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 C/X/ESA-728-H 2017مايو/أيار  16روما، 
 

 ،صاحب السعادة
 

 حتية طيبة وبعد،
 

إّن اجملاعات الوشييييكة ا  ار شيييري نيارييا والويييومار ودنو  السيييودان واليعن وما ينضييي  عنما من أ يييرار عارمة  
 وإيّن، بويييييييييييييف  رئيسييييييييييييية للانة األمن الغذائي العاملي  اللانة ، تلك البلدان هي مويييييييييييييدر قل  شيييييييييييييديد   أليعة اومعاناة 

وهي اللانة التابعة لألمم املتحدة ال  تسييعج داهدة إب بناع عاخ لارم من اجلو ، أبعإ إليكم هذا الرسييالة  ااج اإلدراع 
كتوفة اليدين مبسييبا العي   و  يسييع  أن أب ج  األ ييرارب إحلاي مزيد من املناسييب للتيفيف من املعاناة الوشيييكة ولتانّ 

 أمام هذا املس لة 
 

 فييانعييدام األمن الغييذائي وسييييييييييييييوع التغييذييية  ييا عييادة نتيايية تويييييييييييييييافر عييّدة عوامييا  ييالنزاعييات والكوار  ال بيعييية   
 حد  ن هذا البلدان األربعة، داعت اجملاعات إبأو ال  هي من صيينع اإلنسييان وتغرّي املنال والف ر وعدم املسيياواة  وا  ّا م

عي  وصييييييييييور املعونة ومثة من ي  النمم الغذائية وا سييييييييييبا العي   بري نتياة النزاعات ال  تؤدي بدورها إب ا يييييييييي رابات ا
 ذائية ويعّرض حياة السكان للي ر والسلع األساسية إب من حيتاج إليما، مما يؤدي إب ارتفا  أسعار املواد الغ

 
وتتوب اللانة الدائعة املضيييرت ة بل الو ا ت، وهي اةلية الرئيسيييية للتعاون بل الو ا ت ال  تتوب ت دع املسييياعدة  

  عويا الكاا هلا  حار توافر التحلا ت ال وارئ واإلغاثة مبا يليب ا حتيادات الفورية ا ا سييييييييتااباتاإلنسييييييييانية، تنسييييييييي  
عوييييييياع وغري لذا، فإين أناشيييييييد  يع األ تلبية احتيادات الفئات املتويييييييررة  الوق  الراهن وليس باسيييييييت اعة هذا اةليات ا

 األعوييييييييييييييياع وأصييييييييييييييحييا  املوييييييييييييييلحيية ا جلنيية األمن الغييذائي العيياملي ومنموميية األمم املتحييدة  كييّا واجملتعع الييدو  برّمتيي ، 
اصيييييلة أنضييييي ة ملو ائعة وحلضيييييد املوارد ال زمة بذر ما أمكنمم من دمود ملؤازرة ععليات التنسيييييي  ال  توييييي لع ها اللانة الد

 ال وارئ واإلغاثة 
 

وجيدر بنا، باإل افة إب تلبية ا حتيادات الفورية من ل ر ا ستاابة حلا ت ال وارئ، أن نوع منذ اةن اخل ط  
ّدت اللانة وقد أع د النموض وبناع ال درة علج الوعو ال زمة للعساعدة ا األدلل املتوسط وال ويا من أدا دعم ععلية 

عّدة توصيات سياساتية مبا فيما إطار الععا بض ن األمن الغذائي والتغذية ا ظا األزمات املعتدة  إطار الععا  الذي يتوّعن 
ًاا سياساتية ملعوسة لتحسل األمن الغذائي والتغذية للسكان املتوررين من األزمات، مبا ا جلك اجملاعات، أو املعر ل  ُنه

 الناشئة عنما طر للعيا
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ونمرًا إب ال ابع املتعدد أصحا  املولحة للانة، حيمج إطار الععا مبضروعية واسعة وبتواف  عاملي بل احلكومات  
وو ا ت األمم املتحدة واجملتعع املدين وال  ا  اخلاص واألوساط األ ادميية وأصحا  املولحة اةلرين للنموض باألمن 

للسكان املتوررين من األزمات املعتدة  وحيدد إطار الععا املبادئ ال زمة للتودي للتاليات احلردة الغذائي والتغذية 
 سبا  الكامنة لألزمات والنزاعات لألزمات املعتدة من أدا بناع ال درة علج الوعود واملسا ة ا معاجلة األ

 
ألطراف األلرى وأحّإ أصييييييحا  املوييييييلحة  افة وإين أ رر النداع لتل ي املسيييييياعدة من أمل عام األمم املتحدة وا 

رة أع ا الععا ا البلدان األربعة املذ و  إطارمن ال  اعل العام واخلاص علج ت بي  املبادئ واإلدراعات املضييييييييييييييار إليما ا 
 دة هتدد األمن الغذائي والتغذية واملتوررة حالًيا وحيثعا هناك أزمة ممت

 
 ، أن نتحّرك ويتعّل علينا،  عاتعع دو  ساعدتنا اةن بلدان األربعة حبادة إب موإّن السكان املتوررين ا تلك ال 

د وإننا نعّور عليكم ل ستاابة مبا ميّكن من إتاحة التعويا ال زم جلمو  ترتاف  دمودنا مع إدراعات فعلية علج الفور وأن 
جلو  وسوع لج اال ويا لبناع ال درة علج الوعود وال واع عاإلغاثة ا األدا ال وري مبوازاة اااج تدابري ا األدلل املتوسط و 

 التغذية إب غري ردعة 
 

 امليلوة،
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