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»املانحني 2« ينعش العمليات اإلغاثية للسوريني.. ويدفع باحلل السياسي

تقارير األمم املتحدة تكشف أوجه صرف املساعدات لسورية

موظفا محليا في دول اجلوار 
السوري وهي تركيا، األردن، 
لبنان، العراق وكذلك مصر، 
و112 موظفا دوليا، و3783 
موظفا تابعا لألنروا وحدها، 
وكذلك 18 منظمة مرخصة غير 
حكومية تضم 482 موظفا 
محليا، 161 متطوعا، 31 موظفا 
دوليا، كلها موزعة على أكثر 
من 14 موقعا داخل وخارج 
األراضي السورية. وتشير 
التقارير الصادرة عن هذه 
الى فجوة كبيرة  املنظمات 
تتسع سنويا بني حاجة هذه 
املنظمات والهيئات اإلغاثية 
للمال وبني املبالغ التي تصل 
إليها بالفعل من املتبرعني، 
األم���ر الذي يض���ع قضية 
توفير األموال الالزمة على 
احملك، إذ ال يعقل أن تستمر 
الكويت أو غيرها في طلب 
التبرعات دون جهود حقيقية 
فاعلة تعمل على وقف النزاع 
والتهجير القسري للناس 
والذي يستنزف ثروات الدول 
في ظل أوض���اع اقتصادية 

غير مستقرة عامليا.

التابعة  الهيئات اإلغاثي���ة 
لألمم املتحدة واملعنية بتقدمي 
املساعدات لالجئني السوريني 
معرضا في املركز اإلعالمي 
ضم جميع التقارير والوثائق 
التي تبني أوجه صرف أموال 
التبرعات التي حصلت عليها 
من مؤمتر املانحني األول الذي 
عقد في الكويت في يناير من 
العام املاضي، وقد تضمنت 
أرقاما مرعبة  التقارير  تلك 
حول حجم املأساة والدمار 
التي يعيش���ها  واملعان���اة 
الش���عب الس���وري بسبب 

احلرب الدائرة هناك.
ومن خالل اجلدول املرفق، 
يالحظ تضاعف عدد الالجئني 
الس���وريني ف���ي اخل���ارج 
والنازحني من منازلهم داخل 
األراضي السورية خالل عام 
واحد، األم���ر الذي يتطلب 
مضاعف���ة أع���داد العاملني 
في مج���ال اإلغاثة واألموال 
املتطلبات  املطلوبة لتوفير 
األساسية لهم. علما بأن عدد 
املنظمات العاملة حاليا هو 
15 منظمة دولية تضم 959 

محمد هالل الخالدي

أجمعت التقارير الدولية 
على أهمي���ة املؤمتر الثاني 
للمانح���ني لدع���م الوضع 
الذي  اإلنساني في سورية 
عقد في الكويت برعاية سامية 
وحضور وتبرع سخي من 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، ومبشاركة 62 
دولة و14 منظمة دولية و4 
منظمات إقليمية استطاعت 
أن توف���ر ملياري���ن و400 
مليون دوالر لدعم عمليات 
اإلغاثة اإلنسانية للمحتاجني 
من الشعب السوري املنكوب 
في داخل األراضي السورية 
املتاح الوصول إليها وكذلك 
لالجئني ف���ي دول اجلوار، 
مما س���ينعش هذه اجلهود 
اإلغاثية من جديد ويعطيها 
دفعة قوية لتوفير املتطلبات 
األساسية حملتاجيها لألشهر 
الستة القادمة على األقل. إال 
أن ذات التقارير التي أكدت 
على أهمي���ة هذه التبرعات 
شددت أيضا على ضرورة 
العمل على إيجاد حل سياسي 
يوقف نزيف الدم والتهجير 
والنزوح القسري للسوريني 
نتيجة استمرار النزاع، حيث 
ان أعداد الالجئني في تزايد 
مرعب، لن تتمكن أي جهة من 
حتمل تكاليفه طاملا استمر 
الوتيرة،  الوضع على هذه 
فهو وضع خطير يزداد تفجرا 
واتس���اعا مع مرور الوقت، 
ويتطلب من اجلميع وأولهم 
طرفا النزاع إلى التوقف عن 
العنف والدخول في  أعمال 
عملية سياسية تضع حدا 

لهذا التدمير الشامل. 

