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.. وسموه خالل اجتماعه مع رئيس البوسنة د.حارث سيالجيتش سمو الشيخ ناصر احملمد خالل لقائه مع الرئيس العراقي جالل الطالباني

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ملقيا كلمة الكويت

الشيخ د.محمد الصباح مترئسا االجتماع الذي ضم وزراء خارجية دول التعاون ودول جنوب شرق آسيا

المحمد: مؤشرات التنمية في الكويت احتلت مراتب متقدمة إقليميًا ودوليًا
نيوي����ورك � كونا: أكد س����مو 
الش����يخ  الوزراء  رئيس مجلس 
ناصر احملمد ان معدالت التنمية 
في الكويت حققت مراتب متقدمة 
على املستويني اإلقليمي والدولي 
وتفوقت على معدالتها املستهدفة، 
الفتا الى تضافر اجلهود وحشد 
الطاق����ات لتنفيذ خط����ة التنمية 
الطموحة لألع����وام 2010 � 2014 
الدولة  النهوض بقطاعات  بهدف 
وتطوير بنيتها التحتية مبا ميهد 
جلعل الكويت مركزا ماليا وجتاريا 

في املنطقة.
جاء ذلك في كلمة احملمد أمام 
االجتماع رفيع املس����توى »قمة 
مراجعة األهداف اإلمنائية لأللفية« 
في مقر األمم املتحدة بنيويورك 

هذا نصها:
الس����ادة الرؤس����اء: يشرفني 
في البداي����ة أن أنقل لكم حتيات 
صاحب الس����مو األمير الش����يخ 
صباح األحمد ومتنياته اخلالصة 
بنجاح أعمال هذا االجتماع املهم 
وحتقيق النتائج التي تتطلع اليها 
ش����عوب العالم، كما يسعدني أن 
أتقدم لكم باسم حكومة وشعب 
الكويت بالتهنئة على رئاستكم 
لالجتماع رفيع املستوى ملراجعة 
أهداف األلفية اإلمنائية ونحن على 
ثقة بأن قيادتكم احلكيمة وحسن 
ادارتكم ستس����اهم في حتقيق ما 

نصبو اليه.

اهداف منشودة

كما أود تقدمي جزيل الش����كر 
والتقدير ال����ى األمني العام لألمم 
املتحدة بان كي م����ون الذي قدم 
تقريرا متكامال عن االجنازات التي 
حتققت واألهداف املنشودة وسبب 
تأخر الوصول اليها في الوثيقة 
املهمة التي حتمل عنوان »الوفاء 
بالوعد.. استعراض تطلعي لتعزيز 
وضع برنامج عم����ل متفق عليه 
لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية 

بحلول عام 2015«.
الرؤس����اء: في قمة  الس����ادة 
األلفي����ة التاريخي����ة التي عقدت 
مطلع الق����رن احلالي وضع قادة 
ورؤساء حكومات الدول برنامجا 
زمنيا وخارط����ة طريق لتحقيق 
اهداف امنائية نبيلة لشعوب العالم 
الذين هم في حاجة شديدة اليها. 
وق����د كان ه����ذا البرنامج مبنزلة 
نبراس أضاء الطريق للعمل على 
حتقيق تلك األهداف. وقبل خمسة 
أع����وام اجتمع ق����ادة العالم مرة 
أخرى في مؤمتر املراجعة األول 
حيث كان التف����اؤل يعم اجلميع 
فاملؤشرات مشجعة واالحصائيات 
التي توضح مدى جتاوب الدول 
وخاصة الدول األقل منوا واألكثر 
تأثرا في جنوب الصحراء الكبرى 
في أفريقيا وآسيا أشاعت احلماس 
والتصميم على بذل املزيد وااللتزام 
مبسارات حتقيق األهداف االمنائية 

لأللفية.
غير أن اجتماعنا احلالي والذي 
يعتبر فرصة هامة ملراجعة األهداف 
األلفية االمنائية تس����يطر عليه 
مؤشرات غير مش����جعة خاصة 
بالنس����بة للهدف األول املتعلق 

