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افتتحت اجللسة الساعة ١٥/١٥. 
 

البنـد ١٢ مـن جـدول األعمـال: تقريـر الـس االقتصــادي 
واالجتماعي (تابع) 

 
 (A/C.2/56/L.42) مشروع قرار بشأن اإلدارة العامة والتنمية

السـيد مبـــايو (الكامــريون)، نــائب الرئيــس: عــرض  - ١
مشروع القرار A/C.2/56/L.42 وأوصى باعتماده باإلمجاع. 

 .A/C.2/56/L.42 مد مشروع القراراعت - ٢
السيدة شيمو (اليابان): قـالت إن وفدهـا أيـد القـرار  - ٣
على أساس أنه ال تترتب عليه آثار يف امليزانية الربناجميـة، وإنـه 
يتعيـن علـــى األمانــة العامــة أن حتيــط الــدول األعضــاء علمــا 
بالتطورات يف جمال اإلدارة العامة، عمال بــالفقرة ٥ مـن ذلـك 

القرار. 
 

البند ٩٥ من جدول األعمـال: املسـائل املتعلقـة بسياسـات 
االقتصاد الكلي (تابع) 

 
التجارة والتنمية (تابع)  (أ)

مشاريع القرارات بشأن املسـائل املتعلقـة بسياسـات االقتصـاد 
 (L.49 و L.38 و A/C.2/56/L.35) الكلي: التجارة والتنمية

 
السـيد مبـــايو (الكامــريون)، نــائب الرئيــس: عــرض  - ٤
ـــــاء علــــى  مشـــروع القـــرار A/C.2/56/L.49 الـــذي صيـــغ بن
املشاورات غري الرمسية الـيت جـرت بشـأن مشـروعي القراريـن 

A/C.2/56/L.35 و L.38، وأوصى باعتماده باإلمجاع. 

ـــمت عــن اآلثــار  السـيدة كيلـي (أمينـة اللجنـة): تكل - ٥
املترتبـــــة يف امليزانيـــــة الربناجميـــــة علـــــى مشـــــروع القــــــرار 
A/C.2/56/L.49 قائلــة إنــه يف حــال اعتمــــاد اجلمعيـــة العامـــة 

ـــس التجــارة والتنميــة ســيعقد دورة  مشـروع القـرار، فـإن جمل

ــــل إىل ٣  خاصــة يف بــانكوك يف الفــترة مــن ٢٩ نيســان/أبري
أيــــار/مــــايو ٢٠٠٢ إلجــــراء اســــتعراض منتصــــف املـــــدة. 
وسـتتضمن تلـك الـدورة جلسـتني يف اليـوم ملـدة مخســـة أيــام. 
ـــات الرمسيــة الســت مجيعــها،  وسـتؤمن الترمجـة الشـفوية باللغ
وسيتم أيضا إصدار ١٠٠ صفحة من وثائق ما قبـل الـدورة و 
٣٠ صفحة من الوثائق أثناء الدورة و ٥٠ صفحة من الوثائق 
بعـــد الـــدورة باللغـــات الســـت. وتقـــدر التكلفـــــة الكاملــــة 
لالحتياجات من خدمات املؤمترات مببلغ ٢٠٠ ٢٨٧ دوالر. 
وتــــابعت قائلــــة إن مــــدى احلاجــــة إىل اســـــتكمال  - ٦
اإلمكانيات الدائمة للمنظمــة باملسـاعدة املؤقتـة لـن يتحـدد إال 
يف ضــوء خطــة املؤمتــــرات واالجتماعـــات يف فـــترة الســـنتني 
٢٠٠٢-٢٠٠٣. غري أنه مل جيرِ رصد اعتمادات يف البـاب ٢ 
(إدارة شؤون اجلمعية العامة وخدمات املؤمترات) من امليزانيـة 
الربناجمية لفترة السنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣ لالجتماعـات املقـررة 
عنـد إعـداد امليزانيـة فحسـب، وإمنـا أيضـــا لالجتماعــات الــيت 
سيتقرر عقدها الحقا، شريطة أن يتمشـى عـدد االجتماعـات 
وتوزيعـها مـع منـط االجتماعـات يف السـنوات الســـابقة. لــذا، 
فإنه يف حال موافقة اجلمعية العامة على التوصيات الـواردة يف 
مشروع القرار، فإن ذلك لن يتطلب رصد اعتمـادات إضافيـة 

