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كلمــة
مجلس اإلدارة

» سنـــة ثالثــــة «

مضــى علينــا جميعــا ثالثــة أعــوام عشــناها كمؤسســة قوافــل ومانحــن بــكل مســؤولياتها 
وآالمهــا وأفراحهــا، ثــالث ســنوات حملــت بطياتهــا آالف املســتفيدين، وكان عطاؤكــم فيهــا 

ســبباً يف جنــاة أســر وقــرى وأنــاس وأحــوال ونفــوس كثيــرة.

حينمــا أجتــول بــن احملتاجــن أو املســاكن يبادرنــي ســؤال مــن هــو احملتــاج فينــا ؟ ومــن 
ــاج أم املانــح ؟،  ســيكون طــوق جنــاة ملــن ؟ ومــن ســيفوز بهــذا اإلمتحــان ؟ ... أهــو احملت
ــاُس أَنُتــُم اْلُفَقــَراء ِإلَــى اهلِل َواهلُل ُهــَو اْلَغِنــيُّ  َهــا النَّ فبــدر لــي قــول اهلل عــز وجــل ﴿َيــا أَيُّ

ِميــُد﴾. اْلَ

ــك العزميــة واإلرادة ملســاعدة الغيــر ألجــل  ــا محتاجــن ولكــن هــو اإلمتحــان بتل نعــم كلن
شــيء أعظــم مــن هــذا الكــون، وهــو حتقيــق معنــى قــول اهلل عــز وجــل ﴿إنــي جاعــل يف 
األرض خليفــة﴾ فهنيئــاً ملــن حقــق معنــى اإلســتخالف بتعميــر النفــوس، وتغيــر األحــوال، 
وإحيــاء املرضــى، وإطعــام اجلوعــى، وبنــاء املســتقبل، أقولهــا لنــا ولكــم جميعــاً، نعــم ثــالث 
ســنوات لكنهــا يف ميــزان اهلل تعــدل أكبــر بكثيــر مــن هــذا الرقــم أرجــو مــن اهلل عزوجــل 

أن يفرحنــا بهــا.

سـنـــان األحـمـــــد
رئيس مجلس اإلدارة



التعريف
بالجمعية

قوافل لإلغاثة والتنمية
هــي بــذرةٌ ُغرســت لتنبــت بإذنــه ســبحانه، كانــت فريقــاً تطوعيــاً صغيــراً بحجمــه كبيــراً بعطائــه أثمــرت 
شــجرة وارفــة الظــالل تســعى ألن ميتــد ظلهــا إلــى أبعــد مــدى ليســتظل بهــا كل محتــاج، بأيــدي نســائية 
ُجبلــت علــى العطــاء والبــذل كســائر أهــل الكويــت اخليريــن انطلقــت قوافــل لإلغاثــة والتنميــة لتكــون 
أول جمعيــة نفــع عــام خيريــة )نســائية( مســتقلة يتــم إشــهارها يف دولــة الكويــت يف تاريــخ 16 يوليــو 

2015 مبوجــب مرســوم بقانــون رقــم 90/أ لســنة 2015.

الـرؤيـة
حتقيــق الريــادة يف مجــال اإلغاثــة والتنميــة اخلــاص بالطفــل واملــرأة علــى أســس مــن االحتــراف 

واإلبــداع.

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

أو عــرق أو ديــن.

األهداف
إيجاد بيئة عمل تطوعي تقوم على العمل اجلماعي والتميز يف األداء.	 

التواجــد امليدانــي يف بــؤرة احلــدث واملســاهمة يف تخفيــف املعاناة يف حــاالت الكوارث واألزمات 	 
اإلنســانية يف العالم.

الوصــول إلــى جميــع املناطــق التــي تعانــى مــن ضعــف يف املســتوى التعليمــي، الصحــي، املعيشــي، 	 
اإلجتماعــي وتقــدمي برامــج ومشــاريع تنمويــة وإنتاجيــة مســتدامة تســاهم يف تطويــر هــذه 

املجتمعــات وحتويلهــا مــن مجتمعــات اتكاليــة إلــى مجتمعــات منتجــة بذاتهــا.

