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في ظل انتشار األسلحة النووية والدمار الشامل

الكويت :مواقفنا ثابتة حول قضايا األمن الدولي
�أك��دت الكويت مواقفها الدائمة
والثابتة حول ما يت�صل بق�ضايا
الأمن الدويل املنطلقة من احرتامها
ل�لات��ف��اق��ي��ات ال��دول��ي��ة ال�سيما
املتعلقة بنزع ال�سالح والأم��ن
وال�سلم الدوليني والتي مل تتغري
يف ظل ا�ستمرار انت�شار الأ�سلحة
النووية وا�سلحة الدمار ال�شامل
ب�صنوفها الأخرى.
ج��اء ذل��ك يف كلمة وف��د الكويت
الدائم لدى الأم��م املتحدة التي
�ألقاها ال�سكرتري الأول م�شاري
امل��زي��ن��ي �أم���ام اللجنة الأول���ى
للجمعية العامة للأمم املتحدة
حول نزع ال�سالح والأمن الدويل.
و�أو���ض��ح امل��زي��ن��ي �أن الكويت
قامت بالتوقيع والت�صديق على
االتفاقيات واملعاهدات الدولية
املتعلقة بنزع ال�سالح كمعاهدة
ع��دم انت�شار الأ�سلحة النووية
واتفاقية حظر ا�ستحداث و�إنتاج
وت��خ��زي��ن وا�ستعمال الأ�سلحة
الكيماوية.
و�أ�ضاف ان الكويت وقعت �أي�ضا على
االتفاقية اخلا�صة بحظر تطوير
و�إنتاج وتخزين الأ�سلحة اجلرثومية
البيولوجية والتك�سينية ال�سامة
وتدمريها بالإ�ضافة �إلى معاهدة
احلظر ال�شامل للتجارب النووية
واتفاقية التبليغ املبكر عن وقوع
حادث نووي واتفاقية ال�ضمانات
ال�شاملة والربوتوكول الإ�ضايف.

و�شدد املزيني على �أهمية تلك
املعاهدات واالتفاقيات يف العمل
على احلد من خماطر انت�شار تلك
الأ�سلحة وعلى وج��ه اخل�صو�ص
معاهدة منع االنت�شار النووي التي
تعد ركيزة للعمل املتعدد الأطراف
يف جمال عدم االنت�شار.
و�أ�شار الى �رضورة التعامل ب�صورة
متوازنة م��ع عنا�رص املعاهدة
الثالثة خا�صة فيما يتعلق بحق
جميع ال��دول يف تطوير ابحاثها
وام��ت�لاك التكنولوجيا النووية
للأغرا�ض ال�سلمية متا�شيا مع
نظام ال�ضمانات التابع للوكالة
الدولية للطاقة الذرية.
وق��ال املزيني �إن��ه وعلى الرغم
من االلتزام الذي تبديه الكويت
اال «اننا نعرب عن قلقنا نتيجة
ا�ستمرار االخفاق وعدم الو�صول
�إلى تقدم ملمو�س على �صعيد نزع
ال�سالح وتنفيذ االلتزامات املتفق
عليها يف هذا الإطار».
وجدد الت�أكيد على �رضورة اخلروج
من حالة اجلمود التي تعاين منها
الآل��ي��ات الأمم��ي��ة منذ عقود من
العجز عن اح��راز �أي تقدم جتاه
الق�ضايا واملوا�ضيع املدرجة
على ج��داول �أعمالها ما يتطلب
من كافة ال��دول الأع�ضاء �إيجاد
طرق و�أ�ساليب فعالة للتغلب على
التحديات املتزايدة فيها.
وذك��ر املزيني �أن م�س�ألة ان�شاء

المزيني:

قلقون من عدم

الوصول لتقدم
ملموس على

صعيد نزع السالح

مناطق خالية من الأ�سلحة النووية
و�أ�سلحة الدمار ال�شامل الأخرى
تعد من �أهم امل�سائل التي تدعو
لها معاهدة عدم االنت�شار مثلما
اعتمد م�ؤمتر املراجعة يف عام
 1995ق��رار ان�شاء منطقة خالية
من الأ�سلحة النووية يف ال�رشق
الأو�سط.
و�أ�شار الى ان «القرار مت اعتماده
كجزء من �صفقة التمديد الالنهائي
للمعاهدة اال ان منطقتنا مازالت
بعيدة ع��ن حتقيق ه��ذا الهدف

