
منظمة أوكسفام ،إعالمي تقرير 

   4102 أذار/مارس 24

 في اليمن املنسيةأزمة الغذاء 
 دفع ماليينالتي ت في العالم إلانسانيةواملخاطر أكبر حاالت الطوارئ أحد وجود إلى اع املكثف أدى عام من النز 

 .نحو املجاعة اليمنيين

رجل ينقل الغذاء باستخدام حمار إلى مدينة تعز، وهي منطقة تنقطع عنها إلامدادات بدرجة كبيرة

معلومات أساسية
  ا، يجتاح اليمن نزاع  4102أذار /مارسمنذ 

 
مة اليمنية الرئيس السابق، والحكو و ن، الحوثيي: هابما فيمختلفة محلية واقليمية قوى يضم  مسلحا

 .اململكة العربية السعوديةمدعومة بتحالف عسكري تقوده 

ما ق أغال  تم حيث. ألاساسيةدمات معظم الختوقفت محطات املياه وألاعمال التجارية، و  تر مد  ألاسواق، و  فتص  ، ق املاضية  اشهر   04ال  ففي خالل

من  النصف ألاول  خاللف 1.في املوظفين نقص أو  ألاساسية نقص في إلامداداتلأو  ،مباشرة  ر اضر ل من مرافق الصحة نتيجة لتعرضها  211يقرب من 

 .وثالث مزارعأربعة أسواق  البحريةالضربات الجوية و  استهدفت ،فقط  4102 آذار/مارس



 

 ...من النزاع عام 
 

 عن ، شخص 20011أكثر من قتل معن  الدائر  قتالأسفر الا النزاع في اليمن، علىبعد عام 
 
ا  001فضال شهر ألا شهدت فقد  2.توسطاملفي مصاب يوميًّ

 .العالمأكثر من أي بلد آخر في  3،نتيجة لألسلحة املتفجرة وذلك في اليمنقتل أو إصابة املدنيين  حاالتفي زيادة  4102السبعة ألاولى من عام 

 

ألاشهر  مجاعة حقيقة خاللحدوث بينذر  الامر الذي 4بع السكان إلى حافة املجاعة،ما يقرب من ر  إلى دفع في البلد  املنسيةغذائية الزمة ألا أدت 

 .املقبلة

 

ضعت ثقيلة و  وديون مالية  أزمة ما أسفر عن، تدميرها تمي توظائفهم المليون شخص على الفرار من ديارهم و  4.2ما يقرب من القائم  أجبر النزاع

معدالت ، وانخفاض لواردات التجاريةعلى االفعلي  الحصارو ، زارعاملة و يتجار طرق الللاملتازعة ن تدمير ألاطراف حيث أ. فقرتحت خظ ال سكانال

 
 
 لسلعارتفاع باهظ في أسعار اإلى ألاسواق و في الغذائية إلامدادات كبير في شح  إلىكلها عوامل أدت  الوقود،أزمة استمرار عن  إلانتاج الزراعي، فضال

 .ألاساسية الغذائية

 

في توقف البنك املركزي  شباط،/في فبرايرف. في العالم القائمة أكبر ألازمات إلانسانية ىتلوح في ألافق بمفاقمة أحدالتي الية املزمة الا تهدد وآلان، 

 .والقمحلسلعتي الارز الش يء ذات  حدوثعلى  ألاخيرةفي الاونة املؤشرات وتفيد  –السكر سلعة الصرف املواتية لواردات  ضمان أسعار عن  اليمن

 

 سبيل املثال، قال أحد مستورديفعلى . جراء الوضع املتدهور في اليمن عن قلقهم العميقملنظمة أوكسفام رجال ألاعمال بعض من أعرب وقد 

 .القطاع املصرفيب ثقته بسبب عدم نيسان/أذار وأبريل/مارس فيالحبوب  حناتش توريد يوقفقد أنه اليمن  فيالقمح الرئيسيين 

 

 –قذائف خ و صواريها طائرات بدون طيار، وقنابل، وطوربيدات، و ، بما فيأسلحة بمليارات الدوالراتاشترت قد السعودية اململكة العربية ويذكر ان 

بيع ألاسلحة إلى أطراف النزاع ينال من كما أن . ة في اليمناملستمر العسكرية لدعم حملتها  –ململكة املتحدة من الواليات املتحدة ألامريكية وا امعظمه

 .حل سلمي لألزمةالتوصل الى  قدرة الحكومات على

 

ا، اليمن في اع تؤجج النز ألاسلحة فهذه  ون إلى اجتحالذين ي –من السكان % 24أو  –نسمة مليون  40.4 إلى جعل الحياة أسوأ بالنسبةتو تدريجيًّ

مليون  01.2 مليار دوالر لتغطية احتياجات 0.2 الذي طلب ،ليمنومع ذلك، فإن نداء ألامم املتحدة إلانساني من أجل ا. عاجلة إنسانيةات مساعد

 .فقط% 12سوى  همن يصللم ، 4102في عام نسمة 

 

 .املواد الغذائية في ألاشهر املقبلةتكلفة تحمل  يمكنهمال  يمنيينالاملاليين من أن هناك حيث  ،ياكافاقليما ودوليا يلقى اهتماما  ال املزيج الكارثيهذا إن 

 

 جعلت انتشار الجوع ... 
 
