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جمعية غراس الخير اإلنسانية ... من نحن؟
 نحن منظمة غير حكومية من منظمات المجتمع المدني نعمل في مجال تقديم الرعاية والمساعدات ألبناء

،المجتمعات األقل حظًا، لتحقيق التنمية المستدامة بهذه المجتمعات، تأسست في نيسان 2014 في اسطنبول

 ،برقم ترخيص  011/ 203- 34

الريادة في مجال دعم جميع مكونات المجتمعات األقل حظاً من أجل الوصول للتنمية المستدامة

 تسعى الجمعية إلى مساعدة أفراد المجتمعات األقل حظاً الستئناف حياتهم بصورة طبيعية،

 وتقديم صور الرعاية المختلفة لهم (الغذاء- الصحة – التعليم - المأوى)، وتمكينهم من االعتماد

 على قدراتهم الذاتية لبناء مجتمع قوي تتحقق فيه التنمية المستدامة

الرؤية

المؤسسية - المسؤولية – التشاركية – الشفافية – العدالة - المساواة   القيم

الرسالة
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أهدافنا اإلستراتيجية
لسنة 2023–2025

تشمل نوعين من األهداف

(والجمعية تعمل لتحقيقهما سويًا)

 أوًال: أهداف على مستوى المجتمع 

ثانيًا: أهداف على مستوي الجمعية 

المشاركة في تحسين ظروف الحياة المعيشة ألفراد المجتمعات األقل حظاً بأماكن تواجدهم

المساهمة في إحداث التنمية المستدامة بالمجتمع من خالل تنمية الموارد البشرية والمادية

الحرص على حشد الجهود المجتمعية من أجل بناء مجتمع قوي ومتماسك

التطوير المستمر للبناء المؤسسي لكي يكون قادرا على تحقيق رسالة الجمعية بمهنية عالية

االستدامة المالية أولوية قصوى للجمعية لتمكينها من تحقيق رسالتها

االعتماد على كسب تأييد المجتمع المحلي للجمعية وأنشطتها في تحقيق أهداف الجمعية

العمل على تعزيز العمل التشاركي مع باقي مكونات المجتمع المدني

 أوًال: األهداف االستراتيجية على مستوى المجتمع 

ثانيًا: األهداف االستراتيجية على مستوى الجمعية 

-1

-2

-3

-1

-2

-3

-4
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برامجنا

برنامج الصحةالبرنامج التعليميبرنامج األمن الغذائي

برنامج الحماية والكفاالت برنامج المياه واالصحاحالمأوى والدعم غير الغذائي
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إنجــازات برامــج
غراس الخير اإلنسانية
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أعداد المشاريع أعداد المستفيدين

535,99195

حصاد مشاريع غراس 2022
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 نتيجـة للكـوارث واألزمـات التـي تعيشهـا سوريـا منذ أكثـر من 11 سنة 
 والتي أدت الى خسائر فادحة باألمن الغذائي للناس وسبل عيشهـم،
 ما انعكس على المجتمع من الناحيتين االجتماعية واالقتصادية، وأثر
 بشكل خطيـر علـى قدرتهـم علـى التعافـي والتعامـل مـع الصدمـات

.والضغوط المستقبلية

 لذلك تكرس جمعية غراس الخير بالشراكة مع المانحين اهتماماً كبيراً
 لألمن الغذائي وسبل العيش والتغلب على تحديات وصـــــــول جميـع
 افراد الحتياجاتهم الغذائية في جميع األوقــــــــات بالشراء أو باإلنتاج أو
 الحصول عليها أو استهالك أغذية كافية ومأمونة ومــغذية مـــن أجـــل
  حيـــــاة صحية ونشيطـة، وتوفر سبــل العيش تتمثـــل فـــي القــدرات

