين ١٠٠- ١٥٠ 
دوالر شهريًا. وأوضح أن الحرب تسّببت في 
ف العمل في أكثر من ١٥ ألــف منشأة 

ّ
توق

سياحية كبيرة ومتوّسطة وصغيرة من 
منشآت الطعام والــشــراب واإليـــواء والسفر 
ه والترفيه واالتصال والتفويج 

ّ
والنقل والتنز

السياحي في اليمن. كما تسّببت الحرب في 
ف العمل في نحو ٣٦٠ موقعًا 

ّ
تدمير وتوق

ومــزارًا ومنشأة سياحية وتاريخية وأثرية 
بشكل كامل وجزئي. وأفاد مصدر حكومي بأن الخسائر المباشرة وغير 
المباشرة التي يصعب تقديرها وحصرها، تتجاوز مليارات الدوالرات منها 
بين ٩٠٠ مليون دوالر- مليار دوالر خسائر سنوية مباشرة لعائدات 
السياحة اليمنية، إذ أن متوّسط القدوم السياحي السنوي إلى اليمن بلغ 

قبل األزمة ١٫٣ مليون سائح.
بدوره قال رئيس قطاع السياحة في االتحاد اليمني للسياحة محمد عبد 
النبي بازع إن اليمن حرم من موارد مالية من عائدات السياحة خالل العام 
الماضي، قّدرت بـ ١٫٢ مليار دوالر نتيجة إلغاء حجوزات السفر إلى اليمن.
وأوضــح أن القطاع يضم ٤٢ وكالة سياحية، ويعمل فيه ١١١٣٠ 

فة ومرشدين سياحيين وسائقين ومّمن يجيدون اللغات 
ّ
فًا وموظ

ّ
موظ

األجنبية المختلفة.
وزاد أن "القطاع اليوم أصبح مشلوًال تمامًا، إذ أن نصف عدد الوكاالت 
نوا من مواصلة النشاط 

ّ
السياحية أوقفت نشاطها تمامًا والبعض ممن تمك

فين".
ّ
طروا إلى تسريح ما يقارب ٩٥٪ من الموظ

ّ
اض

في قطاع السياحة يعيلون 
ّ
ونّوه إلى أن موظ

حــوالــي ١٠٠ ألــف شــخــص، وأن تلك األســر 
ف النشاط.

ّ
أصبحت بدون راتب بعد توق

ولم يغفل بازع اإلشارة إلى أن قطاع الفندقة 
أصبح هو اآلخر يعاني الركود، إذ أصبح كثير من 
الفنادق السياحية بما فيها ذات النجوم الخمس 

مهجورة، مثلما حدث في عدن.
وقال إن حجم الكارثة كبير جدًا، وأّدى إلى 
شلل كامل لكافة القطاعات مثل السفريات 
والــحــرفــيــيــن والــمــطــاعــم والــنــقــل السياحي 
والــجــمــعــيــات الــنــســائــيــة، إذ يعمل فــي هــذه 
فة 

ّ
ف وموظ

ّ
القطاعات حوالي ٤٤٣٥٠ موظ

يعيلون ٤٠٠ ألف شخص، وبالتالي فإن العمل 
ل المصدر الوحيد للدخل لحوالي ٥٠٠ ألف شخص بصورة 

ّ
في القطاع يشك

مباشرة ولحوالي ١٫٥ مليون شخص بصورة غير مباشرة. ويندرج ضمن 
ات سائقي سّيارات األجرة وأصحاب الحرف اليدوية، وبائعي  هذه اإلحصاء
يات والبن اليمني، وكذا بائعي المنسوجات الصوفية وكثير من الباعة 

ّ
الفض

وصوًال إلى محال بيع قطع غيار السيارات.
وقال بازع: إن ٢٤ وكالة سياحية تكّبدت مبالغ بين ٨٠- ١٠٠ ألف 
دوالر، في مقابل مصاريف تشغيل وترويج للسياحة اليمنية في المعارض 
السياحية الدولية، بهدف استقطاب أكبر عدد من السّياح إلى اليمن، 

والذي أصبح من المستحيل تحقيقه في ظل استمرار الحرب.

احصائية العدد:  
(١٧٩٤)
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» تنشر حصيلة «٣٠٠» يوم من العدوان »
السعودية تدمر اليمن

اكة والطائرات والسفن، في   
ّ

أمعن العدوان الســعودي في تدمير كل مقّدرات الشــعب اليمني من بنى تحتية وخدمات أقامها على مدى الســنوات الماضية، مســتخدمًا أحدث األســلحة الفت
قصف اليمن الفقيرة بمواردها والغنية بشعبها الصامد والصابر.