 ... أكثر سوءا

 

 مسح ،4102شباط /في فبراير، أجرت منظمة أوكسفام
 
 شخص 421أكثر من شمل  ميدانيا ا

 
حيث . محافظة حجة في شمال غرب اليمنة بطقمن 10 في ا

الجوع من النزاع أنهم يخشون  وقال بعض السكان النازحين بسبب. ءلغذاالبحث عن اأو املالي سر اضطرت إلى الاقتراض من ألا  %21وجدت أن 

  .القائم اع، إذا استمر النز التهم والتي قد تطولهم وعائ واملجاعة

 

من الغذاء الالزمة  اتتوفير ألاساسيمن نوا تمكي أنهم لنتعني الغذائية السلع أسعار  ارتفاعن أو  بالنفاذخذت أمدخراتهم وعبر كثيرون عن قلقهم بان  

ا هعلى كسب وندر يقمما أكثر ينفقون  امليداني بأن من شملهم املسح هوالجدير ذكر  .لتلبية احتياجاتهم النساء عبرت سبيل املثال، فعلى . شهريًّ

 002 الذي يبلغدخل المتوسط في مقابل  ادوالر   402 بلغالشهرية ي هنمصروفاتإن متوسط  –مديرية عبس مثل  - في املناطق الحضريةنازحات ال

نساء اليزداد تعرض ؛ ومع ازدياد الفقر، لتقليل النفقات املزيد من الفتيات على الزواج املبكر كوسيلة ار جبيعني ارتفاع تكلفة املعيشة إما . ادوالر  

 .والاستغاللسوء املعاملة، و  ،لعنفوالفتيات إلى ا

 

 عن  مليون جائع، 01اليمن في  كان  اع،تصاعد النز حتى قبل 
 
نصف ألاطفال يعاني حيث  5أعلى معدالت سوء التغذية في العالم،أحد تصنيفها كفضال

 6.تحت سن الخامسة من سوء التغذية املزمن

 



 ،4102 تشرين ألاول /أكتوبرو  آب/أغسطسخالل الفترة الواقعة بين  ،مستويات التغذيةن وألامم املتحدة حول حكومة اليممسح أجرته قد خلص و 

ديدة، . مثيرة للقلقعالية بلغ مستويات  سوء التغذيةأن الى  ا سوء التغذية  منمن السكان % 10يعاني  بيل املثال،على سففي الح  مقارنة بنسبة فعليًّ

 4102.7في عام % 02.1

 

صنف في اليمن ة محافظ 44من أصل محافظات  01 كانت، 4102حزيران /في يونيو
 
، وتحتاج إلى مساعدة ن املجاعةع" خطوة واحدةتبعد ب"ا بأنهت

 8،9.فورية إلنقاذ ألارواح

 

حيث ي من الطعام، العثور على ما يكف من صعوبة عانيتاليمنية هناك فالسر ؛ حقيقية غذائيا أزمة أمن أيض  تواجه  وهناك تسع محافظات أخرى 

يواجه هؤالء الناس ساع، وإذا استمر النز  10.بيع املمتلكات الضرورية لشراء الغذاءعلى مجبرون الناس ، و من سوء التغذية الحاد رتفعةاملستويات امل

 .املجاعة نزالق نحو الا زيادة خطر 

 

  ... من أجل التأقلم تعانيوألاسر ... 
 

شراء املواد الغذائية، في لعلى الائتمان أو القروض  ون عتمدأنهم ي - الغذاءحول منظمة أوكسفام الذي أجرته  -من ألاسر التي شملها املسح % 21قال 

 .إمداداتهم الغذائيةأنهم يعتمدون على الجيران وأفراد املجتمع املحلي لتكملة ب حسب من نصف ألاشخاص الذين شملهم املحين قال ما يقر 

 

 من املقترضين يقدرون على تسديد القروضو 
 
ا قليال ا لن عدد  استعداد املقرضين الرسميين في تقديم الائتمان إلى  ديتزايد عدفي الوقت املحدد،  نظر 

 ياتمستو  تتدفق السلع إلى بعض أكثر املناطق التي تعاني من انعدام ألامن الغذائي، حيث وصل شح و القروض لألسر  انخفاضويهدد . ألاسر الفقيرة

 .القوة الشرائية إلى الحضيض

 

 .هذا الشهر مخزون الذرة اذحيث نف ،اهوتواتر الوجبات الحد من  ون واصليأنهم سباملسح  الذين شملهم قال جميع املجيبين

 

جفف لم تعد ملاالرضع حليب الخضروات أو شباط أن /فبراير، منظمة أوكسفام في النزاع ألاماميخط في التي تقع أخبر سكان مدينة تعز، كما و 

 ،وقال كثيرون أنهم يأكلون وجبة واحدة فقط في اليوم. في بعض املناطق% 411املواد الغذائية زادت بنسبة أن أسعار أفادوا بو كما متاحة في السوق، 

 .اع املكثففي فترات النز ساعة  12دون طعام ملدة ظلوا  مبعض أنهوقال ال. يكفي من الغذاء لطفالهمترك ما ل

 

ا لن   نسمة قد مليون  4.2أكثر من نظر 
 
 رب والغرباء، مما يمع ألاصدقاء وألاقا يعيش كثيرونروا على ترك منازلهم، جب  أ

 
 ا على املواردإضافيًّ  اضع ضغط

  الغذائية
 
 .الشحيحة أصال

 

 

  ... سعارألا في خفض الواردات وزيادة  ، قد تسفر عنتلوح في ألافقأزمة مالية ... 
 