 واألصول واألنشطة التي يقوم بها األفراد لكسب المال وتأمين سبل
العيش ألسرهم

 يهدف البرنامج لتوفيــر أفضـــل السبــل لتأميــن الغـــذاء للفئــــات
 المستضعفة، وتعزيز المرونة في المجتمعات المتضررة من خالل
 خلق سبل العيش المستدامــة وتحسيــن الوصــول إلى الخدمـات

الغذائية األساسية
وتندرج تحت هذا البرنامج المشاريع اآلتية

- مشروع السالل الغذائية
- مشروع الخبز المجاني

- المشاريع الزراعية
- مشروع إفطار صائم – األضاحي

برنامج األمن الفذائي
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 إن توفير المأوى اإلنساني اآلمن وبخاصة للنازحيـن أو المتضرريــن
 من الحروب والصراعات، في سبيل إنقاذ األرواح وتخفيف المعانــاة
 عنهم وحماية كرامتهم والحفاظ عليها، فالمأوى ليس مجرد منتج
 يتّم تسليمه للنازحيـن وحســب، وإنمــا يتجــاوزه الــى تأميـن أدوات
 المعيشة األساسية غير الغذائية، ومساعدة المجتمعات المتضـررة

 السترداد كرامتها وبناء قدرتها على الصمود أمام الصدمات
والمخاطر المستقبلية

 كما أن ازدياد حاالت النزوح وتكررهـا بوتيــرة عاليــة، تضاعفــت على
 أثرها حاجات المتضررين من النازحين والمهجرين وغيرهم للبحث عن
 مأوى بديل يحفظ عليهم أرواحهم وأطفالهم ويمنحهم حياًة كريمة،
وذلك يتطلب تأمين وسائل النوم واللباس وأدوات التدفئة وغيرهـا

 جمعية غراس الخير اإلنسانيـة تعمل علــى توفيــر المـــأوى اآلمـــن
 للنازحيــن والمتضرريــن بتوفيــر ظــروف معيشيــة صحيــــة تتســم

 .بالخصوصية والكرامة لمجموعات من الناس واألسر

 ويحدث ذلك بأشكال مختلفة مثل المخيمات، واإلسكان المؤقت 
 أو الدائم وتأمين وسائل المعيشة غير الغذائيــة بحيــث يوفر لهــم

األمن والحياة الكريمة
 

 وفي سبيل ذلك عملت جمعية غراس الخير علــى إطالق عــدة
 مشاريع سكنية إليواء النازحين كان أبرزها قرية بلد الخير الكويت

الذي ساهما في إيواء أكثر من 110 عائلة نازحة

وتندرج تحت هذا البرنامج المشاريع اآلتية

- اإلسكان
- مشروع مواد التدفئة (فحم - مازوت - حطب)

- مشروع الشوادر والخيم وكسوة الشتاء
- مشروع توزيع عدة مطبخ والمستلزمات األساسية  

- مشروع إنشاء المخيمات والقرى السكنية

برنامج المأوى والدعم غير الغذائي
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 لضمان حياة كريمة للنازحين, أنشأت جميعة غراس الخير اإلنسانية
 قرية بلـــد الخيـر الكويت السكنية النتشال أكثر من 100 عائلة من

.الخيام وإيوائهــــم في بيوت سكنية تحفظ كرامتهم
 يضم مشروع القرية السكنية عدة مرافق منهـا مسجــد ومدرســة
 وبئر مياه، باإلضافة إلى تعبيد الطرقات وتزويــد الشقــق السكنيــة

.بالكهرباء والمياه
 وحضر حفل افتتاح قرية بلد الخير الكويــت معظــم كــوادر جمعيــة
 غراس الخير اإلنسانية والمدير التنفيذي للجمعيــة األســتاذ عبــاس
 شمس الدين، والعـديد مــن الشخصيــات المهمــة منهــم الدكتــور

رئيس جمعية الحكمة الكويتية الخيرية أحمد صباح

 وعمل في هذا اإلنجاز عشرات الكوادر مـن جمعــــية غـــراس الخيــر
 اإلنسانيــة واأليدي العاملــة بشكل مستمـــر علـــى مــدى 5 أشهر
 متواصلة الستكمال مشروع بناء القرية والتخفيـــــف مـــن معانـــاة