خلدمات املؤمترات يف فترة السنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣. 
وأضـافت أنـه عمـال مببـــدأ املقــر الــذي جيســده قــرار  - ٧
اجلمعيــة العامــة ٢٤٣/٤٠، ســتعقد الــدورة اخلاصــــة لـــس 
ـــم  التجــارة والتنميــة يف جنيــف. غــري أنــه جيــوز هليئــات األم
املتحدة، مبوجب أحكام الفقرة ٥ من القـرار نفسـه، أن تعقـد 
دورات بعيدا عــن مقارهـا الرمسيـة، علـى أن تتحمـل احلكومـة 
املضيفة، ويف هذه احلالة حكومـة تـايلند، أي تكـاليف إضافيـة 
مباشرة أو غري مباشرة تترتب على عقد االجتمـاع بعيـدا عـن 
هــذه املقــار. لــذا، يف حــــال موافقـــة اجلمعيـــة العامـــة علـــى 
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التوصيــات الــواردة يف مشــــروع القـــرار A/C.2/56/L.49، ال 
يتوقّـع أن يتطلـب األمـر رصـد اعتمـــادات إضافيــة يف امليزانيــة 

الربناجمية لفترة السنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣. 
 .A/C.2/56/L.49 مد مشروع القراراعت - ٨

 .L.38 و A/C.2/56/L.35 حب مشروعا القرارينس - ٩
 

البنـد ٩٨ مـن جـدول األعمـال: البيئـة والتنميـــة املســتدامة 
(تابع) 

 
مواصلــة تنفيــذ برنــامج العمــل مــن أجــــل  (هـ)
التنميـة املسـتدامة للـدول اجلزريـة الصغــرية 

النامية (تابع) 
 

مشـروع قـرار بشـأن مواصلـة تنفيـذ برنـامج العمـل مـن أجـــل 
التنميـــــة املســـــتدامة للـــــدول اجلزريـــــة الصغــــــرية الناميــــــة 

 (L.53 و A/C.2/56/L.16/Rev.1)
 

السيد دجوماال (إندونيسـيا)، نـائب الرئيـس: عـرض  - ١٠
ـــــاء علــــى  مشـــروع القـــرار A/C.2/56/L.53 الـــذي صيـــغ بن
ـــة الــيت جــرت بشــأن مشــروع القــرار  املشـاورات غـري الرمسي

A/C.2/56/L.16/Rev.1، وأوصى باعتماده باإلمجاع. 

 .A/C.2/56/L.53 مد مشروع القراراعت - ١١
 .A/C.2/56/L.16/Rev.1 حب مشروع القرارس - ١٢

 
االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث  (ب)

 
مشروع قرار بشأن االستراتيجية الدولية للحـد مـن الكـوارث 

 (A/C.2/56/L.15)
الرئيـس: أعلـن أن كنـدا والواليـات املتحـدة أصبحتــا  - ١٣

مقدميت مشروع القرار. 
 