املدفوعات في على البائعين حصول ضمن ت يوهي التا عن توفير خطوط ائتمان للقمح، قريب  يتوقف قد  ير تفيد بأن البنك املركزي اليمنيعقب تقار 

جدية  يجعلعلى نحو نسبة كبيرة من دخلهم،  ون فقدم سينهأصبح أصحاب ألاعمال التجارية يشعرون بالقلق من أالوقت املناسب،  التجارة غير م 

ا  .اقتصاديًّ

 

ا على ن جَبر املستوردون اليمنيو ي   لها بعيدة عيج على نحو املواد الغذائية أسعار ارتفاع ب نذر يوهو ما السوق السوداء،  شراء العملة ألاجنبية منأيض 

 .املجاعة نحو بالفعل  يتجهون نسمة مليون  02.2ن متناول ع

 

السكر،  سلعة ضمان أسعار الصرف املواتية على واردات عناليمني املركزي  البنكأن توقف منذ و . األاسر فقر  أكثر على بالفعل املالية تؤثر ألازمة 

 11%.2إلى  تصلو  الحظت منظمة أوكسفام زيادات في أسعار السكر 
 

ا لضمان % 01على الاستيراد في حوالي  يعتمد اليمنذكر ان يو  ا حاسم  عد وجود نظام مالي ومصرفي وظيفي أمر   الغذاءإمكانية استيراد من غذاءه، وي 

ا للدخل بالنسبة للعديد من ألاسر اليمنية -اليةاملتحويالت الالوقود وإجراء و  ا أساسيًّ عد مصدر 
 
 .التي ت

 



ا يرتفع  وقد في  ارتفاع لهلى أع وصلالقمح و دقيق سلعتي السعر كان . من اليمن ون ستورداملسحب انهائلة إذا بدرجة القمح سلعة سعر أيض 

شباط، لكن بعض /فبرايرفي بوجه عام ا أكثر استقرار   كانت ألاسعار . قبل ألازمة عما كان عليه% 12 أعلى بنسبة كان ، حيث4102حزيران /يونيو

ا في أسعار القمح بنسبة شهدت  -مثل حجة  -املناطق   12.كانون الثاني/يناير شهرأسعاره في مقارنة ب% 21ارتفاع 

 

آلان تهديدات تواجه  يةوالحكومة اليمناليمني ال عمليات كل من الري"املركزي اليمني، إن في البنك كبير الخبراء الاقتصاديين قال منصور راجح، و 

 "ستمراريتهااحاسمة تتعلق ب وشيكة

 

الحد من "، من أجل ض السعر ألاساس ي للواردات الغذائيةاانخفعلى قيمة الريال وأبقى على  قد حافظ ويوضح راجح أن البنك املركزي اليمني

عبر املسارات الحالية، موجوداته من العمالت  ،ذسوف يستنف ياليمنلبنك املركزي ا"أن حذر من بيد أنه ي. "ت املجاعة بين السكانواحتماال  ،املعاناة

، العامة واملالية ،قيمة الريالسفر عن آثار كارثية على ا سيوهو م. ألاساسية للحفاظ على العملة املحلية ، ويفقد وسيلتهالقريب دىامل ألاجنبية على

 امعبوجه د واقتصاد البل
 
 13".عن الرفاه املادي للغالبية العظمى من اليمنيين ، فضال

 

 ... في البحر السلع ألاساسية محتجزةبينما ... 
 

ر  ،فحسب فعلياللقتال ال يرجع التأخير والتعطيل في املوانئ إلى ا
ّ
 تحصار لافقد أث

 
ا كامال ا وطويل املدى ر  يأثالفعلي الذي استمر عام  على ا ضخم 

 بتكلفة ،شهر في البحر أكثر منظلت محتجزة  كانون الثاني/ينايرشحنات  ين إنرئيسيال ي القمحمستوردأحد قال . الوضع إلانسانيالاقتصاد و 

 .يوملدوالر في ا 020111

 

ا في بذور ا نقص   وعلى سبيل املثال، خلقت القيود املفروضة على الواردات كان  ة وانخفاض املخزون،عااقتراب موسم الزر مع و  الخضروات؛شديد 

 .على إلانتاج الغذائي في السنة القادمة امدمر   ار  يأثمدادات الزراعية تالافتقار إلى إلا يمكن أن يؤثر 

 

