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إجنازات ... رغم التحديات



 دراسة مسح نفسي لألطفال االيتام 

خيــر  مبــرة  تأســيس  منــذ 
الكويــت فــي العــام٢٠٠٧م 
ــا ادارة  ــندت إلين ــا أس وعندم
أنفســنا  علــى  آلينــا  المبــرة 
العلمــي  المنهــج  اعتمــاد 
الدراســات  علــى  القائــم 
لكافــة  المتكاملــة  المنهجيــة 
االداري  العمــل  جوانــب 
بالفئــات  المتعلقــة  والفنــي 
ــم  ــل تقدي ــن أج ــتهدفة م المس

خدمــات تنطلــق مــن فهــم الواقــع المحيــط بــكل 

ــى  ــرة فيها،واالعتمــاد عل ــة والعوامــل المؤث فئ
بيــوت خبــرة كويتيــة للقيــام للتصــدي لهــذا 
االمــر مــن خــال دراســات مســحية نفســية 
ــج  ــد مناه ــلوكية تعتم ــة وس واجتماعي
البحــث العلمــي فــي الوصــول الــى 

النتائــج 
المراكــز  احــد  مــع  اتفقنــا  حيــث 
لعمــل  لعمــل  الكويتيةالمتخصصــة 
مســح نفســي لفئــة األطفــال األيتــام 
فــي دور الرعايــة االجتماعيــة مــن 
علــى  قــرب  عــن  التعــرف  أجــل 
واالجتماعيــة  النفســية  مشــكاتهم 
اخصاييــن  بمشــاركة  والصحيــة 
وأطبــاء  واجتماعييــن  نفســيين 
ــتغرقت  ــل واس ــس الطف ــم نف ــي عل ــراء ف وخب



ترميم وتأهيل وتطوير 
بيوت األيتام 

اخليريــة  املشــاريع  ضمــن 
ــرة  ــا مب ــي تتبناه ــدة الت العدي
مشــرروع  الكويــت.   خيــر 

األطفــال    ســكن  تطويــر 
وقــد بــادر ســمو أميرنــا الراحل 
الشــيخ صبــاح االحمــد اجلابــر 
بواســع  تغمــده اهلل  الصبــاح 
ــرمي  رحمتــه بتحمــل نفقــات ت
مبانــي دار الطفولــة مــن خالل 

تبرعــه ملبــرة خيــر الكويــت بكافــة تكاليــف الترميــم 
ــام ــه األيت ــاه ابنائ ــة ســمو جت ــى عاطف ــد عل للتأكي



ــامن  ــات الغ ــركة صناع ــع ش ــترك م ــاون املش ــا كان للتع كم
ــال  ــم االعم ــرف يف دع ــخ مش ــل وتاري ــاع طوي ــا ب ــي له الت
اخليريــة حيــث ســاهمت  بترميمــه وإعــادة تأهيلــه ليناســب 
األطفــال بشــكل أفضــل، ويوفــر لهــم األجــواء املنشــودة يف 
الراحــة واالســتقرار مبــا يتناســب مع املرحلــة العمريــة،وذاك 
بعــد القيــام بعمــل مســح شــامل للمنشــئات واملرافــق 
ملعرفــة االحتياجــات املطلوبــة للترميــم والتأهيــل وتنبــع 
أهميــة هــذا املشــروع  مــن قيمتــه اإلنســانية الكبيــرة التــي 
ميثلهــا للمبــرة  وللمجتمــع الكويتــي بشــكل عــام.  اضافــة 
الــىى انــه كان فرصــة الرســاء قيمــة التعــاون والتكافــل يف 
خدمــة املجتمــع مــن خــالل الشــراكة اخليريــة مــع احــدى 
ــل هــذه  شــركات القطــاع اخلــاص للمســاهمة يف دعــم مث
املبــادرات وتشــجيع املزيــد مــن شــركات القطــاع اخلــاص أن 
حتــذو حــذو شــركة صناعــات الغــامن يف العمــل علــى مثــل 
هــذه املبــادرات اإلنســانية واحيــاء قيــم اآلبــاء واالجــداد يف 
ارســاء قيــم التعــاون لــكل عمــل يهــدف خدمــة املجتمــع 



مبرة خير الكويت اول من وقع بروتوكوالت 
تعاون مع الجهات الرسمية 
لخدمة الفئات المستهدفة 

ــاء  ــى بن ــت عل ــر الكوي ــرة خي ــت مب ــائها عمل ــذ إنش من
والجهــود  األهليــة  الجهــود  بيــن  التعــاون  جســور 
الحكوميــة مــن خــال مــد يــد التعــاون مــع كافــة الجهات 
لخدمــة الفئــات المســتهدفة وتطويــر أســاليب العمــل 
ــرات  ــادل الخب ــق تب ــة عــن طري ــي المجــاالت الخيري ف
ــع  ــراكات م ــد الش ــي وعق ــن اإلداري والفن ــي المجالي ف
الجهــات ذات الصلــة، وفِــي ســبيل إنجــاز هــذه المهمــة 
ــد مــن بروتوكــوالت التعــاون  ــد العدي ــرة بعق قامــت مب
وكانــت اول جهــة خيريــة توقــع بروتوكــول تعــاون مــع 
الجهــات الحكوميــة ذات العاقــة مــع الفئــات المســتهدفة  
حيــث تــم توقيــع بروتوكــول تعــاون مــع وزارة التربيــة 
باعتبارهــا الجهــة المنــوط بهــا رســميا تربيــة وتعليــم فئة 
األطفــال وبمــا أن األطفــال األيتــام لهــم ظــروف خاصــة 