.العوائل النازحة وضمان "حياة كريمة" بإذن الله

قرية بلد الخير الكويت

16



17



� ���� ���� ا��� ��� ��

18



 تساهم جمعية غراس الخير اإلنسانية باتخاذ اإلجراءات الضرورية التـي
 من شأنها تسريع عملية النهوض بواقع التعليــــم فـــي المجتمعــات
 المستهدفة، وتقديم الدعم والمساندة الستدامــــة تطويـــر قطـــاع
 التعليم وجودته في المجتمعات األقل حظاً، والتي تفتقــــــر فيهــــــا
 المؤسسات التعليمية الي الحد األدنى من مقومـــــــــــات العمليــــة
 التعليمية، إضافة لوجود كم هائل من المشكالت فـــي هذا المجال
 سواء المتعلقة بالبيئة التعليمية، أو المناهج، أو الُمعلم، أو الطالـــب،

والتي تحتاج لتظافر جهود جميع مكونات المجتمع لحلها

 يهدف البرنامج لتطوير وتحسين قطاع التعليم، والحد مما يعانيه من
 مشكالت متنوعة ومتجددة، وذلك بمعالجة مدخالته كمــاََ وكيفــــاََ،

.بهدف إنتاج مخرجات جيدة في مجال التعليم

 وتدعم جمعية الغراس عدة مشاريع تعليمية دائمة مثل مدرسة
 عائشة ام المؤمنيـــن ومدرســة ابــن كثيــر الشرعيــة ومعهــد أم
 المؤمنين عائشة، إضافة للدورات وحلقات تعليـم القــرآن الكريــم

والدورات األكاديمية للمدرسين في شمال سوريا
وتندرج تحت هذا البرنامج المشاريع اآلتية

 - دعم رواتب المدرسين
 - توزيع القرطاسية

 - تكريم المتفوقين  
- دعم المدارس 

-  ترميم المدارس
- بناء المساجد

 برنامج التعليم
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افتتحت جمعية غراس الخير اإلنسانية في يوم اإلثنين الموافــق لتاريـخ
 19_09-2022 مدرسة عائشة أم المؤمنين في قرية بلد الخير الكويـــت
 في منطقة إعزاز بريف حلب الشمالي، والتي تضم تجمع للنازحين من

مناطق مختلفة من سوريا
 وحضر افتتاح المدرسة المدير التنفيذي لجمعية غراس الخير اإلنسانية
 األستاذ عباس شمس الدين، والكـــادر التدريســـي للمدرســة، إضافــة
.لعدة شخصيــــــات مــن المجتمــع المدنــي والمحلــي فــي المنطقــة
 تضُم المدرسة الُمفتتحة 7 صفوف تعليمية، وغرفتين لإلدارة إضافــــة
 للمرافق الخدمية الُمتبعة بالمدرسة، والتي من المقرر أن تحتضن مـــا

 يقارب 200 طالب وطالبة للمرحلة األساسية (االبتدائية من الصف األول
وحتى الصف السادس)

 وتكمن أهمية المدرسة بكونها تقع في منطقــــــة يقطنهــــا نازحــــون
 يعانون من عدم توفر مدارس قريبة ألطفالهم مــــا يضطرهـــم لدفــــع
 نفقات مواصالت ليست متوفرة لديهم في معظم األحيان، فالمدرسـة
 ستساهم في استقبال هؤالء األطفال وتقلل من نسبة تسربهم مـــن

.المدرسة كما أنها ستخفف من األعباء االقتصادية عن أسرهم

مدرسة عائشة
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 افتتحت جمعية غراس الخير اإلنسانية مدرسة اإلمام ابن كثير الشرعية
.في منطقة ترمانين بريف إدلب الشمالي، وذلك بتاريخ 2022-9-18م