• مشاري املزيني يلقي كلمة الكويت

نتيجة ا�ستمرار امتالك �إ�رسائيل
لتلك الأ�سلحة وانتهاكها لكافة
القرارات الدولية التي تن�ص على
��ضرورة ان�ضمامها ملعاهدة عدم
االنت�شار النووي ووجوب خ�ضوع
كافة من�ش�آتها النووية لنظام
ال�ضمانات التابع للوكالة الدولية
للطاقة الذرية».
و�أ�ضاف ان �إ�رسائيل ا�ستمرت يف
رف�ضها لتنفيذ االلتزامات املت�صلة
بقرارات م�ؤمتر املراجعة ملعاهدة
عدم االنت�شار النووي داعي ًا يف هذا

االطار الى �رضورة اتخاذ �إجراءات
فورية نحو �إقامة تلك املنطقة
حتقيقا لدفع جهود نزع ال�سالح يف
كل انحاء العامل.
و�أ�شار املزيني الى �أن التقدم املحرز
يف بع�ض ميادين نزع ال�سالح وعدم
االنت�شار يبعث على الأمل يف جدوى
ا�ستمرار اجلهود الدولية والإقليمية
وموا�صلتها يف ال�سعي نحو خلق
اطر قانونية منظمة تعالج الآثار
ال�سلبية الناجتة عن انت�شار الأ�سلحة
ب�أنواعها.

ودع��ا �إل��ى و�ضع حلول م�ستدامة
ل�ضمان جتنب العامل و�شعوبه
خم��اط��ر احل����روب وال��ن��زاع��ات
امل�سلحة مرحب ًا باتفاقية حظر
الأ�سلحة النووية التي بدورها
���س��اوت ب�ين الأ���س��ل��ح��ة النووية
و�أ�سلحة الدمار ال�شامل الأخرى
ال��ت��ي مت ال��ت��و���ص��ل التفاقيات
حتظرها منذ عقود.
وق��ال املزيني لقد «�شهدنا يف
الآون�����ة الأخ��ي��رة ه��ج��م��ات غري
م�سبوقة بال�صواريخ البالي�ستية
ت�شنها ميلي�شيات احلوثي باجتاه
�أرا�ضي اململكة العربية ال�سعودية
ال�شقيقة ت�ستهدف الأماكن املدنية
والدينية وهجمات بالأ�سلحة
الكيميائية يف �سورية االمر الذي
جعلنا ندرك يقينا ان خطر انت�شار
تلك الأ�سلحة مل ينح�رس بالرغم من
وجود املعاهدات والقرارات التي
جترم ا�ستخدامها».
وج��دد الت�أكيد على ان التخل�ص
التام والكامل والنهائي من تلك
الأ�سلحة هو ال�ضمان الوحيد لعدم
انت�شارها وع��دم ا�ستخدامها او
التهديد بها �سواء من الدول او ما
ي�سمى باجلهات الفاعلة من غري
الدول.
و�أف��اد ب�أن الكويت تويل اهتماما
ب��ال��غ � ًا ب��ظ��اه��رة االجت����ار غري
امل����شروع بالأ�سلحة ال�صغرية
واخلفيفة نظرا حلجم ت�أثريها

ال�سلبي وا���س��ه��ام��ه��ا يف زي���ادة
العنف امل�سلح وال�رصاعات �سواء
الداخلية او الدولية واطالة مدتها
وامتدادها اجلغرايف.
و�أعاد املزيني الت�أكيد على �رضورة
تنفيذ ب��رن��ام��ج الأم���م املتحدة
ملكافحة االجتار غري امل�رشوع يف
الأ�سلحة ال�صغرية من جوانبه كافة
ومكافحته والق�ضاء عليه مرحب ًا
باعتماد الوثيقة اخلتامية مل�ؤمتر
املراجعة الثالث.
واكد �رضورة احلفاظ على الطبيعة
التوافقية والنطاق املتفق عليه
يف تنفيذ برنامج العمل وال�سعي
ل�ترك��ي��ز اجل��ه��ود ع��ل��ى مكافحة
االجت���ار غ�ير امل����شروع ب��دال من
حماولة تقييد حق الدول امل�رشوع
يف احل�صول على احتياجاتها من
الأ�سلحة او اال��صرار على �إ�ضافة
�صياغات م�شتقه من اتفاقيات غري
عاملية الع�ضوية.
واع��رب املزيني عن االم��ل ب�أن
«تت�سم امل�����ش��اورات يف اللجنة
بال�شفافية واملرونة وان تهدف
ال��ى التو�صل ال��ى توافق وذلك
حتى ن�صل الى اليوم الذي نحتفل
فيه جميعا بالتخل�ص م��ن كل
الأ�سلحة النووية وباقي �أ�سلحة
الدمار ال�شامل االخ��رى حتقيقا
ل��ط��م��وح��ات وت��ط��ل��ع��ات �شعوب
ال��ع��امل نحو ال�سلم واالم���ن يف
العامل ب�أ�رسه».

