
ق��ال م��ن��دوب الكويت ال��دائ��م ل��دى األمم 
املتحدة واملنظمات الدولية األخ���رى في 
جنيف السفير جمال الغنيم أمس السبت 
إن جولة احلوار السنوي الرفيع املستوى 
ال��ق��ادم��ة ب��ن ال��ك��وي��ت واللجنة الدولية 
للصليب األحمر تسعى إلى إيجاد استجابات 

للتحديات اإلنسانية السائدة في املنطقة.
وأض���اف السفير الغنيم ل��� )ك��ون��ا( أن 
اجللسة التي ستنطلق ي��وم االثنن املقبل 
مبقر اللجنة في مدينة جنيف السويسرية 
هي الثانية من نوعها بهدف العمل نحو 
توحيد وتنسيق اجلهود بن الطرفن والعمل 
على آل��ي��ات أكثر تنظيما نحو استجابة 

إنسانية أفضل.
وأك��د أن االت��ف��اق على عقد ه��ذا احل��وار 
ال��س��ن��وي ال��ث��ان��ي ال��رف��ي��ع امل��س��ت��وى حول 
السياسات املتعلقة بالدبلوماسية اإلنسانية 
بن الكويت واللجنة الدولية للصليب األحمر 
ج��اء حرصا من الكويت واللجنة الدولية 
للصليب األحمر على أهمية ودور القانون 
الدولي اإلنساني وما تضطلع به الكويت من 

أدوار دبلوماسية إنسانية.
وأض��اف أن انعقاد هذه اجللسات يأتي 
أيضا انطالقا من مكانة الكويت على الساحة 
اإلنسانية ورغبة في توحيد جهود الكويت 
مع جهود اللجنة الدولية للصليب األحمر 
باجتاه حتقيق تأثير إنساني أفضل واحترام 

أعلى للمعايير الدولية. 
وكشف السفير الغنيم أن ج��دول أعمال 

احل��وار يشمل العديد من القضايا الهامة 
املتعلقة ب��األزم��ات اإلنسانية اإلقليمية 
والدولية السيما التحديات اإلنسانية في 
منطقة الشرق األوس���ط، وآلية التعاطي 
معها وأساليب توحيد اجلهود املشتركة 
للتخفيف من آثارها السلبية إضافة إلى 
قضية املفقودين الكويتين وال��دور املناط 

باللجنة الدولية على هذا الصعيد.
وأوض���ح أن احل���وار سيتناول قضايا 
تتعلق بعموم الدبلوماسية اإلنسانية 
وأهمية تعظيم الفائدة منها على صعيد 
تخفيف االنعكاسات السلبية لألزمات 
اإلنسانية وآف���اق ال��ت��ع��اون ب��ن الكويت 
واللجنة ال��دول��ي��ة للصليب األح��م��ر على 

مختلف األصعدة.
وأوض��ح السفير الغنيم أن ه��ذا احل��وار 
الهام سيقوده من اجلانب الكويتي مساعد 
وزير اخلارجية لشؤون مكتب نائب رئيس 
ال���وزراء وزي��ر اخلارجية الشيخ الدكتور 
أحمد الناصر الصباح ورئيس مجلس إدارة 
جمعية الهالل األحمر الكويتي الدكتور هالل 

الساير في مقابل رئيس اللجنة الدولية 
للصليب األحمر بيتر ماورر بحضور املهتمن 
بالعمل اإلنساني والعالقة ب��ن الكويت 

واللجنة الدولية للصليب األحمر. 
وأع��رب السفير الكويتي عن ثقته بأن 
يثمر هذا اللقاء عن إعداد قائمة بنقاط العمل 
وسبل املضي قدما مبا يخدم الدبلوماسية 
اإلنسانية واحترام قواعد ومبادئ القانون 
الدولي اإلنساني وتوحيد اجلهود للتعامل 

مع التحديات اإلنسانية في املنطقة.
وأض����اف أن م��خ��رج��ات ه���ذه اجل��ول��ة 
ستتضمن أيضا العمل على استنباط حلول 
أك��ث��ر اس��ت��دام��ة مل��واج��ه��ة تعقيد األزم���ات 
اإلنسانية مؤكدا أن الكويت حريصة كل 
احلرص على إجناح جولة احلوار هذه ملا لها 
من آثار إيجابية على صعيد العمل االنساني 

