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وزارة االتـــــصـــــاالت وتـــقـــنـــيـــة املـــعـــلـــومـــات مــــوجــــة مــــن الـــتـــحـــديـــات واجهت 
ــــنـــــوات مـــــن الــــــعــــــدوان عـــــىل بـــــالدنـــــا ،  الــــواســــعــــة طـــيـــلـــة خـــمـــس سـ
جــســد خــاللــهــا قــطــاع االتـــصـــاالت والـــربيـــد حــالــة اســتــثــنــائــيــة مـــن الــصــمــود والــنــضــال 
، وهــو يــواجــه صلف عـــدوان تــمــادى يف انتهاك القوانني الدولية ومواثيق حقوق 
اإلنــســان ، واســتــبــاح البنية التحتية لشبكة االتــصــاالت الوطنية ، ومــا أسفر عنه 
من تدمري ممنهج ملئات من املنشآت املدنية واملرافق الخدمية واملكاتب والربيدية 
ــــــالوة عــــىل شــــن حـــــرب اقـــتـــصـــاديـــة  وأبـــــــــراج ومـــحـــطـــات وســـــنـــــراالت االتـــــصـــــاالت ،  عـ
شــامــلــة إلعـــاقـــة عــمــل مــؤســســات وشـــركـــات االتـــصـــاالت والـــربيـــد وإيـــقـــاف خــدمــاتــهــا 
،  بهدف عزل اليمنيني عن العالم وحرمانهم من حقهم اإلنساين يف الحصول 
عـــىل خـــدمـــات االتـــصـــاالت واإلنـــرنـــت والـــربيـــد ، عـــرب افــتــعــال األزمــــــات التصعيدية 
املتعددة ، وإغــالق املنافذ الربية والبحرية والجوية أمــام خدمات الربيد الدولية 
، وفرض حظر خانق منع دخول تجهيزات وأنظمة االتصاالت الالزمة الستمرار 
الـــخـــدمـــات ، فـــضـــاًل عـــن حـــرمـــان الــيــمــن مـــن اســـتـــخـــدام كـــابـــالت اإلنــــرنــــت الــبــحــريــة 
املــمــلــوكــة لـــالتـــصـــاالت الــيــمــنــيــة واســـتـــخـــدامـــهـــا ضــمــن أدوات الـــحـــرب ، نــاهــيــك عن 
املــحــاوالت املتكررة لتنفيذ مخططات تدمريية وتشطريية عــرب مساعيها يف "نقل 
بـــوابـــة االتــــصــــاالت واإلنــــرنــــت الـــدولـــيـــة" وإنـــشـــاء كــيــانــات مــشــبــوهــة تــحــت مـــا سمي 
"شـــــركـــــة عــــــدن نــــــت" ، وتـــســـخـــريهـــا ألغـــــــــراض احـــتـــاللـــيـــة تـــشـــطـــرييـــة الزال الـــــعـــــدوان 

يسعى لتوظيفها يف استهداف سيادة اليمن وأمنه القومي ووحدته الوطنية. 

تـــعـــاظـــمـــت املــــســــؤولــــيــــة الـــوطـــنـــيـــة والــــتــــاريــــخــــيــــة املــــلــــقــــاة عـــــىل عــــاتــــق وزارة االتـــــصـــــاالت 
وتقنية املعلومات ملواجهة التحديات املزتايدة ومعالجة آثــار الجرائم العسكرية 
واالقتصادية التي لحقت بخدمات ومنشآت االتصاالت والربيد املدنية ، فعملت 
الــــوزارة مــع قطاعاتها املختلفة بــوتــرية عالية مــن أجــل تحصني مؤسساتها ورفــع 
مــســتــوى أدائـــهـــا ، والــعــمــل يف حــالــة اســتــنــفــار دائــــم إلحــبــاط املــخــطــطــات الــتــدمــرييــة 
، متمسكة بمسارها الوطني -الــذي ال حياد عنه- يف تغذية خدمات االتصاالت 
والــربيــد عــرب مؤسساتها مــن الــعــاصــمــة صــنــعــاء إىل كــل املـــدن والــقــرى اليمنية بما 
فــيــهــا املــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة والــشــرقــيــة الــواقــعــة تــحــت ســلــطــة االحـــتـــالل ،  رافــضــة 
اإلنــــــجــــــرار إىل دائــــــــرة الــــحــــرب والــــــصــــــراع الــــتــــي حـــــــاول الــــــعــــــدوان فـــرضـــهـــا عــــىل قــطــاع 
االتصاالت والربيد ، وهو ما مكن الوزارة ومؤسساتها وشركاتها الوطنية الرائدة 
من االحتفاظ بالطابع املدين واإلنساين لهذا القطاع ، وتقديم خدماته الحيوية 
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لــكــل أبـــنـــاء الــيــمــن دون تــمــيــيــز ، انــطــالقــًا مـــن مــنــهــج الـــرؤيـــة الــوطــنــيــة لــبــنــاء الـــدولـــة 
اليمنية الحديثة ، وعماًل بمشروع الرئيس الشهيد صالح الصماد "يد تحمي ويد 
تبني" القائم عىل أساس ترسيخ وبناء مؤسسات الدولة وحمايتها، وهو التوجه 
الــــذي اعــتــمــدتــه الــــــوزارة يف الــحــفــاظ عـــىل واحــــد مـــن أهـــم الــقــطــاعــات املــدنــيــة األكـــر 
ارتــبــاطــًا بــالــجــوانــب اإلغــاثــيــة والــتــنــمــويــة واالقــتــصــاديــة والتعليمية والــطــبــيــة وبــاتــت 

خدماته األساسية حاجة ملحة وجزء ال يتجزأ من تفاصيل الحياة اليومية. 

إن الحالة االستثنائية للصمود والنضال التي جسدها قطاع االتصاالت والربيد 
خالل خمسة أعوام من الصمود ، أفشلت مساعي العدوان املستمرة يف حرمان 
أكــر من 27 مليون يمني من خدمات االتــصــاالت واإلنــرنــت والــربيــد ، وأسهمت 
يف تــقــلــيــص الـــتـــداعـــيـــات الـــكـــارثـــيـــة لــلــحــرب والـــحـــصـــار ،  والــتــخــفــيــف مـــن آثــــارهــــا عرب 
االســــتــــفــــادة الـــقـــصـــوى مــــن الــــكــــفــــاءات والـــــقـــــدرات الـــبـــشـــريـــة ، واالســــتــــغــــالل األمـــثـــل 
ملـــا تــتــمــتــع بـــه مـــن قـــــدرات فــنــيــة وتــقــنــيــة عــالــيــة كــعــنــصــر مـــحـــوري أســهــم يف اســتــثــمــار 
الخيارات والبدائل والحلول التي توفرها تقنية املعلومات ، ومن املهم اإلشــارة 
إىل جــهــود الـــــــوزارة والــقــطــاعــات الــتــابــعــة لــهــا يف تــأمــني اســـتـــمـــرار تــقــديــم الــخــدمــات 
بــالــرســوم األصــلــيــة وفــقــًا ألســعــار الــعــام 2014 مــا قــبــل الـــعـــدوان ، دون أن يشعر 
املـــواطـــن بــارتــفــاع كــلــفــة الــصــيــانــة والــتــشــغــيــل ، وتــضــاعــف األعـــبـــاء املــالــيــة اإلضــافــيــة 
الــتــي تحملها الــقــطــاع بــســبــب انــهــيــار الــعــمــلــة الــوطــنــيــة وانـــعـــدام الــكــهــربــاء وارتــفــاع 
أسعار الوقود الذي يتم االعتماد عليها يف تشغيل السنراالت واألبراج واملحطات 
املنتشرة يف أرجاء البالد ، فمثل هذا التماسك والتفاين والعطاء وجهًا من أوجه 
صمود ونــضــال شعبنا اليمني وقــدرتــه عــىل البناء ، وإصـــراره عــىل تطبيع مظاهر 
الحياة وتمسكه بإرادته وحريته ، فأسقط رهانات العدوان ومشاريعه التآمرية 

الخاسرة. 

