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الـوفد الـدائـم لـدولـة الكـويـت
لـدى األمـم الـمتحـدة
فيينـا
بسم هللا الرحمن الرحيم

السيـــــل الـــر.يا سسس الســـ لل عاـــح ل المةـــ لء االســـة لل ر ســـ الا ـــال
سسس السيلات االس للسسس
السالم عليكم ارحمة هللا ابرك ته
السيل الر.ياسسس
أود فييييب ايةدانييييد أل أ وييييدم يلييييم ويةصييييدلم اي ييييدن ة يييي ي
عصييين ا

ييي ةلم

ندييي يصيييدو

اي

ييييد

ايدييي نل يصمييير م اي،ييي مأ ود أرليييد يليييم عصييين

ادييي ،داد و نص ،ييي يص ،ييي ول م،ليييم ه هييي و أعمييي ا عييي اييييدو أ ف ييي عصييين
ثويييد ةيييتل لمييي لم و ةييي لم دييي مل لم ميييل ايونييي م ةم ييي ملم عصييين ألميييا وهييي
ود وود أعم ا ايمر م دين أفضا اي ج.
وال نفيييو ب فيييب عييي ا ايموييي م ال أ ويييدم ةه نيييا اي يييل يدييي ،د م يييدو
انن ينييييي ايديييييفن  /فنصنةيييييو فو منلييييي عصييييين ه يييييود اية ييييي
ألعم ا ايدو

ايم ضند.
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دييييي
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الـوفد الـدائـم لـدولـة الكـويـت
لـدى األمـم الـمتحـدة
فيينـا
وأ وهييييي ة ي

يييييد ألعضييييي مل ييييي ايمييييير م يصيييييدوا اي يييييب نصةييييي

اال ضم م دنث يصول يد.
السيــل الر.يا سسس
دل ا ن هييييي
منيييد

اي منيييييد االه م عنيييييد واالل

يييوا نييي د لةنييي

ييييي دند فيييييب اي،ييييي يم رليييييد

فيييب دميييدادا اين ليييد يص،ويييود ايموةصيييدأ وةمييي أل

اين لييييد اي وونييييد  ،ةييييي م ييييد ا ملميييي ويييييين
األ ييي إ فييي ل نييي اع مييي د اين ليييد

ةييييدن يم يييي د اين ليييييد

يييدد ايدن دييي

ايون نيييد يصيييدوا وفوييي

ال ن ه ييييي و نص ،ييييي وليييييد ا أ وعصييييين مدييييي ميييييوا

ييييي

دوييييييد

ايلونيي ةيييدأ لةنييي و ،يي ول ميييخ اهدا ا ايم صفيييد فييب ايول ييييد ميييل أهيييا
ملن ييي ميييل ادييي دام اين ليييد اي وونيييد وة ييي ليييد ا

ومرددييي

ايون نيييد

ايمنصوةييييد يمثييييا عيييي ايم يييي نخ اي نونييييد و فنيييي ع أ م نص،يييينل يم نييييد مييييل
ايم يييي و ا واي ،يييي ول ايوثنيييي ةيييينل مردديييي
يصن لد اي ند.
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الـوفد الـدائـم لـدولـة الكـويـت
لـدى األمـم الـمتحـدة
فيينـا
وفييييب دنيييي

دعييييم ايلونيييي يصم يييي نخ وايمةيييي د ا اي،صمنييييد ي دمييييد

اغيييي ات اي منييييد يصييييدوا اي منييييدأ أعصييييل ضيييي

يييي

ايدييييمو اي يييين

ييية و اال ميييد ايهييي ة اي ييية و امنييي دوييييد ايلونييي أ فظييي ر و عييي أ
هييي

عييي م  2013عيييل دنييي
االة ييي ا وايمةييي د ا اي

دييي وند ةونميييد مصنيييول دوال

مييي

الفضيييا

يييد ة منييييد دوا اف نونييي فيييب مهييي ال اي يييي د

وايغييي ا واي ،صييينم ودييين م االعييي ل عيييل ايفييي نل ي،يييي مب  2015و 2016
و لييي نم م فيييب ايوميييد االف نونيييد اي ،ةنيييد فيييب غن نييي االدييي وا ند ة ييي ن 22
وفمة .2016
السيل الر.ياسسس
ن ،ةييي ة ييي مج اي ،ييي ول اي و يييب أ يييد اي لييي

اي يييب نويييوم عصن ييي عميييا

ايول ييييد ميييل أهيييا ة ييي ايويييد ا ايون نيييد يصيييدوا اي منيييدأ وليييد أويييي دوييييد
ايلونييي دومييي اع م مييي
ايمهييي ا أل ،ييي

