
السيد  الرئيس  نائب  الرئاسة  توىل  الرئيس،  لغياب  نظرا 
تومو مونيت )الكامريون(.

افتتحت اجللسة الساعة 10/10.

البند 7 من جدول األعمال )تابع(

تنظيم األعمال وإقرار جدول األعمال وتوزيع البنود

اليوم  العامة  اجلمعية  تنظر  باإلنكليزية(:  )تكلم  الرئيس 
)أ(  الفرعي  البند  إطار  يف  املقدمة  اخلامسة  اللجنة  تقرير  يف 
اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة  املعنون “تعيني أعضاء يف 
املعنون،  األعمال،  جدول  من   114 البند  من  وامليزانية”، 
“تعيينات مللء الشواغر يف األجهزة الفرعية وتعيينات أخرى” 

.A/70/539/Add.1 بصيغته الواردة يف الوثيقة

اخلامسة،  اللجنة  تقرير  يف  النظر  للجمعية  يتسىن  ولكي 
سيكون من الضروري إعادة نظر اجلمعية يف البند الفرعي )أ( 

من البند 114 من جدول األعمال.

هل يل أن أعترب أن اجلمعية العامة ترغب يف إعادة النظر يف 
البند الفرعي )أ( من البند 114 من جدول األعمال والشروع 

فورًا يف النظر فيه؟

تقرر ذلك.

البند 114 من جدول األعمال )تابع(

تعيينات مللء الشواغر يف األجهزة الفرعية وتعيينات أخرى

اإلدارة  لشؤون  االستشارية  اللجنة  يف  أعضاء  تعيني  )أ( 
وامليزانية

)A/70/539/Add.1( تقرير اللجنة اخلامسة

اللجنة  أوصت  باإلنكليزية(:  )تكلم  بالنيابة  الرئيس 
العامة  اجلمعية  تعني  بأن  تقريرها  من   ٣ الفقرة  يف  اخلامسة 
وأيرلندا  العظمى  لربيطانيا  املتحدة  )اململكة  باور  كارمل 
الشمالية( عضوة يف اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية 
أيار/مايو 2016 وتنتهي يف ٣1  تبدأ يف 16  لفترة عضوية 

كانون األول/ديسمرب 2016.
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والبيانات  اخلطب  وترمجة  بالعربية  امللقاة  والبيانات  اخلطب  نص  املحضر  هذا  تضمن 
األصلية.  باللغات  للنص  إال  التصويبات  وينبغي أال ُتقدم  األخرى.  باللغات  امللقاة 
إىل:  املعين  الوفد  أعضاء  أحد  بتوقيع  وإرساهلا  املحضر  من  نسخة  على  إدخاهلا  وينبغي 
Chief of the Verbatim Reporting Service، Room U-0506, (verbatimrecords@un.org). وسيعاد 

(http://documents.un.org إصدار املحاضر املصوَّبة إلكترونيا يف نظام الوثائق الرمسية لألمم املتحدة
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هل يل أن اعترب أن من اجلمعية ترغب يف تعيني السيدة 
اإلدارة  لشؤون  االستشارية  اللجنة  يف  عضوة  باور  كارمل 
وامليزانية لفترة تبدأ يف 16 أيار/مايو 2016، وتنتهي يف ٣1 

كانون األول/ديسمرب 2016؟

تقرر ذلك.

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: بذلك تكون اجلمعية 
قد اختتمت هذه املرحلة من نظرها يف البند الفرعي )أ( من 

البند 114 من جدول األعمال.

تقارير اللجنة اخلامسة

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: تنظر اجلمعية العامة 
 1٣2 و   1٣1 البنود  بشأن  اخلامسة  اللجنة  تقارير  يف  اآلن 

و 1٣4 و 1٣9 و 140 و 146 من جدول األعمال.

