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 البعثة الدائمة لالحتاد الروسي
 منظمة األغذية والزراعة ووكاالت األمم املتحدة األخرىلدى 

 يف روما، إيطاليا
 

 2022مارس/آذار  28 54رقم 
 

 سعادة السيد املدير العام احملرتم، 
 حتّية طّيبة وبعد،

 
التوجه ابلشككككر على الدعوة ر كككور الدورة التاسكككعة والسكككتجمل بعد املائة مللر املنظمة امل رر ع د ا    نود بداية  

 . 2022أبريل/نيسان  8
إّن االحتاد الروسكككككككر يتشكككككككاطر املااوا إعار ارعااع السكككككككعار العاملية لراعية وخللاة املواد ال راعية ا ام وعداعيا ا 

 السلبية على المن الغعائر للائات السكانية الضعف. 
نوفمرب/عشرين الثاين  17وخلان ع رير نظام املعلومات املتعل ة ابلسواق ال راعية املرفوع إىل جمموعة العشرين بتاريخ 

قد فاق العروة اليت  2021قد أفاد ابلاعل أبّن االرعااع   مؤشككر أسككعار الاعية شالر شككور أخلتوبر/عشككرين الور  2021
 . 2011  املائة ف ط من مستواه   عام  3ة و و أدىن بنسب 2008خلان قد بلغوا   عام 

  ، أعلن أمجمل عكككام المم املت كككدة 2021سككككككككككككككبتمرب/أيلور  23وشالر قمكككة المم املت كككدة للنظم الغكككعائيكككة   
 . ... عن حتمل خللاة منط اعائر ص ر -أي نصف البشرية ع ريب ا  -"يعج  ثالثة مليارات شاص 

 
 
 

 Hans Hogeveenظمة الاعية وال راعة السيد   الرئير املست ل مللر مننساة إىل

 
 سعادة السيد شو دونيو

 ملنظمة األغذية والزراعة املدير العام
 )املنظمة(  لألمم املتحدة

  روما
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مبا   ذلك الصككككككككككككككراعات والملوار املناشية املت رفة  -وسككككككككككككككور التغعية  وعتااقم العوامل الكامنة ورار انعدام المن الغعائر
 باعل الا ر وارعااع مستوايت عدم املساواة".  -والت لبات االقتصادية 

، D. Beasley، أوضككككس السككككيد 2020وشالر اجتماع مللر المن   المم املت دة ع د   شككككور أبريل/نيسككككان 
سككككوأ أعمة إنسككككانية منع ارر  أ 2020"سككككوا عشككككود سككككنة ية العاملر، الصككككراعات امل صككككودة  املدير التنايعي لربانمج الاع

العاملية الثانية لخلثر من سبب، على ارار ارر    خلل من سوراي واليمن؛ واملتدام العمات   مناطق مثل جنو  السودان 
 ار ماليجمل الالجئجمل السكوريجمل؛ والوضكاع السكائدة وبورخلينا فاسكو ومن  ة وسكط السكاملل، والعمة االقتصكادية   لبنان اليت ع

  مجووريّة الكونغو الدمي راطية، والسكككودان، وإثيوبيا، وعكّر السكككب ة. وجن نواجه افن عاصكككاة عاعية. واليوم،    ّل عاشكككر 
 املية". ، أود التشديد على أننا ال نواجه جائ ة ص ية عاملية ف سب بل أي  ا خلارثة إنسانية ع19-جائ ة خلوفيد

وابلاعل، فإّن الصراعات اليت شود ا شالر السنوات العشرين املاضية خلل من أفغانستان وسوراي والعراق واليمن 
مليون شاص جوع ا   علك البلدان. وما الصراع   أوخلرانيا  60وليبيا واليت ال ع ار قائمة، قد أف ت إىل ع ّور أخلثر من 

 . عام اا فتئ يتسع منع عشرين مات، حميط سوى ق رة إضافية   حميط من الصراع

ومثة عامل ش ر ي ّوض اسكككت رار السكككوق العاملية لراعية ويتمثل   التدابص االقتصكككادية واملالية والتجارية املتاعة 
الصككككككككككككادر بتاريخ  A/RES/74/306مبا يتناىف مع ال انون الدويل وميثاق المم املت دة. ومبوجب ال رار  ،من جانب واملد

فإّن  -صككو   مؤيد ا وصككوعجمل معارضككجمل وامتناع ع ككوين عن التصككويت  169العي اعُتمد بكككككككككككككككك  - 2020سككبتمرب/أيلور  11
اجلمعية العامة لرمم املت دة "حتث ب وة الدور على االمتناع عن سكككككككككككككّن أي عدابص اقتصكككككككككككككادية أو مالية أو  ارية انارادية 

خلامل،   المم املت دة ويعرقل إجناع التنمية االقتصككككككككادية واالجتماعية على جو  وع بي وا مبا يتناىف مع ال انون الدويل وميثاق 
 وال سيما   البلدان النامية".
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 اومة عدد من الدور الع كككككار بشككككككل اص مربر حملاولة مناقشكككككة  عه الع وابت شالر الدورة التاسكككككعة ملوخلانت 
 داللة رم ية؛  2021ين الور والربعجمل للجنة المن الغعائر العاملر   شور أخلتوبر/عشر 

مااد ا أّن جملر املنظمة، على مدار السكككككككنوات العشكككككككرين علك، و يرة ضكككككككرورة ولو ملرة واملدة  يالر عناية فورية 
 للت ورات اليت عشود ا الوضاع وال القرتاح اختاذ إجرارات من شأهنا أن عتيس حت يق االست رار   ملالة المن الغعائر. 

أّن الوقت قد ملان لع د ن اش ن يه وعملر للغاية ملور  عه ال  ككككككككككككككااي. ويتوجب على امللر،  لعا، فإننا نرى
ان الق ا من الوالية املوخللة إليه، إع ار ع ييم متاصككص لثر مجيع الصككراعات والع وابت السككالاة العخلر على الوضككع ارايل 

  ق العاملر لراعية.للسو 

املاصكككككككككككص لربامج املنظمة لالسكككككككككككتجابة   ملاالت ال وار  والتعا   ونرجو ع ويد امللر مبعلومات عن التمويل
 املبكر وعنمية ال  اع ال راعر. فوعا من شأنه أن يرسم صورة أوضس لإلجرارات امل لوبة لت سجمل الوضع ال ائم. 

الصراعات (، ن رتح إضافة إشارة إىل "25) ( من املادة 6وهبعا الصدد، وعمال  ابلالئ ة العامة للمنظمة )الا رة 
"أتثص الصكككككككككككككراع بجمل أوخلرانيا ة. فيكون نص  عا البند خلافيت  من جدور العمار املؤقت للدور  3الشرى"   عنوان البند 

على المن الغعائر العاملر واملسكككائل ذات الصكككلة الواقعة ضكككمن ن اق والية منظمة الاعية  والصررراعات األخرىوروسكككيا 
 (".وال راعة لرمم املت دة )املنظمة
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 السيد املدير العام احملرتم،

 نرجو ععميم  عه الرسالة وجدور العمار املؤقت احملّدث   أقر  وقت ممكن. 

 راجي ا التا ل ب بور أمسى عبارات الت دير واالملرتام. 

 
 

 [على النساة الصلية ]التوقيع

V.Vasiliev 

 واملمثل الدائم الساص 
 
 
 


