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السيد الرئيس،،،
أود ﻓﻲ البداية أن أتق ّدم لكم بالتهنئة ﻋﻠﻰ توليكم رئاسة المجﻠس لشهر يوليو،
متمنيا ً لكم التوﻓيق ﻓﻲ إدارة ما تبقﻰ من أﻋماله لهذا الشهر ،وأود كذلك أن أشكركم
ﻋﻠﻰ إﻋداد الورقة المفاهيمية لنقاشنا اليوم تحت ﻋنوان "تعزيز القدرات اﻷفريقيﺔ في
ﻣجالي السﻠم واﻷﻣن" .كما أغتنم هذه المناسبة ﻷتقدم بالشكر إلﻰ كل من اﻷمين العام
لﻸمم المتحدة السيد /أنطونيو غوتيريش ومفوض اﻻتحاد اﻷﻓريقﻲ لﻠسﻠم واﻷمن السيد/
إسماﻋيل شيرغوي ﻋﻠﻰ إحاطتهم القيّمة صباح اليوم.
السيد الرئيس،،،
من بين التحديات العديدة التﻲ تواجه ﻋالمنا اليوم ،ﻻ شك بأن تحقيق السﻠم
واﻷمن يظل أكثر المسائل إلحاحاً ،ﻓالسﻼم شرط أساسﻲ لتحقيق التنمية ،والتنمية،
بدورها ،تؤدي إلﻰ اﻻزدهار .إﻻ أن ﻻ تزال العديد من الدول اﻷﻓريقية محاصرة ﻓﻲ
حﻠقة من الصراع وﻋدم اﻻستقرار ،ومنها نتيجة لتحديات أﻣنيﺔ وسياسيﺔ بسبب
النزاﻋات المسﻠحة والتهديدات اﻹرهابية من قبل تنظيمات كبوكو حرام وجيش الرب
لﻠمقاومة وحركة الشباب وغيرها ،والجرائم المنظمة والقرصنة .كما تواجه القارة
اﻷﻓريقية تحديات تنﻣويﺔ وإجتﻣاعيﺔ كوجود نسب ﻋالية من البطالة والفقر والجوع.
إن هذه التحديات ،من بين مسائل أخرى ،تشكل ﻋقبات أمام أﻓريقيا لتحقيق السﻠم
واﻷمن ،ومن دورنا كشركاء ﻓﻲ المجتمع الدولﻲ أن نساند ونساﻋد أﻓريقيا ﻋﻠﻰ حل
مشاكﻠها وبناء قدراتها من أجل تعزيز اﻷمن واﻻستقرار ﻓﻲ دولها.
السيد الرئيس،،،
ﻻ بد أن نشيد بجهود القادة اﻷﻓارقة ﻋﻠﻰ سعيهم لمعالجة قضايا السﻠم واﻷمن
ﻓﻲ قارتهم ،وﻋﻠﻰ حرصهم بأن تكون الحﻠول أﻓريقية لقضايا أﻓريقيا وحفاظهم ﻋﻠﻰ
المﻠكية الوطنية لتﻠك الحﻠول ،ﻓضﻼً ﻋن إصرارهم لجعل دول القارة اﻷﻓريقية خالية
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من النزاﻋات .ﻓنجد ﻓﻲ اﻹتحاد اﻷﻓريقﻲ ،وأجهزته المختصة ،كمجﻠس السﻠم واﻷمن،
نموذج ناجﺢ لﻠمنظمات اﻻقﻠيمية ذات مسؤولية ﻓﻲ الحفاظ ﻋﻠﻰ السﻠم واﻷمن ﻓﻲ دول
اﻹقﻠيم والعمل ﻋﻠﻰ تنمية وإزدهار المجتمعات ﻓﻲ الدول اﻷﻋضاء ﻓﻲ اﻹتحاد
اﻷﻓريقﻲ ﻋبر أجندته  .2063ومن هذا المنطﻠق ،إننا ندﻋو إلﻰ تعزيز التعاون ما بين
اﻷمم المتحدة بشكل ﻋام ،ومجﻠس اﻷمن بشكل خاص ،مع اﻹتحاد اﻷﻓريقﻲ وﻓقا ً
لﻠفصل الثامن من ميثاق اﻷمم المتحدة ،من أجل المساهمة ﻓﻲ الحفاظ ﻋﻠﻰ السﻠم
واﻷمن اﻹقﻠيمﻲ والدولﻲ .ونشير هنا إلﻰ ما نراه جميعا ً من الدور المهم الذي يﻠعبه
اﻹتحاد اﻷﻓريقﻲ ﻓﻲ قيادة ﻋدد من ﻋمﻠيات السﻼم والتﻲ أصبحت وسيﻠة هامة جدا ً
لﻼستجابة لﻠنزاﻋات واﻷزمات ﻓﻲ أﻓريقيا .ولعﻠه من المناسب أن أشير هنا تحديدا ً
إلﻰ قرار الﻣجﻠس  2320والذي أكد أن الشراكة بين اﻷمم المتحدة ومجﻠس السﻠم
واﻷمن التابع لﻺتحاد اﻷﻓريقﻲ ينبغﻲ أن تكون قائمة ﻋﻠﻰ المشاورات الثنائية،
واستراتيجيات مشتركة وحسب اﻻقتضاء ،وﻋﻠﻰ أساس الميزة النسبية لكل منهما،
وتقاسم اﻷﻋباء ،والتشاور ﻓﻲ صنع القرار ،والتحﻠيل المشترك ،والشفاﻓية والمساءلة
من أجل التصدي لﻠتحديات اﻷمنية المشتركة ﻓﻲ أﻓريقيا .وﻓﻲ هذا الصدد ،نجدد التأكيد
ﻋﻠﻰ أهمية متابعة وتنفيذ مجﻠس اﻷمن لقراراته وبياناته كاﻓة ،ﻻسيما تﻠك المتعﻠقة
بأﻓريقيا والتعاون مع اﻹتحاد اﻷﻓريقﻲ.
السيد الرئيس،،،
تمثل التنمية المستدامة وتحقيق أهداﻓها راﻓدا ً رئيسيا ً ﻓﻲ دﻋم استقرار الدول
وإدامة السﻼم ﻓيها ،ﻓقد استدﻋت اجندة التنمية المستدامة لعام  2030آﻓاقا ً جديدة
لتحقيق السﻼم ﻋبر خطة شامﻠة تعالﺞ جدور ما نواجه من ﻋقبات ،ﻓقد دﻋا الهدف
السادس ﻋشر ﻹقامة مجتمعات مسالمة وﻋادلة وشامﻠة لﻠجميع ،وهو ما يؤكد ﻋﻠﻰ
الترابط الوثيق الذي يجﻣع السﻼم بالتنﻣيﺔ.
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إن دولة الكويت ومنذ إستقﻼلها واﻋية لهذا الرابط الوثيق ما بين السﻼم
والتنمية ،وأنشأت ﻓﻲ ﻋام  1961الصندوق الﻛويتي لﻠتنﻣيﺔ اﻻقتصاديﺔ العربيﺔ
والذي يهدف إلﻰ إزدهار وإستقرار الدول ﻋبر مشاريع تنموية وإجتماﻋية .ومنذ
تأسيسه ،قدم الصندوق الكويتﻲ لﻠتنمية أكثر من  500قرض ميسر إلﻰ أكثر من 50
دولة أﻓريقية تفوق قيمتها اﻹجمالية الــ  10مﻠيار دوﻻر أمريكﻲ ﻓﻲ قطاﻋات الزراﻋة،
والطاقة ،والنقل ،والصناﻋة ،والمياه والصرف الصحﻲ ،واﻹتصاﻻت ،واﻻجتماﻋية،
وغيرها.
وبالتوازي مع هذا الدور التنموي لدولة الكويت ،نحرص ﻋﻠﻰ مد جسور
التعاون مع القارة اﻻﻓريقية وتعزيز تﻠك الجسور ،ﻓﻠم يغب الشأن اﻻﻓريقﻲ ﻋن السياسة
الخارجية لدولة الكويت .ﻓقد استضاﻓت دولة الكويت القﻣﺔ العربيﺔ – اﻷفريقيﺔ الثالثﺔ
تحت شعار "شرﻛاء في التنﻣيﺔ واﻻستثﻣار" في نوفﻣبر  ،2013وذلك بمشاركة 34
رئيس دولة ووﻓود من  71دولة .وخﻼل رئاسة دولة الكويت لﻠقمة الذي امتدت لفترة
ثﻼثة سنوات ،سعت دولة الكويت خﻼلها لﻼنطﻼق بالعﻼقات العربية – اﻷﻓريقية إلﻰ
ﻓضاء أرحب ،تسوده العﻼقات الوطيدة ،وربط المصالﺢ المشتركة ،بما يمكننا من
تحقيق تنمية مستدامة تضمن استغﻼل مواردنا الطبيعيـــة بالشكل اﻷمثل ،وتوﻓر
لشعوب اﻻقﻠيمين العربﻲ واﻻﻓريقﻲ آمـــالهم وتطﻠعاتهم .وقد أﻋﻠن حضرة صاحب
السـﻣو أﻣير البﻼد الشـيخ صبـاح اﻷحﻣـد الجابر الصبــاح ،حفظه ﷲ ورعاه ،خﻼل
تﻠك القمة ﻋن مبادرة بمبﻠﻎ مﻠيار دوﻻر أمريكﻲ كقروض ميسرة لﻠمشاريع التنموية
ﻓﻲ اﻓريقيا ﻋبر الصندوق الكويتﻲ لﻠتنمية ،ومﻠيار دوﻻر آخر لﻠمشاريع اﻻســتثمارية
ﻓــﻲ