بتخفيض معدالت الفقر واجلوع 
العاملية الى النصف والذي يشكل 
حتديا حقيقيا أمام املجتمع الدولي 
ملكافحة هذه اآلفات. فعدد الفقراء 
ارتفع من 800 مليون شخص عام 
1990 ليصل ال����ى أكثر من مليار 
ش����خص عام 2009 ب����دال من ان 

ينخفض.
لذا البد من االلتزام بالتعهدات 
السابقة، وعلى وجه اخلصوص 
وفاء الدول املتقدمة مبا التزمت به 
في توافق آراء مونتيري واعالن 
الدوحة »التمويل من أجل التنمية« 
بتخصيص 0.7% من ناجتها القومي 
االجمال����ي للمس����اعدة االمنائية 

الرسمية.
 السادة الرؤساء: شهد العالم 
منذ مؤمترنا األخير في عام 2005 
أزمات وحتدي����ات هائلة متثلت 
في ارتفاع أسعار املواد الغذائية 
وتذبذب في أسعار الطاقة جاءت 
في أعقابها أزمة مالية واقتصادية 
النظام االقتصادي  خانقة هددت 
العاملي واالس����تقرار السياس����ي 
واالجتماعي لبعض الدول وعانت 
منها جميع الدول دون اس����تثناء 
النامية والدول  ال����دول  وتأثرت 
األقل منوا بدرجة أكبر من غيرها 
رغم أنها لم تكن معنية بحدوث 
هذه األزمة او األسباب التي أدت 

اليها.
الذي نرحب فيه  الوقت  وفي 
باخلطوات والسياسات التي اتخذها 
عدد من املجاميع الدولية واإلقليمية 
ملواجهة هذه األزمة والتخفيف من 
آثارها ومنع تكرارها اال انه مازال 
هناك املزيد الذي ميكننا القيام به 
لتعافي االقتصاد العاملي وحتقيق 
نظام جتاري دولي متوازن وعادل. 
ومن التحديات اخلطيرة األخرى 
التي تواجه عاملنا وتستدعي جهدا 
مش����تركا وموحدا ملواجهتها هي 
ظاهرة تغير املناخ وتأثيرها على 
جميع مناحي احلياة من أنشطة 
اقتصادية وجتارية الى انعكاساتها 
الس����لبية على البيئ����ة والنظام 
االيكولوجي والتنوع البيولوجي. 
كما بدأ يشهد العالم في السنوات 
القليلة املاضية زي����ادة في عدد 
الكوارث الطبيعية التي أصبحت 
بسبب التقلبات املناخية أكثر عنفا 
وتدميرا وتنجم عنها خسائر هائلة 
في األرواح واملمتلكات كالزلزال 

املدمر الذي ضرب هاييتي في يناير 
املاضي والفيضانات التي اجتاحت 
باكستان في الشهر املاضي ونأمل 
أن نتمكن في املؤمتر القادم الذي 
سيعقد في مدينة كانكون باملكسيك 
في شهر ديسمبر املقبل من التوصل 
الى وثيق����ة ملزمة قانونيا حتدد 
اخلطوات والسياسات املطلوبة 
واملسؤوليات التي تتحملها الدول 
املتقدمة والنامية للحد من تأثيرات 
الدول  املن����اخ ومس����اعدة  تغير 
التكيف مع نتائجه  النامية على 

وإفرازاته.