إن مـــــا يــــجــــب الــــتــــأكــــيــــد عـــلـــيـــه ، هـــــو أن جـــــرائـــــم الـــــحـــــرب الـــعـــســـكـــريـــة واالقــــتــــصــــاديــــة 
واالنــتــهــاكــات الــتــي طــالــت قــطــاع االتــصــاالت والــربيــد بلغت حــدًا كــارثــيــًا ، والزالـــت 
تــداعــيــات هـــذه الــحــرب مــفــتــوحــة عــىل كــافــة االحــتــمــاالت يف ظــل اســتــهــداف شامل 
متكرر يستهر بالقوانني واألعراف الدولية التي تفرض تحييد منشآت وخدمات 
االتصاالت والربيد ، ما يفرض عىل املجتمع الدويل واملنظمات األممية واإلنسانية 
وذات االخــــتــــصــــاص الـــقـــيـــام بــمــســؤولــيــاتــهــا اإلنـــســـانـــيـــة واألخــــالقــــيــــة املـــحـــتـــمـــة عــلــيــهــا 
لحماية قــطــاع وخــدمــات االتــصــاالت واإلنــرنــت والــربيــد ، ووضـــع حــد ملــا تتعرض 
لــه مــن انــتــهــاكــات جسيمة ، تجنبًا لــتــفــاقــم الــوضــع اإلنـــســـاين الــــذي يــشــهــد انــهــيــارا 

مأساوي.

هذا التماسك والتفاين 
والعطاء وجهًا من أوجه 

صمود ونضال شعبنا اليمني 
وقدرته عىل البناء ، وإصراره 

عىل تطبيع مظاهر الحياة 
وتمسكه بإرادته وحريته ، 

فأسقط رهانات العدوان 
ومشاريعه التآمرية الخاسرة.

,,
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يوثق الخسائر البشرية واملادية 
واألضرار التدمريية

التي لحقت بـ"قطاع االتصاالت والربيد" 
جراء الحرب العسكرية واالقتصادية التي 

يشنها التحالف العسكري بقيادة السعودية 
وبدعم أمرييك . 

وتداعياتها الكارثية عىل الوضع اإلنساين 
واملدين يف اليمن

26 مارس/آذار 2015 - 25 مارس/ آذار 2020

إصدار 
خـــــــــــــاص
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اآلثــــــــار الكارثية
لجرائم الحرب العسكرية 

واالقتصادية 



حرب عسكرية
شـــنـــت دول الـــــعـــــدوان عـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة مـــتـــواصـــلـــة عــــىل قـــطـــاع االتـــــصـــــاالت والـــربيـــد 
ومنشآته الخدمية ، ووفقًا لإلسقاطات امليدانية والجوية وبالنظر ملا تمتلكه دول 
الـــعـــدوان مـــن إمــكــانــيــات وعـــتـــاد حـــريب مــتــطــور فــقــد اعــتــمــدت يف غــاراتــهــا الــجــويــة عىل 
إحداثيات دقيقة لتنفيذ مئات الغارات الجوية املوجهة التي استهدفت بشكل مباشر 
سنراالت وأبراج ومحطات االتصاالت املدنية واملباين واملرافق الخدمية لالتصاالت 
ومكاتب الربيد ، ما نتج عنها فقدان مئات اآلالف من املدنيني لخدمات االتصاالت 
والربيد بعد خروج الخدمة عن عشرات املدن واملناطق ، إضافة إىل استهداف دول 
العدوان ملخازن معدات وتجهيزات االتصاالت والصيانة وكابالت األلياف الضوئية 

ما تسبب برداءة الخدمات وإعاقة صيانتها يف معظم املدن واملحافظات اليمنية.

اآلثار الكارثية لجرائم الحرب العسكرية واالقتصادية 

)ملخص تقرير(
تـــصـــاعـــدت الـــجـــرائـــم واالنـــتـــهـــاكـــات الــجــســيــمــة بحق 
ــــــد ، وشــــهــــدت  ــــــربيـ الــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة لـــــالتـــــصـــــاالت والـ
خدماتها األساسية انهيار وتدين ملحوظ ، نتيجة 
الحرب العدوانية التي الزالت مستمرة عىل اليمن 
مـــنـــذ خـــمـــس ســــنــــوات ، تـــعـــرضـــت خـــاللـــهـــا مــنــشــآت 
االتــصــاالت والــربيــد ومنظومة شبكتها املنتشرة يف 
ربــوع اليمن لهجمات جوية متكررة نفذها طريان 
التحالف الــذي تــقــوده السعودية ويحظى بإسناد 
ودعـــــــــــــــم أمـــــــــريـــــــــيك ، وعــــــــــــىل مــــــــــــدى خــــــمــــــس ســــــنــــــوات 
ــــعــــــدوان عــــن اســـتـــهـــداف  لــــم تـــتـــوقـــف غــــــــارات دول الــ
وقــــــــصــــــــف مــــــــــواقــــــــــع مـــــــنـــــــشـــــــآت وأبـــــــــــــــــــــــراج وســــــــــنــــــــــراالت 
االتـــصـــاالت ، الــتــي تمثل ركــيــزة أســاســيــة لتشغيل 
خــدمــات االتـــصـــاالت واإلنـــرنـــت والــربيــد األســاســيــة 
ــــــون يف تـــســـيـــري  ــيـ ــ ــ ــــدنـ ــ يف الـــــــبـــــــالد ، ويــــعــــتــــمــــد عــــلــــيــــهــــا املـ
شؤون حياتهم اليومية ، وأدت مجمل الهجمات 
العسكرية ايل استمر التحالف بشنها ضد األعيان 

واملـــرافـــق املــدنــيــة لــالتــصــاالت إىل تـــورط الــتــحــالــف يف 
ارتكاب جرائم حرب بشكل متعمد للبنى التحتية 
التي تغذي خدمات االتصاالت والربيد األساسية 
، ولــم يكتفي التحالف بانتهاك الــقــوانــني الدولية 
ومواثيق حقوق اإلنسان عسكريًا فقط ، بل سعى 
ــــاقـــــة وإفــــشــــال  ــــعـــــة إلعـ لـــشـــن حــــــرب اقــــتــــصــــاديــــة واسـ
وتـــدمـــري مـــؤســـســـات وشــــركــــات االتــــصــــاالت والـــربيـــد 
، وإلــــحــــاق الـــضـــرر الـــبـــالـــغ بــكــيــانــاتــهــا ، كــمــا تسببت 
بــتــعــطــيــل وإغــــــالق عــــدد كــبــري مـــن املــــرافــــق الــخــدمــيــة 

التابعة لالتصاالت والربيد.

خمس سنوات من العدوان كان قطاع االتصاالت 
ــــيـــــة  ــــا الــــــخــــــدمــــــات األســـــاسـ والــــــــربيــــــــد الـــــــــــذي تــــتــــصــــل بـــــهـ
وامللحة لليمنيني يف مرمى نــريان ومخاطر الحرب 
الـــعـــســـكـــريـــة واالقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي شــــهــــدت تـــصـــعـــيـــداَ 

مستمرًا للعام الخامس عىل التوايل .
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حظر كابالت اإلنرتنت البحرية
يف مــطــلــع الـــعـــام 2020 انــقــطــع اإلنـــرنـــت عـــن الــيــمــن ، واســـتـــمـــرت الـــبـــالد شــبــه مــعــزولــة عن 
العالم ألكر من شهر ونصف ، ورغم أن االنقطاع تسبب به قطع يف كابل اإلنرنت البحري 
الـــذي تعتمد عليه الــيــمــن يف تــغــذيــة اإلنــرنــت إىل أنــحــاء الــبــالد ،مـــا أزاح الــســتــار عــن إحــدى 
الــجــرائــم واالنــتــهــاكــات اإلنــســانــيــة لــــدول الــتــحــالــف الــــذي تــقــوده الــســعــوديــة  بــاعــتــبــارهــا تقف 
خلف حــرمــان اليمن مــن استخدام كــابــالت اإلنــرنــت البحرية اململوكة لالتصاالت اليمنية 
، ومنعها تشغيل الكابل البحري عدن جيبويت ومحطته، واستمرار حظر الكابل البحري 
)AAE1( ومحطة اإلنزال بعدن، وحظرها السفن املتخصصة من استكمال تركيب تفريعة 
الكابل البحري )SMW5(  ومحطة تفريغها بمدينة الحديدة رغم جاهزيتها للتشغيل منذ 
الــعــام 2017 ، مــمــا زاد مــعــانــاة املــدنــيــني يف الــيــمــن وتــعــطــيــل الــكــثــري مــن مــظــاهــر الــحــيــاة ذات 

االعتماد عىل استخدامات اإلنرنت .