أرجو من مقرر اللجنة اخلامسة، السيد غريت أوفارت، 
ممثل إستونيا، أن يعرض يف بيان واحد تقارير اللجنة اخلامسة 

املعروضة على اجلمعية اليوم.
السيد أوفارت )إستونيا(، مقرر اللجنة اخلامسة )تكلم 
العامة  اجلمعية  على  أعرض  أن  اليوم  يشرفين  باإلنكليزية(: 
بشأن  توصيات  تتضمن  اليت  وامليزانية  اإلدارة  جلنة  تقارير 
املسائل اليت نظر فيها خالل اجلزء األول من الدورة السبعني 

املستأنفة للجمعية العامة.
اللجنة اخلامسة من 29 شباط/فرباير إىل 24  اجتمعت 
آذار/مارس، وعقدت تسع جلسات عامة، فضال عن العديد 
اجلانبية.  الرمسية  وغري  الرمسية  غري  املشاورات  جوالت  من 
ونطرا جلدوهلا الزمين احلافل، كان مما يبعث على الرضا بوجه 

خاص أن اللجنة انتهت من أعماهلا يف الوقت املحدد.

املعنون  األعمال  جدول  من   1٣1 بالبند  يتعلق  فيما 
جملس  وتقارير  املراجعة،  املالية  والبيانات  املالية  “التقارير 
مراجعي احلسابات”، توصي اللجنة اجلمعية العامة، يف الفقرة 

باعتماد   ،A/70/626/Add.1 الوثيقة  يف  الوارد  تقريرها  من   7
مشروع قرار بشأن تقارير جملس مراجعي احلسابات عن اخلطة 
االستراتيجية حلفظ التراث يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف، 
املعلومات  تكنولوجيا  شؤون  تسيري  يف  املحرز  التقدم  وعن 
واالتصاالت يف األمانة العامة، اعتمدته اللجنة بدون تصويت.

أما فيما يتعلق بالبند 1٣9 من جدول األعمال، املعنون 
العامة،  اجلمعية  توصي  اللجنة  فإن  البشرية”،  املوارد  “إدارة 
يف الفقرة 6 من تقريرها الوارد يف الوثيقة A/70/800، باعتماد 
األساسي  النظامني  على  التعديالت  بشأن  قرار  مشروع 

واإلداري للموظفني، اعتمدته اللجنة بدون تصويت.
املعنون  األعمال،  جدول  من   140 بالبند  يتعلق  وفيما 
اجلمعية  توصي  اللجنة  فإن  املشتركة”،  التفتيش  “وحدة 
 ،A/70/801 العامة، يف الفقرة 6 من تقريرها الوارد يف الوثيقة

باعتماد مشروع قرار اعتمدته اللجنة بدون تصويت.
املعنون  األعمال،  جدول  من   146 البند  وخبصوص 
للمحكمتني  املتبقية  األعمال  لتصريف  الدولية  اآللية  “متويل 
اجلنائيتني”، فإن اللجنة توصي اجلمعية العامة، يف الفقرة 6 من 
تقريرها الوارد يف الوثيقة A/70/634/Add.1، باعتماد مشروع 
قرار بشأن بناء مرفق جديد لآللية الدولية لتصريف األعمال 
اللجنة  اعتمدته  أروشا؛،  فرع  اجلنائيتني،  للمحكمتني  املتبقية 

بدون تصويت.
أما فيما يتعلق بالبند 1٣9 من جدول األعمال، املعنون 
العامة،  اجلمعية  توصي  اللجنة  فإن  البشرية”،  املوارد  “إدارة 
يف الفقرة 6 من تقريرها الوارد يف الوثيقة A/70/800، باعتماد 
األساسي  النظامني  على  التعديالت  بشأن  قرار  مشروع 
واإلداري للموظفني، اعتمدته اللجنة بدون تصويت. ويشمل 
مشروع القرار مسائل تعزيز إدارة املمتلكات؛ التقدم املحرز 
الطوارئ  مواجهة  على  املنظمة  قدرة  إدارة  نظام  تنفيذ  يف 
إدارة االلتزامات املتعلقة بالتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة؛ 
السنتني  لفترة  الربناجمية  بامليزانية  املتعلقة  املنقحة  التقديرات 
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البعثات  املتحدة؛  التابعة لألمم  الرصد  2016-2017 آللية 
السياسية اخلاصة، واالستعراض االستراتيجي للمرافق.

