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 معايل الدكتورة هالة السعيد 
 وزيرة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري 
 جبمهورية مصر العربية 

 السيد الدكتور حممود حمي الدين 
 النائب األول لرئيس البنك الدويل 

 السيدة روال دشتي 
 األمينة التنفيذية للجنة األمم املتحدة 

 االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا(
 السفري إيفان سركوس 

 رئيس وفد االحتاد األوروبي بالقاهرة  
 السيدة راندا أبو احلسن 

 قيم لنرنام  األمم املتحدة اإلامائي املمثل امل 
 يف مجهورية مصر العربية  

 السيدات والسادة،
أود فييم تهييكلم ي تكييم أ  أم ييي ايييأ كتكمييلى وأ يييميأ   يي  
ت لميكيأ و ضوميأ الكوأ فيم افككيلأ أ تيلم الةهيلث الةللةيث ل هياو  
المماييم ل كةتكييث التهييكداتثي والييجم  ميييم كتلومكييث تيييم المماكييث 
   ييي  اهكضييييلفك  ود تييي  فييييم ةهيييل  اليييية       واهيييت وا لييييم أ  

لي  اليديكومه للليث الهيمكد و كيمه أغكةأ ك ي  التةلهياث وكوكي  الل ييم  
 الكلطيييييكط والتكلاميييييث واييييييي أ ايدامم اكتلومكيييييث تييييييم المماكيييييث 
وكتكييا ال ييميلل نالاةيي  الييدولمي اوك ييلد اوومواييمي واوهيييوا    يي  
لماكي   تهللتكلأ الفمللث وايككلاكيث فيم  ةكيلأ أ تيلم ليجا اوهياو  وا 

 الل يم ال ئق 
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 السيدات والسادة،
كيتكم اةمايلد اوهياو  الممايم ل كةتكييث التهيكداتث ليجا الميلأ فييم 

أو  كي    يي  ظيم كطيومام ةكلامليل كتكمييلى هيوال   ي  اليييمكد الممايم 
تطلليي اككتل كيث واصكييلدكث كمايم  ي  ةفهيلل  تهكوى المللأ     ةتث
    ولةل  كط ملم ت مو ث ليدى يكيم  كتللكمكث فم يومه ا ككلكلم

واومكايلل اكيوده  كيله  ك  تهكوى  كيلكلأت  الهيل  فم ك ه ضلتث
جا ك ييدةةل  يي  المييللأ المماييم ك دكييداى فييع  لييج  الكط مييلم  لئلأأاةيي     وا 

كاييدو ال ةييلى واضيي لى ومال اليةكييم تيي  الكييوكمام اوككتل كييث والهكلهييكث 
المماكييث     وو كةا ييم أاييداى والتظييللمام التط اكييث فييم  ييدد تيي  الا ييدا  

 كييله أفضييم    تيي   كيي    ييمواةل  لييم ييا الطييم   يي  كط مييلم أ  ة
 اللدتلم اوهلهكث والي ث والكم كأ    وو كتي  أاداى أ  ةةيم اهيكتمام

الكم كاوأ اليل ال يوتيلم تي  ةل كيثي وكود فكوه اك  الكلود الكةتوكث 
وكط ميييلم وكوصميييلم ال يييموي فيييم  كيييله أفضيييم تييي  ةل كيييث أليييمى     

ليييكي فيييم  –لطتيييوأ ايييك  الواصيييا وا –وو ييي  أ  اكهيييل  ليييج  الفكيييوه 
   جليي  أ  الكوصمييلمي التك اكييده افمييم تييي  ث ال يوتييلم أو ال ييموي 

كل يق ةو يلى تي   الكتييك  وك هي  اوكييلمي واتم تلك فث تةلل  كلده 
الكوكم التيكوأ دالم التككتملم   ا ك  لأ كميد فيم تايدوم ال يوتيلم 

  كلييل اومكاييلل اتهييكوم ادائلييل  ويييلماويكفييلل اكييوفكم ال ييد اودةيي ي 
 الهكتمام  كم كيم لتهكوم الكط ا والطتوأ لدم  موالل 

   تل كممضم ل  التةطايث المماكيث تي  لي ام هكلهيكث ضيلتث 
تةج اداكث الماد ال للم أةمي وو  ي     تهكمه الكةتكيث  ج ييلم   ي  

