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غوتيريس: قضية 
الالجئني أضحت 

قضية محورية على 
املستوى الدولي 

املعتوق: الكويت 
مبواقف قيادتها 
اإلنسانية الرائدة 

وعطاء شعبها 
ومبادراتهم 

التنموية واإلنسانية 
احتلت مكانة 

متقدمة ومرموقة 
في صدارة الدول 

املانحة

أكد أن تشريد ما يزيد على 60 مليون الجئ حول العالم يضاعف حجم املسؤولية ويدعو الضمير الدولي إلى تعزيز اجلهود إليجاد حّل لهذه النزاعات

اخلالد: العمل اإلنساني اخلالي من أي محدد سياسي
 أو جغرافي أو ديني من أولويات سياسة  الكويت اخلارجية

الدول املانحة وأصبحت رقما 
مهما في املعادلة اإلنسانية 

الدولية.
وأض���اف ان ذل���ك يأتي 
حلرصها على مساندة القضايا 
اإلنسانية في العالم وصون 
الكرامة اإلنس���انية وتقدمي 
ل���كل  الع���ون واملس���اعدة 
العالم دون  ف���ي  احملتاجني 
تفرقة أو متييز على أساس 
الدين والعرق واللون واللغة 

واجلنس.
الى اس���تضافة  وأش���ار 
الكويت بتوجيهات من قائد 
العمل اإلنساني صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
ثالثة مؤمت���رات للمانحني 
لدعم الوضع اإلنس���اني في 
سورية، ومؤمترا رابعا لتنمية 
واعمار شرق السودان اضافة 
الى مؤمترات أخرى موازية 
للمنظمات غي���ر احلكومية 
الكويتية واخلليجية والعربية 

واإلسالمية والدولية.
ولفت الى ان سجل الكويت 
يحفل بالعديد من املبادرات 
اإلنسانية ملواجهة تداعيات 
الفيضان���ات في باكس���تان 
والزالزل في تركيا والفلبني 
وإندونيس���يا والتصح���ر 
واجلف���اف واملجاع���ة ف���ي 
موريتانيا والصومال وبنني 
والنيجر والصراع في مالي 
وأزم���ات س���ورية واليمن 
والعراق وغيرها من الكوارث 

والنكبات في العالم.
وأثن���ى املعت���وق على 
الكبي���ر والفع���ال  ال���دور 
لوزارة اخلارجية وسفاراتها 
في اخل���ارج في اجناح هذه 
املبادرات ودعمه���ا وتقدمي 
الالزمة لوفود  التس���هيالت 

الكويت االغاثية.
وأع���رب عن س���عادته 
للمشاركة في هذا التكرمي لثلة 
من رموز العمل الديبلوماسي 
الكويت تقديرا لدورهم  في 
الرائد في التحضير والترتيب 
للعديد من املؤمترات الدولية 
اإلنسانية بالتعاون والتنسيق 
م���ع األمم املتحدة ووكاالتها 

املتخصصة.
من جهتها، قالت رئيسة 
مكتب املفوضية السامية لألمم 
املتحدة لشؤون الالجئني لدى 
البالد د.حنان حمدان إن إقامة 
املفوضية لهذا التكرمي تأتي 
عرفانا وش���كرا منها لدولة 
الكويت والشيخ صباح اخلالد 
وفريق عمل وزارة اخلارجية 
وتقدي���را جلهودهم الكبيرة 
العمل اإلنس���اني  في مجال 

الدولي.
وأضافت حمدان أن هذه 
أثرت  اجله���ود اإلنس���انية 
إيجاب���ا على حي���اة ماليني 
البشر من النازحني والالجئني 
العالم  واحملتاج���ني ح���ول 
مجددة شكرها لدولة الكويت 
على دعمها الدائم للمنظمات 
الدولية العاملة في البالد وهو 
ما شكل أرضية خصبة لعمل 

منتج وبناء. 

