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  يرجى المراجعة عند اإللقاء

  بيان جمهورية مصر العربية
  منتدى المجلس االقتصادي واالجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنميةأمام 
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  السيد الرئيس،
  

سعادة سفير جنوب أفريقيا توجه بالشكر إلى أأتقدم إليكم بالتهنئة على إدارتكم الممتازة لالجتماع، كما بدايًة، 
يؤيد وفد مصر هذا، و ير بلجيكا على إدارتهما الحكيمة للمفاوضات التي أدت إلى اعتماد خالصات المنتدى. وسعادة سف

، ووفد أوغندا بالنيابة عن المجموعة والصين ٧٧بالنيابة عن مجموعة الـ االكوادوروفد ومداخالت ما جاء ببيان 
  .، واسمحوا لي أن أضيف النقاط التاليةاألفريقية

  

  س،السيد الرئي
جهودنا لتوفير التمويل الالزم للتنمية االختبار الحقيقي لمدى جديتنا في تنفيذ أجندة التنمية مثل تُ 
، ورغم التطورات السلبية التي يشهدها االقتصاد العالمي حاليًا، إال أنه ال بديل عن تحقيق الطفرة 2030المستدامة

 لقطاع الخاص.فضًال عن المساهمة الرئيسية لرد الوطنية، االتنموية الالزمة من خالل التعاون الدولي وتعبئة المو 
تعد من ضمن أولويات جهود توفير وسائل التنفيذ الالزمة لتنفيذ  ودعم االبتكار البنية التحتيةوبالمثل، فإن تنمية 

طاقة ذلك تنمية الويشمل  ،، وهي أساسية في حفز النمو االقتصادي والقضاء على الفقرأهداف التنمية المستدامة
  تسخير إمكانيات التصنيع واالبتكار.النظيفة والمتجددة، و 

  

تمثل كذلك المساعدات اإلنمائية الرسمية مصدرًا هامًا ورئيسيًا لتمويل جهود الدول األقل نموًا وخاصًة األفريقية   
موقعًا رئيسيًا في جهود تمويل كما يجب أن تمثل احتياجات الدول متوسطة الدخل منها في تعزيز قدراتها التمويلية، 

 .الدول الخاضعة لالحتاللالشعوب و يترك الركب خلفه الدول ذات األوضاع الخاصة، ومنها  أالكذلك يجب التنمية، و 
 

  السيد الرئيس،

بينما أحرزنا تقدمًا ملموسًا باعتماد الخالصات الحكومية خالل أعمال هذه الدورة من المنتدى، إال أن محتوى هذه   
ول من أجل توفير الدعم ثيقة رغم شموله لكافة مجاالت العمل السبع ألجندة أديس أبابا لم يرتقي بنا إلى المستوى المأمالو 

بهذا المستوى من االلتزام، ما يحتم علينا مضاعفة  2030الالزم للقضاء على الفقر، بل ولن يتم القضاء عليه بحلول عام 
 الجهود بدءًا من العام القادم.
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