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حفظه اهلل ورعاه





يســر مركــز الكويــت لتوثيــق العمــل اإلنســاني »فنــار« أن يقــدم هــذا اإلصــدار الــذي 
ــة »شــاحنات الكويــت 2022« التــي نفذتهــا جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية  يوثــق حمل
واخليريــة خــالل الفتــرة مــن 10 ينايــر إلــى 13 فبرايــر 2022م، إلغاثــة إخواننــا املنكوبــن يف 

ســوريا واليمــن.
وتأتــي هــذه احلملــة اســتكمااًًل للحمــالت اإلنســانية )شــاحنات اإلنســانية، شــاحنات 
ونفذتهــا  ابتكرتهــا  التــي  والعطــاء(  اخليــر  نــواف  شــاحنات  اإلنســانية،  األحمــد  صبــاح 
اجلمعيــة يف األعــوام املاضيــة، وقــد متكنــت بفضــل مــن اهلل تعالــى ثــم بفضــل احملســنن مــن 
أهــل الكويــت واخلليــج؛ مــن جمــع 404 شــاحنة قيمتهــا 1.457 مليــون دينــار، لتوفيــر الدعــم 
واملســاعدات اإلغاثيــة التــي اســتفاد منهــا نحــو 9 ماليــن مســتفيد يعيشــون يف 2500 مخيــم 

يف ســوريا واليمــن.
نســأل اهلل العلــي القديــر أن يجعــل صالــح أعمــال كل مــن شــارك ودعــم هــذه احلملــة 
يف ميــزان حســناته، كمــا نســأله تعالــى أن يحفــظ الكويــت وأميرهــا وشــعبها واملقيمــن علــى 

أرضهــا مــن كل مكــروه، وأن يــدمي عليهــا نعمــة األمــن واألمــان.

تصدير
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إلــى...  أهــل الكويــت الذيــن ُجبلــوا علــى حــب العمــل اخليــري منــذ القــدم، ولــم يتوانــوا 
عــن إغاثــة ملهــوف أو جنــدة محتــاج؛ فأصبــح عملهــم جتربــة عامليــة يُحتــذى بهــا.

ــن أســهموا يف إجنــاح هــذه  ــي، الذي ــج العرب ــر مــن دول اخللي ــى...  شــركائنا يف اخلي إل
ــراً عــن التضامــن األخــوي واإلنســاني. ــة؛ تعبي ــة ومــا ســبقها مــن حمــالت إغاثي احلمل

إلــى...  أشــقائنا يف ســوريا واليمــن؛ الذيــن ضاقــت بهــم الســبل- بســبب احلــروب 
والصراعــات املتواليــة- فغــدوا مــا بــن جريــح ونــازح واًلجــئ!

إليهم جميًعا..

هــذا العمــل املتواضــع؛ عرفاًنــا وجتســيًدا لــكل معانــي الرحمــة واإلنســانية التــي حتمــل 
مشــعل نورهــا دولــة الكويــت »مركــز العمــل اإلنســاني«.

إهـــداء
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تتقدم جمعية السالم لألعمال اإلنسانية واخليرية بالشكر والتقدير

 إلى أصحاب األيادي البيضاء؛ احملسنن 

واملتبرعن وكل الداعمن

 والرعــاة حلملــة »شــاحنات الكويــت 2022« إلغاثــة أشــقائنا يف ســوريا واليمــن، 
والذيــن أســهموا معنــا يف إجنــاح هــذه احلملــة املباركــة، التــي حتمــل كل معانــي الرحمــة 

واإلنســانية.

وبفضــل عطائهــم؛ تتعهــد جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة باســتمرار 
حمالتهــا اإلنســانية خــالل األعــوام املقبلــة بــإذن اهلل تعالــى، لتبقــى محفــورة يف ذاكــرة العمــل 

ــة الكويــت وشــعبها الكــرمي. اإلنســاني احمللــي واإلقليمــي والدولــي باســم دول

شكر وتقدير
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د. نبـــيل حمـــد العـــون

كلمة
 رئيس مجلس اإلدارة

احلمد هلل تعالى الذي هدانا لإلميان ووفقنا ملا يحبه ويرضاه، وبعد:

فقــد انتهينــا مــن تنفيــذ حملــة »شــاحنات الكويــت« إلغاثــة ســوريا واليمــن بتوفيــق مــن 
اهلل ثــم مبســاعدة وفضــل الداعمــن واحملســنن الكــرام؛ لتســتمر مســيرة جمعيــة الســالم 
ــد عــن الوجــه املشــرق  ــر مــن جدي ــة خلدمــة اإلنســانية، ولتعب لألعمــال اإلنســانية واخليري

لدولــة الكويــت.. مركــز العمــل اإلنســاني.

وقــد انطلقــت احلملــة يف 2022/1/10م بالتزامــن مــع أعيــاد الكويــت الوطنيــة باحتفــال 
الكويتيــن بالذكــرى 61 لالســتقالل والذكــرى 31 للتحريــر، وبالتزامــن أيًضــا مــع فصــل 
الشــتاء حيــث البــرد القــارس ومــا صاحبــه مــن موجــة بــرودة شــديدة اجتاحــت العالــم؛ 
فتضــرر منهــا اآلمــن يف ســربه، فمــا بالنــا بأشــقائنا يف ســوريا واليمــن الذيــن يعيشــون يف 
مخيمــات اللجــوء والنــزوح، والتــي حتتــاج إلــى كل متطلبــات احليــاة األساســية؛ مــن غــذاء 

وكســاء وتدفئــة... إلــخ.
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وقــد أردنــا أن يكــون بــاب اخليــر واألجــر واســًعا أمــام اجلميــع؛ فحولنــا املســاعدات إلــى 
ــه  ــار مــا جتــود ب ــة ليتمكــن املتبرعــون الكــرام مــن اختي ــواع مــن الشــاحنات اإلغاثي عــدة أن
أياديهــم علــى إخوانهــم الالجئــن والنازحــن، حيــث وفــرت اجلمعيــة 9 أنــواع مــن الشــاحنات 
التــي حتتاجهــا املخيمــات؛ مــن مــأكل  اإلغاثيــة، تغطــي جميــع ااًلحتياجــات األساســية 
ــة  ــا عملي ــة والصحــة. واختتمن ــة بالنظاف ــواد العناي ــة مل ــة، باإلضاف ــس وتدفئ ومشــرب وملب
قنــا - واحلمــد هلل تعالــى- يف حملتنــا املباركــة  جمــع التبرعــات يف 2022/2/13م، وقــد ُوفِّ
بجمــع 404 شــاحنة بلغــت قيمتهــا 1.457.998 د.ك )نحــو 4.8 مليــون دواًلر(، واســتفاد 
منهــا 2.500 مخيــم، يعيــش فيهــا أكثــر مــن 9 ماليــن مســتفيد، وذلــك بحمــد اهلل وكرمــه، 

وبفضــل وكــرم أهــل الكويــت واخلليــج العربــي الذيــن ســاهموا يف دعــم هــذه احلملــة.

وراء جنــاح هــذه احلملــة تقــف جهــود كبيــرة، عمــل أصحابهــا بــكل جــد وإخــالص؛ 
علــى رأســهم أعضــاء مجلــس إدارة جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة وجميــع 
املســؤولن واملوظفــن، وأيًضــا مشــاهير التواصــل ااًلجتماعــي، ومشــاهير الطبــخ، والفــرق 
التطوعيــة املشــاركة يف دعــم ومــؤازرة احلملــة، فــكل الشــكر لهــم علــى مــا قدمــوا مــن جهــود 
طيبــة، وندعــو اهلل أن يجزيهــم عــن عملهــم هــذا خيــر اجلــزاء، وأن يجعلــه يف ميــزان 

حســناتهم.

وختاًمــا أقــول: إن هــذا النجــاح الكبيــر حلملــة »شــاحنات الكويــت« إلغاثــة ســوريا 
واليمــن؛ يضعنــا أمــام حتــدٍّ جديــد لعمــل إنســاني آخــر يف العــام القــادم بــإذن اهلل تعالــى، 
لكننــا نثــق بالداعمــن واحملســنن الكــرام يف حتقيــق رقــم قياســي يف فعــل اخليــرات وعــدد 
الشــاحنات، فأهــل الكويــت واخلليــج لــم يتأخــروا يوًمــا عــن إغاثــة ملهــوف أو عــن تلبيــة نــداء 
كل صاحــب حاجــة، وذلــك حتــى تُكمــل حمــالت شــاحنات اإلنســانية مســيرتها التــي بدأتهــا 
اجلمعيــة عــام 2016م، وســاعدت مــن خاللهــا ماليــن النازحــن والالجئــن مــن األشــقاء يف 

ســوريا واليمــن. وآخــر دعوانــا أن احلمــد هلل رب العاملــن.
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ُ َجِميًعــا ِإنَّ  ــْأِت ِبُكــُم اهللَّ ــا تَُكونُــوا يَ ــَرات أَيْنََم يْ ــٌة ُهــَو ُمَولِّيَهــا َفاْســتَِبُقوا اخْلَ ــُكلٍّ ِوْجَه ﴿َوِل
ــة 148. ــٌر﴾ البقــرة: آي ٍء َقِدي ــى ُكلِّ َشــيْ َ َعلَ اهللَّ

اعتــادت جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة منــذ تأسيســها عــام 2016م أن 
تطلــق حملــة شــاحناتها اإلنســانية اإلغاثيــة الســنوية لصالــح األشــقاء يف ســوريا واليمــن.

ــم اجلمعيــة حملتهــا؛ جتــد صــدى كبيــًرا وتفاعــاًل واســًعا مــن احملســنن  ويف كل مــرة تنظِّ
واملتبرعــن الكــرام مــن أهــل الكويــت الذيــن ُجبلــوا علــى حــب العمــل اخليــري منــذ القــدم، 
وكذلــك أهــل اخلليــج احملبــن واملســتبقن للخيــرات ومد يــد العون واملســاعدة لكل احملتاجن 

يف األرض.

