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الكويت    31 مارس - 1 أبريل 2015

المؤتمر الدولي الثالث للمانحين
لدعم الوضع اإلنساني في سورية

وزيرة التنمية والتعاون الدولي االماراتية الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي  وزير املالية السعودي إبراهيم العساف                                                                                 )محمد هاشم(

اخلالد: املؤمتر رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن يواصل عمله إليقاف نزيف الدم السوري بشكل عاجل

بان كي مون: 3.8 مليارات دوالر إجمالي تعهدات »املانحني 3« 
بيان عاكوم

أعل����ن االمني الع����ام لالمم 
املتحدة بان كي مون أن إجمالي 
التعه����دات املقدمة الى املؤمتر 
الثالث للمانحني لدعم  الدولي 
الوضع اإلنساني في سورية من 
الدول املانحة بلغ 3.8 مليارات 

دوالر.
وقال بان في كلمته اخلتامية 
للمؤمتر الذي استضافته الكويت 
امس إن هذه القيمة اإلجمالية 
تفوق ما سجله املؤمتر األول 
للمانح����ني عندما بلغ مجموع 
التعهدات نحو 1.5 مليار دوالر 
وتخطى كذلك مجموع التعهدات 
في املؤمتر الثاني عندما بلغ 2.4 

مليار دوالر.
وأعرب عن خالص ش����كره 
وامتنانه لصاحب السمو األمير 
الش����يخ صب����اح األحمد على 
الكويت هذا احلدث  استضافة 
املهم للمرة الثالثة على التوالي 
وسرعة استجابة سموه وتلبيته 

النداء اإلنساني.
وأكد انه على علم تام بأن 
تنظيم مث����ل هذا احلدث ثالث 
مرات متتالي����ة »صعب جدا« 
وان قيادة صاحب السمو األمير 
احلكيم����ة »مكنتنا من حتقيق 

ذلك وبأفضل النتائج«.
الدول  وأشاد مبش����اركات 
املانحة في املؤمتر ومساهماتها 
السخية مثمنا عمل املنظمات 
الدولية واالقليمية  والوكاالت 
في دعم األوضاع اإلنسانية في 

سورية وخارجها.
وأك����د من جدي����د ان احلل 
السياس����ي السلمي هو »احلل 
األمثل واألنسب إلنهاء األزمة 
في س����ورية ومعاجلة اوضاع 
الالجئ����ني والنازحني من ابناء 

الشعب السوري«.
وش����دد على أهمية توفير 
الدعم الالزم لالمم املتحدة حتى 
تقوم بدورها في ايجاد عملية 
سياسية انتقالية داخل سورية 
تلبي تطلبات الشعب السوري 

وحتقق طموحاته.
من جانبه أعرب النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
في كلمة له خالل ختام املؤمتر 
عن الشكر والتقدير لوفود الدول 
عل����ى تلبيتها الدع����وة وعلى 
إسهاماتها السخية ومداخالتها 

القيمة. 
كما تقدم بالش����كر اجلزيل 
لألمني العام ملنظمة األمم املتحدة 
بان كي مون وجميع العاملني 
في املؤسسات والهيئات التابعة 
لألمم املتح����دة على جهودهم 
الكبيرة للتحضير لهذا املؤمتر 
وأخص بالش����كر وكيلة االمني 
العام لالمم املتحدة للش����ؤون 
اإلنس����انية ومنسقة الشؤون 
اإلنسانية في احلاالت الطارئة 
فاليري آم����وس على جهودها 
في مكتب تنس����يق الش����ؤون 

االنسانية.
كما توجه بالشكر الى الهيئات 
الدولية اإلنسانية العاملة في 

وحكومة وشعبا على استضافتها 
املؤمتر الدولي الثالث للمانحني 
لدع����م الوضع االنس����اني في 
سورية، مؤكدا أن له دورا في 
التخفيف عن معاناة الش����عب 

السوري.
وأعلن����ت الواليات املتحدة 
االميركية تعهدها بتقدمي 507 
مالي����ني دوالر لدع����م الوضع 

االنساني في سورية. 
وأعربت السفيرة األميركية 
ل����دى االمم املتحدة س����امانثا 
باور في كلمته����ا أمام املؤمتر 
عن التقدير والش����كر للكويت 
»ليس فقط ملساهمتها السخية 
بل أيضا النها جمعت املجتمع 
الدولي م����ن اجل تعبئة الدعم 

