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المشاركون في المؤتمر أوصوا بإنفاقها لتنفيذ برامج إنسانية وتنموية تتوزع على مجاالت الصحة واإليواء والتعليم والتأهيل

335 مليون دوالر من »املنظمات غير احلكومية« لدعم الوضع اإلنساني بالعراق

أسامة دياب 

أوصى  املشاركون في مؤمتر 
املنظمــات غير احلكومية لدعم 
الوضع اإلنساني في العراق أمس 
االثنني بتنفيذ برامج إنســانية 
وتنموية بقيمة ٣٣5 مليون دوالر 
في العراق الســيما في املناطق 
املتضررة جراء النزاعات املسلحة 

هناك.
وأوضح املشاركون في بيانهم 
اخلتامي ان تلك البرامج ستتوزع 
على مجــاالت الصحة واإليواء 
والتعليم والتأهيل وغيرها من 
املجــاالت اإلنســانية، مؤكدين 
على ضرورة االستجابة للوضع 
اإلنســاني في املناطق العراقية 
النزاعــات  جــراء  املتضــررة 

املسلحة.
وشــددوا على أهمية وضع 
آلية ملتابعة نتائج املؤمتر عبر 
االجتماعــات الدورية ومتابعة 
تنفيذ البرامج اإلنسانية املعلن 
عن االلتزام بها وذلك عن طريق 
تزويد الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العامليــة بتقارير ربع ســنوية 
عــن برامجهــا اإلنســانية التي 
ستضطلع بتنفيذها في العراق 

خالل السنوات املقبلة.
ودعــا املشــاركون الــى ان 
املانحــة  تضطلــع املنظمــات 
بالتنفيذ واإلشراف على برامجها 
بالتعاون والتنسيق مع اجلهات 
احمللية العراقيــة تعزيزا ملبدأ 
الشفافية وحرصا على االستفادة 
القصوى للمتضررين من البرامج 

اإلغاثية واإلمنائية.
واكــد املشــاركون ضرورة 
وتعزيــز  تضافــر  اســتمرار 
الشــراكة اإلنســانية  جهــود 
فــي تبني برامــج إغاثية لدعم 
االحتياجات األساسية ملساعدة 
النازحني العراقيني في مختلف 
مناطــق وجودهم ودعم برامج 
إعادة اســتقرار األسر النازحة 
فــي مناطقهم والعمل على بناء 
قدراتهم في مواجهة التحديات.

وأكد املشاركون أهمية إعطاء 
األولويــة للبرامــج اإلغاثيــة 
واإلمنائية إلــى املناطق األكثر 
تضررا دون إهمال باقي املناطق 
املتضررة بشــكل غير مباشــر 
على أن تشير املنظمات املانحة 
في تقارير املتابعة إلى معايير 

اختيارها لهذه املناطق.
ودعوا احلكومة العراقية إلى 
التوســع في تقدمي أوجه الدعم 
والتسهيالت الالزمة للمنظمات 
غيــر احلكوميــة لالضطــالع 
مبسؤوليتها اإلنسانية في تنفيذ 

البرامج اإلغاثية واإلمنائية.
وطالبــوا بدعــوة املنظمات 
الدوليــة واجلهات  اإلنســانية 
العراقية املعنية إلى توفير جميع 
املعلومات والبيانات الدقيقة عن 
األوضاع اإلنسانية في العراق 
ووضع اخلطط والبرامج وحتديد 
األولويات في املجال اإلنساني.

وشددوا على ضرورة العمل 
على تعزيز قدرات املجتمع املدني 
العراقــي في املجال اإلنســاني 
بالنظر إلى حجم الكارثة وفداحة 
خسائرها وتداعياتها واحلاجة 
إلى تضافر اجلهود لتقدمي العون 

الالزم للمتضررين.
ودعا املشاركون الى استنكار 
مختلف أشكال وصور االرهاب 
والتعصب والتطرف والطائفية 
مهمــا كان مصدرها وإعالء قيم 
التســامح والتعايش والتنوع 
الديني والثقافــي بني كل أبناء 

الشعب العراقي.
شــكرهم  عــن  وأعربــوا 
واعتزازهم ملبادرة صاحب السمو 

األمير الشــيخ صبــاح األحمد 
الكويت للمؤمتر،  باســتضافة 
معربني عن أملهم في أن يساهم 
املؤمتر في نهضة ومنو العراق 

