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يســر مركــز الكويــت لتوثيــق العمــل اإلنســاني »فنــار« أن يقــدم لكــم هــذا اإلصــدار الــذي 
يوثــق جهــود ومشــاريع جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة خــالل 10 أعــوام يف 
الفتــرة مــن )2010-2020م(. حيــث نفــذت اجلمعيــة مجموعــة مــن املشــروعات واألنشــطة 
املختلفــة يف مجــال العمــل اإلنســاني واخليــري، لتحقــق خــالل عقــد مــن الزمــن العديــد 
ــوم  ــا الي ــل أنه ــى نشــأتها، ب ــرة عل ــرة القصي ــا، برغــم الفت ــي حتســب له ــن اإلجنــازات الت م
تنافــس كبريــات اجلمعيــات والهيئــات اخليريــة يف النهــوض باإلنســانية علــى املســتوى احمللــي 

واإلقليمــي والدولــي يف مجــال خدمــة الفقــراء واحملتاجــن داخــل وخــارج الكويــت.
ــة  ــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليري ــة جلمعي ــي املشــاريع اإلنســانية والتنموي وتأت

ــدول. ــة ال ــى ومســاعدة اإلنســان وتنمي ــواب لوجــه اهلل تعال ــة يف اكتســاب األجــر والث رغب
ــري واإلنســاني،  ــل اخلي ــة العم ــم خلدم ــا يف عمله ــن القائمــن عليه وندعــو اهلل أن يع
متعاونــن يف ذلــك مــع الشــركاء مــن املؤسســات احلكوميــة واخلاصــة واألهليــة والداعمــن 

ــة ومنظمــات األمم املتحــدة. ــة والدولي واملتبرعــن واملنظمــات اإلقليمي

مركز الكويت لتوثيق العمل اإلنساني 
»فنار«
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وَن ِإَلــىٰ َعاِلــِم  ﴿َوُقــِل اْعَمُلــوا َفَســَيَرى اهلُل َعَمَلُكــْم َوَرُســوُلُه َوامْلُْؤِمُنــوَن ۖ َوَســُتَردُّ
ــا ُكنُتــْم َتْعَمُلــوَن﴾ "التوبــة: 105". ُئُكــم ِبَ ــَهاَدِة َفُيَنبِّ اْلَغْيــِب َوالشَّ

يف عــام 2010م ُزرنــا كوفــد مــن أبنــاء الكويــت جمهوريــة قرغيزيــا..  ولفــت نظــر الوفــد 
مــدى حاجــة هــذا البلــد إلــى الدعــم والعــون لتحقيــق التنميــة املســتدامة.

فمــا كان مــن الوفــد الكويتــي إال أن فكــر يف كيفيــة املســاهمة يف دعــم تلــك الدولــة 
للنهــوض بهــا وبأهلهــا ومــد يــد العــون لهــم لتنميتهــا، وقــد كان ذلــك إيذانــا مبيــالد جمعيــة 
كويتيــة خيريــة جديــدة تضيــف إلــى العمــل اخليــري واإلنســاني الــذي ُجبــل عليــه أهــل 
الكويــت، والــذي أصبــح رصيــدا يف ســمعتها الدوليــة وعملهــا اإلنســاني و ســمة مميــزة لدولــة 
الكويــت التــي اختارتهــا األمم املتحــدة يف 9 ســبتمبر 2014م مركــزا عامليــا للعمــل اإلنســاني، 
وكرمــت أميرهــا الراحــل الشــيخ/ صبــاح األحمــد اجلابــر الصبــاح- رحمــه اهلل »قائــدا للعمــل 

اإلنســاني«.
ففــي قرغيزيــا كانــت االنطالقــة، وبــدأت اجلمعيــة مهمتهــا اإلنســانية األولــى مــن هنــاك، 

كجمعيــة محليــة رســمية معتمــدة مــن قبــل احلكومــة القرغيزيــة.
ويف عــام 2014م تعاونــت اجلمعيــة مــع الهيئــة اخليريــة اإلســالمية العامليــة ولتعمــل حتــت 
مظلتهــا القانونيــة، للعمــل يف جمهوريــة قرغيزيــا يف شــتى املجــاالت احلياتيــة والتنمويــة إلــى 

أن يتــم تأســيس كيــان مســتقل باجلمعيــة.
ــى توطــن عملهــا يف كويــت اإلنســانية مــع  ــة واحلاجــة إل وعقــب توســع نشــاط اجلمعي

ولنا كلمة
د. نبيــــل حمـــــد العـــــون

رئيس مجلس إدارة 
جمعية السالم لألعمال اإلنسانية واخليرية



الســعي إلــى الدخــول يف دول جديــدة لتقــدمي املســاعدات والعمــل علــى حتقيــق التنميــة 
ــة. ــة تنموي ــة خيري ــد مــن تأســيس جمعي ــا، كان الب املســتدامة فيه

ولــذا يعتبــر عــام 2016م  تاريــخ ميالدهــا الفعلــي واإلشــهار الرســمي لهــا كجمعيــة 
كويتيــة خيريــة.

ومــن أهــم األغــراض الرئيســة للجمعيــة تقــدمي الدعــم والعــون واملســاندة والتنميــة 
يف الــدول، وذلــك مــن خــالل تنفيــذ مشــاريع خيريــة وإغاثيــة وتنمويــة يف مختلــف دول 
العالــم، فتوســع نشــاط اجلمعيــة، وبعــد أن كان عملهــا يف دولــة واحــدة فقــط هــي جمهوريــة 
ــة الكويــت، إلــى جانــب 10  ــة املوطــن واملقــر وهــي دول ــا، أصبــح عملهــا يشــمل دول قرغيزي
دول أخــرى، قابلــة للزيــادة يف املراحــل املســتقبلية بــإذن اهلل تعالــى، كلمــا دعــت احلاجــة إلــى 

توســيع نشــاط اجلمعيــة.
وطيلــة 10 ســنوات مضــت علــى مســيرة جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة، 

كان البــد مــن تســليط الضــوء علــى هــذه اإلجنــازات الكبيــرة.
 فأعددنــا هــذا الكتــاب ليتنــاول إجنــازات جمعيتنــا طيلــة 10 أعــوام مــن العطــاء يف 
العمــل اخليــري واإلنســاني، والــذي جــاء كمبــادرة متميــزة مــن مركــز الكويــت لتوثيــق العمــل 
اإلنســاني »فنــار«.. ذلــك املركــز الرائــد والفريــد يف فكرتــه وأعمالــه، والــذي شــجعنا علــى 
إجنــاز هــذا اإلصــدار، وهــي مناســبة طيبــة لندعــو اجلمعيــات واملبــرات اخليريــة إلــى توثيــق 

عملهــا مــن خــالل هــذا املركــز املتخصــص يف توثيــق هــذا املجــال.
ويف اخلتــام ال يفوتنــا أن نتقــدم بعظيــم الشــكر واالمتنــان للمحســنن الكــرام أصحــاب 
ــف مــا  ــرت وترعرعــت يف كن ــى كب ــا، حت ــى جمعيتن ــوا عل ــم يبخل ــن ل ــادي البيضــاء الذي األي
قدمــوا مــن تبرعــات ومســاعدات، وكذلــك لــكل العاملــن يف اجلمعيــة، فلــكل هــؤالء خالــص 
ــة  ــكل املؤسســات احلكومي ــر اجلــزاء. والشــكر موصــول ل ــاء وجزاهــم اهلل خي الشــكر والثن
واألهليــة ومؤسســات املجتمــع املدنــي واملنظمــات اإلنســانية الدوليــة، والــدول التــي فتحــت 
لنــا البــاب للمســاهمة معهــا يف مســاعدتها لتحقيــق أهدافها للتنمية املســتدامة واهلل املوفق.

مدير عام وعضو مجلس إدارة جمعية السالم لألعمال اإلنسانية واخليرية
                                   الكويت يف 2021م





تأسســت جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة عــام 2016م، مبوجب 
إشــهارها بالقــرار الــوزاري رقــم )37/أ( لســنة 2016م الصــادر مــن قبــل وزارة 
ــا  ــة مقره ــام خيري ــع ع ــة نف ــخ 2016/3/22م كجمعي ــة يف تاري الشــؤون االجتماعي
دولــة الكويــت، للعمــل يف مجــال البــر وتقــدمي الدعــم والعــون واملســاندة للفقــراء 
الــدول الفقيــرة واملنكوبــة، وذلــك مــن خــالل تنفيــذ  وأصحــاب احلاجــات يف 

ــم. ــف دول العال ــة يف مختل ــة وإغاثي مشــاريع خيري
2010م يف  عــام  اجلمعيــة يف  انطلقــت  وإشــهارها،  تأسيســها  قبــل  ولكــن 
جمهوريــة قرغيزيــا، ثــم توســعت مبشــروعاتها اخليريــة واإلنســانية، ليصــل حجــم 

ــة. ــى 11 دول ــوم إل ــا الي أنشــطتها وعمله
وخــالل 10 ســنوات مضــت علــى انطالقــة اجلمعيــة، اســتطاعت جمعيــة 
»الســالم« أن تضــع قدمهــا بــن اجلمعيــات والهيئــات اخليريــة الكويتيــة، بــل 
ــة معتمــدة يف األمم  ــر وأفضــل 5 منظمــات خيري وتســعى اآلن لتكــون ضمــن أكب
املتحــدة، بتطبيقهــا أهــداف برنامــج األمم املتحــدة للتنميــة املســتدامة يف الــدول 
الناميــة الــذي دشــنته املنظمــة الدوليــة يف عــام 2015 م، والتــي تُعــرف أيًضــا باســم 
األهــداف العامليــة، باعتبارهــا دعــوة عامليــة للعمــل علــى إنهــاء الفقــر وحمايــة 
الكوكــب وضمــان متتــع جميــع النــاس بالســالم واالزدهــار بحلــول عــام 2030 م.
ــة 10 أعــوام  ــة الســالم طيل ــاب مســيرة العطــاء جلمعي ويســتعرض هــذا الكت
مــن 2010 إلــى 2020 م، والــذي يتنــاول قصــة تأســيس اجلمعيــة، وكيــف دشــنت 
أنشــطتها ومشــروعاتها اخليريــة واإلنســانية والتنمويــة، كمــا يســتعرض أهــم 
األهــداف واملشــاريع املنســجمة بــن اجلمعيــة وبرنامــج األمم املتحــدة للتنميــة 

املســتدامة يف الــدول الناميــة.

المقدمة
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قبــل مرحلــة تأســيس جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة، 
ــا يف  ــة قرغيزي ــم جلمهوري ــر زيارته ــا إث ــدى القائمــن عليه ــرة ل ــدت الفك تول
ــة  ــارة مباشــرة بتأســيس مؤسســة خيري ــك الزي ــد تل عــام 2010م، فقامــوا بع
إنســانية كمنظمــة إنســانية للعمــل يف جمهوريــة قرغيزيــا ومت اعتمادهــا كجهــة 

إنســانية محليــة رســمية معتمــدة مــن قبــل احلكومــة القرغيزيــة.
وبعــد 4 ســنوات مــن العطــاء حرصــت أن يكــون لهــا مظلــة رســمية يف دولة 
الكويــت، مــع الهيئــة اخليريــة اإلســالمية العامليــة، علــى أن تســعى لتأســيس 
ــم  جمعيــة خيريــة كويتيــة رســمية عقــب توســع أنشــطتها وأعمالهــا، والتــي ل
ينحصــر عملهــا علــى جمهوريــة قرغيزيــا فقــط فــكان إشــهارها عــام 2016 م،  
واتســع نشــاطها وشــمل عملهــا 11 دولــة مــن مختلــف دول العالــم يف مقدمتهــا 

دولــة الكويــت باعتبارهــا دولــة املقــر و 10 دول أخــرى.
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البداية



     الفكرة والتأسيس

أشــهرت جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة رســميا مــن قبــل وزارة   
الشــؤون االجتماعيــة مبوجــب القــرار الــوزاري رقــم )37/أ( لســنة 2016م الصــادر 
بتاريــخ 2016/3/22م، وفقــا ألحــكام القانــون رقــم 24 لســنة 1962م لــوزارة الشــئون 

االجتماعيــة والعمــل، ومتــارس أعمالهــا يف مجــال البــر والنفــع العــام.
ومــن أهــم األغــراض الرئيســة للجمعيــة تقــدمي الدعــم والعــون واملســاندة للفقــراء   
وأصحــاب احلاجــات يف الــدول الفقيــرة واملنكوبــة، وذلــك مــن خــالل 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  

الكويــت � ســوريا � اليمــن � قرغيزيــا � بورمــا � الفلبــن � طاجكســتان � ألبانيــا                         
بنغالديــش  � تركيــا   � لبنــان   �
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رؤيتنـــــا  

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

رسالتنــا  

جمعيــة إنســانية خيريــة تنمويــة تأهيليــة عامليــة متميــزة، تســاهم يف رفــع ومتكــن   
ــة  ــة تنموي ــاة املجتمعــات املســتهدفة مــن خــالل مشــاريع وبرامــج إنســانية خيري معان

متخصصــة. بشــرية  وكفــاءات  عامليــة  اســتراتيجية  وشــراكات  تأهيليــة 

  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/ مشعل عبدالغفور تيفوني
عضو مجلس اإلدارة

جمعية السالم  لألعامل اإلنسانية والخريية -  10 أعوام من العطاء18



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
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أعضاء مجلس اإلدارة





مشاريع وأنشطة الجمعية 

وعالقتها ومتيزها بالتنمية املستدامة

اإلنســانية  لألعــامل  الســالم  جمعيــة  مشــاريع  متيــزت 
والخرييــة بارتباطهــا بأهــداف التنميــة املســتدامة الســبعة 
ــع  ــدة، واملطل ــم املتح ــة األم ــا منظم ــي حددته ــرشة الت ع
ــني  ــم ب ــك التناغ ــد ذل ــة يج ــاريع الجمعي ــطة ومش ــىل أنش ع
مشــاريع الجمعيــة وأهــداف األمم املتحــدة، ويف الصفحات 
القادمــة توثيــق لجهــود الجمعيــة لتحقيــق هــذه األهــداف 

ــعوب, ــدول والش ــتدامة لل ــة املس ــق التنمي ــي تحق الت
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مشاريع وأنشطة الجمعية 

وعالقتها بالتنمية املستدامة

يف عــام 2015م اعتمــدت جميــع الــدول األعضــاء يف األمم املتحــدة أهــداف التنميــة 
املســتدامة )SDGs( ، والتــي تُعــرف أيًضــا باســم األهــداف العامليــة، باعتبارهــا دعــوة عامليــة 
للعمــل علــى إنهــاء الفقــر وحمايــة الكوكــب وضمــان متتــع جميــع النــاس بالســالم واالزدهــار 

بحلــول عــام 2030م.
وركزت األمم املتحدة على مجموعة واسعة من قضايا التنمية االجتماعية واالقتصادية 
يف مجــاالت وموضوعــات رئيســة هــي: )الفقــر - اجلــوع - الصحــة - التعليــم - تغيــر املنــاخ 
- املســاواة - امليــاه - الصــرف الصحــي - الطاقــة - البيئــة - العدالــة االجتماعيــة(، والتــي 

مت صياغتهــا يف مجموعــة مــن األهــداف مجموعهــا 17 هدفــا.
وأهــداف التنميــة املســتدامة الســبعة عشــر متكاملــة - أي أنهــا تــدرك أن العمــل يف 
مجــال مــا ســيؤثر علــى النتائــج يف مجــاالت أخــرى، وأن التنميــة يجــب أن تــوازن بــن 
االســتدامة االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة، مــن خــالل التعهــد بعــدم تــرك أي شــخص 
يف اخللــف، والتزمــت البلــدان بتســريع التقــدم ألولئــك الذيــن يف اخللــف وهــذا هــو الســبب 
ــد  ــار يف العدي ــى أصف ــم يتحــول إل ــل العال ــة املســتدامة مصممــة جلع يف أن أهــداف التنمي
مــن جوانــب احليــاة املتغيــرة ، مبــا يف ذلــك الفقــر املدقــع واجلــوع واملــرض فاجلميــع بحاجــة 
ــوارد  ــا وامل ــة والتكنولوجي ــداع واملعرف ــى هــذه األهــداف الطموحــة. كمــا أن اإلب للوصــول إل
املاليــة مــن كل أفــراد املجتمــع ومؤسســاته أمــر ضــروري لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة 

يف كل ســياق.
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منــذ تأسيســها يف عــام 2010م وحتــى إشــهارها مــن قبــل وزارة الشــؤون االجتماعيــة يف 
عــام 2016م، تطمــح جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة ألن تكــون ضمــن أفضــل 
5 منظمــات خيريــة وإنســانية عامليــة تقــدم مشــروعات وأنشــطة إنســانية تتوافــق مــع شــروط 

وأهــداف البرنامــج اإلمنائــي لــألمم املتحــدة للتنميــة املســتدامة يف دول العالــم.
وقامــت جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة بتنفيــذ املشــروعات املتنوعــة التــي 
تتبنــى برامــج التنميــة املســتدامة، وتُعــد جــزءاً رئيســاً منهــا، فعملــت علــى تنفيــذ مشــروعاتها ذات 
الطابــع اإلنســاني واخليــري، لتحقيــق التنميــة املســتدامة، وكانــت بدايــة االنطــالق مــن جمهوريــة 
قرغيزيــا، ثــم انتشــرت خدماتهــا لتشــمل أنشــطة محليــة داخــل دولــة الكويــت، وأخــرى دوليــة يف 

عــدد مــن دول العالــم.

جمعية السالم لألعامل اإلنسانية والخريية

وتحقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامــة
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ــدأت  ــة ب ــال اإلنســانية واخليري ــة الســالم لألعم ــن أن مشــاريع جمعي ــى الرغــم م وعل
التنمــوي  بدورهــا  القيــام  عــن  تتوانــى  لــم  أنهــا  إال  قرغيزيــا،  جمهوريــة  نحــو  موجهــة 
واالجتماعــي يف الدولــة األم )دولــة الكويــت( التــي متــد يدهــا باخليــر والعطــاء لــدول العالــم.
وقــد تنوعــت مشــاريع اجلمعيــة، إال أنهــا وعلــى تنوعهــا، اتســمت بالشــمولية، والســعي 
وراء حتقيــق التنميــة املســتدامة، والتعــدد بــن مشــاريع إنســانية وإنشــائية واجتماعيــة 

ــة. ــة وإغاثي ــه وتأهيلي ــة إنتاجي ــة، وتنموي ــة وثقافي ــة وصحي وتعليمي
وميكــن اعتبــار أنشــطة ومشــروعات اجلمعيــة جميعهــا حتقق أهــداف البرنامج اإلمنائي 
لــألمم املتحــدة للتنميــة املســتدامة يف الــدول التــي تعمــل بهــا، بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر. 
فمثــال فــإن مشــروع إنشــائي مثــل بنــاء املــدارس يعتبــر محققــا للهــدف الرابــع مــن أهــداف 
البرنامــج األممــي للتنميــة املســتدامة وهــو التعليــم اجليــد، ويف نفــس الوقــت يحقــق الهــدف 

احلــادي عشــر )مــدن ومجتمعــات محليــة مســتدامة(.
ــي تنفذهــا  ــاء والصــرف الصحــي( الت ــاه )ســقيا امل ــإن مشــاريع شــبكات املي ــك ف وكذل
جمعيــة الســالم يف عــدد مــن الــدول الناميــة، يحقــق ثالثــة أهــداف من أهــداف برنامج األمم 
املتحــدة للتنميــة املســتدامة، هــي: الهــدف الســادس )امليــاه النظيفــة والنظافــة الصحيــة(، 
والهــدف احلــادي عشــر )مــدن ومجتمعــات محليــة مســتدامة(، والهــدف الثالــث )الصحــة 

اجليــدة والرفــاه(.
ــى  ــا تنقســم إل ــة، فإنه ــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليري أمــا عــن مشــاريع جمعي
مجموعــات متنوعــة، بــن مشــاريع إنســانية وخيريــة متعــددة األوجــه واألنشــطة وأخــرى 
تنمويــة ذات صبغــة مســتدامة يف الــدول الـــ11 التــي تعمــل بهــا اجلمعيــة، انطالقــاً مــن 
ــل اجلوهــر، مــن أجــل  ــاً يف ســالمة املقصــد، ونب ــة املقــر(، فهــي تتفــق جميع ــت )دول الكوي
حتقيــق حيــاة كرميــة لإلنســان بالتوافــق مــع أهــداف برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي للتنميــة 
املســتدامة، بحيــث يتــم تنفيــذ هــذه املشــاريع مبــا يتوافــق مــع احتياجــات كل دولــة، كاآلتــي:
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القضاء على الفقر.

القضاء التام على اجلوع.

 الصحة اجليدة والرفاه.

التعليم اجليد.

املساواة.

املياه النظيفة والنظافة الصحية.

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة.

العمل الالئق ومنو االقتصاد.

الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية.

احلد من أوجه عدم املساواة.

مدن ومجتمعات محلية مستدامة.

االستهالك واإلنتاج املسؤوالن.

العمل املناخي.

احلياة حتت املاء.

احلياة يف البّر.

السالم والعدالة واملؤسسات القوية.

عقد الشراكة لتحقيق األهداف.
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ال يــزال القضــاء علــى الفقــر بجميــع أشــكاله أحــد أكبــر التحديــات التــي 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 836 مليــون 
اإلنســانية  االحتياجــات  تلبيــة  أجــل  مــن  يكافحــون  يزالــون  الكثيريــن ال  فــإن  نســمة، 
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 

ــة والصــرف الصحــي. النظيف
والقضــاء علــى الفقــر هــو الهــدف األول من األهداف الســبعة عشــر للبرنامج اإلمنائي 
لــألمم املتحــدة لتحقيــق التنميــة املســتدامة، فاعتبرتــه جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية 
واخليريــة أحــد أهــم املعوقــات التــي تواجــه التنميــة يف كل مجتمعــات الــدول الناميــة، 
ولكــي تكــون هنــاك تنميــة مســتدامة يجــب القضــاء علــى الفقــر كونــه الســبب األول لــكل 
املشــكالت واألمــراض التــي يعانــي منهــا أي مجتمــع، كاجلهــل والتخلــف واملــرض، وأغلــب 
هــذه املشــكالت متركــزة يف قارتــي آســيا وأفريقيــا. ووصــل عــدد الفقــراء يف العالــم إلــى 
736 مليــون شــخص حــول العالــم يف عــام 2015م، نصفهــم يعيــش يف 5 دول هــي بالترتيــب: 

الهنــد ونيجيريــا وجمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وإثيوبيــا وبنغالديــش.
ــٌد  ــه بل ــى أن ــد أو ذاك عل وقــد حــدد البنــك الدولــي معاييــر عــدة لتصنيــف هــذا البل
نامــي، وفقــا ملعاييــر هــي دخــل الفــرد وحســاب حصتــه مــن النــاجت احمللــي، والتخلــف 

وتأخــر التنميــة، والنــاجت الوطنــي اإلجمالــي.

القضاء عىل الفقر 1
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حمالت التكافل االجتماعي في الكويت

مساعدات مالية وزكاة وصدقات

مشروع الكسوة

مستفيد

مستفيد

قطعة مالبس

أســـــــرة

د.ك 151,792

322,000 3,760

1,799,000

626,832

30



خدماتهــا  تقــدمي  علــى  واخليريــة  اإلنســانية  لألعمــال  الســالم  جمعيــة  عملــت 
ــراء ومختصــن مبعاجلــة الفقــر  ــل خب ــا مــن قب وحمالتهــا ضمــن مشــروعات ُخطــط له
ضمــن عــدة مشــاريع حيويــة حتقــق األهــداف التــي وضعتهــا اجلمعيــة مبــا يتوافــق مــع 
املواثيــق واملعاييــر الدوليــة وأهــداف التنميــة املســتدامة، ويحقــق النجــاح للمشــاريع التــي 

مت التخطيــط لهــا وتنفيذهــا يف الــدول التــي تعمــل بهــا اجلمعيــة.
وينبغــي اإلشــارة هنــا إلــى إحــدى الــدول التــي تنــوي جمعيــة الســالم لألعمــال 
اإلنســانية واخليريــة العمــل بهــا وهــي جمهوريــة أوزبكســتان، تأتــي كأحــد الــدول العشــرة 
األكثــر فقــرا يف العالــم بحســب تصنيــف البنــك الدولــي، حيــث بلغــت نســبة الفقــر ٪66,79 
مــن الســكان حســب إحصــاء عــام 2003م، وهــو مــا يبــن حجــم الصعوبــات التــي تواجــه 
عمليــات مكافحــة الفقــر والعــوز الــذي انتهجتــه اجلمعيــة لتنفيــذ مشــاريعها اإلنســانية.
ويف مجــال مكافحــة الفقــر ميكــن النظــر إلــى العديــد مــن املشــروعات املهمــة التــي 
ــة مــن  ــر حداث ــق مشــاريع أخــرى أكث ــة الســالم، وتســعى لتطويرهــا وتطبي نفذتهــا جمعي

ــى الفقــر، وهــي كاآلتــي: أجــل حتقيــق هدفهــا بالقضــاء عل

حمالت التكافل االجتامعي
متاشــيا مــع رغبــة املتبرعــن الكــرام، قامــت جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية 
واخليريــة بتنويــع نشــاطها ووضعــت النشــاط احمللــي مــن ضمــن أولويــات عملهــا اإلنســاني  
واخليــري، خاصــة وأن مشــاريعها الســابقة يف بدايــة عمــل اجلمعيــة وفتــرة مــا قبــل 
التأســيس الرســمي كانــت مخصصــة للمشــاريع اخليريــة، متاشــياً مــع رغبــة الداعمــن 

ــة. ــة يف اجلمعي ــة العامل ــرق التطوعي والف
ــة، لتوطــن املســاعدات  ــة للجمعي ــز املهم ــي أحــد أهــم الركائ ــر النشــاط احملل ويعتب

ــة. ــة وخارجي ــن مســاعدات محلي ــا ب ــا م وتنويعه

جمعية السالم والقضاء عىل الفقر
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مرشوع الحياة الكرمية

مشــروع احليــاة الكرميــة هــي حملــة اجتماعيــة محليــة داخــل دولــة الكويــت، أطلقــت 
نســختها األولــى جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة بالتعــاون مــع وزارة 

ــة. الشــؤون االجتماعي
ويهــدف هــذا املشــروع إلــى ســداد مديونيــات العديد من األســر املتعففــة واملتضررين 
ماليــا أو الذيــن لديهــم ظــروف ماديــة مــن الغارمــن وغيرهــم، ملســاعدتهم علــى اســتكمال 

حياتهــم مــن دون مثالــب تعكــر صفوها.
ــه،  ــة املســتفيدين من ــدى جمل ــر ل ــت مســاعدات هــذا املشــروع صــدى كبي وقــد لقي
باعتبــاره أحــد املشــاريع االجتماعيــة املباشــرة التــي تســاهم يف تخفيــف معانــاة األســر 
ــن  ــة التــي قــد تعتــرض بعــض املواطنــن املتعثري املتعففــة وفــك الكــرب واألزمــات املالي
ماليــا، وقــد قدمــت اجلمعيــة يف عــام 2017 لهــذا املشــروع 150,000 د.ك اســتفاد 

ــه 100,000 شــخص. من
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مشاريع الرعاية االجتامعية

يف اطــار مكافحــة الفقــر والعــوز، فــإن جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة 
حرصــت علــى تنفيــذ مجموعــة مــن املشــاريع واألنشــطة املتنوعــة التــي تســتهدف القضــاء 
علــى الفقــر، واألمثلــة علــى ذلــك كثيــرة، منهــا مشــاريع الرعايــة االجتماعيــة والتعليميــة 
ــة املرافــق يف اليمــن، وقــرى أخــرى  يف اليمــن، كمــا أنشــأت اجلمعيــة قريــة ســكنية كامل
يف العديــد مــن الــدول مثــل بورمــا وبنغالديــش وســوريا، وأنشــأت العديــد مــن املســاجد 
واملــدارس ودور األيتــام واملستشــفيات واملراكــز الطبيــة ومجمعــات األيتــام وبيــوت األرامــل 
التنمويــة مثــل مشــاغل اخلياطــة واملراكــز احلرفيــة وكفلــت آالف األيتــام  واملشــاريع 

واألرامــل واألســر املتعففــة يف كافــة الــدول التــي عملــت بهــا.

ــز  ــن املخاب ــد م ــا، العدي ــدول الـــ11 التــي عملــت به ــة يف ال وأيضــا أنشــأت اجلمعي
اآلليــة لتوفيــر اخلبــز، كمــا حرصــت علــى توفيــر فــرص العمــل مــن خــالل إنشــاء مجمعــات 

ومشــغل خياطــة للســيدات، ومراكــز التدريــب املهنــي واحلــريف املختلفــة للشــباب.

