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 نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت – معالي الشيخ/ صباح خالد الحمد الصباح  
 سكرتير عام األمم المتحدة – سيالسيد أنطونيو جوتير معالي 

 السيدات والسادة رؤساء الوفود والسفراء
 

مجلس األمن لهذا  بداية أن أتوجه بخالص التهنئة إلى دولة الكويت على توليها رئاسة سرنيي
الشهر، وأن أعبر عن خالص التقدير للدور الذي تضطلع به بصفتها العضو العربي في المجلس، 

أجل االرتقاء بمستوى الشراكة بين من مشيدًا بصفة خاصة بمبادرتها المقدرة بعقد هذه الجلسة 
كما  .ميثاقالمن من جامعة الدول العربية ومجلس األمن وفق اإلطار العام الذي ينظمه الفصل الثا

التزامه الثابت بتمتين عالقات على ، و إحاطتهالشكر للسيد السكرتير العام على ما جاء في أتوجه ب
في مضمار بين منظمتينا، على نحو يزيد من التكامل بين أنشطتنا التعاون والتنسيق المؤسسي 

 حفظ السلم واألمن الدوليين في المنطقة العربية. 
 

وم قادمًا من منطقة تعج بالنزاعات واألزمات العميقة والتي قد يستعصي بعضها أتحدث إليكم الي
الذين وقعوا  ثر السلبي على أجيال من أبنائناوأزمات كان لها عميق األ  نزاعاتعلى الحل ... 

وجودة على جدول ماألزمات النزاعات و ... ومعظم تلك  من الغضب واإلحباط للدوائر المفرغةفريسة 
 اتخاذمن  المجلس، في بعض األحيان، لم يتمكن –ولظروف مختلفة  –كن مع األسف ول كمأعمال

 .لتسويتها من إنفاذ المواقف التي توصل إليهاأو  في التعامل معها،مواقف واضحة 
 

دخل عامه التاسع دون بروز أفق حقيقي للحل السياسي الذي ظل المعقد في سوريا فالوضع 
هو ... وفي اليمن يظل الشعب اليمني  2011ندالع األزمة في المجتمع الدولي يطالب به منذ ا

على ألزمة إنسانية تنجم أساسًا عن تشبث فصيل انقالبي باالستيالء على عاصمة البالد  الضحية
المحيطة به ... وليبيا  الممرات البحريةلجيران اليمن بل وللمالحة في  اً واضح اً تهديدنحو يشكل و 

لعسكرية بشكل بات يهدد نسيجها االجتماعي وفرص استكمال عملية وقعت مجددًا في األعمال ا
خ ننا نعمل مع شركاء آخرين على ترسيانتقالها السياسي بما يحفظ وحدتها ... أما الصومال فإ

دعائم األمن واالستقرار وتثبيت السالم فيه وفي كل منطقة القرن األفريقي باعتبارها جوارًا جغرافيًا 
 الم العربي.مباشرًا وهامًا للع
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ومع كل ما تقدم وغيره، ال يمكنني أن أغفل أو أتجاهل مركزية القضية الفلسطينية في ذهن ووجدان 

الفلسطينية كان وسيظل المصدر  يضاالعرب شعوبًا وقيادات ... فاستمرار االحتالل اإلسرائيلي لألر 
ذكاء التطرف في إقليم الشرق األوسط وما  ينعم إقليمنا  وراءه ... ولناألكبر لزعزعة االستقرار وا 

اإلسرائيلي لألراضي العربية في فلسطين حقيقيًا دون إنهاء االحتالل  بأمن ولن يعرف استقراراً 
قامة وشاملة للنزاع والتوصل إلى تسوية عادلة  ،الدولة الفلسطينية المستقلة وسوريا ولبنان وا 

 العربي اإلسرائيلي.
 

وتأجيج في إذكاء حدة كافة هذه النزاعات  كلها ساهمت يالت اإلضافيةعوامل ال جملة منوهناك 
في  غير المسبوقةوالدولية  ، وعلى رأسها التدخالت اإلقليميةفي المنطقة غيرها من االضطرابات

تقاتل الجيوش  لمسلحة التيوالجماعات اوانتشار الميليشيات  الشئون الداخلية للدول العربية،
وتعاظم التهديد الذي تمثله اإلقليمية، تها سالمو  سيادتها دوتهد سلطة الدولةتتحدى و  النظامية

اب ارتكالدعم والتمويل والمنابر اإلعالمية التي تمكنها من  التي يتوافر لهاالجماعات اإلرهابية 
  الكراهية.و  القتل القائم علىجرائمها وبث خطابها 

