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االجتماع الوزاري المتخصص للجنة المرأة العربية لبحث آثار 

 عىل المرأة والفتاة 19-فايروس كوفيد 

ي تمر بها دولة الكويت ومعظم دول العالم من   -
ي ظل الظروف الراهنة الت 

ف 

ونتائج تداعياته االقتصادية  ،19 –انتشار فايروس كورونا / كوفيد 

  انتشاره، ة لمكافحة هذا الوباء والحد من  واالجتماعية الخطرة والجهود المبذول

تبة عىل جميع أفراد المجتمع وخاصة عىل المرأة واالرسة.   واثاره االجتماعية والنفسية المت 

ي هذا الصدد اىل أن دولة الكويت قد اتخذت تدابتر وإجراءات ومبادرات تتوافق مع المعايتر   -
نؤكد ف 

ي مجال حقوق االنسان، وخاصة فيما 
ي الحياة وحق الوصول اىلي  الدولية ف 

يتعلق بمسألة ضمان الحق ف 

ي أول  
ة صاحب السمو أمتر البالد حفظه هللا ورعاه ف  الخدمات الصحية للجميع، وهذا ما أكد عليه حض 

(، عندما وجهه اىل أن تستنفر أجهزة  19-خطاب له بمطلع مواجهه دولة الكويت لفايروس )كوفيد 

" عىل حد سواء.  الدولة إمكاناتها لحماية سالمة و 
ً
 أو زائرا

ً
 أو مقيما

ً
ي الكويت " مواطنا

صحة االنسان ف 

ي من شأنها ضمان الحماية االجتماعية  حيث  
قامت دولة الكويت باتخاذ العديد من اإلجراءات الوقائية الت 

، وذلك تنفيذا لتوجيهات سموه   ي تثقل    –حفظه هللا ورعاه    -للمواطنير 
بشأن اإلرساع بتخفيف األعباء الت 

يعية الالزمة  ي تمر بها البالد، وتحديد المتطلبات التشر
ي ظل الظروف االستثنائية الت 

كاهل المواطنير  ف 

ي تشمل المرأة والفتاة. 
 لتنفيذها، إضافة إىل اتخاذ التدابتر الخاصة بحماية جميع افراد االرسة والت 

 االليات والتدابتر  

ك بير  الجهات الحكومية بمؤسساته     -
شكل مجلس الوزراء الموقر الفريق االقتصادي المشت 

المختلفة والقطاع الخاص، والمكلف بتقديم التصورات العملية لمعالجة التداعيات االقتصادية  

 وتخفيف آثارها ومضاعفاتها. 

 تشكيل لجنة توجيهية عليا لمتابعة وتقويم وتنفيذ تلك اإلجراءات.  -

ي لضمان التنفيذ الصحيح. ف -
ي وفت  اتيج   ريق دعم است 

 

ي تم  
  -اتخاذها: ومن التدابتر الت 

ي تأمير  الحماية 
 - االجتماعية: وزارة الشؤون االجتماعية والمجلس األعىل لشئون االرسة ف 

ة منذ شهر   ● استمرار تحويل المساعدات االجتماعية للمنتفعير  من الفئات المختلفة خالل الفت 

م حيث بلغت نسبة النساء المستفيدين من المساعدة لهذا الشهر 2020مارس وحت  شهر مايو  

% من اجماىلي المنضف وقد بلغ ما تم رصفه لجميع االفراد البالغ  71.4% بنسبة رصف 71,74

ون مليون  -د.ك  20892548فرد مبلغ ما يقارب )    46536عددهم واثنان   ةوثمانمائعشر

( وتسعون الف وخمسمائة وثمانية واربعون دينار   ي
ة رفع اإليقاف   كويت   حيث تم خالل هذه الفت 
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ي اقامتهم   الفئات،وتمديد المهل لبعض 
كذلك أولئك الذين تجاوزوا ف 

وتم   الجائحة،انون نتيجة هذه  خارج البالد المدة المسموح بها وفقا للق

 أشهر.  6تمديد الضف لتلك الحاالت لمدة 

أطالق مبادرة كويتية ساهم فيها مواطنير  وأيضا الجمعيات االهلية   ●

ية لجمع مساهماتهم المالية تحت عنوان " فزعة للكويت" تحت  والختر

ي 
ي تساهم ف 

اف وزارة الشؤون االجتماعية من اجل جمع األموال الت  تمكير  الجهات المختصة أرسر

ي ). 
ية من تقديم يد المساعدة للعمالة األجنبية )العمالة المقيمة بشكل قانون   واألهلية والختر

