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 اجمللس
 الدورة التاسعة والستون بعد املائة

 2022أبريل/نيسان  8

ختاذ قرار اليف رعاية اقرتاح  املشاركنيمن أعضاء منظمة األغذية والزراعة  80رسالة موجهة من 
 جانب اجمللس  من

 

 

ختاذ قرار من جانب اجمللس اليف رعاية اقرتاح  املشاركنيمن أعضاء املنظمة  (80)تتضمن هذه الوثيقة قائمة بثمانني   -1
 . CL 169/4يف دورته التاسعة والستني بعد املائة الوارد ابلتفصيل ضمن الوثيقة 

رعاية  ث لقائمة البلدان املشاركة يفوهي حتدي 2022أبريل/نيسان  7وعليه، تتضمن هذه الوثيقة الرسالة اليت وردت يف  -2
 . 2022مارس/آذار  21و 2022مارس/آذار  25الواردة ضمن الرسالتني املؤرختني يف االقرتاح و 
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  2022أبريل/نيسان  7

 سعادة الدكتور شو دونيو
 املدير العام 

 ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
Viale delle Terme di 

Caracalla 00153 Rome 

  Hans Hoogeveenسعادة السيد 
 الرئيس املستقل 

 تحدة امل جمللس منظمة األغذية والزراعة لألمم
Viale delle Terme di 

Caracalla 00153 Rome 

 السيد املدير العام احملرتم، السيد الرئيس املستقل للمجلس احملرتم، 
 حتّية طّيبة وبعد، 

 )املنظمة(نود بداية التوجه ابلشكر على الدعوة إىل عقد الدورة التاسعة والستني بعد املائة جمللس منظمة األغذية والزراعة 
 . 2022أبريل/نيسان  8 يف

من املراقبني فيه قد انضما كجهات مشاركة يف رعاية الدورة  14و اثنني من أعضاء اجمللس عضوينونود إبالغكما أبّن 
قرار اجمللس ملعاجلة تداعيات االعتداء الروسي على أوكرانيا على األمن الغذائي والزراعة  شروعاالستثنائية جمللس املنظمة وم

 (.CL 169/4و CL 169/INF/2عممته املنظمة ضمن الوثيقتني  يف العامل )الذي
من أعضاء اجمللس ومنظمة عضو  22) 80القرتاح إىل ا املشاركة حالًيا يف رعايةفيصل ابلتايل العدد اإلمجايل للجهات 

من املراقبني يف اجمللس(. ونرجو تضمني القائمة الكاملة ابجلهات املشاركة يف الرعاية يف وثيقة  57واحدة يف املنظمة و
 .CL 169/4"االقرتاح الختاذ قرار" 

القرار بشأن  مشروع حول 2022أبريل/نيسان  2اخلتام، وإىل جانب هذه الرسالة، حنيل طيه الرسالة املؤرخة يف ويف 
 ، إلحالة األعضاء كافة إليها. CL 169/1من الوثيقة  3البند 

 ،أصدق التحّياتمع 

 Winston Pinnock سعادة السيد
 السفري وممثل كومنولث جزر البهاما لدى جملس منظمة األغذية والزراعة 

 Eusèbe Agbanglaسعادة السيد 
 السفرية واملمثل الدائم لبنن لدى منظمة األغذية والزراعة 
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  Vainetutai Rose Brownسعادة السيدة 
 وزيرة الزراعة يف حكومة جزر كوك 

 Patricio Troyaمعايل السيد 
 وزير يف سفارة إكوادور يف إيطاليا 

 Kerrlene Clairwel Willsسعادة السيدة 
القائمة ابألعمال ابلنيابة، البعثة الدائمة جلمهورية غياان التعاونية لدى مكتب األمم املتحدة ومنظمات دولية أخرى 

 يف جنيف 

 Charles Emmanuelمعايل السيد 
الوزير املستشار والقائم ابألعمال ابلنيابة، انئب املمثل الدائم هلاييت لدى منظمة األغذية والزراعة وبرانمج األغذية 

 العاملي والصندوق الدويل للتنمية الزراعية 

 Thesele John Maseribaneسعادة السيد 
 تو يف روماواملمثل الدائم اململكة ليسو  السفري