من جديد.
وكان مؤمتر املنظمات غير 
احلكومية لدعم الوضع اإلنساني 
في العــراق قد انطلق في وقت 
ســابق أمس لبحث مستجدات 
اإلنســاني وجهــود  الوضــع 
االســتجابة هنــاك وذلك ضمن 
فعاليات مؤمتر الكويت الدولي 
إلعادة إعمار العراق خالل الفترة 

من ١٢ الى ١4 اجلاري.
وفــي كلمته خــالل افتتاح 
املؤمتــر، أشــاد رئيــس الهيئة 
اخليرية اإلسالمية - املستشار 
في الديوان االميري واملستشار 
اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة 
د.عبــداهلل املعتــوق مببــادرة 
صاحب الســمو األمير الشــيخ 
صباح األحمد باستضافة مؤمتر 
إعادة إعمار العراق، مثمنا ثقة 
سموه املتجددة بالهيئة اخليرية 
العاملية وتوجيهها  اإلســالمية 

وأشــار خالكيــوف إلى أن 
العملية العسكرية الكبرى في 
العراق قد انتهت في أواخر عام 
٢٠١7، إال أن األزمة اإلنســانية 
لــم تنته بعــد، فقد بلــغ عدد 
القتلى على مدى أربع سنوات 
من القتال احملتدم من السكان 
املدنيــني العراقيني عددا هائال 
وهناك ما يقارب 6 ماليني نازح 
في العراق وال يزال هناك نحو 

٢.6 مليون نازح حتى اليوم.
ولفت إلى أن وتيرة وحجم 
النزوح جعال من األزمة العراقية 
واحدة من أكبر وأشد األزمات 
في العالم مشيرا إلى أن املدنيني 
يتعرضــون ملخاطر كبيرة من 
جــراء القصف اجلــوي ووابل 
املدفعيــة والنيــران املتبادلــة 
والقناصــة والذخائــر غيــر 
املتفجرة، مبينا أنه مت استخدام 
عشــرات اآلالف مــن املدنيــني 
كدروع بشرية وجنا مئات اآلالف 
من الظروف التي تشبه احلصار.

مــن جهتــه، قــال رئيــس 
هيئة مستشاري رئيس وزراء 
العراق د. عبد الكرمي الفيصل 
إن العراق تعرض الحتالل ثلث 
أراضيه من قبل تنظيم داعش 
اإلرهابــي الذي هجــر املاليني 
مــن املواطنني وتدميــر البنى 
التحتية واملؤسسات املدنية وكل 
الفعاليات االقتصادية من املدن 
التي احتلها، الفتا الى انه بفضل 
تضحيــات الشــعب العراقــي 
ومساندة دول التحالف استطاع 
العراق القضــاء على التنظيم 
اإلرهابي نهائيا في ١٢/١٠/٢٠١7 

وحترير جميع أراضيه.
ومن جانبه، أشــاد رئيس 
اجلمعيــة الكويتيــة لإلغاثــة 
أحمــد ســعد اجلاســر بهــذه 
املبــادرة اإلنســانية، متوجها 
بالشــكر والتقديــر لصاحــب 
الســمو األمير الشــيخ صباح 
األحمد، قائال:»صاحب النظرة 
واإلنســانية  اإلســتراتيجية 
بعيدة املدى، ملبادراته اإلنسانية 
املتواصلــة في إغاثــة ضحايا 
النكبات والكوارث في مختلف 
أنحاء العالم، ويعد هذا املؤمتر 
اإلنساني أحد جتليات مواقفه 
اإلنسانية الرائدة التي عهدناها 
على سموه في أوقات الشدائد 

واحملن واألزمات«.
وأضاف: كما نشكر لسموه 
دعمه املتواصل لعمل اجلمعيات 
اخليرية املشــترك حتت مظلة 
اجلمعية الكويتية لإلغاثة، التي 
جتمــع في عضويتها ومجلس 
إدارتها كال من الهيئة اخليرية 
العامليــة ووزارة  اإلســالمية 
األوقاف والشــؤون اإلسالمية 
لألوقــاف  العامــة  واألمانــة 
ومؤسسة بيت الزكاة ومختلف 
اجلمعيات اخليريــة األخرى، 
مشيرا إلى أن اجلمعية أصبحت 
قيمــة مضافــة على مســتوى 
التنسيق بني اجلمعيات اخليرية 
في مجال احلقل اإلنساني، ولقد 
اكتســبت اجلمعيات اخليرية 
من خالل عملها املشترك خبرة 

