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شكر وتقدير

ــاء  ــر ألعض ــكر والتقدي ــري بالش ــت الخ ــى الكوي ــة ملتق ــدم جمعي تتق

مجلــس إدارة الجمعيــة، وجميــع األعضــاء املؤسســن، ولــكل مــن ســاهم 

ــة.  ــات الجمعي ــج وفعالي ــطة وبرام ــور أنش ــجيع وحض ــم وتش يف دع
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

بســم اللــه والحمــد للــه والصــاة والســام عــى رســول اللــه وعــى آلــه وصحبــه 

ومــن وااله.

نحمــد اللــه تبــارك وتعاىل أن وفقنا بصــدور قرار وزاري رقم )80/أ( لســنة 2015م 

ــت  ــى الكوي ــة ملتق ــهار جمعي ــق 2015/07/12م، بإش ــان 1436م املوف يف 25 رمض

الخــري، وصــدر ونــر القــرار يف جريــدة كويــت اليــوم يف 24 شــوال 1436هـــ 

والستون(،لتســعى  الحاديــة  الســنة   ،1248 العــدد   ( 2015/8/9م،  يف  املوافــق 

إىل تشــجيع وتطويــر العاملــن واملتطوعــن يف املجــال الخــري واإلنســاين 

ــت. ــة الكوي ــي يف دول واملجتمع

ويرسنــا أن نقــدم لكــم تقريــرا عــن أداء الجمعيــة  منــذ إشــهارها يف 24 شــوال 

1436 هـــ املوافــق 2015/8/9م لغايــة 2016/12/31م.

ــا اللــه عــز وجــل  لتأســيس مركــز لتطويــر العمــل اإلنســاين )مســار(،  فقــد وفقن

ومركــز الكويــت لتوثيــق العمــل اإلنســاين )فنــار(، وفريــق غــرس القيــم اإلنســانية، 

وتنفيــذ عــدد مــن األنشــطة والربامــج والفعاليــات.

 داعــن اللــه عــز وجــل أن يوفقنــا ملــا فيــه الخــر لخدمــة العمــل اإلنســاين 

التطوعــي.

والسام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

د. فاطمة الدويسان

رئيس مجلس اإلدارة
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إشهار جمعية ملتقى الكويت الخريي

يف 25 رمضــان 1436م املوفــق 2015/07/12م تم صــدور قرار وزاري رقم )80/أ( 

لســنة 2015م، بإشــهار جمعيــة ملتقــى الكويــت الخــري، ويف 24 شــوال 1436 

هـــ املوافــق يف 2015/8/9م، تــم صــدور ونــر القــرار يف جريــدة كويــت اليــوم 

) العــدد 1248، الســنة الحاديــة والســتون(، كجمعيــة نفــع عــام أهليــة تســعى إىل 

تشــجيع وتطويــر وحاميــة العاملــن واملتطوعــن يف املجــال الخــري واإلنســاين 

واملجتمعــي يف الجهــات ذات الصلــة )جمعيــات النفــع العــام واألنديــة واملــربات 

ــات  ــة والجه ــبه الحكومي ــة أو ش ــات الحكومي ــا والهيئ ــاف والوصاي ــاث واألوق واألث

ــم  ــق النظ ــاً وف ــة( محلي ــئولية االجتامعي ــام واملس ــع الع ــال النف ــة يف مج العامل

املعمــول بهــا، وخارجيــاً بعــد موافقــة الجهــات املختصــة.
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الـــرؤيــــــة:

العمــل  أن  مفادهــا  حقيقــة  حــول  املؤسســن  وآراء  توجهــات  التقــت  لقــد 

التطوعــي واإلنســاين ال يقتــر عــى نوايــا طيبــة حســنة، وعفويــة يف األداء. بــل 

ــي  ــق مهن ــك تطبي ــة ، وكذل ــن ناحي ــدروس م ــي م ــج علم ــق منه ــة وف ــو مامرس ه

ومســتجدات  العوملــة  ومتطلبــات  املعلومــات  ثــورة  متطلبــات  وفــق  إحــرايف 

ــر.  الع

ــدة بــن طالــب  ــة جام ــة ميكانيكي ــت عملي ــة ليس ــة التطوعي لــذا فــإن املامرس

ــة تتخــذ  خدمــة ومقــدم خدمــة تطوعيــة إنســانية، بــل هــي عمليــة احرافيــة مقنن

ــات كان مــن  ــة تلــك املتطلب املنهــج العلمــي الحديــث مســاراً تســر عليــه، وملقابل

الــروري إيجــاد املؤسســة العلميــة واملهنيــة والبحثيــة التــي تدعــم هــذا االتجاه، 

بــل وتعمــل جاهــدة عــى تحقيقــه.

