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 السید الرئ�س،
 

اســــــمحوا لــــــي بدا�ــــــًة أن أهنــــــئكم علـــــــى انتخــــــا�كم وأعضــــــاء المكتــــــب لرئاســـــــة 
اللجنــــــة الخامســــــة، ونتمنــــــى لكــــــم النجــــــاح فــــــي أداء مهــــــامكم، وال �فــــــوتني أن أتقــــــدم 
ــــــى جهــــــدهم  ــــــدورة الســــــا�قة عل ــــــب لل ــــــة وأعضــــــاء المكت ــــــرئ�س اللجن ــــــل الشــــــكر ل �جز�

ــــــو المقـــــدر.  ا لـــــي والصـــــین، وأســـــمحو  ٧٧�نضـــــم وفـــــد بـــــالدي إلـــــى ب�ـــــان مجموعـــــة الـ
 �اإلدالء �النقاط التال�ة �صفتي الوطن�ة.

 

 السید الرئ�س،
 

فــــــــي البدا�ــــــــة أتقــــــــدم �جز�ــــــــل الشــــــــكر لســــــــعادة الســــــــید/ أنطونیــــــــو غــــــــوتیرش، 
ــــــــة المقترحــــــــة للعــــــــام  ــــــــة البرنامج� األمــــــــین العــــــــام لألمــــــــم المتحــــــــدة لتقد�مــــــــه المیزان�

رئــــــــ�س اللجنــــــــة االستشــــــــار�ة لشــــــــؤون  -لســــــــید/ عبــــــــد هللا �شــــــــار بونــــــــغلو ، ٢٠٢١
علـــــى جهـــــود األمـــــین العـــــام  ، وُنثنـــــياإلدارة والمیزان�ـــــة لعـــــرض التقـــــار�ر ذات الصـــــلة

فــــــي ظــــــل ظــــــروف صــــــع�ة و�الغــــــة التعقیــــــد للمنظمــــــة لتقــــــد�م المیزان�ــــــة البرنامج�ــــــة 
ـــــــروس �ورونـــــــا  ـــــــه مـــــــننت�جـــــــة لتفشـــــــي فی ـــــــار �مـــــــا �حمل اقتصـــــــاد�ة واجتماع�ـــــــة  آث

ي حشـــــد جم�ـــــع لألمـــــم المتحـــــدة فـــــ حیـــــوي �الـــــدور ال وُنشـــــید الجم�ـــــع.وصـــــح�ة علـــــى 
قــــدرة ومرونــــة المنظمــــة العاجلــــة والتخطــــ�ط للتعــــافي، و  حت�اجــــاتالاتلب�ــــة و القــــدرات 

دعــــم ومناصـــــرة أشـــــد  فـــــي لتك�ــــف مـــــع الظــــروف المتغیـــــرة لمواصــــلة دورهـــــا الحیــــوي ل
 .من الفیروس األكثر تضرراً و  الفئات ضعفاً 

 

 السید الرئ�س،
لتطــــو�ر األمــــم تــــدعم دولــــة قطــــر جهــــود األمــــین العــــام اإلصــــالح�ة الطموحــــة 

أســــالیب العمــــل فــــي  ولكــــي تكــــون كثــــر فعال�ــــة فــــي أدائهــــا لوالیتهــــا، المتحــــدة لتكــــون أ
مز�ــــــــد مــــــــن المرونــــــــة ، وضــــــــمان الالمنظمــــــــة مواِك�ــــــــة للقــــــــرن الحــــــــادي والعشــــــــر�ن
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نحــــو تحقیــــق أهــــداف األمــــم أنشــــطتها الق�ــــام ��مــــا �مكنهــــا مــــن  ،الشــــفاف�ة والكفــــاءةو 
 الثالثـــــــة ســـــــنواتقـــــــدم المحـــــــرز فـــــــي اللتل المتحـــــــدة. ونـــــــود أن نعـــــــرب عـــــــن تقـــــــدیرنا

