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مقر األمم المتحدة ـ نيويورك

السيد الرئيس،،،
أود بداية أن اتقدم لكم بالتهنئة على انتخابكم رئيساااااا للمؤتمر ،متمنين لكم كل
التوفيق والنجاح في إدارة اعماله ،كما يسااارني أن أشاااارك في اعمال هذا المؤتمر لكي
أعلن لكم عن المسااااااااهمات المالية الطوعية لدولة الكويت وذلك لمختلف األنشاااااااطة
اإلنمائية للعام .2019
مع دخول جدول اعمال التنميـاة المسـاتدامة  2030عامه الثالـا مـان التنفيـااذ
فـ ا ن هنـاااك الكثيـاار مـاان الـاادروس المسـااتفادة التـااي يمكـاان استرشادها مع االخذ بعين
االعتبار الفرص الجديدة المساااااااتمدة من التقدم العملي والتكنولوجيا واالبتكار لمعالجة
اوجه القصااور والتصاادع لمعواات التنفيذ التى تواجهها الدول النامية وتهيئة االرضااية
االنمائية المناسبة لها.
ونود في هذه المناساااابة أن نجدد عزمنا لبذل كل ما بوسااااعنا من جهود لتعزيز
مسااايرة التعاون الدولي لتحقيق التنمية المساااتدامة بحلول عام  2030بمختلف ابعادها
لتوفير حياة كريمة للجميع للوصااااول الى المسااااتقبل الذع نصاااابوا إليه جميعا في إطار
شراكات انمائية تمويلية فعالة لمواكبة المتغيرات اإلنمائية بناء على اإلمكانيات المتاحة
مع االخذ بعين االعتبار االولويات والخصااااائص الوطنية واإلاليمية ،إضااااافة الى التزام
المانحين بالوفاء في تعهداتهم لتلبية احتياجات الدول النامية وتوفير األرضية المناسبة
لتمكينها من بلوغ أهداف التنمية المسااتدامة بتخصاايصااها ما نساابته  %0.7من مجمل
دخلها القومي للمساعدات اإلنمائية الرسمية ،والعمل على تعزيز االستثمار األجنبي ذع
الطابع التكنولوجي واالبتكارع المساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

السيد الرئيس،،،
بالرغم من أن دولة الكويت مصااااااانفة وتعد من الدول النامية ،إال انها عكفت
على تحمل مس اؤولياتها اإلاليمية والدولية ،كمركز للعمل االنساااني ،بمواصاالة تقديمها
الدعم لمختلف القضايا اإلنسانية العالمية ،ومواكبة األحدا واألزمات والكوار  ،حي
بلغت نسااابة المسااااعدات االنمائية الرسااامية التي تقدمها بالدع ضاااعف النسااابة المتفق
عليها دوليا تعزيزا ل نهجها االنساااااااني واإلنمائي المعهود على المسااااااتويين الرساااااامي
والشعبي ب المضي لتحقيق رسالتها اإلنسانية السامية والتي تعكس ايم ومبادئ الشعب
الكويتي االصاااايلة ،فضااااال عن ايامها ومنذ العام  2008بتوجيه ما نساااابته  %10من
اجمالي مساعداتها للدول المنكوبة عبر الوكاالت والمنظمات التابعة لألمم المتحدة ،كما
تعهدت بالدع بتسديد مبلغ  15مليار دوالر أمريكي في العام  2015لتمويل المشاريع
االنمائية في الدول النامية خالل الـاااااااااا  15عاما المقبلة عن طريق الصااااندوك الكويتي
للتنمية االاتصادية العربية.
السيد الرئيس،،،
يساارني أن أعلن عن المساااهمات المالية الطوعية لدولة الكويت للعام 2019
لعدد من وكاالت وبرامج وصناديق األمم المتحدة وذلك على النحو التالي:
-1
-2
-3

وكالة غو

وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )(UNRWA

المفوضية العليا لشئون الالجئين

)(UNHCR

صندوك األمم المتحدة لالستجابة الطارئة )(CERF

 2,000,000دوالر
 1,000,000دوالر
 1,000,000دوالر

-4
-5
-6

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )(UNDP

570,000

دوالر

الصندوك العالمي لمكافحة اإليدز والمالريا والسل

500,000

دوالر

مكتب المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوك اإلنسان

500,000

دوالر

-7

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )(HABITAT

354,000

دوالر

-8

منظمة األمم المتحدة لرعاية الطفولة )(UNICEF

200,000

دوالر

-9

برنامج األمم المتحدة للبيئة )(UNEP

200,000

دوالر

-10

هيئة األمم المتحدة للمرأة )(UN WOMEN

50,000

دوالر

20,000

دوالر

-12
 -13صندوك األمم المتحدة لألنشطة السكانية )(UNFPA

10,000

دوالر

10,000

دوالر

 -14صندوك األمم المتحدة لمكافحة سوء استخدام المخدرات

5,000

دوالر

 -11معهد األمم المتحدة للتدريب والبح

)(UNITAR

صندوك األمم المتحدة لضحايا التعذيب )(UNVFT

)(UNDCP

المجمـــوع

 6,419,000دوالر

إضافة الى هذه التبرعات التي تقدّم الى وكاالت وبرامج وصناديق األمم المتحدة،
تقدّم دولة الكويت مسااااااهمة سااااانوية للجنة الدولية للصاااااليب األحمر وادرها  3مليون
دوالر أمريكي  ،واالتحاد الدولي لجمعيات الصاااااااليب األحمر والهالل األحمر  250ألف
دوالر أمريكي.
وأود االشاااااااارة هنا الى ان دولة الكويت اد اساااااااتجابت لنداءات وكالة األمم
المتحدة لغو وتشاااااغيل الالجئين الفلساااااطينيين في الشااااارك األدنى )األونروا) االخيرة
بتقديم ما يقارب الـااااااااااااا 50مليون دوالر أمريكي للتخفيف من حدة أزمة التمويل التي
تواجهها والتي تشكل عامال آخر ال يؤدع سوى تفاام أوضاع الفلسطينيين.
وختاما الساااااايد الرئيس ،البد لنا أن نعبّر عن شااااااكرنا وتقديرنا للدور الريادع
الااذع تقوم بااه أجهزة وبرامج األمم ا لمتحاادة المختلفااة في دعم األنشاااااااطااة اإلنمااائيااة
واإلنساااااانية حول العالم ،ونتطلع لنجاح اإلجراءات والخطوات التي تقوم بها لتحساااااين
وتطوير أدائها المؤساااااساااااي والتي يقودها االمين العام لألمم المتحدة السااااايد /أنتونيو
غوتيرش اسااااااتجابة لما تحتاجه الدول النامية لتحقيق االهداف المتفق عليها لضاااااامان
تناغم واتسااااااك جهودها مع أوضااااااعهم الخاصاااااة وأولوياتهم الوطنية في اطار رؤيته
إلصاااااالح االمم المتحدة وخاصاااااة الجزء المتعلق في تحساااااين وتطوير االنشاااااطة التي
تضااطلع بها االمم المتحدة من اجل التنمية ومتطلعا لما تمثله من رؤية لمسااتقبل أفضاال
وأكثر استدامة وإنصافا لكافة دول العالم بما فيها دولة الكويت.
وشـكرا السيد الرئيس،،،