تعزيز املشاركة النسائية وحتقيق التكامل بن النشطاء يف العمل اإلغاثي.	 

تعزيــز الشــراكات املجتمعيــة بــن اجلمعيــة وبــن مؤسســات املجتمــع  علــى املســتوى الرســمي 	 
واألهلــي والعاملـــي )البنــوك، الــوزارات، الشــركات، الهيئــات، الســفارات، اليونيســيف،.... الــخ( 

حتقيقــا للتكامــل املنشــود.

متكــن وتأهيــل الرمــوز النســائية وإبــراز دورهــا كشــريك فاعــل يف املجتمــع يف املجــاالت 	 
والثقافيــة. االجتماعيــة  املختلفــة 

خلــق البيئــة املناســبة الســتقطاب الشــباب ونشــر ثقافــة العمــل اخليــرى التطوعــي علــى أســاس 	 
مــن التنظيــم واألداء املهنــي.

غرس حب العمل التطوعي لدى األطفال.	 

أعضاء
مجلس اإلدارة

الرئيس سنــــان محمـــد ناصـــــر األحمــــد   
نائب الرئيس جميلــة خضير عبـداهلل الشهــــاب   

أمن الصندوق د. حنان ابراهيم عبدامللك الصالح   
أمن السر عـــذاري عبداهلل أحمـد العبدلــي   

عضو خلــود خضيـر عبداهلل الشهــــــاب   
عضو غيـداء يوسف عبداهلل الفضالــــة                          
عضو تهانــــي راشــد عبداهلل العثمـــــان   
عضو مهــــــا فــــؤاد سـعــــود الفــــــــوزان   
عضو نـــورة مبـــارك عيـــسى املـناعـــــي   





























































المشاركات
املشــاركة يف نــدوة الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي والتدريــب بعنــوان »ايجابيــات العمــل 	 

.)2018 فبرايــر   - )الكويــت  التطوعــي« 

حضــور اجتمــاع وزارة الشــئون اإلجتماعيــة بعنــوان »الصعوبــات التــي تواجــه العمــل اخليــري 	 
وســبل تذليلهــا« الكويــت - 6 مــارس 2018(.

املشــاركة يف امللتقــي األول الحتــاد املبــرات واجلمعيــات اخليريــة الكويتيــة حتــت عنــوان »نحــو 	 
التكامــل املنشــود« )الكويــت 8 مــارس 2018(.

املشاركة يف ملتقى األمل لإلعاقة - الثاني ) تركيا 16-17 مارس 2018(. 	 

حضــور إجتمــاع وزارة الشــئون اإلجتماعيــة بعنــوان »آليــة العمــل والتعــاون بــن اجلمعيــات 	 
اخليريــة واملبــرات« )الكويــت 3 أبريــل 2018(. 

حضــور افتتــاح اإلجتمــاع رقــم 16 للجمعيــة العامــة للهيئــة )الهيئــة اخليريــة اإلســالمية العامليــة( 	 
)الكويــت 11 أبريــل 2018(. 

 املشــاركة يف نــدوة تعريفيــة بجائــزة األميــر / محمــد بــن فهــد - ألفضــل أداء خيــري يف الوطــن 	 
العربــي بدولــة الكويــت )الكويــت 10 ســبتمبر 2018(.

حضور دعوة لقاء مفتوح لوزارة الشئون اإلجتماعية والعمل )الكويت 10 أكتوبر2018(.	 

حضور ورشة عمل منظومة القيم بن النظرية والتطبيق )الكويت 16 أكتوبر 2018(.	 

حضــور ورشــة عمــل للتطبيــق العملــي ملبــادرة الوثيقــة الوطنيــة لنشــر اإلعتــدال والوســطية 	 
)الكويــت 30 ديســمبر 2018(.
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