مســــــــارات اإلصــــــــالح الثالثــــــــة وهــــــــي: الســــــــالم واألمــــــــن، والتنم�ــــــــة، الماضــــــــ�ة فــــــــي 
 .واإلدارة

 

تؤ�ــــــــد دولــــــــة قطــــــــر مقترحــــــــات األمــــــــین العــــــــام للمیزان�ــــــــة البرنامج�ــــــــة للعــــــــام 
ــــــز انجــــــاز  ،٢٠٢١ ــــــز التعــــــاون وتحفی ــــــة لتعز� ــــــادرات الهادف ــــــد مــــــن الم� ــــــذ العدی لتنفی

ـــــــدة لألمـــــــم  ـــــــات األخـــــــرى، والســـــــ�ما وضـــــــع اســـــــترات�ج�ة تواصـــــــل عـــــــالمي جدی الوال�
، وتعز�ــــــــــز الشــــــــــ�كة المر�ز�ــــــــــة لتكنولوج�ــــــــــا وتحســــــــــین إدارة المخــــــــــاطرالمتحــــــــــدة، 

 .الواقع الجدید الذي فرضه تفشي فیروس �ورونا ظل المعلومات، خاصة في
، ، الشـــــؤون القانون�ـــــة٦ة للبرنـــــامج تـــــدعم دولـــــة قطـــــر الخطـــــة البرنامج�ـــــ�مـــــا  

مـــــــن المیزان�ـــــــة  تـــــــوفیر المـــــــوارد المال�ـــــــة الالزمـــــــةمقترحــــــات األمـــــــین العـــــــام �شـــــــأن و 
لآلل�ــــــــة الدول�ــــــــة المحایــــــــدة المســــــــتقلة للمســــــــاعدة فــــــــي  ،٢٠٢١البرنامج�ــــــــة للعــــــــام 

التحقیـــــق والمالحقـــــة القضـــــائ�ة لألشـــــخاص المســـــؤولین عـــــن الجـــــرائم األشـــــد خطـــــورة 
ــــــذ  ــــــة الســــــور�ة من ــــــة فــــــي الجمهور�ــــــة العر�� ــــــدولي المرتك� ــــــانون ال وفــــــق تصــــــن�ف الق

، ممـــــا یتـــــ�ح لآلل�ـــــة احـــــراز التقـــــدم فـــــي تنفیـــــذ والیتهـــــا علـــــى أســـــاس ٢٠١١مـــــارس 
ــــوي، ــــؤ  مــــالي ق ــــ�ح حســــن التخطــــ�ط والتنب ــــة یت ــــة العاد� ــــل مــــن المیزان� �مــــا أن التمو�

  �التمو�ل، �اإلضافة إلى تعز�ز الشفاف�ة في عملها وز�ادة مصداقیتها.
 
 

 
 السید الرئ�س،

ـــــة قطـــــر تعاونهـــــا الوثیـــــق وشـــــراكتها القو�ـــــة مـــــع األمـــــم المتحـــــدة،  تواصـــــل دول
لـــــدعم وتنفیـــــذ جم�ـــــع الوال�ـــــات علـــــى الوجـــــه األمثـــــل، و�صـــــورة متســـــقة فـــــي م�ـــــادین 
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والوســـــــــاطة فـــــــــي حـــــــــل  ،والمســـــــــاعدات اإلنســـــــــان�ة ،والتنم�ـــــــــة المســـــــــتدامة ،الســـــــــالم
ســــــاقًا مــــــع النزاعــــــات وامتــــــداداتها، ومحار�ــــــة خطــــــر اإلرهــــــاب والتطــــــرف العن�ــــــف، ات

رؤ�ـــــة دولـــــة قطـــــر فـــــي تحقیـــــق التنم�ـــــة والرقـــــي االجتمـــــاعي علـــــى الصـــــعید المحلـــــي 
 شــــیر إلــــىنفــــي هــــذا الســــ�اق، و  واإلقل�مــــي والعــــالمي و�نــــاء مســــتقبل �ســــوده الســــالم.

