
 
 
 
 

 
 

Permanent Mission of the State of Kuwait 

to the United Nations 

New York 

َََت َي َوَ الك َََلَةوَ دَ ََفدَ وَ  مَ َدلَ ادلائة ََةحدَ املت َََمَةىَالأ

 نيويورَك

 
 

 
 
 

  كلمة
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 بسم هللا الرمحن الرحيم ،،،
 

 معايل / جاسنت ترودو، رئيس وزراء كندا الصديقة.
 معايل / أندور هولنيس، رئيس وزراء مجهورية جامايكا.
 معايل / انتونيو غوترييش، األمني العام لألمم املتحدة.

 
 أصحاب املعايل والسعادة السيدات والسادة،،، 

 
البالد  امري  السمو  صاحب  حضرة  سيدي  تقدير  خالص  لكم  انقل  أن  بداية  يسرين 
هذا   لعقد  الكرمية  الدعوة  هذه  على  ورعاه،  هللا  حفظه  الصباح  اجلابر  األمحد  صباح  الشيخ 
املستجد   جائحة كوروان  جراء  ابسره  العامل  هبا  مير  عصيبة  ظروف  ظل  يف  اهلام   االجتماع 

( واليت هلا من االاثر السلبية على كافة األصعدة االجتماعية منها واالقتصادية     19) كوفيد  
 االمر الذي بلى شك يتدفع لتغيري النمط املعتاد يف التعاطي مع الواقع احلايل.

 
مثمناً الدور اهلام الذي تلعبه كل من كندا الصديقة وجاميكا الصديقة واألمم املتحدة   

الكارثة   التصدي هلذه  التنموي  يف  اجلانب  فيضل  ملكافحتها،  الدولية  التعاون مع اجلهود  عرب 
اليت   اهلائلة  اخلسائر  لتخطي  العمل  من  الكثري  حتتاج  شائكة  قضية  اليوم  اجتماعنا  لب  وهو 

 تعرض هلا االقتصاد العاملي مما حيتاج إىل جهود مكثفه لتجاوز هذه االزمة. 
 

 أصحاب املعايل والسعادة السيدات والسادة،،، 
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من    مزيد  بذل  إىل  تدفعهم  املتحدة  األمم  يف  األعضاء  للدول  اجلماعية  املسؤولية  إن 
ألف    300مليون    5تلك الكارثة الصحية املؤملة واليت كبدت العامل مبا يقارب    لدحراجلهود  

يقارب   وما  العزاء    350مصاب  خبالص  أتقدم  هنا  ومن  العامل،  أحناء  مجيع  يف  متويف  ألف 
ألس املواساة  للمصابني وصادق  نفسه  الوقت  يف  هللا  من  راجياً  الدول،  مبختلف  الضحااي  ر 
 سرعة الشفاء والعافية.

 
حياة    على  احلفاظ  وأن  العاملي  الوابء  هذا  خطورة  مبكرا  أدركت  الكويت  دولة  إن 

  املواطنني واملقيمني فيها يتطلب تطبيق اإلجراءات الصارمة للتعامل مع هذا الفايروس اخلطري. 
األول لتفشي هذا املرض عملت دولة الكويت على اختاذ إجراءات استباقية، عرب  فمنذ اليوم  

العاملية،  الصحة  الفايروس واليت أوصت هبا منظمة  املعايري االحرتازية والوقائية من هذا  تطبيق 
املواطنني   على صحة  للفايروس حفاظا  للتصدي  االسرتاتيجية  واالستجابة  التأهب  خلطة  وفقاً 

 ائرين على حٍد سواء.واملقيمني والز 
 

اليت   اجلائحة  لتلك  للتصدي  والتآزر  التكاتف  بضرورة  التام  الكويت وإبمياهنا  دولة  إن 
التدابري  ابختاذ  ابإلسراع  تكتِف  فلم  والصديقة،  الشقيقة  الدول  من  والداين  القاصي  أصابت 

الدويل كأولوية يف اجملتمع  تعاطيها مع  الالزمة حلماية مواطنيها وقاطنيها بل وضعت مسئوليه   
مبلغ   مسامهتها  امجايل  بلغت  حيث  الشرسة،  اجلائحة  تلك  دوالر    285.5جوانب  مليون 

 :امريكي وذلك وفق اخلطوات التالية
مليون دوالر    60سارعت إىل املسامهة يف تقدمي الدعم ملنظمة الصحة العاملية مببلغ   -

  50ه اجلائحة، منها  أمريكي يف حماوله لدعم اجلهود اليت تبذهلا املنظمة للتصدي هلذ 
 مليون دوالر أمريكي لدعم جهودها يف عدد من الدول االكثر تضررا. 
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مببلغ    - ابملسامهة  امريكي    40ابدرت  دوالر  العاملية  مليون  الصحة  امنظمة  إضايف 
  دعماً جلهود اجملتمع الدويل يف اجياد لقاح فعال هلذا الوابء.

