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 تصدير

كأحــد  اإلصــدار  هــذا  )فنــار(  اإلنســاني  العمــل  لتوثيــق  الكويــت  مركــز  يقــدم 
اإلصــدارات التــي يهتــم بهــا املركــز يف رحلــة توثيــق أعمــال وموضوعــات العمــل اخليــري 
واإلنســاني الكويتــي، ويأتــي هــذا اإلصــدار الــذي يوثــق دراســات وأوراق عمــل تناولــت 
جتــارب وممارســات جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة، وذلــك عبــر تاريخها 
املعطــاء املمتــد ألكثــر مــن عشــر ســنوات، والتــي اكتســبتها بأعمالهــا اإلنســانية واخليريــة 
مــن خــال حرصهــا علــى املشــاركة يف مؤمتــرات وورش عمــل ونــدوات عديــدة، ويعــرض 
ْجتهــا بالعديــد مــن اجلوائــز والشــهادات علــى املســتوى احمللــي  جتاربهــا املتميــزة التــي توَّ

واإلقليمــي،
ــة  ــر املؤسســات اإلنســانية واخليري ــز لتكــون يف َمصــّف أكب راجــن لهــا دوام التمي

ــم. يف العال

د. خالــد يوســف الشطــي
رئيس مركز الكويت لتوثيق العمل اإلنساني »فنار«
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د. نبيل حمد العون
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     كلمة رئيس مجلس االدارة 

تُولــي جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة املجــال العلمــي والتوثيقــي 
أهميــة كبيــرة، وتســعى جاهــدة لاســتفادة مــن أفضــل املمارســات، وتســجيل جتاربهــا يف 
املجــال اخليــري واإلنســاني؛ مواِكبــة بذلــك ســيرها لتنفيــذ مختلــف األعمــال يف امليــدان، 
ر الفكــرة وتنقــل مــا ميكــن أن يســتفيد بــه كل مهتــم مبجــاالت العطــاء  وبذلــك تصــدِّ

واإلحســان.
وبفضــل اهلل تعالــى؛ وجــد كثيــر مــن املهتمــن والباحثــن يف أعمــال جمعيــة الســام 
لألعمــال اإلنســانية واخليريــة مــادة ثريــة لبحوثهــم اإلنســانية ومــا يتصــل بهــا مــن 
ل مرجًعــا مهًمــا يغطــي جوانــب عديــدة يف املجــاالت  موضوعــات ومباحــث خادمــة، تشــكِّ
اإلنســانية، ويرفــد التجربــة اخليريــة واإلنســانية الكويتيــة بنمــاذج متميــزة حصدتهــا 
جمعيــة الســام مــن الواقــع، وهــذا مــا جعــل منهــا جتربــة فريــدة تســتحق االهتمــام 

والدراســة.
ــق يف هــذا اإلصــدار  ــة توثِّ ــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليري وهــا هــي جمعي
ذهــا املســؤولون فيهــا، متصلــة باألعمــال التــي  جملــة مــن البحــوث والدراســات التــي نفَّ
قامــت بهــا اجلمعيــة؛ حرًصــا منهــا علــى توثيــق كل مــا يتــم تنفيــذه منهــا ولهــا، ومــن ثــم 

ــع القــراء واملهتمــن لاســتفادة واإلفــادة. تقدميــه جلمي
إن جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة تتقــدم اليــوم خطــوة إضافيــة، 
ــادة أمــراء  ــْت، حتــت قي ــر مــن عشــر ســنوات خل ــد ألكث ــر تاريخهــا املمت حُتســب لهــا عب
كويــت اخليــر واإلنســانية، ويف هــذا البلــد املعطــاء الــذي يشــهد كل جــزء فيــه بخيــر أهلــه 

وحبهــم للعمــل اخليــري واإلنســاني.
ونســأل اهلل تعالــى أن يوفقنــا ألفضــل العلــم وأحســن العمــل، وأن يعيننــا علــى تقــدمي 

كل مــا ينفــع عبــاده، ويرزقنــا اإلخــاص والفــاح.
ــى  ــار« عل كمــا نتقــدم بالشــكر اجلزيــل ملركــز الكويــت لتوثيــق العمــل اإلنســاني »فن
جهــوده يف مجــال توثيــق األعمــال اخليريــة واإلنســانية يف دولــة الكويــت، وجهــوده املتميــزة 

يف توثيــق أعمــال جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة.
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كلمة المدير العام

ــم واملعرفــة؛ حينهــا يتحقــق النجــاح  ــا إلــى جنــب مــع العل عندمــا يســير العمــل جنًب
ــال اإلنســانية واخليريــة، إْذ  والتميــز، وهــذا مــا حرصــت عليــه جمعيــة الســام لألعم
يأتــي هــذا اإلصــدار الــذي يوثِّــق أكثــر مــن 10 دراســات وأوراق عمــل كواحــٍد مــن األعمــال 
املعرفيــة التــي تهتــم بهــا اجلمعيــة، مؤمنــة بــأن ذلــك مينحهــا متيــًزا إضافًيــا وقــدرة جيــدة 

علــى مواصلــة ســيرها ومســيرتها يف املجــال اخليــري واإلنســاني.
ل بهــذا اإلصــدار املعــريف  ــة تســجِّ ــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليري إن جمعي
خطــوة ُملِهمــة، ورافــًدا مهًمــا للمكتبــة الوثائقيــة واإلنســانية الكويتيــة، وتدعــو اجلمعيــة 
ــادي  ــى أي ــد مــن اجلهــود يف هــذا املجــال، وتشــد عل ــذل املزي ــن واملهتمــن لب كل الباحث
الطــاب وطــاب الدراســات العليــا بشــكل خــاص، لاجتــاه نحــو هــذا املجــال احليــوي 
املهــم، والــذي يجمــع بــن خيْريـْـن ويضيــف لصاحبــه جناحــْن؛ إذ يحقــق درجــة علميــة يف 
ُســلَّم العلــم والتعلــم، ويضيــف إحســاًنا وإلهاًمــا للعاملــن يف املجــال اخليــري، وذلــك مبــا 
يخطــه يراعــه وتوثقــه مصــادره مــن جتــارب العمــل اخليــري واإلنســاني الكويتــي الرائــد.
وهــو مــا حرصــت عليــه جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة يف مشــاركتها 
للمؤمتــرات والنــدوات العلميــة وتقــدمي البحــوث والدراســات التــي تتعلــق مبســيرتها 
وجتاربهــا، مــن أجــل تقدميهــا للمؤسســات اخليريــة، لاطــاع عليهــا واالســتفادة منهــا، 

داعــن اهلل تعالــى أن يوفقنــا جميعــاً ملــا يحبــه ويرضــاه.
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الكويت � سوريا � اليمن � قرغيزيا � بورما � الفلبن � طاجكستان � ألبانيا                 
� لبنان � تركيا � بنغاديش.

     الفكرة والتأسيس

أُشــهرت جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة رســمياً مــن قبــل وزارة   
2016م  لســنة  )37/أ(  رقــم  الــوزاري  القــرار  مبوجــب  االجتماعيــة  الشــؤون 
1962م  لســنة   24 رقــم  القانــون  ألحــكام  وفقــاً  2016/3/22م،  بتاريــخ  الصــادر 
لــوزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل، ومتــارس أعمالهــا يف مجــال البــر والنفــع 
العــام. ومــن أهــم األغــراض الرئيســة للجمعيــة تقــدمي الدعــم والعــون واملســاندة 
ــك مــن خــال  ــة، وذل ــرة واملنكوب ــدول الفقي للفقــراء وأصحــاب احلاجــات يف ال

تنفيــذ مشــاريع خيريــة وإغاثيــة يف مختلــف دول العالــم.

األهداف العامة

السعي نحو مساعدة  ذوي احلاجة ومنهم املنكوبن الذين تصيبهم الكوارث. 	
الســعي نحــو تنفيــذ املشــاريع اإلنســانية واخليريــة يف كافــة املناطــق داخــل دولــة  	

املقــر وخارجها.
بذل اجلهود للعناية بذوي االحتياجات اخلاصة من تعليم وصحة وتأهيل وغيرها. 	
رعاية األسر احملتاجة لضمان قيامها بدورها يف بناء األجيال. 	
كسب ثقة املتبرعن واجلهات الداعمة للجمعية. 	
تأصيل روح التطوع وحب العمل اإلنساني واخليري.  	

نطــاق عملنـــا
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رؤيتنـــــا

أن تكون جمعية السام لألعمال اإلنسانية واخليرية ضمن أفضل 5 جمعيات خيرية 
تنموية تأهيلية على مستوى العالم.

رسالتنــا

ــاة  جمعيــة إنســانية خيريــة تنمويــة تأهيليــة عامليــة متميــزة، تســاهم يف رفــع ومتكــن معان
تأهيليــة  تنمويــة  إنســانية خيريــة  وبرامــج  مشــاريع  خــال  مــن  املســتهدفة  املجتمعــات 

وشــراكات اســتراتيجية عامليــة وكفــاءات بشــرية متخصصــة.

قيمنــــا

� اإلنسانية � الشفافية � التنمية املستدامة � التعليم � التأهيل � االحتساب.

  برامجنــا

برامجنا اإلنسانية واخليرية واإلغاثية والتنموية والتأهيلية:
� إنســانية � تعليميــة � صحيــة � اجتماعيــة � ثقافيــة � إنتاجيــه � إغاثيــة تنمويــة 

� تأهيليــة � حرفيــة.
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السيد / فهد بدر املشعان

السيد/ عبداهلل صالح الشايجي السيد/ طارق العسكرالسيد/ د. خالد ناصر الفريج 

السيد/ د. نبيل حمد العون

براك عبدالرحمن العبيد

السيد/ هشام حمد العون السيد/ ضاري حمد البعيجانالسيد/ مشعل عبدالغفور تيفوني

عضو مجلس اإلدارة

أمــــن الســـــر أمـــن الصندوقنائباً للرئيس

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة  املدير العامعضو مجلس اإلدارة

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
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 جمعية السالم« وجهودها اإلنسانية في العالم»

دولة الكويت 

جمهورية قرغيزيا جمهوية اليمن 

الجمهورية العربية السورية 

الجمهورية التركيةالجمهورية اللبنانية

بورما - ماينمار )الروهنجا (جمهورية طاجيكستان 

جمهورية بنغالديش جمهورية الفلبين

جمهورية ألبانيا
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الجوائز والشهادات التقديرية

بعــد مســيرة عمــل انطلقــت منــذ أكثــر مــن 10 ســنوات، اســتطاعت جمعيــة 
ــا  ــح له ــد أن أصب ــت وجودهــا بع ــة أن تثب ــال اإلنســانية واخليري الســام لألعم
موطــئ قــدم بــن اجلمعيــات والهيئــات اخليريــة الكويتيــة واإلقليميــة، وانطلقــت 
مبشــروعاتها الناجحــة متوافقــة مــع الدبلوماســية الكويتيــة التــي اعتمــدت علــى 
مبــدأ القــوة الناعمــة مــن خــال عملهــا اخليــري واإلنســاني الــذي تقــوم بــه 
دولــة الكويــت علــى املســتوى الرســمي أو عبــر اجلمعيــات اخليريــة املرخــص لهــا 

بالعمــل داخــل وخــارج الكويــت.
وقــد حظيــت مشــروعات اجلمعيــة وأنشــطتها باحتــرام جميــع اجلهــات 
الرســمية؛ ســواء يف دولــة الكويــت أو يف الــدول التــي نفــذت فيهــا مشــروعاتها، 
وحظيــت بدعــم كبيــر مــن املؤسســات الرســمية، ممــا ســاهم معهــا يف تنفيــذ 
وإجنــاز مشــروعاتها اخليريــة واإلنســانية، واســتطاعت خــال 10 ســنوات أن 
حتقــق العديــد مــن اإلجنــازات الكبــرى التــي حتســب لهــا، برغــم الفتــرة القصيــرة 

التــي لــم تتجــاوز 10 أعــوام علــى تأســيس اجلمعيــة.
ونتيجــة للجهــود الكبيــرة التــي بذلتهــا جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية 
واخليريــة يف مجــال العمــل اخليــري واإلنســاني محليــاً وخارجيــاً، حصــدت 
التقديــر علــى املســتوى احمللــي واإلقليمــي  العديــد مــن اجلوائــز وشــهادات 

والدولــي، والتــي نســتعرضها فيمــا يلــي:



19بحوث جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية 

ــة  	 جائــزة أفضــل جمعيــة خيريــة يف جمهوري
 2016/2015( الســنوات  يف  قرغيزيــا 

.)2018/2017
منــح شــهادة الدكتــوراه الفخريــة ملديــر عــام  	

اجلمعيــة/ نبيــل العــون مــن جامعــة قرغيزيــا.
لعضــو  	 الفخريــة  الدكتــوراه  شــهادة  منــح   

ــن  ــج م ــد الفري ــس اإلدارة الســيد/ خال مجل
قرغيزيــا. جامعــة 

الشــبكة  	 مــن  املجتمعيــة  املســؤولية  جائــزة 
عــام  االجتماعيــة  للمســؤولية  اإلقليميــة 

2018م.
جائــزة البصمــة اإلنســانية يف دولــة الكويــت  	

نبيــل  اجلمعيــة/  عــام  ملديــر  2019م  عــام 
العــون.

األوزبكســتانية  	 اخلارجيــة  وزارة  تكــرمي 
2019م. عــام  الســام  جلمعيــة 

جائــزة الدبلوماســية اإلنســانية مــن الشــبكة  	
عــام  االجتماعيــة  للمســؤولية  اإلقليميــة 

2020م.
مســابقة  	 يف  عربيــاً  األول  املركــز  جائــزة 

االحتــاد العربــي للعمــل التطوعــي كأفضــل 
بتاريــخ  املتميــزة  مشــاريعها  عــن  مبــادرة 

2020/9/17م.
جائــزة التميــز يف مجــال رعايــة األيتــام لعــام  	

2020 مــن الشــبكة اإلقليميــة للمســؤولية 
املجتمعيــة.

جائــزة مانــح 2020 يف حتقيــق االســتجابة  	
العاجلــة، ومتطلبــات التنميــة لعــام 2020م 
للمســؤولية  اإلقليميــة  الشــبكة  مــن 

. ملجتمعيــة ا
ترشــيح اجلمعيــة جلائــزة األميــر طــال بــن  	

عبدالعزيــز 2020.
	  2021 الصالــح  العيســى  خالــد  جائــزة 

خيــري. مشــروع  ألفضــل 
منــح مديــر عــام اجلمعيــة د. نبيــل العــون  	

لقــب )مبعــوث دولــي خــاص للدبلوماســية 
اإلنســانية( مــن املركــز الدولــي للدبلوماســية 
اإلنســانية يف الشــبكة اإلقليميــة للمســؤولية 
االجتماعيــة يف عــام 2021م. كمــا حصلــت 
اجلمعيــة علــى شــهادات تقديــر ودروع تكرمي 

ــدة. ــات إنســانية يف دول عدي مــن جمعي
جائــزة العمـــل اإلنســــاني لــــدول مجلــــس  	

.2022 السادســــة   اخلليجــــي  التعــــاون 
املشاركة يف املؤمترات وورش العمل 	
منــح جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية  	

واخليريــة العضويــة املهنيــة يف الكوجنــرس 
النســخة  املجتمعيــة  للمســؤولية  الدولــي 

األردن. يف  الثالثــة 
العــون  	 حمــد  نبيــل  الدكتــور  ســعادة  منــح 

العاملــي  اإلتفــاق  ملبــادئ  مناصــر  جائــزة 
الفخريــة(  ضمــن  )الفئــة  املتحــدة  لــألمم 
للمســؤولية  الدولــي  الكوجنــرس  فعاليــات 

. ملجتمعيــة ا
منــح جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية  	

واخليريــة جائــزة التميــز يف مجــال خدمــة 
.2022 املجتمــع 

منــح جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية  	
ــة )شــريك  ــة الدولي ــة املهني ــة الصف واخليري
الدولــي  اإلحتــاد  مــن  موثــوق(  مجتمعــي 

املجتمعيــة. للمســؤولية 
املشــاركة يف برنامــج املؤمتــر العــام الثالــث  	

والثاثــن يف مصــر حتــت عنوانهــا »االجتهاد 
ضــرورة العصــر«

منــح جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية  	
واخليريــة اجلائــزة الدوليــة للتميــز يف جهــود 

ــى الفقــر ٢٠٢٢. القضــاء عل
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د. نبيل حمد العون
جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية 
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بحث مقدم لـ

 مؤتمــر وجائــزة الجهـات المانحـة 
االجتماعيــة للمســؤولية  اإلقليمـــية  الشــبكة  عضــو 
 بالشــراكة مــع مجموعــة الخبيــر العالمــي لإلستشــارات

ديسمبر  2018

إعداد :

د. نبيل حمد العون
جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية 

1
البحث
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مقدمة:
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مقدمة:

ــق نظــام احلوكمــه  ــوم نحــو تطبي تتجــه منظمــات العمــل اإلنســاني الي
ــه مؤسســات القطــاع  ــا قامــت ب ــاً مل الرشــيدة يف إدارة مؤسســاتها، تبع
اخلــاص والقطــاع احلكومــي لترشــيد إدارتهــا وإحكامهــا، وبعــد انتشــار  
القطــاع  يف  وتداولــه  اخلــاص  القطــاع  يف  احلوكمــة  مفهــوم  ثقافــة 
احلكومــي؛ بــدأ احلديــث عــن أهميــة إدراج املنظمــات اإلنســانية مفهــوم 

ــا وأنشــطتها. ــى أعماله ــة عل ــات احلوكم وتطبيق
وقــد عقــدت مراكــز الدراســات والبحــوث املهتمــة بالعمــل اإلنســاني 
نــدوات وجلســات حــوار حــول ضــرورة تطبيــق املنظمــات اإلنســانية 
ملفهــوم احلوكمــة، ولعــل هــذا املؤمتــر دليــل علــى أهميــة هــذا املوضــوع.  
الشــبكة  املانحــة عضــو  والشــكر موصــول ملؤمتــر وجائــزة اجلهــات 
اإلقليميــة للمســؤولية االجتماعيــة بالشــراكة مــع مجموعــة اخلبيــر 
العاملــي لاستشــارات لتنظيمهــم هــذا املؤمتــر وإتاحــة الفرصــة جلمعيــة 
الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة  للحديــث عــن جتربتهــا يف 

الســعي لتنظيمهــم حلوكمــة عملهــا  اإلنســاني.
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شكر وتقدير:
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بجزيــل  واخليريــة   اإلنســانية  لألعمــال  الســالم  جمعيــة  تتقــدم 
الشــكر وعظيــم االمتنــان للشــبكة اإلقليميــة للمســؤولية االجتماعيــة 
املؤمتــر  بالرياض إلقامــة  للتدريــب  اإلقليميــة  الشــبكة  وملعهــد 
لعــام  واملجتمعيــة  اخليريــة  للمنظمــات  املاليــة  السادس لاســتدامة 
2020 حتــت شــعار » االســتدامة.. مدخــل ملمارســات عامليــة ملرحلــة مــا 
بعــد أزمــة جائحــة كورونــا«، يف الفتــرة مابــن 26-28 نوفمبر ودعوتنــا 
يف جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة للمؤمتــر، وتقدمينــا 
املاليــة للمنظمــات  بعنوان )حتقيــق االســتدامة  ورقــة علميــة وبحثــاً 
اخليرية يف أوقات األزمات وجتربة جمعية الســام لألعمال اإلنســانية 
ــة. ــة يف االســتدامة املالي ــاءة العلمي ــزة الكف ــة(، وتكرمينا بجائ واخليري

شكر وتقدير:



الحوكمة في العمل اإلنساني2626
وتجربة جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية 

هــي قــدرة املنظمــات اخليريــة علــى االســتدامة يف حتقيــق رســالتها 
اإلنســانية وتقــدمي املســاعدات املاليــة مــن خــال مواردهــا املاليــة التــي 
جتمعهــا مــن املتبرعــن والشــركات والشــركاء واملانحــن، ومــن حتقيــق 
أربــاح ماليــة وعوائــد مــن مدخراتهــا املاليــة وأصولها وودائعهــا املتوفرة، 
ــة عملهــا وفــق خطــة اســتراتيجية محكمــة، وتوســيع  لتســتطيع مواصل
الشــراكات، والتميــز يف تســويق املشــروعات، وتقويــة العاقــات مــع 
ــة عطائهــم ودعمهــم مــن خــال  املانحــن وتعزيــز الثقــة لديهــم ملواصل

تزويدهــم باإلجنــازات واألثــر اإليجابــي لتبرعاتهــم.

 الحوكمة لغة : 
هــي مايتطلبــه االلتــزام واالنضبــاط لوضــع قواعــد وضوابــط حتكــم 

الســلوك وتضمــن إدارة وقيــادة ورقابــه رشــيدة. 
احلكمــة يف التوجيــه واإلرشــاد والتوعيــة واإلدراك بــكل الظــروف 	 

الداخليــه واخلارجيــة  يف املنظمــات.
االحتكام ملرجعيات قانونية وأخاقية  وإدارية وثقافية.	 
االستفادة من التجارب واخلبرات.	 
وجــود 	  عنــد  واملســتقل  والشــفاف  النزيــه  والتحاكــم  التقاضــي 

وإداريــة. ماليــة  انحرافــات 

    مدخل لمفهوم الحوكمة  
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الحوكمة اصطالحًا : 

مجموعة القواعد والقوانن واملعايير واإلجراءات التي جتري مبوجبها 
إدارة املنظمــات والرقابــة الفاعلــة عليهــا، بحيــث تنظــم العاقــات بــن 
العاملــن يف املؤسســة، وتســاعدهم علــى حتديــد توجههــا وأدائهــا. 
ويجــب  األمــد،  طويلــة  متعــددة  لعمليــات  نهائيــة  نتيجــة  فاحلوكمــة 
ــح وبإميــان  ــا بشــكل صحي ــة أدائه ــد ومتابع ــا بشــكل جي ــط له التخطي

ــدى القائمــن عليهــا. ــق ل مطل
املســؤوليات 	  يحــدد  املؤسســات  علــى  رقابــي  نظــام  واحلوكمــة 

واحلقــوق والعاقــات، ويوضــح اإلجــراءات والقواعــد الازمــة 
الرشــيدة. القــرارات  لصنــع 

نظــام يدعــو إلــى العدالــة والشــفافية واملســاءلة، ويعــزز الثقــة 	 
واملصداقيــة يف بيئــة العمــل.

نظام يدعو إلى املوازنة بن املسؤوليات اإلستراتيجية والتشغيلية 	 
بطريقــة منظمــة ومدروســة تؤكــد علــى ســير املؤسســات بالشــكل 

الصحيح.
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 اإلستراتيجية الواضحة.	 
 النظام املوثق.	 
 الثقافة املؤسسية املناسبة.	 

 

 املشاركة.	 
 سيادة القانون.	 
 الشفافيه.	 
 التجاوب.	 
 التوافق.	 
 العدل والشمولية.	 

عناصر الحوكمة األساسية

جوانب تطبيق الحوكمة
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جمعية السالم والحوكمة

تجربة »جمعية السالم« للسير نحو نظام الحوكمة:

 تطبيقات الحوكمة في »جمعية السالم« وفق جوانب تطبيق الحوكمة:

-1 المشاركة:
تؤمــن اجلمعيــة باملشــاركة يف تنفيــذ احلمــات اإلنســانية وتنفيــذ 	 

املشــاريع اخليريــة بالتعــاون والشــراكة مــع اجلمعيــات واملنظمــات 
اإلنســانية والفــرق التطوعيــة.

اســتوعبت اجلمعيــة مايقــارب مــن 10 فــرق تطوعيــة لتكــون حتــت 	 
مظلتهــا الرســمية.

تنفــذ اجلمعيــة مشــاريعها اخليريــة بالتعــاون مــع جمعيــات خيريــة 	 
ــة ذات مواصفــات وقــدرات تتماشــى مــع  ــة ومنظمــات دولي كويتي

منهجيــة وأســلوب اجلمعيــة.
ــة 	  ــة اخليري ــع مــع الهيئ ــار جائ ــام ملي ــة مؤمتــر إطع رعــت اجلمعي

اإلســامية العامليــة.
تعاونــت اجلمعيــة مــع )جمعيــة ملتقــى الكويــت اخليــري( إلقامــة 	 

مؤمتــر حــول حوكمــة العمــل اإلنســاني.
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2 - الشفافية : 
تؤمــن اجلمعيــة، بأهميــة الشــفافية والوضــوح يف عملهــا ومشــاريعها 
ــة  ــم مــع وزارة الشــؤون االجتماعي وبرامجهــا مــن خــال التعــاون الدائ
وااللتــزام بقوانينهــا، مــن خــال تقاريرهــا الشــاملة للمتبرعــن عبــر 
الصــور والفيديوهــات وعــن طريق الســنابات وعبر التواصل االجتماعي 
حــول تنفيــذ مشــاريعهم بأســرع وقــت ممكــن وجــودة عاليــة وأثــر كبيــر، 
كمــا تتعــاون مــع وزارة اخلارجيــة حــول ضوابطهــا املتعلقــة بحمايــة 
العمــل اخليــري الكويتــي وصيانتــه، مــن خــال زيــارات ســفارات دولــة 

الكويــت يف الــدول التــي تنفــذ فيهــا مشــاريعها اإلغاثيــة والتنمويــة.

3 - التجاوب : 
تتفاعــل جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة مــع أحــداث 
العالــم وكوارثــه ونكباتــه، متجاوبــة مــع تلــك األحــداث بشــكل ســريع 
وفعال ، كاألعمال اإلغاثيه للشــعب الســوري والشــعب اليمني والشــعب 

ــدول وكوارثهــا. ــات ال ــة الروهنجــا )بورمــا( وفيضان العراقــي وقضي

4 - سيادة القانون : 
تلتــزم جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة بقوانــن وزارة 
الشــؤون االجتماعيــة املنظمــة للعمــل اخليــري الكويتــي، كمــا تلتــزم 
اجلمعيــة بإرشــادات وتوجيهــات وزارة اخلارجيــة التي تختص بانضباط 
حتويــل املبالــغ للخــارج، وفــق ضوابــط النقــد العامليــة، لضمــان وصــول  

التبرعــات حســب شــروطها املطلوبــة.
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5 - العدل والشمولية: 
العدالــة  واخليريــة  اإلنســانية  لألعمــال  الســام  جمعيــة  تراعــي 
والشــمولية يف توزيــع املســاعدات لألســر؛ ســواء داخــل الكويــت أو 

والنكبــات. الكــوارث  بهــا  التــي حتــل  للــدول 

 عناصر الحوكمة في »جمعية السالم«:

1 -اإلستراتيجية الواضحة :
ــام القادمــة،  ــة اســتراتيجية تعمــل مــن خالهــا يف األي  أعــدت اجلمعي
حيــث تتطلــع أن تكــون مــن ضمــن أفضــل خمــس جمعيــات عامليــة 

إنســانية خيريــة تنمويــة تأهيليــة ، مــن خــال أهــداف اجلمعيــة.

2 -النظام الموثق :
تســعى اجلمعيــة إلــى توثيــق أعمالهــا وبرامجهــا ومشــاريعها مــن خــال 
إعــداد تقاريــر، وأرشــفه متميــزة، وأنظمــة آليــة لتوثيق أعمــال اجلمعية.

3 - الثقافة المؤسسية المناسبة :
تســعى اجلمعيــة إلــى تعزيــز ثقافــة العمــل اجلماعــي وبــث روح التطــوع، 
وأهميــة أن تعمــل اجلمعيــة بشــفافية لكســب ثقــة املجتمــع واملتبرعــن 

واملؤسســات.
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خاتمة:

ويف ختــام هــذا البحــث نكــرر الشــكر ملؤمتــر وجائــزة اجلهــات املانحــة 
عضو الشــبكة اإلقليمية للمســؤولية االجتماعية بالشــراكة مع مجموعة 
اخلبيــر العاملــي لاستشــارات ، ســائلن املولــى القديــر أن يكلــل املســاعي 
بالنجــاح، وأن يوفــق القائمــن علــى املؤسســات اإلنســانية للســير نحــو 
احلوكمــة الرشــيدة لهــذه املؤسســات التــي تتطلــع الــدول والشــعوب 
ملســاهمتها يف تقــدمي خدماتهــا املتميــزة للوصــول إلى التنمية املســتدامة 

لهــا وللعالــم بأســره.



الحوكمة في العمل اإلنساني
وتجربة جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية 

33

المصادر والمراجع     

جريــدة الوطــن اإللكترونيــة  د. نبيــل العــون  2018/9/24 بعنــوان : التركيــز . 1
علــى حوكمــة العمــل اإلنســاني تطبيقــات  للمؤسســات اخليريــة اجتــاه الهــدف 

املشترك.
معاييــر احلوكمــة يف العمــل اخليــري  أ.د. علــي عبــداهلل آل ابراهيــم  الشــبكة . 2

اإلقليميــة للمســؤولية اإلجتماعيــة  موقــع الشــبكة اإللكتروني.
جريــدة الكويتيــة اإللكترونيــة  مقــال بعنــوان » حوكمــة »العمــل اخليــري . 	

.2018 مــارس   28 اإلثنــن  اإلنســانية   بوابــة  وحمايتــه 
جريــدة احلــدث اإللكترونيــة  نــدوة مبــادرة الكويــت حلوكمــة العمــل اإلنســاني . 4

)جمعيــة ملتقــى الكويــت اخليــري ( 2018/11/26.
احلوكمــة الرشــيدة يف منظمــات العمــل اإلنســاني الدوليــة  مصعــب حبيــب . 5

مرهــوم الهاشــمي  مقــال 2018/2/1  موقــع املســتودع الرقمــي جلامعــة 
ــن. النيل

ــى تطبيقاتهــا يف األجهــزة . 6 ــة عل ــار املؤسســية املترتب ــة واآلث احلوكمــة الكويتي
ــة  ــع الياســن، دول ــز أحمــد بزي ــزكاة  منوذجــاً، عبدالعزي ــة  بيــت ال احلكومي

الكويــت  	201.
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إعداد :

د. نبيل حمد العون
جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية 
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الدبلوماسية اإلنسانية
وتجربة جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية 

بحث مقدم لـ

مؤتمر وجائزة المؤتمر الدولي 
للدبلوماسية اإلنسانية 2020

تحت شعار:

 تحالفات وشراكات من أجل استدامة السالم والتنمية

إسطنبول جمهورية تركيا

مارس  2020

إعداد :

د. نبيل حمد العون
جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية 

2
البحث
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شكر وتقدير:
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تتقــدم جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة بجزيــل الشــكر 
عضــو  اإلنســانية  للدبلوماســية  الدولــي  للمؤمتــر  االمتنــان  وعظيــم 
برنامــج األمم املتحــدة لإلنفــاق العاملــي بالشــراكة مــع االحتــاد الدولــي 
للمســؤوليات املجتمعيــة ووقفيــة القــدس ومنصــة بيفــول الدوليــة للعمــل 
التطوعــي لدعوتنــا يف جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة 
)الدبلوماســية  بعنــوان  وبحثــاً  علميــة  ورقــة  وتقدمينــا  للمؤمتــر، 
اإلنســانية وجتربــة جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة( 
وتكرمينــا باجلائــزة الدوليــة للتميــز يف مجــال الدبلوماســية اإلنســانية 

لعــام 2020، داعــن اهلل تعالــى للجميــع بالتوفيــق والنجــاح.

شكر وتقدير:
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مقدمة:

تســعى املنظمــات اإلنســانية يف العالــم اليــوم للمســاهمة مــن خــال 
جهودهــا التطوعيــة، لتعزيــز اجلهــود الدبلوماســية الدوليــة بالتعــاون مع 
جهــود الــدول الدبلوماســية الرســمية وجهــود منظمــات األمم املتحــدة، 
لتحقيــق الســام الشــامل للــدول وحتقيــق التنميــة  املســتدامة للشــعوب 
ــر  ــرز دور هــذه املؤسســات اإلنســانية بشــكل كبي ــات، ولقــد ب واملجتمع
ومبــا يســمى اليــوم بالدبلوماســية اإلنســانية أو )دبلوماســية القــوى 
الناعمــة(، وهــي جهــود تطوعيــة مشــكورة تقــوم بهــا منظمــات املجتمــع 
الدولــي يف العالــم، ويف هــذا البحــث نســلط الضــوء علــى جهــود دولــة 
لألعمــال  الســام  جمعيــة  وجهــود  اإلنســانية  ومنظماتهــا  الكويــت 

ــة. ــة كإحــدى املنظمــات اإلنســانية الكويتي اإلنســانية واخليري
تعريف الدبلوماسية اإلنسانية:

تُعــد الدبلوماســية اإلنســانية اليــوم الرافــد املهــم يف تعزيــز الســام وحل 
ــار الكــوارث واحلــروب واألزمــات التــي حتــدث  النزاعــات وتخفيــف آث
ــب  ــدور التقري ــوم ب ــة تق ــت الدبلوماســية التقليدي ــدول، وإذا كان ــن ال ب
والتفاهــم واالنســجام بــن الــدول؛ فــإن الدبلوماســية اإلنســانية هــي 
صمــام أمــان املجتمعــات والشــعوب التــي تتعــرض لألخطــار التــي تنجــم 

عــن العاقــات املتوتــرة بــن الــدول واحلكومــات.
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واذا كانت منظمات األمم املتحدة تسعى لتحقيق التنمية 
أكبــر  املنظمــات اإلنســانية هــي  فــإن  والشــعوب؛  للــدول  املســتدامة 
ــرة يف  ــود كبي ــن جه ــه م ــوم ب ــن خــال ماتق ــك م ــق ذل شــريك يف حتقي

مســاعدة الــدول والشــعوب لتحقيــق آمالهــا وتنفيــذ طموحاتهــا.

منطلقات الدبلوماسية اإلنسانية: 
كانــت الصراعــات بــن الــدول واحلكومــات ومــا ينشــأ عنهــا مــن كــوارث 
وانتهــاكات حلقــوق اإلنســان تُعــد شــأناً داخليــاً بــن الــدول، وبعــد تفــكك 
االحتــاد الســوفييتي وانتهــاء احلــرب البــاردة؛ أصبحــت شــأناً عامليــاً 
للتحــرك  مدخــًا  اإلنســانية  للمنظمــات  دوليــة ممــا جعــل  وقضيــة 
الدبلوماســي اإلنســاني لتخفيــف حــدة التوتــرات ومســاعدة املتضرريــن 
وحــل األزمــات، وأصبحــت الدبلوماســية اإلنســانية إحــدى املكمــات 
للدبلوماســية  التقليديــة)1( ، كمــا أن الدبلوماســية اإلنســانية تســاهم 
بشــكل كبيــر يف دعــم املنظمــات الدوليــة والقانــون الدولــي اإلنســاني)2( 
ومنظمــات األمم املتحــدة يف حتقيــق أهدافهــا والوصــول إلــى تنفيــذ 
قراراتهــا، ومســاعدتها يف الوصــول للمتضرريــن واملناطــق املتضــررة 

لتقــدمي العــون والدعــم الازمــن لهمــا.
وهــو مــا يدعــو للتحــرك اجلــاد واملســتمر بــن املنظمــات اإلنســانية 

للســيريف هــذا امليــدان.

