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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 .."أنطونيو جوترييش" /السيد -
 ،سكرتري عام األمم املتحدة

 ،لسيدات والسادةا -
أن أشهههههههارككم  ،ىسهههههههرور  ىإنههههههها ملهههههههن دواعههههههه 

ههههه    عقههههد  ى ىأيتهههه ىوالهههه  // اجتماعنهههها اليههههوم
  // يعيشهههههههههههها العهههههههههههام اللحظهههههههههههة ا وريهههههههههههة الهههههههههههى

توليههههها دولنهههها لتع يهههه   علههههى األايههههة الههههى أتكيههههدا
خاصهههة أههههداف التنميهههة  // جههههود حتقيهههق التنميهههة

يهههها عل توافهههق اعتمهههل الهههدوى الهههى // املسهههتدامة
يعمه  مهن خاللها علهى  ،امالشه إطارا // وارتضاها

علههههى مههههدار  ..حتقيههههق الرخههههاء والرفاهيههههة لشههههعوبا
  .۲۰۳۰إى العام  وصوال ،ىالعقد اجلار 
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 ،السيدات والسادة
 ةتدامحتقيق أهداف التنمية املس إن جناحنا ى

 ىأب مقارنة ،ابت يكتسب اليوم أاية مت ايدة //
 السهههههههههههههههههههههههههههههههههههيما  // وقههههههههههههههههههههههههههههههههههه  مضهههههههههههههههههههههههههههههههههههى

يفههر   ىالهه  //الههدقيق  الظههرف الههدوىههه ا  ى
 // ةحتههد ت عامليههة شههديدة الصههعوبعلينهها مواجهههة 

  .."كهههههههههوروا"جائحههههههههة  ىأضههههههههاف إليههههههههها تفشههههههههه
  .أبعادا غري مسبوقة طال  دولنا مجيعا

فهه ى جانههب التحههد ت صات الصههلة بتحقيههق 
ورفهههههههل معهههههههدالت النمهههههههو  ..التنميهههههههة املسهههههههتدامة

 //  والقضههههاء علههههى الفقههههر وتههههوفري فههههر  العمهههه
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العديههد  عهن األوضههاع السياسهية املعقهدة ى فضهال
السهلبية  فه ن تريهري املنهاآ وه ر  // من مناطق العهام

والتهديهههد  //ى علهههى وفهههرة امليههها  واألمهههن الريههه ائ
علهههههى األوضهههههاع  "كهههههوروا"متثلههههها جائحهههههة  ىالهههه 

 // االقتصههههادية والصههههحية واالجتماعيههههة العامليههههة
علينههههها يتعههههه   // ابتههههه  مجيعهههههها حتهههههد ت يوميهههههة

 حفاظا // التعام  معها على حنو شام  ومستدام
حتققهه  علههى مههدار  علههى مكتسههبات التنميههة الههى

  .العقود املاضية

التأكيههد علههى عههدد مههن أود  ،ومههن ههه ا املنطلههق 
 :املهمةالنقاط 
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عاشههها العههام علههى  أثبتهه  األحههدات الههى - أوال
حتميههة التعامهه  مههل  //مهدار قرابههة عههام  ماضههي  

 // وأهههههدافها ۲۰۳۰التنميههههة املسههههتدامة  أجنههههدة
التقهاطل به   ،االعتبار أيخ  ى وفق منظور شام 

 الهى ..اعاالت االقتصادية واالجتماعية املختلفهة
حتقيههههههق ويسههههههعى إى  // تتناوهلهههههها ههههههه   األهههههههداف

أقصهههههههى اسهههههههتفادة  ههههههها تتيحههههههها أجنهههههههدة التنميهههههههة 
لتمويههه   فهههر  للتعهههاون الهههدوىمهههن  ..املسهههتدامة

أو  //اإلطار متعهدد األطهراف  سواء ى // التنمية
 ،على صعيد العالقات الثنائيهة مهل شهركاء التنميهة

مهههل  // مههن دوو ومسسسهههات متويههه  وبنهههو  دوليهههة
علههههى امللكيههههة مراعههههاة أولههههو ت الههههدوو وا فهههها  
 .الوطنية لسياساهتا وبراجمها التنموية
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حرصهه  فقههد  ،انطالقهها مههن ههه   األايههة -  نيهها

علهههى تهههوط  أههههداف  //ر منههه  وقههه  مبكههه مصهههر

سياسهههههههههاهتا  ودجمهههههههههها ى // التنميهههههههههة املسهههههههههتدامة

وهههو  // وبراجمههها التنمويههة علههى كافههة املسههتو ت

" 2030رؤية مصر " أسفر عن تبىن ىاجلهد ال 

  // ههه ا اعههاو ك طههار جههامل جلهههود الدولههة ى  //

 ..دمي تقاريرهههها الطوعيهههةسهههارع  مصهههر بتقهههكمههها 

ا هوهخرهه // سهتدامةاملحوو تنفي  أهداف التنمية 

  // ثهالثال ىهر الطوعهالتقري
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قدمتهههههها مصههههههر خههههههالو الههههههدورة املاضههههههية  ىالهههههه 

  ..توىهرفيهههههههههههههل املسههههههههههههه ىللمنتهههههههههههههدى السياسههههههههههههه

