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 أصحاب المعالي والسعادة،

 لألمم المتحدة، رئيسة المجلس االقتصادي واالجتماعيسعادة 
  ،  السيدات والسادة

ههههه  بالشهههههل  ويلتعهههههظي  هذهههههن تى هههههين قههههه ي يلمىتهههههظ  يلههههه   يى عهههههظ قههههه ي يل ههههها  دولههههه    ههههه   تتوجَّ
ال تهههههديع تههههظيهيات ا تههههه     يلتهههه  19-جائ ههههه   وفيههههظظههههه و  سيهههه  ت هههه و   ت ههههه  و هههه    ظهههه     فهههه 

تى هههههههي  فههههههه   لألتهههههههن يلمت هههههههظ يل ههههههها  وُلثىههههههه  هذهههههههن يلهههههههظو   جميههههههه  لهههههههوي   يل يههههههها   سهههههههذ ا  هذهههههههن
يفوتىههههههها ه  لتوجههههههه  بالشهههههههل  ل ههههههه اد  يلمىهههههههظو  وال    وبههههههها  ههههههه ي يلتصهههههههظ  ليالسهههههههتعاب  يل الميههههههه  لذ

، يلمي هههههههه ي  يلمشهههههههها  ا  ل ههههههههه   يلههههههههو ي   يلههههههههظيئن لذ ىهههههههها  وسهههههههه اد  يلمىههههههههظو  يلههههههههظيئن ل ذ ا  هههههههها
و ذىههههها  عههههه  ب لَّههههه  قههههه ي ي هههههه    الهتمهههههاد ، ولت ذَّههههه ذمشهههههاو ي ل مههههها يل ليمههههه  هذهههههن  دي ت  لذمىتهههههظ ،

 ُيشلُ  هساسا  تتيىا  لمويج   يلت ظيا  يلت  يف ض ا ق ي يلوبا   
 أصحاب السعادة،

ُيشههههلُ  وبهههها  فيههههه وا  و ولهههها ت ههههظيا  قهههههائ   لمهههها لهههه  تههههه    هههها  سههههذ ي  ب يهههههظ  يلمههههظ  هذهههههن  
 وتمهههههههها ال إهههههههها فيهههههههه  فهههههههه  َّ يالسههههههههتعاب  ل  هههههههها  يهههههههه  يلم ههههههههتظيت  هذههههههههن يلصهههههههه يظ يل ههههههههالم  يلتىم

إيهههههه   يقتمهههههها   و يلمت ههههههظد ي  هههههه ي ، يلت ههههههاو   تكثيهههههه  ت ذَّهههههه يهههههه  ويال تصههههههادي  لذوبهههههها  ي يالجتماه
 ي كثههههههه  تنههههههه  ي  تههههههه  يلوبههههههها ، لتمليى ههههههها تههههههه  يسهههههههت اد   هههههههظ ت ا هذهههههههن يلصهههههههمودخهههههههات لذف ههههههها  

    ويلت اف 
 السيدات والسادة،

بخ هههههن وي عهههه  و ثيثههههه  ت هههههي ت ا يلتىمو هههه  وتنههههه  يلتىميهههه  فههههه  ُصهههههذ   تويصهههه  دولههههه    هههه 
فههههه    ههههه  سهههههاقن يسهههههتثما  دولههههه   ،  مهههههافههههه  يلمعهههههاع يلتىمهههههو     عَّعههههه   لعههههها ي    يههههه  و هولو ات ههههها، 

الهههه تههههظي ي  يتخهههها   تملههههي  يلظولهههه  تهههه  فهههه يل ذههههن ويلتكىولوجيهههها ويال تكهههها   ال تههههوي  وبهههها   هاجذهههه  وف َّ
 يلتع بههههه  يلىاج ههههه   لهههههن ولهههههود ه  لشهههههي     ههههها ت يلمت هههههظد  ي وجههههه فيههههه وا  و ولههههها ويلتخفيههههه  تههههه  

ىهههههه  ظولهههههه    هههههه ل مذيهههههه  ياللتعههههههاع وتىهههههه   ظييهههههه  يلوبهههههها  فهههههه  ه هذههههههن يلم ههههههتو  يلههههههو ى ، يلتهههههه  تملَّ
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، وتف يههههههه  يلمىصههههههها  ياللكت وليههههههه  يلخاصههههههه  بشهههههههل   سههههههه    ودو  ه  يلع ههههههها  لذهههههههت ُذن هههههههه  ُب هههههههظ
ه ههههههههظ يل ىاصهههههههه  يلتمليىيهههههههه  لذتىميهههههههه   باهت هههههههها ت،  هههههههه لا، تهههههههه  ت يههههههههها  إههههههههمولي  يلت ذههههههههين لذعميهههههههه 

  هولو   ف  سياس  دول     ت  تا يُمثذ  يلم تظيت ، و 
لنههههما   هذههههن يلم ههههتو  يلههههظول  لظولهههه    هههه  ويلمشهههه ود لهههه  لههههظو  يل  ههههاد تهههه  ي ويل ههههعاتا  

