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المشاركات المحلية والخارجية



سـنـــان األحـمـــــد
رئيس مجلس اإلدارة

بــدأت اجلمعيــة عملهــا،  1460 يومــا منــذ أن 
تلــك  واإلجتهــاد.  بالهمــة  مليئــة  مبســيرة 
الهمــة جمعــت بــن ثنايهــا الكثيــر مــن معانــي 
الرحمــة والشــعور باآلخــر، حتــى أمســت منبعــًا 

ورافــدا لهــا.

بــن يديكــم هــو ثمــرة ثقتكــم  الــذي  إن هــذا 
تلــك  مــن  بنــا ومــا هــي إال صفحــات ناصعــة 
اجلائعــن  مــع  وقفــت  التــي  املبــادرة  النفــوس 
فأطعمتهــم، واملعســرين علمتمهــم، والبائســن 

عاجلتهــم. واملرضــى  أفرحتهــم، 

يــا أهــل الكويــت أيقونــة إلهــام  لقــد أمســيتم 
لنــا تدفعنــا نحــو النمــو واإلرتقــاء، منــو تدعمــه 
أيــاد جبلــت علــى خيــر الطبــاع حتــى أضحــت 

منوذجــا رائعــا ورمــزا للعطــاء.

كلمة
مجلس اإلدارة



سنــــــــان محمـــــــد ناصـــــــر األحمــــــــد
الرئيس

غيـــــداء يوســـــف عبداهلل الفضالــــــــة
نائب الرئيس

د. حنــــان ابراهيــــم عبدامللك الصالـــــح
أمني الصندوق

عــــــــذاري عبداهلل أحمــــــد العبدلــــــي
أمني السر

خلـــــــود خضيـــــر عبداهلل الشهـــــــــــاب
تهانــــــــي راشـــــــد عبداهلل العثمــــــــــان
مهـــــــــــا فـــــؤاد سـعـــــــــود الفــــــــــــوزان
نـــــورة مبـــــــارك عيـــسى املـناعــــــــــــــي
عاليــــــة بـــــــدر مشـــــــــاري احلميضـــي

عضوات

أعضاء
مجلس اإلدارة



التعريف
بالجمعيــــــــة

هي ..
ســبحانه،  بإذنــه  خيــرا  لتنبــت  ُغرســت  بــذرٌة 
كانــت فريقــا تطوعيــا صغيــرا يف حجمــه كبيــرا 
بعطائــه أثمــرت شــجرة وارفــة الظــال تســعى 
ليســتظل  مــدى  أبعــد  إلــى  ظلهــا  ميتــد  ألن 
بهــا كل محتــاج، بأيــدي نســائية ُجبلــت علــى 
العطــاء والبــذل كســائر أهــل الكويــت اخليرين، 
انطلقــت قوافــل لإلغاثــة والتنميــة لتكــون أول 
جمعيــة نفــع عــام خيريــة )نســائية( مســتقلة 
 16 يتــم إشــهارها يف دولــة الكويــت يف تاريــخ 
رقــم  بقانــون  مرســوم  مبوجــب   2015 يوليــو 

.2015 لســنة  90/أ 

الـرؤيـــة
حتقيــق الريــادة يف مجــال اإلغاثــة والتنميــة اخلاص 
بالطفــل واملــرأة علــى أســس مــن االحتــراف واإلبداع.

الرسالة
دعــم املشــاريع التنمويــة )تعليميــة، ثقافيــة، صحيــة، 
بالطفــل  اخلاصــة  إنتاجيــة(  إجتماعيــة،  دعويــة، 
التــي  للمناطــق  العاجلــة  اإلغاثــة  وتقــدمي  واملــرأة، 
تتعــرض لكــوارث وأزمــات إنســانية دون متييــز لبلــد 

أو عــرق أو ديــن.
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المشاركات المحلية
والخارجية

املشــاركة يف منتــدى )متكــني املــرأة وتعزيــز دور الشــباب يف التنميــة واملواطنــة( )الكويــت 11 	 
فبرايــر 2019م(.

املشــاركة يف منتــدى )متكــني املــرأة وتعزيــز دور الشــباب يف التنميــة واملواطنــة( )الكويــت 12 	 
فيرايــر 2019م(.

حضور دعوة لقاء املبرات واجلمعيات اخليرية الكويتية )الكويت 17 فيراير 2019م(.	 
املشاركة يف برنامج اإلحتراف يف خدمة مراكز اإلتصال )الكويت 11-13 مارس 2019م(.	 
حضــور ورشــة عمــل توعويــة »تعزيــز اإللتــزام مبكافحــة غســيل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب يف 	 

قطــاع اجلمعيــات اخليريــة« )الكويــت 14 مــارس 2019م(.
حضور ورشة تدريبية بعنوان »منهجيات التميز املؤسسي« )الكويت 20 مارس 2019(.	 
املشــاركة يف لقــاء اجلمعيــات والقيــادات النســائية مــع الســيدة/ لوريــن بــوث عضــو مجلــس 	 

إدارة يف جمعيــة التعليــم الدوليــة ببريطانيا)الكويــت 9 أكتوبــر2019(.
حضــور املؤمتــر األول الحتــاد املبــرات واجلمعيــات اخليريــة حتــت شــعار »نحــو عمــل خيــري 	 

مشــترك« )الكويــت 22 أكتوبــر 2019(.
حضــور ورشــة عمــل بعنــوان »الرصــد األممــي للدعــوم واملســاعدات اإلنســانية املقدمــة مــن 	 

احلكومــات والقطــاع اخلــاص الالربحــي« )الكويــت 24 أكتوبــر2019م(.