أباية  ،منها وصلك اقتناعا // ۲۰۲۱يوليو  هىف

 استعرا  التقهدم املتحقهق علهى املسهتوى الهوطىن

بيئههة وطنيههة داعمههة خاصههة فيمهها يتعلههق   ههاد  //

 والتطهههههورات اإل ابيهههههة الهههههى // لتحقيهههههق التنميهههههة

 يشههههههههههههههههههدها تنفيههههههههههههههههه  بهههههههههههههههههرام  اإلصهههههههههههههههههالح 

وحرصههها منهههها علهههى  //ى واالجتمهههاع ىاالقتصهههاد

 .ه ا الصدد تبادو اخلربات والتجارب ى
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  //منهههههه  البدايههههههة  أدركهههههه  مصههههههرلقههههههد  -  لثهههههها

جههههههههد تب لههههههها الدولهههههههة لتحقيهههههههق  ىههههههههدف أأن 

فقههد صههمم   ،ومههن م // طنهههو املههوا ..التنميههة

واضهههعة مصهههلحة  //سياسهههاهتا وبراجمهههها التنمويهههة 

  // القلهههههههههههههب منهههههههههههههها ى ،ىاملهههههههههههههواطن املصهههههههههههههر 

العهههيش  ملبيههة لطموحاتههها ومسههتجيبة لتطلعاتههها ى

  // والعمههه  املناسهههب ،والسهههكن الالئهههق ،الكهههرمي

  مبهههههههههههادرة تبلهههههههههههورت هههههههههههه   الرؤيهههههههههههة ىولقهههههههههههد 

  // اشهرف   طالقهها مهسخر  الهى //" حياة كرميهة"
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تعهههد أحهههد أكثهههر الهههربام  التنمويهههة طموحههها  والهههى

حيهههههث تعمههههه  علهههههى حتقيهههههق التنميههههههة  // ومشهههههوال

 ..ىالريهههههر املصهههههر  صلههههك ى مبههههها ى // الشههههاملة

 // يعههيش فيهها السههواد األعظههم مههن املصههري  ىالهه 

على حنو يع ز مهن جههود الدولهة لتحقيهق التنميهة 

وحشهههههههد االسهههههههتثمارات  // اإلقليميهههههههة املتوازنهههههههة

 // مهههههة لتحسههههه  جهههههودة ا يهههههاة للمهههههواطن الالز 

  .والقضاء على الفقر وخفض معدالت البطالة
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اسههههههتطاع  مصههههههر  ىالنجههههههاح الهههههه إن  - رابعهههههها

 علهههههههى هههههههه   األصهههههههعدة علهههههههى مهههههههدار  ،حتقيقههههههها

 // م يتههههأت دون تضهههههحيات // السههههنوات املاضههههية

  ..ىاملهههههههههههواطن املصهههههههههههر أثبههههههههههه  مهههههههههههن خالهلههههههههههها 

 ..طنهاسبي  بنهاء و  حتم  الصعاب ىقدرتا على 

  // وحتقيههههههههههههق أهدافهههههههههههها وتطلعاتهههههههههههها املشههههههههههههروعة

  وال تههههههههههههه او مصهههههههههههههر تواصههههههههههههه   طهههههههههههههى  بتهههههههههههههة

 تنفيهه  براجمههها الطمههوح - ورغهم كهه  التحههد ت -

 شههههههرع  فيهههههها  ىالهههههه  ..ىلإلصههههههالح االقتصههههههاد

 //ى هابلتعاون مل صندوق النقد الدول 2016عام 
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على صواب  //برهن  نتائجا حى اليوم  ىوال 

ء أولهههههههههو ت ومتطلبهههههههههات إزا، الرؤيهههههههههة املصهههههههههرية

 وابتههههههههههههه   ههههههههههههه   //ى اإلصهههههههههههههالح االقتصهههههههههههههاد

مههههن مسسسههههات التمويهههه   ،إشههههادة دوليههههة واسههههعة

  // الدوليههههههههههة ووكههههههههههاالت التصههههههههههنير االئتمههههههههههاى

مهن حتمه  تبعهات  ،ىب  ومكن  االقتصاد املصر 

وأاتحهههه  للحكومههههة ا ههههاص  //" كههههوروا"جائحههههة 

 للتخفيهههههههههههههههر مهههههههههههههههن  ،اإلجهههههههههههههههراءات الالزمهههههههههههههههة

  .ه رها السلبية
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 ،يدات والسادةالس
  // علهههههههههى ثقهههههههههة أن مهههههههههداوالتنا اليهههههههههوم إنهههههههههىن

 // إليا مهن أفكهار ومقاحهات بنهاءة ىوما ستفض

دعهههم جههههود دولنههها لتنفيههه  أههههداف  ستسهههاهم ى

 ،إ هههاد حلهههوو مبتكهههرة وى // التنميهههة املسهههتدامة

 // اإلنسهاى تواجها التعهاون الهدوى للمعوقات الهى

 // مسيههةخاصههة تراجههل حجههم مسههاعدات التنميههة الر 

ومهها أسههفر عنهها مههن فجههوة متويليههة تواجهها الههدوو 

 .فريقيةالسيما اإل ..النامية واألق  منوا
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ر ف ننهههها نتطلههههل إى اسههههتمرا ،ههههه ا الصههههدد وى

وال وصهه // املهههم ههه ا اجلهههد الههدوى املشههاركة ى

  ..إى حتقيهههههههههههههههههههههههههههق أههههههههههههههههههههههههههههدافنا املشهههههههههههههههههههههههههههاكة

  .حنو غد أفض  لألجياو القادمة

 .شكراو 


