
 

 

 

 

یدعون إلى حوار أكبر حول قضایا األمن منظمة الحكماء تلتقي قادة الكویت و
 اإلقلیمي

األخضر اإلبراھیمي، وزیرالخارجیة : أعلنت منظمة الحكماء الیوم بأن أعضاء المنظمة السید/ 2018یولیو،  3الكویت، 
اٴھتیساري، ریٴیس فنلندا األسبق والحایٴز على جایٴزة نوبل الجزایٴري األسبق واٴحد دبلوماسیي األمم المتحدة، والسید/ مارتي 

للسالم، قد التقیا بسمو أمیر دولة الكویت الشیخ صباح األحمد الجابر الصباح خالل زیارتھما للكویت، وقد أجمع الطرفان بأن 
 لشرق األوسط.ھما وحدھما القادران على حل النزاعات السیاسیة والصراعات اإلقلیمیة في االحوار والتفاھم 

خالل یومین من االجتماعات، التقى السید/ األخضر اإلبراھیمي والسید/ مارتي أھتیساري مع سمو رئیس الوزراء الشیخ جابر 
المبارك الحمد الصباح، ومعالي نائب وزیر الخارجیة خالد جارهللا، باإلضافة إلى رئیس مجلس األمة ومجموعة من نواب 

مثلین عن ملسید/ عبد اللطیف یوسف الحمد، رئیس الصندوق العربي للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، وكما التقیا بامجلس األمة. 
 المجتمع المدني في الكویت. 

وقد أشادوا الحكماء بالدور التأسیسي للكویت في مجلس التعاون الخلیجي والتزامھم المستمر بھ، وأعربوا عن أملھم في أن یتعاون جمیع 
عاون الخلیجي مع أمیر الكویت في دوره كوسیط لحل الخالفات الحالیة. كما أشادوا بالجھود التي یبذلھا األمیر من أجل أعضاء مجلس الت

 إعطاء األولویة للجھود السلمیة الدبلوماسیة لمعالجة جمیع مشاكل المنطقة، وال سیما الصراعات في الیمن وسوریا وفلسطین.

وزیرالخارجیة الجزایٴري األسبق واٴحد دبلوماسیي األمم المتحدة: "لطالما كانت الكویت األخضر اإلبراھیمي، وقال السید/ 
صوتاً لالستقرار والتعاون في المنطقة ونرحب بالتزامھا المستمر نحو المسار السلمي، بما في ذلك كعضو في مجلس األمن 

ریا والعراق من خالل مؤتمرات التبرعات للمساعدات التابع لألمم المتحدة. كما نقدر كذلك سخاء الكویت لضحایا الحرب في سو
 اإلنسانیة التي استضافتھا وساھمت فیھا بشكل كبیر." 

وقال السید/ مارتي اٴھتیساري، ریٴیس فنلندا األسبق: "نحن معجبون بعمل الكویت وتصمیمھا على تھیئة بیئة سلمیة ومتجانسة 
یة اتباع المبادئ الشریفة المنصوص علیھا في میثاق األمم المتحدة تقع لشعبھا وجیرانھا وفي المنطقة ككل. ونرى أن مسؤول
 على عاتق جمیع الدول األعضاء في األمم المتحدة." 

 -انتھى-
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 .الستالم الب�انات الصحف�ة الصادرة عن مجلس الحكماءاشتركوا 

 
 

 نبذة عن مجلس الحكماء

وق اإلنسان والعدل وحقیتكّون مجلس الحكماء من قادة مستقّلین �ستعینون بخبراتهم الجماع�ة ونفوذهم من أجل تحقیق السالم 
 .2007حول العالم. وقد تأسست المجموعة على ید الزع�م الراحل نیلسون ماند�ال في عام 

 
و هارلم غر ، و األخضر اإلبراه�مي، و �ان كي مون (الرئ�س)، و  ي أنانكوف، و مارتي أهت�ساري یتألف أعضاء مجلس الحكماء من 

  .ٕارنستو ز�دیلوو ، ماري رو�نسون ، و غراسا ماشیل، و ر�كاردو الغوس، و هینا ج�الني(نائب الرئ�س)، و  برونتالند
  

 .دیزموند توتو، و ج�مي كارتر، و فرناندو هنر�ك كاردوزوو  ،إ�ال بهاتو�ضم المجلس أعضاًء فخر�ین ُهم 

 
 

 اّطلعوا على معلومات أكثر

لالطالع على السیر الذات�ة للحكماء، والمدّونات والصور ومقاطع الفیدیو ومعلومات أكثر عن عملهم یرجى ز�ارة الموقع 
 .www.theElders.orgالش�كي 

 .LinkedIn ،Twitter، Facebook ،Instagram، Flickr ،eYouTub تا�عوا الحكماء عبر
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