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 اجمللس
 الدورة التاسعة والستون بعد املائة

 2022أبريل/نيسان  8

اقرتاح رمسي الختاذ قرار  -رسالة موجهة من فرنسا والوال�ت املتحدة األمريكية 
 اجمللس جانب من

 

 

موجهة من فرنسا والوال�ت املتحدة األمريكية لطلب  2022أبريل/نيسان  2تتضمن هذه الوثيقة رسالة مؤرخة يف  -1
 2022مارس/آذار  21) املوجهتني من األعضاء بتاريخ CL 169/INF/2تعميم امللحق ابلرسالتني (ضمن الوثيقة 

 ستني بعد املائة. ، ابعتباره اقرتاًحا رمسًيا الختاذ قرار من جانب اجمللس يف دورته التاسعة وال2022مارس/آذار  25و

 . CL 169/4ضمن الوثيقة  2022أبريل/نيسان  4واستجابة هلذا الطلب، صدر امللحق السالف الذكر يف  -2
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 دونيو سعادة الدكتور شو
 املدير العام

 ملنظمة األغذية والزراعة 
 لألمم املتحدة

Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome 

 Hans Hoogeveenسعادة السيد 
 الرئيس املستقل جمللس 

 منظمة األغذية والزراعة 
 لألمم املتحدة

Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome 

 السيد املدير العام احملرتم، السيد الرئيس املستقل للمجلس احملرتم، 

 حتّية طّيبة وبعد،

لقد أخذ� علًما جبدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة والستني بعد املائة (اخلاصة) جمللس منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) 
 21على تعميم الرسالتني املؤرختني يف  ليكما ابلشكرإجه و ت) ونCL 169/1(الوثيقة  2022أبريل/نيسان  8املزمع عقده يوم 

 من أعضاء اجمللس، ضمن الوثيقة 20من أعضاء املنظمة، مبا يف ذلك  64يهما مارس/آذار واللتني وّقع عل 25مارس/آذار و
 CL 169/INF/2 . 

ونرجو خبصوص ما تقّدم أو نوضح أّن امللحق ابلرسالتني املذكورتني ("اقرتاح إلجراءات تتخذها منظمة األغذية والزراعة 
ما يتعّلق بتداعيات االعتداء الروسي على أوكرانيا على األمن الغذائي والزراعة يف العامل") ينبغي اعتباره اقرتاًحا رمسًيا  يف

من الالئحة العامة للمنظمة  11) عمًال أبحكام املادة CL 169/1من جدول األعمال املؤقت (الوثيقة  3بشأن البند 
من جانب اجمللس على حنو ما نصت  الختاذ قرارمة على جملس املنظمة، واملعروض تنطبق مع إجراء التعديالت الالز  اليت

 من الالئحة الداخلية جمللس املنظمة.  4من الالئحة العامة للمنظمة واملادة  12عليه املادة 

من جانب  اقرتاح رمسي الختاذ قراروعليه، نطلب اإلحالة إىل هذا امللحق وتعميمه، ليس على أنه وثيقة لإلحاطة، بل 
من جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة والستني بعد املائة (اخلاصة) للمجلس، مع إدراج رقم  3اجمللس يف إطار البند 

 .  CL/169/[X]اإلحالة املناسب 

 مع أصدق التحيات، 
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 ، Cécile Jurgensenسعادة السيدة 
 السفرية واملمثلة الدائمة لفرنسا لدى وكاالت األمم املتحدة يف روما 

 ،Cindy H. McCainسعادة السيدة 
 السفرية واملمثلة الدائمة للوال�ت املتحدة لدى وكاالت األمم املتحدة يف روما 

 

 Godfrey Magwenziصورة إىل: رئيس الديوان السيد 
  Rakesh Muthooاألمني العام السيد 

 

 


