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يف الفرتة من 
2020يونيو25مارس إىل 25

2



3



4



5



6



بعض من إجنازات

دولة الكويت

خالل جائحة

كورونا
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حىت كتابة هذا التقرير: مالحظة
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استجابة الكويت
:اليةتطبيقا ألهداف التنمية املستدامة الت
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استجابة الكويت
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اســـم الجهـــة

وزارة الصحــة
المستجد19كوفيداصدار قرارات لمواجهة فيروس كورونا 

جد فريق المكلف بمتابعة تطورات فيروس كورونا المستالوزير الصحة الدكتور باسل حمود حمد الصباح رئيس 

وصـــف 

المبادرة

افها في تنفيذ خطة الطوارئ الصحية واتخاذ االجراءات الوقائية الالزمة لعالج االصابات التي تم اكتش•

ارجية الكويت للمواطنين القادمين من الخارج بالتعاون مع فريق الطوارئ من وزارة الداخلية ووزارة الخ

.ووزارة التجارة 

م التنسيق مع وزارة الخارجية إلجالء المواطنين المتواجدين في الدول الموبوءة تمهيداً لخضوعه•

عليهم للفحوصات الطبية األولية وعمل الالزم لها في الرعاية الصحية وتطبيق اجراءات الجر الصحي

.  اجباريا 

ع على استقدام فريق طبي عالمي متخصص عن طريق منظمة الصحة العالمية بالسرعة الممكنة لالطال•

ه كافة اإلجراءات التي يتم اتباعها على مختلف األصعدة في مواجهة هذا الوباء الخطير وتقييم هذ

كة هذه اإلجراءات والتدابير وتقديم النصائح واالقتراحات لتصحيح ما يستوجب التصحيح أو مبار

.اإلجراءات

سعياً تأمين الكميات الكافية من الكمامات من األسواق الخارجية وذلك لمواجهة الشح في السوق المحلية•

. لتوفيرها الستخدام المواطنين والمقيمين والحد من العدوى

لتجمعات التنسيق مع وزارة الداخلية وجميع الجهات في وضع الضوابط في فرض الحظر الجزئي ومنع ا•

(الجمعيات التعاونية )في األماكن العامة و مراكز التسوق 

عالج استعداد وزارة الصحة من الكوادر الطبية والتمريضية والفنية واإلدارية مستعدة في كل وقت ل•

الحاالت المصابة بعد قرار إجالء المواطنين  من الخارج هو قرار مشترك بين وزارة الصحة ووزارة

الخارجية والطيران المدني،

ن في محاربة تقديم العالج للمرضى والمصابين وتوفير الرعاية الصحية لهم واالستفادة من تجربة الصي•

المبادرة بالتبرع 19كوفيدمن فيروس كورونا المتشافينالى طلب من باالضافةالوباء واجراءات الفحص 

.بالدم لالستفادة من بالزما الدم في عالج المصابين 

مساعدتهم فتح مجال للمواطنين في المكاتب الصحية في الخارج لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين و•

.بالتنسيق مع وزارة الخارجية 

اعد 

التقرير

روضة كريز. د/  تهاني الهاجري . أ / أ ايالف الصالح  /  الخواريفوزي . د
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اســـم الجهـــة
وزارة الصحــة

اجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد•

وصـــف 

المبادرة

اصة قرر مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه اغالق جميع المجمعات التجارية، ومراكز التسوق، باستثناء الخ•

.بالمواد التموينية، وإغالق مراكز الترفيه والتسلية الخاصة باألطفال لوقف انتشار الفيروس

.في  المنازل  لتالفي االختالط وتفشي الوباء الصالة اغالق المساجد  كما طلب من المواطنين •

تقول إنه في حال وجود وباء، سقط عن المسلمين حضور 18/20الفتوى رقم . ستكون أبواب المساجد مغلقة"

."صالة الجمعة، وتصلى ظهرا في منازلهم

إلغاء رحالت الركاب ألجل غير مسمى، من وإلى مطار الكويت الدولي الوحيد مع فحص الوافدين والمواطنين •

.القادمين من الخارج 

)  منع السفن القادمة أو المتجهة من الدول الموبوءة  والحرص على فحص الركاب والطاقم قبل دخول الميناء •

( .الشعيبة –الدوحة –الشويخ 

ات اعالن رسمي لمواجهة كورونا عطلة عامة لجميع الدوائر الحكومية وتعطيل الدراسة في كافة المدارس والجامع•

.والكليات الحكومية والخاصة والكليات العسكرية ومراكز وزارة األوقاف والشؤون االسالمية 

صلة إغالق الصاالت الرياضية والحدائق العامة وسوق الجمعة الشهير، وال يُسمح للمطاعم والمقاهي سوى بموا•

.خدمات التوصيل، ويستثنى من هذا القرار الخدمات الحيوية مثل إنتاج النفط 

الجهات 

ةالمستفيد

المواطنين والمقيمين •

اعد 

التقرير 

روضة كريز. د/  تهاني الهاجري . أ / أ ايالف الصالح  /  الخواريفوزي . د
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اســـم الجهـــة
وزارة الصحــة

تطبيق الحجر الصحي االجباري

باالحتياطات الصحية للوقاية من األمراض السارية 1969لسنة 8تطبيق القانون رقم 

وصـــف 

المبادرة

11محجرا، بواقع 15اشراف وزارة الصحة  ورفع من طاقات الحجر الصحي لديها، و االشراف على •

على للمقيمين، إلى جانب عدد من المحاجر الجديدة التي تعمل السلطات المعنية4مخصصة للمواطنين و

وتبلغ الطاقة . لةإنشائها الستيعاب األعداد المصابة، والتي تشير التقديرات إلى زيادتها خالل الفترة المقب

ً 11االستيعابية لهذه المحاجر أكثر من  .ألفا

، جليعةالمحجرا للكويتيين، وهي منتزه خليفة السياحي، منتجع سيشل 11وقد خصصت وزارة الصحة •

ريجنسي، مارين، منتزه الجون، فندق شاطئ الكوت، فندق الأكواالخيران، منتزه الوطنية، منتجع منتزة

ن فضال ع. فندق كراون بالزا، وفندق هوليداي إن الثريا، إضافة إلى محجر صحي جنوبي البالد

مهندسين أعلنت، تحضيرات للتعاقد مع فندقين في البالد كمحجرين صحيين للمواطنين، علماً أن جمعية ال

.محاجر صحية في المباني التابعة لها3امس االول، تجهيز 

ين وكان محجر فندق شاطئ الكوت هو أول المحاجر، التي خصصتها وزارة الصحة الستقبال المواطن•

شل، العائدين من إيران، أواخر فبراير الماضي، وتبعه بعد ذلك تجهيز محاجر الخيران والجون وسي

.الستيعاب المواطنين القادمين من الخارج، خالل مارس الماضي

افة أما المحاجر الصحية المخصصة للمقيمين فهي محجر أرض المعارض، وكبد، وجليب الشيوخ، إض•

د محجرا جديدا في منطقة العبدلي، باإلضافة إلى تجهيز شركة نفط الكويت شمالي البالالرتقةإلى محجر 

.في منطقة الزور

.الحجر المنزلي للقادمين من الخارج وعمل فحص دوري لهم مع االلتزام بالضوابط الصحية •

الجهات 

دةالمستفي

.المواطنين والوافدين القادمين من الخارج •

.المواطنين الذين تم اجالءهم من الخارج •

.المواطنين والوافدين المخالطين للحاالت المصابة •

اعد 

التقرير 

روضة كريز. د/  تهاني الهاجري . أ / أ ايالف الصالح  /  الخواريفوزي . د
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اســـم الجهـــة

وزارة الصحــة

شعارها

الصحـــة الوقائيـــة

بال الحاالت في منازلهم كل يوم وغير استقهي التي تقوم بعمل التقصي الوبائي ومتابعة المخالطين وزيارة المحجورين

.المشتبه بهم

حي يقومون باستخراج المعلومات كافة  من األشخاص الذين تم التخالط بهم خالل المفتش الص•المبادرةوصـــف 

.والطبيب الوقائي

.تكوين قاعدة بيانات لجميع المصابين وجميع المخالطين•

.  في حالة اذا كان مخالطاً او تقصي المرض•

ني من هناك حاالت لم يسبق لها السفر و لم يتم معها التخالط  وهذا  يأتي ذمن دور الفريق الميدا•

.خالل البحث والتحري إلى أن يصل مع من تخالط

.ثم بعد أخذ المعلومات يتم اجالئهم إلى المحاجر الصحية•

يتم هناك فرق ميدانية متواجدة بالمطار حيث يقومون بالفحص ، بالتالي بعد اكتشاف الحاالت•

.توزيعهم إلى المحاجر الصحية

ات ومشرفات إدارة الصحة الوقائية بوزارة الصحة في عده مراكز صحية بعشرايقوم مشرفو•

ذلك الزيارات المنزلية  الميدانية للحاالت القادمة من الدول الموبوءة من المواطنين والمقيمين و

.لإلشراف والمتابعة لتلك الحاالت واالطمئنان على وضعها واستقرارها الصحي

الجهات المستفيدة

.المطــار•

.منطقة المهبولة•

.منطقة جليب الشيوخ•

(.الجون والسيشل)منطقة الخيران •

.المــدارس•

روضة كريز. د/ تهاني الهاجري . أ / أ ايالف الصالح  /  الخواريفوزي . د•اعد التقرير 
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اســـم الجهـــة

(األعالم ) وزارة الصحــة 

شعارها

المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة •

في دولة 19كوفيدرصد األخبار والجهود المحلية والعالمية والتطورات المحلية واإلقليمية فيما يخص احتواء فيروس كورونا •

.الكويت وفي دول العالم 

المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدهللا السند      •

وصـــف 

المبادرة

.لبالد تقديم التعليمات والضوابط الصحية حول مواجهه فيروس كورونا في الكويت مع االحداث المستجدة في ا•

.رصد الحاالت المصابة مع ذكر سبب اصابتها وطرق التعامل معها •

.نشر الوعي الصحي واالرشادات الصحية عبر وسائل التواصل االجتماعي ووسائل االعالم الرسمية •

أما الحاالت التي تتلقى العالج 1887والحاالت التي تتلقى العالج 151والحاالت الجديدة 2399تم رصد الحاالت •

ابريل 23حالة في تاريخ 14حالة  وكما أصبحت الوفيات 498حالة وحاالت الشفاء 55في العناية المركزة 

.م 2020

تقديم رصد احصائية اسبوعية لمركز االتصال والخدمة االتصال مع المواطنين والمقيميين في حالة االصابة او•

الشكوى او المساعدة مع  وزارة الصحة 

الجهات 

المستفيدة

.جميع المواطنين والمقيمين في الكويت •

اعد 

التقرير 

روضة كريز. د/  تهاني الهاجري . أ / أ ايالف الصالح  /  الخواريفوزي . د
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اســـم الجهـــة

وزارة الصحــة

جهود الكوادر الطبية في وزارة الصحة 

أمر صاحب السمو،بعد تفوق الكوادر الطبية في االجراءات االحترازية السباقة للفيروس

بتقديم مظاهر التكريم المعنوي والمادي لتلك الجهود

وصـــف 

المبادرة

.ألف وافد وكويتي القادمين من الخارج والخضوع للفحص في أرض المعارض 35فحص •

.خارج المستشفيات الستقبال عدد كبير من مرضى كورونا ( خيمه ) انشاء غرف استقبال •

مليون كمام باإلضافة الى  التعاون في 30طلب معدات طبية من الصين و كمامات واقية طبية  وتوفي •

.جلب االدوية من مصانع األدوية 

19دكوفيتدريب طاقم من األطباء على استخدام جهاز التنفس الصناعي لمرضى فيروس كورونا •

.االشراف على المحاجر الصحية ورعاية المرضى في المستشفيات وفحص الطواقم الطبية •

سيق مع االدارة توفير خدمة توصيل األدوية من المستشفيات العامة والمراكز التخصصية بالتعاون والتن•

