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بسم هللا الرحمن الرحيم
سعادة السفير/جورجي سكينر كلي مندوب غواتيماال الدائم لدى األمم المتحدة،،،
يطيب لي في البداية أن اهنئكم بإسم وفد بالدي على توليكم رئاسة اللجنة
الثانية كما أتطلع الى العمل المميز الذي ستقومون به خالل الفترة القادمة بالتعاون
مع نواب اللجنة ومقررها والذي سيسهم في إثراء النقاشات ذات األثر الفعال في
المساهمة بتنفيذ اهداف التنمية المستدامة ،وأود أن أعرب عن تأييد وفد بالدي
للبيان الذي ألقاه ممثل وفد مصر بالنيابة عن مجموعة الـ  77والصين،
والبيان الذي ألقاه ممثل وفد عمان بالنيابة عن المجموعة العربية.

فها نحن هنا نجتمع بعدد انقاداء ثالثدة أعدوام علدى تعهددنا فدي تنفيدذ رنيتندا
الشمولية البعيدة المدى التي ساهمنا في رسمها تحت مظلة االمم المتحددة لمسدتقبلنا
الجمدداعي ،والمتمثلددة بجدددول أعمددال التنميددة المسددتدامة  2030المعتمددد فددي شددهر
سبتمبر من عام  2015والذي نسعى جاهدين لتطبيق أهدافه على أرض الواقع.
فقد حققت تجارب دولنا نتائجا ً إيجابية في اطار شدراكاتنا الدوليدة واققليميدة
والمحليددة مدددع كافددة أصدددحاب المصددلحة ،مدددن خددالل تبادلندددا للخبددرات والددددرو
المسددتفادة والتددي حرصددنا علددى عكسددها علددى حياتنددا البشددرية وحيدداة كوكبنددا الددذي
نعدديف فيدده ،وذلددع علددى الددر م مددن قصددر الفتددرة الزمنيددة إال إننددا حققنددا قدددرا ً مددن
المكاسب في ظل وجود عدد من التحديات التي قد تعوق من قددراتنا لبلدو التنميدة
المستدامة بحلول عام  ،2030إال إننا مستبشرون خيرا ً بتلدع المكاسدب بدأن تكدون
حافزا ً لنا لمواصلة تعزيز جهودنا التعاونية لنصل إلى المسدتقبل الدذي نصدبوا إليده
وامان عدم تخلف أحد عن الركب.

إن السددعي نحددو تحقيددق التنميددة المسددتدامة بمختلددف أبعادهددا يتطلددب تددوفير
األجواء المناسبة وتهيئة البيئة الالزمة للماي قدماً ،فلذلع حرصدت دولدة الكويدت
كل الحرص على انسجام وترابط جدول اعمال التنمية المستدامة  2030من جهدة
مدددع رنيتندددا الوطنيدددة التدددي حملدددت شدددعار "كويتتتت جديتتتدة بحلتتتو عتتتام "2035
من جه ٍة أخرى ،وذلع علدى اعتبدار ان التنميدة المسدتدامة بمختلدف أبعادهدا ركيدزة
مدددن ركدددائز رنيدددة الدولدددة لمسدددتقبلها ،فادددالً عدددن اعتبارهدددا أحدددد أطدددر العمدددل
االسترشددادية فددي صدديا ة السياسددات والخطددط للنهددوض بالدولددة ،والتددي جدداءت
تجسيدا ً للحرص الكبيدر الدذي توليده القيدادة الحكيمدة لحادرة صداحب السدمو أميدر
البالد الشيخ /صباح األحمد الجابر الصباح ،حفظه هللا ورعاه ،لإلنتقال من مرحلة
اقلتزام إلى التنفيذ الكامل لجدول أعمال التنمية المستدامة .2030
ويمثددل االلتدددزام الجددداد الددذي أظهرتددده دولدددة الكويددت فدددي مسددداهمتها بتنفيدددذ
االهدددداف االنمائيدددة لفلفيدددة فادددالً عدددن دورهدددا فدددي رسدددم معدددالم أهدددداف التنميدددة
المستدامة الـ 17و اياتها ،خير دليل على مستوى الر بة والطموح قتباع المسار
االنمددائي الصددحي بمشدداركة كافددة فئددات المجتمددع وبمددا فددي ذلددع المجتمددع المدددني
والقطاع الخاص والوسط االكاديمي.
وتأتي تلع الخطوة إدراكا ً منا بأنه ال يمكن النجاح فدي تحقيدق تلدع االهدداف
مددا لددم تسدداهم العديددد مددن الجهددات المعنيددة سددواء الحكوميددة و يددر الحكوميددة فددي
صديا ة خطدة التنفيدذ ،وذلدع فدي اطدار عمدل لجندة وطنيدة توجيهيدة دائمدة لادمان
موائمدددة جددددول اعمدددال التنميدددة المسدددتدامة  2030مدددع رنيدددة "كويتتتت جديتتتدة"،
وإذ سنسددتعرض مددا أحرزندداه مددن تقدددم فددي تقريرنددا الددوطني الطددوعي األول الددذي
نعتزم تقديمده خدالل المنتددى السياسدي الرفيدع المسدتوى ( )HLPFلعدام ،2019
والذي يعك

