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السيد الرئيس ،،،
في البداية يود وفد بالدي بأن يتقدم بالتهنئة لسعادة البروفيسور /
تيجاني محمد باندي ( )Tijani Muhammad Bandeعلى ترأسه
ألعمال الجمعية العامة لألمم المت حدة في دورتها الرابعة والسببببببببعين،
متمنين له التوفيق والنجاح في هذه المهمة.

السيد الرئيس ،،،
يسببببر وفد بالدي أن يشببببيد بالتقدم المحرز الذي أشببببار إليه األمين
العام في تقريره ،الشبببببببراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا ،والمتمثل
بالخطوات واإلجراءات االيجابية التي حققتها الدول االفريقية في مجال
التنمية ،السببيما تدشببين منطقة التجارة الحرة االفريقية في يوليو 2019
والتي تعبببد من أهم اإلنجبببازات ،والمتوقع ان تحقق نتبببائث مثمرة على
الصبببعيد االقتصبببادي والتجاري ،إلبببافة إلى النمو الملحود الذي شبببهده
االسببتثمار األجنبي المباشببر بنس ب متفاوتة في بعض أرجاء هذه القارة،
االمر الذي نشبببببجعه وندفع به بغية تحقيق المزيد من التطور واالزدهار
لشبببعو القارة ،وجميع هذه العوامل إلى جان الدعم الدولي الكبير الذي
تحدى به القارة ،خاصة وعلى سبيل المثال دعم مجموعة الـبببببعشرين الـ
 ،G 20من خالل مبادرات عدة ،االمر الذي يعد فرصة سانحة من المهم
اغتنامها في سبيل تحقيق التنمية المرجوة.
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وفي هذا الصبببببببدد تدعم بالدي كافة الجهود المشبببببببتركة بين األمم
المتحدة واالتحاد األفريقي الخاصبببة بولبببع اسبببتراتيجية مشبببتركة لتنفيذ
خطة التنمية المسبببببببتدامة لألمم المتحدة  2030وخطة التنمية األفريقية
الصادرة عن االتحاد االفريقي  2063للمان التنفيذ الفعال واإلسهام في
تحقيق تحول هيكلي مستدام بيئيا ً متمحور حول االنسان.
وهنا نشبببببببيد بالدور الذي تقوم به وكالة االتحاد االفريقي للتنمية
بتنفيذ المشبببببباريع االقليمية ذات االولوية من أجل تعزيز التكامل اإلقليمي
نحو التنفيذ السببريع لخطة عام  2063باإللببافة إلى تعزيز قدرات الدول
األعلاء في االتحاد االفريقي والهيئات االقليمية في الشراكة الجديدة من
أجل تنمية أفريقيا.

السيد الرئيس،،،

و من منطلق إيمان دولة الكويت التام بأن التنمية هي أحد الركائز
األساسية لتحقيق األمن والسالم واالستقرار المستدام للدول ،فقد اولت
هذه الركيزة اهتماما بالغاً ،وترجمت ذلك من خالل المسببببببباهمة الفعالة
للصبببببببندوت الكويتي للتنمية االقتصبببببببادية العربية الذي أنشبببببببا منذ عام
 ،1961من أجل دعم جهود التنمية المسببتدامة في العديد من دول العالم
وعلى رأسبببها القارة األفريقية ،حيث يتعاون الصبببندوت الكويتي مع اكثر
من  52دو لة أفريق ية ،في كا فة ق طا عات التشبببببببي يد ،واالع مار والبنى
التحتية ،حيث بلغت مسببببباهمات الصبببببندوت الكويتي للتنمية االقتصبببببادية
والعربية في القارة االفريقية ما يقار  10مليار دوالر امريكي.
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السيد الرئيس ،،،
تعتز دولة الكويت بعالقاتها التاريخية المتميزة والمتجذرة مع
الدول االفريقية ،وبتمتعها بصفة مراق لدى االتحاد االفريقي منذ عام
 ،2012وترسيخا ً لهذه العالقة ،فقد استلافت في عام  2013القمة
العربية االفريقية الثالثة ،والتي كانت تحت شعار " شركاء في التنمية
واالستثمار" والتي تم خاللها اإلعالن عن مبادرة حلرة صاح السمو
أمير البالد الشيخ صباح االحمد الجابر الصباح ،حفده هللا ورعاه ،بتقديم
قروض ميسرة بقيمة مليار دوالر أمريكي للدول االفريقية عبر الصندوت
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية ،كما أعلنت دولة الكويت خالل القمة
عن استثمار مبلغ مليار دوالر أمريكي تحت إشراف الهيئة العامة
لالستثمار و ذلك لالستثمار في البنى التحتية في قارة أفريقيا ،ولمن
جهود دولة الكويت االنسانية لخدمة القارة االفريقية ،أطلق حلرة صاح
السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح االحمد الجابر الصباح ،حفده هللا
ورعاه ،المبادرة االنسانية السامية بتخصيص جائزة مالية سنوية لدعم
االبحاث التنموية في مجاالت الغذاء والصحة والتعليم في أفريقيا بقيمة
مليون دوالر أمريكي ،والتي تحمل اسم " جائز عبدالرحمن السميط
للتنمية في أفريقيا " كمساهمة من دولة الكويت لتشجيع ودفع عجلة
التنمية االقتصادية واالجتماعية وتنمية الموارد البشرية في القارة
االفريقية.
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و في الختام ،،
تجدد دولة الكويت التأكيد على ان انهاء النزاعات ،وبناء السببببالم،
واسبببببتدامته يكتسبببببي أهمية بالغة لتحقيق التنمية المسبببببتدامة ،لذا فأنها
ترى بأنه من ال لروري ان توا صل األمم المتحدة وكافة أجهرتها العمل
على تعزيز قدرة ا لدول االفريق ية بتنف يذ م بادرة إسببببببب كات الب نادت في
أفريقيا  2020والتي سبق وأن أكد على أهميتها مجلس األمن في قراره
 )2019(2457كخطوة أسبببببببباسببببببب ية في تنفيذ أهداف التنم ية ل ت حاد
االفريقي ،وإن بالدي سببتواصببل من خالل علببويتها كمراق في االتحاد
االفريقي و بالتعاون مع الدول االفريقية على تجسبببببببيد رالية السبببببببالم
وتحقيق االستقرار في القارة االفريقية و تنميتها .

شكرا ً السيد الرئيس.
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