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الرابعة  بالذكرى  العظيم  اليمني  شعبنا  يحتفل   
شن  الذي  الغاشم  العدوان  تحالف  على  إلنتصاره 
االطفال  مستهدفًا  اليمن  على  غاشم  عدوان 
والنساء والمدنيين والمنشآت المدنية وفي مقدمة 
والبرية  الجوية  المختلفة  النقل  قطاعات  ذلك 
والدولية  المدنية  المطارات  استهدف  إذ  والبحرية، 
الموانئ البحرية والبرية مدمرًا كافة البنى التحتية 
تمتلكها  التي  القدرات  وبفضل  المنشآت  لهذه 
النقل  لوزارة  التابعة  والمؤسسات  الهيئات  كوادر 
عدة  المنشآت  لهذه  الفنية  الجاهزية  استعادة  تم 
والتي  المنشآت  لهذه  إستهداف  كل  بعد  مرات 
حجم  قدرت  وقد  غارة  الفي  من  أكثر  إلى  وصلت 
الناجمة  المباشرة  وغير  المباشرة  والخسائر  االضرار 
حيث  المختلفة،  النقل  قطاعات  على  العدوان  عن 
بلغت الخسائر التقديرية على قطاع الطيران المدني 
مليار  ثالثة   $  3,255,000,000 مبلغ  واألرصاد 
امريكي  دوالر  مليون  وخمسون  خمسة  وماتتين 
حتى شهر مارس 2019م في قطاع الطيران المدني 
الناجمة  والخسائر  االضرار  قدرت  فيما  واألرصاد، 
مبلغ  اليمنية  االحمر  البحر  موائى  مؤسسة  في 
945,886,205$ تسعمائة وخمسة واربعون مليون 
وثمانمائة وستة وثمانون الف ومأتين وخمسة دوالر 
امريكي، واما مايخص الهيئة العامة لتنظيم شئون 
النقل البري فقد قدرت حجم االضرار والخسائر مبلغ 
واربعمائة  مليون  وعشرون  ثمانية   $28,444,000
الى  بإضافة  امريكي،  دوالر  الف  واربعون  واربعة 

تحصيل  توقف  نتيجة  مباشرة  الغير  المادية  األضرار 
مليار  تسعة   9,448,244,678YER مبلغ  اإليرادات 
واربعمائة و ثمانية واربعون مليون و ماتين واربعة 
واربعون الف وستمائة وثمانية وسبعون ريال يمني، 
والقطاع  البري  للنقل  تقديرية  الى خسائر  باإلضافة 
الخاص مبلغ 90,665,000$ وقد اعدت وزارة النقل 
لهذه  الفنية  الجاهزية  الستعادة  والبرامج  الخطط 
عوضًا  البشرية  القدرات  على  وأعتمدت  المنشآت 
عن اآلله التي دمرت وقد نجحت في هذا االسلوب 
إلى  العدوان  لجوء  لوال  ونمو  انجازات  وحققت 
المطارات  وفي  اليمنية  االجواء  على  الحصار  فرض 
وهو  والبرية  البحرية  الموانئ  وعلى  المدنية 
لذا  القتال  ميادين  في  العدوان  هزيمة  مايعكس 
جرائم  بارتكابها  الضغوط  بممارسة  العدوان  قام 
عدد  قدرت  إذ  واالجتماعي  االنساني  الجانب  في 
الدولي  صنعاء  مطار  إغالق  عن  الناجمة  الوفيات 
مقدرتهم  عدم  بسبب  وفاة  حالة   32,500 عدد 
على السفر، وأن أكثر من 210.000من حاالت أمراض 
لتلقي  الخارج  الى  للسفر  ماسه  بحاجه  مستعصية 

العنايةالطبية والعالج.
ومع كل هذه الممارسات الالإنسانية والتي يجرمها 
أربعة  بعد  اليمن  تخرج  والدولي  االنساني  القانون 
والعدوان  اإلثم  تحالف  دول  على  منتصره  أعوام 
خرجت دوله صناعية من طراز جديد ارعبت العدوان 
شعبنا  صمود  بفصل  التوسعية  أطماعه  وأوقفت 

