
جهود المملكة العربية السعودية في دعم المرأة والفتاة
”خالل جائحة كورونا“



مقدمة
تأتي جهود المملكة العربية السعودية في دعم المرأة والفتاة في ظل جائحة كورونا من خالل تقديم جهود
وتدابير احترازية شاملة موجهة لجميع فئات المجتمع. وجاءت هذه الجهود والتدابير المتخذة من حرص المملكة
على االستجابة السريعة والفعالة عن طريق تظافر وموائمة جهود الجهات الحكومية لمواجهة جائحة كورونا
المستجد. وكذلك عن طريق تفعيل وتسخير التكنولوجيا والذكاء االصطناعي لتخفيف اآلثار المترتبة على انتشار
فيروس كورونا وخدمة المواطنين والمقيمين وتلبية احتياجاتهم الطارئة خالل الحجر المنزلي وفترات منع التجول

االحترازي ورصد الحاالت والتشخيص والعالج.

ويسلط هذا العرض الضوء على أهم الجهود والتدابير المتخذة التي لها أثر مباشر وغير مباشر على دعم المرأة والفتاة
خالل الجائحة، وتشمل عدة مجاالت أبرزها المجاالت الصحية واالجتماعية واالقتصادية والتعليمية والعدلية والدولية.



الرعاية الصحية المجانية

تقديم الرعاية الطبية مجانًا ويشمل ذلك مخالفي أنظمة اإلقامة والحدود دون معاقبتهم.

المركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها «وقاية»ظ

تقديم حزمة مــن التدابير الوقائية واألدلة اإلرشادية و األدلة اإلجرائية والبروتكوالت للحد
من انتشار فيروس كورونا للعاملين والممارسين الصحيين في الصفوف األمامية وغيرهم.

حمالت وزارة الصحة التوعوية

. حولك من  وبين  بينك  ونصف  متر  مسافة  وضع  ونص»  «متر  حملة 

حملة «كلنا مسؤول» لتكاتف أفراد المجتمع باتخاذ اإلجراءات االحترازية.

كورونا. بفيروس  اإلصابة  من  السن  كبار  لحماية  «عاذرينكم»  حملة 

. الطبيعية للــــحـــياة  الــتــدريجية  للعــــــــودة  بحذر»  «نعوذ  حملة 

نسبة العامالت من إجماعي العاملين من الجنسين في مهنة التمريض في القطاع الحكومي ٪77 للعام2018م.

نســـبة الطبيبـــات العامـــالت فـــي القطـــاع الصحـــي الحكومـــي 36,3م٪ للعام 2018م.



 األمانة العامة للمجلس الصحي السعودي

المركز الوطني إلدارة األزمات والكوارث الصحية

تقديم المعلومات الدقيقة والسليمة لمتخذي القرار في حال األزمات بمختلف مستوياتها.

إصدار تقرير يومي لمستجدات الفيروس الذي يعلن عنه المتحدث الرسمي للوزارة وتبنى جميع التوصيات والتدابير
االحترازية تبعًا لنتائج التقرير.

نشر وثيقة علمية توجيهية لعالج مرضى السكري المصابين بفيروس كورونا.

نشر الدليل اإلرشادي الوطني لتشغيل مراكز األورام وعالج مرضى السرطان خالل الجائحة.



 للكشف عن أعراض فيروس كورونا
المستجد عن بعد

لتوفير خدمة تقديم االستشارات الطبية
ا للمستفيدين مرئًيّ

لتوفير خيار إعادة صرف األدوية لمرضى األمراض
المزمنة وإتاحة صرفها مــــــــن مواقع مختلفة

ا فـي المملكة جغرافًيّ

استخراج تصاريح متابعة الحمل عبر تطبيق موعد

توعوية المرأة الحامل عبر مبادرة «عش بصحة»ظ

التطبيقات الصحية

جائحة كورونا واألمومة

يهدف إلـــــــــى تقديم الحماية والرعاية الصحية
للــــــــمــــواطنين والـــمقيمين الــــمـــحالين على
الــعـــزل الــمــنزلي، أو الـحجــر الــصــــحي، بــــــمـــا
يضمن سالمتهم، ويعزز من إجراءات تعافيهم

