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بــســم هللا الـــرحــمــن الــرحــيــم
سـعـادة رئـيـس الجـمـعـيـة العـامـة،
سـعـادة األمـين الـعـام لألمـم المـتـحـدة،
الـسـيـدات والـسـادة،
أود فــي البدايــة أك أســدر ســعادة رعــيس الجمعيــة العامــة ىلــد ىقــد جــذا االجتمــاع
الهــاب بمناســبة الــذكرى الخامســة والســبعين لتأســيس األمــم المتحــدة ،كمــا أىــر ىــن
تقــديرنا البــالج للجهــود التــي بــذل خــ ل الشــهور الماةــية لدــي يخــرج جــذا االجتمــاع
بــالى ك قــادة العــالم الــذث يشــدر وثيقــة تاريخيــة تعدــس جمــاع المجتمــ ع الــدولي ىلــد
بلـــورة موقـــ

موحـــد حيـــال التحـــدياة المشـــتركة وتحقيـــة األجـــدا

الســـامية ل مـــم

المتحــدة فــي مجــال الس ـ ب واألمــن والتنميــة وحقــوا النســاك بوص ـ ها الركــاع األساســية
التي قام ىليها منظمتنا.
و نه من دواىي سرورنا أك تتولد سعادة الشيخة /ىلياء بن أحمد بــن ســي

آل ثــاني

المندوبـــــة الداعمـــــة لدولـــــة قطـــــر بالشـــــراكة مـــــع المندوبـــــة الداعمـــــة لمملدـــــة
السويد مهمة تيسير الم اوةاة ىلد نص جذا الى ك.
السيد الرئيس،
مثــر تأســيس األمــم المتحــدة أمــ ا ىظيمــ ا للبشــرية بعــد ويــ ة الحــر العالميــة
الثانيــة واستخ ص ـا ا للنتــاعم منهــا ومــن ايــا تـ أطير ىــالمي للع قــاة بــين الــدول ال يقبــر
بـــالحرو وســـيلة لتســـوية الن اىـــاة ،ومبـــادت مت قــ ا ىليهـــا ومل مــ ة تســـما بالت ـــدث
الجماىي لعملياة البادة الجماىية.
لقــد قامــ األمــم المتحــدة ىلــ د افتــرا

وجــود نســانية تجمعنــا ،وفهــم مشــترك

لحقوا النساك وكرامته ،وبذلك سدل نقطة تحول في الع قاة الدولية.
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ولقــد قطعــ األمــم المتحــدة ســوطا ا كبيــرا ا فــي تحقيــة األجــدا

التــي ات ــة ىليهــا

المجتمــع الــدولي ،وتمدنــ خــ ل العقــود المن ــرمة مــن تقــديم العديــد مــن المســاجماة
مــن أجــر تقــدب البشــرية و نقــا الم يــين مــن األســخاع وجعــر حيــاتهم أفضــر ،و لــك
ىبــر مسسســاتها ومنظماتهــا المختل ــة التــي لــم يعــد ممدنــا ا ت ــور ىالمنــا المعاصــر مــن
دونها.
ولدنهـــا مـــا االــ قاصـــرة ىـــن يجـــاد االيـــاة ال امـــة ل ـــر

مبادعهـــا ىلـــد

أىضــاعها ،ومــا اال حــة القــوة يت ــوا ىلــد قــوة الحــة فــي منــاطة مختل ــة فــي العــالم وفــي
مجاالة مختل ة من حياتنا.
واليــوب ونحــن ىلـ د أىتــا العشــرية الثالثــة مــن القــرك الحــالي وىلــد الــرام مــن
جــذ الجهــود المقــدرة ال أك العــالم ال اال يواجــه تحــدياة مســتجدة وايــر مســبوقة فــي
الجوانـــب وفـــي مقـــدمتها اســـت حال بـــسر التـــوتر القليميـــة والدوليـــة و ســـدالياة

مختلــ

نـ ـ ع السـ ـ ي وقضـــايا البييـــة والتنميـــة المســـتدامة والرجـــا وايرجـــا مـــن التحـــدياة
العالمية.
ومــن أخطــر التحــدياة التــي واجهــ األســرة الدوليــة منــذ تأســيس األمــم المتحــدة
مسألة المواجهة الجماىية لخطر األوبية.
وي تــر

أك تــذكرنا مواجهــة وباء(كوفيــد )19-وتداىياتــه الســلبية الخطيــرة ىلــد

األرواي وال حة العامة واقت اداة الدول ،أك سعو األر

ما جي ال أسرة واحدة تواجه

م يرا ا مشتركا ا ،وأنه ال مناع من التعاوك والعمر المشترك للت دث للتحدياة العالمية.
السيدات والسادة،
ك اجتماىنـــا اليـــوب يشـــدر فرصـــة جامـــة لتجديـــد التــ اب المجتمـــع الـــدولي بـــنص وروي
ميثــــاا األمــــم المتحــــدة وأنــــه ســــيظر نبراســــ ا لعملنــــا الــــدولي ،وأساســــ ا ا ننطلــــة
منه لتع ي التعاوك الدولي لتحقية أجدافه السامية.
وجو ما يستل ب جراء تقييم ومراجعة جادة للعمر الدولي المتعدد األطرا  ،وةرورة
العمــر الجــاد ىلــد تجــاوا المعوقــاة التــي تعتــر

جهودنــا المشــتركة ،وتحقيــة الص ـ ي

الشـــامر ،وال ســـيما مســـألة تمثيـــر ســـعو العـــالم فـــي مجلـــس األمـــن الـــدولي ،وآليـــاة
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تن يذ قراراته ،وتجنب اادواجية المعــايير فــي التن يــذ ،ومراجعــة النظــاب الــداخلي الــذث يعلــة
قضايا األمن المشترك بموق

أث دولة من ةمن خمس دول كبرى.

وفــي جــذا الســياا نسكـ د ىلــد موق ـ

دولــة قطــر الثاب ـ مــن دىــم مبــادت وأجــدا

ميثــاا األمــم المتحــدة وتجســيدجا ،ونشــدد ىلــد ةــرورة تن يــذ الى ـ ك السياســي الــذث تــم
اىتمـــــاد اليـــــوب و لـــــك مـــــن خـــ ـ ل تع يـــ ـ التعدديـــــة والدبلوماســـــية الوقاعيـــــة،
واحتــراب ســيادة الــدول والمســاواة فيمــا بينهــا ،والت ــدث الحــااب الســتخداب القــوة فــي
الع قــاة الدوليــة ،و يجــاد حلــول ل امــاة والن اىــاة التــي طــال أمــدجا اســتنادا ا للقــانوك
الــدولي وقــراراة الشــرىية الدوليــة ،واحتــراب ســيادة القــانوك ىلــد ال ــعيدين الــوطني
والـــدولي ،وت عيـــر دور المـــرأة والشـــبا فـــي جميـــع المجـــاالة ،واالســـتخداب الســـليم
والمشـــروع للتقـــدب العلمـــي ،وتن يـــذ الى نـــاة والتوافقـــاة الدوليـــة ،وتحقيـــة أجـــدا
خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة .2030
وختامــا ،أجــدد التــ اب دولــة قطــر بالعمــر مــع األمــم المتحــدة ،ومواصــلة تقــديم
الـــدىم لهـــا وتع يـ ـ الشـــراكة مـــع أجه تهـــا لتمدينهـــا مـــن مواجهـــة التحـــدياة العالميـــة
المشتركة وتحقية األجدا

التي تنشدجا.

أسدركم والـسـ ب ىـليـدـم ورحـمـة هللا وبـركاتـه.
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