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  .١٠:١٠سة الساعة افتتحت اجلل  

  بيان مقدم من الرئيس

: قــال إنــه رغــم تقــدمي مشــاريع القــرارات يف  الــرئيس - ١
وقت مبكر لتـرك مزيـد مـن الوقـت أمـام الوفـود للتشـاور مـع         
عواصمها وللتحاور بشكل مستفيض يف إطار مشـاورات غـري   
ــة مشــاريع       ــة إجــراءات إال بشــأن ثالث ــة، مل تتخــذ اللجن رمسي

اآلن. وحــىت بعــد النظــر يف ثالثــة مشــاريع قــرارات فقــط حــىت 
قرارات إضافية هذا الصـباح، سـيظل عـدد مشـاريع القـرارات      

مشـروعا. وبينمـا أعـرب عـن قلقـه       ٣٠املعروضة على اللجنـة  
من تلـك احلالـة، حـثّ الوفـود علـى مضـاعفة جهودهـا إلـاء         

الصــيغة النهائيــة للنصــوص. وأشــار إىل أن   ضــعمفاوضــاا وو
ت اليت تترتـب عنـها آثـار يف امليزانيـة الربناجميـة      مشاريع القرارا

ستســـتوجب أن تنظـــر فيهـــا  ٢٠١٧-٢٠١٦لفتـــرة الســـنتني 
اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية واللجنة اخلامسـة،  
مما يضاعف من احلاجة إىل أن تتوصل اللجنة إىل اتفاق بشأا 

  وإىل إاء عملها على وجه السرعة.

) تــابع( ول األعمــال: التنميـة املســتدامة مــن جـد  ١٩البنـد  
(A/C.2/71/L.20/Rev.1) 

مشروع قرار بشـأن مباشـرة األعمـال احلـرة مـن أجـل التنميـة        
  (*A/C.2/71/L.20/Rev.1) املستدامة

مشـروع القـرار    (إسـرائيل): عرضـت  السيدة كرييـن    - ٢
A/C.2/71/L.20/Rev.1*   ــدا ــدونيا وروانــ ــارت إىل أن مقــ وأشــ

وأوروغواي قد انضمت إىل مقـدمي مشـروع القـرار. وقالـت     
إن ملباشرة األعمال احلـرة دور رئيسـي يف تنفيـذ خطـة التنميـة      

. وأوضحت أن مباشري األعمال احلرة ٢٠٣٠املستدامة لعام 
يـــوفرون فـــرص عمـــل تـــؤدي بـــدورها إىل حتقيـــق مكاســـب   

ــحا  ــروج أصــ ــا يــ ــادية، بينمــ ــة اقتصــ ــاريع االجتماعيــ ب املشــ
ملمارســات األعمــال املســتدامة وهــم يتيحــون فرصــا ألكثــر       
األشـــخاص ختلّفـــا عـــن الركـــب وحيققـــون بـــذلك مكاســـب   
اجتماعيـــة. وأكـــدت أن مباشـــري األعمـــال احلـــرة مبـــدعون  
ــي      ــدهور البيئ ــول مبتكــرة ملواجهــة الت ــادرون علــى إجيــاد حل ق

شــارت إىل أن وتغــري املنــاخ والتحــديات اإلمنائيــة األخــرى. وأ 
احملتــوى احملــدث ملشــروع القــرار قــد تنــاول طائفــة واســعة مــن  
ــة      ــدعم إىل املؤسســات البالغ ــدمي ال ــل تق املســائل الرئيســية، مث
الصغر والصغرية واملتوسطة، وتعميم مباشرة األعمال احلرة يف 
السياسـات الوطنيـة، وتشـجيع النســاء والشـباب مـن مباشــري      

األعمال احلرة ذوي اإلعاقـة،  األعمال احلرة وكذلك مباشري 
واســتخدام بيانــات ومؤشــرات لقيــاس أثــر السياســات املتعلقــة 
مبباشرة األعمال احلرة، ويئـة ثقافـة مالئمـة ملباشـرة األعمـال      
احلـرة تشـجع علــى االبتكـار واملخـاطرة وتــوفر هياكـل الــدعم      

  الضرورية. 