نشجع الحكومة وجيش التحرير الوطني على استئناف وقف إطالق النار

لضمان تحقيق السالم واالستقرار في مناطق الصراع

المنيخ :نجدد دعمنا لبناء سالم مستقر

اليحيا :بعثات األمم المتحدة لها دور
مهم في صون السلم الدولي

ودائم في كولومبيا
جددت الكويت دعمها للحكومة
الكولومبية والت��ف��اق ال�سالم
ال��ذي �أنهى نزاع ًا طويال ومهد
الطريق لبناء �سالم م�ستقر ودائم
يف كولومبيا.
ج���اء ذل���ك يف ك��ل��م��ة الكويت
خ��ل�ال ج��ل�����س��ة جم��ل�����س الأم����ن
بالأمم املتحدة حول احلالة يف
كولومبيا و�ألقاها نائب املندوب
الدائم لوفد الكويت لدى الأمم
املتحدة امل�ست�شار بدر املنيخ.
وقال �إن الكويت ت�شجع احلكومة
الكولومبية وجي�ش التحرير
الوطني على ا�ستئناف مفاو�ضات
وقف اطالق النار والو�صول �إلى
ات��ف��اق يلبي تطلعات ال�شعب
الكولومبي وينهي حالة عدم
اال���س��ت��ق��رار ال����ذي ع��ان��ت منه
كولومبيا ل�سنوات عديدة.
ويف ه��ذا ال�سياق �أ���ش��اد املنيخ
باخلطوات التي اتخذتها حكومة
الرئي�س �إي��ف��ان دوك��ي ملوا�صلة
تنفيذ عملية ال�سالم الكولومبية

• بدر املنيخ أثناء جلسة مجلس األمن

متطلعا �إل��ى خطة التنمية التي
�سيقدمها الرئي�س يف نوفمرب
املقبل .وق��ال «على ال��رغ��م من
ت�أخر م�سرية الإدم��اج االقت�صادي

ل�ل�أف��راد ال�سابقني يف القوات
امل�سلحة الثورية والآثار ال�سلبية
املرتتبة على ذلك جراء ترك عدد
من القادة ال�سابقني يف القوات