ماي  دد ت  الدوم المماكث الكملتم تا الكاملم اللطكيمه ل يلوم اوضيط
ي تيييا ييييم تيييل تك اكيييده اول يييمي تييي  وكئيييك  وةيييل  ك  وتليييلطم أتةكيييث
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كةطييوم   كيي  جليي  تيي  اهييكة ا  ل توا ةييلم الملتييث و يييل   يي  لطييط 
الكةتكث    ولو تل كؤدم ادوم   لي  كفيلصأ الت يي م وكميلظأ الك يدكلم 

 الكم كواك  التككتملم المماكث 
هييلمام الت ؛ ف ييكي لةيل  اييدكم  ي  الك يم    يي  يلفيثتيا جلي 

فم ةفي الوصم     فتطللي ال موي و ك كتيم الكتككيم    والتؤ يمام 
الكييم ةطللملييل  يي  التةطاييث المماكييث كميييي اللفمييم اكهييل لى فييم مصمييث 
الفاييم فييم  ييدد تيي  الا ييدا  المماكييثي يتييل كميييي كماكمييلى ت  وظييلى فييم 
يفلله اما التمافق ال كوكيث الكيم كايدأ الليدتلم اوهلهيكث ل كتليوم 

الضيول   ي  الطاكميث  "الكامكم الممام ل فام تكمدد اواميلد"ه ط    وصد 
أ ت لتث اويكفيلل  د ه الفام فم المللأ الممام    وأظلمالتمياث لظللم 
يتؤ م و كد   ي  الفايمي ايم ضيمومه الةظيم  لي  ظيللمه  ااكلي الدلم

الفايييم تييي  تةظيييوم أوهيييا اوييييف   متلةيييلى تييي  الفيييم  فيييم الكم يييكأ 
 12   وصد وضا لجا الكامكم التليأ  ال ئق مك ثوالي ث وتهكوى الت

الك جكيث وال تيم  –تية ى  –تؤ ماى لاكلي الفام تكمدد اواملد تي  اكةليل 
 وتكل  ال مي التتتوةث     وغكملل  التايم وهةوام الدماهث 

وا داى ت  أليأ  2030ولتل يل  الاضلل     الفام ا  وم  لأ 
يييةل  الهكلهييلم وتكلييجم ألكييي األييدا  الكةتكييث التهييكداتثي فييعةةم 

الايمام فييم الا ييدا  المماكييث اوهييكفلده تيي  الةكييلئا واوهكل يييلم الكييم 
فيم وضيا الهكلهيلم وال  يوم  "كامكيم الفايم تكميدد اواميلد"جلي  لكلل 
الوهيكامام  لج  الظيللمه اللطكيمهي لتيل لليل تي  يي ث وةكايثالكم كمللا 

ةلأ       د يلفث الكليود    يتل ا الهكلهم واوككتل م فم ا دةل 
يضييتل  لك اكييق الكةتكييث  ةكييث وايص كتكييث والدولكييث لتواكلييث الفاييمالوط

 ومال   اى التهكداتثي والكملد الو كل   الميي ا د
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 السيدات والسادة،
  الكيلتييم اييك  1   ت ييلوم  تييم أهيياو  لييجا المييلأ اليية  ي 

ه لمييللأ   آفييلق كدكييد3  الك ييوم  ليي   كييله أفضييمي 2 ييميلل الكةتكييثي 
     كي    الةيلةم والةللي ي فيم غلكيث اولتكيثكتك كمي ولليث الت يوم 

الك ييدكلم الكييم كواكللييل كلييود ك اكييق طاكمييث  ك يي  الت ييلوم كميييي
كييث التهييكداتث فييم التةطاييث المماكييث    وأود فييم لييجا اليييددي أ  الكةت

كييث التهييكداتث فييم ك اكييق الكةتأةييو  اكلدكييد لطكييم ككمييما ليي  كلييود 
الكفيييل  والك كيييم افميييم  المماكيييث    أو وليييو كيييدلوم الاكئيييثالتةطايييث 

ظيللمه ال يا التيلئم كميد اولطيم   ي  ايطي ق  التةللم    ولةيل فيت 
واوهيييكامام  كثاوصكييييلدالكةتكيييث اتيييل كةطيييوم   كييي  تييي  آةيييلم   ييي  