مـــن  ٢٦ولفتـــت انتبـــاه اللجنـــة إىل تنقـــيح الفقـــرة       - ٣
تقـرر  ’’... قرار، اليت أصبح نصها اآلن كمـا يلـي:   مشروع ال

يف جــدول األعمــال “ التنميــة املسـتدامة ”إدراج البنـد املعنــون  
ــة والســبعني، مــا مل يتفــق علــى خــالف     ــدورا الثالث املؤقــت ل

وشجعت الدول األعضاء على االنضمام إىل جمموعـة  ‘‘. ذلك
  مقدمي مشروع القرار املتنوعة.

ه لن تترتـب علـى مشـروع القـرار أي     : قال إنالرئيس  - ٤
ــاغو     ــداد وتوبـ ــن أن ترينيـ ــة، وأعلـ ــة الربناجميـ ــار يف امليزانيـ  ،آثـ

ومدغشقر قد انضمت إىل مقدمي  ،بيساو -وغينيا  ،وغرينادا
  مشروع القرار. وطُلب إجراء تصويت مسجل. 

قـال إنــه وفقـا لقــرار    (اليونــان):السـيد جيولداسـيس     - ٥
 ٤٧/٢٢٥وقرار اجلمعيـة العامـة    )١٩٩٣( ٨١٧جملس األمن 

الذي اتّخذ الحقا، فضال عن ممارسات اللجنة، ينبغي اإلشارة 
إىل أول بلــد ذكرتــه ممثلــة إســرائيل باعتبــاره مــن البلــدان الــيت   

ــع    أضــيفت إىل  ــة وجلمي ــدمي مشــروع بصــورة مؤقت قائمــة مق
األغـــــراض يف األمـــــم املتحـــــدة باســـــم مجهوريـــــة مقـــــدونيا 
اليوغوســالفية ســابقاً، ريثمــا تــتم تســوية اخلــالف الــذي نشــأ   

  بشأن اسم هذا البلد.

 (اجلمهوريــــة العربيــــة الســــورية):الســــيدة شــــرجبي   - ٦
تكلمت شرحا للتصويت قبل التصـويت، فقالـت إنـه رغـم أن     

يــدرك اإلســهام اإلجيــايب الــذي ميكــن ملباشــرة األعمــال  وفــدها
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احلرة تقدميه يف جمال التنميـة املسـتدامة، فقـد عـارض مشـروع      
القرار. وأكدت أنه ال ينبغي السماح إلسرائيل باستغالل منـرب  
اللجنة إلعطاء انطباع بأا ملتزمة بالتنمية بينما ميثل االحتالل 

تعتــرض التنميــة يف األراضــي اإلســرائيلي العقبــة الرئيســية الــيت  
ــت إن      ــل. وقال ــة يف فلســطني ويف اجلــوالن الســوري احملت احملتل
اإلجراءات اإلسـرائيلية الـيت تعيـق تنميـة سـكان تلـك املنـاطق،        
واليت تشمل مصادرة األراضي الزراعية، وفرض أسعار مرتفعة 
مقابل حصص ضـئيلة مـن امليـاه، واسـترتاف املـوارد الطبيعيـة،       

التربة، ودفن النفايات السامة، والتنقيب عن  وجتريف وتلويث
ــة      ــه الكفايــة يف تقــارير اللجن ــنفط والغــاز، قــد وثِّقــت مبــا في ال
االقتصــادية واالجتماعيــة لغــريب آســيا وتقــارير مــؤمتر األمــم       
املتحدة للتجارة والتنمية. وأكـدت أن معظـم الـدول األعضـاء     

ــهاكات    ــيت تــدين تلــك االنت ، قــد صــوتت مؤيــدة للقــرارات ال
ــا ــل      مبـ ــوري احملتـ ــاجلوالن السـ ــة بـ ــرارات املتعلقـ ــك القـ يف ذلـ

