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السيد الرئيس،
أتقدم يف البداية لكم ولبلدكم الصديق خبالص التهنئة النتخابكم رئيساً للجنة

الرابعة واملعنية ابملسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار ،وأؤكد لكم استعداد
وفد بالدي للتعاون معكم إلجناح مهام اللجنة ،وإننا على ثقة اتمة أبنكم أهالً لقيادة

أعماهلا ابقتدار وحكمة ،كما ال يفوتين أن أتقدم ابلشكر والتقدير ملقرر اللجنة

لتقدميه تقرير العام اجلاري  ،2018وجلميع أعضاء مكتبه.
السيد الرئيس،
إن دولة الكويت اثبتة يف موقفها الداعم ملبدأ متكني الشعوب من حقها يف
تقرير مصريها ،والذي يعترب أحد أهم املبادئ املنصوص عليها يف ميثاق األمم
املتحدة ابملادة األوىل من الفقرة الثانية ،وقرار اجلمعية العامة  1514الصادر يف
شهر ديسمرب من عام  ،1960حول منح االستقالل للبلدان وشعوب األقاليم غري
املتمتعة ابحلكم الذايت ،والذي أكد أيضاً على حق الشعوب يف تقرير مصريها.
وابلرغم من أن دولة فلسطني ليست من ضمن األقاليم غري املتمتعة ابحلكم
الذايت اليت تنظر اللجنة يف أوضاعها ،إالَ أننا نؤكد على ضرورة إهناء االحتالل
اإلسرائيلي لكامل األراضي الفلسطينية احملتلة ،وحصول الشعب الفلسطيين على
كامل حقوقه السياسية املشروعة مبا يف ذلك حقه يف تقرير املصري ،تنفيذاً لقرارات

الشرعية الدولية ومبا يسمح له إبقامة دولته املستقلة على أرضه وعاصمتها القدس
الشرقية ،وإلزام إسرائيل السلطة القائمة ابالحتالل ابإلنسحاب من كافة األراضي
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العربية احملتلة منذ عام  ،1967وهو احلل الوحيد للتوصل إىل سالم دائم وشامل،
وعادل وفقاً ملا نصت عليه قرارات جملس األمن ذات الصلة ،ومبدأ األرض مقابل
السالم وخارطة الطريق ،ومبادرة السالم العربية.

السيد الرئيس،
إن أبرز إجنازات األمم املتحدة منذ نشأهتا هو حصول العديد من الدول على
استقالهلا ،وانضمامها لعضوية األمم املتحدة ،وجندد هنا دعوتنا لضرورة قيام اللجنة
املعنية بتنفيذ إعالن منح االستقالل ابلبحث عن ُسبُل أُخرى لتعزيز قدراهتا وللتعامل
مع الدول القائمة على إدارة األقاليم غري املتمتعة ابحلكم الذايت ،وفقاً لكل حاله
على ِح َده ،ووفق ملا تنص عليه قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ،وتضمن

الفعالة لشعوب هذه األقاليم لتقرير مستقبلهم ومصريهم ،وعلى الدول
املشاركة َ
اليت تقوم إبدارة األقاليم التعاون مع اللجنة ،وتزويدها ابلبياانت الدقيقة والصحيحة
حول أوضاع األقاليم السياسية واالجتماعية ،واالقتصادية ،والتعليمية ،والعمل على
النهوض هبا مبوجب ما تلزمها به املادة رقم (( )73ه) من ميثاق األمم املتحدة.
ويف هذا الصدد جتدد دولة الكويت دعمها للجهود املشكورة اليت يبذهلا
األمني العام لألمم املتحدة السيد /أنتونيو غوتريش ،ومبعوثه اخلاص السيد /هورست
كوهلر ،الرامية إلجياد حل سياسي مقبول من كافة األطراف املعنية يف قضية
الصحراء ،ونؤيد ما جاء بقرار جملس األمن  ،2414والذي شدد على ضرورة
إحراز تقدم حنو التوصل إىل حل سياسي واقعي وعملي ،ودائم ملسألة الصحراء
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على أساس التوافق ،وأكد القرار كذلك أبن احلل السياسي هلذا النزاع الذي طال
أمده سيسهم يف استقرار األمن يف منطقة الساحل .وهنا نود أن نعرب عن كامل
ارتياحنا للدعوة اليت وجهها السيد /كوهلر لكافة األطراف املعنية للمشاركة يف
اجتماع الطاولة املستديرة ،والذي سيُعقد يف جنيف خالل الفرتة من 6 – 5
ديسمرب من العام احلايل.
وال يفوتين هنا اإلشادة ابلرد اإلجيايب والسريع الذي أبدته مملكة املغرب
للمشاركة يف اجتماع ديسمرب القادم ،واخلطوات واملبادرات اليت اختذها املغرب،
والدور الذي تؤديه جلنتا اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان اللتان تعمالن يف الداخلة
والعيون ،وبتفاعل املغرب مع اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان التابع لألمم
املتحدة ،واليت متت اإلشارة إليها يف قرار جملس األمن  ،2414تلك اخلطوات
املغربية اليت تنم عن جدية ومصداقية للتوصل إىل حل عادل وشامل للقضية .وتدعم
دولة الكويت املبادرة املغربية بشأن احلكم الذايت يف الصحراء وما تشكله من خياراً
بناء يهدف للتوصل اىل حل مقبول بني مجيع األطراف ،مع التأكيد هنا على ضرورة
ً
احرتام وحدة وسيادة املغرب ،وعلى املوقف اخلليجي املوحد جتاه مسألة الصحراء

الذي جتلّى واضحاً بقمة الرايض اخلليجية  -املغربية اليت عُقدت بتاريخ  20أبريل
 ،2016ونتمىن أن يكون هذا احلل يف القريب العاجل لينعم أعضاء احتاد املغرب

العريب ،ومنطقة الساحل ابألمن واالستقرار.
وشكراً السيد الرئيس،
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