للسوريني«. 
 وقالت ب����اور: إن الكلمات 
ال ميك����ن أن تعبر ع����ن االثر 
الذي احدثته الكويت في حياة 
الس����وريني من خالل جهودها 
السخية. ولفتت الى أن التخفيف 
من معاناة الش����عب السوري 
وانهاء محنته »يجب أن تكون 
اولوية على جدول أعمالنا لذلك 
ارسلني الرئيس باراك اوباما لكي 
اعلن اننا سوف نتعهد مببلغ 
507 ماليني دوالر وسنوجه هذه 
املس����اعدات لتلبية احتياجات 
الشعب السوري ملعاجلة نحو 
مليوني سوري في مستشفيات 
ومس����توصفات وتأمني الغذاء 
لنحو سبعة ماليني شخص«. 
 كما اعلن����ت الدمنارك عن 
تعهدها بتقدمي نحو 36 مليون 
دوالر لدعم الوضع االنساني في 
سورية، ودعا وزير االقتصاد 
والتنمية في الدمنارك موجينز 
جونس����ن في كلمة ألقاها امام 
املؤمتر الى وقف الصراع املرير 
الدائ����ر في س����ورية من خالل 
التوصل الى حل سياسي يضع 
حدا ملعاناة الش����عب السوري 
واالنته����اكات الت����ي ترتك����ب 

بحقه. 
وشدد على ضرورة احترام 
القانون الدولي واالنساني وعدم 
اس����تهداف املدنيني الذين قتل 
العديد منهم بأسلحة محظورة 
وبرامي����ل متفج����رة. وأش����اد 
جونس����ن بش����جاعة العاملني 
في احلق����ل االنس����اني النقاذ 
ارواح االخرين، ما تسبب في 
مقت����ل 72 منهم خالل تأديتهم 
لواجبهم االنساني ازاء الشعب 

السوري.
 وأعلن وزير خارجية مملكة 
النرويج بورجي بريندي تعهد 
بالده بتق����دمي نحو 93 مليون 
للش����عب  مس����اعدات  دوالر 
السوري سواء في داخل بالدهم 
او في املجتمعات املضيفة، وقال 
بريندي في كلمته أمام املؤمتر إن 
جزءا من هذه االموال سيخصص 
للتعليم وحماية االطفال. من 
جانبها أعلنت مملكة السويد 
تعهدها بتقدمي نحو 40 مليون 
دوالر لدعم الوضع االنساني في 
سورية وذلك خالل مشاركتها 
في املؤمتر وقال وزير اخلارجية 
السويدي كارل بلت في كلمته 
أمام املؤمت����ر ان بالده دفعت 
منذ بداية االزمة في س����ورية 
150 مليون دوالر لدعم جهود 
االغاثة االنسانية كما وضعت 
استراتيجية ملعاجلة تداعيات 
الوضع االنس����اني الناجم عن 
االزم����ة في الس����نوات املقبلة 
ورص����دت له����ا 190 ملي����ون 

دوالر. 
كما أعلنت امارة لوكسمبورغ 
تعهدها بتقدمي 5.5 ماليني دوالر 
خالل مش����اركتها في املؤمتر 
الثال����ث لدعم الوضع  الدولي 
االنساني في س����ورية، وقال 
وزير خارجية لوكس����مبورغ 
أمام  جاناسيلبورن في كلمته 

امليدان عل����ى اجلهود الكبيرة 
التي تبذلها لتوفير املساعدات 
اإلنس����انية امللح����ة للش����عب 
الش����قيق ولالجئني  السوري 
والنازحني منه سواء في سورية 

أو في دول اجلوار.
وق����ال اخلالد إن »الش����كر 
موص����ول أيض����ا للمنظمات 
احلكومي����ة وغي����ر احلكومية 
عل����ى املش����اركة الفعال����ة في 
املؤمتر الذي تستضيفه بالدي 
للمرة الثالثة آملني أن يس����هم 
في معاجلة ظروف شعب عانى 
ويالت القتل واجلوع والتشريد 
طوال خمس سنوات وما زال 
يرزح حتت وطأة صراع واقتتال 
دام طامل����ا حذرنا من تداعياته 
التي ال تطول سورية فقط بل 

املنطقة والعالم«.
وأضاف ان مشاركة 78 دولة 
و40 منظمة دولية وما يفوق 
100 منظمة غير حكومية »وما 
خرج به مؤمترنا أثبتت مبا ال 
يدع مجاال للشك بأننا قادرون 
كمجتمع دولي وللمرة الثالثة 
على توحيد اجلهود ومواصلة 
العمل من أجل توفير االحتياجات 
اإلنسانية األساسية لألشقاء في 
س����ورية لتخفيف املعاناة عن 
الشعب السوري املنكوب وقدمت 
رسالة واضحة بأنه على املجتمع 
الدولي أن يواصل عمله إليقاف 
نزيف الدم السوري بشكل عاجل 

وبكافة الوسائل لوضع حد لهذه 
املأساة املتفاقمة«.