عد 
 
لقد . السلع التجارية وإلانسانيةاستيراد  يسير القيود وت لتقليصفي محاولة  يب،رحموضع تجديدة خطوة  للتحقق والتفتيش املتحدةألامم آلية ت

 .السماح بمرور إلامدادات ألاساسية سريع  يذها بغية اتنفة ملحة آلان لاجالاتفاق على هذه آلالية سبعة أشهر، وهناك حاستغرق 

 

نحت ألاذونات للسفن كي ترسو  ،هذا العام أن الحصار الفعلي قد خفعلى الرغم من  زيد من املواد الغذائية إلى امل ل و ودخ ،في املوانئ اليمنيةوم 

 .يحتاجون إليهامن ال تصل إلى جميع  دخلواملواد الغذائية التي ت –واردات الوقود ال تزال غير كافية فإن د، البل

 

 و الشحن إلى اليمن بسبب ارتفاع أقساط التأمين، ديد من الشركات التجارية العلقد أوقفت 
 
سفنها مرور  قلقها بشأنو  ،على سالمة موظفيها اخوف

 .بأمان

 

أعلى من مستويات  الوقود واملواد الغذائية أسعار وال تزال . دأنحاء البلاملستوردة إلى ألاسواق عبر سلع نقل ال تضررة والجسور املدمرةالطرق املتعوق 

 لطاقتها، أدىشبكات ألامان تجاوز و  راتاملدخقلة مع و . يجعلها بعيدة عن متناول اليمنيين الضعفاءتسعير السلع ألاساسية كما أن ما قبل ألازمة، 

ص  إلى الاقتصادانهيار 
 
 .ملواطن العاديدى االقدرة الشرائية لتقل

 

ة جنتيمغلقة ال تزال  –والشحر  ،بالحافو رأس عيس ى،  -على أن هناك ثالثة موانئ دخول املواد الغذائية إلى البلد؛ تيح تخمسة موانئ و تعمل آلان 

ومنطقة متنازع قتال هي آلان ساحة مدادات إلانسانية إلى الجنوب، فنقطة الدخول الرئيسية للسلع وإلا وهي عدن، في أما . ألامنتوفر عامل م لعد

 .لسيطرة على امليناءجماعات املسلحة لالتتنافس  حيث –بدرجة كبيرة  عليها

 

صيبت في ظل انخفاض قدرته؛عمل من جميع الواردات، ي% 21ديدة، الذي يتعامل مع ح  الأكبر ميناء في اليمن، لقد أخذ 
 
 من رافعاته 2 حيث أ

استمرار و  نتيجة لتضرر البنية التحتيةا أيض   يناء مزدحماملكما أن . 4102 آب/أغسطسغارة جوية في  بأضرار خالللتفريغ الحاويات  ةستخدمامل

 .النقص في الوقود

 

 ...اليمن الغذائي إنتاج  انهيارو ... 
 

 ستهلكه، لكن هذا الرقمالذي ي القمحفقط من % 01اعتاد البلد زراعة فقد . اليمن الغذائي خالل العام املاض يإنتاج الدائر النزاع  ذلقد استنف

ا الناس إلى الفرار من أراضيهم نظر ا الضطرار ا انخفض إلى النصف تقريب    ةبو صعإلى ارتفاع أسعار الوقود  بينما أدى، ى ر ألامان في أماكن أخإلى سعي 

 .حاصيلهمملاملزارعين  ري 



 

ويرجع ذلك إلى ، %11بنسبة  أقل من العام السابقكان  4102عام  فيأن محصول الحبوب إلاجمالي إلى في اليمن تشير تقديرات وزارة الزراعة والري و 

 14.ألامطارصول إلى ألاراض ي الزراعية ونقص الو تحديات 

 

مرت دمرت الضربات الجوية مزارع الدواجن، و كما و  ( منظمة الفاو) تقول منظمة ألاغذية والزراعة بالمم املتحدة. رب صيد ألاسماكقواتضررت أو د 

كمية ألاسماك تقلصت بدرجة هائلة نتيجة لذلك، و . بسبب النزاععن العمل وا توقفقد  من العمال املؤقتين 2210111ن وصياديالمن % 22ن إ

نقل املتعلقة با نتيجة للمخاطر ألامنية بل أيض  ، حسبفالقوارب في البحر   يرجع ذلك إلى قلةال و  – صنعاء واملحافظات ألاخرى محافظة املتاحة في 

 .أزمة وقود مستمرةظل ألاسماك وتوفير التبريد في 

 

 تفتقر أصحاب ألاعمال من % 22أن ، 4102 أيلول /سبتمبرو ب آ/أغسطسد في أنحاء البلألامم املتحدة عبر  لألعمال التجارية، أجرته وجد مسح سريع

 15.من إلامداداتن شهرين ال يتبقى لديهم سوى ما تقل قيمته ع ،أولئك الذين لديهم موجودات مخزونو  ؛ي مخزونل مخازنهم 

 

أصبح  وأضافوا أن البحث عن الطعام ،وألارز  ،والقمح ،مسحوق الحليبعن عدم توفر الغذائية من أصحاب ألاعمال في مجال املواد % 41 تحدث

 .منذ اندالع الحرب %22 ر بنسبةالسعمتوسط  أكثر صعوبة نتيجة لزيادة

 

 ...إلى جميع املحتاجين للوصول بالغة تواجه صعوبة الهيئات إلانسانية ... 
 

