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السيد الرئيس،،،
بداية أود أن أعرب عن تأييد وفد بالدي لما ورد في بيان ممثل وفد دولة
فلسطين بالنيابة عن مجموعة الـ  77والصين ،ونرحب بهذا الصدد بما جاء في
تقارير األمين العام قيد النظر ،بش أن دعم عملية التنمية الش املة في الدول التي
تواجه أوض اعا اص ة إلحداث تغيير حقيقي في حياة من يعيش ون في تلك
البلدان وفق اولوياتها من الل الس عي نحو معالجة التحديات االنمائية المتبقية
لضمان بلوغها للتنمية المستدامة بحلول عام .2030
فاليوم وفي ظل تحس ن الظروف المتفاوتة ل عدد من الدول التي تواجه
أوض اعا اص ة الل األربع الس نوات الماض ية منذ اعتمادنا جدول اعمال
التنمية المس تدامة عام  2015إال أن هذا التحس ن مازال دون النس ب االنمائية
المستهدفة حيث ان التوجهات االنمائية غير واعدة للـ 11عاما المتبقية ،حيث ال
تزال هنالك دول تواجه ظروفا ارجة عن إرادتها فضال عن عدم التزام الدول
المتقدمة بتقديم النس بة المتفق عليها لص الن الدول النامية في إطار المس اعدة
اإلنمائية الرسمية حيث تعتبر مسألة تعبئة التمويل اإلضافي بالغة األهمية فضال
عن توفير ونقل التكنولوجيات المناسبة لبناء القدرات.
فالدول التي تواجه أوض اعا اص ة قد قطعت ش وطا كبيرا في لق
الظروف والبيئ ة االنم ائي ة المواتي ة إال ان ه يتعين علا الش رك اء االنم ائيين
مواص لة الجهود الجماعية للحد من آثار التحديات واحتوائها بما يكفل التغلب
علا معوقات تلك الظروف و لق نوع من االتس اا فيما بين ال طط االنمائية
والمنا ية بما في ذلك استراتيجيات الحد من الكوارث الطبيعية ،وذلك بمضاعفة
الجهود الرامية إلا التص دي لتغير المناخ ،وزيادة االس تثمارات المتص لة بالحد
من م اطر الكوارث ،بما في ذلك ذات الصلة بالتأهب للكوارث وتحسين انظمة
اإلنذار المبكر اذ تعتبر تلك التحديات المنا ية من أبرز عوائق تحقيق أهداف
التنمية المستدامة الـ 17للدول التي تواجه أوضاعا اصة.
وإنطالقا من ايماننا الكامل بأهمية تفعيل مبدأ التكاتف الدولي فقد أولت
دولة الكويت اهتماما كبيرا بمس اعدة الدول النامية في س ياا التعاون فيما بين
بلدان الجنوب ،وأن ذلك االهتمام تجس د في المحافظة طواعية علا النس بة
المتفق عليها دوليا لتمويل التنمية ،بل وم ضاعفتها علا الرغم من ان بالدي من
احدى تلك الدول النامية .وقد كان للدول التي تواجه اوض اعا اص ة نص يب
كبير من جهود بالدي التنموية عبر مؤس س اتها االنمائية الم تلفة ،حيث تعاونت
الكويت من الل الص ندوا الكويتي للتنمية االقتص ادية العربية مع عدد 107
دولة من البلدان النامية ،س واء من الل تقديم المس اعدات الفنية والقروض
الميس رة ،وذلك انطالقا من قناعاتنا بأن النهوض باقتص اديات الدول النامية
وتحقيق األهداف التنموية سيعزز آفاا الشراكة والتعاون والتكافل بين البلدان.

األمر الذي يقتضي أن تتضاعف جهود الدول المانحة المتقدمة وكيانات
االمم المتحدة الرامية الا تنفيذ كافة ال طط وبرامج العمل االنمائية علا ارض
الواقع وتعزيز اوجه تآزرها مع جدول التنمية المس تدامة  2030فض ال عن
توفير الموارد المالية الميسرة لمواجهة الحاجة المتزايدة للتمويل االنمائي ،بدء
من تنفيذ برنامج عمل إسطنبول لصالن اقل البلدان نموا و طة عمل فيينا للدول
النامية غير الساحلية ومسار ساموا للدول الجزرية الصغيرة النامية واطار عمل
سينداي للحد من م اطر الكوارث ووصوال الا التنفيذ الكامل والملموس التفاا
باريس لتغير المناخ وذلك ومن دون ان يترك احدا مت لفا عن الركب مع اال ذ
بعين االعتبار حالة وظروف كل دولة علا حده.
وفي ال تام السيد الرئيس،،،
تجدد بالدي اس تعدادها للتعاون المس تمر والمثمر مع كافة الش ركاء
االنمائيين لتحريك عجلة التنمية بغية تحقيق أهداف التنمية المس تدامة الـ 17
ومس اعدة الدول التي تواجه أوض اعا اص ة علا تعبئة مواردها وبناء قدراتها
الوطنية لبلوغ المس تقبل الذي نص بوا اليه جميعا ،فقد حان الوقت لتغيير نمط
وإس لوب ت عامل نا مع الت حد يات ال ماث لة ا مام نا وال ناش ئة وذ لك عبر الو فاء
بااللتزامات التي قطعناها علا انفس نا لبلوغ جدول التنمية المس تدامة في اطاره
الزمني ،ونعول في هذا السياا علا الدور الذي سيقوم به مكتب الممثل السامي
لألمم المتح دة ألق ل البل دان نموا و البل دان الن امي ة غير الس احلي ة و ال دول
الجزرية ال صغيرة النامية في سياا قرار الجمعية العامة  279/72ب شأن إعادة
تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية.

