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الشيخ د.محمد الصباح والشيخة فريحة األحمد وآدم عبداملولى يقطعون كعكة االحتفال

إميان عريقات وآدم عبداملولى وعدد من ممثلي مكاتب األمم املتحدة في استقبال الضيوف

محليات

الكويت تأتي 
في طليعة الدول 

المانحة للعون اإلنساني

املبن���ى الفخم والقائم على احدث طراز وال���ذي اهدته حكومة الكويت لألمم 
املتحدة يعد رمزا لكرم واسهامات الكويت التي ال حصر لها والتي ظلت تقدمها 

لألمم املتحدة.
فمن هايتي الى باكس���تان ومن الصوم�����ال الى دارفور ال�����ى سيرالي����ون 
ومن غزة الى البوس���نة ظلت الكويت في طليع�������ة الدول املانح����ة للع����ون 
االنساني، ومن خالل الصندوق الكويتي قدمت الكوي�����ت ايض����ا اسهام�����ات 
مقدرة وفاعلة ف���ي مجال دعم اجلهود التنموية في اركان بعيدة ومنس���ي�����ة 
م����ن ه����ذا العالم، ان حتمل نفقات مبادرات بناء السالم يعد تقليدا كويتي����ا 

قدمي����ا.

محمد الصباح:إجراءات تشاورية مع األردن 
لتعيين سفير كويتي جديد لدى عّمان

القومي من خالل تشجيع  الدخل 
القطاع اخلاص، والتنمية البشرية 

وخاصة في مجال التعليم.
اما مكتب االمن والسالمة التابع 
لألمم املتحدة بالكويت فانه يسعى 
الن يكون مج����ال العمل ملنظمات 
االمم املتح����دة واملنظمات الدولية 
غير احلكومي����ة التي وقعت على 
مذكرات تفاهم م����ع األمم املتحدة 

مجاال آمنا.
مذكرا ب����ان بعثة األمم املتحدة 
ملس����اعدة العراق تواجه حتديات 
جمة خالل عملها في مناخ تسوده 
االنقسامات السياسية والصعوبات 
االمنية، ولذلك فان االمم املتحدة 
بكامله����ا تدين بالش����كر حلكومة 
الكويت لتقدميها دعما مس����تمرا 

النشطة االمم املتحدة بالعراق.

اخليرية االسالمية والهالل األحمر 
الكويتي وبيت الزكاة، على سبيل 
املثال ال احلصر. وذكر ان منظمة 
العمل الدولية عملت وبشكل دؤوب 
من اجل قانون العمل للقطاع االهلي، 
موضحا ان جميع هذه االنش����طة 
متثل تتويج����ا وتعميقا للعالقة 
الثنائية املمتازة بني مكتب منظمة 
العمل الدولي����ة وحكومة الكويت 
وتأكد على التزام الكويت مبعايير 
العمل الدولية وتطبيقها لالتفاقيات 
الصادرة عنها التي صادقت عليها 
الكويت. ولفت الى ان البنك الدولي 
يقوم بتقدمي العون الفني واخلدمات 
االستشارية للكويت بتركيز خاص 
على تطبيقها لالصالحات في بعض 
املجاالت املتفق عليها مثل حتسني 
اداء القطاع العام، تنويع مصادر 

في األمم املتحدة في الشهر املاضي 
زخم سياسي، وكذلك التزامات مالية 
تكتس����ي اهمية خاص����ة في هذه 

االوقات االقتصادية الصعبة.
وبدوره اوضح املنسق املقيم 
لالمم املتحدة د.آدم عبداملولى ان 
فريق األمم املتحدة في الكويت ظل 
يتمتع بعالقات عمل وطيدة ودعم 
فعال من قبل حكومة الكويت. مبينا 
انه على م����دى االثنني واالربعني 
س����نة املاضية ظل برنامج األمم 
املتحدة االمنائي يعمل بشراكة مع 
احلكومة والقطاع اخلاص ومنظمات 
املجتمع املدني وقدم اخلبرات الفنية 
الضرورية في سياق انشاء وتقوية 
الهيئات احلكومية وكذلك  بعض 
املعهد العربي للتخطيط، مضيفا ان 
برنامج األمم املتحدة االمنائي يعمل 
حاليا بش����كل وثيق مع احلكومة 
من اجل تنفي����ذ اخلطة االمنائية 
متوسطة األجل للسنوات 2010-