.ة العامة العامة لإلطفاء تستهدف الحد من المخالطة وااللتزام  بالتباعد االجتماعي حفاظاً على الصح

ل المصابين في توفير الرعاية الصحية والعالج في مستشفى جابر وجميع المستشفيات التي تستقب•

.الكويت

.ة توفير السوار االلكتروني اآلمن لتأمين سالمة القادمين وذويهم ومراقبة أحوالهم بطرق حديث•

الجهات 

دةالمستفي

.جميع المواطنين والمقيمين في الكويت •

اعد 

التقرير
روضة كريز. د/ تهاني الهاجري . أ / أ ايالف الصالح  /  الخواريفوزي . د
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اليف غلوبال للدعم النفسي : اسم الجهة 

شعارها                                     

وصف 

المبادرة
تماعية ولذوي فريق اليف للدعم النفسي لمواجهة الصعوبات وإيجاد الحلول لجميع المشاكل النفسية واالج

من قبل مجموعة من االستشاريين واألخصائيين النفسيين ٢٠١٩االحتياجات الخاصة تم تأسيسه 

واالجتماعيين

وتم تقديم خدمات تطوعية عبر اإلنترنت للمتضررين نفسيا من األزمة

من أجل مساعدة المتضررينلجهات الرسمية في هذا مع اتعاون 

لطلبةاواجتماعيا من األزمة، و ذلك مع التركيز على حاالتنفسبا

الدارسين في الخارج وتأثير األزمة عليهموبالذات الطلبة

على مستواهم التحصيلي وحاالتهم النفسية،

، وله عدة أفرعهذا الفريق معتمد من هيئة اإلعاقةمع العلم أن 

.  وحدة تخصصية١٥وتقدم الخدمات من قبل

والزالت خدماتنا مستمرة

الجهات 

المستفيدة

كل العالقين أو المتواجدين على أرض الكويت الحبيبة

ساعة واحدة
عايشة العجمي. سعاد الفريح، أ. سميرة الدوسري، د. د: اعداد
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:اسم الجهة 

وصف المبادرة

جمعية خيرية وبحمد هللا تعالى وتوفيقه تمكنت هذه41وشاركت فيها ( فزعة الكويت)حملة وطنية تحمل اسم 

مليون دوالر أميركي 29.5ماليين دينار كويتي أي ما يعادل 9من جمع أكثر من -في يوم واحد فقط -الحملة 

مما يعزز تعتبر أول مبادرة إنسانية أبهرت العالم وأثبتت مدى تكاتف المجتمع الكويتي وحبه للعمل الخيريو

تكاتف جدارته على أن تلقب الكويت بأنها مركز العمل اإلنساني وأميرها صاحب السمو الشيخ صباح االحمد  ال

هل االجتماعي الذي أظهرته هذه الحملة سيسجله التاريخ بماء الذهب وهو بفضل من هلال ثم بفضل مسارعة أ

ياتها المعيشية الخير إلى التبرع بما تجود به أنفسهم لمساعدة االسر  المحتاجة التي تعيش بيننا والتي تأثرت ح

وس بسبب تفشي وباء كورونا مؤكدة أن تبرعاتهم جاءت من منطلق حب العمل الخيري والحس الوطني المغر

:  ألف متبرع صرفت كالتالي198ساهم فيها أكثر من في نفوسهم و 

ك مساعدات مالية      .د488448•

ك سالل غذائية .د320010•

ك تجهيز مدارس ومستشفيات .د67400•

ك معقمات يدوية .د405682•

ك تجهيزات للمؤسسات .د784877•

ك وجبات غذائية.د406940•

متطوع 10200•

سيارة اسعاف 22•

دعم الجهود الحكومية للوقاية من الفيروس -1الجهات المستفيدة

دعم العمالة المتضررة من األزمة-2

مساعدة األسر المحتاجة والمتضررة داخل الكويت، -3

دعم ومؤازرة الوزارات والمؤسسات الحكومية الكويتية من خالل تأسيس -4

وتسيير وتوفير الدعم اللوجيستي للمراكز الصحية ومراكز الحجر الصحي

محمد العنزي–المكيميباسمه –أطياب الشطي –نوره الحسيني –الخنفرهيفاء أعضاء الفريق
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الجهة

التطوعيةوجهود الفرقمرصد مبادرات

-المستجدمتطوعون في الحملة الدولية لمناصرة جهود االستجابة لمكافحة فيروس كوروناشعارها

(COVID-19)

وصف المبادرة
الزراعة عن بعد1

:هاشتاجات المبادرات

تستاهل_الكويت#

الكويت_علشان_بالبيت_قاعد#

بالبيت_خليك_الكويت_علشان#

بالبيت_اقعد_أو_تطوع_الكويت_أجل_من#

البيت_في_إزرع_الكويت_علشان#

البيت_في_ تعلم_الكويت_علشان#

الكويت_فزعة#

معاك_إحنا_مكانك_خلك#

البيت_في_خلك_بس_يوصلك_دواك#

أعيننا_في_أنتم_نسيناكم_ما#

نحميك#

وراها#

ةتنظيم آلية التسوق في الجمعيات التعاونية والمراكز الغذائي2

تجهيز وتوزيع الوجبات للخطوط األمامية وللعمال 3

، وحملة التبرع بالدم من المتشافينحمالت للتبرع بالدم4

التدريب على قيادة اآلليات وتعقيم الشوارع5

خدمة كبار السن وتوزيع احتياجاتهم6
توزيع الكتب والقصص والموسوعات7
توزيع الكمامات للعموم، وخياطة الكمامات إهداء للصحة والداخلية8

توصيل األدوية للمرضى 9
دّعن بع..( بيئيةـ فنية، )إقامة محاضرات ودورات وورش متنوعة 10

حمالت للحد من اإلشاعات11
المساهمة في حملة الكويت تستاهل12
تنظيم طوابير المخابز  13
لطلبة في توصيل السلة الوقائية الصحية للطلبة الوافدين في سكن ا14

جامعة الكويت
تعقيم وتنظيف األسواق والمجمعات والمرافق الحكومية15

إنقاذ على الطرقات16
الرمضانية على مرضى السرطانلتوزيع السَّال17

الجهات المستفيدة

...(خدمة منازل،-ذوي االحتياجات الخاصة -األطفال--كبار السن)جميع المواطنين •

(المسافرين العالقين–العائالت –الطلبة )المواطنين خارج البالد •

(المرضى–األسر المتضررة -األسر المتعففة -مرتادي الجمعيات والمراكز الغذائية –حراس المدارس–العمالة )بعض الفئات : الوافدين•

:إعــداد فريــق العمـــل

كريمة المعراج. قـاسـم عيـاش       أ. أسحـر فايـد. سامية السعيدان     أ. د

ساعة واحدة
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الجهة

التطوعيةوجهود الفرقمرصد مبادرات

ا متطوعون في الحملة الدولية لمناصرة جهود االستجابة لمكافحة فيروس كورونشعارها

(COVID-19)-المستجد

وصف المبادرة

:هاشتاجات المبادراتخدمة ذوي اإلعاقة18

تستاهل_الكويت#

الكويت_علشان_بالبيت_قاعد#

بالبيت_خليك_الكويت_علشان#

تبالبي_اقعد_أو_تطوع_الكويت_أجل_من#

البيت_في_إزرع_الكويت_علشان#

البيت_في_ تعلم_الكويت_علشان#

الكويت_فزعة#

معاك_إحنا_مكانك_خلك#

البيت_في_خلك_بس_يوصلك_دواك#

أعيننا_في_أنتم_نسيناكم_ما#

نحميك#

وراها#

إجالء الوافدين المخالفين لقوانين اإلقامة19
خدمة الطلبة والعائالت في الخارج20
تجهيز مراكز إيواء للعمال21
ها على تجهيز السالت الغذائية والمالبس والتموين والوجبات وتوزيع22

األسر المتعففة وحراس المدارس
توزيع بروشور توعوي لموظفي البلدية23
تثقيف صحي لمرتادي المرافق العامة24
25

26

توزيع بروشور توعوي بعدة لغات

كويتي فريق الترابط السوري ال. تعقيم مساجد في منطقة العديلية 

التطوعي
(  حماية الكويت حمية ألنفسنا)مبادرة 27

الجهات 

المستفيدة

...(خدمة منازل،-ذوي االحتياجات الخاصة -األطفال--كبار السن)جميع المواطنين •

(المسافرين العالقين–العائالت –الطلبة )المواطنين خارج البالد •

–ضررة األسر المت-األسر المتعففة -مرتادي الجمعيات والمراكز الغذائية –حراس المدارس–العمالة )بعض الفئات : الوافدين•

(المرضى

إعــداد فريــق 

:العمـــل

سحـر فايـد. سامية السعيدان     أ. د

كريمة المعراج. قـاسـم عيـاش       أ. م

ساعة واحدة
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الجهة

التطوعيةوجهود الفرقمرصد مبادرات

ا متطوعون في الحملة الدولية لمناصرة جهود االستجابة لمكافحة فيروس كورونشعارها

(COVID-19)-المستجد

وصف المبادرة

هم بالتعاون مع الدفاع المدني عمل-فريق اجانب في خدمة الكويت 28

التطوعي توزيع الخبز في المناطق المعزولة

:هاشتاجات المبادرات

تستاهل_الكويت#

الكويت_علشان_بالبيت_قاعد#

بالبيت_خليك_الكويت_علشان#

تبالبي_اقعد_أو_تطوع_الكويت_أجل_من#

البيت_في_إزرع_الكويت_علشان#

البيت_في_ تعلم_الكويت_علشان#

الكويت_فزعة#

معاك_إحنا_مكانك_خلك#

البيت_في_خلك_بس_يوصلك_دواك#

أعيننا_في_أنتم_نسيناكم_ما#

نحميك#

وراها#

تعقيم وتنظيف المطار استعدادا للمرحلة القادمة29
تعقيم الشوارع والجمعيات التعاونية ومراكز  الخدمة30
بنانية حمالت التبرع بالدم من قبل الجاليات السورية واألردنية والل31

والعراقية والباكستانية
19ستجدحملة التبرع بالبالزما من قبل المتعافين من مرض كورونا الم32

معية قيام المتطوعين الكويتيين خارج دولة الكويت بالتعاون مع ج33

تالرحمة العالمية بتزويد الطلبة  لوقائية اوالسالتالغذائية بالسالا

الصحية وأيضا جهود توفير وتوزيع الكمامات
مبادرة صناعة واقي الوجه34
المشاركة في المؤتمرات والملتقيات للمتطوعين35
لفرق توزيع العيادي على األسر المتعففة بالتعاون مع الداخلية وا36

التطوعية

الجهات 

المستفيدة

...(خدمة منازل،-ذوي االحتياجات الخاصة -األطفال--كبار السن)جميع المواطنين •

(المسافرين العالقين–العائالت –الطلبة )المواطنين خارج البالد •

–ضررة األسر المت-األسر المتعففة -مرتادي الجمعيات والمراكز الغذائية –حراس المدارس–العمالة )بعض الفئات : الوافدين•

(المرضى

إعــداد فريــق 

:العمـــل
سحـر فايـد. سامية السعيدان     أ. د

كريمة المعراج. قـاسـم عيـاش       أ. م

31ساعة واحدة



الجهة

التطوعيةوجهود الفرقمرصد مبادرات

ا متطوعون في الحملة الدولية لمناصرة جهود االستجابة لمكافحة فيروس كورونشعارها

(COVID-19)-المستجد

وصف المبادرة

:هاشتاجات المبادرات(فيالمخترع خالد الخلي)خدمة المعاقين و اصالح كراسيهم و أجهزتهم 37