 
 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة،
آليات الشراكة مع األمم المتحدة، فاعلية عة العربية إلى تعظيم الجام في الوقت الذي تتطلع فيه

معالجة مجمل هذه لاألزمات و النزاعات و الموقر، لتسوية كافة هذه  األمن مع مجلسخاصة و 
االضطالع بدور أكثر فعالية للمساهمة في حفظ السلم على التحديات، فإنها قد عقدت العزم أيضًا 

وردع  لدولها األعضاءالعربي  عربية والدفاع عن األمن القوميال ناواألمن الدوليين في منطق
 الطارئة ولعل القمة العربية ي يكفله الميثاق والقانون الدولي.على النحو الذدها المخاطر التي تهد

إذ اجتمع القادة  ى ذلك،دليل علوأفضل أحدث  تمثل التي عقدت في مكة المكرمة منذ أسبوعين
أراضي تي استهدفت المنشآت النفطية في األعمال اإلرهابية ال واـوأدان ةائيـثنالعرب في دورة إست

 ، وجددوا تضامنهمالسعودية والسفن التجارية في المياه اإلقليمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة
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معهما في مواجهة التدخالت والتصرفات اإليرانية والجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي  الكامل  
 ة من النظام في طهران. المدعوم

 
ويهمني في هذا الصدد أن أوضح أن الحفاظ على أمن المنطقة العربية هو شرط محوري لصيانة 

لن تقف عند حدود تهديده أو النيل منه ينطوي على تبعات خطيرة أن منظومة األمن العالمي، و 
رسالة واضحة ال لبس  ناجيرانلكي تصل إلى  مطلوبومن ثم فإن التضافر الدولي  منطقتنا العربية.

اإلقليمية أو العمليات الرمادية  األذرعوراء  التخفيالتخريبية لم تعد مقبولة، وأن  األنشطةفيها بأن 
    هو تكتيك مرفوض من الجميع.  األصليين التي ال تُنسب لفاعليها 

 
 السيد الرئيس،

ليمية نالت صفة المراقب لدى ، كممثل ألقدم منظمة إقاألساسية إليكم اليومو  األولى إن رسالتي
لالرتقاء وقوية تتأسس على تطلعنا إلقامة منصة عريضة  ، 1950الجمعية العامة في عام 

إلى  لنظر في سبل ترجمة هذا التنسيقلو  ،بين الجامعة العربية ومجلس األمن التشاوربمستوى 
المتبعة مع  ترتيبات، أسوة بالمنظمتينابين  المطلوب تكامليالمشترك و العمل لا دعم يزيد من

 حفظ السلم واألمن الدوليين في المنطقة العربية جهودبما يعزز من  ،منظمات إقليمية أخرى
  ميثاقيهما. مبادئ ومقاصدمع أحكام القانون الدولي وأهداف منظمتينا و  ويتسق، ومصداقيتها

 
 :رض لعدد من المالحظات والمقترحاتأن أعتحقيقًا لذلك، اسمحوا لي و 

 :أوالً 
لتبادل  دائم ومؤسسي ترتيبيجب أن ينطلق من إرساء  المجلسإن أي تعاون مثمر بين الجامعة و 

بين الجانبين، كي يكون المجلس مطلعًا  –بشكل يتسم بالشفافية وأيضًا بالصراحة  – المعلومات
جراء ويتمكن من بلورة الموقف المناسب وتبني اإل ،على رؤية وتقديرات المنظمة اإلقليمية المعنية

هذه تناول أي قضية من قضايا المنطقة؛ و عند  الذي ينسجم مع هذه الرؤية وتلك التقديرات السليم
مستقرًا في  إذ أنها تمثل مبدأً  وينبغي فقط اإللتزام بإنفاذها، الدعوة ليست في حقيقة األمر جديدة،

  .عالقات المجلس مع منظمات إقليمية ودون إقليمية أخرى
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 :ثانياً   
مبعوثي من قبل  مع الجامعةى التنسيق والتفاعل يتطلب بالتوازي مع ذلك االرتقاء بمستو  إن األمر
األزمات العربية، على النحو الذي يقود حقًا إلى وجود النزاعات و إلى مناطق  األمم المتحدةوممثلي 

 هذه الصراعات، ويفضي إلى عمل تكاملي ومتناسق استمرارفهم موحد ومشترك ألسباب اندالع أو 
الذي يبديه المبعوث األممي إلى  االلتزامب أشيد بصفة خاصةوأود هنا أن  سويتها.بين المنظمتين لت

عقب  ليبيا، وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها مع الجامعة وبتعاونهليبيا غسان سالمة 
ذي كانت تراجع المسار السياسي الذي كان يرعاه والو  اندالع المعارك حول العاصمة طرابلس

