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 لقيــــــهت  

 سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني
 المندوب الدائم لدولة قطر لدى األمم المتحدة

 في 
 

 اللجنة السادسة
 

 المتحدة( للجمعية العامة لألمم 75الدورة )
 

 مشروع القرار المقدم من دولة قطر ودول أخرى 
 

   منح التحالف العالمي لألراضي الجافة مركز المراقب لدى الجمعية العامة""

 (A/C.6/75/L.8الوثيقة )

 
 نيـويـورك -مقر األمم المتحدة 

 2020 نوفمبر   10
 رجى المراجعة عند اإللقاءي  



 السيد الرئيس،

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

 السيد الرئيس،
"منح التحالف العالمي لألراضي الجافة ُيشرفني أن أقدم مشروع القرار المعنون 

تحت البند  A/C.6/75/L.8الوارد في الوثيقة  مركز المراقب لدى الجمعية العامة"
، L.8في الوثيقة  ثماٍن وعشرين دولة الوارد ذكرهم، باسم ( من جدول األعمال183)

 تركياو سنغافورة، و ، ، وكوستاريكاجمهورية كورياو ُعمان، باإلضافة إلى ماليزيا، وسلطنة 
 .L.8المتبنية لمشروع القرار بعد صدور الوثيقة  الدولوأذربيجان، 

ودعمها لمسألة ، القرار مشروع تبنت التي لدولجميع ال الشكرب أتقدم أن وأود 
 .بالغة األهمية

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

تهديدًا وتغير المناخ  انخفاض اإلنتاج الغذائي حيث ُيشكل ،هّدد أمنهم الغذائيتُ و تعقيدا 
 للبلدان ذات األراضي الجافة. خطيراً 

وفي هذا الصدد فإن أهداف التحالف العالمي لألراضي الجافة تصب في تحقيق 
مكافحة ل ، الذي يسعى2030لتنمية المستدامة خطة اأهداف الهدف الخامس عشر من 

 ذات الصلة.كما تستجيب أهداف التحالف لقرارات الجمعية العامة . التصحر
طته وفقا لمقاصد األمم يضطلع بأنشللتحالف، فإنه  لنظام األساسيواستنادًا ل
 أهداف التنمية المستدامة. ها، وُيعزز لسياسات ، ويمتثلالمتحدة ومبادئها

سُيمكِّنُّه على مركز المراقب في الجمعية العامة التحالف  وعليه، فإن حصول
 . األنشطة ذات الصلة متابعة عمل الجمعية العامة والمشاركة فيمن 

القييييييرار يتماشييييييى مييييييع أهييييييداف األمييييييم وكييييييون مشييييييروع  وفييييييي ضييييييو  مييييييا تقييييييدم،
المتحييييييدة، تييييييدعو الييييييدول المقدميييييية للمشييييييروع جميييييييع الييييييدول األعضييييييا  لييييييدعم مشييييييروع 
القييييييييرار، ونتطلييييييييع إلييييييييى اعتميييييييياد اللجنيييييييية السادسيييييييية المييييييييوقرة لهييييييييذا المشييييييييروع  توافييييييييق 

 اآلرا .
 وشكرًا،

 