الدول  - من  عدد  رغبات  تلبية  متت  للتنمية  الكوييت  الصندوق  طريق  عن  كذلك 
إبعادة ختصيص مبالغ سبق االتفاق عليها يف مشاريع ممولة من الصندوق وحتويلها 
لتغطية متطلبات جهود تلك الدول يف مكافحة تلك اجلائحة، إىل جانب مسامهته 

األ الفقرية  الدول  ديون  خدمة  سداد  أتجيل  مبادرة  التنمية يف  مؤسسة  يف  عضاء 
( واليت مت إطالقها خالل االجتماع اإلفرتاضي الذي عقد بتاريخ    IDAالدولية )   

احلايل    2020/ 10/04 الرئيس  بصفتها  السعودية  العربية  اململكة  من  بدعوة 
ملواجهة   الذاتية  مواردها  وتركيز  حشد  من  الدول  تلك  لتمكني  العشرين  جملموعة 

و  كوروان  جائحة  الديون  تداعيات  خدمة  مدفوعات  أتجيل  مبوجبها  يتم   اليت 
الفرتة   الدول خالل  على تلك  املستحقة   ) والفوائد  األقساط   (01/05/2020 

وإعادة جدولتها على مدى أربع سنوات ، مبا يف ذلك سنة    2020اىل هناية عام  
 .2021واحدة فرتة إمهال تبدأ من أوائل عام 

مبلغ    - افريقيا ابلتعاون أمريكي  مليون دوالر    1.6خصصت  إلنشاء مركز أوبئة يف 
  مع االحتاد االفريقي.

 
فقد حرصنا   الدولية،  املساعي  لدعم  الكويت  دولة  إطار جهود  املنطلق ويف  هذا  ومن 
تبذله من جهود يف حماولٍة الحتواء   ملا  العاملية  الصحة  ملنظمة  املادي الالزم  الدعم  تقدمي  على 

الست وضماانً  اجلائحة،  هذه  البلدان انتشار  يف  الوابء  هذا  لتهديد  التصدي  يف  عملها  مرارية 
املعرضة خلطره، ومساعدًة منها لدعم ما تقوم به املنظمة من أحباث خاصٍة إبنتاج لقاٍح مضاد  

 هلذا الفايروس وتطوير وسائل مكافحته.
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 أصحاب املعايل والسعادة السيدات والسادة،،، 
 

غري    التحدي  طبيعة  تدرك  بالدي  أن  إن  وال شك  العامل،  دول  به  متر  الذي  املسبوق 
تداعيات أتثري هذا الوابء سيتسبب بعرقلة منو اقتصادايت بعض الدول، االمر الذي سينعكس 

 على االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي العاملي. 
 

العاملية    املتغريات  دراسة  ومؤسساته  الدويل  اجملتمع  من  حتتاج  املقبلة  املرحلة  الطارئة إن 
 وإعداد مشاريع تنموية تليب احتياجات اجملتمع الدويل واحمللي وتواكب تطلعاته. 

 
ما    ملواجهة  الدوليني  والتنسيق  للتعاون  األعضاء  الدول  مجيع  املنرب  هذا  من  أدعو  وإذ 

سوف ختلفه هذه اجلائحة من تبعات اقتصادية واجتماعية، تتطلب منا يف هذه اللحظة احلرجة  
الالزمة لوضع واحلامسة م التحدايت والتحرك بسرعة الختاذ اخلطوات واإلجراءات  واجهة تلك 

اخلطط الكفيلة ابعتماد سياسات ماليه ونقدية فعاله لتعزيز انتعاش االقتصاد العاملي يف أقرب  
 وقت ممكن. 

 
فريوس كوفيد    انتشار  تفشي  وبسبب  الكويت  دولة  يف    19إن  العامل  شرعت  حول 

اجلائحة وابلذات وما أصاب منها أسواق اختاذ إجراءات جمل الشديدة هلذه  السلبية  اهبة االاثر 
النفط العاملية من أجل العبور اآلمن من هذه االزمة الصحية وإزالة االاثر اجلانبية اليت قد ترافق  

 املرحلة املقبلة. 
 
 



 
 

6 
 

 أصحاب املعايل والسعادة السيدات والسادة،،، 
ب  فيما  والتنسيق  التعاون  تعزيز  واالجتماعية  إن  واالقتصادية  الصحية  اجملاالت  يف  يننا 

 يسهم بلى أدىن شك يف بناء جسور لعودة الثقة مبستقبل نظامنا الدويل.
 

العامل من أجل مواجهة   التضامن والتآزر بني دول  الكويت تؤكد على ضرورة  إن دولة 
حدة بغية الوصول إىل اخلطر احلايل واملستقبلي، واالستعاضة عن الصراع والعزلة ابلتكامل والو 

 اسرتاتيجية حتقق أهداف وغاايت التنمية البشرية جملتمعاتنا ودولنا. 
 
يف اخلتام نتضرع إىل هللا أبن يرفع عن العامل أمجع هذا الوابء وأن حيفظ بلداننا من كل   

سوء، وأن يبارك جبهود املخلصني يف كل مكان لنتمكن من احتواء ومعاجلة آاثر هذه اجلائحة  
 تلفة، متمنيا لكم مجيعا الصحة والسالمة والجتماعنا هذا كل التوفيق والنجاح.املخ

 
 

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،،،                 
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