اليمني العظيم وتالحم جبهته الداخلية

 وزارة النقل 
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تصميم جرافكس
ماجد محمد صوفان
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العدوان على  الرابعة من  الذكرى  اليوم  علينا  تمر 
بالدنا الذي اسهلته دول تحالف العدوان بإستهداف 
اول  في  واالرصاد  المدني  الطيران  لقطاع  مباشر  
لمطار  مباشر  بإستهداف  وذلك  لعدوانها  يوم 
واقالع  لهبوط  يستخدم  الذي  الدولي  صنعاء 
كبيره  أضرار  به  وألحقت  المدني  الطيران  حركة 
بالتزامن مع منع جميع رحالت شركات الطيران من 
الهبوط واإلقالع في المطار، كما استهدف معظم 
المطارات المدنية في بالدنا والبنية التحتية للطيران 
المدني واالرصاد وتسبب هذا االستهداف في وفاة 
في  العالقين  معاناة  وزيادة  المرضى  من  االآلف 

الداخل والخارج.
الطيران  قطاع  على  المستمر  االستهداف  ورغم 
المفروض على  الحصار  المدني واالرصاد واستمرار 
للطيران  العامة  الهيئة  ان  إال  المدنية  المطارات 
القيام  في  جهدًا  تألوا  لم  واالرصاد  المدني 
المدنية  المطارات  جاهزية  اعادة  نحو  بواجباتها 
يتعرض  الذي  الوفاه  المعاناة وحاالت  للتخفيف من 

من  والتخفيف  مرضى  من  اليمنيين  الموطنين  له 
معاناة العالقين والطالب ورجال االعمال وغيرهم.

رغم  الدولي  صنعاء  مطار  اغالق  استمرار  ان 
وحتى  2016م  اغسطس  من  الثامن  منذ  جاهزيتة 
اليوم امام رحالت الخطوط الجوية اليمنية وشركات 
على  المطار  حركة  حصر  وتم  االعتيادية  الطيران 
فقط. اإلغاثية  المنظمات  و  المتحدة  االمم  رحالت 

اليمني في  الشعب  زاد وفاقم من معاناة وحصار 
األعراف  لجميع  منافيًا  يعد  فيما  والخارج  الداخل  
مقدمتها  وفي  الدولية   والمعاهدات  والمواثيق 
اتفاقية الطيران المدني الدولي )اتفاقية شيكاغو( 
في  تنص  والتي  1988م  مونتريال  واتفاقية 
بالمطارات  الضرر  إلحاق  )بأن  مكرر  االولى  مادتها 
التجهيزات أو الطائرات أو عرقلة خدمة المطار  أو 
يعاقب  المشروعة وجريمة  األفعال غير  يعد ضمن 
صنعاء  مطار  إغالق  أن  كما  مرتكبيها(،  عليها 
الدولي  للقانون  مخالفًا  يعد  الجوية  الرحالت  أمام 

االنساني وميثاق األمم المتحدة لحقوق اإلنسان .

الهيئة العامة للطيران المدني واألرصاد

 

 الطريان املدني واالرصاد قطاعالتقديرية يف خسائر جدول يوضح 

 2019وحتى مارس  منذ بداية العدوان املباشرة و غري املباشرة 
 

 املبلغ تقديري   

اخلسائر املباشرة للهيئة العامة للطريان املدني و االرصاد يف البنى التحتية من 

 االخرى التابعة للهيئة.وجتهيزات فنية يف املطارات و القطاعات  منشآت
1,650,000,000 

اخلسائر يف ايرادات اهليئة بسبب توقف معظم االنشطة اجلوية وغري اجلوية يف 

 املطارات والقطاعات التابعة هلا.
152,000,000 

 86,000,000 خسائر اهليئة من االيرادات املتوقعة ملشاريع توقفت بسبب العدوان 

املرتبطة بشكل مباشر بالطريان املدني كقطاع السفريات اخلسائر على القطاعات 

 و الشحن اجلوي و انظمة احلجز اآللي و مقدمي حقوق االمتياز .
526,000,000 

 650,000,000 خسائر شركة اخلطوط اجلوية اليمنية 

 86,000,000 خسائر شركة طريان السعيدة

 105,000,000 التابعة للحكومة  IL-76خسائر طائرتني الشحن املدنية 

 $ 3,255,000,000 دوالر امريكيمليون  ومخسونمخسة مأتيني واالمجالي ثالثة مليار 
 

  