التنسيق والتفاعل  فيعام لوكالة األونروا الكما نقدر عاليًا نهج المفوض  دعمه بالكامل.الجامعة ت
المنتظم مع الجامعة وخاصة من أجل مواجهة األزمة المالية الحادة التي أصابت موازنتها وأضرت 

ويمثل هذا النوع من التعاون نموذجًا إيجابيًا نأمل في  .ها في خدمة الالجئين الفلسطينيينبعمليات
أن ُيحتذى به في تعظيم التنسيق بين الجامعة ومبعوثي وكبار مسئولي األمم المتحدة المعنيين 

 بقضايا المنطقة العربية.  
   : ثالثاً 

مامات من التعاون المؤسسي بين األمم المتحدة والجامعة في شتى ميادين اإلهت هناك تاريخ ممتد
عندما  ،المشتركة للمنظمتين، إذ تم وضع اإلطار التنظيمي لهذه العالقة منذ قرابة الثالثين عاماً 

تحديث نص هذه  ، وشرعا بعد ذلك في1989نهما في وقع الجانبان على إتفاقية التعاون بي
آلليات وتوفر هذه اإلتفاقية، وا.  2016في لتطويرها إضافي اإلتفاقية بالتوقيع على بروتوكول 

األمم المتحدة إلفتتاح مكتب إتصال دائم لدى الجامعة ي ـدات الجارية فستعدااإلوكذا  المنبثقة عنها،
إمكانية ونثق في  األمم المتحدة والجامعة العربية. إطارًا شاماًل لدفع التعاون بين منظومة بالقاهرة،

يس فقط لتسوية الصراعات ل ،لتطوير التعاون الذي ننشده مع مجلس األمن توظيف هذا اإلطار
نما لمعالجة كل ما يهدد السلم واألمن  سواء كان  ،الدوليين في المنطقة بمفهومه األوسعالمسلحة وا 

خالء الشرق األوسط من أسلحة الدمار الشامل، أو مكافحة اإلرهاب، أو  مرتبطًا بنزع السالح وا 
والهجرة الالجئين والنازحين وتدفق  األزمات اإلنسانية أو ،في النزاعات المسلحةنيين حماية المد

  ير النظامية.غ
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 : رابعاً   
ليشمل كافة  يجب أن يمتد وأجهزة األمم المتحدة إن التعاون الذي نتطلع إليه مع مجلس األمن

 اءالنزاعات وبنوتسوية  والدبلوماسية الوقائيةاإلنذار المبكر والوساطة والمساعي الحميدة مراحل 
ستدامة وهناك أمثلة متعددة من العمل المشترك الذي أقمناه سويًا في  .صراعإنتهاء الالسالم بعد  وا 

هذه المجاالت، لعل أبرزها كان تعيين الممثل الخاص المشترك لألمم المتحدة والجامعة لسوريا عام 
ة واإلتحادين إنشاء المجموعة الرباعية المعنية بليبيا بين األمم المتحدة والجامعكذا ، و  2012
 وأقدر هنا أنه يجب علينا إستخالص الدروس المستفادة من هذه التجارب وبي واألفريقي.األور 

، والعمل على تكرار ما تحقق من نجاحات بفضلها في الحاالت األخرى، القائمة أو ومثيالتها
األزمات فيها أو للحيلولة دون تفاقمها وصواًل إلى  الناشئة، التي تستلزم تحركًا مشتركًا لمنع نشوب

بالدعم المؤسسي الذي تقدمه  كما نرحب في هذا الصدد سويتها وتحصينها من مخاطر تجددها.ت
ة لنا األمم المتحدة لبناء القدرات الذاتية للجامعة في مجال حفظ السلم واألمن الدوليين في المنطق

يفاد بعثات اـة، والتي نسعى إلى تطويرهالعربي في مواقع  ميدانية سالم للوصول إلى مرحلة تشكيل وا 
 .القريب في المستقبلت العربية األزما
 :خامساً 

وكتجمع  إن الجامعة العربية، رغم جسامة التحديات التي تواجه منطقتنا، تظل كمنظمة إقليمية
ومساهمًا رئيسيًا في جهود صون  في منظومة العمل متعدد األطراف فاعالً  اً شريك لدولها األعضاء

نما في الجوار الجغرافي للعالم العربي وغيرها  السلم واألمن الدوليين ليس فقط في المنطقة العربية وا 
تتصدر قائمة الدول التي من مواقع األزمات؛ فهناك دول عربية مثل مصر واألردن والمغرب 

وتعد دول عربية مثل  مليات األمم المتحدة لحفظ السالم.في ع شرطةوأفراد المساهمة بقوات 
وقطر من أكبر الدول المانحة إسهامًا في تقديم مساعدات اإلغاثة  الكويت والسعودية واإلمارات

لموازنة وأنشطة  اإلنسانية لمعالجة األزمات اإلنسانية في سوريا والعراق واليمن والصومال ودعماً 
لرعاية المصالحات التاريخية بدور دبلوماسي ملموس  اضطلعتدواًل عربية  أنكما  وكالة األونروا.