وأيضــا ســاهمت اجلمعيــة يف بنــاء البيــوت واملنــازل اخلشــبية واملخيمــات للمشــردين 
بســبب الكــوارث الطبيعيــة واحلــروب، وترميــم بيــوت الفقــراء، وبنــاء املجمعــات التنمويــة 
ــات  ــزكاة والصدق ــة ال ــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليري ــة، وقدمــت جمعي التأهيلي
ــات املســتحقة  ــم، وإيصــال املســاعدات لكافــة الفئ ــة العل ــة طلب ــة وكفال والســالل الغذائي

مــن أجــل املســاهمة يف القضــاء علــى الفقــر.
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القضاء التام عىل الجوع 2
أســفر النمــو االقتصــادي الســريع وزيــادة اإلنتاجيــة الزراعيــة خــالل العقديــن املاضيــن 
ــا. إذ ميكــن اآلن  ــدار النصــف تقريب ــة مبق ــون نقــص التغذي عــن انخفــاض أعــداد مــن يعان
ــي احتياجــات  ــي مــن املجاعــة واجلــوع أن تلب ــت تعان ــي كان ــة الت ــدان النامي ــد مــن البل للعدي
التغذيــة ألشــد الفئــات ضعفــا. وقــد أحــرزت منطقتــا وســط وشــرق آســيا، وأمريــكا الالتينيــة 

ومنطقــة البحــر الكاريبــي تقدمــا كبيــرا يف القضــاء علــى اجلــوع الشــديد.
وهــذه كلهــا إجنــازات ضخمــة تتماشــى مــع األهــداف التــي حددتهــا األهــداف اإلمنائيــة 
لأللفيــة األولــى. ولكــن ممــا يؤســف لــه أن اجلــوع الشــديد وســوء التغذيــة ال يــزاالن عائقــا 
كبيــرا أمــام التنميــة يف كثيــر مــن البلــدان. فمنــذ العــام 2014، يقــدر أن 795 مليــون 
شــخص يعانــون مــن نقــص التغذيــة املزمــن، وغالبــا مــا يكــون ذلــك نتيجــة مباشــرة للتدهــور 
البيئــي واجلفــاف وفقــدان التنــوع البيولوجــي. كمــا يعانــي أكثــر مــن 90 مليــون طفــل دون 
ــة أشــخاص  ــن كل أربع ــا زال واحــد م ــر، وم ــوزن بشــكل خطي ــن نقــص ال ســن اخلامســة م

ــا يعانــي اجلــوع. يعيشــون يف أفريقي
وبينمــا أصبــح انعــدام األمــن الغذائــي حتديــا كبيــرا للعديــد مــن البلــدان، فــإن مــن احملزن 
ــة  ــة والزراعــة الدولي ــة األغذي ــر منظم ــن تقري ــاع: ويب ــم آخــذ يف االرتف أن اجلــوع يف العال
التابعــة لــألمم املتحــدة )الفــاو( أنــه يف عــام 2016م كان هنــاك 38 مليــون شــخص يعانــون 
مــن اجلــوع وهــذا أكثــر ممــا كان عليــه يف عــام 2015م. ويف كل يــوم يكافــح 815 مليــون 
ــا للحصــول علــى أي غــذاء، ويتعرضــون خلطــر املجاعــة. وهــذا العــدد أكثــر  شــخص تقريًب

مــن عــدد ســكان كل مــن إندونيســيا، والواليــات املتحــدة األمريكيــة، وباكســتان مجتمعــن.
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شاحنات اإلنسانية اإلغاثية

مشاريع إنتاج وتوزيع الخبز

نحر أضاحيوجبات جاهزة سالت غذائية 

709

1,801,0204,363,650 28,438

 45,000,000

57

 21,730,000

18   

دوالرشاحنة

مخبزًا

أضحيةوجبةسلة

مستفيد

مخبزًا آليًا
رغيف سنويًا

حملة إطعام مليار جائع 2018

67,000,000

117,769,800

2,925,000

وجبة

مستفيد
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تهــدف جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة مبشــاريعها النوعيــة املختلفــة 
ــد واآلمــن  ــذاء اجلي ــر الغ ــق وتوفي ــى حتقي ــه إل يف مجــال مكافحــة اجلــوع والقضــاء علي
بكميــات مناســبة صحيــا وغذائيــاً، للخــروج مــن شــبح املجاعــات البشــرية التــي عرفهــا 

وعاصرهــا اإلنســان ســواء يف العصــر احلالــي، أو املذكــورة يف كتــب التاريــخ.
ــرة لالهتمــام، ومعظمهــا  ــد مــن البرامــج واملشــروعات املثي ــة العدي وأطلقــت اجلمعي
موجــه نحــو األســر املنكوبــة يف املجتمعــات الصغيــرة والنائيــة )مؤمتــر حملــة إطعــام مليــار 

جائــع وحمــالت شــاحنات اإلنســانية واحلمــالت اإلغاثيــة( 
وقــد تألقــت اجلمعيــة ومتيــزت خطواتهــا التــي تهــدف إلــى القضــاء علــى اجلــوع مــن 
خــالل املشــروعات واألنشــطة اآلتيــة، وال ســيما يف مؤمتــر إطعــام مليــار جائــع الــذي عقــد 

بالكويــت، وقــد تعهــدت جمعيــة الســالم بإطعــام 117 مليــون وجبــة إطعــام يف الســنة. 

مشاريع إغاثية

ــوارث اإلنســانية بشــكل  ــات والك ــة ملعاجلــة األزم ــة هــي املشــاريع اآلني ــر املشــاريع اإلغاثي وتعتب
عاجــل كاملجاعــات واحلــروب والكــوارث الطبيعيــة الناجمــة عــن الــزالزل والبراكــن والفيضانــات. 
وقامــت جمعيــة الســالم بتنفيــذ عــدة مشــاريع إنســانية إغاثيــة، ومشــاريع ســقيا املــاء لصالــح اليمــن 
كتوزيــع املــواد التموينيــة والســالت الغذائيــة والطبيــة والبطانيــات واملالبــس واخليــام علــى املتضرريــن 

مــن الكــوارث واحلــروب، وكان لهــا دور متميــز يف إغاثــة اليمــن وســوريا ومســلمي الروهينجــا.
ولــم يقتصــر دور اجلمعيــة يف تقــدمي اإلغاثــة خــارج الكويــت فقــط، بــل كان لهــا دوراً  كبيــراً 
أيضــا داخــل الكويــت مــن خــالل تقــدمي املســاعدات ملتضــرري األمطــار الشــديدة التــي وقعــت يف شــتاء 
2018م، حيــث شــهدت الكويــت يف نوفمبــر 2018م موجــة مطيــرة، ثــم أزمــة كورونــا 2020م 

التــي ســيرد ذكرهــا بالتفصيــل الحقــا.

جمعية السالم والقضاء عىل الجوع

37



شاحنات اإلنسانية: إلغاثة سوريا واليمن 

قامــت جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة بابتــكار مشــروع خيــري وإغاثــي 
متميــز وفريــد مــن نوعــه مــن خــالل جتهيــز شــاحنات كبيــرة ووضعهــا يف مناطــق الكويــت 
الســتقبال التبرعــات العينيــة واملاليــة وهــي حمــات إغاثيــة لســوريا واليمــن مــن خــال 
شــاحنات اإلنســانية وشــاحنات صبــاح األحمــد اإلنســانية وشــاحنات نــواف اخليــر والعطــاء.

وتضــم هــذه الشــاحنات تبرعــات مختلفــة منهــا: مابــس، بطانيــات، مــواد غذائية، متور، 
خيــام، أجهــزة كهربائيــة، وأجهــزة تعمــل بالطاقــة الشمســية وغيرهــا مــن املــواد املتنوعــة التــي 

تفيــد املنكوبــن قاطنــي املخيمــات فــي ســوريا واليمن.
 وبعــد اكتمــال هــذه الشــاحنات يتــم تســييرها إلــى الــدول املخصصــة لهــا، ســواء 
احملتاجــن أو الاجئــن، ويتــم توثيــق عمليــة توزيــع التبرعــات داخــل ســوريا واليمــن مــن مبدأ 
الشــفافية والوضــوح واملصداقيــة للمتبرعــن والداعمــن جلميــع احلمــات، وقــد حقــق هــذا 
املشــروع جناحــات كبيــرة منــذ إطــاق النســخة األولــى مــن املشــروع عــام 2016، والــذي مــا 
زال مســتمراً حتــى اليــوم، وكان آخــر هــذه احلمــات حملــة شــاحنات نــواف اخليــر والعطــاء 

التــي مت تنفيذهــا خــال الفتــرة مــن 15 ينايــر وحتــى 20 فبرايــر 2021م.
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املشاريع املوسمية

املشــاريع املوســمية هــي أحــد املشــاريع اخليريــة الســريعة التــي تنفذهــا جمعيــة 
الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة ويتــم تكراراهــا بصفــة دوريــة، والتــي يتــم تطبيقهــا 
ــام معينــة مــن الســنة بشــكل دوري، كشــهر رمضــان والعشــر األوائــل مــن  يف مواســم وأي

ذي احلجــة.
وقــد نوعــت اجلمعيــة مــن مشــروعاتها املوســمية بــن والئــم إفطــار صائــم ونحــر  
األضاحــي، وتوفيــر الســالت الغذائيــة يف املواســم املختلفــة كشــهر رمضــان املبــارك،  
باإلضافــة إلــى كســوة عيــد الفطــر وعيــد األضحــى لألســر املتعففــة واأليتام.. إلــخ، وأيضا 
كســوة دخــول الصيــف والشــتاء، إلفــادة أكبــر قــدر ممكــن مــن احملتاجــن للمســاعدة، 

ــة الكويــت. ســواء داخــل أو خــارج دول
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الصحة الجيدة والرفاه 3
إن ضمــان احليــاة الصحيــة وتشــجيع الرفــاه للجميــع مــن كل األعمــار عنصــر البــد منه 
يف التنميــة املســتدامة. وقــد اتخــذت املنظمــات األمميــة بتعاونهــا مــع الهيئــات اإلنســانية 
ــة ببعــض  ــادة العمــر املتوقــع وخفــض حــاالت اإلصاب خطــوات واســعة النطــاق صــوب زي
األمــراض العامــة القاتلــة املرتبطــة بوفيــات األطفــال واألمهــات، وحتقــق تقــدم جوهــري 
يف زيــادة إمكانيــة احلصــول علــى امليــاه النظيفــة والصــرف الصحــي، وخفــض حــاالت 
ــروس نقــص املناعــة  ــال، واحلــد مــن انتشــار في ــا، والســل وشــلل األطف ــة باملالري اإلصاب
البشــرية )اإليــدز(. ومــع ذلــك فثمــة حاجــة إلــى بــذل املزيــد مــن اجلهــود للقضــاء كليــة 
علــى مجموعــة واســعة مــن األمــراض.  لقــد خطــت منظمــة األمم املتحــدة خطــوات واســعة 
يف ســبيل احلــد مــن وفيــات األطفــال، وحتســن صحــة األمهــات، ومكافحــة فيــروس نقــص 
املناعــة البشــرية/اإليدز واملالريــا وغيرهــا مــن األمــراض. فمنــذ عــام 1990، شــهدت 
وفيــات األطفــال التــي ميكــن منعهــا انخفاضــاً بنســبة 50 % عامليــا. كمــا انخفضــت وفيــات 
األمهــات بنســبة 45 % يف جميــع أنحــاء العالــم. وبــن عامــي 2000 و2013، مت إنقــاذ أكثــر 
ــروس نقــص  ــدة بفي ــات اجلدي ــا، وانخفضــت اإلصاب ــون شــخص مــن املالري مــن 6.2 ملي

املناعــة البشــرية/اإليدز بنســبة 30 %.
وعلــى الرغــم مــن هــذا التقــدم الهائــل، ال يــزال أكثــر مــن 6 ماليــن طفــل ميوتــون قبــل 
ــة  بلوغهــم ســن اخلامســة يف كل عــام. وميــوت آالف األطفــال مــن أمــراض ميكــن الوقاي
منهــا مثــل احلصبــة والســل. ومتــوت كل يــوم مئــات النســاء أثنــاء احلمــل أو مــن مضاعفــات 
تتعلــق بالــوالدة. ويف كثيــر مــن املناطــق الريفيــة، ال تتــم ســوى 56 % مــن الــوالدات علــى 
يــد مهنيــن متخصصــن. كمــا ميثــل اإليــدز اليــوم الســبب الرئيســي للوفــاة بــن املراهقــن 
ــاء  ــي بشــدة بســبب انتشــار وب ــزال تعان ــي ال ت ــرى الت ــوب الصحــراء الكب ــا جن يف أفريقي
فيــروس نقــص املناعــة البشــرية. كل هــذه الوفيــات مــن املمكــن جتنبهــا عــن طريــق الوقايــة 

والعــالج، والتعليــم، وحمــالت التحصــن، والرعايــة الصحيــة اجلنســية واإلجنابيــة.
ــوع، فالصحــة  ــث الكــم والن ــذاء مــن حي ــة بالغ ــة الصل ــدة عالقــة وثيق وللصحــة اجلي
، ال يســتطيع البشــر العيــش أو التعلــم  اجليــدة تبــدأ بالتغذيــة. وبــدون طعــام منتظــم وُمغــذٍّ

أو درء األمــراض، وال أن يعيشــوا حيــاة منتجــة.
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مساعدات طبية

مستشفيات تخصصية

حقائب طبية

مراكز وعيادات طبية 

سيارات إسعاف

 209,560

4

34,000

223

25

مستفيد

مستشفيات

مستفيد

مركزًا طبيًا

سيارة

عالج

مريض2,000,000 
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تعمــل جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة يف عــدد مــن الــدول التــي بحاجة 
رعايــة صحيــة جيــدة، نتيجــة قلــة عــدد املستشــفيات ونقــص األدويــة، بالنظــر إلــى العالقة 
املباشــرة بــن توفيــر الصحــة اجليــدة وتأديــة العمــل وزيــادة اإلنتــاج، وهــو مــا يصــب 

بالنهايــة يف صالــح رفاهيــة املجتمــع.
حيــث أن لــكل دولــة طبيعــة خاصــة بهــا، فإنــه قــد يرتبــط بهــذه الدولــة أمراضــاً معينــة 
تســمى باألمــراض املتوطنــة، وهــي تختلــف باختــالف البيئــات والعــادات الغذائيــة املتبعــة، 
ــى حــدة، لكــي  ــة عل ــة يف كل دول ــي تنفذهــا اجلمعي ــع املشــروعات الت ممــا يســتلزم تطوي

تســتفيد منهــا الشــعوب علــى اختــالف أمراضهــا واحتياجاتهــا الطبيــة والدوائيــة.
وتســعى اجلمعيــة جاهــدة لتحقيــق هــذا الهــدف مــن خــالل مجموعــة مختلفــة مــن 
ــاء املستشــفيات واملســتوصفات  ــا بن ــة، مــن ضمنه ــة والطبي ــة الصحي مشــروعات الرعاي
ــة  ــر األعضــاء التعويضي ــة، وتوفي ــات اجلراحي ــة وإجــراء العملي ــر األدوي ــة وتوفي العالجي
الطبيعيــة  والكــوارث  احلــروب  ملنكوبــي  اإلغاثــة  احلركيــة ضمــن حمــالت  واألجهــزة 

كالــزالزل والفيضانــات واملجاعــات والتــي قــد تنتشــر علــى خلفيتهــا بعــض األوبئــة.
ولتوفير الصحة اجليدة والرفاه، نفذت اجلمعية عدة مشاريع كاآلتي:

جهود جمعية السالم يف توفري الصحة والرفاه
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مرشوع الرعاية الطبية والعالجية

نتيجــة النزاعــات واحلــروب والكــوارث الطبيعيــة، فــإن هــذه األمــور خلّفــت وراءهــا 
وفيــات وإصابــات، ومنهــا اإلصابــات البليغــة كبتــر األطــراف واحلاجــة إلــى عمليــات 
جراحيــة، وأيضــا تســبب الفقــر يف عــدد مــن الــدول يف انتشــار األمــراض واألوبئــة، 
وقامــت  جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة بدورهــا اإلنســاني واإلمنائــي 
يف توفيــر الرعايــة الصحيــة لهــذه الفئــات، كمــا ســاهمت برعايــة األطفــال مــن ذوي 

االحتياجــات اخلاصــة ومرضــى الســرطان، ووفــرت لهــم املستشــفيات واألدويــة.
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وقامــت اجلمعيــة بتدشــن العديــد مــن املشــاريع العالجيــة والطبيــة يف عــدة دول منهــا 
إنشــاء املستشــفيات والعيــادات الطبيــة، وأيضــا توفيــر األدويــة وحتمــل تكاليــف العــالج 

والعمليــات اجلراحيــة.
كمــا قامــت اجلمعيــة بتركيــب األطــراف الصناعيــة املختلفــة )العاديــة والهيدروليكيــة( 
للمتضرريــن مــن احلــروب، خاصــة يف ســوريا واليمــن ومســلمي الروهينجــا، حيــث تــدور 
احلــروب والنزاعــات الطاحنــة هنــاك، وكان مــن جرائهــا تعــرض املدنيــن لفقــدان أو 
بتــر األعضــاء واألطــراف، وكان عليهــا اســتبدالها بأطــراف صناعيــة، وهــو مــا جنحــت 
اجلمعيــة فيــه، ملكافحــة العجــز والشــلل، باإلضافــة إلــى مــا ســبق، تقــوم اجلمعيــة بإجــراء 

العديــد مــن العمليــات اجلراحيــة، أهمهــا عمليــة الشــفة األرنبيــة والعيــون.
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التعليم الجيد 4
يشــكل احلصــول علــى تعليــم جيــد األســاس الــذي يرتكــز عليــه حتســن حيــاة النــاس 
وحتقيــق التنميــة املســتدامة. وبتيســير احلصــول علــى التعليــم الشــامل، ميكــن تزويــد 
املجتمعــات احملليــة بــاألدوات الالزمــة لتطويــر حلــول مبتكــرة تســاعد يف حــل مشــاكل 

ــرى. ــم الكب العال
ويوجــد حاليــا أكثــر مــن 265 مليــون طفــل غيــر ملتحقــن باملــدارس، %22 منهــم يف 
ســن االلتحــاق بالدارســة اإلبتدائيــة. وفضــال عــن ذلــك، يفتقــر األطفــال امللتحقــن أصــال 
باملــدارس إلــى املهــارات األساســية يف القــراءة واحلســاب. ويف العقــد املاضــي، أُحــرز 
تقــدم كبيــر يف العمــل نحــو زيــادة فــرص احلصــول علــى التعليــم يف كل املســتويات وزيــادة 
معــدالت االلتحــاق باملــدراس وبخاصــة للمــرأة والفتــاة. وحتســن مهــارات القــراءة والكتابــة 
األساســية  كثيــرا، إال أن احلاجــة لــم تــزل قائمــة جلهــود أكثــر جــرأة يف مــا يتصــل بتحقيــق 
أهــداف التعليــم الشــامل. فعلــى ســبيل املثــال، حقــق العالــم املســاواة يف التعليــم االبتدائــي 
بــن الفتيــات والفتيــان، إال أن عــدد قليــل مــن البلــدان حققــت هــذا الهــدف علــى جميــع 

مســتويات التعليــم.
ــزى أســباب نقــص التعليــم اجليــد إلــى االفتقــار إلــى املدرســن املدربــن تدريبــا  وتُع
ــة املرتبطــة بالفــرص املتاحــة  ــا العدال ــدارس وقضاي ــا، فضــال عــن ســوء أوضــاع امل كافي
لألطفــال يف املناطــق الريفيــة. وإلتاحــة التعليــم اجليــد ألطفــال األســر الفقيــرة، لــم تــزل 
هنــاك حاجــة إلــى االســتثمار يف املنــح التعليميــة، وورش عمــل تدريــب املعلمــن، وبنــاء 

ــاء باملــدارس. ــاء والكهرب املــدارس وحتســن إيصــال خدمــات امل
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مدارس وجامعات

مراكز إسالمية وتحفيظ قرآن

مساجد

كفالة طالب علم

مدرسة 

مركزًا

مسجد

طالبًا

كلية جامعية 42

720

   1,380

160

1
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 عملــت جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة علــى حتقيــق هــدف التعليــم 
اجليــد مــن خــالل حرصهــا علــى إنشــاء املــدارس واجلامعــات يف الــدول التــي تعمــل بهــا، 
ــوم  ــرمي وعل ــرآن الك ــظ الق ــوم بتحفي ــي تق ــز اإلســالمية الت ــى إنشــاء املراك ــة إل باإلضاف

احلديــث والفقــه والتفســير.
ــراء، الســتكمال  ــام والفق ــن األيت ــم م ــة العل ــة طلب ــى كفال ــة عل ــا حرصــت اجلمعي كم
تعليمهــم، مــن بــاب حرصهــا علــى مســتقبلهم العلمــي واحلياتــي، فتحملــت نفقــة دراســة 
عــدد مــن الطلبــة يف بعــض املــدارس واجلامعــات، ووفــرت مــا يحتاجونــه مــن مصروفــات 

ونفقــات للدراســة، لالرتقــاء بهــم وحتويلهــم إلــى أفــراد نافعــن ألنفســهم وملجتمعهــم.
باإلضافــة إلــى ذلــك حتــرص اجلمعيــة علــى دعــم الكليــات واجلامعــات لتعليــم اللغــة 

العربيــة ونشــر الثقافــة اإلســالمية املعتدلــة.

جهود جمعية السالم للتعليم الجيد 
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املساواة بني الجنسني يف التعليم والعمل 5
تســعى منظمــة األمم املتحــدة إلــى املســاواة بــن الرجــل واملــرأة فيمــا يتعلــق باحلــق يف 
التعليــم والعمــل والتنميــة واملشــاركة املجتمعيــة، وبــدأت توفــر فرصــاً كبيــرة للتعليــم مثلمــا 
هــي متوفــرة للرجــال، كمــا تســعى املنظمــة إلــى أن تقــوم بتوفيــر فــرص التدريــب والوظيفــة 
للمــرأة، فمشــاركة املــرأة هــو أيضــا عامــل حاســم يف التعجيــل بتحقيــق التنميــة املســتدامة. 
وقــد ثبــت أن متكــن النســاء والفتيــات لــه أثــر مضاعــف، ويســاعد علــى دفــع النمــو 
االقتصــادي والتنميــة يف جميــع املجــاالت، ويســاهم يف مكافحــة الفقــر ومتكــن املجتمعــات 
ــي  ــإن محــور عمــل برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائ ــذ عــام 2000م، ف ــك ومن واألســر، ولذل
هــو املســاواة بــن اجلنســن يف التعليــم والعمــل، جنبــا إلــى جنــب مــع األمم املتحــدة وبقيــة 

املجتمــع العاملــي.
ويشــهد العالــم تقدمــا ملحوظــا علــى هــذا الصعيــد منــذ ذلــك احلــن. فاليــوم توجــد 
أعــداد أكبــر مــن الفتيــات يف املــدارس مقارنــة مبــا كانــت عليــه قبــل 15 عامــاً، وحققــت 
ــي. كمــا تشــكل النســاء  ــم االبتدائ ــم تكافــؤاً بــن اجلنســن يف التعلي معظــم مناطــق العال

اليــوم %41 مــن العاملــن بأجــر خــارج الزراعــة، مقابــل 35 % يف عــام 1990م.
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مجمعات ومشاغل خياطة

مكائن خياطة

قطعة مستفيد
مالبس 2,500,000

5,78034,680

مشغل 
خياطة 255

ماكينة 
خياطة

مستفيد

12,800,000
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ــة  عملــت جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة علــى توفيــر فــرص متكافئ
ــق  ــة، والعمــل الالئ ــة الصحي ــم والرعاي ــى التعلي ــات يف احلصــول عل أمــام النســاء والفتي
ــة  ــد مبثاب ــا يع ــة، وهــو م ــاة العملي ــي، واملشــاركة يف شــتى مجــاالت احلي ــب املهن والتدري

ــاء. ــات واإلنســانية جمع ــدة املجتمع ــود لالقتصــادات املســتدامة، وفائ وق
وقــد وفــرت اجلمعيــة فــرص متســاوية جلميــع املســتفيدين مــن خدماتهــا، ورعــت 
جميــع احملتاجــن علــى اختــالف أجناســهم دون تفرقــة بينهــم، حيــث وفرت فــرص تعليمية 
متســاوية بــن الذكــور واإلنــاث، كمــا حرصــت علــى توفيــر عمــل للمــرأة وتيســير عملهــا، 
عبــر املشــاريع التنمويــة واالجتماعيــة املختلفــة، مبــا يتناســب مــع طبيعــة املــرأة، وقــد 
متيــزت اجلمعيــة بإنشــاء مشــاغل اخلياطــة واحلياكــة، وغيرهــا مــن املشــاريع اخلاصــة 
باملــرأة، مثــل البقــر احللــوب التــي تنتــج األجبــان والزبــد واحلليــب، كذلــك املشــاريع 

ــرأة. ــي تختــص بامل ــة الت ــة وإســتزراع األســماك واملشــاريع احلرفي الزراعي

جهود جمعية السالم يف املساواة بني الجنسني يف التعليم والعمل
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املياه النظيفة والنظافة الصحية 6
ــم، وهــو  ــع أنحــاء العال ــر مــن 40 % مــن الســكان يف جمي ــى أكث ــاه عل ــدرة املي ــر ن تؤث
رقــم مثيــر للقلــق، ومــن املتوقــع أن يــزداد مــع ارتفــاع درجــات احلــرارة العامليــة بســبب تغيــر 
املنــاخ. وعلــى الرغــم مــن أن 2,1 مليــار شــخص قــد متكنــوا مــن احلصــول علــى خدمــات 
الصــرف الصحــي احملســنة للميــاه منــذ عــام 1990م فــإن تضــاؤل إمــدادات ميــاه الشــرب 

املأمونــة تعــد مشــكلة رئيســة تؤثــر علــى كل القــارات.
إن توافــر ميــاه نقيــة وتســهيل احلصــول عليهــا بالنســبة للجميــع هــو جــزء أساســي مــن 
العالــم الــذي نريــد أن نحيــا  فيــه. وتوجــد ميــاه عذبــة كافيــة علــى كوكــب األرض لتحقيــق 
هــذا احللــم. ولكــن نتيجــة لســوء البرامــج  االقتصاديــة أو لضعــف البنيــة التحتيــة ميــوت كل 
ســنة ماليــن مــن البشــر، معظمهــم أطفــال، مــن جــراء  أمــراض مرتبطــة بقصــور إمــدادات 

امليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة العامــة.
فنقــص امليــاه وســوء نوعيتهــا  وقصــور الصــرف الصحــي هــي عوامــل تؤثــر ســلباً علــى 
ــرة يف  ــم بالنســبة لألســر الفقي ــارات ســبل املعيشــة وفــرص  التعلي ــي واختي األمــن الغذائ
مختلــف أنحــاء العالــم. ويعانــي بعــض أشــد بلــدان العالــم فقــراً مــن اجلفــاف،  ممــا يــؤدي 
إلــى زيــادة اجلــوع وســوء التغذيــة ســوًءا. ويف عــام 2011م تعرضــت 41 بلــدا إلجهــاد 
مائــي - توشــك عشــرة منهــا علــى اســتنفاد إمداداتهــا مــن امليــاه العذبــة املتجــددة بالكامــل 
ممــا ســيضطرها لالعتمــاد علــى مصــادر بديلــة. وتفاقــم زيــادة اجلفــاف وتســارع وتيــرة 
التصحــر مــن خطــورة األوضــاع. فمــن املتوقــع أن يتأثــر واحــد مــن كل أربعــة مــن ســكان 

العالــم علــى األقــل بنقــص امليــاه املتكــرر بحلــول عــام 2050م.
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آبار ارتوازية وسطحية

خزانات مياه

محطات تكرير وتعبئة قناني المياه

مشروع سقيا الماء وشبكات مياه وصرف صحي

ما بني بئر سطحي وارتوازي

مشروعًا

محطة تكرير

مستفيد

لتر يوميًا

17,850

خزان 360

  454

2

 3,632,000

60,000

بئرًا

مشروع شبكة مياه كبير ومتوسط
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ــن  ــة م ــاه النظيف ــر املي ــى توفي ــة عل ــال اإلنســانية واخليري ــة الســالم لألعم ــت جمعي عمل
خــالل حفــر اآلبــار الســطحية واالرتوازيــة ومتديــد شــبكات امليــاه الكبرى واملتوســطة ومحطات 
تكريــر وتعبئــة امليــاه والقنانــي، كمــا حرصــت علــى نقــاء هــذه امليــاه مــن خــالل اســتخدام 
الفالتــر واملرشــحات واملنظفــات الصحيــة وفقــا لالشــتراطات واملعاييــر الدوليــة لنظافــة امليــاه، 
لضمــان توفيــر املــاء العــذب الصالــح لالســتخدام، ســواء للشــرب أو االســتعماالت احلياتيــة 

األخــرى.
ولــم تكتــِف اجلمعيــة بذلــك، بــل قامــت يف نفــس الوقــت بتنفيــذ العديــد مــن مشــاريع البنية 
ــاه والصــرف الصحــي.  ــر شــبكات املي ــة عب ــة الصحي ــر كل عوامــل النظاف ــي توف ــة الت التحتي
ــاه النظيفــة والنظافــة  ــر املي ــة لتوفي ــي قامــت بهــا اجلمعي وميكــن اســتعراض املشــروعات الت

الصحيــة، كاآلتــي:
إنشاء شبكات املياه والرصف الصحي

تعمــل جمعيــة الســالم مبشــاريعها التنمويــة اخليريــة واإلنســانية يف الــدول الناميــة التــي تعانــي 
مــن نقــص يف البنيــة التحتيــة بشــكل عــام، بتنفيــذ شــبكات توصيــل ميــاه الشــرب والــري العذبــة، 
وشــبكات الصــرف الصحــي، وقــد عمــدت اجلمعيــة إلــى هــذه املشــاريع التــي توفــر صحــة جيــدة 

ــا. ــا به ــي قدمــت خدماته ــدول الت ــر مــن ال ــة، يف الكثي ــة وآمن ــة نظيف لإلنســان يف بيئ

جهود جمعية السالم يف توفري املياه النظيفة والنظافة الصحية
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طاقة نظيفة وبأسعار معقولة 7
زاد عــدد مــن يحصلــون علــى خدمــات الكهربــاء عبــر العالــم مبقــدار 1,7 مليــار نســمة، 
بــن عامــي 1990 و2010م، ومــن املتوقــع أن يتزايــد الطلــب علــى الطاقــة الرخيصــة مــع 
الزيــادة املســتمرة يف عــدد ســكان العالــم. ويــؤدي اعتمــاد االقتصــاد العاملــي علــى الوقــود 
األحفــوري، وزيــادة انبعاثــات الغــازات املرتبطــة بذلــك، إلــى إحــداث تغييــرات جذريــة يف 

نظامنــا املناخــي بشــكل تظهــر آثــاره علــى كل القــارات.
وقــد أســفرت اجلهــود الراميــة إلــى تشــجيع الطاقــة النظيفــة عــن توليــد أكثــر مــن 20 % 
مــن الطاقــة العامليــة مــن مصــادر متجــددة للطاقــة اعتبــارا مــن عــام 2011م. ومــع ذلــك، ال يــزال 
واحــد مــن بــن كل خمســة أشــخاص محرومــون مــن احلصــول علــى الكهربــاء، ومــع اســتمرار 
االرتفــاع يف الطلــب علــى الطاقــة تــزداد احلاجــة بشــكل كبيــر إلــى إنتــاج الطاقــة املتجــددة يف 

جميــع أنحــاء العالــم.
ويتطلــب ضمــان حصــول اجلميــع علــى الكهربــاء بأســعار معقولــة بحلــول عــام 2030م 
زيــادة يف االســتثمار يف مصــادر الطاقــة النظيفــة مثــل الطاقــة الشمســية والريــاح والطاقــة 
ــة ملجموعــة واســعة مــن  ــث التكلف ــة مــن حي ــر فعال ــاد معايي ــإن اعتم ــك ف ــة. كذل احلراري
التكنولوجيــات مــن شــأنه أن يقلــل مــن اســتهالك الكهربــاء العاملــي يف املبانــي ويف مجــال 
الصناعــة بنســبة 14 % وهــو مــا يــوازي إنتــاج مــا يقــرب مــن 1300 محطــة توليــد متوســطة 
ــة  ــر الطاق ــا لتوفي ــع مســتوى التكنولوجي ــة ورف ــة التحتي ــل توســيع البني احلجــم. كمــا ميث
النظيفــة يف جميــع البلــدان الناميــة هدفــا حاســما ميكــن أن يشــجع النمــو ويســاعد البيئــة.
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فحم وأخشاب للوقود والتدفئة

مدفآت مركزية وكهربائية

مواد للتدفئة

مشاريع الطاقة  الشمسية

طن خشب

منزاًل 
باليمن

طن فحم

مدفأة 
مركزية

مدفأة 
كهربائية

شرشفبطانية

 منزل يف
 بورما 

خيمة يف
 سوريا

135,000

 5,730

 320,000

750 1,550

 485,000

 17,685

 212,000

   3,600
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اعتمــدت جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة يف تنفيــذ مشــاريعها علــى 
مصــادر للطاقــة النظيفــة توفيــرا وترشــيدا لالســتهالك والنفقــات، مــن أجــل حتقيــق هــذا 
الهــدف للمحافظــة علــى البيئــة مــن خــالل التركيــز علــى املشــروعات التــي تكــون صديقــة 
ــوم  ــي تق ــب املشــاريع الت ــة الشمســية املطــورة يف أغل ــى الطاق ــاد عل ــل االعتم ــة، مث للبيئ
بتنفيذهــا اجلمعيــة يف الــدول املنكوبــة أو التــي بحاجــة للمســاعدة، مثــل جتهيــز وتركيــب 

البيــوت يف ســوريا واليمــن وبورمــا وقرغيزيــا.
كمــا بــدأت اجلمعيــة يف جمهوريــة قرغيزيــا االعتمــاد الكبيــر علــى الطاقــة البديلــة 
مثــل إنــارة املســاجد ومكائــن اآلبــار وتشــغيل وإنــارة املســاجد وتشــغيل مكائــن اآلبــار 

االرتوازيــة والســطحية بالطاقــة الشمســية.

