
نرشة فصلية تصدرها جمعية السالم لألعامل اإلنسانية والخريية  - نوفمرب 2021

د. نبيل العون: 
هدفنا أن تصبح جمعية السالم
ضمن أفضل 5 جمعيات خيرية عالميًا..

لألعمــال اإلنسانيــة والخيريـة

جمعية السالم

افتتاح قرية »السالم الكويتية األوىل« 

يف سوريا برعاية سمو رئيس الوزراء..

والبدء بـ » قرية السالم الكويتية الثانية« 

لـ 400 بيت جديد إليواء األيتام واألرامل .. 

حمد العون :  
جمعيتنا حصدت العديد 

من الجوائز المحلية 

واإلقليمية والدولية 

نتيجة عملها الدؤوب

طارق العسكر :  
  5 ماليين دينار لـ   30 ألف 

أسرة.. حجم إنفاق »السالم 

الخيرية« على حمالت التكافل 

االجتماعي في الكويت

عبدالله الشايجي :
»السالم« أنفقت

 أكثر من 5 ماليين دوالر 

لمكافحة كورونا 

داخل وخارج الكويت

ضاري البعيجان :ضاري البعيجان : 709 شاحنة إنسانية وّفرتها جمعية السالم  من 2021-2016 
 قيمتها 45 مليون دوالر  استفاد منها 21,7  مليون مستفيد



الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة  تقــوم جمعيــة 
بجهــود ومشــاريع حيويــة، للقضــاء علــى اجلــوع وتوفيــر األمــن 
الغذائــي والتغذيــة احملســنة وتعزيــز الزراعــة املســتدامة يف 
11 دولــة مــن مختلــف دول العالــم يف مقدمتهــا الكويــت وهــي 

ــة املقــر و10 دول أخــرى. دول
ــل العــون إن  ــة د. نبي ــس إدارة اجلمعي وقــال رئيــس مجل

لألعمــال  الســام  جمعيــة 
اإلنســانية واخليريــة انطلقــت 
ــة  يف عــام 2010م يف جمهوري
أيــدي  علــى  قرغيزيــا 
املتطوعــن  مــن  مجموعــة 
عملهــا  وبــدأت  الكويتيــن، 
املشــروعات  مــن  مبجموعــة 
يف  املختلفــة  واألنشــطة 
اإلنســاني  العمــل  مجــال 
خــال  لتحقــق  واخليــري، 
عقــد مــن الزمــن العديــد مــن 
اإلجنــازات التــي حتســب لهــا، 
ــى  ــرة عل ــرة القصي برغــم الفت
تنافــس  وأصبحــت  نشــأتها، 
اجلمعيــات  كبريــات  اليــوم 
يف  اخليريــة  والهيئــات 
علــى  باإلنســانية  النهــوض 

املســتوى احمللــي وعلــى املســتوى اإلقليمــي والدولــي يف مجــال 
خدمــة الفقــراء واحملتاجــن داخــل وخــارج الكويــت. وأضــاف 
العــون أن تأســيس اجلمعيــة يف دولــة الكويــت كان يف عــام 
2016م، مبوجــب إشــهارها بقــرار وزارة الشــؤون االجتماعيــة 
رقــم )37/أ( لســنة 2016م الصــادر بتاريــخ 2016/3/22م 

للعمــل  الكويــت،  دولــة  مقرهــا  عــام خيريــة  نفــع  كجمعيــة 
يف مجــال البــر وتقــدمي الدعــم والعــون واملســاندة للفقــراء 
وأصحــاب احلاجــات يف الــدول الفقيــرة واملنكوبــة وذلــك مــن 
خــال تنفيــذ مشــاريع خيريــة وإغاثيــة يف مختلــف دول العالم.