ييي أل يييند اي ،ييي ول اي و يييبأ وندييي،د فيييب عييي ا

عيييل ةييي يت ا ن

ة ييي مج اي ،ييي ول اي و يييب يوييي

ييي و ويييدن

فدييين واية دييينفن وعصييين

فيييب وييييدنم و ت عميييا م وعييييد ودو ا
فيييب م صيييا ايون عييي

يصه يييود اي يييب ةييي ي ددا
ييي ايمدييي م

د نةنيييد دلصنمنييييد أثة ييي ف عصن يييي

فيييب ايدوييييدأ م نص،ييينل الدييي م ا مثيييا عييي ا اي ،ييي ول

ايوثنييي وايف،ييي ا و ييي ل نل يمديييرويب ايول ييييد ه يييودعم ايونميييد و نييي ا م
ايمثم

يدويد ايلون .
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لـدى األمـم الـمتحـدة
فيينـا
وع يييي أود اي يييي لن ةييييتل دويييييد ايلونيييي و

يييي م يييي عصيييين ف،نييييا

دو ايول ييييد ايدوينيييد يصن ليييد اي نيييد ليييد ل مييي ة ي دييين واي،ميييا ميييخ ادا
اي ،ييي ول اي و يييب ضيييمل اية ييي مج ايم ييي

اي يييب عيييب لنيييد اه هييي ياعيييوام

2017-2016أ نييييا نيييي م فنيييي ديييية،د م يييي نخ ون نييييد غنييييب م صييييا
مهيييي ال

نةنويييي

اي،صييييوم واي ل ويوهنيييي اي وونييييد يصييييدو

مو عيييييد عصييييين عيييييد لن عييييي

ومرددييييي

ايدوييييييدأ لمييييي

2017-2016
ييييي

دوييييييد

ايلونييي فيييب عيييدد ميييل م ييي نخ اي ،ييي ول اي و يييب اهلصنمنيييدأ واي يييب ،صيييي
ة ينييي اي يييوويأ اي تعييي ي ييي
ميييل اال ييي ،تأ واي يييب ميييل
ن

اينيييوا و اي وونيييد واالدييي ه ةد وايدييي مد
ي ييي يييم يييوفن اي يييد ن ايم صيييب ميييل ييي ا

ة ا ايول يد يدويد ايلون .
لمييي ال ع ييي

مديييد م ييي نخ يص ،ييي ول اي و يييب يييم

يييمنم ية ييي مج

ندييي هن ياويونييي

ايون نيييد لمييي عيييو م يييدد فيييب دنييي اية ييي مج ايونييي ي

(Framework

 )Countryياعييييييوام -2018

2019أ فب مه ال

Programme
االد دام

ايدصمند ايممثصد يصن لد اي ووند.

وعصييين ضيييو مييي ويييدمأ وة ي ،ييي ول ةييينل م لييي هييي ة األ ميييد يصنييي
اي يييييووي واي

يييييون ايه ن يييييب اي ييييي ةخ يمردديييييد ايلونييييي يص ويييييدم اي،صميييييب

وايول ييييد ايدوينيييد يصن ليييد اي نيييدأ يييم اي ولنيييخ عصييين عييي مت اعمييي ا مر م ييي
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الـوفد الـدائـم لـدولـة الكـويـت
لـدى األمـم الـمتحـدة
فيينـا

ييد ةمهيي ا اينيي اي ييووي" ةيينل ايهيي ةنلأ ية يي

عيي ا "ا ف لنييد اي ،يي ول اي

يييد ن

ليييد ا ايم لييي و  ،نييي اي ،ييي ول ايمدييي م ةن مييي لمييي فيييب يييي

االنةييي وايف نييينل اي،ييي مصنل فيييب اينييي اي يييووي ميييل اييييدوا االعضييي (فدييين
واية دنفن ) فب ايم ل .
وفنميييي ن ،صيييي ةه ييييود ايول يييييد ايدوينييييد يصن لييييد اي نييييد فييييب ييييوفن
يييدم

م ودميييد يصيييدوا األعضييي ميييل ييي ا ايةييي امج اية ثنيييد واأل يييند

ايم صفيييييد ةم ةييييي ا اي نةنوييييي
واألم يييد عصييين ه يييودعم و

اي وونيييييدأ اود ال اع يييييد ايميييييدن اي،ييييي م
ييي م اي ييي م يصو يييوا ايييين ايمةصيييت ايمدييي دا

ي هدنيييييييد م ةييييييي ا د ةن ديييييييدوا ( )ReNuALواية يغيييييييد  31مصنيييييييول
نيييو وأ لمييي ال نفيييو ب أل ا يييل اييييدوا االعضييي اي يييب دييي عم فيييب عييي ا
ايم

وت.