في احللول االنسانية لها.
وأعرب عن شكره وامتنانه 
ملا يقوم به الش���يخ صباح 
اخلالد وفريق وزارة اخلارجية 
الذين مثلوا »صوت احلكمة 
والعاطف���ة وقيم االس���الم 
احلقيقية وهو دين السالم 

والتسامح«.
وعبر عن سعادته بتكرمي 
وزارة اخلارجي���ة الكويتية 
قبل انتهاء واليته في رئاسة 
املفوضي���ة »ملا قامت به من 
اعمال جديرة بالعمل االنساني 
وهي منة من اهلل وما قدموه 
من التزام وتفان في عملهم« 
مشيرا الى ان مبادرات الكويت 
املستقبلية ستكون دليال آخر 
على حلحلة االزمات الصعبة 
الت���ي تعاني منها ش���عوب 

العالم.
من جانبه قال املستشار 
في الديوان االميري ورئيس 
الهيئة اخليرية االس���المية 
العاملية ومبعوث االمم املتحدة 
لشؤون االنسانية د.عبداهلل 
الكويت احتلت  ان  املعتوق 
مكانة مرموق���ة في املعادلة 
الدولية بفضل  االنس���انية 
مواقف قيادتها االنس���انية 

وعطاء شعبها.
وذكر املعتوق ان الكويت 
مبواقف قيادتها اإلنس���انية 
الرائ���دة وعط���اء ش���عبها 
التنموي���ة  ومبادراته���م 
واالنس���انية احتلت مكانة 
متقدمة ومرموقة في صدارة 

خلدمة اإلنسانية والعالم.
ب���دوره، أش���اد املفوض 
السامي لش���ؤون الالجئني 
انطوني���و غوتيريس بدور 
صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد في دعم الشعب 
السوري ومساعدة الالجئني 
السوريني، مشيرا الى تثمني 
املجتمع الدولي دور الكويت 
االنس���اني لتس���تحق عن 
جدارة لق���ب )مركز للعمل 

االنساني(.
وقال ف���ي كلمته إنه لوال 
رؤية سمو األمير جتاه هذه 
املأساة االنس���انية ملا متكنا 
م���ن تنفيذ ه���ذه املبادرات 
االنسانية، مشيرا الى التزام 
وزارة اخلارجي���ة الكويتية 
وعلى رأسها الشيخ صباح 
اخلالد ف���ي تنفيذ هذا الدعم 
للشعب السوري والشعوب 
الت���ي تعاني حول  الفقيرة 

العالم.
وأضاف ان قضية الالجئني 
اضحت قضية محورية على 
الدولي الس���يما  املس���توى 
الالجئني السوريني،  مشكلة 
داعيا الى سرعة ايجاد حلول 

انسانية لهذه الكارثة.
ان  وأوض���ح غوتيريس 
هناك مئات اآلالف الذين قتلوا 
وهجروا من الشعب السوري 
وباتت األزمة السورية تشكل 
حتديا للمجتمع الدولي الذي 
رغم التزامه مبناقشة احللول 
السياسية لألزمة يجد صعوبة 

هالة عمران

أكد النائب األول لرئيس 
مجل���س ال���وزراء ووزي���ر 
اخلارجي���ة الش���يخ صباح 
اخلالد أهمية تعزيز اجلهود 
الدولية من أجل تخفيف حدة 
املعاناة اإلنسانية في مختلف 

أنحاء العالم.
ألقاها  جاء ذلك في كلمة 
الشيخ صباح اخلالد خالل 
حفل التكرمي الذي أقامته له 
املفوضية السامية لشؤون 
الالجئني وبعدد من قيادات 
وزارة اخلارجي���ة تقدي���را 
جلهودهم اإلنسانية ودورهم 
الفع���ال ف���ي التحضيرات 
للمؤمترات اإلنسانية الدولية 

التي عقدت في الكويت.
وقال الشيخ صباح اخلالد 
»إن التحدي���ات اإلنس���انية 
املتزاي���دة في عاملن���ا اليوم 
وما يضاف إليها من نزاعات 
دامية غير مسبوقة السيما 
في منطقة الشرق األوسط، 
أفضت إلى تش���ريد ما يزيد 
عل���ى 60 مليون الجئ حول 
العالم مم���ا يضاعف حجم 
املسؤولية امللقاة علينا جميعا 
إلى  الدولي  ويدعو الضمير 
تعزيز اجله���ود إليجاد حل 
له���ذه النزاع���ات وتخفيف 

تداعياتها املأساوية«.
وأضاف أن العمل اإلنساني 
الدولي اخلالي من أي محدد 
سياسي أو جغرافي أو ديني 
أو عرقي اعتلى مرتبة متميزة 
في سلم أولويات السياسة 
اخلارجية للكويت بناء على 
التوجيهات السامية لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد 
التعاون  وثم���ن أوج���ه 
م���ع  للكوي���ت  املش���ترك 
املفوضية السامية لشؤون 
الالجئني وغيرها من املنظمات 
اإلنسانية الدولية »مما ميثل 
جتسيدا حيا منوذجا عمليا 
ومثاال براقا لروح التضامن 