2014 وبش����كل خاص في مجاالت 
اصالح اخلدم����ة املدنية، التمكني 
االقتصادي والقانوني والسياسي 
للمرأة الكويتية، وحماية واستدامة 
البيئة، ترقية الشفافية واملسؤولية 
على املس����توى الوطني واالسهام 
في تطوير اس����تخدام احلاسوب 
لترقي����ة عم����ل اجله����از االداري، 
وتطوي����ر دور مجل����س االمة في 
الرقابة والتشريع وترقية قدرات 
ودور منظم����ات املجتم����ع املدني 
وتطوير اس����تراتيجية تهدف الى 
متكني الشباب من تقوية القدرات 
واملشاركة وتشجيع روح التطوع 
وكذلك صياغة وتنفيذ استراتيجية 
وطنية للمرور ولتشجيع ودعم 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
لزيادة الوعي بضرورة االستخدام 
االرشد للكهرباء واملياه، موضحا ان 
الكويت هي الوحيدة في املنطقة 
املرجح ان حتق����ق كامل االهداف 
االمنائية لأللفية بحلول عام 2015 
وذل����ك بالرغم م����ن وجود بعض 
التحديات ف����ي مجال متكني املرأة 

وحتسني الوضع البيئي.
الفتا الى ان العمل النشاء مرصد 
حضري بالكويت ملساعدة الكويت 
لزيادة قدرته����ا على جمع وادارة 
واستخدام املعلومات في التخطيط 

االستراتيجي واالداري.
وتطرق عبداملولى الى عمل عدد 
من مكات����ب وكاالت منظمة األمم 
املتحدة، كل في مجاله حيث اشار الى 
ان مكتب االتصال التابع ملفوضية 
األمم املتح����دة لالجئني بالتعاون 
والتنس����يق مع حكومة الكويت، 
يعمل على تأمني احلماية الالزمة 
لالشخاص املعنيني املوجودين داخل 
حدود الكويت، موضحا ان تسامح 
وشفافية الس����لطات الكويتية قد 
جعال تأمني هذه احلماية امرا ممكنا، 
وكذلك من خالل الدعم الوافر الذي 
قدماه في سياق اعادة توطني هؤالء 
االشخاص في البلدان التي تكرمت 
بقبولهم لديها، كذلك تثمن املفوضية 
عاليا اجلهود االنسانية التي بذلتها 
بعض املنظمات الكويتية مثل الهيئة 

بشرى الزين
جدد نائب رئيس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
الكوي����ت لتطبيق قرارات  رفض 
قمة سرت في صيغتها االصلية، 
موضحا »ان هذه القرارات لم تكن 
حاصلة على االجماع املطلوب ولن 
نتعامل بنتائجها وموقفنا واضح«. 
واضاف في تصريح للصحافيني 
على هامش حضوره االحتفال الذي 
اقيم مبناسبة يوم االمم املتحدة: 
حدث خلل كبير في آلية مناقشة 
ق����رارات مصيرية كتغيير ميثاق 
جامعة الدول العربية، مشيرا الى 
ان اجتماعا على مستوى املندوبني 
س����يعقد لتحديد اجتماع لوزراء 
اخلارجية فيما بعد ملناقشة اخللل. 
وفي سياق آخر وحول تعيني سفير 
لدى االردن قال الش����يخ د.محمد 
الصباح: هناك اجراءات تشاورية 
مع احلكومة االردنية لتعيني سفير 
جديد في عمان، مؤكدا بالقول: هناك 
سفير جديد. كما اشار الى ان مؤمتر 
تنمية شرق السودان سيعقد في 
الكويت 1 و2 ديسمبر املقبل، مؤكدا 
التزام الكويت باملساهمة في متيز 
هذا اجلزء املنسي من البلد العزيز 
الس����ودان وكذلك في تطوير كل 
مناطق السودان في شرقه وغربه 
وش����ماله وجنوبه، الفت����ا الى ان 
الكويت س����تعيد بناء مستشفى 

الصباح في منطقة جوبا.
وكان نائ����ب رئي����س الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح قد أكد التزام الكويت الكامل 
ودعمها املطلق ألهداف األمم املتحدة 