وأكــدا أنــه خــال أكثــر مــن 10 ســنوات مضــت على تأسيســها، 
اجلمعيــات  بــن  قدميهــا  تضــع  أن  اجلمعيــة  اســتطاعت 
والهيئــات اخليريــة احملليــة 
والدوليــة،  واإلقليميــة 
لتكــون  اآلن  وتســعى  بــل 
منظمــات   5 أكبــر  ضمــن 
خيريــة عامليــة معتمــدة يف 
بتطبيقهــا  املتحــدة،  األمم 
األمم  برنامــج  أهــداف 
املتحــدة للتنميــة املســتدامة 
الــذي  الناميــة  الــدول  يف 
عــام  يف  املنظمــة  دشــنته 
2015م للعمــل علــى إنهــاء 
الكوكــب  وحمايــة  الفقــر 
جميــع  متتــع  وضمــان 
النــاس بالســام واالزدهــار 

2030م. عــام  بحلــول 
اجلمعيــة  أن  وبــن 
 100 مــن  أكثــر  أنفقــت 
اإلنســانية  املشــاريع  علــى  تأسيســها  منــذ  دوالر  مليــون 
والتنمويــة يف الكويــت و10 دول أخــرى يف إطــار ســعيها ســعيها 
للحفــاظ علــى لقــب الكويــت األممــي كمركــز للعمــل اإلنســاني، 
وهــو أحــد األهــداف االســتراتيجية جلمعيــة الســام لألعمــال 

واخليريــة. اإلنســانية 

د. نبيل العون :

أنفقنا أكثر من 100 مليون دوالر على المشاريع 
اإلنسانية والتنموية منذ تأسيس الجمعية

د. نبيل العون
هدفنا BBأن تصبح »السالم« ضمن أفضل 5 جمعيات خيرية عالميًا

السيد/ د. نبيل حمد العون
رئيس مجلس اإلدارة
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قمنا بإنتاج 880 مليون رغيف وعالج 2 مليون مريض وتوزيع 12 مليون قطعة مالبس



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

السيد/ د. نبيل حمد العون

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

أمــــن الســـــر أمـــن الصندوقنائباً للرئيس

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة - املدير العامعضو مجلس اإلدارة

رؤيتنا

رسالتنا

قيمنا 

برامجنا

أن تكــون جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة ضمــن أفضــل 5 جمعيــات خيريــة تنمويــة تأهيليــة علــى 
مســتوى العالــم.

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

برامجنا اإلنسانية واخليرية واإلغاثية والتنموية والتأهيلية:  
� إنسانية � تعليمية � صحية � اجتماعية � ثقافية � إنتاجيه � إغاثية تنموية � تأهيلية � حرفية 

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

أهدافنا

أعضاء مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة
براك عبدالرحمن العبيد

عضو مجلس اإلدارة
السيد / فهد بدر املشعان
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برعايــة ســمو رئيــس مجلــس الــوزراء الشــيخ/ صبــاح اخلالد 
احلمــد الصبــاح وحضــور وزيــر الكهربــاء واملــاء والطاقــة املتجــددة 
وزيــر الشــؤون االجتماعيــة والتنميــة املجتمعيــة د. مشــعان محمــد 
مشــعان العتيبــي احتفلــت جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية 
واخليريــة بافتتــاح قريــة الســام األولــى وتدشــن املرحلــة الثانيــة 
ــك يف 31  ــة يف الداخــل الســوري، وذل ــة الســام الكويتي مــن قري
ــع التبرعــات  ــذي شــهد جم ــة الشــهيد، وال ــر 2021 بحديق أكتوب
لبنــاء املرحلــة الثانيــة مــن القريــة، بهــدف إيــواء األرامــل واأليتــام، 

بدعــم أهــل اخليــر واحملســنن الكــرام. 
وقال نائب رئيس مجلس إدارة اجلمعية د. خالد الفريج إن 
املرحلة الثانية لقرية السام الكويتية تصل تكلفتها إلى 996،300 
دينــار، وســوف تشــهد بنــاء 400 بيــت ومدرســة وروضــة لألطفــال 
ومجمــع تنمــوي إنتاجــي ملشــاغل اخلياطــة ومجمــع حــريف تأهيلــي 
ومخبز آلي ومركز طبي ومسجد يتسع لـ 600 مصل ومركز لتعليم 