تستاهل_الكويت#

الكويت_علشان_بالبيت_قاعد#

بالبيت_خليك_الكويت_علشان#

تبالبي_اقعد_أو_تطوع_الكويت_أجل_من#

البيت_في_إزرع_الكويت_علشان#

البيت_في_ تعلم_الكويت_علشان#

الكويت_فزعة#

معاك_إحنا_مكانك_خلك#

البيت_في_خلك_بس_يوصلك_دواك#

أعيننا_في_أنتم_نسيناكم_ما#

نحميك#

وراها#

(دعم األطباء والطاقم الطبي)مبادرة 38

الجهات 

المستفيدة

...(خدمة منازل،-ذوي االحتياجات الخاصة -األطفال--كبار السن)جميع المواطنين •

(المسافرين العالقين–العائالت –الطلبة )المواطنين خارج البالد •

–ضررة األسر المت-األسر المتعففة -مرتادي الجمعيات والمراكز الغذائية –حراس المدارس–العمالة )بعض الفئات : الوافدين•

(المرضى

إعــداد فريــق 

:العمـــل

سحـر فايـد. سامية السعيدان     أ. د

كريمة المعراج. قـاسـم عيـاش       أ. م

ساعة واحدة
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33

الفرق التطوعية المشاركة

(سامية السعيدان. د)فريق األيادي الخضراء البيئي -١

فريق النهضة التطوعي -٢

.فريق الرواد التطوعي التابع للجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين -٣

فريق االستجابة واالنقاذ الكويتي -٤

فريق بصمة عيال الكويت-٥

(كريمة المعراج)التطوعي 61فريق استقالل -٦

فريق قائد االنسانية -٧

مجموعة الكويت في قلوبنا-٨

مركز المسؤولية المجتمعية التابع لالتحاد العربي للتضامن المجتمعي-٩

تستاهلحملة الكويت -١٠

حملة نحميك -١١

فريق بوابة األمل التطوعي-١٢

فريق الخطوة االولى التطوعي -١٣

فريق درع صباح لإلنقاذ التطوعي-١٤

فريق النحالين الكويتيين -١٥

جمعية ابي أتعلم -١٦

فريق الكوت الطبي التطوعي -١٧

فريق عيال الكويت التطوعي -١٨

فريق فخر الكويت -١٩

فريق االنقاذ الكويتي صقور صباح-٢٠

مبادرة صحة وامان تابعة للدفاع المدني -٢١

فريق وياك يا وطن-٢٢

فريق أمير االنسانية التطوعي-٢٣

يفريق سمارت التطوع-24

25-Live to give group

فريق أجانب في خدمة الكويت-26

المخترع خالد الخليفي-27

فريق بصمة وطن-28

ملتقى همم للمبادرات التطوعية و اإلنسانية-29

30-BEVOL  رواد في وجه األزمات-الرقمي األول المخيم

مركز خدمات مؤسسات رعاية األيتام-31

فريق الترابط السوري الكويتي التطوعي-32

فريق التآخي التطوعي-33

فريق النشامى األردني-34

فريق غطاء الرحمة التطوعي-35

فريق تطوعي و جهة تطوعية ما تم ذكره هنا هم من تواصلوا معنا مع الموافقة على ذكرهم في 200هناك أكثر من -:مالحظة•

.تقريرنا هذا



تقرير مرصد استجابة فريق االيادي الخضراء: الجهة

COVID)-المستجدالدولية لمناصرة جهود االستجابة لمكافحة فيروس كورونامتطوعون في الحملة شعارها

وصف 

المبادرة

إجراء عدة مقابالت صحفية وتلفزيونية تعريفية وتوعية•

ي منطقة مبادرة لتوزيع الكمامات والمعقمات والقفازات واإلرشادات التوعوية بمختلف اللغات للعمال ف•

الوفرة

لتوزيع الكمامات للحاالت الخاصة في المنازل " تــم"التعاون مع تطبيق •

وهدفها سالمة رواد الجمعيات التعاونية والعاملين ،نحميك#شعارالمشاركة في المبادرة الوطنية تحت •
.فيها

كين إقامة حملة توعوية صحية وحث المجتمع واالفراد على مداومة الفحص والتأكد من سالمة المستهل•

شويخ وابراز دور المجتمع المدني في الحمالت التوعوية الوطنية تم خاللها تغطية جمعية الشامية وال

التعاونية وجمعية النسيم وجمعية صباح السالم التعاونية

التعاون مع التطوع مع الهيئة الخيرية االسالمية العالمية واتحاد المبرات والجمعيات الخيرية الكويتية ب•

وزارة الصحة والجمعية الطبية الكويتية 

الكوروناعن طرق واهمية الوقاية من فيروس لالطفالتوزيع قصص توعوية •

الجهات 

المستفيدة

الشعب الكويتي•

المقيمين •

البيئة •

ةالكائنات الحي•

إعــداد فريــق 

:العمـــل
سامية السعيدان، رئيس فريق األيادي الخضراء البيئي/ الدكتورة

سحــر فـايـــد، عضو فريق األيادي الخضراء البيئي/ األستاذة

(2020فبراير الى يونيو )ساعة تطوعية تقريباً وأكثر من جهود أعضاء الفريق خالل فترة ثالثة أشهر 3,000+ ساعة 
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تقرير مرصد استجابة فريق االيادي الخضراء: الجهة

COVID)-المستجدالدولية لمناصرة جهود االستجابة لمكافحة فيروس كورونامتطوعون في الحملة شعارها

وصف 

المبادرة

تمع ، وهدفها منع اإلشاعات واهمية نشر االيجابية في المجتستاهل_الكويت #المشاركة في مبادرة •

والمشاركة المجتمعية 

حة فيروس االحتفال بيوم المرأة العالمي وابراز اهم انجازات العضوات المتطوعات في الفريق في جائ•
.الكورونا

:اطالق مبادرات عديدة لممارسة االنشطة المنزلية والورش البيئية والفنية في المنزل، منها•

البيت_في_إزرع_الكويت_تحب# •

البيت_في_نزرع_ياكويت_علشانك#•

وطني_واجب_المنزلي_الحجر#•

البيت_في_خلك_الكويت_تحب#•

لالطفال_السريعة_الزرعة#•

معاك ، لتوزيع مواد التموينية والنظافة الشخصية لحراس المدراس_إحنا_مكانك_خلك#مبادرة •

الطارئة منطقة االندلس الصحية صديقة البيئة والتنمية المستدامة في مواجهة االزماتمختاريةمبادرة •

واالستثنائية

الجهات 

المستفيدة

الشعب الكويتي•

المقيمين •

البيئة •

ةالكائنات الحي•

إعــداد فريــق 

:العمـــل
سامية السعيدان، رئيس فريق األيادي الخضراء البيئي/ الدكتورة

سحــر فـايـــد، عضو فريق األيادي الخضراء البيئي/ األستاذة

(2020فبراير الى يونيو )ساعة تطوعية تقريباً وأكثر من جهود أعضاء الفريق خالل فترة ثالثة أشهر 3,000+ ساعة 
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تقرير مرصد استجابة فريق االيادي الخضراء: الجهة

COVID)-المستجدالدولية لمناصرة جهود االستجابة لمكافحة فيروس كورونامتطوعون في الحملة شعارها

وصف 

المبادرة

وجود نقص حاد حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع التجمع العمالي في بنك الدم المركزي بعد نداء بنك الدم ل•
في مخزون الدم

المتعففةلالسر، لتوزيع السلة التموينية معاك_إحنا_مكانك_خلك#حملة •

غتين العربية باللالكوروناالتعاون مع تلفزيون الكويت لعمل لقاء عن دور الفريق اثناء جائحة فيروس •

واإلنجليزية 

توزيع السلة التموينية لحراس مدارس منطقة الروضة•
ت حقيبة صحية للطلبة الوافدين في سكن جامعة الكوي300التعاون مع جمعية التميز االنساني لتوزيع •
المنزلي_بالحجر_التدوير_إعادة#مبادرة •
لجمعيات التعاونية التعاون مع الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين لنشر الوعي الصحي في ا•

في جميع محافظات الكويت
سعيد، مبادرات أسرية منزلية_مطمئن_آمن_بيت#مبادرة •

الجهات 

المستفيدة

الشعب الكويتي•

المقيمين •

البيئة •

ةالكائنات الحي•

إعــداد فريــق 

:العمـــل
سامية السعيدان، رئيس فريق األيادي الخضراء البيئي/ الدكتورة

سحــر فـايـــد، عضو فريق األيادي الخضراء البيئي/ األستاذة

(2020فبراير الى يونيو )ساعة تطوعية تقريباً وأكثر من جهود أعضاء الفريق خالل فترة ثالثة أشهر 3,000+ ساعة 
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تقرير مرصد استجابة فريق االيادي الخضراء: الجهة

COVID)-المستجدالدولية لمناصرة جهود االستجابة لمكافحة فيروس كورونامتطوعون في الحملة شعارها

وصف 

المبادرة

المشاركة في دعم مبادرة فزعة للكويت•

التعاون مع إدارة رعاية المسنين لتوزيع مستلزمات كبار السن •

الكورونا_ضد_السن_لكبار_توعية#البيت_في_هوايتي_أمارس_الكويت_علشان#مبادرة •
ات دولة التعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لتوزيع موسوعة هيا نتعلم العربية لجميع محافظ•

الكويت للتشجيع على القراءة والكتابة بطريقة صحيحة

البيت_في_ونتعلم_نقعد_الكويت_أجل_من#مبادرة •

رعاية مبادرة للتعاون مع جمعية أبي أتعلم لتوزيع القصص والهدايا لمرضى السرطان في منازلهم ب•

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

ممنطقة الروضة ومعهد دسمان للسكري لتوزيع االدوية للمرضى في منازلهمختاريةالتعاون مع •

وراها لصنع الكمامات المحلية #المشاركة في مبادرة •

الكوروناالمشاركة في حملة تسلط الضوء على جهود المتطوعين خالل أزمة •

الجهات 

المستفيدة

الشعب الكويتي•

المقيمين •

البيئة •

ةالكائنات الحي•

إعــداد فريــق 

:العمـــل
سامية السعيدان، رئيس فريق األيادي الخضراء البيئي/ الدكتورة

سحــر فـايـــد، عضو فريق األيادي الخضراء البيئي/ األستاذة

(2020فبراير الى يونيو )ساعة تطوعية تقريباً وأكثر من جهود أعضاء الفريق خالل فترة ثالثة أشهر 3,000+ ساعة 
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تقرير مرصد استجابة فريق االيادي الخضراء: الجهة

COVID)-المستجدالدولية لمناصرة جهود االستجابة لمكافحة فيروس كورونامتطوعون في الحملة شعارها

وصف 

المبادرة

إقامة ورش فنية في المنزل بمشاركة أفراد العائلة•

والجمعية منطقة االندلسومختاريةمبادرة لتوزيع االدوية بالتعاون مع مركز االندلس والرقعي الصحي •
الخيرية الكويتية لرعاية وتأهيل المسنين

"التطوع في االزمات"المشاركة في ملتقى همم للمبادرات التطوعية واالنسانية •

لروضة منطقة اومختاريةالمغني الصحي توزيع األدوية في منطقة الفيحاء بالتعاون مع مركز العبد•

المشاركة في اليوم العالمي للتمريض وتكريم االعضاء المتطوعين في الفريق الممرضين•

فةاالحتفال باليوم الدولي لألسر من خالل مبادرة لتوزيع السَّالل التموينية لألسر المتعف•

المشاركة في الملتقى البيئي في "االستدامة المائية"عبدهللا المشعل . تقديم محاضرة من قبل العضو م•

"دروس مستفادةللكوروناالتأثير البيئي "الخليجي األول تحت شعار 

ي الفريق االحتفال باليوم العالمي للنحل من خالل نشر الوعي بأهمية النحل ومسابقات اقامها النحالين ف•

والحيوانات_الطيور_سقيا#مبادرة •

الجهات 

المستفيدة

الشعب الكويتي•

المقيمين •

البيئة •

ةالكائنات الحي•

إعــداد فريــق 

:العمـــل
سامية السعيدان، رئيس فريق األيادي الخضراء البيئي/ الدكتورة

سحــر فـايـــد، عضو فريق األيادي الخضراء البيئي/ األستاذة

(2020فبراير الى يونيو )ساعة تطوعية تقريباً وأكثر من جهود أعضاء الفريق خالل فترة ثالثة أشهر 3,000+ ساعة 
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تقرير مرصد استجابة فريق االيادي الخضراء: الجهة