حقائق وأرقام مفزعة

وعل���ى هام���ش املؤمتر 
الثان���ي للمانح���ني نظمت 

جدول يوضح الفرق بني عدد األشخاص احملتاجني للمساعدة وعدد األشخاص الذين يتلقون فعال هذه املساعدة حسب مجاالت املساعدات

العدد املطلوب مساعدته املجال
)باملليون(

العدد الذي حصل فعال على املساعدة 
الفرق بينهما )باملليون()باملليون(

3.542.211.33احلماية
2.951.61.35مواد غير غذائية

2.571.251.32الصحة
2.491.141.35سبل العيش
2.412.20.21األمن الغذائي

1.590.840.75املأوى
1.271.240.03املياه وخدمات الصرف الصحي

0.810.670.14التعليم
0.350.120.23احتياجات أخرى

عدد الالجئني والنازحني خالل عامي 2013 و2014
20132014

2.8 مليون شخص1.3 مليون شخصعدد الالجئني في دول اجلوار
6.5 ماليني شخص2.8 مليون شخصعدد النازحني داخل سورية

82.7 ألف الجئ أغاثتهم الكويت منذ أبريل 9.32013 ماليني شخص4.1 ماليني شخصاملجموع

أرقام من قلب األزمة

أغاثت الكويت 82.750 الجئ ونازح 
سوري ومهاجر من خالل تبرعها بـ 
5 ماليني دوالر للعمليات االنسانية 

للمنظمة الدولية للهجرة لضحايا 
األزمة السورية في الفترة من أبريل 

2013 حتى مارس 2014 مت صرفها 
كالتالي:

٭ سورية: تأهيل شامل ملالجئ 
وتزويدها مبستلزمات احلياة في كل 

من دمشق وريفها وحمص وحماة 
والالذقية اتسعت لعدد 10.000 نازح 

سوري.
ـ نقل وترحيل 4000 عامل من 40 
دولة علقوا على احلدود وإعادتهم 

لبلدانهم.
ـ ترحيل طارئ ألكثر من 250 

شخصا علقوا على احلدود بحالة 
صحية سيئة وإعادتهم الى بلدانهم.

ـ األنشطة التحضيرية لتوثيق 
وتقييم اعداد النازحني الداخليني 

واملشردين، من اجل اعالم افضل 
لنطاق وموقع النزوح الداخلي 

واالحتياجات االنسانية.
٭ تركيا: تزويد مساعدات غير 

غذائية لعدد 10.000 عائلة سورية 
موزعني في 7 مخيمات على احلدود 

السورية ـ التركية.
ـ حتسني أوضاع املياه والصرف 

الصحي من خالل توفير 9 حاويات 
لغسل االطباق في مخيم مديات في 
ماردين الذي يقطنه 10.000 شخص.

ـ تزويد اكثر من 9000 شخص 
سوري من القاطنني في مخيم 

ادميان بخدمة املواصالت من داخل 
املخيمات الى املراكز الطبية ومراكز 

اخلدمات االجتماعية.

ـ تقدمي خدمة املواصالت ملا يزيد 
على 2000 شخص سوري من 

داخل املخيمات الى املراكز الصحية 
واألسواق احمللية.

٭ األردن: نقل ما يزيد على 
60.000 من املواطنني السوريني من 

احلدود بني سورية واألردن الى 
مواقع العبور ومخيمات انشئت 

في االردن، استفادوا من الفحص 
الطبي األولي والتحصني والتطعيم، 

وأنشطة الكشف عن السل.
٭ لبنان: تقدمي املساعدة لعدد 

65000 مواطن سوري من خالل 
تزويدهم مبواد غير غذائية.
ـ املبادرة بتسجيل وتقييم 

االحتياجات اخلاصة لعدد 1500 
لبناني ارغموا على العودة.

اإلحصائيات اإلقليمية: ـ أكثر من 1000 
يوم مرت على الصراع.

ـ 2.3 مليون الجئ التمسوا اللجوء 
حتى اآلن.

ـ 4.1 ماليني الجئ سوري في نهايات 
عام 2013.

ـ 2.7 مليون الجئ مستفيد في 
املجتمعات املضيفة.

ـ 156 شريكا من بينهم 106 منظمات 
توجه النداءات )13 وكالة أممية و92 
منظمة غير حكومية محلية ودولية 

واملنظمة الدولية للهجرة(.
ـ 35 خطة عمل قطاعية في 5 بلدان.

ـ التمويل املطلوب: 4.2 مليارات دوالر.
إحصائيات الالجئني: ـ 2.324.915 

إجمالي عدد الالجئني املسجلني 
ومنتظري التسجيل.

ـ 2.266.943 الالجئون املسجلون.
ـ 57.972 منتظرو التسجيل لدى 

املفوضية.
ـ 2.909.460 إجمالي عدد السوريني 

املتواجدين في الدول املستضيفة )وفق 
التقديرات احلكومية(.