مدى التقدم االنمائي الذي شهدته دولة الكويت.

فعلددى الددر م مددن ان دولددة الكويددت تصددنف وتعددد كأحددد الدددول الناميددة ذات
الدددخل المرتفددع إال انهددا ومددن خددالل رنيددة "كويتتت جديتتدة" لددم يقتصددر تنفيددذها
ألهداف التنميدة المسدتدامة  2030علدى المسدتوى الدوطني فقدط ،بدل حرصدت مدن
خاللها على تحمل مسنولياتها اققليمية والدولية لمعالجة التحديات وتلبية متطلبات
شعوب الدول السيما في الدول التي تعداني مدن تدوترات وأزمدات إنسدانية بصدورة
تعزز مساهمة الدولة في تخفيف معاناة احتياجات الشعوب إنمائيا ً وإنسدانيا ً توطيددا ً
ألواصر الصداقة والتعاون بين الكويت وباقي شعوب ودول العالم.
وتما دي دولددة الكويددت بخطددى ثابتددة باالسددتمرار فددي المسدداهمة فددي إقامددة
شراكات انمائية عبر آليات ومبادرات عديدة من خدالل الصدندوق الكدويتي للتنميدة
االقتصددادية العربيدددة ،للنهدددوض بدددالنه الراسدددخ والثابدددت لسياسدددية دولدددة الكويدددت
الخارجية في ترجمة وعودها الى تطبيقدات فعليدة علدى أرض الواقدع ،والتدي تدأتي
معززة للعمل المتعدّد األطراف لخلق ظروف أفال لشعوب المنطقة والعالم.
وفي الختام ،ينكد وفد بالدي حرصه على تنفيذ ودعم كافة الخطط االنمائية
تحت مظلة االمم المتحدة لتيسير عملية تنفيذ اهداف التنمية المسدتدامة ،وال يسدعني
فددي هددذا المقددام إالّ أن أهنددئكم جميع دا ً علددى إعتمدداد خطددة تحسددين أداء نظددام األمددم
المتحدة اقنمائي ( )UNDSوالتي تأتي مترجمةً لإلجراءات والخطدوات التدي يقدوم
بهددا االمددين العددام لفمددم المتحدددة السدديد/أنتونيو ددوتيرف فددي اطددار رنيتدده المسددتقبلية
لإلرتقدداء بدددور المنظمددة علددى مختلددف االصددعدة وخاص دةً الجددزء المتعلددق فددي تحسددين
وتطوير االنشطة التي تاطلع بها االمدم المتحددة مدن أجدل التنميدة ،آملدين بدأن تنصدب
جهودنا المخلصة في دورتنا هذه لتحقيق ما نصبوا إليه في بحث وتدار

أفال السبل

والخبرات والممارسات للقااء على الفقر والنهوض بمستوى المعيشة لشعوبنا.

شكرا ً السيد الرئيس،،،

