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طلب عقد دورة غري مقررة للمجلس  -رسالة موجهة من أعضاء منظمة األغذية والزراعة 
 واقرتاح جدول أعماهلا ومشروع قرار

 

 2022منتس/آذات  21من أعضممممممنة منظمة اواثزة عالبتاعة  تنتز   44تتضمممممممن وثي الولرسة الاملممممممنلة املو  ة من  -1
 .لطلب الدعوة إىل عسد دعتة اري مساتة للمجلس، ابإلضنفة إىل اقرتاح  دعل أعمنل الدعتة عمشاعع قاات

 
ن حمدممممم ة ردلة من الاملمممممنلة،  تنتز   -2 ، تتضممممممن عددخا إضمممممنفرخن 2022منتس/آذات  25كمن تاد يف وثي الولرسة أزضمممممخ
 اوعضنة املوقّعني علر ن. من
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 2022مارس/آذار  25 –النسخة احملدثة من الرسالة 
 

 2022منتس/آذات  25

 صنحب الدعندة الدكتوت شو دعحمرو
 املدزا العنم ملنظمة اواثزة عالبتاعة لألمم املتحدة

Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome 

 
 Hans Hoogeveen صنحب الدعندة الدرد
 الائرس املدتسل للمجلس

 منظمة اواثزة عالبتاعة لألمم املتحدة
Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome 
 

 ،نم، الدرد الائرس املدتسل للمجلسالدرد املدزا الع
 حتّرة طّربة ع عد،

 
 2022أ ازل/حمردنن  8حموّد  دازة التو ه إىل ملعندتكمن ابلشكا على تو ره الدعوة إىل عسد دعتة خنصة جمللس املنظمة يف 

من املااقبني يف اجمللس عذلك ضمممممممن تملممممممنلتنن  25من الدعل اوعضممممممنة يف نلس املنظمة، إضممممممنفة إىل  19 ننة على طلب 
  )عاملافسة طره(. 2022منتس/آذات  21املؤتخة يف 

 
من املااقبني يف اجمللس إىل النداة املو ه لعسد دعتة خنصمممة  19ع الدولة العضووو التالية ا اجمللسعحمود إ الاكمن ابحمضممممنم 

جمللس املنظمة لبحث تداعرنت اعتداة االحتند الاعملممع على أعكااحمرن ابلندممبة إىل اومن اليثائع عالبتاعة يف العنا، عاملشممنتكة 
 منتس/آذات.  21)الواتد ضمن امللحق( كمن عتد يف الاملنلة املؤتخة يف يف تعنزة مشاعع الساات 

 
 مع أصدق التحرنت، 

 
 Florència Aleix Lartigueملعندة الدردة 

 الشؤعن عالتعنعن املتعدد اوطااف، عزاتة الشؤعن اخلنت رة، إمنتة أحمدعتامدزاة 

 
 Anila Bitri Laniملعندة الدردة 

 ولبنحمرن لدى عكنالت اومم املتحدة يف تعمنالدفرية عاملمثلة الدائمة 
 

 Günther Walknerملعندة الدرد 
 املمثل الدائم للنمدن لدى منظمة اواثزة عالبتاعة لألمم املتحدة ع اانمج اواثزة العنملع
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 Gloria Isabel Ramírez Ríosملعندة الدردة 

 اعة ع اانمج اواثزة العنملع عالصندعق الدعيل للتنمرة البتاعرة الدفرية عاملمثلة الدائمة لكولومبرن لدى منظمة اواثزة عالبت 

 
 Idris Abdou Aliملعندة الدفري 

 الدفري عاملمثل الدائم جلم وتزة  ربويت لدى منظمة اواثزة عالبتاعة 

 
 Mario Arveloملعندة الدرد 

  تو د مسنتون يف تعمنالدفري عاملمثل الدائم للجم وتزة الدعمرنركرة لدى عكنالت اومم املتحدة اليت

 
 Siim Tiidemannملعندة الدرد 

 انئب أمني عنم ملرنملنت مصنزد اومسنك عالشؤعن اخلنت رة، عزاتة الشؤعن الازفرة يف مج وتزة إملتوحمرن
 