ــرار     ــل أن يســمح إلســرائيل بتقــدمي مشــروع ق وبالقــدس. وقب
ــاالعتراف       ــها ب ــي مطالبت ــة املســتدامة، ينبغ ــز التنمي بشــأن تعزي
صراحة بالعقبات اليت تضعها يف طريق تنمية الشـعوب الواقعـة   

نظــر لــيس حتــت احتالهلــا. وأكــدت أن مشــروع القــرار قيــد ال 
أكثر من حماولة تقوم ا إسرائيل لتلميع صورا وهي ال تبـايل  

ولـذلك، أوضـحت   ‘‘. أال يتخلف أحـد عـن الركـب   ’’دف 
  أن وفد بلدها سيصوت ضد مشروع القرار.

قالــت إنــه قــد أعيــد  (أمينــة اللجنــة):الســيدة هرييــيت   - ٧
 *A/C.2/71/L.20/Rev.1إصدار مشروع القرار بوصـفه الوثيقـة   

  ليتضمن دولة إضافية انضمت إىل مقدمي مشروع القرار.

تكلم باسم جمموعة الـدول  (اجلزائر): السيد مباركي   - ٨
العربيــة شــرحا للتصــويت قبــل التصــويت، فقــال إن موقــف       

مــن اموعــة مــن مشــروع القــرار يســتند إىل التقــارير املقدمــة  
اللجنــة االقتصــادية واالجتماعيــة لغــريب آســيا ومــؤمتر األمــم       
املتحــدة للتجــارة والتنميــة، الــيت أثبتــت بوضــوح أن االحــتالل  
اإلســرائيلي يشــكل عقبــة رئيســية أمــام التنميــة والقضــاء علــى   
الفقــر بالنســـبة لســـكان األرض الفلســـطينية احملتلـــة واجلـــوالن  

تــدمري اهلياكــل  الســوري احملتــل. وأضــاف أن إســرائيل تتعمــد 

األساســية يف قطاعــات حيويــة مثــل امليــاه والطاقــة والزراعــة       
واالتصــــاالت واإلســــكان، وتعرقــــل االســــتثمارات احملليــــة     
ــد تســببت      ــك القطاعــات. وق ــة إلصــالح تل ــة الالزم واألجنبي
ــة،     ــدالت البطالـ ــبري يف معـ ــاع كـ ــرائيل يف ارتفـ ــات إسـ سياسـ

ــد وثقــت      ال ــارير ســيما يف صــفوف النســاء والشــباب. وق تق
حتصــى مــن إعــداد وكــاالت األمــم املتحــدة االنتــهاكات        ال

اإلسرائيلية الصارخة للقانون اإلنسـاين الـدويل وقـانون حقـوق     
اإلنسان وقـرارات األمـم املتحـدة. وهلـذا ال حيـق إلسـرائيل أن       
ــذلك حتــث     ــة املســتدامة. ول ــرار بشــأن التنمي تقــدم مشــروع ق

ء علـى التصـويت   جمموعة الـدول العربيـة مجيـع الـدول األعضـا     
  ضد مشروع القرار.

  وأُجري تصويت مسجل.  - ٩

  :املؤيدون

ــتني،       ــان، األرجنـ ــا، أذربيجـ ــي، إثيوبيـ ــاد الروسـ االحتـ
أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إسـتونيا، إسـرائيل،   
ألبانيــا، أملانيـــا، أنـــدورا، أنغــوال، أوكرانيـــا، أيرلنـــدا،   

، بــاراغواي، أيســلندا، إيطاليــا، بــابوا غينيــا اجلديــدة    
باالو، الربازيل، بربادوس، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، 
بليز، بنمـا، بـنن، بوتـان، بوركينـا فاسـو، بورونـدي،       
البوسـنة واهلرســك، بولنــدا، بــريو، بــيالروس، تايلنــد،  

