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بسم هللا الرحمن الرحيم
السيد الرئيس،
يسرررررر ودد بندي أن يتقدم لكم بالتعنىة علخ انت ابكم رىيسرررررا وك ل نعنأ أعضرررررا
المكتب علخ انت ابعم ،وأننا علخ ثقة أنه بفضرررررررم برتكم وحكمتكم سرررررررتتمكن اللجنة من
تحقيق أعمالعا دي ه ا العام علخ النحو المرجو منعا .كما نتقدم بالشرررركر لألمين العام علخ
إعداد التقارير المعروضررة علخ اللجنة دي إرار بند التنمية االجتماعية ،والشرركر مو رروم
ك ل لمقدمي اإلحارات.
كما يعرب ودد بندي عن تأييده لما جا دي بيان ممثم دولة دلسرررررررين بالنيابة عن
مجموعة الـ ٧٧وال ين .
السيد الرئيس،
ل قد ارلع و دد بندي علخ الت قارير الم قد مة من األمين ال عام ،ب ما دي ل التقرير
المعنون " تقرير الحالة االجتماعية دي العالم لعام  :2019نعج للت رردي لعدم المسرراواة دي
المستقبم " وال ي أشار ديه إلخ أن "ارتفاع معدالت عدم المساواة دا م البلدان وبينعا يعد
مشكلة عالمية".
ومن ه ا المنرلق ،تحرص دولة الكويت على دعم الدول األعضااااااالم تم ال
الدولم م ن يواجه تحديلت تم ساااا لتم ل حالت ال لة الو لة وف دات ال لة ال ماااا دامة
وذلك من خالل الصااا دول الكوي م لل لة اصا صااالدية الهم يمااال م ث وي ف ر من 981

مشااااااروي ت وم تم عدد  107دولة حول ال للم ،وتُادر إج للم ال ة الاروض ال ادمة من
اب الصااا دول الكوي م م ه تسسااالماااه ثس ر من  6.3ملللر دي لر وي م ،مل ي لدل ف ر من
 21.7ملللر دوصر فمريكم
السيد الرئيس،
ديما يتعلق بـرررررررررر"تعليل التكامم االجتماعي من نم االدما" االجتماعي" نشرررارر
األمين العام الرأي بأن سررياسررات الحماية االجتماعية تمثم عنا ررر حيوية لنسررتراتيجيات
اإلنماىية الورنية للحد من الفقر ودعم النمو الشررررامم والمسررررتدام ألنعا تردع مسررررتول د م
األسرة المعيشية.
وانرنقا من إيمان بندي بأهمية دور األسررررررررة دي التنمية االجتماعية ،دقد كفم
دستور دولة الكويت ون وحماية كيان األسرة باعتباره نواة المجتمع ،وتم ا دار قانون
المسررررررراعدات العامة ليمد يد العون لكم موارن يتعرة للحاجة ،كما تحمم الدولة علخ
عاتقعا مسررررر ولية رعاية األسرررررر واألدراد ال ين يتقاضرررررون مسررررراعدات لتحسرررررين أحوالعم
المعيشية والوقوف إلخ جانبعم دي أحل الظروف واعانتعم علخ تجاولها.
السيد الرئيس،
تولي بندي اهتماما اص لتودير الحماية االجتماعية للفىات العشررة والمسررتضررعفة.
دعلخ سررربيم المثام ،تكفم قانونين الدولة عده ضرررمانات للمسرررنين مثم الحق دي م رررص
مالي شعري يكفم له رعاية حية معفية من الرسوم كما تكفم الدولة تودير وتجعيل دور
دمات الرعاية اإليواىية والمتنقلة والقانونية للمسنين.
ك ل لدل بندي سياسة قوية وواضحة لدعم حقوق األش اص وي اإلعاقة ،دنحن
ررف دي اتفاقية حقوق األش ر اص وي اإلعاقة ،ونسررعخ لضررمان تمتع األش ر اص وي
اإلعاقة بحقوقعم وتمكينعم من المسررررررراهمة الكاملة دي المجتمع ،بما دي ل تعليل دورهم
دي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أما ديما يتعلق بالسرررياسرررات والبرامج المت رررلة بالشرررباب ،نتفق مع األمين العام بأنه
"من الضررروري إحرال التقدم دي مجام عمالة الشررباب بوية وضررع المجتمع العالمي علخ

مسرررررار تحقيق العدف  8من أهداف التنمية المسرررررتدامة وتحقيق النمو االقت رررررادي العالمي
الشامم والمستدام".
وعليه حر رررررررت بندي علخ تقديم كادة أشررررررركام الدعم واالهتمام لفىة الشرررررررباب
للنعوة بقضررايا التنمية االجتماعية ،دقد أنشررأت حكومة دوله الكويت "ال ررندوق الورني
لرعاية وتنمية المشروعات ال ويرة والمتوسرة" بعدف تمكين الشباب اقت اديا ومكادحة
البرالة وتعليل دور القراع ال اص لتحقيق النمو االقت ررررررررادي .كما أن لولارة الدولة
لشررررررر ون الشرررررررباب دور بالا األثر دي احتوا شررررررربابنا الورني وتبني مبادراتعم وتحقيق
ال دنم والاطلي الخلص
ترلعاتعم ومشلر تم الف للة م ال ؤسملت الحكوملة وال
.
ختاماًًالسيدًالرئيسً ،
وتؤ د ثالدم ثسنتل لن تدّخر جتدا ً تم ت زيز ال تود ال بهولة لالرتالم ثلل لة لكلتة
 ،وخلصااااااة الفئلت ال ماااااا ضاااااا فة م تم ،وتدعو إلى ف لة تضاااااالتر ال تود
تئلت ال
ال ش ر ة وال لون الدولم وتبلدل الخبرات ،ل حملن رتله ش وب ال للم ونوعلة حللتتم من
فج تحالت ف دات ال لة ال م دامة ث ل ص ي رك فحد ي خلف عن الر ب
وشكرا السيد الرئيس.