COVID)-المستجدالدولية لمناصرة جهود االستجابة لمكافحة فيروس كورونامتطوعون في الحملة شعارها

وصف 

المبادرة

الصحي افطار صائم بالتعاون مع مطعم السبعينات من خالل تزويد العاملين في مركز االندلس والرقعي

.وكذلك منطقة االسطبالت

:  ، مثلإقامة مبادرات خارج دولة الكويت بالتعاون مع سفراء الفريق في سلطنة عمان•

تنظيف شاطئ الحيل في سلطنة عمان❑
مبادرة عيدية مرضى السرطان في مستشفى السلطاني في ُعمان❑

مبادرة إفطار صائم في اليمن❑

مبادرة كسوة وعيدية اليتيم في اليمن❑

"طرق حديثة للعطاء عن بعد"المشاركة في لقاء عطاء هب تحت عنوان •

هم االنضمام والتعاون مع مبادرة جمعية متابعة قضايا المعاقين المجتمعية لدعم ذوي اإلعاقة وأسر•

*االبداع واالبتكار في المناسبات*تحت عنوان •

بيتنا_في_قرقيعانا#مبادرة ❑

غير_السنه_هذه_وعيدنا_رمضانا#مبادرة❑

الجهات 

المستفيدة

الشعب الكويتي•

المقيمين •

البيئة •

ةالكائنات الحي•

إعــداد فريــق 

:العمـــل
سامية السعيدان، رئيس فريق األيادي الخضراء البيئي/ الدكتورة

سحــر فـايـــد، عضو فريق األيادي الخضراء البيئي/ األستاذة

(2020فبراير الى يونيو )ساعة تطوعية تقريباً وأكثر من جهود أعضاء الفريق خالل فترة ثالثة أشهر 3,000+ ساعة 
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:اسم الجهة 

شعارها

الكويت أعلنت الحكومة الكويتية متمثلة بوزارة الخارجية الكويتية بدء أكبر خطة في تاريخ-1وصف المبادرة

ولمدة 2020ابريل 19إلجالء المواطنين الكويتيين من الخارج اعتبارا من يوم األحد الموافق 

يوم 19

لتسجيل كافة المواطنين المتواجدين في الخارج (  معاكم)قامت وزارة الخارجية بإطالق منصة -2

.حاليا

ين أعلن وزير الصحة لكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح انه سيتم تقسيم المواطنين الكويتي-3

ابريل الجاري وتنتهي 19حيث تبدأ اولى مراحل الخطة في . شرائح مجدولة3في الخارج على 

.مايو المقبل7في 

ء المرضى واوضح وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح ان الخطة ستبدأ باإلجال-3

لمرضى باإلضافة الى السائحين واعضاء المهمات الرسمية يليهم ا. الذين ال يحتاجون اسرة عالج

.الذين يحتاجون الى اسرة عالج ورعاية خاصة ثم يتم اجالء باقي المواطنين

الجهات المستفيدة

فاطمة ناجي البحراني. أ، سناء البراك. أ، خالد الشمري. د: اعداد أعضاء الفريق

اكم اإللكترونية معمنصة 

للتواصل مع المواطنين 

خارج البالد

جميع المواطنين الكويتيين بالخارج
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:اسم الجهة 

شعارها

.في إطار إجراءات الدولة االحترازية لمنع تفشي الوباء-٤وصف المبادرة

لصحية دعا وزير الصحة جموع المواطنين والمقيمين على أرض الكويت، إلى التقيد بالتعليمات واإلجراءات ا

لتباعد والوقائية، خاصة أهالي المواطنين الذين سيتم إجالؤهم من الخارج، وااللتزام بالتعليمات الصحية وا

.االجتماعي خالل استقبالهم

.لمتابعة تنقالت العائدين من رحالت اإلجالء( شلونك)اطالق وزارة الصحة تطبيق-٥

إلجالء أوضح وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، أنه سيتم بدء رحالت ا-٦

.أبريل الجاري19من 

أبريل الجاري، وتتضمن إجالء جميع الكويتيين 23وأضاف أن المرحلة الثانية من خطة اإلجالء، ستكون يوم 

أبريل الجاري، 25المرضى في مختلف دول العالم، فيما ستبدأ المرحلة الثالثة واألخيرة اعتبارا من يوم 

.مايو المقبل، لتشكل باقي المواطنين الكويتيين في الخارج7وحتى 

(  معاكم)ألف مواطن كويتي في الخارج، سجلوا في منصة 35وأشار وزير الخارجية الكويتي إلى أن نحو 

التي أطلقتها وزارة الخارجية حتى اآلن

جميع المواطنين الكويتيين بالخارجالجهات المستفيدة

فاطمة ناجي البحراني. أ، سناء البراك. أ، خالد الشمري. د: اعداد أعضاء الفريق
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:اسم الجهة 

شعارها

وصف المبادرة
ء في بدأت طائرات إجالء الكويتيين من الخارج بالتوافد على مطار الكويت الدولي، ضمن أكبر خطة إجال-٧

تاريخ البالد

وأعلن وزير الخارجية أحمد ناصر المحمد الصباح، عن وصول أولى رحالت اإلجالء قادمة من دبي

بناء على لرغبة السامية لصاحب السمو واعالن سمو رئيس مجلس : وقال الصباح على حسابه في تويتر 

الوزراء عن انطالق عملية العودة الشاملة لمواطنينا في الخارج وصلت صباح يوم االحد الموافق 

19\4\2020

19اعلن المتحدث الرسمي لإلدارة العامة للطيران المدني  ان مرحلة االولى لرحالت االجالء  تستمر من -8

ابريل  قال وزير الخارجية احمد ناصر 14وفي . مايو  المقبل 7ابريل الجاري ضمن خطة تمتد حتى 21الى 

الصباح خالل المؤتمر 

(( حتى االن أطلقتها الوزارة وخصصتها للراغبين بالعودة(معاكم)الف مواطن سجل  في منصة 35هناك ))

. ضاف ان هذا اكبر اجالء  في تاريخ الكويت ويشمل  دول الخليج والقاهرة وتركيا أو

الجهات المستفيدة

جميع المواطنين الكويتيين بالخارج

فاطمة ناجي البحراني. أ، سناء البراك. أ، خالد الشمري. د: اعداد أعضاء الفريق
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وزارة الخارجية:اسم الجهة 

شعارها

وصف المبادرة
استمرت الرحالت الجوية ضمن خطة العودة الشاملة إلجالء المواطنين الكويتيين من الخارج  منذ انطالقتها -9

2020-4-19بتاريخ 

٢٠١٠/٤/19بتاريخ 

( شلونك)قامت الحكومة بإطالق تطبيق -10

هو تطبيق أطلق من طرف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، فهذا البرنامج يهدف لدعم شلونكتطبيق 

جهود وزارة الصحة الكويتية في تنظيم عملية الحجر الصحي، وكذا مراقبة األشخاص داخل الحجر، بحيث أن 

الكويت، يمكنك وزارة الصحة من مراقبة األشخاص المحجورين بعناية، وايضا متابعة مواقعهم شلونكتطبيق 

ومتابعة األشخاص المخالطين لهم، كما يمكن البرنامج لألشخاص المحجورين من إدخال جميع بياناتهم 

.الحيوية، ويمكنهم من التواصل مع الفرق الطبية في وزارة الصحة عند ظهور أي أعراض مشكوكة عليهم

جميع المواطنين الكويتيين بالخارجالجهات المستفيدة

فاطمة ناجي البحراني. أ، سناء البراك. أ، خالد الشمري. د: اعداد أعضاء الفريق
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:اسم الجهة 

شعارها

وصف المبادرة

٢٠٢٠/٥/٦: أعلنت اإلدارة العامة للطيران المدني يوم الخميس الموافق

ل انتهاء عملية العودة الشاملة إلجالء المواطنين الكويتيين من الخارج أمس والتي تمت على أربع مراح

مواطن29168شملت 

٢٠٢٠/٥/١٢وفي يوم الثالثاء الموافق 

الحدودي باستقبال المواطنين العائدين من السعوديةالنويصيببدأ منفذ 

جميع المواطنين الكويتيين بالخارجالجهات المستفيدة

فاطمة ناجي البحراني. أ، سناء البراك. أ، خالد الشمري. د: اعداد أعضاء الفريق

وزارة الخارجية
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وزارة الخارجية:اسم الجهة 

شعارها

مايو 6-ابريل 19خالل الفترة من ( جوا)تم تنفيذ خطة الشاملة لعودة المواطنين الكويتيين من الخارج وصف المبادرة

2020

ت مدتها وبفضل من هللا ثم تكاتف جميع الجهات الحكومية المشاركة في الخطة   نجحت خطة اإلجالء التي كان

.مواطن 29168وجهه ونقل 58رحلة الى 185وتم تشغيل . أيام تقييم وتطوير 4+تشغيل يوميوم 14

مايو 6-ابريل 19خالل الفترة من ( جوا)اما بالنسبة للخطة لشاملة لعودة المواطنين الكويتيين من الخارج 

2020

جميع المواطنين الكويتيين بالخارجالجهات المستفيدة

فاطمة ناجي البحراني. أ، سناء البراك. أ، خالد الشمري. د: اعداد أعضاء الفريق
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وزارة الخارجية:اسم الجهة 

أيام من انتهاء عملية إجالء المواطنين من الخارج، أطلقت وزارة الخارجية منصة إلكترونية جديدة9بعد وصف المبادرة

.إلجالء أقرباء الكويتيين من الدرجة األولى، من خارج الكويت

وأن المنصة الجديدة تـــشمل إجالء أقارب الكــــويتيين فــــقــــط من الـــدرجــة األولى

المتواجـــدين خارج البالد،( األب/األم -االبنة /االبن -الزوجة /الزوج )

الجهات المستفيدة

جميع المواطنين الكويتيين بالخارج

فاطمة ناجي البحراني. أ، سناء البراك. أ، خالد الشمري. د: اعداد أعضاء الفريق
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:اسم الجهة 

شعارها                                     

وصف المبادرة

الجهات المستفيدة

أعضاء الفريق

جمعية الهالل األحمر الكويتي

إحدى المنارات الكويتية الرائدة في العمل اإلنساني 

حياة ال تتوقف وعطاء مستمر

مسرتجد أطلقت جمعية الهالل األحمر الكويتي الكثير من المبادرات والحمالت منذ اجتياح فيرروس كورونرا ال

:، ومن أهم األعمال التطوعية التي قامت بها19

شررق –ره أمغ)توزيع آالف الوجبات الغذائية على العمالة ( من أجل الكويت اقعد في البيت)إطالق مبادرة •

(.الفروانية–الجليب –المهبولة –

ىالمرئررلنشررر الرروعي الصررحي بكررل وسررائل اإلعررالم  ( نحميررك)التعرراون مررع وزارة الصررحة بررةطالق حملررة •

.  والمسموع  وتكثيف النشر بالكامل للحد من انتشار المرض حتي القضاء عليه

تقرررديم االحتياجرررات وتسرررهيل خرررروج المرررواطنين فررري حجرررر منترررزه الخيرررران الصرررحي ومنترررزه الوطنيرررة•

فطررور ) سررلة كمررا تررم توزيررع الوجبررات الغذائيررة اليوميررة ألررف 16وكررذلك تررم توزيررع أكثررر مررن  واألكوامررارين

عرن مايزيردفي المحراجر ومنراطق الحظرر الكلري و حرراس المردارس فري محافظرات الكويرت ( وغداء وعشاء

ألف آالف وجبة إفطار خالل شهر رمضان المبارك210وتوزيع . الف وجبة33574

(.كزيالسجن المر)توفير وتوزيع االحتياجات الخاصة بحضانة األطفال في المؤسسات اإلصالحية •

(األكوامارين–الوطنية -الخيران)المواطنين في الحجر الصحي •

(الفروانية–الجليب –المهبولة –شرق -أمغره)العمال في مناطق •

حراس المدارس في مختلف محافظات الكويت •

األطفال في المؤسسات اإلصالحية •

نورة الحميدي–محمد الدوسري –رهام خليل –الكدموسلولوة –منيرة الهاجري –إعداد •
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:اسم الجهة 

شعارها                                     
(األفراد, المؤسسات, الشركات)األعمال_رجال_جهود# 

والمساهماتاألنشطهملخص 

جميع فزعة الكويت للجمعيات الخيرية والهالل االحمر الكويتي حيث تم ت# تم اطالق حملة وطنية باسم ▪وصف المبادرة

ليهم وقد قامت وزارة الداخلية بتوزيعهم على المقيمين المطبق ع, ألف سله غذائية وتموينية 460عدد 

.العزل التام في منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة

ألف وجبه غذائية لوزارة 290.000للتجهيزات الغذائية بتوزيع عدد أكثر من المعوشرجيقامت شركة ▪

.الداخلية ومقار االيواء للوافدين

وجبه غذائية1511بتوزيع عدد أكثر من كاسكوقامت الشركة الكويتية لخدمات الطيران ▪

ألف وجبه غذائية19.000بتوزيع عدد أكثر من الحميضيقامت شركة مجموعة كوت الغذائية ▪

للعاملين ( مياةدورة , مكيف)شاليه متنقل 40االنسانية والخيرية بتقديم عدد لالعمالقامت جمعية السالم ▪

قناع 300وتقديم  , بوابات ثابته للتعقيم والتطهير6وتقديم , السريعهبالنقاط االمنية على الخطوط 

كيس مالبس ومستلزمات صحية لمراكز 2000وتقديم , ألف سلة غذائية12.000وتقديم عدد , بالستيك 

.سنتايزر/آالف معقم يدوي 10وتقديم , االيواء للوافدين 

وتقديم آليات نقل وقطر , وجبه غذائية 1111بتوزيع عدد أكثر من اسبشلمان جنتلقامت شركة ▪

.للتحميلوسطحاتوكرينات

,  باترولجيب نوع نيسان /دورية( 2)قامت شركة عبدالعزيز سعود البابطين بتزويد وزارة الداخلية بعدد ▪

.ألف كرتون مرطبات وعصائر11بوابه ثابته للتعقيم والتطهير وتوزيع عدد أكثر من 2وتقديم عدد 

.كرتون ماء3111قامت شركة الروضتين بتوزيع عدد أكثر من ▪

.كرتون معقمات متنوعه261قام مصنع الشرق األوسط لتصنيع المواد الكيميائية بتوزيع عدد اكثر من ▪

سيارات قاطرة و مقطورة تحتوي علي مياه و 4قامت شركة مجموعة العايش انترناشيونال بتوفير عدد ▪

.زجاجه240.000وتقديم مياه معدنية بعدد , مشروبات غازية وزعت للمحاجر الصحية 

.جهاز ضبط زوايا مركبات( 1)اطارات متنوعة و عدد 250بتوزيع عدد الميلمقامت شركة عبدالهادي ▪

شريحة خط اتصال وانترنت وزعت للعاملين من 7.000لالتصاالت بتقديم عدد اوريدوقامت شركة ▪

.المتطوعين ورجال الداخلية

فئات المجتمع الجهات المستفيدة
منال الهاجري. أ، بسمة السلطان/  دكتوره أعضاء الفريق
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:اسم الجهة 

شعارها                                     
(األفراد, المؤسسات, الشركات)األعمال_رجال_جهود# 

والمساهماتاألنشطهملخص 

وتوفيرالسائقمعراكب(44)كبيرنقلباص200عددبتوفيرللنقلوالخليجالكويترابطةشركةقامت▪وصف المبادرة

.السائقمعللمركباتسطحهونش40عددوتوفيرالسائقمعراكب(22)صغيرباص100عدد

,السائقمعباص24باص2عدد,السائقمعصالونسيارة75عددبتوفيرأطلسمصاعدشركةقامت▪

.السائقمعلوريهاف6عدد

مدارعلىالسائقمعلتر5000سعةماءتناكر3عددبتوفيرالثقيلةواآللياتللمعداتتركسشركةقامت▪

.االسبوع

.للعاملينيوميةبصفةوالمرطباتالماءتقديممع,راكب24باصبتوفيرالظفيريعبدالعزيز/السيدقام▪

خاصةالالمقاروعلىالعاملينعلىيومياتوزعومكعباتثلجقوالببتوفيرالجسارثلجمصانعقامت▪

.والحجرباإليواء

مياهمضخةوتقديم,العربانةمعقدم31جالسفايبر(طراد)قارببتقديممارينالغانمشركةقامت▪

.القواربمحركاتغسيل(طرمبة)

sleep)فراش100عددبتقديمللتصاميمالعالميةاالنظمةشركةقامت▪ bag).

.بطانية1000عددبتقديمالقطانعبدالحميددنيامحالتشركةقامت▪

.االيواءلمقاراسفنجفراش1000عددبتقديمالبغلياسفنجمصانعشركةقامت▪

والمحاجرااليواءلمقارقدمتسرير250عددبتقديمالكندورشركةقامت▪

االيواءمقارعلىوزعتشرشف800,مخدة800عددبتقديموااللحفةالحقائبإلنتاجالعرادةمصنعقام▪

.والمحاجر

الدورياتانةلصي(بالمجان)الالزمةالفنيةالعمالةتوفيرخدمةبتقديمالسياراتلتأجيربنتليشركةقامت▪

.امةعالدورياتبرمجيات,الميكانيكيةاالعطالاصالح,الكهربائيةاالعطالاصالح,االستهالكيةللقطع

.الداخليةوزارةمبانيبتعقيموالمقاوالتالعامةللتجارةالخطالءشركةقامت▪

.المتنقلةالمياهدوراتمنعددبتقديمالملكيةالرايةشركةقامت▪

فئات المجتمع الجهات المستفيدة

منال الهاجري. أ، بسمة السلطان/  دكتوره أعضاء الفريق
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:اسم الجهة 

شعارها                                     

(األفراد, المؤسسات, الشركات)األعمال_رجال_جهود# 

والمساهماتاألنشطهملخص 

كهربائيةمياهمضخات(16)عددبتقديمالمقاوالتوالعامةللتجارةالمددشركةقامت▪وصف المبادرة

مياهسخانات(10)عدد,كهربائيةصحيصرفمضخات(4)عدد,المقاساتمتنوعة

.للمياهمنقيةشربفالتر(10)عدد,مركزية

,كمام(850)عدد,طبيقفاز(17000)عددبتقديمالسجناءلرعايةالتكافللجنةقامت▪

.ارضياتمعقم(176)عدد,يدمعقم(200)عدد

عدد,ماءطفاية(168)عددبتقديمالحريقأخطارمنللحمايةالكويتيةالجمعيةقامت▪

.CO2طفاية(140)عدد,بودرةطفاية(229)

.بالستيككرسي100عددبتقديمالمباشرالعونجمعيةقامت▪

.التركيبمعحديدسرير(200)عددبتقديمالحديدالعمالالكندورومصنعشركةقامت▪

وحدات(10)عدد,مركزيتكييفمكائن(3)عددبتقديمالبريطانيةالكويتيهالروابطقامت▪

.سبليتمينيتكييف

.زجاجه74.400بعددأروىنوعمعدنيةمياهبتقديمالتجاريةالمرطباتشركةقامت▪

.وتعقيمرشجهاز34بتقديمالتطوعيهالنسائيةالكويتيةالجمعيةقامت▪

.اسفنجمرتبة(1000)بتوفيرعدداالسفنجلصناعاتالبغليشركةقامت▪

.أمنيبالستيكشريطرول(485)عددبتجهيزللبالستيكالعربيمصنعقام▪

.متعددهمبانيتعقيمخدمةبتقديمكلينشاينشركةقامت▪

والهافيناتالكربواسطهالنقلخدمةبتقديموالخفيفةالثقيلةواآللياتللمعداتتركسقامت▪

.لوري

فئات المجتمع الجهات المستفيدة
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فريق سند التطوعي:اسم الجهة 

شعارها                                     

يالواجبمنطلقمنوصف المبادرة  
ياالجتماعيةوالمسؤوليةالوطن   

 
يالراهنةاألزمةظلف  

الكويــــتدولةبهايتمريالن 

يالوباءبسببالحبيبة يقالفريالكويتيـةالمحامي  يجمعيـةشكلتكورونا،فايروسالعالم  التطوع 

يبرئـاسة"سنــد" .12/3/2020بتاريــــخوذلكالسايـــر،طاللمهندياألستاذيالمحام 

ي:األعضاءعددي وتم،فقطالمحامي  يعىلتقتصيواليالمجاالتيكافةمنومتطوعةمتطوع520اآلنحن 

يكاملكفريقمعتمديالفريق،بأعضاءالخاصةالهوياتوتوزيــــعإعدادي  
 
يالدفاعف  

 
بعدةالفريققام.المدن

يوحمالتأعمال ياآلنحن  :وه 

عىل(أبرول)توزيــــعوصحيةقانونيةتوعويةلوحاتبوضعاإلرشاديةالحملةضمن:1-17-3-2020

ورةالتاجريبمخاطبةوتعليماتإرشاداتعىليحتويتعاونيةجمعية40 امبص  وخطورةسعاريباأليااللت  

أفراديلكافةولللوصرئيسيةلغاتبخمسةكتابتهايتمت)برسالتي  يالمجتمعومخاطبةبها،التالعب

اماال:الثانيةالرسالةاإلشاعات،تداولخطورة:األوىلالرسالة:(ومقيمي  يمواطني  يمنالمجتمع لت  

.الوزراءمجلسوقراراتبتعليمات

يالحقوقكليةطلبةجمعيةمعالتوعيةشاركنايحملة:2-21-3-2020  
 
طةرابأولالكويتجامعةف

،للفريقتنضمطالبية يوتمالتطوع  المنصةستخداموالغاتبعدةتوعويةوفيديوهاتبوستاتنش 

ونية يالتواصلووسائلاإللكت  .االجتماع 

يةالنجاةجمعيةمعبالتعاونالتطوعيةالحملة:3-26-3-2020 عىلالحملةتعكفحيثالخت 

يوللمحتاجي  يالمتعففة،لألسيوالمساندةالدعمصوريكافةتقديم  
 
ينائيةاالستثالظروفظلف  

الن 

؛الكويتتعيشهاي
ً
.المتعففةاألسيعىلغذائيةسالتوتوزيــــعتجهت  يطريقعنحاليا

يالمشاركة4-27-3-2020  
 
.الكويتفزعةحملةف

كةمعبالتنسيق"ناسينكممو"حملةإطالق5-29-3-2020 Uالشحنس  Targetالسلةإرسال

يالكويتيي  يالمواطني  يوأخواتنايإلخواننايالوقائية  
 
.أيام5خاللسلة1000عددهاتجاوزيويالخارجف

ياإلتحاديرئيسمنببادرة6-6-4-2020  
2500حصتمالدماكعبدهللا/السيدللمزارعي  يالكوين 

الستقراريوذلكالتعاونيةالجمعياتعىلبالمجانتوزيعهايوتمالرئيسيةالغذائيةالمواديمنكرتون

يالسوق  
 
.أسعارهاوارتفاعالغذائيةالمواردينقصأزمةبعديالغذان

فئات المجتمع الجهات المستفيدة

ولولوة الشاهينبهبهانيالمحاميتان جمانة عدنان أعضاء الفريق
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فريق سند التطوعي:اسم الجهة 

شعارها                                    

يسنديفريقانضماماعتماديتم-7وصف المبادرة .11/4/2020بتاريــــخالتطوع 

يمحمدي/السيددعوةتلبية8-14-4-2020 يبمزرعتهالخاصالفراولةمحصوللحصديالمطت   
 
ف

.كرتون1200عنيزيديمايحصديتممجانا،وتوزيعهالوفرة

وجبة500بتوزيــــعالفريققامالداخليةوزارةمعوبالتنسيقالقبسجريدةمنبدعوة9-17-4-2020

رةالعمالةعىلغذائية يالمتص   
 
قمنطقةف .س 

يسنديفريق10-20-4-2020 يالتطوع   
 
يأعمالهيستكملالكويتيةالمحامي  يجمعيةف  

 
الملصقاتعوضف

يبالحجريالخاصة ىل 
للدفاعامةالعاإلدارةمعبالتنسيقالخارجمنالعائدينالمواطني  يمنازلعىلالمت  

ي  
 
.المدن

يسنديفريققامحيثعلينا،فطوركمحملةإطالق11-23-4-2020 إلفطارياوجباتبتوزيــــعالتطوع 

يالمباركرمضانشهريخاللالغذائيةلوالسال  
 
ولمدة4-27األثني  ياليوممنابتداءمناطقعدةف

.أسبوع

ي12-30-4-2020 يالحظريقراريحن  يالكىل   
 
للموهبةاألحمديصباحمركزيمعبالتعاون،2020-5-9ف

FACEسندفريقيهديواإلبداع SHIELDي
ً
يللعاملي  يمجانا  

 
وسلمواجهةاألماميةالصفوفف فت 

،أطباءمنكورونا، يوذلكومتطوعي    
 
.اونيةتعوجمعياتومحاجريمستشفياتوعدةالجمعيةمقريف

اطاتيالصحيةيوقراراتيالحظريمنيمج020 ايالزالييقدميخدماتهيالتطوعيةيمعيمراعاةياالشت  لسيوأخت 

.الوزراء

حفظيهللايالكويتيومنيفيهايمنيكليمكروه

فئات المجتمع الجهات المستفيدة
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الجمعية الكويتية لدعم المخترعين:اسم الجهة 

شعارها                                   

وصف المبادرة

فئات المجتمع  والجهات ذات العالقة     الجهات المستفيدة

الثالبفاطمه /دأعضاء الفريق

رحلة بعد االزمه واحتياجات المجتمع لمقامت الجمعية بدراسة االوضاع الصحية والمجتمعية خالل االزمة وما-

وزارة )مختصة العودة للحياة الطبيعية  وخلصت بالمشاريع والخطط المستقبلية التالية وتم تقديمها للجهات ال

(:االمم المتحدة /وزارة الشباب/هيئه الشباب /مؤسسه الكويت للتقدم العلمي/الحرس الوطني/الشؤون

:تقديم عدد من االبتكارات واالختراعات لمرحلة الحالية وما بعد االزمه منها-أ

وبه خمس انواع من 2012اختراع بيئة صحية امنه وهو اختراع حاصل على براءة من امريكا سنه -

في الكمامات المتطورة لجميع شرائح المجتمع من الدفاع المدني والصفوف االمامية الى اطفال المدارس

والمخترع الثالبفاطمه /د)حال العودة للدراسة علما بانه سهل التصنيع ويتالفى عيوب الكمامات الحالية 

(.احمد الحشاش

ه وهو من جهاز لتعقيم االدوات واالحتياجات المنزلية قبل دخولها المنزل وتم عمل نموذج مبدئ اثبت نجاح-

(المخترع احمد مظفر)االجهزة التي يحتاجها كل منزل وجهه سواء حكومية او خاصة للتعقيم 

صحية جهاز التخلص من الكمامات والقفازات المستعملة بطريقه سهله وامنه ويمكن وضعه في الجهات ال-

عه من خالل والجمعيات والمدارس للتخلص االمن من الكمامات والقفازات التي قد تكون ملوثة ويمكن تصني

(المخترع احمد الحشاش.)اعضاء الجمعية بطريقه جدا سهلة وغير مكلفه 

لتعقيم المساجد وارفف الجمعيات والدوائر ( المستجد19-كوفيد)أجهزة التعقيم ضد فيروس كورونا -

(العنزىسعود . تم تنفيذها من المخترع د)الحكومية بطريقه اتوماتيكية سهله التنفيذ 
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الجمعية الكويتية لدعم المخترعين:اسم الجهة 

شعارها                               

وصف المبادرة
بينة بالنبذة دراسة علمية طبية وتحليل نسبة اإلصابات بين الجنسين وتحليل تلك الدراسة من عدة نقاط م-أ

.مختصرة المرفقة

راء بالتعاون مع فريق األيادي الخض" اذا تحب الكويت ازرع بالبيت " عمل حملة لألمن الغذائي باسم -ب

ي لرفع المناعة الغذاء الصح/ تمارين ذهنية تحفيزيه لألطفال والكبار)سلسلة من فيديوهات توعويه للمجتمع -ت

..(تدريبات تحفز االبتكار وغيرها /

لتقاء بمخترعين لتحفيز الشباب للتفكير العلمي من خالل االانستجرامتنفيذ عدد من اللقاءات من خالل اليف -ث

كويتيين وخليجيين قدموا انجازات عالمية 

لوضع الصحي ميديا للجمعية لتقديم االفكار العلمية واالبتكارات التي تخص االسوشيالعمل منصة من خالل -ج

.  الراهن 

البتكار انشاء منصة تفاعلية بالتعاون مع جهات وهيئات حكومية سيتم تقديم ندوات و ورش متخصصه في ا-

ش التثقيفية حرفيه واعادة تدوير باإلضافة الى الور( الكيميائي الصغير وغيرها ) واالختراع وايضا ورش علمية 

والتوعوية بالفايروس وطرق رفع المناعة عن طريق الغذاء الصحي 

الجهات المستفيدة

فئات المجتمع      

الثالبفاطمه /دأعضاء الفريق

ابتكار التعقيم
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وزارة التربية:اسم الجهة 

شعارها                                     

وصف المبادرة

الجهات المستفيدة

أعضاء الفريق

19أطلقت وزارة التربية بدولة الكويت الكثير من المبادرات منذ اجتياح فيروس كورونا المستجد

:، المدارس الخاصة واألجنبية إلى ما يلي"التربية"فقد دعت 

التزام المدارس الخاصة واألجنبية في تفعيل•

منصات التعليم االلكتروني من أجل استكمال العام

.م عبر وسائل التعليم عن بعد2020/ 2019الدراسي 

التزام المدارس المعنية بتقديم خطة دراسية الستكمال•

:العام الدراسي على أن تتضمن ما يلي

.  جدول زمني للمنصة التعليمية-ب. المحتوى العلمي•

.آليات ووسائل ترجمة الخطة الدراسية الكترونيًا-ج

.  آليات ووسائل تفاعل الطالب مع المعلمين-د

آليات ووسائل تقييم الطالب-هـ

عدم السماح بتحصيل أية رسوم أو مبالغ تحت أي

.مسمى نظير التعليم عن بعد

التزام المدارس المعنية بةصدار شهادات دراسية لطالبها •

.في ضوء نتائج التقييم الكلي للعام الدراسي

ومن أهم إنجازات وزارة التربية في ظل أزمة انتشار

:فيروس كورونا ما يلي

إعادة برمجة المناهج الدراسية في المراحل•

.التعليمية المختلفة

عقد لقاء كل أسبوع مع أهل الميدان التربوي•

الستطالع آرائهم في هذا الشأن

.

يبورسلمنى . د/ حصة الحبشي. ا/ حوراء المانع. د/ الحافظغنيمة. ا

الدوسريهناء. و ا/
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وزارة التربية:اسم الجهة 

شعارها

وصف المبادرة

الجهات المستفيدة

بورسليمنى . د/ حصة الحبشي. ا/ حوراء المانع. د/ الحافظغنيمة. اأعضاء الفريق

الدوسريهناء. و ا

إيداع رواتب المعلمين والمعلمات وصرف•

.معاشهم في المواعيد المحددة دون انقطاع

تسهيل إجراءات السفر لمن يرغب السفر •

.من المعلمين والمعلمات

.بصرف رواتب العاملين فيهاإغالق المدارس الخاصة غير الملتزمة •

مدرسة لوزارة الداخلية لحجز مخالفي اإلقامة 14تسليم •

م2021/ 2020عدم جواز مطالبة أولياء األمور بالرسوم الدراسية للتسجيل في العام الدراسي المقبل •

بسبب عدم سداد رسوم التسجيلال يجوز االمتناع عن قيد أي طالب للعام الدراسي المقبل-8

:ومن أهم مبادرات وزارة التربية في ظل جائحة انتشار فيروس كورونا ما يلي 

.ة ويسرعلى الطالب تلقي المعلومات بكل سهولاستخدام التعليم االلكتروني كوسيلة تعليمية تسهل•

.مواصلة تعليم الطالب في ظل ظروف أزمة كورونا لتكملة منهج الفصل الدراسي الثاني•

.التمكن من مواصلة التعليم عند فتح المدارس بصورة رسمية•

.شغل وقت الطالب بما يعود عليه بالنفع والفائدة-4

.حماية صحة الطالب النفسية وإعطائه الثقة بالنفس

6/ 15إطالق المنصة لوزارة التربية يوم •

إعطاء باسورد خاص لكل طالب •

وسيكون التدريس من6/ 21بدء الحصة االفتراضية يوم •

يوم األحد إلى الخميس فترة صباحية فقط بجدول موحد

.حصص فقط باليوم3لجميع المناطق التعليمية بحدود 
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وزارة التربية:اسم الجهة 

شعارها

وصف المبادرة
ي تقوم مبادرة جمعية أبي أتعلم المهتمة بمواصلة تعليم األطفال المصابين بأمراض مزمنة وأمراض السرطان الت

.على تعليم الطالب المرضى في المرحلة المتوسطة والثانوية

:وتتلخص أهداف هذه المبادرة إلى ما يلي 

مواصلة تعليم طالب األمراض المزمنة السيما طالب مرضى السرطان في ظل ظروف أزمة كورونا

تمكن الطالب المرضى من مواصلة تعليمهم عند فتح المدارس بصورة رسمية 

.شغل وقت الطالب المريض بما يعود عليه بالفائدة

حماية صحة الطالب النفسية وإعطائه ثقة بالنفس

تطبيقات معلمين متطوعين وفني تقنيات واداريين تم تدريبهم بصورة مكثفة وسريعة على:  فريق المبادرة

.وبرامج تواصل مرئية وصوتية مع الطالب

المستشفى/ المنزل : مكان عمل المبادرة 

الجامعات الخاصةالجهات المستفيدة

المدارس الخاصة واألجنبية 

المدارس ثنائية اللغة

المدارس الحكومية

أطفال مرضى السرطان

الدوسريهناء. و ابورسليمنى . د/ حصة الحبشي. ا/ حوراء المانع. د/ الحافظغنيمة. اأعضاء الفريق
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وزارة الداخلية :اسم الجهة 

شعارها

الجهود والخدمات التي تقوم بها وزارة الداخلية في دولة الكويت للمساعدة مع باقي 

19قطاعات دولة الكويت في مكافحة فايروس كرونا الجديد 

:  المقدمة وصف المبادرة

بعد ان هاجم هذا . جانحة19صنفت منظمة الصحة العالمية بان فايروس كرونا الجديد2020/مارس / 11في 

وقد تضافرت جهود الدول في مواجهة هذا .الفايروس دول أوربا وشرق اسيا وأمريكا ودول الشرق األوسط 

.الفايروس

التدابير واإلجراءات في دولة الكويت 

وس وقد وكذلك هو الحال في دولتنا الحبيبة الكويت اتخذت إجراءات سريعة وفعالة للحد من انتشار هذا الفاير

اوليت صالحية اتخاذ اإلجراءات والتدابير المناسبة الي وزارة الصحة والمتمثلة في وزير

قدمها الصحة وذلك لتشكيل لجان في جميع الوزارات الخدمية واألمنية في دولة الكويت خدمات والجهود التي ت