تنظيم األعمال (تابع) 
الرئيس: أعرب عن قلقه البالغ ألن اللجنة، اليت كان  - ١٤
يتعني عليها أن تنهي أعماهلـا يف اجللسـة احلاليـة، مل تنظـر بعـد 
يف ٢٢ مشـروع قـرار، ومنـها مشـــروع قــرار مل يقــدم رمسيــا 
بعد. والحظ أن األسـبوع املقبـل سـيكون حـافال للغايـة وأنـه 
مـن املقـرر أن تعقـــد اللجنــة جلســتها العامــة األخــرية يف ١٢ 
كانون األول/ديسمرب. وحثّ مجيع الوفود علـى إبـداء املرونـة 
واإلســراع يف املفاوضــات بشــأن مجيـــع مشـــاريع القـــرارات 
والنظــر يف عقــد مشــاورات غــري رمسيــــة أثنـــاء عطلـــة ايـــة 
األسبوع. ومبا أنه من املقرر أن تنهي اللجنـة اخلامسـة أعماهلـا 
ـــع مشــاريع  يف ١٦ كـانون األول/ديسـمرب، يتعيـن اعتمـاد مجي
القرارات اليت يترتب عليها آثار يف امليزانية الربناجمية قبل ذلك 
التاريخ. وأضاف أنه يف مجيع األحـوال سـيبلغ رئيـس اجلمعيـة 
أنـه ال يـرى أي داٍع لعقـد دورة مسـتأنفة. وأضـاف أنـه علـــى 
علم بالتأخري الذي حصل يف تقدمي بعـض التقـارير، وال سـيما 
 .(Corr.1 و Add.1 و A/56/645) التقرير عن أقل البلدان منـوا
لذا، فإن اموعة اإلقليمية املعنيـة مـا زالـت تنظـر يف مشـروع 
القرار بشأن ذلك املوضوع، وأنه يتعين أيضـا النظـر يف بعـض 

اآلثار املترتبة يف امليزانية الربناجمية. 
السيد مبايو (الكامريون)، نائب الرئيس: أفاد بأنه مت  - ١٥
التوصـل إىل اتفـاق علـــى مشــروعي القراريــن بشــأن التعــاون 
 (A/C.2/56/L.14) االقتصادي والتقين فيما بني البلـدان الناميـة
وعن احلوار الرفيع املســتوى بشـأن تعزيـز التعـاون االقتصـادي 
 .( A/C.2/56/L.22) الدويل من أجل التنمية عن طريق الشراكة
ولكن تكمن املشكلة الرئيسـية يف مشـروع القـرار بشـأن أقـل 
البلـــدان منـــوا الـــذي كـــان يفـــــترض تقدميــــه يف ٥ كــــانون 
األول/ديســمرب ٢٠٠١. فــالتقرير ذو الصلــة صــدر يف وقـــت 
متـأخر، ممـا زاد مـن تعقيـد املفاوضـات بشـــأن موضــوع هــام 
ولكنه متشعب، وحتلّي مجيع الوفـود مبزيـد مـن املرونـة سـيتيح 
للجنة أن متضي قدما يف إاء أعماهلـا. لـذا، فإنـه يناشـد مجيـع 
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املعنيني، وال سيما أقل البلدان منـوا الــ ٣٧، أن تبـذل كـل مـا 
يف وسعها إلعداد مشروع قرار ميكن للجنة أن تبدأ النظر فيـه 

يف ١٠ كانون األول/ديسمرب. 
السيد زاري زار (مجهورية إيران اإلسـالمية): تكلّـم  - ١٦
باسـم جمموعـة الــــ ٧٧ والصــني فطلــب متديــد املهلــة احملــددة 
لتقدمي مشروع القرار بشأن أقل البلدان منـوا إىل يـوم االثنـني، 

١٠ كانون  األول/ديسمرب ٢٠٠١. 
السيد تراوب (الواليات املتحـدة األمريكيـة): أبـدى  - ١٧
تعـاطف وفـــده مــع جمموعــة الـــ ٧٧ والصــني، وخاصــة أقــل 
البلدان منوا، ولكنه أعرب عن قلقه البـالغ ألنـه ليـس املطلـوب 
من اللجنة الثانية أن متدد املهلة احملددة للنظر يف بند معيـن مـن 
بنود جدول األعمال فحسب، بل أيضا أن متدد املهلة احملـددة 
للنظر يف مجيع أعماهلا. وقال إنه يترتب على ذلـك آثـار بالغـة 
يف ميزانية األمم املتحدة فضال عـن اآلثـار الشـخصية اجلسـيمة 
علـى موظفـي األمانـة العامـة والوفـود. وأوضـح أن مـــا يزعــج 
وفده من حيث املبدأ ومن حيث اجلوهر هو التقصري يف طرح 
موضوع ذي أمهية فائقـة للعديـد مـن البلـدان يف اليـوم األخـري 
من أعمال اللجنة، إذ يتعذر إيالء العناية الالزمة واجلديـة هلـذا 
البنــد اهلــام مــن جــدول األعمــال يف يــوم واحــد فقــط مــــن 
املفاوضات، ال سيما نظرا لالختالفـات يف الـرأي داخـل هـذه 
اموعة الكبرية من البلدان. وفيما يتعلـق بـالعمل أثنـاء عطلـة 
ايـة األسـبوع، فإنـه علـى يقـني مـن وجـود مشـاكل تعـــترض 