 John M. Silkمعايل السيد 
 وزير املوارد الطبيعية والتجارة يف جزر مارشال

  Tahirou Rahila Rabiouسعادة السيدة 
 للنيجر لدى منظمة األغذية والزراعة  مالقائمة ابألعمال ابلنيابة وانئب املمثل الدائ

 Tomás Alberto Duncan Juradoسعادة السيد 
 جلمهورية بنما لدى وكاالت األمم املتحدة يف رومااملمثل الدائم 

 Roberto Melgarejo Palaciosسعادة السيد 
 السفري واملمثل الدائم جلمهورية ابراغواي لدى وكاالت األمم املتحدة يف روما

 Domingo P. Nolascoسعادة السيد 
 السفري واملمثل الدائم للفلبني لدى وكاالت األمم املتحدة اليت توجد مقارها يف روما 

 Peseta Noumea Simiسعادة السيدة 
 كبرية املسؤولني التنفيذيني يف وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة يف ساموا 

 Juvita Rodrigues Barretoسعادة السيدة 
 سفرية تيمور ليشيت لدى الكرسي الرسويل 
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 Calixte Batossie Madjoulbaسعادة السيد 
السفري واملمثل الدائم جلمهورية توغو لدى منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرانمج األغذية 

 العاملي

 Ricardo Varela Fernàndezسعادة السيد 
 م ألوروغواي لدى منظمات األمم املتحدة يف روماالسفري واملمثل الدائ
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 1املرفق 
 

 2022مارس/آذار  25

 صاحب السعادة الدكتور شو دونيو
 املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome 

 Hans Hoogeveen صاحب السعادة السيد
 الرئيس املستقل للمجلس

 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome 

 ،ام، السيد الرئيس املستقل للمجلسالسيد املدير الع
 حتّية طّيبة وبعد،

 2022أبريل/نيسان  8نوّد بداية التوجه إىل سعادتكما ابلشكر على توجيه الدعوة إىل عقد دورة خاصة جمللس املنظمة يف 
من املراقبني يف اجمللس وذلك ضاااااامن رسااااااالتنا  25من الدول األعضاااااااء يف نلس املنظمة، إضااااااافة إىل  19بناء على طلب 

 )واملرفقة طيه(.  2022مارس/آذار  21املؤرخة يف 
رة خاصاااة من املراقبني يف اجمللس إىل النداء املوجه لعقد دو  19و الدولة العضووو التالية يف اجمللسونود إبالغكما ابنضااامام 

جمللس املنظمة لبحث تداعيات اعتداء االحتاد الروسااي على أوكرانيا ابلنساابة إىل األمن الغذائي والزراعة يف العامل، واملشاااركة 
 مارس/آذار.  21يف رعاية مشروع القرار )الوارد ضمن امللحق( كما ورد يف الرسالة املؤرخة يف 

 مع أصدق التحيات، 

 Florència Aleix Lartigueسعادة السيدة 

 الشؤون والتعاون املتعدد األطراف، وزارة الشؤون اخلارجية، إمارة أندورامديرة 

 Anila Bitri Laniسعادة السيدة 

 السفرية واملمثلة الدائمة أللبانيا لدى وكاالت األمم املتحدة يف روما

 Günther Walknerسعادة السيد 
 والزراعة لألمم املتحدة وبرانمج األغذية العاملياملمثل الدائم للنمسا لدى منظمة األغذية 
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 Gloria Isabel Ramírez Ríosسعادة السيدة 

 السفرية واملمثلة الدائمة لكولومبيا لدى منظمة األغذية والزراعة وبرانمج األغذية العاملي والصندوق الدويل للتنمية الزراعية 

 Idris Abdou Aliسعادة السفري 

 السفري واملمثل الدائم جلمهورية جيبويت لدى منظمة األغذية والزراعة 

 Mario Arveloسعادة السيد 

 السفري واملمثل الدائم للجمهورية الدومينيكية لدى وكاالت األمم املتحدة اليت توجد مقارها يف روما

 Siim Tiidemannسعادة السيد 
 اخلارجية، وزارة الشؤون الريفية يف مجهورية إستونيا انئب أمني عام سياسات مصايد األمساك والشؤون

