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 2019الجمعية العمومية 
 

اجتماعها في مقر الجمعية  2019قدت الجمعية العمومية ع 2/12/2019بتاريخ 

 االجتماعيةقاعة لولوه القطامي، بحضور أ. ظافر العجمي مراقب وزارة الشؤون ب

 االجتماع( عضوة يحق لهن حضور 106عدد ) أصل( عضوة من 14وبحضور )

عضاء مجلس اإلدارة وهم كل من )أ. لولوه المال رئيس و أ. أ( من 5من ضمنهم )

د. فاطمة الحويل وأ. غادة الغانم أمين السر و أ. موضي الصقير أمين الصندوق و

شريفة الخميس( واعتذرت عن الحضور كل من عضوات مجلس اإلدارة د. دانه 

الطراح وأ. أبرار الحسيني لتواجدهما خارج البالد، وفي ختام االجتماع تم اعتماد 

 التقريرين المالي واألدبي.
 

 

 الشراكة مع الجهات والمنظمات الدولية 

 

 البنك الدولي

 

 حلقة نقاشية بعنوان " المرأة في قطاع األعمال بدولة الكويت "  -
 

استضافت الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية بمقرها في  2/10/2019 بتاريخ

الخالدية حلقة نقاشية بعنوان " المرأة في قطاع األعمال بدولة الكويت " بالتعاون مع 

الذي نظمه صندوق النقد الدولي بدولة البنك الدولي وهي جزء من البرنامج التدريبي 

شخصية نسائية من مختلف أقطار  36الكويت واستضاف خالله ولعدة أيام حوالي 

الدول العربية بهدف تعزيز وصول المرأة إلى وظائف أفضل في منطقة الشرق 

 األوسط.

تم خالل الحلقة استعراض أهم أنشطة وإنجازات الجمعية إضافة إلى استعراض 

ث سيدات رائدات كويتيات ممن حققن النجاحات في مجال األعمال وهن تجارب ثال

في سرداب الب(، أ. غنيمة الصرعاوي  من: أ. منى المخيزيم )شريك مؤسس كل

(، Refood)وكيل النائب العام(، أ. مريم العيسى )مؤسس ومدير تنفيذي لمبادرة 

 الجلسات أ. غزيل الحربي. أدارت  وقد 

لمدة ربع وعن تجربتها الخاصة  (باور بوينت)يغة قدمت كل متحدثة عرض بص

 ساعة.

 *جميع العروض محفوظة لدى الجمعية.



                  2020 - 2019الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية                                                                     

 

7 

 

 

في مقر الجمعية بحضور ممثلين عن البنك الدولي  اجتماعُعقد  18/12/2019بتاريخ  -

لوطنية ا االستراتيجيةواألمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية وذلك لمناقشة 

مؤشرات المرأة واألعمال تمهيداً لوضع خطة  والستعراضللوظائف في دولة الكويت 

دولياً، و تقييم دولة الكويت إقليمياً  ُتساهم في رفعتعديالت قانونية القيام بعمل نحو 

: رئيس مجلس اإلدارة أ.لولوه المال واألمين العام أ. غادة كل من االجتماعشارك في 

 الجمعية د. سهال الفليج ود. لبنى القاضي.الغانم وعضوات 

 

ندوة افتراضية بعنوان " التحديات التي تواجهها رائدات األعمال خالل جائحة  -

 كورونا بدولة الكويت "
 

 ةاالجتماعينظم البنك الدولي وبالشراكة مع الجمعية الثقافية  15/7/2020بتاريخ 

ائدات بعنوان " التحديات التي تواجهها ر افتراضية عبر تطبيق )ويبنار(النسائية ندوة 

حيث ُسلط فيها الضوء على الخبرات "  األعمال خالل جائحة كورونا بدولة الكويت

الدولية في مواجهة اآلثار االقتصادية لجائحة كورونا على الشركات والمشاريع 

صص ق الندوة وتناولتكما الصغيرة التي تقودها رائدات األعمال في الكويت والعالم، 

النجاح والتحديات والتشريعات والعادات والتقاليد وغيرها من األمور التي تواجه 

 المرأة في هذا المجال.

 :تحدث فيها كل من

   الممثل المقيم للبنك الدولي في الكويت –السيد/ غسان الخوجة 

   النسائية االجتماعيةاألمين العام للجمعية الثقافية  –أ. غادة الغانم 

   وشمال  طاألوسقطاع المالية والتنافسية واالبتكار للشرق  مدير –أ. نبيلة عساف

 في البنك الدولي. أفريقيا

   مدير شركة ديلفيرو بدولة الكويت –أ. سهام الحسيني 

   األمريكيةمساعد مدير مدرسة الكويت  –أ. غيداء الحبيب 

   نك الدوليفي تنمية القطاع الخاص بالب أخصائية –أ. غرام قسطالني 
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 مفوضية االتحاد األوروبي

 

 ورش عمل حول " تمكين المرأة الكويتية بالنظم االنتخابية الديمقراطية"

 

نظمت الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية  2019نوفمبر  13 و12و 11خالل الفترة 

ورش عمل حول " بالتعاون مع مفوضية االتحاد األوروبي وبمقرها في الخالدية 

 تمكين المرأة الكويتية بالنظم االنتخابية الديمقراطية".

بكلمة ترحيبية للسيدة لولوه المال رئيس مجلس اإلدارة شكرت فيها  الفعالياتاُفتتحت 

الحضور الكريم على تلبيتهم الدعوة وخصت بالشكر مفوضية االتحاد األوروبي على 

جمعية لتحملهم عناء اإلعداد دعمهم ومشاركتهم في تنظيم هذه الفعالية وفريق عمل ال

 والتحضير لهذا النشاط.

" شارك فيها مشاركة المرأة في انتخابات مجلس األمةلمناقشة "خصص اليوم األول 

كل من: د. محمد العبد الجادر نائب سابق في مجلس األمة وعضو المجلس األعلى 

ط والناشللتخطيط، و د. غدير أسيري ناشطة سياسية ومرشحة سابقة لمجلس األمة 

والباحث أ. عبد هللا الخنيني والسيدة بريجيت كيمب متحدثة من االتحاد األوروبي وهي 

 خبير في الشؤون الديمقراطية وحقوق األنسان.

" مشاركة المرأة في انتخابات االتحادات الطالبية" وخصص اليوم الثاني لمناقشة 

كاديمية و أ. الجازي السعيدي شارك فيها كل من: أ. منيرة الياسين أمين عام القائمة األ

نائب الرئيس لشؤون الطالبات باالتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت والسيدة بريجيت 

 كيمب متحدثة من االتحاد األوروبي.

 " مشاركة المرأة في انتخابات المجلس البلدي"وقد خصص اليوم الثالث لمناقشة 

لدي، و م. أشواق المضف عضو شارك فيها كل من: م. مها البغلي عضو المجلس الب

مجلس بلدي أسبق وعضو المجلس األعلى للتخطيط والتنمية والسيدة بريجيت كيمب 

 متحدثة من االتحاد األوروبي.

 وتفاعل ونقاش كبير بينشهدت األيام الثالثة أقبال العديد من الشخصيات والعامة 

 .المتحدثين والحضور الكريم

 حف الراي واألنباء والقبس والسياسة.وقد تمت تغطية الحدث في كل من ص
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 األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية

 

 

 التنمية المستدامة
 

شاركت الجمعية ممثلة برئيس مجلس اإلدارة أ. لولوه المال  29/1/2020بتاريخ 

العامة  المنعقد في مبنى األمانة االجتماعواألمين العام أ. غادة الغانم في حضور 

تحت عنوان " دور مؤسسات المجتمع المدني في  للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية

دعم وتنفيذ الخطة اإلنمائية" والذي يهدف لشرح دور المجتمع المدني في تنفيذ الخطة 

 .2035مائية والسنوية وتحقيق رؤية دولة الكويت لعام ناإل

 
 

 لجنة مراجعة نصوص قانون اإلسكان
 

ستاذة واأل مجلس اإلدارة ةعضو وخالل جائحة كورونا شاركت 14/5/2020بتاريخ 

ي د. فاطمة الحويل ف المساعدة في قسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة الكويت

عة والتاب الخاصة بالمرأة لجنة مراجعة النصوص واللوائح السكنيةحضور اجتماع 

 . عبر تطبيق زووم لمكتب وزيرة اإلسكان د. رنا الفارس، وذلك

بطلب من اللجنة وذلك  مجموعة من النقاطاالجتماع  د. فاطمة الحويل خاللقدمت  وقد

 .الثقافية االجتماعية النسائية باعتبارها ممثلة عن الجمعية
 

 *النقاط المقدمة من قبل د. فاطمة الحويل محفوظة لدى الجمعية.

 
 

 2020جائحة كورونا 
 

 الحكومية والتطوعية -الكويت زمام قيادة وتنسيق كافة الجهود كان ألخذ حكومة دولة 

( األثر البالغ في التصدي لهذا 19-كوفيد لمواجهة جائحة مرض كورونا المستجد ) -

المرض في الكويت حتى هذه اللحظة، إال أن أخذها لهذا الدور لم يمنع جمعيات النفع 

ع منصاتها وقنواتها اإلعالمية ُكٌل العام الكويتية من توحيد كافة جهودها وتسخير جمي

من موقعه لمساندة خطط الدولة في مواجهة هذا المرض الفتاك، إذ حرصت جمعيات 

النسائية على رفع الوعي  االجتماعيةالنفع العام وفي مقدمتهم الجمعية الثقافية 

المجتمعي بتعليمات مؤسسات الدولة الرسمية، وتسليط الضوء على القضايا الطارئة 

لملحة التي ظهرت على السطح وبقوة إثر هذه األزمة بهدف الحفاظ على تماسك وا

 العابثين والعبور به إلى بر األمان ، ُكٌل من موقعه،  أياديالمجتمع الكويتي من 
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نت النفع العام ودش جمعياتوقد تفاعلت الجمعية مع العديد من القضايا وحشدت جهود 

 : في المجتمع المدني، نذكر منهامجموعة من الحمالت بالتعاون مع شركاؤها 

 جهة جائحة كوروناحملة مشتركة لدعم جهود حكومة دولة الكويت لموا -

 حملة لمحاسبة تجار اإلقامات  -

 حملة مشتركة لتشجيع وزارة التربية على تطبيق التعليم اإللكتروني  -

 التمييز بين الكويتيين والمقيمينقة وحملة لرفض التفر  -

حملة توعية إلتباع إرشادات السالمة والصحة بمرض كورونا في منصات التواصل   -

 مات الجهات المختصة بدولة الكويتالخاصة بالجمعية، وفق تعلي االجتماعي

والتفاعل مع الحمالت  مع المجتمع المدني المشتركة إصدار العديد من البيانات  -

 التطوعية اآلخرى.الوطنية 
 

وعاودت فتحها بتاريخ  2020مارس  29بتاريخ  بسبب جائحة كورونا *أغلقت الجمعية أبوابها

 .2020يونيو  30
 

 

 الشراكة مع جمعيات النفع العام
 

 
 

حضره عدد من ممثلي جمعيات  اجتماعُعقد في مقر الجمعية  5/12/2019بتاريخ  -

النفع العام الكويتية للتباحث في مواضيع مهمة تخص المرأة والتخطيط لمشاريع 

 مستقبلية مشتركة.

خالل وخالل فترة الحظر الجزئي ُعقد لقاء في مقر الجمعية  19/4/2020بتاريخ  -

الجمعية  النسائية و ممثلي االجتماعيةبين ممثلي الجمعية الثقافية  الفترة الصباحية

الكويتية لتقنية المعلومات، من الجمعية الثقافية النسائية كل من : عضو مجلس اإلدارة 

أ. شريفة الخميس ومديرة الجمعية أ. ُرسل ريسان ومن الجمعية التقنية حضر كل 

من: م. ناصر العيدان نائب لرئيس مجلس االدارة و م. نايف العوضي عضو مجلس 

وشخصيتّين تطوعيتّين، حيث قدمت الجمعية التقنية عدة استشارات ونصائح  اإلدارة

قافية وقد رحبت الجمعية الث االجتماعيتقنية تدعم سياسة الدولة في تطبيق التباعد 

 بهذه المبادرة وبكل ما ُيعزز سبل التعاون المشترك بين الجمعيتّين مستقبالً.

 

 

 



                  2020 - 2019الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية                                                                     

 

11 

 

 ويت لمواجهة جائحة كوروناحملة مشتركة لدعم جهود حكومة دولة الك -

بادرت الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية بأصدار بيان لدعم  16/3/2020بتاريخ 

جهود حكومة دولة الكويت في مواجهة جائحة كورونا حمل شعار " كل الكويت في 

" ، وقد دعت شركاؤها في المجتمع المدني  للتوقيع عليه وبالفعل خرج األزمةمواجهة 

جمعية نفع عام كويتية وُنشر في صحيفتّي القبس والجريدة، أشادوا  50البيان بتوقيع 

فيه بأداء أجهزة الدولة كافة في مواجهة هذا المرض وبتجاوب أبناء وبنات الكويت 

، ودعوا من خالله المواطنين والمقيمين في التصدي لهذا الوباء والتضحية بسالمتهم

على ضرورة إتباع تعليمات وإرشادات الدولة بالمكوث في المنازل وتطبيق التباعد 

وقطع دابر بعض األصوات النشاز التي تخدش الوحدة وتبث اإلشاعات  االجتماعي

 وُتثير النعرات ضد األخوة المقيمين في الكويت. 