)1( الدبلوماسية اإلنسانية، أ.د. علي عبداهلل آل إبراهيم 	2 مايو 2019، جريدة الوطن،  دولة قطر.
)2( د. هوغو سلم، رئيس قسم السياسات للمقر الرئيس، اللجنة الدولية للصليب األحمر، ندوة بعنوان 

الدبلوماسية اإلنسانية مبركز دراسات النزاع،  قطر، جريدة الشرق، »بتصرف«.
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أهداف الدبلوماسية اإلنسانية:
تســعى الدبلوماســية اإلنســانية مــن خــال حتركهــا الفاعــل لتحقيــق 

جملــة مــن األهــداف اإلنســانية؛ أبرزهــا:
زيــادة فــرص الوصــول إلــى صانعــي القــرارات والتأثيــر بالتعــاون 	 

معهــم.)1(
تدعيم إتاحة اخلدمات اإلنسانية وضمان احليز اإلنساني.	 
تعزيز القدرات حلشد كل املوارد ذات الصلة.	 
تيسير الشراكات الفعالة لتلبية احتياجات املستضعفن.	 

     وهو ما يؤكد على أهمية دور الدبلوماسية اإلنسانية.

دور المنظمات اإلنسانية في تعزيز الدبلوماسية:
بــات مــن الضــروري واملهــم اليــوم أمــام املنظمــات اإلنســانية أن تســاهم 
بشــكل فاعــل وقــوي يف ميــدان الدبلوماســية اإلنســانية؛ لتخفيــف معاناة 
الــدول والشــعوب وإزالــة محنهــا وكوارثهــا، ومســاعدتها يف الســير نحــو 

تنميتها املنشــودة.

دولة الكويت مركز العمل اإلنساني:
ُعرفــت دولــة الكويــت منــذ تأسيســها قبــل عــدة قــرون، )بالتحديــد 
يف عــام 	161م(، بأعمالهــا اإلنســانية ومســاندتها للــدول والشــعوب، 
واســتمرت يف مســيرتها اإلنســانية قرنــاً بعــد قــرن )2(، وبــرز دورهــا 
اإلنســاني واإلغاثــي والدبلوماســي يف العالــم، ممــا دعــا  منظمــة األمم 

)1( سياسة الدبلوماسية اإلنسانية، االحتاد الدولي جلمعيات الصليب األحمر والهال األحمر
)1( العمل التطوعي يف أربعة قرون، د. خالد الشطي.
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ــاح األحمــد ــت الشــيخ صب ــة الكوي ــر دول املتحــدة لترشــيح أمي
 اجلابــر الصبــاح الختيــاره قائــداً عامليــاً للعمــل اإلنســاني، واختيــار دولة 
الكويــت مركــزاً عامليــاً للعمــل اإلنســاني، وذلــك يف 9 ســبتمبر 2014م، 
فقــد أقامــت الكويــت عــدة مؤمتــرات مانحــن للعديــد مــن الــدول؛ منهــا: 
مؤمتــرات املانحــن لســوريا، والصومــال، وفلســطن وأخيــراًً إعمــار 
العــراق. وقــد كــرم البنــك الدولــي أميــر دولــة الكويــت جلهــوده يف دعــم 
التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة، وإحيــاء الســام علــى املســتوين 
اإلقليمــي والدولــي، وجــاء يف تقريــر منظمــة )مبــادرات التنميــة العاملية( 
يف بريطانيــا عــام 2014 حصــول الكويــت علــى املرتبــة األولــى خليجيــاً 
واألولــى عامليــاً مــن 20 دولــة، نســبة إلــى الدخــل القومــي، وجــاءت 
الكويــت أكثــر الــدول ســخاًء )1(، حيــث تدعــم دولــة الكويــت منظماتهــا 
اإلنســانية ومبادراتهــا، كمــا تدعــم منظمــات األمم املتحــدة واملنظمــات 
اإلنســانية واإلقليميــة والعامليــة، وقــد حققــت مبــادرة )إطعــام مليــار 
جائــع( يف عــام 2019 جناحهــا بنســبة %00	 بإطعــام 	 مليــار و2	1 
مليــون جائــع يف العالــم مــن خــال 2		 ألــف مشــروع و2468 شــراكة 
بالتعــاون مــع 7	 منظمــة محليــة وإقليميــة ودوليــة، برعايــة ســامية مــن 
أميــر دولــة الكويــت وتنفيــذ الهيئــة اخليريــة اإلســامية العامليــة )2( 

إحــدى أكبــر املنظمــات اإلنســانية علــى مســتوى الكويــت والعالــم.

)1( مركز الكويت لتوثيق العمل اإلنساني )فنار(، دولة الكويت نشرة إعامية مبناسبة الذكرى اخلامسة 
لتسمية أمير دولة الكويت قائداً للعمل اإلنساني.

)٢( تقرير البرامج واألنشطة عام ٢٠19، مبادرة إطعام مليار جائع، إعداد الهيئة اخليرية اإلسامية 
العاملية، دولة الكويت.

)3( احلوكمة يف العمل اإلنساني، د. نبيل العون، بحث مقدم ملؤمتر وجائزة اجلهات املانحة ٢٠18، 
الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية.
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جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية والخيريــة وتجربتهــا فــي 
تعزيــز الدبلوماســية اإلنســانية:

  جهود الدبلوماسية اإلنسانية لجمعية السالم:
أســفرت اجلهــود الدبلوماســية اإلنســانية للجمعيــة عــن تنفيــذ العديــد 
مــن املشــاريع وتعزيــز العاقــات مــع الــدول وتقــدمي املســاعدات للــدول 

واملجتمعــات.
قرغيزيــا 	  وجمهوريــة  الكويــت  بــن  اجلمعيــة  عاقــات  جنحــت 

يف تبــادل الزيــارات بــن البلديــن وعقــد بروتوكــوالت تعــاون بــن 
مؤسســاتها احلكوميــة واألهليــة، وجنحــت مســاعي اجلمعيــة يف 
تقــدمي حكومــة دولــة الكويــت ألجهــزة طبيــة جلمهوريــة قرغيزيــا 
بقيمــة 8 مليــون دوالر، مت إرســالها مــن خــال ســاح الطيــران 

الكويتــي التابــع للجيــش الكويتــي بــوزارة الدفــاع.
 ســعت اجلمعيــة أيضــاً لتوفيــر أجهــزة طبية جلمهورية طاجيكســتان 	 

بقيمــة 	 مليون دوالر.
 شــاركت جمعيــة الســام بتقــدمي تعهــدات ماليــة مببلــغ 25 مليــون 	 

دوالر مــع اجلمعيــات اخليريــة الكويتيــة ومســاعدات دولــة الكويــت 
الرســمية.

 ســاهمت جمعيــة الســام مبؤمتــر الكويــت إلعمــار العــراق بتعهــدات 	 
ماليــة لتقــدمي الدعــم للشــعب العراقــي مببلــغ 15 مليــون دوالر.

  تعهــدت جمعيــة الســام بتوفيــر 1,109,042 مليــون وجبــة ملبــادرة 	 
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إطعــام مليــار جائــع عــام 2019، والتــي أعلنــت عنهــا الهيئــة اخليريــة 
اإلســامية العامليــة بدولــة الكويــت )1(.

 تعاونــت جمعيــة الســام مــع العديــد مــن املنظمــات اإلقليميــة 	 
والشــعوب  للــدول  املســاعدة  لتقــدمي  بتنفيــذ شــراكات  والدوليــة 
واملجتمعــات؛ ممــا ســاهم يف تعزيــز عاقــة دولــة الكويــت مــع هــذه 

الــدول واإلســهام الفاعــل كذلــك يف التنميــة املســتدامة.

 إنجازات جمعية السالم في عام 2020:

اســتطاعت اجلمعيــة تقــدمي املســاعدات لـــ 8000 أســرة محتاجــة 	 
الكويــت  دولــة  حملــة  إجنــاح  يف  ســاهمت  كمــا  الكويــت،  داخــل 
الرســمية ملكافحــة فيــروس كورونــا بتقــدمي ســلة صحيــة لألســر 

احملتاجــة، اســتفاد منهــا 15000 أســرة.
ــع 	  ــا جم ــة لســوريا واليمــن، مت خاله ــة إغاثي ــة حمل ــذت اجلمعي نف

 20 بلغــت قيمتهــا  مــواد غذائيــة وعينيــة،  بتوفيــر  	20 شــاحنة 
دوالر. مليــون 

تســعى اجلمعيــة خــال األيــام القادمــة بتســويق العديــد من املشــاريع 	 
ــة  ــا دول ــا 11 دول، منه ــة والبرامــج واألنشــطة ليســتفيد منه التنموي

الكويــت.
)1( تقرير مبادرة إطعام مليار جائع، الهيئة اخليرية اإلسامية العاملية ٢٠19
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ويف ختــام هــذا البحــث نكــرر الشــكر ملؤمتــر وجائــزة املؤمتــر الدولــي 
للمســؤولية  اإلقليميــة  الشــبكة  عضــو  اإلنســانية  للدبلوماســية 
ــة  ــي للمســؤولية االجتماعي ــة بالشــراكة مــع االحتــاد الدول االجتماعي
ــل التطوعــي، ســائلن  ــة للعم ــول الدولي ــة القــدس ومنصــة بيف ووقفي
املولــى القديــر أن يكلــل املســاعي بالنجــاح، وأن يوفــق القائمــن علــى 
ــد مــن اجلهــود الدبلوماســية  املؤسســات اإلنســانية للســير نحــو املزي
لهــذه املؤسســات التــي تتطلــع الــدول والشــعوب ملســاهمتها يف تقــدمي 
وللعالــم  لهــا  املســتدامة  التنميــة  إلــى  للوصــول  املتميــزة  خدماتهــا 

بأســره.

المراجعالخاتمة
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احلوكمــة يف العمــل اإلنســاني وجتربــة جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة، . 1

بحــث مقــدم ملؤمتــر وجائــزة اجلهــات املانحــة، ديســمبر 2018، إعــداد د. نبيــل العــون 

مديــر عــام وعضــو مجلــس إدارة جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة.

ــد الشــطي، 2018، إصــدار مركــز . 2 ــي يف أربعــة قــرون، د. خال العمــل التطوعــي الكويت

ــة الكويــت. ــار(، دول الكويــت لتوثيــق العمــل اإلنســاني )فن

نشــرة إعاميــة خاصــة بالذكــرى الســنوية اخلامســة لتســمية أميــر دولــة الكويــت قائــداً . 	

للعمــل اإلنســاني مــن منظمــة األمم املتحــدة، إصــدار مركــز الكويــت لتوثيــق العمــل 

ــار(  ديســمبر 2019. اإلنســاني )فن

جريــدة الوطــن بدولــة قطــر، مقــال بعنــوان الدبلوماســية اإلنســانية بقلــم أ.د. علــي . 4

عبــداهلل آل ابراهيــم 	2 مايــو 2019.

جريــدة الشــرق بدولــة قطــر، نــدوة بعنــوان الدبلوماســية اإلنســانية، محاضــرة د. هوغــو . 5

ســلم، رئيــس قســم السياســات باللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر.

االحتاد الدولي جلمعيات الصليب والهال األحمر، سياسة الدبلوماسية اإلنسانية.. 6

تقرير مبادرة إطعام مليار جائع، الهيئة اخليرية اإلسامية العاملية، 2019.. 7

المراجع
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التحول الرقمي
ونموذج لرعاية األيتام 

بجمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية 

بحث مقدم لـ

للمؤتمر العالمي الثالث
 لرعاية األيتام 2020               

تحت شعار:

   الخدمات الرقمية ومؤسسات رعاية األيتام 
 االحتياجات والفرص

دولة الكويت

يونيو  2020

3
البحث
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شكر وتقدير:
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تتقــدم جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة بجزيــل الشــكر 
وعظيــم االمتنــان  للمؤمتــر العاملــي الثالــث لرعايــة األيتام 2020 حتت 
شــعار: )اخلدمــات الرقميــة ومؤسســات رعايــة األيتــام، االحتياجــات 
اإلنســانية  لألعمــال  الســام  جمعيــة  لدعــوة  وذلــك  والفــرص( 
واخليريــة للمؤمتــر وتقدميهــا ورقــة علميــة بعنــوان: )التحــول الرقمــي 
ومنــوذج لرعايــة األيتــام ، وجتربــة جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية 
واخليريــة( وترشــيحها جلائــزة التميــز يف مجــال رعايــة األيتــام لعــام 

2020، داعــن اهلل تعالــى للجميــع بالتوفيــق والنجــاح.

شكر وتقدير:
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مقدمة:
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بسم اهلل واحلمد هلل والصاة والسام على رسول اهلل وبعد،،،
فــإن اختيــار املؤمتــر ملوضــوع رعايــة األيتــام وتخصيصــه بالتحــول 
ــة واحتياجاتهــا وفرصهــا، يعــد مــن أهــم  الرقمــي واخلدمــات الرقمي
املواضيــع التــي حتتــاج إليهــا املنظمــات اإلنســانية يف مثــل هــذه األيــام، 
ــة وأربعــن  ــر مــن مائ ــم يتصاعــد ليتجــاوز أكث ــام يف العال ــدد األيت فع
مليــون يتيــم، وإن رعايتهــم واالهتمــام بهــم وتوفيــر اخلطــط والبرامــج 
ــا والتحــول الرقمــي  ــة وبرامجه ــا احلديث ألنشــطتهم وفــق التكنولوجي
ــة أشــمل  ــدمي رعاي ــات اإلنســانية لتق ــه املنظم ــاج إلي هــو أهــم ماحتت

وأفضــل للمزيــد مــن الرعايــة أليتــام العالــم.

مقدمة:



التحول الرقمي5252
ونموذج لرعاية األيتام بجمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية 

التحول الرقمي : 
 يســعى العالــم اليــوم لتحــول ســريع ومفهــوم جديــد لتغييــر منــط احليــاة 
احلديثــة يف جميــع  التكنولوجيــا  اســتخدام  خــال  مــن  وتطويرهــا، 
األعمــال مــن أجــل الســرعة يف األداء واإلتقــان وتخفيــف التكاليــف 
واجلــودة والتميــز، وهــو مــا يســمى اليــوم بالتحــول الرقمــي،  والــذي هــو 

ــا خلدمــة اإلنســان. تســخير التكنولوجي

تعريف التحول الرقمي:
ويتــم  واملؤسســات  الشــركات  لــدى  العمــل  طريقــة  التحــول يف  هــو 
اســتخدام وســائل التكنولوجيــا احلديثــة واملتطــورة يف أداء العمــل مــن 
أجــل خدمــة العمــاء بشــكل أســرع وأفضــل وبكفــاءة أعلــى؛ بحيــث 
تقــل األخطــاء وتزيــد اإلنتاجيــة، مــع توفيــر فريــق تطوعــي مشــارك يف 

حتقيــق األهــداف.

أهمية التحول الرقمي عالميًا:
إن ســرعة تطــور العالــم باســتخدام وســائل التكنولوجيــا أحدثت تنافســاً 
شــديداً بــن الشــركات واملؤسســات لتحقيــق النجــاح وزيــادة األربــاح 
ــاً  ــق حتدي ــى األســواق، وهــذا التنافــس خل والســيطرة واالســتحواذ عل
أمــام العالــم مــع كل تطــور يف وســائل التكنولوجيــا احلديثــة، حيــث 
ــة يف منتجــات وخدمــات تختصــر األوقــات  ــوم الرغب ــم الي يشــهد العال
والوظائــف واخلطــوات.  إن التحــول الرقمــي يحظــى بأهميــة بالغــة 
ــر  ــى تقليــل وتوفي ــام القادمــة، حيــث يســعى إل ــوم ويف مســتقبل األي الي
اجلهــد والتكاليــف، وتنظيــم وحتســن  األداء، ويختصــر مــن إجــراءات 
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ــا  ــا وتقييمه ــا واإلشــراف عليه ــا ومتابعته العمــل وتدقيقه
ــى  ــا يســاهم يف ســرعة االنتشــار والتوســع والوصــول إل وتطورهــا، كم
ــي يعطــي  ــا أن التحــول الرقم ــور والعمــاء، كم ــن اجلمه ــر عــدد م أكب
املؤسســات العاملــة بــه االنتشــار عامليــاً وبجــودة وإتقــان عــاٍل. مــن 
هنــا كان التحــول الرقمــي هــو حديــث اليــوم وأمــل املســتقبل القريــب، 
وكلمــا تأخــرت املؤسســات والشــركات يف حتولهــا الرقمــي كلمــا ســبقها 

ــور. ــى العمــاء واجلمه ــوا الصــدارة واالســتحواذ عل اآلخــرون واحتل

التحول الرقمي والعمل اإلنساني:
ــم نشــاطاً ملحوظــاً، ملــا تعانيــه  يشــهد العمــل اإلنســاني اليــوم يف العال
الــدول واملجتمعــات والشــعوب مــن كــوارث ونكبــات وحــروب، وتقــدم 
اجلمعيــات اخليريــة جهــوداً كبيــراً يف املســاعدات، وتســاهم بشــكل 
واضــح يف التنميــة املســتدامة للــدول، ممــا يحملهــا مســؤولية أكبــر 
يف العطــاء والبــذل واملســاعدة، ولــن يكــون ذلــك إال بالتحــول الرقمــي 
التكنولوجيــة  الوســائل  وأحــدث  أفضــل  واســتخدام  العمــل  وميكنــة 
وجــودة  املشــروعات  وتنفيــذ  التبرعــات  وجمــع  األعمــال  لتســيير 
املنتجــات وإتقــان العمــل وتدقيقــه وشــفافيته، واملطِلــع اليــوم علــى عمــل 
اجلمعيــات اخليريــة يجــد بأنهــا بذلــت جهــوداً كثيــرة مليكنــة عملهــا 
واســتخدمت أحــدث وأفضــل الوســائل التكنولوجيــة جلمــع التبرعــات 
وتنفيــذ املشــاريع والتواصــل مــع الداعمــن والشــركاء واملتبرعــن، وقــد 
حصلــت اجلمعيــات اخليريــة علــى العديــد مــن اجلوائــز والشــهادات 
يف مجــال امليكنــة والتكنولوجيــا يف عملهــا اإلنســاني واخليــري، ممــا 
يدعــو إلــى املزيــد نحــو التحــول الرقمــي للوصــول الــى أفضــل النتائــج 
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ــن مــن املســاعدات لنهضــة وتطــور الشــعوب  ــر عــدد ممك وتقــدمي أكب
واملجتمعــات.

جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية والخيريــة وتجربتهــا فــي 
التحــول الرقمــي لخدمــة األيتــام:

انطلقــت فكــرة جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة عــام 
2010، وبــدأ نشــاطها التطوعــي واإلنســاني يف جمهوريــة قرغيزيــا مــن 
خــال مؤسســة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة، ومــع توســع 
نشــاطها املؤسســي ورغبتهــا يف إيجــاد شــراكة مجتمعيــة وإنســانية معها 
ــت؛ حتالفــت  ــة الكوي ــة واإلنســانية بدول مــن خــال املؤسســات اخليري
مــع الهيئــة اخليريــة اإلســامية العامليــة يف عــام 2014، ومــع ازديــاد 
ــم؛ ســعى القائمــون  ــا يف التوســع للعمــل يف دول العال نشــاطها ورغبته
عليهــا  لتأســيس وإشــهار جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليرية 
يف دولــة الكويــت حتــت إشــراف ورعايــة وزارة الشــؤون االجتماعية  فتم 
إشــهارها  يف 22/	/2016 لتهــدف إلــى تنميــة املجتمعــات والســعي 
مــع  والدوليــة  املجتمعيــة  بالشــراكة  الــدول  يف  املســتدامة  للتنميــة 
املؤسســات واملنظمــات، ولتكــوَن مســتقبًا ضمــن أفضــل 5 جمعيــات 
إنســانية علــى مســتوى العالــم، كمــا تســعى لتحقيــق أهدافهــا ورســالتها 

وقيمهــا.
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وهاهي اجلمعية تسعى بكامل طاقتها وجهدها للوصول
ــزة أفضــل مؤسســة  ــى جائ ــت عل ــد حصل ــى رســالتها املنشــودة، وق  إل
خيريــة يف قرغيزيــا يف األعــوام ) 2015 - 2021 (  وجائــزة املســؤولية 
املجتمعيــة مــن الشــبكة اإلقليميــة للمســؤولية االجتماعيــة عــام 2018، 
وجائــزة الدبلوماســية اإلنســانية مــن الشــبكة اإلقليميــة للمســؤولية 
االجتماعيــة عــام 2020، وجوائــز عديــدة مــن دول وحكومات ومنظمات 
لألعمــال  الســام  جمعيــة  واســتطاعت  وأمميــة،  ودوليــة  إقليميــة 
اإلنســانية واخليريــة بفضــل اهلل عــز وجــل ثــم بجهــود املشــرفن عليهــا 
والداعمــن لهــا أن تعمــل يف 11 دولــة )الكويــت،  قرغيزيــا،  ســوريا،  
ــا،  ــا،  اليمــن،  الفلبــن،  بورمــا،  بنغــادش،  طاجكســتان،  الباني تركي
أندونيســيا( حيــث بلــغ عــدد األســر املســتفيدة مــن خدماتهــا داخــل 
الكويــت أكثــر مــن 0.000	 أســرة محتاجــة، وبلــغ عــدد املســتفيدين 
مــن مســاعداتها داخــل الكويــت بأزمــة كورونــا أكثــر مــن 20.000	 
مســتفيد، ونفــذت مشــاريع تنمويــة وإغاثيــة وإنســانية يف قرغيزيــا 
منــذ تأسيســها إلــى اليــوم بلغــت مايقــارب مــن 60 مليــون دوالر، كمــا 
نفــذت مشــاريع حمــات إغاثيــة وتنمويــة للــدول املنكوبــة واملتضــررة 
مــن األزمــات واحلــروب والكــوارث مثــل: )ســوريا،  اليمــن،  بورمــا( 
ــزة  ــرات وجي ــون دوالر، واســتطاعت يف فت بلغــت مايقــارب مــن 70 ملي
مــن تأسيســها تنفيــذ اآلالف مــن اآلبــار ومئــات املستشــفيات واملراكــز 
الصحيــة واملــدارس والعديــد مــن املشــاريع التأهيلية واملشــاريع التنموية 

ــزة. ــدة ومتمي ــة عدي ــة وحمــات إغاثي ــة واإلنتاجي واحلرفي
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جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية والخيريــة وتجربتهــا فــي 
مجــال رعايــة األيتــام:

ــف  ــام يف مختل ــزة لأليت ــة شــاملة ومتمي ــق رعاي ــة لتحقي ســعت اجلمعي
وبرامجهــا ومشــاريعها اخلاصــة  أنشــطتها  مــن خــال  العالــم،  دول 
باأليتــام وأهاليهــم، ونظــراً لتزايــد عــدد األيتــام يف العالــم والــذي بلــغ 
أكثــر مــن 140 مليــون يتيــم وفــق إحصائيــات منظمــة األمم املتحــدة 
خــال  مــن  تســعى  الســام  جمعيــة  فــإن  )اليونيســيف(،  للطفولــة 
برامجهــا وخططهــا إلــى مســاعدة أكبــر عــدد ممكــن مــن األيتــام، كمــا 
تســعى للتركيــز علــى رعايــة شــاملة ومتكاملــة لأليتام لتنشــئتهم التنشــئة 
املتكاملــة، وقــد نفــذت اجلمعيــة العديــد مــن اخلطــط لرعايــة األيتــام، 

ــا: ــت يف برنامجــن هم متثل

 1-  الرعاية العامة لأليتام:
وهــي خاصــة مبســاعدة األيتــام املتضرريــن واملنكوبــن يف دول الكــوارث 
مثــل )بورمــا، ســوريا، اليمــن، وغيرهــم( حيــث مت توفيــر إغاثــات عاجلــة 
ــام  ــك األيت ــا أولئ ــة يســتفيد منه ــة عام ــن خــال حمــات إغاثي ــم م له
املتضرريــن، وقــد اســتطاعت اجلمعيــة مســاعدة عشــرات اآلالف مــن 
ــن  ــم م ــر متطلباته ــة، وتوفي ــك احلمــات اإلغاثي ــن خــال تل ــام م األيت
ــة  ــام واملاجــئ واالحتياجــات الضروري املــواد الغذائيــة والطبيــة واخلي
والطارئــة، كمــا شــاركت اجلمعيــة يف حملــة الهيئــة اخليريــة اإلســامية 
العامليــة إلطعــام مليــار جائــع، وقــد تعهــدت جمعيــة الســام بإطعــام 
110942  مليــون جائــع كان العديــد منهــم مــن األيتــام وأســرهم وذويهــم. 
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 2-  الرعاية الدائمة لأليتام:
تكفــل جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة أربعــة آالف يتيــم، 
ترعاهــم شــهرياً مــن خــال كفــاء يقدمــون لهم مســاعدة شــهرية ومرت 

كفالــة اليتيــم بثــاث مراحــل علــى النحــو التالــي:

أ  - الكفاالت داخل البيوت: 
الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة بكفالــة  بــدأت جمعيــة 
اليتيــم الــذي يســكن مــع ذويــه، وكانــت عبــارة عــن كفالــة شــهرية 
يتلقاهــا اليتيــم لتعينــه علــى ســد احتياجاتــه األساســية فقــط.

ب-   الكفاالت في دور األيتام:
انتقلــت فكــرة جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة مــن 
كفالــة اليتيــم لســد احتياجاتــه األساســية إلــى كفالتــه ونقلــه لــدور 
األيتــام ليعيــش فيهــا حيــاة كرميــة يتخللهــا برنامــج تربــوي حتــت 
اشــراف باحثــن اجتماعيــن، ويتلقــى فيهــا اليتيــم كفالــة املســكن 
ــام،  ــه األيت واملــأكل واملشــرب، باإلضافــة إلــى اختاطــه مــع أقران
ــة  ــة مــن الكفال ــات يف هــذه النوعي ــا بعــض الصعوب ولكــن واجهتن

مــن ناحيــة التكاليــف التشــغيلية.

ج - الكفاالت في قرى األيتام والمعمول بها حاليًا:
تســعى اجلمعيــة إلــى تقــدمي رعايــة شــاملة ومتكاملــة لأليتــام، 
ــة  ــة حرفي ــة تنموي ــة تأهيلي ــرى تعليمي ــاء عــدة ق ــث قامــت ببن حي
ــل:  ــة؛ مث ــاء املشــاريع الريعي ــى بن ــام،  باإلضافــة إل ــة لأليت متكامل
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ومصانــع  اخلياطــة،  ومشــاغل  والنجــارة،  احلــدادة،  )معاهــد 
نســيج الســجاد، كذلــك مراكــز التبريــد والتدفئــة، ومراكــز صيانــة 
الهواتــف،  كمــا مت بنــاء بيــوت لألرامــل واأليتــام، للعيــش فيهــا 
مــع أيتامهــم، ويســتفيدون اســتفادة شــاملة مــن الســكن والتعليــم 
ــل  ــرة والتأهي ــى املشــاريع الصغي ــب عل ــه والعــاج والتدري والترفي
املراكــز  مــن  العديــد  لبنــاء  اجلمعيــة جهودهــا  وتبــذل  املهنــي، 
والقــرى ودور األيتــام املتكاملــة لتوفيــر الرعايــة الشــاملة لأليتــام 
ــة باملســاهمة  ــل النجــاح احلقيقــي يف هــذه املرحل ــم، ويتمث وذويه
يف تشــغيل دور األيتــام وتغطيــة تكاليفهــا التشــغيلية، باإلضافــة 
إلــى إيجــاد مشــاريع تنمويــة تأهيليــة حرفيــة ريعيــة حتقــق الهــدف 
مــن كفالــة اليتيــم وانخراطــه يف املجتمــع وكســب مهــارة جديــدة، 
وكذلــك خلــق فــرص وظيفيــة ملــن يرعــى اليتيــم مــن خــال عملهــم 
يف املشــاريع التنمويــة التأهيليــة احلرفيــة واكتســابهم راتبــاً شــهرياً 

يغنيهــم عــن ســؤال النــاس.

3 - الخدمــات المقدمــة لأليتــام بجمعيــة الســالم لألعمــال 
اإلنســانية والخيريــة:

تقــدم اجلمعيــة مجموعــة مــن اخلدمــات واملشــاريع لأليتــام الذيــن 
يســتفيدون مــن برامــج وأنشــطة ومســاعدات اجلمعيــة مثــل:

املساعدات الشهرية ألسر األيتام.. 1
الرعاية الصحية.. 2
الرعاية التعليمية.. 	
املساعدات العينية )املواد الغذائية(.. 4
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كسوة العيد.. 5
عيدية األيتام.. 6
مشاريع تدفئة الشتاء.. 7
املشاريع التأهيلية واإلنتاجية.. 8
دور األيتام.. 9

ترميم بيوت األيتام.. 10
تأهيل وتدريب أمهات األيتام.. 11

ــة الســالم لألعمــال  ــام بجمعي خدمــات التحــول الرقمــي لأليت
ــة: ــانية والخيري اإلنس

حتــرص اجلمعيــة علــى اســتخدام التقنيــات اإللكترونيــة والرقميــة، 
وميكنــة العمــل يف أنشــطتها وبرامجهــا، مــن خــال العديــد مــن البرامــج 
اإللكترونيــة التــي مت تنفيذهــا لتســاهم يف ميكنــة عمــل اجلمعيــة؛ منهــا:

املوقع اإللكتروني للجمعية.. 1
وسائل التواصل االجتماعي.. 2
وسائل التواصل من خال التلفونات النقالة )واتساب برودكاست(. 	
رسائل sms من خال شركات االتصاالت.. 4
التواصل مع مشاهير السوشال ميديا.. 5
التعاون مع املواقع والقنوات واملجات اإللكترونية.. 6
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أمــا مــا يتعلــق بالتحــول الرقمــي يف مجــال خدمــة ورعايــة األيتــام فقــد 
مت تنفيــذ اآلتــي:

إمكانية كفالة األيتام من خال املوقع اإللكتروني للجمعية.. 1
وصــول تقاريرفيديــو شــهرية عــن األيتــام ، يتــم تســليمها للكافلــن مــن . 2

خــال التواصــل اإللكترونــي مــع الكافلــن واملتبرعــن.
حتويل مخصصات وكفاالت األيتام عبر حساباتهم يف دولهم.. 	
التســجيل يف رابــط الكترونــي عــن طريــق اجلمعيــة مــن خــال إشــراف  . 4

وزارة الشــؤون االجتماعيــة يف احلملــة الوطنيــة للجمعيــات واملبــرات 
اخليريــة )فزعــة للكويــت( أثنــاء أزمــة كورونــا، تســتطيع أســر األيتــام يف 

الكويــت مــن خالــه تقــدمي طلــب مســاعدة.
نتقدم بتوصيات مهمة يف هذا املؤمتر:

املزيد من املؤمترات التي تهتم برعاية األيتام.. 1
التشــبيك بــن منظمــات رعايــة األيتــام لتبــادل اخلبــرات والتجــارب يف . 2

مجــال رعايتهــم.
املزيد من املؤمترات املتعلقة مبوضوع التحول الرقمي.. 	
تبــادل اخلبــرات والتجــارب بــن املؤسســات اإلنســانية فيمــا يتعلــق . 4

احلديثــة. التكنولوجيــا  وســائل  واســتخدام  الرقمــي  بالتحــول 
إصــدار كتــاب توثيقــي لهــذا املؤمتــر، وتوزيعــه على املؤسســات اإلنســانية . 5

ــات  ــات والتوصي ــن املعلوم ــم االســتفادة م ــام ، ليت ــة اآليت ــة برعاي املهتم
والتجــارب يف هــذا املجــال.

خاتمة:توصيات:
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ويف ختــام هــذا املؤمتــر نتقــدم يف جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية 
واخليريــة بالشــكر اجلزيــل للقائمــن علــى هــذا املؤمتــر باختيارهــم 
ــى عــز  ــي، داعــن املول ــة التحــول الرقم ــام وأهمي ــة األيت ملوضــوع رعاي
وجــل أن يوفــق العاملــن يف املؤسســات اإلنســانية والتنمويــة للمزيــد مــن 
التوفيــق والنجــاح لرعايــة هــذه الشــريحة املهمــة وتوفيــر احتياجاتهــا.

واحلمد هلل رب العاملن

خاتمة:
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احلوكمــة يف العمــل اإلنســاني وجتربــة جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة، . 1

بحــث مقــدم ملؤمتــر وجائــزة اجلهــات املانحــة، ديســمبر 2018، إعــداد د. نبيــل العــون 

مديــر عــام وعضــو مجلــس إدارة جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة.

 الدبلوماســية اإلنســانية وجتربــة جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة، . 2

مــارس 2020، إعــداد د. نبيــل العــون مديــر عــام وعضــو مجلــس إدارة جمعيــة الســام 

لألعمــال اإلنســانية واخليريــة.

 تقرير مبادرة إطعام مليار جائع، الهيئة اخليرية اإلسامية العاملية، 2019.. 	

 التقريــر املالــي واإلداري جلمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة لعــام 2016  . 4

.2018  2017

جريدة الشرق 6 إبريل 2017.. 5

 إحصائيات منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف(.. 6

المراجع والمصادر:
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الجهود التنسيقية
والمنح المقدمة للمؤسسات الحكومية واألهلية 

والخاصة في جمعية السالم لألعمال اإلنسانية 
والخيرية بدولة الكويت في أزمة كورونا

ورقة عمل

مقدمة لمؤتمر وجائزة الجهات المانحة
الشبكة اإلقليمية للمسؤولية اإلجتماعية

دولة الكويت

أغسطس  2020

إعداد :

ضاري حمد البعيجان
جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية 

4
البحث



الجهود التنسيقية6666
والمنح المقدمة للمؤسسات الحكومية واألهلية والخاصة في جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية بدولة الكويت في أزمة كورونا

تتقــدم جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة بالشــكر والتقدير 
ملؤمتــر وجائــزة اجلهــات املانحــة بتنظيــم املركــز األممــي خلدمــات 
ــة  ــة، لدعــوة جمعي ــة للمســؤولية االجتماعي املانحــن بالشــبكة اإلقليمي
لورقــة  وتقدمينــا  للمؤمتــر،  واخليريــة  اإلنســانية  لألعمــال  الســام 
عمــل وبحــث بعنــوان: )اجلهــود التنســيقية واملنــح املقدمــة للمؤسســات 
احلكوميــة واألهليــة واخلاصــة يف جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية 
واخليريــة بدولــة الكويــت يف مواجهــة فايــروس كورونــا(، وتكرمينــا 
التنميــة  لدعــم  اجلمعيــة  مــن  املقدمــة  املنــح  يف  للتميــز  باجلائــزة 
املســتدامة ومكافحــة أزمــة كورونــا للعــام 2020، داعــن اهلل تعالــى 

للجميــع بالتوفيــق والنجــاح.

شكر وتقدير
 

 مقدمة
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تســعى املنظمــات اإلنســانية يف العالــم اليــوم للمســاهمة مــن خــال 
جهودهــا التطوعيــة، يف تعزيــز اجلهــود الدبلوماســية الدوليــة بالتعــاون 
األمم  منظمــات  وجهــود  الرســمية  الدبلوماســية  الــدول  جهــود  مــع 
املتحــدة، لتحقيــق الســام الشــامل للــدول وحتقيــق التنميــة املســتدامة 
للشــعوب واملجتمعــات، ولقــد بــرز دور هذه املؤسســات اإلنســانية بشــكل 
كبيــر مبــا يســمى اليــوم )بالدبلوماســية اإلنســانية( أو )بدبلوماســية 
ــة مشــكوره تقــوم بهــا منظمــات  القــوى الناعمــة(، وهــي جهــود تطوعي
املجتمــع الدولــي يف العالــم، ويف هــذا البحــث نســلط الضــوء علــى جهود 
دولــة الكويــت ومنظماتهــا اإلنســانية وجهــود جمعيــة الســام لألعمــال 

ــة.  ــة كإحــدى املنظمــات اإلنســانية الكويتي اإلنســانية واخليري

 مقدمة
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دور الجهات المانحة في دعم برامج التنمية المستدامة:
دعــم  يف  املتميــزة  املســاهمات  مــن  املزيــد  املانحــة  اجلهــات  تبــذل 
برامــج التنميــة املســتدامة مــن خــال برامــج منظمــات األمم املتحــدة 
اإلمنائيــة، وقــد ســاهمت تلــك املنــح واملســاعدات يف تقــدمي الكثيــر مــن 
املســاعدات للــدول واملجتمعــات ونفــذت العديــد مــن املشــاريع التنمويــة 
التــي ســاهمت بشــكل فاعــل يف مســاعدة تلــك الــدول والشــعوب؛ ممــا 
كان لهــا األثــر اإليجابــي والتنمــوي يف حــل املشــكات الكثيــرة التــي 

تعانــي منهــا الــدول.

