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 شكري حسن سامح السید/ بیان مشروع
 العربیة مصر جمهوریة خارجیة وزیر

 77 الـ مجموعة رئاسة تسلیم مراسم اجتماع أمام
 2019 ینایر 15 نیویورك،

______ 
 
 

 فلسطین، دولة رئیس عباس، محمود الرئیس فخامة
 ،العامة الجمعیة رئیسة اسبینوزا، ماریا السیدة معالي
 المتحدة، األمم عام سكرتیر جوتیریش، أنطونیو السید معالي

 ،السفراء والسادة السیدات
 
 

بالنیابة عن شعب وحكومة مصر أن أشارك في هذه المناسبة الهامة یسعدني 
 فخامةإلى دولة فلسطین الشقیقة وٕالیكم  2019لعام  77الـ رئاسة مجموعة  لتسلیم

على اإلضطالع وقدرات وفد فلسطین في قدراتكم الرئیس محمود عباس، وكلنا ثقة 
بمهمة رئاسة المجموعة بنجاح كامل، وكذا في حكمتكم في تمثیل وتعزیز مصالح 

، كما نعول على جهودكم في قیادة بكفاءة وتوازن أعضائهامختلف المجموعة و 
كبر داخل األ مجموعة ال باعتبارهااألمم المتحدة  دعم أهداف ومقاصد نحوالمجموعة 
 المنظمة.

 
رئیسة الجمعیة  ماریا اسبینوزاللسیدة أن أعرب عن تقدیري باسمحوا لي أیضا 

 هاالعام الماضي، فتقدیرنا لجهود فيمنها  تشرفنا بتسلم رئاسة المجموعةالعامة، والتي 
الماضي من تقدیر في رئاسة الجمعیة العامة یتسق تماماً وما عبرنا عنه العام ونشاطها 

دعم األولویات التنمویة في لمجموعة ل هاخالل رئاستاإلكوادور  وجمهوریة هالجهود
داخل األمم المتحدة. كما أتوجه بالشكر إلى السید أنطونیو جوتیریش سكرتیر عام األمم 
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ألمم المتحدة، وخاصة الجهد الذي ل دعماً خالل العام المنصرم  نشاطهالمتحدة على 
اضطلع به في تقدیم مقترحاته إلصالح المنظمة، وهو الجهد الذي جاء متسقاً مع جهود 

لمجموعة لجعل األمم المتحدة أكثر قدرة ودعماً لمصالح الدول األعضاء في عالم یموج ا
 بالتغیرات بوتیرة لم نعهدها من قبل.

 
 والسادة، السیدات

 
رئاسة بدایة العام الماضي وللمرة الثالثة منذ نشأة المجموعة إیمانًا التولت مصر 

مساهمة في االضطالع بمسئولیتنا تجاهها، وجاءت رئاستنا بقیم المجموعة وأهدافها، و منها 
ئاسات على مر السنوات بل اإلنجازات التي حققتها مختلف الر و  الجهود لتراكم إضافیةكلبنة 

على أمانة تمثیل مصالح  على مدار العام الماضي بالحفاظوقد قامت مصر . عبر العقود
، فضالً عن الدفع قدماً بأهدافها وما نصبو إلیه من قیم اإلنصاف ل األعضاءالمجموعة والدو

األطراف.  دمتعد للنظاموالعدالة في النظام الدولي واألمم المتحدة بوصفها األداة الرئیسیة 
كافة الدول األعضاء وتعاون د بفضل جه من اإلضطالع بهذه المهمةوتمكنت مصر 

علیه العرف فیما بیننا، والتآزر داخل صفوفنا. وها  جرىبالمجموعة، وتقاسم العبء الذي 
لتواصل حمل الرسالة ، هي دولة فلسطین، نحن الیوم نقوم بتسلیم األمانة إلى دولة شقیقة

 مجموعة.العلیا لل المصالحوالحفاظ على 
 

بعض من واقع متابعتنا كرئیس للمجموعة یسعدني أن أشارككم  في هذا السیاق
واألولویات التي خالل العام الماضي  77الـ ت به مجموعة اللمحات الرئیسیة لما اضطلع

، وقد كان عامًا ملیئًا باألحداث واإلنجازات مثلما كان مثقًال على مدار العام بتناولهاقمنا 
تجدونه الذي  –أن أتقدم إلیكم بتقریر الرئیس الصدد  في هذاویسعدني  بالتحدیات واألعباء.