 م2019 مارسمنذ بداية العدوان وحتى  القطاعات املرتبطة بالطريان املدني يف جدول يوضح خسائر

 القطاع
معدل اإليراد 

 السنوي

نسبة 

 االخنفاض

خسائر القطاع 

من اإليرادات 

 لعام واحد

منذ بداية 

العدوان وحتى 

 م2019 مارس

 $345,600,000 $86,400,000 %90 $96,000,000 قطاع السفريات والسياحة

 $43,200,000 $10,800,000 %90 $12,000,000 قطاع الشحن اجلوي

 $27,360,000 $6,840,000 %95 $7,200,000 أنظمة احلجز اآللي

 $49,500,000 $12,375,000 %99 $12,500,000 مقدمي حقوق االمتياز واألسواق احلرة

 $60,000,000 $15,000,000 %75 $20,000,000 بقية القطاعات املرتبطة بشكل مباشر

 $526,000,000 مليون دوالر امريكيوسته وعشرون  مخسمائةاخلسائر اإلمجالي 

 األرقام املذكورة أعاله تقديرية ومقربة ألقرب مائة الف *مجيع 

المدني   للطيران  العامة  الهيئة  له  ماتعرضت  ورغم 
واالرصاد من االضرار والخسائر االقتصادية المباشرة 
العدوان خالل  تحالف  والتي خلفها  المباشرة  و غير 
اربعة اعوام من العدوان على قطاع الطيران المدني 
والقطاعات المرتبطة به حيث قدرت بأجمالي تقديري 
قطاع  في  المباشرة  وغير  المباشرة  للخسائر  عام 
الطيران المدني مبلغ 3,255,000,000$ ثالثة مليار 
امريكي،  دوالر  مليون  وخمسون  خمسة  وماتتين 
امكانيات  من  المتاحة  قدراتها  كل  تسخر  انها  إال 
اعمالها  لممارسة  وتجهيزات  وبشرية  مادية 
منظومة  وتشغيل  ادارة  في  الوطني  ودورها 
اليمنية  للجمهورية  واالرصاد  المدني  الطيران 
بمهنية وحيادية بعيدًا عن التجاذبات السياسية في 
مختلف المراحل وفقًا القوانين والتشريعات الوطنية 
للعام  المدني  الطيران  قانون  الى  استنادًا  والدولية 
 444 رقم  القانون  وكذا   2009 تعديالته  و   1993
واالتفاقيات  للمعاهدات  باإلضافة  2000م  للعام 
انشاء  من  الهيئة  مكن  والتي  الصله،  ذات  الدولية 
وتشغيل المطارات بكادر فني مؤهل وفقًا المعايير 
الدولية  المنظمة  من  الصادرة  الدولية  والمتطلبات 

للطيران المدني )االيكاو( والتشريعات ذات الصله 
ان إستمرار اغالق مطار صنعاء الدولي سبب مأساة 

الصحة  وزارة  احصائيات  تشير  حيث  كبيرة  انسانية 
أكثر  وأن  مرضية،  حاله   32,500 مايقارب  وفاة  عن 
من 210.000من حاالت األمراض المستعصية بحاجه 
العنايةالطبية  لتلقي  الخارج  الى  للسفر  ماسه 
والعالج وينتظرهم مصير مجهول في حالة استمرار 

إغالق مطار صنعاء الدولي.
اكثر  انعدام  الى  وزارةالصحة  احصائيات  وأوضحت 
وان  الطبية  والمحاليل  االدوية  من  صنف   120 من 
مرضى بالفشل الكلوي، األورام السرطانية ، االمراض 
نتيجة  المحقق  بالموت  مهددين  أصبحوا  المزمنة 