 Esala Nayasiمعايل السيد 

 الشؤون اخلارجية، مجهورية فيجي وكيل وزارة

 Konstantine Surguladzeسعادة السيد 

الساااااااااافري واملمثل الدائم جلورجيا لدى منظمات األمم املتحدةغ منظمة األغذية والزراعة والصااااااااااندوق الدويل للتنمية الزراعية 
 وبرانمج األغذية العاملي 

 Phyllis Mendsمعايل السيدة 

لعاملي والصااااااااااندوق الدويل مسااااااااااتشااااااااااارة الوزير واملمثلة الدائمة املناوبة لغاان لدى منظمة األغذية والزراعة وبرانمج األغذية ا
 للتنمية الزراعية 

 عادة السيدة مريا ضاهرس
 السفرية واملمثلة الدائمة للبنان لدى وكاالت األمم املتحدة اليت توجد مقارها يف روما

 سعادة السيدة زينب علي سامل
  روما سفرية اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية واملمثلة الدائمة لدى وكاالت األمم املتحدة يف

 Miguel Garcia Winderسعادة الدكتور 

 السفري واملمثل الدائم للمكسيك لدى وكاالت األمم املتحدة يف روما 

 Anatolie Urecheanuسعادة السيد 

 السفري واملمثل الدائم جلمهورية مولدوفا لدى وكاالت األمم املتحدة يف روما 
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 Robert Fillonسعادة السيد 

 السفري واملمثل الدائم إلمارة موانكو لدى وكاالت األمم املتحدة يف روما 

 Milena Šofranac Ljubojevićسعادة السيدة 

 السفرية واملمثلة الدائمة للجبل األسود لدى منظمة األغذية والزراعة

 Lidija Popandonovaسعادة السيدة 

 مالية لدى منظمة األغذية والزراعة املستشارة واملمثلة الدائمة جلمهورية مقدونيا الش

 Daniela Rotondaroسعادة السيدة 

 السفرية لدى إيطاليا واملمثلة الدائمة لسان مارينو لدى منظمة األغذية والزراعة وبرانمج األغذية العاملي 

 Pio Wennubstسعادة السيد 

 السفري واملمثل الدائم لسويسرا لدى منظمات األمم املتحدة يف روما

 Ömer Gücükسعادة السيد 

 السفري واملمثل الدائم للجمهورية الرتكية لدى وكاالت األمم املتحدة يف روما
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 2ملرفق ا
 

 2022مارس/آذار  21

 
 صاحب السعادة الدكتور شو دونيو

 املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome 

 Hans Hoogeveen صاحب السعادة السيد
 الرئيس املستقل للمجلس

 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome 

 ،ام، السيد الرئيس املستقل للمجلسالسيد املدير الع
 حتّية طّيبة وبعد،

احلايل يف  الصاااراعة بشاااأن تداعيات مارس/آذار على شاااواغله اجلديّ  14كما تعلمون، شاااّدد األمني العام لألمم املتحدة يف 
تشاااااااااكل  اأوكرانيا على النظم الغذائية العاملية. وأشاااااااااار األمني العام إىل أن "هذه احلرح تتعّدى حدود أوكرانيا. فهي أيضاااااااااً 

تشااااااهد أسااااااعار األغذية فيما قصااااااف سااااااالهلم الغذائية... اآلن يتّم و يف العامل...  اعلى أكثر الناس والبلدان ضااااااعفً  اهجومً 
 الفئات ، وتعاين سااااااالساااااال اإلمدادات من االختالالت... وهذا كّله يرتك الوقع األك  علىاحادً  اوالوقود واألمسدة ارتفاعً 

 ".ااألشّد فقرً 

وأسااااواق  ةاألساااااسااااي والساااالع ر الك ى لألزمة على الزراعةآلاثاإىل التحليالت اليت أجرهتا املنظمة حىت اترخيه بشااااأن  اونظرً 
ألغذية اليت تؤثر مجيعها على األمن الغذائي العاملية لسعار األاملدخالت األخرى يف أوكرانيا وروسيا، وإىل االرتفاع احلاد يف 

من الضروري واملالئم على حّد سواء أن تدعو منظمة األغذية والزراعة فالعامل،  حولملاليني األشخاص يف عشرات البلدان 
 أصاااااااااًل القائمة التحدايت امللحوظة إىل حد كبري يفاقم  الصااااااااراعللمجلس. فهذا طارئة رة خاصااااااااة أعضاااااااااءها إىل عقد دو 

