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اقرتاح للمناقشة واختاذ قرار  -ملحق ابلرسالتني املوجهتني من أعضاء منظمة األغذية والزراعة 
 من جانب اجمللس

 

ضمممن الوقة ة  ال ي صمم  امللحق ابلرسممتلتا املوتنيتا من ضعضممتظ منظمة اة  اة رالة اعة ر تتضمممن ه ا الوقة ة  -1
CL 169/INF/2.رفةنيت اقرتاح للمنتقشة راختتذ قرا  من تتنب اجمللس يف در ته التتسعة رالستا بع  املتئة ، 
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 امللحق

 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

الطت ئة  اخلتصممممممممممممممة خالل در هتت 2022مت س/آذا   2اجلمعةة العتمة لألمم املتح ة، يف ال را  ال ي اعتم ته يف  نّ دت
احلتداة عشممرة، ابالعت اظ ال ي ّممّنه االاتد الررسممو ضمم  ضرورانةت، رضّممت ت سل آاث ا السممل ةة الد ضّدت سل   دة انع ا  

ال حر اةسممممممود هو مةعنيت من با املنتطق  منط ةر رسممممممةت ر  ةتضن ضرورانختصممممممة ر اةمن الغ ائو على املسممممممتومل العتملو، 
خطر  رضاجملتعة،  ابلفعلمالاا اةّممصت  فةه لسمملع الة اعةة، يف رق ي اواته اةهم يف العتمل جلنية صممتد ات احل وو را

اؤقر بشممكل الصممراع ال تئم العتمل. ومت ضن  ع ة حولالغ ائو يف ضقتلةم  نيميف ضمن احتد   تانع ام   اعتنوناجملتعة الفو ي، ضر 
تراظ ابلفعل من تضممصم الد تعتين  - ال ل ان النتمةة ال سممةمت – و ري على ال رل اةعضممتظ يف منظمة اة  اة رالة اعة

 اإلم اد را  ت ضخرمل انمة عن سنتا من تفشو تتئحة عتملةة. سالسليف  االختالالتضسعت  اة  اة، ر ا تفتع 
 اجلوعموتة عت مة من لوقتاة من ب ل مت ضمكن يف سممممممممم ةل اروتن ضما عت  اةمم املتح ة ق  دعت اةسمممممممممرة ال رلةة سل  

حول العتمل.  ااةّ  ف ر   ابلفئتتاةورب  تلحق الضر على ضن احلرو  تالنظت  الغ ائو العتملو . رّّ د ضاض   تفككرمن 
بصممممو ة ختصممممة يف قتل ضفرا ةت، رضفرا ةت تنوو الصممممحراظ الكربمل،  - ومت ضن الوضممممع يف ضرورانةت افتقم اجلوع يف العتمل

ال ضمممتظ تمثل يف على ه ف التنمةة املسمممت امة لألمم املتح ة امل تسمممل    رهو اؤقررتنوو ّمممرس آسمممةت رالشمممرس اةرسممم . 
 الووتلة الرائ ة الراعةة له.اة  اة رالة اعة ، رال ي متثل منظمة 2030على اجلوع حبلول عت  

 رابلتتيل، من الضرر ي ضن تتص  املنظمة ستراظات ملّحة رحتمسة.
رعرب منظومة اةمم املتح ة، فإن اجلمعةة العتمة لألمم املتح ة، رجملس اةمن لألمم املتح ة، رجملس ح وس اإلنسمممممممممتن 

، رالووتلة ال رلةة للطتقة ال  اة، منظمة اةمم املتح ة للرتبةة رالعلم الث تفة )الةونسكو(رروتالت متصصصة ضخرمل، مثل 
ق  ، العتملةة السمممممممممممةتحةمنظمة ، ر منظمة الطريان امل ين ال ريلر  ريل لالتصمممممممممممتالت، ، راالاتد النظمة ال حراة ال رلةةاملر 

املسمممممكلة. ومت ضن ه ا در ات ختصمممممة، ضر طت ئة ضر ألصمممممصمممممة ةتنيةهتت الر سمممممةة للنظر يف  ضهنت بصممممم د ع  ع  ت ضر 
ترن رالتنمةممة يف املةمم ان ، رمنظمممة التعممضر راب يف منظمممتت درلةممة ضر سقلةمةممة ضخرمل )رمن بةننيممت منظمممة اةمن رالتعممترن

