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 سعادة الرئيس،

أود بداية ، أن أتقدم لكم ولسائر أعضاء المكتب بالتهنئة  

الخالصة على انتخابكم، مؤكدين لكم استعدادنا التام للعمل معكم  

 ومع سائر وفود الدول األعضاء لتحقيق األهداف المنشودة.

وأود أن اشكر كذلك اللجنة اإلستشارية للشوؤن اإلدارة 

والميزانية على تقريرها حول هذه المسألة من خالل رئيس 

 هيئة الخبراء عبدهللا بشار بونج. 

 

وفد بالدي أن يضم صوته للبيان الذي أدلت به ممثلة   كما يود 

والصين، والذي يعبر عن   77ويانا نيابة عن مجموعة الج

 مشاغلنا حيال البنود المعروضة على هذه اللجنة الموقرة.

 سعادة الرئيس،

لقد أطلع وفد بالدي باهتمام بالغ على التقرير الذي قدمة معالي  

عنون " التحول نموذج اإلدارة في األمين العام لألمم المتحدة الم

األمم المتحدة : إستعراض التقدم المحرز في تنفيذ اإلصالح 

والتقرير رقم   A/201/75اإلداري" والوارد بالوثيقة  



A/75/202  حول إستعراض تنفيذ السالم واإلصالح األمني  ،

ير وال يسعنا هنا سوى أن نرفع أسمى عبارات اإلشادة والتقد 

ه الواقعي والمفصل حول خطة العام على تقريرلمعالي األمين 

اإلصالح المقدمة والتي ستلقى من وفد بالدي كل الدعم  

 والتأييد.

 سعادة الرئيس،

نتفق تماما مع ما ذهب إليه معالي األمين العام لألمم المتحدة 

تحدة على األمم الم 19تها جائحة كوفيد حول اآلثار التي خلف

، ونؤيد رؤيته حول أن الطريق والدول األعضاء على حد سواء

نحو التعافي وإصالح المنظمة ال يتأتى إال من خالل العمل 

 المشترك والتعاون الدولي البناء بين سائر الدول.

ويؤكد وفد بالدي على أهمية أن يتضمن موضوع اإلصالح 

اإلداري والمالي في األمم المتحدة ضمان التمثيل الجغرافي  

المستويات بما يعكس العضوية الشاملة العادل على جميع 

منطقة الخليج والجزيرة العربية بما يتيح   للدول بما في ذلك

توظيف كوادر مؤهلة على دراية بالمنطقة وقضاياها على أن 

 يشمل ذلك المكاتب اإلقليمية في المنطقة العربية. 

 سعادة الرئيس،



مم ستظل حكومة بالدي، سلطنة عمان ، من الدول المؤيدة لأل

المتحدة ورسالتها التي تقدم على تعزيز األمن والسالم  

األوضاع  ود أن نلفت عنايتكم إليهواإلستقرار، لكن ما ن

اإلقتصادية التي تمر بها العديد من الدول وهو ما يتطلب إعادة 

ً للتطورات  النظر في جدول األنصبة لتعديل مساهماتها وفقا

 كس أوضاعها المالية.الواقعية وبناءاً على معلومات موثقة تع

قيود وضوابط مجلس األمن الدولي بأهمية وضع كما نطالب 

على عمليات حفظ السالم والتي بات بعضها يشكل أعباءاً مالية  

المفتوحة وغير المحددة حيث على الدول ضمن الواليات 

بليون دوالر،   6تجاوزت موازنة عمليات حفظ السالم ال 

 في تفاقم األزمة المالية التي  وربما قد يكون ذلك سببا مباشراً 

 تعاني منها األمم المتحدة.

ومن هنا تؤيد بالدي المقترحات والرؤى المقدمة أمام هذه 

اللجنة لترشيد النفقات وتقليص المهام بما يجعل هذه المنظمة 

أكثر مرونة وقدرة على تلبية اإلحتياجات الواقعية وبما يؤدي  

 رتها فقط . قضايا واألزمات وليس إداإلى حل ال

 ً نشكركم على حسن استماعكم   -سعادة الرئيس -ختاما

طريقها ضمن التوصيات المرفوعة  لمالحظاتنا ونأمل أن تجد 

 من هذه اللجنة الموقرة.



اً وشكر  

 


