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ً لبحث أجرته منظمة لوكسفام في لليمن فإن ما يقرب من عاللتين من كل خمس عالتا يقومون بشرلء للطعام ولدأوية عن طريق وفقا
للأيون. 

إن العديد من اسسر اليمنية تعاني من ضائقة الديون، بينما تعيش حالة من عدم اسستقرار معتمدة بشكل أساسي على حسن نية أصحاب
.المحتا التجارية بينما تعاني لسدادها من شهر إلى آخر

أخبر عدد من الشخاص مننمة أوكسسام أنهم ل يستغيعون اقتراض اسموال التي يحتاجون إليها من أجل تتغية إحتياجاتهم اسساسية من
ما لم يعلم أصحاب المحتا التجارية  ُمسبقاً ببن لديهم دخًت شهريًا، وقد يعني هذا بالنسبة للكثيرين تلك اسموال التي، التذاء والدواء

.يتلقونها من الُمننماات اسنسانية

في العام الماضي، لم يقدم المانحين سوى نصف المبالغ التزمة لتمويل أكبر أزمة إنسانية في العالم. مع إقتراب موعد إعداد ميزانية
. ، تحث أوكسسام المجتمع الدولي على أن يكون سخياً عند التعهد بتقديم اسموال2021الحتياجاا اسنسانية لممم المتحدة لعام 

هذا وقد اضهرا نتائج البحث الذي اجرته مننمة اوكسسام أن أصحاب المحتا التجارية في اليمن قد قّدروا أن عدد اسسر التي تلجب الى
. فيما يُقدر مالكي الصيدلياا زيادة بنسبة2015 في المائة منذ بدء الصراع في اليمن في العام 62الدين لشراء الغعام قد ارتسع بنسبة 

 في المائة في نسبة الديون الممنوحة لتتغية تكاليف اسدوية لبعض اسسر.44

 عاًما، وعائلتها على السرار من منزلهم في إحدى مناغق النزاع النشغة في محافنةت الحديدة قبل ثتث سنواا31أُجبرا ليلى منصور، 
– تمكنا ليلى واسرتها من السرار ببعجوبه ولم يحملوا معهم سوى المتبس التي عليهم. هذا وقد صرحا ليلى ببنها غالبًا ما تكون مدينًة

 دولًرا أمريكيًا(. نتيجة15 دولًرا أمريكيًا - 11 ا يمني )حوالي 12,000 و 10,000للمتاجر مقابل الغعام مايصل قيمته الى 
سنعدام مصادر الدخل فإن ليلى وعائلتها قد اصبحوا غير قادرين على تناول اللحوم أو اسسماك إل في مناسباا نادرة. قالا ليلي: "نعيش
حاليّاً كابوساً ُمخيف. لحسن الحن فنحن حتى انن لم نحتاج إلى تلقي الرعاية الصحية  - لكنني أخشى أننا لن نتمكن من تحمل نسقته اذا ما

اُضغررنا لذلك لقدر ا."

من جانبه، فقد صّرح إبراهيم يحيى الوزير، الذي أجرى البحث لصالح مننمة أوكسسام في اليمن: "إن يُعاني السرد بهذا الشكل من اجل
توفير الغعام والدواء سسرته لهو امر من الصعب تجنبه بالنسبة للمتيين في اليمن الذين ليجدون سبيتً سوى ان يجدوا الحلول للتتلب

على ذلك بشتى الُغرق الممكنهت وبشكل يومي. نحن بحاجة إلى الستم حتى ل يضغر المزيد من اليمنيين للنزوح من منازلهم وتجرع
السقر. لقد حّولا الحرب موغني إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم واسمر يزداد سوًءا. إذا ماحل الستم فإنه سيُتيح للناس إسترجاع حياتهم

ومصادر دخلهم، لكننا ايضاً بحاجة إلى الدعم لمساعدة المجتمعاا على القيام بذلك ... ُجل ما نريد الن هو ان يعود الوضع الى حالته
الغبيعية ".