      التةطاييث المماكييث لييم اويةييم ل هيييل  الهكلهييم وتهييكوى ال كييله
ةا  التكل ي وكفلصأ ت  لطومه الوضيا  تملةله     تهكوى المللأ ت 

% تييي  تييييلدم التكيييل  المماكيييث كايييا ليييلم  الميييللأ الممايييم    80أ  
نهييييومكل والمييييماق   يييي  وكيييي   الت ييييمق المماييييموكمييييلةم الييييدوم فييييم 

اللييييو   تييي  لكتةيييث كميكيييث   ييي  تييييلدم التكيييل     يتيييل كميييلةم 
 الف هييطكةكو  تيي  ةلييي تييةظأ كاييوأ ايي  او ييك م تةييج هييةوام لل اةييلم

الت ك يييث    وألكيييماىي فيييع  تييييم كواكييي   مضييياالتكيييل  الكوفكيييث فيييم اوم 
كلدكداى لطكماى ل يكلل ت  تلل الةكم اهاي ت مو  هيد الةلضيث اليجم 

الكييم  –كاييوأ  ةكواكييل ااةلئيي    يي  الةكييم او مق      تييلى اييت  تيييم 
صييد دل ييم اللفمييم تم  ييث الفاييم  –ت كييو   100ككييلو   ييدد هيييلةلل 
 التلئم تةج هةوام 
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وأؤيد فم لجا التالأ     أ َّ صضكث  ا التكل  لم ألطم تل كواك  
الميللأ الممايم فيم التهييكاام     ج أةليل تهيتلث وكييود واايلل    وماتيل ةمييم  
الكوأ لطومه كتةكم ظوالم تةم الكفل      اوهكامام الهكلهم واوككتيل م 

 أ توكييث كفييل  فييمامييد أ   ييللدةل تييل كييمى فييم هييومكل الكييم واكلييم أهييو 
  لييم لكييمام دال كييث واهييمثوصييد أدى لييجا الكفييل      2007كلمكللييل تةييج 

فييم  كهييلأ ااييدم غكييم ص كييميييل  تيي   ييتةلل اضييطماالم اككتل كييث لطكييمهي و 
 كفككم الوضا     الة و التؤه  الجم  لدةل  وة لد  الكوأ 

 السيدات والسادة،
 تييلم الةهييلث الةللةييث ل هيياو  المماييم ل كةتكييث أكتةيي  و ةةييم 

التهييكداتث يييم الةكييلأ والكوفكييق وأ  ةييكتي  تيي  ليي م ال ييوام الاةييلل 
والكفل ييم أ  ة اييق  ييملم أهيياو  لييجا المييلأ " ييمايث تكيلت ييث تيي  أكييم 
تهييكاام تهييكداأ" واللييمو  اكويييكلم وتاييلدمام كميي   تيي  كةفكييج لطييث 

فيوكةم اي يلمه اتث فيم التةطايث المماكيث     وو كل كةتكث التهكد 2030
ث المااميث تي  اوهياو  الممايم ل كةتكيث التهيكداتث هيو   ل  أ  الةهل

دام الجم كهكضكف   تيلمه دايم ادوليث  2020كماد ل م أ تلم ايهاو 
 ليي  أامكييم  2020ايتييلمام المماكييث التك ييده ليي م الفكييمه تيي  أيكييوام 

  كوايم الماوم     ويةا التهكاام""تلأ ولو ي ك م  ملم 2021
وألكماىي أصيوم    الكةتكيث التهيكداتث ليم اواايث المايوم الو كيده 

جا  مفةييل أ  تهييكاا ةل لييأ أاةلؤةييل    و  ليي  تهييكاام آتيي  وت دلييم     وا 
 لتييلى    اييم وكككييلو  الةهيياث  18دو  لييأ % تيي  الهيييل  المييمي 25
 ايد أ  ةهيلئم أةفهيةل اتةكلي  الكدكيث ف% فم يةكيم تي  اليدوم    45

يك  ةوفم لليؤول الكم يكأ واليي ث وال يجال    يكي  واموأ التهئولكث: 
فيييم التكيييل  والتيييوامد الطاكمكيييث    يكييي  ةيييوفم لليييأ ة فيييظ لليييأ  اليييأ 

 تهكاا ى أفضم ت   لضمةل    و يماى ليأ 
Speech-5(2) 