 التنسیق جهود، والذي یعكس بدوره ثراء 2018حول أنشطة المجموعة خالل عام  – أمامكم
 التزامناما یعكسه ذلك من ، و عمل األمم المتحدةمجاالت  مختلففي  التي اضطلعنا بها

 منظومة األمم المتحدة. ومسئولیتنا تجاه
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 2018والصین الصادر في سبتمبر  77اإلعالن الوزاري لمجموعة الـ بدایًة، یعكس 
الطبیعة المعقدة للنظام العالمي  وما تمثلهالنامیة،  الدولتنوع القضایا والتحدیات التي تواجه 

ر الذي مما ال شك فیه أن التحدي األكبمن عبء إضافي على عاتقنا، و  الذي نعیش فیه
أمام تحقیق  الرئیسيعائق یظل الحیث أشكاله وأبعاده،  بكافةهو القضاء على الفقر  هنواجه

العالم الیوم. یواجهها معظم التحدیات التي لالسبب الرئیسي شعوبنا، ومازال یمثل  طموحات
 أجندة األمم المتحدة للتنمیة المستدامة. جوهریجب أن یظل القضاء على الفقر ومن هنا، 

 
 ادة الحضور،الس

 
في شتى المجاالت،  إصالح األمم المتحدةعاماً فارقاً في جهود  2018لقد كان عام 

حقیقة دائمة من أجل جعل األمم المتحدة أكثر قدرة  المنظمةمثل تطور العمل داخل وبینما یُ 
 الماضيالعام  وتیرة اإلصالح والمقترحات المقدمة خالل على مسایرة األحداث العالمیة، إال أن

خالله بدور قیادي في توجیه دفة اإلصالح  77الـ اضطلعت مجموعة وقد ، ةاستثنائی تكان
لمتحدة سواء في دعم األنشطة التنفیذیة من نحو تحقیق الفعالیة المرجوة لمنظومة األمم ا

 .منظومتي اإلدارة والسلم واألمنأجل التنمیة، أو إصالح 
 

اعتماد  في أعقاب الذي یأتيالجهد ، وهو بإصالح المنظومة التنمویةففیما یتعلق 
خالل السنوات الثالث السابقة في مجال التنمیة سلسلة من الوثائق وبرامج العمل الهامة 

في تقدیم رؤیة  ملحوظ ، فكان للمجموعة نشاط2030وأبرزها أجندة التنمیة المستدامة 
واضحة قامت بالبناء على المقترحات القیمة التي تقدم بها السكرتیر العام وفریقه، وقد كان 

هو الملكیة الوطنیة ألولویات التنمیة وتحدید ما  77الركن األساسي في رؤیة مجموعة الـ
نزوًال على المنظومة األممیة من دعم وفقًا لتلك األولویات الوطنیة، ولیس  یمكن أن تقدمه

الدوافع السیاسیة مع عن الخلط قضایا التنمیة النأي بو  ،وأولویات الجهات المانحة رغبات
أجهزة المنظومة ، وكذلك االستفادة من الخبرات العریضة التي تتیحها مختلف أو األمنیة

 .التنمیة مجاالت األممیة وبرامجها في شتى
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بإصالح منظومتي اإلدارة كما اضطلعت المجموعة كذلك بدور محوري في الدفع قدماً 
صالح منظومة اإلدارة من خالل تطبیق بإ، حیث دفعت المجموعة والسلم واألمن بالسكرتاریة

المیدان، الالمركزیة لتمكین المنظمة من الوفاء بالتزاماتها على نحو أكثر فعالیة خاصة في 
وكذا تعزیز الشفافیة وآلیات المساءلة بما یتیح للدول األعضاء متابعة ما تقوم به السكرتاریة 
على األرض بشكل أفضل، باإلضافة إلى معالجة أوجه الخلل القائمة في مجال الموارد 
البشریة خاصة فیما یتعلق بتفعیل مبدئي "التوزیع الجغرافي المتوازن" "والمساواة بین 

نسین" في تشكیل السكرتاریة. وفیما یتعلق بمنظومة السلم واألمن، فقد ساندت المجموعة الج
التوجه الخاص بتبني مقاربة شاملة في هذا المجال تحقق التنسیق والتناغم المأمول بین 
إدارات السكرتاریة المعنیة وتعزز قدرة المنظمة على التعامل مع التحدیات الخاصة بالسلم 

ن خالل تطویر الدبلوماسیة الوقائیة والتعامل مع جذور النزاعات ودعم واألمن خاصة م
 التعاون مع المنظمات اإلقلیمیة.