 

 الجمعيات الموقعة على البيان:

 - الجتماعيينارابطة  -الجمعية الطبية الكويتية  -النسائية  االجتماعيةالجمعية الثقافية 

ة الجمعية الكويتية لتنمي-جمعية الخريجين الكويتية   -جمعية الدكتور الكويتية 

قييم الجمعية الكويتية لمتابعة وت-جمعية الصحافيين الكويتية   -المنظومة التربوية 

عية أصدقاء جم -جمعية التحكيم الكويتية  -جمعية المقاصد التعليمية  - األداء البرلماني

طة األدباء راب -جمعية التمريض الكويتية  -جمعية العالج الطبيعي الكويتية -النخلة  

( الرابطة الوطنية لألمن األسري )رواسي -الجمعية الكويتية للعمل الوطني   -الكويتية 

الجمعية   -الجمعية الكويتية للحماية من أخطار الحريق -  جمعية الكاريكاتير الكويتية -

ات الجمعية الكويتية للمقوم -جمعية الشفافية الكويتية  -الكويتية لألخاء الوطني 

جمعية المحامين الكويتية الجمعية الكويتية للدفاع عن المال  -األساسية لحقوق اإلنسان 

يتية الجمعية الكو -الكيمائية الكويتية  الجمعية -جمعية المعلمين الكويتية  -العامة 

لمشروعات جمعية ا - جمعية التصلب العصبي الكويتية -إلداريي المؤسسات التعليمية 

سينما نادي الكويت لل -جمعية أعضاء هيئة التدريس  -الصغيرة والمتوسطة الكويتية  

الجمعية الوطنية  -الجمعية الكويتية لدعم المخترعين  -جمعية العالقات العامة  -

 -ية الكويت االقتصاديةالجمعية  -)رجال(  االجتماعيةجمعية الثقافة  -لحماية الطفل 

لجمعية ا -الجمعية الكويتية لإلعاقة السمعية  - االجتماعيةة الكويتية للخدمة الجمعي

يتية للعمل الجمعية الكو -جمعية النحالين الكويتية  -الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين 

جمعية المكتبات والمعلومات  -الجمعية التربوية االجتماعية الكويتية  -الوطني 

 - تماعيةاالجالجمعية الكويتية للخدمة  -ية لجودة التعليم الجمعية الكويت -الكويتية 

 - الشهداء األسرى والمفقودين الكويتية أهاليجمعية  -الجمعية الكويتية لحماية البيئة 

ة لتنمية الجمعية الكويتي -جمعية اإلعالميين الكويتية  -الجمعية الكويتية للدسلكسيا 

 ة.جمعية علم النفس الكويتي -الديمقراطية 
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 حملة "أنا مسؤول" لإلبالغ عن تجار اإلقامات -

 
  

جمعيات نفع عام  10وانطالقاً من دورها الوطني أطلقت  2020أبريل  19بتاريخ 

عبر   " أنا مسؤول"النسائية، حملة بعنوان  االجتماعيةكويتية منهم الجمعية الثقافية 

دف منه حشد كافة بيان رسمي مشترك حمل شعار )تجار اإلقامات ..جريمة فساد( ته

الجهود الوطنية والشعبية في ظل هذه الظروف االستثنائية التي تمر بها البالد وما 

عنها من مشاكل تخص العمالة الهامشية التي تسبب بها ُتجار اإلقامات، حيث  أسفرت

عن تجار اإلقامات الذين  لإلبالغُتشجع الحملة المواطنين والمقيمين على حد سواء 

ة اإلتجار بالبشر المحرمة دولياً و التي تسئ لسمعة الكويت بلد يمارسون جريم

اإلنسانية هذه الجريمة التي أعاقت بشكل كبير جهود الدولة الصحية للحد من انتشار 

 (.19 –جائحة )كوفيد 

عليه جمعية الشفافية الكويتية بالتعاون مع الجمعيات  أشرفتخصصت الحملة موقع 

 تاجر أيء بمعلوماته وشهاداته عن المشاركة في الحملة، يمكن ألي شخص اإلدال

يتم التعامل مع كافة المعلومات الواردة بسرية تامة ولن يتم وباإلقامات من خالله، 

 .عن بيانات الشخص الُمبلغ إال لجهات الدولة الرسمية اإلفصاح

 5754وقد تفاعل العديد مع الحملة من خالل االتصاالت حيث تم الرد على ما يقارب 

قضية  (35)بالغ وبعد التحقق منها تم فرز  (124)استفسار، وقد تم فعلياً استالم عدد 

 توفرت فيها أركان الجريمة أما البالغات اآلخرى فهي عبارة عن منازعات عمالية. 
 

وقد ساهمت الحملة بالتوافق مع الضغط الشعبي في تحرك الحكومة بشكل اكثر إيجابية 

و خصوصا بعد تعرض الجهود الصحية  اإلقاماتفي محاولة السيطرة على تجارة 

انية ، و قد السكلمكافحة جائحه كورونا لبعض االنتكاسات بسبب الخلل في التركيبة 

لقاءه مع رؤساء  أثناءلس الوزراء ح خالل تصريح رئيس مجضبرز ذلك بشكل وا

رؤية الحكومة على ضرورة تعديل التركيبة  إطالقةتحرير الصحف المحلية و 

في  ن شخصية رفيعةالسكانية و كذلك تحركات وزارة الداخلية على اثر تورط اكثر م

 معالي وزيرة الشؤون االجتماعية أ. مريم العقيل. ات، إضافة لتصريحاإلقاماتتجارة 

 

 الجمعيات المشاركة في الحملة:
 

ة المهندسين جمعي –النسائية  االجتماعيةالجمعية الثقافية  –جمعية الشفافية الكويتية 

تية جمعية المحاسبين والمراجعين الكوي –الجمعية الكويتية لحقوق اإلنسان  –الكويتية 

جمعية  –الكويتية  االقتصاديةالجمعية  –الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام  –

 ية.رابطة االجتماعيين الكويت –جمعية المحامين الكويتية  –العالقات العامة الكويتية 
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 حملة مشتركة لتشجيع وزارة التربية على تطبيق التعليم اإللكتروني -

 

  جمعية نفع عام كويتية ومنهم الجمعية الثقافية  23أصدرت  31/3/2020بتاريخ

 عتمادالالنسائية بياناً ُنشر في الصحف الرسمية، دعوا فيه وزارة التربية  االجتماعية

نظام التعليم اإللكتروني، وبالفعل كان لهذا البيان والضغط الشعبي أثر في إعالن 

الوزارة مبدئياً عن موافقتها على تطبيق التعليم عن بعد، وبالفعل باشرت بعض 

الين(  أوناالختيارية للطلبة ) اإللكترونيةوس المؤسسات التعليمية الخاصة بتقديم الدر

 (2020- 2019الستكمال العام الدراسي ) دون المدارس الحكومية

 الجمعيات الموقعة على البيان: 

 

 الجتماعيينرابطة ا -جمعية الخريجين الكويتية  -الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية 

جمعية  -جمعية الشفافية الكويتية  -األدباء رابطة  -الجمعية الكويتية لجودة التعليم  -

معية ج -جمعية أبي أتعلم  -جمعية الثقافة االجتماعية رجال  -اإلعالميين الكويتية 

 -وية الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة الترب -سوروبتمست الكويتية لتنمية المجتمع  

 الجمعية -االجتماعية الجمعية الكويتية للخدمة  -الرابطة الوطنية لألمن األسري 

متابعة الجمعية الكويتية ل -جمعية ريادة األعمال التنموية  -الكويتية لمتابعة المعاقين 

ة للتنمية جمعية دار الخبر -الجمعية الكويتية لدعم المخترعين  -وتقييم األداء البرلماني 

 -لكويتية بيعي اجمعية العالج الط -الجمعية التربوية االجتماعية الكويتية  -والتطوير 

جمعية المشروعات  -جمعية الحرية الكويتية  -الجمعية الوطنية لحماية الطفل 

 الصغيرة والمتوسطة الكويتية.
 

 

  جمعية نفع عام كويتية بياناً مشتركاً تطالب فيه  36أصدرت  3/6/2020بتاريخ

ان بالصحف بيالعام الدراسي وتهيئة منصات التعليم عن ُبعد، ُنشر ال باستكمالالحكومة 

 الرسمية.
 

 الجمعيات الموقعة على البيان:
 

جمعية المحامين  -الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية  -الجمعية الكويتية لجودة التعليم 

 الجتماعيينارابطة  -جمعية التمريض الكويتية  -الجمعية الطبية الكويتية  -الكويتية 

 -الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية  -رابطة األدباء  -جمعية الخريجين  -

ية الكويتية الجمع -الجمعية التربوية االجتماعية الكويتية    -جمعية المقاصد التعليمية 

معية الج -الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام  -إلداريي المؤسسات التعليمية 

جمعية  -جمعية ريادة األعمال التنموية   - اإلنسانلحقوق  األساسيةمات الكويتية للمقو
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الجمعية الكويتية  -البرلماني  األداءالجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم  -الشفافية الكويتية 

فل جمعية الوطنية لحماية الط -رجال  االجتماعية الثقافةجمعيه  -للتنمية الديمقراطية 

 الجمعية -الجمعية الكويتية للعمل الوطني  -لتخطيط االستراتيجي الجمعية الكويتية ل -

معية دار ج  - الصناعيةالجمعية الكويتية لحماية الملكية   -لدعم المخترعين  الكويتية

ية للخدمة الجمعية الكويت  -الجمعية الكويتية لإلخاء الوطني -الخبرة للتنمية والتطوير 

  األسري لألمنالرابطة الوطنية  -عي الكويتية جمعية العالج الطبي  -االجتماعية

 دقاءأصجمعية  - جمعية الحرية الكويتية  -جمعية علم النفس الكويتية  -رواسي( )

 - جمعية سوروبتمست الكويت للتنمية المجتمعية - جمعية مكافحة البهاق  -  النخلة

 ن التصوير.لفنو الكويتيةالجمعية  -الرابطة الكويتية التطوعية للتوعية عن السلياك 

 

 حملة لرفض التفرقة والتمييز بين الكويتيين والمقيمين -
 

 

أصدر مجموعة من المثقفين والُكتاب الكويتيين منهم رئيس  10/4/2020بتاريخ 

مجلس إدارة الجمعية أ. لولوه المال بياناً مشتركاً ُنشر في الصحف الرسمية بعنوان " 

ي ف الكويتيين والمقيميين" دعوا خالله لوحدة الصفنرفض التفرقة والتمييز بين 

رفض جميع األصوات النشاز التي تبث مشاعر التفرقة مواجهة وباء كورونا الخطير و

 .االجتماعيوالعداء في وسائل التواصل 

وقد كان لرئيس مجلس اإلدارة أ. لولوه المال تصريح لصحيفة القبس بنفس التاريخ 

اليات يضر بمصلحة الكويت وأمنها فلكل كويتي أصدقاء بأن استفزاز الج"أكدت فيه 

 ."واألصوات النشاز تشوه صورتنا .. من المقيمين

بأن المجتمع الكويتي متسامح عاش لعقود طويلة في "كما أوضحت في التصريح  

تفاهم ووئام مع مختلف الجنسيات منذ نشأة الدولة الحديثة، ويجب عدم خلط األوراق 

بشكل عام ممن يسهمون في بناء وتنمية البالد وبين العمالة  المقيمينبالحديث عن 

 . "الهامشية التي أنتجها الصمت عن تجار اإلقامات

 

 الشخصيات الموقعة على البيان:
 

لشطي د. سليمان ا –د. سليمان العسكري  –العزيز السريع  أ. عبد –د. خليفة الوقيان 

 –أ. غنام الديكان  –د. خالد رمضان  –الغبرا د. شفيق  –د. عبدالمحسن المدعج  –

أ. صبيح  –م. علي اليوحة  –أ. فيصل خاجة  –أ. ليلى العثمان  –أ. لولوه المال 

أ. وليد  –أ. عبدالمحسن جمعة  –د. احمد الصالحي  –د. ابتهال الخطيب  –السلطان 

أ. عبدالوهاب  –أ. خالد العبد المغني  –أ. بدر محارب  –د. عباس الحداد  –الرجيب 

 أ.بثينة العيسى. –أ. نشمي مهنا  –العوضي 
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 خطاب الكراهية خالل فترة كورونا إعالن المجتمع المدني لمجابهة -
 

جهة مدنية في الكويت بقيادة الجمعية الكويتية لحقوق  24أعلنت  21/6/2020بتاريخ 

اإلنسان عن إطالق: "إعالن المجتمع المدني لمجابهة خطاب الكراهية والتحريض 

 الكويت". –( 19-على الكراهية خالل فترة جائحة فيروس كورونا )كوفيد 

ة حاالت طوارئ الصح واتفقت الجهات بأن العالم يواجه أزمة غير مسبوقة متمثلة في

العامة العالمية لفيروس كورونا. والتي تجعل ضمان حقوق اإلنسان للجميع تحدًيا 

بالنسبة لكل دولة. مشيرين أن هذا ليس وقت إهمال حقوق اإلنسان. بل الوقت الذي 

نكون فيها بحاجة إلى حقوق اإلنسان أكثر من أي وقت مضى حتى نتخطى ونتجاوز 

 احترام.هذه األزمة بكرامة و

( مواد، أكدت جمعيها على رفض خطابات الكراهية والتحريض 7ن اإلعالن من )تكوّ 

 على الكراهية ووقوف الجميع ضد االنقسام المجتمعي.