النقص الحاد في المخزن الدوائي في اليمن. 
وتشير اإلحصائيات بان 1 من كل 10 مرضى  يتوفى 
في الطريق مابين صنعاء وعدن  او صنعاء وسيئون 
ممن يغامرون بالسفر برآ الى تلك المطارات  أماًل في 

انقاذ حياتهم من الموت المحقق .
تحالف  دول  ومحاوالت  التحديات  تلك  كل  ورغم 
العدوان للنيل من اليمن ارض و انسان، واالضرار بكل 
الجبهات  شتى  في  مجهولون  جنودًا  ان  إال  يمني، 
اسطوري  وبأس  صمود  سطروا  العمل  وميادين 

سيكتب بأحرف من ذهب في تاريخ كل يمني.
               

               الهيئة العامة للطيران المدني واألرصاد
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الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري 

الثالث  النقل بحلقاته  التحتية فإن اول ما فكر فيه هو استهداف قطاعات  البنى  عندما قرر العدوان ضرب 
الجوي والبري والبحري ولعل تقطيع اواصر الشعب اليمني ومحاولة عزله عن بعضه البعض هو ما يسعى اليه 

العدوان فقام بتدمير الطرق والجسور ناهيك عن البنية التحتية للهيئة والمتمثلة في االتي :

 

 القيمة التقديرية لألضرار   العدوان قبل من استهدافه مت الذي املوقع

 الف دوالر 420  املبنى الرئيسي للهيئة

 مليون دوالر 6 ميناء الطوال

 مليون دوالر  20 ميناء الوديعة 

 مليون دوالر 2 ميناء شحن

 الف دوالر  24 ميناء علب

 

ومع كمية الدمار الذي طال قطاع النقل البري اال ان هذا القطاع ظل صامدًا في وجه العدوان بتكاتف 
العاملين والموظفين فيه حيث حققت الهيئة الكثير من النجاحات والمتمثلة في فتح فروع جديدة بدل 
تلك التي دمرها العدوان او الواقعة تحت ايدي المرتزقة فقد تم فتح فرع صعدة وفرع البيضاء وفرع 
الجوف وفرع اب وفرع صنعاء ناهيك عن ارتفاع نسبة االيرادات ورفد الخزينة العامة للدولة وكذا قامت 

الهيئة بالعديد من المشاريع سواًء في مجال النظم والمعلومات اوغيرها .
ونحن على عتبة السنة الخامسة للعدوان فينا من العزيمة والثقة بنصر اهلل وتمكينه للمؤمنين في جميع 

الجبهات سواًء في جبهات القتال او جبهات العمل .                 
 الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري 

تفاصيل االضرار التاريخاملوقع الذي مت استهدافةم
حجم 

االضرار

القيمة التقديرية 

لالضرار املباشرة

     1,918,040,773%100 ميناء الطوال 1

        753,451,267%100ميناء علب 2

     1,134,939,962%100 ميناء الوديعة 3

        997,417,427%100 ميناء شحن 4

     1,176,632,715%100فرع عدن5

        645,050,107%100فرع املكال6

        588,132,132املركز الرئيسي 7

     1,392,879,365فرع احلديدة8

        841,700,931%90فرع تعز9

9,448,244,678     
تسعة مليار واربعمائة ومثانية واربعون )  امجالي اخلسائر الغري مباشرة للعدوان بالريال اليمين  

(مليون ومائتان واربعة واربعون الف وستمائة ومثانية وسبعون ريال ميين  

نتيجة العدوان امتنع  الفرعني من 

التوريد ويتم التوريد حلسابات 

املرتزقة

توقف النشاط وتراجع منذ بداية 

العدوان بنسب متفاوته لكل فرتة

60%

االضرار املادية الغري مباشرة للعدوان نتيجة توقف التحصيل من القنوات االيرادية  يف املواني والفروع واملركز الرئيسي  