 ومن المقدر أن يستفيد من هذا الصرح العلمي ما يقارب 65 طالــــــب 
 خالل هذا العام، والتوسع في األعوام القادمة الستقبال أعداد أكبر من
 أهلنا النازحين والقرى المجاورة في المنطقــة التــــي تفتقــر لوجــــــود

مشروع مشابه في النطاق الجغرافي القريب من المنطقة

 وما يميز هـــذه المدرســة هــو وجود مبيت للطــالب مـــا يمكنهـــا من 
.استقبال طالب مـن مناطق بعيــدة لتلقتـي التعليــم داخــل المدرسة

 نحن في جمعية غراس الخير اإلنسانية نفخر بتشغيـل هــذه المــدرسة
 التي تدرس من جهة العلوم الدنيوية، ومن جهة اخرى العلـوم الدينيـة،
 ونسعى فــي األيـــــام القادمــة الفتتاح مدارســة ومشــــاريع تعليمية

وشرعية جديدة لطالبنا في مناطق مختلفة من سوريا

 مدرسة ابن كثير الشرعية
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 تحت شعار "إنهم فتية " افتتحت جمعية غراس الخير اإلنسانية معهد
 عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مطلع عام 2022 لتعليم األطفال

العلوم الشرعية

 ويهدف المشروع الذي اقيم في مدينة إعـــــزاز فــي شمـــال سوريا
 لتعليم 70 طفل/ة في مسجد أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها،
 القران الكريم تالوة وتجويداً وتدبرا باإلضافة إلـــــى حفـــظ جزء عـــم،
 وكتاب األحاديث األربعــين النووية، وزرع القيم اإلسالمية من خـــالل

النشاطات التفاعلية والقصص القرآنية

 ويستهدف المشروع األطفال من عمر 6 إلى 15 سنة وخاصة ممن
 لم يلتحقوا بالمدارس النظامية، حيث سيكون األطفال في نهــــــاية
 الفصل قادرا على قراءة القرآن الكريم قراءة سليمة، وعلى معرفة
 ودراية جيدة بأحكام التجويد، باإلضافة إلى حفظ جزء عم بالكامـــــل،
 وحافظ لكتاب األحاديث األربعين النوويـــة، وشبــــاب خلـــوق ومتـــزن

وحامل للقيم اإلسالمية

 معهد عائشة أم المؤمنين

22



23



���� ��� ��
�ه وا�����ح  ا����

24



 إن احتياج بعض المجتمعات الي مساعدات إنسانية عاجلة المتــــالك
 القدرة على الوصول إلـــى الميـــــاه الصالحــــة للشـــرب والمرافــــق
 األساسية للصرف الصحي والنظافة الصحية، ترافــــق مــــع انعـــدام
 خدمات جمع القمامة وغيرها من خدمات االصحـاح البيئي األساسية

التي تؤدي الي تفاقم خطر انتشار االمراض واألوبئة
 تقوم جمعية غراس الخير اإلنسانية بتوفيـــر مصـــادر صحيــة للميــاه
 وخدمات اإلصحاح البيئي، نظراً لتدهور أوضاع المياه والصرف الصحي
 في بعض المجتمعات المحلية، واالفتقار إلى وسائـل الحفــاظ علــى
 النظافة الشخصية وشراء مياه الشرب المأمونة والتي تعد من أهــم

.األسباب النتشار االمراض واالوبئة بالمجتمع

 ويقوم البرنامج على ضمــــان توفـــر بيئـــة صحيـــة بالمجتمعـــات
 المستهدفة تسمح بنوعية حياة مناسبة للبشــر بكــل روافدهـــا
 وعناصرها، من توفر وسالمة الماء والغـــذاء والحـــد مــن عوامــل
 التلوث بالتعامل الصحي مع النفايات والمخلفات والصرف الصحي