وذك����ر اخلال����د أن »ما متر 
به منطقتنا من أوضاع دقيقة 
وحساسة تهدد أمننا واستقرار 
العمل  شعوبنا تستوجب منا 
وبكل جهد ملواصلة املس����اعي 
في تعزيز التعاون والتنسيق 
اليجاد أفضل الس����بل الكفيلة 
ملعاجلة التحدي����ات واملخاطر 
التي نواجهها ويواجهها معنا 

العالم أجمع«.
وأعرب ع����ن األمل في »أن 
تكل����ل جهودن����ا بالنجاح وان 
الثالث  تؤدي نتائ����ج املؤمتر 
للمانحني لدعم الوضع اإلنساني 
في س����ورية إلى املساهمة في 
رفع املعاناة عن كاهل الشعب 
السوري الشقيق داعيا املولى 
عز وجل أن يحف����ظ أوطاننا 
وش����عوبنا وان يهدينا لسواء 

السبيل«.
وقد أعلنت اململكة العربية 
السعودية تعهدها بتقدمي 60 
ملي����ون دوالر لدع����م الوضع 
االنساني في س����ورية. وقال 
وزير املالية السعودي ابراهيم 
العساف في كلمة امام املؤمتر 
الثالث للمانحني لدعم  الدولي 
الوضع االنساني في سورية: 
ان تعهد الس����عودية بدفع 60 
ملي����ون دوالر س����يضاف الى 
تعه����دات بقيم����ة 150 مليونا 

ملساعدة االشقاء السوريني في 
الفترة املقبلة. 

 وأعرب عن تقديره للدور 
الذي تؤديه الكويت في مجال 
العم����ل االنس����اني، مؤكدا ان 
رعاية صاحب الس����مو األمير 
الشيخ صباح األحمد للمؤمتر 
»خير دليل على اهتمام سموه 
بالوضع السوري ومساعدتهم 
املأساة االنسانية  في مواجهة 
التي تعد االس����وأ في تاريخنا 

املعاصر«. 
ال����ى تضافر جهود   ودعا 
املجتمع الدولي وايجاد وتقدمي 
الدعم الالزم لالجئني السوريني، 
مؤكدا »انه ال ميك����ن اخالقيا 
الس����كوت  الدولي  للمجتم����ع 
عما يحدث جت����اه الوضع في 

سورية«. 
 وأوض����ح ان تقدمي الدعم 
للدول املجاورة له من االهمية 
مع استمرار التدفق الالجئني مما 
يشكل لهم هاجسا ال يؤثر فقط 
عليها وامنا على دول املنطقة 

بالكامل. 
ان اجمالي  العساف   وقال 
املساعدات السعودية لالجئني 
السوريني بلغ منذ عام 2011 اكثر 
من 600 مليون دوالر منها 320 
مليونا مساعدات حكومية، الفتا 
الى مس����اهمة بالده في مؤمتر 
»املانحني2« مببل����غ قدره 60 
مليون دوالر لدعم االشقاء في 

سورية ودول اجلوار. 
 كما أعلنت االمارات العربية 
املتحدة الش����قيقة عن تعهدها 
بتقدمي 100 مليون دوالر لدعم 
الوضع االنس����اني في سورية 
انطالق����ا م����ن التزامها بتقدمي 
املالي����ة ودوره����ا  تعهداته����ا 

االنساني. 
 وقال����ت وزي����رة التنمية 
الدول����ي االماراتية  والتعاون 
الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي 
في كلمة بالدها أمام املؤمتر: إن 
تنفيذ التعهد املالي سيكون من 
خالل التنفيذ املباشر للمؤسسات 
االنسانية االماراتية وتوجيهها 
نحو دعم ومساعدة الالجئني 

والنازحيني السوريني. 
 وأضافت الشيخة القاسمي 
أن دور الكويت في استضافة 
املؤمت����ر للم����رة الثالثة على 
التوالي يعتبر رياديا في ساحات 
العمل االنساني، مشيدة بالدور 
الذي يقوم به صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد في 
مجال العمل االنساني باعتباره 