 
 السیدات والسادة،

 
أجندة  اعتماد معاتصاًال بما حققته األمم المتحدة خالل السنوات القلیلة الماضیة 

تمویل التنمیة، واتفاق باریس حول ، وأجندة عمل أدیس أبابا 2030التنمیة المستدامة 
األخرى في المجاالت ذات الصلة بالتنمیة  برامج العملحول تغیر المناخ، فضًال عن 

متابعة تنفیذ االلتزامات الصادرة عن عمل المجموعة في العام الماضي  فشملالمستدامة، 
اجعة تمویل من خالل المنتدى السیاسي رفیع المستوى ومنتدى مر  وقمنا، تلك الوثائق الهامة

خاصة اللجنة الثانیة بصفتها الممثلة ، فضالً عن لجان الجمعیة العامة، ومخرجاتهما التنمیة
القضاء بالتركیز على أولویة إلرادة الجمعیة العامة في مختلف القضایا المالیة واالقتصادیة، 

ضمن  باإلضافة إلى قضایا تشغیل الشباب والقدرات اإلنتاجیة التي حددناها الفقر على
ا نفیها رؤیتطرحنا في هذا الصدد أوراقًا تفاوضیة  دنا، وأعدأولویات العمل في مستهل العام

رغم وذلك  المخرجات خالل العام،في تضمینها ضمن نا بعد جهد دؤوب ا، ونجحنوأولویات
 في الفترة األخیرة، وما نرصدهحول هذه القضایا توافق الالصعوبة المتزایدة في التوصل إلى 



 
5 

التزاماتها الدولیة، ومحاولة االنتقاص بصفة  تراجع بعض الدول المانحة في الشمال عنمن 
 تمویل التنمیة.جهود في دعم ة المجتمع الدولي من مسئولیخاصة 

 
 من تمثله وما المناخ تغیر قضیةب اتصاالً  الماضي العام خالل كبیرة جهوداً  بذلنا كما

 رئیس بصفتها مصر قامت حیث المستدامة، التنمیة أجندة تنفیذ في النامیة الدول یواجه تحد

 التفاقیة والعشرین الرابع األطراف الدول مؤتمر خالل النامیة الدول باسم بالتفاوض مجموعةال

 لتنفیذ لیةالدو  الجهود دفع أجل من مساعینا ونبذل المناخ لتغیر اإلطاریة المتحدة األمم

 التمویل موارد بحشد المتصلة تلك خاصة المناخ، لتغیر باریس اتفاقیة بنود كافة وتشغیل

 ونقل القدرات، وبناء المناخ، تغیر تحدیات مواجهة في النامیة الدول جهود لدعم الالزمة

 تحدةالم األمم التفاقیة عشر الرابع األطراف الدول مؤتمر انعقاد إلى هنا أنوه كما التكنولوجیا.

 في المجموعة ونجاح الماضي نوفمبر شهر في الشیخ شرم مدینة في البیولوجي للتنوع

 المستدامة. التنمیة أجندة تنفیذ جهود دفع أجل من المؤتمر مخرجات ضمن أولویاتنا تضمین
 

بشأن  وموحدةمن مواقف واضحة  77مجموعة الـأعضاء  یشترك فیهمع ما و 
الدول النامیة التي تشهد  احتیاجاتتنوعًا في  المجموعة كذلكالتنمویة، فتشهد  األولویات

، سواء الدول األفریقیة، أو الدول األقل نموًا، أو النامیة الحبیسة، أو النامیة أوضاعاً خاصة
الوفاء دعم  أجلأو تلك القابعة تحت االحتالل، ومن  أو المتوسطة الدخل، الجزریة الصغیرة،

العام الماضي بقیادة جهود األمم المتحدة في  مدارقامت المجموعة على ، تیاجاتاالحبهذه 
حین نجحنا وفي تنفیذ الوالیات الصادرة بشأنها، ل ومتابعةً  تلبیًة لهاإصدار القرارات الالزمة 

الهامة، فیجب أن نهنئ أنفسنا  التوافق األممي حول تلك القضایا صیانةفي إلى حد بعید 
مع  ،دولة ذات قدرات متفاوتة 134مجموعة كبیرة تضم ك وحدتناعلى  الحفاظعلى كذلك 
وحدة  للنیل منعلى صالبة الموقف حول األولویات المشتركة رغم محاولة البعض  اإلبقاء

 المجموعة.
 