مختلفــة عــن األطفــال اآلخريــن كان لزاماًالتعــاون مــع 
وزارة التربيــة لمتابعــة لدمجهــم فــي التعليــم االعتبــادي 

مثــل بقيــة أقرانهــم مــن الطــاب 
تعــاون مــع وزارة  المبــرة بروتوكــول  كمــا وقعــت 
الشــؤون االجتماعيــة والعمــل كجهــة مســؤولة عــن 
رعايــة األيتــام وذلــك مــن هــال توفيــر برامــج تربويــة 
واجتماعيــة وتعليميــة وتدريبيــة تســاهم فــي تعويضهــم 
عــن الحرمــان االســري وتوفــر لهــم خدمــات ترفيهيــة 
ورياضيــة بالتعــاون مــع ادارة املبــرات واجلمعيــات اخليريــة 



)SOS(  الشراكة مع منظمة

ــات  ــر الي ــى تطوي ــا ال ــت دائم ــر الكوي ــرة خي تســعى مب
العمــل مــن الناحيــة اإلداريــة 
مــن  واالســتفادة  والفنيــة 
خبــرات المنظمــات المماثلــة 
افضــل  تقديــم  آجــل  مــن 
الخدمــات للفئــات المســتهدفة 
ــي  ــا... وفِ ــاء بواقعه واالرتق
هــذا اإلطــار  قدمــت المبــرة 
الكويــت  لزيــارة  الدعــوة 
  »sos« جمعيــة  لوفــد  
المتخصصــة  النمســاوية 
ــال  ــرى األطف ــر ق ــي تطوي ف
برئاســة الســيد/ كريســتيان 
مكتــب  رئيــس  و  بــوش 

»sos« بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي والمستشــار 
الفنــي للجمعيــة، وكانــت هــذه الزيــارة فرصــة للتعــرف 
ــى  ــت عل ــا الكوي ــي تقدمه ــات الت ــتوى الخدم ــى مس عل

الصعيديــن الرســمي والشــعبي لفئــة األطفــال  والتعريــف 
بإســهامات مبــرة الكويــت ودورهــا التنمــوي فــي خدمــة 

ــة . ــذه الفئ ه
ونتــج عــن هــذه الزيــارة عــدد مــن التوصيــات التــي مــن 
شــأنها االســهام فــي تطويــر 
مجــال  فــي  العمــل  آليــة 
االهتمــام بشــريحة األطفال 
الكويــت  فــي  اليتامــى 
خصوصــا  عــام  بشــكل 
أن للجمعيــة ســمعة طيبــة 
حيــث  المجــال  هــذا  فــي 
العديــد  بتنفيــذ  قامــت 
واألفــكار  التجــارب  مــن 
والنمــاذج الموجهــة لخدمــة 
مــن  كثيــر  فــي  األطفــال 

العالــم. بلــدان 
ــاً  ــرة برنامج ــدت  المب واع
للوفــد الزائــر تضمــن لقــاءات مــع بعــض القيادييــن فــي 
وزارة الشــؤون االجتماعيــة وخصوصــا فــي قطــاع 
الرعايــة االجتماعيــة الذيــن ســلطوا الضــوء على سياســة 



الكويــت فــي االهتمــام بشــريحة األطفــال والخدمــات 
المقدمــة لهــم والرعايــة التــي يلقونهــا مــن أجهــزة الدولــة 
الرســمية المعنيــة، كمــا زار الوفــد بعــض مؤسســات 
المجتمــع المدنــي المعنيــة مثــل الجمعيــة الوطنيــة لحمايــة 
الطفــل وجمعيــة االبــن البــار وبيــت عبــدهللا حيــث اطلعــوا 
ــال وحضــروا بعــض  ــة األطف ــي رعاي ــم ف ــى تجاربه عل
الحديــث  الفنــي  المتحــف  فــي  والفعاليــات  األنشــطة 
والمتحــف البحــري وغيرهمــا، باإلضافــة الــى القيــام 

ــعبية  ــة والش ــن التراثي ــض األماك ــي بع ــة ف بجول
و خــرج الوفــد بانطبــاع إيجابــي عــن الكويــت والخدمــات 
ــم  ــاخ المائ ــر المن ــام و تواف ــا لشــريحة االيت ــي تقدمه الت
للتعــاون المثمــر حيــث قدمــت  »sos« الــى مبــرة خيــر 
الكويــت برنامجــا يتضمــن عــدد مــن األنشــطة التــي 
ــة  ــس المقبل ــنوات الخم ــال الس ــا خ ــاون فيه ــن التع يمك