 -ترينيــداد وتوبــاغو، تشــيكيا، توغــو، تونغــا، تيمــور  
ليشيت، جامايكا، اجلبل األسـود، جـزر البـهاما، جـزر     

رشال، مجهورية أفريقيـا الوسـطى، مجهوريـة ترتانيـا     ما
ــا،    املتحــدة، اجلمهوريــة الدومينيكيــة، مجهوريــة كوري
ــة   ــابقا، مجهوريـ ــة مقـــدونيا اليوغوســـالفية سـ مجهوريـ
ــدامنرك،     ــا، الـ ــودان، جورجيـ ــوب السـ ــدوفا، جنـ مولـ
ــا، زامبيــا، ســان مــارينو، الســلفادور،    روانــدا، روماني

ســورينام، الســويد، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، ســنغافورة، 
سويســرا، ســرياليون، شــيلي، صــربيا، طاجيكســتان،    

بيســاو،  -غــابون، غرينــادا، غواتيمــاال، غيانــا، غينيــا  
فــانواتو، فرنســا، الفلــبني، فنلنــدا، فيجــي، فييــت نــام، 
قــربص، كـــابو فـــريدي، كرواتيــا، كمبوديـــا، كنـــدا،   
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كوســتاريكا، كولومبيــا، الكونغــو، كرييبــاس، كينيــا، 
ــا، لكســـ  ــتاين،   التفيـ ــا، ليختنشـ ــا، ليتوانيـ مربغ، ليربيـ

ليســـوتو، مالطـــة، مدغشـــقر، املكســـيك، مـــالوي،     
اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية،     
ــاكو، ميامنــار،    ــق، مون ــا، موريشــيوس، موزامبي منغولي

ــات   ــا (والي ــاورو،    -ميكرونيزي ــا، ن املوحــدة)، ناميبي
زيلنـدا، هـاييت،   النرويج، النمسـا، نيبـال، نيجرييـا، نيو   

اهلند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الواليـات املتحـدة   
  األمريكية، اليابان، اليونان.

  :املعارضون

األردن، اإلمـــــارات العربيـــــة املتحـــــدة، إندونيســـــيا،   
باكســـتان، البحـــرين، بــــروين دار الســـالم، بوليفيــــا    

املتعددة القوميات)، تركيا، تونس، اجلزائـر،   - (دولة
ــة ا ــودان،    اجلمهوريـ ــويت، السـ ــورية، جيبـ ــة السـ لعربيـ

ــة     ــال (مجهوريـــ ــا، فرتويـــ ــان، غانـــ ــراق، عمـــ  -العـــ
البوليفاريــة)، قطـــر، كوبـــا، الكويـــت، لبنـــان، ليبيـــا،  
ماليزيـــا، مصـــر، املغـــرب، ملـــديف، اململكـــة العربيـــة 

  السعودية، موريتانيا، نيكاراغوا، اليمن.

  :املمتنعون

ا، إكوادور، بـنغالديش، جنـوب أفريقيـا، سـري النكـ       
  الصني، غينيا، مايل، النيجر.

، *A/C.2/71/L.20/Rev.1واعتمــــد مشــــروع القــــرار     - ١٠
صـوتا   ١٢٣بصيغته املعدلة شفويا، بتصـويت مسـجل بأغلبيـة    

  أعضاء عن التصويت. ٨صوتا، وامتناع  ٣٠مقابل 

إنـه عنـدما اتخـذ أول     ل): قـال (إسـرائي السيد دانـون    - ١١
قرار بشأن مباشرة األعمال احلـرة مـن أجـل التنميـة قبـل أربـع       
ســنوات، كــان اهلــدف منــه هــو لفــت االنتبــاه إىل املواهــب        
وملكــات اإلبــداع املوجــودة بــالفطرة لــدى مجيــع اتمعــات.   
ــراف       ــرار احلــايل االعت ــد الســاحق ملشــروع الق ويعكــس التأيي