 Esala Nayasiمعنيل الدرد 

 الشؤعن اخلنت رة، مج وتزة فرجع عكرل عزاتة

 
 Konstantine Surguladzeملعندة الدرد 

الدممممممممممفري عاملمثل الدائم جلوت رن لدى منظمنت اومم املتحدةغ منظمة اواثزة عالبتاعة عالصممممممممممندعق الدعيل للتنمرة البتاعرة 
 ع اانمج اواثزة العنملع 

 
 Phyllis Mendsمعنيل الدردة 

مدممممممممممتشممممممممممنتة الوززا عاملمثلة الدائمة املننع ة لينان لدى منظمة اواثزة عالبتاعة ع اانمج اواثزة العنملع عالصممممممممممندعق الدعيل 
 للتنمرة البتاعرة 

 
 ملعندة الدردة مريا ضنوا

 الدفرية عاملمثلة الدائمة للبننن لدى عكنالت اومم املتحدة اليت تو د مسنتون يف تعمن
 

 علع ملنا ملعندة الدردة ززنب
 ملفرية اجلم وتزة اإلملالمرة املوتزتنحمرة عاملمثلة الدائمة لدى عكنالت اومم املتحدة يف تعمن 

 
 Miguel Garcia Winderسعادة الدكتور 

 السفري واملمثل الدائم للمكسيك لدى وكاالت األمم املتحدة ا روما 
 

 Anatolie Urecheanuملعندة الدرد 

  وتزة مولدعفن لدى عكنالت اومم املتحدة يف تعمن الدفري عاملمثل الدائم جلم
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 Robert Fillonملعندة الدرد 

 الدفري عاملمثل الدائم إلمنتة موانكو لدى عكنالت اومم املتحدة يف تعمن 

 
 Milena Šofranac Ljubojevićملعندة الدردة 

 الدفرية عاملمثلة الدائمة للجبل اوملود لدى منظمة اواثزة عالبتاعة

 
 Lidija Popandonovaملعندة الدردة 

 املدتشنتة عاملمثلة الدائمة جلم وتزة مسدعحمرن الشمنلرة لدى منظمة اواثزة عالبتاعة 
 

 Daniela Rotondaroملعندة الدردة 

 الدفرية لدى إزطنلرن عاملمثلة الدائمة لدنن منتزنو لدى منظمة اواثزة عالبتاعة ع اانمج اواثزة العنملع 
 

 Pio Wennubstرد ملعندة الد

 الدفري عاملمثل الدائم لدوزداا لدى منظمنت اومم املتحدة يف تعمن

 
 Ömer Gücükملعندة الدرد 

 الدفري عاملمثل الدائم للجم وتزة الرتكرة لدى عكنالت اومم املتحدة يف تعمن
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 2022مارس/آذار  21 –النسخة األوىل من الرسالة 
 

 2022منتس/آذات  21
 
 

 صنحب الدعندة الدكتوت شو دعحمرو
 املدزا العنم ملنظمة اواثزة عالبتاعة لألمم املتحدة

Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome 

 
 Hans Hoogeveen صنحب الدعندة الدرد
 الائرس املدتسل للمجلس

 منظمة اواثزة عالبتاعة لألمم املتحدة
Viale delle Terme di Caracalla 

00153 Rome 
 
 

 ،نم، الدرد الائرس املدتسل للمجلسالدرد املدزا الع
 حتّرة طّربة ع عد،

 
احلنيل يف  الصمممااعة  شمممتن تداعرنت منتس/آذات على شممموااله اجلدزّ  14كمن تعلمون، شمممّدد اومني العنم لألمم املتحدة يف 

تشمممممممممكل  ناب تتعّدى حدعد أعكااحمرن. ف ع أزضمممممممممخ أعكااحمرن على النظم اليثائرة العنملرة. عأشمممممممممنت اومني العنم إىل أن  وثي احل
تشمممممم د أملممممممعنت اواثزة فرمن قصمممممم  ملممممممال.م اليثائرة... اآلن زتّم ع يف العنا...  نعلى أكثا الننس عالبلدان ضممممممعفخ  نوجومخ 

 ئنتالف ، عتعنين ملممممممالملممممممل اإلمدادات من االختالالت... عوثا كّله زرتك الوقع اوك  علىاحندخ  نعالوقود عاومسدة اتتفنعخ 
  .ااوشّد فساخ 

