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للجمعیة العامة لألمم المتحدة64في اجتماعات الدورة سمو رئیس مجلس الوزراءكلمة

2009ربمتبس25

السید الرئیس 
یسرني باسم دولة الكویت وباسمي شخصیا أن أتقدم الیكم بأخلص التھاني النتخابكم رئیسا للدورة الرابعة 

.ن للجمعیة العامة لألمم المتحدةوالستی

خبرتكم الطویلة في العمل االقلیمي والدولي ستكون رافدا مھما لتحقیق النجاح المأمول ألعمال ھذه الدورة ان 
كما نود أن نشید برئاسة سلفكم السید األب میغیل دي سكوتو وزیر الخارجیة .الھامة من دورات األمم المتحدة

.سابق لنیكاراغوا للدورة الماضیةال

مون والعاملین في جھاز األمانة -تقدیرنا لما یبذلھ األمین العام السید بان كيكما ال یفوتني أن أعرب عن
العامة من جھود ومساع حمیدة الحالل األمن والسالم واالرتقاء بأداء أجھزة وبرامج األمم المتحدة من أجل 

التي یعاني منھاتحسین وتطویر قدرتھا لمواكبة المتغیرات الدولیة واالستجابة بفعالیة للتحدیات والمخاطر
.مویلاانملاع

السید الرئیس 
لم یكن العالم بأحوج ما یكون الى منظمة عالمیة قویة وفاعلة أكثر مما نحن بحاجة الیھ اآلن فتنوع التحدیات 
واألزمات والمستجدات وتعقیداتھا والتي تواجھ عالمنا الیوم عالوة على القضایا االقلیمیة والدولیة التي بقیت 

نذ أمد طویل تستلزم أن تستشعر جمیع الدول مسؤولیاتھا في دعم ومساندة ھذه المنظمة وتوفیر دون حل م
الموارد المالیة الالزمة لتمكینھا من أداء مھامھا ومسؤولیاتھا بفاعلیة وبمنھجیة متطورة كما ان على منظمة 

وبقدرات االستشعار والرصد األمم المتحدة نفسھا مسؤولیة االرتقاء بھیكلھا االداري وبأدائھا المیداني
ات للتحدیات المستجدة الى مستوى یتناسب وخطورة المرحلة التي یعیشھا العالم والذي یستدعي أخذ المبادر

.المعالجةوسرعة التحرك وفاعلیة الجریئة

ان قضایا االرھاب والقضاء على الفقر والمجاعة ومكافحة األمراض الخطیرة مثل مرض نقص المناعة 
الذي انتشر بشكل مخیف في جمیع دول العالم ) 1ان 1ایھ اتش (والمالریا اضافة الى مرض ) ایدز(ة المكتسب

وانتشار آفة المخدرات لھي قضایا تستدعي من منظمتنا عمال جماعیا غیر تقلیدي یستشعر الخطورة ویشخص 
. بشریة آثارھا وشرورھااألزمة ویھيء الموارد ویتدخل بفاعلیة وبشكل جذري وجماعي لمعالجتھا وتجنیب ال

حد الروافد الھامة في مكافحةكما ان تحریك دور المنظمات االقلیمیة والمتخصصة في جھد مركز ومنظم یعتبر أ
.تایدحتلاكلت

ومن جھة ثانیة ھناك تحدیات وتھدیدات أخرى ما زال المجتمع الدولي یعاني من آثارھا وأبرزھا األزمة المالیة 
تغیر المناخ فاألزمة المالیة أثرت سلبیا على اقتصادات الدول النامیة وعطلت جھودھا واالقتصادیة وظاھرة 

لتحقیق األھداف االنمائیة لأللفیة وترتب علیھا ظھور مشاكل اقتصادیة واجتماعیة كارتفاع معدالت البطالة 
ة العالمیة واالقلیمیة وتباطوء معدل النمو االقتصادي وانھیار األسواق المالیة واالنكماش الواضح في التجار

