
Permanent Mission of the State of Qatar to the United Nations 
809 UN Plaza, 4th Fl., New York, NY 10017 - Tel: 212-486-9335 - Fax: 212-758-4952 

 
 بيان

 دولــــــة قطـــــــروفد 
 

 لقيــــــهي  
 السيد علي المنصوري 
 عضو وفد دولة قطر

 الى 
 

 ( للجمعية العامة لألمم المتحدة75لدورة )ا
 امــــأم

 اللجنة السادسة 
 
 حـــــــول

  سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي
  

 نيـويـورك -مقر األمم المتحدة 

 2021 اكتوبر 8

 رجى المراجعة عند اإللقاءي  



1 

 

 الرئيس، ةالسيد

تقديره البالغ لقيادتكم إلعمال اللجنة الســــــــــــاد ــــــــــــة   يود وفد بالدي ان يعرب عن
بعنوان "تعزيز وتنســــــــيا أمشــــــــ ة ا مم  القيم والشــــــــام  هعلى تقرير  ألمين العامل ويشــــــــ ر

 ــــيادة القامون التي تعزيز بشــــ ن " ويســــرما ت ييد مقترح المتحدة في مجال  ــــيادة القامون" 
ك  اس لجدول  والدولي ي ون محورها الناس على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الوطني

كموضــــــــــوو فرعي للدورة الســــــــــاد ــــــــــة ( (Our Common Agendaالمشــــــــــتر  أعمالنا 
 .والسبعين للجمعية العامة

 الرئيس، ةالسيد
 ةالركيزة ا  ـــــــا ـــــــيأكدت الت ورات الدولية أن مبدأ  ـــــــيادة القامون كان و  يزال 

   وهوا هداف التي أمشــــــــــــــمم من أحلها ا مم المتحدةتحقيا لنجاح الجهود الدولية في 
المعيار الرئيســــــــــي لاللتزام بميلات ا مم المتحدة  اللي يلشــــــــــدد على المســــــــــاواة وا حترام 

 ية.المتبادل والتعاون بين الدول  وإقامة مظام قائم على القواعد في إدارة العالقات الدول
 تؤكد يالتاعتمد المجتمع الدولي العديد من المواثيا الدولية واإلعالمات  وعلي   
 أناللي شــــــدد على  2005إعالن القمة العالمية لعام ومنها   أهمية  ــــــيادة القامون على 

عنصـــــرا أ ـــــا ـــــيا من عنازـــــر منع مشـــــوب النزاعات وح   الســـــالم وح   ـــــيادة القامون 
 .حقوت اإلمسان بالحمايةوك الة النزاعات وبناء السالم 

"إعالن االحتفال بالذكرى الســـــــــنوةة ال امســــــــــة  د المجتمع الدولي فيكما أك  
 عادة المندوب الدائم لدولة ق ر   ت خر دولة ق ر بتولياللي  والسبعين لألمم المتحدة"

عالن أكد اإلإلى حامب  ــعادة المندوب الدائم للســويد ةيادة المشــاورات الدولية  عتماده  
محور حهودما من أح  تحقيا  ــــــيادة القامون على يجب أن تكون  لشــــــعوبب ن ا التزام 

على النحو الوارد في ذلك المســــــــتويين الوطني والدولي والوفاء بجدول أعمالنا المشــــــــتر  
 . اإلعالن

 السيدة الرئيس،
لتكريس   فقد وازـــلم التزامها وحهودها بمبدأ  ـــيادة القامون  دولة ق ر يمامًا منا
تولي ةيادة الدولة أهمية خازــــة لتعزيز المؤ ــــســــات فعلى المســــتوو الوطني   هلا المبدأ.