»رجل االنسانية«. 
 وذكرت ان االمارات التزمت 
بتس����ديد تعهداتها في املؤمتر 
االول للمانحني والبالغة 300 
التزمت  ملي����ون دوالر، كم����ا 
املعلنة في املؤمتر  بالتعهدات 
الثان����ي والبالغ����ة 60 مليون 
دوالر ليصل اجمالي املساعدات 
الى 365 مليون دوالر  املقدمة 
منذ عام 2012 حتى نهاية 2014 
خصصت خلدمة خطة االستجابة 
االنس����انية واالقليمي����ة لالمم 
املتحدة ووكاالتها وشركائها. 

من جهت����ه، ط����رح وزير 
القط����ري خالد بن  اخلارجية 
محم����د العطية مبادرة قطرية 
بتأس����يس صندوق يخصص 
للتعلي����م والتطوي����ر املهني 
لالجئني والنازحني السوريني 
بشكل مواز مع مبادرات االمم 
املتحدة واجلهود املبذولة بهذا 

املجال. 
وقال العطية في كلمته أمام 
املؤمتر الدولي الثالث للمانحني 
لدع����م الوضع االنس����اني في 
س����ورية الذي اختت����م اعماله 
امس: إن مبادرة بالده ستكون 
جزءا من آلية العائدات اخلاصة 
باملؤمتر الدولي الثالث للمانحني 
من خالل التنسيق مع االشقاء 
الكويت ومكتب تنس����يق  في 
الشؤون االنسانية لالمم املتحدة 
ومنظمة االمم املتحدة للطفولة 

)يونيسيف(. 
ودعا أشقاء الشعب السوري 
كافة من دول ومنظمات وهيئات 
اقليمي����ة ودولية للتعاون مع 
ه����ذه املب����ادرة القطرية التي 
ترتكز على توفير نظام تعليم 
ثنائ����ي يزاوج بني التعليم في 
املدارس والتدريب في املؤسسات 
عن طري����ق بناء مدارس داخل 
اللجوء بالتنس����يق  مخيمات 
مع الدول املضيفة التي لم تأل 
جهدا في استقبال هذه االعداد 
الكبيرة من الالجئني بالرغم من 

امكانياتها احملدودة. 
من جهته، قال وزير املالية 
ف����ي مملكة البحرين الش����يخ 
أحمد ب����ن محمد آل خليفة في 
كلمته أمام املؤمتر إن املنظمات 
اخليرية البحرينية تنفذ العديد 
من املشاريع االمنائية واالغاثية 
اخلاصة بالالجئني السوريني 
وتعمل بالتنسيق مع املنظمات 

الدولية املختصة. 
وأعرب آل خليفة عن تقديره 
للتنسيق العالي بني البحرين 
والدول املس����تضيفة لالجئني 
الس����وريني والتخفي����ف عنها 
وإحالل السلم واألمن االجتماعي 

لهذه الدول الشقيقة. 
واش����اد بالكوي����ت قيادة 

املؤمتر إن بالده ستسعى من 
خالل ه����ذا التعهد الى االنفاق 
العاجلة  على عمليات االغاثة 
والصرف على مساعدات طويلة 
االمد فضال عن مبادرات تنموية 

عدة. 
 ولفت جاناسيلبورن الى أن 
بالده التزمت بنسبة 100% بقيمة 
التعهدات الت����ي أعلنتها أثناء 
مش����اركتها في املؤمتر الدولي 
االول للمانحني عبر مبلغ 19.1 

مليون دوالر تقريبا. 
 وأكد أهمية أن تنتهي االزمة 
السورية قريبا نظرا الى ارتفاع 
حصيلة القتل����ى الى اكثر من 
220 ألف شخص ما يستوجب 
التأثير على اجلهات املتنازعة 

لوقف احلرب. 
 وأعلن املفوض األوروبي 
للش����ؤون االنس����انية وادارة 
األزمات كريستوس ستيليانيد 
تعهد االحتاد االوروبي بتقدمي 
نحو 537 مليون دوالر مساعدات 
للش����عب الس����وري سواء في 
داخل بالدهم او في املجتمعات 

املضيفة. 
الدول����ة   وأعل����ن وزي����ر 
التنمي����ة  البريطان����ي الدارة 
الدولية ديزموند سواين تعهد 
اململكة املتحدة مببلغ 150 مليون 
دوالر لدعم الوضع االنساني 