حرب اقتصادية مفتوحة 

حصـــار 
تـــــرافـــــق الـــــــعـــــــدوان عـــــىل املــــــنــــــشٱت املــــدنــــيــــة لـــــالتـــــصـــــاالت والــــــربيــــــد تـــنـــفـــيـــذ مـــخـــطـــطـــات تــخــريــبــيــة 
اســتــهــدفــت تــدمــري منظومة مــؤســســات وشــركــات االتـــصـــاالت عــرب إنــشــاء كــيــانــات مشبوهة 
تـــحـــت مــــا ســـمـــي »عــــــدن نـــــت« ، ومـــــحـــــاوالت نـــقـــل بــــوابــــة االتـــــصـــــاالت واإلنـــــرنـــــت الـــدولـــيـــة إىل 
عدن، كما حدث مع نقل البنك املركزي ، إلعاقة مؤسسات الدولة والشركات الوطنية، 
ومــضــاعــفــة مــعــانــاة الــشــعــب الــيــمــنــي ، كــمــا اســتــمــرت دول الـــعـــدوان بــفــرض قــيــود مــشــددة 
عـــىل واردات تــجــهــيــزات ومـــعـــدات االتــــصــــاالت ذات االســـتـــخـــدام املـــــدين ، فــتــحــت بموجبها 
حربًا اقتصادية تمنع عن اليمنيني دخول التجهيزات واملحطات التي يتم االعتماد عليها 
يف تشغيل وصــيــانــة الشبكة واســتــعــاضــة املــفــقــود مــن حــركــة االتــصــاالت وإعــــادة الخدمات 
إىل املناطق املعزولة ، فضاًل عن إغالق كافة املنافذ الربية والبحرية والجوية أمام خدمات 
الــربيــد ذات االحتياج اإلنــســاين املتعدد ، الــذي غالبًا مــا يعتمد عليها املدنيون يف استرياد 
الــحــاجــيــات الــضــروريــة كـــاألدويـــة املــنــعــدمــة وبــعــض االحــتــيــاجــات الـــنـــادرة الــتــي يــتــم إدخــالــهــا 

البالد وفق طلب خاص معظمها تتعلق بالحاالت الصحية واإلنسانية الصعبة وامللحة.

إن تشديد الحصار املفروض عىل قطاع االتصاالت والربيد بشكل خاص وعىل ذلك النحو، 
جــــاء يف إطــــار الـــحـــرب الــتــصــعــيــديــة املــســتــمــرة الــتــي اســتــهــدفــت تــعــطــيــل خـــدمـــات االتـــصـــاالت 

والربيد ذات الخصوصية اإلنسانية واملدنية بهدف معاقبة اإلنسان اليمني.

اآلثــــــــار الكارثية لجرائم الحرب العسكرية واالقتصادية
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الوضع اإلنساين 

خوض دول العدوان حرب عسكرية واقتصادية مفتوحة ضد قطاع االتصاالت 
والربيد تمثل واحدة من اإلجراءات التصعيدية ضد املدنيني يف اليمن ، إذ يمثل 
اســـتـــخـــدام الــتــحــالــف ألحـــــدث األســلــحــة واألجــــهــــزة املـــتـــطـــورة ومـــمـــارســـات الــحــرب 
االقتصادية املكشوفة دليل قطعي عىل االستهداف املمنهج ملنشآت االتصاالت 
والـــــربيـــــد املــــدنــــيــــة دون أدىن اعــــتــــبــــار لـــلـــمـــصـــري الــــــــذي يـــنـــتـــظـــر املــــدنــــيــــني أو الـــخـــدمـــات 
اإلنسانية والطبية والتعليمية الــتــي تعتمد يف تشغيلها عــىل وســائــل وخــدمــات 
االتــصــاالت ، وهــو النهج الــذي تسبب بعزل الكثري مــن املناطق عــن العالم مما 
زاد مــعــانــاة املــدنــيــني وأعـــاقـــت وصــــول الــكــثــري مـــن املـــســـاعـــدات اإلنــســانــيــة والــطــبــيــة 
ملحتاجيها، ورغم الدعوات املتكررة لتحييد قطاع االتصاالت والربيد إال أن دول 
الــعــدوان استمرت يف تجاهل تلك الــنــداءات وتميض يف االستهتار بكل األعــراف 

والقيم واملبادئ اإلنسانية ومواثيق حقوق اإلنسان.

تعترب الــحــرب العسكرية واالقــتــصــاديــة املفتوحة عــىل قــطــاع االتــصــاالت والــربيــد 
وفــقــًا لنصوص ومــبــادئ الــقــانــون الـــدويل جــرائــم حــرب وجــرائــم ضــد اإلنــســانــيــة ، 
نــتــج عــنــهــا آثـــــار كــارثــيــة ، كــمــا أن صــمــت املــجــتــمــع الـــــدويل وعــــىل وجــــه الــخــصــوص 
املـــنـــظـــمـــات اإلنــــســــانــــيــــة والـــــدولـــــيـــــة ذات االخــــتــــصــــاص شـــكـــل وصــــمــــة عــــــار يف جــبــني 
اإلنــســانــيــة ، ومـــع اســتــمــرار الــصــمــت فــقــدت الــقــوانــني الــدولــيــة واألمــمــيــة قيمتها 

االعتبارية عىل نـحو مخزي ومريع.

هـــــذا الـــتـــقـــريـــر الــــخــــاص تــــصــــدره وزارة االتـــــصـــــاالت وتــقــنــيــة املـــعـــلـــومـــات يف الـــذكـــرى 
الــرابــعــة لــلــصــمــود يــهــدف لــلــكــشــف عـــن بــعــض إحــصــائــيــات االنــتــهــاكــات الجسيمة 
الــتــي اقــرفــتــهــا دول الــتــحــالــف الــعــســكــري بــحــق قــطــاع االتـــصـــاالت والـــربيـــد وبنيته 
التحتية ومختلف منشآته ومرافقه املدنية ، كما يهدف التقرير إىل إظهار جزء 

بسيط من حجم الكارثة اإلنسانية التي تعرض لها اليمن أرضًا وإنسانًا .
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غــــــــارة جوية

اســــــــــتــــــــــهــــــــــدفــــــــــت بـــــــــشـــــــــكـــــــــل مــــــــــبــــــــــاشــــــــــر مــــــــــواقــــــــــع 
ومـــــــنـــــــشـــــــآت الـــــبـــــنـــــيـــــة الـــــتـــــحـــــتـــــيـــــة لــــــالتــــــصــــــاالت 
والــــربيــــد ، وألـــحـــقـــت بــهــا الــــدمــــار واألضــــــرار 
املختلفة وتسببت بقتل وإصابة من فيها

اآلثــــــــار الكارثية لجرائم الحرب العسكرية واالقتصادية

من اإلجمايل العام للبنية التحتية 
لشبكة االتصاالت والربيد تم 

تدمريها بشكل كيل

من اإلجمايل العام للبنية التحتية لشبكة 
االتصاالت والربيد تم تدمريها بشكل جزيئ

نسبة املنشآت واملرافق الخدمية التي ظلت 
تحت طائلة االستهداف املتكرر إما بالحرب 
أو بالحصار، ما تسبب بانخفاض قدرتها 

التشغيلية وتدين مستوى خدماتها.

منشآت متضررةتدمير جزئيتدمير كلي

%31%23%46
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مدمرة كليًا

مدمرة جزئيًا

إجمايل املنشئات املتضررة

اآلثــــــــــار الــــتــــدمــــرييــــة عـــــىل املــــنــــشــــآت املـــدنـــيـــة 
لالتصاالت والربيد

نسبة املنشآت املتضررة التابعة 
للمؤسسة العامة لالتصاالت

نسبة املنشآت املتضررة التابعة لشركات 
االتصاالت GSM "قطاع خاص"

نسبة املنشآت املتضررة 
التابعة للربيد اليمني

نسبة املنشآت املتضررة 
التابعة لشركة يمن موبايل

%39

%46.5

%3

%11.5
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املنشآت املدنية لالتصاالت والربيد املدمرة كليًا

668

اآلثــــــــار الكارثية لجرائم الحرب العسكرية واالقتصادية

نسبة املنشآت املدمرة 
كليًا التابعة للمؤسسة 

العامة لالتصاالت

%39

 نسبة املنشآت املدمرة 
كليًا التابعة لشركات 

 GSM االتصاالت
"قطاع خاص"

%51
نسبة املنشآت املدمرة 
كليًا التابعة لشركة 

يمن موبايل

%14

نسبة املنشآت 
املدمرة كليًا التابعة 

للربيد اليمني

%1
إجمايل املنشآت املدمرة كليا
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املنشآت املدنية لالتصاالت والربيد املتضررة جزئيًا

نسبة املنشآت املتضررة 
جزئيًا التابعة للمؤسسة 

العامة لالتصاالت

%48

نسبة املنشآت املتضررة 
جزئيًا التابعة لشركة 

يمن موبايل

%27
 نسبة املنشآت املتضررة 
جزئيًا التابعة لشركات 

 GSM االتصاالت
"قطاع خاص"

%38

نسبة املنشآت املتضررة 
جزئيًا التابعة للربيد اليمني

%5.5
نسبة املنشآت 

املتضررة جزئيًا التابعة 
لشركة تيليمن

%3 362
إجمايل املنشآت املتضررة جزئيًا
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املرافق واملنشآت الخدمية املغلقة