ــة ودورهــا فــي  ــة الســالم لألعمــال اإلنســانية والخيري جمعي
ــة المســتدامة : دعــم برامــج التنمي

تســعى جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة منــذ تأسيســها 
يف عــام 2010 لدعــم برامــج التنميــة املســتدامة يف جمهوريــة قرقيزيــا، 
وبعــد إشــهارها يف عــام 2016 يف دولــة الكويــت كجمعيــة خيريــة حتــت 
مظلــة وزارة الشــؤون االجتماعيــة ســعت إلــى توســيع نطــاق عملهــا 
ليشــمل تســع دول، وبذلــت جهودهــا املتنوعــة للمســاهمة يف مســاعدة 
الــدول التــي تعمــل فيهــا لتنميتهــا وحتقيــق الرفاهيــة ألبنائهــا وتنفيــذ 

املشــاريع التنمويــة فيهــا.
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أزمة فايروس كورونا وظاللها على العالم:
دول  علــى  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  كورونــا بظالهــا  أزمــة  أطلــت 
العالــم، وســببت العديــد مــن املشــاكل والعقبــات؛ ســواء علــى املســتوى 
ــرة العامــه لصنــدوق  ــه املدي االقتصــادي أو االجتماعــي، وهــو مــا أكدت
النقــد الدولــي الســيدة كريســتالينا جورجييفــا بقولهــا: إن العالــم يواجــه 
أســوء أزمــة اقتصاديــة، منــذ الكســاد الكبيــر الــذي وقــع يف ثاثينيــات 
القــرن املاضــي وتوقعــت بــأن أكثــر مــن 180 دولــة ستشــهد تراجعــاً 
يف دخــل الفــرد هــذا العــام، وأعلنــت دراســة األمم املتحــدة أن 81% 
مــن القــوى العاملــة بالعالــم والتــي تقــدر بنحــو 	.	 مليــار شــخص قــد 

ــي )1( أُغِلقــت أماكــن عملهــم بشــكل كامــل أو بشــكل جزئ

التــوازن االجتماعــي  دور  الجهــات المانحــة فــي تحقيــق 
واالقتصــادي فــي أزمــة كورونــا:

تقــوم اجلهــات املانحــة واملؤسســات اإلنســانية بــأدوار فاعلــه ومتميــزة 
يف التصــدي واملواجهــة آلثــار أزمــة كورونــا االقتصاديــة واالجتماعيــة، 
ــن فقــدوا وظائفهــم  ــن الذي حيــث تســاهم يف تقــدمي الدعــم للمتضرري
والذيــن خســروا يف أعمالهــم التجاريــة وتســببت لهــم أزمــة كورونــا 
أنطونيــو غوتيريــش  الســيد  يقــول  مؤقــت  وفقــر  اقتصــادي  بكســاد 
األكثــر  هــي  األزمــة  هــذه  بــأن  املتحــدة:  األمم  منظمــة  عــام  أمــن 
حتديــاً التــي واجهتهــا األمم املتحــدة منــذ احلــرب العامليــة الثانيــة، 
وتنفيــذ  املاليــة  املبالــغ  مــن  العديــد  املانحــة  اجلهــات  قدمــت  وقــد 
ازمــة كورونــا علــى املجتمعــات. التنمويــة لتخفيــف وطــأة   املشــاريع 
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جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية والخيريــة وجهودهــا المتميــزة 
ومنحهــا المتنوعــة فــي مكافحــة آثــار أزمــة كورونــا:

ــة جهــوداً متميــزة  ــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليري بذلــت جمعي
وكبيــرة يف مواجهــة فايــروس كورونــا مــن ضمــن احلملــة التــي قامــت بها 
اجلمعيــات واملبــرات اخليريــة، مــن خــال احلملــة الوطنيــة للجمعيــات 
عنــوان  حتــت  كورونــا  فيــروس  ملواجهــة  اجلهــود  حلشــد  اخليريــة 
)فزعــة للكويــت(، وقــد نشــطت اجلمعيــة يف تنفيــذ مشــاريع عديــدة 
مــع اللجــان واملنصــات اخلمــس التابعــة حلملــة فزعــة للكويــت، ولــم 
تكــن تلــك اجلهــود مقتصــرة علــى العمــل داخــل الكويــت، وإمنــا امتــدت 
لتكــون للــدول املتضــررة مــن فيــروس كورونــا، حيــث بلــغ إنفاقهــا حتــى 
1/7/2020	 مــا يقــارب مــن 5 مليــون دوالر؛ ولقــد كانــت تلــك اجلهــود 

كالتالــي: 

المنح داخل الكويت: 
أنشــأت احلملــة الوطنيــة للجمعيــات اخليريــة ملواجهــة أزمــة كورونــا 
داخــل الكويــت خمــس جلــان ومنصــات لتقــدمي الدعم املالــي واإلعامي 

واللوجســتي والعمــل التطوعــي؛ هــي:
أواًل : منصة الدعم اإلعالمي:

ســاهمت اجلمعيــة بتنفيــذ العديــد مــن األعمــال اإلعاميــة التوعويــة 
لدعــوة املجتمــع لالتــزام بقــرارت الدولــة االحترازيــة لضمــان ســامة 
التوعويــة  اإلعاميــة  الفيديوهــات  مــن  عــدداً  نفــذت  وقــد  اجلميــع، 
ــل  ــة مث ــا ســاهمت بدعــم احلمــات اإلعامي ــة، كم والنشــرات اإلعامي
ــة )نبيهــا صفــر(، كمــا قامــت اجلمعيــة بعمــل أنشــطة متنوعــة مثــل  حمل
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حلقــات القــرآن الكــرمي للطــاب مــن خــال التواصــل
 اإللكتروني عن بُعد.

ثانيًا :  منصة الدعم اللوجستي للمؤسسات الحكومية:
قدمت اجلمعية دعماً كبيراً ومتنوعاً للمؤسســات احلكومية ملســاعدتها 
يف تأديــة أعمالهــا بشــكل فاعــل ومتميــز ملواجهــة فيــروس كورونــا، وقــد 

مت الدعــم والتنســيق مــع وزارات ومؤسســات حكوميــة، منها: 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل. 	 
وزارة األوقاف.	 
وزارة الصحة.	 
وزارة الداخلية.	 
وزارة العدل.	 
وزارة اخلارجية.	 
ديوان احملاسبة.	 
الطيران املدني.	 
اإلدارة العامة للمطايف.	 
وزارة الكهرباء.	 
البلدية.	 

ومت تقدمي العديد من التجهيزات؛ مثل:
توفيــر 1.180.000 مليــون ومائــة وثمانــون ألــف قطعــة متنوعــة . 1

جلميــع مؤسســات الدولــة واحملاجــر ومــدارس اإليــواء؛ وتشــمل مــا 
يلــي:
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جتهيــز محاجــر صحيــة: بتوفير )فرش، مخاد، شراشــف، بطانيات، 	 
مابــس، مــواد غذائيــة،  معقمــات يدويــة، عبــوات ميــاه،  فــوط 
نســائية، حفاظــات أطفــال وكبــار، منظفــات، عصائــر، حلويــات 

بأنواعهــا.
توزيــع عــدد 48 شــاليه مجهــز بالكامــل بالتكييــف واملــاء والصــرف 	 

الصحــي، باإلضافــة إلــى 40 مظلــة عازلــة للحــرارة، وعــدد 12 ممــر 
آلــي للتعقيــم

الكلــي 	  احلظــر  قــرار  إلغــاء  بعــد  للمســاجد:  احتياجــات  توفيــر 
الشــامل وافتتاح املســاجد؛ مت التنســيق مع وزارة األوقاف والشــؤون 
اإلســامية لتوفيــر ســجادات ومــواد تنظيــف ومعقمــات آليــة ويدويــة 

لــرواد املســاجد.
معقــم 	   5000 مــن  أكثــر  توزيــع  وإلكترونيــة: مت  يدويــة  معقمــات 

إلكترونــي للــوزارات واملؤسســات احلكوميــة واألهليــة، وتوزيــع عــدد 
ــة  ــا املؤسســات احلكومي ــدوي، اســتفادت منه 1.200.000 معقــم ي

واألهليــة واجلمعيــات التعاونيــة واألســر والعمالــة.
 

ثالثا: منصة التطوع ضد كورونا:
ــة  ــة واخليري ــال اإلنســانية واخليري ــة الســام لألعم اســتطاعت جمعي
اســتقطاب أعــداد كبيــرة مــن املتطوعــن والفــرق التطوعيــة لانضمــام 
للجمعيــة وتنفيــذ أعمالهــا ومشــاريعها ومســاعداتها اليوميــة، وقــد بلــغ 
عــدد املتطوعــن )650	1( متطوعــاً، كمــا شــارك أكثــر مــن )20( فريقــاً 

تطوعيــاً.
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رابعًا: منصة دعم المتضررين من كورونا:
قدمــت اجلمعيــة العديــد مــن املســاعدات للمتضرريــن مــن أزمــة كورونا،  

والتــي اســتفاد منهــا األســر والعمالــة املتضــررة؛ وذلــك كمــا يلي:

1- األسر المحتاجة المتضررة:
قدمت اجلمعية مساعدات متنوعة لألسر املتضررة؛ منها:

0000	1 سلة غذائية لألسر.	 
40000 سلة صحية ومعقمات يدوية.	 
150000 د.ك لشــراء أجهــزة كهربائيــة لألســر يف مشــروع )خلونــا 	 

نبــرد عليهــم(، والــذي اســتفاد منــه أكثــر مــن 1500 أســرة.
مساعدة مالية لعدد ما يقارب من 1000 أسرة.	 

 2- العمالة المتضررة : 
قدمت اجلمعية مساعدات كثيرة للعمالة املتضررة؛ على النحو التالي:

 120000 سلة غذائية.	 
 10000 سلة صحية ومعقمات. 	 
 860000 وجبــة غذائيــة مــن خــال املطبــخ املركــزي )مطبــخ فزعــة 	 

للكويــت( الــذي أقامتــه اجلمعيــة قبــل شــهر رمضــان واســتمر لغايــة 
منتصــف شــهر يوليــو 2020، وقــد ســاهم عــدد مــن املتطوعــن 
الشــباب  مــن  وعــدد  واملطاعــم  الغذائيــة  والشــركات  واملتبرعــن 
الطهــاة املتطوعــن يف إجنــاح عمــل املطبــخ وتوزيــع الوجبــات علــى 
العمــال. كمــا اســتفاد عــدد كبيــر مــن العمالــة املتضــررة مــن مشــروع 
أضاحــي عيــد األضحــى املبــارك، حيــث مت نحــر )2850( أضحيــة، 
واألســر  العمالــة  مــن  فــرد   )50000( مــن  أكثــر  منهــا  اســتفاد 

املتضــررة. 
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خامسًا: منصة دعم الكويتيين في الخارج: 
ســعت اجلمعيــة لتقــدمي املســاعدة للكويتيــن يف اخلــارج مــن األهالــي 
والطــاب الدارســن يف اخلــارج ، وقــد مت توفيــر 20000 طــرد صحــي 
ومعقمــات لتســليمها يف الطائــرات للعائديــن إلــى الكويــت مــن دول 

العالــم . 

 المنح خارج الكويت:
ــد مــن املشــاريع  ــة مســاعدات متنوعــة ، ونفــذت العدي قدمــت اجلمعي

ــا؛ ومــن ذلــك: ملســاعدة الــدول املتضــررة مــن فيــروس كورون

مشروع )حملة تنفس( لجمهورية قرغيزيا:
كورونــا يف  ملرضــى  تنفــس  أجهــزة  نفــذت اجلمعيــة مشــروع شــراء 
قرغيزيــا بعــد طلبــات االســتنجاد مــن اجلمعيــة للدعــم واملســاندة، فقــد 
مت جمــع مبلــغ 594.000 دوالر يف يــوم واحــد، ومت شــراء أكثــر مــن 0	6 
جهــاز تنفــس آلــي مــن جمهويــة تركيــا ونقلهــا جــواً لقرغيزيــا وتوزيعهــا 

علــى املستشــفيات واملراكــز الصحيــة.

شراء سيارات إسعاف ومواد طبية لجمهورية طاجيكستان:
مت إطــاق حملــة جمــع تبرعــات يف شــهر رمضــان وُجمــع خالهــا                                
500000 دوالر، ومت شــراء عــدد 15 ســيارات إســعاف حديثــة موديــل 
2021 ماركــة هونــداي مجهــزة بأعلــى التقنيــات احلديثــة ومــواد طبيــة 

ــا. ــروس كورون ــة في ــا ملواجه ــاً له لطاجكســتان دعم
 وكذلــك توفيــر ســال طبيــة وغذائيــة لــدول متضــررة مثــل اليمــن 
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تنفيــذ مشــاريع توفيــر الطعــام للمتضرريــن  وســوريا. وأيضــاً 
مــن خــال مشــروع إفطــار الصائمــن يف رمضــان، وتوزيــع اللحــوم  يف 
مشــروع األضاحــي، وتوزيــع ســال غذائيــة لعــدد مــن الــدول املتضــررة.

الجهود التنسيقية بين جمعية السالم والمؤسسات 
الحكومية واألهلية والخاصة لمكافحة فيروس كورونا:

بتنســيقها  واخليريــة  اإلنســانية  لألعمــال  الســام  جمعيــة  متيــزت 
الفاعــل مــع اجلهــات املعنيــة ملواجهــة فيــروس كورونــا؛ ســواء املؤسســات 
احلكوميــة أو األهليــة أو اخلاصــة، يف داخــل الكويــت وخارجهــا؛ منهــا:

أواًل: المؤسسات الحكومية:
قدمــت اجلمعيــة الدعــم الكبيــر واملتميــز للجهــات احلكوميــة لتمكينهــا 
مــن أداء واجبهــا علــى أكمــل وجــه، مــن خال توفيــر احتياجاتها ملواجهة 
فيــروس كورونــا؛ ومــن أبــرز اجلهــات احلكوميــة التــي مت التنســيق معهــا 

وتقــدمي اخلدمــات لهــا: 
ســاخنة، 	  وجبــات  الصحيــة،  احملاجــر  )جتهيــز  الصحــة  وزارة 

ســات غذائيــة وصحيــة، أجهــزة تعقيــم إلكترونــي، دعــم العمــارات 
احملجــورة(.

وزارة الداخليــة: )وجبــات ســاخنة، ســات غذائيــة وصحيــة،  أجهزة 	 
امليــاه،  ودورات  بالتكييــف  مجهــزة  شــاليهات  إلكترونــي،  تعقيــم 
مظــات حديديــة،  جتهيــز محجــر نــادي ضبــاط الشــرطة،  ممــرات 

تعقيــم إلكترونيــة( 
وزارة الشــؤون االجتماعيــة: )أجهــزة تعقيــم إلكترونيــة ومعقمــات 	 
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ــة( ــة وصحي ــة، ســات غذائي يدوي
وزارة التجــارة والصناعــة: )تســهيل إصــدار التراخيــص الازمــة 	 

الســتيراد املــواد الغذائيــة(.
ــة 	  ــة وصحي ــات ســاخنة، ســات غذائي ــاء واملــاء: )وجب وزارة الكهرب

ــة(. ــة والشــعيبة واحملطــات الغربي ــن يف محطــة الصبي للعامل
وزارة الدفــاع: )أجهــزة تعقيــم إلكترونيــة ومعقمــات يدويــة، ســات 	 

غذائيــة وصحيــة(.
وزارة التربيــة: )أجهــزة تعقيــم إلكترونيــة ومعقمــات يدويــة، ســات 	 

غذائيــة وصحيــة(.
يدويــة،  	  ومعقمــات  إلكترونيــة  تعقيــم  )أجهــزة  احملاســبة:  ديــوان 

وصحيــة(. غذائيــة  ســات 
وزارة اخلارجيــة: )أجهــزة تعقيــم إلكترونيــة ومعقمات يدوية  ســات 	 

غذائيــة وصحيــة للعائديــن من خــارج الباد(.
ومعقمــات 	  إلكترونيــة  تعقيــم  )أجهــزة  للجمــارك:  العامــة  االدارة 

يدويــة  ســات غذائيــة وصحيــة(.
اإلدارة العامــة للطيــران املدنــي: ) أجهــزة تعقيم إلكترونية ومعقمات 	 

يدويــة،  طــرود صحيــة للكويتيــن العائديــن من اخلارج(.
ــات 	  ــة ومعقم ــم إلكتروني ــزة تعقي ــة: )أجه ــة الكويتي اخلطــوط اجلوي

ــن مــن اخلــارج(. ــن العائدي ــة للكويتي ــة، طــرود صحي يدوي
يدويــة،  	  ومعقمــات  إلكترونيــة  تعقيــم  )أجهــزة  اجلزيــرة:  طيــران 

اخلــارج(. مــن  العائديــن  للكويتيــن  طــرود صحيــة 
إلكترونيــة، 	  تعقيــم  أجهــزة  ســاخنة،  )وجبــات  الوطنــي:  احلــرس 

وصحيــة(. غذائيــة  ســات  يدويــة،  ومعقمــات 
وزارة اإلعــام: )أجهــزة تعقيــم إلكترونيــة ومعقمــات يدويــة،  ســات 	 
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غذائيــة وصحية(
يدويــة 	  ومعقمــات  إلكترونيــة  تعقيــم  )أجهــزة  األوقــاف:  وزارة 

وصحيــة(. غذائيــة  ســات  للمســاجد، 
وزارة البلدية: ) وجبات ساخنة،  أجهزة تعقيم إلكترونية ومعقمات 	 

يدوية،  ســات غذائية وصحية(
جامعــة الكويــت: )أجهــزة تعقيــم إلكترونية ومعقمات يدوية،  ســات 	 

غذائية وصحية(.
الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي: )وجبــات ســاخنة،  أجهــزة تعقيــم 	 

إلكترونيــة ومعقمــات يدويــة، ســات غذائيــة وصحيــة(
اإلدارة العامــه لإلطفــاء: ) وجبــات ســاخنة،  أجهــزة تعقيم إلكترونية 	 

ومعقمــات يدويــة،  ســات غذائية وصحية(
وكالــة األنبــاء كونــا: )وجبــات ســاخنة،  أجهــزة تعقيــم إلكترونيــة 	 

ومعقمــات يدويــة،  ســات غذائيــة وصحيــة(.

ثانيًا: القطاع الخاص: 
قدمــت اجلمعيــة خدمــات عديــدة للقطــاع اخلــاص ملســاعدته يف 	 

تخطــي آثــار أزمــة كورونــا، وقــد قدمــت مســاعدات ومســاهمات 
ــا:  ــة؛ منه متنوع

تعقيــم 	  أجهــزة  ســاخنة،  )وجبــات  التعاونيــة:  اجلمعيــات  احتــاد 
وصحيــة(. غذائيــة  ســات  يدويــة،  ومعقمــات  إلكترونيــة 

طيــران اجلزيــرة: )أجهــزة تعقيــم إلكترونيــة ومعقمــات يدويــة  طرود 	 
صحيــة للكويتيــن العائديــن مــن اخلارج(.

كمــا ســاهمت العديــد مــن مؤسســات القطــاع اخلــاص يف دعــم أنشــطة 
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ومشــاريع وبرامــج اجلمعيــة لتخطــي أزمــة كورونــا؛ ومن أبرز املؤسســات 
اخلاصة املانحة واجلهات الداعمة يف بعض الســلع املتنوعة الضرورية 

مــا يلي:
جريدة األنباء: )توثيق ونشر اإلجنازات واملساهمات للجمعية(.	 
جريدة القبس )توثيق ونشر اإلجنازات واملساهمات للجمعية(.	 
فندق الريجينسي.	 
جمعية السرة التعاونية.	 
جمعية النزهه التعاونية.	 
جمعية الساملية التعاونية. 	 
جمعية مشرف التعاونية.	 
جمعية قرطبة التعاونية.	 
جمعية العديلية التعاونية.	 
جمعية الشعب التعاونية.	 

ثالثًا: القطاع األهلي:
حرصــت جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة علــى التنســيق 
والفــرق  األهليــة  واملؤسســات  اجلمعيــات  مــع  املتبــادل  والتعــاون 
التطوعيــة، وقــد مت تنفيــذ العديــد مــن املشــاريع املشــتركة لتقــدمي 
الدعــم املــادي والعينــي لألســر املتضــررة والعمالة الوافدة وللمؤسســات 
احلكوميــة واألهليــة واخلاصــة، وذلــك مــن خــال احلملــة الوطنيــة 
للجمعيــات اخليريــة )فزعــة للكويــت(، والتــي اشــتركت جمعيــة الســام 
يف عضويتهــا منــذ بــدء تأسيســها، إميانــاً مــن اجلمعيــة بأهميــة تنســيق 

ــات. ــاون املشــترك لتخطــي األزم ــادل اخلبــرات والتع ــود وتب اجله
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رابعًا: الفرق التطوعية والمتطوعون:
قدمــت اجلمعيــة دعمهــا للفــرق التطوعيــة وللمتطوعــن وتعاونــت معهــم 

يف مواجهــة جائحــة كورونــا.

جهــود التعــاون والتنســيق بيــن جمعيــة الســالم والفــرق 
التطوعيــة:

الشــبابية  التطوعيــة  والفــرق  للمتطوعــن  املجــال  اجلمعيــة  فتحــت 
للتعــاون معهــا ومســاعدتها يف تنفيــذ أنشــطتها وبرامجهــا املتنوعــة، 
خاصــة فيمــا يتعلــق بتجهيــز الســال والوجبــات الغذائيــة والســال 
ــة املتضــررة  ــى األســر احملتاجــة والعمال ــة وتوزيعهــا عل ــة الوقائي الطبي
ومؤسســات الدولــة الرســمية واألهليــة والقطــاع اخلــاص، كمــا ســاهمت 
الفــرق التطوعيــة بتنفيــذ األنشــطة املتعــددة للجمعيــة، وقــد جتــاوز عدد 
املتطوعــن 650	1 متطوعــاً، كمــا بلــغ عــدد الفــرق التطوعيــة الشــبابية 

التــي تعاونــت مــع اجلمعيــة 21 فريقــاً تطوعيــاً، وهــي:
فريق خدمة وطن.	 
فريق استقال.	 
فريق كويتي وافتخر.	 
فريق 2020.	 
الدفاع املدني.	 
مركز العمل التطوعي.	 
فريق كن فخراً.	 
فريق دسمان.	 
فريق صقور صباح.	 



الجهود التنسيقية8080
والمنح المقدمة للمؤسسات الحكومية واألهلية والخاصة في جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية بدولة الكويت في أزمة كورونا

فريق اإلسناد واإلنقاذ.	 
فريق قدها.	 
فريق الضاحية بنات.	 
فريق اجلالية السورية.	 
فريق اجلالية اليمينة.	 
فريق اجلالية التونسية.	 
فريق اجلالية اللبنانية.	 
فريق درع صباح.	 
فريق وطني الكويت.	 
فريق فكرة التطوعي.	 
فريق بوقريص التطوعي.	 
فريق الطوارئ لإلنقاذ.	 

وقــد اســتطاعت اجلمعيــة حتفيــز الشــباب والفــرق التطوعيــة للتطــوع 
خلدمــة املجتمــع يف أزمــة كورونــا.



الجهود التنسيقية
والمنح المقدمة للمؤسسات الحكومية واألهلية والخاصة في جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية بدولة الكويت في أزمة كورونا

81

دعم جمعية السالم لمركز الكويت لتوثيق العمل
 اإلنساني )فنار( لتوثيق تجربة العمل التطوعي الكويتي

 في أزمة كورونا:

قدمــت جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة دعمهــا ورعايتهــا 
ــار( ليقــوم بتوثيــق  جلهــود مركــز الكويــت لتوثيــق العمــل اإلنســاني )فن
ــة  ــة يف مكافحــة ومواجه ــود الكويتي ــزة للجه ــة املتمي ــة التطوعي التجرب
جائحــة كورونــا، وذلــك مــن خــال دعــم مجلــة فنــار املتخصصــة يف 
توثيــق العمــل اإلنســاني الكويتــي، ومــن خــال رعايــة ودعــم كتــاب 
)الكويــت عبرالتاريــخ .. أزمــات وفزعــات(، والــذي وثــق مســيرة الكويــت 
يف أربعــة قــرون وجهــود أبنائهــا يف التصــدي لألزمــات التــي مــرت 
عبــر تاريخهــا ومنهــا أزمــة جائحــة كورونــا، حيــث مت توثيــق اجلهــود 
احلكوميــة واألهليــة التطوعيــة والقطــاع اخلــاص والفــرق التطوعيــة 

واملبــادرات التطوعيــة الفرديــة.
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من خال هذا املؤمتر الداعي لتنظيم دعم جهود التنمية واملســاهمات 
اإلنســانية وتنســيق اجلهــود والتعــاون بــن املنظمــات اإلنســانية نقــدم 

مجموعــة مــن التوصيــات، أبرزهــا:
تقدمي الشكر للقائمن على مؤمتر وجائزة اجلهات املانحة. . 1
ســعي املنظمــات اإلنســانية لتقــدمي املزيــد مــن الدعــم واملنــح للــدول . 2

واملجتمعــات لتخطــي آثــار أزمــة كورونــا، واملســاهمة يف حتقيــق 
ــة املســتدامة لهــا. التنمي

املزيــد مــن الدراســات واألبحــاث مــن خــال دعــم مراكــز البحــوث . 	
ــه(.  ــه وتطلعات والدراســات اإلنســانية والعمــل اإلنســاني )حتديات

بــذل املزيــد مــن اجلهــود التنســيقية والتعــاون بــن املنظمــات املانحــة . 4
واملنظمــات املعنيــة بشــؤون التنميــة املســتدامة واجلوانــب اإلنســانية 

إعــداد دراســات حــول االحتياجــات احلاليــة ومتطلبــات املراحــل . 5
ــا. ــة كورون ــار أزم ــة حــول آث القادم

والنكبــات . 6 الكــوارث  وقــت  اإلنســانية يف  اجلهــات  دور   جتســيد 
واألزمــات.

 دعــم األفــراد والفــرق التطوعيــة مــن خال شــغفهم يف تخصصاتهم . 7
املختلفــه للتطــوع والعمــل فيهــا؛ فهــذا يســاهم بشــكل كبيــر بإيصــال 
رســائل للمجتمــع ودول العالــم بصــورة مباشــرة وغيــر مباشــرة علــى 

إبــراز دورهــم يف نهــوض املجتمعــات.

 توصيات
 

  خاتمة
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ويف ختــام هــذه الورقــة العلميــة نتقــدم بالشــكر اجلزيــل للقائمــن علــى 
ــل بــزوال هــذا الوبــاء العاملــي  هــذا املؤمتــر، داعــن اهلل تعالــى أن يعَجّ
)كوفيــد 19( كورونــا عــن العالــم، ويســتعيد العالــم عافيتــه االقتصاديــة 
واالجتماعيــة، وينهــض مــن جديــد ليســعى يف حتقيق التنمية املســتدامة 
والرفــاه لــدول العالــم ومجتمعاتــه، وأن يكــون هــذا املؤمتــر مدعــاة ملزيــد 
مــن اجلهــود للمؤسســات املانحــة يف تقــدمي الدعــم لــألمم ملكافحــة آثــار 

فيــروس كورونــا.

  خاتمة
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ــت . 1 ــد يوســف الشــطي،  مركــز الكوي ــخ ،أزمــات وفزعــات ، د. خال ــر التاري الكويــت عب

ــار«، 2020. ــل اإلنســاني » فن ــق العم لتوثي

مجلة فنار  العدد التاسع 2020،  مركز الكويت لتوثيق العمل اإلنساني  » فنار«.. 2

الدبلوماســية اإلنســانية وجتربــة جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة. بحــث . 	

مقــدم ملؤمتــر وجائــزة املؤمتــر الدولــي للدبلوماســية اإلنســانية 2020.

الشــبكة اإلقليميــة للمســتويات االجتماعيــة إعــداد د. نبيــل حمــد العــون  مديــر عــام . 4

ــة . ــة الســام اخليري جمعي

التحــول الرقمــي ومنــوذج رعايــة األيتــام بجمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليرية، . 5

ــة الســام  ــام بجمعي ــر الع ــو 2020 م إعــداد: ضــاري حمــد البعيجــان نائــب املدي يوني

اخليريــة، مؤمتــر التحــول الرقمــي،  الشــبكة اإلقليميــة للمســؤولية االجتماعيــة.

جريدة اجلريده،  6/4/2020.. 6

موقع BBC العربية، 10/4/2020. . 7

 المراجع
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إعداد :

ضاري حمد البعيجان
جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية 
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 إدارة وقياس األثر االجتماعي 
 في جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية

ورقة عمل

مقدمة لالتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية 
بالشراكة مع المجلس العربي لقياس وإدارة 
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تتمثــل املهمــة الرئيســة للمنظمات واجلمعيات اخليرية، يف )اإلســتجابة 
للحاجــات(؛ ســواء كانــت علــى مســتوى الوطــن أو خارجــه، مــن خــال 
الســعي لاســتجابة لقضايــاه والتفاعــل معهــا، وكذلــك املســاهمة يف 
حــل املشــكات االجتماعيــة واالقتصاديــة والتعليميــة والبيئيــة وغيرهــا، 
وألهميــة العمــل اخليــري واملجتمعــي يف التنميــة املســتدامة، ينبغــي 
قيــاس آثــاره باملجتمــع، ولهــذا حرصنــا يف جمعيــة الســام لألعمــال 
اإلنســانية واخليريــة بدولــة الكويــت أن نشــارك أصحــاب املصلحــة يف 
التخطيــط، وحتديــد األهــداف التــي يقــاس علــى أثرهــا العائــد مــن 
هــذه املشــروعات، ابتــداًء مــن مجلــس اإلدارة، حيــث وهــم العنصــر املهــم 
يف حتديــد املشــروعات والعائــد املتوقــع منهــا، وميثلــون فئــة مــن فئــات 
املجتمــع، وهــم أعضــاء اجلمعيــة العامــة التــي اختارتهــم ومنحتهــم الثقــة 
إلدارة اجلمعيــة لفتــرة محــددة، وكذلــك اجلمعيــة العامــة /العموميــة 
يشــاركون يف حتديــد أولويــات عمــل اجلمعيــة ومشــروعاتها، إضافــة 
ــة يف وزارة الشــؤون  إلــى اجلهــة املشــرفة علــى عمــل اجلمعيــة واملتمثل
االجتماعيــة، كمــا يؤخــذ بــرأي املســتفيدين مــن خدمــات ومشــروعات 
اجلمعيــة؛ ســواء مــن داخــل الكويــت أو  خارجهــا، فهــم مــن يحــدد 
لنــا مــدى جناعــة خططنــا، وتأثيــر مشــروعاتنا، إضافــة إلــى توافــق 
حالــة الرضــى عندهــم مــع املؤشــرات التــي مت وضعهــا لقيــاس العائــد 
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مــن مشــروعاتنا اخليريــة، واألطــراف األخــرى مــن أصحــاب املصلحــة، 
كاخلبــراء، واملتخصصــن، والداعمــن، إضافــة إلى اجلهــات اإلعامية، 
وشــركاء التنفيــذ، وكذلــك اجلمعيــات املنافســة أو التــي نتوافــق معهــا يف 
التخصص، فجميعهم يتم االســتئناس بآرائهم عند حتديد املشــروعات  

وأدوات قيــاس العائــد منهــا، وكذلــك عنــد التحقــق مــن النتائــج.
 ولذلــك نتــج عــن اهتمامنــا بإشــراك أصحــاب املصلحــة يف حتديــد 
املســار االســتراتيجي للجمعيــة وخططهــا اإلســتراتيجية والتنفيذيــة، 
واملســاندة  الرضــى  مــن  حالــة  واملجتمعيــة؛  اخليريــة  ومشــروعاتها 
املجتمعيــة والرســمية، األمــر الــذي انعكــس علــى الزيــادة يف التبرعــات 
واملنــح املقدمــة جلمعيــة الســام بالرغــم أنــه لــم ميــر علــى تأسيســها 
ــة التــي  الثــاث ســنوات، إضافــة إلــى توســيع رقعــة املناطــق اجلغرافي
نعمــل فيهــا، وكذلــك جــودة املشــروعات املختــارة التــي حتقــق أثــراً كبيــراً 
ــة  ــة واســعة عــن اجلمعي ــة إيجابي ــاً، كمــا حتقــق صــورة ذهني ومضاعف
ومشــروعاتها، وكذلــك حصــول اجلمعيــة علــى دعــم رســمي وحكومــي 

كبيــر ومؤثــر.
ــا مــع املجتمــع ســاعد بشــكل  ويف احلقيقــة إن توافــق أهــداف جمعيتن
مباشــر يف  تســهيل إجــراءات قيــاس األثــر ملشــروعاتنا اخليريــة؛ ممــا 
شــجع أفــراد املجتمــع علــى التفاعــل معنــا بالدعــم املــادي واملعنــوي، 
كذلــك ســاهم يف حتفيــز املمولــن والداعمــن لهــا، وحتولــت اجلمعيــة 
لكبــار املســؤولن واملتبرعــن  إلــى محضــن كبيــر  عبــر مشــروعاتها 

واملتطوعــن.
وال يخفــى عليكــم أنــه ونتيجــة لبعــض املتغيرات السياســية واالقتصادية 
اجلمعيــات  لهــا  وتتعــرض  تعرضــت  التــي  والثقافيــة  واالجتماعيــة 
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ــا لتواكــب  ــر أدائه ــى تطوي ــة ظهــرت احلاجــة املاســة إل اخليري
تخطيطــاً  معهــا  وتتعايــش  واملســتقبلية  احلاليــة  املرحلــة  متطلبــات 
ــر  ــة قيــاس األث ــذاً، وهــذا ال ميكــن حتقيقــه مــن دون تبنــي عملي وتنفي

مــن مشــروعاتها اخليريــة واملجتمعيــة.

أهمية قياس األثر والعائد منه للجمعيات الخيرية
 إن احلاجــة إلــى قيــاس األثــر أو العائــد يف جمعياتنــا اخليريــة تظهــر 

أهميتــه مــن أوجــه عديــدة، منهــا:
 محدوديــة مــوارد اجلمعيــات؛ وعليــه فإنهــا بحاجــة ملزيــد مــن . 1

والتقييــم. املتابعــة 
 اختــاف اجلمعيــات عــن بقيــة القطاعــات يف خصائصها وأهدافها . 2

وخدماتهــا؛ وعليــه حتتــاج إلــى مزيــد مــن االهتمــام بقيــاس األثــر من 
مشــروعاتها لضمان جناحها واســتدامته.

االســتفادة مــن العوائــد التــي تتحقــق للجمعيــات مــن عمليــة قيــاس . 	
األثــر االجتماعــي يف جتويــد املخرجــات واســتدامة األعمــال.

