بيــــان
وفد دولة الكويت الدائم لدى االمم المتحدة
يلقيه
السكرتير االول
جراح جابر االحمد الصباح
أمام
لجنة المسائل السياسية الخاصة وانهاء االستعمار
(اللجنة الرابعة)
الدورة الثانية والسبعون للجمعية العامة لالمم المتحدة
البند ( :)53وكالة االمم المتحدة الغاثة وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين في الشرق االدني (االونروا)
مقر االمم المتحدة – نيويورك
االثنين الموافق  6نوفمبر 2017

السيد الرئيس.

أود فيييل دايددايييض دص دييييب ايييوذل اليايييمص داييييال داايييم
عص حركض عدب دال حام .

ييي ف ييي وا

امييييض

ك ييييم ييييود دص اييييرد عييييص يييييماا ذاييييدار م ال ييييو دااييييمب اوكماييييض دال ييييب
دا ذحييييييدة التم ييييييض وذ يييييييا دا ي يييييياص دا ل يييييي ا ااص فييييييل دا يييييير دالد يييييي
(دالو يييرودل دا ييياد يااييير كرا ييييو ب وكمفيييض ذ ييييل داوكمايييضب ا يييم ااو يييوص يييي
يييص ي يييود وذييييحام فيييل ييييا د ييييمع دع يييم داوكمايييض .وياييي علييي ذاراييير
دا ايييرو د م يييم داايييوب فيييل داو اايييض ر يييب  A/72/13/Rev.1حيييو دع يييم
داوكماييييض ا يييي ض  2016و ييييم ذييييي داذارايييير ييييص الو ييييم حييييو دال يييي ض
وداخييييييد م داذييييييل ذاييييييد م ا ي يييييياص دا ل يييييي ا ااص ييييييود ددخيييييي دالرديييييييل
دا ل يييي ا اض دا حذليييي دو فييييل دايلييييددص دا ذيييييا فييييل ييييذ يييييمال داذاليييياب
ودااحض ودالتم ض وداخد م داليذ معاض وداذ ااض دا خذل ض.
وال ا يييوذل دص د يييكر دا رايييا داام ييي دا ا يييل يذ واييي وكمايييض (دالو يييرودل
علييي ي يييودمب دا اييي ةب وداذيييل د ييير عيييص ذارايييرمب دا يييور د م يييم داايييوب
فيييييل داو اايييييض ر يييييب  A/72/326وداييييييال يييييخ داذحيييييدام داذيييييل ذودي يييييم
داوكماض وياص دى ذم ارمم عل حماذ م دا مااض ود ذ ردر د ذ م.

السيد الرئيس.
يماايييدر داييييال ييي ص يييي عماايييم يييم ذايييوب يييي وكمايييض دالو يييرود يييص ي يييود
ح ا يييي اذاييييداب دا ييييمعدة ودارعماييييض دا ييييض الك يييير ييييص  5.3لاييييوص الييييي
فل ييي ا ل فيييل يييم ا ع لامذ يييمب فم يييم ال يييذ از ذييييمو داحيييدا ع يييم اام اييي
دا ييييييييلوص دا ل ييييييي ا ااوص يييييييص دوييييييييم اا ييييييياض اييييييياي دوص ذح اييييييي
دا ييييلوااص وي ييييك وديييييا واييييراا عليييي د ييييرد ا ب دا ييييل ض داام ييييض عليييي
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دالحيييذ ب وياييي ذايييي ال يييذ ردر ام يييض دالحيييذ فيييل دا يييا رة علييي ي ايييز
يود ييييد داحاييييمة دااو اييييض ا يييييمد و ييييكمص دا خا ييييم وذم ارمييييم عليييي دال ييييص
وحراييييييض داحركييييييض وفيييييير داا يييييي حذيييييي يييييييم د ييييييذ ردر حاييييييمة دوا يييييي
دا ذيا اص ددة فل ك محا م.
ايييييدد وفييييد ييييي دال م ييييم دعوذيييي ال يذ ييييز داييييدوال داا يييي ي ييييك يييييمد
و يييراز ال يييم ذلييي دا ام يييمةب وداييييي علييي د يييرد ا ب دا يييل ض داام يييض علييي
دالحيييييذ ب يييييييرورة دالاذييييي دب يايييييردرد دا يييييرعاض دادواايييييض وداكييييي عيييييص
يييييييض الي يييييي داذحذاييييييض دا ل يييييي ا اضب
مر ييييييمذ م ييييييص ع لاييييييم ذييييييد ار
ودال ذ مكم دا ذ رة ألي حاو دال مص ال اد دا ل ا ل دالع .