لتعزيز قدراتها على بدعم مالي ولوجيستي لدول منطقة الساحل  أيضاً وتقدمت  قي،األفري القرنفي 
اك مؤسسات ــــــــوهنها. ـرهابية األخرى الناشطة على أراضيمكافحة جماعة بوكو حرام والتنظيمات اإل 

لحوار بين لعربية عريقة مثل األزهر الشريف شريكة في تحالف األمم المتحدة للحضارات وداعمة 
وأقدر  العربية وخارجها. امح في منطقتناـنمي ثقافة السالم واإلعتدال والتسديان والشعوب بشكل ياأل
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أن مجمل هذه المساهمات، وغيرها، تصب كلها في مسار تدعيم عالقات التعاون بين األمم المتحدة   
  بيننا.والجامعة وتظهر فوائد التعاون والتكامل الذي يمكن ويجب أن يتحقق 

 :سادساً 
على األمن  ابقاء الوضع الفلسطيني على ما هو عليهجد لزامًا علي أن أحذر مجددًا من مخاطر أ

ضد  إلسرائيلالقمعية ممارسات الوخاصة في ظل واإلستقرار في منطقة الشرق األوسط برمتها، 
، بل والتشكيك بالحق ضم األراضي العربيةالمحموم إلى التوسع و  االشعب الفلسطيني، وسعيه

األرض ثم ضمها  احتالل ، والسعي عوضًا عن ذلك إلى شرعنةقضيتهيني ذاته وعدالة الفلسط
بالقدس المحتلة عاصمة إلسرائيل، والتشكيك في قضية  االعتراف، عبر بطريقة غير قانونية

ذ أثق في أنكم تعل مون جيدًا الثوابت الالجئين العادلة التي تبنتها هذه المنظمة منذ سبعين عامًا. وا 
برت عنها الجامعة العربية إزاء هذه القضية عبر عقود طويلة، فإنني أثق أيضًا في أن التي ع
إذ أن السعي إلى تسوية القضية الفلسطينية خارج إطار  درك تمامًا خطورة ما أتحدث به،س يالمجل

غفال   المستقرة التي ترتكز على حل الدولتين، أو إختالق قضايا الوضع النهائيالقانون الدولي، وا 
يبقي على اإلحتالل، يمثل كله ضربة قاصمة للبنيان القانوني  بديل مسار إقتصادي أو تنموي

وأدعو في هذا  .مبادئ الثابتة التي قامت عليها األمم المتحدة، وللولمصداقية مجلس األمن ،الدولي
الحماية لتوفير  ،معايير مزدوجةالصدد مجلس األمن إلى تحمل مسئولياته كاملة، دون إنتقائية أو 

لزام إسرائيل قرار كافة إلنفاذ و  الدولية للشعب الفلسطيني،  .بالتنفيذ الكامل لهااته السابقة وا 

 
Mr. President, 

Ladies & Gentlemen, 
 

Allow me in conclusion to clearly state that we are fully aware of the internal political 

dynamics surrounding the Security Council’s approach, or lack thereof, to many of the 

complex crises afflicting the Arab region. I am confident that you all also appreciate the 

complications and tensions that sometimes permeate our own Arab system and curtail its 

ability to collectively respond to the security challenges it faces.  

 

Yet these considerations should not be an excuse for inaction or lead to any abdication of 

your commitment to uphold the foundational principles of international law. I remain 

equally convinced that advancing the cooperative partnership between the UN and the 

Arab League is an indispensable means to enable both the Security Council and our 

regional organization to assume their inherent responsibilities and better discharge their 
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duties towards the promotion and maintenance of international peace and security in our 

region.  

 

This partnership alone is not sufficient to resolve the multiple emergency situations that 

atrophy the Arab region, yet it is an important prerequisite that embodies our collective 

political will to address these crises and act in a complementary manner that truly reflects 

the letter and spirit of Chapter VIII of the UN Charter. It also affords the Council the added 

legitimacy and credibility it often requires to elaborate the most appropriate course of 

action and secure the requisite support for its decisions vis-à-vis our region.   

 

Thank you Mr. President. 