معايير قياس العائد من المشروعات الخيرية في جمعية السالم:
هنــاك خمســة معاييــر دوليــة أساســية لقيــاس العائــد مــن املشــروعات 

اخليريــة يف جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة؛ وهــي:
معيــار االرتبــاط: والــذي مــن خالــه نقيــس مــدى ماءمــة مشــروع . 1

اجلمعيــة للجهــة املمولــة وللفئــة املســتهدفة، حيــث نســعى لتصميــم 
املشــروع اخليــري ليلبــي االحتيــاج.

معيــار الكفــاءة: والــذي نقيــس مــن خالــه مــدى كفــاءة املشــروع مــن . 2
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خــال تقييــم النتائــج مقارنــة بالنفقــات واملــوارد املســتخدمة طــوال 
فتــرة املشــروع.

معيــار الفاعليــة: هــذا املعيــار يقيــس مــدى القــرب مــن حتقيــق . 	
املشــروع. مــن  األهــداف 

ــة . 4 ــى الفئ ــر املشــروع عل ــه مــدى تأثي ــر: نقيــس مــن خال ــار األث معي
ــل. ــدى الطوي ــى امل املســتهدفة عل

5 معيــار االســتدامة: يقيــس مــدى دميومــة املشــروع بعــد انتهائــه مــن 
ــن: واجهت

أ -   االســتدامة املؤسســاتية: التــي تعكــس مــدى التــزام اجلمعيــة 
باســتمرار املشــروع.

ب  -  االســتدامة املاليــة: التــي تعكــس قــدرة اجلمعيــة علــى حتمــل 
تكلفــة اخلدمــات املقدمــة علــى املــدى الطويــل.

وختامــاً فــإن تطبيــق عمليــة قيــاس األداء بصــورة صحيحــة تــؤدي إلــى 
ــة،  ــات اخليري ــة والرضــا للداعمــن واملتبرعــن جتــاه اجلمعي زرع الثق
وبالتالــي تتحقــق اســتدامة دعمهــم للجمعيــات، ولــذا فــإن تطبيــق عملية 

قيــاس األثــر يف اجلمعيــات اخليريــة تســتلزم اآلتــي:
قيــاس . 1 بأهميــة  اخليريــة  جمعياتنــا  يف  العليــا  القيــادات  قناعــة 

ــي هــذه  ــح تبن ــم يصب ــدون دعمه ــال، فب ــر للمشــروعات واألعم األث
املمارســات غيــر ميســر.

توفر كوادر بشــرية مؤهلة لقيادة هذه املمارســة ، فتوطن املمارســة . 2
يف داخــل اجلمعيــات أمر ضروري.

ــى . 	 ــف فئاتهــم عل ــة، مبختل ــع العاملــن يف اجلمعي ــاء قــدرات جمي بن
ثقافــة قيــاس األثــر.

االلتــزام باســتدامة هــذه املمارســات، ألنهــا تتطلــب وقتــاً وجهــداً . 4
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ومــاالً حيــث وجدنــا أن العديــد مــن اجلمعيــات تبــدأ
 تبنيها لهذه املمارسات، ثم مع مرور الوقت تعود للممارسات 

التقليدية بعدما جتد أن تطبيقها يتطلب التزاماً كبيراً.

دولة الكويت ومساعداتها اإلنسانية في عهد الشيخ صباح األحمد 
الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل:

ســاهم الشــيخ صبــاح األحمــد  رحمــه اهلل منــذ توليــه مقاليــد احلكــم يف 
2006م مببــادرات إنســانية عامليــة ملســاعدة الــدول املنكوبــة، مــن خــال 
إقامــة مؤمتــرات عامليــة مانحــة، ليتــم مــن خالهــا جمــع التبرعــات مــن 
الــدول واحلكومــات واملنظمــات اإلنســانية لتقــدمي الدعــم للــدول التــي 
أصابتهــا الكــوارث والنكبــات، واســتمراراً للنهــج الــذي قامــت بــه الكويت 
منــذ ســنوات عديــدة مــن خــال الصناديق واملؤسســات الكويتيــة املانحة 
احلكوميــة واألهليــة؛ منهــا )الصنــدوق الكويتــي للتنميــة( الــذي تأســس 
يف مطلــع الســتينيات، والــذي بلغــت قروضــه امليســرة 4.5 مليــار دينــار، 
والتــي بلغــت مــا يقــارب مــن 1000 قــرض، اســتفاد منهــا أكثــر مــن 
مائــة دولــة، حيــث تــرأس هــذا الصنــدوق الشــيخ صبــاح األحمــد رحمــه 
اهلل منــذ عــام 1965م، واســتمر يف تقــدمي مســاعداته وعطاءاتــه للــدول 
والشــعوب واملنظمــات اإلنســانية مــن أجــل اســتقرار اإلنســان وســامته، 
فقــد تبرعــت الكويــت بالعديــد مــن املســاعدات؛ مثــل: تقــدمي الكويــت 
عــام 2007 مبلــغ 00	 مليــون دوالر لدعــم القضيــة الفلســطينية يف 
ــد  ــاح األحم ــادرة الشــيخ صب ــس، وإطــاق مب مؤمتــر املانحــن يف باري
الصغيــرة  للمشــاريع  العربــي  العالــم  يف  مالــي  صنــدوق  لتأســيس 
االجتماعيــة. التنمويــة  االقتصاديــة  القمــة  2009م يف مؤمتــر   عــام 
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أقامت دولة الكويت عدة مؤمترات للمانحن؛ وهي كما يلي:
 مؤمتــر مانحــن لشــرق الســودان يف الكويــت عــام 2020: وقــد 	 

ــة ومســاهمات بقيمــة 5.	  ــة بتعهــدات مالي شــهد مشــاركة 42 دول
مليــار دوالر، وحضرتــه 0	 منظمــة إقليميــة ودوليــة و78 منظمــة 
مجتمــع مدنــي و84 شــركة، وســاهمت الكويــت فيــه مببلــغ 500 

مليــون دوالر.
 مؤمتــر املانحــن األول لدعــم الشــعب الســوري يف الكويــت عــام 	 

	201: وشــاركت فيــه 59 دولــة بتعهــدات بلغــت 1.6 مليــار دوالر، 
وقدمــت الكويــت مــن خالــه 00	 مليــون دوالر، وحضــر املؤمتــر 	1 

منظمــة دوليــة إنســانية تعهــدت بـــ 194 مليــون دوالر.
ــت عــام 	  ــي لدعــم الشــعب الســوري يف الكوي  مؤمتــر املانحــن الثان

ــه  ــة و24 منظمــة إنســانية بلغــت في ــه 69 دول 2014م: وشــاركت في
ــار دوالر، وقدمــت الكويــت فيــه 500 مليــون  تعهــدات الــدول 6 ملي

ــة بـــ 	18 مليــون دوالر. دوالر، وتعهــدت املنظمــات الدولي
2014م: 	  عــام  بالقاهــرة  غــزة  إعمــار  إلعــادة  املانحــن  مؤمتــر   

وشــاركت يف هــذا املؤمتــر 50 دولــة تعهــدت بتقــدمي 5.7 مليــار 
دوالر ملســاعدة غــزة بعــد العــدوان الصهيونــي عليهــا، وقــد قدمــت 
ــار غــزة يف  ــادة إعم ــا إلع هته ــون دوالر، وجَّ ــغ 200 ملي ــت مبل الكوي

والتنمويــة. والصناعيــة  الســكانية  القطاعــات 

   مؤتمرات المانحين:
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 مؤمتر املانحن الثالث لدعم الشعب السوري يف الكويت عام 	 
2015م: وشاركت فيه 79 دولة و40 منظمة إنسانية بتعهدات 
بلغت 8.4 مليار دوالر، وتبرعت الكويت بـ 500 مليون دوالر.

 مؤمتــر املانحــن الرابــع لدعــم الشــعب الســوري يف بريطانيــا عــام 	 
ــارات  ــة تعهــدت بتقــدمي نحــو 9 ملي ــه 70 دول 2016م: وشــاركت في
دوالر، وقامــت بريطانيــا الدولــة املضيفــة بدعــوة أميــر دولــة الكويــت 
للرئاســة الشــرفية للمؤمتــر، وقــد قدمــت الكويــت يف هــذا املؤمتــر 

00	 مليــون دوالر.
 مؤمتر مانحن لدعم التعليم يف الصومال يف الكويت عام 2017.	 
 املؤمتــر الدولــي حــول معانــاة الطفــل الفلســطيني يف ظــل انتهــاكات 	 

الكيــان الصهيونــي التفاقيــة حقــوق الطفــل يف الكويــت عــام 2017.
 مؤمتــر الكويــت الدولــي إلعــادة إعمــار العــراق يف الكويــت عــام 	 

2018: وقــد شــارك يف هــذا املؤمتــر 76 دولــة، تعهــدت بتقــدمي 0	 
مليــار دوالر، وقــد قدمــت الكويــت مليــار دوالر كمــا قدمــت الكويــت 
العديــد مــن املســاعدات للــدول والشــعوب ممــا أثــار إعجــاب العالــم 
بتلــك املســاعدات وقــد أكــد الشــيخ/ صبــاح األحمــد رحمــه اهلل 
يف مؤمتــر القمــة اإلنســانية العامليــة يف تركيــا يف مايــو 2016 علــى 
ضــرورة إنهــاء الصراعــات والتوتــرات ملواجهــة األزمــات اإلنســانية، 
خــال  دوالر  مليــارات   5 مبلــغ  بــاده  تقــدمي  عــن  فيــه  وأعــرب 

الســنوات اخلمــس التــي ســبقت املؤمتــر.
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 مكانة الكويت الدولية:
ــاح األحمــد رحمــه اهلل حظيــت الكويــت بثقــة 	  يف عهــد الشــيخ صب

املجتمــع الدولــي ممثــًا يف أعضــاء األمم املتحــدة بترشــيحها لفتــرة 
األمــن  مجلــس  دائمــة يف  غيــر  لتتولــى عضويــة  واليــة جديــدة؛ 
ــى الرئاســة  ــة، وتتول ــاً مــن 	19 دول ملــدة ســنتن بترشــيح 188 صوت
الدوريــة ملجلــس األمــن يف شــهر فبرايــر 2018، لتعــود بعــد أربعــن 
عامــاً مــن عضويتهــا غيــر الدائمــة ملجلــس األمــن والتــي كانــت يف 
عامــي 1978، 1979، علمــاً بــأن الكويــت انضمــت إلــى األمم املتحــدة 

رســمياً يف عــام 	196.
ــي للنزاهــة مــن أجــل الســام يف 	  الكويــت تســتضيف املؤمتــر الدول

ينايــر 2019.
الكويــت تســتمر يف دعــم الشــعب الســوري الشــقيق، ففــي شــهر 	 

مــارس 2019 تبرعــت بـــ 00	 مليــون دوالر أمريكــي علــى مــدى 
ثــاث ســنوات لرفــع معانــاة الشــعب الســوري، حيــث بلغــت تبرعــات 
الكويــت للشــعب الســوري حتــى مــارس 2019 مبلــغ 1.6 مليــار دوالر 

أمريكــي.
ــا، ودعــا 	  ــة جائحــة كورون ــت عــام 2020 ملواجه ــة الكوي فزعــت دول

أميــر الكويــت الشــيخ صبــاح األحمــد رحمــه اهلل لفزعــة عامــة 
للتصــدي لفيــروس كورونــا، وواجهــت دولــة الكويــت أزمــة كورونــا 
باقتــدار، وقدمــت مســاعدات لعدة دول متضررة )فلســطن والصن 
وإيــران( وتبرعــت مببلــغ 60 مليــون دوالر ملنظمــة الصحــة العامليــة، 

ــة تبرعــات ــة بعمــل حمل وقامــت اجلمعيــات اخليري
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 استطاعت  جمع 0	 مليون دوالر يف يوم واحد، ومت تقدمي 
مســاعدات للمتضرريــن داخــل الكويــت، اســتفادت منها األســر والعمالة 
املتضــررة، كمــا قدمــت اجلمعيــات اخليريــة مســاعدات للــدول املتضررة 
ــة  ــات الدولي ــدول واملنظم ــن ال ــد م ــت العدي ــا، وأثن ــروس كورون ــن في م

بــدور دولــة الكويــت املتميــز يف مواجهــة فيــروس كورونــا كوفيــد 19.
ــة 	  ــده  رحمــه اهلل تبرعــات ســخية جلمهوري ــت يف عه قدمــت الكوي

ــر الــذي حــدث يف مرفــأ بيــروت  ــر حــادث االنفجــار الكبي ــان إث لبن
يف 4 أغســطس 2020، والــذي ســبب خســائر كثيــرة يف األرواح 

واملمتلــكات والبنيــة التحتيــة.

قائد العمل اإلنساني:
يف 9 ســبتمبر 2014م قامــت منظمــة األمم املتحــدة بتســمية أميــر دولــة 
الكويــت الشــيخ صبــاح األحمــد اجلابــر الصبــاح  رحمــه اهلل قائــداً 
للعمــل اإلنســاني وتســمية دولــة الكويــت مركــزاً للعمــل اإلنســاني، كمــا 
صــدر تقريــر عــن منظمــة )مبــادرات التنميــة العامليــة( يف بريطانيــا عــام 
2014 يُفيــد بحصــول الكويــت علــى املرتبــة األولــى خليجيــاً واألولــى 
عامليــاً مــن بــن 20 دولــة نســبة إلــى الدخــل القومــي، وجــاءت الكويــت 
أكثــر الــدول ســخاًء. كل هــذه اإلجنــازات اإلنســانية حققتهــا الكويــت يف 
ــت جهودهــا اخليريــة مببادراتــه رحمــه اهلل،  عهــد األميــر الراحــل، وتوَجّ
ــم بأفعالهــا اإلنســانية وبصماتهــا  لتســتمر الكويــت محــط أنظــار العال
اخليريــة التــي مــألت شــتى بقــاع األرض، لتبقــى شــاهدة علــى حــب 

الكويــت للعمــل اخليــري  وجتــذره يف نفــوس حكامهــا وأهلهــا.
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األحمــد رحمــه اهلل يف  الشــيخ صبــاح  الدولــي ســمو  البنــك  وكــرم 
ــة  ــاء دوره يف دعــم التنمي ــل 2019م لق ــي يف 12 إبري ــك الدول مقــر البن
االجتماعيــة واالقتصاديــة وإحيــاء الســام علــى املســتوين اإلقليمــي 
دونالــد  األمريكــي  الرئيــس  قــام   2020 ســبتمبر   18 ويف  والدولــي، 
ترامــب مبنــح ســموه رحمــه اهلل وســام االســتحقاق العســكري بدرجــة 
قائــد أعلــى نظيــر جهــوده ودوره يف حــل النزاعــات وجتــاوز االنقســامات 
يف الشــرق األوســط، وهــو وســام مرمــوق نــادراً مــا يتــم منحــه مــن قبــل 
الرئيــس األميركــي عــادة لرؤســاء الــدول أو رؤســاء حكومــات البلــدان 

ــة. األجنبي

 خاتمة
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ويف ختــام هــذه الورقــة العلميــة نرجــو أن نكــون قــد ســلطنا الضــوء 
علــى موضــوع إدارة وقيــاس األثــر االجتماعــي الــذي تقدمــه اجلمعيــات 
اخليريــة واإلنســانية للمســاهمة يف حتقيــق التنميــة املســتدامة التــي 
تدعــو لهــا منظمــة األمم املتحــدة مــن خــال األهــداف الســبعة عشــر 
التــي اعتمدتهــا ودعــت دول وشــعوب العالــم واملنظمــات اإلنســانية 

والقطــاع اخلــاص للمســاهمة يف حتقيقهــا وتنفيذهــا .

 خاتمة
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تتقــدم جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة بجزيــل الشــكر 
وعظيــم االمتنــان للشــبكة اإلقليميــة للمســؤولية االجتماعيــة وملعهــد 
الســادس  املؤمتــر  إلقامــة  بالريــاض  للتدريــب  اإلقليميــة  الشــبكة 
لاســتدامة املاليــة للمنظمــات اخليريــة واملجتمعيــة لعــام 2020 حتــت 
ــة مــا بعــد أزمــة  شــعار » االســتدامة.. مدخــل ملمارســات عامليــة ملرحل
جائحــة كورونــا« يف الفتــرة مابــن 2628 نوفمبــر، ودعوتنــا يف جمعيــة 
ورقــة  وتقدمينــا  للمؤمتــر،  واخليريــة  اإلنســانية  لألعمــال  الســام 
علميــة وبحثــاً بعنــوان: )حتقيــق االســتدامة املاليــة للمنظمــات اخليريــة 
اإلنســانية  لألعمــال  الســام  جمعيــة  وجتربــة  األزمــات  أوقــات  يف 
واخليريــة(، وتكرمينــا بجائــزة الكفــاءة العلميــة يف االســتدامة املاليــة.

شكر وتقدير
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مــن  املزيــد  لتقــدمي  العالــم  يف  اليــوم  اخليريــة  املنظمــات  تســعى 
الدعــم للمســاهمة مــن خــال جهودهــا التطوعيــة ملســاعدة الــدول 
ــات األمم  ــع منظم ــاون م ــة املســتدامة، بالتع ــق التنمي والشــعوب لتحقي
املتحــدة والشــراكات املتنوعــة مــع جميــع اجلهــات املعنيــة احلكوميــة 
والــدول  للشــعوب  املســتدامة  التنميــة  لتحقيــق  واخلاصــة  واألهليــة 
ــة واســتدامتها يشــكان التحــدي  ــوارد املالي ــر امل ــات، إن توفي واملجتمع
نســلط  البحــث  هــذا  ويف  اخليريــة،  املنظمــات  هــذه  أمــام  األكبــر 
وجتربــة  اخليريــة،  ومنظماتهــا  الكويــت  دولــة  جهــود  علــى  الضــوء 
املنظمــات  كإحــدى  واخليريــة  اإلنســانية  لألعمــال  الســام  جمعيــة 
اإلنســانية الكويتيــة لتوفيــر املــوارد املاليــة وحتقيــق االســتدامة املاليــة 
الســتمرار دعــم الــدول والشــعوب، وتوفيــر احتياجاتهــا، ومســاعدتها 
 يف تخطــي نكباتهــا وكوارثهــا، واملســاهمة يف تنميتهــا واســتقرارها.

 مقدمة
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مدخل االستدامة المالية:
هــي قــدرة املنظمــات اخليريــة علــى االســتدامة يف حتقيــق رســالتها 
اإلنســانية، وتقــدمي املســاعدات املاليــة مــن خــال مواردهــا املاليــة 
التــي جتمعهــا مــن املتبرعــن والشــركات والشــركاء واملانحــن، ومــن 
حتقيــق أربــاح ماليــة وعوائــد مــن مدخراتهــا املاليــة وأصولهــا وودائعهــا 
ــة عملهــا وفــق خطــة اســتراتيجية محكمــة،  املتوفــرة، لتســطيع مواصل
وتوســيع الشــراكات والتميــز يف تســويق املشــروعات، وتقويــة العاقــات 
مــع املانحــن، وتعزيــز الثقــة لديهــم ملواصلــة عطائهــم ودعمهــم مــن 

ــر اإليجابــي لتبرعاتهــم. خــال تزويدهــم باإلجنــازات واألث

تداعيــات أزمــة كورونــا الماليــة علــى العالم وعلــى المنظمات 
الخيرية:

دول  علــى  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  كورونــا بظالهــا  أزمــة  أطلــت 
العالــم، وســببت العديــد مــن املشــاكل والعقبــات؛ ســواء علــى املســتوى 
ــرة العامــه لصنــدوق  ــه املدي االقتصــادي أو االجتماعــي، وهــو مــا أكدت
النقــد الدولــي الســيدة كريســتالينا جورجييفــا بقولهــا: إن العالــم يواجــه 
أســوء أزمــة اقتصاديــة منــذ الكســاد الكبيــر الــذي وقــع يف ثاثينيــات 
القــرن املاضــي، وتوقعــت بــأن أكثــر مــن 180 دولــة ستشــهد تراجعــاً يف 
دخــل الفــرد هــذا العــام، وأعلنــت دراســة لــألمم املتحــدة أن %81 مــن 
ــد  ــار شــخص ق ــدر بنحــو 	.	 ملي ــي تق ــم والت ــة يف العال ــوى العامل الق

أُغلقــت أماكــن عملهــم بشــكل كامــل أو بشــكل جزئــي.
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أهمية االستدامة المالية لمواصلة أداء المنظمات الخيرية:
إن أســاس عمــل املنظمــات اخليريــة هــو اســتدامتها املاليــة وتوفيــر 
إيــرادات ماليــة تعينهــا علــى تنفيــذ أنشــطتها وبرامجهــا ومشــاريعها 
املنظمــات  واملســتمرة يف  املتناميــة  املاليــة  املــوارد  وبــدون  املتنوعــة، 
اخليريــة فــإن تنفيــذ مشــاريعها قــد يعرضهــا إلــى التوقــف، ولذلــك 
ــة،  ــة هــي االســتدامة املالي ــات اخليري ــات املنظم ــر حتدي ــن أكب ــإن م ف
ممــا يدعوهــا إلــى بــذل كل األســباب واألســاليب والطــرق الداعيــة إلــى 

تنميــة مواردهــا وتســويق برامجهــا.

دولــة الكويــت ودورهــا كمركــز عالمــي للعمــل اإلنســاني فــي 
تســهيل وتوفيــر برامــج االســتدامة الماليــة للمنظمــات الخيريــة:
تُعــد دولــة الكويــت مــن أكبــر دول العالــم يف دعــم املنظمــات اإلنســانية، 
وقــد اختارتهــا منظمــة األمم املتحــدة يف 9/9/2014 لتكــون مركــزاً 
للعمــل اإلنســاني، واختــارت أميرهــا الراحــل الشــيخ صبــاح  عامليــاً 
األحمــد اجلابــر الصبــاح رحمــه اهلل قائــداً للعمــل اإلنســاني؛ لــدور 
للــدول  وأهليــاً يف تقــدمي املنــح واملســاعدات  دولــة الكويــت رســمياً 
والشــعوب، فقــد قدمــت الكويــت يف آخــر خمــس ســنوات فقــط 5 
مليــار دوالر ملســاعدة الــدول املنكوبــة واملتضــررة والناميــة؛ ممــا ســاهم 
بشــكل كبيــر يف حتقيــق االســتدامة املاليــة للمنظمــات اخليريــة يف دول 
العالــم لتنفيــذ مشــاريعها وبرامجهــا التنمويــة، كمــا تقــوم دولــة الكويــت 
ــر وســائل  ــة عب بتســهيل إجــراءات جمــع التبرعــات للمنظمــات اخليري
ــة، مــن خــال التبرعــات املاليــة عبــر األون اليــن،  ــا احلديث التكنولوجي
وتســهيل حمــات جمــع التبرعــات للمشــاريع اخليريــة التــي تعتمدهــا 
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باعتمــاد  اخلارجيــة  وزارة  تقــوم  كمــا  االجتماعيــة،  الشــؤون  وزارة 
ــدأ الشــفافية يف العمــل  ــد مب ــم لتأكي ــة يف دول العال املنظمــات اخليري
اخليــري الكويتــي« والتــي أدت إلــى ثقــة املتبرعــن واملانحــن والقطــاع 
ــة، ممــا ســاهم يف  ــة باملنظمــات اخليري اخلــاص واملؤسســات احلكومي
املزيــد مــن التبرعــات التــي أدت إلــى تنميــة املــوارد املاليــة واســتدامتها 

ــة. ــة الكويتي ــدى املنظمــات اخليري ل

تجربــة جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية والخيريــة فــي 
تحقيــق االســتدامة الماليــة:

ــذ  ــى تنفي ــة عل ــال اإلنســانية واخليري ــة الســام لألعم حرصــت جمعي
مشــاريع وبرامــج تنمويــة عديــدة، وقــد بلــغ عــدد الــدول التــي تعمــل 
فيهــا 9 دول، كمــا حرصــت علــى اســتدامة مشــاريعها وبرامجهــا يف 
هــذه الــدول، ممــا يلزمهــا احلــرص علــى االســتدامة املاليــة لتنفيــذ 
مشــاريعها وتشــغيلها، وتنفيــذ العديــد مــن املشــاريع املســتقبلية لتكــون 
ضمــن أفضــل 5 جمعيــات خيريــة عامليــة، وللوصــول إلــى هــذا الهــدف؛ 
التزمــت العديــد مــن االشــتراطات والــرؤى واألعمــال للوصــول إلــى 
ــة تســتطيع مــن خالهــا  أهدافهــا املنشــودة، مــن خــال اســتدامة مالي

ــرؤى والطموحــات. ــك ال ــذ تل تنفي
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برامجنا:
والتأهيليــة 	  والتنمويــة  واإلغاثيــة  واخليريــة  اإلنســانية  برامجنــا 

واحلرفيــة.
إنتاجيــه،  	  ثقافيــة،   اجتماعيــة،   تعليميــة،  صحيــة،   إنســانية،  

وحرفيــة. تأهيليــة،  تنمويــة،  إغاثيــة، 
وهــا هــي اجلمعيــة تســعى بكامــل طاقتهــا وجهدهــا للوصــول إلــى 
رســالتها املنشــودة، وقــد حصلــت علــى جائــزة أفضل مؤسســة خيرية يف 
قرغيزيــا يف األعــوام مــن )2015 - 2021( وجائــزة املســؤولية املجتمعية 
مــن الشــبكة اإلقليميــة للمســؤولية االجتماعيــة عــام 2018، وجائــزة 
الدبلوماســية اإلنســانية مــن الشــبكة اإلقليميــة للمســؤولية االجتماعيــة 
ــة  ــدة مــن دول وحكومــات ومنظمــات إقليمي ــز عدي عــام 2020، وجوائ
اإلنســانية  لألعمــال  الســام  واســتطاعت جمعيــة  وأمميــة،  ودوليــة 
واخليريــة بفضــل اهلل عــز وجــل ثــم بجهــود املشــرفن عليهــا والداعمــن 
لهــا أن تعمــل يف 11 دولــة: )الكويــت،  قرغيزيــا،  ســوريا،  تركيــا،  اليمن،  
الفلبــن،  بورمــا،  بنغــادش،  طاجكســتان،  البانيــا،  أندونيســيا(، حيــث 
بلــغ عــدد األســر املســتفيدة مــن خدماتهــا داخــل الكويــت أكثــر مــن 
0000	 أســرة محتاجــة، وبلــغ عــدد املســتفيدين مــن مســاعداتها داخــل 
الكويــت بأزمــة كورونــا أكثــر مــن 20000	 مســتفيد، ونفــذت مشــاريع 
تنمويــة وإغاثيــة وإنســانية يف قرغيزيــا منــذ تأسيســها إلــى اليــوم بلغــت 
ــة  ــون دوالر، كمــا نفــذت مشــاريع حمــات إغاثي مايقــارب مــن 60 ملي
وتنمويــة للــدول املنكوبــة واملتضــررة مــن األزمــات واحلــروب والكــوارث 
مثــل: )ســوريا،  اليمــن، بورمــا( بلغــت مايقــارب مــن 70 مليــون دوالر، 
واســتطاعت يف فتــرات وجيــزة مــن تأسيســها تنفيــذ اآلالف مــن اآلبــار، 
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ــن  ــد م ــدارس، والعدي ــة، وامل ــز الصحي وعشــرات املستشــفيات، واملراك
واإلنتاجيــة،  واحلرفيــة،  التنمويــة،  واملشــاريع  التأهيليــة،  املشــاريع 
وحمــات إغاثيــة عديــدة ومتميــزة.  ولقــد بذلت جمعية الســام وســعها 

وطاقاتهــا للوصــول إلــى االســتدامة املاليــة مــن خــال:
1 - تنفيذ مشاريع وقفية:

ســعت اجلمعيــة لتنفيــذ العديــد مــن املشــاريع الوقفيــة التــي تــدر عائــداً 
علــى املشــاريع اإلنشــائية املنّفــذه، لتضمــن اســتدامتها املاليــة وتشــغيلها 

والصــرف عليهــا، حيــث يتــم بنــاء مشــاريع وقفيــة ُملَحقــة مبشــاريعها.
2 - مشاريع إنتاجية:

ــي  ــة الت ــراً ومتنوعــاً مــن املشــاريع التأهيلي ــة عــدداً كبي نفــذت اجلمعي
تــدر عائــداً علــى أنشــطة ومشــاريع وبرامــج اجلمعيــة، ويف الوقت نفســه 
تقــوم هــذه املشــاريع اإلنتاجيــة بتأهيــل األســر احملتاجــة وتوفيــر فــرص 
عمــل لهــا؛ منهــا: 451 مشــغل خياطــة يف 6 دول أنتــج 13.700.000 
مليــون قطعــة واســتفاد منهــا 2.800.000 مــن املســتفيدين، كمــا نفــذت 
اجلمعيــة 158 مركــزاً تأهيليــاً وحرفيــاً يف 5 دول اســتفاد منــه أكثــر مــن 
670.000 شــاب وشــابة، ومت تشــغيل 128 مخبــز آلــي ونصــف آلــي 
ينتــج يوميــاً أكثــر مــن 4 مليــون خبــزة وباألزمــات تصــل الــى 6 مليــون 

خبــزة يوميــا.
3 - مشاريع تأهيلية ) المشاريع الصغيرة(:

التأهيليــة لألســر  نفــذت جمعيــة الســام آالف املشــاريع الصغيــرة 
وللشــباب وللمــرأة؛ بهــدف اعتمادهــم على أنفســهم واســتثمار مصاريف 

اجلمعيــة املاليــة ملشــاريع أخــرى.
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4  - الشراكة مع المؤسسات الخيرية لتنفيذ مشاريع مشتركة:
ــذ  ــة لتنفي ــات واملنظمــات اخليري ــة للشــراكة مــع اجلمعي ســعت اجلمعي
ــة لتلــك  مشــاريع مشــتركة يتــم مــن خالهــا تخفيــف امليزانيــات املطلوب
اســتدامتها  تســاعدها يف  للجمعيــة  يوفــر ميزانيــات  املشــاريع؛ ممــا 

ــة. املالي
5 -  تحالفات مشتركة لتنفيذ مشاريع وتقديم مساعدات:

حتالفــت اجلمعيــة مــع احتــاد اجلمعيــات واملبــرات اخليريــة بدولــة 
الكويــت لتنفيــذ حملــة )فزعــة للكويــت( يف أزمــة كورونــا؛ ممــا ســاعد 
علــى اســتقطاب متبرعــن جــدد مــن خــال هــذه احلملــة، وســاهم يف 

ــف. ــة مــن خــال هــذا التحال ــة اجلمعي ــز ودعــم ميزاني تعزي

6  - تعزيــز ثقــة المتبرعيــن والتواصــل المتميــز معهم لالســتدامة 
ــة للجمعية: المالي

تقوم اجلمعية بتنفيذ مشــاريع متميزة تســتقطب من خالها املتبرعن، 
ويتــم تزويدهــم بتقاريــر ماليــة وإدارية تعزز من ثقة املتبرعن الســتمرار 
دعمهــم للجمعيــة، كمــا تقــوم اجلمعيــة بعمــل رحــات خارجيــة للــدول 
الشــفافية  وتعزيــز  املتبرعــن الطاعهــم علــى مشــاريعهم  مبرافقــة 
والثقــة لديهــم، ممــا ســاهم يف اســتمرارهم بدعــم مشــاريع وبرامــج 

اجلمعيــة.
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جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية 

7 - التخطيط االستراتيجي للجمعية في االستدامة المالية:
حتقــق  التــي  ملشــاريعها  االســتراتيجية  اجلمعيــة  خطــة  خــال  مــن 
اســتدامة ماليــة؛ فــإن مشــاريع وبرامــج اجلمعيــة تســعى جنبــاً إلــى 

املاليــة. االســتدامة  لتحقيــق  جنــب 

8 -  شــراكة وتحالفــات مــع القطــاع الخــاص لتحقيــق االســتدامة 
الماليــة للجمعيــة:

املشــرفن  بســعي  ثــم  وجــل  عــز  اهلل  بتوفيــق  اجلمعيــة  اســتطاعت 
واملســؤولن عنهــا بالتواصــل مــع مبــرات وشــركات ومؤسســات القطــاع 
اخلــاص لتنفيــذ مشــاريع املســؤولية االجتماعيــة لهــم؛ ممــا ســاهم يف 
حتقيــق إيــرادات ماليــة وفيــرة للجمعيــة ســاهمت يف تعزيــز اســتدامتها 

ــة . املالي

ــويق  ــي تس ــاهموا ف ــن س ــن الذي ــتقطاب آالف المتطوعي 9 - اس
ــا: ــادة إيراداته ــة وزي ــاريع الجمعي مش

ســعت اجلمعيــة منــذ بدايــة تأسيســها يف اســتقطاب آالف املتطوعــن 
ــة وبرامجهــا  ــذ مشــاريع اجلمعي ــن ســاهموا بشــكل فاعــل يف تنفي الذي

ــز إيراداتهــا. وتســويق مشــروعاتها وتعزي
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اســتدامتها  وتديــم  شــفافيتها  تعــزز  الجمعيــة  جوائــز   -  10
الماليــة:

فيهــا  العاملــن  بجهــود  ثــم  وتوفيقــه  اهلل  بحمــد  حصلــت اجلمعيــة 
ــن دول  ــز عديــدة م ــى جوائ وشــركائهم مــن الداعمــن واملتطوعــن عل
ومنظمــات متنوعــة تأكيــداً علــى متيزهــا وجــودة عملهــا وشــفافيته؛ 
ففــي عــام 2020 ويف ظــل أزمــة كورونــا حصلــت علــى عــدة جوائــز 
وشــهادات تقديــر حتثهــا علــى املزيــد مــن العطــاء والتميز للمســاهمة يف 

حتقيــق التنميــة املســتدامة للــدول والشــعوب واملجتمعــات .

جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية والخيريــة نمــوذج لمواجهــة 
فيــروس كورونــا: 

 بذلــت جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة جهــوداً متميــزة 
ــي  ــت( الت ــة )فزعــة للكوي ــا مــن خــال حمل ــروس كورون يف مواجهــة في
قامــت بهــا اجلمعيــات واملبــرات اخليريــة مــن خــال احلملــة الوطنيــة 
للجمعيــات اخليريــة حلشــد اجلهــود ملواجهــة فيــروس كورونــا، وحتــت 
عنــوان )فزعــة للكويــت(، وقــد نشــطت اجلمعيــة يف تنفيــذ مشــاريع 
عديــدة مــع اللجــان واملنصــات اخلمــس التابعــة حلملــة )فزعــة للكويت(، 
ــن تلــك اجلهــود مقتصــرة علــى العمــل داخــل الكويــت، وإمنــا  ولــم تك
امتــدت لتكــون للــدول املتضــررة مــن فيــروس كورونــا، حيــث بلــغ إنفاقهــا 
ــد  ــون دوالر، ولق ــارب مــن 5.700.000 ملي ــا يق ــى 1/7/2020	 م حت

كانــت تلــك اجلهــود كالتالــي:
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أواًل: منصة الدعم اإلعالمي:
ســاهمت اجلمعيــة بتنفيــذ العديــد مــن األعمــال اإلعاميــة التوعويــة 
لدعــوة املجتمــع لالتــزام بقــرارت الدولــة االحترازيــة لضمــان ســامة 
ــة  ــة التوعوي ــن الفيديوهــات اإلعامي ــد نفــذت عــدداً م ــع، وق اجلمي
والنشــرات اإلعاميــة، كمــا ســاهمت بدعــم احلمــات اإلعاميــة 
ــة بعمــل أنشــطة متنوعــة  ــة )نبيهــا صفــر( وقامــت اجلمعي ــل حمل مث
مثــل حلقــات القــرآن الكــرمي للطــاب مــن خــال التواصــل اإللكتروني 

عــن بُعــد.