ميدانية إغاثية واسعة.
وأشار إلى أن الكويت أثبتت 
أنهــا واحــة للخير والســالم 
والتســامح، فلــم يعــد يذكر 
اسمها في أي موقع من احملافل 
اإلقليمية أو الدولية إال مقترنا 
باألعمال اخليريــة، وفي هذا 
داللة كبيرة علــى حضورها 
اإلنســاني العاملــي، وهذا أمر 
بديهي في دولة توجتها األمم 
املتحدة مركزا إنسانيا عامليا، 
ولقبــت أميرها قائــدا للعمل 

اإلنساني. 

إلى دعوة شركائها من املنظمات 
احملليــة واإلقليميــة والدولية 
لتكامل اجلهود الرسمية واألهلية 
على صعيد بحث ودراسة الوضع 
اإلنســاني في العراق الشــقيق 
وتعزيز مســتوى االســتجابة 
للتحديات اإلنســانية بعد طي 

صفحة اإلرهاب األسود.
وأوضح املعتوق أن حكومة 
الكويت تتبنى رؤية إنســانية 
ترتكــز علــى جنــدة الشــقيق 
والصديــق، والقريب والبعيد، 
من دون أي متييز عرقي أو ديني 
أو طائفي، مشيدا بدورها بتعبئة 
اجلهــود اإلنســانية الحتــواء 
تداعيــات الكــوارث واألزمــات 
اإلنسانية والنزاعات األهلية في 
العراق وسورية واليمن وليبيا 
والصومال وباكســتان ولبنان 
والســودان وغيرهــا، موضحا 
أن هذه اجلهــود تأتي في إطار 
سياســة منهجية ثابته تترجم 
اميــان دول الكويــت - قيــادة 
وشعبا - بدور العمل اإلنساني 
في ترسيخ قواعد االمن والسلم 
الدوليني وتخفيف معاناة ضحايا 
االزمات. ولفت إلى أن هذا املؤمتر 
يشــكل نافذة أمــل جديدة أمام 
أكثــر من 5 ماليني نازح عراقي 
إلــى االحتياجــات  يفتقــرون 
األساسية لإلنسان ويعيشون 
منذ ٣ سنوات في أوضاع إنسانية 
بالغــت الصعوبة، وكشــف ان 
الكويت لم تتوان عن تقدمي العون 
واملســاعدة لألشقاء في العراق 
حتت اشراف وزارة اخلارجية، 
حيث خصصت احلكومة مبلغ 
٢٠٠ مليــون دوالر مت توزيعها 
على اجلمعية الكويتية لإلغاثة 
وبعض املنظمات الدولية والتي 
كانت محصلها اجناز العديد من 
املشاريع والبرامج في مجاالت 
تعزيــز ســبل العيــش ودعــم 
الغــذاء والتعليــم  وقطاعــات 

وااليواء والصحة واملياه 

كرم الكويت
وبــدوره، اســتهل مســاعد 
األمــني العــام لــألمم املتحــدة 
للشراكات مع الشرق األوسط 
وآسيا الوسطى رشيد خاليكوف 
كلمته في افتتاح املؤمتر بتوجيه 
الشكر إلى صاحب السمو االمير 
الشــيخ صبــاح األحمــد وإلى 
شــعب الكويــت علــى دعمهم 
وكرمهم الــذي ال ينتهي وعلى 
استجابتهم لألوضاع اإلنسانية 
على مستوى العالم عامة ودولة 
العراق خاصة.  وأضاف »ان هذا 
لدليل على القيادة اإلنســانية 
لسمو األمير وعلى دور الكويت 
البارز في املساعدات اإلنسانية 
وحشد املوارد التي لطاملا كانت 
الكويت في طليعة االستجابة 
اإلنســانية انطالقا من مبادئ 

اإلسالم النبيلة«.

