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حظيت بتكرمي غير مسبوق فتم اختيارها من قبل األمم املتحدة »مركزاً للعمل اإلنساني« وتسمية صاحب السمو األمير »قائداً للعمل اإلنساني«

الكويت منارة عاملية من بوابة »املساعدات اإلنسانية«
وتسونامي في مارس 2011 
وجه صاحب السمو بالتبرع 
لها بــــ 5 ماليني برميل من 
النفط اخلـــام أي ما يعادل 

نحو 500 مليون دوالر.
وفـــي يوليو 2011 قررت 
الكويت إرســـال مساعدات 
إغاثية إلى الصومال بقيمة 
10 ماليني دوالر، كما ساهمت 
الكويت عام 2012 مببلغ 250 
ألف دوالر لدعم ضحايا زلزال 
)فان( في تركيا، ومع بداية 
الكويت  أعلنـــت  عام 2014 
تبرعها مببلغ 10 ماليني دوالر 
ملســـاعدة الشعب الفلبيني 
املتضرر من إعصار )هايان(، 
وعند تفاقـــم أزمة ڤيروس 
)ايبوال( وانتشـــاره عامليا 
قررت الكويت في أغسطس 
التبرع مببلغ خمسة   2014
ماليني دوالر لتمكني منظمة 
الصحة العاملية من التعامل 
مع أزمة انتشار الڤيروس.

مؤمتر املانحني الذي عقد في 
العاصمة الفرنسية باريس 

في ديسمبر 2007.
الكويـــت في  ووقعـــت 
اتفاقية مع  نوفمبـــر 2012 
البنك الدولي تساهم مبوجبها 
مببلغ 50 مليون دوالر لدعم 
البرنامج الفلسطيني احلالي 
لإلصالح والتنمية في البنك 
الدولي، كما أرسلت عشرات 
إلى  الشاحنات باملساعدات 
أهالي غـــزة املنكوبني جراء 

العدوان اإلسرائيلي.
وقد حرصت الكويت على 
استمرار جهودها اإلنسانية 
من خالل حمالت املساعدات 
إلغاثة املنكوبني في اليمن، كما 
سارعت إلى إغاثة جمهورية 
بنغالدش التي تعرضت إلى 
إعصار )سيدر( في نوفمبر 
2007 الذي خلف آالف القتلى 
واجلرحـــى، ولدى تعرض 
إلى زلـــزال عنيف  اليابان 

القضية  كمـــا حظيـــت 
الفلسطينية باهتمام كويتي 
كبير خاصـــة فيما يتعلق 
الفلسطيني  بإغاثة الشعب 
حيث أعلن صاحب السمو 
األمير في يناير 2009 تبرع 
الكويت مببلـــغ 34 مليون 
دوالر لتغطيـــة احتياجات 
وكالـــة غـــوث وتشـــغيل 
الفلســـطينيني  الالجئـــني 
)األونروا( إميانا منه بالدور 
اإلنساني للوكالة وملواجهة 
العاجلة لألشقاء  احلاجات 

الفلسطينيني.
وفي شـــهر مارس 2009 
أعلنت الكويت تبرعها مببلغ 
200 مليون دوالر للسلطة 
الفلســـطينية للســـنوات 
التاليـــة من خالل  اخلمس 
برنامج إعادة إعمار غزة كما 
سبق للكويت أن أبدت التزامها 
بدفع 300 مليون دوالر لدعم 
أثناء  الفلسطينية  السلطة 

السمو األمير في املؤمتر األول 
)يناير 2013( تبرع الكويت 
مببلغ 300 مليـــون دوالر 
بينما ارتفعت قيمة التبرعات 
الكويتية في املؤمتر الثاني 
)يناير 2014( إلى 500 مليون 
دوالر وفـــي املؤمتر الثالث 
نهايـــة مارس 2015 تبرعت 
الكويت مببلغ 500 مليون 

دوالر.
ولم تقتصر املســـاعدات 
الكويتية للشعب السوري 
على تلك املؤمترات الثالثة 
بل انطلقت حمالت اإلغاثة مع 
بداية األزمة السورية عام 2011 
وساهمت اجلمعيات الكويتية 
والهيئات اخليرية في إيصال 
تلك املســـاعدات إلى جانب 
إسهام كل من جمعية الهالل 
الكويتـــي والهيئة  األحمر 
اخليرية اإلسالمية العاملية 
بجهود كبيرة إلغاثة النازحني 

في دول اجلوار لسورية.

