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الدورة الثانية والسبعون للجمعية العامة لألمم المتحدة
البند ( :)27التنمية االجتماعية:
(أ) تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية ودورة الجمعية العامة
االستثنائية الرابعة والشعرين
(ب) التنمية االجتماعية  ،بما في ذلك المسائل ذات الصلة بالحالة االجتماعية
في العالم وبالشباب والمسنين والمعوقين واألسرة.
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بسم هللا الرحمن الرحيم
السيد الرئيس،،،
هذا البند الهام ،بند التن ية االجت اعية،

يسررر وفد بالدي وهو يتحدث ضررر

أ يتقدم لكم بالتهنئة على إنتخابكم ئيسرررررررا للجنة وأ يتقدم كذلك بالتهنئة للف يق
العا ل ك ا يت نى لكم التوفيق في أع ال اللجنة الثالثة في الدو ة الـرررررررررررر  ،72وإننا
على ثقة

أ بفضررررررل خب تكم وحك تكم سررررررتت ك اللجنة

إنجاز أع الها هذا

العام على النحو ال جو نها.
ك ررا يع ب وفررد بالدي ع تررهييرردج ل ررا جررام في بيررا
ال وق بالنيابة ع

ثررل ج هو يررة اإلكوادو

ج وعة الـ 77والصي .

السيد الرئيس،،،
لقد أطلع وفد بالدي على التقا ي ال قد ة
و نها التق ي ال عنو

األ ي العام ضرررررر

هذا البند

" روابط تنمية الشببباب بالتنمية المسببتدامة" ،والذي يقدم

تحليال لل وابط وأوجه التكا ل بي ب نا ج الع ل العال ي للشرررررررباب وخطة التن ية
ال سررتدا ة لعام  ،2030ك ا يسررتع ض التق ي ال باد ات اإليجابية العديدة في هذا
الصدد.
ونح نشررررررراط األ ي العام ال أي به أهداف التن ية ال سرررررررتدا ة أهداف
تكا لة وغي قابلة للتجزئة وعال ية الطابع وتنطبق على الج يع ،و

ثم فهي

تنطبق ج يعها على الشررباب ،وال تتسررم تن ية الشررباب بهه ية حاس ر ة لتحقيق خطة
التن ية ال سررتدا ة لعام  2030فحسررب ،بل للشررباب دو هام في تحقيق إط إن ائية
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أخ ى،

بين ها خ طة ع ل أديس أ با با لت و يل التن ية ،وإعال وب نا ج ع ل

اسطنبول.
ونؤكد ا جام في تق ي األ ي العام بشررررررره أه ية تعزيز ال ؤسرررررررسرررررررات
الحكو ية للشرررباب ،ون حب باإلشرررا ة إلى تجدد اهت ام بعض الدول و

ضررر نها

دولة الكويت بتعزيز ال شا كة ال دنية والع ل التطوعي لل شباب ،وهو األ

الذي

ي تبط ا تباطا وثيقا ب شررررا كة الشررررباب في التن ية ال سررررتدا ة على نطاق أوسررررع،
وقا ت بالدي في هذا ال صدد بإطالق عدة باد ات لتعزيز دو ال شباب في الع ل
التطوعي ك ا قا ت بوضرررررررع الئحة لتنظيم ف ق الع ل التطوعي و سرررررررم الخطط
والب ا ج التد يبية الالز ة لل تطوعي و تابعة أع الهم ب ا يضررر

االسرررتفادة

قد اتهم.
هذا وباإلضررررررررافة إلى إ هناك قانو جديد قيد اإلصرررررررردا لتنظيم الع ل
جا يع تطوعية

التطوعي والف ق التطوعية وشرررا ك في صرررياغة القانو

فئة

الشباب.
السيد الرئيس،،،
في إطا "تعزيز التكامل االجتماعي من خالل اإلدماج االجتماعي" ،نؤكد
التزام دولة الكويت الكا ل ببنود االتفاقية الدولية لحقوق األشرررخا
و واصرررلة الجهود لد جهم الشرررا ل في ال جت ع ضررر
عام  2035نحو األشخا