، مبا يف ذلك التضااااااااخم الكبري يف أسااااااااعار املدخالت الغذائية والزراعية. 19-جائحة كوفيد نتيجةاملرتبطة ابألمن الغذائي و 
املادة  من)ح(  1ئفه املنصاااااوص عليها يف الفقرة من الضاااااروري أن يعقد اجمللس هذه الدورة اخلاصاااااة، كجزء من وظافلذا، 

، أي قضاااااااي تتعلق االة األغذية والزراعة يف العامل من الالئحة العامة للمنظمة، واليت تقضاااااي  ساااااداء املشاااااورة بشاااااأن 24
ن املشااااار ساااايما أي مسااااائل ذات طبيعة عاجلة تسااااتوجب اختاذ إجراء من قوبل املؤار، أو املؤارات اإلقليمية، أو اللجا وال

 املدير العام. قبل أو من ،من الدستور 5من املادة  6إليها يف الفقرة 
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والعشاارين يف  ةاملوقعة أدانه، إضااافًة إىل املراقبني اخلمساا الدول األعضاء الووووووووووووتسس عشرة يف جملس املنظمةوابلتايل، حنن 
عقد دورة خاصااااااة  الكتاحمن الالئحة العامة للمنظمة، نطلب مبوجب هذا  25من املادة  1الفقرة حكام أب اجمللس، عماًل 

عاجلة التداعيات على األمن الغذائي والزراعة يف العامل نتيجة اعتداء االحتاد الروسااااااي على ملطارئة ليوم واحد جمللس املنظمة 
 . الدورة أوكرانيا، ابعتباره البند الوحيد على جدول أعمال

 
لتوفري حتليل أّويل لألعضااااااااااااااء، مبا يف ذلك من خالل حالًيا ونرّحب ابلعمل اجلاري الذي تقوم به املنظمة  اعلمً  أنخذكما 

مارس/آذار. وسااااوف يتيد عقد دورة خاصااااة النظر يف هذه املسااااائل ومناقشااااتها  25اإلحاطة الفنية املعلن عنها يف جلسااااة 
 اقشااااة تعاون املنظمة مع جهات فاعلة أخرى ذات الصاااالةألعضاااااء واملنظمة فرصااااة منيتيد ل أنهمبزيد من اإلسااااهاح، كما 

، مبا يف ذلك الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما، واملؤسااااااااسااااااااات املالية الدولية، ونظام املعلومات املتعلقة والتنساااااااايق معها
زمة على تنفيذ للبحث يف أتثري األ ابلنسااابة إىل املنظمةابألساااواق الزراعية، وشاااركاء آخرين حساااب االقتضااااء، وميثل فرصاااًة 

املوارد، ابلنساااااابة إىل ولوايت األ(، وترتيب 2023-2022(، وبرانمج العمل وامليزانية )2031-2022اإلطار االساااااارتاتيجي )
 والتخطيط للقدرة على الصمود يف األجل الطويل، وذلك قبل انعقاد دورة اجمللس العادية املقّررة يف يونيو/حزيران.

، والذي يتضمن جدول األعمال املؤقت ومشروع القرار، كواثئق للدورة الكتاحيف امللحق هبذا  االقرتاح الوارد تعميمونرجو 
 ، اليت نطلااب عقاادهااا يف أقرح وقاات مكن، مع مراعاااة فرتة اإلخطااار وماادهتااا أساااااااااااااابوعني على األقاال،الطااارئااة اخلاااصاااااااااااااااة

 أبريل/نيسان كحّد أقصى. 8ويف 
 

 ،أصدق التحّياتمع 
 

 Khaled Ahmad Zekriyaسعادة السيد 
 اليت توجد مقارها يف روما األمم املتحدة وكاالتواملمثل الدائم ألفغانستان لدى السفري 

 Margaret Twomeyسعادة السيدة 
 السفرية واملمثلة الدائمة ألسرتاليا لدى منظمة األغذية والزراعة وبرانمج األغذية العاملي

 Pierre-Emmanuel De Bauwسعادة السيد 
 لدى وكاالت األمم املتحدة يف روماالسفري واملمثل الدائم لبلجيكا 