 
عأملممممواق  اوملممممنملممممرة عالدمممملع ت الك ى لألزمة على البتاعةآلاثاإىل التحلرالت اليت أ اهتن املنظمة حىت اتتخيه  شممممتن  اعحمظاخ 

ألاثزة اليت تؤلا مجرع ن على اومن اليثائع العنملرة لملعنت اواملدخالت اوخاى يف أعكااحمرن عتعملرن، عإىل االتتفنع احلند يف 
من الضاعتي عاملالئم على حّد ملواة أن تدعو منظمة اواثزة عالبتاعة فالعنا،  حولملالزني اوش نص يف عشاات البلدان 

 أصممممممممالخ السنئمة التحدايت امللحوظة إىل حد كبري زفنقم  الصممممممممااعللمجلس. ف ثا طنتئة أعضممممممممنةون إىل عسد دعتة خنصممممممممة 
، مبن يف ذلك التضمممممممم م الكبري يف أملممممممممعنت املدخالت اليثائرة عالبتاعرة. 19- نئحة كوفرد حمترجةملاتبطة ابومن اليثائع اع 

املندة  من)ب(  1من الضممممماعتي أن زعسد اجمللس وثي الدعتة اخلنصمممممة، كجبة من عظنئفه املنصممممموص علر ن يف الفساة فلثا، 
، أي قضمممممناي تتعلق انلة اواثزة عالبتاعة يف العنا ملمممممداة املشممممموتة  شمممممتنمن الالئحة العنمة للمنظمة، عاليت تسضمممممع إ 24
ملممممرمن أي مدممممنئل ذات طبرعة عن لة تدممممتو ب ا نذ إ ااة من قوبل املؤاا، أع املؤااات اإلقلرمرة، أع اللجنن املشممممنت  عال

 املدزا العنم. قبل أع من ،من الدملتوت 5من املندة  6إلر ن يف الفساة 
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عالعشممازن يف  ةاملوقعة أداني، إضممنفةخ إىل املااقبني اخلمدمم الدول األعضاء الووووووووووووتسس عشرة ا  لس املنظمةعابلتنيل، حنن 
عسد دعتة خنصممممممة  الكتنبمن الالئحة العنمة للمنظمة، حمطلب مبو ب وثا  25من املندة  1الفساة حكنم أب اجمللس، عمالخ 

لتداعرنت على اومن اليثائع عالبتاعة يف العنا حمترجة اعتداة االحتند الاعملممممممع على عنجلة املطنتئة لروم عاحد جمللس املنظمة 
 . الدعتة أعكااحمرن، ابعتبنتي البند الوحرد على  دعل أعمنل

 
لتوفري حتلرل أّعيل لألعضمممممممممممممنة، مبن يف ذلك من خالل حنلرخن عحماّحب ابلعمل اجلنتي الثي تسوم  ه املنظمة  نعلمخ  أنخثكمن 

منتس/آذات. عملمممموف زترد عسد دعتة خنصممممة النظا يف وثي املدممممنئل عمننقشممممت ن  25طة الفنرة املعلن عن ن يف اإلحن لدممممة 
 ألعضممممنة عاملنظمة فاصممممة مننقشممممة تعنعن املنظمة مع   نت فنعلة أخاى ذات الصمممملةزترد ل أحمهمببزد من اإلملمممم نب، كمن 

، مبن يف ذلك الوكنالت اليت تو د مسنتون يف تعمن، عاملؤملممممممممدممممممممنت املنلرة الدعلرة، عحمظنم املعلومنت املتعلسة عالتندممممممممرق مع ن
للبحث يف أتلري اوزمة على تنفرث  ابلندمممبة إىل املنظمةابوملمممواق البتاعرة، عشممماكنة آخازن حدمممب االقتضمممنة، عميثل فاصمممةخ 

املواتد، ابلندممممممبة إىل علوايت او(، عتاترب 2023-2022عاملرباحمرة )(، ع اانمج العمل 2031-2022اإلطنت االملممممممرتاترجع )
 عالت طرط للسدتة على الصمود يف او ل الطوزل، عذلك قبل احمعسند دعتة اجمللس العندزة املسّاتة يف زوحمرو/حبزاان.

