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

 يف روما، إيطاليا
 

 2022أبريل/نيسان  5 62رقم 
 

 السيد املدير العام احملرتم،
بشأن الدورة التاسعة والستني بعد املائة جمللس منظمة األغذية والزراعة  2022مارس/آذار  28رساليت املؤرخة يف بإحلاقًا 

 من جدول األعمال املؤقت.  3)املنظمة(، جتدون مرفًقا طيه اقرتاح مقدم من االحتاد الروسي بشأن البند 
ا معتبار  و يقة مطرو ة للنق اش خالل الدورة وأرجو من سععععععععاديكم يعميم رتذا االقرتاح كو يقة من واثئق الدورة وأيبعععععععً

 التاسعة والستني بعد املائة جمللس املنظمة. 
 راجًيا التفبل بقبول أمسى عبارات التقدير.

 
 Hogeveen .H: الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة السيد نسخة إىل

 
 ]التوقيع على النسخة األصلية[

V.Vasiliev 

 واملمثل الدائمالسفري 
 

 إىل سعادة 
 شو دونيو السيد

 املدير العام
 ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

 )املنظمة(
  روما
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 الدورة التاسعة والستون بعد املائة جمللس منظمة األغذية والزراعة
 ( 2022أبريل/نيسان  8)روما، 

 املؤقتمن جدول األعمال  3بشأن البند  اتاقرتاح
 املوجز
 

ة األمم املتحعععععدة للنظم ال عععععذائيعععععة يف A. Guterresأعلن األمني الععععععام لألمم املتحعععععدة السععععععععععععععيعععععد  ، خالل قمعععععم
يعجزون عن حتمل كلفة  -أي نصععا البشععرية يقريًبا  -يف نيويورك/ أنم " ال ة مليارات شععخ   2021سععبتمأ/أيلول  23

 . املساواةمنط غذائي صحي". وذكر من بني العوامل املؤ رة يف ذلك الصراعات وي ري املناخ والفقر واريفاع معدالت عدم 

 األمم املتحدة،  ذمر املدير خالل جلسععععععععة جمللس األمن يف 2020ويف وقت سععععععععابق، خالل شعععععععع ر أبريل/نيسععععععععان 
سعععععوأ أنمة منذ احلرا العاملية الثانية أالعامل سعععععيشععععع د "من أنم  David Beasleyالتنفيذي لأانمج األغذية العاملي السعععععيد 

ألكثر من سعععععبب، على غرار احلرا يف كل من سعععععورو واليمنا وا تدام األنمات يف مناطق مثل جنوا السعععععودان وبوركينا 
سط السا ل، واألنمة االقتصادية يف لبنانا واألوضاع السائدة يف مج وريمة الكون و الدميقراطية، والسودان، فاسو ومنطقة و 

 ."19-وإ يوبيا، انرتيك عن جائحة كوفيد

، ختطى مؤشععر أسعععار األغذية أعلى مسععتوى كان قد سععجمله يف عام 2021ومنذ مطلع شعع ر أكتوبر/يشععرين األول 
. وقد ُعرضت رتذ  البياانت بشكل رمسي على 2011يف املائة عن مؤشرات سنة  3نسبة أو أنه مل ينخفض سوى ب 2008

 يف روما.  2021قمة جمموعة العشرين خالل ش ر نوفمأ/يشرين الثاين 

ا إىل يفاقم وضعععععع األمن ال ذائي يف العامل ونشعععععو  األنمة يف السعععععو  العاملية رتي التدابري االقتصعععععادية  وما أدى أيبعععععً
 مبا يتناىف مع القانون الدويل وميثا  األمم املتحدة. ،والتجارية املتخذة خالل العقود املاضية من جانب وا دواملالية 

والذي  2020سععععععععععبتمأ/أيلول  11الصععععععععععادر بتاري   A/RES/74/306ومبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
مم املتحدة "حتثم بقوة الدول على االمتناع عن سععععععععععععععنم أي ، فإنم اجلمعية العامة لأل19-يتناول الت ديد الناجم عن كوفيد

ويطبيق ا مبا يتناىف مع القانون الدويل وميثا  األمم املتحدة ويعرقل  من جانب وا ديدابري اقتصععععععععععععععادية أو مالية أو جتارية 
 إجنان التنمية االقتصادية واالجتماعية على حنو كامل، وال سيما يف البلدان النامية."

