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بسم هللا الرحمن الرحيم
السيد الرئيس،،،
سعادة السفير/شيخ نيانغ مندوب السنغال الدائم لدى األمم المتحدة،،،
يطيب لي في البداية أن اهنئكم بإسممم وفد بالدي على توليكم رئاسممة اللجنة الثانية
كما أتطلع الى العمل المميز الذي سممممممتقومون به فالل الفترة القادمة بالتعاون مع نواب
اللجنة ومقررها والذي سيسهم في إثراء النقاشات ذات األثر الفعال في المساهمة بتنفيذ
اهداف التنمية المسمممممتدامة ،وأود أن أعرب عن ت ييد وفد بالدي للبيان الذي ألقاه ممثل
وفد دولة فلسطين بالنيابة عن مجموعة الـ  77والصين.
ف عام  2019ي عد عا ما ً ها ما ً من ال ناح ية اإلن مائ ية بد ًء من تنف يذ قرار الجمع ية
العامة ( )279/72الرامي لإلرتقاء بدور المنظمة على مفتلف االصمممعدة وفاصمممةً الجزء
المتعلق في تحسممممين وتطوير االنشممممطة التي ت ممممطلع بها االمم المتحدة من أجل التنمية
وتدشين نظام المنسق المقيم الجديد وو صوالً الى عقد "قمة التنمية المستدامة" االولى
بعد مرور  4سممنوات منذ اعتمادنا جدول اعمال التنمية المسممتدامة عام  2015وذلك في
الوقت الذي تسممممعى فيها دولنا بجهود حثيثة لتحقيق اهداف التنمية المسممممتدامة بمفتلف
ابعادها وفق واألولويات واإلمكانيات الوطنية المتاحة والوصمممممممول بها الى افاة جديدة
قادرة على وتحقيق التقدم والرفاء ومواجهة الظروف ,التحديات الماثلة امامنا والناشئة
منها بغية تحقيق درجات ارقى من المكاسمممممب االنمائية المشمممممتركة التى تقع على عاتق
شركائنا من الدول المتقدمة مسؤولية بلوغها وفق المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة
االعباء.
إال ان االعالن السممممياسممممي الذي اعتمدناه للقمة ما هو إال فارطة طريق نحو أمل
جديد نجدّد فيه العزم بالعمل معا ً والتعهد بالوفاء بالتزاماتنا ومسمممممممؤوليتنا للسمممممممنوات
القمادممة بمالحفماظ على المكماسممممممممب والبنماء على مما تحقق من تقمدم في بلو االهمداف
االنمائية المسمممتدامة ومعالجة أوجه القصمممور لفلق مسمممتقبل أف مممل وت مين حياة كريمة
لشعوب العالم ،والمحافظة على الكوكب.
ومن اجل تحقيق عالم يسممممممموده االزدهار واالسمممممممتقرار فانه يجب على الجميع
ا ستذكار تجارب الما ي واال ستفادة من نتائجها وا ستيعابها وإدراك ان العمل الجماعي
الجاد والمفلص هو اهم ال مانات لتحقيق المستقبل االف ل لكافة الشعوب وتحقيق ما
نتطلع اليه من تنمية وتطور ،لذا فإن المسممممممئوليات الملقاة على عاتقنا جميعا ً كبيرة جدا ً
محتمة علينا بذل المزيد من الجهود لبلو التنمية المستدامة العادلة والمنصفة.

السيد الرئيس،،،
فعلى الرغم من ان دولة الكويت تصمممممممنف وتعد ك حد الدول النامية ذات الدفل
المرتفع إال انها ادركت منذ استقاللها أهمية إقامة شراكات انمائية عبر آليات ومبادرات
لمنطقة الجنوب بدعمها بالوسمممائل المتاحة وترجمة هذا اإلدراك من فالل دعم مشممماريع
التنمية التي تمثل أولوية لدى حكومات الدول المسمممممتفيدة منها والتي ت تي معززةً للعمل
المتعدّد األطراف عن طريق المسممممميرة التنموية واإلنمائية الحافلة بالعطاء والريادة التي
يقودها الصمممممندوة الكويتي للتنمية االقتصمممممادية العربية ومن فالل رؤية "كويت جديدة
 "2035التي لم يقتصر تنفيذها ألهداف التنمية المستدامة  2030على المستوى الوطني
فقط.
فقد م ى الصندوة قدما ً نحو فلق ظروف ومستقبل اف ل للدول النامية بتمويل
المشاريع التي تسهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة الـممممم ،17وإذ امتدت مساعداته
ألكثر من  107دولة فى مفتلف انحاء العالم ،حيث فاة حجم تلك المسممممماعدات النسمممممبة
المتفق عليها دولياً .ا افة الى مساهمة بالدي في دعم عدد كبير من مؤسسات التنمية
الدولية واإلقليمية وهو االمر الذي يؤكد حرصممممها الشممممديد على تحمل المسممممؤولية لرفع
مس متوى المعيشممة لشممعوب الدول النامية ،وسممتظل دولة الكويت على اسممتعداد دائم لدعم
كممافممة الفطوات والمبممادرات التى تتفممذهمما االمم المتحممدة للنهوض بممالجهود الوطنيممة
االنمائية في منطقة الجنوب.
وفي هذا السممياة فإننا نؤكد على أهمية وجود مناخ دولي يتسممم بالتعاون من أجل
فلق شمممممراكة انمائية أكثر عدالً وتوازنا ً لتحقيق التنمية المسمممممتدامة ،وت مممممييق الفجوة
االنممائيمة بين المدول وهمذا يتطلمب من المدول المتقمدممة الوفماء بمااللتزاممات الفماصممممممممة
بالمسمممماعدات االنمائية الرسمممممية من فالل تفصمممميص سممممبعة اعشممممار بالمائة من النات
القومي االجمالي لتمكين الدول النامية من تجاوز تحديات االنمائية.
وفتاما ً السيد الرئيس،،،
تشممممممماطر دولة الكويت األمل الذي عبر عنه االمين العام لألمم المتحدة ب ن جدول
أعمال التنمية ممكنا ً وقابل للتحقيق إذا ما توفرت اإلرادة السممياسممية المبنية على اسمماس
العمل المشمممممترك والجماعي باإللتزام بما نتفذه من قرارات وتعهدات من اجل التوصمممممل
إلى حلول مشمممممممتركة وجماعية للتحديات والمفاطر العالمية وعلى رأسمممممممها تغير المناخ
مع األفذ بعين االعت بار افتالف مسمممممممتويات اولويات التنم ية لدى ا لدول ف مممممممالً عن
االمكانيات القدرات االنمائية ،لن صل إلى الم ستقبل الذي ن صبوا إليه ون من عدم تفلف
أحد عن الركب.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

