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،ةاحملرتم أوشي ايما ةالسيد
، يالممممممرأش أن أشمممممم      سممممممال  جم (2006)  1718ابسممممممجم سنة من  انمأ اعنالممممممرة     ابل را    
، اليت تضممممممممم نج هن ا موللجا    النلنة لنإعمممممممممو   ن     ا   ول 2020يناير  /كانون الثاين  9اعؤ خة  
مواد    مججو يمة كو اي الالمممممممممممممم  يمة لنسمممممممممممممم ما   الممممممممممممممإأ ،  (2017)  2397مأ قرا  من  انمأ  25ال  رة 

ا  رانمج انغذية ال اعي ع اسة سو  ال غذية الدمي راهية مأ ألل أنالطة اعسا دة اإلنسانية اليت يضطنع هب
 ن  النإو وذلك  لسممممممممممم ان اعدنيك ر مججو ية كو اي الالممممممممممم  ية الدمي راهية،  دى اوان دام انمأ الغذائي ل

س جو ية كو اي الالمممممممممممم  ية اليت وضمممممممممممم جا ال انمج  اعنعممممممممممممو   نيا ر خطة اقسممممممممممممرتاتيلية ال طرية اعؤق ة  
 .(2021-2019الدمي راهية )

ويالممممممرأش كذلك أن أعيط جم  ن ا لنن النلنة قد قرن  ،   د  ي   النار الوال ، اعواأ ة  ن
، والوا د ر الرسممممالة السممممال ة (2017)  2397مأ قرا  من  انمأ    25هن  اإل  ا  اع دنم،  ول  ال  رة  

تُن ل ر غضممون انشممجر السمم ة اع  نة قائ ة اعواد واادما  اع يلنة ر  سممال  جم واعرأ  ة   الذكر مأ ألل أن
الالمممممممممإأ  هبذه الرسمممممممممالة كضممممممممم ي ة. ويُرل  شمممممممممإُأ اعواد ُدأ ة واعدة أو م   ة  هبد   ايدة ال  ا ة ر

 وال خنيص اس ركي.
  انمأ  ولمم  قرا اتمما اع  ن مة وتؤكممد النلنممة مأ لممديممد أنن ال ممدا   اسفائيممة اليت أرضممممممممممممممجمما من 

جب جو ية كو اي الالمممممممممممم  ية الدمي راهية ق آد      ةاب عب  سممممممممممممن ية  المممممممممممم   مججو ية كو اي الالمممممممممممم  ية 
الدمي راهية، وأنن اعذكرة الالمممممممممم وية اليت ولج جا النلنة    مجيع الدو  ان ضمممممممممما ، وكذا  يا ا العممممممممممإ ي 

SC/13113   ي ضمم نان توضمميإا   الممرن ت دن اع ونة اإلنسممانية    2017كانون انو /ديسمم      8اعؤ خ ،
مججو ية كو اي الالممممم  ية الدمي راهية. وتذكنذر اعذكرة الالممممم وية كذلك لنا  ن  كل دولة مأ الدو  ان ضممممما

أن تُن نذ تدا   من  انمأ ذا  العممنة تن يذا اما وأن صر   ن  أن ي ون واضممإا لدى ال ياان  مأ 
اع إدة   ناية ول أ   ام وااا  اااضم ة لوقي جا ال ضمائية أنا ق  د مأ تن يذ لفا ا  انمجمال طا ك ال

 مأ دون أرض قيود ق م   هلا  ن  اننالطة اإلنسانية.
 وم ابع مام   ال لما يمة واعماليمة يلل انمج انغمذيمة ال ماعي  ومتنح النلنمة كمذلمك دييمدمما ومواأ  جما   

 ط السممممممنع واادما  اليت منإج النلنة    ا   الممممممر ا واليت ترد ر الضمممممم ي ة، الممممممرت  أيالضممممممرو ية نن  
اعساس ابل را ا  ال لا ية ذا  العنة. دون

