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المؤتمر الدولي الثالث للمانحين
لدعم الوضع اإلنساني في سورية

صاحب السمو افتتح املؤمتر الدولي الثالث للمانحني مبشاركة وفود من 78 دولة من مختلف أنحاء العالم إلى جانب أكثر من 40 هيئة ومنظمة دولية

األمير: 500 مليون دوالر من الكويت لدعم الوضع اإلنساني في سورية
من جهود مخلص���ة ونبيلة 
أثناء عمله���ا كوكيلة لألمني 
العام لألمم املتحدة للشؤون 

اإلنسانية.

أصحاب المعالي والسعادة 

الدولي  لقد عجز املجتمع 
والسيما مجلس األمن طيلة 
السنوات اخلمس عن إيجاد حل 
ينهي هذا الصراع ويحقن دماء 
األشقاء ويحفظ لهم كيان بلد 
جرحته مخالب الفرقة ومزقته 

أنياب اإلرهاب. 
املرير  الواقع  وأمام ه���ذا 
والتهديد السافر لألمن والسلم 
ف���إن مجلس األمن  الدوليني 
والس���يما أعضاؤه الدائمون 
مطالبون ب���أن يتركوا جانبا 
مصاحلهم الضيقة وخالفاتهم 
الواسعة ويوحدوا صفوفهم 
للخروج بحل ينهي هذا الصراع 
املدمر ويعيد األمن واالستقرار 
لربوع سورية الشقيقة ويوقف 
االنتهاكات اجلسيمة حلقوق 
اإلنس���ان التي ترتكبها كافة 
األط���راف ونطال���ب بتقدمي 
جميع مرتكبي هذه اجلرائم 

للعدالة. 
إن املخرج السياسي الشامل 
هو القائم على أس���اس بيان 
مؤمت���ر جني���ڤ األول لعام 
2012 وه���و احلل املناس���ب 
الدائر في  الص���راع  إلنه���اء 
سورية الذي لن ينتصر فيه 
طرف على اآلخر ولن تؤدي 
الصواريخ والقذائف إال ملزيد 
من الدمار والهالك .. مؤكدين 
دعمنا جلهود املبعوث اخلاص 
لألمني العام إلى سورية السيد 

ستيفان دي مستورا. 

أصحاب المعالي والسعادة 

إن الكويت حكومة وشعبا 
ف���ي تقدمي  لم تدخ���ر جهدا 
املساعدات اإلنسانية للشعب 
الس���وري الش���قيق منذ بدء 
األزمة وذلك عبر مؤسساتها 
الرس���مية والشعبية في ظل 
استمرار األوضاع املأساوية 
التي يعاني منها إخوتنا في 

سورية. 
وإميانا منا بأهمية وضرورة 
إيصال رسالة إلى هذا الشعب 
بأن املجتمع الدولي يقف إلى 
جانبه ويشعر مبعاناته وأنه 
لن يتخلى عنه في محنته فإنه 
يسرني أن أعلن عن مساهمة 
الكوي���ت مببلغ )500 مليون 
القطاعني  أميركي( من  دوالر 
احلكومي واألهلي لدعم الوضع 
اإلنساني للش���عب السوري 
الشقيق آمال من اجلميع وضع 
هذه املأساة أمام أعينهم والعمل 
على تضميد جراح هذا الشعب 

الذي عانى الكثير. 
وفي اخلتام ال يسعني إال أن 
أتوجه بالشكر اجلزيل والتقدير 
العالي ملعالي األمني العام لألمم 
املتحدة بان كي مون ومساعديه 
ولإلخ���وة رئي���س وأعضاء 
اللجنة املكلف���ة لالعداد لهذا 
املؤمتر ولكافة املشاركني في 
ذلك على التحضير والترتيب 
اجليد له سائال املولى عّز وجّل 
الش���عب  أن يحقق تطلعات 
الس���وري املشروعة ويحفظ 
وحدة وس���يادة واس���تقالل 
سورية الشقيقة وينعم عليها 
باألمن واالستقرار وأن يوفقنا 
في حتقيق مقاصدنا النبيلة. 
والسالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته«