نحرص على التمسك بالمبادئ واحترام القرارات األممية

الظفيري :ملتزمون بالمواثيق

الدولية المعززة لحكم القانون
�أك�����دت الكويت
التزامها الكامل
ب��ك��ل ال��ق��وان�ين
وامل�����واث�����ي�����ق
ال��دول��ي��ة التي
ت�����ع�����زز ح��ك��م
القانون وت�ضمن
ح��ق الإن�����س��ان يف
التنمية على �أ�س�س
م���ن امل�������س���اواة
وال������ع������دال������ة
االج���ت���م���اع���ي���ة
و�سيادة القانون.
واكد وفد الكويت
الدائم لدى االمم
امل����ت����ح����دة يف
اج��ت��م��اع اللجنة
ال�ساد�سة ملناق�شة
• مرحب الظفيري أثناء إلقاء كلمتها
ب���ن���د «����س���ي���ادة
القانون على ال�صعيدين الوطني والدويل» النظر عن م�ستوى التنمية املحققة فيها.
الأهمية البالغة ملبد�أ �سيادة القانون على وا�ضافت ان الكويت ت�ؤكد من هذا املنطلق
�أن ع�رصية القوانني الوطنية وان�سجامها
ال�صعيدين الوطني والدويل.
ورح��ب الوفد يف كلمة القتها الباحثة مع ما ي�شهده العامل من تطور �رسيع
القانونية م��رح��ب ال��ظ��ف�يري مب��ا ورد �سينعك�س �إيجابا على الأم���ن وال�سلم
يف تقرير الأم�ي�ن ال��ع��ام م��ن مالحظات الدوليني من خالل تعزيز حقوق الإن�سان
وتو�صيات تعك�س جهود الأم��م املتحدة وحمايتها.
يف تعزيز �سيادة القانون على ال�صعيدين وبينت ان الكويت بعد مرور � 10أ�شهر من
ع�ضويتها غري الدائمة يف جمل�س الأمن
الوطني والدويل.
وا���ش��ارت الظفريي �إل��ى ��ض�رورة العمل حتر�ص على التم�سك باملبادئ الدولية
مبا جاء بالتقرير ل�ضمان متتع املجتمع واح�ت�رام ال��ق��رارات الأمم��ي��ة واالتفاقات
الدويل بال�سالم والأمن الدوليني �إذ تعترب الدولية من خ�لال املحافظة على الأمن
�سيادة القانون نتيجة ت�ساهم يف مواكبة وال�سلم الدوليني ووج���وب ت�سوية �أي
التطور امل�ستمر وال�رسيع للمجتمعات يف منازعات قد تن�ش�أ بني ال��دول بالو�سائل
جميع دول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة بغ�ض ال�سلمية.

امل�سلحة الثورية عملية �إع��ادة
االدماج نتيجة للمخاطر التي قد
تعرتي هذه العملية مثل �أمنهم
ال�شخ�صي وو�ضعهم القانوين،
�إال �أننا ن�شيد باجلهود احلثيثة
التي تبذلها احلكومة الكولومبية
يف تقييم وو���ض��ع ن��ه��ج خا�ص
ومتكامل يف امل�ساهمة يف تنفيذ
م�سرية �إع���ادة الإدم����اج» .وثمن
دور بعثة الأم���م امل��ت��ح��دة يف
كولومبيا وعملها مع املن�سق
املقيم واملفو�ض ال�سامي لل�سالم
وقيادة القوة البديلة امل�شرتكة
على �إع��داد مقرتح م�شرتك يقدم
�إلى �صندوق بناء ال�سالم لإعادة
الإدم��اج االجتماعي واالقت�صادي
وامل�صاحلة.
وت��اب��ع «ن�شعر بالقلق �إزاء
ا�ستمرار �أعمال القتل والعنف
والتهديد املرتكبة بحق القيادات
االج��ت��م��اع��ي��ة وامل��داف��ع�ين عن
حقوق الإن�سان وقادة جمتمعات
ال�شعوب الأ�صلية».

ثمنت الكويت الدور «املهم» التي
تقوم به بعثات الأم��م املتحدة
حلفظ ال�سالم يف �صون ال�سلم
والأم���ن ال��دول��ي�ين ،م ��ؤك��دة �أن
�أف�ضل الو�سائل حلل النزاعات هي
الطرق ال�سلمية مبا يف ذلك احلوار
والو�ساطة.
جاء ذلك خالل كلمة وفد الكويت
الدائم لدى الأم��م املتحدة التي
�ألقاها امللحق الدبلوما�سي علي
اليحيا �أم���ام اللجنة اخلام�سة
للجمعية العامة للأمم املتحدة
م�ساء الأربعاء.
وقال اليحيا انه «من خالل ع�ضوية
بالدي غري الدائمة ملجل�س الأمن
منذ بداية العام احلايل تلم�سنا
التطورات الإيجابية عند جتديد
والي��ات بعثات حفظ ال�سالم من
�أجل جعلها �أكرث كفاءة من خالل
ت�ضمني �أه��داف وا�ضحة يف والية
البعثات ل�ضمان حتقيق ال�سالم
واال�ستقرار يف مناطق ال�رصاع».
وفيما يتعلق بتمويل عمليات الأمم
املتحدة حلفظ ال�سالم �أو�ضح
ان ق��رار اجلمعية العامة رقم