اإلنساني«.
وأوضح أن جتارب التعاون 
بني الكويت واملفوضية صقلت 
آلية التعاون بني الطرفني مما 
أثمر عالقة استراتيجية وطيدة 
التعاون  أبرز معامله���ا  كان 
في استضافة وعقد الكويت 
ملؤمترات املانحني الثالثة لدعم 
الوضع اإلنساني في سورية 
والتي ساهمت بها الكويت ب� 

1.3 مليار دوالر.
وأع���رب ع���ن اعت���زازه 
الوطيدة  العميق بالعالقات 
والشخصية مع مفوض األمم 
املتحدة الس���امي لش���ؤون 
الالجئني أنطونيو غوتيريس 
شاكرا إياه باسم الكويت على 
توليه منصب���ه بكل حنكة 

واقتدار.
ومتن���ى الش���يخ صباح 
اخلالد لغوتيريس املزيد من 
النجاح والتوفيق في حياته 
الشخصية واملهنية املقبلة 
ومواصل���ة توظيف خبراته 

تكرمي السفير ضاري العجران 

)محمد خلوصي( املفوض السامي انطونيو غوتيريس يلقي كلمته   الشيخ صباح اخلالد ود.عبد اهلل املعتوق و انطونيو غوتيريس ود.حنان حمدان خالل اللقاءالشيخ صباح اخلالد متحدثا للحضور 

الشيخ صباح اخلالد مشاركا املفوض السامي انطونيو غوتيريس واحلضور قطع كعكة االحتفال   الشيخ صباح اخلالد وخالد اجلاراهلل وانطونيو غوتيريس ود.عبد اهلل املعتوق والسفير جاسم املباركي والسفير ضاري العجران ود.حنان حمدان خالل اللقاء 

املكرمون في احلفل 

من أجواء احلفل 

املباركي: ال حّل لألزمة السورية إال بعد انتهاء األعمال 
العسكرية ووضع احلل السياسي موضع التنفيذ

الزياني: الكويت تبوأت املرتبة األولى في تقدمي 
املساعدات اإلنسانية لعام 2014

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد. 

نائب وزير اخلارجية السفير خالد اجلار 
اهلل. 

السفير جاسم املباركي مساعد وزير 
اخلارجية مدير إدارة املنظمات الدولية. 
السفير ضاري العجران مساعد وزير 

اخلارجية مدير إدارة املراسم. 

تخلل حفل التكرمي عرض امقتطفات من 
الفيلم الوثائقي »الكويت تستجيب« أعدته 

املفوضية إلبراز الدور اإلنساني املميز 
الذي قامت به الكويت من خالل التبرعات 

السخية على مدار السنني وما قدمته للشعب 
السوري من مساعدات ودعم متثل في 

تنظيم ثالثة مؤمترات متتالية استضافتها 
الكويت منذ اندالع األزمة السورية.

قال مدير إدارة املنظمات الدولية بوزارة 
اخلارجية السفير جاسم املباركي إن هذا 

التكرمي هو تكرمي للحكومة والشعب 
الكويتي، والذي يعتبر احملفز األساسي 

ملا نقوم به من جناحات تسجل لنا جميعا 
ككويتيني بفضل توجيهات صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد.
وردا على سؤال بخصوص عضوية 
الكويت في اللجنة التحضيرية في 

مؤمتر املانحني املقرر عقده في لندن 
فبراير املقبل قال املباركي مشاركة 

الكويت كمنظم في املؤمتر كانت من 
النرويج وبريطانيا، مشيرا إلى أن الكويت 

لديها خبرات متراكمة من خالل تنظيم 
ثالثة مؤمترات للمانحني مما سيجعل 

أصدقاءنا في اململكة املتحدة والنرويج 
سيستفيدون من خبرات الكويت في 

هذا املجال، وعودة الكويت للمشاركة في 
جلنة اإلعداد وتكرمي الكويت وصاحب 
السمو األمير واالستفادة من اخلبرات 

التي اكتسبتها الكويت من ثالثة مؤمترات.
وأوضح املباركي إن »برنامج العمل 

العشري للمنظمة التعاون اإلسالمي« 
املقرر عقده في جدة سيتناول العديد من 

القضايا الهامة والتي ستكون دستورا 
للعمل خالل السنوات العشر القادمة 
باملنظمة، مبينا أن االجتماع سيشهد 

طرح ثالث قضايا ستكون حاضرة على 
طاولة االجتماعات على رأسها اإلرهاب 

واإلسالم فوبيا، وكمنظمة تعاون إسالمي 
جتمع جميع الدول اإلسالمية، مطالبة 

بأن يكون لها تصور واضح من قضايا 
اإلرهاب ووضع خطة للتحرك ملسح هذه 
الصورة السيئة عن اإلسالم والتي جتعل 
كل جرمية حتدث بالعالم تلصق باإلسالم 

واملسلمني، وهذه مهمة منظمة التعاون 
اإلسالمي في التصدي له.