أما فيما يتعلق بالبند 1٣2 من جدول األعمال، املعنون 
“استعراض كفاءة األداء اإلداري واملايل لألمم املتحدة”، فإن 
اللجنة توصي اجلمعية العامة، يف الفقرة 8 من تقريرها الوارد 
معنون  قرار  مشروع  باعتماد   ،A/70/649/Add.1 الوثيقة  يف 
العامة  األمانة  يف  للمساءلة  نظام  إنشاء  حنو  املحرز  “التقدم 

لألمم املتحدة”، اعتمدته اللجنة بدون تصويت.
بأن  اللجنة  توصي  نفسه،  التقرير  من   11 الفقرة  ويف 
تعتمد اجلمعية العامة مشروع املقرر املعنون “املسائل املرجأة 

للنظر فيها مستقبال”، الذي اعتمدته اللجنة بدون تصويت.
أود أن أشكر الوفود على تعاوهنا ومرونتها خالل مفاوضات 
اللجنة اخلامسة، وأن أؤكد هلا أن اإلجراءات اليت اختذت خالل 
اجللسات الرمسية الـ 27 والـ ٣1 والـ ٣2 اليت نقدهتا اللجنة ترد 
يف التقارير املعروضة على اجلمعية العامة. أود أيضا أن أغتنم هذه 
الفرصة ألعرب عن شكري إىل رئيس اللجنة اخلامسة، وزمالئي 
أعضاء املكتب ومجيع املنسقني على عملهم. وأخريا وليس آخرا، 
أود أن أشكر موظفي أمانة اللجنة اخلامسة على التزامهم، ومجيع 

املترمجني التحريريني واملترمجني الشفويني على مساعدتنا.

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أشكر مقرر اللجنة 
اخلامسة.

وإذا مل يكن هناك أي اقتراح مبوجب املادة 66 من النظام 
الداخلي، سأعترب أن اجلمعية العامة تقرر عدم مناقشة تقارير 

اللجنة اخلامسة املعروضة عليها اليوم.

تقرر ذلك.

ستقتصر  لذلك  باإلنكليزية(:  )تكلم  بالنيابة  الرئيس 
البيانات على تعليل التصويت. ومواقف الوفود بشأن توصيات 
اللجنة اخلامسة مت توضيحها يف اللجنة وترد يف املحاضر الرمسية 

ذات الصلة 

وأود أن أذكر الوفود بأن اجلمعية العامة قررت مبوجب 
الفقرة 7 من املقرر 401/٣4، أنه: 

حني  اإلمكان،  قدر  تقتصر،  أن  للوفود  “ينبغي 
ينظر يف مشروع القرار نفسه يف إحدى اللجان الرئيسية 
ويف اجللسة العامة، على تعليل تصويتها مرة واحدة، أي 
إما يف اللجنة أو يف اجللسة العامة، ما مل يكن تصويت 

الوفد يف اجللسة العامة خمتلفا عن تصويته يف اللجنة.”

للمقرر  وفقًا  أيضًا،  بأنه  الوفود  أذكر  أن  أيضًا  أود 
401/٣4، حيدد تعليل التصويت مبدة عشر دقائق وينبغي أن 

تديل به الوفود من مقاعدها.

قبل أن نبدأ البت يف التوصيات الواردة يف تقارير اللجنة 
البت  يف  نشرع  سوف  بأننا  املمثلني  أبلغ  أن  أود  اخلامسة، 
أخطر  مل  ما  اخلامسة،  اللجنة  يف  اتبعت  اليت  الطريقة  بنفس 
تصويت  أجري  حيثما  أنه  يعين  وهذا  ذلك.  خبالف  مقدمًا 
مسجل، فإننا سنفعل الشيء نفسه. كما أنين آمل أن نتمكن 
اليت  للتوصيات  تصويت  بدون  االعتماد  يف  الشروع  من 

اعتمدت بدون تصويت يف اللجنة.

البند 131 من جدول األعمال )تابع(

التقاريــر املالية والبيانــات املالية املراجعة وتقارير جملس 
مراجعي احلسابات

)A/70/624/Add.1( تقرير اللجنة اخلامسة

على  معروض  باإلنكليزية(:  )تكلم  بالنيابة  الرئيس 
يف  باعتماده  اخلامسة  اللجنة  أوصت  قرار  مشروع  اجلمعية 

الفقرة 7 من تقريرها.

اللجنة  اعتمدته  لقد  القرار.  مشروع  يف  اآلن  ونبت 
اخلامسة بدون تصويت. هل يل أن أعترب أن اجلمعية ترغب يف 

أن حتذو حذوها؟
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اعتمد مشروع القرار )القرار 2٣8/70 ب(.

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: بذلك تكون اجلمعية 
قد اختتمت هذه املرحلة من نظرها يف البند 1٣1 من جدول 

األعمال.