ع الساات، كواثئق للدعتة ، عالثي زتضمن  دعل اوعمنل املؤقت عمشاع الكتنباالقرتاح الواتد يف امللحق هبثا  تعمرمعحما و 
 ، اليت حمطلممب عسممدوممن يف أقاب عقممت مكن، مع مااعممنة فرتة اإلخطممنت عمممدهتممن أملممممممممممممممبوعني على اوقممل،الطممنتئممة اخلممنصمممممممممممممممة

 أ ازل/حمردنن كحّد أقصى. 8عيف 
 

 ،أصدق التحّرنتمع 
 

 Khaled Ahmad Zekriyaسعادة السيد 
 اليت توجد مقارها ا 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 ا روماالسفري واملمثل الدائم لبلجيكا 
 

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

 
 Lubomir Ivanovملعندة الدرد 

  الدفري عاملمثل الدائم لبلينتاي لدى منظمة اواثزة عالبتاعة
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 Elissa Golbergسعادة السيدة 
 وكاالت األمم املتحدة ا رومالدى لكندا  ةالسفرية واملمثلة الدائم

 
 Patricia Arayaسعادة السيدة 

 لدى وكاالت األمم املتحدة اليت توجد مقارها ا رومااملمثلة املناوبة لشيلي 
 

 Federico Zamoraسعادة السيد 
وبرانمج السووووووووووفري واملمثل الدائم لكوسووووووووووتا ريكا لدى منظمة األغذية والزراعة والاووووووووووندو  الدو  للتنمية الزراعية 

 األغذية العاملي
 

 Jasen Mesićملعندة الدرد 
 لدى عكنالت اومم املتحدة يف تعمنالدفري عاملمثل الدائم لكاعاترن 

 
 Jiří Jílekالدرد ملعندة 

 لدى منظمة اواثزة عالبتاعة ع اانمج اواثزة العنملع رةلجم وتزة التشركلدتشنت عاملمثل الدائم امل
 

 George F. Poulidesملعندة الدرد 
 عكنالت اومم املتحدة لألاثزة عالبتاعة الدفري عاملمثل الدائم جلم وتزة ق ص لدى 

 
 Jette Michelsenالدردة 

 لدى عكنالت اومم املتحدة يف تعمنللدامناك ابلنرن ة عالسنئمة ابوعمنل  انئب املمثل الدائم
 

 Alexandra Valkenburgالدردة  ملعندة
 عمج وتزة ملنن منتزنو ،عكنالت اومم املتحدة يف تعمنع عفد االحتند اوعتعيب لدى الكاملع الاملويل، عمجنعة فاملنن منلطن، 

 
 Tanja Grén الدردةملعندة 

مدممممممتشممممممنتة الوززا عاملمثلة الدائمة لفنلندا لدى منظمة اواثزة عالبتاعة عالصممممممندعق الدعيل للتنمرة البتاعرة ع اانمج اواثزة 
 نملعالع

 
 Céline Jurgensenالسيدة  سعادة

 السفرية واملمثلة الدائمة لفرنسا لدى األمم املتحدة ا روما
 

 Ulrich Seidenbergerالدكتوت 
 الدفري عاملمثل الدائم جلم وتزة أملنحمرن االحتندزة لدى منظمنت اومم املتحدة يف تعمن
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 Theodore M. Passasالدرد  ملعندة

 الدائم للروانن لدى منظمة اواثزة عالبتاعة لألمم املتحدةالدفري عاملمثل 
 

 Cecilia Beatríz Cáceres Valdezالسيدة 
 لدى وكاالت األمم املتحدة ا رومالغواتيماال  ةالدائم ةواملمثل األوىل ةسكرتري ال

 
 Zsolt Belánszky-Demkóالدرد  ملعندة

 يف تعمن اثزة عالبتاعةاملتحدة لألعكنالت اومم الدفري عاملمثل الدائم .نينتاي لدى 
 

 Matthías G. Pálssonالدرد  ملعندة
 لدى منظمة اواثزة عالبتاعة ع اانمج اواثزة العنملع عالصندعق الدعيل للتنمرة البتاعرة آلزدلنداالدفري عاملمثل الدائم 

