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إنهم يغتالون مستقبل اليمن
األرقام مفجعة

♢  وصل سوء التغذية في اليمن الى مستويات األزمة حيث 
يوجد 15% من االطفال دون سن خمس سنوات يعانون 

من سوء تغذية عام وحاد..
♢  في بعض المناطق اليمنية تصل 
معدالت سوء التغذية الحاد الى %32 
وه���و م��ع��دل ي��ت��ج��اوز وب��ش��ك��ل كبير 
م��ع��دالت ال��ط��وارئ عالميًا وك��ل ذلك 

بسبب األزمة السياسية.
♢  الشعب اليمني يواجه خطر التقزم 
بشكل مرعب حيث أصبحت اليمن على 
المستوى العالمي تحتل ثاني أعلى 
نسبة ت��ق��زم ف��ي ال��ك��ون ح��ي��ث تبلغ 

.%58
♢  يبلغ عدد السكان دون سن 5 
سنوات حوالى 4 ماليين طفل منهم 
مليون طفل يعانون من سوء التغذية 
ال��ح��اد.. بينهم )267( ال��ف طفل 

معرضون لخطر الموت..
♢  نصف مليون طفل يمني مهددون بخطر اإلعاقات 

الجسدية والعقلية طويلة األجل.
♢  إن متوسط مؤشر نقص الوزن وفق مسوح التغذية 
وصل الى 48% وهذا المؤشر يتعدى الحد الحرج حسب 
تصنيف منظمة الصحة العالمية وفقًا لمسوح التغذية التي 
أجريت خالل 2011 - 2012م في محافظات »الحديدة، 

حجة، ريمة، تعز، لحج، عدن«..
♢  تقدر معدالت الهزال بين 

األطفال ب�15% في بعض المناطق اليمنية نتيجة تدهور األوضاع 
بسبب األزم��ة..  ويؤثر الهزال على 32% من االطفال تحت سن 

الخامسة.. وهذا المعدل يتجاوز حد أو مستوى 
الطوارئ البالغ 15%.. علمًا أن معدل الهزال لم 

يتجاوز )10%( في الفترة السابقة.
♢  أكثر من 5 ماليين طفل يمني من البنين 
والبنات ال يحصلون على مياه آمنة للشرب أو 

صرف صحي مالئم.
♢  ح���وال���ى 3 م��الي��ي��ن ط��ف��ل ي��م��ن��ي خ���ارج 
المدرسة، تمثل الفتيات الشريحة األكثر تضررًا 

من بين هؤالء.
♢  واح��د من كل ثمانية أطفال يمنيين تحت 
سن الخامسة معرض لخطر الموت بسبب أمراض 

الطفولة الشائعة كنتيجة لسوء التغذية.
♢  قرابة 13 مليون طفل يمني يشكلون 
أكثر من نصف سكان اليمن.. يحتاجون الى 

مساعدة غذائية فورية.
♢  هناك 45% من االطفال يعانون من األم��راض المزمنة 

كاالسهال وعدوى الجهاز التنفسي.
♢  أكثر من 43% من األس��ر اليمنية أصبحت ال تتناول اال 
وجبتين غذائيتين في اليوم نتيجة الرتفاع أسعار المواد الغذائية.

♢  50% من األسر تذهب الى فراش النوم جائعة.
♢  نسبة 25% من النساء في اليمن يعانين من سوء 
التغذية الى جانب معاناة النساء في سن اإلنجاب من 

فقر الدم.

العيد الـ51 لثورة الـ26 من سبتمبر

سبتمبر ثورة ضد استغالل الدين والجاه والمنصب

أطفالنا.. فلذات أكبادنا.. أمل المستقبل.. ورهان شعبنا اليمني لبناء يمن جديد.. انهم يتعرضون لحرب إبادة   
قذرة عبر حرب بشعة وأسلحة تزهق أرواح هذه العصافير بأساليب متوحشة..

التي جاءت على لسان مسؤولين في وزارتي  الرسمية  والحقائق  األرقام  الجميع وهي تضع هذه  »الميثاق« تناشد 
الصحة والشؤون االجتماعية ومنظمات دولية.. التحرك إلنقاذ أطفال اليمن من موت جماعي.. كما تناشد األحزاب 
وكل القوى السياسية وقف هذه المذبحة المهلكة للحرث والنسل وتوقف فساد حكومة باسندوة وتجار الحروب من 

أجل أطفال اليمن..
نناشد الجميع إنقاذ الماليين من أطفال اليمن وإعالن حالة طوارئ لوقف حرب التجويع واألمراض التي تحصد نسل 

شعب وتهدد بانقراضه..  وها هي  األرقام تظهر بشاعة الجريمة التي تقترف بحق أطفال اليمن.. اللهم فاشهد..
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