في سورية. 
 بدوره����ا، اعلن����ت مملكة 
هولندا تعهدا بتقدمي 33 مليون 
يورو )35 مليون دوالر( خالل 
مشاركتها في املؤمتر، وقالت 
التج����ارة اخلارجية  وزي����رة 
والتع����اون االمنائ����ي ليليان 
بلوميني في كلمته امام املؤمتر: 
ان بالدها تتعهد بتقدمي 20 مليون 
يورو ملنظمات االمم املتحدة، و12 
مليون ي����ورو للمنظمات غير 
الت����ي تتعاون مع  احلكومية 
االمم املتح����دة، ومليون يورو 
الى جمعي����ة الصليب االحمر 

الدولي.
وقال وزير الدولة الياباني 
للشؤون اخلارجية ياسوهايد 
ناكاياما: إن اجمالي املساعدات 
التي قدمتها بالده دعما للشعب 
الس����وري وال����دول املضيفة 
لالجئني السوريني، يصل الى ما 
يقارب 509 ماليني دوالر.وأعلنت 
جمهورية املانيا تعهدها بتقدمي 
155 مليون يورو )ما يعادل 161 
مليون دوالر( خالل مشاركتها 
الثالث  الدول����ي  في املؤمت����ر 
للمانحني لدعم الوضع االنساني 
ف����ي س����ورية، وقالت مفوض 
حقوق االنس����ان واملساعدات 
االنسانية كريستوف ستريسر 
الثانية للمؤمتر  امام اجللسة 
إن بالدها ستعمل على صرف 
80 مليون يورو لدعم اجلهود 
االنس����انية في هذا العام فيما 
ستصرف 75 مليون يورو في 

السنوات املقبلة.
كما أعلنت أستراليا تعهدها 
مببل����غ 20 مليون دوالر لدعم 
الوضع االنساني في سورية، 
وق����ال القائم بأعمال مس����اعد 
سكرتير أول في قسم الشرق 
األوسط وافريقيا بوزارة الشؤون 
اخلارجية والتجارة االسترالية 
مارك اينيس براون في كلمته 
أمام اجللسة الثانية للمؤمتر إن 
االنسانية السورية تعد »أكبر 
محنة في العالم املعاصر« مشيرا 
الى االعداد املروعة للذين تأثروا 

جراء هذا النزاع.
وتعهدت جمهورية فنلندا 
بتق���دمي أكثر م���ن 16 مليون 
دوالر خ���الل مش���اركتها في 
املؤمتر وقالت وكيلة وزيرة 
اخلارجية آن س���يبالينني في 
كلمة أمام املؤمتر ان عش���رة 
ماليني م���ن القيمة االجمالية 
للتعه���د س���تخصص لدعم 
الشعب السوري فيما سيتم 
تخصيص باقي املبلغ لتعزيز 
قدرة الالجئني السوريني على 

الصمود.
كما اعلنت جمهورية فرنسا 
تبرعها مببلغ 20 مليون يورر 
)نح���و 21.5 ملي���ون دوالر( 
لدعم الوضع االنس���اني في 
س���ورية خالل مشاركتها في 
املؤمتر الدولي الثالث للمانحني 
لدعم الوضع االنس���اني في 

سورية.
الدولة  وش���ددت وزي���رة 
للتنمية الدولية والفرانكوفونية 
انيك جيراردين في اجللسة 
الثانية للمؤمتر على ضرورة 
الالجئني  حشد اجلهود لدعم 
السوريني في دول اجلوار الذين 
يواجهون ظروفا صعبة جراء 

الصراع الدائر في سورية.

الوفدان املصري والبحريني

السعودية أعلنت 
تعهدها بتقدمي 
60 مليون دوالر 
واإلمارات 100 

مليون دوالر 
والواليات املتحدة 
507 ماليني دوالر 

وبريطانيا 150 
مليون دوالر 

االحتاد األوروبي 
يعلن تعهده بتقدمي 

نحو 537 مليون 
دوالر 

قطر إلنشاء صندوق 
تعليمي ملصلحة 

الالجئني والنازحني 
السوريني

اليابان: مستمرون 
في تقدمي 

املساعدات 
لتخفيف معاناة 
الشعب السوري

من أجواء املؤمتر

أبرز الدول التي تبرعت خالل املؤمتر لدعم الشعب السوري

٭ نوه بان كي مون بقيادة صاحب السمو 
األمير وقال: ملا كان هذا املؤمتر ممكنا دون 

التزام سموه وسخائه ويجب أن يفتخر 
الشعب الكويتي بتعاطف سموه وبكل هذا 

الدعم الذي قدم للشعب السوري.
٭ ممثل دولة تايلند لدى إلقاء كلمته قال: 

نحن ال نستطيع إال أن نقدم الدعم املعنوي.
٭ ممثل أوكرانيا لدى إلقاء كلمته لفت إلى أن 

بالده لديها صعوبات مالية
٭ مت عرض فيلم قصير خالل اجللسة االفتتاحية 

مع عائلة سورية أبرز املعاناة التي تعانيها 
العائالت السورية النازحة خصوصا األطفال.