 
 Patricia O’Brienالدردة  ملعندة

 يف تعمن اثزة عالبتاعةاومم املتحدة لأل عكنالتالدفرية عاملمثلة الدائمة آلزالندا لدى 
 

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

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

 
 OE Hiroshiالسيد  سعادة

األمم  وكاالتواملمثل الدائم للياابن لدى  للياابن لدى إيطاليا املفوض فو  العادة والكامل الاوووووووو  ياتالسووووووووفري 
 املتحدة لألغذية والزراعة ا روما

 
 Solvita Aboltinaالدردة  ملعندة

 الدفرية عاملمثلة الدائمة لالتفرن لدى منظمة اواثزة عالبتاعة
 

 Ricardas Slepaviciusالدرد  ملعندة
 لدى عكنالت اومم املتحدة يف تعمن للرتواحمرنالدفري عاملمثل الدائم 

 
 Michèle Pranchère-Tomassiniالسيدة  سعادة

 لدى وكاالت األمم املتحدة ا روماالسفرية واملمثلة الدائمة للكسمربغ 
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 Carmel Vassalloالدرد  ملعندة

 اومم املتحدة اليت تو د مسنتون يف تعمنلدى عكنالت  نلطةالدفري عاملمثل الدائم مل
 

 Marcel Beukeboomالدرد  ملعندة
 الدفري عاملمثل الدائم .ولندا لدى اومم املتحدة يف تعمن

 
 Anthony Simpsonالدرد  ملعندة

 لدى عكنالت اومم املتحدة اليت تو د مسنتون يف تعمنالدفري عاملمثل الدائم لنروززلندا 
 

 Morten Aaslandالدرد  ملعندة
 لدى عكنالت اومم املتحدة يف تعمنالدفري عاملمثل الدائم للناعزج 

 
 Pablo Cisnerosالسيد سعادة 

 انئب املمثل الدائم لبريو لدى منظمات األمم املتحدة ا روما
 

 Pedro Nuno Bártoloالدرد  ملعندة
 لدى عكنالت اومم املتحدة يف تعمنالدفري عاملمثل الدائم لل تينل 

 
 Le Seong-Hoالسيد  عادةس

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

 Artur Pollokالدرد  ملعندة
 الدفري عاملمثل الدائم جلم وتزة  ولندا لدى منظمنت اومم املتحدة يف تعمن

 
 Catalina Constantinالدردة ملعندة 

 لاعمنحمرن لدى منظمنت اومم املتحدة يف تعمن املمثل الدائممدتشنتة الوززا عانئب 
 

 Zora Weberovaالدردة ملعندة 
 املمثلة الدائمة جلم وتزة مللوفنكرن لدى منظمة اواثزة عالبتاعة ع اانمج اواثزة العنملع

 
 Tomaž Kunsteljالدرد  ملعندة

 لدى منظمة اواثزة عالبتاعة ع اانمج اواثزة العنملع نمللوفرنرالدفري عاملمثل الدائم جلم وتزة 
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 Alfonso Dastis Quecedoالسيد  سعادة
سوووووفري إسوووووبانيا لدى إيطاليا وسوووووان مارينو واملمثل الدائم إلسوووووبانيا لدى منظمة األغذية والزراعة والاوووووندو  الدو  

 للتنمية الزراعية وبرانمج األغذية العاملي
 

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

 
 معّز الدين السيناوي السيد سعادة

 السفري واملمثل الدائم لتونس لدى الوكاالت اليت توجد مقارها ا روما
 

 Yaroslav Melnykالدرد  ملعندة
 يف تعمن الدفري عاملمثل الدائم وعكااحمرن لدى عكنالت اومم املتحدة

 
 Thomas John Kellyالدرد  ملعندة

 الدفري عاملمثل الدائم للمملكة املتحدة لدى عكنلة اومم املتحدة لألاثزة عالبتاعة يف تعمن
 

 Cindy H. McCainالسيدة  سعادة
 السفرية واملمثلة الدائمة للوالايت املتحدة األمريكية لدى وكاالت األمم املتحدة ا روما

 
 