وبعــد أن مــرت حملــة الشــاحنات اإلنســانية بعــدة مراحــل؛ وصلنا -بفضــل اهلل وبحمده- 
إلــى املرحلــة الرابعــة خــالل 7 أعــوام مــن اخليــر والعطــاء، والتــي أســميناها »حملــة شــاحنات 

أ. ضاري حمد البعيجان

كلمة
المديـــر العـــام
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ــر، حيــث تزامنــت احلملــة مــع  الكويــت«؛ عرفاًنــا وتقديــًرا لهــذا البلــد املعطــاء ولشــعبه اخليِّ
احتفــال الكويــت بأعيادهــا الوطنيــة.

وهلل احلمــد واملنــة؛ فقــد بــدأت بشــائر اخليــر تهــل يف أول ســاعة أُطِلقــت فيهــا حملــة 
ــة،  ــرع اإللكتروني ــط التب ــث مت إطــالق رواب ــة ســوريا واليمــن، حي ــت« إلغاث »شــاحنات الكوي
وكان الــرد ســريًعا مــن قبــل احملســنن واملتبرعــن الكــرام الذيــن جــادوا بأيــاٍد ســخية وبكــرم 

حامتــي، دل عليــه تفاعلهــم مــع احلملــة والتبــرع لهــا.

واســتطاعت اجلمعيــة خــالل 35 يوًمــا مــن جمــع 404 شــاحنة قيمتهــا 1.457.998 د.ك، 
وهــو مــا ميثِّــل حتدًيــا جديــًدا أمــام اجلمعيــة لتجــاوزه يف احلمــالت القادمــة بــإذن اهلل تعالــى، 
لكننــا علــى ثقــة يف أن يــد العطــاء الكويتيــة ســتظل ممــدودة دوًمــا لــكل احملتاجــن.. ولــم اًل؟ 
فالكويــت هــي مركــز العمــل اإلنســاني، وأهلهــا ُجبلــوا علــى فعــل اخليــر الــذي توارثــوه منــذ 
القــدم مــن اآلبــاء واألجــداد، فســار علــى نهجهــم األبنــاء واألحفــاد، لتســتمر مســيرة اخليــر 

الكويتيــة يف حتقيــق مزيــد مــن اإلجنــازات يف مجــال العمــل اخليــري واإلنســاني.

إننــا يف جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة نفخــر بأننا جمعيــة خيرية كويتية، 
ونفخــر بعملنــا اإلنســاني الــذي يعبِّــر عــن صــورة طيبــة مــن صــور التضامــن اإلنســاني وإنقــاذ 

البشــرية مــن شــبح التشــرد واملجاعــات بعــد أن أنهكتهــا احلروب والصراعــات األهلية.

واًل يســعنا يف اخلتــام إاًل أن ندعــو اهلل أن يــدمي علــى كويتنــا الغاليــة نعمــة األمــن 
واألمــان؛ حتــى تبقــى واحــة للبــذل والعطــاء، ونِعــد متبرعينــا الكــرام يف العــام القــادم -بــإذن 

ــن حمــالت شــاحنات اإلنســانية. ــدة م ــة جدي ــى- بحمل اهلل تعال

واهلل املوفق،،،
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حملــة  واخليريــة  اإلنســانية  لألعمــال  الســالم  جمعيــة  دشــنت  2022م  ينايــر   10 يف 
ــى يســتمر عطــاء الكويــت اإلنســاني،  ــة ســوريا واليمــن، حت »شــاحنات الكويــت 2022« إلغاث
ويظــل ممتــًدا علــى طريــق اخليــر دون توقــف، وامتــداًدا ملشــاريع حمــالت شــاحنات اإلنســانية 

ــوم. ــى الي ــة عــام 2016م واملســتمرة حت ــا اجلمعي ــي أطلقته الت
وقــد حققــت هــذه احلمــالت -بفضــل اهلل تعالــى ثــم بفضــل جهــود احملســنن الكــرام 
والعاملــن باجلمعيــة علــى مــدار 7 أعــوام- نتائــج مبهــرة ألول مــرة يف العمــل اخليــري الكويتــي؛ 
ــا  ــون دواًلر(، اســتفاد منه ــار )50 ملي ــون دين ــا نحــو 15 ملي بجمــع نحــو 1.113 شــاحنة، قيمته

أكثــر مــن 30 مليــون نــازح واًلجــئ ومشــرد يف ســوريا واليمــن.
وقــد كانــت فكــرة املشــروع- يف احلمــالت الســابقة- بوضــع عــدة شــاحنات يف املناطــق 
الســكنية بدولــة الكويــت؛ اًلســتقبال التبرعــات العينيــة اجلديــدة واملســتعملة، لكــن بســبب 
ــة الســالم لألعمــال اإلنســانية  ــد 19«؛ قــررت جمعي ــا املســتجد »كوفي جائحــة فيــروس كورون
واخليريــة -اعتبــاًرا مــن حملــة »شــاحنات نــواف اخليــر والعطــاء« عــام -2021 أن يكــون التبــرع 
للحمــالت مالًيــا فقــط، ســواء عــن طريــق )األون اًليــن( و)كــي نــت(، أو بشــيكات بنكيــة؛ حفاًظــا 

علــى التباعــد ااًلجتماعــي، وتطبيًقــا لالشــتراطات الصحيــة.
وقــد اســتمرت اجلمعيــة بنفــس الطريقــة يف جمــع التبرعــات حلملــة »شــاحنات الكويــت« 
إلغاثــة ســوريا واليمــن، والتــي انطلقــت يف 2022/1/10م بالتزامــن مــع احتفــال الكويــت 
بأعيادهــا الوطنيــة، ومت تقســيم شــاحنات املشــروع إلــى 9 أنــواع بحســب محتوياتهــا؛ وهــي: 
شــاحنة طحــن، شــاحنة بطانيــات وشراشــف، شــاحنة مــواد غذائيــة أساســية، شــاحنة خشــب 
وفحــم للتدفئــة، شــاحنة منظفــات صحيــة، شــاحنة متــر، شــاحنة مــواد غذائيــة عاليــة القيمــة، 

شــاحنة مالبــس وكســوة وأحذيــة، شــاحنة شــاملة ملــواد غذائيــة وإغاثيــة.

مقدمة
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وبعــد جمــع مبلــغ الشــاحنة املــراد التبــرع بهــا بحســب محتوياتهــا التــي يرغــب بهــا املتبــرع 
الكــرمي؛ يتــم حتويــل املبالــغ مباشــرة لشــراء األغــراض وحتميلهــا يف الشــاحنة، ومن ثــم توجيهها 
فــوًرا ملخيمــات اللجــوء والنــزوح التــي تــأوي أشــقاءنا الســورين واليمنيــن؛ محاولــة إلعانتهــم 
ومســاعدتهم علــى مجابهــة الظــروف التــي متــر بهــم بســبب أحــداث الصراعــات واحلــرب 
األهليــة الدائــرة يف البلديــن، خصوًصــا أن احلملــة تتزامــن مــع فصــل الشــتاء مــع مــا يشــهده 

مــن موجــات بــرٍد وصقيــع وأمطــار وثلــوج؛ حتتــاج إلــى العــون فيهــا والغــوث منهــا.
وقــد لقيــت حملــة »شــاحنات الكويــت« اســتجابة كبيــرة مــن الداعمــن واملتبرعــن مــن 
أهــل الكويــت واخلليــج العربــي، والذيــن جــادت أياديهــم بالعطــاء واخليــر، وحملــت تبرعاتهــم 
ــًرا لديهــم؛ مــا ســاهم يف حتقيقهــا نتائــج  كل معانــي اإلنســانية واألخــوة، ووجــدت صــدى كبي
متميــزة. ويف 2022/2/13م مت-بحمــد اهلل تعالــى- اختتــام حملــة »شــاحنات الكويــت« بالتميــز 
مثلمــا بــدأت؛ لتكمــل مســيرة جنــاح احلمــالت الســابقة، وقــد متكنــت جمعيــة الســالم لألعمــال 
اإلنســانية واخليريــة- بفضــل اهلل ثــم بفضــل املتبرعــن الكــرام- مــن جمــع 404 شــاحنة 
قيمتهــا 1.457.998 د.ك )نحــو 4.8 مليــون دواًلر(، واســتفاد منهــا 2.500 مخيــم، يعيــش فيهــا 

أكثــر مــن 9 ماليــن مســتفيد.
وهــذه النتائــج تبشــر بــأن اخليــر بــاق يف أرض الكويــت املباركــة، وتؤكــد أن العمــل اخليــري 
يف الكويــت هــو شــيمة مــن شــيم أهلهــا الذيــن توارثــوه منــذ القــدم، وأصبــح عمــره يتجــاوز 4 

قــرون، وأن دولــة الكويــت اســتحقت اختيارهــا مــن األمم املتحــدة كمركــز للعمــل اإلنســاني.
وختاًمــا؛ تتقــدم جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة بخالــص الشــكر لــكل 
احملســنن الكــرام الذيــن تبرعــوا بأموالهــم لدعــم »شــاحنات الكويــت«، كمــا نشــكر كل الفــرق 
التطوعيــة العاملــة لصالــح احلملــة وجميــع الرعــاة علــى دعمهــم ومســاندتهم، والشــكر لــوزارة 
الشــؤون ووزارة اخلارجيــة علــى تســهيل إجــراءات احلملــة، وندعــو اهلل أن يجزيهــم جميًعــا 
عظيــم اجلــزاء علــى عطائهــم الالمحــدود يف دعــم احلملــة التــي متثــل أحــد أوجــه العمــل 
اخليــري يف الكويــت املتميــزة بعطائهــا اإلنســاني، وصاحبــة التجربــة اخليريــة الرائــدة عاملًيــا.
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الكويت.. بلد الخير 
أهلهــا وعطائهــم، يجمعهــم حــب  بســواعد  1613م  عــام  الكويــت يف  دولــة  تأسســت 
العمــل اخليــري، واملبــادرات التطوعيــة واإلنســانية، وهكــذا كان التأســيس الــذي متيــز بــه 

أهــل الكويــت إلــى اليــوم.
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لقــد بُنيــت دولــة الكويــت بتعــاون أهلهــا فيمــا بينهــم وبــن حكامهــا، حتــى ُســمي 
شــعب الكويــت »شــعب الفزعــة«؛ نتيجــة ملبادراتهــم يف النهــوض ببلدهــم والتطــوع 
خلدمتــه، بــدًءا مــن فزعــات بنــاء البيــوت واملســاجد، إلــى بنــاء أســوار الكويــت، 
وإطفــاء احلرائــق، وإنقــاذ الســفن، وإغاثــة امللهــوف، وجنــدة املظلــوم، ومســاعدة كل 

محتــاج. 

