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 السيد رئيس آلية الخبراء المعنية بالحق في التنمية،  

 أصحاب السعادة، 

 السيدات والسادة،  

نتهز هذه االحق في التنمية، كما  ب  المعنيةأود في البدء أن أشيد بالعمل القيم الذي تضطلع به آلية الخبراء  

  تنفيذ التي تركز على مساعدة مجلس حقوق اإلنسان في  هذه االلية    ةالفرصة ألعرب عن دعم بالدي لوالي

 .الحق في التنمية، إلى جانب اآلليات القائمة األخرى التي أنشأها المجلس بشأن هذا الحق

غير قابل للتصرف،  من حقوق االنسان  تؤمن دولة قطر إيمانا راسخا بأن الحق في التنمية هو حق أساسي  

  قليمية والدولية.على المستويات الوطنية واإلوالفاعلة ويقتضي تنفيذه اتخاذ عدد من اإلجراءات الملموسة 

الدول النامية واألقل نمواً،  كاآلثار  جميع الدول، وباألخص  التحديات المتعاظمة التي تواجهها    وبالنظر الى

  ظهور البيئية المترتبة على ظاهرة التغير المناخي، وتزايد حدة النزاعات المسلحة، وانتشار الفقر والبطالة، و

التنمية واستدامتها،  و  ،تحديات صحية مستجدة ، فإن االلتزام الجماعي الدولي تأثير كل ذلك على عملية 

إلعمال الحق في التنمية وإزالة العقبات التي تعترض تنفيذه ، هو أمر ال غنى عنه للتصدي لهذه االزمات  

الفردية    حيث أن التغلب على هذه التحديات والعقبات يتجاوز في أغلب األحيان المقدرات وتقليل آثارها،   

وتعاون تنموي دولي واقليمي  منصفة  للدول ويحول دول وفائها بالتزاماتها، مما يقتضي وجود شراكات  

وإزالة  حقيقي يسمح بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة وتخفيف حدة التفاوت بين البلدان النامية والمتقدمة  

 .  العقبات التي تعترض تنفيذ وإعمال الحق في التنمية 

على مدى األربعة عقود الماضية على تبني سياسة خارجية تقوم على  حرصت دولة قطر  عاً بذلك، فقد  اقتنا 

تعزيز وترقية التعاون الدولي مع كافة الدول والمنظمات الدولية واإلقليمية من أجل تحقيق السالم العالمي  

 ساعدة الدول ودعم جهودها والمساهمة في جهود تحقيق التنمية في شتى المجاالت، بما في ذلك عن طريق م

والتقدمل التنمية  في  المشروعة  تطلعاتها  نمواً   ،تحقيق  واألقل  النامية  الدول  المساعدات وتركزت    . السيما 

على قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، عالوة    هامجملالتنموية التي تقدمها دولة قطر في  

البلدان كالكوارث الطبيعية  ،على المساعدات اإلنسانية التي ترتبط بظروف استثنائية تتعرض لها بعض 

 ، والجوائح الصحية.  والنزاعات المسلحة

 ،الى الدعم لتعزيز قدراتها الصحية لمواجهة الوباء  الدولحاجة  مؤخراً    COVID-19قد أظهرت جائحة  و

  140ها الـ  مساهماتوتجاوزت    دولة،  92مساعدات لـيعد العون وقدمت    مد لم تدخر دولة قطر جهدا في  و

منظمة  لماليين دوالر    10  قدمت لجهود الدولية لمكافحة الوباء، كما  ا  في إطار دعممليون دوالر أمريكي  

   فيروس في الدول األكثر احتياجا.التسريع إتاحة أدوات مكافحة  في هاامج الصحة العالمية لدعم برن



مؤتمر األمم المتحدة الخامس للدول األقل نموا، الذي تستضيف الدوحة اجتماعات ويأتي ترؤس دولة قطر ل

وتتطلع دولة قطر الى أن  تتويجاً لهذه الجهود،  ،  2023مارس    9إلى    5الجزء الثاني منه خالل الفترة من  

خالل    ودعم جهودها لتحقيق التنمية  واً نماألقل  يكون هذا المؤتمر فرصة لتلبية احتياجات وأولويات الدول  

 العقد القادم.