ونرحب في ھذا الشأن بالوثیقة الختامیة التي اعتمدھا االجتماع رفیع المستوى الذي دعا لھ رئیس الجمعیة 
العامة في شھر یونیو الماضي والتي تم التعھد فیھا بمساعدة الدول النامیة للتغلب على آثار األزمة المالیة من 

سمیة وادخال تحسینات على النظام التجاري الدولي والتأكید على ضرورة خالل زیادة المساعدات التنمویة الر
لس ادارتھا وتعزیز دورھا االستمرار في اصالح المؤسسات المالیة الدولیة لضمان التمثیل العادل في مجا

.وشروط تقدیم المساعدات المالیة والفنیة للدول النامیة والدول األقل نمواالرقابي
د والتدابیر المشتركة بظھور بوادر تعافي االقتصاد العالمي في األسابیع القلیلة الماضیة وقد ساھم ھذا الجھ

ونأمل بأن یسري مثل ھذا التحرك على أزمة خطیرة ال تقل أھمیة وھي مشكلة التغیر المناخي وتدھور البیئة 
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مؤتمر الھام الذي سیعقد التي ھي بحاجة ماسة الى استجابة عالمیة سریعة ونتطلع في ھذا الشأن الى نجاح ال
.الدانمارك في شھر دیسمبر القادم-في كوبنھاجن 

السید الرئیس 
تتشرف دولة الكویت في منتصف شھر دیسمبر القادم باستضافة أصحاب الجاللة والسمو قادة مجلس التعاون 

الق أحد األنشطة لدول الخلیج العربیة في قمتھم الثالثین حیث سیكون أمامھم جدول أعمال حافل سیتصدره اط
لخطوة االستراتیجیة بدایة التكاملیة الھامة وھو الربط الكھربائي بین دول المجلس ونأمل أن تكون تلك ا

.أخرى عدیدة ستلحقھا منھا مشروع الوحدة النقدیة والعملة الخلیجیة الموحدةلخطوات
الثالثین على مستوى العالم في تقریر كما تفخر دولة الكویت بتصدرھا قائمة الدول العربیة والمركز الثالثة و

التنمیة البشریة الصادر من برنامج األمم المتحدة لالنماء لھذا العام حیث سجلت دولة الكویت أعلى المعدالت 
عربیا في التربیة والتعلیم والصحة والحریات العامة وال شك بأن الحكومة الكویتیة ستواصل جھودھا لالرتقاء 

ئیة لأللفیة قبل موعدھا واالجتماعیة والسعي الى استكمال انجاز جمیع األھداف االنماباألوضاع االقتصادیة 
.وبما یحقق حیاة أفضل لمواطنیھا ولمن یعیش على أرضھاالمستھدف

ت مركزا متقدما في النطاق كما سجل مكتب األمم المتحدة للمخدرات والجریمة في فیینا بأن دولة الكویت حقق
.جال مكافحة المخدرات واالتجار بھاوالدولي في مالعربي

وتعاون اقلیمي واسع حقق مثل وأشیر بسرور الى أن ھذا االنجاز ما كان لیتم اال من خالل جھد وطني مركز
.النتائج الجیدةھذه

ومن جانب آخر ستستمر دولة الكویت في نھجھا الثابت بالوفاء بكامل التزاماتھا المالیة تجاه المؤسسات 
البرامج الدولیة واالقلیمیة العاملة في مجال تقدیم المساعدات التنمویة ودعم مشاریع البنى والصنادیق و

التحتیة للدول النامیة والدول األقل نموا كما ستواصل مساھمتھا في تمویل المشاریع التنمویة عن طریق 
دولة 100ألكثر من مساعدات 1961الصندوق الكویتي للتنمیة االقتصادیة الذي قدم منذ انشائھ في عام 

ملیار دوالر كما قامت دولة الكویت بمبادرات بھدف تحفیز النمو االقتصادي ورفع 14ر5تجاوزت قیمتھا 
مستوى المعیشة للتخفیف من الفقر في الدول التي تضررت من ارتفاع أسعار المواد الغذائیة األساسیة حیث 

