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المندوب الدائم لدولة قطر لدى األمم المتحدة
في
اللجنة السادسة
الدورة ( )75للجمعية العامة لألمم المتحدة
مشروع القرار المقدم من دولة قطر ودول أخرى
"منح التحالف العالمي لأل راضي الجافة مركز المراقب لدى الجمعية العامة"

(الوثيقة )A/C.6/75/L.8
مقر األمم المتحدة  -نيـويـورك
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يرجى المراجعة عند اإللقاء
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السيد الرئيس،

نود ان ُنثني على إدارتكم المتميزة ألعمال اللجنة ،ونعرب عن تقديرنا لتعاون
الوفود الموقرة.
السيد الرئيس،

ُيشرفني أن أقدم مشروع القرار المعنون "منح التحالف العالمي لألراضي الجافة
مركز المراقب لدى الجمعية العامة" الوارد في الوثيقة  A/C.6/75/L.8تحت البند

( )183من جدول األعمال ،باسم ٍ
ثمان وعشرين دولة الوارد ذكرهم في الوثيقة ،L.8

باإلضافة إلى ماليزيا ،وسلطنة ُعمان ،وجمهورية كوريا ،وكوستاريكا ،وسنغافورة ،وتركيا

وأذربيجان ،الدول المتبنية لمشروع القرار بعد صدور الوثيقة .L.8

وأود أن أتقدم بالشكر لجميع الدول التي تبنت مشروع القرار ،ودعمها لمسألة
بالغة األهمية.
السيد الرئيس،

يواجه أكثر من  2,8مليار شخص في البلدان ذات األراضي الجافة تحديات تزداد

هدد أمنهم الغذائي ،حيث ُيشكل انخفاض اإلنتاج الغذائي وتغير المناخ تهديداً
تعقيدا وتُ ّ
خطي اًر للبلدان ذات األراضي الجافة.
وفي هذا الصدد فإن أهداف التحالف العالمي لألراضي الجافة تصب في تحقيق

الهدف الخامس عشر من أهداف خطة التنمية المستدامة  ،2030الذي يسعى لمكافحة

التصحر .كما تستجيب أهداف التحالف لق اررات الجمعية العامة ذات الصلة.

واستناداً للنظام األساسي للتحالف ،فإنه يضطلع بأنشطته وفقا لمقاصد األمم

ويعزز أهداف التنمية المستدامة.
المتحدة ومبادئها ،ويمتثل لسياساتهاُ ،
وعليه ،فإن حصول التحالف على مركز المراقب في الجمعية العامة سي ِّّ
مكُّنه
ُ
من متابعة عمل الجمعية العامة والمشاركة في األنشطة ذات الصلة.
وف ي ييي ض ي ييو م ي ييا تق ي ييدم ،وك ي ييون مش ي ييروع القي ي يرار يتماش ي ييى م ي ييع أه ي ييداف األم ي ييم

المتح ي ييدة ،ت ي ييدعو ال ي ييدول المقدم ي يية للمش ي ييروع جمي ي ييع ال ي ييدول األعض ي ييا ل ي ييدعم مش ي ييروع
القي ي ي يرار ،ونتطل ي ي ييع إل ي ي ييى اعتم ي ي يياد اللجن ي ي يية السادس ي ي يية الم ي ي ييوقرة له ي ي ييذا المش ي ي ييروع تواف ي ي ييق
اآل ار .
وشك اًر،