 في المائة من السكان إلى المساعدة اسنسانية بشكل فوري. هذا53 مليون يمني، أي ما يزيد عن 24.3من جانب اخر، يحتاج حوالي 
 مليون شخص للرعاية الصحية في بلد17.9 مليون يمني على المساعداا التذائية للبقاء على قيد الحياة، فيما يستقر 16.2العام، سيعتمد 

ل تعمل فيه سوى نصف المرافق الصحية بشكل كامل. تشير التقديراا إلى أن واحًدا من كل خمسةت أغسال في أجزاء من اليمن يُعاني من
سوء التتذية الحاد، كما انه سيكبر مع مشاكل صحية قد ترافقه مدى الحياة إن لم يتمكن من الحصول على المزيد من التذاء.

تقدم مننمة أوكسسام، إلى جانب المننماا اسخرى العاملة في اليمن الدعم لمسر المتعثرة عبر الحوالا النقدية التي تتيح لمشخاص
حرية اختيار كيسية إنساقها،ت كما تساعد ايضاً على إنعاش اسسواق المحلية.

هذا وقد صّرحا العديد من العائتا التي تعاني من الديون ببنها تُعاني من ُمتبخراا في السداد بشكل دائم - مستخدمين الُمساعداا النقدية
التي يتلقونها لسداد ما يدينون به، ثم يقومون بعد ذلك باسستدانة ُمجددا،ً وذلك الى حين وصول الموعد القادم سستتم المساعداا

اسنسانية. الجدير بالذكر ان الوضع يزداد سوًءا بسبب إرتساع مستوياا التضخم الناتج عن إستمرار الصراع، وذلك يعني أن القيمة السعلية
للنقد ُمستمرة في التناقص، ومن الناحية العملية ، فإن ذلك يعني ان نسس المبلغ سيشتري مواداً غذائية أقل في كل شهر.

 سنة، كانا حامتً بغسلها العاشر عندما قُتل زوجها بقذيسة مدفعية مما أجبرها على السرار مع أغسالها، في البداية كانوا45هند قاسم،ت 
يعيشون تحا غغاء بتستيكي معتمدين على بقايا الغعام التي تقدمها العائتا المجاورة للبقاء على قيد الحياة. ثتثة من أبنائها يُعانون من

 دولًرا أمريكيًا( كل شهر،70 ا يمني )حوالي 45,000فقر الدم المنجلي ويحتاجون إلى نقل دم كل شهر. قالا هند: "حالياً، أتلقى 



نعم، هذا ل يكسي لتتغية جميع إحتياجاتنا ولكنه يُساعد كثيًرا. أنا انن قادرة على دفع تكاليف عتج أغسالي وشراء بعض الدقيق
والخضرواا لنبكلها. ستسمح لنا المحتا انن بشراء الغعام عن غريق الدين كوننا نتلقى مساعدة شهرية ".

صّرح ُمتك متاجر المواد التذائية والصيدلياا في حديثهم مع مونسي مننمة  أوكسسام ببنهم يسمحون للعمتء بالشراء عن غريق الدين
سنهم يتعاغسون مع الصعوباا القاسية التي تواجههم. وقال البعض أيًضا إن ذلك مناسباً من الناحية القتصادية وذلك كونه يُساعد في

ضمان إستمرار تجارتهم، فيما صّرح أصحاب الصيدلياا إنهم ل يريدون ان يكونوا مسئولين عن وفاة شخص ما في حالة ان رفضوا
بيعه الدواء عن غريق الدين.

قال عبد الكريم صتح ، احد مالكي محتا البقالة في ُمحافنةت صنعاء: "لم يتبق لنا خيار )سوى البيع عن غريق الدين(، الناس يائسون،
 العمل. بينما يستغيع البعض الدفع، ل يستغيع انخرون ذلك. هذه مشكلة. نحن نوافق فقغ على إقراضيةونحن نكافح من أجل استمرار

اسشخاص الذين لديهم مصدر دخل موثوق به، كالمونسين وأصحاب اسعمال، والعمال باسجر اليومي، أو أولئك الذين يتلقون المساعداات
اسنسانية، مالم فستكون خسارة ل يمكننا تحملها خاصة وان تكاليف التشتيل والبضائع التي نبيعها باهضة. إنه سمر مؤسف بالسعل! " 