الـــرســــالة:

التطوعــي  العمــل  إدارة  مجــال  يف  متخصصــن  إيجــاد  إىل  يســعى  جهــاز 

واإلنســاين، وفــق القواعــد واألصــول العلميــة واملهنيــة الرصينــة، هــذا إىل جانــب 

تقديــم الدعــم الفنــي والبحــث العلمــي املرتبــط مبجــاالت العمــل اإلنســاين األخرى.                 
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 األهــــــداف:

    تعزيــز األداء واملامرســة التطوعيــة وتزويــده بــاألدوات العلميــة واملنهجية 
التــي تســاهم يف رفــع كفــاءة هــذا العمــل وتطويره.

    قيــام رشاكــة علميــة وأكادمييــة بــن القطــاع التطوعــي واملؤسســات 
العاملــة يف مجــال التدريــب والبحــوث والدراســات والتأهيــل الفنــي واإلداري.

    تخريــج الكــوادر العاملــة يف ميــدان العمــل التطوعــي واملؤهلــة بــاألدوات 
العلميــة املناســبة إلدارة هــذا القطــاع بالشــكل املطلــوب ومبــا يتوافــق مــع 

متطلبــات العمــل املؤســي.   

    إبــراز الــدور التنمــوي للعمــل التطوعــي ومــدى فاعليتــه يف املســاهمة 
يف التخفيــف مــن مشــكلة الفقــر التــي يواجههــا العــامل. 

    رفــع كفــاءة أداء مؤسســات العمــل التطوعــي مبــا يحقــق أهــداف العمــل 
املرجــوة. 

ــة  ــوال املقدم ــف األم ــن توظي ــث ميك ــة،  بحي ــة والفني ــر اإلداري ــع األط     وض
)التربعــات( بشــكل يرفــع مــن فاعليتهــا، وذلــك مبــا يحقــق األهــداف التــي مــن 

أجلهــا تــم قيــام هــذا العمــل.

العمــل  مؤسســات  بــن  للتنســيق  والفاعلــة  املمكنــة  األدوات  تقديــم      
التطوعــي.

ــن  ــات م ــل املؤسس ــج عم ــول يف منه ــو إىل التح ــذي يدع ــر ال ــر الفك     ن
ــاج، وبهــذا تنتقــل مــن عمليــة الفعــل )وهــي املامرســة  االســتهاك إىل اإلنت

ــول إىل  ــع، ليتح ــلوك املجتم ــر يف س ــة التأث ــارشة( إىل عملي ــة املب امليداني

ــذاً. ــتهلكاً آخ ــون مس ــدال أن يك ــج، ب ــع منت مجتم
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أعضاء مجلس اإلدارة

د.بــــــدر الــربــــابـــةد.خــالـــد الـشــطـيمـوسـى الجـمــعــة

د. فاطمة الدويسان
رئيس مجلس اإلدارة

مــرشـــد الـرشــــدان
نـائـب الـرئـيـس

عـــضـــــــوعـــضـــــــو

جــمـــال الــنـــامـــيد.سـامـي الـبلـهـان
عـــضـــــــوعـــضـــــــو

عـــضـــــــو

حـمـود اإلبـراهــيــمم .عيل الـعـجـمـي
أمن الصندوق

أمــيـــن الـســـر
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إنجازات الجمعية

-  أعضاء الفريق:

   فريق غرس القيم اإلنسانية للعمل التطوعي:

أسســت جمعيــة ملتقــى الكويــت الخــري فريــق غــرس القيــم اإلنســانية يف 

ــة  ــري يف كاف ــي والخ ــل التطوع ــانية والعم ــم اإلنس ــدف زرع القي 2/23/ 2016 به

مناهــج  كافــة  يف  الدراســية  املقــررات  يف  أيضــاً  وإدراجهــا  املجتمــع،  رشائــح 

ــد. التعليــم والجامعــات واملعاه

وقــد تــم التواصــل وتبــادل الزيــارات مــع جامعــة الكويــت والهيئــة العامــة 

ــول  ــية ح ــررات دراس ــداد مق ــة إع ــر يف إمكاني ــب للنظ ــي والتدري ــم التطبيق للتعلي

العمــل التطوعــي الخــري.