تكون الكويت ســـباقة إلى 
العمل اخليري اإلنســـاني 
وأن متسك بزمام املبادرات 
العامليـــة في هـــذا اجلانب 
وقد زاد حجم التبرعات في 
الدول التي تصيبها كوارث 
طبيعية كما حصل في اليابان 
والفلبني وتركيا والصومال 

وغيرها.
الكويت في  وســـاهمت 
التخفيف من معاناة الشعوب 
التي تشهد أزمات كبيرة من 
خالل تقدمي املساعدات في 
أكثر من بلد وخصوصا في 
دول املنطقة العربية كما في 
العراق وسورية وفلسطني 

واليمن وغيرها.
وحملت استضافة الكويت 
للمؤمترات الثالثة للمانحني 
لدعم الوضع اإلنساني في 
ســـورية تأكيـــدا على دور 
السياسة اخلارجية الكويتية 
اإلنســـاني إذ أعلن صاحب 

السمو األمير »قائدا للعمل 
اإلنساني«.

وحرص سموه على أن 

أضفت املساعدات الكويتية 
بعدا ملموسا وأكثر إيجابية 
على العمل اإلنساني العاملي 
الذي اختارت منظمة األمم 
املتحدة له يوما عامليا يحتفل 
به ســـنويا في 19 أغسطس 
تقديـــرا للذين يســـاعدون 
الناس ويقدمون لهم العون 
في مختلف أصقاع األرض.

وقد عـــرف عن الكويت، 
منذ فترة ما قبل استقاللها 
التي  مببادراتها اإلنسانية 
اســـتهدفت مناطق عديدة 
في العالم وتوسع نشاطها 
اإلنساني مع تولي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد مقاليـــد احلكم عام 
2006 حيـــث ازداد حجـــم 
املساعدات اإلنسانية بشكل 
العالم  انتباه  ملحوظ لفت 
ليتم اختيار الكويت من قبل 
األمم املتحدة »مركزا للعمل 
اإلنساني« وتسمية صاحب 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

هند الصبيح

أكــــدت وزيرة الشــــؤون 
الدولة لشــــؤون  ووزيــــرة 
التخطيــــط والتنميــــة هند 
الكويت  أن  أمــــس  الصبيح 
مــــن أكثــــر الــــدول اهتماما 
ورعاية للعمل اإلنساني على 
املستويني احمللي والعاملي. 

الوزيرة الصبيح  وقالت 
لـ»كونا« مبناســــبة احتفال 
العالم باليوم العاملي للعمل 
اإلنساني الذي يصادف غدا، 
قالت: إن ما يدعو إلى الفخر 
واالعتــــزاز بهذا اجلانب هو 
الســــمو  حصــــول صاحب 
األمير الشيخ صباح األحمد 
على لقب »قائد اإلنسانية« 
واختيــــار الكويــــت »مركزا 

للعمل اإلنساني الدولي«. 
وأضافت ان هذا االختيار 
جاء نتيجة أعمال اخلير التي 
يحرص صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، عليها 
بصفــــة شــــخصية وامتدت 
لشتى بقاع األرض، وكذلك 
األعمال اإلنسانية اخليرية 

التي تنظمها حكومة الكويت، 
فضال عن مشاريع اجلمعيات 
اخليريــــة األهلية في أنحاء 
العالم ملســــاعدة احملتاجني 

واملنكوبني. 
وبينت ان املواطن الكويتي 
جبل على العمل اإلنســــاني 
واخليري منذ القدم، مشيرة 
إلــــى أن تنامــــي االيــــرادات 
اخليرية وامــــوال التبرعات 
لدى اجلهــــات اخليرية خير 
املواطن  دليل على حــــرص 
الكويتي على العمل اإلنساني 

واخليري. 
وأوضحــــت الصبيح ان 
احلكومــــة حريصــــة علــــى 
تنمية وتنظيم العمل اخليري 
وتوسعة رقعته محليا وعامليا 
فضال عن حرص الكويت على 
رعاية املســــنني في مختلف 
األوجه اإلنسانية وكذلك ذوو 
االحتياجات اخلاصة واأليتام 
وغيرهــــم من الفئــــات التي 
تستحق الرعاية اإلنسانية. 
ودعــــت جميــــع الــــدول 

الــــى املشــــاركة بفاعلية في 
العاملي  اليوم  االحتفال بهذا 
للعمــــل اإلنســــاني وتعزيز 
العمل اخليري ومســــاعدة 
كل احملتاجني على املستوى 