السيل الر.ياسسس
ال دوييييد ايلونييي
يييييدن م نيييي
ية

يييرمل ةييي ل ا ضيييم م همنيييخ اييييدوا األعضييي اي يييب

لييييوإ وونييييد وم ييييو يييييدو

ايولييييود اي ييييووي أو

ييي و يييغنص ل نةييي ايييين ا ف لنيييد االمييي ل اي يييووي عيييو امييي

نيييين

نيييوي فيييب

مهييي ا االمييي ل وايدييي م اي يييوويأ ونيييدعوا ايول ييييد واييييدوا االعضييي ايييين
اي،ميييا عصييين نيييون اال ف لنيييد و  ،نييي دو ايول ييييد يضيييم ل امييي ل واميييل
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لـدى األمـم الـمتحـدة
فيينـا
م يييو اين ليييد اي وونيييد ةمييي ن،ييي

ييي ،ب

ايثويييد ةيييدو ع ايم ييي مب ةييينل

ايو ا وايموان نل فب ايدوا االعض .
وفييييب عيييي ا اهنيييي أ اوفيييي دويييييد ايلونيييي ة ي ام يييي فييييب ا ف لنييييد
األمييي ل اي يييوويأ نيييا يييم ويييدنم و ن عييي اييييون ب ي ه مييي ت االد  ،اضيييب
ايدييي ةخ يانييي اا ايم  ،ليييد ي ف لنيييدأ ايموييي
ايييييين  7اة نيييييا 2017أ

مييييي

ايم يييي،دأ دعيييي د

عويييد

يييييما لييييي ا ا

ييي ا ايف ييي

ميييل 27

،صييييي ةيييييتمل ايميييييواد

ييييلنا يه ييييد اينييييوا و اال يييي ،عند واي وونييييد و ييييلنا

ف ن يص د ا ايد نخ.
وأود ان اجددددرد دددددال دوتدددد ات
اتددددرو

دددد

دددد أهميدددد انضددددم بدددد

دددد تعددددر ف اتة يدددد اتمم دددد اتم د دددد ت مدددد اد ات و دددد CPPNM

واتددددخ د ددد ديدددل ات ةددد ل اددد اتاددد هذ هدددذ هددد
تق يف طا و ع هج

إره ب ن وخ ،و

ت ددددا اتعددد  ،همددد سيسددد ر
ا ب ك رثي .

ن ته

السيل الر.ياسسس
،ييي

دوييييد ايلونييي

عيييل اديييف ي،يييدم ليييد

ايول ييييد اي وييي ميييل

األ يييند اي وونيييد فيييب لو نييي اي يييم يند فيييب ظيييا غنييي

مف يييب ايول ييييدأ

وة يييي ا اي ييييدد ييييدعو دويييييد ايلونيييي وة ييييلا ع هييييا هم و نييييد لو نيييي
اي يييييم يند يص ،ييييي ول ميييييخ ايول ييييييد ة فنييييي ا فييييي
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الـوفد الـدائـم لـدولـة الكـويـت
لـدى األمـم الـمتحـدة
فيينـا
ايم،ويييود ةموهييي م ،عيييد اال

ييي اي يييووي ة يييلا ل ميييا وف،ييي ا و ديييوند

همنيييخ ايمدييي ا اي ،يويييد ةمييي فيييب يييي مدييي يد ايديييم و يمف يييب ايول ييييد ميييل
اي ويييي مييييل أ يييين
ده ا ا

اي وونييييد ة ييييف

ايه ييييد ايو نييييد ايمدييييرويد عييييل

اي و مل األ ند اي ووند.

و يييي ةخ دويييييد ايلونيييي ة ع ميييي م ةيييي يت يصة ييييد ايم ،صيييي ة فنيييي ا فيييي
ايضيييم

فيييب ايهم و نيييد اهدييي مند اهن ا نيييدأ وفيييب ايولييي ايييي ي رليييد

فنيييي دويييييد ايلونيييي عصيييين يييي همنييييخ ايييييدوا ة يييي
اين لييد اي وونييد ياغ ي ات ايدييصمند فييب دن ي ميي
ا

و نييييون واديييي دام
ي عصنيي م ،عييد عييدم

يييي األدييييص د اي وونييييدأ ف يييي ييييدعو ايهم و نييييد اهديييي مند اهن ا نييييد

ي نييي د  ،و ييي وة يييف فند ميييد ميييخ ايول ييييد ايدوينيييد يصن ليييد اي نيييد وايييي د
عصيييين اد فديييي ا