اآلثــــــــار الكارثية لجرائم الحرب العسكرية واالقتصادية

243

438

64
46

84

إجمال املرافقواملنشآت املغلقة

لم يعد باإلمكان استخدامها بعد أن أعلن العدوان نطاقها الجغرايف مناطق 
عسكرية أو تسبب بتحويلها إىل خطوط اشتباكات ومواجهات

املؤسسة العامة 
لالتصاالت

يمن موبايل

شركات اتصاالت 
القطاع الخاص

الربيد

17



عدد الشهداء

46
عدد الشهداء

5
عدد الشهداء

5
عدد الشهداء

13

 GSM شركات االتصاالت 
"قطاع خاص"

اســــتــــشــــهــــدوا بـــســـبـــب الـــــعـــــدوان 
والحرب التي يشنها التحالف 
الــــــســــــعــــــودي ، كــــــانــــــوا يـــعـــمـــلـــون 
ـــــع الــتــابــعــة  يف املــــنــــشــــآت واملــــــواقـ
لــــــقــــــطــــــاع االتــــــــــــصــــــــــــاالت والــــــــربيــــــــد 
املنتشرة يف أنـحاء الجمهورية 

اليمنية

موظف قتيل

األضرار والخسائر البشرية لقطاع االتصاالت والربيد



18



ــــهـــــم  ــــتـ ــــابـ ــــيـــــجـــــة إصـ ــــتـ تـــــــــوفـــــــــوا نـ
بـــــــــــــالـــــــــــــكـــــــــــــولـــــــــــــريا وإنــــــــــــفــــــــــــلــــــــــــونــــــــــــزا 
ــــتـــــشـــــرت  الــــــخــــــنــــــازيــــــر الـــــــتـــــــي انـ
بـــســـبـــب الــــــحــــــرب أو بــســبــب 
الـــــــــحـــــــــصـــــــــار املـــــــــــــفـــــــــــــروض عــــىل 

البالد

ظلوا عالقني يف خــارج اليمن ملدة 
ــــة أشــــــــهــــــــر بــــســــبــــب  ــــعــ ــبــ ــ تــــــــزيــــــــد عــــــــــن ســ
إغـــــــالق املــــــطــــــارات الـــيـــمـــنـــيـــة وفـــــرض 
حــــــــــصــــــــــار خــــــــــانــــــــــق عـــــــــــىل املـــــــــدنـــــــــيـــــــــني يف 

اليمن 1387
موظفموظف

األضرار والخسائر البشرية 
لقطاع االتصاالت والربيد

اآلثــــــــار الكارثية لجرائم الحرب العسكرية واالقتصادية

نـــــــــــــزحـــــــــــــوا مـــــــــــــن مـــــــــنـــــــــاطـــــــــق إقـــــــامـــــــتـــــــهـــــــم 
ــــهـــــم بـــــعـــــد أن  ــــالـ ــــمـ وتــــــــركــــــــوا مــــــقــــــار أعـ
تسبب الـــعـــدوان بــتــدمــري منازلهم 

أو مقار أعمالهم

314
موظف
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فرضت دول العدوان حظر شامل منعت بموجبه دخول 
تـــجـــهـــيـــزات ومـــــعـــــدات االتــــــصــــــاالت إىل الــــيــــمــــن  بــــهــــدف مــنــع 
إعادة تأهيل وإعمار املحطات واألبراج وبالتايل منع عودة 
ــــاقـــــة عـــمـــل مـــؤســـســـات  الـــخـــدمـــة لــلــمــنــاطــق املــــعــــزولــــة ، وإعـ

وشركات االتصاالت والربيد وإيقاف خدماتها

آثار الحرب االقتصادية

املـــــــــــــــــــــــــــوائن  يف  احـــــــــــــــتـــــــــــــــجـــــــــــــــازهـــــــــــــــا  تــــــــــــــــــــم 
الــــــخــــــاضــــــعــــــة لــــــــــــــدول الـــــــــــعـــــــــــدوان ، 
مــــــــــــا تـــــــســـــــبـــــــب بـــــــــحـــــــــرمـــــــــان شــــــــركــــــــات 

االتصاالت من استخدامها

تـــجـــهـــيـــزات تـــــراســـــل واتــــــصــــــاالت.. 
شــــــــــحــــــــــنــــــــــات تــــــــشــــــــمــــــــل تــــــــجــــــــهــــــــيــــــــزات 
ومــعــدات اتــصــاالت وتــراســل تم 
ــــا إىل  ــــهــ احـــــتـــــجـــــازهـــــا ومــــــنــــــع دخــــــولــ

اليمن

محطة اتصاالت

شريحة هاتف جوال

حاوية

104

16

" فرض حظر عىل تجهيزات وأنظمة االتصاالت "

تــــــــــــــــــــــــم احــــــــــــــــــتــــــــــــــــــجــــــــــــــــــازهــــــــــــــــــا يف 6.840.000
مـــــــــوائن خــــاضــــعــــة لــــــدول 

العدوان 
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اآلثار الكارثية عىل املجتمع املدين
ومستخدمي االتصاالت والربيد

تـــــــم عـــــزلـــــهـــــا عـــــــن الــــــعــــــالــــــم بــــســــبــــب تــــدمــــري 
شبكات وأبــراج وسنرتاالت االتصاالت 
واإلنــــــــرتنــــــــت بــــشــــكــــل كـــــامـــــل ومـــــنـــــع إعــــــــادة 

تأهيلها وتشغيلها

مستخدم تم حرمانهم من 
خدمات االتصاالت واإلنرتنت

منطقة ومدينة

1.271.901

اآلثــــــــار الكارثية لجرائم الحرب العسكرية واالقتصادية

املناطق واملديريات التي تم عزلها 
عن العالم،وترتكز يف: 

- مديريات صعدة الحدودية مع اململكة. 
- أجزاء من مديريات حجة

- املناطق الساحلية الحدودية مع اململكة
- أجـــــــزاء مــــن مــــديــــريــــات تـــعـــز ، الــــجــــوف ، الــبــيــضــاء 

،مأرب،لحج
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طـــــــــــالـــــــــــب وبـــــــــــــاحـــــــــــــث لـــــــــــــم يـــــــــعـــــــــد قـــــــــــــــــــــادر عـــــىل 
ــــلـــــومـــــة وحــــــــــــق املـــــعـــــرفـــــة   ــــمـــــعـ ــلـ ــ الـــــــــــوصـــــــــــول لـ
وعجزهم يف التواصل مع مراكز البحث 
والتعليم عرب اإلنرتنت بسبب الحصار 

وانهيار الوضع االقتصادي مستشفى وجــامــعــة ومــنــظــمــة إنسانية 
ــــلــــــة مـــن  ــــامــ ــــكــ عــــــــاحــــــــزة عــــــــن االســــــــتــــــــفــــــــادة الــ

خدمات االتصاالت واإلنرتنت

850.778
1.642

مــــــواطــــــن لــــــم يــــعــــد قـــــــــادر عــــــىل اســــتــــخــــدام 
خـــــدمـــــات االتـــــــصـــــــاالت واإلنـــــــرتنـــــــت بــســب 
الــــحــــصــــار وتـــــدهـــــور الـــــوضـــــع االقــــتــــصــــادي 
وزيادة املعاناة التي تسببت بها الحرب

1.834.876

ــــتـــــخـــــدم يــــــعــــــاين مــــــــن تــــــــــــردي وضــــعــــف  مـــــسـ
خدمات االتصاالت واإلنرتنت ، بسبب 
استهداف شبكة االتصاالت واإلنرتنت 

وصعوبة صيانتها وتقويتها 

11.989.725

ــــوا يــــحــــصــــلــــون عــــــىل خــــــدمــــــات الــــربيــــد  ــــانــ مــــــواطــــــن كــ
الدويل ، وتم حرمانهم منها وزيادة معاناتهم 
يف الــتــواصــل أو الــحــصــول عــىل الــســلــع واألدويــــة 
الـــــــخـــــــاصـــــــة واالحــــــــتــــــــيــــــــاجــــــــات املــــــلــــــحــــــة الــــــــتــــــــي كــــــانــــــوا 

يحصلون عليها عرب الربيد الدويل

618.546
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األضرار املادية 
التي تكبدها قطاع 
االتصاالت والربيد
جراء الحصار واالستهداف 
املتكرر لبنيتها التحتية 
وتجهيزاتها املختلفة

$ 82.214.122

$ 131.743.626
$ 3.925.545.881

$ 1.257.725.019$ 253.908.181

$ 736.921.973 $ 1.230.751.391$ 660.197.065

خسائر الحصار واحتجاز التجهيزات

خسائر املواقع والتجهيزات املدمرة

خسائر األعباء واملرافق والخدمات املتوقفة

إجمايل خسائر قطاع االتصاالت والربيد

األضرار املادية بحسب 
املؤسسات والشركات

اآلثــــــــار الكارثية لجرائم الحرب العسكرية واالقتصادية

شركات القطاع الخاص
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اآلثار التدمريية عىل املنشآت التدريبية 
واألكاديمية املتخصصة يف االتصاالت 
وشبكات الحاسوب وتقنية املعلومات