 Slavko Matanovicسعادة السيد 
 لدى وكاالت األمم املتحدة يف روماالسفري واملمثل الدائم للبوسنة واهلرسك 

 Lubomir Ivanovسعادة السيد 
  السفري واملمثل الدائم لبلغاراي لدى منظمة األغذية والزراعة

 Elissa Golbergسعادة السيدة 
 لدى وكاالت األمم املتحدة يف رومالكندا  ةالسفرية واملمثلة الدائم
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 Patricia Arayaسعادة السيدة 

 لدى وكاالت األمم املتحدة اليت توجد مقارها يف رومااملمثلة املناوبة لشيلي 

 Federico Zamoraسعادة السيد 
لدى منظمة األغذية والزراعة والصووووووووووندوت الدوا للتنمية الزراعية وبرانمج  السووووووووووفري واملمثل الدائم لكوسووووووووووتا ريكا

 األغذية العاملي

 Jasen Mesićسعادة السيد 
 لدى وكاالت األمم املتحدة يف روماالسفري واملمثل الدائم لكرواتيا 

 Jiří Jílekالسيد سعادة 
 لدى منظمة األغذية والزراعة وبرانمج األغذية العاملي يةلجمهورية التشيكلستشار واملمثل الدائم امل

 George F. Poulidesسعادة السيد 
 وكاالت األمم املتحدة لألغذية والزراعة السفري واملمثل الدائم جلمهورية ق ص لدى 

 Jette Michelsenالسيدة 
 مم املتحدة يف رومالدى وكاالت األللدامنرك ابلنيابة والقائمة ابألعمال  انئب املمثل الدائم

 Alexandra Valkenburgالسيدة  سعادة
 ومجهورية سان مارينو ،وكاالت األمم املتحدة يف روماو وفد االحتاد األورويب لدى الكرسي الرسويل، ومجاعة فرسان مالطا، 

 Tanja Grén السيدةسعادة 
والزراعة والصااااااندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرانمج األغذية مسااااااتشااااااارة الوزير واملمثلة الدائمة لفنلندا لدى منظمة األغذية 

 العاملي

 Céline Jurgensenالسيدة  سعادة
 السفرية واملمثلة الدائمة لفرنسا لدى األمم املتحدة يف روما

 Ulrich Seidenbergerالدكتور 
 املتحدة يف روماالسفري واملمثل الدائم جلمهورية أملانيا االحتادية لدى منظمات األمم 

 Theodore M. Passasالسيد  سعادة
 السفري واملمثل الدائم لليوانن لدى منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

 Cecilia Beatríz Cáceres Valdezالسيدة 
 لدى وكاالت األمم املتحدة يف رومالغواتيماال  ةالدائم ةواملمثل األوىل ةسكرتري ال
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 Zsolt Belánszky-Demkóالسيد  سعادة
 يف روما غذية والزراعةوكاالت األمم املتحدة لألالسفري واملمثل الدائم هلنغاراي لدى 

 Matthías G. Pálssonالسيد  سعادة
 لدى منظمة األغذية والزراعة وبرانمج األغذية العاملي والصندوق الدويل للتنمية الزراعية آليسلنداالسفري واملمثل الدائم 

 Patricia O’Brienالسيدة  سعادة
 يف روما غذية والزراعةوكاالت األمم املتحدة لألالسفرية واملمثلة الدائمة آليرلندا لدى 

 Yael Rubinstein ةالسيد سعادة
 لدى وكاالت األمم املتحدة يف روماإلسرائيل  ةالدائم ةواملمثل ةالسفري 

 Vincenza Lomonaco السيدة سعادة
 لدى وكاالت األمم املتحدة يف روماإليطاليا  ةالدائم ةواملمثل ةالسفري 

 OE Hiroshiالسيد  سعادة
األمم  وكاالتواملمثل الدائم للياابن لدى  للياابن لدى إيطاليا املفوض فوت العادة والكامل الصوووووووو  ياتالسووووووووفري 

 املتحدة لألغذية والزراعة يف روما

 Solvita Aboltinaالسيدة  سعادة
 واملمثلة الدائمة لالتفيا لدى منظمة األغذية والزراعةالسفرية 

