كلمت سمو الشيخ ناصر المحمد األحمد الجابر الصباح بمناسبت
زيارة رئيس بلديت جنيف لدولت الكويت
االثنٌن فً  14نوفمبر 2016
حضرة السٌّد غٌوم بارازون ،عمدة مدٌنة جنٌف
غبطة البطرٌرن إبراهٌم اسحاق ،بطرٌرن اإلسكندرٌة لأللباط الكاثولٌن
حضرات السٌّدات والسادة،
ٌسعدنً أن أرحب بضٌفنا العزٌز السٌد غٌوم بارازون ،عمدة مدٌنة جنٌف والوفد
المرافك له،الذٌن ٌزورون الكوٌت بدعوة رسمٌة ،حٌث تأتً زٌارتهم فً إطار
االحتفال بمرور خمسٌن عاما ً على العاللات الدبلوماسٌة بٌن الكوٌت وسوٌسرا؛ إالّ
أن عاللاتنا التجارٌة بدأت لبل هذا التارٌخ بكثٌر .ففً المرن التاسع عشر ،كان
تجارالكوٌت ٌصدّرون اللؤلؤ الثمٌن إلى األسواق السوٌسرٌة ،وفً الخمسٌن يات من
المرن الماضً ،ساهم تجارالكوٌت بفتح أسواق الخلٌج أمام المنتجات السوٌسرٌة،
وفً الستٌنٌات شرعت الكوٌت فً توطٌد عاللاتها الدبلوماسٌة مع سوٌسرا ،إذ كنت
أول دبلوماسً كوٌتً ت ّم تعٌٌنه عام  1966لنصالً عاما ً لالتحاد السوٌسري حٌث
ممري فً جنٌف ،كما ت ّم تعٌٌنً مندوبا ً دائما ً للمكتب األوروبً لألمم المتحدة،
كان ّ
صة وأننً اكتسبت ثمافتً من مدٌنتكم ،فمد درست وتخرجت من جامعة جنٌف
خا ّ
سست عام .1559وإبان فترة عملً فً سوٌسرا ،ساهمت خبرة
العرٌمة التً تأ ّ
الشركات السوٌسرٌة فً المجال التمنً بمشروعات إنشاء البنٌة التحتٌة الكوٌتٌة،مما
حفّز الجانب السوٌسري على افتتاح سفارة فً الكوٌت عام .1975
حضرات السٌّدات والسادة،
ٌُ رىٓ اٌؼاللخ اٌذثٍِٛبس١خ ث ٓ١ثٍذٕ٠ب ِزٕ١خ ٚل٠ٛخ فحست ،ثً صبسد س٠ٛسشا ِٓ أُ٘
اٌجٍذاْ اٌز٠ ٟفضٍٙب سجبي األػّبي اٌى٠ٛزٚ ،ٓ١١ثبألخص جٕ١فٌّ ،ب رٛفّشٖ ِٓ ث١ئخ
ِبٌ١خ إِٓخٚ ،لضبء ٔضٚ ٗ٠ػبديِّ ،ب جؼٍٙب ألوثش ِٓ ِبئخ ػبَٚ ،احذح ِٓ األِبوٓ