السيد الرئيس.
حراييي دوايييض داكواييي علييي دعيييب أع يييم وكمايييض دألو يييرود يييي ييي ذ م ييي ض
 1949ييييص خيييي ذاييييداب ذيرعييييم ذيييييمو  162لاييييوص دوالر د راكييييلب
عييييير ييييمم مذ م دا وعاييييض ال ا د اييييض داام ييييض أو دال ييييذيميض ال ييييدد د دااميلييييض
داذيييل أ لاذ يييم داوكمايييضب وكيييمص أخرميييم عيييير يييلذ ر دا يييم حاص ا يييورام ودا اايييد
فييييل داامايييي ض دايرا م اييييض (ا ييييدصل عييييمب  2016ي يلييييا و ييييدرة خ ييييض ايييياص
دوالر د راكيييلب وكييييا ذايييداب يييمم ض فورايييض ي يليييا  15لايييوص دوالر ذليايييض
مايييد
ال يييدد دال يييم ل داييييال أ لاذييي داوكمايييض اايييمب 2015ب اذ كييياص  500أاييي
فل ا ل ص دالاذحم ي ددر ب ذي يم الت م.
ك ييييييم خاايييييي ييييييي دال يلييييييا  50لاييييييوص دوالر اييييييدعب دا ي يييييياص
دا ل يييي ا ااص فييييل ييييورامب ييييص ييييمم مذ م عييييير ييييلذ رد دا ييييم حاص اييييدعب
دالوييييييم دال يييييم اض فيييييل يييييورام ودو داييييييودر وداذيييييل د ذييييييمفذ م دوايييييض
داكواييييييي ا عيييييييودب 2015-2014-2013ب وكييييييييا دا يييييييمم ض ي يليييييييا 34
لايييوص دوالر فيييل ييي ض  2009اايييماا دا ي ييياص دا ل ييي ا ااص فيييل تييي ة يايييد
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اييييمب د ييييرد ا ب دا ييييل ض داام ييييض عليييي دالحييييذ
الوكماض.

ب يذييييد ار  36در ييييض ذمياييييض

ك يييم أود أص د ذ ييي ميييي دا م ييييض ألييييدد داذييي دب يييي دال حيييو يييم ذا يييد
يييي خييي دا يييلذ ر دايييدوال غعيييمدة دع يييمر تييي ة وداييييال عايييد فيييل داايييممرة فيييل
ييييي ر أكذيييييوير  2014يذايييييداب يليييييا  200لايييييوص دوالر علييييي يييييدى ييييي
ييي ود ب ك يييمم ض يييص دوايييض داكواييي الي يييود دادواايييض دارد ايييض غعيييمدة دع يييمر
م د رذ إ رد ا فل م ت ة فل اا عمب .2014

السيد الرئيس.
وفيييل داخذيييمب ايييود وفيييد يييي دال داذمكايييد علييي حيييا دا ي ييياص دا ل ييي ا ااص
فيييل داايييودة داييي ي دميييب وفايييم ال ايييرة (11ل يييص يييردر داي اايييض داام يييض (194ل
وذ كاييي ب يييص داايييام ي ييي بب ك يييم ييييدد داذييي دب دوايييض داكواييي وذييييم م يييز
دا يييياد دا ل يييي ا ل دا ييييااا ا ايييي كم يييي حاو يييي داذييييل ايييي علا ييييم ييييردرد
دال ب دا ذحدة ويخماض ردرال يلس دال ص  242و .338

وشكرا ً السيد الرئيس.
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