وأضاف املباركي القضية الثانية 
املطروحة على جدول أعمال االجتماع 

التغير املناخي والبيئية بشكل عام 
خاصة قضايا البيئة التي ينتج عنها 
التحسر، والذي يقود الى املجاعات 
والكوارث، والقضية الثالثة تتعلق 
بأهداف التنمية ملا بعد ٢٠١٥ وهذه 

مجموعة من األهداف التي وضعتها 
األمم املتحدة ننتمي من منظمة التعاون 

اإلسالمي في إطار برنامجها العشري أن 
تكون خطة التنمية منسجمة مع أهداف 

التنمية ملا بعد ٢٠١٥.
وردا على سؤال حول معاناة وأزمة 
الالجئني السوريني ورؤية صاحب 

السمو األمير حلل هذه األزمة قال: 
ندرك أن استمرار األزمة السياسية 
ستؤدي الستمرار األزمة اإلنسانية 
خاصة بعد التطورات األخيرة بني 

روسيا وتركيا، لذلك الكويت تتعاون 
مع املجتمع الدولي للتخفيف من معاناة 

الشعب السوري من خالل تنظيم 
املؤمترات الثالثة للمانحني لدعم الوضع 
اإلنساني في سوريا، وحتى من خالل 

املؤمتر القادم املقرر عقده في لندن 
فبراير املقبل لن يكون احلل السحري 

حلل األزمة وإنهاء معاناة الشعب 
السوري وإمنا سنعمل جاهدين على 
إيجاد حلول لقضايا الشعب السوري 
بشكل عام، فليس هناك تصور لهذا 

الوضع السوري إال بعد انتهاء األعمال 
العسكرية ووضع احلل السياسي 

موضع التنفيذ، ومادام إطالق النار قائم 
فاألزمة اإلنسانية مستمرة.

أشاد األمني العام ملجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية د.عبداللطيف الزياني 

بجهود دولة الكويت املميزة واملتواصلة 
في مجال العمل اإلنساني ومساندتها 

جلهود األمم املتحدة في تقدمي يد العون 
والدعم لالجئني في مختلف أرجاء 

العالم.
جاء ذلك في تصريح للزياني لـ »كونا« 

بعد حضوره حفل تكرمي مفوضية 
األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني 

للنائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح خالد 

احلمد الصباح وعدد من قيادات وزارة 
اخلارجية.

وقال الزياني إن الكويت تفوقت في 
تنظيم ثالثة مؤمترات دولية للمانحني 

لدعم الوضع اإلنساني لالجئني 
السوريني بلغت حصيلتها سبعة 

مليارات و7٠٠ مليون دوالر كما نظمت 
ثالثة مؤمترات للمنظمات غير احلكومية 

بلغت حصيلتها نحو مليار دوالر.
وأضاف أن الكويت تبوأت املرتبة 

األولى في تقدمي املساعدات اإلنسانية 
لعام ٢٠١4 مشيرا إلى منح هيئة االمم 
املتحدة سمو األمير لقب )قائد العمل 

االنساني( وتسمية دولة الكويت )مركزا 
للعمل االنساني( تقديرا للجهود احلثيثة 

واملساعي املخلصة التي تبذلها في 
مجال املساعدات االنسانية.

وأوضح الزياني أن هذه الشهادة 
الدولية تأتي عرفانا للكويت وشعبها 

وكرمه في نصرة الضعفاء ومد يد 
العون للمحتاجني وما تقوم به جمعياتها 

اخليرية من جهود ملموسة في هذا 
املجال اخلير.

وأشار إلى أن الكويت كان لها السبق 
والريادة في دعم ومساندة جهود 

التنمية في العديد من الدول النامية 
عندما انشأت الصندوق الكويتي 

للتنمية االقتصادية العربية في عام 
١96١ الذي امتد نشاطه الى معظم دول 
العالم اداركا من دولة الكويت لواجبها 

االنساني في تقدمي الدعم والعون للدول 
احملتاجة.