التكلفــة  منخفــض  وســوق جتــاري  القــرآن  3 وحتفيــظ  و
آبــار ارتوازيــة وحدائــق وملعــب لكــرة القــدم وشــبكة 
إلــى  باإلضافــة  لألطفــال  وســاحات  عذبــة  ميــاه 
ــة وشــبكة املجــاري والصــرف الصحــي  ــة التحتي البني
وتبليــط الطرقــات وإنــارة الطرقــات مبنظومــة الطاقــة 

املرحلــة  أن  الفريــج  وأوضــح  الشمســية. 
األولــى وفــرت 350 بيتــا ومدرســة نظاميــة 
تســتوعب 600 طالــب وطالبــة على فترتن 
صباحيــة ومســائية ومركــز طبــي متكامــل 
ومجمــع تعليمــي إنتاجــي ملشــاغل اخلياطــة 
لــه قــدرة إنتاجيــة بحــدود 500 ألــف قطعــة 

ســنويا، ومركــز حــريف تعليمــي تأهيلــي تنمــوي 
امليكانيــكا  علــى  الشــباب  ويؤهــل  يعلــم 

والكهربــاء وتصليــح التلفونــات وبرمجة 
وأنظمــة  والشــبكات  احلاســوب 

الطاقــة الشمســية ومخبــز آلــي 
إنتاجيــة  قــدرة  لــه  إنتاجــي 

مــن 40 ألــف إلــى 80 ألــف  
ومســجد  باليــوم،  خبــزة 

يتســع لـــ 500 مصــل وبئريــن ارتوازيــن وســاحات أللعــاب األطفال 
وســوبر ماركــت منخفــض التكلفــة.

بالتوافــق  تقــوم  إلــى أن اجلمعيــة  ويف شــأن آخــر أشــار 
املســتدامة  التنميــة  أهــداف  املتحــدة  األمم  اعتمدتــه  مــا  مــع 
املتحــدة عــام 2015، إلنهــاء  التــي اعتمدتهــا األمم   )SDGs(
الفقــر وحمايــة الكوكــب وضمــان متتــع النــاس بالســام واالزدهــار 
بحلــول عــام 2030م. وقــال إن جمعية الســام لألعمال اإلنســانية 
واخليريــة منــذ تأسيســها تســعى ألن تكــون ضمــن 5 منظمــات 
خيريــة وإنســانية عامليــة تقــدم مشــروعات وأنشــطة إنســانية 
تتوافــق مــع شــروط وأهــداف البرنامــج اإلمنائــي لــألمم املتحــدة 

للتنميــة املســتدامة يف دول العالــم.
وقامــت اجلمعيــة بتنفيــذ املشــروعات املتنوعــة التــي تتبنــى 
برامــج التنميــة املســتدامة وتعــد جــزًءا رئيًســا منهــا، فعملــت 
واخليــري  اإلنســاني  الطابــع  ذات  مشــروعاتها  تنفيــذ  علــى 
اتســمت  والتــي  الكويــت،  دولــة  وخــارج  داخــل  تنمــوي،  بوجــه 

والســعي لتحقيــق التنميــة املســتدامة، بالشــمولية 
بــن  بالتنــوع..  اتســمت  كمــا 
وإنشــائية  إنســانية  مشــاريع 
واجتماعيــة تعليميــة أو صحيــة أو 
ثقافيــة، وتنمويــة إنتاجيــه أو تأهيليــة 
وإغاثيــة... إلــخ، لتتوافــق جميعهــا مــع 
لــألمم  اإلمنائــي  البرنامــج  أهــداف 