العاملي. 
وكانــــت اجلمعية العامة 
قــــررت في  لــــألمم املتحدة 
ديسمبر 2008 حتديد يوم 19 
من أغسطس بوصفه »اليوم 
العاملــــي للعمل االنســــاني« 
ويأتــــي اختيار هــــذا اليوم 
الذكرى السنوية  تزامنا مع 
لتفجير مقر األمم املتحدة في 
بغداد عام 2003، ومقتل عدد 
من متطوعي العمل اإلنساني 
وعمال اإلغاثة الدوليني، الذين 
كان من بينهم املمثل اخلاص 
لألمني العام سيرجيو فييرا 
دي ميلــــو. ومت اختيار هذا 
اليوم احياء لذكرى من قضوا 
نحبهم اثناء تقدميهم للخدمات 
اإلنسانية والذين يستمرون 
في تقدمي اإلغاثة ملستحقيها 

حول العالم. 

الكويت من أكثر دول العالم رعاية للعمل اإلنساني املعتوق: 110 ماليني شخص حول العالم يحتاجون للمساعدة
أكد رئيس الهيئة اخليرية 
العاملية ومبعوث  اإلســــالمية 
لــــألمم املتحدة  العــــام  األمني 
للشؤون اإلنسانية واملستشار 
في الديوان األميري د.عبداهلل 
املعتــــوق أن االحتفال باليوم 
العاملي للعمل اإلنســــاني يعد 
دعوة لبناء املجتمعات اإلنسانية 
الفقيــــرة والتصدي لتداعيات 
الكوارث والنكبات والنزاعات 

املسلحة.

ومخاطرتهم بحياتهم لتوفير 
املأوى واملأكل وامللبس واملشرب 
الكوارث والنزاعات،  لضحايا 
معربا عــــن تقديــــره ألرواح 
الذين فقدوا حياتهم  »األبطال 
وهم يقدمون العون واملساعدة 
لضحايا احلروب والنزاعات«.

واوضح ان عمــــال اإلغاثة 
اإلنسانية يسعون لتوفير الدعم 
ألفراد املجتمع املنكوب لتمكينهم 
من احلياة فــــي ظل األزمة ثم 
اعــــادة بناء حياتهــــم ومدهم 
باالحتياجات االساسية ملواجهة 
األزمات املستقبلية ومساعدة 
املنكوبني على ايصال أصواتهم 
للمعنيني وإرساء دعائم السالم 

الدائم في مناطق الصراع.
ان  د.املعتـــوق  وبـــني 
التقديرات تشير الى وجود 
نحـــو 110 ماليني شـــخص 
الى  العالم يحتاجون  حول 
مساعدات انسانية »في حني 
شهدنا في منطقتنا العربية 
زيادة مروعة بأعداد املهجرين 
القتل والدمار في  آلة  بفعل 

وقــــال املعتوق، فــــي لقاء 
مــــع »كونا« مبناســــبة اليوم 
الذي  العاملي للعمل االنساني 
يصادف اليوم )19 أغســــطس 
كل عام(، ان هذه املناسبة تعد 
فرصة لتســــليط الضوء على 
جهود نشطاء العمل اإلنساني 

وتكرميهم.
إلى أهمية تنمية  وأشــــار 
الوعي بالدور االنساني للعاملني 
في هذا احلقــــل وابراز دورهم 

ســـورية وكذلـــك الالجئني 
الفلســـطينيني واليمنيـــني 

وغيرهم«.
واضاف انه في وسط هذه 
االجـــواء امللتهبة لم يتخل 
العاملون في مجال االغاثة 
عن تقدمي خدماتهم االنسانية 
رغم املخاطر والتحديات، اال 
انه من املؤسف أن يتساقط 
بعض هؤالء األبطال في ميدان 
العمل اإلنساني بفعل عدم 
احترام االطـــراف املتنازعة 
للقرارات والقوانني الدولية 
وعـــدم تقديرهـــم حليادية 

العمل االنساني.
واكد د.املعتوق انه في كل 
عام تهــــدد الكوارث الطبيعية 
والصراعــــات وســــائر حاالت 
الطوارئ أرواح املاليني من البشر 
السيما األكثر فقرا، وفي خضم 
هذه االزمــــات يتصدى اآلالف 
من العاملني املخلصني لتوفير 
الرعاية للمنكوبني وتقدمي الدعم 
للسلطات احمللية لتمكينها من 

توفير املساعدة املطلوبة.

الكويتيون جبلوا 
على عمل اخلير 

منذ القدم