ارتفاع ف. ايزال يمثل تحدي  التي يصعب الوصول إليها ال املناطق إلى املناطق النائية و فإن نقلها املوانئ أو إلى الشاحنات، عندما تصل املواد الغذائية إلى 

، واملضايقات من جانب جميع أطراف وانعدام ألامن ،(منذ عاممما كان عليه % 22بنسبة أعلى أصبح متوسط سعر الوقود حيث )أسعار الوقود 

 .بالغة الصعوبة ألاغذية معركة يوميةجعل نقل ت ،النزاع

 

ا ال  ،صعدة وحجةمحافظتي في للوصول إلى املناطق الحدودية  بالغةبة و إلانسانية صعهيئات ال واجهعلى سبيل املثال، تف ستمرار الضربات الجوية نظر 

ا ا تحدي  د كما يمثل الوصول إلى عدن وجنوب البال . القصف املدفعيو  انتشار العنف نتيجة فإن ، اممنوح  إذا كان إلاذن بالسفر حتى  – اأيض  كبير 

 .الغذاء أو املعونةتسليم  نشاطاتحول دون ما يا تزايد غالب  املفراغ ألامني لل

 

مح ل في حين قدم ما ملرة واحدة لم ي فإن هذا التسليمبدخول مدينة تعز على مدى الشهرين املاضيين، مدادات الطبية واملواد الغذائية بعض إلا س 

هيئات بعض  بيد أن. وإلامدادات إلى املدينة سلعلمن أجل نقل اهيئات إلانسانية والتجار التكافح و  اع؛احتياجات السكان املتأثرين بالنز  يكفي لتلبية

 املعونة تج
 
ألف  22ن طريق منظمة محلية لتوريد املياه إلى أكثر من على سبيل املثال، تعمل منظمة أوكسفام عف - أخرى لتقديم املساعدة اد طرق

 .شخص في تعز

 

. لسابيع أو أشهر في كل مرة اأحيان  مما يؤخر إلامدادات ألاساسية د، أنحاء البال املنتشرة انتشار نقاط التفتيش على ا أيض  الضوء ألامم املتحدة ألقت 

 .اأيض  شائع إلانسانية  ملوظفي املساعداتتخويف الو  كما أن املضايقات

 

على سبيل املثال، تمكنت منظمة أوكسفام من الوصول إلى ف. باملعونة إلى الناسالوصول تتدبر إلانسانية رغم من التحديات، ال تزال الهيئات على ال

بوجه عام، و . والقسائم الغذائية والتحويالت النقدية، بما في ذلك النقد مقابل العمل ياهاملوأمدتهم ب 4102تموز /نسمة منذ يوليو 0110111أكثر من 

 .بعض أشكال املساعدة إلانسانيةب وإمدادهم الل العام املاض ي،نسمة خمليون  0من الوصول إلى ما يقرب من  ةإلانسانياملنظمات مجتمع تمكن 

 

من أجل تأمين تكافح ال تزال  هالكن -وتعز  ،والحديدةمثل حجة،  -بمستويات مرتفعة للغاية من الجوع أوكسفام في املناطق املتأثرة منظمة تعمل 

ا للمساعدات امللحةحأكثر الناس ايعوق قدرتها على الوصول إلى مما  –الغذاء  استجابتها في مجالالتمويل الكافي لتوسيع نطاق   .تياج 

 

 ...ويخاطر الناس عند شراء املواد الغذائية ... 
 

ت القائمة لديهم أي مخاوف تتعلق بالسالمة عند شراء الطعام، كان تإذا كانعما  شباط،/، في فبرايرمنظمة أوكسفام سكان مدينة تعزسألت عندما 

 .وإلاذالل ،املضايقات عند نقاط التفتيش، والاعتداء الجسدي واللفظي، وإلاهاناتو ، والاشتباكات املفاجئةالقصف، و نيران القناصة، : طويلة

 



 الفعلي يعني ن ارتفاع ألاسعار في مناطق القتال قال التجار في تعز إ
 
ملسافات طويلة خارج املدينة لشراء السلع بسعر  ار الناس على الانتقالجبا إأحيان

إلاصابه برصاص على ظهورهم، معرضين أنفسهم لخطر "ويعودون بالطعام . لتفادي نقاط التفتيش وعرةال يةلاملمرات الجب ون عبركثير تحلر ي. أقل

 .نظمة أوكسفامار ملجأحد التقال حسبما ، "القناصة

 

 ...عندما ال توجد وظائف ا صعب   لكن شراء الطعام يصبح... 
 