االهداف االنمائية

ومع أن هذه املصاعب عرقلت 
الدول وأثرت  مساعي كثيرة من 
في قدرتها على حتقيق األهداف 
اإلمنائية لأللفية إال أننا نتفق مع 
ما جاء في تقرير األمني العام بأن 
األهداف اإلمنائية األلفية مازالت 
قابلة للتحقيق ف����ي موعدها اذا 
توافر االلتزام الكافي والسياسات 
املناسبة واملوارد واجلهود الكافية 
لذا ن����رى أن ه����ذا االجتماع يعد 
مناس����بة مهمة لتجديد االلتزام 
والعزم على حتمل مسؤولياتنا 
وتنفيذ تعهداتنا وحشد طاقاتنا من 
أجل عالم أفضل تضيق فيه فجوة 
اخلالفات واالنقسامات والصراعات 
التي يغذيها غياب العدالة واملساواة 
وتتسع فيه آفاق التعاون والشراكة 

ويسوده األمن والسالم.
ونود في هذا الش����أن التأكيد 
على أن األمم املتحدة تبقى اآللية 
املتعددة األطراف األكثر مصداقية 
وشرعية وحيادية ملناقشة أفضل 
السبل والوسائل من اجل التوصل 
إل����ى حلول مش����تركة وجماعية 

للتحديات واملخاطر العاملية.
السادة الرؤساء: تؤمن الكويت 
ب����أن األه����داف اإلمنائي����ة التي 
ينش����د العالم حتقيقه����ا بحلول 
عام 2015 ممك����ن الوصول إليها 
وهناك مؤش����رات ايجابية تدعم 
هذا اإلميان مثل حتسن معدالت 
القيد في املدارس وصحة الطفل 
وصحة األمهات احلوامل وتوسيع 
نطاق احلصول على املياه النظيفة 
والتق����دم في مكافح����ة األمراض 
اخلطيرة مثل مرض نقص املناعة 
املكتسبة )اإليدز( واملالريا والسل. 
التقدم احملرز والنتائج  لكن هذا 

االيجابية بحاجة الى جهود حثيثة 
للمحافظة عليها وتدعيمها السيما 
العالم  التي تواجه  التحديات  ان 
كثيرة فما تزال نسبة كبيرة من 
س����كان العالم في مناطق معينة 
تعاني من الفقر واجلوع واألمراض 
اخلطيرة وارتفاع معدالت البطالة 
واألمية والتشرد اضافة الى اآلثار 
الس����لبية للصراعات املس����لحة 
واالحتالل األجنب����ي ناهيك عن 
مخاطر انتش����ار أس����لحة الدمار 
الشامل مبا فيها األسلحة النووية 
واجلرمية املنظمة العابرة للحدود 
واالجت����ار باملخدرات وانتش����ار 
ظاهرة اإلرهاب وانتهاكات حقوق 
اإلنسان وكل هذه املصاعب تشكل 
في مجملها تهديدا حقيقيا لألمن 
والسلم الدوليني وتعيق حتقيق 

التنمية املستدامة املنشودة.
السادة الرؤساء: تسعى الكويت 
ب����كل طاقاتها لتحقي����ق األهداف 
اإلمنائية لأللفي����ة والعمل على 
رفاهية أفراد الشعب الكويتي حيث 
تفوقت مؤشرات التنمية االقتصادية 
واالجتماعية ف����ي الكويت  على 
املعدالت املستهدفة واحتلت مراتب 
متقدمة على املستويني اإلقليمي 
والدولي وفقا لتقارير وكاالت األمم 
املتحدة املعنية بالتنمية البشرية 
وتتضافر حاليا اجلهود ويتم حشد 
كل اإلمكانات لتنفيذ خطة التنمية 
الوطنية لألعوام 2010-2014 والتي 
تقدر تكلفتها بح����دود 115 مليار 
دوالر. وهي خطة طموحة تهدف 
ال����ى النهوض بجمي����ع قطاعات 
الدول����ة وتطوير البنية التحتية 
ورفع مستوى اخلدمات التعليمية 
والصحية ومبا ميهد جلعل الكويت 
مركزا ماليا وجتاريا في املنطقة.
واستمرارا لنهج الكويت في 
النامية  تقدمي املساعدات للدول 
الكويتي  يواص���ل الصن���دوق 
للتنمية االقتصادية جهوده في 
دعم ومتويل املشاريع اإلمنائية 
ومشاريع البنية التحتية في أكثر 
من 100 دول���ة وبقيمة إجمالية 
قاربت ال� 15 مليار دوالر ليبلغ 
متوسط ما قدمته ضعف النسبة 
املقررة دوليا من الدخل القومي 
للدول وجت���دد الكويت التزامها 
مبواصل���ة تقدمي املس���اعدات 
اإلمنائية واملالية للدول احملتاجة 
مبا يحقق االستقرار والتقدم لهذه 
الدول والنه���وض بإمكانياتها 
وقدراته���ا لتلبي���ة احتياجاتها 