ن دوالر كما خصصت ثالثمائة ملیون دوالر لمكافحة أنشأت صندوق الحیاة الكریمة برأسمال قدره مائة ملیو
. الفقر في أفریقیا وذلك عن طریق البنك االسالمي للتنمیة

ورغم ان الكویت دولة نامیة اال أن نسبة ما تقدمھ من مساعدات انسانیة تنمویة تتجاوز النسبة المعتمدة في 
بالمئة للدول 0ر45الناتج المحلي مقارنة بنسبة بالمئة من اجمالي 1ر31المؤتمرات الدولیة حیث بلغت النسبة 

.األعضاء في منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة

وادراكا من دولة الكویت ألھمیة التعاون االقتصادي والتبادل التجاري في تعزیز العالقات بین الدول دعا صاحب 
قتصادیة تنمویة للدول العربیة والتي السمو أمیر البالد الشیخ صباح األحمد الجابر الصباح الى أول قمة ا

استضافتھا دولة الكویت في شھر ینایر الماضي وتم في ھذه القمة اعتماد عدد من المشروعات االقتصادیة 
الطموحة والھامة لبناء مجاالت جدیدة من الشراكة والتعاون كما تم اعتماد مقترح دولة الكویت بانشاء صندوق 

والر وأعلنت الكویت عن التزامھا بتقدیم خمسمائة ملیون دوالر للصندوق بھدف برأسمال وقدره اثنان ملیار د
.دعم وتمویل المشاریع التنمویة الصغیرة والمتوسطة للمساھمة في تحسین مستوى المعیشة للمواطن العربي

السید الرئیس 
لعام نقلة نوعیة ھامة في لقد حققت االنتخابات النیابیة في بلدي الكویت والتي أجریت في شھر یونیو من ھذا ا

الحیاة البرلمانیة الكویتیة حیث حصلت أربع مرشحات كویتیات على ثقة ودعم الناخبین الكویتیین لتمثیل 
الشعب الكویتي والتعبیر عن تطلعاتھ تحت قبة مجلس األمة ویأتي ھذا االنجاز الحضاري بعد أن حققت المرأة 

األھلي والحكومي بما فیھا حصولھا على المنصب الوزاري في الكویتیة نجاحات في مجاالت العمل الخاص و
.حكومة دولة الكویت

اننا نعبر عن فخرنا وتقدیرنا للمرأة الكویتیة النجازاتھا المرموقة وسنستمر في دعم دورھا كشریك فاعل في 
.المجاالت السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة



2009دیوان سمو رئیس مجلس الوزراء

3

السید الرئیس 
قضیة الفلسطینیة دون حل منذ أكثر من ستة عقود رغم الجھود التي بذلت بمزید من األسى واأللم تظل ال

والمبادرات الدولیة العدیدة التي قدمت من عدة أطراف دولیة واقلیمیة وما یبعث على القلق ان األوضاع 
في السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة واالنسانیة في األراضي الفلسطینیة المحتلة بما فیھا القدس الشرقیة

تدھور مستمر نتیجة مواصلة اسرائیل السلطة القائمة باالحتالل سیاساتھا وممارساتھا غیر المشروعة 
.والمخالفة للقانون الدولي ولقرارات األمم المتحدة ذات الصلة

ونجدد في ھذا الشأن ادانتنا لالعتداءات االسرائیلیة المتكررة على األراضي المحتلة وبشكل خاص العدوان 
فلسطیني من النساء 1400ري على غزة في شھر دیسمبر من العام الماضي الذي أودى بحیاة أكثر من العسك

واألطفال والشیوخ والتدمیر غیر المبرر للمنازل والممتلكات والبنى التحتیة المدنیة وندعو المجتمع الدولي ال 
انتھاكات اسرائیل للقانون الدولي سیما مجلس األمن للقیام بمسؤولیاتھ واتخاذ ما یلزم من اجراءات لوقف 

