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السيد الرئيس،،،
يسررررني في البداية ،أن نهنئكم على انتخابكم رئيسرررا م لمؤتمر األمم المتحدة
إلعالن التبرعررات لمختلا األنشرررررررطررة اإلنمررائيررة ل ررام  ،2018متمنين لكم ك ر
التوفيق والنجاح في ادارة اعماله.
ونود في هذه المناسبة أن نجدد عزمنا لتحقيق التنمية المستدامة بمختلا
اب اد ها لتوفير ح ياة كري مة للجميع وضررررررر مان الم حاف اة على الكو كب ،ونكرر
تأكيدنا على ضرررررررورة اسررررررتمرار الزخم والحماس الذ عرررررراحب مرحلة اعتماد
اهداا التنمية المسرررتدامة  2030في اطار المنتدى السرررياسررري الرفيع المسرررتوى
الم ني في متاب ة وتقييم االهداا االنمائية المستدامة .
فقد اثمرت الجهود التي تم بذلها في عام  2015في اعتماد نتائج انمائية
هامة ،فانه من واجبنا ومسئوليتنا الدولية بأن نبذ ك ما بوس نا لتنفيذها بشك
شررام مسررترشرردين بما تم تحقيقه من تقدم خال ال امين الماضررين وبخذين ب ين
االعتبار الفرص الجديدة المسرررررررتمدة من التقدم ال ملي والتكنولوجيا واالبتكار
لم الجة اوجه القعرررررور والتعرررررد لم وقات التنفيذ التى تواجهها الدو النامية
وتهيئة االرضرررية االنمائية المناسررربة للوعرررو الى المسرررتقب الذ نعررربوا هليه
جمي ا م في هطار شراكات انمائية تمويلية جديدة لمواكبة المتغيرات اإلنمائية.

حيث سرريشررك الوفاب بالتزاماتنا الدولية القائمة على روح من المسررؤولية
والشررراكة والتضررامن أفض ر سرربي لبلو للتنمية المسررتدامة ل ام  2030تطبيقا م
لمبدأ ال م الجماعي بوضرررررررع أسرررررررس وترتيبات تضرررررررمن القدرة على مواجهة
الاروا والتحديات العررررررر بة أخذين في االعتبار ما يواجهه المجتمع الدولي
بعرررررفة عامة ،والدو النامية بعرررررفة خاعرررررة بما يتوافق مع أولوياتها الوطنية
وا ستراتيجياتها التنموية ،وذلك تج سيدا م لرؤيتنا اإلنمائية القادرة على اال ستجابة
لالحتياجات والتطل ات.
وأود أن أشدد على ضرورة التزام المانحين بالوفاب في ت هداتهم في تلبية
احتياجات الدو النامية لتوفير األرضرررررررية المناسررررررربة لتمكينها من بلو أهداا
التنمية المسرررررتدامة بتخعررررريعرررررها ما نسررررربته  %0.7من مجم دخلها القومي
للمسررراعدات اإلنمائية الرسرررمية لبناب عالم أكثر ازدهارا م واسرررتدامة ،ومن األجدر
أيضرررررررا م االعتراا بالدور البارز للت اون فيما بين بلدان الجنوب على اعتبار انه
مكم للت اون الثالثي وليس بديالم عنه.
السيد الرئيس،،،
حرعت بالد على تطوير السياسات الوطنية فى مجا التنمية في سياق
تنفيذ جدو اعما التنمية المسررتدامة  2030بمشرراركة كافة فئات المجتمع وبما
في ذلررك المجتمع المرردني والقطرراص الخرراص في اطررار رؤيتهررا الوطنيررة التنمويررة
المستقبلية على اعتبار انها خارطة طريق لـررررتكويت جديدةت بحلو عام 2035
تهررردا الى تحويررر الكويرررت هلى مركزا م هقليميرررا م رائررردا م مرررالي وتجرررار

وثقرررافي

ومؤسسي ،والتي تأتي م ززةم لتاريخ الكويت المتواع من ال م اإلنمائي على
اعتبار ان االهداا االنمائية المسرررررررتدامة مكملة وليسررررررررت بديلة عن االهداا
االنمائية لأللفية.
ولم تكتفي بالد بهذا القدر ب عززت نهجها االنسرراني واإلنمائي الم هود
بالم ضي لتحقيق رسالتها اإلنسانية السامية ،حيث لم ولن تتوانى بالد عن مد يد
ال ون اسرررتجابةم لكافة الندابات االنسرررانية واإلنمائية بسررر يها نحو القضررراب على
الفقر وتحسرررررررين الاروا الم يشررررررريررة بتقررديم الردعم لألمم المتحرردة ووكرراالتهررا
وبرامجها وعرررناديقها من خال مسررراهماتها الطوعية السرررنوية الثابتة باإلضرررافة
الى اسررررتجابتنا ال اجلة ل دد من المناشرررردات التي تطلقها األمم المتحدة هيمانا م منا
بأهمية األنشرررررطة اإلنمائية واإلنسرررررانية التي تقوم بها هذه األجهزة الدولية ،كما
نود أن نؤكد التزامنا التام بتسددددديد كالة المسددددايماع التي ت ون عنها وتت هد بها
تنفيذا ً لومبادراع السدددامية لحضدددرا بددداحو السدددمو أمير الب د ال دددي