 Ricardas Slepaviciusالسيد  سعادة
 لدى وكاالت األمم املتحدة يف روما لليتوانياالسفري واملمثل الدائم 

 Michèle Pranchère-Tomassiniالسيدة  سعادة
 ومالدى وكاالت األمم املتحدة يف ر السفرية واملمثلة الدائمة للكسمربغ 

 Carmel Vassalloالسيد  سعادة
 لدى وكاالت األمم املتحدة اليت توجد مقارها يف روما الطةالسفري واملمثل الدائم مل

 Marcel Beukeboomالسيد  سعادة
 السفري واملمثل الدائم هلولندا لدى األمم املتحدة يف روما

 Anthony Simpsonالسيد  سعادة
 لدى وكاالت األمم املتحدة اليت توجد مقارها يف روماالسفري واملمثل الدائم لنيوزيلندا 
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 Morten Aaslandالسيد  سعادة
 لدى وكاالت األمم املتحدة يف روماالسفري واملمثل الدائم للنرويج 

 Pablo Cisnerosالسيد سعادة 
 وماانئب املمثل الدائم لبريو لدى منظمات األمم املتحدة يف ر 

 Pedro Nuno Bártoloالسيد  سعادة
 لدى وكاالت األمم املتحدة يف روماالسفري واملمثل الدائم لل تغال 

 Le Seong-Hoالسيد  سعادة

 لدى وكاالت األمم املتحدة اليت توجد مقارها يف روماالسفري واملمثل الدائم جلمهورية كوراي 

 Artur Pollokالسيد  سعادة
 الدائم جلمهورية بولندا لدى منظمات األمم املتحدة يف روماالسفري واملمثل 

 Catalina Constantinالسيدة سعادة 
 لرومانيا لدى منظمات األمم املتحدة يف روما املمثل الدائممستشارة الوزير وانئب 

 Zora Weberovaالسيدة سعادة 
 وبرانمج األغذية العاملياملمثلة الدائمة جلمهورية سلوفاكيا لدى منظمة األغذية والزراعة 

 Tomaž Kunsteljالسيد  سعادة
 لدى منظمة األغذية والزراعة وبرانمج األغذية العاملي سلوفينياالسفري واملمثل الدائم جلمهورية 

 Alfonso Dastis Quecedoالسيد  سعادة
األغذية والزراعة والصوووووندوت الدوا سوووووفري إسوووووبانيا لدى إيطاليا وسوووووان مارينو واملمثل الدائم إلسوووووبانيا لدى منظمة 

 للتنمية الزراعية وبرانمج األغذية العاملي

 Jan Björklundالسيد  سعادة
 لدى وكاالت األمم املتحدة يف روماالسفري واملمثل الدائم للسويد 

 معّز الدين السيناوي السيد سعادة
 روما السفري واملمثل الدائم لتونس لدى الوكاالت اليت توجد مقارها يف

 Yaroslav Melnykالسيد  سعادة
 السفري واملمثل الدائم ألوكرانيا لدى وكاالت األمم املتحدة يف روما
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 Thomas John Kellyالسيد  سعادة
 السفري واملمثل الدائم للمملكة املتحدة لدى وكالة األمم املتحدة لألغذية والزراعة يف روما

 Cindy H. McCainالسيدة  سعادة
 واملمثلة الدائمة للوالايت املتحدة األمريكية لدى وكاالت األمم املتحدة يف روماالسفرية 

 
 املرفقات.

 Godfrey Magwenziالسيد  رئيس الديوان نسخة إىلغ 
 Rakesh Muthooالسيد  األمني العام
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  دورة خاصة جمللس املنظمة -جدول األعمال املؤقت

 
 
 تداعيات االعتداء الروسي على أوكرانيا على األمن الغذائي والزراعة يف العامل   -1
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 امللحق

، أوروغواي، أندورا، النيجر، أملانيا، ألبانيا، إكوادور، أفغانستان، إسرائيل، إستونيا، أسرتاليا، إسبانيا، االحتاد األورويب
، بريو، بولندا، البوسنة واهلرسك، بنن، بنما، بلغاراي، بلجيكا، الربتغال، ابراغواي، إيطاليا، آيسلندا، آيرلندا، أوكرانيا
، اجلمهورية التشيكية، مارشالجزر ، جزر كوك، جزر البهاما، اجلبل األسود، تيمور ليشيت، تونس، توغو، تركيا

