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السيد الرئيس،
يتقدم وفد بالدي ،في مستهل هذا البيان ،بالشكر والتقدير لسعادة مفوض األمم المتحدة
السامي لشؤون الالجئين ،السيد فيليبو غراندي ،على تقريره الوافي الذي قدمه أمام هذه
اللجنة ،كما نثني على عمل وجهود السيد غراندي والمفوضية السامية لشؤون الالجئين
الدؤوبة للتخفيف من معاناة الالجئين والنازحين عالمياً.
السيد الرئيس،
إن دولة الكويت تتابع بقلق بالغ تفاقم أزمة الالجئين والمشردين داخليا ً في شتى بقاع
العالم ،حيث يوضح تقرير المفوض السامي األخير أن عدد األشخاص الذين تُعنى بهم
المفوضية قد بلغ  70مليون شخص في مختلف قارات العالم ،وفي هذا السياق ،تثني دولة
الكويت على جهود األمم المتحدة في إقرار االتفاق العالمي بشأن الالجئين الذي جاء متمما ً
إلعالن نيويورك لالجئين والمهاجرين ،باعتباره أول اتفاق حكومي دولي أُعد برعاية األمم
المتحدة.
السيد الرئيس،
قامت بالدي ،وبقيادة سامية من قبل حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد الجابر الصباح ،حفظه هللا ورعاه ،على مدار هذه السنوات بجهود كبيرة لتخفيف
معاناة الالجئين الذين أُجبروا على ترك موطنهم األصلي بسبب النزاعات ال ُمسلّحة أو
الكوارث الطبيعيّة ،وذلك عبر حشد الدعم الدولي وإقامة العديد من المؤتمرات الدولية تهدف
إلى حث الدول وكبار المانحين على اإليفاء بالتزاماتهم ،حيث قدمت دولة الكويت حتى عام
 2018مساهمات مالية قدّرت بـ  430مليون دوالر للمفوضية السامية ،كما يوجد هناك
تعاون وثيق ما بين المفوضية والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية ،وخاصة لتقديم
الدعم للدول المستضيفة لالجئين السوريين.
السيد الرئيس،
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تأكيدا ً على موقف دولة الكويت التاريخي والثابت تجاه دعم قضايا الالجئين بشكل عام،
والقضية الفلسطينية بشكل خاص ،باعتبارها أولى أولويات سياسية دولة الكويت الخارجيّة،
فقد دأبت بالدي على دعم وكالة االمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق
األدنى (األونروا) إلنجاح أعمالها وتنفيذ برامجها التعليمية والصحية ،حيث بلغ إجمالي ما
قدمته دولة الكويت للوكالة في عام  2018فقط الـ  50مليون دوالر.
السيد الرئيس،
منذ نشوب األزمة السورية وحتى عام  ،2018فاق عدد الالجئين السوريين  5مليون الجئ،
ومع تزايد أعداد الالجئين والنازحين والتدهور المنهجي ألوضاعهم ،لم تتوانى دولة الكويت
عن دعم أشقائها السوريين ،فقد استضافت بالدي ثالث مؤتمرات دولية للمانحين لدعم
الوضع اإلنساني في سوريا خالل األعوام  ۲۰۱٤ - ۲۰۱۳و ،۲۰۱٥كما ساهمت بفعالية
في المؤتمرات األخرى التي عقدت في لندن وبروكسل في األعوام ،2017 ،2016
 ،2018و ،2019وقد بلغ إجمالي ما تعهدت به دولة الكويت في جميع تلك المؤتمرات
مبلغ  1.9مليار دوالر أمريكي.
كما ترأست دولة الكويت ،وبالشراكة مع االتحاد األوروبي والمفوضية السامية ،مؤتمرا ً
دوليا ً للمانحين لدعم متطلبات الالجئين من مسلمي الروهينغا في بنغالديش قدمت خالله 15
مليون دوالر ،وخالل عضويتها في مجلس األمن ،قادت إلى جانب كل من المملكة المتحدة
وبيرو زيارة رسمية للمجلس إلى ميانمار وبنغالديش ،وذلك لالطالع على أوضاع الالجئين
من أقلية الروهينغا عن قرب.
السيد الرئيس،
ختاماً ،يدعو وفد بالدي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بااللتزام بمبادئ ميثاق األمم
المتحدة والقانون الدولي لحقوق االنسان والقانون الدولي اإلنساني ،لتوفير اإلطار القانوني
الالزم لتعزيز حماية الالجئين والتعامل مع تحديات الهجرة واللجوء والتصدي لألسباب
المؤدية لها ،كالفقر والصراعات والتطرف العنيف.
وشكراً ،السيد الرئيس.
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