أﻓريقيــا

ﻋبــر

الهيئــــة

العامــــة

لﻺســــتثمار

 .Kuwait Investment Authorityويسرنﻲ أن أﻓيد بهذا الصدد وخﻼل الرئاسة
الصينية لمجﻠس اﻷمن ،بأن تنفيذ هذه المبادرة الكويتية تأتﻲ بالتعاون مع صندوق
التنﻣيﺔ الصيني لﻼستثﻣار في أفريقيا  China – Africa Development Fundوالبنك
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الدولﻲ والمؤسسات التابعة له .إن هذه المبادرات والمساهمات الكويتية تأتﻲ إيمانا ً
منها بأهﻣيﺔ تفعيل ﻣفهوم الشراﻛﺔ الحقيقيﺔ ﻣع القارة اﻷفريقيﺔ ،وقناعتها بﻣتانﺔ
العﻼقﺔ بين التنﻣيﺔ والسﻼم.
السيد الرئيس،،،
ختاماً ،أود أن أؤكد بأن دولة الكويت ،وهﻲ ﻋﻠﻰ ﻣشارف عضويتها غير
الدائﻣﺔ لﻣجﻠس اﻷﻣن لﻠفترة  ،2019 – 2018لم ولن تدخر جهدا ً ﻓﻲ مواصﻠة دﻋم
الدول اﻷﻓريقية واﻹتحاد اﻷﻓريقﻲ ،وستعمل من أجل تعزيز قدرة أﻓريقيا ﻋﻠﻰ منع
نشوب النزاﻋات وحﻠها وصون السﻠم واﻻستقرار.

وشـﻛرا ً الســيد الرئيــس،،،

4

