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 س، الرئي السيد
 السيدات والسادة،  السعادة، أصحاب

 . الهام المنتدىعقد هذا  علىلسعادة رئيس الجمعية العامة  شكرناخالص  عننعرب 
 الرئيس، السيد

 حقوق اإلنسانوتعزيز انسجامًا مع الثوابت الوطنية لدولة قطر القائمة على احترام 
، تحرص بالدي على مواصلة دورها كشريك حيوي وفاعل في الجهود الدولية الرامية وحمايتها

  .العالمي بشأن الهجرة اآلمنة والمنظمةلتنفيذ رؤية وأهداف االتفاق 

بادرت ، هذا االتفاق للجهود الدولية الرامية لتحقيق أهدافوفي إطار مواَكَبة دولة قطر 
بسياسات  المعنيةممثلين عن الجهات برئاسة وزارة الخارجية، و إلى تشكيل فريق عمل وطني بالدي 

لحة في الدولة، وذلك من أجل وضع االلتزامات والمبادئ التي تضمنها الهجرة وأصحاب المص
  .َموِضَع التنفيذاالتفاق 

تعمل على توفير و ، الوافدة العمالة به تضطلع الذي الحيوي  الدور قطر دولة وُتَثمِ ن
 والخدمات القانونية، بالحماية ون يتمتَّعالخدمات األساسية للعمال الوافدين دون تمييز، حيث 

 .واإلسكان االجتماعية والرعاية والتعليم، الصحة، مجال في ذلك في بما األساسية

َشَرَعت في برنامج طموح لتطوير اقتصاد ونغتنم هذه الفرصة لنشير بأنَّ دولة قطر قد 
وبما  حقََّقت إنجازات هامة في مجال االستقدام العادل والتوظيف الُمنِصفتنافسي وُمتنوِ ع، و 

، واضطلعت بجهوٍد رائدة في المنطقة بما في ذلك من خالل يير العمل الدوليةيتماشى مع معا
إلغاء نظام الكفالة بشكٍل نهائي، وتنفيذ إصالحات جذرية لقوانين العمل ِوفقًا لخطة طموحة تهدف 
لبناء سوق عمل حديث وتنافسي يكَفل ظروف العمل الالئق للجميع، وضمان بيئة العمل اآلمنة 

 والصحية. 

، تم إنشاء مراكز تأشيرات قطر في الدول الُمرِسَلة للعمالة حد المبادرات الُمبَتَكَرةوكأ
وتوفير  ة هذه اإلجراءاتتعزيز شفافي ومعرفة شروط التوظيف مما يساهم في الستكمال اإلجراءات

 الحماية الالزمة للعمال. 
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ال تضع أي قيود أمام التحويالت و حرية التحويالت المالية دولة قطر أيضًا تتبنى كما 
اتخاذ اإلجراءات أنَّه خالل جائحة فيروس كورونا تم ، حيث مإلى أوطانه العمال الوافدينالمالية من 

األموال إلى  العمال من مواصلة تحويلجميع تمكين لبالتنسيق مع الجهات المختصة  الالزمة
 ة. بوسائل ميسر  همذويهم في بلدان

 ،الرئيس السيد

مؤتمر األمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا، إطار استضافة دولة قطر لفي 
مارس  9-5الذي تعَتز حكومة بالدي باستضافة الجزء الثاني منه في الدوحة خالل الفترة من 

لم َيغَفل عن  ،، نغتنم هذه الفرصة لنشير بأنَّ برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نمواً 2023
في تحقيق النمو الشامل، وااللتزام  على الصعيد الدولي إبراز المساهمات اإليجابية للمهاجرين

 والمعاملة التام االحترام كفالة على ينطوي  بشكل ونظامية ومنظمة آمنة هجرة ضمانل بالتعاون 
 المهاجرين. لجميع اإلنسانية

ا لتعزيز التعاون بشأن الهجرة همساهماتا على مواصلة عزمه، تؤكد دولة قطر ختاما  
الدولية، والحفاظ على الزخم الذي شهده اعتماد االتفاق العالمي بشأن الهجرة اآلمنة والمنظمة 

 والنظامية بهدف المضي ُقُدمًا في جهودنا الُمشتَركة. 
 

 س الرئي السيد ا  ر شكو                  