البند 132 من جدول األعمال )تابع(

استعراض كفاءة األداء اإلداري واملايل لألمم املتحدة

)A/70/649/Add.1( تقرير اللجنة اخلامسة

على  معروض  باإلنكليزية(:  )تكلم  بالنيابة  الرئيس 
يف  باعتماده  اخلامسة  اللجنة  أوصت  قرار  مشروع  اجلمعية 
الفقرة 8 من تقريرها، ومشروع مقرر أوصت اللجنة باعتماده 

يف الفقرة 9 من نفس التقرير.

نبت اآلن يف مشروع القرار ويف مشروع املقرر، الواحد 
تلو اآلخر.

“التقدم  وعنوانه  القرار  مشروع  يف  اآلن  اجلمعية  تبت 
لألمم  العامة  األمانة  يف  للمساءلة  نظام  إنشاء  حنو  املحرز 
املتحدة”. لقد اعتمدته اللجنة اخلامسة بدون تصويت. هل يل 

أن أعترب أن اجلمعية ترغب يف أن حتذو حذوها؟

اعتمد مشروع القرار )القرار 255/70(.

الرئيس )تكلم باإلنكليزية(: تبت اجلمعية اآلن يف مشروع 
لقد  مستقبال”.  فيها  للنظر  املرجأة  “املسائل  املعنون  املقرر، 
اعتمدته اللجنة اخلامسة بدون تصويت. هل يل أن أعترب أن 

اجلمعية ترغب يف أن حتذو حذوها؟

اعتمد مشروع املقرر )املقرر 55٣/70 باء(.

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: بذلك تكون اجلمعية 
قد اختتمت هذه املرحلة من نظرها يف البند 1٣2 من جدول 

األعمال.

البند 134 من جدول األعمال )تابع(

امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني 2017-2016

)A/70/648/Add.1( تقرير اللجنة اخلامسة

على  معروض  باإلنكليزية(:  )تكلم  بالنيابة  الرئيس 
يف  باعتماده  اخلامسة  اللجنة  أوصت  قرار  مشروع  اجلمعية 

الفقرة 6 من تقريرها.

اخلاصة  املعنون “املواضيع  القرار  اآلن يف مشروع  نبت 
 .”2017-2016 السنتني  لفترة  الربناجمية  بامليزانية  املتصلة 
لقد اعتمدته اللجنة اخلامسة بدون تصويت. هل يل أن أعترب 

أن اجلمعية ترغب يف أن حتذو حذوها؟

اعتمد مشروع القرار )القرار 2٣8/70 ب(.

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أعطي الكلمة اآلن 
ملمثل اجلمهورية العربية السورية، الذي يود أن يتكلم تعليال 

للموقف بشأن القرار الذي مت اختاذه للتو.
السيد عواد )اجلمهورية العربية السورية(: سيدي الرئيس، 
لقد سبق وأعربنا عن موقفنا الثابت خبصوص ما أورده األمني 
التابعة  الرصد  آلية  إنشاء  )S/2016/272( عن  تقريره  العام يف 
لألمم املتحدة، وأكدنا على التزامنا بتقدمي املساعدة اإلنسانية 
إىل مجيع املتضررين، دومنا متييز. والتعاون مع وكاالت األمم 
املتحدة وشركاهنا على أساس احترام املبادئ التوجيهية لتقدمي 
املساعدة اإلنسانية وفقا أحكام قرار اجلمعية العامة 182/46، 
يف  املعنية  الدول  ودور  الوطنية  السيادة  احترام  مقدمتها  ويف 
أراضيها،  داخل  اإلنسانية  املساعدات  توزيع  على  اإلشراف 

ومبادئ احلياد والزناهة وعدم التسييس.

من  اإلنسانية  املساعدات  إيصال  ضرورة  على  ونشدد 
قد  بأننا كنا  السورية، علما  العربية  اجلمهورية  أراضي  داخل 
املساعدات  قوافل  لتيسري  اجلديدة  لآللية  املقيم  املنسق  أعلمنا 
اإلنسانية. كما نكرر حتفظنا على بعض النقاط الواردة يف تقرير 
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األمني العام ذي الصلة، خاصة جلهة عدم دقة األرقام الواردة 
فيه وعدم تعاون اآللية بشكل إجيايب مع احلكومة السورية. كما 
أن آلية الرصد ليس هلا والية يف إيصال املساعدات اإلنسانية 
إىل املناطق غري املستقرة يف داخل أراضي البلد. واليت هي من 
صالحيات املنسق املقيم بالتعاون مع حكومة اجلمهورية العربية 
السورية. وكنا قد عربنا عن موقفنا هذا يف الرسائل والبيانات 

اليت أرسلت إىل األمانة العامة خبصوص الشأن اإلنساين.