كما قال . ساعاتالنفس عدد على  ألاجر املعتادنصف ون على لاملؤقتين يحصأوكسفام أن العمال الزراعيين الذي أجرته منظمة الغذاء  مسح خلص

 .للعمل الانتقالبما ال يتيح للكثيرين  للغاية امكلف  أصبح النقل أن عني ارتفاع تكلفة الوقود تن الناس إ

 

 من الناتج املحلي إلاجمالي، و % 44صيد ألاسماك تشكل أنشطة الزراعة و لن  انظر  "مم املتحدة إلانمائي إلى أنه يشير برنامج ألا كما 
 
شكل سبل العيش ت

افشلهم املنهجي الناجم عن ثر فإن ألامن السكان، % 22 حواليقدر بملا ي   عد ضخم   16".ي 

 

 .شراء املواد الغذائيةتتزايد عدم قدرة الناس على تحمل املتاحة لهم، ألامان شبكات قلة  لوفي ظ ،مة من العاطلين عن العملز في هذه ألا 

 

مليون من أفقر الناس  0.2، الذي ترك مثل صندوق الرعاية الاجتماعية ،برامج الحماية الاجتماعية الحكومية في العام املاض يتعليق أضف إلى ذلك 

ا؛ وتبدو التوقعات شهر ه تلقياعتادوا  ندوالر الذي 42–02دون مبلغ   .امةتأكثر قللسنة القادمة يًّ

 

 ...لكسب رزقهم  عانون والتجار ي... 

 

 جديدمخزون أنهم لم يتمكنوا من شراء  من تجار ألاغذية% 02إلى أصحاب ألاعمال قبل ستة أشهر، قال  تحدث برنامج ألامم املتحدة إلانمائيعندما 

 .اءقتنالالزم لالرأس املال تالكهم لما لعدمأو  لن السلع لم تكن متوفرة،

 

خالل ألاشهر الثالثة املاضية،  وجود نقص في املخزون شباط/فبرايرمحافظة حجة في بتاجر  11مع  منظمة أوكسفاماجرتها مقابالت  وضحتأفقد 

الربوع في تاجر  واشار . العمالء من سداد الائتمانحيث ال يتمكن ، اأيض   زدادت إن الديون  همقال معظمحيث . إلى الانخفاض في الطلبا أساس  يرجع 

ا من ألاغذية قل كميات أ ن و طلبالعمالء ي عبس إن  أصبح يشتري آلانمن ألارز،  يلو غرامك 41وزنه شراء كيس الذي اعتاد شخص فال –كثير 

د لديه املخزون الذي يلم  ، لن تاجر الجملة ألاصليعن موردين جدد يبحثون  نصف التجار إن قال كما . كيلوغرام واحد  .ونهحتاجيع 

 

ال ، التجاريةألاعمال أصحاب  استقرارزيادة شدة عدم إال إلى لن تؤدي ألازمة املصرفية غالق، و على إلا من املحالت التجارية  زيداملتجبر ألازمة فقد 

بينما كان توريد السلع، سبعة تجار  أعمالهم، ذكر تجاهعن قلقهم ألاكبر  ؤالهمس وعند. التجارصغار بالنسبة لألعمال التجارية الصغيرة و سيما 

نظر ا شراء كميات كبيرة من السلع ش ى بشدة من خأنه يوأوضح رجل واحد . في املستقبل بقاء أعمالهم التجاريةإمكانية ا بشأن أكثر قلق  سبعة آخرين 

 .تدهور في ألازمةالأو مزيد من  حتمل في املبيعاتاملركود لل

 

. ال التجارية املتبقية بمخزون محدوداملح عملتو . عن العملين بعض املوردين الرئيسيتوقف و عمال التجارية أبواهها، بعض ألا أغلقت في عدن، و

ويقولون . مناطق خارج املدينةإلى نسمة  4440111 ح حواليو حيث نز  -% 21انخفضت بنسبة هم عمالءملنظمة أوكسفام إن أعداد تجار تعز  وافاد

 مناطق أإلى  الانتقالإغالق محالهم و إلى ونضطر أنهم سي
 
 .آذار/مارس خالل شهرإذا لم يتحسن الوضع  يسر وصوال

 

 ... توص ي منظمة أوكسفام... 
 

مشاركة ضمان مع  ،على وجه السرعة محادثات السالمتستأنف أن و  ،انار فور  اللى وقف إطالق تتفق جميع أطراف النزاع عيجب أن  .0

 .ذلك النساءجتمع، بما في جميع قطاعات امل

حيث . تنازعةاملأسلحة إلى أطراف اع بتوريد عن تأجيج النز  تحدة والواليات املتحدة،اململكة املحكومتي يجب أن تتوقف الحكومات، مثل  .4

 من املتي علقة، السلحة املألا مبيعات صفقات إلغاء  عليهم
 
وليس  ملسال ، والعمل كوسطاء لاليمنالصراع في ستخدم في حتمل أن ت

 .كسماسرة سالح

ن الوصول إلى يتمكن ماليين الرجال والنساء محيث ب ،إلانسانيةالاغاثة  عمليات كاملل وتمو  جهودهاالحكومات الدولية كثف تأن يجب  .1