اٌّفضٍخ السزضبفخ اٌزحى ُ١اٌذٚ .ٌٟٚػبدح ِبرحزً اٌّذْ اٌس٠ٛسش٠خ اٌّشرجخ األ ٌٝٚأٚ
اٌثبٔ١خ ِٓ ث ٓ١األِبوٓ األوثش ِالئّخ ف ٟاٌؼبٌٌُٙ ،زا إٌٛع ِٓ اٌزحىٚ ،ُ١فك رمذ٠شاد
ِمش ِحىّخ
اٌغشفخ اٌؼبٌّ١خ ٌٍزجبسح ٌٙٚ .ICCزا اٌسجت ر ُّ اخز١بسِذٕ٠خ ٌٛصاْ ٌزىّ ْٛ
اٌزحى ُ١اٌش٠بض١خ ) . (TASوّب ّ
أْ ٘زٖ اٌج١ئخ إٌضٙ٠خ ٘ ٟاٌز ٟجؼٍذ س٠ٛسشا
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رحزضٓ  ِٓ %30اجّبٌ ٟاألصٛي اٌؼبثشح ٌٍحذٚد ف ٟاٌؼبٌُ .فٛفك رصٕ١ف ِؤسسخ
«ثٛسطٓ ؤٛسبٌزٕ١ج جشٚة» األِ١شو١خ ،The Boston Consulting Groupفئْ
س٠ٛسشا رحزً اٌّشرجخ األ ٌٝٚػبٌّ١ب ًا ف ٟاسزضبفخ اٌثشٚاد األجٕج١خ ،إر ٛ٠جذ فٙ١ب ِب
٠ض٠ذ ػٓ  2.2رش ْٛ١ٍ٠دٚالسٚ .فٛق وً ٘زا ،فئْ س٠ٛسشا ٠فضٍٙب اٌسٛاح اٌى٠ٛز،ْٛ١
فبٌطج١ؼخ اٌخالثخٚ ،اٌّذْ اٌؼش٠مخ اٌشائمخّٔٚ ،ظ اٌح١بح اٌشالٚ ،ٟاألسٛاق اٌفخّخ ،وً
رٌه جؼً أػذاد اٌى٠ٛز ٓ١١اٌز١ٔ ٞضٚس ْٚس٠ٛسشا رزضا٠ذ ،حزٚ ٝصٍذ اٌِ ٝب٠مبسة
 40أٌف صائش ف ٟاٌسٕٛاد األخ١شحٕ٘ٚ .ب ،ال ثذّ ِٓ اٌّالحظخ أْ ػذدا ًا وج١شا ًا ِٓ
اٌسّ١بح اٌّسٍّ٠ ٌُ ٓ١ؼذ ٠مطغ إجبصرٗ اٌص١فخ ٌ١ؼٛد إٌ ٝثٍذٖ ف ٟشٙش سِضبْ اٌّجبسن،
ٚرٌه ثفضً س١بسخ احزشاَ األد٠بْ اٌز ٟرّّ١ض ثٍذوُ اٌىش ،ُ٠السّّ١ب أْ ِؼظُ اٌفٕبدق
اٌس٠ٛسش٠خ لبِذ ف ٟاٌسٕٛاد األخ١شح ثزخص١ص غشفخ ٌٍصالح ٌضٛ١ف ُٙاٌّسٍّٓ١
ٚثذأٚا ثزمذّ٠بإلفطبساد اٌشِضبٔ١خ اٌز ٟرجذأ ثؼذ غشٚة اٌشّس ٚٚججبد اٌسحٛس اٌزٟ
رُمذَّ لجً طٍٛع اٌشّس٘ٚ .زا وٍٗ ٠ؼىس ٔٛػ١خ اٌؼاللخ اٌّّّ١ضح ث ٓ١اٌشؼج ٓ١اٌصذ٠م.ٓ١
حضرات السٌّدات والسادة،
ٌمذ شٙذد ػاللبرٕب اٌذثٍِٛبس١خ رطٛسا ًا ٍِحٛوب ًا ف ٟاٌسٕٛاد األخ١شح ،رجٍّذ ثبٌض٠بساد
اٌّزجبدٌخ ث ٓ١اٌّسؤ ٓ١ٌٚاٌحىٚ ٓ١١ِٛاٌجشٌّبٔٚ ،ٓ١١ثزٛل١غ االرفبل١بد اٌز ٟرؼىس رفبّ٘ب ًا
