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بيان وفد دولة الكويت الدائم لدى األمم المتحدة
يلقيه
الملحق الدبلوماسي /علي عبداللطيف اليحيا
أمام
اللجنة الخامسة
البند:
" - 140جدول األنصبة المقررة لقسمة نفقات األمم المتحدة"
" - 149جدول األنصبة المقررة لقسمة نفقات عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم"
نيويورك  10 -أكتوبر 2018

شكرا ً السيدة الرئيسة،
في البداية ،أود أن أهنئكم على توليكم رئاسةةةةةة الللنة ال الدةةةةةة للدور ال ةةةةةةةةةة ،73ونهنئ
أعضةةةةةةات اللكدد اللدد وندلنى لكم لينا ا النلا في أدات لهالكم ،وأؤكد لكم دعم وتناون دولة
الكويت خالل أعلال الللنة ،كلا ندقدم بلزيل الشةةةك ل ئيس للنة االشةةةد اكال الدةةةيد بي ناردو
غ يفي ديل هويو ( )BERNANDO GRIEVER DEL HOYOعلى تقديله تق ي الللنة لدورته الثالنة
والدةةبني وللدةةيد اندرو رالاناثان ( )CHANDRU RAMANATHANعلى شة ه تقاري األلي النام
بشةةةةلن البند ر م  140و 149اللننونان " دول األنصةةةةبة اللق ر لقدةةةةلة نفقال األلم اللدحد "
و" دول األنصبة اللق ر لقدلة نفقال علليال األلم اللدحد لحفظ الدالم".
كلا تؤيد بالدي البيان الذي أدلى به للثل لهورية لصةةةةةة الن ب ية نيابة ع لللوعة
ال ةةةةةةةة 77والصةةي  ،لؤكدي على الدزالنا بلا ورد في البيان الوراري لللللوعة في  27سةةبدلب
 2018يال هذا األل .
السيدة الرئيسة،
إننا في دولة الكويت نؤل بالدور الهام الدي تقوم به بنثال األلم اللدحد لحفظ الدةةةةةةالم
لصةةةون الدةةةلم واألل الدوليي  ،كلا نؤل بلن أفضةةةل الوسةةةائل لحل النزاعال هي عب الط ق
الدةةةللية ،بلا في لل الحوار والوسةةةانة ،ول خالل عضةةةوية بالدي غي الدائلة للللس األل
لنذ بداية النام اللاري ،تللدةةةةنا الدطورال اإليلابية عند تلديد واليال بنثال فظ الدةةةةالم ،ل
أ ل نلها أكث كفات ل خالل تضةةةةةلي أهداف واضةةةةةحة في والية البنثال ،لضةةةةةلان تحقيق
الدالم واالسدق ار في لنانق الص اع.
ار الللنية
وفيلا يدنلق بدلويل علليال األلم اللدحد لحفظ الدةةةةةالم ،نود أن ندةةةةةدذك
النالة ر م  ،235/55الذي وضةةا األسةةا للدول األنصةةبة اللق ر لقدةةلة هذا النفقال ،لؤكدي
على أن تلويل البنثال تُند لدةةؤولية لشةةد كة تقا على عاتق ليا الدول األعضةةات ،لك يلد
على آلية تلويل علليال فظ الدةةةةالم أن تنكس اللدةةةةؤوليال ال الةةةةة لأعضةةةةات الدائلي في
لللس األل  ،الذي البنض لنهم لديه دور لباشةةة في إنشةةةات عدد ل بنثال فظ الدةةةالم ،وفي

هذا اإلنار يليز الق ار بي البلدان النالية والبلدان اللدقد لة واألعضةةةةةةةات الدائلي في لللس
األل  ،وت ى بالدي أنه ال ينبغي ألي دولة نالية ،ليدت عضو دائم في لللس األل  ،أن تصنف
في أي فئة فوق اللددوى ج "."C
السيدة الرئيسة،
في ال دام ،أود أن أضةةةيف بلنه عند لنا شةةةة لدةةةللة تلويل بنثال فظ الدةةةالم ،يلد أن
ندرك أن هناك ا ة إلى ضةلان دفا اللدةاهلال اللق ر بالكالل وبلسة ع و ت للك  ،ليددةنى
للبنثال االضةةةطالع بدورها ووا باتها اللحدد ل بل لللس األل بلفضةةةل شةةةكل ،وأعبّ ع
اسدنداد وفد بالدي لللشاركة بشكل بنّات لا ليا األعضات بشلن هذا البنود ل دول األعلال.
وشكرا ً السيدة الرئيسة،