وقــد أســهم حــكام الكويــت -علــى مــدى العصــور- بأعمــال خيريــة وإنســانية، 
وشــجعوا النــاس علــى فعــل اخليــر والعطــاء، فعرفــت الكويــت الشــيخ/ جابــر العيــش 
الــذي وضــع عريًشــا بجانــب بيتــه؛ يطبخ األرز ويوزعه مجاًنا علــى الفقراء، وحفيده 
الشــيخ/ عبــداهلل بــن صبــاح بــن جابــر صاحــب األيــادي البيضــاء يف مســاعدة 
أبنــاء شــعبه، ومســاعدة املتضرريــن مــن القبائــل املجــاورة مــن أزمــة »الهيلــك« التــي 
عصفــت باجلزيــرة العربيــة عــام1868م إلــى عــام 1871م، كمــا عرفــت الكويــت 
الشــيخ/ ســالم املبــارك الــذي ســماه أهــل الكويــت »جابــر العثــرات«؛ ملــا كان يقــوم 
بــه مــن أعمــال إنســانية ألبنــاء شــعبه، ثــم عرفــت الكويــت الشــيخ/ جابــر األحمــد 

اجلابــر الصبــاح الــذي أُطلــق عليــه لقــب »جابــر اخليــر«.

واســتمرت الكويــت جيــاًل بعــد آخــر يف خدمــة العمــل اإلنســاني، متخــذة مــن 
األعمــال اخليريــة والتطوعيــة منهــج حيــاة لهــا، وفلســفة يوميــة يســير عليهــا أهلهــا، 
كمــا أنهــا اشــتُهرت بالنهــج الوســطي املعتــدل يف التعامــل مــع جميــع دول العالــم، 

الكويت.. بلد الخير 
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والبقــاء علــى مســافة واحــدة مــن اجلميــع؛ لنشــر الســالم وحــل النزاعــات بــن 
الفرقــاء واملتخاصمــن، ويف نفــس الوقــت تقــوم بدورهــا اإلنســاني ملــد يــد العــون 
ــا  ــم النامــي، خصوًص ــة مــن دول العال ــدول الشــقيقة والصديق ــكل ال واملســاعدة ل

تلــك التــي تعانــي مــن األزمــات اإلنســانية واملجاعــات.

ونتيجــة لهــذا التراكــم واخلبــرة الطويلــة يف نصــرة اإلنســانية وحــب العمــل 
اخليــري؛ قامــت منظمــة األمم املتحــدة باختيــار دولــة الكويــت مركــًزا عاملًيــا للعمــل 
اإلنســاني يف 9 ســبتمبر 2014م، تقديــًرا جلهودهــا اإلنســانية واخليريــة املتميــزة 
املمتــدة إلــى أكثــر مــن 400 عــام مضــت، ومنحــت ســمو أميرهــا الراحــل الشــيخ/ 
صبــاح األحمــد اجلابــر الصبــاح- رحمــه اهلل- لقــب »قائــد اإلنســانية«، وهــي 
إجنــازات نــادرة لــم حتــظ بهــا أيــة دولــة أو يحظــى بهــا رئيــس دولــة مــن دول العالــم 

مــن قبــل.

ولــم تكتــف الكويــت بــكل مــا قدمتــه مــن مســاعدات وأعمــال إنســانية وخيريــة 
جتــاه شــعوب العالــم اًلســتكمال منهجهــا يف العطــاء اإلنســاني والتطوعــي؛ إْذ 
ضمنتْــه مــن خــالل خطتهــا ااًلســتراتيجية لرؤيــة كويــت جديــدة 2035م، ووضعتــه 
كأحــد أبــرز مرتكــزات سياســاتها وأهدافهــا وخططهــا التنمويــة؛ لتبقــى بلــد اخليــر 

خالــدة بأعمالهــا يف التاريــخ اإلنســاني.
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الكويــت � ســوريا � اليمــن � قرغيزيــا � بورمــا � الفلبــن � طاجكســتان � ألبانيــا                         
� لبنــان � تركيــا � بنغالديــش

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

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 

العالــم. خيريــة وإغاثيــة يف مختلــف دول 

السعي نحو مساعدة  ذوي احلاجة ومنهم املنكوبن الذين تصيبهم الكوارث. 	
السعي نحو تنفيذ املشاريع اإلنسانية واخليرية يف داخل الكويت وخارجها. 	
بذل اجلهود للعناية بذوي ااًلحتياجات 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.  	

جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية

الفكرة والتأسيس

األهداف العامة

نطـاق عملنــا
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رسالتنــا

 قيمنــــا

  برامجنــا

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

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 

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

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

� تنمويــة � تأهيليــة � حرفيــة 

رؤيتنـــــا
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السيد / فهد بدر املشعان

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

السيد/ د. نبيل حمد العون

براك عبدالرحمن العبيد

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

عضو مجلس اإلدارة

أمــــن الســـــر أمـــن الصندوقنائباً للرئيس

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة - املدير العامعضو مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة
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بعــد اجلهــود املضنيــة التــي بذلتهــا جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة يف 
مجــال العمــل اخليــري واإلنســاني داخــل الكويــت وخارجهــا؛ حصــدت اجلمعيــة العديــد 
مــن اجلوائــز وشــهادات التقديــر علــى املســتوى احمللــي واإلقليمــي والدولــي، كمــا أصبحــت 
عضــًوا يف عــدد مــن املنظمــات الدوليــة التابعــة لــألمم املتحــدة، وأهــم ُمكتســبات اجلمعيــة 

يف هــذا املجــال مــا يلــي:
1 . /2015( الســنوات  يف  قرغيزيــا  جمهوريــة  يف  خيريــة  جمعيــة  أفضــل  جائــزة 

.)2018/2017/2016
منــح شــهادة الدكتــوراه الفخريــة لرئيــس مجلــس إدارة اجلمعيــة د. نبيــل العــون مــن . 2

جامعــة قرغيزيــا.
منــح شــهادة الدكتــوراه الفخريــة لعضــو مجلــس اإلدارة د. خالــد الفريــج مــن جامعــة . 3

قرغيزيا.
جائــزة البصمــة اإلنســانية يف دولــة الكويــت عــام 2019م لرئيــس مجلــس إدارة . 4

اجلمعيــة د. نبيــل العــون.
جائــزة املســوؤلية ااًلجتماعيــة مــن الشــبكة اإلقليميــة للمســؤولية ااًلجتماعيــة عــام . 5

2018م.
كرمي وزارة اخلارجية األوزبكستانية جلمعية السالم عام 2019م.. 6
جائزة الدبلوماسية اإلنسانية من الشبكة اإلقليمية للمسؤولية ااًلجتماعية عام 2020م.. 7
جائــزة املركــز األول عربًيــا يف مســابقة ااًلحتــاد العربــي للعمــل التطوعــي كأفضــل . 8

مبــادرة عــن مشــاريعها املتميــزة بتاريــخ 2020/9/17م.
جائــزة التميــز يف مجــال رعايــة األيتــام لعام 2020 من الشــبكة اإلقليمية للمســؤولية . 9

املجتمعية.

أهم الجوائز
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جائــزة مانــح 2020 يف حتقيــق ااًلســتجابة العاجلــة، ومتطلبــات التنميــة لعام 2020م . 10
مــن الشــبكة ااًلقليمية للمســؤولية املجتمعية.

منــح رئيــس مجلــس إدارة اجلمعيــة د. نبيــل العــون لقــب مبعــوث دولــي خــاص . 11
للدبلوماســية اإلنســانية مــن املركــز الدولــي للدبلوماســية اإلنســانية يف الشــبكة 

2021م. عــام  ااًلجتماعيــة يف  للمســؤولية  اإلقليميــة 
12 . UNITED NATION GLOBAL MARKET( عضويــة ســوق األمم املتحــدة العاملــي

PLACE- UNGM(؛ كأول جمعيــة خيريــة كويتيــة حتصــل علــى هــذه العضويــة 

الدوليــة يف عــام 2021م.
عضويــة اجلمعيــة يف التحالــف الدولــي ملكتــب األمم املتحــدة للتعــاون بــن بلــدان . 13

اجلنــوب والتعــاون الثالثــي )UNOSSC(؛ كأول جمعيــة خليجيــة تنضــم إلــى هــذا 
التحالــف يف عــام 2021م.
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ــات . 14 ــل اخليــري مــن احتــاد اجلمعي ــح للتميــز يف العم ــزة خالــد العيســى الصال جائ
واملبــرات اخليريــة- فئــة أفضــل تقريــر ملشــروع خيــري متميــز يف عــام 2021م.

جائــزة املؤسســة احملترفــة لتطبيقــات التكنولوجيــا يف مجــال العمــل اإلنســاني مــن . 15
الشــبكة اإلقليميــة للمســؤولية ااًلجتماعيــة، ومكتــب ترويــج ااًلســتثمار والتكنولوجيــا 
التابــع ملنظمــة األمم املتحــدة للتنميــة الصناعيــة مبملكــة البحريــن، ومركــز الســالم 
لالبتــكار ااًلجتماعــي، واألكادمييــة الدوليــة للمســؤولية ااًلجتماعيــة يف عــام 2022م.

اجلائــزة الدوليــة للتميــز يف مجــال جهــود القضــاء علــى الفقــر 2022م مــن املجلــس . 16
العاملــي للتنميــة املســتدامة وااًلحتــاد الدولــي للمســؤولية املجتمعيــة.