ج١ذا ًا ث ٓ١اٌطشف ٓ١ف ٟاٌؼذ٠ذ ِٓ اٌمضب٠بٚ .أٔب شخص١ب ًا أػزض ثبٌض٠بسح اٌشسّ١خ اٌزٟ
لّذ ثٙب إٌِ ٝذٕ٠خ ث١شْ ػبَ  ،2011ح١ث اٌزم١ذ ثبٌس١ذح سئ١سخ االرحبد اٌس٠ٛسش،ٞ
وّب أسؼذٔ ٟاٌم١بَ ثض٠بسح اٌجشٌّبْ اٌس٠ٛسشٌٚ ٞمبء سئ١سٗٚ ،اٌزم١ذ وزٌه ػّذح ِذٕ٠خ
ث١شْٚ .ال رضاي اٌؼاللبد ث ٓ١اٌجٍذ ٓ٠اٌصذ٠م ٓ١رشٙذ رؼبٔٚب ًا ِسزّشا ًا ػٍِ ٝخزٍف
األصؼذحٌٚ ،ؼً االرفبل١بد اٌز ٟرُ اٌزٛصً إٌٙ١ب ِغ اٌحىِٛخ اٌس٠ٛسش٠خ ف ٟاٌسٕٛاد
األخ١شح ف ٟاٌّجبالد اٌّبٌ١خ ٚاٌمبٔ١ٔٛخ ٚاٌس١بس١خ رؼىس اٌزفبُ٘ اٌجّ١ذ ث ٓ١اٌطشف،ٓ١
ٔؼٛي ػٍ ٗ١ف ٟاسزىّبي ِس١شح ٘زٖ اٌؼاللبد اٌّزّ١ضح ػٍِ ٝخزٍف اٌصؼذ.
ِ ٛ٘ٚب ّ
حضرة العمدة،
ٔحٓ ف ٟاٌى٠ٛذ الٕٔسِٛ ٝالف أصذلبئٕب إصاء ػذ ٚاْ صذاَ حس ٓ١ػٍ ٝاٌى٠ٛذ ػبَ
 .1990إٕٔب الٕٔسِٛ ٝلف ثٍذوُ اٌّؤ٠ذ ٌٍى٠ٛذ أثٕبء أصِزٙبٚ ،رفبػٍىُ ِغ شؼجٕب فٟ
ِحٕزٗ ِٓ ،خالي ِطبٌجزىُ اٌّسزّشح ثضشٚسح رطج١ك اٌمٛأٚ ٓ١اٌّٛاث١ك اٌذ١ٌٚخ ٚأٙبء
اٌؼذٚاْٚ ،الٕٔسِٛ ٝلف س٠ٛسشا ٚال و١ف رفبػٍذ ِذٕ٠خ جٕ١ف ِغ ِؼبٔبرٕب إثبْ
غضٚصذّاَ حس ،ٓ١ػٕذِب فزحذ ِذاسسٙب ألثٕبئٕبٚ ،لذِذ خذِبرٙب ٌىً اٌى٠ٛزٓ١١
اٌّم ٓ١ّ١ػٍ ٝأساضٙ١ب ثبٌّجبْ .وّب الٕٔس ٝوزٌه ِٛلف اٌحىِٛخ اٌس٠ٛسش٠خ ِٓ
لض١خ األسشٚ ٜاٌّفمٛد ِٓ ،ٓ٠خالي جٛٙد٘ب اٌز ٟثزٌزٙب داخً اٌٍجٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍصٍ١ت
األحّش.
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حضرات السٌّدات والسادة،
ِشح
ف ٟخزبَ وٍّز ٟأٚد أْ أشىشوُ جّ١ؼب ًا ػٍ ٝحضٛسوُ اٌ،َٛ١وّب أٚدّ أْ أسحت
ّ
أخش ٜثضٛ١ف اٌى٠ٛذ ،اٌس١ذ غ َٛ١ثبساص ْٚسئ١س ثٍذ٠خ جٕ١ف ٚاٌٛفذ اٌّشافك ٌٗ،
ٚأرّٕ ٌُٙ ٝص٠بسح ٔبجحخٚ ،أح ٟ١وً اٌجٛٙد اٌسبػ١خ ٌزذػ ُ١اٌؼاللبد اٌّخزٍفخ ثٓ١
ثٍذٕ٠ب.
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