ذوي اإلعاقة.
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إطا

ذوي اإلعاقة،

ؤية الكويت بحلول

فقد ح صرررت بالدي على ضررر ا توفي الح اية والدعم لذوي اإلعاقة وذلك
بإنشام هيئة ذات شخصية اعتبا ية تس ى الهيئة العا ة لشؤو ذوي اإلعاقة ،ك ا
توف دولة الكويت كل السرررربل التي تحقق العيك الك يم لألشررررخا
حيث تقدم لهم العديد

ذوي اإلعاقة،

الخد ات و نها :الوقائية والطبية والتههيلية والت بوية
التعليم والتد يب

والثقافية والعالج النفسرررري وخد ات أخ ى .ك ا توف لهم ف
والتشغيل حسب إ كاناتهم.
وفي جال جهود الدولة ل عاية ال سرررررررني  ،و
الكويتي ،فإ دولة الكويت تكفل عدة ضرررر انات لل سرررر
شررره ي يكفل له عاية صرررحية لضررر ا

نطلق ثقافة وقيم ال جت ع
ثل الحق في خصرررر

عيشرررة الئقة له ،ك ا تكفل حكو ة بالدي

توفي وتجهيز دو ال عا ية وتزو يد ها بذوي الخب ة واالختصررررررررا

ح يث تقوم

الدولة بتوفي خد ات لل عاية اإليوائية والنها ية وال تنقلة والقانونية لل سني  .ك ا
ي نح ال س األولوية في إنجاز عا الته في الدولة ،ويعفى

كافة ال سوم قابل

الخد ات العا ة.
السيد الرئيس،،،

في سياق تق ي األ ي العام بشه "تنفيذ أهداف السنة الدولية لألسرة وما
بعدها" ،والذي يشررري إلى أ أهداف السرررنة الدولية لألسررر ة

تبطة إ تباطا وثيقا

بههداف التن ية ال سرررتدا ة وخاصرررة األهداف ال تعلقة بالقضرررام على الفق والجوع
وض ا حياة صحية للج يع ،تؤكد بالدي التزا ها بح اية و عاية األس ة وفقا ل ا
جام في دستو دولة الكويت ،الذي يعتب األس ة أساس ال جت ع.
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و

هررذا ال نطلق ،ح صررررررررت بالدي على تقررديم الرردعم ال ررادي وال عنوي

الالزم لألسرررر ة ،وذلك
والذي يتضررر

خالل إصرررردا قانو ال سرررراعدات العا ة لسررررنة 2015

تقديم الدعم ال ادي لألسررر ال حتاجة والفئات ال سرررتضرررعفة خاصرررة

أسررر ال طلقات و بات البيوت وأسررر ال سررراجي واأل ا ل،

ا يحافظ على كيا

األس ة ويساعد على ت كينها اديا.
ك ا قا ت بالدي بإنشررام وتنظيم
أف اد األس ر ة

اكز تسرروية ال نازعات األس ر ية وح اية

العنف واإليذام في كل حافظة ،ويلحق ال كز ب حك ة األس ر ة

ويتولى تسرروية ال نازعات األس ر ية وإبدام النصررح واإل شرراد لذوي الشرره وح اية
أف اد األسررررررر ة

العنف واإليررذام الررذي يقع

أحرردهم على األخ ي  ،وإيجرراد

الحلول ال نسابة لهم ،والتنسيق ع الجهات ال عنية بإعادة النظ في بعض القواني
أو التشررررررر يعات ذات الصرررررررلة بحقوق ال تع ضررررررري للعنف) ب ا يحفظ ك ا تهم
اإلنسررررررانية ،والع ل على تعزيز الثقة لدى الطفل ال عنف و عالجة ا يحدثه العنف
األس ي

تفكك أس ي.

السيد الرئيس ،،،
وفي الخ تام ،أود أ أؤ كد على أ دولة الكو يت ل تدخ جهدا في تعزيز
الجهود ال بذولة لإل تقام بالتن ية االجت اعية .ك ا تدعو الى أه ية تضررراف الجهود
ال شرررررت كة ،وتقاسرررررم ال سرررررئوليات وتبادل الخب ات ك جت ع دولي لتحسررررري
شعوب العالم ونوعية حياتهم وفقا ل ا جام في أهداف التن ية ال ستدا ة.
وشـكرا السيد الرئيس ،،،
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فاج