التنموية.
السادة الرؤساء: ندرك جسامة 
املسؤولية الدولية والصعوبات 
والتحديات التي تعترض سبيل 
كثير من الدول للوصول لغايات 
وأهداف األلفية االمنائية ولكننا 
على ثقة ب���أن األه���داف قابلة 
اذا ما توافرت اإلرادة  للتحقيق 
السياس���ية واإلمي���ان الكام���ل 
بأهمية العمل املشترك واجلماعي 
وااللتزام مبا نتخذه من قرارات 
وتعهدات فلنعمل جميعا على ما 
فيه خير وكرامة ورفاهية شعوبنا 
مسترش���دين مبقاصد ومبادئ 
ميث���اق األمم املتحدة واالحترام 

الكامل للقانون الدولي.

في كلمته أمام االجتماع رفيع المستوى »قمة مراجعة األهداف اإلنمائية لأللفية« في مقر األمم المتحدة بنيويورك

رئيس الوزراء بحث مع الرئيس العراقي
سبل تعزيز العالقات المشتركة واألوضاع في المنطقة

االمم املتحدة � كونا: التقى ممثل صاحب السمو االمير � حفظه 
اهلل � سمو الشيخ ناصر احملمد الليلة قبل املاضية رئيس جمهورية 

العراق الشقيق جالل الطالباني.
وجرى خالل اللقاء الذي حضره اعضاء الوفد الرسمي املرافق 
لس���موه بحث العالقات االخوية بني البلدين الش���قيقني وسبل 
تعزيزها في شتى املجاالت، اضافة الى بحث القضايا واالوضاع 

في املنطقة وموقف البلدين منها.
هذا واجتمع سمو الشيخ ناصر احملمد في املقر الدائم لبعثة 
الكويت ل���دى االمم املتحدة بعد ظهر ام���س ورئيس جمهورية 

كوسوڤو فايتمير سيديو.
وجرى خالل اللقاء الذي حضره اعضاء الوفد الرسمي املرافق 
لس���موه ورئيس وزراء كوس���وڤو هاشم ثاتش���ي استعراض 
العالق���ات الثنائية بني البلدين الصديقني وس���بل تعزيزها في 

شتى املجاالت.
كما استعرض سموه والرئيس سيديو القضايا واملسائل على 
جدول اعمال اجتماعات اجلمعية العمومية لالمم املتحدة وموقف 

البلدين جتاهها.
كما اجتمع سموه ورئيس مجلس الرئاسة جلمهورية البوسنة 

والهرسك د.حارث سيالجيتش.

واس���تعرض س���موه خالل اللقاء الذي حضره اعضاء الوفد 
الرسمي املرافق لسموه مع د.سيالجيتش العالقات الوطيدة بني 
البلدين الصديقني وسبل تعزيزها في شتى املجاالت، اضافة الى 
استعراض املوضوعات والقضايا الدولية املطروحة على جدول 

اعمال اجتماعات اجلمعية العامة لالمم املتحدة.
من جهة اخرى اعرب رئيس مجلس الرئاسة جلمهورية البوسنة 
والهرسك د.حارث س���يالجيتش عقب اجتماعه مع سمو الشيخ 
ناص���ر احملمد امس ان بالده تطمح الى رفع مس���توى العالقات 
االقتصادية بني البلدين الى مستوى »املمتاز وفوق العادة« مثل 

عالقاتهما السياسية.
وقال س���يالجيتش في تصريح ل� »كونا« وتلفزيون الكويت: 
هذا شرف عظيم اللقاء مع سمو رئيس مجلس الوزراء واالخوة 
الكويتيني، فالكويت وطننا الثاني وان ش���اء اهلل نرفع عالقاتنا 