لقد انضم وفد بالدي إىل توافق اآلراء خبصوص اعتماد 
املتصلة  اخلاصة  “املواضيع  املعنون  باء،   248/70 القرار 
والوارد  السنتني 2017-2016”،  لفترة  الربناجمية  بامليزانية 
يف الوثيقة A/70/648/Add.1. إال أننا نعرب عن حتفظنا على 
القسم الرابع املتعلق بتخصيص موارد مالية لآللية الرصد التابعة 

لألمم املتحدة لألسباب املذكورة أعاله .

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: بذلك تكون اجلمعية 
العامة قد اختتمت هذه املرحلة من نظرها يف البند 1٣4 من 

جدول األعمال.

البند 139 من جدول األعمال

إدارة املوارد البشرية

)A/70/800( تقرير اللجنة اخلامسة

على  معروض  باإلنكليزية(:  )تكلم  بالنيابة  الرئيس 
يف  باعتماده  اخلامسة  اللجنة  أوصت  قرار  مشروع  اجلمعية 

الفقرة 6 من تقريرها.

اللجنة  اعتمدته  لقد  القرار.  مشروع  بشأن  اآلن  ونبت 
اخلامسة بدون تصويت. هل يل أن أعترب أن اجلمعية ترغب يف 

أن حتذو حذوها؟
اعتمد مشروع القرار )القرار 256/70(.

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: بذلك تكون اجلمعية 
العامة قد اختتمت هذه املرحلة من نظرها يف البند 1٣9 من 

جدول األعمال.

البند 140 من جدول األعمال

وحدة التفتيش املشتركة

 )A/70/801( تقرير اللجنة اخلامسة

على  معروض  باإلنكليزية(:  )تكلم  بالنيابة  الرئيس 
يف  باعتماده  اخلامسة  اللجنة  أوصت  قرار  مشروع  اجلمعية 

الفقرة 6 من تقريرها. 

اللجنة  اعتمدته  لقد  القرار.  مشروع  يف  اآلن  ونبت 
اخلامسة بدون تصويت. هل يل أن أعترب أن اجلمعية ترغب يف 

أن حتذو حذوها؟

اعتمد مشروع القرار )القرار 257/70(.

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: بذلك تكون اجلمعية 
قد اختتمت هذه املرحلة من نظرها يف البند 140 من جدول 

األعمال.

البند 146 من جدول األعمال )تابع(

املتبقية للمحكمتني  الدولية لتصريف األعمال  متويل اآللية 
اجلنائيتني

)A/70/634/Add.1( تقرير اللجنة اخلامسة

على  معروض  باإلنكليزية(:  )تكلم  بالنيابة  الرئيس 
اجلمعية مشروع قرار معنون “بناء مرفق جديد لآللية الدولية 
لتصريف األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني” ،فرع أروشا 

الذي أوصت به اللجنة اخلامسة يف الفقرة 6 من تقريرها. 
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تبت اجلمعية اآلن يف مشروع القرار. لقد اعتمدته اللجنة 
اخلامسة بدون تصويت. هل يل أن أعترب أن اجلمعية ترغب يف 

أن حتذو حذوها؟

اعتمد مشروع القرار )القرار 258/70(.

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: بذلك تكون اجلمعية 
قد اختتمت هذه املرحلة من نظرها يف البند 146 من جدول 

األعمال.

باسم اجلمعية العامة، أود أن أشكر سعادة السيد دورات 
براساد هباتاري، املمثل الدائم لنيبال لدى األمم املتحدة ورئيس 
عن  فضال  اللجنة،  وأمني  املكتب  وأعضاء  اخلامسة،  اللجنة 

املمثلني على ما قاموا به مجيعا من عمل ممتاز.

وبذلك تكون اجلمعية العامة قد اختتمت نظرها يف مجيع 
تقارير اللجنة اخلامسة املعروضة عليها يف هذه اجللسة.

