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 بيان صحفي
 

 كلمة سفير االتحاد األوروبي لدى دولة الكويت
 2020يوليو 5 

 

في العالقات الثنائية الممتازة بين دولة الكويت واالتحاد األوروبي   ا  ستمرارا 19-من جائحة كوفيدالتدريجية تشهد مرحلة الخروج 

بعثة االتحاد  بالذكرى السنوية األولى لتأسيس ، حيث سنحتفلالسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيةفي آفاق جميع المجاالت: 

الممثلة و الكويتدولة وزير خارجية حضر مراسم افتتاحها والذي  غضون عشرة أيام فقط من اآلنفي الكويت دولة األوروبي في 

عززت هذه في مقر البعثة في برج الحمرا.  2019يوليو  14 يوم العليا للشؤون الخارجية والسياسة األمنية في االتحاد األوروبي

لة الكويت ودول مجلس التعاون وادت إلى تعميق شراكاتنا مع دو الثنائية بين االتحاد األوروبي ودولة الكويت عالقاتال الخطوة

االتصاالت رفيعة المستوى بين االتحاد األوروبي كذلك، تواصلت  منطقة الخليج.في  االتحاد األوروبي ملموسا   وجود بعد أن أصبح

 مكالمة هاتفية مهمة بينحيث جرت  – قبل يوم واحد من مؤتمر بروكسل الرابع حول سوريا -الماضي الكويت األسبوع دولة  و

سعادة ، معالي ونظيره الكويتي، جوزيب بوريلمعالي السيد لممثل األعلى للسياسة الخارجية واألمنية في االتحاد األوروبي، ا

  .الشيخ د. أحمد ناصر المحمد األحمد الجابر الصباح

 

ومتعدد األبعاد يغطي الحوار شامل متزايد األهمية وطموحنا هو أن يكون لدينا تعاون  عتبر االتحاد األوروبي دولة الكويت شريكا  ي

عمق وقوة  بين االتحاد األوروبي والكويتلطالما شهدت العالقات . والتجارة والتعاون القطاعي واإلقليمي يالسياسي واالقتصاد

إطار في تعزيز المشاركة من إقليم إلى إقليم بين االتحاد ومجلس التعاون في  رئيسيا  لعبت الكويت دورا   ، حيثعلى مدار التاريخ

أصبحت عندما  في اآلونة األخيرة شهدت عالقاتنا الثنائية دفعة قوية. ثم 1988اتفاقية التعاون بين االتحاد ودول المجلس عام 

والتي  2016تعاون مع دائرة العمل الخارجي األوروبية في يوليو الكويت الدولة األولى في منطقة الخليج التي وقعت على اتفاقية 

منصة إلجراء مشاورات سياسية منتظمة تغطي التحديات اإلقليمية المشتركة في الشرق األوسط اضافة إلى ة هذه االتفاقيتوفر 

 2020يوليو  16في  الكويتدولة من المقرر عقد االجتماع الثاني لكبار المسؤولين بين االتحاد األوروبي وو العالقات الثنائية.

 السفير سعادةمعالي ، مساعد وزير الخارجية الكويتي للشؤون األوروبيةبين تحت القيادة المشتركة  بشأن تنفيذ ترتيبات التعاون

السيد فرناندو ، معالي دائرة العمل الخارجي األوروبية والمدير العام لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في، وليد الخبيزي السيد

للحد من  وتدابير التباعد االجتماعيالحالية  ذ في االعتبار استمرار قيود السفرمع األخ الفيديو كونفرانستقنية ، عبر جنتيليني

 .إنتشار الفيروس

 

على مستوى الحكومة الرسمية  اتالكويت بأي حال من األحوال على المشاركدولة تقتصر العالقات بين االتحاد األوروبي و ال

األفراد والحوار بين الشركات والتعليم والدبلوماسية الثقافية والتبادل بل يتم تعميقها وإثرائها أكثر من خالل التبادالت بين 

زيارة مماثلة ومن المتوقع ان يتم تنظيم  2018في ديسمبر  اوروبيا   برلمانيا   ستضاف مجلس األمة الكويتي وفدا  ، حيث االبرلماني

