
عــن  الصــادرة  االحصائيــات  تشــير 
ومنهــا  واإلقليميــة  الدوليــة  المنظمــات 
إلــى  المتحــدة  لألمــم  التابعــة  المنظمــات 
ــون  ــي اليمــن يعان أن 45 % مــن الســكان ف
مــن انعــدام األمــن الغذائــي , فيمــا يعانــي 
22 % مــن انعــدام االمــن الغذائــي الحــاد , 
وذكــر تقريــر صــادر عــن منظمــة اليونيســيف 
أن 47 % مــن األطفــال فــي اليمــن تحــت 
ســن الخامســة مصابــون بالتقزيــم وأن 13 
% مصابــون بالهــزال , فــي حيــن يعانــي 30 

ــة  % مــن األطفــال مــن مــرض ســوء التغذي
ــر معــدل الطــوارئ فــي  الحــاد , متجــاوزًا بكثي

العالــم وهــو 15 % .
لليونيســيف  الرســمي  المتحــدث  وأكــد 
قرابــة  أن  األســعدي  محمــد  اليمــن  فــي 
بحاجــة  اليمــن  فــي  مواطــن  مليــون   )21(
ماســة إلــى مســاعدات إنســانية منهــم )10( 
مليــون   )2.5( إن  وقــال   ، طفــل  مالييــن 
بأمــراض  طفــل معرضــون لخطــر اإلصابــة 
اإلســهاالت وأن )1.5( مليــون طفــل تحــت 

ســوء  لخطــر  معرضــون  الخامســة  ســن 
طفــل  ألــف   )370( منهــم  العــام  التغذيــة 
يأتــي   , الحــاد  التغذيــة  ســوء  مــن  يعانــون 
ذلــك فــي الوقــت الــذي قــال فيــه الســيد 
توربيــن دو المديــر القطــري لبرنامــج الغــذاء 
العالمــي التابــع لألمــم المتحــدة فــي اليمــن 
» إن هنــاك جيــل كامــل يمكــن أن يصــاب 
بالعجــز بســبب الجــوع وناشــد توربيــن دو فــي 
ــي لإلســراع فــي  ــه المجتمــع الدول ــح ل تصري

اليمنــي. للشــعب  العاجــل  الدعــم  تقديــم 

أغيثوا_تهامة
الوضع االنســـاني في اليمـن

% 45% 30
من السكـــــان في اليمن يعـانون من 

انعدام األمن الغذائي
من األطفــــال في اليمن يعـانون من 

ســـوء التغـــذية الحــاد
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أغيثوا_تهامة
الوضع االنســـاني في اليمـن

ولإلســهام فــي توفيــر الحلــول الممكنــة 
المنظمــات  مــن  العديــد  مــع  بالشــراكة 
الدوليــة واإلقليميــة والعربيــة بــادرت جمعيــة 
إطــالق  فــي  الخيريــة  االجتماعــي  اإلصــالح 
مــن  تهامــة  ســكان  إلنقــاذ  معــا   « حملــة 
المجاعــة » حيــث هدفــت الحملــة الــى تقديــم 
تدخــالت عاجلــة يتــم مــن خاللهــا توزيــع الغذاء 
األســر  مــن  األالف  عشــرات  حيــاة  إلنقــاذ 
المهــددة مــن خطــر المــوت والمجاعــة فــي 
التهامــي  بالســاحل  المديريــات  مــن  عــدد 
خصوصــا بعــض مديريــات محافظــة الحديــدة 
مثــل مديريــة التحيتــا والدريهمــي والخوخــة 
ــة  ــوادر المجاع ــا ب ــي ظهــرت فيه ــاء الت والمخ
ــد مــن حــاالت الوفــاة هنــاك  وســجلت العدي

بســبب الجــوع.

وفــي هــذا اإلطــار وزعــت الجمعيــة خــالل 
الماضييــن  واكتوبــر  ســبتمبر  شــهري 
مــن  مكونــة  غذائيــة  ســالل   )4206(

والبقوليــات  واألرز  والســكر  الدقيــق 
قطــر  مــع  بالشــراكة  والحليــب  والزيــت 
الخيريــة ومنظمــة IHH التركيــة وبجهــد 
فــرع  قبــل  مــن  أيضــا  ذاتــي  ودعــم 
الجمعيــة فــي المحافظــة , حيــث اســتفاد 
منهــا )4206( أســر فــي مديريــات التحيتــا 
والدريهمــي والخوخــة والمدينــة والحالــي 
ــاء والحــوك ومديريــة باجــل , كمــا  والمين
نفــذ فــرع الجمعيــة ثــالث عيــادات طبيــة 
متنقلــة تــم خاللهــن المعاينــة وصــرف 
العالجــات الالزمــة لعــدد )821( فــردا فــي 

مديريــات باجــل والزهــرة واللحيــة . 
مالييــن   )5.5( عــن  يزيــد  اإلحتيــاج  وإن 
دوالر أمريكــي لتوفيــر الســالل الغذائيــة 
الالزمــة لعــدد )68750( أســرة محتاجــة 
الســاحل  فــي  حصرهــا  تــم  للغــذاء 

شــهري  خــالل  توزيعهــا  ليتــم  التهامــي 
 . المقبليــن  وديســمبر  نوفمبــر 

تقــدم  الصــدد  بهــذا  الجمعيــة  أن  كمــا 
شــكرها وتقديرهــا البالــغ لشــركائها الذين 
تدخالتهــا  تقديــم  فــي  معهــا  أســهموا 
تجــدد  أن  لهــا  يطيــب  كمــا   , الغذائيــة 
لجميــع   “ النــداء  هــذا  عبــر   “ دعوتهــا 
ــن لإلســهام  ــن والدوليي الشــركاء المحليي
المجاعــة  مواجهــة   “ حملــة  دعــم  فــي 
فــي تهامــة “ وتقديــم مــا أمكــن تقديمــه 
فــي مجــال توزيــع الغــذاء ومكافحــة ســوء 
الشــرب  ميــاه  وتوفيــر  الحــاد  التغذيــة 
واألدويــة والعالجــات الالزمــة للحــد مــن 
األمــراض  وانتشــار  المجاعــة  تفشــي 
ــة  ــدة وبقي ــة فــي محافظــة الحدي المعدي

التهامــي. الســاحل  مديريــات 
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