البند 15 من جدول األعمال )تابع(

املؤمترات  لنتائج  واملنسقان  املتكامالن  واملتابعة  التنفيذ 
يف  املتحدة  األمم  تعقدها  اليت  القمة  ومؤمترات  الرئيسية 

امليدانني االقتصادي واالجتماعي وامليادين املتصلة هبما

 )A/70/L.42( مشروع القرار

أن  األعضاء  يذكر  باإلنكليزية(:  )تكلم  بالنيابة  الرئيس 
اجلمعية قد نظرت يف البند 15 من جدول األعمال يف جلستيها 
العامتني اخلامسة والسبعني والثانية والثمانني، املعقودتني يف 14 
 ،2015 األول/ديسمرب  كانون   2٣ و  األول/ديسمرب  كانون 
البند.  هذا  إطار  يف   110/70 القرار  واعتمدت  التوايل،  على 
مشتركة،  مناقشة  يف  نظرت،  اجلمعية  أن  األعضاء  يذكر  كما 
يف البنود 15 و 116 و 12٣ من جدول األعمال يف جلستها 
العامة الـ 52 املعقودة يف 1٣ تشرين الثاين/نوفمرب 2015. يذكر 
األعضاء أيضا أن اجلمعية العامة قد اعتمدت يف إطار البندين 15 

و116 من جدول األعمال، املقرر 5٣9/70 يف جلستها العامة 
الـ 81 املعقودة يف 22 كانون األول/ديسمرب 2015.

واآلن أعطي الكلمة ملمثل الربازيل ليعرض مشروع القرار 
.A/70/L.42

السيد دي أغويار باتريوتا )الربازيل( )تكلم باإلنكليزية(: 
إنه لشرف يل أن أخاطب هذه اجللسة العامة لعرض مشروع 
عقد   2025-2016 الفترة  يعلن  الذي   ،A/70/L.42 القرار 

األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية. 
وحتقيق  اجلوع  بإهناء  املاضي  العام  يف  العامل  تعهد  لقد 
األمن الغذائي وحتسني التغذية وتعزيز الزراعة املستدامة، اليت 
هي اهلدف 2 من خطة التنمية املستدامة لعام 20٣0 للتنمية 
املستدامة )القرار 1/70(. إن املهمة املاثلة أمامنا مهمة شاقة. 
ووفقا للبيانات املتاحة، فإن ما يقرب من 800 مليون شخص 
يف العامل ما زالوا يعانون من سوء التغذية املزمن؛ 159 مليون 
التقزم؛ 50 مليون طفل  طفل دون سن اخلامسة يعانون من 
دون اخلامسة من العمر يعانون من اهلزال؛ وأكثر من بليوين 
شخص يعانون من نقص يف املغذيات الدقيقة، وعدد من الناس 

يتزايد بسرعة يتضررون من السمنة يف مجيع مناطق العامل. 

واليوم، ما زلنا نعيش مع املشاهد الوحشية للمجاعة يف 
املناطق املتضررة من الزناع، وكذلك مع اجلوع املزمن الذي 
يؤثر على السكان الفقراء بصمت ويوميا يف أماكن خالية من 
الصراعات. وهذه احلقيقة غري املقبولة بدرجة أكرب عندما نفهم 
أن الكوكب ينتج ما يكفي من الغذاء إلطعام البشرية مجعاء. 
ومن الواضح أنه ال يبذل ما يكفي من اجلهد لكفالة احلق يف 
وهذا   ،A/70/L.42 القرار  مشروع  فحوى  هو  وهذا  الغذاء. 
هو السبب يف أنه حظي هبذا الدعم واسع النطاق من الدول 
األعضاء، مبا يف ذلك عدد كبري من املقدمني من خمتلف املناطق. 

وعلى حنو ما طلبه إعالن روما عن التغذية لعام 2014، 
سيكون لدينا اآلن برنامج يف إطار األمم املتحدة من أجل بناء 
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التآزر فيما بني مجيع املبادرات اجلارية الرامية إىل القضاء على 
اجلوع وسوء التغذية، وإبراز املشكلة وإشراك اجلميع يف إجياد 
احللول. وستنفذ تنسيق العقد منظمة األغذية والزراعة ومنظمة 
الصحة العاملية بالتعاون مع برنامج األغذية العاملي والصندوق 
الدويل للتنمية الزراعية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة. ولكن 
املتحدة  تابعة لألمم  باعتباره عملية  العقد  النظر إىل  ينبغي  ال 
فقط. وبغية ضمان األمن الغذائي والتغذية السليمة للجميع، 
املدين  واملجتمع  األعضاء  الدول  بني  اجلمع  إىل  حباجة  حنن 
والقطاع اخلاص واألوساط األكادميية ووسائط اإلعالم. وحنن 

حباجة إىل املشاركة اجلماعية صوب هذا املسعى القادم. 