)املعهد العام لالتصاالت وفروعه(

16 2 متوقفة )مغلقة(مدمرة كليًا متضررة جزئيًا

إجمايل عدد الطالب املحرومني من الخدمات التعليمية خالل األربعة 
أعوام مقارنة بعدد املستفيدين خالل العام 2014

صعدة

294
1.479

عمران

235
1.175

تعز

470
2.350

عدن

624
3.120

املكال

178
890

عدد الطالب املحرومني يف األعوام 2015 - 201٩عدد املتدربني يف العام 2014

* تم استخدام عدد املتدربني يف العام 2014  كوحدة قياس لعدد املتدربني املحتملني خالل األربعة أعوام من العدوان

البيضاء

38
190
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املؤسسة العامة 
لالتصاالت

فقدت املؤسسة العامة لالتصاالت مئات املواقع واملرافق 
ــــبـــــالد ،  الـــخـــدمـــيـــة واملــــنــــشــــآت املــــدنــــيــــة املـــنـــتـــشـــرة يف أرجـــــــــاء الـ
بفعل الغارات الجوية وحرب دول العدوان التي انتهكت 
كـــل مـــا هـــو مــحــمــي بـــالـــقـــانـــون الـــــــدويل، مـــا ألــحــقــت بــالــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة لــشــبــكــة االتــــصــــاالت واإلنــــرنــــت آثــــار كــارثــيــة زادت 

من معاناة املدنيني يف اليمن.
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اآلثار التدمريية عىل منشآت ومواقع 
املؤسسة العامة لالتصاالت

اآلثار التدمريية حسب املنشآت والتجهيزات املتضررة

تـــــــــــــــــــــــم اســــــــــــتــــــــــــهــــــــــــدافــــــــــــهــــــــــــا 
بشكل مباشر

موقع ومنشأة

226173243 متوقفة )مغلقة(مدمرة كليًا مدمرة جزئيًا

املباينأبراج االتصاالتالتجهيزات واملعداتشبكات الهاتف

76
59

142
116

25
88

95
106

كيلجزيئ 26



املنشآت املتضررة
حسب املحافظات

صنعاء
41

األمانة
6

مأرب
8

الجوف
15

املركز الرئييس
3

املكال
1

سيئون
3

عدن
17

أبني
الضالع20

10

شبوة
20

لحج
13

الحديدة
6

ذمار
13

صعدة
حجة32

20

املحويت
7

ريمة
3

عمران
22

البيضاء
38

إب
7

تعز
65

املؤسسة العامة لالتصاالت
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مرفق ومنشأة

إدارية خدمية تم تدمريها وإيقافها عن الخدمة

1البيضاء
3ابني

1الجوف
1الحديدة
2الضالع

8تعز
2صعدة
3عمران
2مارب
2حجة

2صنعاء
1املحويت

3لحج
10عدن
1املكال
1شبوة

2املركز الرئييس
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مواقع ومخازن تجهيزات الشبكات املتضررة

22البيضاء
3الجوف

5تعز
2ذمار
1ريمة

9صنعاء
5املحويت
3سيئون
2شبوة

6األمانة

املؤسسة العامة لالتصاالت
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منشآت السنرتاالت املتضررة

5ابني

1الجوف

1الحديدة

1الضالع

11تعز

3صعدة

1عمران

1اب 

3حجة

1صنعاء

1لحج

4عدن

1شبوة

1املركز الرئييس
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كبائن االتصاالت املتضررة

5البيضاء

1الجوف

2الضالع

1اب 

7حجة

1صنعاء

10شبوة

املؤسسة العامة لالتصاالت
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محطة اتصال

تم استهدافها وقصفها

10البيضاء
12ابني

9الجوف
4الحديدة
5الضالع

41تعز
11ذمار
2ريمة

27صعدة
18عمران

5اب 
6مارب
8حجة

28صنعاء
1املحويت

9لحج
3عدن

6شبوة
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برج اتصاالت

تم قصفه وألحق به الدمار واألضرار املتعددة

املؤسسة العامة لالتصاالت
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القطع والسرقات للكابالت النحاسية

6273,640 االمانة
26689 عدن
41057,800 تعز

15324 لحج
18210,111 إب

10333,490 ابني
714,077 البيضاء

3811,804 شبوه
39199 املكال

1182,675 سيئون
51105 املهره

51384 الحديده
25330,852 ذمار

72325,945 صنعاء
221,235 املحويت

6212,818 حجة
391,076 صعده
21117 الجوف
49834 مأرب

16624,456 عمران
1699,809 الضالع

171,685 ريمة
1248 سقطرى

عدد
األقطاع طول الكابالتاملحافظة

املتضررة باملرت

3.264234.173
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مراكز وأكاديمية تدريب

تــم قصفها واســتــهــدافــهــا وتــدمــريهــا وإغــالقــهــا ، مــا تسبب بحرمان 
األالف من الطالب اليمنيني من حق التعليم فيها .

املؤسسة العامة لالتصاالت
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خطوط االتصاالت واالنرتنت املتوقفة
عدد خطوط االتصالت واالنرتنت املحافظة

املتوقفة خالل فرتة العدوان
55,405األمانة

15,255عدن
34,632تعز

12,644الحديدة
3,781حضرموت

8,891ذمار
12,054صنعاء
4,223عمران

10,830اب
5,389لحج
2,310أبني

3,034حجة
1,323شبوه

5,254صعده
888املهرة

2,997البيضاء
3,179املحويت

1,320مأرب
716الجوف
3,753الضالع
2,496سيئون

1,152ريمة
315سقطرى
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الخسائر واألضرار املادية 
للمؤسسة العامة 
لالتصاالت

جراء الحصار واالستهداف 
املتكرر لبنيتها التحتية 
وتجهيزاتها املختلفة

$ 48.302.549

$ 1.208.622.470
$ 800.000

خسائر املواقع والتجهيزات املدمرة

خسائر األعباء واملرافق والخدمات املتوقفة

خسائر الحصار والتجهيزات املحتجزة

إجمايل خسائر املؤسسة العامة لإلتصاالت

املؤسسة العامة لالتصاالت
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� جانب من اآلثار التدمريية  لجرائم 
العدوان عىل قطاع الربيد



امــتــدت اآلثـــار الكارثية لحرب دول الــعــدوان عــىل اليمن للتأثري املباشر عــىل الخدمات الربيدية 
واملالية وتعطيل دورهــا اإلنساين ، مستخدمة كل وسائل الحرب العسكرية واالقتصادية يف 
مهاجمة وقصف مكاتب الربيد واملرافق الخدمية التابعة للهيئة العامة للربيد وفرض الحصار 

أمام الخدمات الربيدية الدولية.



اآلثار التدمريية عىل منشآت ومكاتب 
الهيئة العامة للربيد

بـــريـــد تـــم اســتــهــدافــهــا 
بشكل مباشر

مكتب ومنشأة

82084 متوقفة )مغلقة(مدمرة كليًا مدمرة جزئيًا

1صنعاء 
1أبني
1لحج
1تعز

2صعده
2حجه

1املركز الرئيس 
1صنعاء

4عدن
2أبني

5الحديدة
6تعز

1ريمة
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ومــنــشــأة خــدمــيــة تــم تــدمــريهــا أو 
تــــســــبــــبــــت الـــــــحـــــــرب بـــــإيـــــقـــــافـــــهـــــا عـــن 

الخدمة

تــــــــــــــــــــــم إعـــــــــــــــطـــــــــــــــابـــــــــــــــهـــــــــــــــا إمـــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــســــــــبــــــــب 
االشـــتـــبـــاكـــات  أو تــوقــفــت بسبب 
انعدام السيولة وانهيار الوضع 

األمني

ومـــؤســـســـة حــكــومــيــة وخــــاصــــة أجــــــربت عــــىل مــــغــــادرة الـــربيـــد 
بـــســـبـــب انــــــعــــــدام الــــســــيــــولــــة وفــــــقــــــدان الـــــخـــــدمـــــات ، وبــــالــــتــــايل 
الــــــشــــــركــــــات  تــــــلــــــك  خـــــــــســـــــــارة عـــــــــشـــــــــرات اآلالف مـــــــــن مــــــوظــــــفــــــي 
والـــجـــهـــات الــــذيــــن اعـــتـــمـــدوا عــــىل الــــربيــــد يف صـــــرف واســـتـــالم 