ــن  ــاء واملهتم ــود األعض ــم جه ــل ث ــز وج ــه ع ــل الل ــة بفض ــتطاعت الجمعي اس

ــذ إشــهار الجمعيــة مــن 12 /2015/7م  بتنفيــذ مجموعــة مــن األنشــطة والربامــج من

: 2016/12/31م  إىل 

عـضـــو
د.نــــــوري بـشــيـــر د.فـاطمة الدويسان

عـضـــورئيس الفريق
د.بــــدر الـــربــــابــــة

عـضـــوعـضـــوعـضـــوعـضـــو
أ. عـبـد الرحمن املطــوعأ. جـمــال الـنـامـــيد.عــمـــر الـمـطـــوعم.محمد عيل العجمي
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   برامج تدريبية:   الربنامج التدريبي األول 

قامــت جمعيــة ملتقــى الكويــت الخــري  بعمــل برنامــج تدريبــي بعنــوان : 

)اإلنتقــال مــن الــدور التنفيــذي )للجمعيــات الخرية( إىل الــدور االستشــاري وتقديم 

ــام 2015م. ــي، يف ع ــى القدوم ــور : عي ــي ( للدكت ــم الفن الدع
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   مركز الكويت لتطوير العمل اإلنساين )مسار (

العمــل  لتطويــر  الكويــت  مركــز  2016/8/20م  يف  الجمعيــة  أعضــاء  أســس 

اإلنســاين )مســار(، مــع عــدد مــن املهتمــن بالعمــل الخــري، ليقــوم بتقديــم 

التطوعيــة والعاملــن فيهــا. الخريــة  خدماتــه وأنشــطته للمؤسســات 

الــرسـالــة

تحســن وتجويــد أداء العاملــن يف قطــاع مؤسســات العمل اإلنســاين، باعتبار 

الــدور املحــوري للقطــاع يف مجــال التنمية.

األهـــداف

1. إيجــاد مؤسســات مجتمعيــة تســاهم يف تحقيــق التنميــة املطلوبــة وتكــون 

رافــدا للقطاعــات األخــرى يف الدولــة.

2. بنــاء كــوادر تعمــل يف مجــال العمــل اإلنســاين وقــادرة عــى تنفيذ رســالتها 

ورؤاها ومشــاريعها.

3. بناء وتعزيز شبكة عاقات تعاونية يف داخل الكويت وخارجها.

ــه  ــذى ب ــامت يحت ــراد واملنظ ــتوى األف ــى مس ــي ع ــوذج مؤس ــاد من 4. إيج

ــدة. ــات جدي ــاء مؤسس ــا لبن ــون منوذج ليك

5. تقديــم الدعــم الفنــي واإلداري بغــرض تعزيــز رأس املــال البــري والبنيوي 

الــذي يســاعد ويســاهم يف بنــاء املؤسســة اإلنســانية املطلوبة.

6. توفــر كل مــا يخــص جوانــب اإلدارة والقيــادة، ووضعهــا يف متنــاول أصحــاب 

العاقــة بنــاء عــى اتفــاق يعقــد معهــم وفــق رشوط ومتطلبــات محــددة.

ــة  ــوري يف خدم ــا املح ــانية ودوره ــات اإلنس ــاع املؤسس ــة قط ــراز أهمي 7. إب

ــة. ــة املختلف ــاالت التنمي ــع ومج املجتم
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الـقـيــم

-  االلتزام باملنهج العلمي

-  التجديد والتطوير املستمر

-  االنفتاح والتواصل مع اآلخرين

-  الشفافية واملصارحة

-  العمل الجامعي

-  الرسعة

 -  االستقامة

مجـلـس األمـنــاء

د.نـــوري بـشـيــر
عــضـــو  ورئيس تنفيذي

د.خـالـد اليـاقـوت
الـرئـيـس

عبـد العـزيز املسلم
نـائـب الـرئـيـس

مـعـايل الـفـــاحعبـد الله املـطـوعلـيلــى الـغـانـم
عــضـــوعــضـــوعــضـــو أمن عام وأمن رس املجلس

أ. جـمــال الـنـامـــي
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ندوات وورش عمل 

مركز الكويت لتطوير العمل اإلنساين )مسار (

-  الندوة األوىل:  )تحسني األداء امليداين للمؤسسات الخريية(

ــل األوىل  ــة العم ــار ( ورش ــاين )مس ــل اإلنس ــر العم ــت لتطوي ــز الكوي ــد مرك عق

بتاريــخ 2016/10/11 بعنــوان: )تحســن األداء امليــداين للمؤسســات الخريــة(.

وقــد تــم اســتعراض مجموعــة مــن التجــارب امليدانيــة للمشــاريع الخريــة يف 

املؤسســات الخريــة الكويتيــة )بيــت الــزكاة - جمعيــة الشــيخ عبداللــه النــوري 

الخريــة - جمعيــة الرعايــة اإلســامية(.
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-  الندوة الثانية : )عالقة املؤسسات اإلنسانية باملجتمع(

عقــد مركــز الكويــت لتطويــر العمل ا إلنســاين نــدوة بعنــوان: )عاقة املؤسســات 

اإلنســانية باملجتمــع(، بتاريــخ 8 نوفمرب 2016.
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-  الندوة الثالثة :  )اإلعالم اإلنساين( 

عقــد مركــز الكويــت لتطويــر العمــل اإلنســاين )مســار ( نــدوة بعنــوان: )اإلعــام 

ــن  ــث ع ــن للحدي ــن اإلعامي ــدد م ــا ع ــتضاف فيه ــخ 2016/12/20 اس ــاين(، بتاري اإلنس

ــري. ــل الخ ــم العم ــام يف دع أدوار اإلع
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-   الــرؤيــة : 

الريادة والتميز يف توثيق العمل اإلنساين الكويتي، وإبراز دوره عامليا .