على جميع المستويات المستمرة إن االستئناف الكامل لالتصاالت . تسمح الظروف بذلك عندما لبروكسل من البرلمانيين الكويتيين

دول  ن إعادة فتح حدودإف ،الكويتدولة في االتحاد األوروبي و 19-كوفيدسيعتمد بالطبع على مدى تمكننا من احتواء جائحة 

ولة حتى االن إلى نتائج وخطوات ولكن تشير الجهود المبذسيعتمد إلى حد كبير على نجاح هذه الجهود.  بالكامل االتحاد األوروبي

 حدودالو قتصاداالفتح  ومن ثم اعاد االتحاد تدريجي اتتغلب على صعوبة األزمة إيجابية حيث تمكنت دول االتحاد األوروبي ان 

المية عندما صنفت منظمة الصحة الع عدة أسابيع صعبة للغايةبعد ان واجهت  -ا  وخارجي ا  داخلي -تدريجية  مراحلعلى  بين الدول

 .أوروبا كمركز لألزمة

 

القيود الؤقتة يونيوعلى إصدار توصية برفع  30في  االتحاد وافقت دولاما بالنسبة إلى فتح السياحة في دول االتحاد األوروبي، 

ضروري غير العلى السفر  يوليو 1من ا  اعتبارا  وتدريجي ا  جزئيبسبب وباء الكورونا  2020التي كانت سارية منذ منتصف مارس 

باإلضافة إلى أربع دول أعضاء في رابطة جميع دول االتحاد األوروبي باستثناء أيرلندا ) شنغنال فضاءو إلى االتحاد األوروبي

والجدير  غير ضروري"الح لسكانها بالدخول للسفر "دولة فقط يُسم   14التوصية قائمة تضم (. تشمل هذه التجارة الحرة األوروبية

تم على أساسها حيث  سكان تلك البلدانل العامةية الصح لها عالقة بالحالةرئيسية  معاييريعتمد على القائمة  بالذكر ان تحديد هذه
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لدول االتحاد األوروبي  الحالية والجديدة الشبيهة اإلصاباتمعدل ويخص وضع جائحة فيروس كورونا  فيما تحديد تلك الدول

ا  14خالل فترة الـ  المعيار الثاني خالل هذه المرحلة األولى من الماضية او الدول التي لديها معدل أقل من اإلصابات. أما يوم 

لمواطني االتحاد األوروبي  تسمحان الدول المعنية  -أي  - لمعاملة بالمثلفتح حدود دول االتحاد األوروبي يشتطرت على اإعادة 

 .قريب اإليها  غير ضروريالبالدخول للسفر 

 

 يتم بأخذ اإلعتبار مجلس التعاون الخليجي في هذه القائمة األولى ، فمن المهم أن دولحين أنه لم يتم تضمين الكويت وال أي من  في

البيانات المقدمة من مركز االتحاد األوروبي وتغييرات في الوضع الوبائي بناء  على الكل أسبوعين  يتم مراجعتهاالقائمة س هذه أن

دول الاالتحاد األوروبي في  بعثاتض ومنظمة الصحة العالمية، مع استكمالها بالمعلومات النوعية المقدمة من األمرا للوقاية من

سوف ضعها الوبائي ويمكن إزالة البلدان التي في وتحسن  تشهد تم إضافة البلدان التييسومن ثم ، غرض تحديث القائمةلالثالثة 

 .خيرةاألقائمة الولى وليست األقائمة الهذه من الجدير بالذكر ان . لذلك، الصحي وضعهافي دهور تواجه ت

 

ا أن نفهم أن القيود المؤقتة التي تم باإلضافة إلى ذلك،   -غير الضروري منذ منتصف مارس العلى السفر  وضعهامن المهم أيض 

شااامل يمنع دخول هذه البلدان  أنها حظر لم يُقصااد بها على -والتي ال تزال سااارية حتى إشااعار آخر للغالبية العظمى من البلدان 