 *اإلعالن محفوظ لدى الجمعية باللغتّين العربية واإلنجليزية

 

 الجمعيات والجهات الموقعة على اإلعالن:
 

مال مكتب دعم ألع -جمعية ريادة األعمال التنموية  -الجمعية الكويتية لحقوق اإلنسان 

قافية الجمعية الث -الجمعية الكويتية لإلخاء الوطني  -المحاماة واالستشارات القانونية 

 - اتحاد الحرفيين الكويتيين -ديوان المرأة / د. زينب الزيادي  -النسائية  االجتماعية

ان المعهد العربي لحقوق اإلنس -ويتية للمقومات األساسية لحقوق اإلنسان الجمعية الك

م نقابة العاملين بالهيئة العامة للتعلي -نقابة العاملين بجامعة الكويت  -على اإلعالن 

ية جمعية النزاهة الوطن -الجمعية الكويتية لإلعاقة السمعية  -التطبيقي والتدريب 

شياء جمعية إنترنت األ -العام لعمال الكويت  االتحاد -اق جمعية مكافحة البه -الكويتية 

الجمعية الكويتية للصحة والسالمة المهنية  -جمعية العمال الكويتي  -( اإلشهار)تحت 

معية ج -جمعية بيادر السالم النسائية  -الجمعية الكويتية إلدارة األزمات والكوارث  -

الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم األداء  -جمعية أصدقاء النخلة  -حماية المال العام 

جمعية اإلصالح  -مركز التنمية المستدامة في جمعية المحامين  -البرلماني 

 االجتماعي.
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 الكويت ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني -
 

  النسائية ممثلة بعضوة  االجتماعيةشاركت الجمعية الثقافية  14/8/2020بتاريخ

ه م الذي نظمتوعبر تطبيق زو االفتراضيالجمعية د. منال الديحاني في المهرجان 

ت لجنة القدس ومناهضة التطبيع في جمعية المحامين الكويتية تحت شعار "ال للتنازال

ية جمعالجمعية الثقافية االجتماعية النسائية و: ال للتطبيع" بمشاركة كل من..

أكدت  جمعية الخريجين الكويتية، حيثيتية وجمعية المعلمين الكويتية والكوالمهندسين 

د. منال الديحاني خالل المشاركة على موقف الجمعية الرافض للتطبيع مع الكيان 

 الصهيوني والداعم لموقف دولة الكويت الرسمي في نفس اإلطار. 

 

  درت النسائية أص ماعيةاالجتوبدعوة من رئيسة الجمعية الثقافية  17/8/2020بتاريخ

جمعية نفع عام كويتية بياناً مشتركاً ثمنت فيه موقف دولة الكويت الرسمي  50

والشعبي الصامد ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل، مؤكدين بأن قضية 

فلسطين كانت وال زالت قضية العرب األولى وأن الكيان الصهيوني الغاصب اليزال 

ألهلنا الصامدين في فلسطين متنكراً للحقوق الوطنية  اإلجراميمستمر بقمعه 

المشروعة للشعب الفلسطيني ومتجاهالً القرارات الدولية المتصلة بالقدس الشريف 

وعودة الالجئين، كما أكدوا رفضهم التام لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني 

ضية في ظهر القفهذا التطبيع ُيشكل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني والعربي و

الفلسطينية العادلة، كما أشادوا وثمنوا موقف دولة الكويت حكومًة وشعباً الصامد 

 والدولية. اإلقليميةالضغوط  وأمام بوجه التطبيع

 

 الجمعيات الموقعة على البيان:
 

 -خريجين جمعية ال -جمعية المعلمين الكويتية  -الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية 

رابطة  - األدباءرابطة  -الجمعية االقتصادية الكويتية  -جمعية أعضاء هيئة التدريس 

ية جمع -الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام  -جمعية المحامين  -االجتماعيين 

قاء النخلة جمعية أصد -في المستشفيات  األطفالة الكويتية لرعاية الجمعي -الشفافية 

ييم الجمعية الكويتية لمتابعة وتق -جمعية جودة التعليم  -جمعية المقاصد التعليمية  -

جمعية اإلعالميين  -الرابطة الوطنية لألمن األسري )رواسي(  -األداء البرلماني 

الجمعية الكويتية لتنمية  -الكويتية  جمعية أهالي الشهداء واألسرى -الكويتية 

 -الجمعية الكويتية لحماية الطفل  -الجمعية الكويتية لإلخاء الوطني  -الديموقراطية 

تية الجمعية الكوي -الجمعية الثقافية االجتماعية )رجال(  -جمعية الدكتور الكويتية 

 -ة نسانية الوطنيجمعية الرسالة اإل -جمعية بيادر السالم النسائية  -للعمل الوطني 

 -جمعية ريادة األعمال التنموية  -نادي الكويت للسينما  -جمعية الحرية الكويتية 
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الجمعية  -الجمعية الكويتية للخدمة االجتماعية  -جمعية دار الخبرة للتنمية والتطوير 

الجمعية الكويتية للتخطيط  -جمعية حماية المستهلك  -الكويتية لحماية البيئة 

لكويتية الجمعية ا-الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  -تيجي االسترا

الجمعية  -جمعية الرياضين الكويتية  -جمعية مكافحة البهاق  –لمتابعة قضايا المعاقين 

الجمعية  - اإلنسانالجمعية الكويتية لحقوق  -الكويتية إلداريي المؤسسات التعليمية 

كاتير جمعية الكاري -الجمعية الكويتية لتنمية الشباب  -الكويتية لفاقدي األطراف 

معية التصلب ج -جمعية الصدفية الكويتية  -جمعية العالقات العامة الكويتية  -الكويتية 

 العصبي الكويتية.
 

  يس مجلس اإلدارة أ. أستضاف راديو إذاعة صوت فلسطين رئ 16/8/2020بتاريخ

تجاه القضية  الحكومي والشعبييت للحديث حول موقف دولة الكولولوه المال 

دور ن علقرار التطبيع المشين مع الكيان الصهيوني وصراحًة الفلسطينية والرافض 

الجمعية وتحركها تجاه هذه القضية، كما وأشادت أ. لولوه المال خالل اللقاء بالموقف 

ويتيون كالُمشرف لجمعيات النفع العام الكويتية والشباب الكويتي الواعي وبجهود لجنة 

 ألجل القدس اإلنسانية والثقافية.

شكر رسائل الالهاتفية و االتصاالتالعديد من  تلقت أ. لولوه المال نفس اإلطاروفي 

 رىأحد األسمن عدد من الشخصيات والقيادات السياسية الفلسطينية ومن  واالعتزاز

دولة الكويت حكومًة وشعباً  اتخذتهموقف الكرامة الذي ، لمن داخل سجون المحتل

للجمعية الثقافية االجتماعية النسائية ممثلة برئيس مجلس موقف الُمشرف الكذلك و

 التحديد.لولوه المال على وجه  أ. اإلدارة

 

  صرحت رئيس مجلس اإلدارة أ. لولوه المال لصحيفة القبس  17/8/2020بتاريخ

ال  مع الكيان الصهيوني بالقول "ضمن الحملة الشعبية الكويتية الرافضة للتطبيع 

أضافت وة عربية وعاصمتها القدس الشريف" للتنازالت .. ال للتطبيع .. فلسطين دول

" بأن هذا التطبيع يشكل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني رافضًة كل أشكال التطبيع 

مع العدو الغاصب" مستدركة بالقول " نشيد ونثمن موقف الكويت الرسمي والشعبي 

امد بوجه التطبيع والضغوط اإلقليمية والدولية"، حيث أعلنت العديد من الص

الشخصيات النسائية الكويتية رفضهن للتطبيع وموقفهن الداعم والمؤيد لموقف الكويت 

 الرسمي والشعبي الثابت والواضح.
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 المرأة الكويتية " قاضية " 
 

القبس بأن النيابة أكدت في كشف مصدر مطلع لصحيفة وبعد ان  3/6/2020بتاريخ 

وكيل نيابة في طريق التعيين قضاة  40اجتماعها مع المجلس األعلى للقضاء وجود 

حيث ، 2020ومن بينهم إناث وبأن هذا القرار سيوقع رسمياً في أغسطس المقبل 

سُيباشرن القاضيات مهام عملهن على سدنة العدالة والمشاركة في إصدار األحكام بداية 

ملها ما قدمته المرأة في علدى النيابة العامة ل واالفتخاروجود الرضا التام لمقبل العام ال

القضايا الجنائية وفي المؤتمرات الدولية والعالمية وكان  أنواعبجميع  إشراكهنحيث تم 

 لهن دور بارز في ذلك.

رساً ع واعتبروهفعاليات مجتمعية ونسائية عن بهجتهن بهذا القرار عدة  عبرتوقد 

من  تبارهاباعالنسائية  االجتماعيةديمقراطياً ومفخرة للكويت، ومنهم الجمعية الثقافية 

أوائل المطالبين بأهمية تولي المرأة الكويتية سدة القضاء وذلك من خالل المؤتمرات 

 يةممثالت الجمعوقدمن كما ، عقدتها على مدى السنوات الماضية والندوات العديدة التي

عام لولوه المال و أ. موضي الصقير و أ. سعاد العتيقي و أ. مها المعجل كل من: أ. 

مؤتمر "المرأة والقضاء" للمستشار يوسف المطاوعة موقعة من برقية توصيات  2016

باإلسراع في اتخاذ القرار الذي  يطالبنقاضية من الدول العربية والخليجية  20من 

 .الكويتية من تولي كرسي القضاء أختهن يُمكن

لولوه المال لصحيفة القبس صرحت رئيس مجلس اإلدارة أ.  4/6/2020وبتاريخ 

 هو خطوة لتعزيز حقوقو قرار يجعل الكويت في مصاف الدولة المتقدمةهذا ال: بالقول

وتكريس العدالة في المجتمع ونأمل زيادة عددهن مستقبالً، كما وصرحت أ.  المرأة

قرار أن هذا ال: بالقولمجلس إدارة الجمعية  موضي الصقير أمين الصندوق وعضو

 .سائيةالن تاريخي ومهم طالما انتظرته المرأة الكويتية وطالبت به الجمعية الثقافية
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 االجتماعيالبرنامج 

 

 

 مخيم حقوق اإلنسان لألطفال
 

أقامت مبادرة وعي لألطفال وبالتعاون مع مدرسة  2020 يناير 22و 21خالل الفترة 

 النسائية مخيم حقوق اإلنسان االجتماعيةالكويت لحقوق اإلنسان والجمعية الثقافية 

ش مبسط منها مفهوم التعايبشكل ناول العديد من المفاهيم والقيم ، تلألطفالالشتوي 

حول  وسرد القصص اليدوية، إضافة للعديد من التطبيقات العملية واألنشطة والتطوع

وت ، وذلك في قاعة صحقوق اإلنسان والتوعية بحماية النفس والعيش في عالم سعيد

 الكويت بمقر الجمعية.

 

 ملة إنصاف أسرة المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتيح
 

  أعضاء الحملة:

جمعية نفع عام كويتية ومجموعتين تطوعيتّين وعدد من  11تتشكل الحملة من 

 الشخصيات الناشطة. 

وبتدداريخ  11/2/2020بتدداريخ  عقدددت الحملددة عدددة اجتمدداعددات خالل هددذه السدددددددنددة

ستمرت بعقد جائحة الكورونا  خاللو 18/2/2020 عن ُبعد عبر تطبيق  اجتماعاتهاا

و  22/8/2020و  17/8/2020و  30/7/2020في التواريخ التدددداليددددة:  زووم

وذلك للمناقشددددددة والتباحث حول منح اإلقامة الدائمة غير المشددددددروطة  27/8/2020

 وباألخص مشدددددروع القانون الذيألبناء المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي 

 بصددددددداللجنة  انحيث ، في هذا اإلطار أعده المحامي أ. عبد العزيز طاهر الخطيب

إلنصدداف حقوق هذه الفئة عبر كتاب رسددمي رئيس مجلس الوزراء  سددموى تقديمه إل

 .وطنهنالعيش الكريم واالستقرار ألسرهن في لهن وليؤمن  تمن المواطنا

العديد من الحمالت عبر مواقع التواصددددددددل االجتماعي  تطلقوال زالت الحملة  كما

ن حيث أطلقت العديد م ة المشددروعةالمواطنة الكويتي أبناءللضددغط والمطالبة بحقوق 

 تفاعل معها الكثير مني المواطنة والتي أبناءمسددددداندة الوسدددددوم لدعم هذه القضدددددية و

 المجتمع. أبناء المؤيدين من
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 البرنامج الثـقـافـي
 

 المشاركات المحلية

 

شاركت األمين العام أ. غادة الغانم بحضور محاضرة بعنوان  17/10/2019بتاريخ  -

في صناعة السالم والحد من الصراعات " نظمها برنامج األمم  " المرأة الدبلوماسية

المتحدة اإلنمائي بالتعاون مع سفارة المملكة المتحدة في الكويت ووزارة الخارجية 

 في مقر بيت األمم المتحدة بدولة الكويت.
 

طاولة  اجتماعشاركت عضوة الجمعية أ. المها المري في  12/11/2019بتاريخ   -

لمجتمع المدني نظمه البنك الدولي بدولة الكويت للتباحث حول القضايا مستديرة مع ا

االجتماعية واالقتصادية التي تواجه المرأة في البالد والتحديات والدروس المستفادة 

في مجال التمكين االقتصادي والسياسي للمرأة وذلك في مكتب البنك الدولي ببرج 

 الحمرا.
 

المها المري في حضور االجتماع أ. شاركت عضوة الجمعية  17/11/2019بتاريخ  -

الذي نظمه البنك الدولي بشأن تطوير أُطر المشاركات المحلية والتي تتماشى مع رؤية 

وخطة الكويت الوطنية الثالثة للتنمية وذلك في مكتب البنك  2035الكويت الجديدة 

 الدولي ببرج الحمرا.
 
 

الثقافي الثالث استضاف مركز الشيخ جابر وضمن الموسم  25/11/2019بتاريخ  -

األحمد الثقافي رئيس مجلس إدارة الجمعية أ. لولوة المال في حديث االثنين تحت 

أة ن بدايات وتاريخ المرعنوان "المرأة الكويتية مسيرة وعطاء"، تحدثت خالل اللقاء ع

ة ي، واستعرضت دور الجمعية في شتى المجاالت الثقافية واالجتماعالكويتية

 واإلنسانية.
 

شاركت رئيس مجلس اإلدارة أ. لولوة المال بإلقاء كلمة في  17/12/2019بتاريخ  -

المهرجان الخطابي الذي أقامته رابطة االجتماعيين الكويتية تحت عنوان "العمل يحقق 

األمل" بمناسبة االحتفال باليوم العربي للعمل االجتماعي، كما وشارك بالحضور كل 

م للجمعية أ. غادة الغانم، وعضوات الجمعية: أ. خديجة المدني و أ. من األمين العا

 فاطمة العصفور.
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شاركت عضوة الجمعية الثقافية االجتماعية  2020فبراير  20و 19و 13و12بتاريخ  -

النسائية أ. المها المري في ورش عمل نقاشية حول قضايا المرأة بدعوة من األمانة 

استكمال لالجتماعات التي حضرتها أ. المها المري مع األمانة العامة للتخطيط، وهي 

 .2019نوفمبر  17و 12العامة للتخطيط والبنك الدولي بتاريخ 
 

شاركت عضوة الجمعية أ. مشاعل الشويحان في حضور  23/6/2020بتاريخ  -

للمرأة" بدعوة من برنامج األمم  االجتماعياالجتماع االفتراضي حول "التمكين 

بالشراكة مع األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية ومركز  اإلنمائيالمتحدة 

المرأة بجامعة الكويت، ناقش االجتماع التحديات والعقبات الرئيسية  وأبحاثدراسات 

 .أفضلالتي تواجه المرأة في هذا اإلطار وكيفية توحيد الجهود من أجل تأثير 

 

شاركت عضو مجلس اإلدارة أ. شريفة الخميس في االجتماع  24/6/2020بتاريخ  -

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي حول " تمكين المرأة من القيادة" بدعوة من  االفتراضي

مركز دراسات لمجلس األعلى للتخطيط والتنمية وبالشراكة مع األمانة العامة لو

لتي تواجهها المرأة في هذا المجال المرأة، ناقش االجتماع التحديات والعقبات ا وأبحاث

 .أفضلوكيفية توحيد الجهود من أجل تأثير 

 
 المشاركات الخارجية

 

الخالد في شاركت عضوة الجمعية أ. عالية  2019نوفمبر  14و13و12خالل الفترة  -

 –بدعوة من صندوق األمم المتحدة للسكان  "قمة نيروبي للسكان والتنمية"حضور 

المكتب شبه اإلقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي، القمة التي تهدف إلى تجديد وتأكيد 

االلتزام العالمي بالتنفيذ الكامل والمستعجل لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان 

مستدامة وذلك في وأهداف التنمية ال 2030والتنمية ضمن السياق العام لجدول أعمال 

 كينيا.  -نيروبي عاصمة 
 

شاركت عضوة الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية أ.  2019ديسمبر  7و 6بتاريخ  -

مشاعل الشويحان في ورشة العمل التدريبية حول "سبل وآليات تمكين الشباب عن 

( من 2024-2020التثقيف في مجال حقوق اإلنسان"، المرحلة الرابعة ) طريق

البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق اإلنسان من قبل المفوضية السامية لحقوق 

اإلنسان في األمم المتحدة لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، والتي أقيمت في 

 الجمهورية التونسية.
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 افي في الكويتلجنة متابعة الوضع الثق
 

 

شاركت الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية في االجتماع الذي  22/1/2020بتاريخ  -

دعت إليه رابطة األدباء الكويتيين مع مجموعة من الجمعيات األهلية المعنية بالشأن 

الثقافي والفني  لمناقشة ما آل إليه الوضع الثقافي في الكويت خالل السنوات األخيرة 

يعانيه من إهمال وتهميش وخضوع للمتزمتين في التضييق على المبدعين  وما 

والتوسع في المحظورات الرقابية على مختلف المصنفات المقروءة والمرئية 

الثقافية في  والمسموعة، ودراسة سبل الخروج من هذا الواقع والنهوض بالحركة

اعية النسائية، الثقافية االجتمتضم الجمعية عنه تشكيل لجنة تنسيقية ر البالد، والذي أسف

عدة مطالب للحكومة بهدف دعم الثقافة ورفع سقف الحريات  هذه اللجنة وجهتوقد 

 . 2020فبراير  5عبر بيان أصدرته بتاريخ 

النسائية بمشاركة عدد من الجهات وهم: رابطة  االجتماعيةوقعت عليه الجمعية الثقافية 

وية الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة الترب -ربي مسرح الخليج الع -األدباء في الكويت 

 -ية الجمعية الثقافية االجتماعية النسائ -الجمعية الكويتية للتراث  -المسرح العربي  -

ضاء رابطة أع -جمعية الصحفيين  -جمعية الخريجين  -نقابة الفنانين واإلعالميين 

 هيئة تدريس المعهد العالي للفنون المسرحية.

 ان محفوظ لدى الجمعية *نص البي

 

باء الكويتية بين وزير اإلعالم عقد لقاء في مقر رابطة األد 27/1/2020وبتاريخ  -

رؤساء وممثلي جمعيات النفع شؤون الشباب السيد محمد الجبري ووزير الدولة لو

ضر أ. لولوه المال كما وقد ح االجتماعالعام المعنية بالشأن الثقافي، مثلت الجمعية في 

 اللقاء السيد كامل العبد الجليل أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب.

جو من الصراحة والموضوعية حول أهم التحديات التي في دار النقاش خالل اللقاء 

يواجهها العمل الثقافي في الكويت وسبل تذليل العوائق التي تواجهه وتم تقديم 

المقترحات والحلول في سبيل إنقاذ الوضع الراهن والنهوض بالحركة الفنية والثقافية 

 بقدر المستطاع.
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 ندوة " العبث في قيود الناخبين تزوير إلرادة األمة "

 

نظمت الجمعية ندوة عامة بعنوان "العبث في قيود الناخبين  10/2/2020بتاريخ 

ين ونقل األصوات ب االنتخابيةاصل في القيود تزوير إلرادة األمة" جراء التالعب الح

 كل من: فيهاالدوائر شارك 

 د. حسن جوهر/ عضو مجلس األمة األسبق  -

 د. شيخة الجاسم/ أستاذ الفلسفة بجامعة الكويت -

 د. صالح السعيدي/ كاتب وباحث سياسي -

 هللا الخنيني/ ناشط وباحث  عبدأدار الجلسة أ.  -

والباحثين والمهتمين وممثلي  نواألكاديميي نالسياسييعدد من  الندوةوقد حضر 

 جمعيات النفع العام، وتمت تغطيتها في العديد من الصحف والقنوات المحلية.

 

 

 لجنة تطوير التعليم

 

 أعضاء اللجنة

 

 أ. موضي الصقير –أ. غادة الغانم  –أ. لولوه المال –سعاد العتيقي )رئيس اللجنة( أ.

 أ. إقبال العيسى. –أ. خالدة القطامي  –الخالد أ. عالية  –أ. مها المعجل  -

 

 
 

المشروع التربوي للجمعية  لمناقشةعقدت اللجنة اجتماعاً  20/1/2020بتاريخ  -

الكويتية لتنمية المنظومة التربوية المقدم من د. صالح العنزي، والذي يهدف إلى إعادة 

 تطور الدولة.ومة التربوية للشكل الصحيح بال عوائق ومشكالت تعطل المنظ
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 الحلقة النقاشية " متغيرات التعليم في ظل الكورونا " -
 

 ةاالجتماعينظمت لجنة تطوير التعليم في الجمعية الثقافية  18/8/2020بتاريخ 

النسائية حلقة نقاشية عن ُبعد )عبر تطبيق زووم( بعنوان "متغيرات التعليم في ظل 

الكورونا" لتكون هذه الحلقة فرصة لفتح قنوات التواصل المباشر بين جميع األطراف 

المعنية بالتعليم وقضاياه وتبادل وجهات النظر وتقريب اآلراء وإيضاح الحلول وتجاوز 

حة الكورونا في دولة الكويت، حيث أعلنت عنها رئيسة الصعوبات التي فرضتها جائ

 تم بثكما وفي الصحف المحلية )السياسة والنهار والجريدة(،  أ. سعاد العتيقياللجنة 

 الندوة مباشرًة عبر منصة اليوتيوب.

 

 شارك فيها كل من:

 

 مدرب لمادة العلوم في وزارة التربية واألنصاري/ الموجه الفني العام  أ. منى

وتحدثت عن رؤية وزارة التربية بموضوع )اضر في مجال التنمية البشرية. ومح

 .(التعليم في زمن الكورونا

  يادة. في السياسة التعليمية والتخطيط والق دكتوراهد. ُدنى المشعان/ استشارية تربوية

 .)تحدثت عن التعليم الهجين في زمن الكورونا(

  للبرامج واإلدارات المساندة في مؤسسة الكويت د. أماني البداح/ نائب المدير العام

 .للتقدم العلمي. )تحدثت عن المنصة التعليمية لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي(

 المشارك في قسم مناهج وطرق التدريس  واألستاذ. منال الديحاني/ عضوة الجمعية د

ن ُبعد فشل ع في كلية التربية األساسية. )أدارت  الحلقة النقاشية وتحدثت عن التعليم

 أم نجاح(.

 عبرية النسائ االجتماعية* الحلقة النقاشية مسجلة بالكامل في قناة الجمعية الثقافية 

 اليوتيوب.
  

ي التوصيات التومتابعة اجتمعت لجنة تطوير التعليم لمناقشة  25/8/2020بتاريخ  -

بمقر  االجتماعُطرحت في الحلقة النقاشية )متغيرات التعليم في ظل الكورونا( وكان 

 و أ. موضي الصقيرو  أ. سعاد العتيقي: الجمعية بحضور كل من عضوات الجمعية

وبحضور المشاركون في ، د. منال الديحانيو  أ. خالدة القطاميو  أ. مها المعجل

أ. نوره و  أ. فاطمة البدرو  د. فاطمة الهاشمو  أ. منى األنصاري الحلقة النقاشية وهم:

 .الغانم
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 الصحي البرنامج

 

 مشروع التوعية بمرض الزايمر
 

 

وبمناسبة اليوم العالمي للزايمر نظم الفريق لقاء مفتوح في مقر  22/9/2019بتاريخ  -

الجمعية مع د. علي خليـل القطـان رئيس وحدة كبار السن في مستشفى مبارك، ودار 

المتاحة، هذا وقد  العالجاتالحديث حول مرض الزايمر وأمراض كبار السن وأحدث 

 أدارت الحوار أ. وفاء الجاسم عضو فريق التوعية.

 

 200بارك على عدد تم تزويد وحدة كبار السن في مستشفى م 30/9/2019بتاريخ  -

مرض الزايمر ... دليل عملي للمسؤولين عن رعاية المريض " نسخة من كتاب "

 وحدة.مراجعين ال لزايمر لتوزيعها علىومطويات ا

 

 

 "التمكين الصحي للمرأة  "حملة 
 

 

 اللقاءات
 

ممثلي جمعيات النفع العام بمقر الجمعية للتباحث لعقد اجتماع  5/12/2019بتاريخ  -

وكان  حول مواضيع مهمة تخص حقوق المرأة وللتخطيط لمشاريع مستقبليه مشتركة.

، لذا ارتأت الجمعيات ألفراد أسرتهاأبرزها حرمان المرأة من الوصاية الصحية 

يتية الجمعية الكوالنسائية المعنية باألمر عقد هذا االجتماع للتباحث، وضم االجتماع 

جمعية المحامين، الجمعية الكويتية ألولياء أمور المعاقين، جمعية  ،اإلنسانلحقوق 

، جمعية الكويتية لإلخاء الوطني، الرابطة الكويتية لتنمية المجتمع سوروبتمست

ية لألمن األسري )رواسي(، مركز دراسات وأبحاث المرأة والجمعية الثقافية الوطن

 االجتماعية النسائية.
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التقت مجموعة من ممثلي المجتمع المدني ذات العالقة بتمكين  6/1/2020بتاريخ  -

المرأة، مع الدكتور ابراهيم هادي رئيس اللجنة، والدكتور سلمان الصباح مقرر لجنة 

إعداد مشروع قانون مزاولة مهنة الطب البشري واألسنان والمهن الطبية المساعدة 

الطبية بوزارة الصحة، وذلك لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية والمسؤولية 

والمقترحات ذات الصلة بمشروع القانون وذلك في مبنى وزارة  لمناقشة التوصيات

 الصحة، حيث مثلت الجمعيات المعنية كٍل من: 
 

 جامعة الكويت.-مركز دراسات وأبحاث المرأة  - د. لبنى القاضي 

 الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية -غادة الغانم 

 الرابطة الوطنية لألمن األسري.-رفيسعاد مع 

 الجمعية الكويتية لحقوق اإلنسان.-د. منال بوحيمد 

 الجمعية الكويتية لإلخاء الوطني.-بيبي عاشور 

 جمعية المحامين الكويتية.-منى األربش 

 جمعية سوروبتمست الكويتية لتنمية المجتمع. - د. آمار بهبهاني 
 

القوانين والتعاميم المتعلقة بالموافقة على *مجموعة التوصيات واالقتراحات لتعديل 

 اإلجراءات الطبية الجراحية محفوظة لدى الجمعية.

