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السيد الرئيس؛ أمين عام الكاريكوم،
في البداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لـ "برنامج األمم المتحدة اإلنمائي"
 UNDPوسكرتارية الـ "كاريكوم" على مبادرتهم لعقد هذا االجتماع رفيع المستوى
الهام إلعالن التعهدات المتعلقة باإلعصار المدمر "إعصار إيرما" و "إعصار ماريا"
الذي تعرضت له بلدان جماعة الكاريبي ودل أخرى في سبتمبر الماضي ،ونشكر مكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية على المعلومات واإلحاطات المفصلة عن آخر المستجدات حول
اآلثار الناجمة عن هذا اإلعصار ،ونشيد بالدور البارز والهام الذي تقوم به كافة المنظمات
والوكاالت الدولية المتخصصة العاملة في الميدان.
نحن سعيدين بالمشاركة في هذا المؤتمر رفيع المستوى ألنه يمثل فرصة مميزة.
بإسم دولة الكويت ،نقدم تضامننا وتعازينا الحارة لحكومات وشعوب جميع الدول المتأثرة
وكافة أسر ضحايا اإلعصار ،ونعرب عن بالغ حزننا وأسفنا عن ما حدث من دمار كبير
في األرواح والممتلكات والبنية التحتية لدولهم ،فاألرقام الصادرة عن عدد من الوكاالت
حول عدد الضحايا والجرحى مفزعة ،تتطلب جهد دولي سريع وعاجل لتخفيف المعاناة
اإلنسانية الناجمة عن هذه الكارثة .ونشيد هنا باإلجراءات والخطوات التي إتخذتها
حكومات هذه الدول لتسهيل كافة الترتيبات لنقل المساعدات اإلنسانية وإيصالها
للمتضررين.
كما نعرب عن قلقنا الشديد من التداعيات التي ستخلفها كارثة اإلعصار المدمر
وخاصة مع إستمرار موسم العواصف حتى نهاية هذا الشهر ،والذي من ناحيته سوف
يزيد المخاطر الصحية وغيرها من المخاطر األخرى والمعاناة اإلنسانية لسكان جزر
الكاريبي.

وإنطالقا ً من النهج الثابت والمستمر لدولة الكويت في مد يد العون والمساعدات
اإلنسانية لضحايا الكوارث الطبيعية و اإلنسانية ،فقد أمر صاحب السمو الشيخ /صباح
األحمد الجابر الصباح  -أمير دولة الكويت  -بتقديم تبرع وقدره  1مليون دوالر تلبيةً
لإلحتياجات اإلنسانية الطارئة لضحايا هذا اإلعصار ،ولمواجهة الظروف اإلنسانية
القاسية ،وكمساهمة لدعم الجهد الدولي في هذا المجال ،وتأكيد تضامننا مع الدول
المتضررة .وقد تم توزيع المبلغ مباشرة على الدول المتضررة كما تم تخصيص جزء منه
لكل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  UNDPوصندوق األمم المتحدة للطفولة
.UNICEF

وشــكرا ً الســيد الرئيــس.