مستحقاتهم الشهرية

طــــرود وبـــريـــد أنــهــت تــعــامــلــهــا مع 
الـــــربيـــــد  نــتــيــجــة تـــشـــديـــد الـــحـــصـــار 

وانهيار الوضع األمني

بـــريـــديـــة )تـــمـــثـــل أســــطــــول الـــربيـــد(
توقفت  بسبب تداعيات الحرب 
وتسببت بإعاقة تسيري خدمات 

مكاتب الربيد

مكتب بريد
صراف آيل

شركات نقلهيئة وشركة

وسيلة نقل

8434

456

50

الربيد اليمني
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الخسائر واألضرار املادية 
للهيئة العامة للربيد

جراء الحصار واالستهداف 
املتكرر لبنيتها التحتية 
وتجهيزاتها املختلفة

$ 4.568.376
$ 1.008.181
$ 248.331.624

خسائر املواقع والتجهيزات املدمرة

خسائر الربيد من العملة األجنبية )دوالر أمرييك(

باملقارنة مع نشاط الحركة الدولية للعام 2014 جراء توقف 
خدمات الربيد الدولية بسبب فرض العدوان الحصار عىل 

كل الخدمات الربيدية )بريدية ـ مالية(

خسائر الحصار وتوقيف الربيد الدويل

خسائر األعباء واملرافق والخدمات املتوقفة

إجمايل خسائر الهيئة العامة للربيد

2019 2018 2017 2016 2015

$255.561 $255.561 $255.561 $202.149 $39.349

الربيد اليمني
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الــــحــــرب االقــــتــــصــــاديــــة املـــفـــتـــوحـــة الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت الـــشـــركـــة 
الــيــمــنــيــة لـــالتـــصـــاالت الـــدولـــيـــة )تــيــلــيــمــن( كـــبـــدت االقـــتـــصـــاد 
الوطني مئات املاليني من الدوالرات ،  وارتبطت بالحرب 
االنتقامية التي عملت عىل معاقبة ماليني املدنيني بهدف 
تعطيل املنشآت الخدمية واملستشفيات واملراكز الصحية 
وخــــــدمــــــات اإلغــــــاثــــــة واملــــــؤســــــســــــات الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة واإلعــــالمــــيــــة 
والحقوقية ، لإلضرار بالشعب اليمني وتدمري مقدراته. 



آثار الحرب االقتصادية التدمريية 
عىل الشركة اليمنية لالتصاالت 

الدولية)تيليمن(
مـــن الـــخـــدمـــات االســرتاتــيــجــيــة ملــشــروع 
الـــــــذي   ،  )1-AAE( الـــــــبـــــــحـــــــري   الــــــكــــــابــــــل 
ــــعــــــدوان  تــــــم تـــعـــطـــيـــلـــه مــــــن قــــبــــل دول الــ
ملــــــــــنــــــــــع تــــــــــطــــــــــويــــــــــر خــــــــــــــدمــــــــــــــات االتــــــــــــــصــــــــــــــاالت 
واإلنــــــــــرتنــــــــــت يف الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة الـــيـــمـــنـــيـــة  
بعد أن  انتهت الشركة من استكمال 
األعــــــمــــــال اإلنــــشــــائــــيــــة لـــلـــكـــابـــل الـــفـــرعـــي 
ومـــحـــطـــة اإلنــــــــــزال بـــمـــديـــنـــة عــــــدن نــهــايــة 
 80 2017 بتكلفة اســتــثــمــاريــة  سبتمرب 
مــلــيــون دوالر قـــامـــت الــشــركــة بــاإليــفــاء 

بسدادها وبتمويل ذايت %100

خسائر يوميه جراء تجميد مشاريع شركة تيليمن التطويرية ، ومغادرة عشرات الشركات 
األجنبية لليمن بعد أن كانت تمثل كبار مستخدمي خدمات الشركة

مواطن يمني

حرمان 27 مليون

خسائر يومية  بالدوالر األمرييك

مليون
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الزالـــــــــــت قــــيــــد االحـــــتـــــجـــــاز ضــــمــــن املـــبـــالـــغ 
الــخــارج  املستحقة لــشــركــة تيليمن يف 
لـــــــــدى شــــــركــــــة االتـــــــــصـــــــــاالت الــــســــعــــوديــــة 
ــــــخـــص املــــواطــــنــــني واملـــوظـــفـــني  STC، وتـ
املــســتــثــمــريــن يف الــشــركــة ، وجــــزء منها 
مـــســـتـــحـــق لـــبـــقـــيـــة شـــــركـــــات االتـــــصـــــاالت 
الــــتــــي تــــتــــبــــادل خـــــدمـــــات الــــعــــبــــور بــنــظــام 
املــقــاصــة وتسبب الــعــدوان بحرمانهم 

منها.

من خالل اإلضرار باستقرارها واالستمرار يف إغراقها باألزمات إلرباكها 
ــــار تـــصـــعـــيـــدات الـــحـــرب  والـــتـــأثـــري عــــىل مــنــظــومــتــهــا املـــالـــيـــة واإلداريــــــــــة ، يف إطــ
االقــتــصــاديــة وإنــشــاء كــيــانــات مشبوهة تــحــت مسمى )عـــدن نـــت( ، أو عرب 

اصدار قرارات تنتحل هوية الشركة بطريقة

مليون دوالر

التأثري عىل مكانة الشركة

تيليمن
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الخسائر واألضرار املادية للشركة اليمنية 
لالتصاالت الدولية )تيليمن(

جراء الحرب االقتصادية املفتوحة 
التي تستهدف الشركة

$ 65.876.000 $ 7.649.724

$ 145.813
$ 586.525.528

خسائر تعطيل الكابالت البحرية خسائر األعباء ونفقات التشغيل اإلضافية

خسائر االستهداف املباشر لتجهيزات الشركة

خسائر الخدمات املتوقفة واألرصدة ..

إجمايل خسائر الشركة

تيليمن
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أعـــلـــنـــت شــــركــــة يـــمـــن مـــوبـــايـــل لـــلـــهـــاتـــف الـــنـــقـــال خـــــــروج عــــشــــرات املـــحـــطـــات واألبـــــــــــراج الــتــابــعــة 
للشركة عن الخدمة ، والتي ظلت يف مرمى نريان القصف الجوي لتحالف العدوان ، نتج 
عــنــه حــرمــان مــئــات اآلالف مــن ا ملــدنــيــني يف مــنــاطــق يمنية مختلفة مــن حــق الــحــصــول عىل 

خدمات االتصاالت واالنرنت والتواصل مع العالم.
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اآلثار التدمريية عىل منشآت 
شركة يمن موبايل

تـــــــــــــــــــــــم اســــــــــــتــــــــــــهــــــــــــدافــــــــــــهــــــــــــا 
بشكل مباشر

موقع ومنشأة

922764 متوقفة )مغلقة(مدمرة كليًا مدمرة جزئيًا

4األمانة
9البيضاء
5الجوف

3الحديدة
2الضالع
1املحويت

2أبني

2إب
13تعز

6حجة
1ذمار

2شبوة
25صعدة
21صنعاء

4عدن
6عمران
5لحج
2مأرب
1ريمة

اآلثار التدمريية عىل منشآت شركة يمن موبايل بحسب املحافظات
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األبراج واملحطات املتضررة جزئيًامواقع األبراج واملحطات املدمرة كليًا

1األمانة
7البيضاء
5الجوف

2الحديدة
2الضالع
1املحويت

1أبني
2إب
8تعز

6حجة
1ذمار

2شبوة
25صعدة
17صنعاء

4عدن
4عمران
3لحج
2مأرب
1ريمة

3األمانة
2البيضاء
1الحديدة

1أبني
5تعز

4صنعاء
2عمران
2لحج

يمن موبايل
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خلوية تم تدمريها وإيقافها عن 
الخدمة

ــــا  ــــمــ وتـــــــــــكـــــــــــيـــــــــــيـــــــــــف  تــــــــــــــــم تــــــــــــدمــــــــــــريهــــــــــــا بــ
ــــه مــــــــــن مـــــــــــولـــــــــــدات وبــــــــطــــــــاريــــــــات  ــ ــيـ ــ ــ فـ
وتـــــــجـــــــهـــــــيـــــــزات ومــــــلــــــحــــــقــــــات طـــــاقـــــة 

خاصة بتشغيل املحطات

تــــــــــــم اســــــــتــــــــهــــــــدافــــــــهــــــــا وتــــــــدمــــــــريهــــــــا    
وإيقافها عن الخدمة

محطة اتصاالت

معدات قوى

برج اتصاالت

446

875

20
50



ومــــــعــــــدات مـــخـــتـــلـــفـــة تــــــم قــصــفــهــا 
وألــــــــــحــــــــــق بــــــــــه الــــــــــــدمــــــــــــار واألضـــــــــــــــــــرار 