بدددبا

االحمد الجابر الببا  ،حفظه هللا ورعاه.
وأخذا م في االعتبار ،أن دولة الكويت وعلى الرغم من كونها دوله ناميه،
فقد حرعرررت على تحم مسرررئولياتها اإلقليمية والدولية بمواعرررلة تقديمها الدعم
لمختلا القضايا اإلنسانية ال المية ،ومواكبة األحداث واألزمات والكوارث ،حيث
بلغت نسرررربة المسرررراعدات االنمائية الرسررررمية التي تقدمها بالد ضرررر ا النسرررربة
المتفق عليها دوليا م ،فض رالم عن قيامها ومنذ عام  2008توجيه ما نسرربته %10
من اجمالي مسررررررراعداتها للدو المنكوبة عبر الوكاالت والمنامات التاب ة لألمم
المتحدة ،كما ت هدت بالد بتسرررررررديد مبل  15مليار دوالر أمريكي عام 2015

لتموي المشاريع االنمائية في الدو النامية خال الـ ر 15عاما م المقبلة عن طريق
العررررندوق الكويتي للتنمية االقتعررررادية ال ربية ،والذ يأتي ان كاسررررا م لتوجهات
الدولة فضالم عن ان العندوق ي تبر أو مؤسسة تنموية في ال الم يتم هنشاؤها
من قب دولة نامية منذ عام  1961تقوم بالمسرررررررراهمة في تحقيق التطل ات
االنمائية للدو النامية.
السيد الرئيس،،،
يسررررررررني أن أعلن ل ام  ،2018عن المسررررررراهمات المالية الطوعية لدولة
الكويررت ل رردد من وكرراالت وبرامج وعرررررررنرراديق األمم المتحرردة وذلررك على النحو
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وكالة غوث وتشغي الالجئين الفلسطينيين

المفوضية ال ليا لشئون الالجئين

)(UNRWA

)(UNHCR

عندوق األمم المتحدة لالستجابة الطارئة
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )(UNDP

)(CERF

العندوق ال المي لمكافحة اإليدز والمالريا والس
مكتب المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان
برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )(HABITAT
منامة األمم المتحدة لرعاية الطفولة )(UNICEF
برنامج األمم المتحدة للبيئة )(UNEP
هيئة األمم المتحدة للمرأة )(UN WOMEN
م هد األمم المتحدة للتدريب والبحث )(UNITAR
عندوق األمم المتحدة لضحايا الت ذيب )(UNVFT
عندوق األمم المتحدة لألنشطة السكانية )(UNFPA
عندوق األمم المتحدة لمكافحة سوب استخدام المخدرات
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هضررررافة الى هذه التبرعات التي تقدم الى وكاالت وبرامج وعررررناديق األمم
المتحدة ،تقدم دولة الكويت مسرررررراهمة سررررررنوية للجنة الدولية للعررررررليب األحمر
وقردرهرا  3مليون دوالر أمريكي ،واالتحراد الردولي لجم يرات العرررررررليرب األحمر
والهال األحمر  250ألا دوالر أمريكي.
وفي الختام ال يسررر نا هال أن ن بر عن شررركرنا وتقديرنا للدور الرياد الذ
تقوم برره أجهزة وبرامج األمم المتحرردة المختلفررة في دعم األنشرررررررطررة اإلنمررائيررة
واإلنسررررانية حو ال الم ،ونرحب باإلجرابات والخطوات التي تقوم بها لتحسررررين
وتطوير أدائها المؤسسي والتي يقودها االمين ال ام لألمم المتحدة السيد /أنتونيو
غوتيرش اسرررررررتجابةم ل ما تحتاجه الدو النامية لتحقيق االهداا المتفق عليها
لضررمان تناغم واتسرراق جهودها مع أوضرراعهم الخاعررة وأولوياتهم الوطنية في
اطار رؤيته إلعرررالح االمم المتحدة وخاعرررةم الجزب المت لق في تحسرررين وتطوير
االنشررررطة التي تضررررطلع بها االمم المتحدة من اج التنمية ومتطل ا م لما تمثله من
رؤية لمسرررتقب أفضررر وأكثر اسرررتدامة وهنعرررافا م لكافة دو ال الم بما فيها دولة
الكويت.

وشـكرا م السيد الرئيس،،،