ي  
ي والت 

لم يتوفر لها دخل ماىلي نتيجة  استفاد من هذه المبادرة العمالة المقيمة بشكل قانون 

ي 
ي مناطق تواجدهم حيث تمثلت ف 

توزي    ع المواد  لتوقف العمل، من خالل الوصول لهم ف 

الغذائية والطبية بشكل متواصل ومستمر، فقد بلغت إجماىلي مضوفات حملة فزعة الكويت 

( وذلك حت     8,351,732)  ي
ي خدمة     م. 2020مايو   30تاري    خ  مليون دينار كويت 

حيث تم رصفها ف 

: الجميع ومنهم العمالة األجنبية، عىل النحو   -التاىلي

(، استفاد منها د 4,884,485مساعدات مالية بقيمة )  - ي
رة  57,118ينار كويت  أرسة اجنبية متض 

، اىل جانب تقديم دعم ماىلي  وكذلك تسديد إيجارات لعمالة الذين ليس لديهم دخل ماىلي

يات من األسواق(.   وكوبونات مشت 

. 320,010توزي    ع )  - رة والعمالة وكذلك لمراكز الحجر الصجي  ( سلة غذائية لألرس المتض 

ات المطلوبة، حيث بلغ عدد ( من مراكز ا45تجهتر  )  - اليواء والمحاجر الصحية بالتجهتر 

 (. 67,400المستفيدين ) 

تجهتر  المستشفيات الميدانية المخصصة لتقديم الخدمات الصحية للعمالة األجنبية بقيمة  -

(.  784,877تقدر )  ي
 دينار كويت 

 فايروس. ( سله من المعقمات وحقائب وقائية تم توزيعها لمواجهة ال405,682تقديم عدد )  -

( وجبة غذائية عىل المستشفيات والمحاجر الصحية والعمالة االجنبية 406,940توزي    ع )  -

رة من األزمة.   المتض 

رين من وباء 10,200تقدم )  - ( متطوع من المواطنير  للعمل مع الجهات الرسمية لمساندة المتض 

 فايروس كرونا دون مقابل. 

رين من   ● ي  وهي منصة كورونا: انشاء منصة دعم المتض 
لتنسيق جهود مؤسسات المجتمع المدن 

رين من أزمة فايروس كورونا.  ي دعم االرس واالفراد المتض 
ي ف 
 الكويت 
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الء دور الرعاية االجتماعية )الحضانة العائلية  ● رعاية   –بالنسبة لت  

فقد تم تفعيل لجنة الطوارئ والتنسيق  االحداث( رعاية  –المسنير  

الء والتنسيق مع وزارة الصحة لتوفتر كافة المستلزمات الخاصة   بالت  

ي تقدم خدمات لدور الرعاية التباع كافة اإلجراءات الالزمة
كات الت   للوقاية من  مع الشر

كات داخل مجمع دور الرعاية تجنبا  الفايروس مع تخصيص مكان دائم إلقامة العاملير  بتلك الشر

 الختالطهم باي من العاملير  خارج المجمع. 

تعاون وزارة الشئون االجتماعية مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمير  بصورة غتر  ●

ي الدولة العتماد بطاقات الجهاز المركزي والتأمير    قانونية،
ية ف  للتعميم عىل الجمعيات الختر

ي 
ي انتهت صالحيتها حت  يمكن شمولهم لالستفادة من الخدمات والمساعدات الت 

الصجي الت 

 تقدمها تلك الجمعيات. 

ي الجمعيات التعاونية، وانشاء مقر إلدارة األز  ●
اء ف  مات بالتعاون تنظيم وتقنير  آلية العمل والشر

 الجمعيات.  واتحاد الكويت  وبلديةمع وزارة التجارة والصناعة 

ي لتنظيم وحجز مواعيد للذهاب لمراكز التسوق المختلفة   ●
ون  اعتماد تطبيق نظام الكت 

احم وتجنب نشر   والجمعيات التعاونية لتسهيل خدمات المستهلكير  والحد من االختالط والت  

 .  العدوى بير  المستهلكير 

بية واتحاد الجمعيات التعاونية االستهالكية لتوفتر موقعير  لسكن التنسي ● ق مع كل من وزارة الت 

ي كل منطقة )رجال / نساء( وذلك بعد فحصهم من 
العمالة بالجمعيات التعاونية االستهالكية ف 

ي حال مخالطتهم للعمال االخرين.  
 قبل وزارة الصحة لتجنب اصابتهم بالمرض ف 

ي وزارة الصحة بإيواء وحماية   تعاون المجلس األعىل ●
لشئون االرسة مع مكتب حماية الطفل ف 