املتعددة

تجهيزات 482

تم احتجازها يف ميناء جدة منذ 
الــــعــــام 2016 ولــــــم يـــتـــم اإلفـــــــراج 

عنها

محطة اتصاالت 300

تــــــــم احــــــتــــــجــــــازهــــــا يف مـــــيـــــنـــــاء املــــكــــال 
ولم يتم اإلفراج عنها

محطة اتصاالت 74

اتــــصــــال  تـــم احـــتـــجـــازهـــا يف مــيــنــاء 
عدن ولم يتم اإلفراج عنها

شريحة خطوط 800.000

يمن موبايل
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اسم املوقعالتاريخاملنطقة
فج عطان   2015/04/02  األمانة - حزة صنعاء

كمب البيضاء  2015/12/10  البيضاء-الحراتيك
سودة غراب  2015/10/07  البيضاء-الزاهر
ناطع  2016/07/04  البيضاء-الغيله

مفرق الجوف  2016/27/01  الجوف-ال حذقني
براقش  2014/01/01  الجوف-االشراف
العزبة  2015/1٩/08  الجوف-الشعف
جبل ريدان  2015/25/0٩  الجوف-الشعف
جبل حبش  2015/28/03  الجوف-اليتمه

طريق الدريهمي  2016/21/08  الحديدة-الحوك
جالس  2015/27/03  الضالع-الضالع
جبل ناصة  2015/14/11  الضالع-املجانح

عصيفرة 2  2015/21/07  تعز-القاهرة
بريد عصيفرة  2015/21/07  تعز-القاهرة
جبل العروس  2015/07/05  تعز-املعقاب
منزته زايد  2015/06/05  تعز-املوادم

باب املندب  2015/22/0٩  تعز-بني خطاب
مستشفى الثورة 2  2015/21/07  تعز-صالة

مفرق املخاء  2017/04/02  تعز-مفرق النخاء
حريان  2015/30/0٩  حجة-الدير
جبل النار  2015/05/11 حجة-الفج

ميدي  2015/15/05    حجة-بني ميدي
حرض  2015/12/12    حجة-حرض
جمارك حرض  2015/08/05    حجة-حرض

جبل برد  2018/28/7 ريمة-القرصب
جبل الركب  2016/31/07    صعدة-ال مقبل
الكسارة  2016/10/0٩    صعدة-االزقول
النهدين البقع  2015/2٩/03    صعدة-البقع
جبل عثيثة  2017/01/05    صعدة-البقع
منفذ خباش  2015/28/03    صعدة-البقع

املالحيظ  2015/06/04    صعدة-الظاهر
املدافن  2015/28/03    صعدة-الظاهر
جبل هيالن  2015/07/07  مأرب-صرواح

املناطق التي فقدت خدمات االتصاالت املقدمة 
من شركة يمن موبايل حتى اللحظة

اسم املوقعالتاريخاملنطقة
القفل  2015/03/05    صعدة-العبدين غراز

الوجرة  2015/15/04    صعدة-الفرع
النوعه  2016/17/08    صعدة-النوعه

الخليقاء  2015/03/05    صعدة-املح ال سالم
الثنيه  2016/11/01    صعدة-بنى سويد

صويح  2016/21/08    صعدة-ساقني
منفذ علب  2015/2٩/03    صعدة-سحار الشام

جبل مراع  2016/14/12    صعدة-شراوه
سنرال صعده  2015/08/05    صعدة-صعده

الجبل االحمر  2016/25/08    صعدة-فروه واملهاذر
رأس ام عيىس  2015/11/10    صعدة-نشور

وادي عنبان  2015/08/04    صعدة-وادي ال ابوجباره
مفتاح  2015/08/05    صعدة-ولد عياش
العرقوب  2016/0٩/08    صنعاء-االعروش

قيفان  2015/05/12    صنعاء-الثلث
جبل القدمة  2016/30/08    صنعاء-الحنشات

الرونة بني حشيش  2016/27/10    صنعاء-الرونه
معسكر ثومة  2016/23/08    صنعاء-بنى جرموز

الخطم  2016/0٩/08    صنعاء-عضران
فرضة نهم  2015/2٩/12    صنعاء-عيال غفري

جبل مسار  2018/16/04    صنعاء-مسار
جبل الزافن  2016/18/12    عمران-املصانع

جبل االسود/حرف سفيان  2016/11/08    عمران-خيوان الحمراء
جبل النبى شعيب  2015/04/04    لحج-املسيمري

الصريح   الشريجة  2015/15/04    لحج-اليوسفني
جبل جالس  2016/01/08    لحج-اليوسفني
جبل الحشفاء  2015/04/12    مأرب-االشراف
جبل هيالن  2015/07/07   مأرب-صرواح
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الخسائر واألضرار املادية 
لشركة يمن موبايل

$ 18.735.388

$ 715.059.472

$ 3.127.113

خسائر املواقع والتجهيزات املدمرة

خسائر األعباء واملرافق والخدمات املتوقفة

خسائر الحصار والتجهيزات املحتجزة

إجمايل الخسائر

يمن موبايل
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� جانب من اآلثار التدمريية التي لحقت 
بأبراج االتصاالت التابعة لشركات الهاتف 

النقال
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كـــانـــت شـــركـــات الـــهـــاتـــف الـــنـــقـــال GSM "قـــطـــاع خـــــاص" وعــــىل مــــدى خمس 
سنوات من العدوان جزء من االستهداف املباشر ، مئات األبراج واملحطات 
واملواقع والخدمات التابعة لها لم تكن بمنأى عن جحيم الحرب ومآالت 
الحصار ، معلنة عن خــروج عشرات املحطات واألبــراج عن الخدمة ، ما 
تسبب بحرمان مئات األآلف من املدنيني من حق الحصول عىل خدمات 

االتصاالت واإلنرنت األساسية.
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اآلثار التدمريية عىل منشآت 
شركات االتصاالت "القطاع الخاص"

تـــــــــــــــــــــــم اســــــــــــتــــــــــــهــــــــــــدافــــــــــــهــــــــــــا 
بشكل مباشر

موقع ومنشأة

9227
متوقفة )مغلقة(مدمرة كليًا مدمرة جزئيًا

64
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شركات القطاع الخاص

خلوية تم تدمريها وإيقافها عن 
الخدمة

تــــــــــــــــم اســـــــــــتـــــــــــهـــــــــــدافـــــــــــهـــــــــــا وتـــــــــــدمـــــــــــريهـــــــــــا 
وإيقافها عن الخدمة

تم احتجازها يف موائن خاضعة 
لدول العدوان ولم يتم اإلفراج 

عنها

تم احتجازها يف موائن خاضعة 
لسلطة دول الــعــدوان ولــم يتم 

اإلفراج عنها

تم تدمريها بما فيها من مولدات 
وبــطــاريــات وتجهيزات وملحقات 

طاقة خاصة بتشغيل املحطات

مــخــتــلــفــة تـــــم قـــصـــفـــهـــا وألـــــحـــــق بــهــا 
الدمار واألضرار املتعددة

تــــــــم احــــــتــــــجــــــازهــــــا ، وتـــــــحـــــــتـــــــوي عـــىل 
تــــــجــــــهــــــيــــــزات ومـــــــــــعـــــــــــدات اتــــــــصــــــــاالت 

وتراسل

محطة اتصاالت

برج اتصاالت

محطة اتصاالت

شريحة هاتف نقال

معدات قوى

تجهيزات ومعدات

حاوية

319

282

30

6.040.000

297

342

16
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الخسائر واألضرار املادية

لشركات االتصاالت "قطاع خاص"

$ 59.991.500 $ 7.649.724

$ 1.093.481.063
$ 77.278.828

خسائر املواقع والتجهيزات املدمرة

خسائر األعباء واملرافق والخدمات املتوقفة

خسائر الحصار والتجهيزات املحتجزة

إجمايل خسائر القطاع الخاص

شركات القطاع الخاص 
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صور
كارثة العدوان

أسفرت الحرب العسكرية التي استهدف قطاع االتصاالت والربيد عن تدمري 
لــلــمــنــشــآت واملــــبــــاين املـــدنـــيـــة لـــلـــمـــرافـــق واملــــبــــاين الـــخـــدمـــيـــة والــــســــنــــراالت وأبــــــراج 
االتـــصـــاالت واملــحــطــات ومــكــاتــب الــربيــد ، وعـــربت عــن الــهــدف الحقيقي الــذي 

جاء ألجله العدوان ، واملتمثل يف تدمري البنية التحتية ملقدرات اليمن



� مؤسسة االتصاالت ـ فرع صعده

� سنرتال مؤسسة االتصاالت ـ صعده

صور
كارثة 
العدوان
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� املعهد العام لالتصاالت ـ فرع صعده

