
 

 

                   

 بيان صحفي
 

 األمم المتحدة في الكويت ووزارة الخارجية الكويتية تستضيفان محادثة افتراضية لألمم المتحدة
 على النظم اإلنسانية" (19-دكوفي) فيروس كورونا المستجد "تأثير حول

 
األمم المتحدة في الكويت ووزارة الخارجية الكويتية محادثة افتراضية إللقاء مزيد من  تستضيف  –الكويت  مدينة - 2020 آيار /مايو  14

 . العالمية ستجابة اإلنسانيةاال( وجهود  19-الضوء على التأثير المستمر لفيروس كورونا المستجد )كوفيد

تعاوني عما أصبح سريًعا، أحد أكبر تحديات   "كان الحدث االفتراضي اليوم هو فرصة فريدة من نوعها للخبراء في مجاالتهم للتحدث بشكل
صر"، صرح بذلك د. طارق الشيخ، المنسق المقيم لألمم المتحدة بالكويت. " هذا الفيروس ال يعرف حدوًدا. نحن فقط أقوياء في قوة  الع

 أضعف نظام صحي ويجب على البلدان النظر إلى ما وراء حدودها لمعالجة هذا األمر." 

لهّين، مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المنظمات الدولية: "هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية. وال يمكن  وقال السفير ناصر ا 
 معالجة األمر كالمعتاد." وأضاف: "يجب علينا أن نتكاتف من خالل التضامن والمصلحة الذاتية لالستجابة لهذه األزمة."... 

حالة   300.000( وحوالي 19-ماليين حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد )كوفيد 4يد أكثر من وفًقا لمنظمة الصحة العالمية، تم تأكو 
الدخل  وفاة. ويعتقد الخبراء أن اآلثار األكثر تدميًرا وزعزعة لالستقرار ستكون في البلدان األكثر فقًرا حيث يوجد بالفعل أدلة على انخفاض 

رتفاع األسعار وافتقار األطفال إلى اللقاحات والوجبات الغذائية. وإن لم يتم اتخاذ إجراءات  واختفاء الوظائف وانخفاض إمدادات الغذاء وا
 ح أن تتفاقم. عاجلة اآلن، فإن محنة أولئك األكثر ضعًفا بما في ذلك، الالجئين والفارين من الصراع واالضطهاد، من المرجّ 

(، فتخّيل ما سيحدث في  19-تحت ضغط انتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد"إذا كانت البلدان الغنية ذات النظم الصحية القوية تتأرجح 
البلدان في خضم األزمات اإلنسانية العميقة بسبب الحرب والكوارث الطبيعية وتغيُّر المناخ."، صّرح بذلك، الدكتور هالل الساير، رئيس  

 يوم. مجلس إدارة جمعية الهالل األحمر الكويتي، وأحد المتحدثين في حدث ال 

(، وهو نداء بقيمة  19-، أطلقت األمم المتحدة خطة االستجابة العالمية المحّدثة لمواجهة فيروس كورونا المستجد )كوفيدمايو/آيار  7في 
المحّدثة  مليار دوالر لحماية الماليين من األرواح ووقف انتشار الفيروس التاجي في البلدان الضعيفة. إن خطة االستجابة العالمية  6.7

( هي وسيلة المجتمع الدولي األساسية لجمع األموال لالستجابة لآلثار اإلنسانية للفيروس في  19-للتصدي لفيروس كورونا المستجد )كوفيد
 البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ودعم جهودهم لمكافحته.

نضمام دولة الكويت إلى األمم المتحدة. وننتهز هذه الفرصة لتهنئة القيادة الكويتية  ال 75ومن الجدير بالذكر، أن اليوم يتوافق مع الذكرى الـ
العام   التي تحتفل هذا و على الشراكة القوية وطويلة األمد فيما يتعلق بانتشار السالم والدعم اإلنساني والتنمية والصداقة مع األمم المتحدة 

 منذ نشأتها.  75بعيدها الـ



 

 

، وبالتعاون  UN75-57قام بتنظيم حدث اليوم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية من خالل مكتب المنسق المقيم لألمم المتحدة، سلسلة الكويت  
حمر الكويتي ووفد االتحاد  مع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ومنظمة الصحة العالمية، وبالشراكة مع جمعية الهالل األ

 األوروبي في الكويت. 

 

 لالستفسارات اإلعالمية:
 

 ، مسؤول تنسيق التنمية واالتصال، ايت السيء أسما

 مكتب ممثل األمين العام لألمم المتحدة المنسق المقيم بدولة الكويت 

 asmae.aitssi@un.orgبريد إلكتروني:        965+  972-54721جوال: 

 
المسؤول اإلعالمي، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع للمكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال إفريقيا بعمان في  ديفيد سوانسون، 

 األردن. 
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