 املافسنت.
 Godfrey Magwenziالدرد  تئرس الدزوان حمد ة إىلغ 

 Rakesh Mukhtooالدرد  اومني العنم

 
 

  دورة خاصة جمللس املنظمة -جدول األعمال املؤقت

 
 تداعرنت االعتداة الاعملع على أعكااحمرن على اومن اليثائع عالبتاعة يف العنا   -1
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 امللحق

 

 جمللس املنظمة الطارئةاخلاصة [#]الدورة 

 [2022أبريل/نيسان  XX]روما، 

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

 
 وجزامل

الطنتئة  اخلنصممممممممممممممة خالل دعتهتن 2022منتس/آذات  2اجلمعرة العنمة لألمم املتحدة، يف الساات الثي اعتمدته يف  حمّددت
احلندزة عشمماة، ابالعتداة الثي شممّنه االحتند الاعملممع ضممد أعكااحمرن، عأشممنتت إىل آاثتي الدمملبرة اليت أّدت إىل زايدة احمعدام 

البحا اوملممممممود وع مجرع ن من  ني املننطق  منطسةعتعملممممممرن ع  رنأن أعكااحمخنصممممممة ع اومن اليثائع على املدممممممتوى العنملع، 
خطا  عأاجملنعة،  ابلفعلمالزني اوشمم نص فره العنا جل ة صممندتات احلبوب عالدمملع البتاعرة، يف عقتا زوا ه اووم يف 

زؤلا  شممكل الصممااع السنئم العنا. كمن أن  عدة حولاليثائع يف أقنلرم   ميف أمن احندخ  ناحمعدامخ  زعنحموناجملنعة الفوتي، أع 
 ااة ابلفعل من تضمم م اليت تعنين  - البلدان الننمرة ال ملممرمن – لبتاعةكبري على الدعل اوعضممنة يف منظمة اواثزة عا

 اإلمداد عحتدايت أخاى انمجة عن ملنتني من تفشع  نئحة عنملرة. ملالملليف  االختالالتأملعنت اواثزة، ع اتتفنع 
اجلوع مو ة عنتمة من لوقنزة من  ثل من أمكن يف ملمممممممممبرل اعكنن أمني عنم اومم املتحدة قد دعن اوملممممممممماة الدعلرة إىل  

حول العنا.  ااوشد فساخ  ابلفئنتاوك   تلحق الضاتعلى أن احلاب  نالنظنم اليثائع العنملع . عشّدد أزضخ  تفككعمن 
 صمممموتة خنصممممة يف قنل أفازسرن، عأفازسرن  نوب الصممممحااة الك ى،  - كمن أن الوضممممع يف أعكااحمرن زفنقم اجلوع يف العنا

السضمممنة تمثل يف على ودف التنمرة املدمممتدامة لألمم املتحدة امل نملممملبخ  عوو زؤلاق اوعملمممط. ع نوب شممماق آملمممرن عالشممما 
 الوكنلة الاائدة الااعرة له.اواثزة عالبتاعة ، عالثي اثل منظمة 2030على اجلوع الول عنم 

 عابلتنيل، من الضاعتي أن تت ث املنظمة إ ااةات ملّحة عحنمسة.
عع  منظومة اومم املتحدة، فإن اجلمعرة العنمة لألمم املتحدة، عنلس اومن لألمم املتحدة، عنلس حسوق اإلحمدمممممممممنن 

، عالوكنلة الدعلرة للطنقة الثتزة، منظمة اومم املتحدة للرت رة عالعلم الثسنفة )الروحمدكو(ععكنالت مت صصة أخاى، مثل 
قد ، العنملرة الدمممممممممممرنحةمنظمة ، ع منظمة الطريان املدين الدعيلع دعيل لالتصمممممممممممنالت، ، عاالحتند النظمة البحازة الدعلرةاملع 

املدمممممتلة. كمن أن وثي دعتات خنصمممممة، أع طنتئة أع ألصمممممصمممممة و  بهتن الا ملمممممرة للنظا يف  أهنن  صمممممدد عسدعسدت أع 
التعممنعن عالتنمرممة يف املرممدان ، عمنظمممة أعتعاب يف منظمممنت دعلرممة أع إقلرمرممة أخاى )عمن  رن ممن منظمممة اومن عالتعممنعن