تكــرمي رئيــس مجلــس إدارة اجلمعيــة د. نبيــل العــون بالوســام العربــي لاللتــزام . 17
التعــاون  مجلــس  بــدول  اإلنســاني  العمــل  جائــزة  يف  2022م  لعــام  املســؤول 
2022 )الــدورة  اخلليجــي لعــام 2022م، والقمــة اخلليجيــة للعمــل اإلنســاني 

2022/5/9م. يف  الكويــت  يف  السادســة( 
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قبــل تأســيس جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة؛ زار وفــد مــن أبنــاء الكويــت 
جمهوريــة قرغيزيــا يف عــام 2010م، وتلمســوا مــدى حاجــة ذلــك البلــد إلــى الدعــم والعــون 
والتنميــة املســتدامة... وعقــب تلــك الزيــارة؛ قامــوا بتأســيس مؤسســة خيريــة إنســانية متــت 
تســميتها »جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة«؛ لتقــدمي خدمــات العمل اإلنســاني 
واخليــري يف جمهوريــة قرغيزيــا، ومت اعتمادهــا كمؤسســة إنســانية محليــة رســمية معتمــدة 

مــن قبــل احلكومــة القرغيزيــة.
ويف عــام 2014م وبعــد أربــع ســنوات مــن العطــاء؛ حرصــت تلــك اجلمعيــة الوليــدة أن 
تكــون لهــا مظلــة رســمية يف دولــة الكويــت، باعتبــار أن مؤسســيها مــن أبنــاء دولــة الكويــت.. 
مركــز العمــل اإلنســاني؛ فانتقلــت اجلمعيــة مــن قرغيزيــا إلــى الكويــت لتعمــل بنفــس ااًلســم 
حتــت مظلــة رســمية وقانونيــة للهيئــة اخليريــة اإلســالمية العامليــة، علــى أن تســعى لتأســيس 
جمعيــة خيريــة مســتقلة بذاتهــا، خصوًصــا بعــد توســع أنشــطتها وأعمالهــا، والتــي لــم تقتصر 
علــى جمهوريــة قرغيزيــا فقــط؛ بــل اتســعت وشــملت النشــاط احمللــي داخــل دولــة الكويــت 

والعديــد مــن دول العالــم.
وعقــب توســع نشــاط اجلمعيــة واحلاجــة إلــى توطــن عملهــا بالتــوازي مــع الســعي إلــى 
الدخــول يف دول جديــدة لتقــدمي املســاعدات والعمــل علــى حتقيــق التنميــة املســتدامة فيهــا؛ 
كان اًلبــد مــن تقنــن عملهــا والعمــل بشــكل رســمي، حيــث قامــت وزارة الشــؤون ااًلجتماعيــة 
يف 2016/3/22م بإشــهار جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة رســمًيا كجمعيــة 
كويتيــة خيريــة مرخصــة بالقــرار رقــم )37/أ( لســنة 2016م، وفًقــا ألحــكام القانــون رقــم 24 
لســنة 1962م لــوزارة الشــؤون ااًلجتماعيــة، ومتــارس أعمالهــا يف مجــال البــر والنفــع العــام.

ومــن أهــم األغــراض الرئيســة للجمعيــة؛ تقــدمي الدعــم والعــون واملســاندة للفقــراء 

10 أعوام من العطاء
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وأصحــاب احلاجــات يف الــدول الفقيــرة واملنكوبــة، وذلــك مــن خــالل تنفيــذ مشــاريع خيريــة 
وإغاثيــة وتنمويــة يف مختلــف دول العالــم، وبذلــك توســع نشــاط اجلمعيــة، وبعــد أن كان 
عملهــا يف دولــة واحــدة فقــط هــي جمهوريــة قرغيزيــا؛ أصبــح عملهــا يشــمل دولــة املوطــن 
واملقــر وهــي دولــة الكويــت، إلــى جانــب 10 دول أخــرى، قابلــة للزيــادة يف املراحــل املســتقبلية 

كلمــا دعــت احلاجــة إلــى توســيع نشــاط اجلمعيــة.
ــد مــن اإلجنــازات  ــق العدي ــة خــالل مســيرتها يف 10 أعــوام؛ حتقي واســتطاعت اجلمعي
يف مجــال العمــل اإلنســاني واخليــري بعــد أن وضعــت قدميهــا بــن زميالتهــا مــن اجلمعيــات 
والهيئــات اخليريــة الكويتيــة، يف إطــار ســعيها ألن تكــون ضمــن أفضــل 5 منظمــات خيريــة 
ــة الســالم لألعمــال  معتمــدة يف األمم املتحــدة، وهــو أحــد األهــداف ااًلســتراتيجية جلمعي
اإلنســانية واخليريــة، بتطبيقهــا أهــداف برنامــج األمم املتحــدة للتنميــة املســتدامة يف الــدول 
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الناميــة التــي دشــنته املنظمــة الدوليــة يف عــام 2015م، وتُعــرف أيًضــا باســم »األهــداف 
العامليــة«؛ باعتبارهــا دعــوة عامليــة للعمــل علــى إنهــاء الفقــر وحمايــة الكوكــب وضمــان متتــع 

جميــع النــاس بالســالم وااًلزدهــار بحلــول عــام 2030م.
ويف ســبيل حتقيــق أهدافهــا األمميــة والدوليــة؛ فــإن جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية 
 ،)UNGM( واخليرية انضمت يف 26 أغسطس 2021م لعضوية سوق األمم املتحدة العاملي
كأول جمعيــة خيريــة كويتيــة حتصــل علــى هــذه العضويــة الدوليــة التــي تتبــع منظمــة األمم 
املتحــدة، وانضمــام اجلمعيــة إلــى التحالــف الدولــي ملكتــب األمم املتحــدة للتعــاون بــن بلــدان 
اجلنــوب والتعــاون الثالثــي )UNOSSC(؛ كأول جمعيــة خليجيــة تنضــم إلــى هــذا التحالــف 
يف إطــار ســعيها لتكــون ضمــن أفضــل 5 منظمــات خيريــة عاملًيــا، للحفــاظ علــى لقــب الكويــت 

األممــي كمركــز للعمــل اإلنســاني.
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تؤمــن جمعيــة الســالم لألعمــــــال اإلنســانية واخليريــة بأهميــة التجديــــــد وااًلبتكــــــار 
يف عملهــا اخليــري والتنمــوي، وتســعى دوًمــا لتســخير أدوات ووســائل التكنولوجيــا احلديثة 
يف عملياتهــا اإلداريــة والفنيــة؛ فابتكــرت اجلمعيــة مشــروع »الشــاحنات اإلغاثيــة«، وهــو 
أحــد املشــاريع التــي أبدعــت اجلمعيــة يف تنفيذهــا مــن خــالل مراحــل متتاليــة، وذلــك 
اعتبــاًرا مــن عــام 2016م حتــى اليــوم، وكلهــا مخصصــة لصالــح األشــقاء يف ســوريا واليمن. 
وقد مر مشــروع الشــاحنات اإلنســانية يف جمعية الســالم لألعمال اإلنســانية واخليرية 
بأربــع مراحــل؛ هــي: حملــة شــاحنات اإلنســانية، حملــة شــاحنات صبــاح األحمــد اإلنســانية، 

حملــة شــاحنات نــواف اخليــر والعطــاء، حملــة شــاحنات الكويــت.
واعتمــدت جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة - يف بــــــداية املشــروع- 
ــة،  ــاطق الكويــت املختــــلفــــ ــبيرة يف منــ ــاحنات الكـ ــن الشــ ــوعة مـــــ علــى توزيــع مجمـــ
واًلســيما يف منطقــة العديليــة حيــث مقــر اجلمعيــة، جلمــع التبرعــات واملــواد العينيــة؛ 
ــت،  ــن أهــل الكوي ــرام م ــه احملســنون الك ــدة أو املســتعملة، ممــا يجــود ب ســواء اجلدي
أو التبــرع النقــدي عبــر قنــوات اجلمعيــة الرســمية، لتقــوم بشــراء املــواد اإلغاثيــة 

ــا يف الشــاحنات.  ــذه التبرعــات وحتميله واملســاعدات به
وعندمــا ضربــت جائحــة فيــروس كورونــا املســتجد »كوفيــد 19« العالــم أجمــع؛ أصــرت 
اجلمعيــة علــى اســتكمال مشــروعها املبتَكــر، لكــن وفًقــا لالشــتراطات الصحيــة التــي أوصــت 
بهــا الســلطات الصحيــة بدولــة الكويــت؛ حيــث مت حتويــل املشــروع -اعتبــاًرا مــن عــام 
2021م- إلــى التبــرع النقــدي فقــط »أون اًليــن« أو بحضــور املتبــرع ملقــر اجلمعيــة والتبــرع 
»كــي نــت« أو شــيكات بنكيــة، وعــدم اســتالم أيــة مبالــغ نقديــة أو مــواد عينيــة مــن املتبرعــن. 
وبعــد اكتمــال مبلــغ الشــاحنة؛ يتــم حتويلــه مباشــرة لشــراء األغــراض وحتميلهــا بالشــاحنة 

شاحنات اإلنسانية إلغاثة سوريا واليمن 
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وتوجيههــا فــوًرا للمخيمــات التــي تــأوي األشــقاء الســورين واليمنيــن.
الغذائيــة، والتمــور،  )اـــلمواد  الشــاحنات؛ حيــث تشــمل:  املــواد اإلغاثيــة يف  وتتنــوع 
والطحــن، واملالبــس والكســوة، واألحذيــة، والبطانيــات، والشراشــف، واخلشــب، وفحــم 

الصحيــة(.  واملنظفــات  التدفئــة، 
وقــد متكنــت اجلمعيــة يف الفتــرة مــن 2016 إلــى 2022 مــن جمــع 1,113 شــاحنة كبيــرة، 
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ســعة الشــاحنة الواحــدة 24 طًنــا مــن املســاعدات اإلغاثيــة، وتتــراوح قيمة الشــاحنة الواحدة 
بحســب كل حملــة ونوعيــة املــواد اإلغاثيــة مــن 10,000 دواًلر إلــى 150,000 دواًلر، وتبلــغ 
القيمــة اإلجماليــة ملجمــوع الشــاحنات مــا يقــارب مــن 15 مليــون دينــار )50 مليــون دواًلر(، 

واســتفاد منهــا أكثــر مــن 30 مليــون مســتفيد.
وقد حقق هذه املشروع العديد من اإلجنازات من خالل 4 مراحل؛ كاآلتي:
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انطلقــت حملــة شــاحنات اإلنســانية بــن عامــي 2016 و2017م، وكانــت بدايــة مشــروع 
ــت اســم »شــاحنات اإلنســانية«، وقــد حققــت صــدى واســًعا يف  حمــالت الشــاحنات، وحمل
الكويــت بالنظــر إلــى بداياتهــا، ولفتــت إليهــا األنظــار بشــكل كبيــر، وتفاعــل معها أهــل الكويت 
مــن احملســنن واملتبرعــن الكــرام؛ مــن األفــراد والشــركات واجلمعيــات التعاونيــة واألســر 
والعائــالت الكويتيــة الذيــن جــادوا مبــا اســتطاعوا مــن أمــوال ومســاعدات عينيــة، لتوصيــل 

هــذه املســاعدات ألشــقائهم يف ســوريا واليمــن.
ــة الشــاحنة الواحــدة  ــة مــن جمــع 46 شــاحنة، متوســط تكلف ــت هــذه احلمل وقــد متكن
نحــو 48,000 د.ك، وتبلــغ قيمتهــا اإلجماليــة 2,208,000 د.ك، واســتفاد منهــا 1,840,000 

مســتفيد.