االنساني والتصدي ألنشطتھا االستیطانیة وازالتھا وسیاسة العقاب الجماعي التي تفرضھا على الشعب 
الفلسطیني من خالل حصار غزة وتقیید حریة الحركة وتنقل األشخاص في جمیع المناطق واألراضي المحتلة

.حالیا من نشاط استیطاني بذرائع غیر مقبولةالفوري وازالة ما تقوم بھ اسرائیل الوقفو
كما ان دولة الكویت تود أن تشیر الى تقریر لجنة تقصي الحقائق حول غزة والذي أثبت وبأدلة واضحة جرائم 
الحرب التي ارتكبتھا القوات االسرائیلیة في عدوانھا الغاشم على غزة في العام الماضي بما یعد انتھاكا خطیرا 

ني الدولي ومن ھنا نرى ان على مجلس األمن واألمم المتحدة تحمل مسؤولیاتھما الملقاة على للقانون االنسا
.عاتقھما لوقف تلك الجرائم ضد االنسانیة ومعاقبة مرتكبیھا وفقا للقوانین الدولیة المعمول بھا

دعم القضیة وقد استجابت دولة الكویت انطالقا من مسؤولیتھا األخالقیة والقومیة وموقفھا الثابت في 
الفلسطینیة للجھود والمساعي الدولیة الرامیة لتحسین األوضاع المعیشیة واعادة اعمار ما دمره العدوان 
االسرائیلي على غزة وأعلنت عن التزامھا بتقدیم تبرع طوعي وقدره خمسائة ملیون دوالر خصصت منھا مبلغ 

في اطار جامعة الدول العربیة لدعم السلطة مائتي ملیون دوالر العادة اعمار غزة فضال عن التزاماتھا 
.الفلسطینیة

في ) اونروا(كما بادرت دولة الكویت الى تلبیة النداء الذي أطلقتھ وكالة غوث وتشغیل الالجئین الفلسطینیین 
شھر دیسمبر من العام الماضي وتبرعت بكامل المبلغ المطلوب وھو أربعة وثالثین ملیون دوالر أمریكي 

.تیاجات من المساعدات الغوثیة الطارئةلتغطیة االح
وفي ھذا السیاق نرى بأن معاناة الشعب الفلسطیني ستستمر طالما لم یتم تحقیق السالم الدائم والعادل والشامل 
الذي یجب أن یفضي الى انھاء االحتالل االسرائیلي لألراضي الفلسطینیة واقامة الدولة الفلسطینیة وعاصمتھا 

تنفیذا لقرارات 1967لكامل من جمیع األراضي العربیة حتى حدود الرابع من یونیو عام القدس واالنسحاب ا
.مجلس األمن ذات الصلة وخارطة الطریق ومبادرة السالم العربیة

بالنسبة للعراق تشید دولة الكویت بالمساعي والجھود الحثیثة التي تبذلھا الحكومة العراقیة الحالل السلم 
وتحقیق االزدھار للشعب العراقي وتدعم كل ما من شأنھ المحافظة على سیادة العراق واألمن واالستقرار 

ووحدتھ الوطنیة وسالمة أراضیھ وعدم التدخل في شؤونھ الداخلیة كما تدین دولة الكویت جمیع أعمال 
.االرھاب التي ترتكب في العراق بھدف زعزعة أمنھ واستقراره وتأجیج النزعة الطائفیة البغیضة

وضع حد لما یسمى بالعنف الطائفي تبرز أھمیة مواصلة سیاسة الحوار والمصالحة الوطنیة لضمان مشاركة ول
واسعة لكافة فئات المجتمع في جمیع مراحل العملیة السیاسیة بما في ذلك االستحقاق القادم المتمثل في 

.االنتخابات البرلمانیة التي ستعقد في شھر ینایر من العام القادم
صل دولة الكویت مساندة ودعم كافة الجھود لمساعدة العراق على استعادة مكانتھ ووضعھ الطبیعي في وستوا

محیطھ االقلیمي والدولي لبناء عراق دیمقراطي وموحد وآمن ومسالم یعیش بسالم مع نفسھ ومع جیرانھ 
.ملتزم بتعھداتھ والتزاماتھ التي نصت علیھا قرارات الشرعیة الدولیة