ــة   بالصــلة بــني مباشــرة األ  عمــال احلــرة وحتقيــق أهــداف التنمي
بلــدا مــن  ١١٢املســتدامة. وقــد ضــم مقــدمو مشــروع القــرار  

ــن       ــني م ــات املالي ــون مئ ــم ميثل ــة وه ــع اموعــات اإلقليمي مجي
األشخاص من بلدان نامية ومتقدمة على حد السواء تدرك أن 
تــوفري فــرص ملباشــري األعمــال احلــرة يــؤدي إىل إتاحــة فــرص 

  كل مكان.أفضل للجميع يف 

فمباشرو األعمال احلرة أشخاص قـادرون علـى إجيـاد      - ١٢
حلول للمشاكل وهم يفكرون دائما يف حلـول غـري مسـبوقة.    
وهم جيمعون بني احللم والعمل. وال يعرف إال عدد قليل مـن  
البلدان أكثـر عـن مزايـا مباشـرة األعمـال احلـرة مـن إسـرائيل،         

، وظـــروف فهـــي دولـــة صـــغرية ذات مـــوارد طبيعيـــة حمـــدودة
زراعية صعبة وموارد ضئيلة من املياه. إال أنه يف أقـل مـن سـتة    
عقــود، حتــول بلــده مــن صــحراء جــرداء إىل مركــز لالبتكــار،   
وذلك إىل حد كبري بفضل محاسة شعبه ومثابرتـه. وقـد حتقـق    
ــتقرار      ــاس؛ إذا أن االســ ــني النــ ــل متكــ ــار بفضــ ــذا االزدهــ هــ

فــراد اتمــع، االجتمــاعي يتطلــب التفاعــل مــع كــل فــرد مــن أ
سيما النساء والشباب؛ بينما تتطلب االستدامةُ االسـتثمار   وال

  يف مستقبل اجليل القادم. 

ــدعم         - ١٣ ــوجي ي ــام إيكول ــة نظ ــم يئ ــن امله ــه م وأكــد أن
مباشرة األعمال احلـرة، وال سـيما يف البلـدان الناميـة. ولـذلك      
من املؤسف أن تدعو الدول العربية مرة أخـرى إىل التصـويت   
على مشروع القرار. وهـي بـذلك مل تصـوت فقـط ضـد قـرار       
من قرارات األمم املتحدة بل أيضا ضد شعوا. وقد واصـلت  
تلك احلكومات تقدمي السياسة على الشـعوب والكربيـاء علـى    
التقدم. وبدال مـن تعزيـز مسـتقبلها، فضـلت تـأجيج الكراهيـة       

  واالنقسام. 

وىل. وينبغـي أن  وميثّل اعتماد مشروع القرار خطـوة أ   - ١٤
تتـــاح فرصـــة أمـــام كـــل شـــخص لتحويـــل أحالمـــه إىل واقـــع 

  وأفكاره إىل أفعال.

قال إن التصويت  (كولومبيا):السيد موراليس لوبيز   - ١٥
الذي أجري يربهن على التعاون يف العمـل وعلـى األمهيـة الـيت     
حتظــى ــا مباشــرة األعمــال احلــرة واالبتكــار باعتبارمهــا مــن     

  الوسائل األساسية لتحقيق التنمية املستدامة.
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ــدمي      - ١٦ ــني مقـ ــن بـ ــت مـ ــا كانـ ــار إىل أن كولومبيـ وأشـ
نـها لضـرورة   مشروع القرار وإىل أا صوتت لصاحله إدراكا م

ــع      ــداع واالبتكــار يف مجي ــز مباشــرة األعمــال احلــرة واإلب تعزي
البلــدان، وال ســيما البلــدان الناميــة، مــن أجــل التقــدم صــوب   

  حتقيق تنمية مستدامة تشمل اجلميع وتؤدي إىل الرخاء.