عدد من األطفال المعنفير  الذين تم اإلبالغ عنهم تنفيذا لما تضمنه قانون حماية الطفل 

ي دور الحضانة العائلية التابعة لوزارة الشئون االجتماعية. 
 وايواءهم ف 

اصدار قرار بتشكيل فريق التدخل الشي    ع لمتابعة حاالت وضحايا العنف االرسي ، برئاسة  ●

وزارة الشؤون االجتماعية   -المجلس األعىل لشئون االرسة وعضوية ممثىلي عن الجهات التالية : 

للحاالت   االستجابةالمباحث الجنائية ، يهدف إىل رسعة  –النيابة العامة  –وزارة الصحة  –

والتحري عنها واتخاذ االجراءات الالزمة أو المناسبة لمساعدتها ، إضافة إىل متابعة   المعنفة

ي والجسدي 
ي تتعرض للعنف وتقديم المساعدات لضمان االستقرار النفسي والعاطف 

الحاالت الت 

رة واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة  واألرسي قدر اإلمكان ، حيث تم بحث عدد من الحاالت المتض 

ي الصحة والداخلية . بشأنها 
 بالتعاون مع وزارن 

جاري العمل عىل تخصيص خط ساخن خاص بمراكز االيواء واالستماع التابعة للمجلس األعىل   ●

ة   االرسة،لشئون   يعت  باستقبال الحاالت وتقديم االستشارات من قبل مختصير  وممن لهم الخت 

ي التعامل مع حاالت العنف االرسي. 
 ف 

  )بث  العمرية،ون األرسة بالتوعية عن طريق مخاطبة جميع الفئات قام المجلس األعىل لشئ ●

ي برامج ووسائل التواصل  وفيديوهاترسائل 
( توعوية ف  ، إضافة اىل اللقاءات  االجتماعي

ورة الوقاية والبعد االجتماعي للحد من انتشار الفايروس.   التلفزيونية واالذاعية لنشر التوعية ورص 
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 - واالجتماعية: ة االقتصادية تدابتر وإجراءات للحماي 

رة من تداعيات  ● ي القطاعات المتض 
ر المواطنير  العاملير  ف   االزمة. ضمان عدم تض 

المحافظة عىل الدعومات الالزمة للمحافظة عىل استقرار مستويات وأسعار السلع الغذائية  ●

ي األسواق 
 المحلية. والطبية ف 

وضع اآلليات الالزمة لتأمير  الحد األدن  من الدخل الذي يكفل مواجهة تكاليف المعيشة للعمالة  ●

رة من األزمة الحالية والمرتبطة بعقود.   المتض 

رة. دعم رواتب المسج ● ي التأمينات االجتماعية بالقطاعات المتض 
 لير  عىل الباب الخامس ف 

ة والمتوسطة والصناعية والزراعية عن طريق تأجيل  ● وعات الصغتر مساعدة أصحاب المشر

ة والمتوسطة  وعات الصغتر ي لرعاية وتنمية المشر
األقساط الممولة من قبل الصندوق الوطت 

ي البنك 
. الصنومحفظة التمويل الزراعي ف   اعي

ة  ● وط ميشة وطويلة األجل للمشاري    ع الصغتر عن طريق تمويل  والمتوسطة،تقديم قروض بشر

ة والمتوسطة.  وعات الصغتر ي لرعاية وتنمية المشر
ك من البنوك المحلية والصندوق الوطت   مشت 

كات والعمالء  ● وط ميشة وطويلة األجل للشر رين،تقديم قروض بشر تقدمها البنوك  المتض 

 المحلية. 

 األهىلي والنفطي غتر المملوك للدولة بالكامل من تأج ●
ي القطاعير 

يل حصة أصحاب األعمال ف 

اكات الشهرية المستحقة لمؤسسة التأمينات االجتماعية لمدة )  باإلضافة إىل  شهور،( 6االشت 

اكات الشهرية المستحقة عىل المؤمن عليهم وفقا ألحكام الباب الخامس من   تأجيل سداد االشت 

وكذلك تأجيل خصم الجزء المستبدل من المعاش   شهور،(  6قانون التأمينات االجتماعية لمدة ) 

 ( شهور. 6( من قانون التأمينات االجتماعية لمدة ) 77التقاعدي وفقا للمادة ) 

ف وزير االشغال العامة ووزير الدولة لشئون اإلسكان باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتأجيل تكلي ●

ي نظتر منحهم  
األقساط المستحقة عىل المواطنير  الراغبير  بالتأجيل لصالح بنك االئتمان الكويت 

أشهر وبما يضمن عدم زيادة القسط الشهري  6القروض العقارية واالجتماعية وذلك لمدة 

 حق مقابل تأجيلها. المست

ي استفادت   ●
اض عدم رصف ما يسمح به القانون مقدما للحاالت الت  رصف المعاش التقاعدي بافت 

شهور عىل أن تحدد   6( مكرر من قانون التأمينات االجتماعية وذلك لمدة  112من حكم المادة ) 

 األداة القانونية الالزمة لتنفيذ هذا القرار. 