املســتدامة. للتنميــة  املتحــدة 
قــد  اجلمعيــة  أن  إلــى  ولفــت 
جنحــت خــال شــهر أغســطس 2021م 
األمم  ســوق  لعضويــة  االنضمــام  يف 
جمعيــة  كأول   )UNGM( املتحــدة 
العضويــة،  هــذه  علــى  حتصــل  كويتيــة  خيريــة 
دول  بــن  للتعــاون  األمم  مكتــب  حتالــف  وعضويــة 
اجلنــوب )UNOSSC( كأول جمعيــة خليجيــة تنضــم إلــى هــذا 
التحالــف، يف اطــار ســعيها للحفــاظ علــى لقــب الكويــت األممــي 
كمركــز للعمــل اإلنســاني، وهــو أحــد األهــداف االســتراتيجية 

واخليريــة. اإلنســانية  لألعمــال  الســام  جلمعيــة 

مشعل تيفوني: 117 مليون وجبة وزعتها الجمعية
 على 3 ماليين مستفيد خالل مبادرة »إطعام مليار جائع«
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د. خالد الفريج: مشاريع جمعية »السالم«مرتبطة 
بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

افتتاح قرية »السالم الكويتية األولى« في سوريا برعاية سمو رئيس الوزراء..

والبدء بـ » قرية السالم الكويتية الثانية« لـ 400 بيت جديد إليواء األيتام واألرامل .. 



الســام  جلمعيــة  العــام  املديــر  أعلــن 
جمعيــة  بــأن  البعيجــان  ضــاري   / الســيد 
واخليريــة  اإلنســانية  لألعمــال  الســام 
متميــزا  وإغاثيــا  خيريــا  مشــروعا  ابتكــرت 
وفريــدا مــن نوعــه وهــو حمــات شــاحنات 
اإلنســانية، والــذي جــرى تنفيــذه علــى عــدة 
هدفهــا  مختلفــة،  أســماء  وحمــل  مراحــل 
جميعــا إغاثــة األشــقاء فــي ســوريا واليمــن.
وهــذه الشــاحنات تضــم تبرعــات مختلفــة 
غذائيــة،  مــواد  بطانيــات،  )مابــس،  منهــا 
يتــم  الشــاحنات  هــذه  اكتمــال  وبعــد  متــور( 
تســييرها إلــى الــدول املخصصــة لهــا، ســواء 

احملتاجــن أو الاجئــن، ويتــم توثيــق هــذه 
ــى  التبرعــات لتســويقها ملتبرعيهــا حرصــا عل
الثقــة املتبادلــة بينهــم وبــن اجلمعيــة. وحقــق 
الســنوات  فــي  متتاليــة  جناحــات  املشــروع 
التــي مت تنفيــذه فيهــا، وجــرى تنفيــذه علــى 3 
مراحــل فــي الفتــرة مــن عــام 2016 حتــى عــام 

كاآلتــي: 2021م، 
1- شــاحنات اإلنســانية: األعــوام مــن 2016 

إلــى 2017م.
اإلنســانية:  األحمــد  صبــاح  شــاحنات   -2

2020م. إلــى   2018 مــن  األعــوام 
خــال  والعطــاء:  اخليــر  نــواف  3-شــاحنات 

الفتــرة مــن 15 ينايــر إلــى 20 فبرايــر 2021م.
وحققــت املراحــل الثاث لشــاحنات اإلنســانية 
نتائــج مبهــرة ألول مــرة فــي العمــل اخليــري 
ســعة  كبيــرة،  شــاحنة   709 بجمــع  الكويتــي 
الشــاحنة الواحــدة 24 طنــا مــن املســاعدات 
اإلغاثيــة، وتتــراوح قيمــة الشــاحنة الواحــدة 
اإلغاثيــة  املــواد  ونوعيــة  حملــة  كل  بحســب 
دوالر،   150،000 إلــى  دوالر   10،000 مــن 
ــة ملجمــوع الشــاحنات  ــغ القيمــة اإلجمالي وتبل
)نحــو  دينــار   13،500،000 مــن  يقــارب  مــا 
أكثــر  منهــا  واســتفاد  دوالر(،   45،000،000