واثارها للهيئة العامة لتنظيم شئون النقل الربي

من بداية 

العدوان 

اىل

شهر مارس 

م2019

نتيجة القصف وتوقف امليناء ومن 

العمل توقفت ايرادات امليناء 

بشكل نهائي
نتيجة العدوان امتنع  املينائني من 

التوريد ويتم التوريد حلسابات 

املرتزقة

 جدول يوضع االضرار اليت طالت ماخيص النقل الربي بشكل عام 

 النــــــــــــــــــوع العــــدد

 وسائل نقل خمتلفة 5617

 طريق وجسر 3216

 ناقلة وقود 285

 شاحنة غذاء 689

    العامــــــة لتنوـــــي  شــــــئو    اهليئـــــة  التكلفــــــة التقديريـــــة رضــــــرار و ســـــائر  حيـــــت بل ـــــت

 : (الاتكي الشاحنات واحلا    مالاخلوالقطاع  النقل الربي

 تسعو  مليو  و ستمائة ومخسة وستو  الف دوالر امريكي 90,665,000$
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والتي  اليمنية  االحمر  البحر  موانئ  مؤسسة  تعمل 
)يأتي   .. هامة  بحرية  موانئ  على  وتشرف  تمتلك 
الرئيسي  المركز   – الحديدة  ميناء  رأسها  على 
للمؤسسة ( والموانئ )المخاءو الصليف وميناء رأس 
عيسى النفطي(تعد صرحًا إقتصاديًا هامًا وأحد اهم 

روافد التنمية والتطور في اليمن .

مرحلة الحصار والعدوان المباشر ..
بداية الحصار ..

-بادرت قوى العدوان وفي تاريخ 26 مارس 2015م 
الحديدة  ميناء  على  خانق  بحري  حصار  فرض  الى 
واكبه إجراءات وعراقيل وممارسات تعسفية على 
وبشكل  فيه  ركزت  الميناء  الى  الواصلة  السفن 
اكبر على سفن الحاويات لما لها من اهمية  على 
المستوى  وعلى  اواًل  واالقتصادي  المالي  المستوى 
اثار  له  كانت  ذلك  بان  شك  وال  ثانيا  االجتماعي 
على  وكذا  النشاط  حجم  على  سلبية  وانعكاسات 
حجم االيراد ففي شهر واحد فقط وهو شهر ابريل 
مقارنة بشهر ابريل من العام الذي سبقه وهو عام 
2014 م  بلغت نسبة العجز  اكثر من %70 في اعداد 
 , الواردة  البضائع  حجم  في  وكذا  الواصلة  السفن 
قابله  ..وبالتأكيد  المتدواله  الحاويات  اعداد  وفي 

عجز في اإليرادات وصل الى ما يقارب 80%

 العدوان المباشر..
حصار  من  فرضته  بما  العدوان  قوى  تكتفي  لم 
جائر  .. بالرغم من اعتماد ميناء الحديدة  من قبل 
األمم المتحدة وكافة المنظمات  الدولية اإلنسانية  
وإيصال  استقبال  عن  مسئول  اغاثي  كميناء 
المساعدات االغاثية واالنسانية اال انها بادرت  في 
الىاستهدفه  2015م  اغسطس  من  عشر  الثامن 
محطة  خروج  ذلك  على  وترتب  وتدميره  وقصفه 
فقد  خروجها  ومع  الخدمة  عن  بالكامل  الحاويات 
الميناء اكثر من %60 من اجمالي قدرته التشغيلية 
مستوياتها،،  ادنى  الى  ونشاطه  حركته  وتراجعت 
وانسانية  كارثية  تداعيات  من  ذلك   على  ترتب  وما 
وما نتج عنه من خسائر مادية مباشرة وغير مباشرة 

موانئ  مؤسسة  منها  تعاني  زالت  وما  تحملتها 
ظل  في  الحديدة  وميناء  اليمنية  االحمر  البحر 
استمرار الحصار وتواصل التصعيد والتهديد المستمر 

باحتالل ميناء ومدينة الحديدة .