تم إعفاء مواطني االتحاد األوروبي وأفراد أسااارهم والمقيمين لفترة طويلة في االتحاد األوروبي ا إلى دول االتحاد األوروبي، إنم

مكن أن يكون يبناء  على شاااروط معنية.  قائمة طويلة من المساااافرين الذين لديهم وةيفة أو حاجة أسااااسااايةكذلك وأفراد أسااارهم و

هؤالء المسااافرون: أخصااائيو الرعاية الصااحية ، عمال الحدود ، العمال الموسااميون في الزراعة ، موةفو النقل ، الدبلوماساايون 

وموةفو المنظمات الدولية ، الركاب العابرون ، المسااافرون الذين يسااافرون ألسااباب عائلية حتمية ، البحارة ، األشااخا  الذين 

مواطني الدول الثالثة الذين يساااااافرون لغرض الدراساااااة والعاملين وية الدولية أو ألساااااباب إنساااااانية أخرى يحتاجون إلى الحما

 .إذا كان عملهم ضروري ا من منظور اقتصادي وال يمكن تأجيل العمل أو تأديته في الخارج -في بلد ثالث  المؤهلين تأهيال عاليا  

 

. وبالنظر إلى األهمية االقتصااادية الكبيرة للسااياحة للعديد من الدول يوروبد األدول االتحافي  ا  يحظى زوار الكويت بتقدير كبير

اتباع معايير الصاااحة ناء  على تدريجية ب االتحاد، فإن قرار البدء في رفع قيود السااافر المؤقتة إلى االتحاد األوروبي على مراحل

كويت، اسمحوا لي أن أصرح بإخال  تام أنني أتطلع بشدة العامة الصارمة لم يتم بسهولة. بصفتي سفير االتحاد األوروبي في ال

 .إلى إدراج الكويت في القائمة بمجرد استيفاء معايير الصحة العامة

 

. الفعالة والملموسااااة في مواجهة هذا الوباءالكويت بتدابير دولة  شاااايدأود أن أغتنم هذه الفرصااااة ألإن الوباء تحٍد عالمي. ولهذا، 

لحماية صاااااحة اإلجراءات الالزمة  تدابيرالفي اتخاذ كبيرة للوضاااااع وبدأت بسااااارعة بحزم وفعالية أعتقد أن الكويت اساااااتجابت 

 انخفاض الحااللت اليومية الكويتلدى دولة االتحاد األوروبي  المقيمين على أرضاااها. تالحع بعثةالكويت دولة شاااعب وساااالمة 

. من قبل جميع افراد المجتمع االستمرار في االلتزام بتوجيهات السلطات الصحيةان يتم مهم اإليجابية. من ال اتاالستردادوزيادة 

الذين  والصااااافوف األماميةلجميع موةفي وزارة الصاااااحة  اعرب عن امتنانهتالكويت أن لدى دولة االتحاد األوروبي  وتود بعثة

 .الكويت للوباءدولة استجابة جهود ويدعمون 

 

 وشكرا ،

 ان تودوريكريستالدكتور 

 معالي سفير االتحاد األوروبي لدى دولة الكويت وقطر

 

 -انتهي-
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 األوروبي: االتحاد بعثة عن

 التعاون مجلس في أخرى ودول الكويت مع الشراكة لتعميق 2019 يوليو 14 في الكويت دولة إلى األوروبي االتحاد بعثة افتتاح تم

 المحلي التعاون بما يشمل والتجارة، واالقتصادي السياسي الحوار يغطي األبعاد ومتعدد شامل تعاون إقامة بهدف الخليجي،

ا مسؤولة الكويت في األوروبي االتحاد بعثة أن كما. واإلقليمي  بعثة ثالث وهي. قطر مع األوروبي االتحاد عالقات عن أيض 

 ةبي. وأبو الرياض بعد الخليج منطقة في األوروبي لالتحاد

 

 :المية ، يرجى االتصال بـلإلستفسارات اإلع

 على، بعثة االتحاد األوروبي لدى دولة الكويت ودولة قطر استشاري إعالمي،  سلمى طايع

 salma.s.tayea@gmail.comأو  99893066
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