أمام مسؤولية تاريخية حتتم 
العم���ل بكل عزم  علينا معا 
وإصرار إلنه���اء هذه الكارثة 
التي بات���ت تهدد في تبعاتها 
األمن والسلم الدوليني كونها 
أصبح���ت م���الذا للمنظمات 
االرهابية تنطلق منه لتنفيذ 

مخططاتها الدنيئة. 
وال يفوتني هنا االش���ادة 
املق���درة واملبذولة  باجلهود 
م���ن قب���ل ال���دول املضيفة 
لالجئني وهي اململكة األردنية 
واجلمهوري���ة  الهاش���مية 
اللبنانية واجلمهورية التركية 
وجمهورية العراق وجمهورية 
العربية مل���ا يقدمونه  مصر 
من خدمات إنسانية وإغاثية 
ضخمة ملجتمع الالجئني ولقد 
فاقت أزمة الالجئني السوريني 
قدرات االس���تجابة في الدول 
املجاورة وتركت آثارا سلبية 
كبيرة على اخلدمات االجتماعية 
والهياكل األساسية واملوارد 
احلكومية في الدول املضيفة 
لالجئني عالوة على مواجهة 
تلك ال���دول للمخاطر األمنية 
بس���بب االنتش���ار اإلقليمي 

للصراع. 
كما نشيد باجلهود الكبيرة 
التي تبذلها منظمة األمم املتحدة 
ووكاالتها الدولية املتخصصة 
في هذا املجال السيما املفوضية 
العلي���ا لش���ؤون الالجئ���ني 
ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 
»اليونيسيف« ومنظمة الصحة 
العاملية وبرنامج الغذاء العاملي 
الش���ؤون  ومكتب تنس���يق 
اإلنسانية والوكاالت الدولية 

األخرى العاملة في امليدان. 
وفي هذا الس���ياق أود أن 
الفرصة للتعبير  أغتنم هذه 
عن شكرنا وتقديرنا للسيدة 
فاليري آموس على ما بذلته 

الداخل واخلارج في ظل ظروف 
قاس���ية وأوضاع معيش���ية 
مأساوية صورها الجئ سوري 
ب���أن حياته���م أصبحت مثل 
الغارق في الرمال كلما حاول 
التحرك إزداد غرقا كما حرمت 
الكارثة 2 مليون من األطفال 
الثامنة  الالجئني دون س���ن 
عش���رة من أبس���ط حقوقهم 
التعليمي���ة والصحية األمر 
الذي يهدد مستقبل جيل كامل 
ويجعلهم أمام مستقبل مظلم 
يحرم وطنهم من مشاركتهم 

الفاعلة في بنائه. 
كما تشير الدراسة الى أن 
االقتصاد الس���وري في حالة 
إذ بلغت  انهيار ش���به كامل 
خسائره أكثر من 200 مليار 
دوالر وارتفعت نسبة البطالة 
لتصل إل���ى 57 % وانخفض 
متوس���ط األعمار للش���عب 
السوري الشقيق إلى 55 سنة 
ارتف���اع معدالت  إلى  إضافة 
الفقر بشكل كبير كما بلغ عدد 
الالجئني السوريني في اخلارج 
قرابة األربعة ماليني شخص 
ليسجل أكبر مجتمع لالجئني 
العالم.. إن هذه احلقائق  في 
املرعبة تضعنا كمجتمع دولي 

عامها اخلامس. 
لقد حقق املؤمتران األول 
والثاني جناحا كبيرا بفضل 
التي س���جلت  مس���اهماتكم 
نسبة عالية جدا في املؤمتر 
الثاني جتاوزت 90 % ساهمت 
التعهدات املطلوبة  في تأمني 
ملناشدات األمم املتحدة حينها 
وكلنا أمل أن يسجل مؤمتركم 
هذا االستجابة السخية ملواجهة 
االحتياجات امللحة لألشقاء. 