 .والحماية ،واملاء ،الغذاء

من  ،إلمدادات التجاريةتدفق منتظم وثابت للبغية السماح  ،مفتوحةإلى اليمن جميع الطرق البرية والبحرية والجوية يجب أن تبقى  .2

 .الاقتصادي وتلبية احتياجات السكان من أجل التعافيعلى املستويات الضرورية و د إلى البال  ،املواد الغذائية والوقود وألادوية



حماية املدنيين، وتسهيل وصول املساعدات إلانسانية إلى جميع املحتاجين في يجب أن تفي جميع ألاطراف بالتزاماتها القانونية تجاه  .2

 ،واملدارس، وألاسواق، وألاصول إلانسانية ،مهاجمة البنى التحتية املدنية بما فيها املستشفيات نبجتأن ويجب . اليمن أنحاءجميع 

  .إلانسانية هيئاتوالبنية التحتية للمياه، والتوقف عن إعاقة وصول ال

 .جميع ألاطراف انتهاكات حقوق إلانسان ومساءلةلتحري عن ، لرصد دولية مستقلة ذات مصداقية جب إنشاء آليةي .2

، الخاصين في اليمن نواملستوردي، وكذلك للمصارف الخاصة يليمنااملركزي بنك لليجب أن يوفر املجتمع الدولي إغاثة ودعم عاجلين  .0

تحقيق من أجل  ك مع املجتمع الدولي، النظام املالي اليمني،جميع أطراف النزاع، باالشترايجب أن تدعم و . درء خطر الانهيار املاليبغية 

 .استقرار أسواق الغذاء

 

 

 اعخالل النز بعد مقتل ابنته  حبانألامان في  التمسسنة،  53، توفيق

الصواريخ والقذائف كانت ، لكن الحفاظ على سالمة عائلتي أحاول كنت . مرت جميع املباني املحيطة بناد  فقد بداية الحرب؛  منذألاسر تركنا منزلنا مع مئات "

ستبقى تحت أنقاض ما كانت زلت ال أعرف إذا ال و  ،يتدفن طفل مكن منتلم أ. سنة فقط 04 ت تبلغ من العمري كانمن إنقاذ ابنتي التمكن كاملطر، ولم أتتسقط 

 ".السالمالتسامح و نشر رسائل  ة، قادرة علىناجح ةمعل  أنها ستصبح م  ا أحلم دائم  ت كن. هذا املنزل إلى ألابد

 ع"
 
. ودينبان حيث كان الناس ودقوبان في حكنا ننام في الشوارع لعدة أيام، حتى وصلنا إلى قرية . اعن منطقة أكثر أمان   اندما غادرنا، كان علينا السير ليام بحث

 تتضرر كنها لالنارية كمصدر للدخل،  تيالاعتماد على دراجاعتدت . آلابار املالحة للغسيل والطبخمياه نا نستخدم كفقد  ،الشرببمياه زودتنا منظمة أوكسفام 

ا للبحث عن عمل يوموآلان أخرج . من جراء الضربات الجوية وال حتى حليب  –ش يء دون معظم الوقت أرجع  نيلكنن أن يساعدني على إطعام أطفالي، يمكيًّ

 ".الصغير لطفلي

 

 

 

 .مر منزلها بالكاملد  حبان بعد أن من تعز إلى هربت ، سنة 53، أم علي

شراء مكننا حتى ال ي – هال أملكالذي في الطعام استيقظ في معظم الليالي وأنا أفكر . رهيببشكل الجوع مؤلم . عيش في خيمةال نزال أنا وزوجي وأطفالي الثمانية ن"

ا . كيس من القمح مكنني وال ي ى،جوعأن أرى أطفالي  جدا ولمملن امل انه. طفاليإلطعام أ أغمسه في املاءو  ه إلى قطع صغيرةقطعوأ، فقط الخبز الجافأجد أحيان 

العودة إلى أتمكن من أن تمنى أ. ، وال أريد أن أرى أطفالي يعانون أنا أم. سدى ادائم  تضيع لكن جهوده زوجي يبحث عن عمل كل يوم، . ذلك حيال أي ش يءالقيام ب

 ".ر والدجاجتناول الخبز والخضو  ،إلى املدرسة ةعوديتمكن أطفالي من الأن تمنى أ. منزلنا وحياتنا السابقة

 

 

 

 .نقل ألاغذية من املدينة لبيعها في القريةفي بدأ و عمل، تمكن من إيجاد فرص يلم . اعبسبب النز  هفرار من منزلاضطر إلى ال ،سنة 12الباسط،  عمار عبد

على  عبء إضافيأمثل أنا . اوالحالة تزداد سوء   لم اتمكن من العثور على عمل منذ بداية النزاع،. مع أخي ألاكبر في القريةعيش آلان بسبب النزاع، وأنزحت قد ل"

 ."أخي

مرة  سلعم حمار لنقل الوالخضروات، مع استخداالبسكويت، ، و والكعكب إلى السوق املحلية في الصباح الباكر لشراء الخبز، ذهيلكسب بعض املال، بدأ عمار 

