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بسم هللا الرمحن الرحيم
بداي ًة يود وفد بالدي اإلعراب عن ابلغ التقدير للمفوض العام لوكالة األمم

املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن السيد /بيري
كرينبول ،ولكافة منتسيب الوكالة للجهود احلثيثة اليت يبذلوهنا يف بيئة غري آمنة
ووسط حتدايت كبرية من أجل حتقيق واجبهم اإلنساين ،والوفاء ابلتزامات األمم
املتحدة جتاه حتسني األوضاع املرتدية لالجئني الفلسطينيني ،وإلجناح اهلدف الرئيسي
للوكالة منذ ما يقارب ال  ٧٠عام ،واملتمثل بتوفري اخلدمات الصحية ،والتعليمية،
واإلغاثية ملا يزيد عن ال ـ ـ  5مليون من الالجئني الفلسطينيني يف خمتلف مناطق عمل

الوكالة.

السيد الرئيس،
من منطلق موقف بالدي التارخيي والثابت جتاه دعم ونصرة القضااي اإلنسانية،
والذي يعد منهجاً اثبتاً وركيزة أساسية من ركائز سياسة دولة الكويت اخلارجية،
فإننا نؤكد على دعمنا ومساندتنا للقائمني على الوكالة خصوصاً يف هذه املرحلة

احلرجة اليت تعاين فيها األونروا من أزمة مالية غري مسبوقة كما ذُكر يف التقرير األخري

الصادر عن املفوض العام ،واليت قد تتسبب بوقف براجمها وتعطل تنفيذ خدماهتا
اخلاصة مبجتمع الالجئني الفلسطينيني يف األراضي احملتلة والدول املستضيفة إن مل

نتعامل معها كمجتمع دويل جبدية ،ووفق املسؤولية امللقاة على عاتقنا لنصرة
ومساندة القضااي اإلنسانية ،وإجياد حلول دائمة ملسألة متويل الوكالة.
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فنحن نشعر ٍ
بقلق كبري حيال ما ورد يف تقرير الوكالة أبن األونروا تواجه أزمة
مالية حادة هتُدد استمرارية تقدمي خدماهتا الرئيسية اليت أُوكلت إليها مبوجب واليتها
ووفق قرار إنشاءها.
السيد الرئيس،

إن ما تضمنه تقرير املفوض العام للوكالة يف الوثيقة  A/73/13من شرح

ملعاانة الالجئني الفلسطينيني اليت دام َأم ُدها لسبعة عقود نتيجة الستمرار سياسية

االحتالل االسرائيلي يف السيطرة على مجيع مناحي احلياة اليومية لسكان

املخيمات ،وأتثريها على القطاع األمين ،وحرية احلركة ،وفُرص العمل ،مجيعها
عوامل أثرت بشكل مباشر وبصورة سلبية على كافة ُسبل العيش الكرمي لالجئني

الفلسطينيني ،لذلك فإن وفد بالدي جيدد دعوته إىل اجملتمع الدويل للعمل بشكل

فوري وجاد إلهناء تلك املعاانة ،والضغط على إسرائيل السلطة القائمة ابالحتالل
لتنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ،واحرتام التزاماهتا مبوجب القانون

الدويل ،والقانون الدويل حلقوق اإلنسان ،ورفع احلصار عن قطاع غزة ،وإلغاء كافة
القيود اليت تفرضها على تنقالت وحركة املواطنني والبضائع يف األراضي احملتلة ،إىل
أن يتم التوصل إىل حل عادل ،ودائم ،وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات

الشرعية الدولية ،ومبدأ األرض مقابل السالم وخارطة الطريق ،ومبادرة السالم

العربية اليت تبنتها مجيع الدول العربية يف قمة بريوت يف عام  ،2002واليت تقوم
على انسحاب اسرائيل من مجيع األراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية احملتلة إىل
حدود الرابع من يونيو لعام  ،1967وتضمن معاجلة مجيع قضااي الوضع النهائي،
3

مبا يُـ ْفضي اىل نيل الشعب الفلسطيين كافة حقوقه السياسية املشروعة مبا فيها حقه

يف تقرير مصريه وإقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
السيد الرئيس،

يف اخلتام أود أن أدعو اجملتمع الدويل وسائر الدول األعضاء ملواصلة دعم
برامج وأنشطة الوكالة لضمان استمرارية خدماهتا كما هي عليه ،وأُؤكد حرص دولة

الكويت دائماً على دعم أعمال الوكالة وبراجمها التعليمية ،والصحية ،واإلغاثية من

خالل تقدمينا ملسامهات مليزانية الوكالة العامة ،أو عن طريق االستجابة للمناشدات
اليت تطلقها الوكالة ،لذلك أود أن أجدد أتكيد موقف بالدي على مواصلة دعم

األونروا ،والذي جتسد خالل العام اجلاري  2018بتقدمي دولة الكويت ملبلغ 50
مليون دوالر كمسامهة واستجابة للنقص احلاد الذي تعاين منه الوكالة.

وشكرا السيد الرئيس،
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