٭ فرح املعيوف حركت مشاعر احلضور 
بأغنيتها التي مت عرضها خالل املؤمتر 

ورسالتها للعيش بأمان وسالم بعيدا عن 
احلروب.

الكويت 500 مليون دوالر.
أميركا 507 ماليني دوالر.

السعودية 60 مليون دوالر.
االمارات 100 مليون دوالر.
الدمنارك 36 مليون دوالر .

لوكسمبورغ 5.5 ماليني 
دوالر.

هولندا 35 مليون دوالر.
النرويج 93 مليون دوالر.
السويد 40 مليون دوالر.

 املفوضية االوروبية
537 مليون دوالر.

اليابان 509 ماليني دوالر.
اململكة املتحدة 150 مليون 

دوالر.
فرنسا 20 مليون يورو.
أملانيا 155 مليون يورو.
فنلندا 16 مليون دوالر.

التفيا 50 ألف يورو.
كوريا اجلنوبية 10 ماليني 

دوالر.
رومانيا 130 ألف يورو.

استراليا 20 مليون دوالر.
تشيك 4 ماليني يورو.

الهند 2 مليون يورو.
لتوانيا 40 ألف يورو .

سلوڤاكيا 30 ألف يورو.
 سويسرا 50 مليون

فرانك. 
النمسا 2 مليون يورو. 

بلجيكا 10.5 ماليني يورو.
البرازيل 5 ماليني دوالر. 

پولندا نصف مليون دوالر.
سلوڤينيا 60 ألف يورو.
اسبانيا 5 ماليني يورو.

مالطا 25 ألف يورو.

اخلالد: »عاصفة احلزم« تهدف إلعادة 
اليمنيني إلى طاولة احلوار

قال النائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد ان الهدف االساسي من عملية »عاصفة 

احلزم« هو »اعادة االمور الى نصابها الصحيح وجمع 
اليمنيني مرة اخرى ومبسافات متساوية الى طاولة احلوار 

الستكمال ما مت االتفاق عليه من جميع اليمنيني في املبادرة 
اخلليجية التي اقرت من قبل جامعة الدول العربية ومجلس 

االمن الدولي واصبحت على وشك االنتهاء من خطواتها 
التنفيذية«. جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي املشترك الذي 
عقده اخلالد مع االمني العام لالمم املتحدة بان كي مون بعد 

ختام املؤمتر الدولي الثالث للمانحني لدعم الوضع االنساني 
في سورية. وأكد اخلالد التمسك باحلل السلمي في اليمن 

والعودة الى احلوار واستكمال ما مت االتفاق عليه، مشيرا الى 
ان دول مجلس التعاون اخلليجي منشغلة بالوضع اليمني 

منذ عام 2011. وذكر ان دول مجلس التعاون استطاعت بعد 
االتصال مع االطراف اليمنية التوصل الى مبادرة خليجية 

اجمع الشعب اليمني على تبنيها مع آليتها التنفيذية في 
برنامج زمني محدد. وقال ان »االشقاء في اليمن استطاعوا 
عبر قنواتهم الدستورية تعيني رئيس لبالدهم وتبني حوار 

وطني شامل مكون من كل اطياف املجتمع اليمني ومت االتفاق 
بني جميع مكونات الشعب اليمني على مخرجات هذا احلوار« 

مشيرا الى ترؤسه وفد مجلس التعاون اخلليجي لالحتفال 
بصنعاء مبخرجات هذا احلوار.

واضاف اخلالد ان »االشقاء اليمنيني جنحوا في صياغة 
الدستور ولم يتبق اال خطوتان الستكمال املبادرة اخلليجية 

وهما انتخاب الرئيس وانتخاب البرملان« قائال ان »اجلميع 
رأى بوضوح من ظن انه يستطيع تقويض ما اتفق عليه 

الشعب اليمني بالقوة«.