الناجم عن الصععراع القائم بني أوكرانيا وروسععيا سععوى قطرة صعع رية يف عر الصععراعات وغريرتا من العوامل وما الوضععع 
السععلبية اليت أفبععت إىل التحدوت ا طرية احملدقة مألمن ال ذائي العاملي. والصععراع يف أوكرانيا عدم ذايه و رت أوىل بوادر  

 .2014يف سنة 

عة، انطالقًا من ال اوت واألرتداف املكرمسععععة يف ديباجة دسععععتوررتا، أن يسععععارتم يف ويتعنيم على منظمة األغذية والزرا
نتاج مجيع إحتقيق الرفا  املشعععععرتك من خالل الن وو مبسعععععتووت الت ذية ومعيشعععععة السعععععكانا وإدخال حتسعععععينات يف كفا ة 

ام يف يوسععععيع االقتصععععاد العاملي املنتجات ال ذائية والزراعية ويونيع اا وحتسععععني وروف عيا سععععكان الريا، وملتايل ا سعععع 
 وضمان حترير ا نسانية من اجلوع. وإنم اجمللس مدعو هبذا الصدد إىل اعتماد القرار التايل. 
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 مسودة قرار للمجلس

 "إنم اجمللس: 
"اختاذ يدابري شععععععععاملة  2020سععععععععبتمأ/أيلول  11الصععععععععادر بتاري   74/306قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  يسععععععععتذكر -

 ("ا 19-ومنسقة ملواج ة جائحة مرو فريوس كوروان )كوفيد
ا - القرارات ذات الصعععععلة الصعععععادرة عن جملس األمن يف األمم املتحدة عصعععععول الصعععععراعات الدولية واليت  ويسعععععتذكر أيبعععععً

 كانت هلا أت ريات على يدرتور األوضاع يف جمال األمن ال ذائيا
 شة األوضاع يف جمال األمن ال ذائي خالل دوريه التاسعة والستني بعد املائةا مناق وأيخذ بعني االعتبار -
ا - املعلومات األسععاسععية اليت أعدمألا األمانة  ول "أت ري الصععراع بني أوكرانيا وروسععيا على األمن  وأيخذ بعني االعتبار أيبععً

 ية والزراعة لألمم املتحدة )املنظمة("اال ذائي العاملي واملسائل ذات الصلة الواقعة ضمن نطا  والية منظمة األغذ
على الدور الذي يؤديه منظمة األغذية والزراعة، ملتنسععععيق والتعاون مع وكاالت أخرى وكياانت  د بشععععكل خالويشععععدم  -

خمتصة يف منظومة األمم املتحدة، ال سيما الوكاالت اليت يوجد مقاررتا يف روما واملؤسسات املالية الدولية، ضمن نطا  
 ، من أجل معاجلة أت ري الصراعات وغريرتا من العوامل السلبية على األمن ال ذائي والزراعة يف العاملا واليت ا

 نه أن يفاقم يلك األوضاع على نطا  العاملا أبتجنمب ردود الفعل السياسية املتصلة مألوضاع القائمة، ما من ش ويوصي -
ملية لألغذية وإىل يشععجيع احلوار الشععامل بني الدول األعبععا  إىل يوخي قدر أكأ من الشععفافية يف األسععوا  العا ويدعو -

وصعععععععوالً إىل ف م مشعععععععرتك وبنا  الثقة وإةاد  لول بنما ة انطالقًا من روح األرتداف وال اوت اليت نصعععععععت علي ا ديباجة 
 دستور املنظمةا 

 إىل املدير العام:  وطلب -
يسععععععخري قدرات املنظمة بوصععععععف ا منظمة فنية ورصععععععد أت ري الصععععععراعات على األمن ال ذائي والزراعة عن كثب يف  (أ)

 خمتلا أحنا  العامل، مبا يف ذلك من خالل حتليل دوري وشامل للبياانت عن أت ري الصراعات على النظم ال ذائيةا 
ألمن ال ذائي والزراعة يف العامل جرا  اختاذ يدابري ويسععخري قدرات املنظمة بوصععف ا منظمة فنية ورصععد التأ ري على ا (ا)

اقتصععععععععععععادية ومالية وجتارية من طرف وا د مبا يتناىف مع القانون الدويل ومع ميثا  األمم املتحدة، مبا يف ذلك من 
 خالل حتليل دوري وشامل للبياانت عن أت ري الصراعات على النظم ال ذائيةا 

املتوسعععععععطة والطويلة من أجل رفع القيود املفروضعععععععة على جتارة األغذية ووضعععععععع خطط عمل يف اقجال القصعععععععرية و  (ج)
 واألمسدةا 

ووضععععععععع خطط عمل يف اقجال القصععععععععرية واملتوسععععععععطة والطويلة من أجل يوسععععععععيع طيا املوردين وينويع مصععععععععادر  (د)
 ا مدادات ال ذائيةا 

كانية البعععيفة يف البلدان ووضععع خطط عمل يف اقجال القصععرية واملتوسععطة والطويلة من أجل دعم الشععرائ  السعع (ه)
 اليت يش د صراعات ويف املر لة الال قة هلا، مبا يف ذلك النان ني داخلًياا 

 البقا  على بيمنة من رتذ  املسألة  سب املقتبى".  قررو  -