تركيا: ـ 553.116 الجئا مسجال.
ـ 700.000 إجمالي عدد السوريني وفقا 

للتقديرات احلكومية.

لبنان: ـ 787.886 الجئا مسجال.
ـ 57.972 منتظر التسجيل.

ـ 1.1 مليون إجمالي عدد السوريني وفقا 
للتقديرات احلكومية.

األردن: ـ 568.501 الجئا مسجال.
ـ 600.000 إجمالي عدد السوريني وفقا 

للتقديرات احلكومية.
العراق: ـ 209.460 الجئا مسجال.

مصر: ـ 130.841 الجئا مسجال.
ـ 300.000 إجمالي عدد السوريني وفقا 

للتقديرات احلكومية.
شمال افريقيا )املغرب ـ تونس ـ 

اجلزائر(: ـ 17.139 الجئا مسجال.

محمد االنصاري

أشادت مببادرة صاحب السمو إلغاثة املنكوبني

»النجاة اخليرية«: »املانحني 2« عزز دور العمل اخليري الكويتي
وجه���ت جمعي���ة النجاة 
اخليرية رسالة شكر وامتنان 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
صب���اح األحمد عل���ى جهود 
س���موه احلثيث���ة والبالغة 
جتاه جن���اح املؤمتر الدولي 
الثاني للمانحني والذي تشرفت 
الكويت باستضافته، مثمنة 
نداء االس���تغاثة الذي وجهه 
صاحب الس���مو األمير ألهل 
الكوي���ت وللجاليات الوافدة 
ولكل أهل اخلير حيث حثهم 
سموه من خالله على مساندة 
الس���وري،  الش���عب  ودعم 
وعكست تلك الرسالة توجه 
الكويت أميرا وحكومة وشعبا 
جتاه إغاثة املنكوب وجندة 
امللهوف والسيما في سورية 

الشقيقة.
وفي هذا الس���ياق أوضح 
مدير ع���ام جمعي���ة النجاة 
اخليرية محم���د األنصاري 
في تصري���ح صحاف���ي أن 
تبرع صاحب الس���مو األمير 
مببل���غ 500 ملي���ون دوالر 

الس���وريني  النازحني  إلغاثة 
الثاني  الدولي  خالل املؤمتر 
ب���ادرة خير  للمانحني، يعد 
فالكويت دائما احتلت السبق 
ف���ي إغاثة املنك���وب وجندة 
امللهوف منذ قدمي األزل، فهذه 
خصالنا التي تربينا عليها. 

وأضاف: ال شك أن املأساة 
السورية حتتاج إلى تضافر 
الرؤى مما  اجلهود وتوحيد 
بدوره يصب في خدمة الشعب 
السوري املشرد، وان جمعية 
النجاة اخليرية قامت بتكوين 
فرق عمل لالزمة الس���ورية 
ف���ي كل م���ن األردن وتركيا 
وهذه الفرق بدورها ترس���ل 
التقارير بش���كل دوري مما 
يجعل عملنا اخليري مميزا 
فنحن نحرص على أن نكون 
في قلب احلدث نقدم اإلغاثة 
ابرز  للملهوف ونق���ف على 
احتجاجاته���م، ولدينا رؤية 
واضحة للخروج من اإلغاثة 

العادية إلى التنموية. 
وأوض����ح األنص����اري أن 

اجلمعي����ة الكويتي����ة لإلغاثة 
طرحت مشروعا مميزا بفضل 
اهلل تعالى القى املشروع اتفاق 
ومشاركة اجلمعيات اخليرية 
الكويتية، وجمعيات النفع العام 
واملؤسسات الكويتية ويهدف من 
خالله إلى بناء 10 قرى كويتية 
كل قري����ة تض����م 1000 منزل 
التحتية وكافة  البنية  شاملة 
املراف����ق التعليمية والصحية 
والترويحية مما بدوره يوفر 
حي����اة كرمية لالجئني وبلغت 
تكلفة املنزل 4000 دينار، ونحن 
شرفنا باملبادرة واالنضمام لهذا 
النداء املوحد الذي يهدف إلى 
توفير حي����اة كرمية لالجئني، 
مشيرا إلى أنه ميكن التواصل 
م����ع اجلمعية م����ن خالل رقم 

الهاتف 55644002. 
واختتم األنصاري تصريحه 
بش����كر كل أهل اخلي����ر على 
عطائه����م الالمح����دود جت����اه 
القضية الس����ورية وحرصهم 
على مساندتهم في هذه احملنة 

الشديدة.