تنظيم أي اجتماعات رمسية. 
الســيد رامســدن (نيوزيلنــدا): تكلّــــم أيضـــا باســـم  - ١٨
أستراليا وكندا فقال إنه يشاطر املتكلم السـابق شـواغله، وإنـه 
يعارض عقد اجتماعات يف عطلة اية األسبوع، بـل يتوجـب 

على اللجنة أن تنهي أعماهلا يف املوعد احملدد. 
الســـيد غوفـــان (بلجيكـــا): تكلّـــم باســـم االحتـــــاد  - ١٩
األورويب فأشار إىل أنه يف الوقت الذي خططت اللجنة إلـاء 

أعماهلا قبل أسبوع من املوعد احملدد، يطلـب مـن الوفـود اآلن 
ــا. ورأى أن  أن توافـق علـى متديـد عمـل اللجنـة أسـبوعا إضافي
املشكلة ال تكمن لدى مكتب اللجنة أو لـدى األمانـة العامـة، 
وإمنـا لـدى الـدول األعضـاء. فاالحتـاد األورويب يعـارض عــادة 
عقــد اجتماعــات خــــارج ســـاعات العمـــل العاديـــة بـــاألمم 
املتحدة. غري أنه من الضروري أن تنهي اللجنة أعماهلا حبلـول 
يوم ١٢ كانون األول/ديسمرب. وهلذا الغرض، أبـدى موافقتـه 
على عقد مشاورات غـري رمسيـة بصـورة اسـتثنائية أثنـاء عطلـة 

اية األسبوع. 
ــــائال إن ممثـــل الواليـــات املتحـــدة  ولكنــه اســتطرد ق - ٢٠
األمريكية كان مصيبا عندما الحظ أن مشـروع القـرار بشـأن 
البنـد ١٠٦ مـن جـدول األعمـال يتســـم بأمهيــة بالغــة وجيــب 
بالتايل أال يبت فيه على عجل. وخلـص إىل أنـه مـن األفضـل، 
نظــرا ملعارضــة االحتــاد األورويب عقــد اجتماعــات بعــــد ١٢ 
كانون األول/ديسمرب، أن ينظر يف مشروع القرار بشـأن أقـل 

البلدان منوا يف دورة مستأنفة يف عام ٢٠٠٢. 
الرئيس: قال إنـه يعـتزم إبـالغ رئيـس اجلمعيـة العامـة  - ٢١
أنـه ال يـرى أي داٍع لعقـد دورة مسـتأنفة. فـهناك مـهل زمنيــة 
واضحــة حمــددة للجنــة، واملســؤولية تقــع علــى عــاتق مجيــــع 
األعضاء. ولكنه مع إبـداء تفهمـه للشـواغل الـيت أعـرب عنـها 
وفد الواليات املتحدة، ينبغي اإلشارة إىل أن اعتمـاد مشـروع 
القـرار بشـأن مؤمتـر القمـــة العــاملي املعــين مبجتمــع املعلومــات 

(A/C.2/56/L.52) تأخر بسبب اعتراضات ذلك الوفد. 

وتـابع قـائال إن التأخـري فيمـــا يتعلــق مبشــروع القــرار  - ٢٢
ـــزى جزئيــا إىل التأخــري يف إصــدار  بشـأن أقـل البلـدان منـوا يع
التقريـر ذي الصلـة (A/56/645 و Add.1 و Corr.1). واقـــترح 
أن جتتمع اللجنة يوم االثنـني التـايل حبيـث يكـون قـد مت وضـع 
مشـروع قـرار بشـأن هـذا البنـد. وإذا مـــا تبــني أنــه مــن غــري 
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ــرار  احملتمـل التوصـل إىل توافـق يف اآلراء، ميكـن حينئـذ اختـاذ ق
بشأن إجراء آخر. 