 .أخرى إلى قرية نائية

ملدة ثالث ساعات كل يوم من القرية إلى  يأقدامأسير على . على القيام بأي ش يء ملساعدة نفس ي وآلاخرينبعد ذلك صررت أ نيلكنشعرت بامللل وإلاحباط لفترة، "

لكنني . أكسب بعض النقودسعر السوق، و بز ببيع الخأ. لن الطريق إلى القرية وعرة للغاية سلع،لنقل ال امار  استخدم حو . إلى القرويينلبيعها  سلعجلب الأالسوق، و 

 ".ت سيارةاستأجر أبيع الخبز بأسعار أعلى إذا 

 

 

 

 

اسوق لدعم نفسه بعد أن توفي والديه في حادث سيارة عندما كان الفي  لعم، سنة 12جواد، 
 
 في املدرسة تلميذ

  21 كسب من هذا العملأ. على ظهري  سلعحمل الحقائب والعلى اعتدت السوق، و ملت في ع"
 
حقيبة  41والي مل حواعتدت على ح ،للحقيبة الواحدة رياال

املنزل  ثم أصابتستريح، دت إلى املنزل ل ع   .باإلرهاق تشعر من العمل، و  كنت قد انتهيتا، عام تقريب  منذ . معظم ألايامفي ( دوالر 2.22)ريال  00111والحصول على 

عندما استيقظت، لم و . مستشفى في تعز ملدة شهرينبقيت في وحدة العناية املركزة ب نيقيل لي أن. غيبوبة، ثم أصابتني ا سوى رائحة البارودأتذكر شيئ  ال . قذيفة

 من موعندما و . ذهبت إلى البيتت العالج في املستشفى، وبعدذلك تلقي. حدث أو الاستماعا على التأكن قادر  
 
 ".حجم الضرر  اهدةشصلت إلى البيت، كنت منذهال



 

 .في طعامه على جيرانهآلان عاطل عن العمل، ويعتمد هو و . ن، خارج مدينة تعزحبافي  امنطقة أكثر أمان  جيرانه إلى مع مجموعة من غادر جواد 

 

 

 

عم والدته سائق سيارة أجرة في مدينة تعز لديترك املدرسة ويعمل  على صدام أنوالده قبل ثالثة أعوام، وكان  توفى. هو ألاكبر بين إخوته ،سنة 12عارف، صدام 

 .إلى املدرسة، وذهب ألاطفال من تحقيق الاكتفاء الذاتي واتمكنلقد . وإخوته الخمسة

غل   ،أربع سيارات للوصول إلى القرية كان علينا أن نستقل. "فر صدام وأسرته إلى قرية مجاورةاع، عندما تصاعدت حدة النز 
 
الوضع أخذ . جميع الطرق  تقحيث أ

 املاء املغليخليط من ]العصيدة  نأكل. جبتين في أحسن ألاحوالو في اليوم أو نحن نأكل وجبة واحدة فقط . اسنة تقريب   نذماتناول الفاكهة لم . ايزداد سوء  

 ".هما من الحصول على ما يكفيخوتي ألاصغر سن  إيتمكن حتى  ازال جائع  عن تناول الطعام وأنا ال أ اني أتوقف أحيان  لكن ،[والدقيق

صيب صدام 
 
 .ويبقى في املنزل  ،بعكازينويسير آلان  ،برصاصة في ساقهأ

وحالتي البدنية والنفسية تزداد  ،طاقأصبح ال ي  الوضع أن  ة؛ ذلكستمر للبحث عن عمل حتى إذا كانت الحرب م ، ما أن استرد عافيتي،أعود إلى مدينة تعزس"

 ".ا بعد يوما يوم  سوء  

 

 

 ----------

 

  www.oxfam.org منظمة أوكسفام

 

ا في أكثر من  41منظمة أوكسفام هي اتحاد دولي يضم شبكة من  ، (www.oxfam.org.au)، أوكسفام أستراليا (www.oxfamamerica.org)أوكسفام أمريكا : بلد 01منظمة تعمل مع 

، أوكسفام بريطانيا (www.oxfam.de)، أوكسفام أملانيا (www.oxfamfrance.org)، أوكسفام فرنسا (www.oxfam.ca)كندا ، أوكسفام (www.oxfamsol.be)أوكسفام في بلجيكا 

(www.oxfam.org.uk) أوكسفام هونغ كونغ ،(www.oxfam.org.hk) أوكسفام الهند ،(www.oxfamindia.org) أوكسفام إنترمون ،(نياإسبا( )www.intermonoxfam.org) ،

، (www.oxfammexico.org)، أوكسفام املكسيك (www.oxfam.jp)، أوكسفام اليابان (www.oxfamitalia.org)، أوكسفام إيطاليا (www.oxfamireland.org)أوكسفام أيرلندا 

أوكسفام البرازيل :املراقبون . (www.oxfam.qc.ca)، أوكسفام كيبيك (www.oxfamnovib.nl( )هولندا)، أوكسفام نوفيب (www.oxfam.org.nz)أوكسفام نيوزيلندا 

)www.oxfam.org.br(،أوكسفام جنوب أفريقيا ، IBIS(الدنمارك ))global.org-(www.ibis 
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