جهود جمعية السالم للطاقة النظيفة بأسعار معقولة
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العمل الالئق ومنو االقتصاد 8
علــى الرغــم مــن التأثيــر املتواصــل لألزمــة االقتصاديــة للعــام 2008م والركــود العاملــي، 
انخفــض عــدد العمــال الذيــن يعيشــون يف فقــر مدقــع بشــكل كبيــر علــى مــدى الســنوات 
اخلمــس والعشــرين املاضيــة. وتشــكل الطبقــة الوســطى اليــوم يف البلــدان الناميــة أكثــر 
مــن 34 % مــن مجمــوع القــوى العاملــة - وهــو عــدد تضاعــف ثــالث مــرات تقريبــا بــن 

عامــي 1991 و2015م.
ومــع ذلــك، ورغــم التعــايف املســتمر يف االقتصــاد العاملــي، فإننــا نشــهد تباطــؤاً يف 
النمــو، واتســاعاً يف أوجــه عــدم املســاواة، وغيابــاً لفــرص العمــل الكافيــة الســتيعاب الزيادة 
ــة، إذ زادت أعــداد العاطلــن عــن  ــة. ووفقــا ملنظمــة العمــل الدولي املتناميــة يف قــوة عامل

العمــل يف عــام 2015م عــن 204 ماليــن عبــر العالــم.
فــال يــزال نحــو نصــف ســكان العالــم يعيشــون علــى مــا يعــادل قرابــة دوالريــن يوميــا، 
ويف كثيــر مــن األماكــن ال يضمــن االلتحــاق بوظيفــة للقــدرة علــى الفــرار مــن براثــن الفقــر 
لــذا فــإن منظمــات األمم املتحــدة اإلمنائيــة تــدرك أن التقــدم البطــئ وغيــر املتكافــئ 
يقتضــي معــاودة التفكيــر فيمــا تنتهجــه مــن سياســات اقتصاديــة واجتماعيــة إزاء القضــاء 

علــى الفقــر، مــع االســتعانة بــأدوات جديــدة يف هــذا املضمــار.
فاســتمرار انعــدام فــرص العمــل الالئــق، وعــدم كفايــة االســتثمارات، وقلــة االســتهالك 
يفضــي إلــى تضــاؤل العقــد االجتماعــي األساســي الــذي ترتكــز عليــه املجتمعــات وهــو: 
ــا مــن  ــد حتدي ــة فــرص العمــل اجلي ــع يف التقــدم. وســتظل تهيئ اقتضــاء مشــاركة اجلمي

حتديــات االقتصــادات فيمــا بعــد عــام 2015م.
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مشروع توزيع مكائن الخياطة على األرامل وربات البيوت

مجمعات مشاغل الخياطة الكبرى

مجمعات ورش التدريب المهني )نجارة، حدادة، صبغ، ألمنيوم( 

مشروع توزيع بقرة حلوب وبقرة حلوب مع عجلها

مستفيد مكينة خياطة

مجمع ورش تدريب مهني

بقرة حلوب مع عجلها

94,200 15,700

12   مجمعًا

27

8,400

مراكز إنتاج سجاد يدوي

113 مركز نسيجمراكز نسيج3 

مشاريع زراعية ومحميات بالستيكية ومزارع أسماك

محمية بالستيكية2   مزرعة بالستيكية2   مشروعًا زراعيًا 48 72



ــق  ــرة يف حتقي ــة بخطــوات كبي ــال اإلنســانية واخليري ــة الســالم لألعم قامــت جمعي
التنميــة املســتدامة والتمكــن وتوفيــر العمــل الالئــق ومنــو االقتصــاد مــن خــالل عــدة 
أســاليب منهــا بنــاء الــورش واملصانــع اخلاصــة باحلــرف واملهــن املختلفــة كــورش النجــارة 
واحلــدادة واألملنيــوم، وتعليــم وتدريــب األفــراد وتشــغيلهم فيهــا لتحويلهــم مــن مســتهلكن 
إلــى منتجــن، وكذلــك قامــت اجلمعيــة بعمــل مشــاغل خياطــة للنســاء، بحيــث يعملــن يف 
هــذه املشــاغل وبيــع مــا يتــم إنتاجــه للصــرف علــى املشــاغل ورواتــب العامــالت بهــا، وهــو 
مــا يحقــق منــواً اقتصاديــاً ومجتمعيــاً ويحــول املجتمــع إلــى منتــج بفضــل هــذه املنشــآت 

التــي تســتهدف تدريــب وتعليــم وتشــغيل املســتفيدين منهــا.
ــة  ونوعــت اجلمعيــة بــن مشــاريعها التنمويــة مبــا يتماشــى مــع األنشــطة االقتصادي
وآليــات ســوق العمــل لــكل دولــة علــى حــدة، لتشــغيل أفرادهــا ومســاعدتهم علــى توفيــر 
احتياجاتهــم مــن كــد عملهــم، مثــل توفيــر املاشــية لبعــض الفقــراء مــن الرجــال والنســاء، 

جهود جمعية السالم يف توفري عمل الئق ومنو االقتصاد 
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بحيــث يتــم االســتفادة مــن منتجاتهــا مــن األلبــان ومشــتقاتها وبيعهــا كعائــد مــادي ينفــق 
علــى أصحــاب املاشــية. كمــا وفــرت اجلمعيــة عمــال الئقــا لفئــات عديــدة يف املجتمعــات 
والــدول التــي عملــت بهــا مثــل العاملــن يف مجمعــات ودور األيتــام واملستشــفيات واملراكــز 

والعيــادات الصحيــة التــي أنشــأتها اجلمعيــة.
وهنــاك أنشــطة ومشــاريع إنســانية تنفذهــا جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية 

واخليريــة لتحقيــق التنميــة املســتدامة والتمكــن، وهــي كاآلتــي:

مشاريع تنموية

ويقصــد باملشــاريع التنمويــة املشــاريع واألنشــطة املختلفــة، إلفــادة أكبــر قطــاع ممكــن 
ــح نشــاط اقتصــادي  ــة أو فت ــة معين ــم مهن ــب لتعل ــر فــرص تدري ــل توفي مــن املجتمــع، مث
يحقــق اكتفائــه الذاتــي مــن خــالل العاملــن فيــه، وهــو أحد أفضل الســبل لعــالج ومكافحة 
الفقــر، إذ أنــه يتميــز باالســتمرارية طاملــا كان مشــروعا ناجحــا، ويف نفــس الوقــت يرشــد 
نفقــات العمــل اخليــري، حيــث يحــول احملتــاج مــن مســتهلك إلــى منتــج، ويف نفــس الوقــت 

يوفــر لــه فرصــة العمــل لكســب الــرزق والكــد مــن عمــل اليــد.
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ــة يف اليمــن،  ــد مــن األنشــطة التنموي ــذ العدي ــة الســالم يف تنفي وقــد جنحــت جمعي
منهــا إنشــاء مشــاغل اخلياطــة لتعليــم الفتيــات والنســاء فــن احلياكــة والتفصيــل، وبيــع مــا 
يتــم إنتاجــه حلســاب هــذه املشــاغل والصــرف منهــا علــى تطويــر املشــروع وتوفيــر رواتــب 

مســتمرة للعاملــن فيــه.
كمــا أنشــأت اجلمعيــة مخابــز آليــة، مهمتهــا توفيــر اخلبــز، وهــو عصــب احليــاة ألي 

إنســان، وتــدار بواســطة أهــل املنطقــة املســتفيدة مــن املخبــز.
أيضــا اســتمرت جمعيــة الســالم يف هــذا املجــال وأنشــأت ورش النجــارة واحلــدادة 
واألملنيــوم، بحيــث يتــم تشــغيل وتدريــب أكبــر عــدد ممكــن مــن أبنــاء الــدول املقامــة فيهــا 
هــذه الــورش أو املصانــع، األمــر الــذي يكفــل مــردود مــادي جيــد ينفــق علــى العاملــن يف 
هــذه األنشــطة، ليتحــول املجتمــع الفقيــر ماديــا إلــى منتــج، وبلــغ عــدد مراكــز التدريــب 
املهنــي 18 مركــزا و9 ورش و4 مجمعــات كبــرى للتدريــب املهنــي علــى احلــدادة والنجــارة 
والصبــغ واألملنيــوم. وقامــت اجلمعيــة بتنفيــذ مشــروع توزيــع 8400 بقــرة حلــوب وبقــرة 
حلــوب مــع عجلهــا لأليتــام واألرامــل واألســر الفقيــرة واملشــردة، بهــدف إفــادة هــذه الفئات 

مــن منتجــات األبقــار ســواء بالغــذاء أو البيــع واالســتفادة مــن ريعهــا.
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الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية 9
متثــل االســتثمارات يف الصناعــة والبنيــة التحتيــة واالبتــكار عوامــل حاســمة األهميــة 
للنمــو االقتصــادي والتنميــة. وألن أكثــر مــن نصــف ســكان العالــم يعيشــون اليــوم يف املــدن، 
ازدادت أهميــة النقــل اجلماعــي، والطاقــة املتجــددة، وتكنولوجيــات املعلومــات واالتصاالت 

وكذلــك منــو الصناعــات اجلديــدة علــى نحــو أكثــر مــن أي وقــت مضــى.
كذلــك يعــد التقــدم التكنولوجــي أساســي إليجــاد حلــول دائمــة للتحديــات االقتصاديــة 
والبيئيــة، مثــل توفيــر فــرص عمــل جديــدة وتعزيــز كفــاءة اســتخدام الطاقــة. كمــا أن تعزيــز 
الصناعــات املســتدامة، واالســتثمار يف البحــث العلمــي واالبتــكار، كلهــا طــرق هامــة لتعزيــز 

التنمية املســتدامة.
ــى اإلنترنــت-  ــم الوصــول إل ــر مــن 4 باليــن مــن ســكان العال ــوم ال يســتطيع أكث والي
ــم النامــي. ويعــد ســد هــذه الفجــوة الرقميــة أمــرا حاســما لضمــان  %90 منهــم يف العال

املســاواة يف احلصــول علــى املعلومــات واملعــارف، فضــال عــن تشــجيع االبتــكار وريــادة 
األعمــال.
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مراكز إصالح الهواتف واألجهزة اللوحية

مراكز تأهيلية مهنية )حدادة، نجارة، كهرباء، ميكانيكا، تدفئه وتبريد(

مكينة خياطة      
مت إصالحها

قطعة
ُأصلحت

مركزًا

متدرب 
ومتدربة 230 570,000

27

 19,000
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تؤمــن جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة بــأن االســتثمار يف البنيــة 
األساســية كالنقــل، والــري، والطاقــة، وتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت؛ عناصــر حيوية 
لتحقيــق التنميــة املســتدامة والتمكــن للمجتمعــات يف كثيــر مــن البلــدان. وهنــاك إقــرار 
منــذ زمــن بعيــد بــأن النمــو يف اإلنتاجيــة والدخــل وحتســن النتائــج الصحيــة والتعليميــة 

يقتضيــان االســتثمار يف البنيــة األساســية.
وينشــأ أيضــا عــن وتيــرة النمــو والتحضــر احلاجــة إلــى اســتثمارات جديــدة يف 
ــر  ــر مــع تغي ــى التكيــف بقــدر أكب ــة األساســية املســتدامة التــي ستســاعد املــدن عل البني
املنــاخ، وســيكون بوســعها أيضــا إعطــاء زخــم للنمــو االقتصــادي واالســتقرار االجتماعــي. 
وقامــت اجلمعيــة بتنفيــذ العديــد مــن مشــاريع البنــى التحتيــة يف الــدول التــي تعمــل بهــا، 
وبنــت مجتمعــات عمرانيــة لقــرى بأكملهــا، وّحولتهــا إلــى قــرى ومــدن متكاملــة اخلدمــات 

واملرافــق.

جهود جمعية السالم يف الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية
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الحد من أوجه عدم املساواة 10
تشــير األدلــة بشــكل موثــق إلــى االرتفــاع املتزايــد يف معــدالت عدم املســاواة يف الدخل، 
حيــث يكســب أغنــى 10 % مــن ســكان العالــم مــا يصــل إلــى 40 % مــن إجمالــي الدخــل 
العاملــي بينمــا يكســب أفقــر 1 %0 مــا بــن 2 % و7 % فقــط مــن مجمــوع الدخــل العاملــي، 
ويف البلــدان الناميــة زادت معــدالت عــدم املســاواة بنســبة %11 إذا مــا أخذنــا يف االعتبــار 
معــدالت النمــو الســكاني. وتتطلــب هــذه التفاوتــات اآلخــذة يف االتســاع اعتمــاد سياســات 
ســليمة لتمكــن الفئــات مــن أصحــاب الدخــل األدنــى، وتعزيــز اإلدمــاج االقتصــادي للجميع 

بصــرف النظــر عــن اجلنــس أو العــرق أو االنتمــاء.
ــل مؤشــر  ــم تعدي ــر جــدا عندمــا يت ــة مــن متوســط خســارة كبي ــدول النامي ــي ال وتعان
التنميــة البشــرية العتبــار أوجــه عــدم املســاواة، وتعــزى هــذه اخلســارة يف مؤشــر التنميــة 
البشــرية إلــى عــدم املســاواة يف التعليــم باألســاس، فضــاًل عــن عــدم املســاواة يف الدخــل 
ويف مجــال الصحــة، وإن كان إلــى حــد أقــل، إذ أن فجــوة املســاواة هــي األوســع يف مكــون 
التعليــم ملؤشــر التنميــة البشــرية املعــدل لعــدم املســاواة، ولكنهــا أقــل حدة يف مكــون الدخل.
ــة، تشــمل  ــوال عاملي ــب حل ــة تتطل ــل عــدم املســاواة يف الدخــل مشــكلة عاملي حيــث متث
حتســن إجراءات التنظيم والرقابة على األســواق واملؤسســات املالية، وتشــجيع املســاعدة 
اإلمنائيــة واالســتثمار األجنبــي املباشــر يف املناطــق األكثــر احتياجــاً. كمــا أن تســهيل 

الهجــرة اآلمنــة وتنقــل األفــراد أمــر أساســي لســد الفجــوة املتزايــدة.
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كفالة أيتام ومعاقين وأسر فقيرة

مساعدات مالية وعينية وكسوة

تشييد وترميم بيوت لألرامل واأليتام والفقراء والمشردين

بناء بيوت خشبية لألرامل واأليتام والفقراء والمشردين

إنشاء دور لأليتام

أسرة

بيت

بيت

دارا

يتيمًا معاقًا

أسرةمستفيد

 287  2,835

 1,626,150 340,071

 10,804

 4,300

33
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يعتبــر احلــد مــن أوجــه عــدم املســاواة هــو الهــدف العاشــر مــن أهــداف برنامــج األمم 
املتحــدة االمنائــي للتنميــة املســتدامة يف الــدول الناميــة، وقــد قامــت جمعيــة الســالم 
لألعمــال اإلنســانية واخليريــة بالعمــل علــى حتقيــق هــذا الهــدف ضمــن مشــروعاتها 
االســتراتيجية واحليويــة لتحقيــق املســاوة بــن شــرائح املجتمعــات التــي تعمــل فيهــا، 
لضمــان حتقيــق هــذا الهــدف. وجــاءت مشــاريع الرعايــة االجتماعيــة يف مقدمــة مشــاريع 
املســاواة بــن جميــع الفئــات املســتفيدة منهــا، ثــم حــرص اجلمعيــة علــى احلــق يف التعليــم 
والعمــل للجنســن بحيــث ال تكــون هنــاك فئــة متعلمــة وأخــرى غيــر متعلمــة بســبب اجلنس 
أو النــوع، مــع مالحظــة أن هنــاك أســر كاملــة يعولهــا نســاء، فــكان البــد مــن مســاواتهم يف 

احلــق يف العيــش يف حيــاة كرميــة.
ونفذت اجلمعية عددا من األنشطة املهمة التي ميكن ذكرها على النحو اآلتي:

جهود جمعية السالم للحد من أوجه عدم املساواة
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مشاريع الرعاية االجتامعية

وهــي مشــاريع ذات صبغــة اجتماعيــة، هدفهــا خلــق بيئــة اجتماعيــة ناجحــة كحاضنــة 
للمســتفيدين منهــا، مثــل مشــاريع كفالــة األيتــام، بحيــث يتــم احلفــاظ علــى اليتيــم منــذ 
الصغــر ومتابعتــه واحلــرص علــى تعليمــه ودراســته ومســتقبله، وتوفيــر متطلبــات حياتــه 
إلــى أن يصبــح شــابا يافعــا وينتهــي مــن دراســته ويبــدأ حياتــه العمليــة، للمحافظــة علــى 

مكونــات املجتمــع مــن األفــراد واألســر.
وقــد جنحــت هــذه املشــاريع يف حتقيــق توافــق كبيــر بــن فئــات املجتمــع احملرومــة، من 
خــالل كفالــة األيتــام وتوفيــر مســكن مالئــم لهــم، واحلــرص علــى تعليمهــم لتأهيلهم لســوق 

العمــل، حمايــة لهــم مــن التشــرد والضيــاع يف وســط احليــاة الصاخبــة.
وحققــت جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة شــوطا كبيــرا يف تطبيــق 
هــذه املشــاريع يف عــدد مــن الــدول التــي تعمــل بهــا، ووجــدت صــدى كبيــرا لــدى جمهــور 
احملســنن الكــرام، الذيــن حرصــوا علــى دعمهــا دوريــا، وهــو مــا ســاهم يف حتقيــق تقــدم 

كبيــر يف مجــال الرعايــة االجتماعيــة.
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الحق يف التعليم والعمل للجنسني 

ــة يف عــدة دول  ــة االجتماعي ــذ عــدد مــن مشــاريع الرعاي ــة الســالم بتنفي قامــت جمعي
كاليمــن وســوريا وقرغيزيــا والفلبــن وبورمــا وألبانيــا، وحققــت فيهــا العديــد مــن اإلجنــازات، 
التــي راعــت فيهــا توفيــر خدمــة تنموية واجتماعية تســتهدف اإلنســان والنهوض بــه وبحياته، 
ولــم تركــز اجلمعيــة جهودهــا يف مشــروع واحــد فقــط لتحقيــق الرعايــة االجتماعيــة أو 
ــظ  ــز حتفي ــدارس ومراك ــى إنشــاء امل ــا حرصــت عل ــة دون أخــرى، فنجــد أنه اســتهدفت فئ

القــرآن الكــرمي للجنســن، واملســاجد امللحــق بهــا مصليــات نســائية.
كمــا أنهــا ســعت يف املســاواة بــن اجلنســن يف العمــل، مــن خــالل إنشــاء ورش التدريــب 
املهنيــة مــن احلــدادة والصبــغ واألملنيــوم واألدوات الصحيــة وتصليــح املوبايــل، وكلهــا حــرف 
تناســب الرجــال، لكنهــا لــم تغفــل اجلانــب النســائي، فوفــرت مهــن تناســب املــرأة مــن خــالل 
عــدة مشــاريع ذات طابــع نســائي، مثــل مشــاغل اخلياطــة والتطريــز، وتوفيــر بقــرة حلــوب 
ومكائــن خياطــة كمشــروع نســائي منزلــي، باإلضافــة إلــى مراكــز نســيج الســجاد ومشــاريع 
ــا  ــل ومثيالته ــات النســائية وأدوات التجمي ــم الصالون ــل تعلي ــرأة، مث ــال امل ــم بجم ــي تهت الت

التــي تهتــم باملــرأة.
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مدن ومجتمعات محلية مستدامة 11
يعيــش اليــوم أكثــر مــن نصــف ســكان العالــم يف املناطــق احلضريــة. وبحلــول عــام 
2050م ســيرتفع هــذا الرقــم إلــى 6,5 بليــون فــرد، أي حوالــي ثلثــي البشــرية جمعــاء. 

وال ميكــن حتقيــق التنميــة املســتدامة دون إحــداث تغييــر كبيــر يف طريقــة بنــاء وإدارة 
فضاءاتنــا احلضريــة.

ــر،  ــرى تضــم 10 ماليــن نســمة أو أكث ــاك عشــر مــدن كب ويف عــام 1990م كانــت هن
مليــون   453 حوالــي  تســكنها  كبــرى،  مدينــة   28 إلــى   2014 عــام  يف  العــدد  وارتفــع 
نســمة. وقــد أدى النمــو الســريع للمــدن يف العالــم النامــي، إلــى جانــب ازديــاد الهجــرة مــن 

ــادة املطــردة يف أعــداد املــدن الكبــرى. الريــف إلــى احلضــر، إلــى هــذه الزي
وكثيــرا مــا يتركــز الفقــر املدقــع يف املناطــق احلضريــة، وتكافــح احلكومــات الوطنيــة 
واحملليــة مــن أجــل اســتيعاب أعــداد الســكان املتزايــدة يف تلــك املناطــق. ويتطلــب العمــل 
مــن أجــل جعــل املــدن آمنــة ومســتدامة ضمــان وصــول الســكان إلــى مســاكن آمنــة وبأســعار 
بيئــة األحيــاء الفقيــرة واملســتوطنات غيــر الرســمية، كمــا يشــمل  معقولــة، وحتســن 
االســتثمار يف وســائل النقــل العــام، وتوفيــر مســاحات عامــة خضــراء، وحتســن نظــم 

ــة وتشــاركية. ــن لتكــون شــاملة للكاف ــط واإلدارة احلضري التخطي
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إنشاء قرى سكنية كاملة المرافق والخدمات

دعم ومساعدة المخيمات

بناء المجمعات التنموية والتأهيلية متعددة األنشطة

بناء مساجد ومدارس ومستشفيات

 8

 2,800

 7

 3 42 720 1,380

قرى سكنية

مخيم يف سوريا 
واليمن

مجمعات

مستشفيات مدرسة مركزًا إسالميًا مسجدًا
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عملــت جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة علــى إنشــاء مــدن ومجتمعــات 
ســكنية متكاملــة مســتدامة، يكــون فيهــا اإلنســان قــادراً علــى العيــش، ويتوفــر لــه مــا 
يحتاجــه مــن خدمــات، ويقــوم بالعمــل واإلنتــاج يف هــذه املجتمعــات، لكــي يكــون إنســانا 
منتجــا ومفيــدا ملجتمعــه احمللــي واإلقليمــي والدولــي. وقامــت جمعيــة الســالم بعمليــات 
بنــاء قــرى ومــدن متكاملــة فيهــا جميــع املتطلبــات احلياتيــة والتنمويــة بأكملهــا، وال يقتصر 
األمــر فقــط علــى إنشــاء مــدن أو قــرى جديــدة، إمنــا إنشــاء مبانــي ومنشــآت صناعيــة أو 
زراعيــة أو مهنيــة يف مــدن قائمــة بالفعــل لكــن ينقصهــا عــدد مــن اخلدمــات والبنــى. ومــن 
املشــروعات التــي حتقــق هــدف إقامــة مــدن ومجتمعــات محليــة مســتدامة، ميكــن ذكــر 

اآلتــي:

إنشاء قرى للفقراء واأليتام واملرشدين

ــام واألرامــل،  ــح املشــردين واأليت ــا لصال ــة عــدة قــرى ومــدن بأكمله أنشــأت اجلمعي

جهود جمعية السالم يف إنشاء مدن ومجتمعات محلية مستدامة
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لضمــان العيــش الكــرمي لهــم يف نفــس الوقــت توفــر لهــم املســكن واملــأوى واخلدمــات 
العامــة، وتضــم هــذه القــرى مرافــق متنوعــة مــن مجمعــات ســكنية ومستشــفيات ومــدارس 
ومســاجد ومالعــب وســاحات لأللعــاب، وورش جنــارة وحــدادة ومشــاغل خياطــة، وغيرها 
ــع الســلع  ــة، كمــا تضــم متاجــر لبي ــن ترفيهي ــة، وأماك ــة اإلنتاجي مــن الصناعــات احلرفي
ومخابــز لتوفيــر اخلبــز لســكانها، لتحويــل قاطنيهــا إلــى مجتمــع منتــج يعتمــد علــى نفســه. 
ومتيــزت مشــاريع اجلمعيــة بااللتــزام يف التنفيــذ وفقــا للميزانيــة املرصــودة للمشــروع 

والوقــت احملــدد.

مشاريع إنشائية

تعتبــر املشــاريع اإلنشــائية الســكنية والتعليميــة واخلدماتيــة أحــد أهــم الركائــز التــي 
يســتند إليهــا العمــل اخليــري وهــي أضخــم مشــاريعه، مــن حيــث التكلفــة وامليزانيــة، كمــا 

أنهــا تنفــذ علــى عــدة مراحــل زمنيــة متفاوتــة، وقــد يشــهد بعضهــا توســعات مســتقبلية.
ــل إنشــاء املســاجد  ــات مث ــة واخلدم ــن األبني ــد م وتشــمل املشــاريع اإلنشــائية العدي
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األيتــام،  ودور  واملخيمــات،  والبيــوت  التنمويــة،  واملجمعــات  واملستشــفيات  واملــدارس 
ومراكــز حتفيــظ القــرآن، وبنــاء املخابــز، وإنشــاء الــورش واملصانــع ومشــاغل اخلياطــة، 
وشــبكات امليــاه والصــرف الصحــي، واملالعــب والســاحات الترفيهيــة واملراكــز احلرفيــة.
وحققــت جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة تقدمــا كبيــرا يف مثــل هــذه 
املشــاريع رغم تكلفتها املرتفعة، واســتطاعت أن تنفذ عددا كبيرا من املشــاريع اإلنشــائية 
املختلفــة يف عــدد مــن الــدول التــي عملــت بهــا، مبــا يتناســب مــع طبيعــة واحتياجــات كل 

دولة.