مســتفيد.  21،730،000 مــن 

 اإلغاثة بمفاهيم تعاونية 
والمشاركة من الجميع

شاحنات اإلنسانية

مشعل تيفوني: 117 مليون وجبة وزعتها الجمعية
 على 3 ماليين مستفيد خالل مبادرة »إطعام مليار جائع«

جمعيــة  إدارة  مجلــس  عضــو  قــال 
واخليريــة  اإلنســانية  لألعمــال  الســام 
حينمــا  إنــه  تيفونــي  عبدالغفــور  مشــعل 
اإلســامية  اخليريــة  الهيئــة  بــادرت 
العامليــة مببادرتهــا العامليــة )إطعــام مليــار 
جائــع حــول العالــم( حتــت شــعار »إنســانية 
ــي  ــي انطلقــت ف واحــدة ضــد اجلــوع« الت
الكويــت فــي 26 نوفمبــر 2018م، فإنهــا 
اســتطاعت توفيــر 3 مليــارات وجبــة طعــام 
علــى مــدار عــام كامــل، وهــو رقــم قياســي 

عاملــي جديــد فــي املســاعدات اإلنســانية. 
لألعمــال  الســام  جمعيــة  أن  وأوضــح 
دورا  لهــا  كان  واإلنســانية  اخليريــة 
متميــزا فــي دعــم هــذه املبــادرة بتوفيــر 
طعــام  وجبــة   117،769،800 مــن  أكثــر 
مســتفيد،   2،925،000 منهــا  اســتفاد 
مــع  بالشــراكة  اجلمعيــة  مــن  إميانــا 
املؤسســات احملليــة والعامليــة فــي تقــدمي 
العــون استشــعارا  يــد  ومــد  املســاعدات 

االجتماعيــة. مبســؤوليتها  منهــا 

ضاري البعيجان: 709 شاحنة إنسانية 

وفرتها الجمعية من 2021-2016

  قيمتها 45 مليون دوالر استفاد منها 

21,7  مليون مستفيد
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مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.. عطاء »السالم« مستمر

بذلــت جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليرية 
جهــودا متميــزة فــي مواجهــة فيــروس كورونــا مــن خــال 
االجتماعيــة  الشــؤون  وزارة  حملــة  فــي  مشــاركتها 
ــة  ــة الوطني ــة، وهــي احلمل ــرات اخليري ــات واملب واجلمعي
للجمعيــات اخليريــة حلشــد اجلهــود ملواجهــة فيــروس 

كورونــا »فزعــة للكويــت«.
 وقــال أمــن ســر اجلمعيــة عبــداهلل الشــايجي إن 
اجلمعيــة نشــطت فــي تنفيــذ مشــاريع عديــدة مــع اللجــان 
واملنصــات اخلمــس التابعــة حلملــة »فزعــة للكويــت«، ولــم 
تكــن تلــك اجلهــود مقتصــرة علــى العمــل داخــل دولــة 
الكويــت فقــط، وإمنــا امتــدت لتكــون للــدول املتضــررة مــن 
فيــروس كورونــا، حيــث بلــغ إنفاقهــا حتــى2020/7/31م 

مــا يقــارب مــن 5 مايــن دوالر.
وأضــاف الشــايجي أن اجلمعيــة ســاهمت فــي تنفيــذ 
املصــورة  واملقاطــع  اإلعاميــة  النشــرات  مــن  العديــد 
حملــة  ومنهــا  اإلعاميــة  احلمــات  ودعــم  التوعويــة، 
)نبيهــا صفــر( ملكافحــة فيــروس كورونــا املســتجد. وقامت 
للــوزارات  واملتنــوع  الكبيــر  الدعــم  وتقــدمي  بالتنســيق 
ــن  ــد م ــت العدي ــة، وقدم ــات التعاوني ــة واجلمعي احلكومي
التجهيــزات الطبيــة واللوجســتية املختلفــة فــي عــدد مــن 
قطعــة   3،700،000 توفيــر  منهــا  واحملاجــر،  األماكــن 
متنوعــه جلميــع مؤسســات الدولــة واحملاجــر ومــدارس 
 48 وتوزيــع  محاجــر،  لـــ4  الكامــل  والتجهيــز  اإليــواء، 
شــاليه مجهــز بالكامــل لــوزارة الداخليــة للمنافــذ، و40 
مظلــة عازلــة للحــرارة، وعــدد 12 ممــرا آليــا للتعقيــم. 