تاريخ التنفيذالدولة
عدد 

الشاحنات

متوسط قيمة 

الشاحنة

إجاميل قيمة 

الشاحنات
عدد املستفيدين

2016

280,000  مستفيد336,000 د.ك48,000 د.ك7أكتوبر 2016سوريا

2017

13فرباير 2017سوريا
48,000 د.ك

520,000  مستفيد624,000 د.ك

1,040,000  مستفيد1,248,000 د.ك26نوفمرب 2017سوريا واليمن

1,840,000 مستفيد2,208,000 د.ك46اإلجاميل العام

المرحلة األولى:  »شاحنات اإلنسانية«
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بعــد النجــاح الكبيــر الــذي حققتــه حملــة »شــاحنات اإلنســانية« عامــي 2016 و2017م، 
وكان لهــا مــن الصــدى الكبيــر الــذي حــول األنظــار جتــاه جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية 
ــك أن  ــن نتيجــة ذل ــم؛ كان م ــى تنفيــذ هــذا املشــروع اخليــري العظي ــة القائمــة عل واخليري
حظيــت احلملــة باهتمــام ســمو األميــر الراحــل »قائــد اإلنســانية« الشــيخ/ صبــاح األحمــد 
ــراه- فــكان احلضــور والتســابق مــن جميــع أطيــاف  ــاح- رحمــه اهلل وطيــب ث ــر الصب اجلاب

وفئــات املجتمــع لدعمهــا.
وانطالًقــا مــن شــعور اجلمعيــة مبســؤوليتها الوطنيــة، وتقديــًرا لســمو األميــر الراحــل؛ مت 

تغييــر اســم احلملــة يف عــام 2018م إلــى »شــاحنات صبــاح األحمــد اإلنســانية«.
ومــع دعــوة اجلمعيــة احملســنن واملتبرعــن الكــرام لدعــم احلملــة اجلديــدة بعــدد معــن 
مــن الشــاحنات بالتبرعــات العينيــة مــن مــواد غذائيــة وطبيــة، وبطانيــات وأجهــزة، لتســييرها 
إلغاثــة األشــقاء يف ســوريا واليمــن؛ فوجــئ القائمــون علــى اجلمعيــة بــأن عــدد الشــاحنات 
زاد عــن املتوقــع، فعملــت اجلمعيــة علــى توســيع رقعــة توفيــر الشــاحنات الفارغــة يف عــدد 
كبيــر مــن املناطــق الكويتيــة؛ تلبيــة لرغبــة املتبرعــن واحملســنن الكــرام، والوصــول إلــى 

أقــرب نقطــة يف مناطــق ســكنهم.

المرحلة الثانية:  »شاحنات صباح األحمد اإلنسانية«

عدد تاريخ التنفيذالدولة
الشاحنات

متوسط 
قيمة 

الشاحنة

إجاميل قيمة 
عدد املستفيدينالشاحنات

2018

40فرباير 2018سوريا واليمن
28,000 د.ك

1,200,000 مستفيد1,120,000 د.ك

3,150,000 مستفيد2,940,000 د.ك105أكتوبر 2018سوريا واليمن

2020

6,150,000 مستفيد5,740,000 د.ك28,000 د.ك205فرباير 2020سوريا واليمن

10,500,000 مستفيد9,800,000 د.ك350اإلجاميل العام
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عقــب تولــي ســمو األميــر الشــيخ/ نــواف األحمــد اجلابــر الصبــاح- حفظــه اهلل ورعــاه- 
الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة  أرادت جمعيــة  2021/9/29م؛  البــالد يف  حكــم 
اســتكمال مســيرة اخليــر حلمــالت شــاحنات اإلنســانية، تيمًنــا بالعهــد اجلديــد لســموه، 

ــر والعطــاء«. ــواف اخلي ــة »شــاحنات ن ــى حمل ــرت اســمها إل فغيَّ
وكان تنفيــذ هــذه احلملــة بطريقــة مختلفــة عمــا ســبقها مــن حمــالت أخــرى، ويف أجــواء 
صحيــة مختلفــة ارتبطــت بانتشــار فيــروس كورونــا املســتجد »كوفيــد 19« عاملًيــا- والتــي 
تســببت يف شــلل عــام ملعظــم األنشــطة واملرافــق يف جميــع دول العالــم، ورغــم ذلــك أصــرت 
جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة علــى اســتكمال مشــروعها ااًلبتــكاري الــذي 
حمــل بصمتهــا، حيــث نفذتــه وفًقــا لالشــتراطات الصحيــة التــي أوصــت بهــا الســلطات 

الصحيــة بدولــة الكويــت.
وقــد انطلقــت هــذه احلملــة يف 2021/1/15م وانتهــت يف 2021/2/20م، واســتطاعت 
جمــع 313د.ك، متوســط تكلفــة الشــاحنة الواحــدة نحو 4,500 د.ك، وتبلــغ قيمتها اإلجمالية 
1,349,847د.ك )4,5 مليــون دواًلر(، واســتفاد منهــا 2,800 مخيــم، يعيــش فيهــا أكثــر مــن 

9,390,000 مســتفيد.

تاريخ التنفيذالدولة
عدد 

الشاحنات

متوسط 

قيمة 

الشاحنة

إجاميل قيمة 

الشاحنات
عدد املستفيدين

2021

سوريا

يناير 2021

200

4,500 د.ك

862,522 د.ك
6,000,000 مستفيد

)1,800 مخيم(

487,325 د.ك113اليمن
3,390,000 مستفيد

)1,000 مخيم(

9,390,000 مستفيد1,349,847 د.ك313اإلجاميل العام

المرحلة الثالثة:  »شاحنات نواف الخير والعطاء«
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بعــد النجــاح الكبيــر الــذي حققتــه حمــالت شــاحنات اإلنســانية يف دعــم ومســاعدة 
ــة  ــة؛ اســتكملت جمعي ــن يف األعــوام املاضي ــن والنازحــن يف ســوريا واليم األشــقاء الالجئ
وجنــدة  امللهوفــن  إغاثــة  أجــل  مــن  مشــروعها  واخليريــة  اإلنســانية  لألعمــال  الســالم 
احملتاجــن، بتدشــن حملــة »شــاحنات الكويــت« تزامنــاً مــع احتفــااًلت الكويــت الوطنيــة.
ورغــم اســتمرار اآلثــار الســلبية املترتبــة علــى جائحــة فيــروس كورونــا »كوفيــد19«؛ 
ــي  ــة، والت ــه الرابع ــز يف مرحلت ــي املتمي ــى اســتمرار مشــروعها اإلغاث ــة عل حرصــت اجلمعي
أطلقــت عليهــا حملــة )شــاحنات الكويــت( إلغاثــة ســوريا واليمــن، والــذي اســتمر علــى نهــج 
املرحلــة الثالثــة مــن املشــروع وهــي »حملــة شــاحنات نــواف اخليــر والعطــاء« مــن حيــث آليــة 
التطبيــق، فاســتمر العمــل باســتالم التبرعــات النقديــة فقــط دون العينيــة، علــى أن يتــم 
التبــرع )أون اًليــن( بالوســائل اإللكترونيــة املختلفــة أو بحضــور املتبــرع ملقــر اجلمعيــة والتبــرع 
)كــي نــت( أو شــيكات بنكيــة، وعــدم اســتالم أيــة مبالــغ نقديــة أو مــواد عينيــة مــن املتبرعــن. 
وبعــد اكتمــال مبلــغ الشــاحنة؛ يتــم حتويلــه مباشــرة لشــراء األغــراض وحتميلهــا بالشــاحنة 

وتوجيههــا فــوًرا للمخيمــات التــي تــأوي األشــقاء الســورين واليمنيــن.

المرحلة الرابعة:   »شاحنات الكويت«

الدولة
تاريخ 

التنفيذ
عدد 

الشاحنات

متوسط 
قيمة 

الشاحنة

إجاميل قيمة 
الشاحنات 

)د.ك(

عدد 
املخيامت

عدد 
املستفيدين

2022

سوريا 
يناير 2022

304
3,600 د.ك

1,100,000 2,000
مخيم

 6,000,000
مستفيد

3,000,000 500 مخيم100357,998اليمن
مستفيد

2,500 4041,457,998اإلجاميل العام
مخيم

 9,000,000
مستفيد
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                 أهداف الحملة

التأكيد على الدور اإلنساني لدولة الكويت بوصفها مركًزا عاملًيا للعمل اإلنساني.
إتاحــة الفرصــة للمحســنن واملتبرعــن مــن أهــل الكويــت واخلليــج العربــي يف دعــم 

احلملــة اإلنســانية بالتزامــن مــع ااًلحتفــال باألعيــاد الوطنيــة لدولــة الكويــت.
تقــدمي املســاعدات اإلنســانية للشــعبن الشــقيقن الســوري واليمنــي مــن النازحــن 

املخيمــات. والالجئــن يف 
تطوير العمل اخليري يف الكويت، وإطالق املشاريع اخليرية اجلديدة.

احملافظــة علــى ســنة طيبــة وعــادة حميــدة اعتــاد عليهــا أهل الكويــت، بالتكاتــف والفزعة 
لتقــدمي العــون واملســاعدة لــكل محتــاج، وحــب فعــل اخليــر، وهــو مــا ُجبلــوا عليــه منــذ القــدم.

