
 إلى: 

 عبد ربه منصور الهادي  السيد رئيس الجمهورية اليمنية

 عبد الملك الحوثي  زعيم جماعة أنصار هللا السيد

 محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود صاحب السمو ولي عهد المملكة العربية السعودية 

  محمد جواد ظريف خوانساري وزير خارجية جمهورية إيران اإلسالمية السيد

 محمد بن زايد آل نهيان يأبو ظبصاحب السمو ولي عهد  

 المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة إلى اليمن السيد مارتن غريفيث

 سفيرة اليمن لدى هولندا السيدة سحر غانم 

 سفير مملكة هولندا لدى اليمن السيد بيتر ديريك هوف

األمريكي الخاص إلى اليمن السيد تيموثي ليندر كينغ المبعوث   

 ا فيرلوب يمارسفارة الواليات المتحدة في هولندا  بأعمال ةالقائم

 

 

 2021مايو/أيار  10بوسوم، هولندا، 

 

 رسالة مفتوحة

 

 الموضوع: لندع كل األطفال يلعبون في اليمن، الحاجة إلى السالم

 

 

 أصحاب السعادة، 

 

في العالم الذين يعانون   ين، تبكي قلوبنا من أجل كل الناسكم رسالة ذكرنا فيها أننا كمواطن عامين كتبنا إلي منذ ما يقرب من  

بشكل خاص على األطفال في اليمن. حيث ال يزال الوضع مأساويًا ذلك  ينطبق  و  من العنف والجوع والمرض بسبب الحرب.

 هناك.

 

إلى مساعدات إنسانية، ومن بينهم    -في المائة من السكان    80حوالي    -مليون شخص    24أكثر من  بحسب اليونيسف، يحتاج  

مليون طفل دون سن الخامسة في اليمن من سوء التغذية    2.3مليون طفل. من المتوقع أن يعاني ما يقرب من    12أكثر من  

ويمكن أن يموتوا إذا لم يتلقوا ألف من سوء التغذية الحاد الشديد    400. ومن بين هؤالء، يُتوقع أن يُعاني  2021الحاد في عام  

 عالًجا عاجاًل. 

 

نحثكم على بذل كل ما في وسعكم  لذا، فإنناكبالغين، تقع على عاتقنا مسؤولية خلق عالم يمكن لجميع األطفال اللعب فيه.  

 من أجل خلق يمن يعمه السالم. 

 



 

 نحن نرجو منكم: 

 الحياة احترام الحياة وتشجيع جميع األطراف على احترام  -

 المساعدة في وقف القتال بين جميع األطراف في كل اليمن، ويجب أيًضا وقف الهجوم على مأرب -

 ترك المساعدات اإلنسانية تمر  -

 العمل مع األمم المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق سالم وطني لليمن. -

 المساعدة في تسريح جميع الجنود األطفال من صفوفهم  -

 منظمات غير الحكومية في مفاوضات السالم إشراك النساء اليمنيات وال -

بة من ميناء الحديدة.  فعل كل ما في وسعكم لمنع وقوع كارثة بيئية بسبب سوء حالة ناقلة النفط الصافر القري -

 مليون لتر من النفط إلى البحر األحمر.    200حيث يمكن أن يتسرب ما يقرب من 

 

نأمل أن  حيث بإمكاننا مساعدتكم والمساهمة في صنع السالم عبر الوسائل السلمية في اليمن، فيُرجى إخبارنا بذلك. كان إذا 

 نرى جميع األطفال في اليمن يلعبون قريبًا.

 

 تفضلوا بقبول فائق االحترام، 

 Guadamuz Chale- مشاريع ،  (Peace movement Pais، حركة بايس للسالم )(Chris Geerseكريس خيرسه )

 للسالم الهاي

 ( Women for Peace Enschede، نساء من أجل السالم بأنسخديه )( Tiny Hanninkتيني هانينك )

 ( Universal Peace Federation Netherlands، اتحاد السالم العالمي بهولندا )( Wim Koetsierفيم كوتسير ) 

 ( Peace SOSسوس ) ، منظمة بيس (May Meijer-Mayماي ماير )-ماي

 ، ناشطة سالم نسائية(Joke Oranjeيوكه أورانيه )

 أطباء من أجل السالم  -( NVMP، الرابطة الطبية الهولندية ألبحاث السالم )(Jeffrey Quarsieجيفري كوارسي )

( ليختنبرخ  ساالريس  )(Rita Salaris-Lichtenbergريتا  هولندا  العالمي،  للسالم  النسائي  االتحاد   ،Women’s 

Federation for World Peace, Netherlands ) 

 ( )منظمة جامعة( PeaceWomen for Sustainable(، نساء من أجل سالم ُمستدام )Anna Zanenآنا زانين )

 World BEYOND War، مدير تنفيذي، منظمة (David Swansonديفيد سوانسون )

 هولندا )جمعية األصدقاء الدينية(، كاتب كويكرز في (Peter Spreijبيتر سبراي )

 )الواليات المتحدة(  Action Corps، مدير (Frantz-Isaac Evans) إسحاق إيفانز فرانتز 

 

عنوان البريد على ، (May Meijer-Mayماي ماير )-ماي سالت عبر البريد اإللكتروني إلى:يُرجى إرسال الُمرا

 info@peacesos.nl اإللكتروني:

mailto:info@peacesos.nl
mailto:info@peacesos.nl
mailto:info@peacesos.nl