الســيد مبــايو (الكامــريون)، يؤيــده الســيد كونتيـــه  - ٢٣
(ســرياليون): ذكّــر اللجنــة بــأن أعضاءهــا مجيعــا ســـامهوا يف 
حدوث املشكلة الراهنـة. وعلـى الوفـود أن تتذكـر أـا تتمتـع 
مبيزة اختاذ قرارات متس حياة العديد من النـاس وأن انزعاجـها 

يتوارى أمام معاناة الناس يف أقل البلدان منوا. 
ـــراوب (الواليــات املتحــدة األمريكيــة): رّد  السـيد ت - ٢٤
على املالحظة اليت أبداها الرئيس، ومفادها أن وفـد الواليـات 
املتحـــــدة األمريكيـــــة أخـــــــر اعتمــــــاد مشــــــروع القــــــرار 
A/C.2/56/L.52، مشـريا إىل االقـتراح اجلديـد بشـأن الفقــرة ٣ 

مــن مشــروع القــــرار الـــذي قُـــدم يف مرحلـــة متـــأخرة مـــن 
املفاوضـات، وقـال إن وفـده احتـاج إىل وقـت للنظـر يف ذلــك 

االقتراح. 
ــــائال إنـــه ال يرغـــب املوافقـــة علـــى إجـــراء  وتــابع ق - ٢٥
مفاوضات يف عطلة اية األسبوع ألنه قد جيد نفسـه مضطـرا 
يف جلسة عامة ألن يعارض إمجاعـا مت التوصـل إليـه يف غيابـه. 
وأضاف أنه رغـم تـأثره بـالنداء الـذي وجهـه ممثـل الكامـريون 
باسـم أقـل البلــدان منــوا، فإنــه يــرى أن تــأخر الوفــود املعنيــة 

باملسألة يف النظر فيها قد قلل من جديتها. 
الرئيـس: أجـاب بأنـه قصـــد فقــط أن يبيــن أن وفــدا  - ٢٦
بأمهيـة وفـد املتكلّـم السـابق قـد واجـه مـع ذلـك صعوبـــات يف 
إجنــاز املفاوضــات يف املوعــد احملــدد، وال عجــب بالتــــايل أن 
تواجـه جمموعــة إقليميــة تضــم ١٣٢ عضــوا مشــاكل مماثلــة. 
وقال إن اللوم يقع على مجيع أعضاء اللجنة فيما يتعلق باحلالة 
الراهنة اليت هي أيضا انعكاس ألمهية املسألة وللرغبـة يف اتبـاع 
ـج متـوازن. فاملشـاورات غـري الرمسيـة ليسـت سـوى منتـــدى 
للنقـاش، يتـم اجلـزء األكـرب منـه أثنـاء اجللسـات الرمسيـة وغـــري 
الرمسية اليت تعقد خالل األسبوع التايل. وأضاف أنه يعـود إىل 

اللجنــة أن تقــرر اســتخدام قاعــات االجتماعــات واملســـاعدة 
التقنية اليت ستكون متوافرة أثناء عطلة اية األسبوع. غري أنـه 
يف مجيع األحوال سيوصي رئيـس اجلمعيـة العامـة بـأال يسـمح 
بتمديـد عقـد جلسـات اللجنـة إىل مـا بعـــد يــوم اجلمعــة، ١٤ 

كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١. 
ـــــة احملــــددة لتقــــدمي مشــــاريع  واقـــترح تـــأجيل املهل - ٢٧
املقترحـات يف إطـار البنـد ١٠٦ بشـــأن أقــل البلــدان منــوا إىل 

ظهر يوم االثنني، ١٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١. 
تقرر ذلك.  - ٢٨

رفعت اجللسة الساعة ١٦/١٥. 
 


