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كيف قمنا مبحاربة الجوع يف 
العام 2018، معاً.
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داكدطا معاً يف معارسحة الجوع العاملك
مل تكن سنة 2018 سنًة تقليدية، تغّي العامل. وذلك ألنك أنت، جنباً إىل جنب 
مع مجتمعنا املكون من 1,299,667 شخصاً من 182 بلداً،  قمت باالنضامم 

لنا للمساعدة يف مكافحة الجوع.

من جميع أركان العامل، تَم املشاركة ب 11,321,483 وجبة مع املحتاجني. 
وهذا أكرث من وجبة واحدة كل 3 ثوان.

”تأريث يف العام 2018

.Thمعاً،  ىلححنا قلذ بادتكدام ميخة زالف“رة
 The“ خالل العام املايض ، أجرينا مشاركة أكرث شفافية وابتكاًرا مع إطالق ميزة

“السفرة” حيث انضم  9,059 مشرتكا مجتمع العطاء الشهري، و’Scope’ هي عبارة 
عن منصة إلدارة البيانات، متكنا من خاللها وصل األعضاء مع العائالت. ومن خالل 
القصص الحرصية والشخصية ألعضاء “The Table”، تبلورت أهمية عطائهم  وما 

تقدر األرس عىل رشائه اآلن بسبب مساهامتهم.

معاً ، زجشعنا اّخريآل كن معارسحة الجوع.
خالل العام املايض، مل نقم باملشاركة بوجبات الطعام فحسب، بل شّجعنا أيضاً 

أصدقائنا وعائالتنا وأتباعنا عىل االنضامم إلينا يف مكافحة الجوع. واصلت الفرق من 

السنوات السابقة عىل مواجهة التحديات، وتم إنشاء 2,849 فريقاً جديداً حيث قام 

األزواج عىل تشجيع ضيوفهم أثناء حفلة الزفاف املشاركة بوجبات الطعام، وقامت 

املجموعات بإعداد فرق لتقديم الدعم، وطلب املدونون من مجتمعاتهم املشاركة 

أيضاً.
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معاً، داكدطا الئلدان التك ”وابج األهمة.
ومع زيادة معدل الجوع،  حيث يعاين 821 مليون شخص من الجوع يف 

جميع أنحاء العامل، فإن وجبات الطعام التي تشارك بها تساعد العديد 
من الناس. بالتعاون مع برنامج األغذية العاملي )WFP( ، نضمن حصول 

األشخاص عىل الغذاء أثناء األزمات، ولكننا نستثمر أيضاً يف مستقبل األشخاص 
واملجتمعات. ففي العام املايض، متكنا من الوصول إىل أشخاص يف أكرث من 

12 دولة ، حيث نقدم الوجبات املدرسية وعينات غذائية وقسائم إلكرتونية 
ومساعدات نقدية.

معاً، ادتجئنا بسكة إلني ىلاالت الإوارىل.
تواجه اليمن أسوء مجاعة يف العامل، فأطلقنا هدفًا لتوفي هدفاً ل1,250 عائلة 
ملدة 3 أشهر.ومن ثم أطلقنا الهدف الثاين ملواصلة دعم األرسالتي تعتمد عىل 

املساعدات اإلنسانية لتناول الطعام.

يف أيلول 2018، رضب زلزال مدمر وأمواج تسونامي منطقة بالو يف إندونيسيا. 
وقدمنا الدعم الفني يف أعقاب هذه الظواهر الجوية املتطرفة.

، قدمنا اسملاأة لغبالئ. معاً
أدى اندالع العنف يف آب 2017 إىل فرار أكرث من 900,000 نازح من 

الروهينجا إىل بنغالديش. وعندما وصلوا إىل مخيم كوكس بازار، وهو أكرب 
مخيم لالجئني يف العامل، قمنا باملشاركة  بوجبات الطعام لضامن حصولهم عىل 
التغذية الكافية. واصلنا املشاركة بالوجبات عىل مدى عام 2018، حيث قدمنا 
الطعام العيني مثل األرز والعدس والزيت النبايت. كام قمنا بتوسيع استخدام 

القسائم اإللكرتونية حتى يتمكن الالجئني من رشاء طعامهم.

يقطن أكرب عدد من الالجئني يف أفريقيا يف أوغندا وذلك بسبب نزوح األعداد 
الكبية من سكان جنوب السودان من العنف املستمر يف بلدهم األصيل. معاً، 

شاركنا بوجبات الطعام من خالل توفي 9,000 الجئ من جنوب السودان بالطعام 
ملدة شهر واحد.

داكدطا معاً يف ”حوية املجتمعات.
مع األزمة السورية يف عامها الثامن، واصلنا املشاركة بوجبات الطعام مع أولئك 

األكرث عرضة للخطر. وأثرت األزمة عىل الشعبني السوري واللبناين يف لبنان، فعملنا 
عىل تحقيق هدفنا املتمثل يف توفي 7,000 طفل سوري ولبناين بوجبات مدرسية 

ملدة عام واحد.

مع تدهور الوضع اإلنساين يف فلسطني خالل العام املايض، قمنا مبشاركنا وجبات 
الطعام ملساعدة األطفال الفلسطينيني األكرث ضعفاً. وكان الهدف إطعام 1,600 

طفل ملدة عام واحد يف غزة، حيث يعترب انعدام األمن الغذايئ هو األعىل يف قطاع 
غزة. قدمت الوجبات املشرتكة للعائالت طعاماً وقسائم إلكرتونية حتى يتسنى لهم 

التسوق لرشاء طعامهم.

”تأريث يف العام 2018
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معاً، ملريشطا العال يف العام 2018. 
هذا العام ، دن“عف املخيد.

خالل العام املايض، ساعدنا معاً يف مكافحة الجوع 
العاملي. تبلورت جهودنا بطرق عديدة - من لوحة 

ShareTheMeal يف ميدان التاميز إىل االتصال الفعيل بني 
األعضاء والعائالت عرب “السفرة”. كل ما قمنا به، كبيها 
وصغيها، كان هدفه الوصول إىل رؤيتنا لعامل خاٍل من 
الجوع. ويف هذا العام ، نحن مستعدون للقيام باملزيد. 

معاً، ميكننا القضاء عىل الجوع.