             تاريخ التنفيذ

مت تنفيذ حملة »شاحنات الكويت« خالل الفترة من 2022/1/10م إلى 2022/2/13م، 
وبلغــت مــدة جمــع التبرعــات لهــا 35 يوًمــا، واســتمرت عمليــة توزيــع املــواد الغذائيــة واإلغاثية 
خــالل مــدة جمــع التبرعــات ومــا بعدهــا، إلــى أن مت توزيــع كامــل املبلــغ علــى الالجئــن 

والنازحــن يف ســوريا واليمــن.
وقــد مت اختيــار هــذا التوقيــت للحملــة بالتزامــن مــع فصــل الشــتاء، حملاولــة التغلــب علــى 

موجــة البــرد والثلــوج التــي اشــتدت وطأتهــا علــى الالجئــن والنازحــن يف املخيمــات.
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      آلية التبرع

ــة الســالم  ــررت جمعي ــا املســتجد؛ ق ــروس كورون بســبب اســتمرار جائحــة في
لألعمال اإلنســانية واخليرية اســتمرار تطبيقها اًلشــتراطات وتعليمات الســلطات 
الصحيــة بدولــة الكويــت، بتنفيــذ احلملــة اعتمــاًدا علــى التباعــد ااًلجتماعــي، 
إســهاًما يف منــع انتشــار الفيــروس، بالتزامــن مــع اســتمرار جميــع أعمــال وأنشــطة 

اجلمعيــة.
وارتــأت اجلمعيــة أن يكــون التبــرع مالًيــا فقــط )أون اًليــن أو بحضــور املتبــرع 
الكــرمي ملقــر اجلمعيــة والتبــرع كــي نــت أو شــيكات بنكيــة(، ولــم يتــم اســتالم أيــة 
مبالــغ نقديــة أو مــواد عينيــة مــن املتبرعــن. وبعــد اكتمــال مبلــغ شــاحنة والــذي 
يتــراوح بــن 3,700 د.ك و18,500 د.ك -بحســب محتويــات الشــاحنة- يتــم حتويل 
املبالــغ مباشــرة لشــراء األغــراض وحتميلهــا بالشــاحنة، وتوجيههــا فــوًرا ملخيمــات 

اللجــوء لألشــقاء الســورين واليمنيــن.
https://qrco.de/ اإللكترونــي  الرابــط  اجلمعيــة  خصصــت  وقــد 

bcVsZc للتبــرع للحملــة، أو بااًلتصــال باخلــط الســاخن 1858555، أو احلضــور 
شــخصًيا ملقــر اجلمعيــة بالعديليــة والتبــرع بواســطة »الكــي نــت«.

          أنواع الشاحنات   

تنوعــت املــواد اإلغاثيــة والغذائيــة التــي وفرتهــا حملــة شــاحنات الكويــت، 
ومتيــزت بترتيبهــا وتنســيقها لتلبيــة جميــع ااًلحتياجــات البشــرية للمســتفيدين 
ــة  ــة، ومســتلزمات العناي ــة، والتمــور، ومــواد التدفئ منهــا، وشــملت: املــواد الغذائي

48



الصحيــة واملعقمــات، والكســوة واألحذيــة.
ــى يســهل  ــى 9 شــاحنات رئيســة، حت ــواد إل ــة بتقســيم هــذه امل وقامــت احلمل
علــى املتبــرع اختيــار املــواد التــي يريــد أن يتبــرع بهــا، أو التبــرع للحملــة ومــن ثــم 
ــار املــواد املناســبة  ــة باختي ــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليري تفويــض جمعي
ــم مــا  لتبرعــه؛ كونهــا تتعامــل مباشــرة مــع املســتفيدين مــن هــذه التبرعــات، وتعل

هــي املــواد التــي تعانــي مــن نقــص لديهــم وحتتــاج إلــى توفيرهــا.
أما أقسام شاحنات احلملة؛ فهي كاآلتي: 

التكلفةاملواد والكميةمكونات الشاحنة

شاحنة خشب وفحم 
للتدفئة

خشــب، فحــم، منظومــة طاقــة شمســية، طرابيــل 
3,200 د.كخيــام، إســفنج لبــاد لعــزل الخيــم.

3,700 د.ك24 طن مبواد الطحني.شاحنة طحني

شاحنة بطانيات 
7,800 د.كبطانيات، رشاشف، مخدات، دواشق.ورشاشف

شاحنة منظفات صحية
لــأواين،  صابــون  يــد،  صابــون  مالبــس،  صابــون 
ــائية،  ــوط نس ــار، ف ــال وكب ــات أطف ــامبو، حفاظ ش
تبــوب  كلوركــس،  معقــامت،  كاممــات،  مناديــل، 

للــامء.
8,800 د.ك

10,700 د.ك24 طن من التمور املختلفة.شاحنة متر 

شاحنة مواد غذائية 
أساسية

أرز، طحــني، ســكر، زيــت، مكرونــة، شــعريية، ملــح، 
10,800 د.كمعجــون طامطــم.

شاحنة مواد غذائية 
عالية القيمة

عــدس، فــول، فاصوليــا، نخــي، تونــة، مرتديــال، 
رهــش،  حــالوة  زيتــون،  برغــل،  ســمن،  بــازالء، 
حلويــات وكعــك لأطفــال والكبــار، بهارات مشــكلة، 

شــاي، حليــب.
13,700 د.ك

مــواد غذائيــة منوعــة، منظفــات، بطانيــات، متــور، شاحنة شاملة
15,400 د.كمالبــس، دواشــق رشاشــف، كاممــات.

شاحنة مالبس وكسوة 
18,500 د.كمالبس شتوية وصيفية لأطفال والكبار.وأحذية
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وفــرت جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة إمكانيــة اختيــار مــواد 
الشــاحنة املــراد التبــرع بهــا مــن بــن 9 أنــواع مــن الشــاحنات اإلغاثيــة، حيــث ميكــن 
للمتبــرع الكــرمي -ســواء كان املتبــرع فــرًدا أم جماعــة - اختيــار نــوع الشــاحنة التــي 
يريــد التبــرع بثمنهــا، وأيًضــا تســميتها بااًلســم الــذي يرغــب املتبــرع بإطالقــه علــى 
الشــاحنة، وهــو مــا حقــق رواًجــا وقبــواًًل كبيــًرا لــدى احملســنن واملتبرعــن الكــرام.

شاحنة باسم المتبرع
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أطلقــت حملــة شــاحنات الكويــت إلغاثــة ســوريا واليمــن يف دولــة الكويــت مبقــر 
جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة، حيــث مت جمــع التبرعــات فيهــا، 
بينمــا مت إنفــاق التبرعــات لصالــح األشــقاء الســورين واليمنيــن يف مناطــق اللجوء 
والنــزوح يف داخــل ســوريا واليمــن أو يف دول اجلــوار، ومت شــراء املــواد الغذائيــة 

واإلغاثيــة مــن ســوريا وتركيــا واليمــن والســعودية.

شراء المواد الغذائية واإلغاثية
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ــال  ــة أعم ــى متابع ــة عل ــال اإلنســانية واخليري ــة الســالم لألعم حرصــت جمعي
التوزيــع بصفــة مســتمرة؛ مــن خــالل أبنــاء الكويــت العاملــن يف املكاتــب اخلارجيــة 
للجمعيــة، والذيــن يــزورون مخيمــات الالجئــن لتلمــس حاجاتهم، ومرافقة شــاحنات 
املســاعدات. وقــد اعتمــدت حملــة شــاحنات الكويــت يف توزيعهــا علــى مجموعــة مــن 
الشــركاء احملليــن مــن اجلمعيــات اخليريــة املعتمــدة لــدى وزارة اخلارجيــة الكويتيــة.

يف ســوريا: جمعيــة طوبــى، جمعيــة غــراس اإلنســانية، هيئــة اإلغاثــة اإلنســانية 
وحقــوق اإلنســان واحلريــات التركيــة IHH، الهــالل األحمــر التركــي.

يف اليمن: جمعية النور اخليرية.

توزيع المساعدات
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خالل 35 يوًما- هي عمر حملة شاحنات الكويت التي بدأت يف 2022/1/10م 
قيمتهــا  404 شــاحنة،  اســتطاعت احلملــة جمــع  2022/2/13م-  وانتهــت يف 
1,457,998 د.ك )نحــو 4,8 مليــون دواًلر(، واســتفاد منهــا 2,500 مخيــم، يعيــش 

فيهــا أكثــر مــن 9 ماليــن مســتفيد.

اإلنجازات
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ــس حاجــات األشــقاء يف ســوريا واليمــن املســتفيدين مــن حملــة شــاحنات  لتلمُّ
يقــوم  فريًقــا  واخليريــة  اإلنســانية  لألعمــال  الســام  جمعيــة  شــكلت  الكويــت؛ 
بالزيــارات امليدانيــة املتتابعــة ملخيمــات الاجئــن والنازحــن، برئاســة عضــو مجلــس 
العمــل،  ســير  ومتابعــة  املخيمــات  زيــارة  ومهمتــه  العــون«،  »هشــام  اجلمعيــة  إدارة 
وتفقــد أوضــاع الاجئــن، ومرافقــة حمــات التوزيــع املختلفــة للشــاحنات، بينمــا 
ــس حاجــة املخيمــات، واالســتماع إلــى أهــم مطالبهــم مــن املــواد  مهمــة الفريــق تلمُّ
اإلغاثيــة املختلفــة، والتأكــد مــن عدالــة التوزيــع للجميــع؛ حتــى تتحقــق أكبــر فائــدة 

مرجــوة مــن احلملــة.

الزيارات الميدانية 



55



56



توثيق بالصوت والصورة

انطالًقــا مــن حــرص جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة علــى 
ــة ودقــة لدعــم الثقــة مــع احملســنن  ــكل مهني ــري وتوثيقــه ب شــفافية العمــل اخلي
ــث  ــا، حي ــى ختامه ــا إل ــة مــن بدايته ــات احلمل ــق كل عملي واملتبرعــن؛ تقــوم بتوثي
قامــت اجلمعيــة بتوثيــق كل تبــرع وكل شــاحنة مــن شــاحنات احلملــة يتــم توزيعهــا 
علــى الالجئــن والنازحــن يف ســوريا واليمــن بفيديــو قصيــر بالصــوت والصــورة 

ــو. ــي زاد عددهــا عــن 50 فيدي وبشــكل يومــي، والت
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حفل االفتتاح 

نظمــت جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة حفــل تدشــن »حملــة 
شــاحنات الكويــت إلغاثــة ســوريا واليمــن« وذلــك يف 2022/1/10م مبقــر اجلمعيــة 
املتبرعــن للجمعيــة ومشــاهير  الداعمــن وكبــار  العديليــة، بحضــور  يف منطقــة 
التواصــل االجتماعــي ومشــاهير الطبــخ، وعقــدت مؤمتــًرا صحفًيا لوســائل اإلعام 
املختلفــة لتوضيــح أهــداف احلملــة وآليــة جمــع التبرعــات وكيفيــة توزيــع مبالــغ 

58التبرعــات وعــدد املســتفيدين منهــا.





