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أزمة الغذاء في اليمن :الناس بال مساعدات لعدم وصول التمويل ،منظمتا أوكسفام واإلغاثة اإلسالمية
تحذران من تزايد الجوع
عشرات اآلالف من اليمنيين سيصبحون بال مساعدات في ظل أزمة الغذاء باليمن ،ما لم يتم تمويل جھود
المساعدات بشكل عاجل ،وذلك وفق تحذيرات أطلقتھا منظمة أوكسفام وھيئة اإلغاثة اإلسالمية اليوم .ما
يقرب من ربع السكان في اليمن يحتاجون إلى مساعدات طارئة بسبب عجزھم عن شراء ما يكفيھم من غذاء.
وقد قالت الوكالتان إنھما في حاجة إلى  38مليون دوالر إضافية لمتابعة أنشطتھما ،حيث أجبرھما نقص
التمويل على تأجيل برامج المساعدات التي كان من المفترض أن تبدأ ھذا الشھر .فبرنامج أوكسفام في الحجة
بشمال اليمن ،والذي كان من المقرر أن يقدم لـ  140,000يمني منح نقدية لشراء الطعام ،تم تعليقه منذ
أسبوعين .كذلك تم تقليص برنامج مساعدات في منطقة الحديدة الريفية على الساحل الغربي لليمن ،التي
اشتدت معاناتھا ،كان من المخطط له أن يساعد أكثر من  300,000إنسان ھذا الشھر ،يوليو /تموز ،ليقتصر
على مساعدة  100,000فقط.
فيما يصل عجز التمويل لدى ھيئة اإلغاثة اإلسالمية إلى  2مليون دوالر لمساعدة  180,000يمني آخرين
بالتغذية التكميلية ومساعدات التعافي المبكر – ولم يتم توفير أي جزء من ھذا المبلغ حتى اآلن .وتستھدف
منظمة أوكسفام مساعدة مليون يمني ،ولكن ما لديھا من تمويل ال يكفي سوى للوفاء باحتياجات ربع ھذا العدد
فقط.
حول ھذا الوضع صرحت كوليت فيرون ،مديرة مكتب أوكسفام في اليمن بقولھا:
"اليمن يعاني من أزمة غذاء كارثية ،والناس ھناك في احتياج حقيقي لمساعدتنا .فقد وصلت مديونيات
اليمنيين إلى مستويات مقلقة – وما يستدينون إال إلطعام ذويھم مجرد الخبز والشاي فقط .إحدى السيدات قالت
ألوكسفام أنھا قررت النوم أثناء النھار لتحاشي عضة الجوع .لدينا القدرة على االستجابة – فالخطط معدة
وأطقم العمل على أتم استعداد ،ولكن نقص التمويل يقيد بشدة ما نستطيع تقديمه .لو حصلنا على التمويل الذي
نحتاجه اليوم ،فسنستطيع أن نتسع بحجم نشاطنا في الحال ،لنبدأ في الوصول إلى من ھم في أمس الحاجة
لمساعدتنا".
يأتي ھذا التحذير في الوقت الذي رفعت فيه األمم المتحدة رقم المبلغ الذي تسعى لجمعه لندائھا الذي أطلقته
استجابةً لزيادة االحتياجات في اليمن .فقد زاد مبلغ النداء من  447مليون دوالر إلى  591مليون  -لم يتوفر
سوى  42بالمئة من المبلغ .نحو  10ماليين يمني –  44بالمائة من السكان في اليمن – ليس لديھم ما يقيم
أودھم من طعام .وحسب تقديرات األمم المتحدة ،يواجه  267,000طفل يمني مستويات من سوء التغذية تھدد
حياتھم.
تمر اليمن اآلن بأوج موسم الجوع ،ولن يحين وقت الحصاد إال في أكتوبر  /تشرين األول .ھذا باإلضافة إلى
أن بداية رمضان تدفع باألسعار في األسواق نحو االرتفاع .فقد زاد سعر السكر والقمح ،على سبيل المثال،
بنسبة  21و 42بالمائة ،على الترتيب ،في المناطق الريفية ،مقارنة بأسعار الشھر الماضي .وقد دفع ذلك
وكالتي المساعدات إلى دعوة المزيد من المانحين لتمويل استجابة المساعدات ،محذرةً من أن الفشل في سرعة
مساعدة الناس قد يكلف حياة أعدا ٍد منھم اآلن ،وقد تكون له آثار وخيمة على اليمن لعقود قادمة.

وقد وصف ھاشم عون ﷲ ،مدير مكتب ھيئة اإلغاثة اإلسالمية باليمن ،الوضع بقوله:
"يعاني طفل من بين كل ثالثة أطفال تحت سن الخامسة في الحديدة من سوء تغذية حاد – وھو ضعف
المستوى الذي يعتبر حالة طوارئ في تعريف األمم المتحدة .ھذا فضالً عن إخراج األطفال من المدارس
ودفعھم للعمل ،وتواتر األنباء عن زيادة الزيجات المبكرة .تلك األزمة ،فضالً عما تمثله من خطر على صحة
األطفال ،قد تسلبھم المستقبل الكريم وترمي بھم في غياھب الفقر ،واالغتراب ،واالضطراب".
تقول الوكالتان ،إنه على الرغم من الوعد الذي قُ ِطع بتوفير  4مليار دوالر ،في مؤتمر أصدقاء اليمن الذي
عُقد في مايو  /أيار ،وتباحث فيه قادة العالم حول مستقبل البالد ،فليس من الواضح بعد متى ستصل تلك
األموال إلى اليمن وكيف سيتم إنفاقھا .وأضافت الوكالتان إن على المانحين أن يستجيبوا لالحتياجات اإلنسانية
بشكل فوري ،وأكدتا على أنھم يجب أن ينظروا إلى ما ھو أبعد من المساعدات الغذائية .فالطعام متوفر في
أسواق اليمن ،ولكن الناس ال يملكون المال لشرائه ،لذلك يمكن أن يساعد المانحون العائالت اليمنية الفقيرة
بأن يوفروا لھا النقود التي تحتاجھا لشراء الطعام.
/انتھى.
مالحظات للمحررين:
 .1تساعد ھيئة اإلغاثة اإلسالمية  72,000يمني باألغذية التكميلية ،والرعاية الصحية وغيرھا من أشكال
الدعم .تبتغي الھيئة إلى الوصول إلى  180,000آخرين ضربتھم أزمة الغذاء الحالية .تقوم منظمة أوكسفام
حاليا ً بتوزيع مبالغ نقدية على  100,000يمني في الحديدة ،وتوفر المياه والصرف الصحي لنحو 20,000
إنسان في شتى أنحاء البالد ،وتريد أن تصل بخدماتھا إلى مليون يمني.
 .2يمكنكم تحميل فيديو إخباري عن آثار األزمة من الرابط التالي:
https://app.aframe.com/projects/oxfamgb/footage/collections/bd71e5dc-b5c1-49a0-a1f9-22222e55f736

 .3صور فوتوغرافية لألزمة متاحة على:

http://wordsandpictures.oxfam.org.uk/?c=11603&k=41e4244bcb
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