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السيد الرئيس،،،
يطيب لي بداية أن أعرب عن تأييد وفد بالدي للبيانات التي القيت من قبل كل
من ممثل وفد جمهورية مصررر بالنيابة عن مجموعة ال رررررررر  77والصررين وممثل وفد
سلطنة عمان بالنيابة عن المجموعة العربية وممثل وفد دولة قطر بالنيابة عن الدول
االعضرررررام في منلمة التعاون االسرررررالمي وأود االشرررررار الا اننا تطرقنا في إطار
مناقشات هذه اللجنة الموقر لمواضيع هامة في شتا المجاالت ذات الصلة في تنفيذ
جدول أعمال التنمية المسرررررررتدامة تا عا  2030وما يتوجب عمله اسرررررررتجابة
لتطلعات وطمو ات شعوب ودول العال لت قيق الرفاهية واألمن والعيش بسال بما
ال يدع مجاال لتجاهل توازي عملية بنام السال واستدامته.

فكيف لنا أن نرى إمكانية بلوغ دولة فلسررررررطين للتنمية المسررررررتدامة ب لول عا
 2030إن ل يتمكن شررررعبها من العيش بأمن وسررررال فضررررال عن عد قدرته علا
الم افلة علا ارثه التاريخي ومقدسررررررراته الدينية بسررررررربب التعديات واالنتهاكات
االسررررراةيلية المسررررتمر المخالفة للقوانين واألعراف الدولية فال يمكن ت قيق التنمية
الكاملة دون ا الل السرررررال كون ان معانا الشرررررعب الفلسرررررطيني لن تنتهي إال عبر
تطبيق قرارات الشررررررررعية الدولية ومبدأ األر مقابل السرررررررال وخارطة الطريق
والمرجعيات التي اكدتها مبادر السررال العربية لتمكين الفلسررطينيين من رسر مسررار
يؤدي إلا ت قيق أهداف التنمية المستدامة.

السيد الرئيس،،،
المعد من قبل اللجنة
يؤسررررفنا ما اسررررتقصرررريناه من تقرير األمين العا قيد الب
االقتصادية واالجتماعية لغربي آ سيا (اال سكوا) والذي يبين للعال اجمع الممارسات
والسرررياسرررات السرررراةيلية غير االخالقية والتي تمر دون م اسررربة ال سررريما تلل التي
تشرركل انتهاكا للقانون الدولي النسرراني والقانون الدولي ل قون النسرران والذي يطال
كل نوا ي ال يا ويؤثر سررلبا علا األوضرراع االجتماعية واالقتصررادية للسرركان الذين
يعيشون ت ت اال تالل السراةيلي فإن الشعب الفلسطيني ينتلر من األم المت د
تفعيل ما آلت المنلمة علا نفسها ت قيقه ت قيقا للسل واألمن الدوليين.

ونجدد رفضررررررنا لجميع الخطوات السررررررراةيلية االسررررررتفزازية والعدوانية التي
تسررتهدف تغيير ال قاةق علا األراض ري الفلسررطينية فضررال عن اسررتغاللها واسررتنزافها
الموارد الطبيعية الفلسطينية ونكرر مطالبة اسراةيل السلطة القاةمة باال تالل لنهام
صرررررررارها غير القانوني لقطاع غز فورا و بدون شرررررررروط وفتم كل المعابر وفقا
اللتزاماتها الدولية ووقف كافة األنشرررطة االسرررتيطانية غير الشررررعية في األراضررري
الم تلة وااللتزا بقرارات مجلس األمن ذات الصررررلة وبما يؤدي إلا االنسرررر اب من
كامل األراضي التي ا تلتها.

ونؤكد هنا علا موقف دولة الكويت الثابت والراسررررررر في الدفاع عن قون
الشعب الفلسطيني صا ب هذه القضية العادلة ونشاطره االمال لنهام هذا اال تالل
الواقع علا دولته من قبل الكيان االسراةيلي القاة بال تالل وندين في الوقت نفسه
كافة السرررياسررريات والممارسرررات السرررراةيلية الو شرررية في األراضررري الم تلة التي ال
يمكن تبريرها أو السررررررركوت عنها فاال تالل ب د ذاته انتهال صرررررررار لميثان األم
المت د والقانون الدولي وقرارات األم المت د ذات الصررررلة ويجب إنهاؤه باعتباره
أساس المشكلة والصراع في المنطقة.

وكما نؤكد علا دعمنا الكامل لنيل الشعب الفلسطيني لكافة قوقه المشروعة
بما فيها ق تقرير مصرريره وإقامة دولته المسررتقلة علا أرضرره وعاصررمتها القدس
الشرررررقية وننتهز هذه الفرصررررة لن ي قياد وشررررعب دولة فلسررررطين علا صررررموده
وإصراره في سبيل استعاد ارضه و قوقه ومقدساته وأود ان اؤكد علا التزا
بالدي الكويت قياد كومة وشررررررعبا بمواصررررررلة تقدي كافة اشرررررركال الدع ل شررررررقام
الفلسطينيين في االراضي الم تلة إنطالقا من موقف بالدي الثابت والتاريخي المساند
لل ق الفلسطينا والداع القضية الفلسطينية والمؤكد علا أن القدس عاصمة فلسطين
األبدية والتي كفلتها قرارات الشررررعية الدولية ذات الصرررلة وقد اسرررتجبنا مؤخرا في
تقدي ما يقارب ال ررررررررررررر 50مليون دوالر أمريكي للتخفيف من د أزمة التمويل التي
تواجهها وكالة األم المت د لغو وتشررغيل الالجةين الفلسررطينيين في الشرررن األدنا
)األونروا) والتي تشكل عامال آخر ال يؤدي سوى تفاق أوضاع الفلسطينيين.

السيد الرئيس،،،
وفي الختا تجدد بالدي الكويت دعمها لجميع الخطوات القانونية والسررررلمية التي
تتخذها دولة فلسطين علا المستويين الوطني والدولي لترسي سيادتها علا اراضيها
ومواردها الطبيعية مطالبين في الوقت نفسررررره المجتمع الدولي بمواصرررررلة مسررررراعيه
وجهوده للضرررغط علا إسرررراةيل والوقوف إلا جانب الشرررعب الفلسرررطيني الشرررقيق في
الدفاع عن قضرريته العادلة و قوقه المشررروعة ولنهام معاناته التي طال امدها علا
مدى ال  51عاما.
شكرا ً السيد الرئيس،،،