وزارة الداخلية

الخدمات االلكترونية

القسم األول اإلدارات العامة

لنظم المعلومات*

للمرور* 

الجنسية ووثائق السفر*

لشؤون اإلقامة*

المراكز الخدمة*

للدفاع المدني* 

القسم الثاني الخدمات االلكترونية والتطوير في زمن قياسي

لقد قامت وزارة الداخلية بعمل العديد من الخدمات االلكترونية المتميزة 

الدور التوعوي-2

.توضيحي لقرار الحظر بروشوراتعمل -1

استخدام المكبرات الصوتية إليصال رسائل تحذيرية و التوعوية والتواصل االجتماعي-2

إدارة الدفاع المدني والواقع الميداني-3

إطالق حملة المتطوعين ألجل الكويت -1

قيام اإلدارة العامة للدفاع المدني بتوزيع السالل الغذائية -2

"  اإلدارة العامة ألمن المطار" جهود -4

الجهات المستفيدة

الخواريفوزي . د/ رهام خليل . األستاذة / سميحه حمدان علي بن بحلق . د/ محمد السعيدي. المهندسأعضاء الفريق
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وزارة الداخلية :اسم الجهة 

شعارها

الجهود والخدمات التي تقوم بها وزارة الداخلية في دولة الكويت للمساعدة مع باقي 

19قطاعات دولة الكويت في مكافحة فايروس كرونا الجديد 

االستعدادات الستقبال رحالت االجالء للمواطنين العائدين من خارج البالد      وصف المبادرة

االعالم األمني-٥

جهود اعالمية في مواكبة االحداث واالستجابة لقرارات وزارة الصحة وقرارات مجلس 

الوزراء 

قطاع أمن الحدود-6

تأمين السواحل البحرية -

الجهات المستفيدة

لمواطنين العائدين من خارج البالد ا

الخواريفوزي . د/ رهام خليل . األستاذة / سميحه حمدان علي بن بحلق . د/ محمد السعيدي. المهندسأعضاء الفريق
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الهيئة العامة لشئون ذوي االعاقة:اسم الجهة 

شعارها

وصف 

المبادرة

األنشطة الرئيسية للحملة

.المشاركة في تلبية نداء الفزعة الوطنية لفئة ذوي االعاقة-1

.تشجيع القطاعات في الدولة على المشاركة الفاعلة في تحقيق األهداف االستراتيجية للحملة-2

.دعم جهود المتطوعين من فئة ذوي اإلعاقة تحت اشراف الهيئة العامة لشئون ذوي االعاقة-3

اسناد مهام التطوع المناسبة للمتطوعين من فئة ذوي اإلعاقة مع توفير كافة إجراءات الحماية -4

.والوقاية لهم من خالل الجهات الداعمة والراعية

أنشطة المشاركة في تلبية نداء الفزعة الوطنية  

عاون توفير المساعدات الغذائية والسلة الوقائية لذوي اإلعاقة المسجلين في نظام الهيئة وذلك من خالل الت-1

وياكمعد واحنا ب–المشترك مع الجهات المعنية في تزويدهم بقوائم بياناتهم والوصول لعناوينهم دعما ألهداف حملة 

.

ين في مقرات توفير الوجبات الغذائية للعاملين في العقود الخدمية في الهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة والمتواجد-2

(  80) عامل لخدمة النزيل و ( 350)عامل نظافة إضافة الى عدد ( 120)االيواء التابعة لها حيث تم عزل عدد 

بما تمتلكه ممرضة رغبة بعدم تفشي المرض بين النزالء مما يستدعي توفير هذه الوجبات لهم يوميا مساندة للهيئة

.الجهات من امكانيات لحين انقضاء فترة أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد 

عاقات الصم والمكفوفين وذوي اإل–دعم توفير المعلومات األساسية حول جائحة كورونا لألشخاص ذوي اإلعاقة -3

وذلك لضمان عدم حرمانهم من الحصول على المعلومات المنقذة للحياة، حيث يجب أن تتضمن –المختلفة 

نية التي استراتيجيات التواصل معهم على بيانات مترجمة بلغة اإلشارة للتصريحات المتلفزة، والمواقع اإللكترو

عاف ومطويات مكتوبة بنظام برايل للمكفوفين و ضبروشوراتيسهل االطالع عليها للصم، ولغة برايل من خالل 

متاحة البصر عن طريق اللمس إذ ينبغي لزاما علينا في الدولة وعلى جميع المستويات أن نقدم معلومات دقيقة و

لهؤالء المعاقين حول المرض وطرق الوقاية والخدمات ، وذلك التخاذ اإلجراءات الصحية والوقائية لهم ولذويهم

.حول كيفية حماية المعاق والحصول على الضروريات والخدمات أثناء الحجر الصحي والعزل الذاتي 

.مواطنين ومقيمين-أبنائنا من فئة ذوي اإلعاقات المختلفة الجهات المستفيدة
.بدور الرعاية االجتماعية -رعاية نزيل معاق -العاملين في خدمة 

.األسر المتعففة من أهل المعاقين 
.الفرق العاملة في برامج دعم الصحة النفسية وتقييم السلوك 
.العاملين في الصفوف األولى لمكافحة فيروس كورونا في الدولة 

60عواطف السلمان. مأعضاء الفريق



الهيئة العامة لشئون ذوي االعاقة:اسم الجهة 

شعارها

أنشطة المشاركة في تلبية نداء الفزعة الوطنية  وصف المبادرة

اعيا دعم جهود العاملين والمتطوعين مع األشخاص ذوي اإلعاقة وفقا للسياسات التي تتطلب عزال اجتم-4

االت القلق االجتماعية والجسدية بح-لوقف انتشار فيروس كورونا، حيث يمر األشخاص ذوو اإلعاقات النفسية

دعم واالكتئاب والضيق النفسي الشديد، لذا توفر الحملة بالتعاون مع الجهات الراعية مجموعة من خدمات

ير الصحة النفسية اإلضافية وبرامج استشارات األزمات التي تكون متاحة لهم في كل يوم من خالل توف

ة جًدا مختصين بهذا الشأن يعملون على الرد المباشر من خالل الخط الساخن أو الزيارات المنزلية الضروري

بسيطة فرق رعاية ذوي االعاقات الشديدة ، وفرق رعاية ذوي االعاقات المتوسطة وال: وفقا للتوزيع التالي  

.

تتمثل دعم توفير المستلزمات الوقائية التي تحتاجها الفرق الطبية وفرق دعم الصحة النفسية التي-5

مريول الماسك الطبي والقفازات وأجهزة االستشعار الحراري والمعقمات الطبية وال) بالمتطلبات التالية     

تراتيجي الطبي وغيرها من االحتياجات الوقائية التي يتطلب توفيرها في ظل هذه االزمة عالوة على الدعم االس

عظم المقدم من فريق كويت هوب بالتعاون مع شركاء الحملة لتصنيع واقي الوجه الطبي لسد احتياجات م

.العاملين في الصفوف األمامية في الدولة  لمكافحة هذه الجائحة

ا علما بأن جهود هذه الحملة ستستمر حتي انتهاء االزمة لدعم الجهود الحكومية في مواجهة فيروس كورون

(.19-كوفيد)المستجد 

الجهات المستفيدة

.مواطنين ومقيمين-أبنائنا من فئة ذوي اإلعاقات المختلفة 
.بدور الرعاية االجتماعية -رعاية نزيل معاق-العاملين في خدمة

.األسر المتعففة من أهل المعاقين 
.الفرق العاملة في برامج دعم الصحة النفسية وتقييم السلوك 
.العاملين في الصفوف األولى لمكافحة فيروس كورونا في الدولة 

عواطف السلمان. مأعضاء الفريق
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الهيئة العامة لشئون ذوي االعاقة:اسم الجهة 

شعارها

٢٠٢٠مايو ٣١حصاد العطاء حتى تاريخ وصف المبادرة

وجبة٢٣٩٦٠وجبات غذائية 1.

الف٥٠أقنعة محاية للوجه 2.

الف٢٠كمامات طبية 3.

الف٤٠قفازات طبية 4.

كرتون١٢٨٠معقمات طبية 5.

جهازا٨٠اجهزة استشعار حراري 6.

٣١٠٠مطبوعات توعوية للمكفوفني 7.

سلة1700سلة غذائية لألسر املتعففة من فئة ذوي اإلعاقة 8.

الجهات المستفيدة

.مواطنين ومقيمين-أبنائنا من فئة ذوي اإلعاقات المختلفة 
.بدور الرعاية االجتماعية -رعاية نزيل معاق -العاملين في خدمة 

.األسر المتعففة من أهل المعاقين 
.الفرق العاملة في برامج دعم الصحة النفسية وتقييم السلوك 
.العاملين في الصفوف األولى لمكافحة فيروس كورونا في الدولة 

أعضاء الفريق
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الحرس الوطني :اسم الجهة 

شعارها

تأمين المحاجر الصحية وصف المبادرة

إيواء الكوت -1

ايواء الجون -2

منتجع سيشل -3

إنشاء المستشفى الميداني بمنطقة المهبولة

(4632) اجمالي الحاالت التي تم فحصها -1

استالم الجمعيات التعاونية ومراكز التموين 
جمعية الخالدية -1

جمعية النزهة -2

مركز تموين جليب الشيوخ -3

تسيير العمل في مصنع الغاز المسال 
لجميع جمعيات الكويت 

تأمين تطبيق الحظر الكلي 
منطقة الجهراء-

منطقة خيطان -

تسيير العمل في مصنع شركة مطاحن الدقيق الحكومية

وزارة الداخلية الجهات المستفيدة

وزارة الصحة 

وزارة التجارة والصناعة -

الجمعيات التعاونية اتحاد-

شركة ناقالت النفط الكويتية -

والمقيمين على أرض الكويت جميع المواطنين-

خالد العجمي/ أأعضاء الفريق
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مبادرة ريّح إذنك:اسم الجهة 
بستكيالمهندسة ريم : صاحبة الفكرة والتطبيق

الهدف منها هو إفادة أكبر شريحة ممكنة من الصفوف األمامية والعاملين خالل هذه وصف المبادرة

.األزمة عن طريق قطعة تمت حياكتها تساعد بالتخفيف ضغط الكمام على اإلذن

2020إبريل 27: تاريخ بدء مبادرة ريّح اذنك في الكويت

ثم انتقلت المبادرة إلى عمان واإلمارات والبحرين والسعودية وقطر ومصر

95: البدأعدد المساِهمات في تغطية طلبات ريّح اذنك منذ تاريخ 

+6866:  عدد قطع ريّح اذنك التي وزعت

+8046:  مجموع طلبات قطع ريّح اذنك

18:  عدد مناطق استالم ريّح اذنك

+790:   عدد الطلبات المسجلة

151:   +عدد أماكن العمل التي خدمناها

يونيو 8هذه اإلحصائية منذ تاريخ البدء حتى تاريخ 

الصفوف األماميةالجهات المستفيدة

بهبهاتيجمانة / أأعضاء الفريق
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شخصيات مميزة 

65

كان من الصعب جدا تسجيل مجيع
الشخصيات التي ساهمت جبهود مميزة

خالل اجلائحة، و التحفظ من البعض على ادراج
أعماهلم اخلريية يف هذه األزمة

لذلك نتوجه بالشكر جلميع من ساهم
جبهود تطوعية من أجل الكويت وأهلها



شخصيات :اسم الجهة 

دكتور إبراهيم خليل سلطان

أستاذ مساعد تخصص هندسة طبّية حيوية

وصف المبادرة
Kuwait Hopeأطلق مبادرة 

face shieldلتصنيع األقنعة الطبية 

وصل . الف واقي طبي٣٥،٩٤٢وفي اقل من شهر تم تصنيع قناع واقي٢٠٠٠تصنيع : البداية 

:وتم تغطية ما يلي قناع طبي٢٦٠٠معدل اإلنتاج اليومي 

المستشفيات

الوالدة . م-٣/ البنك الوطني. م-٢/ زين. م-١

الرازي. م-٦/ ابن سينا . م-٥/ الراشد للحساسية. م-٤

جابر األحمد. م-٩/ مستشفى الجهراء. م-٨/ األميري. م-٧

العدان. م-١٢/ األحمد. م-١١/ مبارك الكبير. م-١٠

:المحاجر 

/  محجر وزارة األشغال/ المجلس الطبي

/مركز النزهة/ محجر فندق شاطئ الكوت

/مركز اليرموك/ مركز هدية/ مركز اإلحقاقي

مطار الكويت/ مطار الجزيرة/ مركز الرميثية 

جميع الصفوف األولىالجهات المستفيدة

روضة كريز. د/ منال الهاجري . أأعضاء الفريق

رياض الشرهان. أ/ بسمة السلطان. أ/ 
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شخصيات:اسم الجهة 

الكابتن يوسف العنزي
طيار في الخطوط الجوية الكويتية

وصف المبادرة
الطبيّهزة لبّى نداء الوطن في قياده الطائرة األولى المكلّفة بجلب األجه* 

٢٠٢٠مارس ٢١من الصين بتاريخ 

نعاشفي نفس اليوم تلقى خبر وفاة والدته التي كانت في غرفة اإل* 

البالدلم يحضر عزاء والدته بعد عودته وذلك لتطبيق قرار الحجر في* 

ن إلى يعمل متطوع مع الهالل األحمر ويقوم بتوصيل المواطنين العائدي* 

الكويت

الجهات المستفيدة

وزاره الصحة  •

Covid-19متمثلة مبرضى فايروس •

والكويت بشكل عاممواطنني األجالء•

روضة كريز. د/ منال الهاجري . أأعضاء الفريق

رياض الشرهان. أ/ بسمة السلطان. أ/ 
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شخصيات:اسم الجهة 

أحمد وإبراهيم عبدهللا المنصور

2عاماً طبقوا االعتزال منذ شهر88بلغوا من العمر * وصف المبادرة

شجعوا اوالدهم وأحفادهم وأصدقاءهم لطاعة أوامر الحكومة حرفياً لمكافحة جائحة كورونا* 

عمائر في حولي المعزولة وعمارة واحدة في أبو حليفة٦مالك أصحاب * 

:فقدموا " الكويت الحبيبة"من األيادي المالئكية التي اشتهرت فيها أم العالم 
!لجميع السكان منذ نهاية شهر مارسخفضوا اإليجار إلى النصف 1.

مصاريف عشر حراس من األغراض الغذائية والرعاية ورمضان المبارك والزكاة والعيد . 2

!والرواتب مدفوعة كاملة

!شقة بدون إيجار ألرملة منذ عشرين عاماً إلى اآلن ودفع مصاريفها خالل جائحة كورونا . 3

(!أكثر من سنة)من المقيمين عن دفع اإلجار منذ أن انقطعت بهم السبل ٢تنازال لعدد . 4

الجهات المستفيدة

مواطنين ومقيمين

روضة كريز. د/ منال الهاجري . أأعضاء الفريق

رياض الشرهان. أ/ بسمة السلطان. أ/ 
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شخصيات:اسم الجهة 

فواز خالد المرزوق

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 

لمجموعه شركات خالد يوسف المرزوق وأوالده

وصف المبادرة
"تستاهلالكويت " بعنوان أطلق مبادرة شعبيه لمواجهه فيروس كورونا2020مارس 15* 

مليون دينار 3ساهم بمبلغ بما يقارب ال * 

دعا إلى فزعه اهل الكويت بالمساهمة  وأنشأ الصندوق تحت مظلة الحكومة * 

.دينار كويتي( 53,156,182) بلغ 2020مايو 2اجمالي مبلغ المساهمات حتى تاريخ * 

2020مايو 2يبلغ عدد المساهمين حتى تاريخ * 

مساهم ( 16,645) 

الجهات المستفيدة

جميع الجهات التي تتصدى لفيروس للجائحة بتوجيه من الحكومة

روضة كريز. د/ منال الهاجري . أأعضاء الفريق

رياض الشرهان. أ/ بسمة السلطان. أ/ 
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شخصيات:اسم الجهة 

أسامة القصار

شيف ومتفرغ

ً ١٢٠٠بطبخ بادر مع مجموعة من الشباب•وصف المبادرة وجبه يوميا

الف وجبة يومياً بعد تطوع كثير من المطابخ الكويتية١٢وصل عدد الوجبات إلى •

وجستي أوجد مشروعاً خيرياً عن طريق جمع تبرعات وصرفها على الوجبات بةشراف ودعم ل•

من جمعية السالم لألعمال اإلنسانية لمؤسسات الدولة

متطوع مع جمعية السالم الخيرية•

جميع األشخاص المحجورين ومن يقوم برعاية المحاجرالجهات المستفيدة

(موظفين الداخلية والطاقم الطبي والعمال وغيرهم)

أعضاء الفريق
روضة كريز. د/ منال الهاجري . أ

رياض الشرهان. أ/ بسمة السلطان. أ/ 

70



حقائق و صور
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استجابة الكويت
تطبيقا للهدف الثالث 

من أهداف التنمية املستدامة 
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منازلكمفيالبقاءباهللاستحلفكم
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إرشادات شبه يومية

من وزارة الصحة
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:االستعانة بخبراء من دول مختلفة

الوفد الطبي الصيني•

الوفد الطبي الكوبي•



78

الوفد الطبي

الصيني



الوفد الطبي

الكوبي
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توعية

وتثقيف

للمواطنين

و المقيمين

في 

المراكز

الصحية
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توزيع األدوية للمرضى يف املنازل
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عمل مستمر على مدار الساعة



86



87

تأدية الصالة أثناء العمل
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اسرتاحة حمارب
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جمموعة من أطباء الصفوف األوىل أصابهم املرض وبعد شفاؤهم عادوا  

ملمارسة دورهم مع زمالئهم  يف مواجهة املرض
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تربع بسيارات اسعاف مقدمة من جلنة إعانة املرضى
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الدعم النفسي
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النفسية لجميع المشاكلفريق اليف للدعم النفسي لمواجهة الصعوبات وإيجاد الحلول
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استجابة الكويت
تطبيقا للهدف احلادي عشر

من أهداف التنمية املستدامة 
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وزير الصحة يتفقد اإلجراءات يف املرافق املختلفة
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إلجالء املواطنني 
من خارج البالد
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ن الطائرة ليس لها خط طيران اال ع، و مواطن كويتي وحيد في السنغال

ذهب األجواء المغربية وتالطائرة تدخل ، فتصدر األوامر لطريق المغرب

ويتالمغرب الي الك، ثم تعود منالكويتي الوحيدالى السنغال إلجالء 

(يا كويتةكبير)ة ألجل مواطن واحد ساع١٩طيران 
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جتهيز احملاجر
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التجهيز للعائدين من خارج البالد
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فحص املواطنني واملقيمني العائدين من خارج البالد
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مشاركة الطواقم الطبية و األمنية يف احملاجر
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136

إجراءات   
حرصا 

على
سالمة 

املواطنني



انشاء تطبيق خاص

لمتابعة األشخاص في 

الحجر الصحي
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لى عو الوزراء املعنيني يطمئنون رئيس جملس الوزراء 
عرب التواصل أونالينبعض احملجور عليهم وضع 
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استجابة الكويت
تطبيقا للهدف السابع عشر

من أهداف التنمية املستدامة 
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مساهمة الحرس الوطني

وميةفي سد النقص في عمل شركة مطاحن الدقيق الحك

144



145

االطمئنان على األمن واألمان
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التعقيم املستمر
من قبل اجلهات املختصة

وكذلك املتطوعني
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150



151

مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي
تطلق برنامج

االستجابة الطارئة
مع اجلهات ذات

العالقة



استجابة الكويت
تطبيقا للهدف الثاني عشر

من أهداف التنمية املستدامة 
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وزير التجارة يتفقد 
املخزون الوطني
يةمن املواد االستهالك
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العمل على توفري 
املنتجات االستهالكية 
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استجابة الكويت
تطبيقا للهدف الرابع 

من أهداف التنمية املستدامة 
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تطبيق لالجتماع عن بعد
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تطبيق للتعليم عن بعد
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استجابة الكويت
تطبيقا للهدف األول

من أهداف التنمية املستدامة 

171



172



173



174



كشفت وزارة التخطيط الكويتية عن عدد السكان االصليني يف 
الكويت حبسب اخر اخصائية مت العمل عليها ليتبني ان عدد 

مواطن كويتي، 1،344،951املواطنني الكويتيني االصليني هو 
3،064،193بينما يشكل الوافدين واملقيمني يف الكويت ما يقارب

، أي ان النسبة التقديرية للمواطن االصلي والوافدين ايل 
.من اجلنسيات األخرى4ايل 1الكويت تصل 

عدد سكان دولة الكويت 

مواطن وافد

مواطن

وافد
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اإليواء للجاليات 
املختلفة و مشل خمالفي اإلقامة
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مشاركة السفارات
واجلاليات

داخل و خارج الكويت
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استجابة الكويت
تطبيقا للهدف اخلامس

من أهداف التنمية املستدامة 
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مركز دراسات وأبحاث المرأة

و ندوة أونالين عن دور المرأة خالل جائحة كورونا

218



219



220



221



استجابة الكويت
تطبيقا للهدف التاسع

من أهداف التنمية املستدامة 
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معهد الكويت لألحباث العلمية
و 

عية املهندسنيمج

الف قطعة40شيلدكويت 
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الطلب أونالين
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مشاركة
مستشارو

اإلقليميةالشبكة
للمسؤولية
يفاالجتماعية
الكويت
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املشاركة يف 



243

استحداث صفحات على موقع الشبكة يف 
:الكويت

جمموعة استجابة الكويتصفحة•
أعمال الشبكة يف جائحة كوروناصفحة•
باإلضافة اىل جمموعة من الفيديوهات مت•

لى نشرها على وسائل التواصل املختلفة وع
.املوقع وعلى القناة يف يوتيوب

يمكنك الضغط على كلمة صفحة أعاله لالطالع عليها

https://regionalcsr.home.blog/أعمال-الشبكة-في-جائحة-كورونا/
https://regionalcsr.home.blog/مجموعة-استجابة-الكويت/
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إقامة دورات اونالين
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شارك

في

عدادإ

رالتقري
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أسماء األعضاء الجهة رقم المجموعة

الحافظغنيمة. ا

الدوسريهناء. و ا

حوراء المانع. د

حصة الحبشي. ا
بورسليمنى . د

منصات التعليم 1

خالد الشمــري . د سناء البراك. ا
فاطمة البحراني. ا جهود الحكومة في اجالء العالقين 2

سامية السعيدان. د
سحر فايد. ا

قاسم عياش. م

كريمة المعراج. ا جهود الفرق التطوعية  3

بسمة السلطان. ا
منال الهاجري . ا

رياض الشرهان. أ رجال األعمال 4

نوره الحسيني. ا

أطياب الشطي . ا

الخنفرهيفاء . أ

محمد العنزي . أ
المكيميباسمة . أ

فزعة الكويت  5

بهبهانيجمانة . ا
الشاهين لولوه.أ

فريق سند الكويت 6

ايالف الصالح. ا

تهاني الهـــاجري . ا

الخواريفوزي . د
روضة كريز. د جهود وزارة الصحة 7

سميرة . د

الدوســري
عايشة العجمي, أ

اليف غلوبال للدعم النفسي للمتضررين 8

محمد السعيدي. م
سميحة حمدان . د

الخواريفوزي.د
رهام خليل. أ

غانمجفات. ا

الدفاع المدني-جهود وزارة الداخلية 9

خالد العجمي. ا جهود الحرس الوطني 10

محمد العثمان. ا
نورة الحميدي . ا

الكدموسلولوة . ا

منيرة الهاجري. ا
رهام خليل. أ

جهود الهالل االحمر  11

السنافيدالل . إ
فضة العثمان

عواطف السلمان. م

مجهودات شئون ذوي اإلعاقة 12

روضة كريز. د

رياض الشرهان. أ

منال الهاجري. أ

بسمة السلطان. ا

جهود شخصيات مميزة 

13

الثالبفاطمة . د الجمعية الكويتية لدعم المخترعين 14

سامية السعيدان. د
سحر فايد. ا

مبادرة فريق األيادي الخضراء 15

بهبهانيجمانة . أ مبادرة احمي اذنك 16



:اعداد
سعاد فهد الفريح. د

عضو اهليئة االستشارية لربنامج 
الكويت للمسؤولية اجملتمعية
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