املستئل الد تن  ج ضمن رالاتنيت رالنتّئة ابد ت سل معتجلة راالاتد اةفرا و(  ،االقتصتدي، رجملس درل حبر ال لطةق
 عن اة مة، على رته السرعة.
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 اجمللس جانباإلجراءات املقرتح اختاذها من 

 سن اجمللس م عو سل اعتمتد ال را  التتيل:
  سن اجمللس،
 تخالل در هت 2022مت س/آذا   2على ال را  ال ي اعتم ته اجلمعةة العتمة لألمم املتح ة يف  و  جم د اضر  صممممممممممممممتدس
 (؛A/RES/ES-11/1احلتداة عشرة )الوقة ة الطت ئة اخلتصة 

علةنيت ه اف ر ت ت املنظمة املنصمممو  ةخرس هو بةال رس،  شمممت وةضن اعت اظ االاتد الررسمممو على ضرورانةت، م ضّو ر 
 طتلباللتةامتت الد ق لنيت ول من االاتد الررسمممممممو ربةال رس ابعت ت نت عضممممممموان يف املنظمة، ر ليف دا تتة ال سمممممممتو  ر 

بوقف فو ي السمممممممتص ا  ال وة ضمممممممّ  ضرورانةت، مت يف ذلك اسمممممممتني اف امل نةا رال نةة التحتةة امل نةة ل م ادات الغ ائةة 
 على حنو ضورب؛ يف العتمل ائورالة اعةة رتفتقم انع ا  اةمن الغ 

ضن ضرورانةت راالاتد الررسممممو ختصممممة ر النةاع على تفتقم انع ا  اةمن الغ ائو يف العتمل،  ه الك ري س اظ أتقريعن قل  ضعرور 
من با املنتطق اةهم يف العتمل جلنية صممممممممتد ات احل وو رال  ر  الةاتةة ر ريهت من الصممممممممتد ات الة اعةة، يف هو راإلقلةم 

ضقتلةم  لغ ائو يفنيم ايف ضمن احتد   تانع ام   اعتنوناجلوع راخلطر الفو ي للجوع ضر  ابلفعلاواته مالاا اةّمممممصت   حا
 العتمل؛ ع ة حول

لألمم املتح ة، رخبتصممممة الووتالت الد ةتانت رضتنيةة ألتصممممة ضخرمل لتنسممممةق رالتعترن مع وابعلى در  املنظمة،  ّممممّ در 
ضرورانةت رعلى  ت اعةتت الصراع داخلرالاتنيت نطتس ضمن  لكو تعتجلتوت  م ت هت يف  رمت راملؤسستت املتلةة ال رلةة، 

 اةمن الغ ائو رالة اعة يف العتمل؛ 
 امل ار العت : سل طلبر 

 ى اةمن الغ ائو رالة اعة يف العتمل على حنوي رقةق، معرفة لرصممم  الت اعةتت عل منظمة تعةاة در  املنظمة بوصمممفنيت
 على النظم الغ ائةة، الصراعمت يف ذلك من خالل التحلةل املنتظم رالشتمل لل ةتانت املتعل ة آباث  

  ( ربرانمج العمل راملةةانةة 2031-2022على تنفة  املنظمة إلطت هت االسممرتاتةجو ) الصممراعاسممتعرات ت اعةتت ر
 ،ر فع توصةتت هب ا الشكن (2023-2022اخلت  هبت )

  الصمممممممممراع يف ضرورانةت على اةمن الغ ائو الطوال للتصممممممممم ي  اث  ر املتوسممممممممم   اسع اد خط  فو اة، ريف اةتلر
 ،على الصمود ربنتظ ق  ة النظم الغ ائةة ،التعتيف على، مت يف ذلك االستجتبة الطت ئة، راملستع ة العتملو

   رمشمممممتر ات رت ت ار منتظمة  تلسمممممتت سحتطةاّطالع يف ه ا اخلصمممممو  من خالل على  ترسب تظ اةعضمممممتظ درم
 تُرفع سل اةتنيةة الر سةة للمنظمة؛

 . 2022لى ت رل ضعمتل ال ر ة العتداة امل  لة جمللس املنظمة يف اونةو/حةاران عه ا املسكلة  سد اج رقّر 

 