الذي تضطلع به الكويت. 
وشدد على أن سعي الكويت دوما خلدمة 
القضايا اإلنسانية في العالم يأتي انطالقا 
من مكانة الكويت كمركز للعمل اإلنساني 

وأن أميرها قائد للعمل اإلنساني.

alwasat.com.kw

مدير عام »العمل الدولية« يشيد بجهود الكويت في دعم الشباب
أش��اد املدير العام ملنظمة العمل الدولية غي راي��در 
باجلهود التي تقوم بها الكويت في مجال دعم الشباب ومن 
خالل برنامج )جبو( وما يفرزه هذا البرنامج من اكتشاف 

الكفاءات الشابة وإبرازها لسوق العمل.
جاء ذلك في اجتماع رايدر مع وزراء العمل والشؤون 
االجتماعية ف��ي دول مجلس ال��ت��ع��اون اخلليجي على 

هامش مؤمتر العمل الدولي املتواصلة أعماله من 10 إلى 
21 يونيو اجلاري. وأكد رايدر أن منظمة العمل الدولية 
ستستفيد من انضمام إحدى هذه الكفاءات الكويتية الشابة 
من العنصر النسائي العام القادم والتي أثبتت متيزها 
من خالل تلك البرامج املشتركة. ومن جانبها قالت وزيرة 
الدولة للشؤون االقتصادية بالكويت مرمي العقيل أثناء 

اللقاء إن الكويت تعد الدولة العربية األولى في دعم هذا 
البرنامج السيما ان البرنامج عبارة عن عمل مشترك 
بن األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية 
باعتبارها الشريك االستراتيجي للبرنامج اإلمنائي لألمم 
املتحدة بالتعاون مع جميع منظمات األمم املتحدة ذات 

الصلة.
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أكدت ضرورة احلفاظ على مكتسبات »يوناميد« في السودان

السودان في  االنتقالية  السلمية  العملية  جناح  لضمان  احلوار  في  االستمرار  إلى  تدعو  الكويت 
دع��ت الكويت كافة األط���راف ف��ي ال��س��ودان 
إلى الهدوء وضبط النفس ونبذ العنف مؤكدة 
ض���رورة احل��ف��اظ على م��ا حققته بعثة األمم 
املتحدة واالحتاد اإلفريقي في دارفور )يوناميد( 
من مكتسبات وتشجيع اخلطوات التي يتخذها 
السودان لبسط سلطته على كافة أراضي إقليم 

دارفور.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها 
الدائم لدى األمم املتحدة السفير منصور العتيبي 
خ��الل جلسة األم��ن ح��ول إقليم دارف���ور مساء 

اجلمعة.
وأشار العتيبي إلى تقرير بشأن تقييم مشترك 
عن الوضع في دارفور أظهر استمرار االستقرار 
األمني في اإلقليم مع استبعاد تأثير استراتيجية 

خروج )يوناميد( على األوضاع به.
وفيما يتعلق ب�«محركات النزاع« أكد أنه من 
املمكن التعامل معها عبر وسائل غير حفظ السالم 
موضحا أن املسائل املتعلقة باألراضي وملكيتها 
وتغير املناخ والعودة الطوعية اآلمنة والكرمية 
للنازحن تعتبر أم��ورا تدخل في صلب مرحلة 

بناء السالم ما بعد النزاع.
وأش��ار إل��ى أن حفظ السالم لم يعد كما كان 

سابقا الوسيلة األمثل للوضع في دارفور.
وأض���اف: »وب��ن��اء على ما سبق فإننا ندعو 
الستمرار البعثة في املسار احلالي وفقا ملا مت 
االتفاق عليه في القرار 2429 )2018( والبيان 
الرئاسي رق��م 19 ال��ص��ادر ع��ن املجلس العام 

