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مداخلة سعادة السيد/ غانم مبارك الكواري    

 وكيل الوزارة املساعد للشؤون االجتماعية 

 وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية 

الفرص   والفتاة:ة  أعلى املر  (19)كوفيدفريوس    آثارالوزاري حول يف االجتماع  
، عرب آلية االتصال ظهرا    12-10الساعة    من  2020يونيو   17 والتحديات

 املرئي
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 أصحاب السعادة والمشاركين الكرام 

    األفاضل  واألخوات  لألخوة يسرني أن استعرض 

 اإلجراءات التي اختذتها دولة قطر الحتواء ازمه فريوس كورونا  
انتشار  للحد من  من التدابير العاجلة    حزمة متكاملةباتخاذ   (19)كوفيدجائحة فيروس  ملكافحة  استجابت دولة قطر   

قليص عدد املوظفين املتواجدين بمقر العمل  بت  قطر،دولة  ر مجلس وزراء  اقر باالستناد إلى  وذلك  (  19)كوفيدفيروس  

% من إجمالي عدد املوظفين لكل جهة إلنجاز األعمال الضرورية لسير وانتظام املرافق  20بالجهات الحكومية إلى 

ويشمل ذلك   .% من املوظفين أعمالهم عن بعد من منازلهم أو عند الطلب بحسب األحوال80يباشر  وانالعامة، 

تحديد األنشطة الضرورية  ل وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع الجهات املعنية ن تتولىالقطاع الخاص على أ 

 . املستثناة من هذا القرار

مليار ريال قطري في   75برئاسة سمو أمير دولة قطر "حفظه هللا" تخصيص  اللجنة العليا إلدارة األزماتكما قررت 

املصرف املركزي بوضع اآللية املناسبة لتشجيع  ووجهت  إطار حزمة من الحوافز املالية ملساعدة القطاع الخاص 

للتنمية  بنك قطر  وتوجيه .سنهالبنوك على تأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص مع فترة سماح ملدة 

 .سنة بتأجيل األقساط لجميع املقترضين ملدة

. وشملت  إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية ملدة ستة أشهراللجنة العليا إلدارة األزمات  كما قررت  

الصناعات الصغيرة و  التجزئةو  قطاع الضيافة والسياحةلرسوم الكهرباء واملاء ملدة ستة أشهر  عفاءاتهذه اإل 

املجمعات التجارية مقابل تقديم خدمات وإعفاء اإليجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة  و املتوسطة و 

 . واملتوسطة ملدة ستة أشهر
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 الوزارة: االحرتازية التي اختذتها  أوال: اإلجراءات 
ستخدام تطبيقاتها  ا بللوزارة ومجمعات الخدمات املراجعين و الوزارة على توعية وتوجيه املستفيدين  عملت

التواصل  اإلعالم ووسائل  عبر وسائل    ةالتوجيه واإلشاد  وشمل ذلك  ،مقر عمل الوزارةالتواجد في  من    اإللكترونية للحد

، هذا  ميتقدو   للوزارة   املستفيدين  ملراجعة  الحاجة   دون   االجتماعي   الضمان   بطاقات  صالحية  تمديد   تم   كما  ، االجتماعي

من خالل    الحضانات(- الضمان االجتماعي    –جميع خدمات قطاعات الشؤون )إسكان املواطنين  باإلضافة إلى تقديم  

 .  اإللكترونيةالتطبيقات  

:  واألمومةحلماية الطفولة   اإلجراءات الصحية التي اختذتها دولة قطر ثانيا 
بواسطة  تطبيقها يتم  التيو ( 19)كوفيدخاصة بحماية األطفال من جائحة فيروس اتخذت دولة قطر عدة إجراءات 

األماكن  النقل إلى وضع خطة متكاملة إلجراء الفحوصات للحاالت املشتبه بها في العيادة و ، وذلك بالقطاع الصحي

ات عن طريق الهاتف  تطبيق نظام العيادو  لى إجراءات العالج الطبي لألطفالإ باإلضافة املخصصة للفحص واملعاينة

وعة في كل املكاملات  نبث رسائل توعية متإلى  باإلضافة. هذا لاستشاري طب األطفا بواسطة واالستشارات الهاتفية 

   . وسائل التواصل االجتماعي إلىالهاتفية إضافة 

  إدارة بين كل من    وذلك بالتنسيق   األحداث    عن   ج اإلفرادولة قطر باتخاذ تدابير احترازية لحماية األحداث بكما قامت  

 األحداث  وقاض ي  األحداث  ونيابة األحداث  شرطة 

: محاية األمومة    ثالثا 

تثقيفية وتوعوية عبر الهاتف حول الوالدة والحمل وكيفية   يبث القطاع الصحي معلوماتاألمومة وفي مجال حماية 

تابعة الحوامل  كبر مجال ملأ إلعطاء ير عاجلة غجميع املواعيد ال وأوقفت (19)كوفيدالوقاية من اإلصابة بفيروس 

لتحقق  واملواليد الجدد ومتابعة األمهات وحديثي الوالدة الذين لديهم مخاطر صحية فقط في العيادات الخارجية بعد ا

واألبحاث وتعتبر جميع األمهات حالة مشتبه    املرأةحاالت القبول في مركز صحة    وتستقبل جميع  من درجة الحرارة وان

 بها حتي تظهر نتيجة االختبار. 

تقبل حديثي الوالدة من األمهات املصابات   أنفي جميع وحدات العناية املكثفة التي يمكن  حضانات تخصص كما 

تطوير الدالئل اإلرشادية ملعالجة األطفال حديثي الوالدة املصابين بالفايروس باإلضافة إلى  و  (19)كوفيدبفيروس 

 . إرشادات الرضاعة الطبيعية وتشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية أثناء الجائحة

 الوزارة يف جمال اإلسكان التابع لقطاع الشؤون االجتماعية:    اختذتها: اإلجراءات التي  رابعا  
 استغنت  

 
 ت الكأرشفتها    تالتي تم  اإللكترونيةعن امللفات الورقية واالعتماد على امللفات  الوزارة كليا

 
ضمن أنظمة   رونيا

جميع  أو االستفسار عن  تقديم  الاالجتماعي عن إمكانية    األعالم والتواصلالتنويه في جميع وسائل  إلى    ة باإلضاف  اإلدارة
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)آمرني( ومراكز   عبر تطبيق وخدمة الهواتف الذكية  اإللكترونيخدمات اإلدارة ومتابعتها من خالل موقع الوزارة 

 لإلدارة. مقدم الطلب  لحضور  حاجةال دون   التابعة للوزارةالخدمات 

    واملوظفاملراجع  تضمن سالمة   خدمة الجمهور بطريقةل  ق الخاصالطاب  تنظيم االستقبال في  إلىهذا باإلضافة   
 
وفقا

 الستخدام الخدمات اإللكترونية التي وفرتها اإلدارة لتقديم الطلبات.   املراجعين  إرشادلإلجراءات االحترازية املعتمدة و 

للمهندسين  وأدوات التعقيم توفير كمامات وقفازات  و  خط ساخن للرد على استفسارات املراجعين  كما تم تخصيص

 وظفي االستقبال. وكذلك ملاملشرفين على الكشفيات الهندسية االضطرارية 

 وتقبلوا تحياتي

 

 