دعم ومساعدة مخيامت الالجئني

الذيــن  الالجئــن  ملخيمــات  والعــون  واملســاعدة  الدعــم  بتقــدمي  اجلمعيــة  قامــت 
اضطــروا للنــزوح والهجــرة فاســتوطنوا مخيمــات اللجــوء يف ظــل ظــروف اضطراريــة 
صعبــة، مثــل النازحــن مــن بعــض مناطــق الصــراع يف اليمــن ويف ســوريا ومســلمي بورمــا. 
وتقــوم اجلمعيــة مبســاعدتهم وتقــدمي العــون ليعيشــوا حيــاة الئقــة إلــى حن حل مشــكلتهم 

األساســية.
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االستهالك واإلنتاج املسؤوالن 12
لعــل حتقيــق النمــو االقتصــادي والتنميــة املســتدامة يقتضــي تخفيــض البصمــة البيئية 
علــى نحــو عاجــل، عــن طريــق تغييــر الطــرق التــي ننتــج بهــا الســلع واملــوارد ونســتهلكها. 
فالزراعــة مثــاًل هــي أكبــر مســتهلك للميــاه يف العالــم، ومتثــل اســتخدامات الــري اليــوم مــا 

يقــرب مــن 70 % مــن االســتخدام البشــري للميــاه العذبــة.
ويعتمــد حتقيــق هــدف التنميــة املســتدامة هــذا علــى إدارتنــا الفعالة للمــوارد الطبيعية 
املشــتركة، والطريقــة التــي نتخلــص بهــا مــن النفايــات الســامة وامللوثــات. كمــا يعتمــد بقــدر 
مماثــل مــن األهميــة علــى تشــجيع الصناعــات واألعمــال التجاريــة واملســتهلكن علــى تقليل 
النفايــات وإعــادة تدويرهــا، وكذلــك علــى دعــم البلــدان الناميــة يف التحــرك نحــو أمنــاط 

اســتهالك أكثــر اســتدامة بحلــول عــام 2030م.
وتتعلــق أمنــاط االســتهالك واإلنتــاج املســتدامة بتشــجيع الكفــاءة يف املــوارد والطاقــة، 
واســتدامة البنيــة األساســية، وتوفيــر إمكانيــة احلصــول على اخلدمات األساســية، وتوفير 

فــرص العمــل الالئــق وغيــر املضــر بالبيئــة، وحتســن جــودة احليــاة لصالــح اجلميــع.
وتســتهدف أمنــاط االســتهالك واإلنتــاج املســتدامة »إنتــاج املزيــد بشــكل أفضــل 
وبتكلفــة أقــل«، وزيــادة املكاســب الصافيــة يف الرفــاه الناشــئة عــن األنشــطة االقتصاديــة 
بخفــض اســتعمال املــوارد وتقليــل تدهورهــا ومــا ينشــأ عنهــا مــن تلــوث، علــى مــدار كامــل 
دورة احليــاة، مــع العمــل علــى زيــادة جــودة احليــاة. ويدخــل فيهــا شــتى أصحــاب املصلحــة، 
ومنهــم أصحــاب األعمــال، واملســتهلكون، واملســؤولون عــن رســم السياســيات، والباحثــون، 
التعــاون اإلمنائــي، وإشــراك  التجزئــة، ووســائط اإلعــالم، ووكاالت  والعلمــاء، وجتــار 

ــاة املســتدامة. املســتهلكن مــن خــالل التوعيــة والتثقيــف بأمنــاط االســتهالك واحلي
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المشروع الوقفي التنموي للزراعة وتربية الماشية واألسماك في قرغيزيا

إنتاج مزارع األبقار

توزيع أبقار على األسر الفقيرة واألرامل واأليتام

  40,000  100  190

 12,000

 36,000

طن أسماك 500 
سنويا

رأس ماشية 
سنويا

طن بنجر 
سنويا

لتر ألبان يوميا

بقرة

مستفيد

مستفيد

مستفيد
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مستفيد

عملــت جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليرية على حتقيق معادلة االســتهالك 
واإلنتــاج املســؤوالن عبــر خدماتهــا ومشــاريعها اإلنســانية والتنمويــة املختلفــة مــن خــالل 

برامــج نوعيــة تختلــف بحســب طبيعــة املجتمــع الــذي تقــدم فيــه خدماتهــا.
تنمويــة  جــدوى مبشــاريع  ذات  حقيقيــة  بدائــل  عــن  بالبحــث  اجلمعيــة،  وقامــت 
متنوعــة، بــدال مــن االعتمــاد علــى املشــاريع اخليريــة التقليديــة التــي تعتمــد علــى تقــدمي 
املســاعدات واإلغاثــة، فلــم تغفــل مثــل هــذه املشــاريع اإلنســانية، لكنهــا يف الوقــت نفســه 
ابتكــرت مشــاريع تتماشــى مــع أهــداف البرنامــج اإلمنائــي لألمم املتحدة لتحقيــق  للتنمية 

املســتدامة والتمكــن.
ولتحقيــق هــدف اإلنتــاج واالســتهالك املســئولن، تبنــت اجلمعيــة مجموعــة مــن 
ــوم، ومشــاغل  ــع وورش النجــارة واحلــدادة واألملني املشــروعات التشــغيلية كإنشــاء املصان
اخلياطــة للنســاء، وكذلــك وفــرت مشــروع بقــرة حلــوب لبعــض األســر والشــرائح مــن 
ــاج واالســتهالك املســتدام، ويف  ــش واإلنت ــم فرصــة العي ــدف منحه ــل، به ــام واألرام األيت

جهود جمعية السالم لالستهالك واإلنتاج املسؤوالن 
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نفــس الوقــت توفيــر فرصــة عمــل بكرامــة لهــم، وبــدال مــن اإلنفــاق عليهــم، فــإن تعليــم 
اإلنســان حرفــة يعمــل بهــا ويعتمــد فيهــا علــى نفســه فــإن اجلمعيــة تكــون بذلــك ســاهمت 
يف تطويــر املجتمــع وتنميتــه وحتويلــه مــن مجتمــع مســتهلك متلــِق للمســاعدات إلــى 

ــج. مجتمــع منت
وميكــن إلقــاء الضــوء خــالل نظــرة عميقــة لبعــض هــذه النوعيــة مــن املشــاريع التنموية 

املســتدامة، كاآلتي:

مرشوع إنشاء املخابز الشعبية

وهــو مشــروع تنمــوي بأبعــاد إنســانية نفذتــه اجلمعيــة يف عــدة دولــة ناميــة، ويقضــي 
املشــروع بإنشــاء مخابــز وأفــران، ثــم تقــوم بتشــغيل عــدد مــن ســكان الدولــة املســتهدفن 
يتقاضــون راتــب عــن هــذا العمــل، وهــي بذلــك وفــرت فرصــة عمــل إنســاني لبعــض أفــراد 

املجتمــع، ويف ذات الوقــت وفــرت اخلبــز لهــذا املجتمــع.
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املشاريع التنموية الزراعية يف قرغيزيا

وهــو أحــد املشــاريع التنمويــة املتكاملــة التــي بدأت جمعية الســالم لألعمال اإلنســانية 
واخليريــة يف تنفيذهــا لزراعــة نبــات البنجــر يف جمهوريــة قرغيزيــا، ومت زراعــة األرض 
عبــر عــدد مــن املراحــل بزراعــة 4000 متــر يف البدايــة، ومت البــدء يف املرحلــة الثانيــة مــن 
املشــروع عبــر تربيــة املواشــي واألبقــار احللــوب. ومت افتتــاح املرحلــة الثالثــة مــن املشــروع 

وهــي إنشــاء مــزارع للثــروة الســمكية.
وتنتــج هــذه املشــاريع نحــو 500 طــن بنجــر ســنويا، و120 بقــرة حلــوب و100 طــن مــن 
ــراء،  ــام والفق ــر مــن 40,000 مســتفيد مــن األرامــل واأليت ــه أكث األســماك، ويســتفيد من
وتخصيــص نســبة مــن أربــاح املشــروع ملســاعدة الفقــراء واألرامــل واملستشــفيات وتشــغيل 

دور األيتــام.
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العمل املناخي 13
ليــس هنــاك بلــد يف العالــم ال يعانــي بشــكل مباشــر مــن اآلثــار اخلطيــرة الناجمــة عــن 
تغيــر املنــاخ. وال تــزال انبعاثــات غــازات االحتبــاس احلــراري يف ارتفــاع، فهــي اليــوم أعلــى 
بنســبة 50 % مــن مســتوياتها يف عــام 1990م. وعــالوة علــى ذلــك، يســبب تغييــرات طويلــة 
األمــد يف نظامنــا املناخــي، ممــا يهــدد بعواقــب ال رجعــة فيهــا إذا لــم نتخــذ اليــوم مــا يلــزم 

مــن إجــراءات التخفيــف والتكيــف.
ويبلــغ متوســط اخلســائر الســنوية الناجمــة عــن الــزالزل وأمواج تســونامي واألعاصير 
املداريــة والفيضانــات مئــات املليــارات مــن الــدوالرات، وهــو مــا يتطلــب اســتثمارات قدرهــا 
6 مليــارات دوالر ســنويا يف مجــال إدارة مخاطــر الكــوارث وحــده. ويســعى هــذا الهــدف 
مــن أهــداف التنميــة املســتدامة إلــى تعبئــة 100 بليــون دوالر ســنويا بحلــول عــام 2020م 
لتلبيــة احتياجــات البلــدان الناميــة مــن أجــل توســيع نطــاق تدابيــر التخفيــف مــن آثــار تغيــر 

املنــاخ والتكيــف معــه.
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مشاريع الطاقة الشمسية

توزيع الفحم األحفوري للوقود والتدفئة

بئر 
مسجدا يف قرغيزيا 

يف قرغيزيا 

طن فحم

مخيم 
يف سوريا   10,400 585

 225,000

 1,800

102



قامــت جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة علــى حتقيــق هدف العمــل املناخي 
للمحافظــة علــى البيئــة مــن خــالل التركيــز علــى املشــروعات التــي تكــون صديقــة للبيئــة، 
ــى الطاقــة الشمســية يف أغلــب املشــاريع التــي تقــوم بتنفيذهــا اجلمعيــة  مثــل االعتمــاد عل
يف الــدول املنكوبــة أو التــي بحاجــة للمســاعدة، وقــد مت تنفيــذ هــذا املشــروع يف عــدة دول. 
وأيضــا اعتمــدت اجلمعيــة علــى اســتخدام املــواد الطبيعيــة يف الوقــود، كاســتخدام الفحــم 
احلجــري يف الوقــود والتدفئــة نتيجــة رخــص ســعره وتوفيــره لعــدد كبيــر مــن املســتفيدين مــن 
مشــاريع التدفئــة التــي تنفذهــا اجلمعيــة يف الــدول ذات الطقــس البــارد يف فصــل الشــتاء.

كمــا انتهجــت اجلمعيــة سياســة املشــاريع الزراعيــة التنمويــة، لتوفيــر الغــذاء، وال ســيما 
املــزارع البالســتيكية اإللكترونيــة إلنتــاج اخلضــار والفواكــه، ويف نفــس الوقــت تعمــل علــى 
احلفــاظ علــى املنــاخ مــن التغيــرات الســلبية نتيجــة االنبعاثــات الكربونيــة بالبنــاء الضوئــي 

للنباتــات التــي متتــص ثانــي أكســيد الكربــون وتنتــج األكســجن.

جهود جمعية السالم للعمل املناخي
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مرشوع االعتامد عىل الطاقة الشمسية

بــدأت جمعيــة الســالم يف تشــغيل املخيمــات والبيــوت يف ســوريا واليمــن وبورمــا 
وقرغيزيــا وطاجكســتان، باالعتمــاد علــى الطاقــة الشمســية يف توليــد الكهربــاء، بــدال 
ــد  ــة. وق ــة للبيئ ــة امللوث ــواد البترولي ــى امل ــدة عل ــة املعتم ــة التقليدي ــة الكهربائي ــن الطاق م
ــى تشــغيل املنشــآت  ــر عل ــا بشــكل كبي ــة قرغيزي ــة يف جمهوري اعتمــدت مشــاريع اجلمعي
واملشــاريع بالطاقــة الشمســية، مثــل تشــغيل وإنــارة املســاجد وتشــغيل مكائــن اآلبــار 

اإلرتوازيــة والســطحية بالطاقــة الشمســية.
ــة الشمســية يف اإلضــاءة بشــكل  ــى الطاق ــا كل املخيمــات الســورية تعتمــد عل وحالي
كامــل، وال تعتمــد علــى مولــدات الكهربــاء التــي تعمــل بالوقــود األحفــوري، ممــا يجعلهــا 

ــة بالدرجــة األولــى. مخيمــات خضــراء صديقــة للبيئ
وأيضــا تقــوم جمعيــة الســالم بتوزيــع املنتجــات الطبيعيــة كالفحــم احلجري علــى الفقراء 
يف الــدول ضمــن مشــروعات التدفئــة واحلمايــة مــن بــرد الشــتاء القــارس، وهــو منتــج طبيعــي 
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ــى مــواد الطاقــة األخــرى  ــة بأســعار أقــل، ودون االعتمــاد عل ويف نفــس الوقــت يوفــر تدفئ
األكثــر تلويثــا للبيئــة.

ــة الســالم ارتفاعــا يف درجــات  ــا جمعي ــل فيه ــي تعم ــة الت ــدول النامي وتشــهد بعــض ال
احلــرارة أســرع مــن املتوســط العاملــي. وقــد أصبحــت موجــات اجلفــاف أكثــر تواتــرا وشــدة، 
ممــا يهــدد بانخفــاض اإلنتــاج الزراعــي، ورمبــا النــزوح القســري الناجــم عــن املنــاخ- ســواء 
بســبب اجلفــاف واالرتفــاع مبنســوب ســطح البحــر- تهديــدا خاصــا، مــا يســتوجب مشــاريعا 

خاصــة نوعيــة لتعزيــز قــدرات هــذه الــدول علــى التكيــف مــع تغيــر املنــاخ.
كمــا أن عمــل اجلمعيــة يف بعــض الــدول احلبيســة التــي ليــس لهــا بحــاراً أو حــدودا 
بحريــة وال يوجــد بهــا مصــادر للميــاه العذبــة مــن خــالل مشــروعات تســاعد علــى التكيــف 
ــر احلــد مــن مخاطــر الكــوارث يف  ــى إدمــاج تدابي ــة إل ــود الرامي ــاخ مــع اجله ــر املن مــع تغي
ــر  ــن التدابي ــة ومجموعــة واســعة م ــر اإلرادة احلكومي ــع تواف ــة. وم االســتراتيجيات الوطني
التكنولوجيــة، حيــث ال يــزال باإلمــكان احلــد مــن الزيــادة يف متوســط درجــة احلــرارة العامليــة 

بتضافــر اجلهــود.
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الحياة تحت املاء 14
تُعــد احمليطــات مــن خــالل درجــة حرارتهــا وتركيبتهــا الكيميائيــة وتيــارات امليــاه بهــا 
ــل األرض  ــي جتع ــة الت ــات النظــم الطبيعي ــوي أحــد أهــم مكون ــراء حي ــه مــن ث ومــا حتوي
صاحلــة لســكن البشــرية. وإن إدارة هــذا املــورد احليــوي الهــام يُعــد أمــراً ضروريــاً لبقــاء 

البشــرية جمعــاء، وملوازنــة آثــار تغيــر املنــاخ.
فميــاه أمطارنــا وميــاه شــربنا  وطقســنا ومناخنــا وســواحلنا وقــدر كبيــر مــن غذائنــا، 
بــل وحتــى األكســجن املوجــود يف الهــواء الــذي نتنفســه،  توفرهــا البحــار وتنظمهــا جميعــاً 
يف نهايــة املطــاف، وقــد كانــت احمليطــات والبحــار علــى مــر التاريــخ قنــوات  حيويــة للتجارة 

والنقل.
وتعتمــد ســبل عيــش أكثــر مــن 3 مليــارات مــن ســكان األرض علــى التنــوع البيولوجــي 
البحــري والســاحلي. ولكننــا نشــهد اليــوم اســتغالال مفرطــا حلوالــي ثلــث األرصــدة 
الســمكية يف العالــم )30 %(، ينحــدر بهــا إلــى مــا دون املســتوى الــذي ميكــن أن حتافــظ 

فيــه علــى إنتــاج مســتدام.
كمــا تســتوعب احمليطــات حوالــي 30 % مــن ثانــي أكســيد الكربــون الــذي ينتجــه 
ــذ  ــه من ــة احمليطــات فــوق مــا كانــت علي ــادة بنســبة 26 % يف حمضي البشــر، ونشــهد زي
بدايــة الثــورة الصناعيــة. ويصــل التلــوث البحــري الــذي تأتــي األغلبيــة الســاحقة منــه مــن 
مصــادر بريــة، إلــى مســتويات تبعــث علــى االنزعــاج، حيــث يحتــوي كل كيلومتــر مربــع مــن 

احمليطــات اليــوم حوالــي 13,000 قطعــة مــن النفايــات البالســتيكية يف املتوســط.
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مزارع األسماك

مزارع سمكية  3
 طن شهريًا9  

 طن سنويًا108

سمكة شهريًا6,917

سمكة سنويًا83,000

مستفيد سنويًا33,200
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تعتبــر احليــاة حتــت املــاء مــوردا عامليــا جوهريــا، متثــل إدارتــه بعنايــة ســمة أساســية 
اإلنســانية  الســالم لألعمــال  املنطلــق عملــت جمعيــة  هــذا  ومــن  ملســتقبل مســتدام، 
ــا  ــة مــن ضمنه ــة مختلف ــر عــدة مشــاريع تنموي ــق هــذا الهــدف عب ــى حتقي ــة عل واخليري
مشــروعات التنميــة املائيــة، واســتزراع األســماك، وتربيــة احليوانــات املائيــة النافعــة 

لإلنســان كالروبيــان والكائنــات البحريــة األخــرى.
وباإلضافــة إلــى مــا ســبق عــن اعتمــاد جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة 
ملشــاريع هدفهــا احملافظــة علــى حيــاة األحيــاء حتــت املــاء، فــإن هــذه املشــاريع مــن جانــب 
ــاًل يســاهم يف  ــاً ســمكياً هائ ــروة الســمكية وتوفــر مخزون ــى الث آخــر، حتافــظ أيضــا عل
الغذائيــة واملعدنيــة، خاصــة  بالعناصــر  القيمــة وغنــي  توفيــر مصــدر غذائــي عالــي 

ــة. ــات البحري الفوســفور، املتوفــر بالكائن
وقامت جمعية السالم بعدة مشاريع يف هذا اجلانب منها اآلتي:

جهود جمعية السالم يف دعم الحياة تحت املاء
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مرشوع مزارع األسامك

بتحويــل بعــض الــدول احلبيســة التــي ال تطــل علــى بحــار أو تفتقــد األنهــار واملجــاري 
املائيــة، إلــى دول لديهــا ثــروة ســمكية مــن خــالل مشــاريع املــزارع الســمكية، حتــى ال 
حُتــرم هــذه الــدول مــن الغــذاء اجليــد واملتــوازن، الــذي يجــب أن يشــمل اللحــوم والدجــاج 
واألســماك. وأيضــا يكــون مــوردا اقتصاديــا ذا عائــد، مــن خــالل تصديــر أســماك املــزارع 

الفائضــة عــن احلاجــة إلــى الــدول التــي بحاجــة إليهــا.
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وقــد اســتطاعت اجلمعيــة تنفيــذ عــدد مــن هــذه املشــروعات يف التنميــة املائيــة 
املختلفــة، مــن أجــل العمــل علــى حتقيــق هــذا الهــدف احليــوي، وهنــاك مشــروعات 
ــذ  ــا لتنفي ــة ضمــن خططه ــة املقبل ــى تنفيذهــا يف املرحل ــة عل مســتقبلية ســتعمل اجلمعي

أهــداف البرنامــج اإلمنائــي لــألمم املتحــدة للتنميــة املســتدامة.
ــة،  ــت بهــا اجلمعي ــة عمل ــر مــن دول وبعــد جنــاح جتــارب االســتزراع الســمكي يف أكث
والنجــاح ملثــل هــذه املشــاريع، قــررت اجلمعيــة تبّنــي تطبيقهــا يف أكثــر مــن دولــة، نظــرا 
لســهولة تنفيذهــا وعائدهــا املالــي اجليــد، ويف نفــس الوقــت يوفــر فــرص عمــل متميــزة 

للمجتمعــات، وحتويلهــا مــن مســتهلكة إلــى منتجــة.
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الحياة يف الرب 15

األرض  علــى  كذلــك  البشــرية  تعتمــد احليــاة  علــى احمليطــات،  اعتمادهــا  بقــدر 
ــى األرض توفــر 80 % مــن  ــة عل ــاة النباتي ــر ســبل كســب العيــش. فاحلي للمعيشــة وتوفي
الغــذاء البشــري، كمــا يعتمــد البشــر علــى الزراعــة كمــورد اقتصــادي هــام وكأحــد أهــم 
وســائل التنميــة. كمــا توفــر الغابــات التــي تغطــي 30 % مــن ســطح األرض املوئــل الطبيعــي 
ملاليــن أنــواع وســالالت النباتــات واحليوانــات، فضــال عــن كونهــا مصــادر هامــة للهــواء 

النقــي وامليــاه، ومــا لهــا مــن دور حاســم يف مكافحــة تغيــر املنــاخ.
ونشــهد اليــوم تدهــورا غيــر مســبوق يف األراضــي، إذ يتــم فقــدان األراضــي الصاحلــة 
للزراعــة مبعــدل يتــراوح بــن 30 و35 ضعــف املعــدل التاريخي. كمــا أن اجلفاف والتصحر 
آخــذان يف االزديــاد كل عــام، مبــا ينتــج عنــه خســارة 12 مليــون هكتــار تؤثــر بشــكل كبيــر 
ومباشــر علــى املجتمعــات الفقيــرة علــى الصعيــد العاملــي. ومــن بــن 8,300 ســاللة 
حيوانيــة معروفــة، انقرضــت بالفعــل 8 % منهــا بينمــا تواجــه 22 % منهــا كذلــك خطــر 

االنقــراض.
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مشاريع زراعية

مستفيد

طن بنجر سنويا مزرعة إنتاجية

مزرعة بالستيكية 
طن فواكهطن خضارإلكترونية

 1,126,000

 1,200 2

24030

متدربًا 39,950 
ومتدربة
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بســبب الزحــف علــى األراضــي وزيــادة عمليــة التصحــر وانقــراض بعــض احليوانــات، 
انتهجــت جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة سياســة تنفيــذ عــدد مــن املشــاريع 
التــي تدعــم احليــاة علــى البــر واحملافظــة علــى التربــة وحمايتهــا مــن التصحــر والتغيــر 

املناخي.
وميكــن التعــرف علــى جملــة مــن املشــاريع التــي قامــت بتنفيذهــا اجلمعيــة، بالنظــر 
إلــى الظــروف البيئيــة واملناخيــة اخلاصــة بالــدول التــي تعمــل فيهــا، ومــن ذلــك نــرى أمثلــة 

لهــذه املشــاريع، منهــا اآلتــي: 

جهود جمعية السالم يف دعم الحياة عىل الرب

115



مشاريع تشجيع الزراعة ودعم الفالح
قامــت جمعيــة الســالم بتنفيــذ العديــد مــن املشــروعات الزراعيــة املختلفــة يف كثيــر 
مــن الــدول التــي تقيــم فيهــا أنشــطتها اإلنســانية واخليريــة، كمــا قدمــت اجلمعيــة العديــد 
ــذور، بهــدف حــث  ــة والب ــة، وســاهمت يف شــراء املعــدات الزراعي مــن القــروض الزراعي
األفــراد علــى العمــل يف االســتثمار الزراعــي والتــي حققــت جناحــا كبيــرا وكانــت نتائجهــا 
ــة لزراعــة  ــة باملــزارع اإلنتاجي ــر األرض اخلــالء والصحراوي ــات تعمي ــة، ودعــم عملي طيب
النباتــات وأشــجار الفاكهــة املثمــرة، مــا يوفــر غطــاء نباتيــاً يســاعد يف تثبيــت التربــة 
وحمايتهــا مــن التجريــف والتصحــر، والعمــل كمصــدات للريــاح حلمايــة املــدن والقــرى مــن 
العواصــف الترابيــة والصحراويــة، وحتســن أحــوال البيئــة مــن خــالل املشــاريع الزراعيــة 
البالســتيكية اإللكترونيــة للخضــار والفواكــه ويكــون مــوردا غذائيــا لتوفيــر أمــن غذائــي 

للمجتمعــات.
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إنشاء قرى ومدن جديدة متكاملة الخدمات
قامــت اجلمعيــة ببنــاء قــرى مســتدامة كاملــة املرافــق واألبنيــة والبنيــة التحتيــة 
وشــبكات امليــاه والصــرف الصحــي يف مناطــق صحراويــة، حلــث النــاس علــى الســكن يف 

ــا. ــا واالســتيطان به هــذه املناطــق وإعماره
وقــد انتهجــت اجلمعيــة طريقــة متميــزة يف تعميــر األراضــي اخلــالء أو الصحراويــة 
ــاء  ــواء وامل ــات اله ــات، وملوث ــوث واالنبعاث ــل نســبة التل ــك الزحــام وتقلي للمســاهمة يف ف
ــة  ــق مجتمعــات عمرانيــة جديــدة تســاهم يف تثبيــت الترب ــة، ويف نفــس الوقــت خل والترب

والعمــل علــى عــدم تصحرهــا.
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السالم والعدالة واملؤسسات القوية 16
ــى ســيادة  ــم عل ــال، القائ ــم الفع ــوق اإلنســان واحلك ــدون الســالم واالســتقرار وحق ب
القانــون - ال ميكننــا أن نأمــل يف حتقيــق التنميــة املســتدامة. ولكننــا نعيــش اليــوم يف عالــم 
يتســم باالنقســامات علــى نحــو متزايــد. وبينمــا تتمتــع بعــض مناطــق العالــم مبســتويات 
مســتدامة مــن الســلم واألمــن واالزدهــار، تعانــي مناطــق أخــرى دورات ال تنتهــي مــن 
ــة  ــل هــي حال ــه، ب ــر من ــا ال مف ــدرا حتمي ــن الصراعــات ليســت ق ــف. ولك الصــراع والعن

طارئــة ال بــد مــن معاجلتهــا.
فاملســتويات املرتفعــة مــن العنــف املســلح وانعــدام األمــن، لهــا آثــار مدمــرة علــى تنميــة 
البلــدان، ممــا يؤثــر علــى النمــو االقتصــادي، وغالبــا مــا يــؤدي إلــى مظالــم طويلــة األمــد 
ــب  ــف اجلنســي واجلرميــة واالســتغالل والتعذي ــا أن العن ــال. كم ــن أن تســتمر ألجي ميك
يتزايــد وينتشــر أيضــا يف حــاالت النــزاع أو يف غيــاب ســيادة القانــون، ويجــب علــى 

ــدان اتخــاذ التدابيــر الالزمــة حلمايــة فئــات الشــعب األكثــر تعرضــا للخطــر. البل
فعلــى ســبيل املثــال يف ليبيــا وســوريا اللتــان تشــهدان نزاعــا ممتــدا يف الســنوات 
األخيــرة، تضاءلــت قيمــة مؤشــر التنميــة البشــرية إلــى مســتويات ســجلت آخــر مــرة قبــل 
15 عامــا. وتشــير تقديــرات أخــرى إلــى أن ســوريا رمبــا تكــون قــد فقــدت أكثــر مــن 35 

عامــا مــن املكاســب التــي حتققــت بشــق األنفــس يف مجــال التنميــة البشــرية.
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مصانع النسيج

 مشاريع تنموية في 10 دول

سجادة سنويامصنع صغير

مستفيددوالر

مستفيد
  1200

 25,000,000 2,300,000

1,200
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تســعى جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة إلــى حتقيــق أهــداف التنميــة 
املســتدامة واحلــد بشــكل كبيــر مــن جميــع أشــكال العنــف، والعمــل مــع احلكومــات 
ــز  ــد تعزي ــذ الصــراع وإحــالل األمــن، ويع ــة لنب ــول دائم ــة إليجــاد حل ــات احمللي واملجتمع
ســيادة القانــون وتعزيــز حقــوق اإلنســان أمــراً أساســياً يف هــذه العمليــة، يشــمل كذلــك 
جهــود خفــض تدفــق األســلحة غيــر املشــروعة وتعزيــز مشــاركة البلــدان الناميــة يف 

مؤسســات احلكــم العامليــة.
ولعــل ســعي اجلمعيــة يف نشــر املشــاريع التنمويــة مــن شــأنه احلــد مــن الفقــر واجلــوع 
واملــرض، الــذي رمبــا يكــون أحدهــم أو جميعهــم ســببا للنزاعــات والصراعــات املســلحة 

يف دول العالــم املختلفــة، ال ســيما بــن الــدول املتجــاورة.

جهود جمعية السالم يف السالم والعدالة واملؤسسات القوية
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وميكــن اعتبــار أغلــب مشــاريع جمعيــة الســالم تصــب يف جانــب نشــر الســالم ســواء 
ــة  ــه، والعدال ــن حول ــع م ــع م ــا أو يف خــارج هــذا املجتم ــع م ــي يف مجتم الســالم الداخل

واملؤسســات القويــة، ومثــال علــى ذلــك اآلتــي:

� مشروع إنشاء املدارس

وهــي مشــاريع تعليميــة تســتهدف تعليــم جميــع الشــرائح الغيــر قــادرة علــى التعلــم 
ــل  ــاث، ب ــور دون اإلن ــى الطــالب الذك ــز عل ــا ال ترك ــاب اهلل، وهــي بحــد ذاته وحفــظ كت
تســتهدف العمليــة التعليميــة للجميــع، وأيضــا تعليــم األيتــام واليتيمات واملعاقــن والعجزة 

واملرضــى، إميانــا مــن اجلمعيــة بحقهــم يف التعليــم.

� مشروع توفير فرص العمل للذكور واإلناث.

 مــن ضمــن املشــاريع التــي حتــض علــى الســالم الداخلــي يف املجتمعــات وحتقيــق 
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ــة الســالم  ــرأة يف العمــل، وقــد قامــت جمعي ــن الرجــل وامل ــة، مســألة املســاواة ب العدال
ــر ورش العمــل  ــاث، مــن خــالل توفي العمــل بتقــدمي منــوذج رائــد يف عمــل الذكــور واإلن
والتدريــب علــى املهــن املختلفــة مــن حــدادة وصبــغ وجنــارة وأملونيــوم، وهــي كلهــا مهــن 
ــن اخلياطــة  ــز ومكائ ــز التطري ــا وفــرت مشــاغل اخلياطــة ومراك ــور، بينم تناســب الذك
والبقــرة احللــوب كمهــن تناســب اإلنــاث، وتعينهــم علــى معيشــتهم، مــا يحقــق قــدرا كبيــرا 

ــة. ــات النامي ــي يف املجتمع ــة والســالم الداخل ــن العدال م

� جمعية السالم.. ضمن أفضل 5 مؤسسات إنسانية عامليًا

مــن ضمــن أهــداف جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة، أنهــا تســعى لتطبيــق 
أهــداف وبرامــج املنظمــات الدوليــة ومــن ضمنهــا منظمــة األمم املتحــدة واملنظمــات 
التابعــة لهــا يف إطــار ســعيها ألن تكــون ضمــن أفضــل 5 جمعيــات عامليــة إنســانية خيريــة 
تنمويــة تأهيليــة، ولذلــك ســعت يف عملهــا علــى تنفيــذ أهــداف البرنامــج اإلمنائــي لــألمم 

املتحــدة للتنميــة املســتدامة.
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عقد الرشاكة لتحقيق األهداف

لــن ميكــن حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة إال بالتــزام قــوي بالشــراكة والتعــاون 
علــى املســتوى الدولــي. ويف حــن زادت املســاعدة اإلمنائيــة الرســمية املقدمــة مــن البلدان 
املتقدمــة بنســبة 66 % بــن عامــي 2000 و2014م، فــإن األزمــات اإلنســانية الناجمــة عــن 
الصراعــات أو الكــوارث الطبيعيــة ال تــزال تتطلــب املزيــد مــن املــوارد واملعونــات املاليــة. 

كمــا حتتــاج بلــدان كثيــرة إلــى املســاعدة اإلمنائيــة الرســمية لتشــجيع النمــو والتجــارة.
فالعالــم اليــوم أكثــر ترابطــا مــن أي وقــت مضــى. ويُعــد حتســن فــرص الوصــول إلــى 
التكنولوجيــا واملعرفــة وســيلة هامــة لتبــادل األفــكار وتعزيــز االبتــكار. كذلــك فــإن تنســيق 
السياســات ملســاعدة البلــدان الناميــة علــى إدارة ديونهــا، فضــال عــن تشــجيع االســتثمار 

لصالــح أقــل البلــدان منــوا، أمــرا حيويــا لتحقيــق النمــو والتنميــة املســتدامن.
الشــمال  بلــدان  بــن  التعــاون  تعزيــز  إلــى  املســتدامة  التنميــة  أهــداف  وتســعى 
واجلنــوب، وفيمــا بــن بلــدان اجلنــوب مــن خــالل دعــم اخلطــط الوطنيــة الراميــة لتحقيــق 
جميــع األهــداف. ويشــكل تعزيــز التجــارة الدوليــة ومســاعدة البلــدان الناميــة علــى زيــادة 
ــون  ــة يك ــى قواعــد ومنصف ــم عل ــي قائ ــق نظــام جتــاري عامل ــن حتقي ــا جــزءا م صادراته
عــادال ومفتوحــا ومفيــدا للجميــع. فــأي جــدول ناجــح للتنميــة املســتدامة يتطلــب شــراكات 
بــن احلكومــات والقطــاع اخلــاص واملجتمــع املدنــي، وفــق قواعــد وقيــم ورؤى وأهــداف 
مشــتركة تضــع النــاس والكوكــب يف القلــب مــن هــذه اجلهــود. وجميعهــا متطلبــات مهمــة 
علــى مســتوى العامليــة واإلقليميــة والُقطريــة واحملليــة. مــع مالحظــة أن القطــاع اخلــاص 
يف العالــم ميلــك ترليونــات الــدوالرات حتتــاج إلــى اســتثمارها وانتقــال رأس املــال عبــر 

احلــدود بــن الــدول إلحــداث التنميــة.

 17
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الشراكة مع وزارات ومؤسسات الدولة الرسمية 
داخل وخارج دولة الكويت

الشراكة مع المنظمات والهيئات الدولية 
ومنظمات المجتمع المدنية.

الشراكة مع شركات القطاع الخاص داخل وخارج 
دولة الكويت.

الشراكة مع منظمات األمم المتحدة اإلنمائية
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منــذ اليــوم األول لتأسيســها، عملــت جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة 
علــى تعزيــز العمــل مببــدأ الشــراكة، فكانــت االنطالقــة مــن رحــم الشــراكة، حيــث عملــت 
ألكثــر مــن 7 ســنوات مــن خــالل الشــراكات حينمــا تأسســت يف جمهوريــة قرغيزيــا 
عــام 2010م، ثــم انتقلــت إلــى الكويــت عــام 2014م وتعمــل حتــت مظلــة الهيئــة اخليريــة 
ــة يف مــارس  ــهرت رســميا مــن وزارة الشــؤون االجتماعي ــى أن أُش ــة إل اإلســالمية العاملي

2016م.