املاضي«.
وبشأن خروج بعثة )يوناميد( أشاد السفير 
العتيبي باألسلوب املبتكر للبعثة عبر عمل 
»مهام االت��ص��ال في ال��والي��ات« التي تسهم في 
حتقيق خروج متدرج وسلس للبعثة عبر تعزيز 
التنسيق م��ع فريق األمم املتحدة القطري في 

مجاالت بناء السالم.
وق���ال: »ل��ق��د وج��دن��ا ف��ي تقرير البعثة قبل 
شهرين وتقرير التقييم األخ��ي��ر محل نقاشنا 
دع��وة لتبسيط النقاط املرجعية وامل��ؤش��رات 
وتأكيدا لتحقق معظمها في دارفور ومبا أن اتفاق 
الدوحة للسالم يظل مرجعية احلل السياسي في 
دارفور ومبا أن معظم األطر التشريعية املطلوبة 
في التقرير قد حتقق فإننا نرى أن أولوية احلل 
السياسي ف��ي دارف���ور تسير كما ه��و مطلوب 
لوال تلكؤ بعض األط��راف في االنضمام للعملية 
السياسية«. وأض��اف: »ال ميكن أن تظل البعثة 
واستراتيجية خروجها رهينة مل��دى استعداد 
تلك األط��راف للتعاون فلطاملا تعاونت حكومة 
السودان في هذا املجال تعينها في ذلك يوناميد 
ممثلة باملمثل اخل��اص املشترك باإلضافة إلى 
اجلهود املشكورة لدولة قطر وجمهورية أملانيا 

االحتادية«.
وبشأن الوالية القادمة قال: »سنعمل خالل 
فترة األسبوعن القادمن على والي��ة جديدة 
للبعثة ونأمل أن تكون مختصرة وواضحة في 
تأكيدها على أحد خيارات اخلروج ومحددة في 

املجاالت التي يجب التركيز عليها كبناء القدرات 
ودعم سيادة القانون وتعزيز امللكية الوطنية 
وتوطيد التعاون واالتساق مع الفريق الُقطري 

في دارفور«.
وأضاف »نشكر السودان الشقيق على تعاونه 
ونتطلع ملزيد من التعاون خالل مراحل تخفيض 

وانسحاب وتصفية البعثة بشكل سلس وآمن«.
وفي اخلتام أكد السفير العتيبي »أننا نتابع 
باهتمام وع��ن كثب ال��ت��ط��ورات ف��ي ال��س��ودان 
وندعو كافة األطراف إلى الهدوء وضبط النفس 
ونبذ العنف واالس��ت��م��رار في احل��وار من أجل 

ضمان جناح العملية السلمية االنتقالية«.
وأض����اف »ن��ع��رب ع��ن أم��ل��ن��ا ف��ي أن تسفر 
اإلج��راءات التي اتخذت ملعاجلة تلك التطورات 
إلى ما يحقق األم��ن واالستقرار للسودان ومبا 
يلبي آمال وتطلعات أبناء شعبه الشقيق ونناشد 
أبناء الشعب السوداني بكافة فئاته تغليب 
املصلحة العليا للوطن ووضعها فوق كل اعتبار 
من أجل السودان ووحدته وسيادته واستقراره 

وسالمة أراضيه«.
وأض���اف »ن��ك��رر تأكيدنا أن م��ا ي��ج��ري في 
السودان شأن داخلي يجب عدم التدخل فيه عمال 
بامليثاق وجن��دد الدعوة إلى االلتزام بقرارات 
مجلس األم��ن املتعلقة بالسودان وأن ينحصر 
نقاش كل بند في موضوعه مبا في ذلك موضع 
يوناميد وأال تستخدم الظروف احلالية لتغيير 

مسارات اتفق عليها املجلس في قراراته«.