الشيخ صباح اخلالد ود.عبداهلل املعتوق لدى حضورهما املؤمتر 

)قاسم باشا( الشيخ صباح اخلالد وأحمد اجلاسر ود.عبدالكرمي الفيصل ورشيد خاليكوف وعدد من قيادات العمل اخليري في مقدمة املشاركني باملؤمتر 

املعتوق: املؤمتر 
يترجم إميان 

الكويت بأهمية 
العمل اإلنساني

اجلاسر: الكويت 
أثبتت أنها واحة 
للخير والسالم 

والتسامح

خاليكوف: األزمة 
العراقية من أشد 
األزمات في العالم

جانب من تعهدات اجلمعيات الكويتية واملنظمات الدولية لدعم الوضع اإلنساني في العراق
قيمة التبرع بالدوالراجلهة 

اجلمعيات الكويتية
١٠ مالينيالهيئة اخليرية اإلسالمية الكويتية

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية وبيت الزكاة 
وأمانة األوقاف

٣5 مليونا 

١5 مليوناجمعية السالم اخليرية
١٠ مالينياجلمعية الكويتية لإلغاثة 

١٠ مالينيجمعية النجاة اخليرية
١٠ مالينيجمعية العون املباشر

١٠ مالينيجمعية اإلصالح الكويتية
١٠ مالينيجمعية إحياء التراث

5 مالينيجمعية عبداهلل النوري
5 ماليني صندوق اعانة املرضى

٢.5 مليونجمعية الهالل األحمر الكويتي
اجلهات الدولية

اللجنة الدولية للصليب األحمر 
تنفيذ برامج بـ ١٣٠ 

مليونا
4 ماليني جمعية )سيسور اسالمك( الفرنسية
4 مالينيجمعية )اسالمك رياليف( البريطانية

١٣.4٣٠ مليونامؤسسة )التعليم فوق اجلميع( القطرية
5 مالينيجمعية قطر اخليرية

٣٠ مليونامؤسسة )هيومن أبيل( البريطانية
١٠ ماليني هيئة اإلغاثة التركية

هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية التابعة لرابطة 
العالم اإلسالمي

٢.7 مليون

4 مالينيمنظمة )أر ام بي دي( العراقية
١.5 مليوناجلمعية الطبية العراقية املوحدة

أكد أن الوضع في العراق تغير وأصبح أكثر أمنًا

العفاسي: الكويت جسّدت معنى بلد اإلنسانية

الدوسري: »الداخلية« استعدت للمؤمتر 
على أكمل وجه وال حاجة لتعطيل الدراسة

الفيصل: احلكومة لن تقبل أموااًل واملنظمات 
اإلنسانية ستختار البرامج وتنفذها بطريقتها

أسامة أبو السعود 

أكد وزير العدل ووزير األوقاف والشؤون 
اإلســالمية املستشــار د.فهد العفاسي أن 
تبرع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
واألمانة العامة لألوقاف وبيت الزكاة مببلغ 
٣5 مليون دوالر مســاهمة من مؤسسات 
الشؤون اإلسالمية لدولة العراق الشقيقة 
خطوة تأتي انسجاما مع توجيهات صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد الرامية 
إلى مســاعدة الشعب العراقي من اجلانب 
االنساني ومساعدته في بناء البنية التحتية 

في املدن العراقية. 
وأضاف العفاسي ان الكويت وبعقدها 
مؤمتر إعادة إعمار العراق جسدت حقيقة 
معنى بلد اإلنســانية ملســاهمتها في رفع 

معاناة ســوء األوضاع االنسانية وتردي 
األحوال املعيشية في دولة العراق الشقيقة.
وأوضح العفاسي أن الكويت وقائدها 
صاحــب الســمو األميــر الشــيخ صباح 
األحمد، الذي لقبه العالم أجمع بلقب القائد 
اإلنســاني أثبت حقيقة ومعنى هذا االسم 
من خالل إقامة مؤمتر إعادة إعمار العراق 
الذي تســابقت الى املشاركة فيه كبريات 

الشركات العاملية. 
وقال العفاسي إن الشركات التي أعلنت 
مســاهمتها في مؤمتر اعادة اعمار العراق 
تعمــل في قطاع البنيــة التحتية وهو ما 
سيساهم في إعادة إعمار قطاعات: البناء 
والتشــييد والكهرباء واملــاء واالتصاالت 
واملطارات واجلســور واملوانــئ والقطاع 

الصحي والتعليمي.