 

بحضور كل من أ. لولوه المال و أ. غادة  أخرعقد اجتماع  15/1/2020بتاريخ   -

ر بيبي عاشو. د. لبنى القاضي )عضوة الجمعية( و أو الغانم و أ. موضي الصقير 

يستجد من أعمال بخصوص قضية الوالية الصحية للمرأة وأ. مي حجاج، لمناقشة ما 

 وإعداد حملة إعالمية مساندة لها.

 
 

ن حملة " التمكي واستكماالً لجهود بعض جمعيات النفع العام في 27/1/2020بتاريخ  -

نواب مجلس األمة  مجموعة منمع  التقى بعض أعضاء الحملةالصحي للمرأة " 

، محمد الدالل، رياض العدساني، راكان بدر المال، خالد الشطيكل من: وهم 

حق المرأة في )النصف، يوسف الفضالة، وذلك لالطالع والتحاور حول موضوع 

حيث تبادل الطرفين وجهات النظر  (إنجاز معامالت أسرتها في المؤسسات الطبية

التشريعية والقانونية واالجتماعية والمشكالت الناتجة عن وجود قرار يمنع المرأة 

 .من تقديم الرعاية الصحية الكاملة في المؤسسات الطبية
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 كل من السيدات:منظمات المجتمع المدني  ضم وفد
 

  .النسائيةالجمعية الثقافية االجتماعية -غادة الغانم أ 

  اإلنسانالجمعية الكويتية لحقوق  -د. منال بوحيمد 

  .جمعية المحامين الكويتية. - منى األربشأ 

  .الكويتية لإلخاء الوطني  الجمعية -بيبي عاشور أ 

  .الرابطة الوطنية لألمن األسري.-وفاطمة الصراف  سعاد معرفيأ 

  ع.لتنمية المجتمجمعية سوروبتمست  -د. زينب المصيليخ ود. نوال الصايغ 

 

 

 أنشطة الحملة

 

  ”حق المرأة في اعتماد الرعاية الصحية ألسرتها“تنظيم حلقة النقاشية بعنوان 

 

كل من: الجمعية  وتضم "لجنة التمكين الصحي للمرأة" نظمت 11/12/2019بتاريخ 

النسائية والجمعية الكويتية لحقوق اإلنسان وجمعية المحامين  االجتماعيةالثقافية 

الكويتية والجمعية الكويتية ألولياء أمور المعاقين وجمعية سوروبتمست الكويتية لتنمية 

، حلقة األسري )رواسي( لألمنالمجتمع وجمعية اإلخاء الوطني والرابطة الوطنية 

لصحية حق المرأة في اعتماد الرعاية ا“وان بعن نقاشية في مقر الجمعية الثقافية النسائية

 :بمشاركة كل من ”ألسرتها

/ مستشار قانوني ومحامي أمام محكمة التمييز والمحكمة  د. نواف الياسين  -

 .الدستورية

/ أستاذ بكلية الطب جامعة الكويت، استشارية طب عيون د. منال بوحيمد -

الجمعية الكويتية  إدارةالمهنة الطبية وعضو مجلس  ودكتورة في أخالقيات

 اإلنسانلحقوق 

 / رئيس قسم الجراحة في مستشفى جابرد. سلمان الصباح  -

 بروفيسور القانون واألستاذ بكلية الحقوق /سامي الدريعي د.  -

 / عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية ألولياء أمور المعاقينهدى الخالدي أ. -

 ./ كاتب وإذاعياجهعلي خأ. الجلسة  أدار -

 المهتمين بالشأن الطبي والقانوني األكاديميينحضور العديد من  الحلقةشهدت هذا وقد 

 وتمت تغطية الحدث في العديد من الصحف المحلية. ،واالجتماعي
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 الحملة في اإلعالم

 

صرحت رئيس مجلس اإلدارة أ. لولوه المال لصحيفة القبس بأن  15/1/2020بتاريخ  -

األسرة، ولذا فلها كل الحق في التوقيع على جميع األم هي التي تتولى مسؤولية أفراد 

معامالت المستشفيات عند الحاجة، فحرمانها من هذا الحق هو فكر رجعي لمن اليزال 

يمكنها التصرف بعقالنية وان تتخذ القرارات  يعتقد أن المرأة مخلوق قاصر ال

ب ألمة يجالصحيحة. وتابعت أن من أتخذ هذا القرار في اللجنة الصحية في مجلس ا

أن ُيعمم اسمه بين النساء حتى تتخذ المرأة الموقف الصحيح في االنتخابات عندما 

 تختار من يمثلها.
 

 

لقاء مع أ. لولوة المال رئيس مجلس  SNAA NEWSقناة  أجرت 4/2/2020بتاريخ  -

قرار اإلدارة تحدثت خالله عن وجوب إقرار الوالية الصحية للمرأة ألسرتها وان 

 حرمانها من الوالية الصحية مجحف ورجعي. 

 

بكلمة مع شاركت رئيس مجلس إدارة الجمعية أ. لولوه المال  7/8/2020بتاريخ  -

)الوالية الصحية لألم فقط .. حق منقوص( ،حيث صرحت  قضيةجريدة القبس عن 

أن التعديل جاء ناقصاً وغير منطقي وال يرتقي للزمن الذي نعيش فيه بخالل اللقاء 

مساوة بين أفراد المجتمع واألسرة معربة عن أسفها إلى أنه ال يحقق العدالة وال يرةً مش

من يشرع لنا يرى أن المرأة ناقصة عقل ودين وجاءت حججهم غير مقنعة بتاتاً ألن 

نحن كأمهات ولنا أخوات وخاالت نرعاهن  لتعديل بالقول:وشددت على رفض هذا ا

عاماً القرار  21ن تتولى المرأة البالغة من العمر نرفض هذا القرار المبتور ونطالب بأ

ت لنتخيل أن هناك دكتورة كانفي أسرتها أسوًة بالرجل مضيفة لنفسها أو عن أي فرد 

المستشفى ولكن طلب منها شهادة أو موافقة رجل من األسرة  وأدخلتهاترعى والدتها 

 حتى لو كان يصغرها سناً!.

من  إسددعافحوادث كثيرة من هذا النوع تصددادف العائالت اآلن وتعرقل وذكرت أن 

ضرورة إضافة المواد األخرى التي تتضمن ليس فقط هم تحت رعايتها، مطالبة بـدددددد 

تخاذ القرار الذي لألم ولكن لألخت وللخالة وللجدة الحق في الرعاية الصدددددددحية وا

 .يسعف المريض
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 بيانات الحملة

 

شأن ب بادرت الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية بإصدار بيان 9/8/2020بتاريخ 

تعديل القوانين المتعلقة بالوالية الصحية للمرأة وأهمية إعطاء المرأة الحق في الموافقة 

، دعت اليه جمعيات النفع العام وُنشر إلجراءات الطبية عن أفراد أسرتهاعلى توقيع ا

 .واإللكترونيةفي الصحف المحلية 
 

 في البيان الجمعيات التالية: تركشا

معية ، جاإلنسانالجمعية الثقافية االجتماعية النسائية، الجمعية الكويتية لحقوق  

المحامين الكويتية، الجمعية الكويتية ألولياء أمور المعاقين، جمعية سوروبتمست 

 يراألسالوطني والرابطة الوطنية لألمن  اإلخاءالكويتية لتنمية المجتمع، جمعية 

 )رواسي(.

 
  "كيفية التأقلم مع الضغوط بالطب التكميلي  "محاضرة بعنوان: 

 
 

 

، تحدثت فيها أعالهنظم البرنامج الصحي المحاضرة المذكورة  10/12/2019بتاريخ 

الدكتورة هبه هداره اختصاصية األمراض الوراثية والتغذية اإلكلينيكية وأول 

 في الشرق األوسط.   Biofeedback Quantumاختصاصي معتمد للعالج بجهاز 
 

بداية عرفت أ. موضي الصقير رئيسة البرنامج الصحي وعضو مجلس االدارة 

بالمحاضرة وبالجهاز الذي يعمل بتقنية عالية وبرامج حاسوب، ويعطي قراءات دقيقة 

للوظائف الحيوية لجسم اإلنسان، ويعرض صورة واضحة للعالج يختلف عن الطب 

ي، ويستخدم هذا الجهاز بصفة أساسية في إدارة )معالجة( التوتر خاصة بعد الكالسيك

تصنيف منظمة الصحة العالمية التوتر كمرض، واعتبرته السبب الرئيسي لجميع 

األمراض التي ليس لها سبب عضوي. وذلك في مقر صالة لولوه القطامي، تم تغطية 

لمحاضرة كاملًة في قناة المحاضرة من قبل العديد من الصحف، وقد تم تسجيل ا

 . باالستفادةالجمعية في اليوتيوب لمن يرغب 
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 نادي األمل
 

 

 صندوق األمل

 التبرعات المادية

  د.ك. 980استقبل الصندوق تبرع مادي بقيمة 

  د.ك لتغطية مصاريف  9142.500قدم صندوق األمل مساعدات مادية بقيمة

المالية في مستشفى حسين مكي جمعة العالج لبعض المرضى بالتعاون مع اإلدارة 

 مريض. 558واستفاد منها عدد 

 

 التبرعات العينية

كرتون عصير مقدمة من الشركة المتحدة للمرطبات شهرياً  20استقبل النادي عدد 

 وتوقفت مع بداية جائحة كورونا.

 

 

 أنشطه أخرى 

 

 سرطان الثدي
  

بمرض سرطان الثدي، وبمناسبة الشهر العالمي للتوعية  6/10/2019بتاريخ  -

شاركت مشرفة النادي السيدة إيمان صالح في الحفل الذي أقيم بمركز الكويت لمكافحة 

السـرطان بركن خاص للتعريف عن الخدمات التي يقدمها النادي للمرضى، وذلك في 

 قاعة فيصل سلطان بن عيسى.

نادي فة الصالح مشر إيمانبمناسبة اليوم العالمي للسرطان، شاركت كل من السيدة  -

 متأقيالبرنامج الصحي في الفعالية التي  ةعضوعضوة الجمعية ووأ. عزيزه أبل 

بمركز فيصل سلطان بن عيسى لمكافحة السـرطان بركن خاص للتعريف عن 

في حديقة فيصل  4/2/2020الخدمات التي يقدمها النادي للمرضى، وذلك بتاريخ 

 سلطان بن عيسى.
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 االحتفال بالعيد الوطني

 
 

مناسبة االحتفاالت بالعيد الوطني ويوم التحرير، شاركت وب 19/2/2020بتاريخ 

بمركز الكويت لمكافحة  أقيمصالح في الحفل الذي  إيمانمشرفة النادي السيدة 

وزيع تتم السـرطان بركن خاص للتعريف عن الخدمات التي يقدمها النادي للمرضى و

 فيصل سلطان بن عيسى.حلويات على الزوار، في حديقة الو األعالم

 

 

 المساعدات الصحية

 

 (6)د.ك استفاد منها عدد  1865.560بلغت قيمة المساعدات الصحية مبلغاً وقدرهُ 

 مريض.
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 لجنة الزكاة

 

 أعضاء اللجنة: 

 

 – )أمين سر اللجنة( أ.شفيقة المطوع –أ. فاطمة عبد العزيز المطوع )رئيسة اللجنة( 

أ. خالدة  –محمد المطوع  حصة أ.-أ. موضي الصقير )المنسقة من مجلس اإلدارة( 

م أ. عزيزة البسا –أ. سعاد العتيقي  –أ. وفاء الجاسم  –أ. نجوى القطامي  –القطامي 

 أ. مها المعجل. –د. فاطمة عياد  –

 

 تبرعات: 
 

    د.ك. 133،940 بمبلغ إجمالي وقدرهتبرعات  السنةاللجنة خالل هذه  تلقت

 

 : المقدمة المساعدات
 

  دينار 76605حالة بمبلغ  (740)مساعدات سنوية ثابتة استفاد منها. 

 دينار. 3220حالة بمبلغ 25استفاد منها  مساعدات جديدة 

 ( حاالت بملغ 4مساعدات مقطوعة استفاد منها عدد )د.ك 450. 