وبعــد اعتمــاد مشــروع القــرار، جيــب إيــالء االهتمــام     - ١٧
االقتصـادي   لوضع سياسـات مصـممة خصيصـا لتحفيـز النمـو     

القائم على املشاريع الشـاملة لعـدة قطاعـات والشـراكات بـني      
القطاعني العام واخلاص من أجل دفع عجلة التنمية املسـتدامة.  
ويعتمــد تقــدم مجيــع االقتصــادات بشــكل عــادل علــى متكــني    
شـركات جديـدة تتسـم بالقــدرة علـى اإلبـداع واالبتكـار مــن       

ولوجيـات اجلديـدة   االزدهار وعلى إتاحـة احلصـول علـى التكن   
اليت حتقق الرفاه جلميـع األشـخاص ومتكّنـهم مـن بلـوغ أفضـل       

  مستوى معيشي ممكن.

ويف هذا السياق، ينبغي للمجتمع الدويل إجياد وسائل   - ١٨
مبتكــرة لتعزيــز تطــوير ونقــل ونشــر التكنولوجيــات اجلديــدة،  
ولتهيئـة الظـروف املالئمـة للبلــدان الناميـة يف إطـار نظــام دويل      

يــة الفكريــة يتســم بــالتوازن والكفــاءة والفعاليــة باعتبــاره للملك
وسيلةً رئيسية لتحقيق التنمية املستدامة. وجيب تعزيـز التعـاون   
الدويل وينبغي أن يصبح جزءا أساسيا من الشراكة العاملية من 

  أجل التنمية الكفيلة بإحداث حتويل فعلي بعد جتديدها. 

ــررت      - ١٩ ــا ق ــع أن كولومبي ــه م االنضــمام إىل وأوضــح أن
توافق اآلراء، فقد شـعرت خبيبـة أمـل كـبرية ألن الـنص احلـايل       

اتفــق عليــه أثنــاء املشــاورات غــري  ٣حــذف جــزءا مــن الفقــرة 
الرمسية بشأن الظروف املالئمة لنقل التكنولوجيا، مبـا يف ذلـك   
الشروط امليسـرة والتفضـيلية، والصـياغة الـواردة يف االتفاقـات      

خطــة عمــل أديــس أبابــا الصــادرة عــن املــؤمتر  املربمــة يف إطــار 
ــل التن   ــث لتمويـ ــدويل الثالـ ــتدامة    الـ ــة املسـ ــة التنميـ ــة وخطـ ميـ

  .٢٠٣٠ لعام

وال ينبغي أن يشـكل هـذا اإلسـقاط سـابقة للقـرارات        - ٢٠
املقبلة وال ينبغي أن ينظَر إليه على أنه مؤشر على أي تغـيري يف  

ولوجيـــا شـــروط االتفاقـــات املتوصـــل إليهـــا بشـــأن نقـــل التكن
بشروط مالئمة وميسرة وتفضيلية. وجيب أال يتجاهل اتمـع  
الــدويل حاجــة البلــدان الناميــة إىل احلصــول علــى التكنولوجيــا  

  اجلديدة من أجل حتقيق التقدم صوب التنمية املستدامة.

وستواصل كولومبيا السعي حنو حتقيق التقـدم وتعزيـز     - ٢١
ــرة األعمــال احلــرة والتقــدم حنــو اقتصــ      اد أكثــر ديناميــةً  مباش

وتنوعا ومشوال يواكب نسقُه التقدم التكنولوجي على الصـعيد  
العـاملي. وهـي تأمـل يف احلصـول علـى دعـم قـوي مـن اتمـع          
ــل      ــق نقـ ــن طريـ ــك عـ ــا يف ذلـ ــاعيها، مبـ ــق مسـ ــدويل لتحقيـ الـ

  التكنولوجيا.

