
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 

 
 دولة قطر بيان

 
 لقيهت

 علياء أمحد بن سيف آل اثين ة/سعادة السفي  
 الدائم لدولة قطر لدى األمم املتحدةاملندوب 

 
 امــــأم

الدورة التنظيمية للجنة التحضيية ملؤمتر األمم املتحدة اخلامس 
 املعين أبقل البلدان منوا  

 
  2021فبراير  8االثنين، 

 بعد الظهر  1:00 -صباحا   10:00

 مساء   6:00 -3:00

   ( 3(، )2(، )1تماعات رقم )جقاعة اال

 

 
   رجى المراجعة عند اإللقاءي



 

1 

شاركان،
ُ
 سعادة الرئيسان امل

 سعادة رئيس الجمعية العامة،

  سعادة نائب رئيس املجلس االقتصادي واالجتماعي )بوتسوانا(

 أعضاء مكتب اللجنة التحضيرية املوقرون، 

   ، والسادة السيداتأصحاب السعادة، 
 

ه بداية  بعميق الشكككككككككككككك ر ، وكيل Utoikamanu Fekitamoeloa /للسككككككككككككككيد  نتوجَّ
األمين العام لألمم المتحد  والممثل السكككككككككككككككامم ألًل البلدان نموا  والبلدان النام ة  ير 

ُ  عال ا  جهودها  ،وم تبها النام ةالسكككككككككككككككاحل ة والدور ال    ة ال ككككككككككككككك ير   الق  َِّمة وُنقد ِّ
 بأًل البلدان نموا .  ب فتها األمين العام لمؤتمر األمم المتحد  الخامس المعنم

 لمنككدوا الككدابم لبن ،ديا، والسكككككككككككككككيككد   ا، Fatima Rababالسكككككككككككككككيككد / ونهنئ 
Rae Robert،   ينن ُمشككككككككككككا َكينن لم ت المندوا الدابم لكندا، على انتخابهما كرب سككككككككككككَ

سُتش ُل أساسا  الل نة التحضير ة للمؤتمر، وكلنا ثقة بأنَّ ق ادتهما الح  مة وجهودهما 
جمهو  ة التشكككككككككككك  ، إلن اح المؤتمر. وُنهنئ أيضككككككككككككا  الممثلين الدابمين لكل  من  متينا  

ار، وترك ا، وأو ندا، على انتخابهم أعضككاف فم م ت  ، وهايتم، وماالوي، ونيبوإثيوب ا
موصكككككككور للمندوا الدابم لبا ا واي ونهناه على انتخابه والشككككككك ر  الل نة التحضكككككككير ة.

 اليوم ُمقر ِّ ا  فم م ت  الل نة التحضير ة. 

  ةالتحضككككككككككير  ضككككككككككمانة إلن اح العمل ة ُتشكككككككككك  ِّلُ على ثقة بأنَّ جهود الل نة  إنَّنا
للدور األعضكككككككاف على انتخابنا عضكككككككو فم م ت  الل نة  تقديرناونعرا عن  للمؤتمر.

التحضككككككككير ة، ب ككككككككفة دولة ًضر الدولة الُمسككككككككتضكككككككك فة لمؤتمر األمم المتحد  الخامس 
 المعنم بأًل البدان نموا . 
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 ، أصحاب السعادة

مؤتمر األمم المتحد  الخامس المعنم بأًل البدان  ةاسككككتضككككافبدولة ًضر  تفخر
بككأنَّ  للتككأديككدوأ تنم هكك ا الفرصككككككككككككككككة  .2022ينككاير  27الى  23الفتر  من  خ،رنموا  

دولة ًضر بأنَّ تحقيق التضلعات الضموحة  يمانإبانسكككككك اما  تأتم  مؤتمرلاسككككككتضككككككافتنا ل
ف اهتمام خاص ألًل لن ي ون مم نا  دون إي، 2030لخضة التنم ة المسككككككككككككتدامة لعام 

 البلدان نموا . 

 ، أصحاب السعادة

فيروس التم يفرضككككها وباف التحديات و مسككككبوًة الظروف  ير ال الر م منعلى 
بما فم ذل  ال  ا ات  التحضككككككككيرات للمؤتمر تسككككككككير على نحو  كفؤ  وفعَّار   فإنَّ دو ونا، 

، و تم ب ر جهود متواصككككككككككككككلة السككككككككككككككتكمار كافة ال وان  المختلفة المتعلقة التخض ض ة
أنضونيو  السكككككيد/ دواعم سكككككرو نا تلب ة سكككككعاد وإنَّ من  بالمؤتمر على النحو المنشكككككود.