والمصادر البيئية المسببة لألمراض

وتندرج تحت هذا البرنامج المشاريع اآلتية
- توزيع المياه

- برنامج حفر اآلبار
- برنامج تشغيل وصيانة اآلبار 

 برنامج المياه واالصحاح البيئي
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 نظــراً إلـــى أن الرعايـــة الصحيـــة التـــي يتلقاهـــا المرضى واألســـر
 بالمجتمعات األقل حظاً ال ترقي إلى المستوي المطلوب من قبل
 األطباء وموظفي الرعاية الصحية ومؤسساتهـا، كــان لزامــاً العمــل
 علي تحسين كافة أشكـــال الخدمـــات الصحيـــة لتشمـــل خدمـــات
 الطوارئ والخدمات الوقائية والتأهيلية والرعاية المنزليـــة والرعايـــة

.االستشفائية والتشخيصية

 حيث يعاني آالف السورييـن ممــن تـــردي األوضــاع الصحيــة، وذلك
  ،نتيجة الظروف اإلنسانية التي يعيشونها من قصف وتهجير ونزوح

 وخاصة الذيـن يعيشـــون فـــي المخيمـــات التـــي تفتقــر ألدنى 
 مقومات الخدمات الصحية وتعمل جمعية غراس الخير اإلنسانية

على تقديم خدمات مختلفة ضمن المشاريع اآلتية
- دعم المشافي والنقاط الطبية

- دعم المشافي باألدوية والمستلزمات الطبية
- دعم مشروع مرضى غسيل الكلى

- تأمين مساعدات مادية للمحتاجين والمرضى
- دعم المشافي بالتجهيزات الطبية
- دعم األسر المحتاجة بسلل صحية

- مشروع دعم الحاالت اإلنسانية إلجراء عمليات طبية

 برنامج الصحة
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 إن النزوح والفقـــــر يعــرض الفئــــات األكثـــر ضعفـــاً في المجتمــــع
 لالستغالل كالزواج المبكر والعمالة لألطفال، هذا ما يشكـل انتهاكـاً
 واضحاً لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة اإلنسان، ويعـــد
 عقبة أمام تحقيق نمو ورخاء المجتمع ويزيد من صعوبـة توظيـــــف

.إمكانات المجتمع بكافة فئاته لتحقيق التنمية المرجوة

 ففي األوضاع اإلنسانية الصعبة يتعرض األطفـال والنســــاء لصــــور
 متعددة من االستغالل، ولما كان العنصر البشري هو أساس تطوير
 المجتمع نحو األفضل، فكان من أولويات برامج جمعية غراس الخيـر
 اإلنسانية االعتناء بالعنصر البشري وبخاصة الفئات األكـــــــثر ضعفــــاً
 للقيام بدورها في عملية التنمية، وتوعيتها بحقوقهـــــا وواجباتهـــــا،
.ودمجها في الحياة العملية وتمكينها من العيش بصورة كريمــــــة

 ويهدف برنامج الحماية والكفاالت في جمعيــــة غراس الخيــــر
 اإلنسانية لدعم وتنمية وتمكين الفئات األكثر ضعفاً وبخاصـــة
 األطفال والنســــاء للمشاركــــة فـــي المجـــاالت االقتصاديـــة
 واالجتماعية والمدنية، وضمان حقوقها التي تنص عليها جميع
 التشريعات واألنظمة واالجــراءات المختلفـــة، وإشراكهـــا فـــي
 النشاطات المجتمعية المختلفة، والحد من الفقر والتهميـــش

.واالستغالل والعنف الممارس ضدها

ويتألف هذا البرنامج من المشاريع اآلتية
 - برنامج كفاالت األيتام

- برنامج توزيع الكفاالت على األسر المحتاجة
 - برنامج االهتمام بالطفولة واألطفال

- برنامج دعم النشاطات الخاصة باألطفال
-  برنامج الدعم النفسي واالجتماعي

 برنامج الحماية والكفاالت
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