وميكــن النظــر إلــى مشــاركات اجلمعيــة مــن خــالل عــدة اتفاقيــات أو مشــاريع، ومنهــا 
اآلتي:

جهود جمعية السالم يف عقد الرشاكات لتحقيق األهداف
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الرشاكة املحلية

لــم تكتــِف اجلمعيــة بهــذه الشــراكات فقــط، بــل ســعت إلى شــراكات جديــدة مع جهات 
حكوميــة ومنظمــات املجتمــع املدنــي، فعقــدت شــراكات واتفاقيــات تعــاون مــع الكثيــر مــن 
اجلهــات احملليــة مثــل بيــت الــزكاة، والهيئــة اخليريــة اإلســامية العامليــة، وجمعيــة الشــيخ 
عبــداهلل النــوري اخليريــة، واألمانــة العامــة لألوقــاف وجمعيــة آيــات اإلنســانية وأكثــر مــن 

120 فريــق تطوعــي باإلضافــة إلــى 15 مبــرة مت عقــد مشــروعات معهــم.

ومؤخــرا انضمــت للجمعيــات اخليريــة التــي نفــّذت مبــادرة فزعــة للكويــت جلمــع 
التبرعــات ملواجهــة أزمــة تفشــي فيــروس كورونــا )كوفيــد 19( فــي الكويــت عــام 2020م.
ولعــل حــرص جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة علــى الشــراكات احملليــة 
يصــب يف جانــب تعاونــي تنمــوي مهــم يســتفيد منــه جميــع األطــراف ويعــود بالنفــع العــام 
علــى املجتمــع احمللــي، ويحقــق أهــداف التنميــة املســتدامة الوطنيــة التــي تتوافــق مــع 
خطــط الدولــة التنمويــة، لتكــون جــزءا مــن عمليــة التنميــة وتســير ضمــن االطــار العــام 

خلطــة الدولــة.
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الرشاكة اإلقليمية والدولية

عملــت أيضــا جمعيــة الســالم علــى عقــد شــراكات إقليميــة ودوليــة، مثــل اتفاقهــا مــع احلكومــة 
القرغيزيــة علــى تنفيــذ املشــاريع التنمويــة واخليريــة املختلفــة هنــاك، وعملهــا يف 10 دول بالتوافــق 
ــي يف  ــك مــع شــركات القطــاع اخلــاص ومنظمــات املجتمــع املدن ــدول، وكذل مــع حكومــات هــذه ال

هــذه الــدول.
ــة وإنســانية  ــات خيري ــر 5 منظم ــة أكب ــون ضمــن قائم ــة الســالم ألن تك ــا تســعى جمعي وحالي
شــروط  مــع  تتوافــق  إنســانية  وأنشــطة  مشــروعات  لتنفيــذ  املتحــدة  األمم  معتمــدة يف  عامليــة 
وأهــداف البرنامــج اإلمنائــي لــألمم املتحــدة. وميكــن ذكــر بعــض الــوزارات والهيئــات الرســمية 
ــة  ــال اإلنســانية واخليري ــة الســالم لألعم ــا جمعي ــدت معه ــي عق ــة الت ــة والدولي ــة واإلقليمي احمللي
ــزكاة-  شــراكات داخــل الكويــت وخارجهــا، ومنهــا: )وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية- بيــت ال
األمانــة العامــة لألوقــاف- اإلغاثــة اإلســالمية العامليــة- منظمــة األمم املتحــدة- فريــق شــركة علــي 
الغــامن وأوالده- شــركة االمتيــاز لالســتثمار- صناديــق قطــر الوقفيــة- فنــدق الريجينســي- وزارة 

الداخليــة- وزارة الصحــة(.
ومؤخــرا جنحــت اجلمعيــة خــالل شــهر أغســطس 2021م يف االنضمــام لعضويــة ســوق األمم 
املتحــدة )UNGM( كأول جمعيــة خيريــة كويتيــة حتصــل علــى هــذه العضويــة، وعضويــة حتالــف 
مكتــب األمم للتعــاون بــن دول اجلنــوب )UNOSSC( كأول جمعيــة خليجيــة تنضــم إلــى هــذا 
ــز للعمــل اإلنســاني، وهــو  ــت األممــي كمرك ــى لقــب الكوي ــاظ عل ــف، يف إطــار ســعيها للحف التحال

أحــد األهــداف االســتراتيجية للجمعيــة.
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جمعية السالم وجهودها 

اإلنسانية يف دول العامل

ــرص  ــة مل تح ــانية والخريي ــامل اإلنس ــالم لألع ــة الس إن جمعي
عــىل أن يكــون لهــا مــن اســمها نصيــب فقــط، بــل حولــت 
ــذ  ــا يف تنفي ــاً له ــانية ودافع ــع لإلنس ــو ناف ــا ه ــمها مل اس
التنمويــة ذات الصفــة املســتدامة يف دول  مرشوعاتهــا 
العــامل املختلفــة، حتى تســتطيع املنافســة عامليــا لتحقيق 
رؤيتهــا املســتقبلية بــأن تصبــح ضمــن أفضــل 5  منظــامت 

ــامل,  ــتوى الع ــىل مس ــة ع ــانية وتنموي إنس
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الكويتالعاصمة
17.818 كم2املساحة

دولة الكويت
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:
تقــع دولــة الكويــت علــى الطريــق الشــمالي الغربــي للخليــج العربــي. يحدهــا مــن الشــرق 
ســواحل اخلليــج العربــي، ومــن اجلنــوب الغربــي اململكــة العربيــة الســعودية، ومــن الشــمال 
والغــرب اجلمهوريــة العراقيــة. وتعتبــر الكويــت املنفــذ لشــمال شــرق اجلزيــرة العربيــة، وميتد 

ســاحل الكويــت مســافة 290 كــم، ولهــا 9 جــزر.

4,776 مليــون نســمة كمــا جــاء يف موقــع الهيئــة العامــة للمعلومــات املدنيــة، منهــم 1,432 

كويتيــون مقابــل 3,344 غيــر كويتيــن.

يكــون الســطح مــن ســهول رمليــة مســتوية تتخللهــا بعــض التــالل قليلــة االرتفــاع ويقطــع 
ــن  ــة، أشــهرها وادي الباطــن، وهــو احلــد الفاصــل ب ــة جاف ــة صحراوي ــت عــدة أودي الكوي
احلــدود الكويتيــة العراقيــة، وللكويــت 9 جــزر هــي فيلــكا وبوبيــان ومســكان ووربــة وعوهــة 
وأم املــرادم وأم النمــل وُكّبــر وقــاروه، وتُعــد جزيــرة بوبيــان أكبــر جزيــرة وتبلــغ مســاحتها 

8,663 كــم2.

املوقـــــــــــــع

عدد السگان

التضـاريـــــس

دولة الكويت
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ُعملــة البــالد هــي الدينــار الكويتــي، ويرجــع تاريــخ االقتصــاد الكويتي إلــى القرن 17 حن 
تأسســت مدينــة الكويــت كمينــاء جتــاري علــى ســاحل اخلليــج، ممــا ســاهم يف حتويلهــا ملدينــة 
جتاريــة لهــا دورا هامــا يف التجــارة اإلقليميــة. كمــا امتهــن الكويتيــون قبــل اكتشــاف النفــط 
مهنــة الغــوص علــى اللؤلــؤ، ممــا ســاهم يف تأســيس الصناعــة البحريــة، فاشــتهر الكويتيــون 
بصناعــة الســفن والتــي كانــت تســتعمل إّمــا للتجــارة أو للغــوص، فأصبحــت الســفينة شــعارا 

لدولــة الكويــت.
ــد  ــم، كمــا تُع ــدول يف العال ــى ال ــت واحــدة مــن أغن ــور النفــط أصبحــت الكوي وبعــد ظه
ــوة  ــك الق ــود أســباب تل ــم. وتع ــدول العال ــة ب ــة جــًدا مقارن ــت عالي ــة للكوي ــوة االقتصادي الق

ــه. ــع من ــرد املرتف ــب الف ــي ونصي ــي اإلجمال ــاج احملل ــة اإلنت ــى ضخام ــة إل االقتصادي

االقتصاد ومصادر الدخل
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الكويت مركز العمل اإلنساين

ــد  ــالدي، وبالتحدي ــرن الســابع عشــر املي ــع الق ــذ تأسيســها يف مطل ــت من ُعرفــت الكوي
ــة ، داخــل  ــة ومبادراتهــا اإلنســانية ومســاهماتها التطوعي يف عــام 1613م بأعمالهــا اخليري
البــالد وخارجهــا ، واســتمرت الكويــت بهــذه الصفــات إلــى يومنــا هــذا، وهلل احلمــد واملنــه.
مــدى  والتطوعيــة علــى  فالكويــت بحكامهــا وشــعبها ميارســون أعمالهــم اإلنســانية 
تاريخهــا املمتــد ألربعــة قــرون، وقــد ضربــت يف أعمالهــا اخليريــة أروع األمثلــة يف العطــاء 
ــاً  ــا، إميان ــي قدمته ــى هــذه األعمــال اإلنســانية الت ــت شــاهد عل ــخ الكوي واإلحســان ، وتاري
منهــا بواجــب اإلنســان جتــاه اإلنســان ، بــال ِمنَّــة وال مقابــل ، بــل بشــعورها اإلنســاني ملســاعدة 
ــل يف هــذا املجــال  ــاًل بعــد جي ــت جي احملتاجــن واملنكوبــن يف كل مــكان ، واســتمرت الكوي
اإلنســاني، متخــذة األعمــال اخليريــة والتطوعيــة منهــج حيــاة لهــا، واملطلــع اليــوم علــى دور 
شــباب الكويــت مــن خــالل املؤسســات اإلنســانية والفــرق التطوعيــة الشــبابية يجــد امتــداد 
ــاء،  ــاء ثــم األبن األعمــال اإلنســانية عبــر أجيــال الكويــت، بــذل مــن خاللــه األجــداد ثــم اآلب

مصداقــاً لقــول الشــاعر: ))نبنــي كمــا كانــت أوائلنــا تبنــي ونفعــل مثلمــا فعلــوا((.
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مرشوع »الحياة الكرمية داخل الكويت«

 6,390,000دوالر

مساعدات مالية وإغاثية وطبية

9,330,000 دوالر

21,730,000 مستفيد709 شاحنة

مرشوع حمالت التكافل االجتامعي

45,000,000 دوالر

8,680,000  قطعة مالبس

كسوة عيدي الفطر واألضحى
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مشاريع وإنجازات الجمعية داخل الكويت

علــى الرغــم مــن أن مشــاريع جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة بــدأت 
موجهــة نحــو قرغيزيــا، إال أنهــا لــم تتــوان عــن القيــام بدورهــا التنمــوي واالجتماعــي يف 

الدولــة األم، التــي متــد يدهــا باخليــر والعطــاء.
وقــد قامــت اجلمعيــة بتقــدمي العديــد مــن املشــاريع اخليريــة والتنمويــة داخــل دولــة 
الكويــت، وقــد متيــزت يف مشــاريعها، والتــي بــرزت خــالل أزمــة اجتيــاح وبــاء فايــروس 
ــى جانــب شــقيقاتها  ــد إل ــدور اجتماعــي وإنســاني رائ ــم، وقامــت ب ــا املســتجد« للعال »كورون

مــن اجلمعيــات واملبــرات اخليريــة الكويتيــة األخــرى.
ــي، خاصــة وأن  ــة نشــاطها احملل ــال اإلنســانية واخليري ــة الســالم لألعم ونوعــت جمعي

ــب املتبرعــن. ــى طل ــاء عل ــا كانــت مخصصــة للخــارج بن ــة عمله مشــاريعها يف بداي
ويعتبــر النشــاط احمللــي أحــد أهــم الركائــز املهمــة للجمعيــة، لتوطــن املســاعدات، ومــن 

هــذه املشــاريع اآلتــي:
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مرشوع حمالت التكافل االجتامعي

تنوعــت مشــاريع التكافــل االجتماعــي التــي تقدمهــا اجلمعيــة يف الكويــت باعتبارهــا دولة 
ــي األمطــار  ــة منكوب ــة، وإغاث ــة، ومســاعدات طبي ــن مســاعدات لألســر املتعفف ــا ب ــر م املق
التــي شــهدتها الكويــت يف األعــوام 2018 و2019م، وتقــدمي مســاعدات عينيــة بأجهــزة 
ــس  ــر مالب ــن، وحمــالت توفي ــون وإيجــارات ورســوم دراســية للمتعثري ــة، وســداد دي كهربائي

ــاد واألدوات املدرســية وكســوة الشــتاء. ــم معــارض لكســوة األعي لألســر املتعففــة، وتنظي

عدد املستفيدين التكلفةاملرشوع

2016

14,250 مستفيدمعرض كسوة عيد الفطر 2016م
15,300 مستفيدمعرض كسوة عيد األضحى 2016م

2017
16,400 مستفيدمعرض األرس املتعففة

23,000 مستفيدتوزيع مواد متوينية وكسوة عيد الفطر
21,000 مستفيدمعرض العودة للمدرسة وكسوة الشتاء

2018
41 أرسة36,348 د,كمساعدات لألرس املتعففة

87 مريضا17,453 د,كمساعدات طبية
875 مستفيد و175 ارسة 12,170 د,كإغاثة منكويب األمطار

3,150 مستفيد و630 ارسة45,000 د,كمساعدات بأجهزة كهربائية
2,380 مستفيد و476 أرسة120,481 د,كسداد ديون وإيجارات ورسوم دراسية للمتعرثين

14,350 مستفيد و2,870 ارسة65,380 د,كحملة مالبس لألرس املتعففة
2019

41,000 مستفيد و8200 أرسة175,000 د,كتوزيع كسوة ومواد متوينية لألرس املتعففة
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مشاريع موسمية

تعتبــر املشــاريع املوســمية أحــد املشــاريع احملليــة الســريعة التــي تنفذهــا جمعيــة الســالم 
لألعمــال اإلنســانية واخليريــة، والتــي يتــم تطبيقهــا يف مواســم معينــة وأيــام معينــة مــن 

الســنة بشــكل دوري، كشــهر رمضــان وقبــل عيــدي الفطــر واألضحــى املباركــن.
وقــد نوعــت اجلمعيــة مــن مشــروعاتها املوســمية بــن إفطــار صائــم وتوفيــر أضاحــي، 
وتوفيــر ســالت غذائيــة، وكســوة العيــد لألســر املتعففــة، إلفــادة أكبــر قــدر ممكــن مــن 

احملتاجــن للمســاعدة.

عدد املستفيدين التكلفةاملرشوع

2017
13,500  مستفيد16,875 د,كمرشوع إفطار صائم

2018
70,096  مستفيد87,620 د,كمرشوع إفطار صائم

36,000  مستفيد و7,200 ارسة180,000 د,كسالت غذائية رمضانية لألرس املتعففة
16,000  مستفيد و3200 ارسة64,000 د,ككسوة العيد لألرس املتعففة

7,593  مستفيدإفطار يوم عرفة

2020
26,800 مستفيد و5,560 ارسة97,300 د,كمرشوع األضاحي )نحر 1,390 أضحية داخل الكويت(

875  مستفيد و175 ارسة 12,170 د,كإغاثة منكويب األمطار
3,150  مستفيد و630 ارسة45,000 د,كمساعدات بأجهزة كهربائية

2,380  مستفيد و476 أرسة120,481 د,كسداد ديون وإيجارات ورسوم دراسية للمتعرثين
14,350  مستفيد و2,870 ارسة65,380 د,كحملة مالبس لألرس املتعففة

2019
41,000  مستفيد و8200 أرسة175,000 د,كتوزيع كسوة ومواد متوينية لألرس املتعففة
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حملة مرشوع الحياة الكرمية

ــة الســالم  ــي نفذتهــا جمعي ــة املهمــة الت ــر هــذا املشــروع أحــد املشــاريع االجتماعي يعتب
محليــا بالتعــاون مــع وزارة الشــؤون االجتماعيــة، والهــدف منــه ســداد مديونيــات العديــد 
مــن املواطنــن املتعثريــن ماليــا أو الذيــن لديهــم ظــروف ماديــة مــن الغارمــن وغيرهــم، 

ملســاعدتهم علــى اســتكمال حياتهــم مــن دون مثالــب تعكــر صفوهــا.
وقــد حقــق هــذا املشــروع إجنــازات متميــزة يف عــام 2017م، ومتكــن مــن تســديد ديــون 
عــدد مــن املواطنــن املتعثريــن، وبلــغ جملــة املبلــغ املصروف لهــذه احلملة ما جملتــه 155,000 

د.ك.
وقــد بلغــت إجمالــي عمــوم املســاعدات اإلنســانية واملشــاريع اخليريــة التــي قدمتهــا 

اجلمعيــة داخــل الكويــت مبلــغ 5 مليــون دينــار كويتــي.
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بيشككالعاصمة
 199.900 كم2املساحة

جمهورية قرغيزيا
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املوقـــــــــــــع

عدد السگان

التضـاريـــــس

هي إحدى دول االحتاد السوفيتي سابقا. حتدها كازاخستان شماالً،
اجلنــوب  الغربي، وطاجيكســتان من  واجلنــوب  الغــرب  مــن  أوزبكســتان 

الشــرقي والصــن شــرقا. 

6 مالين نسمة، 95 % منهم مسلمون.

دولة ذات تضاريس جبلية تقع يف آسيا الوسطى.

قرغيزيا

التمثيل الديبلوماسي
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جيــدة،  ومعدنيــة  ورعويــة  زراعيــة  بثــرواث  وتتمّتــع  )ســوم(.  قرغيزيــا  عملــة 
ويعتمد اقتصادهــا علــى القطاع الزراعــي، وأهــم احملصــوالت الزراعيــة القمــح والــذرة 
واألرز والقطــن والشــمندر الســكري. ولديهــا نحــو 10 ماليــن رأس مــن الغنــم واملاشــية، ويف 

الثــروات املعدنيــة متتلــك الفحــم وقليــل مــن النفــط.

قامــت جمهوريــة قرغيزيــا بافتتــاح ســفارة لهــا يف دولــة الكويــت يف عــام 2018م، للتمثيــل 
الديبلوماسي.

االقتصاد ومصادر الدخل

التمثيل الديبلوماسي
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سالل غذائية

585 مسجداً

مساجد 

560 مركزاً 

مراكز تحفيظ القرآن الكريم

780,000 سلة 

40,000 مستفيد500 طن بنجر سنويا 100 طن أسامك سنويا 190 رأس ماشية سنويا

املرشوع الوقفي التنموي للزراعة وتربية املاشية واألسامك يف قرغيزيا

225,000  طن387 مرشوعا

مرشوعات سقيا املاء وشبكات املياه والرصف الصحي

1,125,000 مستفيد1,280,000 مستفيد

فحم إحفوري للتدفئة والوقود

بناء  3 مجمعات لأليتام

بناء 21 مدرسة

ترميم 4,856 بيتاً

توزيع 8,400 بقرة حلوب

بناء 140 مركزاً طبياً

بناء 3 مستشفيات

بناء 13 مخابز آلية ومتوسطة

بناء 165 مشغل خياطة

بناء 2,700 بيت لألرامل واأليتام

بناء 730 شقة لألرامل واأليتام



151

مشاريع وأنشطة الجمعية يف قرغيزيا

بــدأت جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة أنشــطتها الفعليــة يف العمــل 
ــت  ــا. وإذا كان ــة يف قرغيزي ــة والتنموي ــن املشــاريع اخليري ــري مــن خــالل مجموعــة م اخلي
الكويــت هــي دولــة املقــر والتأســيس الرســمي للجمعيــة، فــإن قرغيزيــا تعتبــر هــي مهدهــا 
ــاك مــن خــالل مؤسســة  ــت تنفــذ مشــاريعها هن ــة، حينمــا كان ــا اجلمعي ــي انطلقــت منه الت
الســالم اإلنســانية بالتعــاون مــع الهيئــة اخليريــة اإلســالمية العامليــة إلــى أن مت إشــهار 

اجلمعيــة رســميا يف الكويــت عــام 2016م.
فقرغيزيــا حينمــا اســتقلت عــن االحتــاد الســوفيتي عام 1991م، كانــت بحاجة إلى تنمية 
البنيــة التحتيــة، وكانــت بحاجــة إلــى مشــاريع تنمويــة واجتماعيــة وصحيــة متنوعــة، وقامــت 
جمعيــة الســالم باالضطــالع بهــذه املســؤولية عــن كثــب، وأثبتــت جدارتهــا مبســاهماتها يف 
املســاهمة مــع هــذه الدولــة الشــقيقة بتنفيــذ مشــاريع تنمويــة وإنســانية رائــدة ومتنوعــة مــن 

أبرزهــا اآلتــي:
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مشاريع الرعاية االجتامعية والتعليمية

قامــت جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة بتنفيــذ وإنشــاء العديــد مــن 
اآلتــي: ومنهــا  والتعليميــة  االجتماعيــة  الرعايــة  مشــاريع 

تشــييد أكثــر مــن 585 مســجدا يف مختلــف محافظــات ومــدن وقــرى قرغيزيــا، لتكــون 	 
مراكــز للتعليــم والتنميــة االجتماعيــة.

إنشــاء 560 مركــزا لتحفيــظ القــرآن الكــرمي يف مختلــف محافظــات ومــدن وقــرى 	 
قرغيزيــا، وهــي تلعــب دورا مهمــا يف التعليــم.

بنــاء 13 مدرســة لتعليــم وحتفيــظ القــرآن الكــرمي واللغــة العربيــة، اســتفاد منهــا جميــع 	 
محافظــات ومــدن وقــرى قرغيزيــا.

بناء 21 مدرسة للتعليم األساسي واللغة.	 
بناء 3 مراكز إسالمية، استفاد منها 7 قرى.	 
إنشــاء 3 مجمعــات تعليميــة تأهيليــة تنمويــة حرفيــة وقفيــة لأليتــام تتكــون مــن: 3 دور 	 

أيتــام، 2 مدرســة للتعليــم األساســي، مجمــع مشــاغل خياطــة، مجمــع حــريف تنمــوي 
للحــدادة والنجــارة واالملنيــوم، مخبــز آلــي وقفــي، مركــز طبــي، ســوق مركــزي، ملعــب كــرة 

قــدم، ســاحة أللعــاب األطفــال.
ــام بالنظــام احلديــث، حيــث يســكن األطفــال مــع 	  ــة لألرامــل واأليت ــة متكامل إنشــاء قري

ــع. ــاج  يف املجتم ــوت مســتقلة ملســاعدتهم يف االندم ــم يف بي ــم أو مــن يعيله أمهاته
بناء 30 داراً لأليتام.	 
بناء 2,700 بيت األرامل واأليتام، استفاد منها 13,500 يتيم وأرملة.	 
ترميم أكثر من 4,856 منزال لأليتام واألرامل واألسر الفقيرة واملشردة.	 
تقدمي الزكاة والصدقات ألكثر من 322,000 أسرة.	 
إيفاد أكثر من 225 حاجا إلى بيت اهلل احلرام.	 
كفالة 1,850 يتيما يف مشروع كفالة األيتام.	 
كفالة 160 طالبا يف مشروع كفالة طالب العلم.	 
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مشاريع تنموية

ــة،  ــن املشــاريع التنموي ــة عــددا م ــال اإلنســانية واخليري ــة الســالم لألعم ــذت جمعي نف
ســواء باإلنشــاء أو التجهيــز أو شــراء أدوات وآليــات املشــروع، نذكــر منهــا اآلتــي: 

املشــروع التنمــوي الوقفــي لإلنتــاج الزراعــي واحليوانــي واألســماك يف قرغيزيــا لزراعــة 	 
ــه 40,000  ــن األســماك ويســتفيد من ــر 190 رأس ماشــية، و100 طــن م البنجــر وتوفي

مســتفيد مــن األرامــل واأليتــام والفقــراء.
إنشاء وجتهيز 3 ورش جنارة باملكائن واملعدات، استفاد منها 9,000 مستفيد.	 
جتهيز 3 مراكز حرفية تنموية تأهيلية للتبريد وامليكانيك والهواتف املتنقلة.	 
إنشاء 165 مشغل خياطة استفاد منها 448 قرية.	 
توزيع 3780 ماكينة خياطة استفاد منها 18,900  مستفيد.	 
توزيــع أكثــر مــن 8,400 بقــرة حلــوب، وبقــرة حلــوب مــع عجلهــا لأليتــام واألرامــل واألســر 	 

الفقيــرة اســتفاد منهــا 42,000 أرملــة مــع أبنائهــا األيتــام.
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مشاريع إغاثية

اعتمــدت جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة جملــة مــن املشــاريع اإلغاثيــة 
املعتمــدة علــى تقــدمي اإلعانــات الفوريــة ملكافحــة الفقــر يف قرغيزيــا، ونذكــر مــن هــذه 

ــي: املشــاريع اآلت

إنشاء عدد 13 مخبزاً آلياً متوسطاً وكبيراً استفاد منها 78,000 مستفيد. 	

توزيع 132,600 بطانية استفاد منها 132,600 مستفيد. 	

توزيع 118,000 شرشف ومخدة استفاد منها 118,000 مستفيد. 	

توزيع 225,000 طن فحم استفاد منها 1,125,000 مستفيد. 	

تركيــب أكثــر مــن 17,685 مدفــأة مركزيــة لبيــوت لأليتــام واألرامــل واألســر الفقيــرة  	
ــا 88,425 مســتفيد.  اســتفاد منه
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مشاريع صحية

اهتمــت جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة بإنشــاء املشــاريع الصحيــة 
ــة وجتهيزهــا  ــادات الطبي ــة ســواء بإنشــاء املستشــفيات والعي ــة املختلف ــة والدوائي والعالجي
وتزويدهــا باألجهــزة واألدويــة الالزمــة، وتوفيــر األطقــم الطبيــة لتشــغيلها، أو توزيــع األدويــة 

ــي: ــا اآلت ــر منه ــة، ونذك ــة واألطــراف الصناعي واملســاعدات الطبي

إنشاء أكثر من 87 مركزاً طبياً وصحياً بن صغير ومتوسط وكبير.	 

مستشــفى للحــروق يخــدم محافظــة جــالل آبــاد والتــي يفــوق عــدد ســكانها 1,200 	 
مليــون نســمة.

مستشــفى للمعاقــن يخــدم محافظــة جــالل آبــاد والتــي يفــوق عــدد ســكانها 1,200 	 
ــون نســمة. ملي

جاري إنشاء مستشفى للسرطان.	 

توفير األجهزة الطبية ملستشفيات املعاقن واحلروق والسرطان بشكل دوري.	 

توزيع مساعدات طبية على املستشفيات استفاد منها 130,000 مستفيد.	 

توزيــع أدويــة ومســتلزمات طبيــة ملستشــفى احلــروق والســرطان اســتفاد منهــا 75,000 	 
مســتفيد.

ســاهمت اجلمعيــة يف دعــوة احلكومــة الكويتيــة للتبــرع بأجهــزة طبيــة مــن وزارة الصحــة 	 
الكويتيــة، والتــي مت إيصالهــا إلــى احلكومــة القرغيزيــة عــن طريــق طائــرات ســالح 

الطيــران الكويتــي جــواً.

التبــرع بســيارات إســعاف ومســاعدات طبيــة وأجهــزة تنفــس خــالل وبــاء فيــروس كورونــا 	 
املستجد.
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مشاريع املياه

ــرت جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية جملــة مــن مشــاريع املــاء العــذب بهــدف  وفَّ
ــة  ــة حتتي ــاه وبني ــون وعمــل شــبكات املي ــار والعي الشــرب أو الزراعــة، مــن خــالل حفــر اآلب
للميــاه والصــرف لعــدد مــن املــدن والقــرى يف قرغيزيــا، ونذكــر مــن هــذه املشــاريع اآلتــي:

حفــر أكثــر مــن 9,450 بئــر ســطحي وارتــوازي يف مختلــف محافظــات ومــدن وقــرى  	
قرغيزيــا، منهــا حفــر 6,720 بئــراً ســطحياً، و1,980 بئــراً ارتوازيــاً.

تشــييد أكثــر مــن 430 مشــروع ســقيا مــاء وشــبكات ميــاه كبــرى، اســتفاد منهــا نحــو  	
1,280,000 مســتفيد.
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مشاريع موسمية

قامــت جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة بتنفيــذ مجموعــة مــن املشــاريع 
املوســمية يف قرغيزيا، وهي تعتبر مشــاريع ســريعة يتم تطبيقها يف مواســم معينة وأيام 

معينــة مــن الســنة بشــكل دوري، كشــهر رمضــان وعيــدي الفطــر واألضحــى املباركن.
وقــد نوَّعــت اجلمعيــة مــن مشــروعاتها املوســمية بــن إفطــار صائم وتوفيــر أضاحي، 
وتوفيــر ســالت غذائيــة، وكســوة العيــد لألســر املتعففــة، إلفــادة أكبــر قــدر ممكــن مــن 

احملتاجــن للمســاعدة، والتــي نذكــر منهــا اآلتــي:

توزيــع أكثــر مــن 295,000 ســلة غذائيــة رمضانيــة باحتياجــات شــهر رمضــان لنحــو 	 
أســرة.  295,000

ــا ضمــن مشــروع إفطــار 	  ــف مناطــق قرغيزي ــة إفطــار يف مختل ــع 3,750,000 وجب توزي
ــم. الصائ

توفير 83,650 وجبة إفطار يوم عرفة.	 

ــا 84,920 أســرة 	  ــة ضمــن مشــروع نحــر األضاحــي، اســتفاد منه نحــر 21,230 أضحي
تضــم 424,600 مســتفيد.

توزيع أكثر من 383,000 كسوة ضمن مشروع كسوة الشتاء.	 
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صنعاءالعاصمة
  555.000 كم2املساحة

الجمهورية اليمنية
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املوقـــــــــــــع

عدد السگان

التضـاريـــــس

ولهــا  الشــرق ســلطنة عمــان،  العربية الســعودية ومن  اململكــة  الشــمال  حتدها مــن 
ســاحل جنوبــي علــى بحــر العــرب وســاحل غربــي علــى البحــر األحمــر، ولديهــا أكثــر مــن 

200 جزيــرة أكبرهــا جزيرتــي ســقطرى وحنيــش.

26,5 مليون نسمة.

تتكــون اليمــن مــن 5 أقاليــم جغرافيــة هــي: الســهل الســاحلي، واملرتفعــات اجلبليــة 
وهــو أكبــر أقاليــم اليمــن اجلغرافيــة إذ ميتــد مــن أقاصــي احلــدود الشــمالية الغربيــة 
للبــالد حتــى احلــدود اجلنوبيــة الشــرقية، وإقليــم األحــواض والســهول اجلبليــة، واملناطــق 

الهضبيــة، وإقليــم رمــل الصحــراوي.