ي القطاعات االقتصادية المنتجة  تقديم إعفاءات حكومية للمؤسسا ●
رة ف  ت االقتصادية المتض 

يطة انعكاس هذه   وقطاع الجمعيات التعاونية من بعض الرسوم والمستحقات الحكومية رسر

 اإلعفاءات عىل عمالئهم بذات القيمة. 

ين   ● ي المتعتر
وع قانون بتأجيل تحصيل األقساط المستحقة عىل عمالء صندوف  الموافقة عىل مشر

وع.  االرسة،ودعم   وتكليف وزير المالية بمراجعة الصيغة النهائية للمشر
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امات المستحقة للقطاع   ● توجيه الجهات الحكومية بتشي    ع الدورة المستندية لسداد االلت  

 الخاص بالشعة الممكنة. 

ي قامت بها دولة الكويت لتحسير  مستوى المعيشة   ●
المبادرات واإلجراءات والتدابتر االنسانية الت 

ي وقت انتشار وباء )كوفيد 
( 19-للعمالة االجنبية لكافة الجنسيات من المقيمير  عىل أراضيها ف 

ي كانت خارج دولة الكويت وعادت    نظمت  -
اليها وزارة الصحة مراكز لفحص العمالة األجنبية الت 

، حيث قدر العدد بأكتر من 
ً
منذ مطلع شهر يناير من أجل التأكد من سالمتهم الصحية مجانا

 ، شخص(  ألف 45) 

ي  -
 700رساح أكتر من )  إطالققامت وزارة الداخلية ممثلة بالمؤسسات اإلصالحية والسجون ف 

( منذ مطلع االزمة من بينهم عدد من األجانب العاملير  الذين صدرت بحقهم  أحكام  سجير 

ي يمكن 
:  ايجازها عىلقضائية سابقة، اىلي جانب عدد من اإلجراءات الت   -النحو التاىلي

-  .) ي
وط اإلقامة والمقيمير  بشكل قانون   تم تقسيم العمال إىل قسمير  )المخالفير  لشر

وط اإلقامة:  ●  العمال المخالفير  لشر

مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم نسانية ممثلة بقرار معاىلي نائب رئيس إأطلقت دولة الكويت مبادرة 

تبة عىل العمالة لمخالفتها لقانون إقامة األجانب    2020لسنة    288 بشأن الغاء كافة الغرامات المالية المت 

، خاصة أن مثل هذا القرار يساهم بتكريس مفهوم العودة الطوعية للعمالة لبلدانهم  1959لسنة    17رقم  

ىل تسختر كافة اإلمكانيات لحث تلك العمالة المخالفة عىل االصلية، حيث عملت الجهات المختصة ع

 :  المغادرة من خالل التاىلي

ي سبيل تشجيعهم للعودة   -1
أسقاط جميع المخالفات والغرامات المالية المقيدة ضدهم ف 

 لبلدانهم. 

ي سبيل نقلهم والسماح لهم بالعودة الكريمة   -2
العمل مع حكومات بلدان العمالة األجنبية ف 

 لبلدانهم. 

اطات الصحية المطلوبة، اىل جانب تقديم الوجبات  إتوفتر مراكز  -3 يواء تتوافق مع كافة االشت 

ات يوميا)فطور ي لحير  مغادرتهم مراكز االيواء، - غدا- الرئيسية عىل ثالث فت 
عشاء( بشكل مجان 

  - الصحة  -اىل جانب توفتر محاجر طبية مؤهلة عىل مستوى عاىلي بالتعاون بير  وزارة الداخلية

ية لتوفتر أفضل سبل الراحة والمقومات الصحية والوقائية  القط اعات األهلية والجمعيات الختر

ي لهذه العمالة. 
 بشكل مجان 
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توفتر المستلزمات الطبية باإلضافة اىل فتح المستشفيات أمام  -4

 . ي
 المصابير  منهم وتقديم العالج بشكل مجان 

اليف حيث  تقديم تذاكر عودة مدفوعة الثمن " دون تحمل العامل التك -5

هم عىل المغادرة،   إلزامسيتم   ي سبيل تحفتر 
أصحاب العمل بدفعها " ف 

حيث يتم اجراء الفحوصات الطبية الالزمة قبل مغادرة دولة الكويت  

 لضمان عدم تعذر بلدانهم باستقبالهم. 