أصحاب المعالي والسعادة 

إن الكارثة االنسانية وعلى 
م���دى الس���نوات اخلمس قد 
حولت شوارع وأحياء سورية 
إلى دمار ومبانيها إلى أطالل 

وشعبها إلى قتيل ومشرد. 
ولقد كشفت األرقام املفزعة 
واحلقائق املوثقة حول اآلثار 
االقتصادية واالجتماعية لألزمة 
التي نشرتها مؤخرا منظمات 
دولية وفقا لدراسات بحثية ان 
الرئيسي  العنوان  الدمار هو 
لكافة املناطق في سورية دون 
متييز حي���ث جتاوزت أعداد 
القتل���ى من األش���قاء مائتي 
وعشرة اآلف قتيل وتشريد 
ما يقارب 12 مليون شخص في 

بيان عاكوم 

افتتح صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد، أعمال 
املؤمتر الدولي الثالث للمانحني 
لدعم الوضع االنس���اني في 
سورية، مبشاركة وفود من 
78 دولة م���ن مختلف أنحاء 
العالم، إلى جانب أكثر من 40 

هيئة ومنظمة دولية.
وأعلن صاحب السمو األمير، 
الشيخ صباح االحمد، تعهد 
الكويت بتق���دمي 500 مليون 
دوالر أميرك���ي لدعم الوضع 

اإلنساني في سورية. 
وقال صاحب السمو األمير 
ف���ي كلمة افتتح به���ا اعمال 
املؤمت���ر الدولي الثالث لدعم 
الوضع االنساني في سورية: 
إن الكويت حكومة وشعبا لم 
تدخر جهدا في تقدمي املساعدات 
اإلنس���انية للشعب السوري 
الشقيق منذ بدء األزمة، وذلك 
عبر مؤسس���اتها الرس���مية 
والش���عبية في ظل استمرار 
األوضاع املأساوية التي يعاني 

منها إخوتنا في سورية. 
وأضاف سموه »إميانا منا 
بأهمية وضرورة إيصال رسالة 
إلى هذا الشعب بأن املجتمع 
الدولي يقف إلى جانبه ويشعر 
مبعاناته وأنه لن يتخلى عنه 
في محنته فإنه يسرني أن أعلن 
عن مس���اهمة الكويت مببلغ 
أميركي(  )500 مليون دوالر 
من القطاعني احلكومي واألهلي 
لدعم الوضع اإلنساني للشعب 
الس���وري الش���قيق آمال من 
اجلميع وضع هذه املأساة أمام 
أعينهم والعمل على تضميد 
جراح هذا الشعب الذي عانى 

الكثير«. 
وفيم���ا يلي ن���ص كلمة 
صاحب السمو األمير، الشيخ 

صباح االحمد:
الرحم���ن  اهلل  »بس���م 

الرحيم 
احلم���د هلل رب العامل���ني 
والصالة والسالم على نبينا 
محم���د وعلى آل���ه وصحبه 

أجمعني. 

أصحاب المعالي والسعادة 

األمني العام لألمم املتحدة 
بان كي مون 

األمني العام جلامعة الدول 
العربية د.نبيل العربي 

الع���ام ملجل���س  األم���ني 
التعاون لدول اخلليج العربية 

د.عبداللطيف الزياني 
السيدات والسادة 

السالم عليكم ورحمة اهلل 
وبركاته 

يس���رني بداية أن أرحب 
بكم في الكويت ضيوفا أعزاء 
حلضور املؤمتر الدولي الثالث 
للمانحني لدعم الوضع اإلنساني 
في سورية والذي يأتي إدراكا 
املعاناة االنس���انية  حلج���م 
واحلرص على وضع حد لها 
واستجابة ملبادرة معالي األمني 
العام ل���ألمم املتحدة بان كي 

مون. 