الجمهورية اليمنية

التمثيل الديبلوماسي
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عملتهــا هــي الريــال اليمنــي، ويعتمــد اقتصادهــا علــى مــوارد محــدودة من النفــط والغاز، 
وتاريخيــاً فــإن اليمــن بلــد زراعــي، ولكنــه يعتمــد علــى مداخيــل ممراتــه البحريــة وموانــئ، 
ــذ عــام  ــة نتيجة الصراعــات املســلحة من ــة صعب ومتــر البــالد بأوضــاع سياســية واقتصادي
2012 والتــي تســببت يف عــدم االســتقرار السياســي وحــدوث العديــد مــن الكــوارث واألزمــات 

اإلنســانية املتتاليــة التــي تعيــق مســيرة التنميــة.

يوجــد تبــادل ديبلوماســي بــن البلديــن الشــقيقن )دولــة الكويــت واجلمهوريــة اليمنيــة(، 
حيــث تتواجــد ســفارة لدولــة الكويــت يف اليمــن، كمــا تتواجــد ســفارة لليمــن يف الكويــت.

االقتصاد ومصادر الدخل

التمثيل الديبلوماسي

جمعية السالم  لألعامل اإلنسانية والخريية -  10 أعوام من العطاء



جمعية السالم  لألعامل اإلنسانية والخريية -  10 أعوام من العطاء166

1,380,000 قطعة مالبس

كسوة عيدي الفطر واألضحى

315 شاحنة

245,000 سلة 

4 مخابز

7,940,000 مستفيد

1,470,000 مستفيد

160,000 رغيف يومياً 

شاحنات إغاثية

سالل غذائية

مخابز
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مشاريع وأنشطة الجمعية 

ــذ عــدة مشــاريع  ــادرة بتنفي ــة باملب ــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليري قامــت جمعي
وأنشــطة خيريــة وإنســانية يف اليمــن عقــب انــدالع الصراعــات واحلــروب هنــاك يف بدايــة 
عــام 2011م، وتصاعــد املوقــف وتــردي األوضــاع املعيشــية، وحتــول الوضــع إلــى أزمة إنســانية 

مــن فقــر وجــوع وقلــة مصــادر امليــاه وتفشــي األمــراض وقلــة وســائل التعليــم.
ــة وأخــرى  ــة الســالم بــن مشــاريع إغاثي ــي قامــت بهــا جمعي وقــد تنوعــت املشــاريع الت
ــوز،  ــر والع ــن أجــل مكافحــة الفق ــة موســمية، م ــة، ورابع ــة إنشــائية وتنموي ــة وثالث اجتماعي

ــي أملــت باليمــن الشــقيق. ــة الت ــار احلــرب الطاحن ومعاجلــة آث
وقــد خطــت اجلمعيــة خطــوات حثيثــة يف مجــال النهــوض بالشــعب اليمنــي الشــقيق 
وتوفيــر حيــاة كرميــة لهــم مــن خــالل مشــاريعها اإلنســانية والتنمويــة املختلفــة، والتــي 
اســتهدفت األشــقاء يف اليمــن، حملاولــة التقليــل مــن ويــالت احلــرب املســتعرة منــذ عــام 

الفقــر واملــرض واملجاعــات. بانتشــار  يتعلــق  آثارهــا خاصــة فيمــا  2011م، وتخفيــف 

توصيــل  علــى  بحرصهــا  واخليريــة  اإلنســانية  لألعمــال  الســالم  جمعيــة  ومتيــزت 
املســاعدات الكبــرى لليمــن، وأهمهــا إرســال 315 شــاحنة إغاثيــة يف 3 ســنوات متتاليــة 
محملــة باملــواد اإلغاثيــة والغذائيــة والطبيــة ليســتفيد مــن هــذه املســاعدات أكثــر مــن  

مســتفيد.  12,600,000

وميكن تفصيل املشاريع اإلنسانية التي قامت بتنفيذها اجلمعية يف اليمن كاآلتي:
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مشاريع الرعاية االجتامعية والتعليمية

نفــذت جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة عــدة مشــاريع إنشــائية واجتماعيــة 
يف اليمــن مــن عــام 2016م إلــى 2020م كاآلتــي:

إنشــاء قريــة ســكنية تنمويــة تعليميــة حرفيــة لألرامــل واأليتــام تتكــون مــن: 12 وحــدة  	
ســكنية مبجمــوع 144 شــقة- مخبــز آلــي وقفــي- مجمــع حــريف تنمــوي للحــدادة 
والنجــارة وأملنيــوم- مجمــع مشــاغل خياطــة تأهيلــي وإنتاجــي- مركــز طبي- مدرســة 
تعليــم أساســي- محــالت جتاريــة وقفيــة- ســوق مركــزي- ســاحة ألعــاب لألطفــال، 

وملعــب كــرة قــدم- مســجد- شــبكة ميــاه وصــرف صحــي.
ــز  	 ــام ومجمــع مشــاغل اخلياطــة حــريف تنمــوي تعليمــي وقفــي ومرك ــاء دار لأليت بن

حــريف تنمــوي للحــدادة والنجــارة والتبريــد والهواتــف املتنقلــة، و4 مخابــز آليــة، و5 
مســاجد يف عــدة محافظــات.

كفالة 625 يتيما ضمن مشروع كفالة األيتام. 	
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مشاريع إغاثية

ــة  ــة املهمــة التــي تنفذهــا جمعي تعــّد املشــاريع اإلغاثيــة يف اليمــن مــن املشــاريع احليوي
الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة، بعــد انتشــار احلــرب والنــزاع والصراعــات، كتوزيــع 

املــواد التموينيــة والبطانيــات واملالبــس، وهــذه املشــاريع كاآلتــي:
مشروع إنشاء وتشغيل 4 مخابز آلية تنتج يوميا 160,000 رغيف خبز.  	

توزيع بطانيات ومالبس استفاد منها 57,000 مستفيد. 	

ــة اســتفاد منهــا 12,600,000  	 إرســال 315 شــاحنة إغاثيــة لثــالث ســنوات متواصل
مســتفيد.

تنفيــذ عــدة حمــالت إغاثيــة ســريعة يف محافظــات احُلديــدة وأبـْـن وحلــج ومناطــق  	
تهامــة واجلراحــي وحيــس.

توزيع 245,000 سلة غذائية استفاد منها 1,470,000 مستفيد. 	
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توفير أكثر من 130 خزان ماء مع تعبئة كل خزان ملدة سنة. 	
حفر 18 بئرا ارتوازيا يف جميع محافظات اليمن واستفاد منها 90,000 مستفيد. 	

إنشاء عدد 3 مشاغل خياطة يستفيد منه 215 أرملة

مشاريع املياه

مشاريع تنموية
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توفير 235,000 وجبة إفطار صائم ضمن مشروعي إفطار الصائم وإفطار األسر. 	

توزيــع مــواد متوينيــة رمضانيــة، اســتفاد منهــا120,000 أســرة تضــم 600,000 مســتفيد  	
طــوال شــهر رمضــان.

مشروع إفطار صائم واستفاد منه 2,000 أسرة. 	

نحــر 2,320 أضحيــة ضمــن مشــروع نحــر األضاحــي، واســتفاد منهــا 9,280 أســرة  	
تضــم 46,400 فــرد.

مشاريع موسمية
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دمشقالعاصمة
 185.180 كم2املساحة

 

الجمهورية العربية السورية
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املوقـــــــــــــع

عدد السگان

التضـاريـــــس

يحدهــا  غرب آســيا؛  األوســط يف  منطقة الشــرق  ضمــن  ســوريا  تقــع 
شــماالً تركيا، وشــرًقا العراق، وجنوًبــا األردن، وغرًبا فلســطن، ولبنان، والبحر 

املتوســط. األبيــض 

18,26 مليون نسمة.

تطــل ســوريا علــى البحــر األبيــض املتوســط ويبلــغ طــول الشــريط الســاحلي 
193 كــم، وهــي ذات تضاريــس متنوعــة مكونــة مــن هضــاب وســهول خصيبــة 

ــرات. ــر الف ــن نه ــة م ــة القريب ــن األودي ــال ومجموعــة م وسلســلة جب

الجمهورية العربية السورية

التمثيل الديبلوماسي
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ــى الزراعــة والســياحة  ــرة الســورية، ويعتمــد االقتصــاد يف ســوريا عل ــا هــي اللي عملته
واخلدمــات، مــع ثــروات باطنيــة، بعضهــا غيــر مســتثمر بعــد، وتعتبــر ســوريا السادســة عاملًيــا 

بإنتاج الزيتــون، والثالثــة عشــر يف إنتاج القطن عــام 2010م.
ومنــذ عــام 2011م، تعانــي ســوريا مــن عــدم اســتقرار سياســي، وحــروب أهليــة بــن 

أطــراف عديــدة، خلّفــت وراءهــا أزمــات وكــوارث إنســانية متعــددة.

يوجــد تبــادل ديبلوماســي بــن ســوريا والكويــت، حيــث يوجــد لــدى دولــة الكويــت ســفارة 
لســوريا، وكذلــك يوجــد بســوريا ســفارة للكويــت.

االقتصاد ومصادر الدخل

التمثيل الديبلوماسي
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12,500,000 قطعة مالبس سنوياً

3 مجمعات مشاغل خياطة

472 شاحنة

مخابز

540,000 سلة

14,160,000 مستفيد

400,000 رغيف يومياً باألزمات5 مخابز آلية
  200,00 رغيف يف األيام العادية

شاحنات إغاثية

سالل غذائية
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مشاريع وأنشطة الجمعية 

يف عــام 2011م بــدأت احلــرب األهليــة يف االشــتعال بــن النظــام والشــعب الســوري 
الشــقيق، وزادت ســخونة األحــداث بتقاتــل عــدة جهــات وأطــراف خارجيــة علــى األرض 
الســورية، وحتــول األمــر إلــى نــزاع مســلح وحــرب أهليــة بــن عــدة فصائــل بينهــا وبــن النظــام 

احلاكــم أو بينهــا وبــن فصائــل أخــرى.
ونتيجــة لهــذه الصراعــات املســلحة، تســببت احلــرب يف فــرار ماليــن النازحــن يف 
ــى احلــدود، وتوقفــت  ــدول اجلــوار والعيــش يف املخيمــات عل الداخــل الســوري أو اللجــوء ل

ســبل احليــاة واملعيشــة بشــكل شــبه تــام يف أغلــب املناطــق الســورية.
وحيــال هــذه الكارثــة اإلنســانية، نفــذت جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة 
عــدة مشــاريع خيريــة وإنســانية لصالــح الشــعب الســوري ملعاجلــة أوضــاع ماليــن املقيمــن 

النازحــن يف الداخــل الســوري والالجئــن إلــى املناطــق احلدوديــة ودول اجلــوار.
التنمويــة  املشــاريع  إلــى  انتقلــت  ثــم  اإلغاثيــة  املشــاريع  علــى  املســاعدات  وتركــزت 
واإلنشــائية واملوســمية وغيرهــا مــن املشــاريع اإلنســانية األخــرى، ومتيــزت جمعيــة الســالم 
لألعمــال اإلنســانية واخليريــة بحرصهــا علــى توصيــل املســاعدات الكبــرى لســوريا، وأهمهــا 
إرســال 472 شــاحنة إغاثيــة يف 3 ســنوات متتاليــة محملــة باملــواد اإلغاثيــة والغذائيــة 
والطبيــة ليســتفيد مــن هــذه املســاعدات أكثــر مــن 14,160,000 مليــون مســتفيد. وال تــزال 

ــة للشــعب الســوري املنكــوب. ــة والتنموي ــة الســالم تنفــذ مشــاريعها اإلغاثي جمعي
وميكــن تفصيــل املشــاريع اخليريــة واإلنســانية التــي قامــت بتنفيذهــا اجلمعيــة يف ســوريا 

كاآلتي:
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مشاريع الرعاية االجتامعية والتعليمية

قامــت جمعيــة الســالم بتنفيــذ العديــد مــن املشــاريع اإلنشــائية املختلفــة لصالــح الشــعب 
الســوري، مــن ضمنهــا اآلتــي:

بناء وجتهيز دار ومدرسة لأليتام يف احلدود السورية التركية. 	

جتهيز 3 مخيمات لالجئن يف الداخل السوري. 	

بنــاء قريــة ســكنية تأهيليــة حرفيــة تنمويــة تعليميــة طبيــة وقفيــة متكاملــة لأليتــام  	
واألرامــل يف محافظــة إدلــب عــن طريــق فريــق غطــاء الرحمــة التطوعــي والــذي يعمــل 
حتــت مظلــة جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة تتكــون مــن: 11 عمــارة 
ســكنية، كل عمــارة مكونــة مــن 4 طوابــق- مدرســة للتعليــم النظامــي واألساســي- مركــز 

طبــي- مشــغل خياطــة- ملعــب كــرة قــدم- مســجد- ســاحة ألعــاب لألطفــال.

جــاري اســتكمال بنــاء قريــة ســكنية تأهيليــة طبيــة تنمويــة متكاملــة لأليتــام واألرامــل يف  	
ــة وتتكــون مــن: 12 عمــارة ســكنية كل  ــى احلــدود الســورية التركي ــس عل منطقــة جرابل
عمــارة مكونــة مــن 4 طوابــق- مدرســة للتعليــم النظامــي واألساســي- مخبــز آلــي- مركــز 
طبــي- ســوبر ماركــت- مســجد- مجمــع حــريف تنمــوي حــدادة وجنــارة وأملنيــوم- مجمــع 
خياطــة- ملعــب كــرة قــدم- ســاحة ألعــاب لألطفــال- محــالت جتاريــة وقفيــة- شــبكة 

ميــاه وصــرف صحــي.

إنشاء 6 مدارس نظامية استفاد من املدارس الثالث 1800 طالباً وطالبة. 	

مشروع كسوة اليتيم استفاد منه 3,000 مستفيد. 	

إنشاء دار أيتام استفاد منها 120 يتيما. 	

مت االنتهــاء مــن بنــاء قريــة ســكنية يف منطقــة البــاب 350 منزل-مدرســة- مجمــع  	
مشــاغل خياطــة- مركــز حــريف تنموي-مســجد- مركــز طبي-مخبــز آلــي- محطــة تعبئــة 

قنانــي للميــاه.
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مشاريع تنموية

قامــت جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة بتنفيــذ العديــد مــن املشــاريع ذات 
الصبغــة التنمويــة يف ســوريا، وذلــك نظــراً النتشــار البطالــة والفقــر عقــب احلــرب األهليــة 
املشــتعلة هنــاك منــذ عــام 2011م، وكذلــك املشــاريع اإلنشــائية ال ســيما بعــد تهــدم البنــى 

التحتيــة يف كثيــر مــن املناطــق الســورية، ومــن هــذه املشــاريع اآلتــي:
بنــاء وجتهيــز أكبــر مجمــع مشــاغل خياطــة تنمــوي تأهيلــي حــريف إنتاجــي وقفــي يف  	

منطقــة تــل أبيــض الواقعــة علــى احلــدود الســورية التركيــة، ويتكــون مــن 3 طوابــق 
لتوفيــر فرصــة عمــل لـــ 600 الجئــة ســورية، وإنتاجــه الســنوي 1,200 مليــون قطعــة، 
بــن مالبــس وبطانيــات وشراشــف ، لتوزيعهــا علــى الســورين يف الداخــل الســوري 
ويف احلــدود الســورية التركيــة مــع إمكانيــة التصديــر إلــى أي بلــد يحتــاج إلــى إغاثــة 

عاجلة.
بناء ورش تدريب وإنتاج نسيج وصناعة السجاد يف منطقة تل أبيض. 	
بناء ورش تدريب على التبريد والتكييف يف منطقة تل أبيض. 	
بناء ورش تدريب للميكانيك والكهرباء يف منطقة تل أبيض. 	
بناء ورش حرفية متنوعة يف منطقة تل أبيض. 	
إنشــاء وجتهيــز ورشــة تبريــد وميكانيــك وهواتــف محمولــة وورش خياطــة يف مخيــم  	

ســليمان شــاه.
ــاء  	 ــى بن ــة إل ــاب باإلضاف ــة الب ــة يف منطق ــي منخفــض التكلف ــت ريف إنشــاء 350 بي

مدرســة ومســجد ومركــز حــريف تنمــوي ومخبــز آلــي وطبــي ومحــالت وقفيــة تخــدم 
البيــوت والقــرى املجــاورة.

إنشاء وجتهيز مركز حريف تنموي متعدد الورش يستفيد منه 5,000 مستفيد. 	
إنشاء مشغل خياطة بتكلفة 26,000 د.ك يستفيد منه 280 أرملة بصفة شهرية. 	
إنشــاء مجمــع مشــاغل خياطــة خياطــة بتكلفــة 18,000 د.ك اســتفاد منهــا 6,000  	

ــة، وأنتــج 9,000,000 قطعــة. أرمل
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مشاريع صحية

نتيجــة للصراعــات واحلــروب األهليــة يف ســوريا، وقــع قتلــى وحدثــت إصابــات بشــرية 
بليغــة، بحاجــة إلــى معونــات طبيــة وعالجيــة بشــكل عاجــل، فنفــذت جمعيــة الســالم عــدداً 

مــن املشــاريع الطبيــة، نذكــر منهــا اآلتــي:
إنشاء 4 مراكز طبية استفاد منها أكثر من 16 قرية. 	
شراء 7 سيارات إسعاف يف مختلف القرى. 	
تركيب أطراف صناعية لفاقدي األطراف جراء احلرب. 	
مشروع احلقيبة الطبية استفاد منه 1,560  مستفيد. 	
توزيع مساعدات طبية استفاد منها 3,000 مستفيد. 	
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مشاريع موسمية

تنفيذ مشروع إفطار الصائم استفاد منه 187,000 مستفيد. 	
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مشاريع إغاثية

توزيــع 540,000 ســلة غذائيــة يف الداخــل الســوري، وعلــى الالجئــن يف اخليــم  	
والعشــيش علــى احلــدود الســورية التركيــة.

توزيع 38,000 كسوة لأليتام والفقراء واألسر من النازحن والالجئن. 	

توزيــع 113,700,000 مليــون رغيــف خبــز يف احلمــالت اإلغاثيــة املتعددة يف الغوطة  	
الشــرقية وريــف حمــص احملاصــر وإدلب.

جتهيــز 472 شــاحنة إغاثيــة محملــة باملــواد اإلغاثيــة والغذائيــة والطبيــة والبطانيات  	
واملالبــس، اســتفاد منهــا 12,800,000 مســتفيد.

توزيع مواد متوينية استفاد منها 787,000  مستفيد. 	

توزيع بطانيات ومالبس استفاد منها 65,500  مستفيد. 	

توفير خشب للقرى السورية استفاد منه 135,000 مستفيد. 	

توفير مدافئ )ديزل وخشب( للقرى السورية استفاد منها 15,000 مستفيدا. 	

النازحــن  	 الفقيــرة  واألســر  واألرامــل  لأليتــام  وشــتوية  صيفيــة  كســوة  توزيــع 
والالجئــن، اســتفاد منهــا 680,000 مســتفيد يف الداخــل الســوري ويف احلــدود 

التركيــة.  الســورية 

إنشــاء وجتهيــز 4 مخابــز عربيــة، ينتــج املخبــز الواحــد 40,000 رغيــف باليــوم ويف  	
ــى 80,000 رغيــف. وقــت األزمــات يتضاعــف العــدد إل
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دوشنبةالعاصمة
 143.100 كم2املساحة

جمهورية طاجكيستان
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املوقـــــــــــــع

عدد السگان

التضـاريـــــس

حتدهــا  ســابقا.  الســوفيتي  االحتــاد  دول  إحــدى  هــي 
والصــن  شــماال  وقيرغيزســتان  أفغانستان جنوبا وأوزبكســتان غربا 

. قا شــر

8 مالين نسمة يف عام 2013م، %98 منهم مسلمون.

من الــدول  وهــي  جبليــة،  طبيعــة  ذات  دولــة  طاجيكســتان  تعتبــر 
أو محيطــات. بحــار  علــى  تطــل  أي ال  الوســطى،  آســيا  احلبيســة يف 

جمهورية طاجكيستان

التمثيل الديبلوماسي
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عملــة البــالد هــي ســامان طاجيكــي، ورغــم أن مســاحة اجلبــال تغطــي أكثــر مــن 90٪ 
ــة، منهــا القطــن  ــل الزراعي ــى زراعــة احملاصي ــا عل مــن مســاحتها، فقــد اعتمــدت اقتصادي
واخلضــروات والفواكــه، وإنتــاج األملنيــوم العالــي اجلــودة )أكثــر مــن 400 ألــف طــن ســنوياً(. 
وميــر عبــر أراضيهــا %65 مــن مــوارد امليــاه يف منطقــة آســيا الوســطى بفضــل مــا يتوفــر 

لديهــا مــن مــوارد مائيــة ضخمــة. 

يوجــد بــن الكويــت وطاجيكســتان متثيــل ديبلوماســي بوجــود ســفارة لدولــة الكويــت 
افتتحــت مؤخــرا يف طاجيكســتان، ووجــود ســفارة طاجيكيــة يف دولــة الكويــت.

االقتصاد ومصادر الدخل

التمثيل الديبلوماسي
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22,400 مستفيد

كسوة أيتام

27 مركزاً طبياً

مشاريع سقيا املاء

حفر آبار ارتوازية وسطحية

270,000 مستفيد

82 مرشوعاً

2,380 برئاً

1,780,000 مستفيد

47,600 مستفيد

مراكز طبية
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مشاريع وأنشطة الجمعية 

نفــذت جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة عــدة مشــاريع ذات طابــع إنســاني 
خيــري وتنمــوي يف جمهوريــة طاجكيســتان.. هــذا البلــد الــذي اســتقل يف بدايــة التســعينيات 

عــن مظلــة االحتــاد الســوفيتي، وهــو بحاجــة إلــى الدعــم واملســاعدة بعــد اســتقالله.
واســتطاعت جمعيــة الســالم حتقيــق العديــد مــن اإلجنــازات يف شــتى املجــاالت احلياتيــة 
ســواء يف مجــال األبنيــة أو البنيــة التحتيــة أو املشــاريع التنمويــة لتشــغيل العمالــة مــن 
ــام  ــراء واأليت ــة باحتضــان الفق ــة اجتماعي ــق كفال ــة وحتقي ــى البطال اجلنســن والقضــاء عل
وتوفيــر مصــادر مســتمرة للدخــل لإلنفــاق عليهــم وإنقاذهــم مــن الفقــر واحلاجــة، عبــر 
مشــاريعها التنمويــة املتنوعــة ذات الطابــع اإلنســاني، وفيمــا يلــي رصــد لبعــض هــذه املشــاريع 

كاآلتــي:
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مشاريع الرعاية االجتامعية والتعليمية

نفــذت جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة الكثيــر مــن املشــاريع ذات الصبغــة 
االجتماعيــة والتعليميــة يف طاجيكســتان، ومنهــا اآلتــي:

مشاريع تنموية

قامــت جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة بتنفيــذ العديــد مــن املشــاريع 
التنمويــة يف طاجكيســتان منهــا مشــاريع إنشــائية وبنائيــة كاآلتــي:

ــام واألرامــل  	 ــا آالف األيت ــة، يســتفيد منه ــة وحرفي ــاء 2 مشــاغل للخياطــة، تنموي بن
ــرة. واألســر الفقي
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مشاريع صحية

بناء 27 مركزا طبيا صغيرا ومتوسطا، استفاد منها 270,000 مستفيد. 	

جاري الترتيب لبناء مستشفى وقرية لأليتام واألرامل. 	

مشاريع إغاثية

توزيع مواد متوينية لألسر الفقيرة، استفاد منها 17,000 أسرة. 	

توزيع املساعدات املالية ألكثر من 3,760 أسرة فقيرة وأرملة. 	

توزيع كسوة لألطفال واأليتام استفاد منها 22,400 مستفيد. 	

جمعية السالم  لألعامل اإلنسانية والخريية -  10 أعوام من العطاء
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مشاريع املياه  

إنشــاء 82 مشــروع ســقيا مــاء وشــبكات ميــاه كبــرى اســتفاد منهــا 1,780,000  	
مســتفيد.

ــر مــن 48,600  	 ــا أكث ــا، اســتفاد منه ــرا ســطحيا وارتوازي ــر مــن 2,380 بئ حفــر أكث
مســتفيد.

  

مشاريع موسمية

نحر أكثر من 850 أضحية ضمن مشروع األضاحي. 	
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مانيالالعاصمة
 300.000 كم2املساحة

جمهورية الفلبين

جمعية السالم  لألعامل اإلنسانية والخريية -  10 أعوام من العطاء



جمعية السالم  لألعامل اإلنسانية والخريية -  10 أعوام من العطاء198

املوقـــــــــــــع

عدد السگان

التضـاريـــــس

الفلبــن عبــارة عن أرخبيل مكــون مــن 7,641 جزيــرة، حتدها تايوان إلــى الشــمال 
يف  ســولو  وبحــر  اجلنوبــي  الصــن  عبر بحــر  الغــرب  لوزون، وفيتنام إلــى  عبر مضيــق 
اجلنــوب الغربــي يفصلهــا عــن جزيرة بورنيو وبحــر ســلبس إلــى اجلنــوب يفصلهــا عــن 

غيرهــا مــن اجلــزر يف إندونيســيا ويحدهــا مــن الشــرق بحر الفلبــن.

92 مليون نسمة، ويبلغ عدد املسلمن أكثر من 13 مليون مسلم.

ــك ســواحل  ــم، ومتتل ــوي يف العال ــوع احلي ــى مناطــق التن ــن أغن ــن واحــدة م ــد الفلب تُع
بطــول 36,289 كــم جتعلهــا يف املرتبــة اخلامســة عامليــا مــن حيــث طــول الســواحل، وتغطــي 

معظــم اجلــزر اجلبليــة غابــات اســتوائية مطيــرة والتــي هــي بركانيــة يف األصــل.

جمهورية الفلبين

التمثيل الديبلوماسي
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عملتهــا هــي البيــزو الفلبينــي. ويعتمــد اقتصادهــا علــى الصــادرات األولية  واملنتجــات 
األلكترونيــة ومعــدات النقل واملالبــس  والنحاس والنفــط ، وزيــت جــوز الهنــد، والفاكهــة 
وقــد حتــول االقتصــاد الفلبيني للصناعــة حديثــا، منتقــاًل مــن االعتمــاد علــى الزراعــة إلــى 

االعتمــاد أكثــر علــى اخلدمــات والتصنيــع.

يوجــد بــن الكويــت والفلبــن متثيــل ديبلوماســي، حيــث يوجــد ســفارة للكويــت يف 
الكويــت. للفلبــن يف  الفلبــن، وكذلــك ســفارة 

االقتصاد ومصادر الدخل

التمثيل الديبلوماسي
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12,480 سلة 

638 برئا

37,000 مستفيد

487 مسجدا

سالل غذائية رمضانية

آبار ارتوازية وسطحية

حمالت إغاثية

مساجد



201

مشاريع وأنشطة الجمعية 

نفــذت جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة مجموعــة متنوعــة مــن املشــاريع 
اخليريــة واإلنســانية يف جهوريــة الفلبــن.

وقــد تنوعــت املشــروعات بــن مشــروعات إنشــائية وأخــرى خاصــة باملــاء يف املناطــق 
التــي حتتــاج إلــى توفيــر امليــاه.

وقــد حرصــت اجلمعيــة علــى بنــاء عــدد كبيــر مــن املســاجد لكــي تكــون مراكــز للتعليــم 
والصــالة والعبــادة.

وأيضــا حرصــت اجلمعيــة علــى إنشــاء املشــاريع التعليميــة املتنوعــة مــن خــالل مراكــز 
حتفيــظ القــرآن واللغــة، واملســاهمة يف إنشــاء كليــات جامعيــة، حتــى تســهم يف  نشــر الوعــي 
والثقافــة والتعليــم، وقدمــت عــدة مشــاريع ذات صبغــة اجتماعيــة باحتضان األيتــام وكفالتهم 

وتخصيــص بيوتــا لســكنهم وضمــان حيــاة كرميــة.
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مشاريع الرعاية االجتامعية والتعليمية

بناء 487 مسجدا. 	
إنشاء 97 مركزا لتحفيظ القرآن الكرمي. 	
املساهمة يف إنشاء كلية، استفاد منها 1,500 مستفيد. 	
إنشاء دار لأليتام، استفاد منها 150 مستفيدا. 	
إنشاء 20 بيتا لألرامل واأليتام، استفاد منها 100 مستفيد. 	
 

مشاريع تنموية

إنشاء مركز تعليمي مهني استفاد منه 300 مستفيد. 	
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مشاريع إغاثية

توزيع مواد متوينية ألكثر من 3,700 أسرة. 	

املســاهمة يف احلمــالت اإلغاثيــة بســبب الســيول والكــوارث الطبيعيــة، حيــث اســتفاد  	
منهــا أكثــر مــن 18,000 مســتفيد.

مشاريع املياه

حفر 638 بئرا سطحيا وارتوازيا. 	
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مشاريع موسمية

توفير 123,000 وجبة إفطار صائم ضمن مشروع إفطار الصائم. 	

توزيع 12,480 سلة غذائية متوينية رمضانية لألسر الفقيرة. 	

نحر 958 أضحية ضمن مشروع األضاحي. 	
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نايبيداوالعاصمة
676.577 كم2املساحة

بورما  - ميانمار
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املوقـــــــــــــع

عدد السگان

التضـاريـــــس

تقــع ميامنــار والتــي تســمى أيضــا »بورمــا« يف جنــوب شــرق قــارة آســيا علــى امتــداد 
خليــج البنغــال. ويحدهــا مــن الشــمال الشــرقي الصن، وحتدها الهند وبنغالديش مــن 
الشــمال الغربــي، وتشــترك حــدود بورمــا مــع كل من الوس وتايالنــد شــرقا. أمــا حدودهــا 
اجلنوبيــة فســواحل تطــل على خليــج البنغال واحمليــط الهندي وميتــد ذراع مــن بورمــا نحــو 

اجلنــوب الشــرقي يف شــبه جزيــرة املاليــو.

53 مليون نسمة. %15 منهم مسلمون أي نحو 8 مليون مسلم، ويتركز نصف املسلمون 

يف إقليــم أركان )راخــن(، ومعظمهــم مــن قبائــل الروهينجــا، ويشــهدون اضطهــادا وعنصرية 
شــديدة، ويتعرضــون منــذ عــدة ســنوات ألبشــع أنــواع العــذاب واالنتهــاكات اإلنســانية مــن 

قتــل وتعذيــب وتهجيــر.