كمــا وفــرت احتياجــات املســاجد مــن ســجادات صــاة 
مــن  أكثــر  وتوزيــع  مســجدا،   150 لنحــو  ومعقمــات 
واملؤسســات  للــوزارات  الكترونــي  معقــم   805،000

واألفــراد. احلكوميــة 
وأكــد أن اجلمعيــة اســتقطبت أعــداداً كبيــرة مــن 
املتطوعــن والفــرق التطوعيــة، للمســاهمة فــي تنفيــذ 
بلــغ  وقــد  اليوميــة،  أعمالهــا ومشــاريعها ومســاعداتها 
ــر  عــدد املتطوعــن )13،650( متطوعــا، كمــا شــارك أكث

مــن 20 فريقــا تطوعيــا. 
املســاعدات  قدمــت  أنهــا  الشــايجي  وذكــر 
األســر  منهــا  اســتفاد  كورونــا،  أزمــة  مــن  للمتضرريــن 
ســلة   150،000 مــن  أكثــر  منهــا  املتضــررة،  والعمالــة 
ســلة  و40،000  املتضــررة،  والعمالــة  لألســر  غذائيــة 
صحيــة ومعقمــات يدويــة، و1،300،000 وجبــة غذائيــة 
للكويــت(  فزعــة  )مطبــخ  املركــزي  املطبــخ  خــال  مــن 
الــذي أنشــأته اجلمعيــة، و150،000 دينــار لشــراء أجهــزة 
كهربائيــة لألســر واســتفاد منهــا أكثــر مــن 1،500 أســرة، 
ومســاعدات ماليــة لنحــو 1000 أســرة، ونحــر 2،850 
ــر  ــا أكث ــة ضمــن مشــروع األضاحــي، اســتفاد منه أضحي

مســتفيد.  50،000 مــن 
ولفــت إلــى ان »الســام اخليريــة« قدمــت مســاعدات 
مــن  للمواطنــن  البــاد  خــارج  املتواجديــن  للكويتيــن 
مت  وقــد  اخلــارج،  فــي  الدارســن  والطــاب  األهالــي 
توفيــر 30،000 طــرد صحــي ومعقمــات لتســليمها فــي 

الطائــرات للعائديــن إلــى الكويــت مــن دول العالــم.

عبدالله الشايجي :  »السالم« أنفقت  أكثر من  5 ماليين دوالر 
لمكافحة وباء كورونا داخل وخارج الكويت
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أكــد أمــن الصنــدوق فــي جمعيــة 
الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة 
الركائــز  مــن  احمللــي  النشــاط  أن 
املهمــة للجمعيــة، بهــدف توطــن العمــل 

املســاعدات. وتقــدمي  اإلنســاني 
ونفــذت جمعيــة الســام لألعمــال 
مــن  العديــد  واخليريــة  اإلنســانية 
دولــة  داخــل  احملليــة  املشــروعات 
بدورهــا  قيامهــا  اطــار  فــي  الكويــت 
التنمــوي واالجتماعــي لكونها احلاضنة 
اجلمعيــة  مشــاريع  لكافــة  الرســمية 
ومقرهــا الرســمي، والــذي تبــن بشــكل 

وبــاء كورونــا. أزمــة  الفــت خــال 
ومن هذه املشاريع، نذكر اآلتي:

مشروع حمالت التكافل 
االجتماعي

حيــث تنوعــت مشــاريع التكافــل 
مســاعدات  بــن  مــا  االجتماعــي 
ومســاعدات  املتعففــة،  لألســر 
األمطــار  منكوبــي  وإغاثــة  طبيــة، 
التــي شــهدتها الكويــت فــي األعــوام 
2018 و2019م، وتقــدمي مســاعدات 
وســداد  كهربائيــة،  بأجهــزة  عينيــة 
دراســية  ورســوم  وإيجــارات  ديــون 

