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اﳌنتدى العر ي للتنمية اﳌﺴتدامة لعام 2022
التعا واﳌنعة
ب وت  17-15مارس 2022

سعادة الس دة أمينة محمد ،نائ ة اﻷم العام لﻸمم المتحدة
معا الس د أحمد أبو الغ ظ ،أم عام الجامعة الع ة
سعادة الدكتورة روﻻ دش  ،وك لة اﻷم العام لﻸمم المتحدة واﻷمينة
التنف ذ ة لﻼسكوا،
أصحاب السعادة،
الس دات والسادة،
الحضور ال رام،

السﻼم عل م ورحمة ﷲ و راته،،،
إنه ل ف  ،ن ا ة عن دولة قطر ،و مناس ة انعقاد المنتدى العر للتنم ة المستدامة
لعام  2022شأن التعا والمنعة ،أن أشارك هذا الحضور ال م افتتاح أعمال هذا المنتدى
هذه الظروف الدق قة ال تمر بها اﻹ سان ة متطلع ومقدر ن الجهود الم ذولة من
الجميع للس ب ات نحو التعا من آثار الجائحة ال ألمت بنا وأرهقت تداع اتها اﻻقتصاد
العال والمجتمع الدو  ،وك حت عجلة التنم ة الدول ة.
و ما أغتنم هذه المناس ة لتوج ه ل الشكر والتقدير للجهود الم ذولة من ق ل اللجنة
اﻻقتصاد ة واﻻجتماع ة لغر آس ا ،ومتا عتها الحث ثة والدائمة لتحقيق أهداف التنم ة
المستدامة.
تداع ات جائحة كوف د19-
إن التعاون الدو والت زر هو الط ق اﻷمثل لتخ
والتعا ال امل للشعوب قاط ة ،والعودة إ الح اة العاد ة ،ولن كون ذلك ممكنا دون
تعبئة الموارد وحشد اﻹم ان ات ال ة والطب ة املة وع مستوى العالم ،لتخ هذه
اﻷزمة .ما و مثل التعاون الدو أنجع الطرق لتحقيق أهداف التنم ة المستدامة ع
المستوى العال .
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أصحاب السعادة،
الحضور ال رام،
استجا ت دولة قطر لتداع ات جائحة كوف د ،19-من خﻼل مجموعة من اﻹجراءات
ّ
ال هدفت إ الموازنة ب متطل ات الحد من ان شار الجائحة من جهة ،واستمرار ة الحركة
اﻻقتصاد ة ،وقدرة اﻷفراد ع تأم احت اجاتهم من جهة أخرى.
و فضل اﻹجراءات والقيود الشاملة ال وضعتها الدولة ،ح ث سجلت قطر واحدا من
أد معدﻻت الوف ات العالم خﻼل الجائحة ،ما انت دولة قطر من أول الدول ال قامت
ً
ب نظ م حمﻼت تطع م كوف د ،ح ث تل أ من  ٪88من الس ان ح اﻵن من الجرعة
اﻷو والثان ة من لقاح كوف د 19-ما دأنا إعطاء جرعات معززة.
وهذا النجاح ان ن جة لتضافر جهود الحكومة وما أقرته من إجراءات اح از ة وما
أصدرت من قرارات لدعم المت ر ن اقتصاد ا وصح ا ،ومؤسسات المجتمع المد ،
والتفهم الشع .

أصحاب السعادة،
الس دات والسادة،
و إطار تعبئة الموارد وحشد اﻹم ان ات ال ة ،ومن اب المسؤول ة الدول ة
عمل ة مواجهة هذا
المش كة فإن دولة قطر تقف المقدمة للق ام بواجبها اﻹ سا
ال اء والتصدي له ،ما أن الدور ّ
الفعال الذي تلع ه ظل ق ادتها الرش دة مساعدة الدول
الشق قة والصد قة ،والمساهمة ّ
الفعالة لمساعدة الدول المت رة مشهود له لدى المجتمع
الدو .
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ح ث قدمت دولة قطر منذ دا ة الجائحة مساعدات طب ة عاجلة ،إ ما قارب 81
دولة موزعة ع خمس قارات حول العالم ،وذلك لمساعدتها مجابهة هذه اﻷزمة،
و ـهدف تقل ل ت عات هذا ال اء وتوسيع دائرة م افحته حول العالم.
ولقد ركزت مختلف الجهات دولة قطر امل جهودها ،ﻹ صال هذه المساعدات،
خﻼل ف ة زمن ة قص ة لل لدان المعوزة.
ما لع ت الخطوط الج ة القط ة دورا محور ا و ارزا نقل ما قارب مليون شخص
عالق ع العالم ومكنتهم من العودة إ د ارهم.
وقد لغ إجما المساعدات ال قدمتها دولة قطر ما قارب  88,5مليون دوﻻر
أم  ،ما قدمت عدد من المس شف ات الم دان ة عدة دول ،وقدمت دعما مال ا ق مة
لقطاع غزة ،خصص جزء منها لمساعدة القطاع لمواجهة اﻵثار
 150مليون دوﻻر أم
الم ت ة ع أزمة كورونا.
و إطار دعم الجهود الدول ة ،قدمت الدولة دعما للتحالف العال للقاحات
والتحص ) (GAVIم لغ  10مليون دوﻻر ،لدعم وصول اللقاحات ش ل عادل ومستدام
إ ال لدان منخفضة الدخل إطار م ادرة )(COVAX

أصحاب السعادة،،،
الس دات والسادة،،،
إننا لنتطلع لم د من تع ز ال ا ة العالم ة ،لمواصلة ذل جهودنا ك ك فاعل
اﻷ ة الدول ة ،الرغم من التحد ات اﻹقل م ة والعالم ة ،ح نتوصل للقضاء ع هذا ال اء
الذي ما ذكرنا قد أثر ع اﻷفراد والمجتمعات والدول.
و الختام نتم لهذا المنتدى النجاح و التوفيق.

وشكرا
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