استئجار مدرسة تستوعب 1000 طالب وتكرمي حفظة القرآن الكرمي

..ووفد من اجلمعية زار مخيمات الالجئني بتركيا
قام وفد من جمعية النجاة 
اخليري����ة بزي����ارة مخيم����ات 
الالجئني بتركيا لتقدمي اإلغاثة 
العاجل����ة للنازح����ني في هذه 
األوقات القارصة البرودة، وضم 
الوفد كال من املشرف العام على 
مشاريع اإلغاثة بجمعية النجاة 
العبيد  اخليرية عبدالعزي����ز 
ومدير جلن����ة زكاة الفحيحيل 
إيهاب الدبوس وعضو مجلس 
إدارة جلنة زكاة سلوى م.ثامر 
الس����حيب، ومت خالل الزيارة 
العاجلة  تق����دمي املس����اعدات 
واإلغاثية للنازحني كمستلزمات 
الشتاء مثل توزيع البطانيات 
والسجاد والسلة الغذائية التي 
تضم املواد الغذائية الضرورية 
لعدد 200 أسرة. وقال العبيد: 
نحن لدينا خطة مميزة إلغاثة 
النازحني السوريني، وكذلك لدينا 
مكتب باألردن ومكتب بتركيا 
التقارير بشكل دائم،  وتأتينا 
ولدينا رؤية واضحة للخروج 
من اإلغاثة العادية إلى التنموية، 
الس����ياق خالل هذه  وفي هذا 
الزيارة حرصن����ا على تكرمي 
حفظة كتاب اهلل جل وعال فقمنا 
بتكرمي عدد 150 حافظا وحافظة 
من املتميزي����ن، والقى احلفل 
إعجاب وإطراء املشاركني الذين 
ثمنوا هذه األنشطة التي ترفع 
وتخفف عنهم الضرر النفسي 

العبيد  الذي حلق بهم وب����ني 
النج����اة اخليرية حترص  أن 
عل����ى تقدمي اإلغاث����ة العاجلة 
التنموية للمجتمع  واخلدمات 
الس����وري فقمنا باملساهمات 
في بناء مس����توصفات وكفالة 
األيتام وغيرها من املش����اريع 
اإلغاثية املهمة، مشيرا إلى أنه 
ميكن التواصل مع اجلمعية عبر 
اخلطوط  الساخنة 99388878 
– 55644002. وأض����اف: م����ن 
ثم����رات الرحل����ة أن اجلمعية 
قامت باستئجار مبنى كبير ومت 
إلى مدرسة، وحسب  حتويله 

الدراسة تستوعب هذه املدرسة 
عدد 1000 طالب وطالبة، حيث 
انها ستعمل على فترتني وذلك 
الستيعاب األعداد الكبيرة التي 

ستلتحق بها.
واختت����م العبيد بحث أهل 
الكويت جميعا على مس����اعدة 
النازحني السوريني عبر مشروع 
الن����داء املوحد ال����ذي أطلقته 
اجلمعي����ة الكويتي����ة لإلغاثة 
والذي يوح����د اجلهود ويعزز 
العمل اجلماعي ويعكس تكاتف 
وتالحم كافة مؤسسات الكويتية 

خلدمة القضية السورية.

عبدالعزيز العبيد متوسطا املكرمني

هنأ القيادة السياسية بنجاح »املانحني 2«
الدعيج: صاحب السمو »زعيم اإلنسانية« 

جعل الكويت »مركزاً إنسانياً عاملياً«
عبر محافظ األحمدي الشيخ د. إبراهيم 

الدعيج عن »خالص تهانيه لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد مبا حققه 
املؤمتر الدولي الثاني للمانحني لدعم 

الوضع اإلنساني في سورية من جناح 
باهر عزز مكانة الكويت كمركز للعمل 

اإلنساني العاملي«، مؤكدا أن »وصف 
السكرتير العام لألمم املتحدة بان كي 
مون لصاحب السمو األمير بـ »زعيم 

اإلنسانية« جاء تتويجا ملبادرات وجهود 

سموه في العمل اإلنساني واخليري«.
وثمن الدعيج في تصريح صحافي »جهود 

صاحب السمو املتواصلة لدعم الشعب 
السوري وتضميد جراح متضرريه عبر 

نداءات سموه للمجتمع الدولي والتي 
وجدت صداها عبر تفاعل األسرة الدولية 

بسخاء وكرم مع املؤمتر الدولي الثاني 
للمانحني«، معتبرا »احلصاد الطيب الذي 
توجت به فعاليات املؤمتر مبنزلة وسام 

جديد على صدر الكويت«.