تحرص و   الوطنية المعنية بســــــــــــــيادة القامون  با  ــــــــــــــتناد إلى المعايير وا عراف الدولية
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زيادة الوعي المجتمعي بهلا المبدأ  و بســـــــيادة القامون  لتقيد المؤ ـــــــســـــــات الح ومية على ا
وتعزيز  -مواطنين ومقيمين - ا  اس لتحقيا المساواة والعدالة بين الجميع  وم  العام ب

كبيرًا دولة اهتمامًا الأولم   في هلا المجال وت كيدًا لســـــــــيا ـــــــــة دولة ق ر .الح م الرشـــــــــيد
  .التكام  بين القوامين الوطنية وبين الص و  الدولية في مجال  يادة القامون  لضمان

ت تي   لرفع الوعي بسيادة القامون  لقيادة دولة ق راللابم نهج وفي إطار ال
 2حرت يوم التي و  الجهاز التشريعي بدولة ق ر   مجلس الشورى بدولة قطرنت ابات ا

الديمقراطي اللي قررت  ةيادة  خ وة م صلية وا ا ية في المسارلتكون   أكتوبر الجاري 
 إعماً  لسيادة القامون. مملليهمالدولة من ماحية تم ين المواطنين الق ريين  ختيار 

 السيدة الرئيس،
لتعزيز ا من والســـــــلم الدوليين  مع المجموعة الدولية  تهاكاشـــــــر بق ر ت خر دولة 

 ـــــــــــعم لتحقيا وفا ذلك و  .ميلاتالمبادئ  وفا وتحقيا التنمية واحترام حقوت اإلمســـــــــــان
وقد ومنعها   لنزاعاتل  لميةلتوز  لحلول ل  وفا الميلات مبدأ التسوية السلمية للنزاعات

اثمرت حهود دولة ق ر إلى تســـــــــــوية العديد من النزاعات  وبالتنســـــــــــيا مع مجلس ا من 
 أحهزة ا مم المتحدة.و 

فـــــــي  مركـــــــز ح ـــــــم القـــــــامون وم افحـــــــة ال ســـــــاد   يعمـــــــ ضـــــــمن هـــــــلا الســـــــياتو 
تعزيــــــز ل  2012فــــــي عــــــام  بالتعــــــاون مــــــع ا مــــــم المتحــــــدة الــــــلي تــــــم ت  يســــــ   الدوحــــــة

النــــدوات  مــــن خــــالل تنظــــيمعلــــى المســــتوو اإلقليمــــي  وم افحــــة ال ســــاد  ن  ــــيادة القــــامو 
 ن من دول المن قة. يمختصلل وورش العم  التدريبية

  تـــــم إمشـــــاء "حـــــائزة الشـــــي  ال ســـــادالجهـــــود الدوليـــــة لم افحـــــة  دعـــــم فـــــي إطـــــارو 
م هـــــله  تمـــــيم بـــــن حمـــــد ال ثـــــامي اميـــــر دولـــــة ق ـــــر للتميـــــز فـــــي م افحـــــة ال ســـــاد"  وتلقـــــد 

بمنا ــــــبة اليــــــوم العــــــالمي لم افحــــــة ال ســــــاد  الــــــلي يوافــــــا التا ــــــع مــــــن الجــــــائزة  ــــــنوًيا 
ـــــــ  دول العـــــــالملألفـــــــراد والمؤ ســـــــات ديســـــــمبر  وفـــــــي هـــــــلا الســـــــيات  فقـــــــد  .مـــــــن مختل

الــــــدورة الخازــــــة للجمعيــــــة العامــــــة لألمــــــم المتحــــــدة فــــــي  ليــــــةب عا شــــــاركم دولــــــة ق ــــــر
 الماضي.يوميو  في بش ن ال ساد التي عقدت

ـــــة ق ـــــر بجـــــدد م  ختامـــــا    وبمـــــا يســـــاهم فـــــي   إعمـــــال  ـــــيادة القـــــامون التـــــزام دول
 وشكرا ،تحقيا أهداف ومقازد ا مم المتحدة. 