 ، ف ل هههههههاتهههههههوفي  خهههههههظتا  يلت ذهههههههين يلىهههههههوه  وخاصههههههه   فههههههه  يلمىههههههها   يلتههههههه  ت هههههههال  تههههههه  يلىديهههههههها 
 تهههه  يلمىهههها   يلتهههه  ت ههههال  نههههما  يسههههتم ي  يلت ذههههين فهههه لشهههه  ا  يلههههظوليي  لويصهههه  يل مهههه  تهههه  يست 

    يلوبا ق ي   ا 
 أصحاب السعادة،

  ههههههها ي  تتيىهههههههها  لت عيههههههه  يلتىميهههههههه  يلم هههههههتظيت  هذههههههههن  2030 ؤ هههههههه    ههههههه  يلو ىيهههههههه  ُتشهههههههلُ   
ب دتههههاد هقههههظي  وسايهههها  خ هههه  يلتىميهههه  يلم ههههتظيت  ل هههها   يلظولهههه   اتهههه   يهههه يلم ههههتو  يلههههو ى ، 

وفههههههه    ههههههها  ج ودلههههههها  ( 2022-2018، فههههههه    اهههههههها  يسهههههههت يتيعي  يلتىميههههههه  يلو ىيههههههه   2030
،  ههههههظت  دولهههههه    هههههه ، خهههههه ع 2030ل يفهههههها  بالتديتاتىهههههها  تىفيهههههه  خ هههههه  يلتىميهههههه  يلم ههههههتظيت  ل هههههها  

 ههههههتظيت ، يست  يضهههههها  و ىيهههههه  دو ي  يلمىتههههههظ  يل ياسهههههه  يل فيهههههه  يلم ههههههتو  يلم ىهههههه  بالتىميهههههه  يلم
 وهيهههههه  هه هههههه  صههههههو   إههههههفاف  ههههههه  يلتعههههههظ  يلهههههه   ه   تهههههه  يلظولهههههه  هذههههههن صهههههه يظ تىفيهههههه  هقههههههظي  

 يلتىمي  يلم تظيت  يلت  تم  تىا شت ا   
ل مهههههه  يلمت ههههههظد ي  هههههه ي ، فهههههه  َّ ج ودقهههههها لههههههن تعتصهههههه  ي ب قميهههههه وإد يكهههههها  تهههههه  دولهههههه    هههههه  

   هذهههههن يلم هههههتو  يلهههههظول اهههههه   شههههه  ا ف ويصهههههذ  ج ودقهههههافعههههه  هذهههههن يلم هههههتو  يلهههههو ى ،  يههههه  
 لمى مهههههههه تذيهههههههو  دوال   10 دولههههههه    هههههههه   ههههههههظت ، 19-يلتصهههههههظ  لعائ هههههههه   وفيهههههههظ وفههههههه    هههههههها 

تذيهههههههههو  دوال  لذت هههههههههال  يل هههههههههالم   20،  ضهههههههههاف   لهههههههههن ت هههههههههاقم  ب جمهههههههههال  يلصههههههههه   يل الميههههههههه 
، لت د ههههههد  ههههههظ   يههههههدي    يهههههه  وتع هيىيَّهههههه ت ههههههاهظي  تاليهههههه  و   ههههههظت  مهههههها  لذعا هههههها  ويلت صههههههي   

  يل ظيظ ت  يلظوع يلمت     ت  وبا  في وا  و ولا هذن يالستعاب  بشل  هفن  
 أصحاب السعادة،
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يلىاجمهههه  ههههه  ت يهههه  يلمىههههاد    ههههظ هك هههه  يلت ههههظيا  يلتهههه  فهههه    هههها  تهههها ُتشههههلذُ  يلمخهههها   
ُتعههههو  ت يلتعههههُظ  يلم هههه ل  فهههه  تعههههاع يلتىميهههه  يلم ههههتظيت ، يضهههه ذ   دولهههه    هههه   ههههظو    ههههاد  فهههه  

،  يهههههه  ههذهههههه   نهههههه   2019تهههههه تم  يلعمهههههه  لذ مهههههه  يلمىههههههاخ  يلهههههه   يل عههههههظ فهههههه  إهههههه   سهههههه تم   
تذيهههههههو  دوال   100صههههههها   يل هههههههمو، هتيههههههه  دولههههههه    ههههههه ، هههههههه  ت هههههههاقم  دولههههههه    ههههههه  بم ذههههههه  

 هت  لهههه  لههههظهن يلههههظوع يلعد  هههه  يلصهههه ي   يلىاتيهههه  ويلههههظوع ي  هههه  لمههههوي  لذت اتهههه  تهههه  ت يهههه  يلمىههههاد 
هههه  لذمههههوي د 2018كمهههها ههذىهههه  دولهههه    هههه  فهههه  يل هههها   ، ههههه  دهههههن  تت ههههظد يل ههههىوي  وسيهههه  ُتخصَّ