� املؤسسة العامة لالتصاالت فرع البيضاء

صور
كارثة 

العدوان
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� سنرتال االتصاالت ـ فرع البيضاء

� أبراج االتصاالت ـ لحج

صور
كارثة 
العدوان
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�  سنرتال ـ شبوه

�  تجهيزات  القوى والتكييف ـ شبوه

صور
كارثة 

العدوان

63



�  محطة اتصاالت ـ محافظة ريمة

� سنرتال ـ محافظة ريمة

صور
كارثة 
العدوان
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�  أبراج االتصاالت ـ محافظة ريمة

�  برج ومحطة االتصاالت ـ الجوف

صور
كارثة 

العدوان
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�  برج وسنرتال محافظة الجوف

� برج ومحطة اتصاالت ـ محافظة الجوف

صور
كارثة 
العدوان
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�  برج ومحطة االتصاالت ـ رداع محافظة البيضاء

�  محطة ومخازن اتصاالت ـ الجند محافظة تعز

صور
كارثة 

العدوان
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�  محطة اتصاالت ـ محافظة صنعاء

� سنرتال االتصاالت ـ باب املندب

صور
كارثة 
العدوان
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�  محطة وموقع االتصاالت ـ جبل بربره

�  برج ومحطة االتصاالت ـ موقع ناطع

صور
كارثة 

العدوان
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�  بريد جبل صرب ـ محافظة لحج

� بريد لحج

صور
كارثة 
العدوان
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�  فرع اإلنشاءات ـ تعز

�  مبنى مؤسسة االتصاالت ـ محافظة صعده

صور
كارثة 

العدوان
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وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات
يف الجمهورية اليمنية

تجدد دعوتها ..

لألمم املتحدة واالتحاد الدويل لالتصاالت )ITU( واالتحاد الربيدي 

العاملي )UPU( وكل املنظمات الدولية واإلنسانية والحقوقية 

لــإللــزتام بمسؤولياتها األخــالقــيــة واإلنــســانــيــة إزاء مــعــانــاة الشعب اليمني ، عــرب سرعة 
التدخل والعمل الجاد إليقاف العدوان عىل اليمن ، وإجبار أطراف الصراع عىل تحييد 
قطاع وخدمات االتصاالت والربيد ،ووقــف استهداف منشآته وبنيته التحتية ، ورفع 
الــحــصــار املـــفـــروض عـــىل دخــــول تــجــهــيــزات ومـــعـــدات االتـــصـــاالت ذات االســـتـــخـــدام املـــدين 
إىل اليمن ، وإلزام األطراف بفتح املنافذ الربية والبحرية والجوية أمام خدمات الربيد 

اإلنسانية واملدنية ، ووقف كل اإلجراءات التعسفية.

كما تــؤكــد وزارة االتــصــاالت وتقنية املــعــلــومــات اليمنية إلــزتامــهــا بحيادية عمل ونشاط 
جميع مؤسسات وشــركــات االتــصــاالت والــربيــد اليمنية واســتــمــرار تشغيلها كما كانت 
قــــبــــل انــــــــــدالع الـــــحـــــرب والـــــــصـــــــراع وفــــقــــا لـــلـــنـــظـــام  األســــــــــايس لــــكــــل مـــنـــهـــا ونـــــظـــــام الــــشــــركــــات 
واملـــؤســـســـات، وبــمــا يــحــافــظ عـــىل بــقــاء خـــدمـــات االتـــصـــاالت واالنـــرنـــت والـــربيـــد ويضمن 
إيصالها لجميع أبناء اليمن يف مختلف املدن واملحافظات ، وتدعو الجميع للعمل عىل 

تعزيز مهنيتها وحياديتها.

وتـــجـــدد الـــــــوزارة دعــوتــهــا لـــأمـــم املــتــحــدة واملــجــتــمــع الــــــدويل وجــمــيــع الــهــيــئــات واملــنــظــمــات 
الدولية بما فيها االتحاد الدويل لالتصاالت واالتحاد الربيدي العاملي وجميع الشركات 
الــعــاملــيــة واإلقــلــيــمــيــة لـــعـــدم االنــــجــــرار خــلــف مـــشـــاريـــع وأعــــمــــال مــشــبــوهــة تـــهـــدف لتشطري 
ــــــاالت والــــــربيــــــد الــــيــــمــــنــــي، كــــمــــا تــــحــــذر الـــــــــــــوزارة جـــمـــيـــع األطـــــــــــراف مــن  ــــــصـ وتـــــدمـــــري قــــطــــاع االتـ
اســتــخــدام قــطــاع االتـــصـــاالت والــربيــد وخــدمــاتــه ضــمــن أجــنــدة الــصــراع وأوراق الــحــرب ، 
وتدعو جميع األطــراف لوقف تلك األعمال واملمارسات ، باعتبارها ممارسات عدائية 
تنتهك الحقوق وتمس أساسيات الحياة التي تكفلها القوانني الدولية ومواثيق حقوق 
اإلنـــســـان، وملـــا لــهــا مــن انــعــكــاســات كــارثــيــة عــىل جميع أبــنــاء املجتمع اليمني وحقوقهم 

وحياتهم. 

كـــمـــا تــحــمــل وزارة االتـــــصـــــاالت وتــقــنــيــة املـــعـــلـــومـــات الــيــمــنــيــة املــجــتــمــع الـــــــدويل واملــنــظــمــات 
األمـــمـــيـــة والــحــقــوقــيــة واإلنـــســـانـــيـــة مــســؤولــيــة صــمــتــهــا وتــجــاهــلــهــا هــــذا الــــنــــداء والــــنــــداءات 
ــــا لـــلـــقـــيـــام بــــواجــــبــــاتــــهــــا املـــحـــتـــمـــة عـــلـــيـــهـــا لــــضــــمــــان بــــقــــاء أدىن  ــــتـــــكـــــررة الــــســــابــــقــــة ،  وتـــــدعـــــوهـ املـ

مستويات الحقوق اإلنسانية للمدنيني يف اليمن.

مارس/آذار 2020

  إلى  إلى
ضميرضمير

العالم ..!العالم ..!
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من مالمح 
الصمود

عــىل مـــدى أربــعــة أعــــوام مــن الـــعـــدوان جــســد قــطــاع االتـــصـــاالت والـــربيـــد حالة 
استثنائية مــن الــصــمــود والــنــضــال ، أفــشــلــت مــســاعــي الـــعـــدوان لــحــرمــان أكــر 
من 27 مليون يمني من خدمات االتصاالت واإلنرنت ، وأسهمت يف تقليص 

التداعيات الكارثية للحرب والتدمري املباشر ملنشآت االتصاالت والربيد

م .مسفر عبداهلل النمري
وزير االتصاالت وتقنية املعلومات



غرفة عمليات مركزية

تعمل عــىل مـــدار الــســاعــة وتختص بالقيام بــالــتــواصــل واســتــقــبــال كــافــة البالغات 
واألضــــــرار من الفروع واإلدارات والتنسيق لتذليل أي صعوبات وحــل املشاكل 

أواًل بأول
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ابتكار الحلول والبدائل

لـــعـــدد مـــن وحـــــدات املــشــركــني يف الـــســـنـــراالت املـــتـــضـــررة ونـــقـــل حـــركـــة املــشــركــني 
فيها إىل سنراالت قيد التشغيل.
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� الفرق الهندسية تعمل عىل مدار الساعة  وتتحدى املخاطر 
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فرق األلياف الضوئية

تــعــيــد أقـــطـــاع الـــكـــابـــالت تــتــحــدى املـــخـــاطـــر وتــعــمــل يف خـــطـــوط االشـــتـــبـــاك ومــنــاطــق 
املواجهات املسلحة ليبقى املواطن عىل اتصال
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� يف جنح الليل ليستمر العطاء وتستمر خدمات االتصاالت
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تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية الشاملة

للشبكة الهاتفية يف العاصمة ومـــدن املحافظات وترميم بعض املــواقــع املــدمــرة 
وإصالح الكبائن التي تعرضت للتدمري والحريق وإعادة تأهيلها للخدمة

� أثناء عملية الصيانة

� بعد عملية الصيانة
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� يف أقىس ظروف العدوان يستمر البناء والعطاء

80



إعادة بناء وتشييد أبراج االتصاالت يف أكرث املناطق حيوية
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� يد تحمي .. ويد تبني
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تنفيذ أعمال التمديدات والتوسعة لشبكة 
االتصاالت واالنرتنت األرضية
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نوافذ الربيد مفتوحة

لصرف الرواتب يف األوقات االستثنائية ، وتستمر يف ليايل األعياد حتى ساعات 
الفجر األوىل
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الربيد اليمني يف اليوم العاملي للربيد يجسد صورة تعبريية
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