حفل االفتتاح

2022/2/10م؛ أرادت جمعيــة الســام  يف اليــوم األخيــر للحملــة واحملــدد يف 
لألعمــال اإلنســانية واخليريــة بــأن يكــون احلفــل مختلًفــا، ويف أجــواء جديــدة؛ 
فقــررت إقامــة حفــل ختــام احلملــة يف البــر،  ومتــت دعــوة احلضــور إلــى مخيــم 
اجلمعيــة يف منطقــة »الليــاح«، حيــث لقــي احلفــل حضــوًرا كبيــًرا مــن املتبرعــن 
والداعمن الكرام والرعاة ومشاهير التواصل االجتماعي وفرق العمل التطوعية 
التــي ســاهمت يف دعــم احلملــة، وشــهد احلفــل تغطيــة واســعة مــن وســائل اإلعــام 

املختلفــة بحضــور وزيــر اإلعــام د.حمــد روح الديــن.





تكريم الرعاة والمتطوعين

تؤمــن جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة بالشــراكة املجتمعيــة يف 
جنــاح جميــع مشــاريعها وحمالتهــا ومنهــا حملــة شــاحنات الكويــت إلغاثــة ســوريا 
واليمــن؛ فحرصــت علــى تكــرمي كل شــركائها يف النجــاح الــذي حققتــه احلملــة 
بفضــل جهــود جميــع املشــاركن فيهــا، ســواء املتبرعــن أو الرعــاة أو مشــاهير 

ــة. ــرق التطوعي التواصــل ااًلجتماعــي أو الف
وقــد قامــت اجلمعيــة بعمــل حفــل تكــرمي لــكل مــن شــارك أو ســاهم يف دعــم 
احلملــة مــن مختلــف الفئــات والشــرائح، وذلــك يف حفــل تكــرمي الرعــاة والداعمــن 
الــذي نظمتــه يف مخيــم الســالم مبنطقــة الليــاح يف 2022/3/1م، وســط أجــواء 
متيــزت بالــود واإلخــاء، واختتــم اليــوم بدعــوة احلضــور إلــى حفــل العشــاء املقــام 

علــى شــرفهم.
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المشاركون في الحملة

شــارك يف تنفيــذ حملــة شــاحنات الكويــت مســؤولو وموظفــو جمعيــة الســالم 
لألعمال اإلنســانية واخليرية، وفرق عمل، وفرق تطوعية، ومتطوعون، ومشــاهير 
التواصــل ااًلجتماعــي، كمــا أشــرف علــى احلملــة وزارة الشــئون ااًلجتماعيــة ووزارة 
اخلارجيــة برعايــة إعالميــة مــن جريــدة الــراي ومركــز الكويــت لتوثيــق العمــل 

اإلنســاني - فنــار،  وميكــن تقســيم املشــاركن كاآلتــي:
 

الموظفون

ويشــمل ذلــك جميــع مســؤولي وموظفــي جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية 
واخليريــة يف دعــم حملــة شــاحنات الكويــت، والذيــن بذلــوا جهودهــم إلجنــاح 
احلملــة علــى مــدار 35 يوًمــا هــي مــدة عمــل احلملــة، واجتهــدوا يف تنفيــذ خطــة 
العمــل املوضوعــة لهــا، وتذليــل الصعوبــات التــي تعتــري عمليــات تنفيــذ املشــروع 

ــة وفــق اخلطــة املرســومة. ــى أرض الواقــع، حتــى تســير احلمل عل
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الفرق التطوعية:

قامــت جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليرية بالتواصل مــع الديوانيات 
الكويتيــة والعوائــل الكويتيــة والشــركات؛ فشــارك يف حملــة شــاحنات الكويــت 
إلغاثــة ســوريا واليمــن أكثــر مــن 150 فريًقــا تطوعًيــا، وقــد قامــت اجلمعيــة بعمــل 
150 رابًطــا تعمــل مــن خاللــه الفــرق التطوعيــة التــي عملــت علــى دعــم احلملــة.

أمــا الفــرق التطوعيــة التــي لهــا مظلــة رســمية؛ فقــد فــاق عددهــا 22 فريًقــا 
تطوعًيــا، وضــم كل فريــق منهــا مــا بــن 3 إلــى 10 أعضاء، ومت التنســيق مع مشــرف 
كل فريــق عمــل؛ لتنظيــم العمــل ومنــع التداخــل فيمــا بينهــا، حتــى يســير العمــل وفق 
ــة. ــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليري ــه مــن قبــل جمعي اخلطــة املوضوعــة ل

وقــد كان التنســيق اجليــد بــن هــذه الفــرق، وحرصهــا علــى عــدم التداخــل فيمــا 
بينهــا؛ أحــد األســباب اجلوهريــة لنجــاح احلملــة، وتفاعــل اجلمهــور مــن احملســنن 

واملتبرعــن الكــرام.

رئيس الفريقاسم الفريقم

سعاد الخرضيفريق غطاء الرحمة التطوعي 1

حصه البطيمبادرة مجموعة الكويت  2

هناء البطيمبادرة الصحبة الصالحة 3

هبه السعدونفريق مرشوع أيادي بيضاء التطوعي 4

أ. وفاء البكرفريق ضوى اليادة التطوعي 5

هيا هاجد العازميمبادرة كن خريًا 6

مشعل تيفوين مبادرة باسم الصحايب الجليل  7

العمة/ عائشه الصقعبيمبادرة عائلة الصقعبي 8

عصام النصفمبادرة رواد ديوان املشعان 9
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محمد جربيمبادرة بر الوالدين 10

أم سعود مال اللهمبادرة أم سعود مال الله 11

 مبادرة عبدالرحمن العبيد وشيخه القديري 12
براك العبيد رحمهام الله وأوالدهم وذريتهم

ليىل السمحانفريق كن فخرًا التطوعي 13

أبو عبدالرحمن الشايجيمبادرة خريجني ثانوية كيفان 14

محمد الشطيمبادرة ديوان الزهراء 15

مها القالففريق املها التطوعي 16

د. سامية السعيدانفريق األيادي الخرضاء البيئي 17

باسمة املكيميفريق احتواء حواء التطوعي 18

رجاء الشهوانفريق معاكم بالخري 19

عائشه الدمخيمثل الغيث نفًعا التطوعي 20

سمية الكندريسيف مجرب 21

أمل الشويعفريق بصمة كويتي 22

67



68



69



لعــب مشــاهير التواصــل ااًلجتماعــي ومشــاهير الطبــخ دوًرا متميــًزا يف دعــم 
حملــة شــاحنات الكويــت؛ ملــا لهــذه الشــخصيات مــن تأثيــر قــوي عبــر وســائل 
التواصــل ااًلجتماعــي املختلفــة، خصوًصــا أوســاط املتابعــن لهــم مــن فئــة الشــباب 
ومختلــف الفئــات العمريــة األخــرى، وذلــك لتحفيزهــم علــى دعــم احلملــة والتفاعل 

معهــا، وحــث اجلمهــور علــى املشــاركة والتفاعــل مــع احلملــة مادًيــا وإعالمًيــا.
وقــد بلــغ عــدد مشــاهير وســائل التواصــل ااًلجتماعــي املشــاركن نحــو 19 
شــخصية، مت التنســيق معهــا لتســويق احلملــة بشــكل يناســب مختلــف وســائل 

التواصــل ااًلجتماعــي؛ وهــم:

مشاهير  التواصل االجتماعي
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أحمد الزامل الشيف محمد الكلحة

أسامة القصار

بدر املطوع بوسعد اجلميلي

د. محمد الصفي

ضاري مشعل البليهيس

عبدالوهاب العيسي

فهد الرحماني

مشعل هايف أبو نورا

وليد اجلاسم

الفنان سعد الفرج الشيف غادة املسّلم

الشاعر حامد زيد

بنت الهاشمي

الشيف سليمان القصار
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الشيف شيخه احملمد

الشيف نانسي

الشيف بو بديع

محمد ساري املطيري

سعود العيدي

أنور اخلرايف الكابنت فراس مال اهلل

صمود

الفنان/ محمد العجيمياألستاذ/ محمد السدانياملخرج / محمد احلملي

اإلعامية / بيبي اخلضريالفنان/ إبراهيم احلربيالدكتور/ ناصر املجيبل

الفنان / جاسم النبهان

الكابنت فهد األنصاري
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الفنانة / سماح

صيته املخيال

علي بوغيث

اإلعامي الدكتور/ راشد الهلفي

اإلعامي/ أحمد الفهد

طال البحيري

الشيف / عمر الكندري

الفنان/ حسن البام

عبداهلل امليموني

الفنان / نبيل شعيل

شيخة الكويت

الفنان/ عبدالعزيز املسلم

الشاعر/ يوسف الشطي

الدكتوره/ أنوار اإلبراهيم

سيد نواف الرفاعي

الفنان / محمد جابر
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الحملة في وسائل اإلعالم

قامــت جمعيــة الســام لألعمــال اإلنســانية واخليريــة بالترويــج حلملــة شــاحنات الكويــت 
إلغاثة سوريا واليمن من خال العديد من الوسائل، معتمدة يف ذلك على أحدث التقنيات 
والوســائل احلديثــة عبــر املوقــع اإللكترونــي للجمعيــة ووســائل التواصــل االجتماعــي اخلاصة 

بها.
كمــا قامــت بالتعــاون مــع وســائل اإلعــام احملليــة مــن الصحــف والفضائيــات واملواقــع 
اإللكترونيــة واخلدمــات اإلخباريــة يف الترويــج للحملــة، مــن خــال نشــر األخبــار املختلفــة 
عــن احلملــة بدايــة مــن انطاقهــا وحتــى ختامهــا، وعقــدت مؤمتــًرا صحفًيــا لتدشــن احلملــة، 
ومؤمتــًرا صحفًيــا يف ختامهــا، وحرصــت علــى بــث تقريــر يومــي عــن عــدد الشــاحنات ومبالــغ 

