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 وزیر خارجیة جمهوریة مصر العربیة، معالي األخ سامح شكري،

 ،رئیسة الجمعیة العامةغارسس السیدة ماریا فرناندا إسبینوزا 
 ،ألمم المتحدةلعام األمین الالسید أنطونیو غوتیریش 

 السیدات والسادة، أصحاب السعادة،

إنها بال . 2019للعام  77مجموعة الـ  أتسلم الیوم رئاسة، أن الشعب الفلسطیني ودولة فلسطین، وبالنیابة عن یسعدني
تصمیم االلتزام والإلى جانب  كبیرة ستتحملها دولة فلسطین بكل تواضع وٕاخالص وتفاٍن،مهمة هائلة ومسؤولیة  شك

 ها األعضاء في األمم المتحدة. المجموعة وتعزیز مواقف دولعن مصالح  اً قوي دفاعال
على ما أنجزته المجموعة على جماعي من أجل البناء ال العملجهدًا في ضمان  لن تدخروأؤكد لكم بأن دولة فلسطین 

 . عاماً  55مدار
 

 والباسیفیكسیا آلمجموعة وتحدیدًا  ،مجموعتنا الموقرة أعضاءلجمیع وفي البدایة أود أن أقدم خالص الشكر والتقدیر 
كما .  اإلرث العظیمومواصلة هذا ، على الثقة التي أولیتموها لنا في تحمل هذه المسؤولیة الهامةو ، لدعمهم لترشحنا

 ستهااممارسة الصالحیات المنوطة برئمن دولة فلسطین  نشكر دعمكم ودعم دول األمم المتحدة في تبني قرار لتمكین
 ة.موعجالم

 

للدور الممیز الذي لعبته جمهوریة مصر العربیة بقیادة الرئیس عبد  عبیر عن خالص تقدیرناأغتنم هذه المناسبة، للتو 
السفیر محمد  الفتاح السیسي، والجهود الوازنة التي قام بها معالي الوزیر سامح شكري، وفریق العمل المصري برئاسة

 خالل العام المنصرم. ،77مجموعة الـ قیادة في  إدریس،

 السیدات والسادة، السعادة،أصحاب 

. المتحدة األمم ومبادئ الدولي، وأهداف اإلجماعمبادئ ب مرتبطةً ، 77 ـمجموعة ال أساسهاإن المبادئ التي ُأنشئت على 
القانون  ومنظومة، ومؤسساتها، األطرافحمایة هذا العالم والمنظومة الدولیة المتعددة لعمدة األقوى أ تشكلهذه المبادئ 

  .على هذه المنظومةالشرسة خاصة في ظل الهجمة  ،الدولي، والتعاون المشترك
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المتعدد األطراف، الحفاظ على هذا النظام الدولي وسنعمل خالل رئاستنا للمجموعة على مواجهة هذه النزعات من خالل 
، ودعم احترام السیادة الوطنیة أساس ، علىفي األمم المتحدة وبین شركائنا جمیعاً ، 77الـ  تمتین العالقات بین مجموعةو 

، اإلنسانحمایة هو نبل أهدافنا لوما یشرفنا أجندة التنمیة وحمایة مصالح بلدان الجنوب والدول النامیة وقضایاها العادلة. 
 القادمة. األجیاللبشریة ومستقبل لخدمة اعلى كوكبنا،  والحفاظ

 

 السیدات والسادة، 

واستكماًال للمبادرات البناءة لتنفیذ اجندة جنوب -على تعزیز التعاون بین الجنوبوٕایاكم خالل ترؤسنا للمجموعة سنعمل 
كمكمل ال كبدیل عن ، بما فیها المبادرة المتعلقة ببرامج تمویل التنمیة والتضامن من خالل التنمیة، 2030التنمیة 

، حیث یضطلع المجتمع الدولي وشركاء التنمیة بدور محوري لمشتركا التعاون بین الشمال والجنوب، والتعاون الثالثي
برنامج عمل مؤتمر قمة ، وفق ما نص علیه في التعاون مع البلدان النامیة ودعمها في تنفیذ جدول أعمال التنمیة

 .كوبنهاغن

 

ائیة المتفق علیها دولیًا في تحقیق األهداف اإلنم لتعاون فیما بین بلدان الجنوب دور متعاظمأصبح للتضامن واالیوم ف
التي تحققها العدید من البلدان النامیة، من أجل ضمان "عدم ترك أي شخص خلف بشكل كبیر بفضل اإلنجازات البارزة 

ُنقُر بأهمیة انعقاد مؤتمر األمم المتحدة الثاني الرفیع المستوى المعني بالتعاون فیما بین بلدان فإننا وعلیه . الركب"
یعقد في بوینس آیرس في آذار/ مارس القادم بعد مرور حوالي أربعین عامًا على اعتماد خطة عمل الجنوب، الذي س

 . وسنبذل قصارى جهدنا على إنجاح أهدافه بوینس آیرس،

 

 ،السیدات والسادة

خیارات التي العندما توسع  ،فقط ،إن البشر هم الثروة الحقیقیة لألمم، والوصول الى التنمیة الحقیقیة والمستدامة تتحقق
. فالتنمیة البشریة المستدامة هي التنمیة الحیاتیة من المشاركة الكاملة وبحریة في جمیع قضایاهم األشخاصتمكن 

المنصوص  اإلنسانجانب كافة حقوق  إلى ،تحقیقه وتعزیزه إلىللشعب ومن ِقبله، وان الحق بالتنمیة، هو حق نسعى 
 .77 ـلمجموعة ال األساسیةن المرجعیات والوثائق علیها في مبادئ القانون الدولي، وغیره م

 

االستعماري لشعوب الواقعة تحت االحتالل ل هذا الحقوحمایة وبهذا الصدد، یجب علینا أیضا التأكد من ضمان  
 ، عمال بقرارات المجموعة بما فیها، خطة جوهانسبرغ للتنفیذ، ووفقًا ألحكام القانون اإلنساني الدولي وقراراتاألجنبيو 

 األمم المتحدة ذات الصلة. وهنا فإن فلسطین یجب أال تكون استثناًء.



3 
 

  ،السیدات والسادة

على خطة عمل من أجل تحقیق الرخاء  2030لقد وافق المجتمع الدولي، من خالل خطة التنمیة المستدامة لعام 
 القضاء على الفقر بجمیع أشكاله وأبعاده شرط ال غنى عنه لتحقیق التنمیة المستدامة، أناعتبر  شعوب الكوكب، وقدل

أولویاتنا  سلم. وستتصدر هذه القضیة ، والسیما مبدأ المسؤولیات المشتركة، والمتباینةزائد عشرینعلى أساس مبادئ ریو 
 .على مدار هذا العام

 

 ،السیدات والسادة

، وانعكاسات خطیرة على شعوبنا أكثر من غیرها، على الرغم من حقیقة أننا قد ومدمرة بیةسلت ان تغیر المناخ له تأثیرا
غد، كي نحمي القبل  الیوموحاسمة،  جریئةوالتلوث، وهو ما یتطلب اتخاذ قرارات  االنبعاثاتأسهمنا بأقل قدر ممكن من 

 مصیر وحیاة شعوبنا وكوكبنا.
 ولهذا ستبقى اهتمامات ومصالح المجموعة على سلم أولویات الرئاسة الفلسطینیة. 
 

 ،السیدات والسادة

في بناء السالم، لعالم منیع أمام الصدمات والكوارث  األمداستثمار طویل  وه وبناء مجتمعات منیعة ومستدامة إن التنمیة
مبدأ التضامن من خالل التنمیة، لتداول ونقل المعرفة، و  اإلنسان،والنزاعات والحروب، عالم قائم على احترام حقوق 

بشكل كاٍف للقضاء  وبناء الخبرات والقدرات، والمساعدة الفنیة، بما یكفل زیادة المساعدة اإلنمائیة والموارد االقتصادیة،
امة والعدالة، والقضاء وترسیخ التنمیة المستد، على الفقر، والجوع، وتضییق نطاق الفجوة الرقمیة، وتوفیر العمل الالئق

بما  في ذلك لتشمل  هاتقاسم فوائد وفرص النمو االقتصادي وتوسیع، و ، والعبودیة، واالتجار بالبشراألطفالعلى عمالة 
 المرأة والشباب. 

 

 السیدات والسادة

للشعوب، بما  القابلة للتصرفحقوق غیر الحمایة صون و في  دورًا هامًا ومبدئیًا، تنامجموعالدول األعضاء لقد لعبت ل
 ،ال تزال العدید من بلدان الجنوب تعاني من النزاعاتو  ،واالستقالل الوطني في تقریر المصیر فیها حقها الراسخ

وستواصل دولة فلسطین العمل سویاً مع دول المجموعة كافة لمواجهة  العدوان واالحتالل،و ، واإلرهابوالحروب، والعنف 
 هذه التحدیات.
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وفي هذا اإلطار، إن تعزیز األمن والسالم في منطقة الشرق األوسط، سیفتح المجال واسعا امام تحقیق تنمیة مستدامة 
ومستقرة لجمیع دول المنطقة، وفق االتفاقیات والمعاهدات الدولیة. إال أن مواصلة االستیطان واالحتالل اإلسرائیلي 

س اإلقلیمي لجمیع شعوب المنطقة. وهنا، أؤكد التزام دولة فلسطین ألرض دولة فلسطین یعیق برامج التنمیة والتجان
بالقانون الدولي والشرعیة الدولیة وحل الصراع سلمیا، وصوال إلى إنهاء االحتالل، وتحقیق استقالل دولة فلسطین 

ضایا الوضع إلى جانب دولة إسرائیل، وحل جمیع ق 67بعاصمتها القدس الشرقیة لتعیش بأمن وسالم على حدود العام 
 النهائي كافة، بما فیها مسألة الالجئین واألسرى، استنادا لقرارات الشرعیة الدولیة ذات العالقة.

 

 ،السیدات والسادة، أصحاب السعادة

والصین في كافة القضایا المتعلقة بأجندة  77من خالل تمثیلها لمجموعة الـ دولة فلسطین  أننؤكد لكم، ، في الختام
وحمل ارث وتراث مجموعتنا الهام في مواجهة  تهابالسیر على خطى الدول التي سبقتنا في رئاس ستستمرهذه المجموعة 

المجموعة بكافة مكوناتها مصالح لحمایة دورنا  وسنكرس شعوبنا ودولنا، وتقدم ازدهارتطور و  تي تعترضالتحدیات ال
والدول الجزریة  ،قل نمواً األبلدان وباالهتمام الضروري والمطلوب لل أفریقیا،وال سیما  الجغرافیة المختلفة والمتنوعة،

، والشعوب التي تعیش تحت االحتالل متوسطة الدخل لبلدانوا، والبلدان النامیة غیر الساحلیة ،الصغیرة النامیة
 األجنبي، وذلك لضمان "أال یتخلف أحد عن الركب".االستعماري و 

 شكرا لكم،

 