، سلوفينيا، سلوفاكيا، سان مارينو، ساموا، رومانيا، الدامنرك، جيبويت، جورجيا، مجهورية كوراي، اجلمهورية الدومينيكية
، كوستاريكا،  كندا،  كرواتيا،  قربص، فيجي، فنلندا، الفلبني، فرنسا، غياان، غواتيماال، غاان، شيلي، سويسرا، السويد
، موريتانيا، اململكة املتحدة، املكسيك، مقدونيا الشمالية، مالطة، ليسوتو، ليتوانيا، لكسمربغ، لبنان، التفيا، كولومبيا
: اليوانن، الياابن، الوالايت املتحدة األمريكية، هولندا، هنغاراي، هاييت، نيوزيلندا، النمسا، النرويج، موانكو، مولدوفا

 مشروع قرار
 

 جمللس املنظمة الطارئةاخلاصة [#]الدورة 

 [2022أبريل/نيسان  XX]روما، 

 جراءات تتخذها منظمة األغذية والزراعة يف ما يتعّلق بتداعياتإلاقرتاح 
 االعتداء الروسي على أوكرانيا على األمن الغذائي والزراعة يف العامل

 
 وجزامل

الطارئة  اخلاصااااااااااااااة خالل دورهتا 2022مارس/آذار  2اجلمعية العامة لألمم املتحدة، يف القرار الذي اعتمدته يف  نّددت
احلادية عشاارة، ابالعتداء الذي شااّنه االحتاد الروسااي ضااد أوكرانيا، وأشااارت إىل آاثره الساالبية اليت أّدت إىل زايدة انعدام 

البحر األسااااااود هي مجيعها من بني املناطق  منطقةوروساااااايا و  ياأن أوكرانخاصااااااة و األمن الغذائي على املسااااااتوى العاملي، 
خطر  وأاجملاعة،  ابلفعلماليني األشااخاص فيه األهم يف العامل جلهة صااادرات احلبوح والساالع الزراعية، يف وقتا يواجه 

يؤثر بشااكل الصااراع القائم العامل. كما أن  عدة حولالغذائي يف أقاليم  هميف أمن احادً  اانعدامً  يعانوناجملاعة الفوري، أو 
جراء ابلفعل من تضااخم اليت تعاين  - البلدان النامية ال ساايما – كبري على الدول األعضاااء يف منظمة األغذية والزراعة

 اإلمداد وحتدايت أخرى انمجة عن سنتني من تفشي جائحة عاملية. سالسليف  االختالالتأسعار األغذية، و ارتفاع 
اجلوع موجة عارمة من لوقاية من بذل ما أمكن يف سااااااااابيل اني عام األمم املتحدة قد دعا األسااااااااارة الدولية إىل "وكان أم
حول العامل.  ااألشد فقرً  ابلفئاتاألك   تلحق الضررعلى أن احلرح  االنظام الغذائي العاملي". وشّدد أيضً  تفككومن 

بصااااورة خاصااااة يف قال أفريقيا، وأفريقيا جنوح الصااااحراء الك ى،  - كما أن الوضااااع يف أوكرانيا يفاقم اجلوع يف العامل
القضااااء تمثل يف على هدف التنمية املساااتدامة لألمم املتحدة امل اسااالبً  وهو يؤثروجنوح شااارق آسااايا والشااارق األوساااط. 

 الوكالة الرائدة الراعية له.األغذية والزراعة ، والذي اثل منظمة 2030على اجلوع الول عام 
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 وابلتايل، من الضروري أن تتخذ املنظمة إجراءات ملّحة وحامسة.
وع  منظومة األمم املتحدة، فإن اجلمعية العامة لألمم املتحدة، ونلس األمن لألمم املتحدة، ونلس حقوق اإلنساااااااااان 

لدولية للطاقة الذرية، ، والوكالة امنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم الثقافة )اليونسكو(ووكاالت متخصصة أخرى، مثل 
قد ، العاملية الساااااااااااياحةمنظمة ، و منظمة الطريان املدين الدويلو ، واالحتاد الدويل لالتصااااااااااااالت، نظمة البحرية الدوليةاملو 