 دينار. 1240حالة بمبلغ  (11)ملغاة الحاالت ال 

 

 

 لألوقاف:دعم بيت الزكاة واألمانة العامة 
 

 

تم توزيع كوبونات لشراء مواد غذائية بالدعم الوارد للجنة من األمانة  السنةخالل هذه 

من الحاالت التي تحصل  ةلكل حال (1واحد ) كوبونع بواق 2017العامة لألوقاف لعام 

وقد استفادت منها خالل هذه الفترة عدد  ،على مساعدات سنوية حسب عدد أفراد األسرة

 .أسرة (740)

 

 

 

 

 



                  2020 - 2019الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية                                                                     

 

33 

 

 لجنة طالب العلم
 

 

 : اللجنةأعضاء 
 

 أ. موضي الصقير –أ.عزيزة البسام )أمين السر(  –أ.فاطمة المطوع )رئيسة اللجنة( 

 أ. بينة المطوع –أ. نجوى القطامي  –أ. سعاد العتيقي  –)المنسقة من مجلس اإلدارة( 

 أ. مشاعل الصباح. –أبل أ. عزيزة  –

 

 :التبرعات
 

 د.ك. 83210خالل هذه السنة تلقت اللجنة تبرعات بمبلغ إجمالي وقدره 

 

 :سياسة دعم الطلبة
 

 وضعت اللجنة سياسة محددة لعملية قبول الطلبة نتج عنها ما يلي:

 

 الطلبة الجامعيين: 
 

طلبات دعم الدراسة للطلبة الجامعيين  باستقبال 2019بدأت اللجنة في شهر سبتمبر 

 (19)دعم طالب وتم  (25)الملتحقين بالجامعة العربية المفتوحة، وقد تقدم للجنة عدد 

 د.ك. 6000طالب منهم بمبلغ إجمالي وقدره 

 

 طلبة المدارس: 
 

لدعم رسوم دراسية للطلبة المحتاجين في المدارس العربية طلب  325استقبلت اللجنة 

 .د.ك 47489.850( طالب بمبلغ إجمالي وقدره 216وتم تقديم الدعم لعدد) األهلية

 

  الدراسية الرسوم تسديد 
 

تم تكليف سكرتيرة اللجنة السيدة/ نور الهدى زياد للقيام بعملية تسديد الرسوم نقداً، وتم  -

 د.ك(. 22،745.250طالب بمبلغ إجمالي وقدرهُ ) 94دعم 

سداد رسوم طلبة المدارس حيث بدأ التسديد في شهر بسبب جائحة كورونا تم تأخير  -

 ومازال مستمراً حتى االنتهاء من جميع الطلبة. 2020أغسطس 
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 حضانة البستان لضعاف السمع والنطق
 

بلغ  حيث 2019/2020افتتحت الحضانة أبوابها للعام الدراسي  9/9/2019بتاريخ 

طفالً، ضمت الهيئة التدريسية أخصائيتين تخاطب  (38)عدد األطفال المسجلين 

 وست مدرسات فصل وثالث مساعدات وُمدرسة أنشطة.

 

 

  اللقاءات والدورات التدريبية والتأهيلية

 

 المشاركات على المستوى المحلي 

أقامت الهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة لقاءاً تنويرياً للجهات  31/8/2019بتاريخ  -

والتأهيلية التي تندرج تحت مظلة الهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة بعنوان " التعليمية 

آلية العمل لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية" بحضور كالً من المشرفة اإلدارية أ. 

 :ح وقد تضمن اللقاء عدة محاور وهيدليلة كمون والسكرتيرة انتصار صال

 

 والتـأهيلية وطلبات االلتحاق.آلية إصدار القرارات التعليمية  -

 آلية تحديد الرسوم الدراسية والطاقة االستيعابية للجهة. -

 آلية سداد الرسوم الدراسية. -

 الرقابة واإلشراف على الخدمات التعليمية والتأهيلية. -

 

حضرت األستاذة ماجدة حكم وقامت مع المدرسات بمراجعة  22/9/2018بتاريخ  -

 لألطفال حسب برنامج "بورتيج" ومجاالته الخمسة. الملفات التربوية والتعليمية
 

السيدة هيفاء الصقر مع الهيئة التدريسية لمناقشة ما  اجتمعت 28/10/2019بتاريخ  -

يخص الحضانة من اقتراحات للعام الدراسي الحالي وخطط مستقبلية ومتابعة سير 

 العمل والتركيز على مصلحة الطفل وتطوره العلمي.
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شاركت الحضانة وبالتناوب بين جميع  2019خالل شهر أكتوبر و في كل يوم ثالثاء -

توزيع م حيث تحضانة عن البوث تعريفي  فيالمدرسات في مركز الشيخ سالم العلي 

 مطويات تعريفية عن الحضانة وكتاب "بدأت اسمع" على المراجعين في المركز.

 

ن للتضامن مع المعاقيحضانة في فعالية اليوم الوطني الشاركت  5/11/2019بتاريخ  -

تحت شعار )شركاء في التنمية( والتي نظمتها الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا 

المعاقين وقد حضر كل من المشرفة اإلدارية دليلة كمون والمدرسة الهام الباروكي 

 وأخصائية التخاطب مروى الخريبي.

 

42nd Kuwait  أقيم مؤتمر 2019نوفمبر  28 - 26من خالل الفترة  -

aryngology conferenceOtorhinol  في فندق راديسون بلو شاركت فيه

التخاطب مروة  وأخصائيةكل من مدرسات الحضانة ردينة األسود وهناء قاسم 

الخريبي وقد تناول المؤتمر محاضرات وورش عمل عن زارعي القوقعة والتأهيل 

 السمعي لبعض األطباء العرب واألجانب. 

 

شاركت الحضانة وبالتناوب بين جميع 2019خالل شهر ديسمبر في كل يوم أحد  -

توزيع م حيث تحضانة عن البوث تعريفي  فيالمدرسات في مركز الشيخ سالم العلي 

 مطويات تعريفية عن الحضانة وكتاب "بدأت اسمع" على المراجعين في المركز.

 

 

بروفيسور  احمد خاطر/ مع الدكتورالحضانة ندوه  أقامت 23/12/2019بتاريخ  -

السمع واالتزان بحضور عدد من المتواجدين للسؤال واالستفادة وقد تضمنت  أمراض

وحلول لزارعي  وإرشاداتعدة محاور حول أسباب تأخر الكالم وضعف السمع 

القوقعة لتنمية المهارات وقد أقيمت في قاعة لولوه القطامي بمقر الجمعية الثقافية 

 االجتماعية النسائية

 
 

 اليوم المفتوح 

 

أقامت الحضانة يوم مفتوح ألولياء أمور األطفال، باجتماعات  12/11/2019بتاريخ 

فردية ألولياء األمور مع المعلمات وأخصائيات التخاطب لمناقشة الخطة التعليمية 

الفردية لكل طفل وطريقة تدريبه على النطق واللغة وتنمية المهارات األساسية 

  مام بتعديل السلوك.لشخصية الطفل واالهت
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 الهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة
 

 تم تزويد الهيئة بما يلي:

تم إرسال جميع اإلقرارات والتعهدات الموقعة من أولياء أمور  18/9/2019بتاريخ  -

األطفال للهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة للدفعة الرابعة للعام الدراسي 

 أولياء األمور. بعد استكمال توقيعها من 2018/2019

 

تم إرسال المطالبة بصرف الدفعة األولى عن الرسوم الدراسية  24/9/2018بتاريخ  -

كما تم إرسال طلبات  2019/2020لألطفال المشمولين بدعم الهيئة للعام الدراسي 

 .طفل تحت مظلة الهيئة (12)االلتحاق للعام الدراسي لألطفال والذي بلغ عددهم 

 

إرسال طلبين للهيئة من اجل استثناء الحضانة من قرارات  تم 30/9/2019بتاريخ  -

اتخذتها الهيئة هذه السنة وهي منع إعطاء استثناء العمر )سبع سنوات( وقرار توزيع 

 األطفال على الحضانات حسب المنطقة السكنية.

 

تم إرسال طلب تخفيض الطاقة االستيعابية للفصول بالحضانة  31/10/2019بتاريخ  -

 أطفال داخل كل فصل(. 8إلى خمس فصول )من ست فصول 

 

اعتماد التوقيع الخاص بالجمعية الثقافية  وإرفاق إرسالتم  18/11/2019بتاريخ  -

الهيئة العامة للقوى العاملة بعد طلب من الهيئة  إلىاالجتماعية النسائية والصادر 

 العامة لشئون ذوي اإلعاقة بإرساله.

 

فريق من المفتشين من قبل الهيئة العامة لشئون زار الحضانة  2/12/2019بتاريخ  -

ذوي اإلعاقة وتجولوا في جميع الفصول وتعرفوا على البرامج والوسائل والتقنيات 

المتبعة لتدريب الطفل ضعيف السمع، وكما قاموا بالكشف عن ملفات األطفال 

 المشمولين تحت مظلة الهيئة.

 

طلب بإعادة احتساب الرسوم لزيادة رسوم األطفال  إرسالتم  25/11/2019بتاريخ  -

 .اإلعاقةالمشمولين بدعم الهيئة العامة لشئون ذوي 

 

تم تسليم التقارير النهائية للفصل الدراسي األول لألطفال  14/1/2020بتاريخ   -

 .2020/  2019للعام الدراسي  الهيئةالمشمولين بدعم 
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اتها لتوقيعها من أولياء ى والمطالبة بإقرارتم استالم الدفعة األول 2/2/2020بتاريخ  -

للعام الدراسي  لهيئة العامة لشئون لذوي اإلعاقةلألطفال المشمولين بدعم ا األمور

2019/2020. 

 

ل المشمولين بدعم الهيئة تمت المطالبة بالدفعة الثانية لألطفا 17/2/2020بتاريخ  -

 .2019/2020لشئون لذوي اإلعاقة للعام الدراسي العامة 

 

 لرحالت والزيارات  ا
 

تم اصطحاب األطفال في رحلة إلى احدى مطاعم الوجبات  26/9/2019بتاريخ  -

 السريعة لالستمتاع بوجبة غداء صاحبها حفل ترفيهي لألطفال.

 

تم اصطحاب األطفال إلى ألعاب طفل المستقبل حيث قضوا  31/10/2019بتاريخ  -

 .المختلفة وفي الختام تم توزيع وجبة غداءوقتاً ممتعاً في التنقل بين األلعاب 

 

السويسري الحضانة   curaproxزار الطاقم الطبي لمركز 14/11/2019بتاريخ  -

وذلك  للعناية بالفم حيث قاموا بتعليم األطفال الطريقة الصحيحة لتفريش األسنان 

 وفي الختام تم توزيع هدايا لألطفال تتضمن فرشاة ومعجون لكل طفل.

 

زار طاقم مركز أسنان تاور لطب األسنان مقر الحضانة وقد  21/11/2019بتاريخ  -

قامت أخصائيات تنظيف األسنان بفحص أسنان األطفال وقدموا نصائح لالهتمام بها 

 كل طفل.على  وفرش األسنان اتوفي الختام تم توزيع البالون

 

واريوم( قسم األكحاب األطفال إلى المركز العلمي )تم اصط 28/11/2019بتاريخ  -

الحيوانات البرية والبحرية والطيور على حيث قضوا فيها وقتاً ممتعاً وتعرفوا 

 بأشكالها وأنواعها والتقطوا الصور التذكارية معها.

 

تم اصطحاب األطفال في زيارة إلى المارينا مول إلطعام الحمام 2019/ 5/12بتاريخ  -

 رس.اوالنو
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تم اصطحاب األطفال إلى حديقة الحيوان حيث قاموا بالتعرف  26/12/2019بتاريخ  -

 والمفترسة وأصواتها وطعامها. األليفةعلى خبرة الحيوان من الحيوانات 

 

تم اصطحاب األطفال إلى حولي بارك حيث قضوا وقتاً ممتعاً  13/2/2020بتاريخ  -

 وزيع وجبة غداء.في التنقل بين األلعاب المختلفة وفي الختام تم ت

 

 الحفالت 

 

فال ناسبة االحتأقامت حضانة البستان حفال ترفيهيا لألطفال بم 20/2/2020بتاريخ 

ية المسابقات التربو، حيث شاركت األمهات مع أطفالهن في األلعاب وباألعياد الوطنية

لهدايا اوالبدنية بجو من الفرح والسعادة والتشويق وفي نهاية الحفل تم توزيع والتعليمية 

 .د أقيم الحفل في قاعة صوت الكويتواألطعمة على جميع األطفال واألمهات وق

 
 

 نشاط اإلعالم والعالقات العامة
 

 مشاركات وفعاليات محلية
 

 

الدولة وزير التجارة والصناعة ووزير وبطلب من معالي  09/10/2019بتاريخ  -

مفتوح مع معالي الوزير نظمت الجمعية لقاء لشئون الخدمات السيد خالد الروضان 

حول "تمكين المرأة في العمل الريادي"، وقد استعرض معالي  الروضان للحديث

الوزير حزمه القوانين والقرارات التي تخدم المرأة في مجال إدارة األعمال، وذلك 

 في مقر الجمعية.
 

وتحت رعاية وزير الشؤون االجتماعية  2019أكتوبر  17– 15من خالل الفترة  -

د/ سعد الخراز تم افتتاح معرض األسر الفلسطينية المنتجة في مجمع األفينيوز السي

أسرة منتجة بهدف تمكين هذه األسر اقتصاديا واجتماعيا و للتعريف  26فيه  شاركت

بالمنتجات الفلسطينية وفتح المجال لتسويقها للمساهمة في معالجة الفقر، بحضور د. 

اعد ورئيس قطاع اإلعالم واالتصال في جامعة هيفاء أبو غزالة األمين العام المس

الدول العربية وبعض وزراء شؤون الدول العربية ومنظمات عربية أخرى، وقد 

مثلت الجمعية كل من رئيس مجلس اإلدارة أ. لولوه المال وعضوة الجمعية د. سهال 

 الفليج.
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استقبلت رئيسة جمهورية إستونيا السيدة/ كيرستي كاليواليد في  6/11/2019بتاريخ   -

مقر إقامتها بقصر بيان وفد نسائي كويتي مكون من عضوات الجمعية وبعض 

السيدات وهن كل من: أ. لولوه القطامي الرئيسة الفخرية للجمعية، أ. لولوة المال 

سابقة والرئيس األسبق للجامعة رئيس مجلس اإلدارة، د. موضي الحمود وزيرة 

العربية المفتوحة، د. لبنى القاضي رئيس مركز دراسات وأبحاث المرأة، د. سهال 

الفليج عضو المجلس األعلى لشؤون األسرة وعضوة الجمعية ، أ. سعاد العتيقي 

مديرة مكتبة البابطين وعضوة الجمعية، أ. موضي الصقير أمين الصندوق وعضو 

عية، د. سميرة السيد عمر مديرة معهد الكويت لألبحاث العلمية مجلس إدارة الجم

وعضوة الجمعية، أ. مها البرجس أمين عام جمعية الهالل األحمر الكويتي وعضوة 

الجمعية، أ. فارعة السقاف رئيس مجلس إدارة مؤسسة لوياك، أ. مها المعجل عضوة 

ارة جمعية حقوق الجمعية، د. منال بوحيمد أستاذ بكلية الطب وعضو مجلس إد

اإلنسان، أ. رنا النيباري مدير عام المركز العلمي، وقد استعرضن كل منهن نجاحات 

المرأة الكويتية والتحديات التي واجهتها، وقد أشادت فخامة الرئيسة اإلستونية بجهود 

المرأة الكويتية البارزة في تنمية المجتمع على مختلف األصعدة، كما أهدت على 

 نسخة من كتابها الخاص كهدية تذكارية للسيدات عضوات الجمعية. هامش اللقاء 

 

أ. موضي الصقير حفل افتتاح وحضرت كل من أ. لولوه المال  11/11/2019بتاريخ  -

المنتدى اإلقليمي والمؤتمر السنوي التاسع للمرأة والذي يقيمه مركز دراسات وأبحاث 

ستدامة: اإلنجازات والتحديات المرأة تحت شعار "تطبيق الهدف الخامس للتنمية الم

 على الصعيد اإلقليمي".
 