ــس  ــر ماب ــن، وحمــات توفي للمتعثري
معــارض  وتنظيــم  املتعففــة،  لألســر 
املدرســية  واألدوات  األعيــاد  لكســوة 

الشــتاء. وكســوة 
وبلــغ جملــة مــا مت إنفاقــه علــى 
هــذه املشــاريع أكثــر مــن 7،000،000 
مــن  أكثــر  منهــا  واســتفاد  د.ك، 

)اســرة(. مســتفيد   150،000

مشاريع موسمية

وقــد تنوعــت بــن إفطــار صائــم 
ســال  وتوفيــر  أضاحــي،  وتوفيــر 
لألســر  العيــد  وكســوة  غذائيــة، 
املتعففــة، إلفــادة أكبــر قــدر ممكــن مــن 

للمســاعدة.  احملتاجــن 
وبلــغ جملــة مــا مت إنفاقــه علــى 
هــذه املشــاريع أكثــر مــن 1،000،000 
مــن  أكثــر  منهــا  واســتفاد  د.ك، 

مســتفيد.  500،000

حملة مشروع الحياة الكريمة

وهــو أحــد املشــاريع االجتماعيــة 
اجلمعيــة  نفذتهــا  التــي  املهمــة 
الشــؤون  وزارة  مــع  بالتعــاون  محليــا 
ســداد  منــه  والهــدف  االجتماعيــة، 

مديونيــات املواطنــن املتعثريــن ماليــا 
والغارمــن وغيرهــم، ملســاعدتهم علــى 
مثالــب  دون  مــن  حياتهــم  اســتكمال 

صفوهــا. تعكــر 
املشــروع  هــذا  حقــق  وقــد 
إجنــازات متميــزة منــذ تدشــينه عــام 
ديــون  تســديد  مــن  ومتكــن  2017م، 
عــدد مــن املواطنــن املتعثريــن، وبلــغ 
جملــة املبلــغ املصــروف لهــذه احلملــة 
واســتفاد  مــا جملتــه 155،000 د.ك، 

مســتفيد.  100،000 منــه 

المعرض السنوي لألسر 
المتعففة لتوفير الحقيبة 

والزي المدرسي

لألســر  ســنوي  معــرض  وهــو 
لتوفيــر  الطلبــة  وأبنائهــم  املتعففــة 
املدرســي  والــزي  الطالــب  حقيبــة 
الكويــت. داخــل  الدراســة  ورســوم 
احلقائــب  توفيــر  تكلفــة  وتبلــغ 
مــن  أكثــر  ســنويا  املدرســي  والــزي 
أكثــر  منــه  ويســتفيد  د.ك   250،000
الرســوم  أمــا  طالــب،   15،000 مــن 
التقديريــة  الدراســية، فتبلــغ تكلفتهــا 

د.ك.  3،000،000 مــن  أكثــر 

مشاريعنا داخل الكويت.. توطين للعمل اإلنساني

طارق العسكر :    5 ماليين دينار لـ 30 ألف أسرة حجم إنفاق جمعية 
»السالم الخيرية« على حمالت التكافل االجتماعي في الكويت
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قــال نائــب مديــر عــام جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة 
حمــد نبيــل العــون أنــه نتيجــة للجهــود الكبيــرة والدؤوبــة التــي بذلتهــا 
اجلمعيــة فــي مجــال العمــل اخليــري واإلنســاني محليــًا وخارجيــًا، فقــد 
حصــدت اجلمعيــة العديــد مــن اجلوائــز وشــهادات التقديــر علــى املســتوى 