تذيهههههو  دوال  هت  لههههه ، تمههههها سهههههي ود  500 ب جمهههههال ي ساسهههههي  ل ي ههههها  تى وتههههه  ي تهههههن يلمت هههههظ  
و عههههههد  تهههههه  قهههههه ي يلههههههظهن،   2030فائههههههظ  هذههههههن ت د ههههههد تىفيهههههه  خ هههههه  يلتىميهههههه  يلم ههههههتظيت  ل هههههها  بال

تذيهههههو   20فذعهههههظ  الههههه  دولههههه    ههههه  سههههه َّا   فههههه  تخصهههههي  ت هههههاقم  تت هههههظد  يل هههههىوي  ب جمهههههال  
  لهههههاتم ي تهههههن تاب ههههه  لليخت ههههه ي  ت ههههه    هقهههههظي  يلتىميههههه  يلم هههههتظيت  لهههههظهن إههههه ل  تدوال  هت  لههههه  

ههههههه   لذت هههههههظيا  تذههههههها يلمخت ههههههه ي   تعهههههههو و ، يلمت هههههههظ  ي لمهههههههائ   اليههههههها   تعهههههههظين تهههههههظي ي  و ذهههههههوع ُت تلكل
   يل الي  يلىاجم  ه  يلتشا  يلوبا 

 السيدات والسادة،  
  َّ يلمنههههه  ُ هههههُظتا  فههههه  ت عيههههه  ت ههههه الا يلُمشهههههت ل، لكفالههههه  ههههههظ  تههههه ، ه هههههظ خذههههه  يل  ههههه ، 

، لهههههه  يلههههههو  تملىهههههها  دو  2030وت عيهههههه  يلت ذ هههههها  يل مو هههههه  لخ هههههه  يلتىميهههههه  يلم ههههههتظيت  ل هههههها  
 يههههه   يقتمههههها  خهههههات  ولو ههههها  وي تياجههههها  يلهههههظوع يلىاتيههههه  ويل ذهههههظي  ي  ههههه  لمهههههوي  بشهههههل   خهههههات  

دولههههههه    ههههههه  تذتدتههههههه  يلتديتههههههها   هههههههات   لذعيههههههها   هههههههظو قا فههههههه  يلتصهههههههظ   فههههههه  َّ  وتههههههه  قههههههه ي يلمى ذههههههه ،
ست تنهههههههي  تههههههه تم  ي تهههههههن يلمت هههههههظ  و  لذت هههههههظيا  يلف  هههههههظ  يلتههههههه  تويج  ههههههها ه ههههههه  يل ذهههههههظي  لمهههههههوي ،

، ب ههههظ 2022يىههههاي   27-23خهههه ع يلفتهههه   تهههه  لمههههوي  فهههه  يلظو هههه   يلخههههاتم يلم ىهههه  ب  هههه  يل ذههههظي 
تهههههه  يل ظيههههههظ تهههههه  يلمهههههه تم ي  لتيعهههههه  لذ هههههه و    وت جَّهههههه  ،2021  هعههههههظت فهههههه  ههههههها ه   هههههها  تعهههههه  ي  

ف صهههه  قاتهههه    ههههظيل ت ييهههه  ت ههههُول  و ذىهههها  عهههه  بهههه  َّ قهههه ي يلمهههه تم  سههههيلو    يل يقىهههه  يالسههههتثىائي 
ت  هههه  فا  هههه  لمهههها سههههيوف ت تهههه  ، و فهههه   يهههها  يلهههه ي  ي يشههههو  فهههه  هكثهههه  يل ذههههظي  ضهههه فا  فهههه  يل ههههالن
و يعههههه  يلوسهههههتكو      يل ذهههههظي  لمهههههوي   خههههن   يعههههها    وإسههههه ا  ت هههههن فههههه  ت د هههههد يلتىميهههه  يلم هههههتظيت    ههههه 
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ت عيهههههه  يل ههههههظ  يلشههههههات  ب يهههههه  يتفههههههاي هههههههالم  جظيههههههظ ف صهههههه  قاتهههههه  لتكهههههه  م مهههههه تم  ذيلختاتيهههههه  ل
  يلُمتمث    ف  هظ  ت ، ه ظ خذ  يل     2030يلتىمي  يلم تظيت  ل ا   لخ  

جههههه ي ي   مو ههههه  هذهههههن يلصههههه يظ يلهههههو ى  لتذ يههههه  ستويصههههه  دولههههه    ههههه  يتخههههها   ختاماااااا ، 
، ولهههههه  تهههههه لو ج ههههههظي  وهقههههههظيف ا يل مو هههههه  2030تت ذَّ هههههها  تىفيهههههه  خ هههههه  يلتىميهههههه  يلم ههههههتظيت  ل هههههها  

لت عيههههه   ؤ ههههه  هعهههههظ يل مههههه  وي لعههههها  تههههه   مويصهههههذ  ج ودقههههها وت اول ههههها تههههه  يلمعموهههههه  يلظوليههههه ل
     2030هج  يلتىمي  يلم تظيت  ب ذوع ها  

 وشاااااااكرا ،