املدنئل اليت تندتج ضمن عالزت ن عالننشئة ابدتت إىل معنجلة عاالحتند اوفازسع(  ،االقتصندي، عنلس دعل اا البلطرق
 عن اوزمة، على ع ه الداعة.
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 اجمللس جانباإلجراءات املقرتح اختاذها من 

 إن اجمللس مدعو إىل اعتمند الساات التنيلغ
 اجمللس، إن 

 نخالل دعتهت 2022منتس/آذات  2على الساات الثي اعتمدته اجلمعرة العنمة لألمم املتحدة يف  كد نددخاأع  صممممممممممممممندق
 (؛A/RES/ES-11/1احلندزة عشاة )الولرسة الطنتئة اخلنصة 

املنصممموص علر ن وداف عانايت املنظمة وخاق وو  رالتعس،  شمممنتكةأن اعتداة االحتند الاعملمممع على أعكااحمرن، مب أّكدع 
 طنلباللتبامنت اليت قبل ن كل من االحتند الاعملمممممممع ع رالتعس ابعتبنتنن عضممممممموزن يف املنظمة، ع ليف دزبن ة الدملمممممممتوت ع 

 وق  فوتي الملمممممممت دام السوة ضمممممممّد أعكااحمرن، مبن يف ذلك املمممممممت داف املدحمرني عالبنرة التحترة املدحمرة ل مدادات اليثائرة 
 على حنو أك ؛ يف العنا من اليثائععالبتاعرة عتفنقم احمعدام او

أن أعكااحمرن عاالحتند الاعملممممع خنصممممة ع النباع على تفنقم احمعدام اومن اليثائع يف العنا،  ه الكبري إزاة أتلريعن قلس أعابع 
من  ني املننطق اووم يف العنا جل ة صممممممممندتات احلبوب عالبثعت البزترة عاريون من الصممممممممندتات البتاعرة، يف وع عاإلقلرم 

أقنلرم  ليثائع يف م ايف أمن احندخ  ناحمعدامخ  زعنحموناجلوع عاخلطا الفوتي للجوع أع  ابلفعلحني زوا ه مالزني اوشممممم نص 
 العنا؛ عدة حول

لألمم املتحدة، عخبنصممممة الوكنالت اليت رنانت عأ  بة ألتصممممة أخاى عالتعنعن مع كلتندممممرق ابعلى دعت املنظمة،  شممممّددع 
أعكااحمرن ععلى  تداعرنت الصااع داخلعالزت ن حمطنق ضمن  لكع تعنجلتو د مسنتون يف تعمن عاملؤملدنت املنلرة الدعلرة، 

 اومن اليثائع عالبتاعة يف العنا؛ 
 املدزا العنمغ إىل طلبع 

 معافة لاصد التداعرنت على اومن اليثائع عالبتاعة يف العنا على حنوا علرق،  منظمة  وصف ن تعبزب دعت املنظمة
 على النظم اليثائرة، الصااعمبن يف ذلك من خالل التحلرل املنتظم عالشنمل للبرنانت املتعلسة آباثت 

  اانمج العمل عاملرباحمرة ( ع 2031-2022على تنفرث املنظمة إلطنتون االملرتاترجع ) الصااعاملتعااض تداعرنت ع 
 ،عتفع توصرنت هبثا الشتن (2023-2022اخلنص هبن )

  الصممممممممااع يف أعكااحمرن على اومن اليثائع الطوزل للتصممممممممدي آلاثت ع املتوملممممممممط  نيإعداد خطط فوتزة، عيف او لع
 ،ى الصمودعل ع ننة قدتة النظم اليثائرة ،التعنيف على، مبن يف ذلك االملتجن ة الطنتئة، عاملدنعدة العنملع

  عمشممممنعتات عتسنتزا منتظمة   لدممممنت إحنطةعلى اّطالع يف وثا اخلصمممموص من خالل  نعإ سنة اوعضممممنة دعمخ
 تُافع إىل او  بة الا ملرة للمنظمة؛

 . 2022لى  دعل أعمنل الدعتة العندزة املسبلة جمللس املنظمة يف زوحمرو/حبزاان عوثي املدتلة  إدتاج عقّات

 