قال (املراقب عن دولة فلسطني): السيد أبو شاويش   - ٢٢
ممثـل السـلطة القائمـة بـاالحتالل بـأن      إن العقل ال يقبـل ادعـاء   

الـيت  ‘‘ الصحراء’’إسرائيل قد حولت صحراء إىل دولة. إذ أنّ 
ــل إســرائيل كانــت تفــاخر مبطاراــا وموانئهــا      ــها ممث ــم عن تكلّ
وحكومتها وعملتها وبنظام مصريف وضرييب وخبدمات بريدية 
وصحف ومسارح ودور سينما ومـدارس وجامعـات وفنـادق    

واالسم األصلي لشركة الكهرباء الـيت تـوفر    وسكك حديدية.
اإلضــاءة حاليــا ملــرتل املمثــل اإلســرائيلي كــان شــركة كهربــاء  

صـــدرت القمـــح إىل أوروبـــا ‘‘ الصـــحراء’’فلســطني. وتلـــك  
وأرسلت فريق كرة قـدم ليشـارك يف دورة يف أسـتراليا. وهلـذا     
فإن وصف فلسطني بالصحراء قبل تأسـيس إسـرائيل يتعـارض    

  سجالت التارخيية واحلقائق املوضوعية.متاما مع ال

ــم املتحــدة ملكافحــة التصــحر يف      (هـ) ــة األم ــذ اتفاقي تنفي

البلــدان الــيت تعــاين مــن اجلفــاف الشــديد و/أو مــن   

 A/C.2/71/L.10( )تـابع (التصحر، وخباصة يف أفريقيا 
  )A/C.2/71/L.38و 

ــدة       ــم املتحــ ــة األمــ ــذ اتفاقيــ ــأن تنفيــ ــرارين بشــ ــروعا قــ مشــ
اجلفــاف الشــديد  التصــحر يف البلــدان الــيت تعــاين مــن ملكافحــة

 A/C.2/71/L.10(و/أو مـــــن التصـــــحر، وخباصـــــة يف أفريقيـــــا 
  )*A/C.2/71/L.38 و
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دعا اللجنـة إىل اختـاذ إجـراء بشـأن مشـروع       الرئيس:  - ٢٣
الـــذي قدمـــه نائـــب رئـــيس اللجنـــة،   *A/C.2/71/L.38القـــرار 

إسـبانيا)، بنـاء علـى مشـاورات     ديـاث دي ال غوارديـا (   السيد
. وقــال إنــه A/C.2/71/L.10غــري رمسيــة بشــأن مشــروع القــرار  

تترتب على مشـروع القـرار أي آثـار يف امليزانيـة الربناجميـة.       ال
ونظرا إىل أن الوثيقة مل تعمـم إال هـذا الصـباح، فهـو يعتـرب أن      

ترغــب يف التنــازل عــن تطبيــق احلكــم ذي الصــلة مــن    اللجنــة
من النظام الداخلي لكي تنظـر يف مشـروع القـرار     ١٢٠املادة 

  يف اجللسة احلالية.

  تقرر ذلك.  - ٢٤

عرضت مشـروع   (أيسلندا):السيدة سيغورأوردوتري   - ٢٥
فها امليســـرة وشـــكرت الوفـــود بوصـــ *A/C.2/71/L.38القـــرار 

ــم املتحــدة ملكافحــة التصــحر        املشــاركة وأمــانتي اتفاقيــة األم
  واللجنة الثانية على جهودمها.

قالت إنه بسبب خطـأ   (أمينة اللجنة):السيدة هريييت   - ٢٦
ــرار    ــروع القــ ــن مشــ ــرية مــ ــرة األخــ ، A/C.2/71/L.38يف الفقــ

أصـــدرت نســـخة مصـــوبة منـــه. وكانـــت الكلمـــات الـــثالث  
) *A/C.2/71/L.38من مشروع القـرار (  ١٣األخرية من الفقرة 

  ‘‘.unless otherwise agreed’’باللغة االنكليزية 

  .*A/C.2/71/L.38واعتمد مشروع القرار   - ٢٧

  .A/C.2/71/L.10وسحب مشروع القرار   - ٢٨

ــال     (ي) ــتدامة للجبـــــــــ ــة املســـــــــ ــابع(التنميـــــــــ  )تـــــــــ
)A/C.2/71/L.18/Rev.1(  