ويواجه اليمنيون منذ عشــرة أشــهر حرب همجية وقصف جوي متواصل على مدار الســاعة من دول تحالف العدوان بقيادة الســعودية، طال البشــر والشــجر والحجر، وأّدى إلى استشــهاد 
وجرح عشــرات اآلالف من األبرياء من شــيوخ ونســاء وأطفال ورجال. كما يعاني اليمنيون من حصار بحري وجوي وبّري أّدى إلى منع االستيراد والتصدير متسببًا في أزمة حاّدة في الغذاء والدواء 

ف االستثمار، وتوسيع رقعة الفقر والبطالة.
ّ

والمشتقات النفطية والغاز، فضًال عن تدمير االقتصاد والتنمية وتوق

ــال وزارة  ــأعــم ــم ب ــائ ــق أكــــد ال
ـــطـــرق  ـــعـــامـــة وال األشــــغــــال ال
المهندس عبد الوهاب الحاكم 
أن التقديرات األّولــيــة للخسائر 
الناتجة عن استهداف العدوان 
الــســعــودي على اليمن للطرق 
والــجــســور بلغت فــي المناطق 

المحصورة ٨٨ مليار ريال.
ات الــتــي  وقــــال "إن اإلحــــصــــاء
قام بها صندوق صيانة الطرق 
لألضرار التي تعّرضت لها شبكة 
الــطــرق والــجــســور كشفت عن 
تضرر ٢٩ طريقًا بطول ٧٩٦ 
كــم و٣٤ جــســرًا بشكل كلي أو 
ــى األضـــرار التي  جزئي إضــافــة إل
تعّرضت لها معّدات المؤسسة 
العامة للطرق والجسور ومقّراتها 
ومخازنها فــي مختلف مناطق 
الجمهورية، وقــد تزيد تكلفة 
تلك األضرار عن ٨٨ مليار ريال 
وبما يعادل ٤٠٠ مليون دوالر 

كتقدير أّولي لألضرار.

منشآت صناعيةجسرًا

منشأة صغيرة ومتوسطة طريقًا

تدميرتدمير

تعطل انتاج تضرر

٢٤٢٠٣

٤٠٫٠٠٠

موقعًا سياحيًا 
٣٦٠تدمير

٢٩

منشأة رياضية
٥٠قصف

 ٨٨
خسائر الطرق والجسور

 ١٥
خسائر القطاع الصناعي

توقف صادرات وواردات اليمن استهداف القطاع الزراعي أثر على معيشة ٧٠٪ من السكان
بسبب العدوان السعودي

قالت وزارة الزراعة إن نتائج 
ات األّولية لحجم األضرار  اإلحصاء
بالقطاع الزراعي جّراء العدوان 
الــســعــودي بلغت ٥٧٤ مليار 

ريال حتى سبتمبر الماضي.
ــوزارة أنها بصدد  وأوضحت ال
اســتــكــمــال تــنــفــيــذ مــســوحــات 
إحصائية لحصر وتقييم كافة 
األضرار في القطاع الزراعي جراء 
مة 

ّ
العدوان، وسيتم تزويد منظ

األغذية والزراعة لألمم المتحدة 
"الفاو" بتلك النتائج، والتي من 
ع أن تقّدمها المنظمة إلى 

ّ
المتوق

اجتماعها القادم في األردن.
واستهدف القصف المباشر من 
قبل طائرات العدوان السعودي 
ــة واســعــة من  منظومة زراعــي
ــزراعــيــة المركزية  األســــواق ال
ـــصـــادرات الــزراعــيــة  ومــراكــز ال
ـــدواجـــن والــمــشــاتــل  ومـــــزارع ال
ومخازن الحبوب وصوامع الغالل 
ومخازن توزيع البذور الزراعية 
ــع  ــــراكــــز الـــتـــبـــريـــد ومــصــان وم

مستلزمات زراعــيــة ومصانع 
أغذية وطــرق النقل الرئيسية 
للمحاصيل الــزراعــيــة والبيوت 
البالستيكية. كما تسّبب العدوان 
السعودي بإلحاق خسائر كبيرة 
فــي الــثــروة الحيوانية ومناحل 
العسل وحظائر تربية الحيوان 
ومراكز تحسين السالالت ومزارع 

الدواجن.
ويعّد القطاع الزراعي األكثر 
تــضــّررًا واســتــهــدافــًا مــن قبل 
له من أهمية 

ّ
العدوان بكل ما يمث

استراتيجية في توفير وإنتاج 
الغذاء بشقيه النباتي والحيواني، 
ل مصدر 

ّ
إضافة إلى كونه يشك

دخل رئيسيًا ألكثر من ٥٠٪ 
من إجمالي القوى العاملة في 
بالدنا. كما يعتمد عليه بشكل 
مباشر وغيـــر مباشـــر أكثر 
من ٧٠٪ من إجمالي السكان 
في معيشتهم وحياتهم وهم 
نــســبــة الــذيــن يسكنــون في 

الريف.

