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التي  الغداءكلمة سمّو الشيخ ناصر المحمد األحمد الجابر الصباح في مأدبة 

رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر السيد / بيتر أقامها سمّوه على شرف 

 ماورير، والوفد المرافق له، بمناسبة زيارته للبالد
 8201 اكتوبر 23 في الثالثاء

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 ماورير بيرتالسيد 
 األمحر للصليب الدولية اللجنة رئيس

 السادة احلضور 
حيل علينا ضيفا عزيزا، يف زايرة رمسية لدولة الذي  ماورير بيرتلسيد ابيسعدين أن أرحب 

كما أرحب ابلوفد املرافق له. يرتأس السيد ماورير أهم منظمة إنسانية تسعى حلماية   ،الكويت
قد اكتسبت هذه اللجنة مصداقية لدى احملافل الدولية منذ بداية البشر يف خضم احلروب، و 

دواننت،  هنري انطالقها، أي منذ قرابة قرن ونصف، وذلك عندما قرر أتسيسها السيد جان
برؤيتة الثاقبة وإصراره األكيد. ومنذ ذلك الوقت واألسر املنكوبة من احلروب والكوارث الطبيعية 

ث عن املفقودين، أو ربط األسرى واحملتجزين بذويهم، أو توفري تضع آماال عليها، إما يف البح
الغذاء واملساعدات الطبية للمنكوبني. ورغم أن مهمة هذه اللجنة تتصف ابلسمو واجلالل، إال 
أن املخاطر والصعاب حتّفها من كل جانب، مما جيعلها مهمة شاقة. وكلنا يتذكر أبمل حادثة 

ليمان يف نيجرياي، واليت تقدم مثاال ملا  حممد حواء صحيةال الرعاية اختطاف وإعدام موظفة
يالقيه العاملون يف اجملال اإلنساين من خماطر. غري أن اللجنة قّدمت رغم كل تلك املخاطر، 

 أنغوال، جناحات واجنازات كثرية حتققت على أرض الواقع يف العقود املاضية، يف مناطق مثل
 وكولومبيا. النكا، وسري ا،وجورجي الدميقراطية، كونغو  ومجهورية
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 شجع مما للمنظمة، رائسته فرتة يف عمله خالل عالية جدارة ماورير بيرت السيد أظهر لقد
 تعزيز يف جهوده أحيي جيعلين ما وهو منصبه، توليه منذ اللجنة ميزانية زايدة على املاحنني

 القانون احرتام إرساء أجل من الفاعلة واجلهات الدول مع والتحاور اإلنسانية، الدبلوماسية
 مشل اإلنساين. كما أود أن أشيد ابلربامج اليت تقدمها اللجنة للمنكوبني يف العامل، من ملّ  الدويل

 ومساعدهتم العنف، حاالت كل  من ومحاية املتضررين احلروب، نزاعات شتتها اليت العائالت
 عائالهتم عن افرتقوا الذين لألفراد االتصال سبل وتوفريالذات،  على واالعتماد الصمود على
 خدمات القتال، ودعم بسبب واجلرحى للمصابني العالجية اخلدمات وتوفري النزاع، جراء

واجلهود املبذولة  للمعاقني، التعويضية البدين، وتقدمي األجهزة التأهيل وإعادة املستشفيات
 للجرحى الصحية الرعاية خدمات وتعزيز الصحي، الصرف ومرافق املياه إمدادات لتحسني
اجلنسي. وحنن نعقد آماال كبرية على دور اللجنة اإلنساين يف  العنف ضحااي فيهم مبا واملرضى

مناطق النزاعات املسلحة ابلعامل؛ فلقد غطت هذه الربامج واملساعدات مناطق متعددة من 
صومال، ومجهورية أفريقيا الوسطى، ومجهوية  العامل. فمثاًل يف القارة األفريقية: السودان، وال

كونغو الدميقراطية، وجنوب السودان، وليبيا، ومايل، ونيجرياي، وكذلك يف آسيا: أفغانستان 
وبنغالديش وميامنار، وكذلك يف أورواب: اوكرانيا، وكذلك يف القارة األمريكية: املكسيك 

 وكولومبيا وهاييت.
 احلضور السادة

رب للجنة الدولية للصليب األمحر يف مناطق النزاع املسلح والكوارث الطبيعية إننا نتطلع لدور أك
 طول بعض البلدان إىل يف متعاقبة ملواسم املطر أّدى انقطاعحيث والوابئية يف منطقتنا العربية، 

 املاليني ابلشلل؛ ويف الشرق األوسط، يعيش ينالكثري  حياة منط أصابت جفاف مهلكة، موجة
 اليت تعاين من احلروب البلدان يف الصحي القطاع تدهور جداً، نتيجة سيئة صحية يف ظروف

 األسر، وتشتت عدة، مدن يف منازهلا، من العائالت آالف والنزاعات الراهنة، وقد نزحت
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وهم  الشديدة، للمعارك وكبار السن ضحااي األطفال آالف املفقودين، ووقع أعداد وارتفعت
 النازحني.  دادأع من كبرية  نسبة ميثلون
 إلغاثة املتحدة األمم بوكالة يتعلق للسيد بيرت ماورير فيما اإلنساين ابملوقف أشيد أن أود كما

 مناطق بقية يف تبذلوهنا اليت اإلنسانية اجلهود كل  ويف ،(أونروا) الفلسطينيني الالجئني وتشغيل
 .العامل

 ماورير بيرت السيد
أرحب بك، وابلوفد املرافق، مرة أخرى، فأهال وسهال بكم يف الكويت، ونتمىن لكم إقامة طيبة 

 يف بلدان، والنجاح والتوفيق لزايرتكم. 
 