القطاعات    -الصحة  -تم توفتر محاجر طبية مؤهلة عىل مستوى عاىلي بالتعاون بير  وزارة الداخلية  -6

ية لتوفتر أفضل سبل الراحة والمقومات الصحية والوقائية بشكل األ هلية والجمعيات الختر

ي لهذه العمالة.  
 مجان 

تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتشكيل فريق عمل لتوفتر البيانات والمعلومات  ●

ي   بمساءلةالالزمة وتقديم العون والمساندة التخاذ كافة اإلجراءات القانونية الكفيلة  
المتسببير  ف 

 وجود عمالة وهمية ومحاربة تجار االقامات.  

ي الخ ●
ي العودة ألرض الوطن. اجالء جميع المواطنير  الكويتيير  ف 

 ارج والراغبير  ف 

تكليف وزارة المالية بتوفتر العدد المناسب من المحاجر المؤسسية الستيعاب ما تبف  من  ●

المواطنير  المتوقع عودتهم ضمن خطة االجالء والمقرر لهم حجر مؤسسي باإلضافة إىل 

   طبية. تخصيص بعض الفنادق لوزارة الصحة الستخدامها ألغراض 

ي قانون األمراض السارية تتضمن عقوبات لمن ينقل إقرار ع ●
دد من العقوبات الجديدة لمخالف 

مطالبة اإلباء   إثر فتح مراكز الرؤية التابعة لوزارة العدل وذلك  آخرين. عمدا العدوى ألشخاص 

واالمهات بتمكينهم من تنفيذ االحكام القضائية برؤية أبنائهم وبحث االليات المطروحة للتنفيذ 

 صالح األبناء والوالدين وكذلك فيما يتعلق بأحكام النفقة الغتر منفذة.  من اجل

 

: بالنسبة لألمن  ي
  -الغذان 

ي للمواد الغذائية واالستهالكية الذي يغطي المواطنير    ● اتيج  ، تأمير  المخزون االست   والمقيمير 

ي الجمعيات التعاونية. 
 وتشديد الحرص عىل مراقبة صحة أسعار السلع ف 

تكليف وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة والخطوط الجوية الكويتية   ●

ي تتطلب النقل  
اد المواد الغذائية واالساسية الت  كة الكويتية    الجوي،الستتر إضافة إىل تكليف الشر

ي تحددها وزارة التجارة من السوق  للتموين بتغطية
أي نقص بالمواد األساسية الغذائية الت 

. المحىلي او  ي  الخارج 

مناطق وتم تامير  الغذاء وكافة المستلزمات لقانطيها من االرس والعمالة  4فرض عزال تاما لعدد  ●

رة، ي تلك المناطق.  المتض 
 مع فتح جميع أفرع الجمعيات التعاونية واألسواق الموازية ف 
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بية: تدابتر وإجراءات اتخذتها وزارة    -الت 

ي الدولة حت  اشعارا  ●
 آخر. تعليق الدراسة لجميع المراحل التعليمية ف 

بية والتعليم العاىلي باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلتاحة   ●
تكليف وزير الت 

بصورة  –التعليم من بعد  –الفرصة لمتابعة العام الدراسي من خالل 

بناء عىل رغبة أولياء األمور ومن يتعهد بهذا الشأن عىل أن تضع الوزارة القواعد  اختيارية وذلك 

 والضوابط الالزمة لذلك. 

ي الخارج سواء من البعثات الحكومية او  ●
رصف راتب شهر لجميع الطالب والطالبات المبتعثير  ف 

ي الخارج. 
ي المكاتب الثقافية ف 

 عىل حسابهم الخاص والمسجلير  ف 

 

لس الوزراء متابعة المستجدات عىل جميع األصعدة العالجية والوقائية والخدمات  هذا ويواصل مج

بشكل أساسي عىل   الطبيعية تعتمد حيث تم إقرار خطة العمل للعودة التدريجية للحياة  اللوجستية،

مراحل ذات معايتر أساسية لالنتفال بير  المراحل  ٥وتتضمن الخطة  للجميع. المسؤولية المجتمعية 

ة   العدوى،يها مقياس انتقال تراعي ف ي  كافية،وثبات ارقام اإلصابات لفت 
وانخفاض نسبة المصابير  ف 

 اليومية. المستشفيات وانخفاض نسبة المصابير  من المسحات  

 

 

 

 

 

 