دعمه ا ديأدتو  ، وتير ا، األمين العام لألمم المتحد ، الدعو  للمشككككككككككا كة فم المؤتمر
  للمؤتمر.  الكامل

 السيدات والسادة، 

فم إطا  حرص دولة ًضر على تهياة وتوفير كافة المتضلبات التم تسكككككككككككككككاعد 
مرك  ًضر الوطنم  ، فكككإنَّ المتحكككد  الخكككامسفم ت سكككككككككككككككير وإن كككاح عقكككد مؤتمر األمم 

ن فعال ات  للمؤتمرات المؤتمرات  مراد أحد أدبر  المرك  ُيَعد   حيث ،مؤتمرالسكككَ حتضكككِّ
وُم هَّ  بأحدث  فم منضقة الشككككرو األوسككككا وأدثرها تضو ا  على المسككككتو، التكنولوجم،

م م موعة من أحدث مرافق التقديم واإلنتا  اإلع،مم التقن ات. ، و عمل به و ضكككككككككككككككُ
ًد استضاف المرك  العديد من و خ  ين بإدا   الفعال ات والمؤتمرات. تفر ق من المُ 

ة على المستو، العالمم.   الفعال ات الدول ة المرمًو
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 أصحاب السعادة، 

ومكككككككا وضكككككككعه  عكككككككالمم الُمت ي ِّكككككككر،المشكككككككَهد الو  ضكككككككوف التحكككككككديات النا كككككككاةفكككككككم 
فإنَّنكككككا وبكككككاف فيكككككروس كو ونكككككا مكككككن عككككك ف  إضكككككافم   علكككككى كاهكككككل أًكككككل البلكككككدان نمكككككوا ، 

علكككككى ثقكككككة تامكككككة بكككككأنَّ مكككككؤتمر األمكككككم المتحكككككد  الخكككككامس المعنكككككم بأًكككككل البلكككككدان نمكككككوا  
ا  يسككككككت ي  للتحككككككديات  يككككككر المسككككككبوًة، سُ شكككككك  ُِّل حككككككدثا  فا ًِّككككككا  وتحو ل َّككككككا  لرسككككككم مسكككككك

  . على م ابهة ه ا التحديات وتع    ًد   أًل البلدان نموا  

    برنكككككككككككامو عمكككككككككككل إسكككككككككككضنبور ل كككككككككككال  أًكككككككككككل البلكككككككككككدان نمكككككككككككوا  للعقكككككككككككدثكككككككككككل م
تحككككككككديات اله  ل ككككككككة التككككككككم تواجههككككككككا أًككككككككل البلككككككككدان لل فككككككككم الت ككككككككدي 2011-2020

علككككككى اإلن ككككككا ات  برنككككككامو العمككككككل ال ديككككككد للعقككككككد الُمقبِّككككككل ألن يبنككككككمنتضلَّكككككك  و ، نمككككككوا  
  ككككا ،طككككو  اإلن مككككا  الكككك  فككككمالتككككم تككككم تحق قهككككا، و سككككتكمِّل تحقيككككق األهككككداف التككككم 

يت ككككككد، أور برنككككككامو عمكككككل  هكككككو برنااااااا ا دواااااا  الدو ااااا  حيثثثثث  كثثثثثث     ثثثثث  
  بهككككككا وبككككككاف فيككككككروس كو ونككككككا وتدا  اتككككككه علككككككى أًككككككل البلككككككدان للتحككككككديات التككككككم تسككككككبَّ 

  ، والتعافم من ال ابحة وآثا ها المتعدد  األوجه. نموا  

إلحكككككداث  انضككككك،ونقضكككككه  الدوحكككككة ل  كككككون برنكككككامو عمكككككل ونتعهكككككد بالعمكككككل معكككككا  
الككككك ين ي  شكككككون فكككككم أدثكككككر البلكككككدان ضكككككعفا ، الم،يكككككين مكككككن ت ييكككككر تحكككككولم فكككككم ح كككككا  

فكككككككم مسكككككككيرتها نحكككككككو التنم كككككككة ووضككككككك  أًكككككككل البلكككككككدان نمكككككككوا  علكككككككى المسكككككككا  المنشكككككككود 
لة.   المستدامة والشامِّ

     وشاااااااااكاااااارًا،،