تنقســم بورمــا إلــى 3 مناطــق بريــة رئيســة هــي سالســل اجلبــال الشــرقية الغنيــة 
بالياقــوت، واحلــزام اجلبلــي الغربــي ذو الغابــات الكثيفــة، واحلــزام األوســط ويتكــون النطــاق 
ــاه لزراعــة األرز. ــذان يعــدان مصــدر املي األوســط مــن واديــي نهــر إيــروادي وســيتاجن والل

بورما  - ميانمار

التمثيل الديبلوماسي
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عملتهــا هــي كيــات ميامنــاري، وبورمــا بلــد زراعــي يعيــش ثالثــة أربــاع أهلهــا علــى 
الزراعــة، وأبــرز حاصالتهــا هــو األرز، وتعتبــر الــدول الرابعــة يف تصديــر األرز عامليــا وأيضــا 
تقــوم بزراعــة املطــاط وقصــب الســكر والشــاي والــذرة والبــذور الزيتيــة، وتغطــي الغابــات 
نصــف مســاحة بورمــا، وهــي غنيــة بأشــجار خشــب التيــك. كمــا أن لديهــا ثــروة معدنيــة مــن 

الزنــك والرصــاص والياقــوت.

يوجــد متثيــل ديبلوماســي متبــادل بــن ميامنــار »بورمــا« والكويــت، حيــث يوجــد ســفارة 
مليامنــار يف الكويــت، وكذلــك يوجــد ســفارة كويتيــة يف ميامنــار.

االقتصاد ومصادر الدخل

التمثيل الديبلوماسي
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127,000 قطعة مالبس

كسوة

4,000 منزل

مراكز طبية

87,000 سلة 

28,000 مستفيد

102,000 مستفيد يف 68 قرية34 مركزاً

منازل خشبية

سالل غذائية
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مشاريع وأنشطة الجمعية 

يعانــي مســلمو الروهينجــا يف ميامنــار )بورمــا( العــذاب واملشــقة منــذ عــام 1962م، 
ــى التنكيــل والقتــل للمســلمن بدعــاوى غريبــة، فيتــم  وتكالبــت أنظمــة احلكــم املتتابعــة عل
القتــل والتعذيــب بــدم بــارد، وأيضــا يتــم تهجيــر املســلمن وســحب جنســياتهم وطردهــم مــن 
بيوتهــم خاصــة مــن إقليــم )أراكان(، وســط صمــت دولــي تــام أمــام هــذه املجــازر البشــرية، 
والتــي زادت بشــكل كبيــر يف الســنوات العشــر األخيــرة، دون أي حتــرك مــن الضميــر العاملي.
وحيــال املجــازر التــي يتعــرض لهــا املســلمون البورميــون وحمــالت القتــل والتعذيــب 
لهــم بســبب ديانتهــم، فــإن جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة لــم تقــف مكتوفــة 
األيــدي، بــل ســارعت لتقــدمي العــون للمســلمن مبجموعــة مختلفــة مــن املشــاريع اإلغاثيــة، 
َ مــن أجلهــم، ومــن هــذه  حملاولــة تضميــد جراحهــم وإنقاذهــم مــن املذابــح التــي أُِعــدتَّ

ــي: املشــاريع اآلت

جمعية السالم  لألعامل اإلنسانية والخريية -  10 أعوام من العطاء
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مشاريع الرعاية االجتامعية والتعليمية

ــم  	 ــة يف إقلي ــة األولي ــزات الداخلي ــع التجهي ــزل خشــبي م ــن 4,000 من ــر م ــاء أكث بن
ــن  ــر م ــا أكث ــد اإلنشــاء، اســتفاد منه ــد قي ــزل جدي ــاء 1,000 من أراكان، وجــاري بن

مســتفيد.  15,000

بناء 4 مدارس للتعليم األساسي، استفاد منها 1,600 طالب وطالبة. 	

إنشاء 30 مسجدا يف املخيمات والقرى البورمية. 	

إنشــاء قريــة متكاملــة علــى احلــدود البورميــة البنغالديشــية تتكــون مــن: 800 منزل-  	
8 مســاجد- 12 عيــادة طبيــة- قاعــات للتعليــم- 200 بئــر ســطحي- ســاحات أللعاب 

األطفــال- دورات مياه.
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مشاريع صحية

بناء 34 مركزا طبيا صغيرا، استفاد منها 68 قرية بعدد 102,000 مستفيد. 	

مشاريع إغاثية

توزيع أكثر من 87,000 سلة غذائية على املهجرين واملشردين. 	

توزيع أكثر من 127,000 كسوة على الفقراء واحملتاجن. 	

توزيع مواد متوينية استفاد منها 7,800 أسرة بعدد 39,000 مستفيد. 	

جمعية السالم  لألعامل اإلنسانية والخريية -  10 أعوام من العطاء
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مشاريع املياه

حفر أكثر من 820 بئرا ارتوازيا وسطحيا. 	

مشاريع موسمية

تنفيذ مشروع إفطار الصائم واستفاد منه 70,000 مستفيد. 	

نحر 2,800 أضحية ضمن مشروع األضاحي، استفاد منها 56,000 مستفيد. 	
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تيراناالعاصمة
28.748 كم2املساحة

جمهورية ألبانيا
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املوقـــــــــــــع

عدد السگان

التضـاريـــــس

األســود،  الغربي اجلبــل  الشــمال  مــن  يحدهــا  إقليم البلقــان.  دول  إحــدى  هــي 
وكوســوفو إلى الشــمال الشــرقي، وجمهوريــة مقدونيــا إلــى الشــرق، واليونان مــن اجلنــوب 
وعلى البحــر  الغــرب  األدرياتيكي إلــى  على البحــر  البــالد  تطــل  الشــرقي.  واجلنــوب 
ــو. ــق أوترانت ــم عن إيطاليا عبر مضي ــل مــن 72 ك ــد أق ــي. تبع ــوب الغرب ــى اجلن األيوني إل

3 مالين نسمة، وحوالي %64 منهم مسلمون.

يبلــغ طــول ســواحل ألبانيــا 362 كــم، ميتــد علــى طــول البحــر األدرياتيكــي والبحــر 
األيونــي. وأكثــر مــن ثلــث أراضيهــا أي نحــو 10 آالف كم2 مناطــق غابــات، والبلــد غنــي 

جــدا بالنباتــات.

جمهورية ألبانيا

التمثيل الديبلوماسي
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ــة شــرقية.  ــر أوروبي ــرا مبعايي ــدا فقي ــا بل ــزال ألباني ــي. وال ت ــك( ألبان ــا هــي )لي عملته
الطاقــة  علــى  األوقــات(  مــن  وقــت  يف  للطاقــة  مصــدرة  كانــت  )التــي  ألبانيــا  وتعتمــد 
الكهرومائيــة لشــغل 53 % مــن الطلــب الكهربائــي. وتخطــط ألبانيــا وكرواتيــا لبنــاء محطــة 

طاقــة نوويــة مشــتركة يف بحيــرة شــكودير احلدوديــة.

يوجــد متثيــل ديبلوماســي متبــادل بــن ألبانيــا والكويــت، حيــث يوجــد ســفارة أللبانيــا يف 
الكويــت، وكذلــك يوجــد ســفارة كويتيــة يف ألبانيــا.

االقتصاد ومصادر الدخل

التمثيل الديبلوماسي
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775 أضحية

85 بقرة حلوب

15 مركزاً

73 بيتاً

أضاحي

مراكز طبية

ترميم بيوت للفقراء
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مشاريع وأنشطة الجمعية 

تُعتبــر ألبانيــا وفقــا لتقاريــر منظمــة األمم املتحــدة مــن ضمــن العشــر دول األكثــر فقــرا 
يف العالــم، حيــث يوجــد نقــص يف املــال وكل الضروريــات احلياتيــة حليــاة ناجحــة مثــل 

الغــذاء واملــاء والتعليــم والرعايــة الطبيــة.
كمــا تعتبــر ألبانيــا بلــدا فقيــرا مبعاييــر أوروبيــة شــرقية، فبلــغ نصيــب الفــرد مــن النــاجت 

احمللــي )معاييــر القــدرة الشــرائية( 25 % مــن املتوســط يف االحتــاد األوربــي.
اإلنســانية  لألعمــال  الســالم  ألبانيــا، حرصــت جمعيــة  الفقــر يف  انتشــار  وبســبب 
ــى تنفيــذ مجموعــة مــن املشــاريع املتنوعــة ذات الطابــع اإلنســاني واإلغاثــي،  واخليريــة عل
مــن ضمنهــا تشــييد بيــوت الفقــراء وبنــاء املراكــز الطبيــة خلدمــة أكبــر شــريحة يف جمهوريــة 

ألبانيــا، ونذكــر مــن هــذه املشــاريع اآلتــي:

جمعية السالم  لألعامل اإلنسانية والخريية -  10 أعوام من العطاء
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مشاريع الرعاية االجتامعية والتعليمية

مشاريع صحية

ترميم 130 بيتًا للفقراء بسبب الزالزل والسيول.

بناء 15 مراكز طبية.
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مشاريع املياه

 مشاريع موسمية

حفر العديد من اآلبار االرتوازية والسطحية.

نحر 775 أضحية.
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بيروتالعاصمة
10.452 كم2املساحة

الجمهورية اللبنانية
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املوقـــــــــــــع

عدد السگان

التضـاريـــــس

تقع لبنان يف منطقة الشــرق األوســط. حتدها ســوريا من الشــمال والشــرق، وفلســطن 
احملتلــة مــن اجلنــوب، وتطــل مــن جهــة الغــرب على البحر األبيض املتوســط.

4 مالين نسمة.

ــرق  ــاع، وتخت ــة مــا عــدا اخلــط الســاحلي وســهل البق ــة جبلي معظــم األراضــي اللبناني
لبنــان مــن الشــمال إلــى اجلنــوب سلســلتي جبــال غربيــة وشــرقية بينهمــا ســهل البقــاع، 
وتنتشــر يف لبنان األنهار التــي تتجمــع مــن ذوبان الثلوج ومــن أشــهرها نهــر الليطانــي ونهــر 

العاصــي.

الجمهورية اللبنانية

التمثيل الديبلوماسي



عملتهــا هــي الليــرة اللبنانيــة. واملعــروف عــن املجتمــع اللبنانــي أنــه مجتمــع اســتثماري 
جتــاري. كمــا ســمح انتشــار اللبنانيــن يف العالــم يف بنــاء عالقــات جتاريــة عامليــة. ويعتمــد 
االقتصــاد اللبنانــي علــى الزراعــة والســياحة والصناعــات التحويليــة. وتأثــرت البــالد كثيــرا 

باحلــرب األهليــة الدائــرة منــذ عقــود والتــي انتهــت عــام 1990م.

يوجــد متثيــل ديبلوماســي متبــادل بــن لبنــان والكويــت، حيــث يوجــد ســفارة للبنــان يف 
الكويــت، وكذلــك يوجــد ســفارة كويتيــة يف لبنــان.

االقتصاد ومصادر الدخل

التمثيل الديبلوماسي
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1 حملة إغاثية لصالح لبنان

2,300 سلة

28 بيتاً

حمالت إغاثية

سالل غذائية

ترميم بيوت للمترضرين من إنفجار مرفأ بريوت
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مشاريع وأنشطة الجمعية 

ظــل لبنــان يعانــي مــن ويــالت احلــروب والصراعــات األهلية حلقبة كبيرة مــن الزمن إلى 
أن هــدأت األوضــاع بشــكل نســبي باتفــاق الطائــف ثــم اتفــاق الدوحــة بعــد عــودة اخلالفــات 
مجــددا بــن الطوائــف السياســية املختلفــة هنــاك. وبــن احلــن واآلخــر تتجــدد األزمــات 
السياســية يف لبنــان، ويف 4 أغســطس 2020 حدثــت كارثــة كبــرى كادت أن تتســبب يف كارثــة 
بشــرية بانفجــار مــواد متفجــرة مخزنــة يف مرفــأ بيــروت كانــت مخزنــة بنظــام الترانزيــت 
ومت إيداعهــا املخــازن بســبب ضرائــب عليهــا، ونتيجــة لســوء التخزيــن انفجــرت هــذه املــواد، 
مخلفــة دمــارا كبيــرا يف مرفــأ بيــروت، وأصيــب عــدد كبيــر مــن األشــخاص جــراء االنفجــار، 
وتهدمــت بســببه منشــآت وبيــوت كثيــرة، وتعــرض الكثيــر مــن األبنيــة للتصــدع، وشــرد عــدد 
كبيــر مــن األســر واألفــراد.  وحيــال هــذا االنفجــار وتضامنــا مــع الشــعب اللبنانــي الشــقيق، 
ــة عــدة مشــاريع اجتماعيــة وميدانيــة  نفــذت جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليري
تطوعيــة متميــزة يف لبنــان، غلــب عليهــا اجلانــب اإلغاثــي، خاصــة بعــد حادثــة انفجــار مرفــأ 

بيــروت، ونذكــر مــن هــذه املشــاريع اآلتــي:
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مشاريع الرعاية االجتامعية والتعليمية

ــروت، فقــد حرصــت  ــل يف بي ــوت جــّراء اإلنفجــار الهائ ــر مــن البي نظــرا لتضــرر الكثي
ــم  ــان بترمي ــى مســاعدة األشــقاء يف لبن ــة عل ــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليري جمعي
ــة الكبــرى،  ــار تلــك احملن عــدد مــن البيــوت املتضــررة، مســاهمة مــن اجلمعيــة بتخفيــف آث

ــروت. ــزالً متضــرراً مــن انفجــار مرفــأ بي ــم عــدد 28 من ــة بترمي وقــد قامــت اجلمعي
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مشاريع إغاثية

تدشــن حملــة إغاثيــة عاجلــة للشــعب اللبنانــي واملتضرريــن مــن انفجــار مرفــأ  	
بيــروت.

توزيع 2,300 سلة غذائية على األسر املتضررة من انفجار مرفأ بيروت. 	
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أنقرةالعاصمة
783,562 كم2املساحة

جمهورية تركيا



املوقـــــــــــــع

عدد السگان

التضـاريـــــس

تقــع تركيــا يف مــكان اســتراتيجي، حيــث تصــل مــا بــن قارتــي آســيا وأوروبــا، ويحيــط 
ــا، والبحــر  ــان وبلغاري بهــا البحــار مــن ثالثــة جوانــب، ويحدهــا مــن الشــمال الغربــي اليون
األســود مــن الشــمال، وجورجيــا مــن الشــمال الشــرقي، ومــن الشــرق أرمينيــا واملســتحاطة 
األذربيجانيــة نخجــوان وإيــران، ومــن اجلنــوب الشــرقي العــراق، ومــن اجلنــوب ســوريا 

والبحــر األبيــض املتوســط؛ ويطــل الغــرب علــى بحــر إيجــه.

83,154 مليون نسمة.

تتميــز تركيــا بشــكل مســتطيل بطــول 1,600 كــم وعــرض 800 كــم ويحيــط بهــا البحــار 
مــن ثاثــة جوانــب، وهــي بحــر إيجــه مــن الغــرب والبحــر األســود مــن الشــمال والبحــر 

ــي، األبيــض املتوســط مــن اجلنــوب وبحــر مرمــرة مــن الشــمال الغرب
تتميــز الطبيعــة فــي تركيــا بالتنــوع، مــع تباينــات كبيــرة، مــن تراقيــا إلــى القوقــاز، مبــا 
ــاخ املتوســطي  ــى املن ــوع عل ــر هــذا التن ــك املناطــق الســاحلية ووادي األناضــول. يؤث فــي ذل
فــي ســواحل بحــر إيجــة والبحــر األبيــض املتوســط؛ واملعتــدل واملمطــر فــي ســواحل البحــر 
األســود؛ والقــاري فــي املناطــق الوســطى؛ وشــبه اجلــاف فــي املنطقــة اجلنوبيــة الشــرقية؛ 

والقــاري، مــع ريــاح ســيبيرية، علــى طــول حــدود جبــال القوقــاز مــع إيــران وأرمينيــا.

جمهورية تركيا

التمثيل الديبلوماسي
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عملتهــا هــي الليــرة التركيــة، ويصنــف اقتصادهــا ضمــن األســواق الناشــئة التــي تتميــز بنشــاط 
ديناميكــي متنــوع، وتتركــز مراكــز الصناعــة والتجــارة التركيــة حــول منطقــة مدينــة إســطنبول وفــي 
باقــي املــدن الكبــرى وخاصــة فــي الغــرب. ويعتبــر القطــاع الزراعــي أكبــر قطــاع. وأهــم الصناعــات فــي 
تركيــا هــي املنســوجات واملــواد الغذائيــة واملشــروبات واألدوات الكهربائيــة والســيارات والكيماويــات 
واجللــود. ويوجــد بتركيــا ثــروة معدنيــة أهمهــا الفحــم احلجــري والنباتــي واحلديــد والرصــاص، كمــا 
ــب  ــون والعن ــغ والزيت ــوب والشــعير والتب ــروم. ويشــكل القطــن واحلب ــر منتجــي الك ــن أكب ــا م أن تركي

والفواكــه واحلمضيــات أهــم احملاصيــل الزراعيــة فــي تركيــا.

ــا(،  ــة تركي ــت وجمهوري ــة الكوي ــن الشــقيقن )دول ــن البلدي ــادل ديبلوماســي ب يوجــد تب
حيــث تتواجــد ســفارة لدولــة الكويــت فــي تركيــا، كمــا تتواجــد ســفارة لتركيــا فــي الكويــت.

االقتصاد ومصادر الدخل

التمثيل الديبلوماسي
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3 قرى سكنية كاملة املرافق

1 مجمع مشاغل خياطة  

12,600,000 قطعة مالبس سنوياً

7 حمالت )شاحنات اإلنسانية(

420 شاحنة

11,000,000 مستفيد
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مشاريع وأنشطة الجمعية 

قامــت جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة باملبــادرة بتنفيــذ العديــد مــن 
فــي  الســورين  الاجئــن  تركيــا لصالــح  فــي  واإلنســانية  واألنشــطة اخليريــة  املشــاريع 
املخيمــات التركيــة او التــي علــى احلــدود املشــتركة او لصالــح النازحــن الفاريــن فــي الداخــل 
الســوري مــن مناطــق النــزاع إلــى مناطــق أكثــر اســتقراراً. وقــد تنوعــت املشــاريع التــي نفذتهــا 
اجلمعيــة، وإن كانــت أغلبهــا تصــب فــي اجلانــب اإلغاثــي بســبب ظــروف األشــقاء الســورين 
نتيجــة الصــراع املندلــع منــذ عــام 2011م، غيــر أن ذلــك لــم مينــع اجلمعيــة مــن القيــام بعــدد 
ــة  ــوز وتنمي ــر والع ــة ملكافحــة الفق ــة املختلف ــة واالجتماعي ــن املشــاريع اإلنشــائية والتنموي م
اإلنســان ملعاجلــة آثــار احلــروب التــي طالــت الســورين. واألنشــطة التــي تقــوم بهــا جمعيــة 
الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة فــي الداخــل الســوري وعلى احلدود الســورية ولصالح 
الاجئــن الســورين فــي تركيــا يتــم بالتنســيق بــن اجلمعيــة ووزارة اخلارجيــة الكويتيــة 
والســلطات التركيــة، وقــد نفــذت اجلمعيــة العديــد مــن املشــاريع اخليريــة واإلنســانية لصالــح 
الاجئــن فــي املخيمــات املقامــة فــي تركيــا أو للنازحــن بعيــدا عــن النزاعــات والصراعــات 

الدائــرة هنــاك، ومنهــا املشــاريع اآلتيــة:
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  مشاريع الرعاية االجتماعية والتعليمية

نفــذت جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة عــدة مشــاريع إنشــائية واجتماعية 
فــي تركيــا وفــي الداخــل الســوري عبــر التنســيق مــع اجلانــب التركــي مــن عــام 2016م إلــى 

2020م كاآلتي:

ــة املرافــق، وتضــم مخابــز  	 إنشــاء 2 قــرى تنمويــة تعليميــة حرفيــة فــي إدلــب، كامل
آليــة ومــدارس ومراكــز ومســتوصفات طبيــة ومســاجد وماعــب و12عمــارة ســكنية 
ــى النجــارة واحلــدادة  ــة املرافــق لألســر املتضــررة وورش حرفيــة للتدريــب عل كامل
واألملونيــوم ومشــاغل خياطــة نســائية وســاحة ألعــاب لألطفــال، وملعــب كــرة قــدم، 

وشــبكات ميــاه وصــرف صحــي.
إنشــاء قريــة فــي منطقــة البــاب، كاملــة املرافــق، تضــم 350 منــزال ومخبــز آلــي  	

ومســجد مدرســة ومركــز للمــاء ومركــز صحــي ومركــز تدريــب مهنــي وحرفــي 
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ومشــغل خياطــة، وملعــب كــرة قــدم، وشــبكات ميــاه وصــرف صحــي.
إنشــاء قريــة فــي منطقــة جرابلــس مكونــة مــن 10 عمــارات ســكنية ومرافــق تضــم  	

مدرســة ومســتوصف ومســجد ومخبــز آلــي ومركــز تدريبــي مهنــي وحرفــي ومشــغل 
خياطــة وشــبكة ميــاه وصــرف صحــي.

تنفيذ مشروع كفالة ورعاية األيتام السورين. 	
بناء دور لأليتام في تركيا في منطقة تواجد الاجئن السورين. 	
بناء مساجد في تركيا في منطقة تواجد الاجئن السورين. 	

 مشاريع تنموية

إنشــاء مجمــع مشــاغل خياطــة نســائي مركــزي أنتــج إلــى نهايــة 2020م، عــدد   	
ســنوياً. مابــس  قطعــة   12.600.000
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مبادرات ومشاريع جمعية السالم 

لألعامل اإلنسانية والخريية

منــذ أن تأسســت جمعيــة الســالم لألعــامل اإلنســانية والخرييــة، أخــذت 

عــىل عاتقهــا، املبــادرة بطــرح املشــاريع واملبــادرات اإلنســانية 

والتنمويــة، دعــام ملبــدأ التفاعــل وخدمــة املجتمــع، وطرح املشــاريع 

واألفــكار الجديــدة التــي تفيــد العمــل الخــريي والتنمــوي,
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مبادرات ومشاريع جمعية السالم 

لألعامل اإلنسانية والخريية

نفــذت جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة مجموعــة مــن املبادرات واملشــاريع 
املتميــزة والتــي حققــت جناحــاً باهــراً ، ومــن هــذه املشــاريع واملبــادرات:

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

مكافحة وباء فايروس كورونا

 مبادرة إطعام مليار جائع

الرحالت اخليرية للمحسنن

حملة شاحنات اإلنسانية

الفـــرق التطوعيــــة

مشاهير وسائل التواصل االجتماعي

 اجلوائـــــــــــز

 مؤمتر دعم القضية السورية 2019

 مؤمتر دعم العراق 2018
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مكـافحـة وبــاء فريوس كورونا



مكافحة فريوس كورونا

3,700,000 قطعة )معقامت، محاجر، بوابات تعقيم، مصليات بالستيكية(  

1,300,000 وجبة جاهزة

40,000 سلة صحية ومعقامت يدوية,

150,000 دينار لرشاء أجهزة كهربائية

48 شاليه

تجهيز عدد 4 محاجر للوقاية من كورونا

تجهيز 30,000 طرد وقايئ  أثناء إجالء الكويتيني من الخارج

150,000 سلة غذائية

إنفاق  5,000,000 دوالر يف أزمة كورونا
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جهود متميزة يف مكافحة وباء كورونا

بذلــت جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة جهــودا متميــزة يف مواجهــة 
فيــروس كورونــا مــن خــالل مشــاركتها يف حملــة وزارة الشــؤون االجتماعيــة واجلمعيــات 
واملبــرات اخليريــة، وهــي: )احلملــة الوطنيــة للجمعيــات اخليريــة حلشــد اجلهــود ملواجهــة 

فيــروس كورونــا »فزعــة للكويــت«(.
وقــد نشــطت اجلمعيــة يف تنفيــذ مشــاريع عديــدة مــع اللجــان واملنصــات اخلمــس التابعة 
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 حتــى 

2020/7/31م مــا يقــارب مــن 5 ماليــن دوالر.

ومــن أبــرز األنشــطة واجلهــود التــي نفذتهــا اجلمعيــة خــالل أزمــة فيــروس كورونــا، 
ــي: ــر اآلت نذك
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أوالً: منصة الدعم اإلعالمي 

ســاهمت جمعيــة الســالم بتنفيــذ العديــد مــن املشــاريع اإلعالميــة التوعويــة لدعــوة 
املجتمــع لاللتــزام بقــرارات الدولــة االحترازيــة لضمــان ســالمة اجلميــع ، وقــد نفــذت عــددا 
مــن الفيديوهــات التوعويــة والنشــرات اإلعالميــة، كمــا ســاهمت بدعــم احلمــالت اإلعالميــة 
مثــل حملــة »نبيهــا صفــر«. كمــا قامــت اجلمعيــة بالعديــد مــن األنشــطة املتنوعــة، مثــل حلقات 

القــرآن الكــرمي للطــالب مــن خــالل التواصــل اإللكترونــي عــن بُعــد.
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ثانياً: منصة الدعم اللوجستي للمؤسسات 
الحكومية

قدمــت اجلمعيــة دعمــا كبيــرا ومتنوعــا للمؤسســات احلكوميــة ملســاعدتها يف تأديــة 
أعمالهــا بشــكل فاعــل ومتميــز ملواجهــة فيــروس كورونــا، وقــد مت الدعــم والتنســيق مــع 
وزارات ومؤسســات حكوميــة، منهــا: )وزارة الشــؤون االجتماعيــة- وزارة األوقــاف والشــؤون 
ديــوان  اخلارجيــة-  وزارة  العــدل-  وزارة  الداخليــة-  وزارة  الصحــة-  وزارة  اإلســالمية- 
احملاســبة- اإلدارة العامــة للطيــران املدنــي- اإلدارة العامــة لإلطفــاء- وزارة الكهربــاء واملــاء- 

ــة(. ــات التعاوني ــة االســتهالكية- اجلمعي ــات التعاوني ــت- احتــاد اجلمعي ــة الكوي بلدي
كمــا قامــت اجلمعيــة بتقــدمي العديــد مــن التجهيــزات الطبيــة واللوجســتية املختلفــة يف 

عــدد مــن األماكــن واحملاجــر، مثــل اآلتــي:
توفيــر 1,180,000 قطعــة متنوعــه جلميــع مؤسســات الدولــة واحملاجــر ومــدارس اإليــواء  	
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وتشــمل املــواد التاليــة مــا يلــي:
ــر مــواد التجهيــز اخلاصــة بهــا مــن )فــرش- مخــدات-  	 ــة: بتوفي جتهيــز محاجــر صحي

شراشــف- بطانيــات- مالبــس- 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 لــوزارة  	
الداخليــة للمنافــذ باإلضافــة إلــى 50 مظلــة عازلــة للحــرارة، وعــدد 12 ممــرا آليــا 

للتعقيــم.
توفيــر احتياجــات للمســاجد: بعــد إلغــاء قــرار احلظــر الكلــي الشــامل وافتتــاح املســاجد  	

مت التنســيق مــع وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية لتوفيــر ســجادات ومــواد تنظيــف 
ومعقمــات آليــة ويدويــة لــرواد املســاجد وذلــك لعــدد مــا يقــارب مــن 150 مســجدا.

معقمــات يدويــة وإلكترونيــة: مت توزيــع أكثــر مــن 5,000 معقــم إلكترونــي للــوزارات  	
واملؤسســات احلكوميــة واألهليــة ، وتوزيــع عــدد 1,600,000 معقــم يــدوي اســتفاد منهــا 

ــة. ــة واألســر والعمال ــات التعاوني ــة واجلمعي ــة واألهلي املؤسســات احلكومي
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ثالثاً: منصة التطوع ضد كورونا

اســتطاعت جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة اســتقطاب أعــداد كبيــرة مــن 
املتطوعــن والفــرق التطوعيــة لالنضمــام للجمعيــة وتنفيــذ أعمالها ومشــاريعها ومســاعداتها 
اليوميــة، وقــد بلــغ عــدد املتطوعــن )13,650( متطوعــا، كمــا شــارك أكثــر مــن 115 فريقــا 

تطوعيــا. 
وقــد قامــت هــذه الفــرق التطوعيــة باملشــاركة يف دعــم العديــد مــن العمليــات، وتقــدمي 
ــة الســالل  ــل املســاهمة يف تعبئ ــن مــن اجلائحــة، مث املســاعدات لألســر واألفــراد املتضرري
الغذائيــة والصحيــة وتوزيعهــا علــى املتضرريــن، وأيضــا توصيــل هــذه املســاعدات إلــى ســكن 
املتضرريــن حرصــا علــى التباعــد االجتماعــي لتقليــص انتقــال وانتشــار الفيــروس، كمــا 
ســاهمت يف عــدد مــن عمليــات توزيــع املســاعدات يف التجمعــات العماليــة والســكنية ملواجهــة 

األعــداد الغفيــرة مــن املســتفيدين بالتعــاون مــع اجلهــات الرســمية.
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رابعاً: منصة دعم املترضرين من كورونا

قدمــت اجلمعيــة العديــد مــن املســاعدات للمتضرريــن مــن أزمــة كورونــا، والتــي اســتفاد 
منهــا األســر والعمالــة املتضــررة، وهــي كاآلتــي:

األســر احملتاجــة املتضــررة: حيــث قدمــت اجلمعية مســاعدات لألســر احملتاجة، وشــملت  	
املســاعدات تقــدمي اآلتي:

قدمت اجلمعية مساعدات متنوعة لألسر املتضررة، منها: 	
30,000 سلة غذائية لألسر املتضررة. 	

30,000 سلة صحية ومعقمات يدوية. 	

150,000 دينــار لشــراء أجهــزة كهربائيــة لألســر يف مشــروع »بــّرد عليهــم« والذي اســتفاد  	

منــه أكثــر مــن 1,500 أســرة.
تقدمي مساعدات مالية لعدد ما يقارب من 1000 أسرة. 	
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العاملة املترضرة: 

قدمــت اجلمعيــة الكثيــر مــن املســاعدات املتنوعــة للعمالــة املتضــررة مــن أزمــة فيــروس 
كورونــا علــى النحــو التالــي:

120,000 سلة غذائية. 	

10,000 سلة صحية ومعقمات. 	