املساااااألة. كما أن هذه دورات خاصاااااة، أو طارئة أو ألصاااااصاااااة ألجهزهتا الر ساااااية للنظر يف  أهنا بصااااادد عقدعقدت أو 
، ومنظمااة التعاااون والتنميااة يف املياادان أورواب يف أخرى )ومن بينهااا منظمااة األمن والتعاااونمنظمااات دوليااة أو إقليميااة 

املسائل اليت تندرج ضمن واليتها والناشئة ابدرت إىل معاجلة واالحتاد األفريقي(  ،االقتصادي، ونلس دول ار البلطيق
 عن األزمة، على وجه السرعة.

 اجمللس جانباإلجراءات املقرتح اختاذها من 

 إن اجمللس مدعو إىل اعتماد القرار التايلغ
 "إن اجمللس،
 اخالل دورهت 2022مارس/آذار  2على القرار الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  كد ندًداأو  صااااااااااااااادق
 (؛A/RES/ES-11/1احلادية عشرة )الوثيقة الطارئة اخلاصة 

هداف وغاايت املنظمة املنصاااوص عليها ألخرق هو بيالروس،  شااااركةأن اعتداء االحتاد الروساااي على أوكرانيا، مب أّكدو 
 طالباللتزامات اليت قبلها كل من االحتاد الروساااااااي وبيالروس ابعتبارنا عضاااااااوين يف املنظمة، و ليف ديباجة الدساااااااتور و 

اساااااااتهداف املدنيني والبنية التحتية املدنية ل مدادات الغذائية بوقف فوري الساااااااتخدام القوة ضاااااااّد أوكرانيا، مبا يف ذلك 
 على حنو أك ؛ يف العامل والزراعية وتفاقم انعدام األمن الغذائي

أن أوكرانيا واالحتاد الروسااااي خاصااااة و النزاع على تفاقم انعدام األمن الغذائي يف العامل،  ه الكبري إزاء أتثريعن قلق أعرحو 
من بني املناطق األهم يف العامل جلهة صااااااااادرات احلبوح والبذور الزيتية وغريها من الصااااااااادرات الزراعية، يف هي واإلقليم 

أقاليم  لغذائي يفهم ايف أمن احادً  اانعدامً  يعانوناجلوع واخلطر الفوري للجوع أو  ابلفعلحني يواجه ماليني األشاااااخاص 
 العامل؛ عدة حول

لألمم املتحدة، وخباصااااة الوكاالت اليت ياانت وأجهزة ألتصااااة أخرى والتعاون مع كلتنساااايق ابعلى دور املنظمة،  شااااّددو 
أوكرانيا وعلى  تداعيات الصراع داخلواليتها نطاق ضمن  لكي تعاجلتوجد مقارها يف روما واملؤسسات املالية الدولية، 

 األمن الغذائي والزراعة يف العامل؛ 
 املدير العامغ إىل طلبو 

 معرفة لرصد التداعيات على األمن الغذائي والزراعة يف العامل على حنوا وثيق،  منظمة بوصفها تعزيز دور املنظمة
 على النظم الغذائية، الصراعمبا يف ذلك من خالل التحليل املنتظم والشامل للبياانت املتعلقة آباثر 

  برانمج العمل وامليزانية ( و 2031-2022على تنفيذ املنظمة إلطارها االسرتاتيجي ) الصراعاستعراض تداعيات و
 ،ورفع توصيات هبذا الشأن (2023-2022اخلاص هبا )
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  الصااااااااراع يف أوكرانيا على األمن الغذائي الطويل للتصاااااااادي آلاثر و املتوسااااااااط  نيإعداد خطط فورية، ويف األجلو
 ،ى الصمودعل وبناء قدرة النظم الغذائية ،التعايف على، مبا يف ذلك االستجابة الطارئة، واملساعدة العاملي

  ًومشاااااورات وتقارير منتظمة  جلسااااات إحاطةعلى اّطالع يف هذا اخلصااااوص من خالل  اوإبقاء األعضاااااء دوم
 تُرفع إىل األجهزة الر سية للمنظمة؛

 .2022لى جدول أعمال الدورة العادية املقبلة جمللس املنظمة يف يونيو/حزيران عهذه املسألة  إدراج وقّرر
 