المقـــــــدم مـــــــن دولـــــــة قطـــــــر للمـــــــوارد األساســـــــ�ة لألمـــــــم  المتعـــــــدد الســـــــنوات أن الـــــــدعم
ـــــــون دوالر،  ٥٠٠المتحـــــــدة �إجمـــــــالي  ـــــــز قـــــــدرة ســـــــاعد فـــــــي قـــــــدملی منظمـــــــات  تعز�

أفرقـــــــة األمـــــــم المتحـــــــدة  ة والمســـــــاهمة فـــــــي التعـــــــاون مـــــــعاألمـــــــم المتحـــــــد وو�ـــــــاالت
تقـــــد�م تفشـــــي فیـــــروس �ورونـــــا و مـــــن للتصـــــدي  تـــــوفیر اســـــتجا�ات متكاملـــــةلالقطر�ـــــة 

 .شعوب العالملمساعدة ال
 

 السید الرئ�س،
ـــــــدولي للتصـــــــدي لآلثـــــــار االقتصـــــــاد�ة واالجتماع�ـــــــة  وفـــــــي إطـــــــار التعـــــــاون ال

عــــــن الق�ــــــام دولــــــة قطــــــر لــــــم تتــــــوانى والصــــــح�ة المــــــدمرة لتفشــــــي فیــــــروس �ورونــــــا، 
ــــة  ــــث ومنــــذ بدا� ــــداع�ات هــــذا الو�ــــاء، حی بــــدورها وواجبهــــا اإلنســــاني للتخف�ــــف مــــن ت

مت دولـــــة قطـــــر مســـــاعدات طب�ـــــة عاجلـــــة إلـــــى حـــــوالي  حـــــول دولـــــة  ٧٨األزمـــــة قـــــدَّ
ــــد بلــــغ إجمــــالي المســــاعدات الحكوم�ــــة  ــــي التصــــدي للو�ــــاء، ولق العــــالم لمســــاعدتها ف

 مبلــــــــغ ملیــــــــون دوالر أمر�كـــــــي، خصـــــــص منهـــــــا ٨٨مـــــــا �فـــــــوق  وغیـــــــر الحكوم�ـــــــة
 ٢٠�إجمـــــــالي مســـــــاهمة و ن دوالر لمنظمـــــــة الصـــــــحة العالم�ـــــــة، یـــــــو مل ١٠ �إجمـــــــالي

إ�ماننــــا �أهم�ــــة انطالقــــًا مــــن ، تحــــالف العــــالمي للقاحــــات والتحصــــینملیــــون دوالر لل
�اإلضــــافة إلــــى ذلــــك، دعمــــت لــــدعم االســــتجا�ة العالم�ــــة للو�ــــاء.  المســــاهمة الفاعلــــة

ملیـــــون دوالر حیـــــث س�خصـــــص جـــــزء مـــــن  ١٥٠دولـــــة قطـــــر قطـــــاع غـــــزة �إجمـــــالي 
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هـــــــذا الـــــــدعم لمســـــــاعدة القطـــــــاع لمواجهـــــــة اآلثـــــــار المترت�ـــــــة علـــــــى تفشـــــــي فیـــــــروس 
 كورونا.

 

تعاوننــــا الكامــــل نؤ�ــــد لكــــم ول�ق�ــــة الــــدول األعضــــاء، ، ختامــــًا الســــید الــــرئ�س
ــــدورة التــــي و  ــــروح التوافــــق مــــن أجــــل إنجــــاح أعمالنــــا خــــالل هــــذه ال ــــزام الكامــــل ب االلت

 ومعقدة. استثنائ�ةتعقد في ظل ظروف 
 

 ولكم الشكر،
 