،خاصــة فــي مجــال التدريــب االداري والفنــي كمــا وعــد 
الوفــد برفــع تقريــر متكامــل الــى مجلــس أمنــاء الجمعيــة 
ــى  ــي تقدمهــا الكويــت عل يتضمــن مســتوى الخدمــات الت
ــة  ــال باإلضاف ــة األطف ــن الرســمي والشــعبي لفئ الصعيدي
ــارة  ــم اعدادهــا خــال الزي ــة توأمــة ت ــى مســودة اتفاقي ال

ــا. ــدا لتوقيعه تمهي



اعتمــاد مبــرة خيــر الكويــت مركــزا 
المتحــدة  لألمــم  استشــاريا 

منحــت إدارة المنظمات 
الحكوميــة  غيــر 

لمنظمــة  التابعــة 
 ( المتحــدة  االمــم 
مركــز استشــاري 
معتمــد  دولــي 
خيــر  لمبــرة 
تقديــرا  الكويــت 
دولــة  لــدور 

الكويــت فــي مجــال 
اإلنســاني  العمــل 

وكنتيجــة  الخيــري  و 
ــرة  ــا مب ــي بذلته ــود الت للجه

ــي الســادة  ــة ف ــت ممثل ــر الكوي خي
أعضــاء مجلــس اإلدارة وكافــة العامليــن ،المتطوعين 
والدعميــن بالمبــرة فــي خدمــة الفئــات المســتهدفة 

ــي  ــازات ف ــن إنج ــق م ــا تحق ــا وم ــاء بواقعه واالرتق
مجــات التعليــم والصحــة وكافــة جوانــب التنميــة 
التــي تســتهدف توفيــر البيئــة المناســبة باعتبارهــم 
شــريحة هامــة مــن شــرائح المجتمــع الكويتــي 
كمــا جــاء هــذا القــرار مــن خــال متابعــة 
للمهــام واالنشــطة والبرامــج  حثيثــة 
التــي نفذتهــا المبــرة منــذ انشــائها 
ــت  ــي العــام ٢٠٠٧  داخــل الكوي ف
،عاقاتهــا الممتــدة مــع المنظمــات 
الخيــري  المجــال  فــي  العاملــة 
واإلنســاني وفــق احــدث مقاييــس 
الجــودة العالميــة المتبعــة فــي هــذا 

المجــال
مــن  القــرار  هــذا  آن  شــك  وال 
العالــم  اهــم منظمــة علــى مســتوى 
يأتــي فــي المقــام االول تقديــرا لــدور 
دولــة الكويــت وريادتهــا ومكانتهــا فــي مجــال 
ــرة  ــى اصبحــت جدي ــري واإلنســاني حت ــل الخي العم

بحمــل لقــب مركــز العمــل اإلنســاني .... 



مسابقة آخي اليتيم من المحلية الي العربية

لــم تكتفــي مبــرة خيــر الكويــت برعايــة األيتــام توفيــر 
البيئــة المناســبة لهــم  صحيــا، تعليميــا، غذائيــا، انمــا 
ــب االبداعــي  ــة الجان ــب برعاي ــت أيضــا بالجان اهتم
لهــذه الفئــة مــن خــال اقامة مســابقة ســنوية الكتشــاف 
ــال االدب ،الشــعر  ــي مج ــم ف ــم قداته ــم و دع مواهبه
والفنــون حيــث انطلقــت مســابقة اخــي اليتيــم فــي 
العــام ٢٠٠٨ بالتعــاون مــع وزارة التربيــة واســتمرت 
مجــات  فــي  المتفوقيــن  تكــرم  ســنويا  المســابقة 
والرســم  ،االدب  ،الشــعر  الكريــم  القــران  حفــظ 
ــا  ــذي شــهدته المســابقة محلي ــر ال وبعــد النجــاح الكبي
و اكتشــافها لمواهــب االيتــام فــي مختلــف المجــاالت 
تقدمــت دولــة الكويــت بمبــادرة تنظيــم مســابقة »إلــى 
ــك  ــي وذل ــم العرب ــى مســتوى العال ــم«، عل أخــي اليتي
فــي مؤتمــر وزراء الشــئون االجتماعيــة العربي)٧٣( 
الــذي اســتضافته الكويــت  حيــث تــم اعتمادهــا رســميا 
لتكــون مســابقة عربيــة  تتيــح مجــال المشــاركة لجميع 
األيتــام العــرب وتعمــل علــى تنميــة مواهبهــم ونشــر 
ــه  ــذي حققت ــى النجــاح ال ــادا عل ــك اعتم ــم وذل إبداعه

المســابقة محليــا ليكتــب فــي ســجل إنجــازات الكويــت 
علــى المســتوى العربــي وكان مــن المفتــرض انطاق 
هــذه المســابقة فــي مؤتمر يــوم اليتيم العربــي الذي كام 
مــن المقــرر ان تســتضيفه جمهوريــة مصــر العربيــة 
فــي ابريــل ٢٠٢٠ وتــم تأجيلــه نظــرا للظــروف 
ــا ــاء كورون ــم جــراء انتشــار وب ــا العال ــي يمــر به الت



مع حتيات....
الراعي اإلعالمي