لالجتماع الثاني جهود المجموعة للتحضیر ، و جنوب-التعاون جنوبقضیة ولعل 
 آیرسجنوب المقرر أن تستضیفه بوینس -ألمم المتحدة حول التعاون جنوبرفیع المستوى ل
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في شهر مارس المقبل لخیر دلیل على قدرة المجموعة في ترتیب أولویاتها والتآزر فیما 
على  تمر الهامطور التحضیر لهذا المؤ ، حیث أكدت المجموعة في الدول األعضاء بین

التضامن فیما بین  جنوب، بوصفه تعبیراً عن-ثبات المبادئ التي یقوم علیها التعاون جنوب
 .الدول النامیة

 
 السادة الحضور،

 
لقضایا ذات األولویة، بدایة العام الماضي ضمن اكانت الرئاسة المصریة حددت في 

 النقاش تناول كما ،بعیدة المدى على مصالح الدول النامیة وأثارها التكنولوجیا البازغة ةقضی

 لتحوالتا أن كیف الماضي، سبتمبر شهر في للمجموعة الوزاري االجتماع خالل الموضوعي

 ،الحیاة مناح مختلف على وتأثیرها الیوم، عالم في نشهدها التي الوتیرة المتسارعة التقنیة
 مختلف في العیش نمط من ستغیر ثارآ حتماً  لتبعاته ستكون بنیویاً  منعطفاً  تمثل أصبحت

 اإلیجابي النحو على سواء العمل سوق على تأثیرها التحوالت هذه أوجه أهم ضمن ومن الدول،

 لیس - أساسیة أضحت التي - التقنیات لتلك النفاذ نأ تذكرن أن یجب كما ،السلبي أو

 وداخل جهة من والجنوب الشمال بین فیما التكنولوجیة الفجوة مسألة یطرح ما وهو ،متساویاً 

 منظمات عدة مع إحاطة جلسات بعقد العام مدار على قمنا وقد أخرى. جهة من الواحدة الدولة

 المجموعة صفوف ضمن حولها الوعي لرفع القضایا تلك في متخصصة لألبحاث ومراكز أممیة

 القضایا. هذه مع عمقاً  أكثر بشكل عاملالت بهدف نیویورك في وبعثاتنا
 

 االقتصادي التمكین لمسألة الجاد التناول الماضي العام خالل كذلك أولویاتنا تضمنت

، وقد في صمیم الجهود الرامیة إلى تحقیق التنمیة المستدامة تقع التي القضیة وهي ،للمرأة
المستوى بمشاركة وزاریة على نظمت الرئاسة المصریة في هذا الصدد اجتماعین رفیعي 

ل لجان المجلس االقتصادي واالجتماعي تناولت قضیة الشمول المالي للمرأة هامش أعما
بوصفه من ضمن أهم آلیات التمكین، وقد تبادل كبار المسئولین من العواصم الخبرات، مما 

الحلول  بعضل سمح بخلق مساحة مشتركة من الفهم المتبادل للتحدیات التي تواجهنا وطرح
 التي تتناسب مع ظروف الدول النامیة.
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 السفراء، والسادة السیدات

 
 بذلك نقوم كنا 77 الـ مجموعة رئاسة تولي مسئولیة تحمل على مصر أقبلت عندما

 یجب ولكن قدراتنا، به تسمح ما بأحسن المهمة بهذه لالضطالع لنا دعمكم من واثقون ونحن

 التنفیذیة سكرتاریةال من وكذلك األعضاء، الدول كل قدمته الذي الدعم لوال أنه نعترف أن علینا

 وأعضاء للمجموعة التنفیذي السكرتیر أحمیة مراد للسید بالشكر هنا وأتقدم – للمجموعة

 مجموعة أكبر رئیس یتحملها التي باءاألع هذه بكل القیام مصر وفد استطاع لما – السكرتاریة

 فنجاح الواجب. والعرفان والتقدیر، الشكر كل ولكم األطراف. متعدد الدولي النظام في تفاوضیة

 صحیح. والعكس للمجموعة، نجاح هو الرئاسة
 

 عباس، محمود الرئیس فخامة
 

التي نتوقعها ملیئًا بالتحدیات لن یكون هینًا، بل مما ال شك فیه أن العام القادم 
عظیمة  فرص، ولكن في نفس الوقت ال أشك في أنه عام به األقدارخبئها لنا تواألخرى التي 

وأمام األمم المتحدة، ونعول علیكم وعلى وفدكم الهمام في  من خلفكم مجموعتنالرئاستكم ول
داخل األمم المتحدة،  77في الدفاع عن مصالح مجموعة الـنیویورك لقیادة جهودنا جمیعًا 

هدفًا مشتركًا  نتقاسم، فنحن بناء التوافقوكلنا ثقة في سعیكم نحو إیجاد الحلول بروح 
لتحقیقه، العدالة واإلنصاف في النظام الدولي متعدد األطراف، ونعلم جیدًا أنكم  سعینا دوماً 

، ولكم منا كل الدعم والسند ستحافظون علیه، وستظلون تعملون دائمًا بروح بناء الجسور
 .، وفقكم اهللاضطالعكم بهذه المهمة النبیلةفي 

 
 شكراً  