 

تم عرض مداخلة لمدة دقيقتين لرئيس مجلس إدارة الجمعية أ.  25/11/2019 بتاريخ -

لولوة المال بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي نظمه مكتب 

، الكويتي .. وقاية وحلولاإلنماء االجتماعي تحت شعار "العنف األسري في المجتمع 

 والذي أقيم في غرفة تجارة وصناعة الكويت.

 

كل من أ. أماني العيسى وأ. فاطمة عضوات الجمعية حضرت  7/12/2019 بتاريخ -

العصفور عضوات الجمعية مؤتمر دور القانون والقضاء في التصدي لظاهره العنف، 

ستقرار ...هو ا األنثىرار الكويتية تحت شعار "استق نالحقوقييوالذي نظمته جمعية 

 المجتمع".
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 اتحادحضرت عضوة الجمعية أ. مها المعجل مؤتمر ومعرض  08/12/2019بتاريخ  -

 ، وذلك بدعوة من اتحاد الصناعات الكويتية. 2019الصناعات الكويتية "جسور" 

 

حضرت أ. لولوه المال رئيس مجلس إدارة الجمعية ندوة  11/12/2019بتاريخ  -

وحماية حقوق العمالة المتعاقدة في دولة الكويت"، التي نظمتها وزارة  بعنوان "تعزيز

الخارجية بالتعاون مع بعثة األمم المتحدة للهجرة في دولة الكويت في فندق الشيراتون 

 بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين.

كل من رئيس مجلس إدارة الجمعية أ. لولوه المال وأ.  حضرت 14/1/2020بتاريخ  -

غانم األمين العام وعضو مجلس اإلدارة أ. شريفة الخميس ندوة أقامتها سفارة غادة ال

بعنوان "هل تنتخبها" ألول مره في الخليج  (نقاشنامجموعة )هولندا باالشتراك مع 

ة عضوة الجمعي إحداهن، اللها ثالث نساء كويتيات مسيرتهنالعربي استعرضت خ

ة مجاالت، وكان ذلك في مركز الشيخ عالية الخالد والتي تحدثت عن تجاربها في عد

 جابر األحمد الثقافي.

 

في المهرجان النسائية  االجتماعيةة الثقافية شاركت الجمعي 30/1/2020بتاريخ  -

الخطابي الذي نظمتُه لجنة القدس ومناهضة التطبيع في جمعية المحامين الكويتية 

بمشاركة مجموعة من بالتعاون مع التيار العروبي وحمل عنوان " صفعة القرن " 

القوى السياسية وجمعيات النفع العام الكويتية والقوى الطالبية والسادة المواطنين وذلك 

في مقر جمعية المحامين، ألقت كلمة الجمعية خالل المهرجان عضوة الجمعية أ. 

 فاطمة محمد العصفور. وقد تم تغطية الحدث في العديد من الصحف والقنوات المحلية.

 

عاماً على تأسيس شركة معرض الكويت  50بمناسبة مرور و 5/2/2020بتاريخ  -

حضرت د. فاطمة الحويل عضو مجلس اإلدارة حفل اليوبيل الذهبي للشركة الدولي 

  بعنوان "بصمة كويتية".
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 سفارات

 

 

المتحدة بدولة الكويت نظمت سفارة دولة اإلمارات العربية  17/11/2019بتاريخ  -

مكين المرأة " توبالتعاون مع الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية ندوة ثقافية بعنوان 

ُسلط فيها الضوء على اهم المنجزات التي حققتها كالً من المرأة .. وما وصلت إليه " 

 .المجاالت خالل السنوات األخيرة اإلماراتية والكويتية في جميع

 

 فيها من دولة اإلمارات كل من: شارك
 

 بدولة اإلمارات م/ عزة سليمان: عضو المجلس االتحادي السابق -

 من اإلمارات د. ميثاء سيف الهاملي: كاتبة وشاعرة -

 أ. أحالم اللمكي: من االتحاد النسائي اإلماراتي. -

 

 ومن دولة الكويت:

ية للجامعة العرب: وزيرة سابقة بدولة الكويت والرئيس األسبق د. موضي الحمود -

 المفتوحة.

 وقد أدارت الحوار: اإلعالمية الكويتية أ. سميرة عبد هللا.

اُفتتحت الندوة بكلمة ألقاها سعادة سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة صقر ناصر 

الريسي شكر فيها الجمعية وجميع من ساهم في إعداد وتنظيم هذه الفعالية لالحتفاء 

تية واإلماراتية، كما وقدم في ختام الندوة دروع تذكارية للسيدات بمنجزات المرأة الكوي

 رئيس وعضوات مجلس اإلدارة. 
 

والذي أقامته  2020حضرت أ. لولوه المال معرض هوريكا  21/1/2020بتاريخ  -

 السفارة الفرنسية، وذلك في مقر السفارة.

 

شاركت كل من أ. بدعوة من سفارة دولة فلسطين لدى الكويت  11/2/2020بتاريخ  -

لولوه المال رئيس مجلس اإلدارة ود. سهال الفليج عضوة الجمعية في الوقفة التضامنية 

التي أقيمت بمقر السفارة دعماً للموقف العربي والدولي الرافض لما يسمى بصفقة 

 القرن، كما ألقت أ. لولوه المال كلمة في هذه المناسبة.

ال رئيس مجلس اإلدارة حفل أقيم في مقر حضرت أ. لولوه الم 16/2/2020بتاريخ   -

 إقامة السفيرة الفرنسية بمناسبة انتهاء مهام عملها بدولة الكويت. 
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 الجمعية في اإلعالم
 

 

اسددددددتضددددددافت إذاعة الكويت البرنامج الثاني " أبي منه الخبر ..  1/10/2019بتاريخ -

حاورت ية أ. لولوة المال  ها الخبر" رئيس مجلس إدارة الجمع ية أ. وأبي من ها اإلعالم

فيحاء السدددعيد، ودار الحديث حول تعزيز دور المرأة وسدددبل تمكينها وتعاون الجمعية 

مع البنك الدولي إلقامة دورة إقليمية لتعزيز وصول المرأة إلى وظائف أكثر وأفضل 

 في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
 

الجمعية لتلفزيون المجلس، صدددددددرحت أ. غادة الغانم أمين عام  4/10/2019بتاريخ  -

ل وبأن ازدياد حاالت العنف ضددد المرأة توجب توفير مراكز إيواء لحمايتهن أسددوة بد

إقرار القوانين والقرارات التي توفر الحمددددايددددة للمرأة مجلس التعدددداون الخليجي و

 وأسرتها وإعطائها حقها تقديرا لمكانتها ومساهماتها في المجتمع.
 

"لقاء  افت اإلعالمية الجازي الرجيب في برنامجهااسددددددتضدددددد 17/11/2019بتاريخ  -

ثه تلفزيون دولة الكويت رئيس مجلس إدارة الجمعية أ. لولوه المال  "خاص لذي يب ا

تحدثت خالله حول نشددداط ودور الجمعية الفعال في تنمية المجتمع بمختلف المجاالت 

 الثقافية واالجتماعية واإلنسانية.

 

وفي تصددددريح لها لجريدة القبس أبدت عضددددو مجلس اإلدارة  22/11/2019بتاريخ  -

ع م يتنافغير رادعة ووأمين الصدندوق أ. موضدي الصدقير ان عقوبة جرائم الشدرف 

ما أقره الشدددرع في شدددبهة الزنا واعتبرت ان هذه المادة تكرس التمييز بين الجنسدددين 

حق في الحكم على المرأة وقصاصها بدليل أنها لم تساو بينهما، حيث أعطت للرجل ال

 29من دون ان تأخذ الحق في الدفاع عن نفسدددها، كما ان هذه المادة تتنافى مع المادة 

من الدسدددددددتور، مؤكدة حرص الجمعية الثقافية االجتماعية النسدددددددائية في الحث على 

 تطبيق هذه المادة من خالل الندوات والحلقات النقاشية.
 

قاء عبر الهاتف تحدثت عضدددددددوة الجمعية أ. مشددددددداعل وفي ل 10/12/2019بتاريخ  -

وذلك خالل برنامج "للتوعية بحقوق الطفل"، الشددددويحان عن مسددددؤولية مبادرة وعي 

 "شاي الضحى" في تلفزيون دولة الكويت.
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متلفز مع إذاعة دولة الكويت تحدثت أ. لولوه وفي لقاء إذاعي و 30/1/2020اريخ بت -

في التنمية ومسددديرة الجمعية منذ تأسددديسدددها حتى وقتنا المال حول دور المرأة الكويتية 

 د. محمد العجمي. اإلعالميحاورها  "حديث التنمية"الحالي وذلك في برنامج 

 

تحدثت رئيس مجلس اإلدارة أ. لولوه المال في تسدددددددجيل إذاعي  7/2/2020بتاريخ  -

حول المرأة الكويتيددة ودورهددا الفعددال في النهوض بددالمجتمع الكويتي على مختلف 

 الدولية.  االجتماعياألصعدة ُيبث في منصات التواصل 

 

فية شدددددداركت د. فاطمة عياد عضددددددوة الجمعية في مداخلة هات 19/02/2020بتاريخ  -

حول قضددية "االغتصدداب" على شدداشددة تلفزيون الحرة ضددمن برنامج كلمة حق وهو 

 برنامج حقوقي يتناول قضايا حقوق اإلنسان في العالم العربي.

 

" حديث  شددددداركت عضدددددوة الجمعية أ. عالية الخالد في برنامج 27/6/2020بتاريخ  -

الخليج" على قناة الحرة للحديث حول " المرأة القاضدددددية في الخليج ووصدددددول المرأة 

  الكويتية إلى سدة القضاء".
 

المال لصدددددددحيفة القبس حول مخاطر وسدددددددائل  لولوه تحدثت أ. 28/7/2020بتاريخ  -

 التواصل االجتماعي التي أصبحت مجاالً )للبعض( للتكسب السريع غير المشروع.

 

التقت جريدة األنباء مع رئيس مجلس إدارة الجمعية أ. لولوه المال  7/8/2020بتاريخ  -

ذكرت حيث )سدددن حزمة قوانين لحماية المرأة ضدددد كل أشدددكال العنف(  للحديث حول

خالل اللقاء أن إنشاء مركز إيواء كان مكمالً لجهود الجمعية في دعم حقوق المرأة في 

ي ف حيث قدمت الجمعية التمييز والعنف وإنصدددددافهاالكويت وحمايتها من كل أشدددددكال 

دراسدددددددة قانونية وحقوقية متكاملة حول إنشددددددداء مراكز اإليواء للمجلس  2017عام 

ن قبل م، ولكن لألسف مبنى اإليواء الذي سعينا له وتم افتتاحه األعلى لشؤون األسرة

غير مؤهل كان خالياً من األثاث والتجهيزات والموظفين والمجلس األعلى لألسدددددددرة 

السددددددتقبال المعنفات، وهذه نقطة ضددددددعف في ظل عدم وجود مركز لإليواء للنسدددددداء 

 المعنفات وحمايتهن في الكويت.

وذكرت المال أن الجمعية تهدف إلنشددددددداء مراكز إليواء ضدددددددحايا العنف من النسددددددداء 

وإمكددان تطبيقهددا في الكويددت مثددل نظيراتهددا في دول المنطقددة، بمددا يراعي طبيعتهددا 

ا الثقافية، مبينة أن المشددددددروع واجه تحديات عدة في ظل عدم وجود وخصددددددوصدددددديته

 .تشريعات لمواجهة قضية العنف ضد المرأة
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 ضيوف الجمعية
 

زارت الجمعية السيدة/ راشين أرسطو إلهداء كتاب من تأليفها  15/10/2019بتاريخ  -

لت حص والذيبعنوان "حقوق المرأة في دولة الكويت وتوافقها مع المواثيق الدولية" 

من خالله على رسالة الدكتوراه بتخصص الحقوق الدولية، وكان في استقبالها كل من 

 رئيس مجلس اإلدارة أ. لولوه المال واألمين العام أ. غادة الغانم.
 

استقبلت رئيس مجلس اإلدارة أ. لولوه المال واألمين العام أ.  16/10/2019بتاريخ  -

ة د. فاطمة الحويل و أ. شريفة الخميس بمقر غادة الغانم وعضوات مجلس اإلدار

الجمعية السيدة ليلى بكر المديرة اإلقليمية لمكتب األمم المتحدة للتنسيق والتنمية 

والسيدة/ سحر الشوا، تأتي الزيارة بهدف التعرف على أعمال وأهداف الجمعية ولتبادل 

 اآلراء حول خطط الجمعية المستقبلية.
 