االقتصادية الى مستوى العالقات السياسية.
واضاف: حتدثنا في العالقات االقتصادية ألن عالقاتنا السياسية 
ممتازة وارحب بلقاء االخوة الكويتيني في البوس���نة والهرسك 

دائما، قائال: احلمد هلل فاالمور سائرة لصالح البلدين.
واشار سيالجيتش الى ان البوسنة دولة غنية بالطاقة املائية 

»ونريد ان نطور« العالقات االقتصادية بني البلدين.

ناقش مع رئيسي البوسنة وكوسوڤو عددًا من القضايا الثنائية

محمد الصباح ترأس اجتماعًا لتعزيز التعاون بين »التعاون« و»آسيان«

األمم املتحدة � كونا: ناقش وزراء خارجية 
دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح مع نظرائهم 
في رابطة دول جنوب شرق آسيا )آسيان( 
امس األول سبل حتسني وتطوير التعاون 

االقتصادي بني اجلانبني.
يذك���ر ان األمني الع���ام ملجلس التعاون 
اخلليجي عبدالرحمن بن حمد العطية سيزور 

األمانة العامة آلسيان في يناير املقبل.
كما ترأس الش���يخ د.محمد الصباح في 
وقت سابق من امس االول اجتماعا لترويكا 
دول مجلس التع���اون اخلليجي مع وزير 
اخلارجية الصيني يانغ جيش���ي ملناقشة 

القضايا اإلقليمية.
التعاون  ومثل تروي���كا دول مجل���س 
اخلليجي وزراء خارجية الكويت واإلمارات 

العربية املتحدة، اضافة الى العطية.
من جهة أخرى، التقى نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الش���يخ د.محمد 
الصب���اح امس مع نظرائه م���ن نيوزيلندا 
وبيالروس )روسيا البيضاء( وقبرص كل 
على حدة ملناقش���ة س���بل تعزيز التعاون 

االقتصادي مع بالدهم.
وقال وزير اخلارجية النيوزيلندي موراي 
ماكولي ل� »كونا« عقب اجتماع »حميم وبناء« 
»نحن حريصون على لقاء الش���يخ محمد 
الن نيوزيلندا تتطلع الى تعزيز مس���توى 

اتصاالتها مع الكويت«.
وأضاف انه قبل دعوة قدمها له الشيخ 
د.محمد الصباح في االجتماع وانه دعاه في 
املقابل لزيارة نيوزيلندا »وأش���جعه بقوة 

على القيام بها«.
ومن جانبه قال وزير خارجية بيالروس 

سيرجي مارتينوف في حديث مماثل ل� »كونا« 
عقب االجتماع ان اللقاء »خصص لتعميق 
عالقاتنا في مختلف املش���روعات اخلاصة 

بالقضايا الثنائية«.
واضاف سيرجي ان البلدين يعمالن ايضا 
معا في دول العالم الثالث في مش���روعات 

املساعدة التنموية وخاصة في افريقيا.
ومن ناحيته، قال وزير اخلارجية القبرصي 
ماركوس كيبريانو ل� »كونا« عقب االجتماع 
»اجليد جدا« ان اللقاء جاء متابعة لزيارته 

للكويت في شهر يوليو املاضي.
واضاف كيبريانو انه أجرى مع الشيخ 
د.محم���د الصباح مراجع���ة للقضايا التي 
ناقش���اها في الكويت حيث استهال إجراء 
للتوصل الى عدد من االتفاقيات السياسية 
واالقتصادية ومنها في مجال االستثمارات 
»وأردنا ان نرى وتيرة هذه التحضيرات«.

التقى نظراءه في نيوزيلندا وبيالروس وقبرص

األمم المتحدة تبقى اآللية األكثر مصداقية وشرعية وحيادية لمناقش�ة أفضل السبل والوسائل للتوصل إلى حلول مشتركة للتحديات والمخاطر العالمية