ثانيًا: الدعم اللوجستي للمؤسسات الحكومية:
احلكوميــة  للمؤسســات  ومتنوعــاً  كبيــراً  دعمــاً  اجلمعيــة  قدمــت 
ملســاعدتها يف تأديــة أعمالهــا بشــكل فاعــل ومتميــز ملواجهــة فيــروس 
ــة،  ــد مت الدعــم والتنســيق مــع وزارات ومؤسســات حكومي ــا، وق كورون
منهــا: وزارة الشــؤون، وزارة األوقــاف، وزارة الصحــة، وزارة الداخليــة، 
وزارة العــدل، وزارة اخلارجيــة، ديــوان احملاســبة، الطيــران املدنــي، 
اإلدارة العامــة للمطافــئ، وزارة الكهربــاء، البلديــة، ومت تقــدمي العديــد 
مــن التجهيــزات؛ مثــل: توفيــر 1.180.000 مليــون ومائــة وثمانــون ألــف 
قطعــة متنوعــه جلميــع مؤسســات الدولــة واحملاجــر ومــدارس اإليــواء: 

وتشــمل مــا يلــي:
شراشــف،  . 1 مخــاد،  فــرش،  توفيــر    (  : محاجــر صحيــة  جتهيــز 

بطانيــات، مابــس، مــواد غذائيــة، معقمــات يدويــة، عبــوات ميــاه،  
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عصائــر،   منظفــات،  وكبــار،   أطفــال  حفاظــات  نســائية،  فــوط 
بأنواعهــا«. حلويــات 

 توزيــع عــدد 48 شــاليه مجهــز بالكامــل بالتكييــف واملــاء والصــرف . 2
الصحــي، باإلضافــة إلــى 40 مظلــة عازلــة للحــرارة ، وعــدد 15 

ــاً للتعقيــم. ممــراً آلي
الكلــي . 	 إلغــاء قــرار احلظــر  بعــد   توفيــر احتياجــات للمســاجد: 

الشــامل وافتتــاح املســاجد مت التنســيق مــع وزارة األوقــاف والشــؤون 
آليــة  ومعقمــات  تنظيــف،  ومــواد  ســجادات،  لتوفيــر  اإلســامية 

ويدويــة لــرواد املســاجد.
 معقمــات يدويــة وإلكترونيــة: مت توزيــع أكثــر مــن 5000 معقــم . 4

إلكترونــي للــوزارات واملؤسســات احلكوميــة واألهليــة، وتوزيــع عــدد 
يــدوي، اســتفاد منهــا املؤسســات احلكوميــة  1.200.000 معقــم 
واألهليــة واجلمعيــات التعاونيــة واألســر والعمالــة باإلضافــة إلــى 

عــدد 5000 جهــاز تعقيــم إلكترونــي.

ثالثًا: منصة التطوع ضد كورونا:
اســتطاعت جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة اســتقطاب 
ــة  ــة لانضمــام للجمعي ــرة مــن املتطوعــن والفــرق التطوعي أعــداد كبي
وتنفيــذ أعمالهــا ومشــاريعها ومســاعداتها اليوميــة، وقــد بلــغ عــدد 
املتطوعــن )13.650( متطوعــاً، كمــا شــارك أكثــر مــن )20( فريقــاً 

تطوعيــاً.
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إعداد :
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رابعًا: منصة دعم المتضررين من كورونا:
قدمــت اجلمعيــة العديــد مــن املســاعدات للمتضرريــن مــن أزمــة كورونا، 

والتــي اســتفاد منهــا األســر والعمالــة املتضررة.
األسر احملتاجة املتضررة: 

 قدمت اجلمعية مساعدات متنوعة لألسر املتضررة؛ منها:
0000	1  ســلة غذائيــة لألســر واحملاجــر واملؤسســات ومســاكن 	 

العمــال.
واملؤسســات 	  للمحاجــر  يدويــة  ومعقمــات  ســلة صحيــة   40000

العمــال. ومســاكن 
150000 د.ك لشــراء أجهــزة كهربائيــة لألســر يف مشــروع )خلونــا 	 

نبــرد عليهــم(، والــذي اســتفاد منــه أكثــر مــن 1500 أســرة.
مساعدة مالية لعدد ما يقارب من 1000 أسرة.	 

 العمالة المتضررة: 
قدمــت اجلمعيــة مســاعدات كثيــرة للعمالــة املتضــررة؛ علــى النحــو 

التالــي:
120000 سلة غذائية.	 
10000 سلة صحية ومعقمات.	 

ــخ فزعــة  ــزي )مطب ــخ املرك ــة مــن خــال املطب ــة غذائي 86،0000 وجب
للكويــت( الــذي أقامتــه اجلمعيــة قبــل شــهر رمضــان واســتمر لغايــة 
املتطوعــن  مــن  عــدد  ســاهم  وقــد   ،2020 يوليــو  شــهر  منتصــف 
واملتبرعــن والشــركات الغذائيــة واملطاعــم وعــدد مــن الشــباب الطهــاة 
املتطوعــن يف إجنــاح عمــل املطبــخ وتوزيــع الوجبــات علــى العمــال.
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 كمــا اســتفاد عــدد كبيــر مــن العمالــة املتضــررة مــن مشــروع أضاحــي 
عيــد األضحــى املبــارك، حيــث مت نحــر )2،850( أضحيــة

 استفاد منها أكثر من )50،000( فرد من العمالة واألسر املتضررة. 

خامسًا: منصة دعم الكويتيين في الخارج:
ــي والطــاب  ــن األهال ــن م ــدمي املســاعدة للكويتي ــة لتق ســعت اجلمعي
الدارســن يف اخلــارج، وقــد مت توفيــر 20،000 طــرد صحــي ومعقمــات 

لتســليمها يف الطائــرات للعائديــن إلــى الكويــت مــن دول العالــم.

مساعدات الدول لمواجهة كورونا:
قدمــت اجلمعيــة مســاعدات متنوعــة، ونفــذت العديــد مــن املشــاريع 

ملســاعدة الــدول املتضــررة مــن فيــروس كورونــا؛ منهــا:

 مشروع )حملة تنفس( لجمهورية قرغيزيا:
كورونــا يف  ملرضــى  تنفــس  أجهــزة  نفــذت اجلمعيــة مشــروع شــراء 
قرغيزيــا بعــد طلبــات االســتنجاد مــن اجلمعيــة للدعــم واملســاندة فقــد 
مت جمــع مبلــغ 594.000 دوالر يف يــوم واحــد، ومت شــراء أكثــر مــن 0	6 
جهــاز تنفــس مــن جمهويــة تركيــا ونقلهــا جــواً لقرغيزيــا وتوزيعهــا علــى 

املستشــفيات واملراكــز الصحيــة.
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إعداد :

د. نبيل حمد العون
جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية 

شراء سيارات إسعاف ومواد طبية لجمهورية طاجيكستان:
مت إطــاق حملــة جمــع تبرعــات يف شــهر رمضــان مت مــن خالهــا                         
طبيــة  ومــواد  إســعاف  ســيارات  شــراء  ومت  دوالر،   500000 جمــع 

كورونــا. فيــروس  ملواجهــة  لهــا  دعمــاً  لطاجكســتان 
 كمــا مت توفيــر ســال طبيــة وغذائيــة لــدول متضــررة مثــل اليمــن 

وســوريا.

لهــذا  والداعمــن  للقائمــن  شــكري  أكــرر  البحــث  هــذا  ختــام  ويف 
املؤمتــر، داعيــاً املولــى عــز وجــل أن يوفــق القائمــن عليــه واملشــاركن 
فيــه لتحقيــق املزيــد مــن االســتدامة املاليــة التــي تســاهم يف خدمــة 

اإلنســانية جمعــاء.

خاتمة  
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 المراجع

بحــث بعنــوان )الدبلوماســية اإلنســانية وجتربــة جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة(، وهــو . 1
بحــث مقــدم ملؤمتــر وجائــزة املؤمتــر الدولــي للدبلوماســية اإلنســانية 2020 حتــت شــعار: 
حتالفــات وشــراكات مــن أجــل اســتدامة الســام والتنميــة 2019  2020 مــارس  2020، 
إســطنبول،  جمهوريــة تركيــا - إعــداد : د. نبيــل حمــد العــون، جمعيــة الســام لألعمــال 

اإلنســانية واخليريــة.
بحــث بعنــوان )اجلهــود التنســيقية واملنــح املقدمــة للمؤسســات احلكوميــة واألهليــة واخلاصــة . 2

يف جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة بدولــة الكويــت يف أزمــة كورونــا(.
للمســؤولية . 	 اإلقليميــة  الشــبكة  املانحــة،  اجلهــات  وجائــزة  ملؤمتــر  مقدمــة  عمــل  ورقــة   

االجتماعيــة. إعــداد :ضــاري حمــد البعيجــان، نائــب املديــر العــام بجمعيــة الســام لألعمــال 
.2020 15 أغســطس  اإلنســانية واخليريــة، 

بحــث بعنــوان )التحــول الرقمــي منــوذج لرعايــة األيتــام بجمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية . 4
واخليريــة( بحــث مقــدم للمؤمتــر العاملــي الثالــث لرعايــة األيتــام 2020 حتت شــعار: اخلدمات 
الرقميــة ومؤسســات رعايــة األيتــام االحتياجــات والفــرص، يونيــو  2020، دولــة الكويــت، 
ــة الســام لألعمــال اإلنســانية  ــام  بجمعي ــر الع إعــداد :ضــاري حمــد البعيجــان، نائــب املدي

واخليريــة.
الســام لألعمــال . 5 بعنــوان )إدارة وقيــاس األثــر االجتماعــي واخلاصــة يف جمعيــة  بحــث 

الدولــي للمســؤولية  الكويــت(، ورقــة عمــل مقدمــة لاحتــاد  اإلنســانية واخليريــة بدولــة 
املجتمعيــة بالشــراكة مــع املجلــس العربــي لقيــاس وإدارة األثــر االجتماعــي )أعمــق( وبالتعــاون 
مــع املركــز العاملــي للتنميــة املســتدامة. إعــداد: ضــاري حمــد البعيجــان، نائــب املديــر العــام 

بجمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة،0	 ســبتمبر 2020.
العمــل التطوعــي الكويتــي يف أربعــة قــرون، د. خالــد الشــطي، 2018، إصــدار مركــز الكويــت . 6

لتوثيــق العمــل اإلنســاني )فنــار(، دولــة الكويــت.
نشــرة إعاميــة خاصــة بالذكــرى الســنوية اخلامســة لتســمية أميــر دولــة الكويــت قائــداً للعمــل . 7

اإلنســاني مــن منظمــة األمم املتحــدة، إصــدار مركــز الكويــت لتوثيــق العمــل اإلنســاني )فنــار(  
ديســمبر 2019.
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إعداد :

د. نبيل حمد العون
جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية 

 المانحون 
من رعاية المشروعات اإلنسانية إلى بناء السالم في مناطق النزاعات 

 المانحون 
من رعاية المشروعات اإلنسانية إلى بناء السالم في مناطق النزاعات 

إعداد :

ضاري حمد البعيجان
جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية 



121  المانحون 
من رعاية المشروعات اإلنسانية إلى بناء السالم في مناطق النزاعات 

ورقة عمل بعنوان:
 المانحون .. من رعاية المشروعات اإلنسانية إلى بناء 

السالم في مناطق النزاعات 

بحث مقدم إلى

مؤتمر وجائزة الجهات المانحة الخامس 2021
الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية 

تحت شعار:
 تجارب تطبيقية في مجال توفير الغذاء لدعم مشاريع السالم 

وتجربة جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية بدولة الكويت

       

7
البحث

إعداد :

ضاري حمد البعيجان
جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية 

المنامة  مملكة البحرين

يوليو   2021
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إعداد :

د. نبيل حمد العون
جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية 

 المانحون 
من رعاية المشروعات اإلنسانية إلى بناء السالم في مناطق النزاعات 

 المانحون 
من رعاية المشروعات اإلنسانية إلى بناء السالم في مناطق النزاعات 

تتقــدم جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة بجزيــل الشــكر 
وعظيــم االمتنــان للشــبكة اإلقليميــة للمســؤولية االجتماعيــة إلقامــة 
ــوان: )املانحــون  ــات املانحــة اخلامــس 2021 بعن مؤمتــر وجائــزة اجله
مناطــق  يف  الســام  بنــاء  الــى  اإلنســانية  املشــروعات  رعايــة  مــن 
الســام  ودعوتنــا يف جمعيــة   ،2021 يوليــو   	1 بتاريــخ   النزاعــات( 
ــة وبحــث  ــة علمي ــدمي ورق ــة للمؤمتــر لتق ــال اإلنســانية واخليري لألعم
بعنــوان: )جتــارب تطبيقيــة يف مجــال توفيــر الغــذاء لدعــم مشــاريع 
الســام وجتربــة جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة يف هــذا 

املجــال(.

مقدمةشكر وتقدير



123  المانحون 
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 إن املنظمــات  اخليريــة اليــوم تســعى بشــكل حثيــث لتقــدمي املزيــد مــن 
ــات  ــم خاصــة يف أوق ــدول العال ــذاء ل ــر الغ الدعــم للمســاهمة يف توفي
ــاون مــع منظمــات  ــر، بالتع ــي مــن الفق ــي تعان ــدول الت الكــوارث ويف ال
األمم املتحــدة والشــراكات املتنوعــة مــع جميع اجلهات املعنية احلكومية 
واألهليــة واخلاصــة، يف ظــل تركيــز منظمــة األمم املتحــدة مــن خــال 
هدفهــا االســتراتيجي  لتوفيــر الغــذاء، وقــد بذلــت دولــة الكويــت جهــوداً 
ــة مــن أجــل توفيــر  مضنيــة مــن خــال مؤسســاتها احلكوميــة واخليري
الغــذاء، ولعــل مؤمتــرات املانحــن ومؤمتــر إطعــام مليــار جائــع خيــر 
دليــل علــى ذلــك، كمــا كانــت وال تــزال جتربــة جمعيــة الســام لألعمــال 
اإلنســانية واخليريــة كإحــدى املنظمــات اإلنســانية الكويتيــة متميــزة يف 

مجــال الغــذاء وتوفيــره يف الــدول التــي تعمــل فيهــا. 

مقدمة
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إعداد :

د. نبيل حمد العون
جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية 

 المانحون 
من رعاية المشروعات اإلنسانية إلى بناء السالم في مناطق النزاعات 

 المانحون 
من رعاية المشروعات اإلنسانية إلى بناء السالم في مناطق النزاعات 



125  المانحون 
من رعاية المشروعات اإلنسانية إلى بناء السالم في مناطق النزاعات 

مدخل: أزمة الغذاء العالمية ودور منظمة األمم المتحدة 
واستراتيجيتها في توفير الغذاء في العالم: 

يف عــام 2015م اعتمــدت جميــع الــدول األعضــاء يف األمم املتحــدة 
باســم  أيضــاً  تُعــرف  والتــي   ،)SDGs( املســتدامة  التنميــة  أهــداف 
ــاء الفقــر  ــى إنه ــة للعمــل عل ــة، باعتبارهــا دعــوة عاملي األهــداف العاملي
وحمايــة الكوكــب وضمــان متتــع جميــع النــاس بالســام واالزدهــار 
بحلــول عــام 0	20م. وركــزت األمم املتحــدة علــى مجموعــة واســعة مــن 
قضايــا التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة يف مجــاالت وموضوعــات 
رئيســة هي:)الفقــر، اجلــوع،  الصحــة،  التعليــم،  تغيــر املنــاخ،  املســاواة  
امليــاه، الصــرف الصحــي، الطاقــة، البيئــة، العدالــة االجتماعيــة(، والتــي 
متــت صياغتهــا يف مجموعــة مــن األهــداف مجموعهــا 17 هدفــاً، وقــد 
الفقــر  أول هدفــن علــى أهميــة محاربــة  املتحــدة يف  ركــزت األمم 

ــذاء: ــر الغ واجلــوع وتوفي

1- القضاء على الفقر:
 اليــزال القضــاء علــى الفقــر بجميــع أشــكاله أحــد أكبــر التحديــات التي 
تواجــه البشــرية؛ فعلــى الرغــم مــن أن عــدد األشــخاص الذيــن يعيشــون 
يف فقــر مدقــع انخفــض إلــى أكثــر مــن النصــف بــن عامــي 1990 
و2015، مــن 1.9 بليــون نســمة إلــى 6	8 مليــون نســمة؛ فــإن الكثيريــن 
ال يزالــون يكافحــون مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات اإلنســانية األساســية، 
وعلــى الصعيــد العاملــي مايــزال أكثــر مــن 800 مليــون شــخص يعيشــون 
علــى أقــل مــن 1.25 دوالر يف اليــوم، وكثيــر منهــم يفتقــرون إلــى الغــذاء 
الــكايف وميــاه الشــرب النظيفــة والصــرف الصحــي. والقضــاء علــى 
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الفقــر هــو الهــدف األول مــن األهــداف الســبعة عشــر للبرنامج اإلمنائي 
تــه جمعيــة الســام  لــألمم املتحــدة لتحقيــق التنميــة املســتدامة، وقــد عدِّ
لألعمــال اإلنســانية واخليريــة أحــد أهــم املعوقــات التــي تواجــه التنميــة 
يف كل مجتمعــات الــدول الناميــة، ولكــي تكــون هنــاك تنميــة مســتدامة؛ 
يجب القضاء على الفقر كونه الســبب األول لكل املشــكات واألمراض 
التــي يعانــي منهــا أي مجتمــع، كاجلهــل والتخلــف واملــرض، وأغلــب هــذه 
املشــكات متركــزة يف قارتــْي آســيا وإفريقيــا. ووصــل عــدد الفقــراء يف 
العالــم إلــى 6	7 مليــون شــخص حــول العالــم يف عــام 2015م  نصفهــم 
يعيــش يف 5 دول؛ هــي بالترتيــب: الهنــد، ونيجيريــا، وجمهوريــة الكونغــو 
الدميقراطيــة، وإثيوبيــا، وبنغاديــش، وقــد حــدد البنــك الدولــي معاييــر 
ــد نامــي، وفقــاً ملعاييــر  ــد أو ذاك علــى أنــه بل عــدة لتصنيــف هــذا البل
هــي: دخــل الفــرد، وحســاب حصتــه مــن النــاجت احمللــي، والتخلــف، 

وتأخــر التنميــة، والنــاجت الوطنــي اإلجمالــي.

2 - القضاء التام على الجوع: 
أســفر النمــو االقتصــادي الســريع وزيــادة اإلنتاجيــة الزارعيــة خــال 
العقديــن املاضيــن عــن انخفــاض أعــداد مــن يعانــون نقــص التغذيــة 
مبقــدار النصــف تقريبــاً، إذ ميكــن اآلن للعديــد مــن البلــدان الناميــة التي 
كانــت تعانــي مــن املجاعــة واجلــوع أن تلبــي احتياجــات التغذيــة ألشــد 
ــكا  ــْي وســط وشــرق آســيا، وأمري ــات ضعفــاً، وقــد أحــرزت منطقت الفئ
الاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي تقدمــاً كبيــراً يف القضــاء علــى 
اجلــوع الشــديد، وهــذه كلهــا إجنــازات ضخمــة تتماشــى مــع األهــداف 
التــي حددتهــا األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة األولــى، ولكــن ممــا يؤســف 
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ــة ال يــزاالن عائقــاً  ــه أن اجلــوع الشــديد وســوء التغذي ل
كبيــراً أمــام التنميــة يف كثيــر مــن البلــدان، فمنــذ العــام 2014 يُقــدر 
أن 795 مليــون شــخص يعانــون مــن نقــص التغذيــة املزمــن، وغالبــا مــا 
يكــون ذلــك نتيجــة مباشــرة للتدهــور البيئــي واجلفــاف وفقــدان التنــوع 
ــون طفــل دون ســن اخلامســة  ــي أكثرمــن 90 ملي ــا يعان البيولوجــي، كم
مــن نقــص الــوزن بشــكل خطيــر، ومايــزال واحــد مــن كل أربعــة أشــخاص 
يعيشــون يف إفريقيــا يعانــي اجلــوع. وبينمــا أصبــح انعدام األمــن الغذائي 
حتديــاً كبيــراً للعديــد مــن البلــدان، فــإن مــن احملــزن أن اجلــوع يف العالــم 
آخــذ يف االرتفــاع، ويبــن تقريــر منظمــة األغذيــة والزارعــة الدوليــة 
التابعــة لــألمم املتحــدة )الفــاو( أنــه يف عــام 2016م كان هنــاك 8	 مليون 
شــخص يعانــون مــن اجلــوع وهــذا أكثــر ممــا كان عليــه يف عــام 2015م، 
ويف كل يــوم يكافــح 815 مليــون شــخص تقريبــاً للحصــول علــى أي غــذاء، 
ويتعرضــون خلطــر املجاعــة، وهــذا العــدد أكثــر مــن عــدد ســكان كٍل مــن 
إندونيســيا، والواليــات املتحــدة األمريكيــة، وباكســتان مجتمعــن وتهــدف 
مهمــة القضــاء علــى اجلــوع إلــى خفــض هــذا الرقــم املذهــل إلــى الصفــر 
مــن خــال توفيــر األمــن الغذائــي بحصــول اجلميــع علــى حقهــم يف 
الغــذاء، والتغذيــة اجليــدة، والزارعــة املســتدامة، والقضــاء علــى الفقــر. 

دولــة الكويــت ودورهــا كمركــز عالمــي للعمــل اإلنســاني  فــي 
توفيــر الغــذاء لــدول العالــم: 

حرصــت دولــة الكويــت علــى توفيــر الغــذاء ومكافحــة اجلــوع لــدول 
ــم منــذ انضمامهــا لــألمم املتحــدة يف عــام 1961 عندمــا أسســت  العال
أول صنــدوق إمنائــي يف الشــرق األوســط، وقــد قامــت بتأســيس جلنــة 
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ملكافحــة الفقــر عــام 1964 بعدمــا طلبــت منظمــة الفــاو مــن دول العالــم 
املســاهمة يف مكافحــة الفقــر واجلــوع، وقامــت هــذه اللجنــة بــدور 
متميــز، كمــا شــاركت املؤسســات احلكوميــة واألهليــة واخلاصــة بدولــة 
الكويــت يف هــذا امليــدان، ولعــل مؤمتــرات املانحــن التــي أقيمــت يف 
الكويــت يف الســنوات األخيــرة خيــر شــاهد علــى ذلــك، وإن مؤمتــر 
إطعــام مليــار جائــع الــذي أقيــم يف الكويــت  عــام 2108م لدليــل علــى 
حــرص الكويــت علــى توفيــر الغــذاء للعالــم الــذي يفتقــر للغــذاء يف كثيــر 

ــه. ــه ومجتمعات مــن دول

تجربــة جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية والخيريــة فــي توفيــر 
الغــذاء للــدول: 

حرصــت جمعيــة الســام منــذ تأسيســها علــى توفيــر الغــذاء للمحتاجن 
وإطعــام الطعــام ومكافحــة اجلــوع مــن خــال الكثيــر مــن األنشــطة 
والبرامــج واملشــاريع مثــل: حمــات التكافــل االجتماعــي، ومشــروع 
احليــاة الكرميــة، واملشــاركة يف مشــروع إطعــام مليــار جائــع الــذي نفذته 
الهيئــة اخليريــة االســامية العامليــة عــام 2018، وقد اســتطاعت جمعية 
الســام مــن خــال متبرعيهــا وداعميهــا توفيــر أكثــر مــن 100 مليــون 
وجبــة، كمــا تنفــذ اجلمعيــة مشــاريع موســمية عديــدة لتوفيــر الغــذاء« 
ــر  ــم، ومشــروع األضاحــي، ومشــروع توفي ــل: مشــروع إفطــار الصائ مث
الســات الغذائيــة، وبنــاء وتشــغيل مخابــز ومــزارع، ومشــاريع غذائيــة 
إنتاجيــة توفــر وتنتــج الغــذاء، كمــا نفــذت حمــات جمــع شــاحنات 
االنســانية التــي  مت توفيــر الغــذاء فيهــا للشــعب الســوري واليمنــي، 
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والتــي اســتفاد منهــا أكثــر مــن 10 مليــون مســتفيد
 مببلــغ جتــاوز 68 مليــون دوالر، وألكثــر مــن 1150 شــاحنة، مت فيهــا 
جتميــع الغــذاء واالحتياجــات الضروريــة للمنكوبــن يف ســوريا واليمــن. 
ــرى  ــاه كب ــر شــبكات مي ــة عب ــاه العذب ــر املي ــة لتوفي كمــا تســعى اجلمعي
فاقــت 600 شــبكة ميــاه وأكثــر مــن 11000 بئــر، اســتفاد منهــا مــا 
يقــارب مــن 6 مليــون مســتفيد . ونفــذت اجلمعيــة مشــروع )البقــرة 

احللــوب(، حيــث مت توزيــع  مــا يقــارب 7680 بقــرة حلــوب. 
كمــا مت تنفيــذ مشــاريع اســتراتيجية إنتاجيــة لتوفيــر الغــذاء، وقــد 
ــن يف  ــود العامل ــم بجه جنحــت جناحــاً باهــراً بفضــل اهلل عــز وجــل ث

هــذه املشــاريع؛  ومــن أبرزهــا: 

1- المشروع التنموي لإلنتاج الزارعي والحيواني واألسماك 
في قرغيزيا:

وهــو أحــد املشــاريع التنمويــة الوقفيــة املتكاملــة التــي بــدأت جمعيــة 
الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة يف تنفيذهــا عــام 2016م بشــراء 
مزرعــة مســاحتها 20 هكتــاراً )200.000( متــر مربــع، لزارعــة نبــات 
البنجر يف جمهورية قرغيزيا، ومت زراعة األرض عبر عدد من املراحل 
ــدء يف  ــة. ويف عــام 2019م مت الب ــر يف البداي ــدأت بزارعــة 4000 مت ب
ــوب،  ــة املواشــي واألبقــار احلل ــر تربي ــة مــن املشــروع عب ــة الثاني املرحل
ويف عــام 2020م مت افتتــاح املرحلــة الثالثــة مــن املشــروع وهــي إنشــاء 
ــج هــذه املشــاريع نحــو 500 طــن بنجــر  ــروة الســمكية، وتنت مــزارع للث
ــا  ــاً و100 طــن مــن األســماك، ويســتفيد منه ســنوياً، و120 بقــرة حلوب
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أكثــر مــن 40000 مســتفيد مــن األرامــل واأليتــام والفقــراء، وتخصيــص 
ــل واملستشــفيات  ــراء واألرام ــاح املشــروع ملســاعدة الفق ــن أرب نســبة م

وتشــغيل دور األيتــام.

2- مشروع مزارع األسماك:
وذلــك بتحويــل بعــض الــدول احلبيســة التــي ال تطــل علــى بحــار أو 
تفتقــد األنهــار واملجــاري املائيــة إلــى دول لديهــا ثــروة ســمكية مــن 
خــال مشــاريع املــزارع الســمكية، حتــى ال حُتــرم هــذه الــدول مــن الغذاء 
اجليــد واملتــوازن الــذي يجــب أن يشــمل اللحــوم والدجــاج واألســماك، 
ــر أســماك  ــاً ذو عائــد مــن خــال تصدي وأيضــاً يكــون مــورداً اقتصادي

ــى الــدول التــي بحاجــة إليهــا. املــزارع الفائضــة عــن احلاجــة إل
وقــد اســتطاعت اجلمعيــة تنفيــذ عــدد مــن هــذه املشــروعات يف التنميــة 
املائيــة املختلفــة، مــن أجــل العمــل علــى حتقيــق هــذا الهــدف احليــوي، 
وهنــاك مشــروعات مســتقبلية ســتعمل اجلمعيــة علــى تنفيذهــا يف 
املرحلــة املقبلــة ضمــن خططهــا لتنفيــذ أهــداف البرنامــج اإلمنائــي 
لــألمم املتحــدة للتنميــة املســتدامة، وبعــد جنــاح جتــارب االســتزراع 
الســمكي يف أكثــر مــن دولــة عملــت بهــا اجلمعيــة، والنجــاح ملثــل هــذه 
املشــاريع؛ قــررت اجلمعيــة تبّنــي تطبيقهــا يف أكثــر مــن دولــة، نظــراً 
لســهولة تنفيذهــا وعائدهــا املالــي اجليــد، ويف نفــس الوقــت يوفــر 
فــرص عمــل متميــزة للمجتمعــات وحتويلهــا مــن مســتهلكة إلــى منتجــة، 

ــكايف. وتوفــر لهــا الغــذاء ال

 التوصيات
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ــات،  ومــن خــال هــذا املؤمتــر يســرنا أن نقــدم مجموعــة مــن التوصي
أبرزهــا :

للــدول . 1 الدعــم  مــن  املزيــد  لتقــدمي  التطوعيــة  املؤسســات  ســعي 
واجلــوع.  الفقــر  ومكافحــة  الــكايف  الغــذاء  لتوفيــر  واملجتمعــات 

دعــم مراكــز البحوث والدراســات اإلنســانية لتوثيــق العمل التطوعي . 2
التطوعيــة  واملبــادرات  التطوعيــة  والفــرق  اخليريــة  للجمعيــات 

ــر الغــذاء. ــق مبشــاريع توفي الشــبابية فيمــا يتعل
بــذل املزيــد مــن اجلهــود التنســيقية والتعــاون بــن املنظمــات املانحــة . 	

واملنظمــات املعنيــة لتنفيــذ مشــاريع مشــتركة.
 تبادل التجارب الناجحة واخلبرات يف هذا املجال. . 4

 التوصيات
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خاتمة

ــام هــذا البحــث العلمــي  نتقــدم بالشــكر اجلزيــل ملنظمــي هــذا  ويف خت
املؤمتــر، راجــن بــذل املزيــد مــن اجلهــود لتوفيــر الغــذاء للجوعــى يف 
العالــم ، وأن يكــون هــذا املؤمتــر حافــزاً للمزيــد مــن اجلهــود للمؤسســات 

التطوعيــة يف تقــدمي الدعــم لــألمم ملكافحــة اجلــوع وتوفيــر الغــذاء. 

 المراجع
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 المراجع

 مجلة فنارالعدد التاسع 2020، مركز الكويت لتوثيق العمل اإلنساني »فنار«.. 1
الدبلوماســية اإلنســانية وجتربــة جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة.  بحــث مقــدم . 2

ملؤمتــر وجائــزة املؤمتــر الدولــي للدبلوماســية اإلنســانية 2020،الشــبكة اإلقليميــة للمســؤولية 
ــة الســام لألعمــال اإلنســانية  ــر عــام جمعي ــون  مدي ــل حمــد الع ــة إعــداد د. نبي االجتماعي

واخليريــة.

التحــول الرقمــي ومنــوذج رعايــة األيتــام بجمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة ، . 	
يونيــو 2020 م إعــداد : ضــاري حمــد البعيجــان، نائــب املديــر العــام بجمعيــة الســام اخليريــة 

مؤمتــر التحــول الرقمــي، الشــبكة اإلقليميــة للمســؤولية االجتماعيــة.

اجلهــود التنســيقية واملنــح املقدمــة للمؤسســات احلكوميــة واألهليــة واخلاصــة يف جمعيــة . 4
الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة بدولــة الكويــت يف مواجهــة فيــروس كورونــا، إعــداد: 
ضــاري حمــد البعيجــان،  نائــب املديــر العــام بجمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة، 
بحــث مقــدم  للمؤمتــر العاملــي الرابــع. حتــت شــعار: اجلهــات املانحــة احلكوميــة واخلاصــة 
واملجتمعيــة، أغســطس 2020 ، تنظيــم املركــز األممــي خلدمــات املانحــن بالشــبكة اإلقليميــة 

للمســؤولية االجتماعيــة.

موقــع األمم املتحــدة وإحصائياتهــا يف مجــال مكافحــة اجلــوع والفقــر ومشــاريعها الـــ 17 . 5
اإلمنائيــة. 
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إعداد :

د. نبيل حمد العون
جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية 

تجارب عملية في توظيف التمويل الجماعي الالمركزي
وتجربة جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية بدولة الكويت

تجارب عملية في توظيف التمويل الجماعي الالمركزي
وتجربة جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية بدولة الكويت

إعداد :

ضاري حمد البعيجان
جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية 
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8
البحث

إعداد :

ضاري حمد البعيجان
جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية 

المنامة  مملكة البحرين

يونيو   2021

ورقة بعنوان:
تجارب عملية في توظيف التمويل الجماعي الالمركزي

وتجربة جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية بدولة الكويت

بحث مقدم

لجائزة ومؤتمر منصات التمويل الجماعي لمشروعات 
المنظمات الخيرية والمجتمعية 2021

مؤتمر منصات التمويل الجماعي الثاني لمشروعات 
المنظمات الخيرية والمجتمعية 2021

تنظيم وإعداد الشبكة اإلقليمية للمسؤولية 
االجتماعية مكتب )أوروبا(
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د. نبيل حمد العون
جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية 

تجارب عملية في توظيف التمويل الجماعي الالمركزي
وتجربة جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية بدولة الكويت

تجارب عملية في توظيف التمويل الجماعي الالمركزي
وتجربة جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية بدولة الكويت

شكر وتقدير
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تتقــدم جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة بجزيــل الشــكر 
ــة لدورهــا  ــة للمســؤولية االجتماعي ــان للشــبكة اإلقليمي ــم االمتن وعظي
الرائــد يف إقامــة املؤمتــرات العلميــة الكفيلــة باالرتقاء بالعمل اإلنســاني 
ــا  ــدم بالشــكر أيضــاً لدعوتن ــا نتق ــة، كم ــة واملالي ــه اإلداري يف كل جوانب
للمشــاركة يف هــذا املؤمتــر لنقــل جتربــة اجلمعيــة يف مفهــوم التمويــل 
اجلماعــي الامركــزي، والــذي نفذتــه يف حملــة شــاحنات نــواف اخليــر 
والعطــاء اإلنســانية التــي مت تنفيذهــا يف عــام 2021، داعــن اهلل تعالــى 

أن يوفــق اجلميــع ملــا يحبــه ويرضــاه.