أكــد وكيــل وزارة الداخليــة الفريــق 
محمود الدوســري ان وزارة الداخلية قد 
اســتعدت كعادتها الســتقبال هذا احلدث 
املهم بالتنسيق مع جميع قطاعات الوزارة 
لتقدمي كل التسهيالت إلصدار التأشيرات 

لضمان سرعة وصول الوفود.
وأشار الدوســري الى ان رجال وزارة 
الداخلية يعملون بهمة كبيرة لتذليل جميع 

العقبات واحلفاظ على انسيابية املرور في 
مختلف مناطق الكويت. وردا على سؤال 
حول ما اذا كان األمر يتطلب تعطيل بعض 
مدارس وزارة التربية اليوم، نفى الدوسري 
ان يكون هناك حاجة لتعطيل الدراســة، 
موضحــا ان فعاليات املؤمتر واألنشــطة 
املصاحبة له ستســير بصــورة طبيعية 
مثلما حدث في مؤمترات املانحني السابقة.

أكد  رئيس هيئة املستشارين في مجلس 
الــوزراء العراقي د.عبدالكرمي الفيصل ان 
الوضع في العراق تغير وأصبح آمنا جدا، 
الفتا الى أن أي مؤسسة تستطيع ان تعمل 

على أرض الواقع بكل أمن وأمان. 
وقال الفيصل في تصريح صحافي انهم 
بحاجة إلــى دعم إعادة االســتقرار، وإنه 
من واجب احلكومة توفير كل التسهيالت 
التي متنحهــم الثقة للعمل داخل العراق، 
وعدم ترك الناس في مخيمات النزوح بعد 
حترير األراضي، وتوفير جميع اخلدمات 
الصحيــة والتربوية وغيرها، مضيفا »ال 
أتصور ان هناك وضعا حساسا مينع اي 

برامج لدعم العراق«. 
وأضاف انه مت حتديد األولويات التي 
تكون سببا إلعادة النازحني الى منازلهم، 
وحتديد ايضا منصــة الكترونية ملتابعة 
اي مشروع لتمكن املتبرعني من اي دولة 
متابعة نســب التنفيذ واجلهات املشاركة 

في إعادة بناء املنشأة التي مت تدميرها.
وعن وجود تخــوف من دخول بعض 
املنظمات املشبوهة الى العراق بحجة تقدمي 
الدعم العمليات اإلنســانية، قال الفيصل 
ان الواقــع األمني يختلف، حيث ان هناك 
مراقبة وسيطرة للقوات األمنية العراقية 
علي كامل األراضي العراقية، وال تستطيع 
اي منظمة ان تدخل من خارج احلدود وإمنا 

بالتنسيق مع احلكومة.
وأضاف ليس لدينا اليوم سوى البرامج 
اإلنسانية، ويجب ان يكون هناك وضوح 
لدى املؤسسات التي ســتختار البرنامج 
وتنفذها بطريقتها، وال توجد لدينا نية لدى 
احلكومة بإنشاء صندوق لتجمع األموال 

لديها على اإلطالق. 
وأكد ان احلكومة ستقدم التسهيالت الى 
كل املنظمات اإلنسانية وحتديد األولويات 
التي تصرف بهــا األموال وليس من اجل 

ان تقبض أمواال منهم.

الفريق محمود الدوسري مع عدد من رجال األمن

١٢٢.5 مليون دوالر من الهيئات 
واجلمعيات اخليرية الكويتية

بلغ مجموع ما تعهدت الهيئات واجلمعيات اخليرية 
الكويتيــة بتقدميــه أمس خــالل مؤمتــر املنظمات غير 
احلكومية لدعم الوضع االنساني في العراق ١٢٢.5 مليون 

دوالر.

املعتوق لـ »األنباء«: آلية واضحة 
تضمن وصول التبرعات ملستحقيها

أكد رئيس الهيئة اإلسالمية اخليرية العاملية واملستشار في 
الديوان األميري واملستشار اخلاص لالمني العام لألمم املتحدة 
د.عبداهلل املعتوق وجود آلية واضحة تضمن وصول التبرعات 
ملستحقيها في دولة العراق الشقيقة، الفتا الى ان املؤمتر يتبع 
نفس آلية الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية وذلك 

جتنبا ألي شبهات في ايصال التبرعات ملستحقيها.
وأشاد املعتوق بتعاون السلطات العراقية في تسهيل مهمة 

اجناز املشروعات اإلنسانية هناك.
وكشــف املعتوق ان املبلغ النهائي للتبرعات قد وصل الى 

335 مليون دوالر.

د.عبداهلل املعتوق متحدثا

ملشاهدة الڤيديو
أو ميكن استخدام QR كود أو


