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 [التحيات حسب اللقب]
 بة وبعد،ة طيّ حتيّ 
 

القتصــــادي ايف اليمن مصــــدر قلق شــــديد. فالنزاع واال�يار الدائر  النزاع املســــلح جراءالدمار واملعاناة املريبة  يشــــكل 
، بصفيت رئيًسا ال يسعينو تزال تدفع بالسكان املدنيني إىل براثن اجلوع وسوء التغذية. مسائل ما ة وارتفاع أسعار املواد الغذائيّ 

مكتوف اليدين  البقاءنصـــة األمم املتحدة اليت تســـعى إىل بناء عامل خاٍل من اجلوع، مِ  ،للجنة األمن الغذائي العاملي (اللجنة)
ماليني من األطفال يعانون من ســــــــــــــوء  1.8يعانون من انعدام األمن الغذائي، مبا فيهم يمنيني من اليون مل 20ّن يف حني أ

 . عاجلةللخطر ما مل تُتخذ إجراءات  وإّن جيًال كامًال من اليمنيني عرضةٌ التغذية احلاد. 

اليمن  التعهد الدويل حبماية املدنيني يفللحفاظ على اختاذ إجراءات فورية  ،من خالل هذه الرســـالة ،وإين أناشـــدكم 
 هم. سبل عيشبزيد من الضرر املمعاناهتم واحليلولة دون إحلاق وطأة من الدمار وللتخفيف من  دزياملهم بوجتني

 يف املقام األولعزيان يوتشــري التقارير األخرية عن حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل إىل أّن اجلوع وســوء التغذية  
ة عيق النظم الغذائيّ يف اليمن يُ إن النزاع اجلاري . و تغري املناخ اآلثار املرتتبة عنإىل و  من صــــــنع اإلنســــــاناليت هي النزاعات ىل إ

فيه هذه  ويف الوقت الذي أكتبإىل من هم حباجة إليها. املســــاعدات اإلنســــانية وصــــول يف الوقت ذاته وســــبل العيش ومينع 
 الرسالة، يعجز ثالثة من أصل أربعة مينيني عن إنتاج األغذية أو شرائها. 

، مفوضــة األمم املتحدة الســامية حلقوق اإلنســان، Michelle Bacheletوأوّد أن أضــّم صــويت إىل صــوت الســيدة  
خرى األة السماح بإيصال األغذية وأشكال اإلغاثة اإلنسانيّ ئر يف اليمن االدالنزاع املعنية أو املؤثرة يف طراف األمجيع ناشدة مل
الرعاية و احلصــــــول على األغذية واملياه املدنيني من  انحرممن شــــــأ�ا أي إجراءات االمتناع عن اختاذ و ســــــرعة وتيســــــري ذلك ب
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ري الرعاية الصــحية ، مبا يشــمل توفســتجابات الطوارئ واإلغاثةاتنســيق  وتتوىل اللجنة الدائمة املشــرتكة بني الوكاالت
اه جيري تأمني املييف حني ة ماليني نســــمة املعونة الغذائيّ  7 أكثر من ماليني نســــمة يف اليمن. وإضــــافة إىل ذلك، يتلقى 8إىل 

لذا، أناشـــد مجيع أصـــحاب املصـــلحة يف جلنة األمن الغذائي العاملي ومنظومة . عدد مماثلالنظيفة والدعم يف جمال اإلصـــحاح ل
ؤازرة اللجنة مما يف وســــــــعهم لتنســــــــيق اجلهود مع العمل يف الوقت ذاته على األمم املتحدة ككّل واجملتمع الدويل برّمته، بذل 

 ياجات السكان يف اليمن.احتتلبية  نشطة الطوارئ واإلغاثةحىت يتسىن ألحشد املوارد الالزمة يف الدائمة 

بدأ أن ندر بنا جية الطارئة، ة من خالل االســـــتجابة اإلنســـــانيّ تلبية االحتياجات الفوريّ نقاذ األرواح و إباإلضـــــافة إىل و  
تعزيز التنمية و وبناء القدرة على الصـــــــــمود  التعايفة يلني املتوســـــــــط والطويل من أجل دعم عملللمســـــــــاعدة يف األجَ التخطيط 

مها يف ااستخد ميكنسياسات يف جمال الاللجنة عّدة توصيات وضعت وقد االقتصادية واالجتماعية يف مين ما بعد النـــــــــــــزاع. 
 .ظل األزمات املمتدة (إطار العمل)إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية يف هذا الظرف، خاصة 

ها إطار العمل اليت يوفر  ســــياســــاتيف جمال التوصــــيات ال ظىحتصــــلحة، املتعدد أصــــحاب املاللجنة ونظرًا إىل طابع  
بني احلكومات ووكاالت األمم املتحدة واجملتمع املدين والقطاع اخلاص واألوســــــــــــــاط  اً عاملي اً توافقتربز مبشــــــــــــــروعية واســــــــــــــعة و 

ية للســـكان غذائي والتغذاألمن البشـــأن حتســـني أصـــحاب املصـــلحة اآلخرين مراكز البحوث واملؤســـســـات اخلريية و األكادميية و 
دد إطار عمل اللجنة املبادئ الالزمة للتصـــــــــــــدي حيُ كما .  ، مثل تلك اليت يشـــــــــــــهدها اليمناملتضـــــــــــــررين من األزمات املمتدة

 .وراءهاألسباب الكامنة اعاجلة ملو ألزمات اإلنسانية القائمة ل

ألمم املتحدة وقادة وكاالت األمم لعام ال منياألالصــــــــادرة عن املســــــــاعدة داءات لن صــــــــدى صــــــــويت ما هو إالّ  وإنّ  
من أجل بيد  اعلى العمل يدً أصـــحاب املصـــلحة كافة يف القطاعني العام واخلاص بشـــدة  املتحدة وغريها من الوكاالت وحنثُّ 

، ان اليمنســـــــــــــكف ما يزال بإمكاننا جتنب جماعة واســـــــــــــعة النطاق.و . تطبيق املبادئ واإلجراءات احملددة يف إطار عمل اللجنة
 حباجة إىل مساعدتنا اآلن! ،أطفاًال ونساًء ورجاالً 

 

 بإخالص،

 
Mario Arvelo 

 رئيس

 جلنة األمن الغذائي العاملي