التبرعــات التــي جمعتهــا احلملــة بــكل شــفافية أمــام اجلميــع.
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لــكل  الشــكر  بعميــق  واخليريــة  اإلنســانية  لألعمــال  الســالم  جمعيــة  تتقــدم 
واليمــن. ســوريا  إلغاثــة  الكويــت  شــاحنات  حملــة  يف  املســاهمن 

وتشــكر اجلمعيــة احملســنن واملتبرعــن الكــرام الذيــن أكرمــوا اجلمعيــة بعطائهــم 
احلســن، وهــو مــا كان لــه األثــر الطيــب يف جنــاح احلملــة الــذي فــاق كل التوقعــات؛ 
ــة الكويــت »مركــز  ــًدا يُحســب للعمــل اخليــري يف دول لتحقــق اجلمعيــة إجنــاًزا جدي

العمــل اإلنســاني«.
 لقــد جمعــت احلملــة -بحمــد اهلل ثــم بفضــل احملســنن مــن أهــل الكويت واخلليج 
العربــي- 404 شــاحنة يف 35 يوًمــا، فجزاهــم اهلل خيــر اجلــزاء علــى تبرعاتهــم 

الســخية التــي بيَّضــت وجــه الكويــت.
الفــرق  كل  واخليريــة  اإلنســانية  لألعمــال  الســالم  جمعيــة  تشــكر  وكذلــك 
التطوعيــة ومشــاهير التواصــل ااًلجتماعــي، الذيــن ســاهموا يف إجنــاح احلملــة، فلــم 
يبخــل كل هــؤاًلء بجهــد أو نصيحــة أو دعــم فنــي أو إعالمــي؛ مــا كان لــه أطيــب 
ــة بشــكل اًلفــت وهلل احلمــد.  األثــر عنــد اجلمهــور الكــرمي الــذي تفاعــل مــع احلمل
والشــكر موصــول جلميــع الداعمــن والرعــاة مــن املؤسســات اإلعالميــة والشــركات 
واملؤسســات الثقافيــة؛ لقــاء جهودهــم الدؤوبــة يف توصيــل رســالة اجلمعيــة والهــدف 

مــن حملتهــا.

شكرًا للجميعشكرًا للجميع
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بعد النجاح الكبير الذي حققته 
حملة »شاحنات الكويت  إلغاثة سوريا واليمن«

 تتعهد جمعية السالم لألعمال اإلنسانية واخليرية للمحسنن الكرام بأن 
متنحهم الفرصة مجدًدا للتبرع ألشقــــــــائنا املشـــردين ما بن اًلجئ ونازح يف 
سوريا واليمن، وذلك حتى تستمر احلملة يف األعوام القادمة بإذن اهلل تعالى، 
ونأمل بأن نكون دائًما عند حسن ظن احملسنن واملتبرعن؛ اًلستكمال مسيرة 
العطاء الالمحدود لدولة الكويت وأهلها احملبن لفعل اخليرات وااًلستباق لها.

فإلــــــى أن نلقاگـــــم نستودعگـــــــــم الــلــــه... 
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

مع حتيات

في حملتنا القادمة

انتظرونا

جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية
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تشــجع جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة العمــل اخليــري واإلنســاني 
بجميــع فروعــه، ومــن ضمنهــا مجــال توثيــق العمــل اإلنســاني؛ ولــذا عمــدت إلــى 
التعــاون مــع مركــز الكويــت لتوثيــق العمــل اإلنســاني »فنــار«، وهــو أول مركــز بحثــي 
ــا ومشــاريعها  ــق أعماله ــك لتوثي ــت، وذل متخصــص يف العمــل اإلنســاني يف الكوي
احملليــة واخلارجيــة، وتوثيــق أعمــال حملــة شــاحنات الكويــت إلغاثــة ســوريا 

واليمــن.

علًمــا أنــه ســبق هــذا التعــاون العديــد مــن الشــراكات الناجحــة التــي ســاهمت 
يف إصــدار العديــد مــن الكتــب واإلصــدارات األخــرى؛ ومنهــا اآلتــي:

كتــاب جمعيــة الســالم لألعمــال اإلنســانية واخليريــة.. 10 أعــوام مــن . 1
العطــاء.

كتاب حملة شاحنات نواف اخلير والعطاء إلغاثة سوريا واليمن 2021.. 2
ــة الســالم لألعمــال اإلنســانية . 3 ــاب بحــوث ودراســات ومؤمتــرات جمعي كت

واخليريــة.
كتاب جهود جمعية السالم لألعمال اخليرية واإلنسانية يف أزمة كورونا.. 4
كتاب حملة شاحنات كويت اإلنسانية إلغاثة سوريا واليمن 2022.. 5
نشــرات جمعيــة الســالم الفصليــة اإلعالميــة، والتــي صــدر منهــا حتــى اآلن . 6

4 أعــداد.

التعاون مع مركز »فنار« لتوثيق إنجازات الجمعية
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إصدارات جمعية السالم 
إعداد وتنفيذ : مركز الكويت لتوثيق العمل اإلنساني - فنار
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صص

لألعمــال اإلنسانيــة والخيريـة

جمعية السالم

أكتوبر 2022  إعداد وتنفيذ : مركز الكويت لتوثيق العمل اإلنساين - فنار 4نرشة إعالمية ألعامل جمعية السالم لألعامل اإلنسانية والخريية

ضاري البعيجان: جمعية »السالم الخيرية« تنظم معرض الحقيبة والكسوة المدرسية سنوًيا للتخفيف عن كاهل األسر  

جمعية السالم لألعمال الخيرية واإلنسانية نفذت مشروع
 الحقيبة والكسوة المدرسية ألبناء األسر المتعففة 

د. نبيل العون: 
13 ألف مستفيد من المشروع

 بتكلفة 200 ألف دينار

د. سامية السعيدان: 
15 فريًقا تطوعيًا  و 400 متطوع 

ساهموا في إنجاح المعرض

د. عبدالله المعتوق: 
المعرض فكرته متميزة إلتاحته

 اختيار األدوات المدرسية المختلفة 

الشيخة عزة جابر العلي:
 المعرض أحد المشاريع المحلية 

المتميزة في جمعية السالم الخيرية

نشرات  جمعية السالم 
إعداد وتنفيذ : مركز الكويت لتوثيق العمل اإلنساني - فنار
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مـركز الكويت لتوثيق  
العمل اإلنساني - فنار

من نحن

الرؤيــــــــة

القيــــــم

الرسالــة

األهداف

مركــز الكويــت لتوثيــق العمــل اإلنســاني »فنــار«، مركــز دراســات وبحــوث متخصــص فــي 
توثيــق العمــل اإلنســاني فــي دولــة الكويــت، وقــد تأســس فــي 30 نوفمبــر 2016، وينــدرج 
تحــت المظلــة القانونيــة لشــركة فنــار الخيــر للتجــارة العامــة وهــي شــركة غيــر هادفــة للربــح 

تأسســت فــي يونيــو 2018م.

توثيــق العمــل اإلنســاني الكويتــي وإبــراز دوره محليــًا وعالميــًا وفــق أســس ومعاييــر علميــة 
ومنهجيــة، تقديــرًا للجهــود اإلنســانية المبذولــة، وتحفيــزًا لألجيــال القادمــة لالســتمرار فــي 

هــذا المجــال.

المنهجية. - التكامل. - التقدير. - التحفيز. - اإليجابية.

توثيق العمل اإلنساني الكويتي وإبراز دوره محليًا وعالميًا.	 

تشجيع ودعم الباحثين في تاريخ الكويت للعمل اإلنساني.	 

الريادة والتميز في توثيق العمل اإلنساني الكويتي وإبراز دوره محليًا وعالميًا.
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التــعاون مع مراكـــــــز 
البحوث والمكتـــبات

البرامج اإلذاعية 
والتلفزيونيــــــــــة

المحاضرات والـندوات

النشــرات  اإلعالمية

توثيـــــــــــــق تجـــــــــــارب 
المؤسسات الخيرية

الكتــــــــــــــب
 واإلصدارات

الجــوائز والتكــريم 
والدروع التذكاريـة

دعم الباحثين 
وطلبة العلـــم

المشاركــــــــــة
 في المعارض

مواقع التواصل
االجتماعــــــــــــي

الموقــع  االلكتروني

مجلة فنــــــار

البرامج واألنشطة
اســتطاع مركــز الكويــت لتوثيــق العمــل اإلنســاني - فنــار تنفيــذ العديــد مــن المشــاريع واألنشــطة المتنوعــة 

خــالل خمــس ســنوات مــن عطائــه، منهــا:
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إصدارات مركز الكويت            لتوثيق العمل اإلنساني
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إصدارات مركز الكويت            لتوثيق العمل اإلنساني"»"فنار«"
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يف ختــام هــذا اإلصــدار التوثيقــي حلملــة شــاحنات الكويــت 
قنــا يف هــذا  إلغاثــة ســوريا واليمــن؛ نرجــو أن نكــون قــد ُوفِّ
املشــروع املتميــز إلغاثــة إخواننــا الالجئــن والنازحــن يف هذيــن 

البلديــن.

العمــل  هــذا  اجلميــع  مــن  يتقبــل  أن  تعالــى  اهلل  وندعــو 
اإلنســاني اإلغاثــي العظيــم، وأن يجعلــه يف ميــزان حســنات 
جميــع احملســنن والداعمــن واملشــاركن والرعــاة والعاملــن يف 
اجلمعيــة، وأن يوفقنــا للقــاء مًعــا يف حمــالت إنســانية وإغاثيــة 
قادمــة بــإذن اهلل؛ لنســاهم يف مســاعدة احملتاجــن واملنكوبــن.

ونشــكر مركــز الكويــت لتوثيــق العمــل اإلنســاني »فنــار« علــى 
التوثيــق املتميــز لهــذه احلملــة اإلنســانية.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

 

خاتمة
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للتواصل

للتواصل

www.alsalamkwt.org

info@alsalamkwt.org

alsalamkwt

@alsalamkwt

009651858555 

0096550305024

0096550448284

     بيت التمويل الكويتي: 

بنك بوبيان: 

بنك وربة: 

للتواصل

الحسابات البنكية
011010670549 

0377009001

1152732035