أصحاب المعالي والسعادة 

ينعقد املؤمتر الدولي الثالث 
للمانحني في الكويت ملواجهة 
أكبر كارثة إنس���انية عرفتها 
البشرية في تاريخنا املعاصر 
للتخفيف من معاناة األشقاء 
في سورية التي يعيشونها بعد 
دخول هذه الكارثة اإلنسانية 

سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد مترئسا وفد الكويت في املؤمتر بحضور سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك 
والشيخ محمد اخلالد 

صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد مصافحا االمني العام لالمم املتحدة بان كي مون                                                                     )محمد هاشم(صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد يحيي احلضور في افتتاح املؤمتر الدولي الثالث للمانحني لدعم الوضع اإلنساني في سورية

األمير يتفضل برعاية وحضور األوبريت 
الوطني »البيت العود« اليوم

األمير استقبل بان كي مون
وسالم وعالوي والنسور

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بقاعة 
التحرير في قصر بيان صباح امس وبحضور سمو ولي 

العهد الشيخ نواف األحمد وسمو الشيخ جابر املبارك رئيس 
مجلس الوزراء، استقبل سموه األمني العام لألمم املتحدة بان 
كي مون ومديرة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي هيلني كالرك 
ووكيلة األمني العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية فيالري 
اموس واملفوض السامي لشؤون الالجئني انطونيو غوتيرس 

واملفوض العام لالونروا بيير كرينبول واملدير التنفيذي 
لبرنامج األغذية العاملي لألمم املتحدة ارثارين كازين ومدير 

عام منظمة الصحة العاملية مارجريت تشان.
وقد أعرب األمني العام لألمم املتحدة عن بالغ امتنانه وشكره 

وتقديره لسموه على استضافة الكويت للمؤمتر الدولي 
الثالث للمانحني لدعم الوضع اإلنساني في سورية وعلى 

قيادته احلكيمة والدور القيادي البارز واملتميز لسموه في 
مجال العمل اإلنساني وجهوده ودعمه للقضايا اإلنسانية 
حول العالم ومكانة الكويت بني دول العالم كمركز للعمل 
اإلنساني. واستقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد بقاعة التحرير في قصر بيان ظهر أمس وبحضور 
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد استقبل سموه دولة 

الرئيس د.إياد عالوي نائب رئيس جمهورية العراق الشقيق.
وحضر املقابلة سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 

الوزراء. كما استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقاعة التحرير في قصر بيان ظهر أمس وبحضور 
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو الشيخ جابر 
املبارك رئيس مجلس الوزراء استقبل سموه دولة رئيس 

الوزراء باململكة األردنية الهاشمية الشقيقة د.عبداهلل النسور.
واستقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بقاعة 

التحرير في قصر بيان ظهر أمس وبحضور سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد وسمو الشيخ جابر املبارك رئيس 

مجلس الوزراء، استقبل سموه دولة الرئيس متام سالم 
رئيس مجلس الوزراء في اجلمهورية اللبنانية الشقيقة.

واستقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بقاعة 
التحرير في قصر بيان ظهر أمس وبحضور سمو ولي 

العهد الشيخ نواف األحمد وسمو الشيخ جابر املبارك رئيس 
مجلس الوزراء، استقبل سموه املدير العام للمنظمة الدولية 

للهجرة وليم السي سوينج.

يتفضل صاحب السمو االمير الشيخ صباح األحمد، فيشمل 
برعايته وحضوره االوبريت الوطني »البيت العود«، وذلك في 
متام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم على مسرح 

قصر بيان.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال د.إياد عالوي

صاحب السمو األمير خالل استقباله متام سالم

صاحب السمو األمير مستقبال د.عبداهلل النسور
جانب من احلضور في املؤمتر