المرأة الحاملأوال

.توفير خاصية حجز موعد تطعيمات األطفال لألمهات عن طريق تطبيق موعد

تطعيمات األطفالثانيًا

إعداد إرشادات لدعم الرضاعة الطبيعي

الرضاعة الطبيعيةثالثًا



أهم إجراءات الحماية االجتماعية والضوابط ومتابعة تطبيقها في ظل األوضاع الراهنة

فرز الحاالت والتعامل مع الطارئة منها فقط بالتعاون مع الجهات األمني.

تفعيل االستشارات واإلرشاد والمقابالت عن بعد.

اشتراط الفحص الطبي لجميع حاالت قبل اإليداع للدور اإليوائية وعزل هذه الحاالت لمدة 14 يوم احترازيا.

متابعة العاملين في دور اإليوائية التي تباشر الحاالت من سالمتهم وكذلك العاملين في االعاشة والنظافة.

إيقاف الزيارات االسرية للدور اإليوائية وتفعيل االتصال المرئي والهاتفي.

التأكيد على النظافة الشخصية للنزالء والعاملين ورفع مستوى الوعي بالتعامل مع فيروس كورونا.

توعية العاملين باألعراض المصاحبة للمرض والتأكيد على اإلبالغ في حال أي اشتباه.

الحماية من العنف
مركز بالغات العنف األسريتقديم الجلسات الحوارية والمحاضرات للجمهورإطالق مبادرات تسهم في الحد من قضايا العنف

عن طريق تفعيل  مبادرة االستشارات
 واإلرشاد والمقابالت عـــــــــــــــن بعد

قام بتفعيل الحمالت التوعوية والرسائل االرشاديةفــــي مــــــــــــــــــــــــــــــا يتعلق بالعنف األسري
عبر مـــــــــــــــركز البالغات والعمل على مدار الساعة



قام المجلس باستثمار الجائحة لتعزيز الروابط األسرية  من خالل حزمة من المبادرات والبرامج التي تستهدف
الوالدين، المربين،  والمهتمين بالمجال األسري واالجتماعي

وهو تطبيق يقدم خدمة استشارات أسرية للمساهمة في حل التحديات التي تواجه األسر في ظل جائحة أزمة كورونا.

وذلك عن طريق:

العمل على برنامج “اإلرشاد األسري عن بعد“

ألهم المواضيع المرتبطة باألسرة والمجتمع، تستهدف من خاللها مشاركة األسرة ودعمها من خالل
استضافة خبراء ومختصين في مجال األسرة والمجتمع مع التركيز في الوقت الحالي على الحد مــــن اآلثار

النفسية واالجتماعية لجائحة كورونا.

عقد سلسلة حوارات نقاشية

وهي مبادرة مجتمعية عبارة عن مجموعة من االرشادات العامة (المتخصصة في مناحي الحياة) من خالل:

مبادرة القواعد اإلرشادية (األسرة أوال)ط

تنظيم البرنامج الزمني داخل المنزل للوالدين العاملين الذين يؤديان عملهما اليومي عن بعد.

تخصيص جزء من الوالدين للجلوس مع أبنائهما واستثماره في التوعية واإلرشاد وتعزيز المهارات.

تعريف األبناء وأفراد األسرة  باألدوار والواجبات المنزلية.

إشغال األبناء بما يخفف على الجميع آثار فترة حظر التجول االحترازي.



إطالق مبادرة "غذاؤنا واحد"ظ

تهدف إلى مساعدة األسر المتضررة جّراء تفشي فيروس كورونا.

تعمل على تخفيف من هذه األزمة من خالل توزيع السالل الغذائية لهم.

تخصيص 250 مليون ريال للمرحلة األولى. 

