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في الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة
البند ( :)28التنمية االجتماعية:
(أ) تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية ونتائج دورة الجمعية
العامة االستثنائية الرابعة والعشرين.
(ب) التنمية االجتماعية ،بما في ذلك المسائل ذات الصلة بالحالة االجتماعية في
العالم وبالشباب المسنين والمعوقين واألسرة.
(ت) محو األمية من أجل الحياة :صياغة خطط المستقبل.
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بسم هللا الرحمن الرحيم،

السيد الرئيس،
يسر وفد بالدي وهو يتحدث ضمن هذا البند الهام ،بند التنمية االجتماعية ،أن يتقدم
لكم بخالص التهاني والتبريكات النتخابكم رئيساااااااا للجنة وأن يتقدم كذلك بالتهنئة للفريق
العامل  ،وإننا على ثقة بأنكم أهل لهذه المهمة وأن خبرتكم وحكمتكم سااااااايكون لها ا ثر
االيجابي في إدارتكم عمال اللجنة .كما نشااااكر ا مين العام على إعداد التقارير السااااب
المعروضاااااة على اللجنة تحت بند التنمية االجتماعية ،والشاااااكر موصاااااول كذلك لمقدمي
اإلحاطات.
كما يعرب وفد بالدي عن تأييده لما جاء في بيان جمهورية مصاار العربية الشااقيقة
بالنيابة عن مجموعة الـ 77والصين.
السيد الرئيس،
ا طل وفد بالدي على التقارير المقدمة من ا مين العام لألمم المتحدة ،بما في ذلك التقرير
المعنون "تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية ونتائج دورة الجمعية العامة
االساااتثنائية الرابعة والعشااارين" ،ونقر بضااارورة التصااادي لظاهرة عدم المسااااواة بجمي
أبعادها ،باعتبار ذلك أمرا ضاااااروريا للقضااااااء على الفقر ،والنهوا بالتقدم االجتماعي،
وتحقيق التنمية المساااااااتدامة وفق أجندة  ،2030آخذين بعين االعتبار الطاب المتكامل
هداف التنمية المسااتدامة والروابط بينهما في رساام السااياسااات واالسااتراتيجيات الوطنية
والدولية التنموية المناسبة لتحقيق الرفاه بالمجتم .
وفيما يتعلق بتركيز تقرير ا مين العام على ظاهرة عدم المساواة داخل البلدان وفيما
بينها ،بما فيها وجود تفاوتات كبيرة في نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بين بلدان
مجلس التعاون الخليجي والبلدان العربية ا خرى ،فإن دولة الكويت تحث على تضافر
الجهود ل تحقيق التنمية المستدامة وضمان عدم تخلف أحد عن الركب.
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ومن هذا المنطلق ،فقد حرصت دولة الكويت منذ تأسيسيها على دعم وتعزيز التنمية
في العالم بأسره ،وفي الدول العربية الشقيقة بشكل خاص ،ويساهم الصندوق الكويتي للتنمية
االقتصادية بتمويل أكثر من  960مشروع تنموي في عدد  106دولة ،بما في ذاك أكثر
من  380مشروع في الدول العربية الشقيقة ،وتقدر إجمالي قيمة القروا المقدمة من قبل
الصندوق الكويتي بأكثر من  6.2مليار دينار كويتي ،ما يعادل أكثر من  21.1مليار دوالر
أمريكي منذ تأسيسه.
السيد الرئيس،
وفي مجال النهوض بقضااايا الشااباب ودورهم في التنمية ،يود وفد بالدي أن يؤكد
على اهتمام دولة الكويت المتواصاااااال بتمكين الشااااااباب فقد قامت حكومة بالدي بإنشاااااااء
" الصااااندوو الوطني لرعاية وتنمية المشااااروعات الصااااطيرة والمتوسااااطة" الذي يهدف
لتمكين الشاااااااباب اقتصااااااااديا ومكافحة البطالة وتعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق النمو
االقت صادي .كما تحرص دولة الكويت كذلك على تمكين ال شباب اجتماعيا و سيا سيا ،ومن
هذا المنطلق قامت ب إنشاء وزارة الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للشباب ،كما ستقوم
قريبا بأطالق المجلس الشااابابي والمكون من كافة الفئات الشااابابية بمن فيهم الشاااباب ذوي
االحتياجات الخاصااة ،لتمكينهم من المشاااركة الفعالة م المؤسااسااات الحكومية والمجتم
المدني والقطاع الخاص.
السيد الرئيس،
ف يما يتعلق بالتحديات التي يواجهها المجتم الدولي في تحقيق أهداف التنمية
المستدامة فيما يتعلق با شخاص ذوي اإلعاقة ،تشج دولة الكويت تبادل الخبرات وأفضل
الممارسات في هذا الصدد ،كما أن دولة الكويت طرف في اتفاقية حقوق ا شخاص ذوي
اإلعاقة ،وتسعى لضمان تمت ا شخاص ذوي اإلعاقة بحقوقهم ،وتمكينهم من المساهمة
في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،بما يتسق م بنود تلك االتفاقية.
تؤمن بالدي كذلك بصاااااون وحماية كيان ا سااااارة باعتباره نواة المجتم  ،ونرحب
هنا بالتدابير المتخذة من قبل الدول ا عضاء لوض وتنفيذ السياسات ا سرية ،وال سيما
في م جاالت ال حد من الفقر و الو قا ية من العنف والتوازن بين الع مل وا سااااااارة وتعزيز
التضامن بين ا جيال.
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ومن هذا المنطلق فأن دولة الكويت تقدم الدعم المادي والمعنوي لألسااااااارة ،وتعد
الرعاية االسااااااارية من المجاالت الحيوية في قطاع التنمية االجتماعية ،ساااااااواء من خالل
قانون المسااااااااعدات العامة لمد يد العون للمواطنين المحتاجين ،أو من خالل مراكز تنمية
المجتم ومراكز تسوية المنازعات ا سرية و حماية أفراد ا سرة.
كذلك تؤمن بالدي إيمانا را سخا بأن التعليم مقوم أسا سي لنه ضة المجتم  ،والتعليم
حق للمواطنين تكفله الدولة وفق الدستور ،وقد نجحت دولة الكويت في خفا نسبة ا مية
بين إجمالي ال سكان من المواطنين والمقيمين الراشدين لتبلغ نسبة ا مية  2.98في المئة،
وقد تمكنت من القضاء تماما على أمية ا طفال بعد إقرار قانون التعليم االلزامي.
السيد الرئيس،
ختاما ،أن تحقيق التنمية المساااااتدامة يظل أمرا في ااية الصاااااعوبة للشاااااعوب التي
تعاني من النزاعات المسااااااالحة والحروب ،وندعو كافة الدول ا عضااااااااء باالضاااااااطالع
بمسااؤولياتها أمام المجتم الدولي و السااعي نحو فا النزاعات بالطرق الساالمية وصااون
السلم وا من الدوليين ،وفق ميثاق ا مم المتحدة.
وتؤكد بالدي بأنها لن تدّخر جهدا تعزيز الجهود المبذولة لالرتقاء بالتنمية لكافة
فئات المجتم  ،وخاصاااااة الفئات المساااااتضاااااعفة منهم ،وتدعو إلى أهمية تضاااااافر الجهود
المشاااتركة والتعاون الدولي وتبادل الخبرات  ،لتحساااين رفاه شاااعوب العالم ونوعية حياتهم
وفقا هداف التنمية المستدامة.
وشكرا السيد الرئيس،
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