مباشرة  والغير  المباشرة  والخسائر  االضرار 
جراء العدوان :-

نتج عن عملية استهداف الميناء وقصفه وتدميره 
االمم  من  الواسعة  واالدانات  االنتقادات  من  حملة 
 , المتحدة  والواليات  االوروبي  واالتحاد  المتحدة 
االنسان،  لحقوق  الدولية  المنظمات  من  والعديد 
البحر  على  الوحيد  التجاري  الميناء  لكونه  نظرا 
االحمر الذي يستطيع استقبال سفن حاويات ويؤدي 
دوره بكل حيادية ,وقد اجمعت جميع االدانات على 
اعتبار هذا االعتداء انتهاك سافر للقانون االنساني 
االمم  لمواثيق  وواضحة  صريحة  ومخالفة  الدولي 

المتحدة . 
المؤسسة  العام ألضرار وخسائر  بلغ االجمالي  وقد 
الصليف   , المخاء   , )الحديدة  موانئها  عموم  في 
شهر  في  األخير  للتحديث  وفقًا  عيسى(  راس   ,
دوالر   )945,886,205( مبلغ  2018م  مايو 
امريكي, ما يخص ميناء الحديدة منها فقط مبلغ 

. $)799,458,412(

قدرة المؤسسة على استمرار تشغيل 
ميناء الحديدة رغم الحصار والعدوان ..

البحر  موانئ  لمؤسسة  االدارية  القيادة  قدرة  إن 
الحديدة  ميناء  تشغيل  اعادة  على  اليمنية  االحمر 
اجراءات  من  باتخاذه  قامت  وما  قياسي  زمن  في 
استهداف  من  له  تعرض  ما  عقب  عاجلة  وحلول 
مباشر وتدمير شامل وممنهج لم يكن خيارا وانما 
واجبا وطنيا فرضته تحديات المرحلة الراهنة وظروف 
الحرب والعدوان على المؤسسة وقياداتها االدارية 
التاريخية  المسئولية  بحجم  منها  واستشعارا 

واالجتماعية واالنسانية الملقاة على 

 عاتقها تجاه ما يصل نسبته الى %70 من الشعب اليمني الذي يعاني ويالت الحرب والدمار والقتل واالبادة مؤسسة موانئ البحر االحمر اليمنية
من  وغيرها  ودواء  غذاء  من  الحياة  مقومات  ادنى  الى  والضرورية  الماسة  وحاجته  والتجويع  والحصار 

االحتياجات الضرورية االخرى . 
وهناك العديد من اإلجراءات والحلول العاجلة التي بادرت الى اتخاذها القيادات االدارية للمؤسسة عقب 
ما تعرض له ميناء الحديدة  من عدوان مباشر  ادى الى ايقافه واصابه بالشلل التام  يصعب استعراضها 
وسردها بالكامل في اطار في اطار هذه المطوية وكانت جميعها تهدف الى  إزالة ما خلفه العدوان 

من اثار  وانعكاسات سلبية والعمل على استعادة وتأمين الحد االدنى من القدرة والجاهزية التشغيلية .
انكسار العدوان واستعادة العملية التشغيلية:-

ال شك بان ما تم اتخاذه من حلول واجراءات كانت لها اثار وانعكاسات ايجابية في فك الحصار واستعادة 
العملية التشغيلية وبالتأكيد فان الكادر البشري للمؤسسة بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم كانوا هم 
المحور الرئيسي واالساسي لتلك  العملية , ويعود الفضل االول واالخير الى ما بذلوه من جهود حثيثة 
ومتواصلة وفي ظروف استثنائية وبالغة الخطورة ليحملوا على عاتقهم استعادة نشاط الميناء وتأمين 

الحد االدنى من الجاهزية التشغيلية فيه .

وهذا لألسف ما تنبه له العدوان فبادر مع بداية العام 2017م وفي 31/1/ 2017م بالتحديد الى اعالن 
ميناء الحديدة ميناء عسكري ، وتبعه بعملية القاء الصواريخ االسمنتية في محيط الحرم الداخلي للميناء 

في 1/2/2017م  بغرض ترويع الموظفين والعمال ومحاولة اخافة الخطوط المالحية .
أخرى خالل األعوام  التراجع مرة  الى  األداء  النشاط فعادت معدالت  انعكس ذلك سلبًا على حركة  وقد 

2017، 2018م الى اقل من العام 2015م ) عام العدوان واالستهداف المباشر لميناء الحديدة (

                             مؤسسة موانئ البحر االحمر اليمنية
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