دور مؤسسات المجتمع المدني

تقديم سالل إغاثية لألسر المتضررة اقتصاديا من الجائحة.

تقديم إعانات مادية لفئات المجتمع األشد تضررًا من الجائحة.

تقديم خدمات االستشارة النفسية واألسرية والحماية من العنف األسري.

حمالت التوعية والتثقيف من ناحية الوقاية والتعريف بالمرض وطرق التباعد االجتماعي.

دعم التعليم عن بعد بتوفير أجهزة الحاسوب وتدريب طالبات الثانوية المتحانات دخول الجامعة.

تقديم دورات تدريب عن بعد عن إدارة الضغوط للمرأة.

تمويل مجموعة من المبادرات والمشروعات المجتمعية لدعم الفئات األشد حاجًة واألكثر تضررًا من الجائحة.

يدعم الصندوق مجاالت متنوعة كالمجال اإلغاثي واالجتماعي والتعليمي والتوعوي الصحي والتقني والخدمي واإليواء وغيرها.

تدشين "الصندوق المجتمعي"ش

يهدف إلى حشد الجهود المجتمعية وتوجيهها نحو االحتياجات واألولويات المجتمعية.



دعم القطاع الخاص 

بنك التنمية االجتماعية

تخصيص 36 مليار ريال ميزانية لمبادرات مكتب خطة تحفيز القطاع الخاص لمواجهة جائحة كورونا.

صرف تعويض شهري للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 60 % من األجر المسجل في التأمينات االجتماعية لمدة 3 أشهر.

إعفاء 39 ألف مقترض ويشمل الفئات األشد حاجة.

بناء القدرات عن بعد

تقديم منصات التعليم عن بعد دورات تدريبية وتعليمية مجانية عن بعد للعاملين والعامالت في القطاع الخاص
والعام وكذلك العاطلين عن العمل.

دعم المنشآت وأصحاب المشاريع متناهية الصغر باإلضافة إلى ممارسي األعمال الحرة، بمخصصات مالية بلغت 9 مليارات ريال. 

إصدار قرار تنظيم نظام العالقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل.



دعم المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر واألعمال الحره

تقدم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» حزمة
من المبادرات لمواجهة اآلثار االقتصادية والمالية خالل جائحة كورونا

وذلك بإطالق 6 مبادرات

مبادرة اإلقراض غير المباشر

مبادرة تحفيز تقنيات البناء

مبادرة طلب استعادة الرسوم
الــــــحكومية الــــــــمدفوعة

مبادرة استثمار من صندوق االستثمار الجريء
والمتوسطة الصغيرة  للمنشآت  الحكومي 

مبادرة تقديم قروض ذات الفوائد المنخفضة للمشاريع الكبرى من
صندوق دعــــم المشاريع والتي ساهمت بدعم أكثر من 1413 أسرة

مبادرة كفالة تمويل المنشآت، من خالل التقديم المباشر للجهات
 التمويليةالمتعاونة مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة



منظومة الخدمات العدلية عن بعد

إطالق «منظومة الخدمات العدلية عن بعد»  في جميع قطاعات الوزارة المختلفة، مثل القضاء والتنفيذ
والتوثيق والصلح والتدريب.

تفعيل مركز التواصل الموحد 1950 إلى جانب المنصات التابعة للوزارة.

إطالق خدمة " التقاضي عـــن بعد" وإقرار دليلها اإلجرائي.

تأهيل مأذوني األنكحة  بتوثيق الزواج إلكترونيًا بالكامل.

تقديم خدمة إثبات الطالق الكترونيا.

أصدرت الوزارة 682 شهادة لتدريب المحامين والمحاميات، و286 ترخيصًا جديدًا للمحامين والمحاميات، وجددت
لـ 158 محامًيا ومحامية عن بعد.

تقديم خدمات لـ «مليون» مستفيد عبر منصات وزارة العدل المختلفة.