 مشـــــــروع قـــــــرار بشـــــــأن التنميـــــــة املســـــــتدامة للجبـــــــال
)A/C.2/71/L.18/Rev.1(  

: دعا اللجنـة إىل اختـاذ إجـراء بشـأن مشـروع      الرئيس  - ٢٩
، الذي اشترك يف تقدميه كـل مـن   A/C.2/71/L.18/Rev.1القرار 

السيدة فاشيو كانوتو (إيطاليا) والسيد سـيوواين (بـريو) باسـم    
مقــدمي مشــروع القــرار. وقــال إنــه ال تترتــب علــى مشــروع   
القــرار أي آثــار يف امليزانيــة الربناجميــة. ونظــرا إىل أن الوثيقــة      

ــو يعتــرب أن ال     مل ــم إال هــذا الصــباح، فه عملجنــة ترغــب يف  ت
ــادة      ــن امل ــق احلكــم ذي الصــلة م ــازل عــن تطبي ــن  ١٢٠التن م

النظــام الــداخلي للجمعيــة العامــة لكــي تتخــذ إجــراًء بشــأن        
  مشروع القرار.

  تقرر ذلك.  - ٣٠

(بريو)، مقرر اللجنة وميسر مشارك: السيد سيوواين   - ٣١
مشــروع القــرار مهــم لتنميــة املنــاطق اجلبليــة، وخباصــة قــال إن 
اجلبال الذين كـثريا مـا يكونـون مـن بـني أكثـر الفئـات        سكّان 

أال يتخلـف  ’’ضعفا. وأوضح أن مشروع القرار يتضمن مبـدأ  
. وأعـرب عـن   ٢٠٣٠الوارد يف خطة عـام  ‘‘ أحد عن الركب

تقــديره للــدعم البنــاء املقــدم مــن مجيــع الوفــود، ومــن إدارة        
الشـــؤون االقتصـــادية واالجتماعيـــة، وأمانـــة منظمـــة األغذيـــة 

الزراعــة لألمــم املتحــدة، وأمانــة الشــراكة مــن أجــل اجلبــال.   و
ــر مــن     ــار إىل مشــاركة أكث ــدا يف تقــدمي مشــروع    ٥٠وأش بل

ــرار وإىل أن إســـرائيل   ،والبوســـنة واهلرســـك  ،يســـلنداأو ،القـ
والفلــبني قــد انضــمت إىل قائمــة مقــدمي  ،وســورينام ،وبولنــدا

  مشروع القرار.

ميســرة مشــاركة: (إيطاليــا)، الســيدة فاشــيو كــانوتو   - ٣٢
اركت يف املفاوضـات علـى روح   شكرت مجيع الوفود اليت شـ 

التعــاون الــيت حتلــت ــا ومجيــع املشــاركني يف تقــدمي مشــروع   
ــة      ــنظم اإليكولوجي ــراف بالطــابع اخلــاص لل ــى االعت ــرار عل الق
اجلبليــة، الــيت تــوفر كتلــها اجلليديــة وغاباــا وتربتــها وتنوعهــا  

ــافع ال تق  ــذين  البيولــوجي مــوارد ومن تصــر علــى األشــخاص ال
يعيشون يف املناطق اجلبلية بل تشمل فئـات كـبرية مـن سـكان     
العـامل. وأكــدت أن الـنظم اإليكولوجيــة اجلبليـة شــديدة التــأثُّر    
باآلثار السلبية لتغري املناخ ولذلك فهي تبعث إنـذارات مبكـرة   
تبين أنه جيب اختاذ إجراءات عاجلة ملنع تعرض مـوارد العـيش   

  شعوب ألضرار يتعذر إصالحها.ورفاه ال

  .A/C.2/71/L.18/Rev.1واعتمد مشروع القرار   - ٣٣

  .١٠:٥٥رفعت اجللسة الساعة   
 