یس السید الرئ
وفیما یتعلق بالنزاع حول الجزر االماراتیة المحتلة فان دولة الكویت تأمل بأن یتم العمل على حل ھذا النزاع 

األخویة بالوسائل السلمیة وتدعو الجمھوریة االسالمیة االیرانیة الصدیقة لحل القضیة عبر المفاوضات 
.المباشرة أو اللجوء الى محكمة العدل الدولیة
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السید الرئیس 
ان حل النزاعات وتسویة الخالفات بین الدول وخصوصا في منطقتنا یجب أن یعتمد على مجموعة مبادىء 
ثابتة ترسخت في العالقات الدولیة تنطلق من قرارات الشرعیة الدولیة وقواعد القانون الدولي واالحتكام ان لزم 

.حسن الجواراألمر الى محكمة العدل الدولیة األمر الذي یحقق الحفاظ على عالقات
وال یجوز تجاوز تلك األسس والقواعد القانونیة لتحقیق مصالح ذاتیة لطرف على حساب طرف آخر بما ال یخدم 
بأي حال من األحوال عالقات حسن الجوار وال یساعد على بناء الثقة المتبادلة األمر الذي سیؤثر بالتالي على 

.لییناالستقرار بین األطراف وعلى األمن والسالم الدو

السید الرئیس 
لقد تابعنا باھتمام اجتماع قمة الدول األعضاء في مجلس األمن والذي انعقد یوم أمس الخمیس حول أحد أھم 
المواضیع التي تھم األمن والسلم العالمیین وھو موضوع یتصل بسعینا جمیعا لخلق عالم بدون أسلحة نوویة 

ذي صدر باالجماع ھذا القرار الذي یمھد ویضع األسس لھذا وال1887وبارتیاح تابعنا قرار مجلس األمن رقم 
العالم الخالي من األسلحة النوویة وأسلحة الدمار الشامل ھذا العالم الذي یعتبر أمال للبشریة ولسالمة ورفاه 

.شعوب العالم

السید الرئیس 
ألغراض السلمیة اال انھا في الوقت الذي تدعم فیھ دولة الكویت حق جمیع الدول باستخدام الطاقة النوویة ل

تؤكد ایمانھا وقناعتھا الراسخة بضرورة وأھمیة نزع أسلحة الدمار الشامل وإعالن منطقة الشرق األوسط 
منطقة خالیة من األسلحة النوویة مجددة من ھذا المنطلق دعوتھا للتعامل وبجدیة مع اسرائیل الدولة الوحیدة 

سلحة النوویة وتدعوھا لالنضمام لھذه المعاھدة واخضاع كافة التي لم تنضم بعد لمعاھدة حظر انتشار األ
.منشآتھا لضمانات ورقابة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

كما تأمل بأن تستمر المفاوضات بین الجمھوریة االسالمیة االیرانیة الصدیقة والوكالة الدولیة للطاقة الذریة 
ملف النووي االیراني یبدد المخاوف والشكوك حول طبیعة والدول المعنیة من أجل التوصل الى حل سلمي لل

.وأغراض برنامجھا النووي

السید الرئیس 
في الختام نأمل بأن تتوفر االرادة السیاسیة الجماعیة للعمل من أجل تحقیق األھداف والمبادىء السامیة لمیثاق 

ا ان ھناك حاجة ماسة لمضاعفة الجھد األمم المتحدة والتصدي للتحدیات الخطیرة التي تواجھ عالمنا الیوم كم
لنبذ التعصب والكراھیة والخوف من اآلخر ومواصلة تعزیز الحوار بین الحضارات والدیانات المختلفة باعتبار 
ذلك ھو الطریق األمثل للتفاھم بین الثقافات وخلق مناخ مالئم یرسخ مبدأ االحترام المتبادل ویبني الجسور بین 

.المجتمعات

.ید الرئیسوشكرا الس
.والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ


