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 اجمللس
 الدورة التاسعة والستون بعد املائة

 2022أبريل/نيسان  8

 اقرتاح موجه إىل الدورة التاسعة والستني بعد املائة للمجلس -رسالة من االحتاد الروسي 
 

،  فاهر CL 169/INF/3تتضمممممن الو الو الة الة ممممرلة الواالحتا من االسرحت الة  ممممض  الل ثمممم ال   مممممن الو الة  -1
 اقرتاح للمنرقشة  اخترذ قةاال من جرنب اجمللس يف حت الته التر عة  الستني بع  املرئة.

  



2 CL 169/5 

 

 

 

 

 

 

 البعثة الدائمة لالحتاد الروسي
 املتحدة األخرى لدى منظمة األغذية والزراعة ووكاالت األمم

 يف روما، إيطاليا

 
 2022مرالس/آذاال  28 54القم 

 
  عرحتا السا  امل ية العرم احملرتم،  
 سّاة طّابة  بع ، 

 
التوجه ابلشمممكة على ال عوا رضممموال ال  الا التر مممعة  السمممتني بع  املرئة جمللس املنظمة امللةال عل ار يف  نوحت ب اية   

 . 2022أبةيل/ناسرن  8
إّن االسرحت الة  مممممممض يتشمممممممرطة املار ا إعار االتارع ال مممممممعرال العرملاة لرالية  خللاة املواحت ال الاعاة ا رم  ت اعار ر  

 السلباة على المن الغلائض للائر  السكرناة ال عف. 
/تشةين الثرين نوفمرب 17 خلرن تلةية نظرم املعلومر  املتعللة ابل واق ال الاعاة املةفوع إىل جمموعة العشةين بتراليخ  

ق  فرق اللال ا الل  2021ق  أفرحت ابلاعل أبّن االالتارع يف مؤشممة أ ممعرال الالية شالر شممهة أخلتوبة/تشممةين ال ر  2021
 . 2011يف املرئة فلط من مستواو يف عرم  3 او أحتىن بنسبة  2008خلرن ق  بلغهر يف عرم 

  ، أعلن أمني عمممرم المم املت ممم ا 2021 ممممممممممممممبتمرب/أيلور  23 شالر قممممة المم املت ممم ا للنظم الغممملائامممة يف  

 . ... عن سمل خللاة منط الائض ث ض -أي نصف البشةية تلةيب ر  -"يعج   ال ة ملارالا  شاص 
 

 Hans Hogeveen  الةئاس املستلل جمللس منظمة الالية  ال الاعة السا  نساة إىل
 سعادة السيد شو دونيو

 األغذية والزراعةاملدير العام ملنظمة 
 لألمم املتحدة )املنظمة( 

  ال مر
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مبر يف ذلك الصمممممممممممةاعر   الةوار املنرشاة  -  مممممممممممور التغلية   تتارقم العوامل الكرمنة  الار انع ام المن الغلائض 
 باعل الالة  االتارع مستواي  ع م املسر اا".  -املتطةفة  التللبر  االقتصرحتية 

، D. Beasley، أ  ح السا  2020مم املت  ا عل  يف شهة أبةيل/ناسرن  شالر اجتمرع جمللس المن يف ال 
 مموأ أعمة إنسممرناة منل ارة  أ 2020امل ية التناالي لربانمج الالية العرملض، الصممةاعر  امللصمموحتا  " مموا تشممه   ممنة 

يف منرطق مثل جنو  العرملاة الثرناة لخلثة من  ممممممممممممممبب، على اةاال ارة  يف خلل من  مممممممممممممموالاي  الامن   اةت ام العمر  
السممممممموحتان  بوالخلانر فر مممممممو  منطلة   مممممممط السمممممممرةل،  العمة االقتصمممممممرحتية يف لبنرن الل تطرر ماليني الالجئني السمممممممواليني  
 ال  مممرع السمممرئ ا يف ةهواليّة الكونغو ال ميلةاطاة،  السممموحتان،  إ اوبار،  تكّة السمممب ة.   ن نواجه اين عرثممماة عرتاة. 

ر خلرال ة 19-جرئ ة خلوفا  الاوم، يف ظّل تاشمممض  ، أ حت التشممم ي  على أننر ال نواجه جرئ ة ثممم اة عرملاة ف سمممب بل أيضممم 
 إنسرناة عرملاة". 

 ابلاعل، فإّن الصةاعر  الل شه  ر شالر السنوا  العشةين املر اة خلل من أفغرنسترن   والاي  العةاق  الامن  
ملاون شاص جوع ر يف تلك البل ان.  مر الصةاع يف أ خلةانار  60 لابار  الل ال ت ار قرئمة، ق  أفضت إىل تضّوال أخلثة من 

 مر فتئ يتسع منل عشةين عرم ر.  وى قطةا إ رفاة يف حماط من الصةاعر ، حماط 
 مثة عرمل شطة يلّوض ا مممتلةاال السممموق العرملاة لرالية  يتمثل يف الت ابص االقتصمممرحتية  املرلاة  التجرالية املتالا  

الصممممممممممممرحتال بتراليخ  A/RES/74/306من جرنب  اة ، مبر يتنرىف مع اللرنون ال  يل  ماثرق المم املت  ا.  مبوجب اللةاال 
فإّن  -ثوًت  مؤي  ا  ثوتني معرال ني  امتنرع عضوين عن التصويت  169اللي اعُتم  بممممممممممممممم  - 2020 بتمرب/أيلور  11

اجلمعاة العرمة لرمم املت  ا "سث بلوا ال  ر على االمتنرع عن  مممممممممممممّن أي ت ابص اقتصمممممممممممممرحتية أ  مرلاة أ   رالية اناةاحتية 
خلرمل،   المم املت  ا  يعةقل إجنرع التنماة االقتصممممممممرحتية  االجتمرعاة على  و   تطبالهر مبر يتنرىف مع اللرنون ال  يل  ماثرق 

  ال  امر يف البل ان النرماة".
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 خلرنت مللر مة ع حت من ال  ر العضمممممرر بشمممممكل اص مربال حملر لة منرقشمممممة الو العلواب  شالر ال  الا التر مممممعة  
 حتاللة الم ية   2021ين ال ر  الالبعني للجنة المن الغلائض العرملض يف شهة أخلتوبة/تشة 

مارحتار أّن جملس املنظمة، على م اال السمممممممنوا  العشمممممممةين تلك، و يةة  مممممممة الا  لو ملةا  اة ا  يالر عنرية فوالية  
 للتطوالا  الل تشه ار ال  رع  ال القرتاح اخترذ إجةارا  من شأهنر أن تتاح سلاق اال تلةاال يف ةرلة المن الغلائض. 

أّن الوقت ق  ةرن لعل  نلرش ن يه  عملض للغرية ةور الو اللضممممممممممممممراي.  يتوجب على اجمللس،  للا، فإننر نةى 
انطالق ر من الوالية املوخللة إلاه، إعطرر تلاام متاصممص ل ة ةاع الصممةاعر   العلواب  السممرلاة اللخلة على الو ممع ارريل 

 للسوق العرملض لرالية. 
املاصمممممممممممص لربامج املنظمة لال مممممممممممتجربة يف ةرال  الطواال   التعريف   نةجو ت  ي  اجمللس مبعلومر  عن التمويل 

 املبكة  تنماة اللطرع ال الاعض. فهلا من شأنه أن ية م ثوالا أ  ح لإلجةارا  املطلوبة لت سني الو ع اللرئم. 
(، نلرتح إ ممممممممممممممرفة إشممممممممممممممرالا إىل 25  ( من املرحتا 6 هبلا الصمممممممممممممم حت،  عمال  ابلالئ ة العرمة للمنظمة  الالةا  

من ج  ر العمرر املؤقت لل  الا. فاكون نص الا البن  خلرييت  "أت ص الصممممممةاع  3الصممممممةاعر  الشةى" يف عنوان البن  "
على المن الغلائض العرملض  املسممممممرئل ذا  الصمممممملة الواقعة  مممممممن نطرق  الية  والصرررررراعات األخرىبني أ خلةانار  ال  ممممممار 

 (".منظمة الالية  ال الاعة لرمم املت  ا  املنظمة
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 السا  امل ية العرم احملرتم،
 نةجو تعمام الو الة رلة  ج  ر العمرر املؤقت احملّ ث يف أقة   قت ممكن. 

 الاجا ر التاضل بلبور أمسى عبرالا  التل ية  االةرتام. 
 

 
 ]التوقاع على النساة الثلاة[

V.Vasiliev 
 الساص  املمثل ال ائم 

 

 

 

 