شكر وتقدير
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إعداد :

د. نبيل حمد العون
جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية 

تجارب عملية في توظيف التمويل الجماعي الالمركزي
وتجربة جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية بدولة الكويت

تجارب عملية في توظيف التمويل الجماعي الالمركزي
وتجربة جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية بدولة الكويت

 مقدمة
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بســم اهلل واحلمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل وعلــى آلــه 
ــه ومــن وااله، إن جنــاح املؤسســات اإلنســانية مرهــون يف هــذه  وصحب
األيــام بتمويــل املــوارد املاليــة الكافيــة لتنفيــذ مشــروعاتها التنمويــة 
ــل  ــدة ومتنوعــة لتموي ــة، وإن اســتحداث وســائل جدي ــة املطلوب واإلغاثي
املشــروعات يعــد مــن أهــم أولويــات تلــك املنظمــات اإلنســانية، كمــا 
إن اســتخدام الوســائل احلديثــة  واملتنوعــة يف التمويــل التــي تقــوم 
متويــل  يف  اســتخدامها  ليتــم  وتطويعهــا  االقتصاديــة  األنظمــة  بهــا 
مــوارد اجلمعيــات واملنظمــات اإلنســانية يُعــد مــن الضــرورات التــي 
ــا اإلنســانية  ــق أهدافه ــي اســتخدامها، لتســتطيع املنظمــات حتقي ينبغ
ــة  ــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليري املنشــودة، وقــد ســعت جمعي
ــا وتطبيقهــا يف مشــاريع  ــزة وتفعليه ــة املتمي ــى هــذه التجرب للطــاع عل
اجلماعــي  التمويــل  يف  اجلمعيــة  جتربــة  ولعــل  املتنوعــة،  اجلمعيــة 
الامركــزي حلملــة شــاحنات نــواف اخليــر اإلنســانية لدليــل علــى جنــاح 
ــاك الطمــوح  ــزال هن ــل املشــاريع، والي ــة يف متوي هــذه الوســائل احلديث
لتنفيــذ العديــد مــن املشــاريع بوســائل التمويــل اجلماعــي الامركــزي 

ــإذن اهلل. ــة ب ــام القادم ــا خــال األي ــة لتنفيذه ــي تســعى اجلمعي الت

 مقدمة
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إعداد :

د. نبيل حمد العون
جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية 

تجارب عملية في توظيف التمويل الجماعي الالمركزي
وتجربة جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية بدولة الكويت

تجارب عملية في توظيف التمويل الجماعي الالمركزي
وتجربة جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية بدولة الكويت

تعريف التمويل الجماعي الالمركزي:
التمويــل اجلماعــي هــو تنميــة مــوارد املؤسســات مــن خــال جمــع مبالــغ 
صغيــرة مــن مجموعــة كبيــرة مــن املمولــن واملتبرعــن، وذلــك مــن 
خــال منصــات التمويــل اإللكترونيــة، وهــو شــكل مــن أشــكال التعهــد 
اجلماعــي للتمويــل البديــل عــن التمويــل التقليــدي املعــروف، الــذي هــو 
جمــع التبرعــات مــن احملســنن مــن خــال قنــوات التبــرع املعروفــة 
التقليديــة، ويعتبــر التمويــل اجلماعــي مــن الوســائل احلديثــة يف متويــل 
املشــاريع، حيــث يتــم اإلعــان عــن مشــاريع متنوعــة، ويتعهــد املمولــون 

باملشــاركة فيهــا.
يُعد التمويل اجلماعي أحد املشاريع اإلقتصادية، وقد جنح جناحاً كبيراً 
يف عــدة دول، كمــا مت تطبيقــه اآلن علــى املنظمــات اخليريــة واإلنســانية، 
وذلــك بعــد أن جنــح يف برامــج الشــركات اإلقتصاديــة واملشــاريع الصغيــرة 
أيضــاً للمبادريــن الشــباب، حيــث يســهل جمــع مبالــغ قليلــة مــن عــدة 
مســاهمن لتحقيــق التمويــل املطلــوب، وقــد جنحــت العديــد مــن املواقــع 

اإللكترونيــة يف التمويــل اجلماعــي للمشــروعات والبرامــج.

والخيريــة  اإلنســانية  لألعمــال  الســالم  جمعيــة  تجربــة  أواًل: 
الالمركــزي:  الجماعــي  بالتمويــل 

يُعــد التمويــل اجلماعــي الامركــزي مــن أهــم الطــرق اإلداريــة احلديثــة 
يف حتقيــق األهــداف للتمويــل املالــي املطلــوب، حيــث إن الامركزيــة 
تعنــي البدائــل الكثيــرة املتاحــة للتمويــل بــدل املركزيــة يف التمويــل، ممــا 
يســاهم يف التمويــل اجلماعــي الامركــزي بجمعيــة الســام لألعمــال 

اإلنســانية واخليريــة يف مشــروع شــاحنات نــواف اخليــر اإلنســانية.
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وقد بذلت جمعية السام لألعمال اإلنسانية واخليرية جهودها
 يف وضــع بدائــل متنوعــة للتمويــل اجلماعــي للحملــة، وبطريقة المركزية، 
بحيــث تســتطيع جمــع أكبــر مبلــغ لتمويل احلملة التي تســتهدف مســاعدة 

2800 مخيم لاجئن واملتضررين يف ســوريا واليمن.

ثانيــًا: تجربــة التمويــل الجماعــي الالمركــزي لحملــة شــاحنات نواف 
الخيــر والعطاء اإلنســانية:

تعريف بالحملة: 
اإلنســانية  لألعمــال  الســام  جمعيــة  قــررت  2021م  ينايــر   15 يف 
واخليريــة أن يســتمر عطــاء الكويــت اإلنســاني ليســير ممتــداً علــى 
ــة »شــاحنات  ــة حمل ــث أطلقــت اجلمعي ــف؛ حي ــر دون توق ــق اخلي طري
ــد  ــاً بالعه ــك تيمن ــن، وذل ــة ســوريا واليم ــر والعطــاء« إلغاث ــواف اخلي ن
ــر  ــواف األحمــد اجلاب ــر الشــيخ/ ن ــادة ســمو األمي ــد يف ظــل قي اجلدي
»شــاحنات  ملشــاريع حمــات  وامتــداداً  ورعــاه  الصبــاح حفظــه اهلل 
اإلنســانية«، و«شــاحنات صبــاح األحمــد اإلنســانية«، التــي أطلقتهــا 
اجلمعيــة يف عــام 2016م وحتــى عــام 2020م، وقــد حققــت بفضــل اهلل 
تعالــى ثــم بفضــل جهــود احملســنن الكــرام والعاملــن باجلمعيــة نتائــج 
مبهــرة ألول مــرة يف العمــل اخليــري الكويتــي بجمــع نحــو 400 شــاحنة، 
تكلفتهــا نحــو 12 مليــون دينــار )40 مليــون دوالر(، اســتفاد منهــا أكثــر 

ــازح والجــئ يف ســوريا واليمــن. ــن ن مــن 6 ماي
وقــد كانــت فكــرة املشــروع يف احلمــات الســابقة بوضــع عــدة شــاحنات 
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يف املناطــق الســكنية بدولــة الكويــت، الســتقبال التبرعــات املالية العينية 
ــا املســتجد  ــروس كورون ــدة واملســتعملة؛ لكــن بســبب جائحــة في اجلدي
»كوفيــد 19«، قــررت جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة 
أن يكــون التبــرع للحملــة هــذه املــرة ماليــاً فقــط؛ ســواء عــن طريــق 
)األون اليــن( و )كــي نــت(، أو بشــيكات بنكيــة حفاظــاً علــى التباعــد 

ــة. ــاً لاشــتراطات الصحي االجتماعــي وتطبيق
وقســمت اجلمعية شــاحنات املشــروع إلى عدة أنواع بحسب محتوياتها، 
وهــي: شــاحنة طحــن، شــاحنة بطانيــات وشراشــف، شــاحنة مــواد 
غذائيــة أساســية، شــاحنة خشــب وفحــم للتدفئــة، شــاحنة منظفــات 
ــة القيمــة، شــاحنة  ــة عالي ــة، شــاحنة متــر، شــاحنة مــواد غذائي صحي

مابــس وكســوة وأحذيــة.
وبعــد جمــع مبلــغ الشــاحنة بحســب محتوياتهــا، يتــم حتويــل املبالــغ 
فــوراً  وتوجيههــا  بالشــاحنة،  وحتميلهــا  األغــراض  لشــراء  مباشــرة 

واليمنيــن. الســورين  أشــقاءنا  تــأوي  التــي  للمخيمــات 
كمــا قدمــت اجلمعيــة خدمــة متميــزة أيضــاً بأنــه ميكــن للمتبــرع  فــرداً 
كان أو مجموعة أن يختار نوع مواد الشــاحنة، وتســميتها باالســم الذي 
يرغــب املتبــرع بإطاقــه علــى الشــاحنة، وتوثيقهــا بالصــوت والصــورة، 

لتبقــى شــاهدة علــى عطــاء دولــة الكويــت وأهلهــا.
ويف 20 فبرايــر 2021م اُختُِتمــت بحمــد اهلل تعالــى حملــة »نــواف اخلير 
والعطــاء« بالتميــز كمــا بــدأت؛ لتكمــل مســيرة جنــاح احلمات الســابقة، 
وقــد متكنــت جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة بفضــل اهلل 
ثــم بفضــل املتبرعــن الكــرام مــن أهــل الكويــت ودول اخلليــج أصحــاب 
األيــادي البيضــاء مــن إجنــاح حملتهــا لتجمــع 	1	 شــاحنة، بلغــت قيمتها 
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49.848	.1 دينــار، لتوفــر مســاعدات إغاثيــة متنوعــة
 بــن غذائيــة وطبيــة وصحيــة ومــواد تدفئــة ومابــس لنحــو 6 مايــن 

مســتفيد يعيشــون يف 2800 مخيــم يف ســوريا واليمــن.
والشــيء الــذي يبعــث الطمأنينــة علــى مســتقبل العمــل اخليــري يف 
الكويــت، هــو حجــم التفاعــل الكبيــر مــن أهــل الكويــت مــن احملســنن 
الســلبية  وآثارهــا  كورونــا  جائحــة  برغــم  احلملــة  مــع  واحملســنات 
االجتماعيــة واالقتصاديــة؛ وهــو مــا يؤكــد علــى أصالــة أهــل الكويــت، 
وحبهــم للعمــل اخليــري مهمــا كانــت الظــروف، وهــذا ليــس بجديــد أو 

غريــب عليهــم.
ــة  ــة حمل ــة  طيل ــل اجلمعي ــن قب ــذي كان ملحوظــاً م والشــيء اآلخــر ال
»شــاحنات نــواف اخليــر والعطــاء«؛ تلــك اجلهــود احلثيثــة املبذولــة مــن 
الفــرق التطوعيــة املشــاركة يف دعــم احلملــة، وعددهــم فــاق 50 فريقــاً، 
إضافــة إلــى أكثــر مــن 0	 شــخصية مــن كبــار الشــخصيات ومشــاهير 
والصحافــة،  والتلفزيــون  واإلذاعــة  االجتماعــي  التواصــل  وســائل 

باإلضافــة إلــى رواد الدواويــن.

 آلية التبرع:
 بســبب ظــروف جائحــة فيــروس كورونــا املســتجد، وتطبيقاً الشــتراطات 
احلملــة  تنفيــذ  مت  الكويــت؛  بدولــة  الصحيــة  الســلطات  وتعليمــات 
انتشــار  منــع  يف  للمســاهمة  االجتماعــي  التباعــد  علــى  باالعتمــاد 
وأنشــطة جمعيــة  أعمــال  اســتمرار جميــع  مــع  بالتزامــن  الفيــروس 

اإلنســانية واخليريــة. الســام لألعمــال 
 وارتــأت اجلمعيــة أن يكــون التبــرع ماليــاً فقــط )أون اليــن أو بحضــور 
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املتبــرع الكــرمي ملقــر اجلمعيــة والتبــرع كــي نــت أو شــيكات بنكيــة(، 
ولــم يتــم اســتام أيــة مبالــغ نقديــة أو مــواد عينيــة مــن املتبرعــن. 
وبعــد اكتمــال مبلــغ شــاحنة والــذي يتــراوح بــن 700.	 د.ك و 18.500 
د.ك، بحســب محتويــات الشــاحنة؛ يتــم حتويــل املبالــغ مباشــرة لشــراء 
اللجــوء  ملخيمــات  فــوراً  وتوجيههــا  بالشــاحنة،  األغــراض وحتميلهــا 
لألشــقاء الســورين واليمنيــن. وقــد خصصــت اجلمعيــة رابطــاً إلكترونياً  
للحملــة أو باالتصــال باخلــط الســاخن أو احلضــور شــخصياً ملقر اجلمعية 

بالعديليــة والتبــرع بالكــي نــت.

خطوات التمويل الجماعي الالمركزي للحملة:
مت عمــل مجموعــة مــن القنــوات واملجــاالت اخلاصــة الغيــر مركزيــة يف 
موقــع اجلمعيــة اإللكترونــي لتمويــل احلملــة وجمــع مبالغهــا املطلوبــة؛ 

وذلــك عــن طريــق: 

1- رابط إلكتروني للحملة:
مت عمــل رابــط إلكترونــي عــام للحملــة يســتطيع أي شــخص مــن خالــه 

املســاهمة فيهــا.

2 - رابط إلكتروني لجزء من أجزاء الحملة:
وزعــت اجلمعيــة احلملــة إلــى أجــزاء، بحيــث يســتطيع كل شــخص 
املســاهمة بجــزء مــن أجــزاء احلملــة؛ فعلــى ســبيل املثــال: يســتطيع 
املتبــرع اختيــار شــاحنة مــن الشــاحنات مبوادهــا الغذائيــة احملــددة.
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 شاحنة باسم المتبرع:
 قســمت اجلمعية شــاحنات نواف اخلير والعطاء إلى 8 أقســام رئيســة، 
وهــي: شــاحنة طحــن، شــاحنة بطانيــات وشراشــف، شــاحنة مــواد 
غذائيــة أساســية، شــاحنة خشــب وفحــم للتدفئــة، شــاحنة منظفــات 
ــة القيمــة، شــاحنة  ــة عالي ــة، شــاحنة متــر، شــاحنة مــواد غذائي صحي

ــة. مابــس وكســوة وأحذي
 وميكــن للمتبــرع أو مجموعــة مــن املتبرعــن اختيــار نــوع مــواد الشــاحنة، 
وأيضــاً تســميتها باالســم الــذي يرغــب املتبــرع بإطاقــه علــى الشــاحنة، 
وهــو مــا حقــق ارتياحــاً كبيــراً لــدى شــريحة كبيــرة مــن احملســنن 
ــق بالصــوت والصــورة  ــه جــرى التوثي ــرام، ال ســيما وأن واملتبرعــن الك

لهــذه التبرعــات لــكل متبــرع علــى حــدة.

 أنواع الشاحنات:
 تنوعــت مــواد اإلغاثــة التــي قدمتهــا حملــة نــواف اخليــر والعطــاء، 
البشــرية  االحتياجــات  جميــع  لتلبيــة  وتنســيقها  بترتيبهــا  ومتيــزت 
للمســتفيدين منهــا؛ وشــملت: املــواد الغذائيــة، والتمــور، ومــواد التدفئــة، 

ومســتلزمات العنايــة الصحيــة واملعقمــات، والكســوة واألحذيــة.
 وقامــت احلملــة بتقســيم هــذه املــواد إلــى 8 أقســام رئيســة متمثلــة يف 
)شــاحنات(، حتــى يســهل علــى املتبــرع اختيــار املواد التي يريــد أن يتبرع 
بهــا، أو التبــرع للحملــة، ومــن ثــم تفويــض جمعيــة الســام لألعمــال 
ــل  ــا تتعام ــواد املناســبة لتبرعــه؛ كونه ــار امل ــة باختي اإلنســانية واخليري
مباشــرة مــع املســتفيدين مــن هــذه التبرعــات وتتلمــس حاجتهــم، وتعلــم 

مــا هــي املــواد الناقصــة لديهــم ويحتاجــون إلــى توفيرهــا.
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وتجربة جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية بدولة الكويت

 أما أقسام شاحنات احلملة فهي كاآلتي:
شاحنة طحن: 24 طناً مبواد الطحن )700.	 د.ك(.	 
أغطيــة،                    	  شراشــف،  بطانيــات،  وشراشــف:  بطانيــات  شــاحنة 

د.ك(.  7.400( مفروشــات  
شــاحنة مــواد غذائيــة أساســية: أرز، طحــن، ســكر، زيــت، مكرونــة، 	 

شــعيرية، ملــح، معجــون طماطــم )00	.8 د.ك(.
شــاحنة خشــب وفحــم للتدفئــة: خشــب، فحــم، منظومــة طاقــة 	 

شمســية، طرابيــل خيــام، إســفنج لبــاد لعــزل اخليــم )8.700 د.ك(.
ــون 	  ــد، صاب ــون ي ــون مابــس، صاب ــة: صاب شــاحنة منظفــات صحي

لألوانــي، شــامبو، حفاظــات أطفــال وكبــار، فــوط نســائية، مناديــل، 
كمامــات، معقمــات، كلوركــس، تبــوب للمــاء )8.800 د.ك(.

شاحنة متر: 24 طناً من التمور املختلفة )10.700 د.ك(.	 
فــول، فاصوليــا، 	  القيمــة: عــدس،  مــواد غذائيــة عاليــة  شــاحنة 

نخــي، تونــة، مرتديــا، بــازالء، ســمن، برغــل، زيتــون، حــاوة رهــش، 
ــار، بهــارات مشــكلة، شــاي، حليــب  ــات وكعــك لألطفــال والكب حلوي

د.ك(.  1	.700(
شاحنة مابس وكسوة وأحذية: مابس شتوية وصيفية للرجال، 	 

للنساء،  لألطفال )18.500 د.ك(.

3- رابط إلكتروني للفرق التطوعية:
شــاركت يف حملــة شــاحنات نــواف اخليــر والعطــاء العديــد مــن الفــرق 
التطوعيــة والتــي بلــغ عددهــا 50 فريقــاً، وضــم كل فريــق منهــا مــا بــن 
	 إلــى 10 أعضــاء، ومت التنســيق مــع مشــرف كل فريــق عمــل لتنظيــم 
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العمــل ومنــع التداخــل فيمــا بينهــا، حتــى يســير العمــل وفــق 
اإلنســانية  لألعمــال  الســام  جمعيــة  قبــل  مــن  املوضوعــة  اخلطــة 

واخليريــة.
ولعــل التنســيق اجليــد بــن هــذه الفــرق وحرصهــا علــى عــدم التداخــل 
فيمــا بينهــا؛ كان أحــد األســباب اجلوهريــة لنجــاح احلملــة، وتفاعــل 

اجلمهــور مــن احملســنن واملتبرعــن الكــرام.

4 - رابط إلكتروني للعائالت: 
وفــرت اجلمعيــة إمكانيــة عمــل روابــط إلكترونيــة لتمويــل احلملــة مــن 

خــال العائــات واألســر.

5 - رابط إلكتروني للدواوين والمنتديات:
ــن أو  ــة مــن الدواوي ــل احلمل ــة املســاهمة لتموي ــة إمكاني وفــرت اجلمعي

ــات الشــبابية.   التجمع

ــل  ــي تموي ــي ف ــل االجتماع ــائل التواص ــاهير وس ــط لمش 6 - رواب
ــة: الحمل

شــارك يف حملــة شــاحنات نــواف اخليــر والعطــاء العديــد مــن مشــاهير 
ــا لهــذه الشــخصيات مــن  ــت، مل وســائل التواصــل االجتماعــي يف الكوي
تأثيــر قــوي عبــر وســائل التواصل االجتماعــي املختلفة، خاصة املتابعن 
لهــم مــن فئــة الشــباب ومختلــف الفئــات العمريــة األخــرى، لتحفيزهــم 
ــى  ــور عل ــا، وحــث اجلمه ــي معه ــة والتفاعــل املجتمع ــى دعــم احلمل عل
املشــاركة ليــس بالتبــرع املــادي فقــط، وإمنــا بالدعــم اإلعامــي يف 
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تجارب عملية في توظيف التمويل الجماعي الالمركزي
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تبــادل األنشــطة وســبل التواصــل مــع احلملــة.
املشــاركن  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  مشــاهير  عــدد  بلــغ  وقــد 
نحــو 0	 شــخصية، مت التنســيق معهــا لتســويق احلملــة بشــكل يناســب 

مختلــف وســائل التواصــل االجتماعــي.

7 - حملة إعالمية مكثفة وفيلم دعائي قصير:
ــة  ــا حمل ــذت فيه ــي نُف ــق الوقــت والظــروف االســتثنائية الت  برغــم ضي
»شــاحنات نــواف اخليــر والعطــاء« املرتبطــة بجائحــة فيــروس كورونــا 
واالشــتراطات الصحيــة املرتبطــة بهــا؛ إال أن جمعيــة الســام لألعمــال 
اإلنســانية واخليريــة جنحــت يف تســويق احلملــة والتعريــف بهــا إعاميــاً 
بفضــل تعــاون وســائل اإلعــام احمللــي مــن إذاعــة وتلفزيــون وصحافــة 
وصحــف إلكترونيــة ووســائل تواصــل اجتماعــي، ومت تغطيــة اجلوانــب 
املختلفــة للحملــة بشــكل ســريع، ومتيــزت التغطيــة يف الوقــت ذاتــه 
باحترافيــة التنظيــم والنشــر؛ األمــر الــذي أســهم يف جنــاح احلملــة 
والتمكــن مــن حتقيــق أهدافهــا املرجوة. وقبيــل انطــاق احلملــة مت إنتــاج 
فيلــم دعائــي متميــز عنهــا مــن إنتــاج وإخــراج املخــرج محمــد احلملــي، 

مت عرضــه عبــر وســائل اإلعــام املرئيــة واإللكترونيــة املختلفــة.
 وقــد مت إذاعــة أكثــر مــن لقــاء إذاعــي وتلفزيونــي عــن احلملــة، كمــا 
مت نشــر العديــد مــن األخبــار واللقــاءات الصحفيــة ملســؤولي اجلمعيــة 
الذيــن حتدثــوا فيهــا عــن احلملــة، وكيفيــة املشــاركة فيهــا والتبــرع لهــا؛ 
ــة الســام  ــل رســالة جمعي ــر يف توصي ــم األث ــه عظي ــذي كان ل األمــر ال
اخليــر  نــواف  شــاحنات  عــن حملــة  واخليريــة  اإلنســانية  لألعمــال 

ــرة  ــراً يف فت ــا وحققــت جناحــاً كبي ــي ذاع صيته والعطــاء، والت
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وجيزة من الزمن، واعتبرها عدد كبير من العاملن يف  
مجال العمل اخليري من احلمات القصيرة الناجحة.

 8 - دور موظفي الجمعية ومتطوعيها:
 شــارك عــدد كبيــر مــن مســؤولي ومتطوعــي وموظفــي جمعيــة الســام 
لألعمــال اإلنســانية واخليريــة يف دعــم حملــة شــاحنات نــواف اخليــر 
والعطــاء، وســّخروا نشــاطهم علــى مــدار 5	 يومــاً )هــي مــدة عمــل 
احلملــة( مــن أجــل إجناحهــا، وتنفيــذ خطــة العمــل املوضوعــة لهــا، 
ــى أرض  ــذ املشــروع عل ــات تنفي ــري عملي ــي تعت ــات الت ــل الصعوب وتذلي
أيــة  هنــاك  تكــن  ولــم  اخلطــة،  وفــق  احلملــة  تســير  حتــى  الواقــع، 
صعوبــات تُذكــر واجهتهــا الفــرق العاملــة يف احلملــة؛ ممــا أســهم يف 
حتقيــق األهــداف املرجــوة منهــا منــذ أول حلظــة انطلقــت فيهــا احلملــة 

ــه. ــن اهلل وفضل ــق م ــك بتوفي وذل

9 - الرعاة اإلعالميون: 
ســاهم عــدد مــن اجلهــات واملؤسســات ومراكــز الدراســات والشــركات 

التجاريــة يف رعايــة احلملــة إعاميــاً؛ وهــم: 
وزارة الشؤون االجتماعية.. 1
جريدة القبس.. 2
جريدة الرأي.. 	
مركز الكويت لتوثيق العمل اإلنساني »فنار«.. 4
شركة جود.. 5
دار آيار للعطور.. 6
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توصيات
 يســرنا  أن نقــدم أهــم التوصيــات يف ختــام هــذه الورقــة، لعلهــا تســاهم 

يف إثــراء هــذا املوضــوع:
للمهتمــن . 1 وثائقــي ونشــره  املؤمتــر يف إصــدار  مــادة هــذا  جمــع 

ومنظماتــه. اإلنســاني  العمــل  يف  والعاملــن 
جمــع احملاضــرات العلميــة يف هــذا املؤمتــر ونشــرها علــى شــكل . 2

فيديــو يف موقــع الشــبكة؛ لتتــم االســتفادة منهــا، وإلثــراء املــوارد 
الفلميــة اخلاصــة يف هــذا املوضــوع.

توفيــر العديــد مــن احملاضــرات والنــدوات القادمــة يف موضــوع . 	
الامركــزي. اجلماعــي  التمويــل 

البحــث عــن املشــروعات املتميــزة والناجحــة للمؤسســات اإلنســانية . 4
وتعميمهــا  ونشــرها  الامركــزي  اجلماعــي  التمويــل  مجــال  يف 

اإلنســانية. للمنظمــات 
اجلماعــي؛ . 5 بالتمويــل  مختصــة  ومواقــع  جتاريــة  شــركات  إقامــة 

منهــا. واالســتفادة  معهــا  التعامــل  اإلنســانية  للمنظمــات  ليتســنى 

خاتمة



151 تجارب عملية في توظيف التمويل الجماعي الالمركزي
وتجربة جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية بدولة الكويت

ــل  ــام بتموي إن جنــاح املؤسســات اإلنســانية مرهــون يف هــذه األي
ــة  ــة واإلغاثي ــذ مشــروعاتها التنموي ــة لتنفي ــة الكافي ــوارد املالي امل
لتمويــل  ومتنوعــة  جديــدة  وســائل  اســتحداث  وإن  املطلوبــة، 
املشــروعات يعــد مــن أهــم أولويات تلــك املنظمات اإلنســانية، كما 
أن اســتخدام الوســائل احلديثــة  واملتنوعــة يف التمويــل التــي تقــوم 
بهــا األنظمــة االقتصاديــة وتطويعهــا ليتــم اســتخدامها يف متويــل 
مــوارد اجلمعيــات واملنظمــات االنســانية؛ يُعــد مــن الضــرورات 
التــي ينبغــي اســتخدامها، لتســتطيع املنظمــات حتقيــق أهدافهــا 
لألعمــال  الســام  جمعيــة  ســعت  وقــد  املنشــودة،  اإلنســانية 
املتميــزة  التجربــة  هــذه  علــى  لاطــاع  واخليريــة  اإلنســانية 
وتفعيلهــا وتطبيقهــا يف مشــاريع اجلمعيــة املتنوعــة، ولعــل جتربــة 
اجلمعيــة يف التمويــل اجلماعــي الامركــزي حلملــة )شــاحنات 
الوســائل  هــذه  جنــاح  علــى  لدليــل  اإلنســانية(  اخليــر  نــواف 
احلديثــة يف متويــل املشــاريع، واليــزال هنــاك الطمــوح لتنفيــذ 
العديــد مــن املشــاريع بوســائل التمويــل اجلماعــي الامركــزي 
التــي تســعى اجلمعيــة لتنفيذهــا خــال األيــام القادمــة بــإذن اهلل، 
ونتقــدم بالشــكر اجلزيــل ملنظمــي هــذا املؤمتــر الــذي سيســاهم 

بــإذن اهلل يف  متويــل املؤسســات اخليريــة.

خاتمة
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تجربة جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية في دعم 
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بحث مقدم

 لمؤتمر الجهات المانحة لعام 2022

تنظيم المركز األممي لخدمات المانحين
عضو الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية،

بالشراكة مع مجموعة الخبير العالمي 
لالستشارات والتطوير
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تتقــدم جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة بجزيــل الشــكر 
وعظيــم االمتنــان ملؤمتــر اجلهــات املانحــة لعــام 2022 لتنظيــم املركــز 
للمســؤولية  اإلقليميــة  الشــبكة  عضــو  املانحــن  األممــي خلدمــات 
ــي لاستشــارات  ــر العامل ــع مجموعــة اخلبي ــة، بالشــراكة م االجتماعي
والتطويــر، ملنــح جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة فرصــًة 
باســتعراض جتربتهــا يف دعــم مشــروعات التعليــم لتحقيــق اإلدمــاج 
تعالــى  داعــن اهلل  باجلائــزة،  لتكرمينــا  أيضــاً  والشــكر  والتمكــن، 

ــق والنجــاح. ــع بالتوفي للجمي

شكر وتقدير



تجربة جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية
 في دعم مشروعات التعليم لتحقيق اإلدماج والتمكين

155

للمســاهمة  اليــوم  العالــم  املنظمــات األمميــة واإلنســانية يف  تســعى 
مــن خــال جهودهــا التطوعيــة، لتعزيــز ودعــم التعليــم بالتعــاون مــع 
والقطــاع  املتحــدة  األمم  منظمــات  وجهــود  الرســمية  الــدول  جهــود 
اخلــاص واملؤسســات التطوعيــة، لتحقيــق التنميــة املســتدامة للشــعوب 
واملجتمعــات وتوفيــر التعليــم املناســب للجميــع ، ويف هــذا البحث نســلط 
الضــوء علــى جهــود دولــة الكويــت ومنظماتهــا اإلنســانية وجهــود جمعيــة 
الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة كإحــدى املنظمــات اإلنســانية 

ــم. ــز يف دعــم التعلي ــي ســاهمت بشــكل فاعــل وممي ــة الت الكويتي

 مقدمة
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 أهم اإلنجازات:
نفــذت اجلمعيــة العديــد مــن املشــاريع اإلغاثية والتنمويــة يف الدول الـ11 
التــي تعمــل بهــا، واســتطاعت أن حتــوز علــى تقديــر هــذه الــدول التــي 
قدمــت الدعــم والتقديــر واجلوائــز والشــهادات التقديريــة للجمعيــة 

جــراء تلــك املشــاريع املنفــذة فيهــا، ومنهــا علــى ســبيل املثــال:

1. املشــاركة يف حملــة )إطعــام مليــار جائــع( التي نفذتهــا الهيئة اخليرية 
اإلســامية العامليــة، والتــي قدمــت مــن خالهــا جمعيــة الســام 117 

مليــون وجبــة، اســتفاد منهــا 	 مليــون فــرد.
2. إنتاج 880 مليون رغيف خبز.

	. عاج 2 مليون مريض.
4. توزيع 700	1 مليون قطعة مابس.

5. أنفقت اجلمعية أكثر من 5 مليون دوالر ملكافحة وباء كورونا.
6. جمعــت اجلمعيــة أكثــر مــن 1150 شــاحنة مببلــغ 68 مليــون، واســتفاد 

منهــا 0	 مليــون الجــىء مــن ســوريا واليمــن.

اإلنســانية  لألعمــال  الســالم  جمعيــة  عليهــا  حصلــت  جوائــز 
والخيريــة:

ــز  ــد مــن اجلوائ ــى العدي ــة خــال ســنوات عطائهــا عل ــت اجلمعي حصل
ــة الكويــت ومــن دول أخــرى؛ منهــا: مــن دول

1- حصلــت علــى جائــزة أفضــل جمعيــة خيريــة يف جمهوريــة قرغيزيــا 
يف الســنوات مــن  )2015 - 2021(.
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2 - حصل رئيس مجلس إدارة اجلمعية على شهادة
 الدكتوراة الفخرية، كما حصل نائب رئيس مجلس اإلدارة

 السيد/ خالد الفريج على الدكتوراة الفخرية.
	 - حصل رئيس مجلس إدارة اجلمعية على جائزة البصمة اإلنسانية 

يف دولة الكويت عام 2019.
4 - حصلــت اجلمعيــة علــى جائــزة املســؤولية املجتمعيــة مــن الشــبكة 

اإلقليميــة للمســؤولية االجتماعيــة عــام 2018.
5 - كــرم وزيــر خارجيــة جمهوريــة أوزبكســتان جمعيــة الســام عــام 

.2019
6 - حصلــت اجلمعيــة علــى جائــزة الدبلوماســية اإلنســانية مــن الشــبكة 

اإلقليميــة للمســؤولية االجتماعيــة عام 2020. 
7 - جائــزة املركــز األول عربيــا يف مســابقة االحتــاد العربــي للعمــل 

التطوعــي كأفضــل مبــادرة عــن مشــاريعها املتميــزة عــام 2020.
8 - جائــزة التميــز يف مجــال قيــاس وادارة األثــر االجتماعــي لعــام 

.2020
9 - جائزة التميز يف مجال رعاية األيتام )كافل( لعام 2020.

كمــا حصلــت اجلمعيــة علــى شــهادات تقديــر ودروع تكــرمي مــن جمعيات 
إنســانية يف دول عديدة.

 واقع التعليم في العالم:
يعانــي العالــم اليــوم مــن عــدم توفــر فــرص التعليــم للعديــد مــن الــدول 
واملجتمعــات واألفــراد، حيــث بلــغ عــدد األطفــال الذيــن ُحرمــوا مــن 
ــدارس،  ــر ملتحقــن بامل ــون طفــل غي ــر مــن 265 ملي ــوم أكث ــم الي التعلي
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 ٪ 22  منهــم يف ســن االبتدائــي؛ ممــا يدعــو إلــى تضافــر اجلهــود لتوفيــر 
تعليــم للطــاب يف تلــك الــدول.

 األمم المتحدة ودورها في التعليم:
تســعى منظمــات األمم املتحــدة اإلمنائيــة اليــوم إلــى بــذل اجلهــود 
لتوفيــر التعليــم للجميــع  مــن خــال منظماتهــا املتعــددة  ودعــوة الــدول 
واجلهــات املانحــة واملتبرعــن والقطــاع اخلــاص والبنوك لدعــم التعليم، 
وقــد اختــارت األمم املتحــدة 17 هدفــاً إمنائيــاً للــدول مــن عــام 2015 
ــره  ــم وتوفي ــا دعــم التعلي ــت مــن أهــم أهدافه ــة عــام 0	20، وجعل لغاي

ملــن يحتــاج إليــه.

دولة الكويت مركز العمل اإلنساني:
ُعرفــت دولــة الكويــت منــذ تأسيســها قبــل عدة قــرون )بالتحديد يف عام 
	161م(، بأعمالهــا اإلنســانية ومســاندتها للــدول والشــعوب، واســتمرت 
يف مســيرتها اإلنســانية قرناً بعد قرن، وبرز دورها اإلنســاني واإلغاثي 
يف العالــم، ممــا دعــا منظمــة األمم املتحــدة لترشــيح أميــر دولــة الكويــت 
الشــيخ صبــاح األحمــد اجلابــر الصبــاح الختيــاره قائــداً عامليــاً للعمــل 
اإلنســاني، واختيــار دولــة الكويــت مركــزاً عامليــاً للعمــل اإلنســاني وذلــك                      
يف 9 ســبتمبر 2014م، فقــد أقامــت الكويــت عــدة مؤمتــرات مانحــن 
للعديــد مــن الــدول؛ منهــا: مؤمتــرات املانحــن لســوريا، والصومــال، 
وفلســطن وآخــراً إعمــار العــراق. وقــد كــرم البنــك الدولــي أميــر دولــة 
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ــاء  ــة، وإحي ــة واإلقتصادي ــة االجتماعي ــوده يف دعــم التنمي ــت جله الكوي
الســام علــى املســتوين اإلقليمــي والدولــي، وجــاء يف تقريــر منظمــة

  )مبــادرات التنميــة العامليــة( يف بريطانيــا عــام 2014 بحصــول الكويــت 
علــى املرتبــة األولــى خليجيــاً واألولــى عامليــاً مــن 20 دولــة، نســبة إلــى 
الدخــل القومــي، وجــاءت الكويــت أكثــر الــدول ســخاًء، حيــث تدعــم 
ــة الكويــت منظماتهــا اإلنســانية ومبادراتهــا، كمــا تدعــم منظمــات  دول
األمم املتحــدة واملنظمــات اإلنســانية واإلقليميــة والعامليــة، وقــد حققــت 
بنســبة 300٪  2019 جناحهــا  عــام  مليــار جائــع يف  إطعــام  مبــادرة 
ــم مــن خــال 2		  ــع يف العال ــون جائ ــع و2	1 ملي ــار جائ ــام 	 ملي بإطع
ألــف مشــروع و2468 شــراكة بالتعــاون مــع 7	 منظمــة محليــة وإقليميــة 
ودوليــة، برعايــة ســامية مــن أميــر دولــة الكويــت وتنفيــذ الهيئــة اخليريــة 
اإلســامية العامليــة إحــدى أكبــر املنظمــات اإلنســانية علــى مســتوى 

الكويــت.

 دور جمعية السالم في دعم جهود التعليم:
املشــاريع  لدعــم  تأسيســها  منــذ  اخليريــة  الســام  جمعيــة  ســعت 
التعليميــة وبرامــج التعليــم وتوفيــر املــدارس وكفالــة الطــاب واملعلمــن 
وتهيئــة جميــع الســبل لتوفيــر تعليــم مناســب يف الــدول التــي تعمــل فيها، 
وقــد اســتطاعت خــال ســنوات عطائهــا حتقيــق العديــد مــن اإلجنــازات 

واملشــاريع التعليميــة املتنوعــة؛ ومنهــا علــى ســبيل املثــال:
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1 - بناء املدارس:
أقامت اجلمعية 	6 مدرسة وأسست كلية جامعية.