860,000 وجبــة غذائيــة مــن خــالل املطبــخ املركــزي )مطبــخ فزعــة للكويــت( الــذي  	

أنشــأته جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة قبــل شــهر رمضــان واســتمر حتــى 
منتصــف شــهر يوليــو 2020م، وقــد ســاهم عــدد مــن املتطوعــن واملتبرعــن والشــركات 
الغذائيــة واملطاعــم وعــدد مــن الشــباب الطهــاة املتطوعــون يف إجنــاح عمــل املطبــخ 

ــى العمــال. ــع الوجبــات عل وتوزي
ــا  	 ــارك، اســتفاد منه ــد األضحــى املب ــة ضمــن مشــروع أضاحــي عي نحــر 2,850 أضحي

ــا. ــة واألســر املتضــررة مــن كورون ــر مــن 50,000 فــرد مــن العمال أكث
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خامساً: منصة دعم الكويتيني يف الخارج

ســعت جمعيــة الســالم للعمــال اإلنســانية واخليريــة إلــى تقــدمي املســاعدة للكويتيــن 
املتواجديــن خــارج البــالد للمواطنــن مــن األهالــي والطــالب الدارســن يف اخلــارج، وقــد مت 
توفيــر 30,000 طــرد صحــي ومعقمــات لتســليمها يف الطائــرات للعائديــن إلــى الكويــت مــن 
دول العالــم، وقــد مت التنســيق مــع املؤسســات احلكوميــة لتوفيــر وجتهيــز هــذه املعقمــات 

لتســليمها للعائديــن إلــى الكويــت.
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سادساً : مساعدة الدول 

يف مواجهة فريوس كورونا

وقــد قامــت اجلمعيــة بتقــدمي مســاعدات وتنفيــذ عــدد مــن مشــاريع اإلغاثــة يف عــدد مــن 
الــدول ملواجهــة كورونــا كاآلتــي:

مشــروع )حملــة تنفــس( لشــراء أجهــزة تنفــس ملرضــى كورونــا يف قرقيزيــا بعــد طلــب  	
الدولــة مــن اجلمعيــة الدعــم واملســاندة، فقــد مت جمــع مبلــغ 180,000 دينــار يف يــوم 
واحــد لشــراء أكثــر مــن 600 جهــاز تنفــس، مت شــراؤها مــن جمهوريــة تركيــا ونقلهــا جــوا 

ــة. ــز الصحي ــى املستشــفيات واملراك ــا عل ــا وتوزيعه لقرغيزي

شــراء ســيارات إســعاف ومــواد طبيــة جلمهوريــة طاجيكســتان، حيــث قامــت اجلمعيــة  	
بتنفيــذ حملــة جلمــع التبرعــات يف شــهر رمضــان، وجنحــت يف جمــع 500,000 دوالر، 

ــا  ــروس كورون ــة في ــة ملواجه ــواد طبي لشــراء ســيارات إســعاف وم

توفير سالل طبية وغذائية لدول متضررة مثل اليمن وسوريا. 	
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حملة إطعام مليار جائع



حملة إطعام مليار جائع العاملية

شــاركت جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة يف عــام 2018م يف مبــادرة الهيئــة 
اخليريــة اإلســالمية العامليــة إلطعــام مليــار جائــع يف املجتمعــات التــي تعّرضــت للعنــف حــول 
ــال املؤمتــر الســنوي الثامــن  ــة يف 2018/11/26م ضمــن أعم ــا الهيئ ــي أطلقته ــم، والت العال
ــة اإلنســانية  ــد مــن املنظمــات الدولي ــادل املعلومــات  مبشــاركة العدي ــة وتب للشــراكة الفعالي
واحملليــة اخليريــة، والتــي حظيــت بزخــم وحضــور قــوي، ورعايــة مــن ســمو األميــر الراحــل 

الشــيخ/ صبــاح األحمــد اجلابــر الصبــاح- رحمــه اهلل.
وقــد اجتهــت أنظــار املجتمــع الدولــي إلــى هــذا املؤمتــر خاصــة يف ظــل االرتفــاع املرعــب 
واملخيــف ملعــدالت اجلــوع حســب إحصــاءات وأرقــام املنظمــات الدوليــة، إذ يرصــد برنامــج 
األغذيــة العاملــي يف تقريــره اخلــاص بخريطــة اجلــوع لعــام 2018م أن 821 مليــون شــخص 
ال يحصلــون علــى مــا يكفيهــم مــن الغــذاء، أي أن أكثــر مــن شــخص واحــد مــن كل 9 أشــخاص 

يف العالــم يعانــون نقصــاً حــاداً يف الغــذاء.
وقــد اســتطاعت الهيئــة اخليريــة تنفيــذ هــذه املبــادرة اجلديــدة مــن نوعهــا ليــس فقــط 
بتوفيــر مليــار وجبــة إلطعــام مليــار جائــع يف كل أنحــاء العالــم، بــل أنهــا حققــت نتائــج متميزة، 

إذ اســتطاعت إطعــام 3 مليــار جائــع ملــدة ســنة كاملــة.
وقــد ســاهمت جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة يف دعــم هــذه املبــادرة 
امللياريــة بتوفيــر 100,500,000 وجبــة، عرفانــاً منهــا بــدور الهيئــة اخليريــة اإلســالمية 
العامليــة صاحبــة املبــادرات واملظلــة التــي عملــت مــن خاللهــا اجلمعيــة قبــل إشــهارها رســمياً 
مــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة كجمعيــة مســتقلة، وإميانــا منهــا بقيامهــا بدورهــا اإلنســاني 
والتنمــوي الــذي تأسســت مــن أجلــه يف مكافحــة الفقــر والعــوز والنهــوض باإلنســان وتنميتــه.
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الرحالت الخريية للمحسنني



الرحالت الخريية للمحسنني

حينمــا انطلقــت جمعيــة الســالم مبشــروعاتها اخليريــة كمؤسســة جديــدة انضمــت إلــى 
أســرة العمــل اخليــري الكويتــي، وبينمــا هنــاك أكثــر مــن 50 جمعيــة خيريــة وأكثــر مــن 80 
ــا يف  ــا وتثبته ــة  أن تضــع أقدامه ــة احلديث ــع هــذه اجلمعي ــم مين ــإن هــذا ل ــة، ف ــرة خيري مب
هــذا املجــال احليــوي، وأن تصنــع لنفســها طابعــا متميــزاً يف مشــاريعها وأنشــطتها اإلنســانية 

اخليريــة والتنمويــة.
واســتطاعت اجلمعيــة يف فتــرة وجيــزة أن حتــوز علــى ثقــة احملســنن واملتبرعــن الكــرام، 
فبــدأوا يف دعــم مشــروعاتها والتبــرع لهــا، ممــا ســاهم يف أن تخطــو بخطــوات متقدمــة، 

فتحولــت خــالل ســنوات وجيــزة إلــى صــرح خيــري يُشــار لــه بالبنــان.
وقــد ســّنت جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة ســّنة حســنة، بقيامهــا بدعــوة 
متبرعيهــا بصفــة دوريــة للقيــام بزيــارات ميدانيــة للــدول لتفقــد املشــروعات اخليريــة التــي 
تبرعــوا لهــا عــن طريــق اجلمعيــة، ممــا  وّلــد ثقــة كبيــرة بينهــا وبــن محســنيها ومتبرعيهــا.

كمــا تســاهم مثــل هــذه الزيــارات يف فتــح آفــاق جديــدة يف عقــول وقلــوب املتبرعــن 
لالطــالع علــى االحتياجــات الفعليــة للفقــراء واحملتاجن وتفقد أوضاعهم، بحضور مســؤولي 
اجلمعيــة، باإلضافــة إلــى مرافقتهــم بصحبــة وفــود إعالميــة لتغطيــة هــذه الزيــارات بالشــكل 

الــذي يليــق بهــا.
وقــد يصــل عــدد الوفــد الزائــر أكثــر مــن 100 فــردا، يف الرحلــة الواحــدة التــي تقــوم بهــا 
اجلمعيــة بتفقــد املشــروعات اخليريــة واإلنســانية يف شــتى الــدول التــي تعمــل بهــا اجلمعيــة، 
حتــى تعطــي ثقــة كبيــرة يف مشــروعاتها وأنشــطتها، ويف نفــس الوقــت توفــر اجلمعيــة برامــج 

ســياحية للوفــود الزائــرة أثنــاء تلــك الرحلــة.
واســتطاعت جمعية الســالم خالل 10 أعوام مضت أن تنظم 87 رحلة خيرية ملتبرعيها 
يف مختلــف الــدول التــي تعمــل بهــا، ممــا يُعــّد أحــد أهــم اإلجنــازات التــي حُتســب للجمعيــة 

يف جانــب األنشــطة االجتماعيــة والتوعويــة امليدانيــة.
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شاحنـــات اإلنسانيـــة



الحمالت اإلغاثية )شاحنات اإلنسانية(

وهــذا املشــروع اخليــري املبتكــر الــذي كانــت عليــه بصمــة جمعيــة الســالم لألعمــال 
اإلنســانية واخليريــة، ألنهــا انفــردت بتنفيــذه بشــكل مالحــظ وبرعــت فيــه، ويف كل مــرة 
تدعــو املتبرعــن ملــأل عــدد معــن مــن الشــاحنات بالتبرعــات العينيــة مــن مــواد غذائيــة 
وطبيــة، وبطانيــات وأجهــزة، لتســييرها إلغاثــة األشــقاء يف ســوريا واليمــن، يتفاجــأ القائمــون 
ــر  ــة توفي ــى توســيع رقع ــة عل ــت اجلمعي ــأن عددهــا زاد عــن املتوقــع، فعمل ــة ب ــى اجلمعي عل
الشــاحنات الفارغــة يف عــدد كبيــر مــن املناطــق الكويتيــة بهــدف تلبيــة رغبــة املتبرعــن 

ــرب نقطــة يف مناطــق ســكنهم. ــى أق ــرام، والوصــول إل واحملســنن الك
ونتيجــة للســمعة الطيبــة التــي متتعــت بهــا هــذه احلمــالت، فقــد مت تســمية املشــروع 
اإلنســانية  األحمــد  ثــم شــاحنات صبــاح  )2016-2017م(،  اإلنســانية  باســم شــاحنات 

)2018 - 2020م(، وأخيــرا شــاحنات نــواف اخليــر والعطــاء )2021م(.
ويف كل مــرة يتــم تنظيــم احلملــة يتــم جمــع عــدد كبيــر مــن الشــاحنات أكبــر مــن املتوقــع، 
ووصــل يف آخــر هــذه احلمــالت وهــي حملــة شــاحنات نــواف اخليــر والعطــاء إلــى 313 
شــاحنة قيمتهــا 5,000,000 دوالر، وحظيــت بكــم كبيــر مــن التبرعــات علــى غــرار مــا حــدث 
 105 إلــى  2018 حينمــا وصــل  عــام  اإلنســانية يف  األحمــد  يف حملــة شــاحنات صبــاح 
ــى دعمهــا العديــد مــن الشــخصيات العامــة يف الكويــت منهــم وزراء  شــاحنات، وحــرص عل

ونــواب ورجــال أعمــال.
وقــد متكنــت اجلمعيــة يف الفتــرة مــن 2016 إلــى 2021 مــن جمــع 709 شــاحنة كبيــرة، 
ســعة الشــاحنة الواحــدة 24 طنــا مــن املســاعدات اإلغاثيــة، وتتــراوح قيمــة الشــاحنة الواحــدة 
ــغ  ــى 150,000 دوالر، وتبل ــة مــن 25,000 دوالر إل ــواد اإلغاثي ــة امل ــة ونوعي بحســب كل حمل
القيمــة اإلجماليــة ملجمــوع الشــاحنات مــا يقــارب مــن 13,5 مليــون دينــار )45 مليــون دوالر(، 

واســتفاد منهــا أكثــر مــن 21,730,000  مســتفيد.
وقد حقق هذه املشروع عدة إجنازات كاآلتي:
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الدولة
تاريخ 

التنفيذ

عدد 

الشاحنات

متوسط قيمة 

الشاحنة

إجاميل قيمة 

الشاحنات
عدد املستفيدين

2016

سوريا
أكتوبر 
280,000  مستفيد336,000 د.ك48,000 د.ك20167

2017

سوريا
فرباير 
201713

48,000 د.ك
520,000  مستفيد624,000 د.ك

سوريا واليمن
نوفمرب 
1,040,000  مستفيد1,248,000 د.ك201726

2018

سوريا واليمن
فرباير 
201840

28,000 د.ك
1,200,000  مستفيد1,120,000 د.ك

سوريا واليمن
أكتوبر 
3,150,000  مستفيد2,940,000 د.كك2018105

2020

سوريا واليمن
فرباير 
6,150,000  مستفيد5,740,000 د.ك28,000 د.ك2020205

2021

سوريا

يناير 2021

200

4,500 د.ك

6,000,000 مستفيد862,522 د.ك
)1,800 مخيم(

3,390,000 مستفيد487,325 د.ك113اليمن
)1,000 مخيم(

21,730,000 مستفيد13,357,847 د.ك709اإلجاميل العام
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الفـــرق التطوعيــــة



الفرق التطوعية

انطالقــا مــن حبهــا للعمــل اخليــري واإلنســاني وهــو الهــدف الرئيــس الــذي قامــت 
عليــه جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة، فإنهــا عملــت بالتــوزاي مــع أنشــطتها 
ومشــروعاتها اإلنســانية علــى تأســيس وتبنــي ودعــم الفــرق التطوعيــة طاملــا أنهــا تصــب يف 

صالــح العمــل اإلنســاني واخليــري، ألنــه ال عمــل إنســاني بــدون تطــوع وقيــم تطوعيــة.
ومنــذ بدايــة عمــل اجلمعيــة حضــر لهــا العديــد مــن املتطوعــن الــذي يعرضــون أهــداف 
فرقهــم أو االنضمــام لفــرق لــدى اجلمعيــة، بهدف معاونة اجلمعية يف حمالتها ومشــروعاتها 

اإلغاثيــة وتنظيــم التبــرع لهــا خاصــة يف حمــالت شــاحنات اإلنســانية.
وقــد جتــاوز عــدد املتطوعــن لــدى اجلمعيــة خاصــة مــع بدايــة أزمــة جائحــة كورونــا إلــى 

ــر مــن 15000 متطــوع. أكث
وقــد اســتطاعت اجلمعيــة اســتيعاب مختلــف الفــرق التطوعيــة املختلفــة، وأصبحــت 
مظلــة قانونيــة لهــذه الفــرق، التــي تعمــل مــن خاللهــا، بطــرق مرنــة ومتميــزة، وتتعــاون معهــم 
وتشــجعهم يف أعمالهــم، وقــد بلــغ عــدد الفــرق التطوعيــة التــي تعمــل حتــت مظلــة اجلمعيــة 

تطوعيــا. فريقــا   20

وتقوم هذه الفرق بتنفيذ مشــاريع اجلمعية املختلفة، خاصة حمالت اإلغاثة وشــاحنات 
اإلنســانية، وقــد ظهــر لهــذه الفــرق دور متميــز وحاضــر مــن خــالل املعاونــة واملســاعدة يف 
جائحــة وبــاء كورونــا، والتنســيق مــع الفــرق التطوعيــة األخــرى التابعــة للجمعيــات اخليريــة 

الزميلــة أو الفــرق التطوعيــة التــي تعمــل حتــت مظلــة وزارة الشــؤون االجتماعيــة »بــادر«.
ونســقت فــرق اجلمعيــة فيمــا بينهــا، بحيــث كان لــكل فريــق مهمــة يقــوم بهــا، بــن 
تقــدمي الدعــم واخلدمــات يف احملاجــر، أو توزيــع املــاء والعصيــر علــى النــاس أثنــاء عمليــات 
فحصهــم باملستشــفيات امليدانيــة  أو توزيــع الســالل الغذائيــة وجتهيــز الوجبــات الغذائيــة 
املختلفــة يف املطابــخ املركزيــة، وتوصيــل هــذه الســالل والوجبــات لألســر واألفــراد، وتنظيــم 
صفــوف املســتفيدين منهــا يف املناطــق التــي كانــت معزولــة بأمــر مــن الســلطات الصحيــة.
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مشاهري وسائل التواصل االجتامعي



حظيــت اجلمعيــة بدعــم كبيــر مــن مشــاهير وســائل التواصــل 
االجتماعــي وبلوقــرز الوســائل اإللكترونيــة والفنانــن والرياضيــن 

واإلعالميــن ومشــاهير الطبــخ يف دولــة الكويــت، ومنهــم: 

مشاهري وسائل التواصل االجتامعي

أحمد الزامل الشيف محمد الكلحة

بدر املطوع

بوسعد اجلميلي

د. محمد الصفي

ضاري مشعل البليهيس

عبدالوهاب العيسي

مشعل هايف أبو نورافهد الرحماني

وليد اجلاسم بنت الهاشميالشاعر حامد زيد

أسامة القصار الفنان سعد الفرج الشيف سليمان القصارالشيف غادة املسّلم

اإلعالمي الدكتور/ راشد الهلفي

األستاذ/ محمد السدانيالفنان/ عبدالعزيز املسلمعبداهلل امليموني
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أنور اخلرايفمحمد ساري املطيري الفنان / جاسم النبهانالكابنت فراس مال اهلل

شيخة الكويتاإلعالمي/ أحمد الفهدالفنانة / سماح

الفنان / محمد جابر

طالل البحيريصيته املخيال

الشاعر/ يوسف الشطيالشيف / عمر الكندريعلي بوغيث سيد نواف الرفاعي

الدكتوره/ أنوار اإلبراهيمالفنان / نبيل شعيلالفنان/ حسن البالم

الشيف نانسي سعود العيدي

املخرج / محمد احلملي

الكابنت فهد األنصارياإلعالمية / بيبي اخلضريالفنان/ إبراهيم احلربيالدكتور/ ناصر املجيبلالفنان/ محمد العجيمي

الشيف شيخه احملمدالشيف بو بديع صمود
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الجوائـــــــــــز



الجوائز

بعــد مســيرة عمــل انطلقــت منــذ أكثــر مــن 10 ســنوات، اســتطاعت جمعيــة الســالم 
لألعمــال اإلنســانية واخليريــة أن تثبــت وجودهــا بعــد أن أصبــح لهــا موطــئ قــدم بــن 
الناجحــة  مبشــروعاتها  وانطلقــت  واإلقليميــة،  الكويتيــة  اخليريــة  والهيئــات  اجلمعيــات 
ــدأ القــوة الناعمــة مــن خــالل  ــى مب ــي اعتمــدت عل ــة الت متوافقــة مــع الدبلوماســية الكويتي
ــر  ــى املســتوى الرســمي أو عب ــة الكويــت عل ــه دول عملهــا اخليــري واإلنســاني الــذي تقــوم ب

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 خــالل 10 ســنوات أن حتقــق العديــد مــن اإلجنــازات الكبــرى التــي حتســب لهــا، 

برغــم الفتــرة القصيــرة التــي لــم تتجــاوز 10 أعــوام علــى تأســيس اجلمعيــة.
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ونتيجــة للجهــود الكبيــرة التــي بذلتهــا جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة يف 
مجــال العمــل اخليــري واإلنســاني محليــا وخارجيــا، حصــدت العديــد مــن اجلوائــز وشــهادات 

التقديــر علــى املســتوى احمللــي واإلقليمــي والدولــي، والتــي نســتعرضها فيمــا يلــي:
جائــزة أفضــل جمعيــة خيريــة يف جمهوريــة قرغيزيــا يف الســنوات )2015 - 2016  	

.)2018  -  2017

منح شهادة الدكتوراه الفخرية ملدير عام اجلمعية/ نبيل العون من جامعة قرغيزيا. 	
 منــح شــهادة الدكتــوراه الفخريــة لعضــو مجلــس اإلدارة الســيد/ خالــد الفريــج مــن  	

جامعــة قرغيزيــا.
جائزة البصمة اإلنسانية يف دولة الكويت عام 2019م ملدير عام اجلمعية/ نبيل العون. 	
جائزة املسؤولية املجتمعية من الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية عام 2018م. 	
تكرمي وزارة اخلارجية األوزبكستانية جلمعية السالم عام 2019م. 	
جائــزة الدبلوماســية اإلنســانية مــن الشــبكة اإلقليميــة للمســؤولية االجتماعيــة عــام  	

2020م.
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جائــزة املركــز األول عربيــاً يف مســابقة االحتــاد العربــي للعمــل التطوعــي كأفضــل مبادرة  	
عــن مشــاريعها املتميــزة بتاريخ 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 مــن  	
الشــبكة االقليميــة للمســؤولية املجتمعيــة.

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 تكــرمي 

ــدة. مــن جمعيــات إنســانية يف دول عدي
ترشيح اجلمعية جلائزة األمير طالل بن عبدالعزيز 2020. 	
جائزة خالد العيسى الصالح 2021 ألفضل مشروع خيري. 	
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املشاركة يف املؤمترات وورش العمل

ــال اإلنســانية واخليريــة يف مؤمتــرات ونــدوات وورش  شــاركت جمعيــة الســالم لألعم
ــة الكويــت. عمــل مختلفــة داخــل وخــارج دول

وقــد شــاركت اجلمعيــة يف مؤمتــرات املســؤولية املجتمعيــة التــي عقدتهــا الشــبكة 
االقليميــة للمســؤولية االجتماعيــة، وشــاركت يف ورش عمــل وزارة الشــؤون االجتماعيــة 
والهيئة اخليرية اإلســالمية العاملية خاصة يف مجال مكافحة اإلرهاب وغســيل األموال، 
كمــا شــاركت يف عــدد مــن املؤمتــرات والنــدوات التــي تقيمهــا املنظمــات اإلنســانية داخــل 
ــة املشــاركة والتعــاون والتنســيق معهــا، وحرصــاً  ــاً منهــا بأهمي ــا، إميان الكويــت وخارجه
منهــا علــى نقــل جتربتهــا املتميــزة يف مجــال املشــاريع اخليريــة لإلعــالن عنهــا يف تلــك 

املؤمتــرات والنــدوات.
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إصداراتنا

حرصــت جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة علــى توثيــق جهودهــا اخليريــة 
بصفــة دوريــة مــن خــالل التقريــر الســنوي الصــادر عــن اجلمعيــة، باإلضافــة إلــى حرصهــا 
علــى تزويــد احملســنن واملتبرعــن الكــرام بتقاريــر دوريــة عــن مشــروعاتهم التــي تبرعــوا لهــا 
وســاهموا فيهــا، مــن بــاب حــرص اجلمعيــة علــى الشــفافية املطلقــة حــول مشــروعاتها ودعمــا 
للثقــة املتبادلــة بينهــا وبــن متبرعيهــا. وكذلــك حرصــت اجلمعيــة علــى دعمهــا لإلصــدارات 
اإلعالميــة والنشــرات التعريفيــة وأوراق العمــل والبحوث املتعلقــة بإجنازات وأعمال اجلمعية 
ودورهــا يف التنميــة املجتمعيــة. كمــا حرصــت اجلمعيــة علــى دعــم املشــاريع اخلاصــة بإصدار 
الكتــب التــي بهــا فائــدة للنــاس وتعينهــم علــى ممارســة حياتهــم بشــكل أفضــل، والكتــب 
الداعيــة إلــى فعــل اخليــر أو التــي تتنــاول دور دولــة الكويــت اخليــري واإلنســاني محليــا 
وعامليــا، كمــا متيــزت اجلمعيــة بإصداراتهــا ونشــراتها اإلعالميــة املتخصصــة يف املشــاريع 

التســويقية للجمعيــة لعــرض املشــاريع اخليريــة علــى احملســنن واجلهــات املانحــة.
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حرصــا مــن جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة علــى تشــجيع العمــل اخليــري 
واإلنســاني بكافــة فروعــه، مبــا فيهــا الفــرع الثقــايف والتوثيقــي، تعاونــت اجلمعيــة مــع مركــز 
الكويــت لتوثيــق العمــل اإلنســاني »فنــار« وهــو أول مركــز بحثي متخصص يف العمل اإلنســاني 

يف الكويــت، لدعــم مشــاريعه التوثيقيــة التــي يقــوم بهــا املركــز.
ويتنوع التعاون املشترك بن اجلمعية واملركز يف عدة مجاالت منها اآلتي:

رعاية إصدارات ومطبوعات. 	
طباعة كتب. 	
دعم مجلة فنار الدورية الربع سنوية 	
استشارات وتدريب. 	
دراسات وأبحاث. 	
الترشيح جلوائز محلية وإقليمية ودولية. 	

وقــام املركــز مؤخــراً بعمــل مجموعــة مــن اإلصــدارات التــي تتعلــق بجمعيــة الســالم 
ومنهــا اآلتــي:

ــة الســالم لألعمــال اإلنســانية  	 ــة جمعي ــر والعطــاء.. حمل ــواف اخلي ــاب »شــاحنات ن كت
واخليريــة إلغاثــة ســوريا واليمــن 2021م« باللغتــن العربيــة واإلجنليزيــة.

كتــاب »جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة.. 10 أعــوام مــن العطــاء« باللغتــن  	
العربيــة واإلجنليزية.

التعاون مع مركز »فنار«
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رشكاؤنا

ســعت جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة لعمــل شــراكة فاعلــة مــع العديــد 
مــن املؤسســات احملليــة احلكوميــة واألهليــة، ومؤسســات إقليميــة ودوليــة ومنظمــات األمم 

املتحــدة اإلغاثيــة.
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جمعية السالم يف وسائل اإلعالم

بعــد جنــاح جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة يف تنفيــذ العديــد من املشــاريع 
واألنشــطة اخليريــة والتنمويــة يف الكويــت وعــدد مــن دول العالــم املختلفــة، اســتطاعت أن 
ــة،  ــة واخلارجي ــدأت أخبارهــا تنســاب يف وســائل اإلعــالم احمللي ــع، وب ــة املجتم حتظــى بثق

ــة خــالل 10 أعــوام مــن تأسيســها. ــا اجلمعي ــي بنته ــة الت نتيجــة للســمعة الطيب
ــار اجلمعيــة وأهــم إجنازاتهــا احملليــة واخلارجيــة يف عــدد مــن  وقــد جــرى تــداول أخب
وســائل االعــالم، والتــي كان لهــا بالــغ األثــر يف املســاهمة يف تســويق مشــاريع اجلمعيــة 

وتعريــف اجلمهــور بهــا وبإجنــازات اجلمعيــة املتحققــة علــى أرض الواقــع.
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يف ختــام الكتــاب، فإننــا نرجــو اهلل تعالــى أن نكــون قــد وفقنــا يف 
توثيــق جهــود ومشــاريع جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة 
ــة داخــل وخــارج  ــة املســتدامة أو املشــاريع اخليري ســواء املشــاريع التنموي
دولــة الكويــت، بالشــكل الــذي يقــدم حملــة عــن اجلمعيــة وأعمالهــا وأهــم 
إجنازاتهــا التــي حتققــت طيلــة 10 ســنوات منــذ تأســيس اجلمعيــة يف عــام 
2010م وإشــهارها رســمياً يف عــام 2016م بشــكل منهجــي وعلمــي، يؤطــر 

لباقــي اجلمعيــات اخليريــة يف توثيــق جهودهــا اقتــداًء بهــذه التجربــة التــي 
نضعهــا بــن إيديكــم يف هــذا الكتــاب.

داعــن اهلل تعالــى أن يوفقنــا ملــا يحبــه ويرضــاه، ونحــو املزيــد مــن 
العطــاء لتحقيــق التنميــة املســتدامة وحتقيــق الرفــاه لــدول العالــم.

الخامتة
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إصدارات جمعية السالم لألعمال اإلنسانية واخليرية. 	
2 .www.un.org/ar :موقع األمم املتحدة على االنترنت
	 . www.undp.org موقع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على االنترنت
مركــز الكويــت لتوثيــق العمــل اإلنســاني "فنــار" وجمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة. . 	

" شــاحنات نــواف اخليــر والعطــاء.. حملــة جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة 
إلغاثــة ثوريــا واليمــن 2021م". ط1، )الكويــت: مركــز الكويــت لتوثيــق العمــل اإلنســاني "فنــار"، 

2021م(.
 د. نبيــل حمــد العــون، "الدبلوماســية اإلنســانية وجتربــة جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية . 	

واخليريــة"، بحــث مقــدم ملؤمتــر وجائــزة املؤمتــر الدولــي للدبلوماســية اإلنســانية 2020 بعنــوان 
"حتالفــات وشــراكات مــن أجــل اســتدامة الســالم والتنميــة"، )جمهوريــة تركيــا: إســطنبول 

مــارس 2020م(.
 ضــاري حمــد البعيجــان. "ادارة وقيــاس األثــر االجتماعــي واخلاصــة يف جمعيــة الســالم . 	

لألعمــال اإلنســانية واخليريــة بدولــة الكويــت"، ورقــة عمــل مقدمــة لالحتــاد الدولــي للمســؤولية 
املجتمعيــة بالشــراكة مــع املجلــس العربــي لقيــاس و إدارة األثــر االجتماعــي )أعمــق( وبالتعــاون 

املراجــــع و املصـــادر
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مــع املركــز العاملــي للتنميــة املســتدامة. )الكويــت: الكويــت 30 ســبتمبر 2020م(.
ضــاري حمــد البعيجــان. "التحــول الرقمــي ومنــوذج لرعايــة األيتــام بجمعيــة الســالم لألعمــال . 	

اإلنســانية واخليريــة"، بحــث مقــدم للمؤمتــر العاملــي الثالــث لرعايــة األيتــام 2020 حتــت شــعار: 
اخلدمــات الرقميــة ومؤسســات رعايــة األيتــام.. االحتياجــات والفــرص، )دولــة الكويــت: الكويــت 

يونيــو 2020م(.
ضــاري حمــد البعيجــان. "اجلهــود التنســيقية واملنــح املقدمــة للمؤسســات احلكوميــة واألهليــة . 8

واخلاصــة يف جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة بدولــة الكويــت يف أزمــة كورونــا"، 
ورقــة عمــل مقدمــة ملؤمتــر وجائــزة اجلهــات املانحة - الشــبكة اإلقليمية للمســؤولية االجتماعية، 

)دولــة الكويــت: الكويــت 15 أغســطس 2020م(. 
ضــاري حمــد البعيجــان. "جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة وجهودهــا التطوعيــة . 	

يف مواجهــة جائحــة كورونــا داخــل دولــة الكويــت وخارجهــا"، بحــث مقــدم للملتقــى الشــبابي 
ــة  ــل التطوعــي )دول ــي للعم ــد( – النســخة السادســة، االحتــاد العرب التطوعــي 2010 )عــن بع

الكويــت: الكويــت 9-13 أكتوبــر 2020م(.
 د. نبيل حمد العون. "مشروع شاحنات اإلنسانية"، ورقة بحثية )الكويت: الكويت، 2020م(.. 		
2017م"، . 		 لعــام  الســنوي  "التقريــر اإلداري  الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة.  جمعيــة 

2017م(. الكويــت،  )الكويــت: 
 جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة. "التقريــر اإلداري الســنوي لعــام 2018م"، . 2	

2018م(. الكويــت،  )الكويــت: 
2020م"، . 		 لعــام  الســنوي  "التقريــر اإلداري  الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة.  جمعيــة 

2020م(. الكويــت،  )الكويــت: 
 جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة. "مشــاريع جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية . 		

واخليريــة يف قرغيزيــا"، )الكويــت: الكويــت(.
- جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة. "دراســة مشــروع إنشــاء مجمــع تعليمــي . 		

حــريف تأهيلــي تنمــوي ســكني وقفــي لأليتــام جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة يف 
قرغيزيــا"، )الكويــت: الكويــت(.

 جمعية الســالم لألعمال اإلنســانية واخليرية. "دراســة مشــروع إنشــاء قرية الســالم النموذجية . 		
بنغالديــش"،  مــع  احلــدودي  الشــريط  علــى  نســمة   15000 لعــدد  الروهينجــا  للنازحــن   1

)الكويــت: الكويــت(.
 جمعية السالم لألعمال اإلنسانية واخليرية. "مشاريع 2020م"، )الكويت: الكويت، 2020م(.. 		
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