إضافة الى ذلك، فقد أخبر أصحاب متاجر البقالة مننمة أوكسسام أن الدين غالبًا ما يستخدم لشراء السلع اسساسية مثل الخبز والدقيق
والسكر واسرز والبقولياا وزيا الغهي. أما في الصيدلياا فيُستخدم الدين عادةً لشراء أدوية لمرضى السكري وارتساع ضتغ الدم أو

لعتجاا الحمى و اسسهالا في المناغق الريسية.

كما اخبر رجال اسعمال ذاا الصلة مننمة أوكسسام أنهم يشعرون أن وضع الديون غير مستدام سن عمتئهم يُصبحون غير قادرين
ً ً على سداد جميع ديونهم كل شهر، وعليع فإن المستوياا المرتسعة للديون التي تتكبدها أعمالهم تعني أن مستقبلهم يبدو غامضا تدريجيا

بعض الشئ.

إذا توقف أصحاب اسعمال عن السماح للمواغنين بالشراء عن غريق الدين فلن يتمكن الناس من تناول الغعام، مما سيؤدي إلى إرتساع
مستوياا سوء التتذية. كما تشعر مننمة أوكسسام بالقلق من أنه إذا لم يكن لدى أصحاب المتاجر اسموال لتجديد مخزونهم، فإن النقص

الناتج قد يؤدي إلى ارتساع في أسعار المواد التذائية.

معلوماا للمحررين:

 دراسة استقصائية أجرتها مننمة أوكسسام في اليمن سصحاب محتا البقالة والصيدلياا في30تستند نتائج البحث إلى 
. تم جمع جميع الستغتعاا بالقرب من الحياء السقيرة2020محافنةت صنعاء وحجة وإب وعدن في نوفمبر وأوائل ديسمبر 

والمكتنة بالسكان داخل المدن وضواحيها مع قرب بعضها من مستوغناا النازحين حيث تعمل ُمننماات اسغاثة.
 شخًصا( في منغقة بني ثواب11,830 عائلة )1,690تقوم مننمة أوكسسام بتقديم المساعداا لرغد جبران، وهي واحدة من 

. القصة الكاملة لليلى وهند باللتة النجليزية متوفرة على الرابغ التالي:التابعة لمديرية عبس في محافنة حجة
https://wordsandpictures.ofsam..or..u//cc=4144183&k/=es96kaak4kd 

 :معلوماا عن اسغاثةhttps://relieswe..int/report/eem.en/eem.enhhum.anitarianhupdatehissueh42h
decem..erh2k2k 

 2020معلوماا عن مرافق الرعاية الصحية بحسب خغة الستجابة اسنسانية لممم المتحدة في اليمن:
https://relieswe..int/sites/relieswe..int/iles/resources/Eftension22kYeem.en22kHR2P

22k2k2k_Final22k22842296.pds 
:أرقام سعداد الذين يواجهون المجاعة والذين يعتمدون على المساعداا التذائية مبخوذة من هنا

https://relieswe..int/report/eem.en/eem.enhcom.plefhem.er.encehsacthsheeth4hiscalheearhseh2k24
 :أرقام حول سوء التتذية لدى اسغسال من اليونيسف .https://www.unices.or./presshreleases/m.alnutriionh

sur.esham.on.heoun.hchildrenheem.enhcondiionshworsen 

https://wordsandpictures.oxfam.org.uk/?c=41483&k=ef96aa016d
https://www.unicef.org/press-releases/malnutrition-surges-among-young-children-yemen-conditions-worsen
https://www.unicef.org/press-releases/malnutrition-surges-among-young-children-yemen-conditions-worsen
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-complex-emergency-fact-sheet-1-fiscal-year-fy-2021
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Extension%20Yemen%20HRP%202020_Final%20(1).pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Extension%20Yemen%20HRP%202020_Final%20(1).pdf
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-update-issue-12-december-2020
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-update-issue-12-december-2020