2 - كفالة األيتام تعليميًا.
حرصــت اجلمعيــة علــى كفالــة أكثــر مــن 4000 يتيــم توفــر لهــم فــرص 

التعليــم مــن خــال كفالتهــم الشــهرية.
3 - بناء قرى ودور أيتام:

ــن  ــا م ــن خاله ــام م ــن األيت ــام، يتمك ــرى ودور أيت ــة 		 ق ــت اجلمعي بن
التعلــم يف مدارســها.

4 - بناء قرى ومجمعات سكنية:
اســتطاعت اجلمعيــة بنــاء 8 قــرى و7 مجمعــات ســكنية متكاملــة تتوفــر 

فيهــا الرعايــة الشــاملة ومنهــا التعليــم.
5 - بناء مساجد توفر فرصًا تعليمية:

بنت اجلمعية ما يقارب من 2800 مسجد وفرت فيها فرص التعليم.
6 - بناء مراكز ودور حتفيظ قرآن:

اســتطاعت اجلمعيــة بنــاء 720 مركــزاً تعليميــاً للقــرآن الكــرمي والقــراءة 
وبعــض مبــادىء التعليم.

7 - كفالة طالب علم ومعلمني:
وفرت اجلمعية كفالة للعديد من الطاب واملعلمن.



تجربة جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية
 في دعم مشروعات التعليم لتحقيق اإلدماج والتمكين

161

8 - التعليم املهني:
حرصــت اجلمعيــة علــى توفيــر فــرص للتعليــم املهنــي مــن خــال مراكــز 
التأهيــل املهنــي والــورش التدريبيــة، التــي بلغــت 158 مركــزاً تدريبــاً و27 
مجمعــاً مهنيــاً و9 ورش و4 مجمعــات كبــرى مهنيــة، اســتفاد منهــا أكثــر 

مــن 670000 مســتفيد، ومصنــع نســيج تعلــم مــن خالــه 1200 فــرد.
 9 -  مشاريع إنتاجية:

وفــرت اجلمعيــة فرصــاً تعليميــة للتدريــب علــى املشــاريع اإلنتاجيــة، 
اســتفاد منهــا أكثــر مــن 40،000 متــدرب.

مشاغل خياطة:  - 10
أسســت اجلمعيــة 451 مشــغل ومجمــع خياطــة وضعــت فيهــا عــدداً 
ــارب مــن 280000  ــا يق ــا م ــن اخلياطــة، اســتفاد منه ــراً مــن مكائ كبي
مســتفيد، أنتجــت مــا يقــارب مــن 700,000,	1 مليــون قطعــة، كمــا 
وزعــت اجلمعيــة مكائــن خياطــة بلغــت مــا يقــارب مــن 20000 مكينــة 

للمتدربــن .
واســتطاعت اجلمعيــة حتقيــق هــذه اإلجنــازات لتوفيــر فــرص التعليــم 
والتمكــن بالتعــاون مــع املنظمــات واملؤسســات اإلنســانية والتعليميــة 

مــن خــال شــراكات تنمويــة.
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إقامة املزيد من املؤمترات التي تدعو لدعم التعليم.	 
دعوة اجلمعيات اإلنسانية لوضع التعليم أولى أولوياتها.	 
ــذ مشــروعات تدعــم 	  ــن املنظمــات اإلنســانية لتنفي عمــل شــراكة ب

ــم. التعلي
دعــوة الــدول واحلكومــات للتركيــز علــى التعليــم وتوفيــر ميزانيــات 	 

كافيــة لذلــك.
دعــوة الشــركات الكبــرى والقطــاع اخلــاص والبنــوك لدعــم مشــاريع 	 

التعليم.
طباعــة أوراق املؤمتــر العلميــة وتوصياتــه ونشــرها عامليــاً للجهــات 	 

احلكوميــة واألمميــة والقطــاع اخلــاص واملنظمــات اإلنســانية.

 توصيات
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إعداد :

 ضاري حمد البعيجان
جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية 
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10
البحث

إعداد :

 ضاري حمد البعيجان
جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية 

مارس   2022

تجربة جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية
في القضاء على الفقر

بحث مقدم

للمنتدى الدولي المتعدد األطراف حول جهود 
المنظمات في القضاء على الفقر تحت شعار 
»الشراكة األممية من أجل القضاء على الفقر«
وجائزة التميز الدولية في مجال جهود القضاء 

على الفقر لعام  2022»

تنظيم المركز األممي لخدمات المانحين
عضو الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية، بالشراكة 

مع مجموعة الخبير العالمي لالستشارات والتطوير
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تتقــدم جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة بجزيــل الشــكر 
وعظيــم االمتنــان للمنتــدى الدولــي املتعــدد األطــراف حــول جهــود 
املنظمــات يف القضــاء علــى الفقــر حتــت شــعار »الشــراكة األمميــة مــن 
أجــل القضــاء علــى الفقــر« لدعوة جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية 
واخليريــة باســتعراض جتربتهــا يف القضــاء علــى الفقــر، والشــكر أيضــاً 
لتكرمينــا بجائــزة املنتــدى داعــن اهلل تعالــى للجميــع بالتوفيــق والنجاح.

 مقدمةشكر وتقدير



تجربة جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية
في القضاء على الفقر

167

يســعى العالــم اليــوم مــع املنظمــات األمميــة واإلنســانية للقضــاء علــى 
الفقــر الــذي ازداد بشــكل كبيــر وذلــك لعــدة أســباب؛ مــن أبرزهــا: 
الكــوارث الطبيعيــة، واحلــروب، والنزاعــات املســلحة ، وقلــة مــوارد 
ــة يف وضــع  ــه الدولي ــم ومنظمات ــة دول العال ــدول، وعــدم جدي بعــض ال
سياســات واضحــة املعالــم وقوانــن صارمــة للتدخــل يف حــل النزاعــات 
ومتكــن الشــعوب لتنميــة مواردهــا والســير فعليــاً وبشــكل جــاد للقضــاء 
علــى الفقــر، بالرغــم مــن قيــام العديــد مــن املنطمــات اإلنســانية بدورها 
الفاعــل، إال إن قلــة املــوارد املاليــة حتــول بينهــا وبــن القضــاء علــى 

الفقــر.
ويأتــي هــذا املنتــدى اليــوم يف الوقــت الــذي تعانــي فيــه الكثيــر مــن 
ــدى  ــل هــذا املنت ــر وأســبابه، ولع ــات مــن ظاهــرة الفق ــدول واملجتمع ال
واســتعراض  وتوصياتــه  عملــه  أوراق  خــال  مــن  إيجابيــاً  يســاهم 
التجــارب الناجحــة يف امليــدان للســعي يف القضــاء علــى الفقــر خــال 
الســنوات القادمة بإذن اهلل. ويســر جمعية الســام لألعمال اإلنســانية 
واخليريــة كإحــدى املنظمــات اإلنســانية الكويتيــة، تقــدمي ورقــة عمــل يف 
ــا  ــت ومنظماته ــة الكوي ــود دول ــى جه ــدى لتســليط الضــوء عل هــذا املنت
اإلنســانية وجهــود جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة التــي 

ــى الفقــر. ســاهمت بشــكل فاعــل ومميــز يف القضــاء عل

 مقدمة
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 أهم اإلنجازات:
ــدول  ــة يف ال ــة والتنموي ــن املشــاريع اإلغاثي ــد م ــة العدي ــذت اجلمعي نف
ال11 التــي تعمــل بهــا، واســتطاعت أن حتــوز علــى تقديــر هــذه الــدول 
التــي قدمــت الدعــم والتقديــر واجلوائز والشــهادات التقديرية للجمعية 

جــراء تلــك املشــاريع املنفــذة فيهــا؛ ومنهــا علــى ســبيل املثــال:
الهيئــة 	  نفذتهــا  التــي  جائــع(  مليــار  )إطعــام  املشــاركة يف حملــة 

اخليريــة اإلســامية العامليــة، والتــي قدمــت مــن خالهــا جمعيــة 
الســام 117 مليــون وجبــة، اســتفاد منهــا 	 مليــون فــرد.

إنتاج 880 مليون رغيف خبز.	 
عاج 2 مليون مريض.	 
توزيع 13.700.000 مليون قطعة مابس.	 
أنفقــت اجلمعيــة أكثــر مــن 5.700.000 مليــون دوالر ملكافحــة وبــاء 	 

كورونا.
جمعــت اجلمعيــة أكثــر مــن 1150 شــاحنة مببلــغ 68 مليــون دوالر 	 

ــون الجــىء مــن ســوريا واليمــن. ــا 0	 ملي واســتفاد منه
نفــذت اجلمعيــة العديــد مــن املشــاريع التعليميــة والتنمويــة وشــبكات 	 

ــن ومشــاريع  ــة املعاق ــام ودور رعاي ــاه واملســتوصفات ودور األيت املي
الــدول  مســاعدة  يف  فاعــل  بشــكل  تســاهم  وإنتاجيــة؛  تأهيليــة 

ــا. ــر فيه ــى ظاهــرة الفق ــا والقضــاء عل لتنميته
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 واقع الفقر في العالم:
ال يــزال القضــاء علــى الفقــر بجميــع أشــكاله أحــد أكبــر التحديــات التي 
تواجــه البشــرية. فعلــى الرغــم مــن أن عــدد األشــخاص الذيــن يعيشــون 
يف فقــر مدقــع انخفــض إلــى أكثــر مــن النصــف بــن عامــي 1990 
و2015، مــن 1.9 بليــون نســمة إلــى 6	8 مليــون نســمة، فــإن الكثيريــن 
ال يزالــون يكافحــون مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات اإلنســانية األساســية. 
وعلــى الصعيــد العاملــي مــا زال أكثــر مــن 800 مليــون شــخص يعيشــون 
علــى أقــل مــن 1.25 دوالر يف اليــوم، وكثيــر منهــم يفتقــرون إلــى الغــذاء 

الــكايف وميــاه الشــرب النظيفــة والصــرف الصحــي.

 األمم المتحدة ودورها في القضاء على الفقر:
ــر هــو الهــدف األول مــن األهــداف الســبعة عشــر  ــى الفق القضــاء عل
ــة املســتدامة، وقــد  ــق التنمي ــي لــألمم املتحــدة لتحقي للبرنامــج اإلمنائ
أهــم  أحــد  واخليريــة  اإلنســانية  لألعمــال  الســام  جمعيــة  عّدتــه 
الناميــة،  الــدول  مجتمعــات  كل  يف  التنميــة  تواجــه  التــي  املعوقــات 
ولكــي تكــون هنــاك تنميــة مســتدامة؛ يجــب القضــاء علــى الفقــر كونــه 
الســبب األول لــكل املشــكات واألمــراض التــي يعانــي منهــا أي مجتمــع، 
كاجلهــل والتخلــف واملــرض، وأغلــب هــذه املشــكات متركــزة يف قارتــْي 
آســيا وإفريقيــا. ووصــل عــدد الفقــراء إلــى 6	7 مليــون شــخص حــول 
العالــم يف عــام 2015م، نصفهــم يعيــش يف 5 دول هــي بالترتيــب: الهنــد، 

ــش. ــا وبنغادي ــة، وإثيوبي ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــا، وجمهوري ونيجيري
وقــد حــدد البنــك الدولــي معاييــر عــدة لتصنيف هذا البلــد أو ذاك على 
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أنــه بلــٌد نامــي، وفقــاً ملعاييــر؛ هــي: دخــل الفــرد، وحســاب حصتــه مــن 
النــاجت احمللــي، والتخلــف، وتأخــر التنميــة، والنــاجت الوطنــي اإلجمالــي.

دولة الكويت مركز العمل اإلنساني:
ُعرفــت دولــة الكويــت منذ تأسيســها قبل عــدة قرون، )بالتحديد يف عام 
	161م(، بأعمالهــا اإلنســانية ومســاندتها للــدول والشــعوب، واســتمرت 
يف مســيرتها اإلنســانية قرناً بعد قرن، وبرز دورها اإلنســاني واإلغاثي 
يف العالــم، ممــا دعــا منظمــة األمم املتحــدة لترشــيح أميــر دولــة الكويــت 
الشــيخ صبــاح األحمــد اجلابــر الصبــاح الختيــاره قائــداً عامليــاً للعمــل 
اإلنســاني، واختيــار دولــة الكويــت مركــزاً عامليــاً للعمــل اإلنســاني وذلــك                      
يف 9 ســبتمبر 2014م، فقــد أقامــت الكويــت عــدة مؤمتــرات مانحــن 
للعديــد مــن الــدول؛ منهــا: مؤمتــرات املانحــن لســوريا، والصومــال، 
وفلســطن وأخيــراً إعمــار العــراق. وقــد كــرم البنــك الدولــي أميــر دولــة 
ــاء  ــة، وإحي ــة واالقتصادي ــة االجتماعي ــوده يف دعــم التنمي ــت جله الكوي

الســام علــى املســتوين اإلقليمــي والدولــي، وجــاء يف تقريــر منظمــة
 )مبــادرات التنميــة العامليــة( يف بريطانيــا عــام 2014 بحصــول الكويــت 
علــى املرتبــة األولــى خليجيــاً واألولــى عامليــاً مــن 20 دولــة، نســبة إلــى 
الدخــل القومــي، وجــاءت الكويــت أكثــر الــدول ســخاًء، حيــث تدعــم 
ــة الكويــت منظماتهــا اإلنســانية ومبادراتهــا، كمــا تدعــم منظمــات  دول
األمم املتحــدة واملنظمــات اإلنســانية واإلقليميــة والعامليــة، وقــد حققــت 
بنســبة 300٪  2019 جناحهــا  عــام  مليــار جائــع يف  إطعــام  مبــادرة 
ــم مــن خــال 2		  ــع يف العال ــون جائ ــع و2	1 ملي ــار جائ ــام 	 ملي بإطع
ألــف مشــروع و2468 شــراكة بالتعــاون مــع 7	 منظمــة محليــة وإقليميــة 
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ودوليــة، برعايــة ســامية مــن أميــر دولــة الكويــت وتنفيــذ الهيئــة اخليريــة 
اإلســامية العامليــة إحــدى أكبــر املنظمــات اإلنســانية 

على مستوى الكويت.

 دور الكويت في القضاء على الفقر عالميًا:
نفــذت الكويــت العديــد مــن املشــاريع التنمويــة التــي تســاهم يف القضــاء 
املؤسســات  خــال  مــن  العالــم،  مســتوى  علــى  وذلــك  الفقــر،  علــى 
احلكوميــة واملؤسســات األهليــة، فقــد كان للصنــدوق الكويتــي للتنميــة 
االقتصاديــة الــدور الرائــد عامليــاً، حيــث قــدم أكثــر مــن 1000 قــرض 
ألكثــر مــن100 دولــة مببلــغ فــاق 15 مليــار دوالر، كمــا قدمــت الكويــت 
مبــادرة إلســقاط ديــون الــدول الفقيــرة، ومبــادرة لتأســيس صناديــق 
لدعــم املشــاريع الصغيــرة. ومتيــزت الكويــت بإقامــة مؤمتــرات مانحــن 
للــدول املتضــررة؛ مثــل: ســوريا، والصومــال، والســودان، وفلســطن، 
والعــراق،  ونفــذت حمــات متنوعــة ملســاعدة الــدول يف تخطــي أزماتهــا 

ــة الكويــت بجانبكــم( ملســاعدة اليمــن الشــقيق. مثــل )حمل

 دور جمعية السالم في القضاء على الفقر :
سعت جمعية السام اخليرية منذ تأسيسها لدعم املشاريع املتنوعة 
التي تساهم يف القضاء على الفقر من خال تنفيذ مشاريع تعليمية 
ومهنية وإنتاجية ، باإلضافة إلى احلمات اإلغاثية أثناء الكوارث ، 
وقد استطاعت اجلمعية خال سنوات عطائها حتقيق العديد من 

اإلجنازات واملشاريع املتنوعة، منها على سبيل املثال:
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ــى ظاهــرة  ــذي يســاهم يف إيجــاد وظائــف ويقضــي عل ــم ال أوالً: التعلي
الفقــر، وذلــك مــن خــال:

بناء المدارس :
أقامت اجلمعية 	6 مدرسة وأسست كلية جامعية.. 1
كفالة األيتام تعليمياً.. 2
حرصــت اجلمعيــة علــى كفالــة أكثــر مــن 4000 يتيــم توفــر لهــم . 	

فــرص التعليــم مــن خــال كفالتهــم الشــهرية .

 بناء قرى ودور أيتام:
بنــت اجلمعيــة 		 دار أيتــام وقــرى لتمكــن األيتــام مــن التعلــم يف 

مدارســها.

 بناء قرى ومجمعات سكنية:
اســتطاعت اجلمعيــة بنــاء 8 قــرى و7 مجمعــات ســكنية متكاملــة تتوفــر 

فيهــا الرعايــة الشــاملة ومنهــا التعليــم.

 كفالة طالب علم ومعلمين:
وفرت اجلمعية كفالة للعديد من الطاب واملعلمن .
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ثانيا: المشاريع اإلنتاجية والتأهيلية:

استطاعت اجلمعية تنفيذ مشاريع تأهيلية وإنتاجية للقضاء 
علــى الفقــر، بالتعــاون مــع املنظمــات واملؤسســات اإلنســانية، مــن خــال 
تنفيــذ شــراكات تنمويــة لتنفيــذ مشــاريع صغيــرة، حيــث وفــرت اجلمعية 
فرصــاً تعليميــة للتدريــب علــى املشــاريع اإلنتاجيــة، اســتفاد منهــا أكثــر 
بلــغ  خياطــة  مشــاغل  نفذت اجلمعيــة  كمــا  متــدرب،   40،000 مــن 
عددهــا 451 مشــغل ومجمــع خياطــة، وضعــت فيهــا عــدداً كبيــراً مــن 
مكائــن اخلياطــة، اســتفاد منهــا مــا يقــارب مــن 2.800.000 مســتفيد، 
وأنتجــت مــا يقــارب مــن 13.700.000 مليــون قطعــة، كمــا وزعــت 
اجلمعيــة مكائــن خياطــة بلغــت مــا يقــارب مــن 20000 مكينــة لتســاهم 
يف القضــاء علــى ظاهــرة الفقــر، وحرصــت اجلمعيــة علــى توفيــر فــرص 
ــة  ــورش التدريبي ــي وال ــل املهن ــي مــن خــال مراكــز التأهي ــم املهن للتعلي
والتــي بلغــت 158 مركــزاً حرفيــاً تدريبــاً منهــا 27 مجمعــاً مهنيــاً و9 
ورش و4 مجمعــات كبــرى مهنيــة، اســتفاد منهــا أكثــر مــن 680000 

مســتفيد ومصنــع نســيج تعلــم مــن خالــه 1200 فــرد.
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ثالثا : المشاريع اإلغاثية :
قدمــت جمعيــة الســام لألعمــال اخليريــة واإلنســانية العديــد مــن 

املســاعدات اإلغاثيــة مــن أجــل القضــاء علــى الفقــر، منهــا:

حمالت شاحنات اإلنسانية إلغاثة الشعب السوري والشعب 
اليمني :

وقــد مت مــن خالهــا جمــع أكثــر مــن 1150 شــاحنة مببلــغ فــاق 68 مليــون 
دوالر، اســتفاد منها 0	 مليون مســتفيد.

المشاركة في حملة إطعام مليار جائع:
 والتــي نفذتهــا الهيئــة اخليريــة اإلســامية العامليــة ، وقــد حققــت 
احلملــة إطعــام 	 مليــار شــخص، ســاهمت جمعيــة الســام بإطعــام 117 

ــون شــخص. ملي

ساهمت الجمعية بتنفيذ وتشغيل مخابز:
 أنتجــت 880 مليــون خبــزة ســاهمت بشــكل كبيــر يف القضــاء علــى 

ظاهــرة الفقــر.

 توصيات
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 توصيات

- إقامة املزيد من املؤمترات التي تدعو للقضاء على الفقر.
أولــى  الفقــر  علــى  القضــاء  ليكــون  اإلنســانية  اجلمعيــات  دعــوة   -

أولوياتهــا.
- عمل شراكة بن املنظمات اإلنسانية للقضاء على الفقر.

وتوفيــر  الظاهــرة  هــذه  علــى  للتركيــز  واحلكومــات  الــدول  دعــوة   -
لذلــك. كافيــة  ميزانيــات 

- دعوة الشركات الكبرى والقطاع اخلاص والبنوك للمساهمة.
- طباعــة أوراق املؤمتــر العلميــة وتوصياتــه ونشــرها عامليــاً للجهــات 

احلكوميــة واألمميــة والقطــاع اخلــاص واملنظمــات اإلنســانية.



حوكمة شراكات منظمات المجتمع176176
 وانعكاساتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

إعداد :

ضاري حمد البعيجان
جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية 
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حوكمة شراكات منظمات المجتمع
 وانعكاساتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية نموذجًا

ورقة عمل

ورقة عمل مقدمة للملتقى الدولي الخامس 
لقيادات منظمات المجتمع المدني

دولة الكويت

أغسطس 2022

11
البحث

إعداد :

ضاري حمد البعيجان
جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية 
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للشــبكة  واخليريــة  اإلنســانية  لألعمــال  الســام  جمعيــة  تتقــدم 
ــى  ــا امللتق ــل إلقامته ــة بالشــكر اجلزي ــة للمســؤولية االجتماعي اإلقليمي
املدنــي  املجتمــع  لقيــادات منظمــات   2022 لعــام  الدولــي اخلامــس 
ــادة منظمــات  ــوان: »قي يف شــهر أغســطس مــن عــام 2022، حتــت عن
املجتمــع املدنــي العربيــة نحــو حوكمــة بنــاء شــراكاتها لتعظيــم أثرهــا«، 
وفتــح املجــال جلمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة لتقــدمي 
ورقــة عمــل بحــث بعنــوان »حوكمــة شــراكات منظمــات املجتمــع املدنــي 
وانعكاســاتها علــى حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة«، مــع اســتعراض 
لتجربــة اجلمعيــة يف هــذا املجــال، داعــن اهلل تعالــى أن يوفــق اجلميــع 
ملــا يحبــه ويرضــاه نحــو تفعيــل الشــراكات وحوكمتهــا بــن منظمــات 

ــي وشــركائها.  ــع املدن املجتم

 مقدمةشكر وتقدير



حوكمة شراكات منظمات المجتمع
 وانعكاساتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

179

تتعاظــم املســؤوليات االجتماعيــة يوًمــا بعــد يــوم علــى كاهــل منظمــات 
املجتمــع املدنــي، لتســاهم بشــكل فاعــل ومتميــز يف الســعي نحــو قيامهــا 
بشــراكات متميــزة مــع شــركائها يف القطــاع احلكومــي والقطــاع اخلاص 
واملنظمــات الدوليــة واإلنســانية؛ مــن أجــل املســاهمة يف حتقيــق أهداف 

التنميــة املســتدامة التــي تســعى إليهــا منظمــة األمم املتحــدة.
 إن حوكمــة شــراكات وحتالفــات منظمــات املجتمــع املدنــي مــع شــركائها 
بــات أمــًرا مهًمــا وضرورًيــا، سيســاهم بشــكل كبيــر يف ترشــيد املــوارد 
املاليــة، وحتقيــق أكبــر قــدر مــن اإلجنــازات، واالســتفادة مــن التجــارب 
الناجحــة، وحتقيــق الشــفافية التــي تســاهم بدعــم أكبــر مــن املنظمــات 
املنظمــات  مــن  املعنيــن  مــن  أكثــر  وتفاعــل  واحلكومــات،  الرســمية 
اإلنســانية الدوليــة والقطــاع اخلــاص ورجــال وســيدات األعمــال، كمــا 

سيســاهم بشــكل كبيــر يف حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة.

 مقدمة



حوكمة شراكات منظمات المجتمع180180
 وانعكاساتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

الحوكمة :
ظهــر يف اآلونــة األخيــره مفهــوم احلوكمــة وأهميتــه يف حتقيــق النجــاح 

للمؤسســات وحتقيــق أهدافهــا املنشــودة.
وقــد ُعرفــت احلوكمــة بأنهــا: مجموعة مــن القواعد والقوانــن واملعايير 
واإلجــراءات التــي جتــري مبوجبهــا إدارة املنظمــات واملؤسســات بشــكل 
ســليم مــن خــال رقابــة فاعلــة، حيــث تنظــم احلوكمــة العاقــة بــن 
العاملــن يف املنظمــات وتســاعدهم علــى حتديــد توجهاتهــا، واحلوكمــة 
هــي نتيجــة نهائيــة لعمليــات عديــدة يتــم التخطيــط لهــا ويتــم متابعتهــا 

بشــكل صحيــح، وبإميــان مطلــق مــن القائمــن عليهــا.
فاحلوكمــة نظــام رقابــي يحدد املســؤوليات واحلقوق والعاقات ويوضح 
اإلجــراءات والقواعــد الازمــة لصنــع القــرارات الرشــيدة، ونظــام يدعو 
ــة  ــة يف بيئ ــة والشــفافية واملســائلة ويعــزز الثقــة واملصداقي ــى العدال إل
العمــل، ويدعــو إلــى املوازنــة بــن املســؤوليات االســتراتيجية والتشــغيلية 
بطريقــة منظمــة ومدروســة تؤكــد علــى ســير املؤسســات واملنظمــات 

بشــكل صحيــح.

عناصر الحوكمة:
-النظــام  الواضحــة  املؤسســية  -الثقافــة  الواضحــة  االســتراتيجية 

املوثــق.

جوانب تطبيق الحوكمة:
املشــاركة - ســيادة القانون - الشــفافية - التجاوب - التوافق - العدل 

والشمولية.
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منظمات المجتمع المدني:
تُعد منظمات املجتمع املدني هي اجلهات التطوعية، 

وتســمى )القطــاع الثالــث( والــذي تســاهم يف إحــداث التنميــة وتوفيــر 
احتياجــات املجتمــع بالتعــاون مــع القطــاع احلكومــي )القطــاع األول( أو 
ــي(، فمنظمــات  التنســيق والدعــم مــن القطــاع اخلــاص )القطــاع الثان
املجتمــع املدنــي هــي كل اجلهــات األهليــة التطوعيــة يف الــدول والتــي 
ــوم  فــت موســوعة العل ــد عرَّ ــة املســتدامة، وق ــة التنمي تســاهم يف عملي
االجتماعيــة منظمــات املجتمــع املدنــي علــى أنهــا: »مجموعــة املنظمــات 
واملؤسســات التــي تعمــل يف مختلــف املياديــن بشــكل مســتقل عــن الدولــة 
بهدف حتقيق أهداف شــريحة أو طبقة من الســكان، وتشــمل النقابات 
وجمعيــات  واخلاصــة  واحلرفيــة  املهنيــة  أو اجلمعيــات  واالحتــادات 

رجــال األعمــال«. 
 كمــا عــرّف البنــك الدولــي منظمــات املجتمــع املدنــي بأنهــا: »مجموعــة 
غيــر  واملنظمــات  احلكوميــة  غيــر  املنظمــات  مــن  النطــاق  واســعة 
ــر  ــبء التعبي ــة، وتنهــض بع ــاة العام ــا وجــود يف احلي ــي له ــة الت الربحي
عــن اهتمامــات وقيــم أعضائهــا أو اآلخريــن اســتناًدا إلــى اعتبــارات 
أخاقيــة أو ثقافيــة أو سياســية أو علميــة أو دينيــة أو خيريــة، ويشــير 
إلــى مجموعــة عريضــة مــن املنظمــات تضــم اجلماعــات املجتمعيــه 
احملليــة واملنظمــات غيــر احلكوميــة والنقابــات العماليــة وجماعــات 
الســكان األصليــن واملنظمــات اخليريــة واملنظمــات الدينيــة والنقابــات 

املهنيــة ومؤسســات العمــل اخليــري.
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الشراكات المجتمعية :
يقــوم مفهــوم الشــراكة املجتمعيــة علــى قواعــد الفهــم املشــترك بــن 
ــى  جميــع املؤسســات مبــا يــؤدي إلــى إحــداث تغييــر إيجابــي يعمــل عل
حتقيــق النتائــج املرجــوة إلحــداث التنميــة. وقــد بــرز مفهــوم الشــراكة 
املجتمعيــة كأحــد املؤشــرات املهمــة لتحقيــق التنميــة املســتدامة، ويعتمد 
هــذا املفهــوم علــى التفاعــل اإليجابــي بــن ثاثــة مكونات أساســية؛ هي: 
ــة  ــث تقــوم احلكوم ــي، حي ــع املدن ــة والقطــاع اخلــاص واملجتم احلكوم
بتوفيــر البنيــة التحتيــة واإلمكانــات املطلوبــة التــي تســاعد املجتمــع 
املدنــي لتنفيــذ برامجــه بالتعــاون مــع القطــاع اخلــاص الــذي يدعــم تلــك 
املبــادرات والبرامــج التــي تقدمهــا منظمــات املجتمــع املدنــي؛ حيث يُبنى 

التعامــل مــع تلــك القطاعــات كالتالــي:
خدماتهــا  بتقــدمي  احلكوميــة  املؤسســات  تقــوم  احلكومــي:  القطــاع 
ــر  ــث توف ــي، حي ــي مــن منظمــات املجتمــع املدن املتنوعــة للقطــاع األهل
لــه القوانــن الازمــة والدعــم املالــي املباشــر، والدعــم اللوجســتي غيــر 
املباشــر، وتطلــب مــن املؤسســات احلكوميــة التعــاون مــع منظمــات 

املجتمــع املدنــي لتقــدمي الدعــم الــازم.
والبنــوك  الشــركات  مــن  اخلــاص  القطــاع  يقــوم  اخلــاص:  القطــاع 
ــي؛ مــن  ــة بتقــدمي الدعــم ملنظمــات املجتمــع املدن واملؤسســات التجاري
ــة  ــم تنفيذهــا خلدم ــة يت ــذ مشــاريع تنموي ــد شــراكات لتنفي خــال عق
املجتمعــات، ويعــد القطــاع اخلــاص هــذا الدعــم ملنظمــات املجتمــع 

املدنــي جــزًءا مــن مســؤوليته االجتماعيــة.
ــي -بحســب   منظمــات املجتمــع املدنــي: تقــوم منظمــات املجتمــع املدن
وتقــدم  املجتمعــات،  احتياجــات  بدراســة  وأهدافهــا-  تخصصاتهــا 
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مشــاريع وبرامــج مقترحــة تقــوم بدراســتها وحتديــد أولوياتهــا 
وميزانياتها التشغيلية املطلوبة، على أن تقوم منظمات املجتمع 

ــى القطــاع اخلــاص ليقــوم  املدنــي بعــرض هــذه املشــاريع املقترحــة عل
بتبنيهــا وتقــدمي الدعــم لهــا مــن أجــل تنفيذهــا علــى أرض الواقــع 

إلحــداث التنميــة املطلوبــة.

أهداف التنمية المستدامة:
تســعى منظمــات األمم املتحــدة لتحقيــق األهداف التنمويــة لدول العالم 
مــن خــال منظماتهــا اإلنســانية والتعــاون مــع دول العالــم ومنظماتــه، 
وأقــرت اجلمعيــة العامــة لــألمم املتحــدة يف 25 أيلــول/ ســبتمبر 2015، 
17 هدًفــا تنموًيــا تســعى لتحقيقهــا، وقــد مت إدراجهــا يف 1/ كانــون 
الثانــي/ ينايــر 2016 لعــام 0	20، حيــث تســعى منظمــة األمم املتحــدة 

لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة الســبعة عشــر؛ وهــي:
القضاء على الفقر.. 1
 القضاء التام على اجلوع.. 2
 الصحة اجليدة والرفاه.. 	
 التعليم اجليد.. 4
 املساواة.. 5
 املياه النظيفة والنظافة الصحية.. 6
طاقة نظيفة وبأسعار معقولة.. 7
 العمل الائق ومنو االقتصاد.. 8
 الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية.. 9

احلد من أوجه عدم املساواه.. 10
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مدن ومجتمعات محلية مستدامة.. 11
االستهاك واإلنتاج املسؤوالن.. 12
العمل املناخي.. 	1
احلياة حتت املاء.. 14
احلياة يف البر.. 15
السام والعدالة واملؤسسات القوية.. 16
عقد الشراكة لتحقيق األهداف.. 17

شراكات منظمات المجتمع المدني: 
يجــب علــى منظمــات املجتمــع املدنــي أن تكــون فاعلــة ومتميــزة يف 
إقامــة شــراكاتها؛ ســواء مــع زمياتهــا مــن املنظمــات اإلنســانية داخــل 
املدنــي  املجتمــع  ومــع منظمــات  األخــرى  املجتمعــات  مجتمعهــا ويف 
ــة أو القطــاع اخلــاص،  ــة، أو مــع املؤسســات احلكومي ــة واألممي الدولي
فقــد ألقــي علــى عاتــق مــن منظمــات املجتمــع املدنــي املســؤوليات 
ــا بينهــا علــى وجــه  ــاون فيم الكبــرى إليجــاد التفاعــل والتنســيق والتع
ــة والقطــاع اخلــاص مــن أجــل  اخلصــوص، أو مــع املنظمــات احلكومي
أقرتهــا منظمــة األمم  والتــي  املنشــودة،  املســتدامة  التنميــة  حتقيــق 
املتحــدة وتســعى إلــى حتقيقهــا للعــام 0	20، كمــا يجــب علــى منظمــات 
املجتمــع املدنــي وضــع أهدافهــا التنمويــة املنطلقــة مــن أهــداف األمم 
املتحــدة للتنميــة املســتدامة الـــ 17 وتســعى إلــى حتقيقهــا مــع زمياتهــا 
مــن املنظمــات اإلنســانية ومــع القطاعــات احلكوميــة والقطــاع اخلــاص 

ــوك. ــن الشــركات والبن م
ويجــب أن تســعى لتســويق هــذه األهــداف مــن خال األنشــطة والبرامج 
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والفعاليــات التــي تتقــدم بهــا وتطرحهــا على اجلهــات املانحة 
وتعرضها عليها، وأن حتكم هذه الشراكات بشراكة فاعلة

 معها من خال قواعد وأسس احلوكمة.

حوكمة شراكات منظمات المجتمع المدني:
ــي أن تســعى  ــى منظمــات املجتمــع املدن ــوم عل ــات مــن الضــروري الي ب
لوضــع قواعــد وأســس اســتراتيجيات لشــراكاتها، وذلــك مــن خــال 
أن حتقــق  تســتطيع  فاعلــة  تكــون شــراكات  التــي  أنظمــة احلوكمــة 
أهدافهــا التــي تســعى إليهــا، وقــد أسســت منظمــة األمم املتحــدة منــذ 
زمــن صندوًقــا دولًيــا للشــراكات عــام 1998 ومكتًبــا عــام 2006 لتعزيــز 
االتســاق علــى نطــاق املنظومــة يف إقامــة العاقــات التنفيذيــة مــع 
ــادرات الشــراكة املتخــذة  ــألمم املتحــدة ودعــم مب ــن ل الشــركاء العاملي
ــود  ــات األمم املتحــدة، ويع ــدول أو كيان ــر ال ــن غي ــات م ــل اجله ــن قب م
أصــل هــذا املكتــب إلــى صنــدوق األمم املتحــدة للشــراكات الدوليــة 
الــذي أنشــأه األمــن العــام لــألمم املتحــدة يف 1 مــارس 1998، كمــا 
أسســت منظمــة األمم املتحــدة منظمــة »أوتشــا«، ومــن أهــم أســباب 

جنــاح الشــراكات بــن املنظمــات:
 وضوح األهداف واخلطط التشغيلية واألدوار.	 
 الشفافية.	 
 االستدامة.	 
 اإلبداع واالبتكار.	 
 القابلية للقياس.	 
 االنتشار.	 
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 التحسن املستمر مع أهداف املنظمة.	 
 التوثيق وبناء قاعدة معلومات.	 