السفير جمال الغنيم

الغنيم: حوارنا االستراتيجي مع الصليب األحمر 
استجابة للتحديات اإلنسانية السائدة في املنطقة

الهاجري: الكويت حريصة على تعزيز 
العالقات الثقافية والفنية مع رومانيا

أك���د سفير ال��ك��وي��ت ل���دى روم��ان��ي��ا ط��الل 
الهاجري أول أمس حرص الكويت على تعزيز 
العالقات الثقافية والفنية مع رومانيا السيما 

وهي تتولى حاليا رئاسة االحتاد االوروبي.
ج��اء ذل��ك في تصريح ل� )ك��ون��ا( مبناسبة 
مشاركة فرقة املسرح الشعبي الكويتي االثنن 
املقبل في مهرجان )سيبيو( الدولي للمسرح 

شمال العاصمة بوخاريست.
وأوضح أن هناك أكثر من ثالثة آالف فنان من 
73 دولة يشاركون في هذا املهرجان في نسخته 
ال26 مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم نحو 540 

حدثا فنيا في مختلف املناطق في رومانيا.
وقال السفير الهاجري إن مشاركة الكويت في 
هذا املهرجان ستساهم بتعزيز التواصل الثقافي 

والتقارب بن الدول والشعوب الصديقة.
ويستمر مهرجان )سيبيو( الدولي للمسرح 
على مدى عشرة اي��ام مبشاركة عدد كبير من 
الفنانن م��ن مختلف دول العالم.وتتضمن 
فعاليات املهرجان عروضا مسرحية وحفالت 
موسيقية ف��ي امل��واق��ع التاريخية وانشطة 
وورش عمل فنية اضافة عقد محاضرات فنية 

ثقافية.

السفير منصور العتيبي خالل جلسة مجلس األمن

أعربت الكويت عن أملها في استمرار حتسن 
الوضع األمني في بوروندي وأن تعقد االنتخابات 
الرئاسية هناك ب��ص��ورة ح��رة وذات مصداقية 

ومبشاركة كافة األحزاب السياسية.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها 
الدائم لدى األمم املتحدة السفير منصور العتيبي 
خالل ترؤسه جلسة مجلس األم��ن حول بورندي 

مساء اجلمعة.
وق��ال العتيبي: »أود أن أعيد التأكيد على ما 
تطرقت له في جلسة مجلس األم��ن األخيرة التي 
ناقشنا فيها احلالة في جمهورية بوروندي بتاريخ 
19 فبراير 2019 وهو بأن التطورات السياسية 
التي تشهدها جمهورية بوروندي منذ إجراء عملية 
االستفتاء الدستوري بتاريخ 17 مايو 2018 والذي 
شارك فيه أغلب األح��زاب السياسية البوروندية 
تتسم بالهدوء إذا ما قورنت مبا كانت عليه في وقت 

نشوب األزمة عام 2015«.
وأض���اف: »ن��أم��ل أن تستمر إل��ى ح��ن انعقاد 
االنتخابات الرئاسية في عام 2020 والتي نأمل 
أن تعقد ب��ص��ورة شاملة جلميع ف��ئ��ات الشعب 
البوروندي ومبشاركة كافة األح��زاب السياسية 
وأن تكون انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وذات 
مصداقية وأن تضمن فيها حرية التعبير ومشاركة 
اجلهات الفاعلة في املجتمع املدني مبا في ذلك 
شريحة الشباب وامل���رأة واملنظمات اإلقليمية 

والدولية«.
وأشاد باجلهود التي تبذلها حكومة بوروندي 
في سبيل الدفع بالعملية السياسية كاعتماد خارطة 
طريق قبل االنتخابات في ع��ام 2020 وتأسيس 
جلنة انتخابية وطنية مستقلة واتخاذ قرار متويل 

انتخابات عام 2020 متويال وطنيا كامال.
وق��ال: »لعل إع��الن الرئيس بيير نيكروانزيزا 
عدم ترشحه في االنتخابات الرئاسية القادمة عام 
2020 أعطى ضمانا هاما ح��ول جدية احلكومة 
البوروندية لعقد االنتخابات الرئاسية في العام 
القادم وتسليم السلطة لرئيس جديد«. وأضاف 
»وف��ي ه��ذا ال��ص��دد ن��ود أن نشيد كذلك باجلهود 
التي تبذل من قبل االحتاد األفريقي وجماعة شرق 
أفريقيا للتوصل إلى حل سلمي لألوضاع السياسية 
واألمنية في جمهورية بوروندي من خالل حوار 
شامل أساسه اتفاق أروش��ا كما نتطلع أن تقوم 
ال��دول األعضاء في جماعة شرق أفريقيا بتفعيل 
دور املجموعة واالنخراط مع احلكومة البوروندية 
واملنظمات الدولية واإلقليمية ممثلة ف��ي األمم 
املتحدة واالحت���اد األفريقي واالحت���اد األوروب��ي 