وميثاقها.
وأضاف الشيخ د.محمد الصباح 
لدى حضوره االحتفال الذي أقيم في 
مكتب األمم املتحدة مساء اول من 
امس مبناسبة »يوم األمم املتحدة« 
جن����دد تعهدنا بأن نعمل س����ويا 
الحقاق السالم والتنمية وحقوق 
االنسان، مشيرا الى ان الكويت قدمت 
الكثير في دعمها للمنظمة الدولية، 
املالية  موضحا انه بسبب األزمة 
العاملية اضطررنا الى زيادة الدعم 
احلالي خمسة اضعاف حيث بلغت 
املساهمة الكويتية 10 ماليني دوالر 
لألمم املتحدة ووكاالتها املخصصة 
التابعة لها تقديرا لدورها في نهضة 
الشعوب وحتقيق االستقرار في 
العال����م. وذكر انه قب����ل 65 عاما 
وفي 24 أكتوبر من العام 1945 مت 
االعالن عن نهاية عصر ش����ريعة 
الغ����اب والالقانون وميالد ميثاق 
األمم املتحدة ومبصادقة 50 دولة 
وبفصوله ال� 19، موضحا ان الغاية 
من هذا امليثاق اخالقية وسياسية 
وقانونية للتعامل بني الدول وان 
يكون هو االساس في هذا العصر 
احلض����اري، الفتا ال����ى ان تواجد 
مكتب األمم املتح����دة في الكويت 
حظي برعاية خاصة من سمو األمير 
الراحل الشيخ جابر األحمد وسمو 
األمير الوالد املرحوم الشيخ سعد 
العبداهلل وصاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد.
من جهته، ألقى املنسق املقيم 
لألمم املتحدة واملمثل املقيم لبرنامج 
األمم املتحدة االمنائي في الكويت 
آدم عبداملول����ى كلمة األمني العام 
ل����ألمم املتحدة بان ك����ي مون قال 
فيها: »في يوم األمم املتحدة، أود 
ان أعرب عن تقديري الكبير للماليني 
من البشر في جميع أنحاء العالم 
الذين يؤمنون إميانا راس����خا مبا 
نقوم به من عمل من أجل السالم 
والتنمية وحقوق االنسان، والذين 
يؤيدون ما نعتنقه من ُمُثل ُعليا 
ويساعدوننا على حتقيق ما نرمي 

اليه من أهداف«.
واضاف في هذا اليوم منذ خمسة 
وستني عاما بدأ نفاذ امليثاق املؤسس 
لألمم املتحدة، وفي يوم األمم املتحدة 
من كل عام، نؤكد من جديد رسالتنا 
على الصعيد العاملي، نعيد تأكيد 
القيم العاملية للتسامح واالحترام 
املتبادل والكرامة االنسانية، كما 
نعت����رف بالتقدم ال����ذي احرزناه 
معا: املكاس����ب احملققة في مجال 
مح����و األمي����ة ومتوس����ط العمر 
املتوقع لالنسان، وانتشار املعرفة 
والتكنولوجي����ا، واوج����ه التقدم 
في مجال الدميوقراطية وسيادة 

القانون.
مشيرا الى ان يوم األمم املتحدة 
هو اليوم الذي نعقد فيه العزم على 
بذل املزيد من اجلهد، وان نعمل املزيد 
حلماية اولئك الواقعني في خضم 
النزاعات املسلحة، وملكافحة تغير 
املناخ وجتنب وقوع كارثة نووية، 
واملزيد لتوسيع الفرص املتاحة امام 
النساء والفتيات وحملاربة الظلم 
واالفالت من العقاب واملزيد لتحقيق 

االهداف االمنائية لأللفية.
لقد تولد عن مؤمتر القمة بشأن 
االهداف االمنائية لأللفية الذي عقد 

خالل احتفال مكتب األمم المتحدة لدى الكويت بالذكرى الـ 65 إلعالن ميثاق المنظمة 

األزمة المالي�ة دفعتنا لزي�ادة دعمنا لألمم المتح�دة 5أضعاف 
تقدي���رًا ل�دوره��ا ف�ي نهض�ة الش�عوب وتحقي�ق االس�تقرار