دليل حوكمة الشراكات:
ــه لتكويــن شــراكة بــن منظمــات املجتمــع املدنــي أن  وممــا ينبغــي عمل
تكــون محكمــة يف كل خطواتهــا مــن خــال وضــع دليــل إرشــادي عنــد 
وضــع األهــداف إلــى التنفيــذ واســتخراج وحتليــل النتائــج ثــم توثيــق 

ــع املراحــل: جمي
 مرحلة التخطيط.	 
 مرحلة االختيار للشركاء.	 
مرحلة التفاوض.	 
 مرحلة توقيع العقود.	 
 مرحلة التنفيذ.	 
مرحلة متابعة التنفيذ - مرحلة التقييم.	 
مرحلة إنهاء الشراكة.	 
مرحلة إعداد التقارير وحتليل النتائج.	 
 مرحلة التوثيق.	 

 وكلمــا مت إحــكام ووضــع دليــل وإرشــادات الشــراكة بــن املنظمــات؛ 
كانــت تلــك الشــراكات محققــة أكثــر ألهدافهــا وبشــكل ســليم وبتعــاون 
متميــز واســتفادة مــن اخلبــرات والتجــارب وتوفيــر للمــوارد املاليــة 

والترفيــه وتعــاون بنــاء لتحقيــق التنميــة املســتدامة.
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دولة الكويت مركز عالمي للعمل اإلنساني:
متيزت دولة الكويت يف عملها اإلنساني وأطلقت عليها

 منظمــة األمم املتحــدة يف 2014/9/9 لقــب )مركــز عاملــي للعمــل 
اإلنســاني( واســتطاعت الكويــت تنفيــذ مشــاريع رائــدة بشــراكة متميــزة 
اســتحقت مــن خالهــا هــذه التســمية، ومــن أبــرز مــا قامــت بــه دولــة 
الكويــت يف هــذا املجــال هــو مــا أطلق عليه بــــ )مؤمترات املانحن للدول 
والشــعوب(، فقــد حققــت الكويــت الشــراكة املجتمعيــة باحترافيــة ومتيز 
ــد  ــت العدي ــازة، وقــد اســتقبلت الكوي وبأنظمــة محكمــة بخطــوات ممت
مــن املؤمتــرات والفعاليــات املتعلقــة بالشــراكة؛ كان منهــا املؤمتــر الرابــع 
للشــراكة الفعالــة وتبــادل املعلومــات مــن أجــل عمــل إنســاني أفضــل 
يف 17 - 19 ســبتمبر عــام 	201 برعايــة نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء 
الكويتــي ووزيــر اخلارجيــة، وقــد شــارك يف املؤمتــر 150 ممثــًا لــــ 70 

منظمــة إنســانية مــن مختلــف دول العالــم.
واســتطاعت الكويــت تنفيــذ العديــد مــن املؤمتــرات الدوليــة للعمــل 
اإلنســاني التــي أكــدت فيهــا قدرتهــا علــى العمــل بشــراكات متميــزة 

وفاعلــة؛ ومــن أبــرز تلــك املؤمتــرات مؤمتــرات املانحــن:
مؤمتــر مانحــن لشــرق الســودان 2010 بشــراكة42 دولــة وتعهــدات 
بقيمــة 3.5 مليــار دوالر بحضــور 0	 منظمــة إقليميــة ودوليــة و78 
منظمــة مجتمــع مدنــي و84 شــركة، وقــد قدمــت فيــه الكويــت 500 

دوالر. مليــون 
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 مؤتمرات مانحين لدعم الشعب السوري:
 املؤمتــر األول عــام 	201 مبشــاركة 59 دولــة وتعهــدات مببلــغ 1.6 . 1

مليــار دوالر، تبرعــت الكويــت بـــ 00	 مليــون دوالر وبحضــور 	1 
منظمــة وهيئــة تعهــدت بـــ 194 مليــون دوالر.

 املؤمتــر الثانــي عــام 2014 مبشــاركة 69 دولــة و24 منظمة إنســانية . 2
وتعهــدات بلغــت 6 مليــار دوالر، وتبرعــت الكويــت بـــ 500 مليــون 

دوالر، وتعهــدت املنظمــات الدوليــة بـــ 	18 مليــون دوالر.
 املؤمتر الثالث عام 2015 مبشــاركة 79 دولة و40 منظمة إنســانية . 	

بتعهــدات 8.4 مليــار دوالر، وتبرعــت الكويت بـ 500 مليون دوالر.

 مؤتمر إطعام مليار جائع:
 أطلقــت الهيئــة اخليريــة اإلســامية العامليــة هــذه املبــادرة عــام 2019 
يف دولــة الكويــت مبشــاركة 7	 منظمــة إنســانية مــن دول العالــم، وحقــق 

هــذا املؤمتــر جناحــه بوصــول عــدد الوجبــات إلــى 	 مليــار وجبــة.

شراكة متميزة وفاعلة لجمعية السالم:
اســتطاعت جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة أن تنفــذ 
ــت  ــد مــن الشــراكات الناجحــة داخــل الكويــت وخارجهــا، وحصل العدي
واملنظمــات  املؤسســات  مــن  والتكــرمي  اجلوائــز  مــن  العديــد  علــى 
احلكوميــة واألهليــة احملليــة والدوليــة، وتســعى اجلمعيــة ضمــن خطتهــا 
واســتراتيجيتها القادمــة بــأن تكــون إحــدى أفضــل خمــس منظمــات 

إنســانية علــى مســتوى العالــم.
ومــن أبــرز الشــراكات التــي نفذتهــا اجلمعيــة داخــل الكويــت؛ مــا قامــت 
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بــه مــن جهــود إنســانية أثنــاء أزمــة فيــروس كورونــا، فقــد
 اشتركت اجلمعية يف حتالف املجتمع املدني الذي ضم

ــت،  ــة فزعــة للكوي ــا شــاركت يف حمل ــة، كم ــة وأهلي  مؤسســات حكومي
ونفــذت شــراكات عديــدة ناجحــة قدمــت مــن خالهــا مــا يقــارب مــن 
5 مليــون دوالر بشــراكة مــع وزارات ومؤسســات حكوميــة ومنظمــات 
مجتمــع مدنــي وفــرق تطوعيــة باإلضافة لشــركات القطــاع اخلاص، كما 
شــاركت يف مؤمتــر إطعــام مليــار جائــع مــع الهيئــة اخليريــه اإلســامية 
العامليــة يف إعــداد وتنفيــذ املؤمتــر، وقدمــت اجلمعيــة 100.500.000 

وجبــة.
أمــا علــى الصعيــد الدولــي؛ فتعمــل اجلمعيــة يف 10 دول تنفــذ فيهــا 
مشــاريع وأنشــطة وبرامــج متنوعــة بشــراكة رائــدة يف تلــك الــدول مــع 
املؤسســات احلكوميــة واألهليــة والقطــاع اخلــاص، وحصلــت -علــى 
ســبيل املثــال ال احلصــر- علــى أفضــل مؤسســة خيريــة تعمــل يف مــدى 

ــي لألعــوام مــن )2015 - 2021(. ــى التوال ــع ســنوات عل أرب

شاحنات الكويت اإلنسانية 2016 إلى 2021 إلغاثه الشعبين 
السوري واليمني:

قدمــت جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة حمــات إغاثيــة 
املــواد  خــال جمــع  مــن  اليمنــي  والشــعب  الســوري  للشــعب  كبيــرة 
الغذائيــة واملســتلزمات املعيشــية وإرســالها للشــعب الســوري واليمنــي، 
بلــغ عــدد الشــاحنات أكثــر مــن 1150 شــاحنة اســتفاد منهــا أكثــر مــن 21 

ــغ فــاق 68 مليــون دوالر. مليــون مســتفيد مببل
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جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية وتحقيق أهداف 
التنمية المستدامة:

الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة حتقيــق  اســتطاعت جمعيــة 
العديــد مــن البرامــج واملشــاريع يف الــدول ســعًيا منهــا لتحقيــق أهــداف 
التنميــة املســتدامة الـــ 17 والتــي أعلنــت عنهــا منظمــة األمم املتحــدة، 
فقــد أعــدت اجلمعيــة إصــداًرا وثائقًيــا متميًزا يوضح باألرقــام والوثائق 
والصــور مــا قدمتــه مــن إجنــازات لتحقيــق تلــك األهــداف؛ ومنهــا علــى 

ســبيل املثــال:
ــل االجتماعــي  ــة حمــات التكاف القضــاء علــى الفقــر: أقامــت اجلمعي
داخــل الكويــت ملســاعدة احملتاجــن، ونفــذت مشــروع احليــاة الكرميــة، 

اســتفاد منهــا يف عــام 2017 عــدد 100.000 مســتفيد.
ــة مســاعدات مــن خــال  ــى اجلــوع: قدمــت اجلمعي ــام عل  القضــاء الت
شــاحنات اإلنســانية التــي اســتفاد منهــا 21 مليــون مســتفيد يف ســوريا 

ــم. ــة يف العال واليمــن، وقدمــت 100.500.000 وجب
الصحــة اجليــدة والرفــاه: قدمــت اجلمعيــة العديــد مــن املســاعدات الطبيــة، 
وســاهمت يف بنــاء املستشــفيات واملراكــز الصحيــة، واســتطاعت تنفيــذ شــراكة 

فاعلــة إليصــال أجهــزة طبيــة مــن دولــه الكويــت جلمهوريــة قرغيزيــا.
نفــذت اجلمعيــة مشــاريع ميــاه  امليــاه النظيفــة والنظافــة الصحيــة: 
يف عــدة دول، اســتفاد منهــا مايقــارب مــن 4 مايــن مســتفيد، وحــن 
االطــاع علــى الكتــاب الوثائقــي »جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية 
واخليريــة 10 أعــوام مــن العطــاء«؛ ميكــن الوقــوف علــى جهــود اجلمعيــة 

وشــراكاتها املتميــزة لتحقيــق التنميــة املســتدامة.
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 حوكمة شراكات جمعية السالم لألعمال اإلنسانية 
والخيرية:

كل جهودهــا  واخليريــة  اإلنســانية  لألعمــال  الســام  تبــذل جمعيــة 
لتحقيــق حوكمــة الشــراكات التــي تقيمهــا مــع القطاعــات احلكوميــة 
ــق مــن خــال  والقطــاع اخلــاص واملنظمــات اخليريــة والدوليــة؛ وتنطل
اســتراتيجياتها وأهدافهــا املعلنــة لتكــون مــن أفضــل 5 جمعيــات خيريــة 
علــى مســتوى العالــم،  كمــا تقــوم بخلــق ثقافــة مؤسســية واضحــة داخــل 
اجلمعيــة ومــع املؤسســات التــي تعمــل معهــا للقيــام بأعمــال إداريــة 
متقنــة وإجــراءات وسياســات عمــل واضحــة، واعتمــاد عقــود اتفــاق 
دقيقــة مــع املؤسســات التــي تنفــذ معهــا مشــاريعها مــن خــال شــراكاتها 
االجتماعيــة، وتختتــم مشــاريعها بتقاريــر توثيقيــة محكمــة ومعلنــة، يتــم 
إيصالهــا بشــكل متميــز إلــى الداعمــن واملتبرعــن واجلهــات املشــاركة، 
وقــد أعــدت اجلمعيــة مجموعــة مــن اإلصــدارات الوثائقيــة التــي تبــرز 
مشــاريعها وإجنازاتهــا وشــراكاتها؛ مثــل: كتــاب شــاحنات نــواف اخليــر 
وكتــاب  كورونــا،  أزمــة  الســام يف  وكتــاب جهــود جمعيــة  والعطــاء، 

ــت اإلنســانية. شــاحنات الكوي
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يف ختــام هــذا البحــث تتقــدم اجلمعيــة بجزيــل الشــكر وعظيــم االمتنــان 
للقائمــن علــى هــذا امللتقــى، وتنــاول هــذا املوضــوع املهــم ملنظمــات 
املجتمــع املدنــي، لتســعى جاهــدة حلوكمــة شــراكاتها لتحقيــق التنميــة 
ــى  ــد عل ــي تؤك ــات الت ــد مــن املؤمتــرات وامللتقي املســتدامة، ونحــو املزي
هــذا املوضــوع، وإبــراز جتــارب املؤسســات الناجحــة لتكــون منوذًجــا 
يحتــذى أمــام منظمــات املجتمــع املدنــي، ولتكــون تلــك املنظمــات بــارزة 
احلكوميــة  للمنظمــات  يســهل  ممــا  أهدافهــا؛  وحتقيــق  بإجنازاتهــا 
ــة معهــا مــن أجــل املســاهمة يف  ــاء شــراكات فاعل والقطــاع اخلــاص بن

ــات. ــدول واملجتمع ــة املســتدامة لل ــق التنمي حتقي
واحلمد هلل رب العاملن.  

خاتمة
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حملــة شــاحنات نــواف اخليــر والعطــاء إلغاثــة ســوريا واليمــن، . 1
جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة، 2021، تنفيــذ مركــز 

ــار، 2022. ــق العمــل اإلنســاني - فن ــت لتوثي الكوي
ــة 1، . 2 ــة ، نشــرة فصلي ــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليري جمعي

نوفمبــر 2021.
جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة ، نشــرة فصليــة 2، . 	

مــارس 2022.

المراجع والمصادر



بحوث جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية 194194



195بحوث جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية 

السيرة الذاتية للباحثين
بتوفيــق مــن اهلل ســبحانه وتعالــى شــارك عــدد مــن املســؤولن بجمعيــة 
البحــوث  هــذه  تقــدمي  يف  واخليريــة  اإلنســانية  لألعمــال  الســام 
ــة  ــع التــي شــاركت بهــا اجلمعي والدراســات حــول اجلمعيــة يف املواضي

ــن خــال هــذه املؤمتــرات؛ وهــم : م

د. نبيل حمد العون
رئيس مجلس إدارة جمعية السام لألعمال اإلنسانية واخليرية.

أ. ضاري حمد البعيجان
عضــو مجلــس إدارة جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة 

واملديــر العــام.

أ. حمد نبيل العون
نائب املدير العام بجمعية السام لألعمال اإلنسانية واخليرية.
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تاريخ املياد: 21 / 9 /1967
اجلنسية: كويتي.

احلالة االجتماعية: متزوج ولدي 6 أبناء و ٥ أحفاد
البريد اإللكتروني: 

هاتف:  5	665785 965 +

اإلنســانية  لألعمــال  الســام  جمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  منصــب 
واخليريــة يف الكويــت ورئيــس مجلــس أمنــاء جمعيــة الســام لألعمــال 
اإلنســانية واخليريــة يف قرغيزيــا، وعضــو اجلمعيــة التأسيســية جلمعيــة 

ــري. ــت اخلي ملتقــى الكوي

sdk3211@hotmail.com

  البيانات  الشخصية :

  أشغل حاليًا : 

 د. نبيل حمد عيسى العون

السيرة الذاتية
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يف عــام 2010 أســس الدكتــور نبيــل العــون جمعيــة الســام لألعمــال 	 
اإلنســانية واخليريــة وفــق معاييــر واســتراتيجيات خيريــة وإنســانية 
والرؤيــة  العاملــي  الواقــع  مــع  تتوافــق  مبتكــرة  وتعليميــة  وتنمويــة 

اإلســتراتيجية املســتقبلية. 
يف عــام 2010 تقلــد منصــب عضــو مجلــس األمنــاء جلمعيــة الســام 	 

لألعمــال اإلنســانية واخليريــة يف قرغيزيا.
يف عــام 2012 تقلــد منصــب رئيــس مجلــس األمنــاء جلمعيــة الســام 	 

لألعمــال اإلنســانية واخليريــة يف قرغيزيا.
يف عــام 2016 تقلــد منصــب املديــر العــام وعضــو مجلــس إدارة 	 

جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة – الكويــت.
ــد منصــب رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة الســام 	  يف عــام 2021 تقل

ــة. لألعمــال اإلنســانية واخليري
مت اختيــاري مــن قبــل الشــبكة اإلقليميــة للمســؤولية املجتمعيــة مــن 	 

ضمــن الشــخصيات العربيــة األكثــر تأثيــراً يف مجــال املســؤولية 
املجتمعيــة لعــام 2020م وعــام 2021م.

مت منحــي لقــب املبعــوث الدولــي اخلــاص لشــؤون الدبلوماســية 	 
اإلنســانية مــن قبــل املركــز الدولــي للدبلوماســية اإلنســانية.

عضو الشبكة اإلقليمية للمسؤولية اإلجتماعية لعام 2021.	 

  المسيرة في العمل:
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  اإلنجازات األخرى:

نتيجــة لألحــداث واألوضــاع املأســاوية التــي يعيشــها الســكان يف كل 
مــن: اليمــن – ســوريا – الروهينجــا وغيرهــا مــن الــدول املتضــررة نتيجــة 
احلــروب والصراعــات املســلحة، باإلضافــة الــى ماتعانيــه بعــض الــدول 
مــن معضلــة الفقــر والكــوارث الطبيعيــة قمنــا بوضــع اســتراتيجية 

مســاهمة تنمويــة أنتجــت املشــروعات التاليــة :
التعهــد بتقــدمي اإلعانــة العاجلــة واملســاعدة للمحتاجــن يف الــدول 	 

ــر واحلاجــة واألوضــاع  ــة يف الفق ــدالت مرتفع ــن مع ــي م ــي تعان الت
الضنكــة وذلــك ضمــن محفظــة املســاعدات التنمويــة علــي هامــش 
والــذي   2018 الكويــت  دولــة  انعقــد يف  والــذي  املانحــن  مؤمتــر 
تعهــدت مــن خالــه جمعيــة الســام بتقــدمي مبلــغ 15,000,000 

دوالر أمريكــي.
الغيــر 	  املنظمــات  مؤمتــر  يف   2015 فبرايــر  يف  الكويــت  تعهــدت 

حكوميــة لدعــم القضيــة الســورية والــذي أســفر عــن تعهــدات مببلــغ 
ــة الســام لألعمــال  ــون دوالر وكان النصيــب األكبــر جلمعي 72 ملي
علــى  دوالر  مليــون   25 مبلــغ  التعهــد  مــن  واخليريــة  اإلنســانية 
مســتوى اجلمعيــات اخليريــة، وقــد أوفــت اجلمعيــة بالتعهــد وزيــادة 
مــن خــال تســييرأكثر مــن 400 شــاحنة الــى اخواننــا الســورين يف 
تركيــا واحلــدود الســورية التركيــة باإلضافــة الــى بنــاء قــرى لأليتــام 
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ــى إنشــاء أول محطــة  واألرامــل يف الداخــل الســوري، باإلضافــة ال
علــى مســتوى العمــل اخليــري لتكريــر وتعبئــة العبــوات مبقــدار 

ــر. ــوة ســعة 5 لت ــدل 6,000 عب ــاً مبع ــر يومي 0,000	 لت
توزيــع أكثــر مــن 118 مليــون وجبــة ضمــن مشــاركتنا يف مبــادرة إطعام 	 

مليــار جائــع حــول العالم.
بنــاء أكثــر مــن 450 مشــروع تنمــوي إنتاجــي تأهيلــي زراعــي يف 	 

قرغيزيــا طاجكســتان وســوريا واليمــن، منهــا 280 مشــغل للخياطــة، 
80 مخبــز آلــي، 65 مركــز حــريف، تنفيــذ 10 مشــاريع زراعيــة، بنــاء 
15 محميــة باســتيكية الكترونيــة، وجتهيــز أكبــر مجمــع مشــاغل 
خياطــة تنمــوي تأهيلــي حــريف انتاجــي وقفــي علــى احلدود الســورية 

التركيــة مكــون مــن 	 طوابــق.
بنــاء 5 قــرى ســكنية تأهيليــة حرفيــة تنمويــة لأليتــام واألرامــل ومت 	 

بنــاء 12 مجمــع ســكني متكامــل، وجــاري العمــل علــى بنــاء 6 قــرى و 
7 مجمعــات ســكنية متكاملــة.

بناء أكثر من 2800 مسجد جامع.	 
بناء أكثر من  2740 مركزا لتحفيظ القرآن الكرمي.	 
بناء أكثر من 20 دار لأليتام.	 
حفــر أكثــر مــن 27,000 مشــروع مــاء مابــن آبــار ســطحية وارتوازية 	 

وشــبكات ميــاه  كبــرى للقرى.
تســيير أكثــر مــن 1150 شــاحنة إغاثيــة الــى اخواننــا يف ســوريا 	 

واليمــن.
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مشــارك فــى مؤمتــر منتــدى الشــرق والغــرب للعالــم اإلنســاني فــى 	 
ــخ 17/	/2017 الدوحــة بتاري

مشــارك فــى مؤمتــر العاقــات العربيــة التركيــة فــى الكويــت فنــدق 	 
اجلميــرة بتاريــخ 2017/5/18-17 

مشارك فى املؤمتر اخلليجي األول للجمعيات واملؤسسات اخليرية 	 
بعنــوان اآلفــاق املســتقبلية للعمــل اخليــري الواقــع والتحديــات - 

2004 الكويــت.
مشــارك فــى املؤمتــر الدولــي بعنــوان اإلســام ضد التطــرف والعنف 	 

واالرهــاب - ابريل 2015.
مشــارك فــى ملتقــى كبــار العلمــاء األول فــى بيشــكيك قرغيزيــا 	 

حضــره نخبــة مــن رجــال العلمــاء – 2016.
مشارك فى ورشة عمل فى علم اإلدارة - مايو 2016.	 
مشارك فى ورشة عمل فى التطوير الذاتي - أكتوبر 2016.	 
مشــارك فى ورشــة عمل تطوير أســاليب العمل وتبســيط اإلجراءات 	 

الكويت - نوفمبر 2017.
مشارك يف دورة التخطيط االستراتيجي – فبراير 2018.	 
مشــارك يف دورة اســتراتيجيات االتصــال والقيــادة املتميــزة – يوليــو 	 

.2018
مشارك يف دورة اإلبداع القيادي املتميز – مايو 2019.	 
تنظيــم فعاليــات مؤمتــر الكوجنــرس الدولي 2 للمســؤولية املجتمعية 	 

2021 برعايــة فخريــة  وتشــريف مــن فخامــة الســيد أولوكبيــك 
ماريبــوف رئيــس مجلــس وزراء جمهوريــة قيرغيزيــا.

 الدورات المشارك فيها:
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واملرئــي  واملســموع  املقــروء  اإلعــام  وســائل  مســاهمات عديــدة يف 
وذلــك كل مســتوى الصحافــة التقليديــة أو االلكترونيــة وكذلــك وســائل 
التواصــل االجتماعــي واملقابــات االذاعيــة والتليفزيونيــة والتــي تتنــاول 
األخبــار املتعلقــة بــأداء جمعيــة الســام باإلضافــة إلــي تنــاول الشــئون 
ــا واملوضوعــات املرتبطــة بســاحة العمــل اإلنســاني واخليــري  والقضاي
والتطوعــي، ولعــل حســابات اجلمعيــة علي وســائل التواصــل االجتماعي 
: الفيســبوك – االنســتجرام – التويتــر – خيــر دليــل ومثــال علــي تواجدنا 

الشــخصي وكذلــك املؤسســي.

االهتمامات الشخصية:
تأتــي هــذه االهتمامــات يف إطــار تعزيــز القــدرات اإلداريــة والقيــادة 
وتطويــر الــذات وذلــك لتحســن األداء علــي املســتوى الشــخصي واملهني 
واملؤسســي بنــاء عليــه متــت املشــاركة يف العديــد والكثيــر مــن الــدورات 
التدريبيــة وورش العمــل والنــدوات التــي تتنــاول هــذه اجلوانــب والتــي 

نــورد بعــض منهــا علــي ســبيل املثــال ال احلصــر : 
التخطيط والقيادة الفاعلة.	 
التخطيط االستراتيجي.	 
مهارات اإلدارة والقيادة يف املؤسسات اإلنسانية والتطوعية.	 
التسويق االجتماعي.	 
اإلعام املرئي واملسموع واإللكتروني.	 

  التواصل اإلعالمي:

  االهتمامات الشخصية :
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ميكــن ترجمــة تطلعاتنــا الشــخصية واملؤسســية مــن خــال الرؤيــة التــي 
اتفقنــا علــي حتقيقهــا والتــي ميكــن تلخيصهــا يف: - 

أن تكــون جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة أفضــل 	 
جمعيــة عامليــة علــى مســتوى العمــل اخليــري واإلنســاني واإلغاثــي 

والتنمــوي والتأهيلــي واحلــريف.
 لعــل ذلــك يحقــق الرســالة التــي أخذناهــا علــي عاتقنــا نحــو بنــاء 	 

جمعيــة إنســانية خيريــة تنمويــة تأهيليــة عامليــة متميــزة تســاهم يف 
رفــع ومتكــن معانــاة املجتمعــات املســتهدفة مــن خــال مشــروعات 
وبرامــج إنســانية خيريــة تنمويــة وشــراكات اســتراتيجية عامليــة 

ــاءة بشــرية متخصصــة. وكف

  التطلعات المستقبلية :
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السيرة الذاتية

اجلنسية: كويتي
dhari_albaijan@hotmail.com :البريد اإللكتروني

هاتف: 7928	00965977

منصــب املديــر العــام وعضــو مجلــس اإلدارة يف جمعية الســام لألعمال 
اإلنســانية واخليرية يف الكويت.

دبلوم قانون من جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا عام 2010.	 
 	  CPL-IR Frozen ATPL دبلــوم طيــران - رخصــة طيــار آلــي جتــاري

مــن الكليــة امللكيــة األردنيــة للطيــران عــام -2012 األردن.
 	 Airways من كلية CPL/IR Multi-Enging رخصــة طيــار آلــي جتاري

https://airwaysaviation.com  بريطانيا  - Aviation

  البيانات  الشخصية :

  أشغل حاليًا : 

   المؤهالت العلمية :

أ. ضاري حمد البعيجان
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عمل يف اإلدارة العامة للطيران املدني عام 2014.	 
مديــر العاقــات العامــة يف جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية 	 

واخليريــة عــام 2016.
الســام 	  جمعيــة  يف  اخلارجيــة  والشــؤون  املــوارد  تنميــة  مديــر 

.2019  -  2017 عــام  واخليريــة  اإلنســانية  لألعمــال 
نائــب املديــر العــام جلمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة 	 

عــام 2019.
مديــر عــام جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة عــام 	 

اآلن. حتــى   2021

- متطوع يف الهال األحمر الكويتي من عام 	200 إلى عام 2006.
- عضــو مؤســس يف جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة 

عــام 2016.
- عضو مؤسس يف اجلمعية الكويتية لألسر املتعففة عام 2019.

- عضو مؤسس يف اجلمعية الكويتية لسقيا املاء عام 2021.
- رئيس اللجنة اإلعامية ملؤمتر إطعام مليار جائع حول العالم.

- تنظيــم أكثــر مــن 40 قافلــة خيريــة إلــى قرغيزيــا وبورمــا وتركيــا 
وطاجكســتان. والفلبــن 

-  تنظيــم وإدارة 7 حمــات لتجهيــز شــاحنات إغاثيــة إلــى ســوريا 
واليمــن.

  المسيرة المهنية :

  المسيرة المهنية:
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-  تنظيم أكثر من 8 معارض لتوزيع الكسوة والسلل الغذائية
 لألسر املتعففة داخل الكويت.

- املشــاركة يف جائــزة املؤسســات املتميــزة يف رعايــة األيتــام )كافــل( 
لعــام 2020.

- املشــاركة يف املنتــدى الدولــي املتعــدد األطــراف حــول جهــود املنظمات 
يف القضــاء علــى الفقر 2022.

- تنظيــم فعاليــات مؤمتــر الكوجنــرس الدولــي 2 للمســؤولية املجتمعيــة 
2021 برعاية فخرية  وتشــريف من فخامة الســيد أولوكبيك ماريبوف 

رئيــس مجلــس وزراء جمهوريــة قيرغيزيا.

- اللغة العربية كتابًة ومحادثة.
- اللغة اإلجنليزية كتابًة ومحادثة.

للبصمــة  الكويــت  »وشــاح  اإلنســاني  املجتمعــي  التميــز  جائــزة   -
.2018 لعــام  اإلنســانية« 

- من الشــخصيات العربية األكثر تأثيراً يف مجال املســؤولية املجتمعية 
لعام 2021م  من الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية.

- وثيقــة التميــز الدوليــة يف مجــال املســؤولية املهنيــة مــن الشــبكة 
االجتماعيــة. للمســؤولية  اإلقليميــة 

- خبيــر معتمــد ضمــن الفئــة املهنيــة باملنصــة الرقميــة خلبــراء املســؤولية 
املجتمعية بالدول العربية التابعة للشــبكة اإلقليمية للمســؤولية االجتماعية.

 اللغات :

  الشهادات والجوائز:
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  االهتمامات الشخصية :

- شــهادة مشــاركة علميــة فاعلــة يف فعاليــات مؤمتــر وجائــزة اجلهــات 
املانحــة الرابــع لعــام 2020.

- شــهادة مشــاركة علميــة يف فعاليــات مؤمتــر وجائــزة اجلهــات املانحــة 
اخلامــس لعــام 2021.

- املشــاركة يف ورشــة العمــل التدريبيــة التــي أقامتهــا وزارة الشــؤون 
االجتماعيــة والعمــل لقطــاع املنظمــات غيــر الربحيــة يف مجــال مكافحة 

غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب.

 
- السعي إلى تخليد لقب الكويت مركزاً للعمل اإلنساني.

- تأسيس روح الفريق الواحد والعمل اجلماعي يف املؤسسة.
- التخطيط االستراتيجي.

- مهارات اإلدارة والقيادة الفاعلة يف املؤسسات.
- تطوير الذات.

- التواصل االجتماعي.
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السيرة الذاتية

تاريخ املياد: 14 / 6 /	199
اجلنسية: كويتي

احلالة االجتماعية: متزوج ولدي ابن واحد
hamadaloun4@gmail.com :البريد اإللكتروني

هاتف : 		7		940

اإلنســانية  لألعمــال  الســام  بجمعيــة  العــام  املديــر  نائــب  منصــب 
واخليريــة.

بعــد إمتــام الدراســة الثانويــة التحــق بكليــه التربيــه األساســيه )تخصــص 
علــوم املعلومــات واملكتبــات( وتخــرج بدرجــه البكالوريــوس، وعمــل يف 
بنــك بوبيــان ملــدة عــام، ثــم انتقــل للعمــل بجمعيــه الســام لألعمــال 

البيانات الشخصية :

أ.  حمد نبيل حمد العون

  أشغل حاليًا : 

المسيرة المهنية:
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اإلنســانيه واخليريــه يف إداره العاقــات العامــة، حتــى عمــل حاليــاً 
ــام.  ــر الع ــب املدي مبنصــب نائ

 بــدأ املســيرة يف العــام 2009 يف املجــال التطوعــي مــن خــال 	 
الكبيــر يف شــهر رمضــان(. املســجد  )التطــوع يف 

اإلنســانيه 	  لألعمــال  الســام  جمعيــه  يف  تعــن   2016 عــام  يف 
واخليريــة.

العامــه 	  العاقــات  قســم  رئيــس  منصــب  اســتلم   2017 عــام  يف 
واإلعــام ومتابعــه شــؤون املتطوعــن والفــرق التطوعيــة ومديــر 

املتعففــة. لألســر  احملليــة  املعــارض 
أشــرف علــي أكثــر مــن 7 معــارض خيريــة إنســانيه لألســر املتعففــة 	 

وطــاب املــدارس داخــل الكويــت 
يف عــام 2018 اســتلم منصــب مديــر اداره املشــاريع، ويف نفــس 	 

الســنة انتقــل ملنصــب مديــر إدارة العاقــات العامــة ومتابعــة شــؤون 
املتبرعــن واملتطوعــن.

يف عــام 2021 اســتلم منصــب نائــب املديــر العــام يف جمعيــة الســام 	 
لألعمــال اإلنســانية واخليرية.

  المسيرة في العمل اإلنساني والخيري :
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االســاميه 	  اخليريــه  الهيئــه  يف   Kuwait TFAAC summit دورة 
.2017 عــام  العامليــة 

الشبكة اإلقليمية للمسؤلية املجتمعية عام 2018.	 
دورة فــن التعامــل مــع اجلمهــور بجمعيــة احملامــن الكويتيــة عــام 	 

.2018
مؤمتر اكسبو جلوبال بعنوان )الكويتي كفو( عام 2021.	 
ــام 	  ــي للدبلوماســية اإلنســانية ع ــون املؤمتــر الدول ــراء املتحدث اخلب

.2021

واملرئــي  واملســموع  املقــروء  اإلعــام  وســائل  مســاهمات عديــدة يف 
وذلــك كل مســتوى الصحافــة التقليديــة أو اإللكترونيــة وكذلــك وســائل 

التواصــل االجتماعــي .

التخطيط والقيادة الفاعلة.	   
التخطيط االستراتيجي.	   
مهارات اإلدارة والقيادة يف املؤسسات اإلنسانية والتطوعية.	   
التسويق االجتماعي.	   

الدورات التي شارك فيها :

التواصل اإلعالمي :

االهتمامات الشخصية:
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الموقع اإللكتروني للجمعية
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ملتقيــات  يف  تقدميهــا  مت  عمــل  وأوراق  مباحــث  الكتــاب  هــذا  يتنــاول 
ومؤمتــرات داخــل دولــة الكويــت وخارجهــا يف مجــال العمــل اخليــري واإلنســاني، 
لت جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة حضورهــا الكبيــر  وحيــث ســجَّ
يف مختلــف األعمــال اخليريــة املمتــدة للكثيــر مــن دول العالــم، والتــي جعلــت 
منهــا رافــًدا رائــًدا يف كويــت اخليــر ومركــز العمــل اإلنســاني؛ فــإن تلــك األوراق 
العلميــة والبحثيــة قــد اتــكأت علــى جتــارب اجلمعيــة وممارســاتها، ناقلــة بذلــك 
صــورة ناصعــة ومنوذًجــا فريــًدا يســتحق التوثيــق والدراســة، وليكــون منــارة 

ــل. ــل بعــد اجلي ــى خطاهــا اجلي تضــيء لإلنســانية، ويســير عل

إن جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة خــال عمرهــا يف عمــل 
اخليــر وميــدان العطــاء، واملمتــد ألكثــر مــن عشــر ســنوات؛ تهــدي جمهورهــا 
ــن املمارســات  ــة م ــن خــال هــذا اإلصــدار جمل ــن م ــا احملِس ــرمي ومجتمعه الك
لت مــادة ثريــة للباحثــن يف املجــال اخليــري  التــي بذلــت فيهــا اجلهــود، حتــى شــكَّ
ومــا يتعلــق بــه مــن موضوعــات، وهــي تقدمــه اليــوم عبــر مركــز )فنــار(، ليبقــى 

دليــًا لــكل مهتــٍم وباحــث وإنســان.

جمعية السالم لألعمال اإلنسانية واخليرية

خاتمة



بحوث جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية 214214

www.alsalamkwt.org

@alsalamkwt
alsalamkwt

50448284 

+965
+965
+965

50305024
1858555

info@alsalamkwt.org

لالتصال بنا

الخط الساخن

بيت التمويل الكويتي
بنك بوبيان

بنك وربة

011010670549
0377009001
1152732035

أرقام حسابات جمعية السالم البنكية

@alsalamkwtt






