Nations Unies

United Nations

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
األمين العام لألمم المتحدة يكرم صاحب السمو أمير الكويت باعتباره قائدا للعمل اإلنساني
(نيويورك 9 ،سبتمبر/أيلول  )4102قام األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون اليوم بتكريم صاحب السمو أمير الكويت الشيخ
صباح األحمد الجابر الصباح حيث جاء هذا التكريم على ضوء قيادته الرائدة للقضايا اإلنسانية في مختلف أنحاء العالم.
وقد قدم األمين العام شهادة تقدير لسموه اعترافا بدوره كقائد داعم للعمل اإلنساني لألمم المتحدة .وسلم األمين العام الشهادة
لصاحب السمو في حفل أقيم بمقر األمم المتحدة بنيويورك حضره مسؤولون كويتيون رافيعو المستوى وممثلو البعثات
الدبلوماسية.
وبهذه المناسبة ،قال األمين العام" :نشكر صاحب السمو والشعب الكويتي على كرمهم البالغ تجاه المحتاجين".
وأضاف" :عززت الكويت دعمها للعمل اإلنساني متعدد األطراف بشكل كبير منذ بداية األزمة في سوريا .وفي العامين
الماضيين ،تبرعت الكويت بمئات الماليين من الدوالرات للعمليات اإلنسانية  -ليس فقط في الشرق األوسط ولكن أيضا لصالح
تشاد واثيوبيا وكينيا ونيجيريا والصومال والسودان .وقد أنقذت القيادة والمساعدات المالية الكويتية األرواح وحفزت اآلخرين على
المشاركة في العمل اإلنساني المنسق".
ومن جانبه ،أعلن صاحب السمو أن دولة الكويت ضاعفت تبرعها السنوي للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ من 011,111
دوالر إلى  0مليون دوالر امريكى ،مشي ار إلى أن أعمال الخير واإلحسان هي قيمة متأصلة في الشعب الكويتي.
وقد لعبت الكويت دو ار بار از في دعم العمل اإلنساني لألمم المتحدة في الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا .وفي عامي 4102
و ،4102استضافت الكويت مؤتمرات دولية للمانحين لدعم األوضاع اإلنسانية بسوريا ،وكانت هذه المؤتمرات منب ار هاما لتعبئة
الموارد من أجل واحدة من أسوأ األزمات التي طال أمدها في العالم .وقدمت الكويت دعما منتظما للعديد من البلدان األفريقية
من خالل الصندوق الكويتي للتنمية كما استضافت مؤخ ار القمة العربية األفريقية حيث تعهد خاللها صاحب السمو بمبلغ 0
مليار دوالر لمشاريع التنمية في مختلف أنحاء القارة.
للمزيد من المعلومات ،يرجي االتصال بـ:

كلير دويل ،مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية نيويورك ، doylecm@un.org ،هاتف ،04049620119 :جوال06264226220 :

يانز الركي ،مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية جنيف ، laerke@un.org ،هاتف ،20449020024 :جوال410794729750:

النشرات الصحفية لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية متوفرة على  www.unocha.orgأو www.reliefweb.int
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