 السيد الرئيس، 

، وهو االجل المضروب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، سوى ثمانية سنوات، 2030لم يتبق على حلول عام  

دان النامية تواجه تحديات حقيقية بشأن تنفيذ هذه األهداف. وفي الوقت الذي ما زالت فيه العديد  ومازالت البل

االقتصادية المتعلقة بالقضاء على  تكافح من أجل تعزيز سياساتها الوطنية  واألقل نمواً  من البلدان النامية  

تحمل الديون؛ والتكيف مع آثار تغير المناخ، والتخفيف من حدته؛ إذا بهذه الدول تواجه  القدرة على  ؛ والفقر

الذي قاد الى انتكاسات حادة في التنمية، وأثر على قطاعات    COVID-19بتحدي جديد غير مسبوق وهو وباء  

 . الى الوراء سنوات  ، وأعادهاحيوية في هذه البلدان

بحاجة إلى رؤوس األموال واالستثمار في القطاعات االنتاجية التي تحد من  واألقل نمواً  إن البلدان النامية  

تعزيز الزراعة المستدامة لتحقيق الفقر وتزيد من قدرة المجتمعات على الصمود، مثل خلق فرص العمل، و

توفير فرص  الرعاية الصحية الشاملة، ودعم  ، والعالمية  تحسين فرص الوصول إلى األسواقو  األمن الغذائي

لحصول على ا  تها، وتعزيز قدردعم التجارةتحتاج أقل البلدان نمواً أيضاً إلى    .ونقل التكنولوجيالتعليم الجيد،  ا

  . مستدامومن بناء نمو اقتصادي شامل  هاني تمكبغرض الميسر على التمويل التنموي 

 2031-2022للبلدان األقل نمواً للعقد  إزاء هذه التحديات الدولية الكبيرة فإن اعتماد برنامج عمل الدوحة  

ها  اتيعد انجازاً كبيرا، وخطوة متقدمة في سبيل تعزيز الجهود الدولية الرامية لدعم هذه البلدان لتحقيق طموح

العمل    ةالمشروع برنامج  في  عليها  التركيز  تم  التي  المجاالت  تنفيذ  من خالل  التنمية. السيما  وعلى  في 

تغير المناخ والتعافي  آثار وكذلك معالجة  ،: القضاء على الفقر، وتعزيز العلم والتكنولوجيا واالبتكاررأسها

   ، وحشد التضامن الدولي وتنشيط الشراكات العالمية.   COVID-19من جائحة  

في القيام بكل ما من شأنه أن ينجح مؤتمر األمم   جهداً إنني انتهز هذه السانحة ألؤكد أن دولة قطر لن تدخر 

كما أحث جميع البلدان وأصحاب المصلحة والمنظمات الدولية، بما في   ،المتحدة الخامس للبلدان األقل نمواً 

من   ااعليه في هذا المؤتمر، وحشد طاقاتهذلك المنظمات التي تتخذ من جنيف مقراً لها، على المشاركة بف

 اوتمكنه البلدان    تدعم هذهأجل إنجاحه، والسعي لتنفيذ مخرجاته في إطار من الشراكات الدولية العادلة التي  

 وتحقق تعهد "عدم ترك أي أحد خلف ركب التنمية".  امن التغلب على تحدياته 

 



 السيد الرئيس

، والتي ستقام في بالدي، في  ٢٠٢٢وبينما تتجه انظارنا الى موعد افتتاح نهائيات كاس العالم لكرة القدم  

ر الجميع بأهمية الرياضة  ذك  أن  أ، وأود  شخصيا بكل المشجعين  أرحب اقل من ثالثة أسابيع من اليوم، فإنني  

رض وتسهم في تعزيز  ن جميع بقاع األواألحداث الرياضية الكبرى التي تجمع البلدان النامية والمتقدمة م

سيما بدول الجنوب كما    التقارب بين الشعوب وتساعد في تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ال

 تعمل على تعزيز التمتع بالحق في التنمية بجميع مجاالتها.

ً لكم   وأتمنىأشكركم جميعاً     . اً مثمر نقاشا