احمللــي واإلقليمــي والدولــي، وهــي كاآلتــي:
إلــى  واخليريــة  اإلنســانية  لألعمــال  الســام  جمعيــة  انضمــام    -1
 UNITED NATION GLOBAL(عضويــة ســوق األمم املتحــدة العاملــي
MARKET PLACE- UNGM(، كأول جمعيــة خيريــة كويتيــة حتصــل 
علــى هــذه العضويــة الدوليــة التــي تتبــع منظمــة األمم املتحــدة فــي 

2021/8/26م.
إلــى  واخليريــة  اإلنســانية  لألعمــال  الســام  جمعيــة  انضمــام   -2
عضويــة التحالــف الدولــي ملكتــب األمم املتحــدة للتعــاون بــن بلــدان 
اجلنــوب والتعــاون الثاثــي )UNOSSC( كأول جمعيــة خليجيــة تنضــم 

إلــى هــذا التحالــف فــي 2021/8/26م.
جائــزة خالــد العيســى الصالــح للتميــز فــي العمــل اخليــري لعــام   -3
2021 مــن احتــاد اجلمعيــات واملبــرات اخليريــة الكويتيــة ضمــن فئــة 
أفضــل تقريــر ملشــروع خيــري متميــز عــن تقريــر اجلمعيــة )املشــروع 
التنمــوي لإلنتــاج الزراعــي واحليوانــي واألســماك فــي قرغيزيــا(، وذلــك 

2021/7/4م. فــي 
منــح رئيــس مجلــس إدارة اجلمعيــة د. نبيــل حمــد العــون لقــب   -4
الدولــي  املركــز  مــن  اإلنســانية  للدبلوماســية  خــاص  دولــي  مبعــوث 
للدبلوماســية اإلنســانية فــي الشــبكة اإلقليميــة للمســؤولية االجتماعيــة 

فــي عــام 2021م.

ــة، ومتطلبــات  ــح 2020 فــي حتقيــق االســتجابة العاجل ــزة مان جائ  -5
التنميــة لعــام 2020 مــن الشــبكة االقليميــة للمســؤولية االجتماعيــة.
جائــزة التميــز فــي مجــال رعايــة األيتــام لعــام 2020 مــن الشــبكة   -6

اإلقليميــة للمســؤولية االجتماعيــة.
جائــزة املركــز األول عربيــاً فــي مســابقة االحتــاد العربــي للعمــل   -7
التطوعــي كأفضــل مبــادرة عــن مشــاريعها املتميــزة بتاريــخ 2020/9/17م.
جائــزة الدبلوماســية اإلنســانية مــن الشــبكة اإلقليميــة للمســؤولية   -8

االجتماعيــة عــام 2020م.
عــام  الســام  جلمعيــة  األوزبكســتانية  اخلارجيــة  وزارة  تكــرمي   -9

2019م.
جائــزة املســؤولية املجتمعيــة مــن الشــبكة اإلقليميــة للمســؤولية   -10

2018م. االجتماعيــة عــام 
جائــزة البصمــة اإلنســانية فــي دولــة الكويــت عــام 2019م لرئيــس   -11

مجلــس إدارة اجلمعيــة د. نبيــل حمــد العــون.
إدارة  مجلــس  رئيــس  لنائــب  الفخريــة  الدكتــوراه  شــهادة  منــح   -12

قرغيزيــا. جامعــة  مــن  الفريــج  ناصــر  خالــد  الســيد/  اجلمعيــة 
منــح شــهادة الدكتــوراه الفخريــة لرئيــس مجلــس إدارة اجلمعيــة د.   -13

نبيــل حمــد العــون مــن جامعــة قرغيزيــا.
فــي  قرغيزيــا  جمهوريــة  فــي  خيريــة  جمعيــة  أفضــل  جائــزة   -14

.)2018  -2017  -2016  -2015( الســنوات 
ــر ودروع تكــرمي مــن  ــى شــهادات تقدي ــة عل ــت اجلمعي كمــا حصل

ــدة. ــي دول عدي ــات إنســانية ف جمعي

حمد العون:
نائب المدير العام

جمعيتنا حصدت العديد من الجوائز المحلية واإلقليمية والدولية نتيجة عملها الدؤوب


