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 أخرى نحو المجاعةإضافية خطوة بأزمة العملة في اليمن تدفع بماليين األشخاص 

 

جراء الذين يعانون من الجوع المعدمين اليمنيين من ماليين تضرر  – م2018أكتوبر  5ء، صنعا

  .اليمني الريال قيمة في السيطرة عن والخارج السريع االنخفاض

أصالً من أسوأ أزمة إنسانية وقالت السيدة ليز غراندي، منسقة الشؤون اإلنسانية في اليمن: "تعاني اليمن 

في العالم.، وأضافت: "ويعيش عدد ال يحصى من الناس في جميع أنحاء البلد منذ سنوات بالكاد على قيد الحياة 

 وهم على شفا حفرة من االنهيار."

 

وأضافت: "عندما ترتفع أسعار القمح أو زيت الطهي أو الحليب في األسواق المحلية، حتى ولو بزيادة 

فسيصبح التأثير كارثيًا وفوريًا. كما أن األسر التي كانت بالكاد تستطيع شراء ما تحتاج إليه، أصبحت  بسيطة،

 فجأة غير قادرة على ذلك."

 

أسعار السلع األساسية قد ارتفعت بشكل حاد في األسابيع األربعة الماضية بسبب االنخفاض وكانت 

لحد األدنى لسلة المواد الغذائية لألسرة في الشهر الماضي بنسبة السريع في قيمة الريال اليمني. وارتفعت تكلفة ا

في  200في المائة وأسعار زيت الطهي بنسبة تصل إلى  45في المائة؛ كما ارتفعت أسعار الديزل بنسبة  11

 المائة في المناطق المتضررة بشدة.

 

لشركاء ابقية لألمم المتحدة ووتحدثت السيد غراندي بقولها: "يقدم البرنامج العالمي لألغذية التابع 

وأضافت: "إذا استمرت قيمة  "ماليين شخص يعانون من شدّة الجوع. 8مساعدات غذائية شهرية لما يقرب من 

 ماليين شخص يمني آخرون سيقعون في ظروف ما قبل المجاعة." 4إلى  3.5الريال اليمني في االنخفاض، فإن 

 

ما لم يتم القيام بشيء  عةرجل، وسوف نصل إلى نقطة الال: "أصبح الوضع ال يطاق بالفعقائلة وأردفت

 إلنقاذ قيمة الريال اليمني."

 

في المائة من سكان اليمن، إلى شكل من أشكال المساعدات  75يحتاج اثنان وعشرون مليون شخص، أي 

ة اإلنسانية لعام مليارات دوالر أمريكي عبر خطة االستجاب 3اإلنسانية والحماية. تطلب األمم المتحدة وشركاؤها 

مليار دوالر  1.92لدعم ماليين األشخاص المحتاجين في جميع أنحاء البلد. وتلقت الخطة حتى اآلن  2018

 في المائة من الموارد التمويلية المطلوبة. 65أمريكي، أي 

 