ي ةدنييييد ايم يييي وا واي ييييلو

اي يييييووي وم ،يهيييييد ل فيييييد ايمدييييي ا اي ،يويييييدأ لمييييي

ييييوا نةن،ييييد ة مه يييي
نصيييييخ ايييييين م ييييي دلد

ايهم و نيييييد االدييييي مند االن ا نيييييد عصييييين اية و وليييييوا اهضييييي فب و فنييييي أ
ين ديييي ن يصول يييييد ةيييي ل لييييول فييييب وضييييخ نمل يييي مييييل وييييدنم تلنييييدا
م دالند ة تل عدم وهود مواد وا ند ووند غن م،ص د فب دن ال.
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الـوفد الـدائـم لـدولـة الكـويـت
لـدى األمـم الـمتحـدة
فيينـا
لمييي تميييا دوييييد ايلونييي

ةييي ل نيييوف اال فييي

اي ييي ن ب ةييينل مهموعيييد

ايييييي  P5+1وانييييي الأ ييييي ف ا ال ضيييييم م ايييييين ا ف لنيييييد األمييييي ل اي يييييووي
ي ديييي ف د ايمثصيييين مييييل اي ةيييي ا اي ييييب وف عيييي ايول يييييد فييييب مهيييي ا أميييي ل
م نييي

اين ليييد اي وونيييد اهن ا نيييد ايمو ميييد عصييين ديييوا ا اي صييينج اي ،ةيييب

مم نوف االنم ل ةمد وإ أم ل ع ايم و ايدصمند يدوا ايم نود.
السيل الر.ياسسس
،صييييي دوييييييد ايلونييييي أعمنيييييد لةييييي إ عصييييين ،مييييينم نةنييييي
ايضييييم

ظييييي م

اي ييييي ةخ يصول ييييييد ايدوينيييييد يصن لييييد اي نيييييد فيييييب م نويييييد اي ييييي

األوديييين وعصيييين همنييييخ األ ييييند اي وونييييد دال أ يييي

ييييظ وةم نييييد مييييل

األدييييا ةت يييي أ وةيييي ي غم مييييل اي يييي ام همنييييخ دوا ايم نوييييد ةم ،عييييد عييييدم
اال

ييي و نةنييي ا ف لنيييد ايضيييم

اي ييي مصد وة يدييي،ب

يييو فنييي همنيييخ

اههييي ا ا وايييي ظم ايم ،صويييد ة صييي اال ف لنيييدأ دييي م ددييي ا نا فيييب مولف ييي
ايييي افت يص ولنيييخ عصييين ا ف لنيييد عيييدم اال
ي ظييييي م ضيييييم

ييي اي يييووي أو د ضييي ت م يييو

ايول ييييييد غيييييم ام ل ييييي يمفييييي ع

ادييي دم ة،ضييي لمييي عيييو م،ييي وا ه ييي

اة ييييي ا م و دميييييد

االديييص د اي وونيييد اي يييب مصل ييي

واي ييييب ييييدد أمييييل ايم نوييييد أ األميييي اييييي ي ن ييييلا ع ويييي أد ديييين يصه ييييود
اي امنيييد هل ميييد م نويييد

ينيييد ميييل األديييص د اي وونيييد فيييب اي ييي
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الـوفد الـدائـم لـدولـة الكـويـت
لـدى األمـم الـمتحـدة
فيينـا

يييي ايمولييييا ايييي ي نييييرث دييييصة عصييين أمييييل واديييي و ا ايم نويييد ومييييل ثييييم
األمل واالد و ا ايدويننل .
وليييد ييي د أ لمييي

ييي د اي،ييي يمأ ادييي م ا
ة ل مييييد م نوييييد

ن،يييي ا ة يمرهيييياأ واي يييي
وأدص د ايدم اي ما فب اي

تهنيييا ايمييير م أ ايييي ي ةييي
ينييييد مييييل األدييييص د اي وونييييد

األودن.

اخت م ً السيل الر.ياسسس
دل دوييييييد ايلونييييي

رليييييد مهيييييددا عصييييين ادييييي م ا دعم ييييي يصيييييدو

اي نييي دي ايييي ي ويييوم ةييي ايول ييييد ايدوينيييد يصن ليييد اي نيييد ومدييي عم

ايف ،ييييد

فييييب اي منييييد ايمديييي دامد فييييب ايلثنيييي مييييل ايييييدوا فييييب مواه ييييد األ ميييي
االل

ييي دند وايم ينيييد وايغ ا نيييد وظييي ع

اي غننييي ايم ييي ب ومدييي عد اييييدوا

األعضييي عصييين االدييي دام األمثيييا يصن ليييد اي وونيييد ألغييي ات ديييصمند ن يييدا
اين األمل واألم ل وايد م واي

واال دع ي ،وة واي ،يم أهمخ.

شكرا ً سيلي الر.ياس
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