 ايما يوكو أوشك  ةالسيد
مديرة الال  ة اع نية  ناومة انمجم اع إدة وال  اون اع  دد انهرا 

 رانمج انغذية ال اعي
  يطاليا،  وما

https://undocs.org/ar/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/2397(2017)
https://undocs.org/ar/S/RES/2397(2017)
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ن سممممممممممممممما، تطنم  النلنمة    اعنا ما  اع نيمة اليت ت مدم اعسممممممممممممممما مدا  اإلنسمممممممممممممممانيمة ور الوقمج  
مججو ية كو اي الالمممممم  ية الدمي راهية أن ت  يد ابل رتة الفمنية لا  ا  اليت واأ ج  نيجا النلنة، وأن تن فم    

ع ام   اعالية وت  يد  ن  حنو ام ابل وانك والنوائح وشمممممممممروا الرتخيص الوهنية ذا  العمممممممممنة اليت تناجم ا
وال لا ية وم ام   الالإأ وال خنيص اس ركي اليت جتر  ر الوقاي  ال ضائية لندو  ان ضا  اع نية.

وأود أن أ نغ جم لنا سممممي جم نالممممر مذه الرسممممالة ومرأ جا  ن  اعوقع الالمممم  ي لنلنة اعنالممممرة     
لسممممممممممممممنطممما  الوهنيمممة اع نيمممة اليت تالمممممممممممممممما  ليُ ممما  لنل جو  اقه ل  نيجممما،  ممما ر ذلمممك ا 1718ابل را  

اس  راض ال  نيا  اع  اة لن ل اعواد    مججو ية كو اي الال  ية الدمي راهية، وذلك عدة س ة أشجر. ر
 ن   ذ  ال ناية الوال ة.  رانمج انغذية ال اعيوتود النلنة أن تال ر  
 مع خالص ال  دير،  

هويسغن كريس و    )توقيع(
الرئي  
سنة من  انمأ اعنالرة 

( 2006)  1718  ابل را   

 الض ي ة:
واادما  اع ر  ن نجا    مججو ية كو اي الال  ية الدمي راهية ابعوادقائ ة  - 

https://undocs.org/ar/S/RES/1718(2006)


 

Annex I: List of Tools for FFA activities Total Estimated Value (USD) = 110,000.00$            

Description Specifications HS Code Quantity

Est. Value per unit 

(USD) Total Value (USD) Origin Port of departure Port of entry Parties involved in transaction

Hand-barrow

(a rectangular frame with poles at 

each end for being carried by two 

people for moving soil/rocks)

Container Length: 55cm

Container Widtn: 65cm

Container Height: 7cm

Container steel quality: Zinc Galvanized steel plate 08BD, C 

class

Steel thickness: 1mm

Chemical components: C: 0.05~o.12, Mn:0.25~0.5, Si:0.015 max

S:0.025max, P: 0.03max, Ni:0.3, Cr:0.15

Wooden frame(in pair):150cm

Thickness of wooden frame: Middle part to be square: 4cm x 

5cm

Both ends to be round:3cm~3.5cm

82019090

7500 12.00$                        $90,000.00 CHINA Dandong Siniuju UN World Food Programme

Shovel

Steel quality: No. 45

Solid & resistant to distortion

Blade length: 25cm

Blade width: 20cm

Blade weight: 1kg(or less)

Wooden handle length: 90mm

Wooden handle diameter: 35mm

Wood smoothened and suitale for tools (ex. Ash)

82011000

5000 1.50$                          $7,500.00 CHINA Dandong Siniuju UN World Food Programme

Pick-axe

Steel quality: No.45

Blade diameter: standard

Blade weight:2.5~2.8kg

Length of blade: ca. 45cm

One side of breath: 4~5cm(flat)

Other side of breath: pointed

Hardness: standard

Wooden handle: 70cm

Wood smoothened and suitable for tools(ex.ash)

82013000

5000 2.50$                          $12,500.00 CHINA Dandong Siniuju UN World Food Programme

TOTAL $110,000.00
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