بلغت إجمالي األحكام الصادرة من المحاكم 10897 حكًما عن بعد، وذلك خالل فترة تعليق الحضور إلى مقرات العمل.



التعليم في المراحل األولية والجامعية

تسخير مواردها التعليمية اإللكترونية المتاحة وذلك من خالل فتح قنوات عين والبث المباشر.

إطالق منظومة التعليم الموحدة وبوابة المستقبل للمدارس المشاركة.

احصاءات التعليم عن بعد

المقررات الدراسية الرقمية أكثر من 264 ألف مقرر دراسي.

 تفاعل أكثر من 1.16 مليون طالب وطالبة.

قام الطلبة بالتفاعل من أعضاء هيئة التدريس من خالل أكثر من 48 مليون لوحة نقاش في مختلف التخصصات االكاديمية.

تفاعل أكثر من 170 ألف من اعضاء هيئة التدريس في جميع الجامعات عبر مختلف منصات التعليم الرقمي الجامعي.

تفاعل الطلبة من خالل أكثر من مليون ونصف فصل افتراضي متزامن عبر منصات التعليم الرقمي الجامعي المتعددة.

يبلغ عدد الطالبات في مدارس التعليم 3 مليون طالبة



إعالن المملكة خالل القمة االفتراضية االستثنائية لقادة دول مجموعة العشرين لتنسيق الجهود العالمية
للحد من تداعيات هذه الجائحة دعمًا ماليًا قدرة 500 مليون دوالر أمريكي لــــدعم جهود المنظمات الدولة

لمكافحة الجائحة.

تخصيص مبلغ 150 مليون دوالر للتحالف العالمي للقاحات والتحصين لدعم مبادرات الدول منخفضة
ومتوسطة الدخل.

مشاركة المملكة تمويل أهداف التنمية المستدامة في الحدث رفيع المستوى لألمم المتحدة بشأن تمويل
التنمية في فترة جائحة كورونا.

العمل مع المؤسسات المالية الدولية لتنفيذ استجابة مالية عالمية فعالة على وجه السرعة.

تقديم فريق تمكين المرأة في مجموعة العشرين الذي يعمل على دعم وضمان النهوض بالمرأة فـي مجموعات
عمل مجموعة العشرين حزمة من السياسات المقترحة لدعم المرأة والفتاة خالل فترة مواجهة جائحة كورونا.



جمهورية اليمن

تدشين مساعدات طبية مقدمة للجمهورية اليمنية في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت. 

التزام المملكة العربية السعودية بتقديم مبلغ 500 ميلون دوالر أمريكي لدعم خطة االستجابة اإلنسانية
لليمن في 2020م، ُيخصص منها 300 مليون دوالر لخطة مواجهة (كوفيد ـ 19) في اليمن.

فلسطين

توقيع اتفاقية مع وكالة األمــم المتحدة لمساعدة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ( األونروا ) لتأمين
اإلمدادات والمعدات الطبية للوكالة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) في قطاع غزة.

تقديم المساعدات الطبية للشعب الفلسطيني الشقيق في الضفة الغربية وقطاع غزة.

منظمة الصحة العالمية

توقيع اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية لدعمها في مكافحة فيروس كورونا المستجد حيث قدمت
حكومة المملكة العربية السعودية دعم مالي قدره عشرة ماليين دوالر أمريكي للمنظمة لمكافحة الفيروس.

بلغت المساعدات السعودية المقدمة ملياًرا و281 مليون دوالر أميركي أي ما نسبته 5.5 % من إجمالي
المساعدات اإلنسانية المقدمة دوليًا.

جمهورية الصين الشعبية

توقيع ستة عقود لتأمين أجهزة ومستلزمات طبية لمكافحة فيروس كورونا المستجد
في جمهورية الصين الشعبية.

شكل مركز الملك سلمان لإلغاثة لجنة مختصة معنية بمكافحة فيروس كورونا أوجدت العديد من المبادرات



شكرًا