الشيخ د.إبراهيم الدعيج

عبدالرحمن النصار 

قال الرئيس التنفيذي 
لش���ركة معرض الكويت 
الدولي عبدالرحمن النصار 
إن ما أعلنه صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
من تب���رع الكويت مببلغ 
500 ملي���ون دوالر لدعم 
الوضع االنساني للشعب 
الس���وري الشقيق، يؤكد 
القي���ادي للكويت  الدور 
وموقفه���ا النبي���ل جتاه 
العربي  العال���م  قضاي���ا 
واإلسالمي والدولي بصفة 
عامة، كما يعكس أصالة 
أبناء الكويت الذين جبلوا 
على حب اخلير والعطاء 
املنكوب وجندة  وإغاث���ة 
احملتاج ماضيا وحاضرا.

وأوضح أن الوضع بالغ 
الذي يعيش���ه  الصعوبة 
أش���قاؤنا في سورية في 
ظ���ل وجود أكث���ر من 13 
ملي���ون س���وري الجئ 
ونازح يقاسون مرارة األيام 
واحلرمان من أدنى اخلدمات 
وخاصة الصحية، حيث مت 
تدمير 40 من املستشفيات 
في حني ال تستطيع غالبية 
املستشفيات األخرى توفير 
الدواء ولوازم اإلسعافات، 
وغيره���ا، أمر يس���تلزم 
ضرورة التحرك الس���ريع 
إلنه���اء معاناة املاليني من 
إخواننا الس���وريني الذين 
باتوا حتت تهديد املجاعة 
واألمراض وفقدان احلياة.

وأشار النصار إلى أن ما 
تشهده الساحة اإلقليمية 
من صراعات لم يعد أثره 
التي  الدول  مقتصرا على 
نشبت فيها هذه الصراعات 
بل تأكد مبا ال يدع مجاال 
للشك أن األثر ممتد لباقي 
الدول األخرى ما يؤكد على 
ضرورة التعاون اإلقليمي 
والدولي في إيجاد احللول 
وإنهاء االقتتال والصراعات 
ووضع ح���د للتدخل في 
ال���دول،  ش���ؤون بعض 
ه���ذا التدخل الذي يؤجج 
نار الفنت واالنش���قاق في 
املجتمعات وهو ما يؤثر 
س���لبا في حياة الشعوب 

ومقدراتها.

أكد ضرورة التحرك السريع إلنهاء معاناتهم

النصار: إعالن صاحب السمو التبرع إلخواننا 
في سورية يؤكد مكانة الكويت وأصالة شعبها

تطل���ق جمعية الهالل 
األحمر اليوم حملة جلمع 
التبرعات لدعم األوضاع 
اإلنسانية في سورية تلبية 
لدع���وة صاحب الس���مو 
 األمير الشيخ صباح األحمد 
الش���عب  إغاث���ة  إل���ى 

السوري.
وقال رئي���س مجلس 
إدارة اجلمعي���ة برجس 
البرج���س ف���ي تصريح 
صحافي أمس ان احلملة 
التي تنظم بالتعاون مع 

وسائل اإلعالم احمللية تأتي 
أيضا تضامنا من الشعب 
الظروف  الكويت���ي م���ع 
الت���ي يواجهها  الصعبة 
األشقاء في سورية نتيجة 
األوضاع الراهنة في بلدهم 
وتتطلب تكثيف اجلهود 

اإلنسانية كافة.
وأض���اف البرجس ان 
أعداد الالجئني والنازحني 
السوريني آخذة في التزايد 
الى  املستمر وهم بحاجة 
إغاثة دولية عاجلة تعينهم 

ف���ي مواصل���ة حياته���م 
»وحقهم علينا أن ننصرهم 
ونعينهم ومند أيدي العون 

إليهم«.
وذك���ر أن اجلمعي���ة 
حريصة جدا على تقدمي 
العون واملس���اعدة ألبناء 
الشعب السوري الشقيق 

لتخفيف معاناتهم.
ولفت الى أن اجلمعية 
البشرية  حشدت طاقاتها 
وكوادره���ا التطوعي���ة 
لتعزي���ز احلملة وإجناح 

فعالياتها إلظهار أكبر قدر 
من التضامن معهم.

البرج������س  وح�����ث 
املواطنني ورجال األعمال 
على املساهمة الفاعلة في 
دعم هذه احلملة ملصلحة 
الشعب السوري ومساعدته 
في مواجهة هذه األزمة التي 

يعيشها.
واشار الى أن اجلمعية 
ستستقبل التبرعات املادية 
في مقرها عل���ى فترتني 

صباحية ومسائية.

»الهالل األحمر« تطلق اليوم حملة تبرعات 
لدعم األوضاع اإلنسانية في سورية


