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Mr. Chairman, 

As this is my delegation first time taking the floor we wish to 

congratulate you, Mr. Chairman, as well as the other members of the 

Bureau on your election. The Kingdom of Saudi Arabia expresses its deep 

appreciation to His Excellency, Mr. Miguel Berger, the outgoing Chairman, 

Ambassador and Deputy Permanent Representative of Germany, as well as 

to the other distinguished members of the previous Bureau, for their 

outstanding work during the 67th session. We would also like to thank the 

Secretariat for the invaluable support they gave to the Saudi Mission in its 

role as Vice Chairman. Specifically, we’d like to thank Ms. Sharon Van 

Buerle and her team for their dedicated efforts. Congratulations to Mr. Ken 

Siah, the new Vice Chair for Asia-Pacific on his incoming role with the 

bureau, we look forward to working with him closely in the upcoming year, 

as well as all the new bureau members during the 68th session.  

 

Furthermore, The Kingdom of Saudi Arabia also would like to align itself 

with the previous statement given by Fiji on behalf of the Group of 77 and 

China.  

 

Mr. Chairman, 

The financial health of the organization is of the utmost importance to 

the Kingdom, we take note and highlight some upcoming topics which we 

feel are of particular importance in this year’s session.  

- First, the strategic direction of the organization is a high priority for the 

Kingdom and a discussion we fully intend on engaging in with our 

colleagues in the Fifth Committee, working with the recommendations 

submitted by the General-Assembly.  
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- Second, the Kingdom would like to emphasize its dedication to ensuring 

that the Secretary General has the necessary funds to carry out his given 

mandate and that programs are not negatively impacted in their own 

mandated work due to across-the-board budget cuts. Specifically, the 

Kingdom notes the importance of the financial the well-being of UNRWA 

as well as the funds allocated to under the auspice of the development 

pillar.   

- Third, we note with appreciation the initiation of IPSAS and the 

importance of ensuring that it will be followed up closely, as well as 

other UN Reform initiatives such as ERP and Umoja, to ensure their 

effectiveness.  

 

Lastly, Mr. Chairman,  

The Kingdom of Saudi Arabia would like to thank all Member States for 

ensuring that we acted in a timely manner on the application of Article 19 

of the Charter, which allowed delegations to exercise their full membership 

in situations where events occurred outside of their countries’ control.  

 

 Thank you Mr. Chairman. 
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  كلمة
  المملكة العربية السعودية

  
  
  

  تنظيم برنامج العمل
  للجنة الخامسة

  
  ) للجمعية العامة ل�مم المتحدة68الدورة (

  
  
  

  يلقيھا 
  السفير / عبد ) بن يحيى الُمَعل#ِميصاحب المعالي 

  للملكة العربية السعودية المندوب الدائم
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  السيد الرئيس،

  

حيث أن ھذه ھي المرة ا%ولى التي يأخذ فيھا وفد ب�دي الكلمة، نود أن نھنئكم 

ب المملكة العربية رِ عْ على إنتخابكم. كما تُ  - كذلك وأعضاء المكتب -سيادة الرئيس 

بيرغر، الرئيس المنتھية السيد/ ميغيل  لسعادةالسعودية عن تقديرھا العميق 

وDيته، وسعادة السفير ونائب الممثل الدائم %لمانيا، وكذلك ا%عضاء البارزين 

شكر موصول ). وال67اHخرين في المكتب السابق لعملھم المتميز خ�ل الدورة (

أيضاً لNمانة على دعمھا القيم الذي قدموه للوفد السعودي Hداء دوره كنائب 

للرئيس. وعلى وجه التحديد، نخص بالشكر السيدة/ شارون فان بيرل وفريقھا 

ونھنئ السيد/ كين سياه، نائب الرئيس الجديد Hسيا ، على جھودھم المخلصة

ع المكتب، ونحن نتطلع إلى العمل معه سيؤديه م يوالمحيط الھادئ، على دوره الذ

جميع أعضاء المكتب الجديد خ�ل الدورة مع عن كثب في السنة القادمة وكذلك 

)68 .(  

  

تؤيد المملكة العربية السعودية ما جاء في البيان السابق الذي ألقته فيجي نيابة 

  والصين.  77عن مجموعة الـ

  

  السيد الرئيس،

  

تشكل ص�بة الموقف المالي للمنظمة أھمية كبري للمملكة. لذا نود أن نشير 

ونسلط الضوء على بعض الموضوعات التي نرى أنھا يجب أن تحظى بأھتمام 

  خاص خ�ل دورة ھذا العام. 
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ل اgتجاه اgستراتيجي للمنظمة أولوية قصوى بالنسبة للمملكة. لذا كِّ شَ أوDً: يُ  -

فاعل مع زم�ئنا في اللجنة الخامسة من خ�ل العمل نعتزم اgنخراط بشكل 

  بالتوصيات المقدمة من الجمعية العامة. 

  

ثانياً: تؤكد المملكة العربية السعودية تفانيھا في ضمان أن يتوفر لمعالي ا%مين  -

العام ا%موال ال�زمة لكي يتمكن من تنفيذ وDيته الموكلة إليه، وأن البرامج لن 

ً بسب ة على جميع البرامج دون تمييز. قَ بَّ طَ ب تخفيضات الميزانية المُ تتأثر سلبا

قوة الموقف المالي لNونروا تحقيق على وجه التحديد، تشير المملكة إلى أھمية 

  فض�ً عن التموي�ت المخصصة لھا وفقاً لركيزة التنمية.  

) IPSAS(ثالثاً: يشير وفد ب�دي إلى مبادرة إط�ق المعايير المحاسبية الدولية  -

وأھمية ضمان تنفيذھا، فض�ً عن متابعة تنفيذ مبادرات إص�ح ا%مم المتحدة 

) وأوموجا (الوحدة) لضمان EPRا%خرى مثل تخطيط الموارد المؤسسية (

  فعاليتھا. 

  

  السيد الرئيس،  ...وأخيراً 

  

يتم  تود المملكة العربية السعودية أن تشكر جميع الدول ا%عضاء لضمانھا أن

في الوقت المناسب مما َمّكَن الوفود من ممارسة  ) من الميثاق19طبيق المادة (ت

عضويتھم الكاملة حتى في الحاDت التي وقعت فيھا أحداث خارجة عن سيطرة 

  ب�دھم. 

  

  ،،،الرئيسالسيد شكراً لكم                         