وقد حان الوقت ملعاجلة األسباب اجلذرية للجوع وسوء 
التغذية، اليت هي، إىل حد كبري، نتيجة للفقر وعدم املساواة. 
أجل  من  األغذية  منتجي  االستثمار يف صغار  إىل  حنتاج  إننا 
احلد من التشوهات التجارية، وبناء النظم الغذائية املستدامة، 
املستدامة،  واإلنتاج  االستهالك  أمناط  حتقيق  إىل  والسعي 

والتقليل من اخلسائر الغذائية والنفايات. 

الغذائي  األمن  بتحقيق  قويا  التزاما  ملتزمة  الربازيل  إن 
وال  الدويل،  التعاون  خالل  من  أو  داخليا  سواء  والتغذية، 
الثالثي. ويف  التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون  سيما 
زيادة  يف  هاّمة  أشواطا  بلدي  قطع  املاضية،  القليلة  السنوات 
مكافحة  والغذاء، وكذلك يف  الدخل  على  احلصول  إمكانية 
باعتباره  التأكيد على احلق يف غذاء كاف  املدقع. ومت  الفقر 
نعد  مل  بأننا  فخورون  وحنن   ،2010 عام  يف  دستوريا  حقا 
نظهر على خارطة اجلوع اليت تعدها منظمة األغذية والزراعة. 
التحويالت  املنتظمة يف  وهذا اإلجناز هو نتيجة االستثمارات 
النقدية، وشراء األغذية يف القطاع العام والتعبئة االجتماعية، 

وهو يتطلب اهتماما مستمرا الستدامته وترسيخه. 

وحنن نتطلع إىل املشاركة يف تنفيذ أنشطة العقد، وتبادل 
املعلومات بشأن سياساتنا الوطنية واالستفادة من جتارب البلدان 

األخرى. وقال ذات مرة املفكر وأحد رجاالت الدولة الربازيلية 
جوزويه دي كاسترو، إن اجلوع واحلرب ال يتبعان أي قانون 
طبيعي؛ إهنما باألحرى من صنع اإلنسان. لقد صمم عقد األمم 
املتحدة للعمل من أجل التغذية قد صمم إلذكاء الوعي وحشد 
الدعم السياسي ملكافحة اجلوع على مجيع املستويات. وأشكر 
مشروع  على  املفاوضات  يف  شاركت  اليت  األعضاء  الدول 
القرار هذا، وكذلك منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة 

العاملية على تقدمي الدعم التقين على امتداد العملية.

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: أشكر ممثل الربازيل. 
.A/70/L.42 نشرع اآلن يف النظر يف مشروع القرار

تبت اجلمعية اآلن يف مشروع القرار A/70/L.42 املعنون 
-2016( التغذية  أجل  من  للعمل  املتحدة  األمم  “عقد 

2025(”. أعطي الكلمة اآلن ملمثل األمانة العامة.

السيد بوتنارو )إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات( 
)تكلم باإلنكليزية(: أود أن أعلن أنه منذ تقدمي مشروع القرار، 
أصبحت  الوثيقة،  املدرجة يف مشروع  الوفود  إىل  وباإلضافة 
 :A/70/L.42 القرار  مشروع  مقدمي  من  أيضا  التالية  البلدان 
وموزامبيق،  ومنغوليا،  وماليزيا،  وإندونيسيا،  الكامريون 

وميامنار، وسلوفينيا، وتايلند، وتركيا. 

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: هل يل أن أعترب أن 
اجلمعية العامة ترغب يف أن تعتمد مشروع القرار A/70/L.42؟

اعتمد مشروع القرار A/70/L.42 )القرار 259/70(.

الرئيس بالنيابة )تكلم باإلنكليزية(: بذلك تكون اجلمعية 
قد اختتمت هذه املرحلة من نظرها يف البند 15 من جدول 

األعمال.

رفعت اجللسة الساعة 10/40.


