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السيد الرئيس،
يود وفد بالدي ،بمناسبة انعقاد هذا المؤتمر السنوي اليوم ،أن يعرب
عن عميق تقديره وامتنانه لمعالي أمين عام األمم المتحدة ،السيد /بان
كي -مون ،على رعايته لهذا المؤتمر رفيع المستوى ،ويشيد بالجهود
اإلنسانية الهامة التي يبذلها ،وال سيما ما يتعلق منها في مجال توصيل
المساعدات اإلنسانية واإلغاثة الطارئة.
كذلك ،يتقدم وفد بالدي بالشكر الجزيل للسيد /ستيفن أوبراين ،وكيل
األمين العام ومنسق الشئون اإلنسانية لنشاطه البارز في تنظيم هذا
المؤتمر ،ولدوره المتميز في القيام بالمسئوليات المناطة به خالل األعوام
السابقة.
السيد الرئيس،
تجدد دولة الكويت تأكيدها على أهمية توصيل المساعدات الطارئة
الى المناطق المنكوبة على وجه السرعة ،وإنقاذ حياة األرواح المهددة،
والحد من الصعوبات والمخاطر التي تواجه البشر ،وعالوة على ذلك،
ضرورة مساعدة الشعوب المتضررة على اإلنتعاش المبكر وإعادة البناء

1

بأسرع وقت ،خصوصا ً وأننا اليوم نشهد تزايد الصراعات والكوارث حول
العالم ،األمر الذي يستوجب الشراكة الدولية وتفعيل جهودها الموحدة.
وانطالقا ً من إيمان دولة الكويت بأهمية الصندوق المركزي
لمواجهة الطوارئ ) (CERFفي هذا الصدد ،وتجسيدا ً لتعاونها مع
الصندوق والرغبة في دعم جهود االستجابة اإلنسانية متعددة األطراف
وتلبية االحتياجات اإلنسانية الطارئة ،تدرك دولة الكويت أهمية دور األمم
المتحدة ووكاالتها المتخصصة وصناديقها في مجال المساعدات اإلنسانية
واإلغاثة الطارئة ،فعملت بالدي على مضاعفة تبرعاتها السنوية الطوعية
لعدد من تلك الوكاالت والصناديق ،وحاز صندوق ) (CERFعلى أكبر
نسبة من هذه الزيادة ،وكانت آخر مساهمة مقدمة من دولة الكويت
للصندوق قد بلغت  1مليون دوالر .لذا ،تتعهد حكومة دولة الكويت بتقديم
مساهمة طوعية للصندوق للعام  2017وقدرها كذلك  1مليون دوالر.
وفي الختام ،يتقدم وفد دولة الكويت بالشكر للمسئولين والعاملين
في الصندوق على جهودهم الحثيثة في تنفيذ أنشطتهم اإلنسانية ،كما
نتطلع الى تحقيق الغاية المرجوة من تلك الجهود ونتمنى أن تكلل أعمال
هذا المؤتمر بالنجاح.
ولكم منا جزيل الشكر يا سيد الرئيس.
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