• علي اليحيا

« »235 / 55قد و�ضع الأ�سا�س
جلدول الأن�صبة املقرر لق�سمة هذه
النفقات م�ؤكدا �أن متويل البعثات
تعد م�س�ؤولية م�شرتكة تقع على
عاتق جميع الدول الأع�ضاء.
و�أ�ضاف اليحيا انه عند مناق�شة
م�س�ألة متويل بعثات حفظ ال�سالم
يجب �ضمان دف��ع امل�ساهمات

املقررة بالكامل وب�أ�رسع وقت
ممكن ليت�سنى للبعثات اال�ضطالع
بدورها وواجباتها املحددة من
قبل جمل�س الأم��ن ب�أف�ضل �شكل
م��ع��رب � ًا ع��ن ا���س��ت��ع��داد الكويت
للم�شاركة ب�شكل بناء مع جميع
الأع�ضاء ب�ش�أن ه��ذه البنود من
جدول الأعمال.

البحرين تك ّرم الخرافي في جائزة خليفة بن علي للعمل الخيري
كرمت «جمعية البحرين لرعاية
الوالدين» ل�ؤي جا�سم اخلرايف �ضمن
الفائزين بجائزة �سمو ال�شيخ خليفة
بن علي للعمل اخلريي وذلك تقديرا
جلهوده يف هذا املجال.
و�أك��د نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء
البحريني ال�شيخ علي بن خليفة يف
كلمة له خالل احلفل على ت�شجيع
احلكومة لكل املبادرات التي تنمي
ثقافة العمل اخل�يري يف املجتمع
وتعزز من قيم العطاء بني �أفراده.
وقال �إن احلكومة وفرت كل الإمكانات
التي ت�شجع ال�شباب لالنخراط يف
الأع��م��ال اخل�يري��ة وتنمي النازع
اخل�ي�ري فيهم مب��ا ي��خ��دم وطنهم
وجمتمعهم.
و�أع���رب ع��ن االع��ت��زاز باملبادرات
اخل�يرة لل�شيخ خليفة بن علي يف
الأعمال اخلريية والتي انطلقت منذ
قرابة ال�سنوات الع�رش وب��د�أت يف
االت�ساع يف �أهدافها وطموحاتها
حتى جتاوزت النطاق املحلي �إلى

• جانب من حفل التكرمي

الإقليمي.
وهن�أ الفائزين بجائزة ال�شيخ خليفة
بن علي �آل خليفة للعمل اخلريي
وفاء لأهل العطاء . 2018

من جانبه قال حمافظ املحافظة
اجلنوبية بالبحرين ال�شيخ خليفة
ب��ن علي �إن العمل اخل�يري جزء
�أ���ص��ي��ل م��ن الف�ضائل ال��ت��ي يحث

عليها ال��دي��ن الإ���س�لام��ي احلنيف
والتي يجب �أن تكون عالمة فارقة
يف جمتمعاتنا الإ�سالمية لأنها �أ�صل
يف ديننا احلنيف.

البابطين :المركز الثقافي
في هولندا يلغي الحدود
الجغرافية

• أثناء احتفالية توقيع اتفاقية إنشاء املركز

افتتحت م�ؤ�س�سة عبدالعزيز �سعود البابطني
الثقافية م��رك��زا متخ�ص�صا يف الثقافة
العربية بجامعة «ليدن» يف هولندا .جاء
ذل��ك خ�لال حفل اقيم يف امل��درج الكبري
باجلامعة ح�رضه �سفري الكويت لدى
هولندا عبدالرحمن العتيبي وعدد من كبار
االكادمييني يف اجلامعة و�شخ�صيات ثقافية
واجتماعية .ووجه عبدالرحمن البابطني يف
كلمة خالل حفل االفتتاح التهنئة الى «مملكة

هولندا واجلامعات االوروبية والكويت
واجلامعات العربية بتحقيق هذا املك�سب
الثقايف امل�شرتك» .وا�ضاف البابطني ان
«املركز يعترب داللة للتوا�صل الثقايف فهو
قبل كل �شيء ج�رس ثقايف وانفتاح وتوا�صل
بني ثقافتني» وا�صفا �إياه ب�أنه «يلغي احلدود
اجلغرافية املو�ضوعة �سيا�سيا وينطلق نحو
�آف��اق الثقافة ورحابتها ب�شكل او�سع لأن
املعرفة ال حدود لها».