لتحقيق االستقرار املنشود في بوروندي«.
وأك��د أن احل���وار م��ع دول اجل���وار واملنظمات 
اإلقليمية والدولية يعتبر أحد أهم مقومات احلل 

املستدام في بوروندي.
وبشأن األوضاع األمنية قال العتيبي إن احلالة 
األمنية اتصفت في الفترة األخيرة بالهدوء العام 
وأخذت في التحسن بالرغم من بعض حوادث أعمال 

العنف واستمرار أنشطة اجلماعات املسلحة.
وأضاف »وهنا نود أن نعرب عن بالغ أملنا أن 
تستمر احلالة األمنية على وضع التحسن التي هي 
عليه اآلن ومنذ بداية عامنا اجلاري ونأمل أن تنتهز 
احلكومة البوروندية حالة التحسن واالستقرار 
النسبي بتكثيف جهود احلوار الوطني جللب كافة 
األط��راف السياسية إلى طاولة التحاور والتفاهم 
ولضمان إجراء االنتخابات في عام 2020 بصورة 

أمنية مناسبة وخالية من أعمال العنف«.
وفيما يتعلق باألوضاع اإلنسانية وحالة حقوق 
اإلنسان وعودة الالجئن قال إن األوضاع اإلنسانية 
في بوروندي رغم حتسنها باملقارنة بعام 2017 
وانخفاض نسبة م��ن يعانون م��ن مشاكل األم��ن 
الغذائي فإنها مازالت تدعو للقلق في ظل استمرار 
انتهاكات حقوق االنسان وأعمال العنف واالختفاء 

القسري.
وأك��د أن جميع تلك ال��ت��ج��اوزات متثل انتهاكا 
ملبادئ حقوق االنسان والقانون اإلنساني الدولي 
ون��دع��و لوقفها ومحاسبة مرتكبيها وتقدميهم 
إل��ى ال��ع��دال��ة. وب��ش��أن م��وض��وع ع��ودة الالجئن 
التدريجية بعد ات��ف��اق ثالثي وق��ع ب��ن تنزانيا 
وبورندي ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئن 
ق��ال: »أود أن أؤك��د على ض���رورة تكثيف جهود 
وأنشطة احلكومة البوروندية اخلاصة بإعادة 
اإلدماج االقتصادي واالجتماعي لالجئن العائدين 
واستمرار توفير الضمانات الالزمة لعودة الالجئن 

إلى ديارهم ومناطقهم«.
وتطرق العتيبي إلى قطاع التنمية االقتصادية 
واالجتماعية قائال »أود أن أؤكد أن جهود التنمية 
واإلص��الح عوامل رئيسية ألي حكومة ترغب في 

تطوير مجتمعها والنهوض به نحو مستقبل آمن«.
وأض���اف »ول��ع��ل اع��ت��م��اد حكومة جمهورية 
بوروندي بتاريخ 22 أغسطس 2018 خطة تنموية 
للسنوات العشر القادمة تنتهي بحلول عام 2027 
حتت شعار )خطة التنمية الوطنية لبوروندي( 
وأه��داف��ه��ا مرتبطة مب��ب��ادئ التنمية املستدامة 
وتركز على تنمية املناطق الريفية في بوروندي 
لهي خطوة في الطريق الصحيح نحو اإلص��الح 
والنهوض باملستوى املعيشي واالقتصادي للشعب 
البوروندي وحتقق املنفعة املتبادلة بن جميع 
فئات املجتمع لذلك نتطلع أن حتقق اخلطة التنموية 
ت��ط��ورا ملحوظا ف��ي االقتصاد ال��ب��ورون��دي وأن 
تساهم في استقرار األوض��اع األمنية والسياسية 

واإلنسانية«.
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