-  الـرسـالـة : 

توثيــق العمــل االنســاين يف دولــة الكويــت وفــق أســس ومعايــر علميــة 

ومنهجيــة ، تقديــرا للجهــود اإلنســانية املبذولــة ، وتحفيــزا ألبنــاء الكويــت لاســتمرار 

ــون  ــاين، وليك ــل اإلنس ــز للعم ــت كمرك ــى دور الكوي ــن ع ــال ، مؤكدي ــذا املج يف ه

ــانية . ــامل اإلنس ــق األع ــه يف توثي ــذى ب ــزاً يُحت مرك

-   الـقـيــم :

1 - املنهجية 

2 - التكامل

3 - التقدير 

4 - التحفيز 

5 - اإليجابية 

-  األهــداف :

1 - إبراز دور دولة الكويت اإلنساين كمركز للعمل اإلنساين .

2 - توثيق العمل اإلنساين يف دولة الكويت قدميا وحديثا . 

   مركز الكويت لتوثيق العمل اإلنساين ) فنار ( 

د.خــالـــد الـشــطـي
رئيس مركز الكويت لتوثيق 

العمل اإلنساين )فنار(

أســس د. خالــد الشــطي عضو مجلــس إدارة جمعيــة ملتقى 

الكويــت الخــري، مركــز الكويــت لتوثيــق العمــل اإلنســاين 

ــل  ــن أج ــة، م ــة الجمعي ــت مظل ــخ 2016/11/30م، تح ــار( بتاري )فن

ــاً. ــراز دوره عاملي ــي، وإب ــاين الكويت ــل اإلنس ــق العم توثي
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العمــل  حــول  للكتابــة  الكويــت  دولــة  تاريــخ  يف  املتخصصــن   تشــجيع   -  3

 . دوره  وإبــراز  الكويتــي  اإلنســاين 

تقديــم  خــال  مــن  اإلنســاين  العمــل  مجــال  يف  الباحثــن  مســاعدة   -  4

. الكويتــي  اإلنســاين  بالعمــل  املتعلقــة  والدراســات  واألبحــاث  االستشــارات 

5 - حث املؤسسات اإلنسانية لتوثيق تجاربهم حول العمل اإلنساين.

 

-   مشاريع وأنشطة املركز :

ــاع  ــت لاط ــة الكوي ــة يف دول ــز البحثي ــن املراك ــدد م ــارة ع ــز  بزي ــام املرك 1 - ق

عــى مــا تــم توثيقــه مــن أعــامل إنســانية واجتامعيــة يف دولــة الكويــت، والتعــرف 

عــى جهودهــا يف مجــال توثيــق تاريــخ دولــة الكويــت، كام قامــت املراكز مشــكورة 

ــاين  ــري اإلنس ــل الخ ــت والعم ــة الكوي ــة بدول ــا املتعلق ــز إصداراته ــداء املرك بإه

الكويتــي، وقــد تــم زيــارة :

- مركز البحوث والدراسات الكويتية.

- مركز دراسات الخليج العريب - جامعة الكويت.

- مركز املخطوطات والراث والوثائق.

وسيتم زيارة بقية املراكز الوثائقية والتاريخية يف دولة الكويت.

2 -   إعــداد إصــدار يوثــق مســرة جمعيــة ملتقــى الكويــت الخــري يف خمســة 

ــوام ) 2012 - 2016م(. أع

ــري  ــل الخ ــتقبل العم ــترافية ملس ــة اس ــدوة ) رؤي ــق ن ــدار يوث ــداد إص 3 - إع

اإلنســاين الكويتــي( والتــي أقامتهــا الجمعيــة بتاريــخ 28 ديســمرب 2014م.

وجــاري إعــداد خطــة إلصــدار مجموعــة مــن الكتــب واإلصــدارات املتعلقــة بتاريــخ 

العمــل الخــري بدولــة الكويــت، وتأســيس مكتبــة الكويت للعمــل اإلنســاين ، وإصدار 

مجلــة دوريــة.



جمعية ملتقى الكويت الخيري 25

   مـوقـع إلكتـرونـي 

ــت  ــى الكوي ــة ملتق ــروين لجمعي ــع إلك ــم موق ــم تصمي ت

ــة. ــدر الرباب ــإرشاف د. ب ــري، ب الخ

املرف العام
 للموقع اإللكروين

د.بــــدر الـــربــــابــــة

لزيارة موقعنا

moltaga.org
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