ف التصدير 
ّ
وأكد التقرير توق

للمنتجات اليمنية أهمها النفط 
الخام حيث تم إيقاف العقود 
وترهيب الشركات المتعاقدة 
لشراء النفط من قبل تحالف 
ف 

ّ
ــعــدوان، ناهيك عــن توق ال

االســـتـــيـــراد لــمــخــتــلــف أنــــواع 
السلع وفــي مقّدمتها السلع 
ــى منع  الــغــذائــيــة، بــاإلضــافــة إل
ق العمالت األجنبية ومنع 

ّ
تدف

تحويالت المغتربين.
وبــّيــن التقرير أن صــادرات 
الــيــمــن السلعية إلـــى الــخــارج 
انـــخـــفـــضـــت مـــــن ٣٫٠٣٤ 
مليار دوالر خــالل الفترة من 
"أبريل- أغسطس ٢٠١٤م" 
إلــــى ٣٠٣ مــاليــيــن دوالر 
خــالل نفس الفترة مــن العام 
ـــجـــاري،  وبــانــخــفــاض قــدره  ال
٢٫٧٣١ مليار دوالر وبنسبة 
انخفاض قدرها ٩٠٪.. كما 
ــف 

ّ
ـــعـــدوان عــلــى تــوق عــمــل ال

شبه كامل للواردات السلعية 
ــث انــخــفــضــت  ــيــة، حــي ــيــمــن ال
الواردات السلعية من ٥٫٦٠٩ 
مليارات دوالر للفترة "أبريل- 
أغـــــســـــطـــــس٢٠١٤م" إلـــى 
١٫١٢٢ مليار  دوالر لنفس 
ــي،  ــحــال ـــعـــام ال الــفــتــرة مـــن ال
وبــانــخــفــاض قـــدره ٤٫٤٨٧ 
مليار دوالر وبنسبة انخفاض 

قدرها ٨٠٪.
ـــر وزارة  ـــري ـــق وأشـــــــــار ت
ــرادات من  الصناعة إلى أن اإلي
الرسوم والضرائب الجمركية 
ــــواردات انخفضت من  على ال
ــال للفترة  ٩٢٫٩٧ مليار ري
"ابريل- أغسطس ٢٠١٤م" 
ــار ريـــال  ــي ــل ــــى ١٨٫٥٥ م إل
لنفس الفترة من العام الجاري 
وبــانــخــفــاض قـــدره ٧٤٫٤٢ 
مليار ريــال وبنسبة انخفاض 
قدرها ٨٠٪ ما يعادل ٣٤٦ 

مليون دوالر.

مليارًا
خسائر

 القطاع الزراعي

خسائر  الواردات 
السلعية

خسائر  الواردات 
الضريبية والجمركية

خسائر  الصادرات 
اليمنية

مليار دوالر

مليار ريال

مليار دوالر

٥٧٤
٤٫٤

٧٤٫٤

٢٫٧

تــعــّرضــت عـــدد مــن المصانع 
والمنشآت التجارية والصناعية 
للقصف الــمــبــاشــر والــمــتــعــّمــد 
والتدمير. وقــّدر تقرير رسمي 
رًا عن وزارة الصناعة 

ّ
صدر مؤخ

والتجارة خسائر القطاع الصناعي 
جّراء العدوان والحصار السعودي 

على اليمن بـ ١٥ مليار دوالر.
ات الى أن العدوان  وتشير االحصاء
السعودي قصف قرابة ٢٠٣ منشأة 
صناعية في اليمن منذ مارس الماضي 

وحتى منتصف الشهر الجاري.. 

الى ذلك أوضح تقرير صادر عن وزارة 
الصناعة والتجارة أن  العدوان السعودي 
تسّبب فــي جمود النشاط االقتصادي 
ف العمل في ٤٠ ألف منشأة صغيرة 

ّ
وتوق

ف مئات اآلالف 
ّ
ومتوسطة، فضًال عن توق

من العاملين عن أعمالهم، باإلضافة إلى 
ف جزء من خطوط االنتاج 

ّ
تراجع وتوق

لمختلف المصانع، وأزمــتــي المشتقات 
النفطية والكهرباء التي أّدت إلى ارتفاع 

في أسعار النقل والسلع والخدمات.

 ٦٠٠
خسائر التعليم 
الفني والمهني

والر
ن د

ليو
م

رًا
يا

مل

والر
ر د

مليا

 ١٢
خسائر القطاع 

السياحي

والر
ر د

مليا

مؤسسة فنية ومهنية
٤٢تدمير