بلت األمين العام أ. غادة الغانم في مقر الجمعية الباحثة في استق 21/10/2019بتاريخ  -

حقوق المرأة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا السيدة/ روثنا بيغم من مؤسسة هيومن 

رايتس ووتش، تأتي الزيارة بهدف التعرف على أعمال ودور الجمعية في مجال قضايا 

 العنف ضد المرأة.
 

مجلس اإلدارة أ. لولوه المال في مقر الجمعية استقبلت رئيس  3/11/2019بتاريخ  -

السيد/ غسان الخوجة الممثل المقيم للبنك الدولي في دولة الكويت والسيدة/ غرام 

الني أخصائية في القطاع الخاص والسيدة/ علياء العسكري مسؤولة االتصاالت طسقال

رك بين لمشتالخارجية في البنك الدولي، وتأتي الزيارة بهدف تعزيز سبل التعاون ا

 الجمعية والبنك الدولي والتجهيز لألنشطة القادمة.
 

استقبلت أ. لولوة المال رئيس الجمعية كل من الطالب عبد  21/11/2019بتاريخ  -

الرحمن العميري والطالبة بدور الرشيدي من الجامعة األمريكية في الكويت، تأتي هذه 

 .الزيارة بهدف التعرف على إنجازات ونشاطات الجمعية
 

زارت الجمعية ولعدة مرات السيدة ريم العلي  2019األشهر نوفمبر وديسمبر خالل  -

 لكويتفي ا مديرة مشروع توثيق التاريخ الشفوي التابع لمكتبة الجامعة األمريكية

لت أ. لولوه قابنسائية لتوثيق سيرهن، وقد شخصيات  عدة والذي تقوم من خالله بمقابلة

  .المال عدة مرات لهذا الغرض
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زار الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية وفداً طالبياً أسترالياً  5/12/2019تاريخ ب -

ا، الوطنية وجامعة كانيبر األستراليةمن طلبة الدكتوراه والدراسات العليا من الجامعة 

وقد كان في استقبالهم رئيس وعضوات مجلس إدارة الجمعية، يأتي هذا اللقاء بهدف 

 التعرف على أنشطة الجمعية وجهودها المبذولة اتجاه قضايا المرأة والمجتمع.

استقبل كل من رئيس وعضوات مجلس إدارة وبعض من  15/12/2019بتاريخ  -

شخصاً  (25)لف الشمال األطلسي )الناتو( مكوناً من عضوات الجمعية وفداً من ح

من زوجات وأزواج الجنود العاملين والمنتسبين لكلية حلف الناتو، تأتي هذه الزيارة 

بهدف التعرف على أنشطة الجمعية وجهودها المبذولة تجاه قضايا المرأة والمجتمع 

 في الكويت.

األمين العام أ. . لولوه المال وس مجلس اإلدارة أاستقبلت رئي 22/12/2019بتاريخ  -

غادة الغانم بمقر الجمعية السيدة هناء الخميس رئيس جمعية العالج الطبيعي الكويتية 

يرافقنها كل من أ. عبير التجلي و أ. عبير العجيل حيث تم التباحث خالل اللقاء حول 

 سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجمعيتّين في المستقبل.

ام أ. استقبلت رئيس مجلس اإلدارة أ. لولوه المال واألمين الع 16/1/2020تاريخ ب -

الجمعية الطبية الكويتية د. أحمد العنزي  إدارةرئيس مجلس غادة الغانم بمقر الجمعية 

واألمين العام د. سالم الكندري حيث تم خالل اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون 

المشترك بين الجمعيتّين، وفي إطار التعاون المثمر والبناء أهدت الجمعية الطبية 

 .المجتمعا ودورها البناء في خدمة الكويتية درع تذكاري للجمعية تقديراً لجهوده

زارت الجمعية السيدة/ يوكا برانت وكيل وزارة الخارجية  12/2/2020بتاريخ  -

بمملكة هولندا والوفد المرافق لها، حيث كان في استقبال الوفد كل من رئيس وعضوات 

مجلس اإلدارة وبعض من عضوات الجمعية، يأتي هذا اللقاء بهدف التعرف على 

جاه قضايا المرأة والمجتمع في الكويت، وقد أبدت أنشطة الجمعية وجهودها المبذولة ات

لقاء أهدتها وفي ختام ال الضيفة إعجابها الشديد بنشاطات المرأة الكويتية ممثلة بالجمعية

 .الجمعية الثوب الكويتي التراثي

استضافت الجمعية السيدة د. هند الصفيان مستشارة الجمعية  18/2/2020بتاريخ  -

ي الرياض وكان ف - )مدد( من المملكة العربية السعودية الصحية للخدمات اللوجستية

استقبالها كل من رئيس مجلس اإلدارة أ. لولوه المال واألمين العام أ. غادة الغانم، تأتي 

هذه الزيارة بهدف التعرف على أنشطة الجمعية وجهودها المبذولة اتجاه قضايا المرأة 

 لجمعيتين في المستقبل. والمجتمع ولتعزيز سبل التعاون المشترك بين ا
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 أنشطة أخرى
 

منحت ماليزيا رئيس مجلس إدارة الجمعية أ. لولوه المال جائزة  6/9/2019بتاريخ  -

العالم اإلسالمي )رانيا( إلسهاماتها في حقوق المرأة بالكويت والعالم اإلسالمي. تسلم 

ي ختام الجمعة ف الجائزة نيابة عنها نجلها الدكتور صالح النفيسي خالل حفل أُقيم يوم

أعمال المؤتمر التجاري واالستثماري للعالم اإلسالمي بنسخته التاسعة بمشاركة أكثر 

ذكر ان جائزة )رانيا( تقدم سنويا يُ ، كوااللمبور-في العاصمة الماليزية  دولة 40من 

في المؤتمر التجاري واالستثماري للعالم اإلسالمي والذي ينظمه المركز التجاري 

 12نظمة التعاون اإلسالمي ومقره ماليزيا، وتم منح الجائزة هذا العام لـ الدولي لم

 شخصية نسائية من دول الكويت وماليزيا واإلمارات والهند وأذربيجان وقطر وإيران.
 

وقالت مديرة المؤتمر ليلى راني في تصريح لوكالة األنباء الكويتية )كونا( ان المال 

صمتهن في األنشطة االجتماعية والثقافية على تعتبر من الناشطات الالتي وضعن ب

الصعيد الكويتي واإلسالمي والعالمي، وأضافت ان مسيرة المال في الدفاع عن حقوق 

المرأة وتعزيز حقوقها وتمكينها قانونيا يجب ان يشاد بها وهي تستحق هذا التكريم 

 سان بشكلهاماتها في حقوق اإلنعلى مستوى العالم اإلسالمي مشيره أيضا إلى إس

 ام.ع

من جانب أخر أشادت راني بجهود الكويت في دول العالم اإلسالمي والعالم اجمع 

تحت قيادة سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح قائد العمل اإلنساني، 

وأشارت إلى ان المؤتمر أبرز على غالف مجلته )أو آي سي توداي( صورة أمير 

فيما أبرزت المجلة النهضة العلمية واالقتصادية والعمرانية  حفظه هللا الكويت

 .واالجتماعية في الكويت

تم إطالق تطبيق دورنا )أول منصة ومجتمع نسائي في الكويت(  8/10/2019بتاريخ  -

بمقر الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية في حفل حضره العديد من السيدات والوجوه 

ل ك من الجمعية ه، حضرتفي مواقع التواصل االجتماعياالجتماعية ومن المؤثرين 

وأ. شريفة ر أ. موضي الصقي أ. لولوه المال و :رئيس وعضوات مجلس اإلدارة من

 الخميس وعضوات الجمعية د. سهال الفليج وأ. سعاد العتيقي.

 

 ةكرمت جمعية الصيدلية الكويتية أ. خالدة أحمد القطامي عضو 27/10/2019بتاريخ  -

لجنة الزكاة التابعة للجمعية وذلك خالل حفل تكريم كوكبة من عضوة الجمعية و

الصيادلة مؤسسين الجمعية وأول من وضعوا اللمسات األولى لمهنة الصيدلة في 

 عاماً على تأسيس الجمعية. 45الكويت، وذلك بمناسبة مرور 
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 بيانات
 
 

جمعية من جمعيات النفع العام الكويتية بياناً  29أصدرت  22/12/2019بتاريخ  -

حادثه االعتداء على المواطن الكويتي أحمد  بإدانةمشتركاً وُنشر بالصحف الرسمية 

الظفيري والمطالبة بتحقيق مستقل لمعرفه مالبسات حادثه وفاته بعد توقيفه من قبل 

 رجال الداخلية.

 لى البيان: الجمعيات الموقعة ع

ة الجمعي -النسائية  االجتماعيةالجمعية الثقافية  -جمعية مقومات حقوق اإلنسان 

 -اقين الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المع -الكويتية لمتابعة وتقييم األداء البرلماني 

ة الجمعية الوطنية لحماي -جمعية دار الخبرة للتنمية والتطوير - االجتماعيينرابطة 

هيئه  اءأعضجمعيه  -جمعيه الخريجين الكويتية  - الكويتيةجمعيه المحامين  -الطفل 

 -السمعية  ةلإلعاق الكويتية الجمعية -لتنمية الديمقراطية  الكويتية الجمعية -التدريس 

جمعيه المقاصد  -الوطني  لإلخاء الكويتية الجمعية -جمعية الدفاع عن المال العام 

جمعيه اهالي الشهداء االسرى والمفقودين  -الكويتية  جمعيه الدكتور -التعليمية 

الكويتية  جمعيه التمريض -الكويتية  الطبية الجمعية -نادي الكويت للسينما  -الكويتية 

قافة جمعيه الث -جمعية النحالين الكويتية  -الكويتية للخدمة االجتماعية  الجمعية -

 -جمعية الشفافية الكويتية  -طني الجمعية الكويتية لإلخاء الو -االجتماعية رجال 

ة الوطنية الرابط -جمعية التصلب العصبي الكويتية  -الجمعية الكيميائية الكويتية 

 جمعية سوروبتمست الكويتية لخدمة المجتمع. -)رواسي(  األسريلألمن 
 

 

بدددددادرت الجمعيدددددة الثقافيدددددة االجتماعيدددددة النسدددددائية بإصددددددار  6/2/2020بتددددداريخ  -

بددددين  األصددددواتمددددن التالعددددب بددددالقيود االنتخابيددددة ومددددن نقددددل فيدددده  بيددددان حددددذرت

، دعددددت اليدددده جمعيددددات النفددددع العددددام التهدددداون فددددي تدددددقيقها أودون حددددق  الدددددوائر

 .نفددددددع عددددددام كويتيددددددةجمعيددددددة  26وُنشددددددر فددددددي الصددددددحف الرسددددددمية بتوقيددددددع 
 

 الجمعيات الموقعة على البيان:

 الكويتيددددةجمعيددددة الخريجين  - النسددددددددددائيددددةالجمعيددددة الثقددددافيددددة االجتمدددداعيددددة 

الجمعيدددة  - رابطدددة االجتمددداعيين - األدبددداءجمعيدددة  - جمعيدددة المحدددامين الكويتيدددة

تقييم لجمعية الكويتية لمتابعة وا - التدريس هيئة أعضاءجمعية  - االقتصادية الكويتية

ية لتنمية الجمعية الكويت -لجمعية الكويتية لمتابعة قضددايا المعاقين ا - البرلماني األداء

يةالمنظومة ال عام - تربو مال ال فاع عن ال لد ية ا ية - جمع ية التمريض الكويت  - جمع

فافية الكويتيةج - جمعية الثقافة االجتماعية )رجال( ة الجمعية الوطني - معية الشددددددد

الجمعيدددة الكويتيدددة للتنميدددة  - الوطني لإلخددداءلجمعيدددة الكويتيدددة ا - لحمدددايدددة الطفدددل



                  2020 - 2019الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية                                                                     

 

48 

 

 - معية الكويتية لجودة التعليملجا - جمعية مرض التصدددددلب العصدددددبي - الديمقراطية

 األطفدددالجمعيدددة رعدددايدددة  - جمعيدددة الددددكتور الكويتيدددة - جمعيدددة الحريدددة الكويتيدددة

 نالجمعية الكويتية لدعم المخترعي - األسددري لألمنالرابطة الوطنية  - بالمسددتشددفيات

 جمعية سلطان التعليمية. - الجمعية الكويتية للخدمة االجتماعية -

 

 للمطالبة بمحاسبة تجار اإلقامات:عريضة الكترونية  -

 

ية النسائ االجتماعيةشنت الجمعية الثقافية وخالل جائحة كورونا د 1/4/2020بتاريخ 

عريضة الكترونية لجمع تواقيع المؤيدين من المواطنين لمحاسبة تجار اإلقامات، فبعد 

تفشي وباء كورونا كشف هذا المرض عن خطورة تكدس العمالة الهامشية والذين 

يعيشون ظروفاً معيشية مجحفة تسببت في هذا الوقت بتداعيات عرضت المجتمع 

 وصحية ونصت العريضة على المطالب التالية: الكويتي بأكمله لمخاطر جمة أمنية

 مالحقة ومحاسبة تجار اإلقامات وتطبيق أشد العقوبات القانونية بحقهم. -1

 إلزامهم بدفع جميع مستحقات هذه العمالة والتكفل بجميع مصاريف سفرهم.  -2

مع في مواقع تفاعالً واسعاً من مختلف شرائح المجت إطالقهاشهدت العريضة منذ 

 للجميعومتاح برنامج الواتس اب، وال يزال الرابط مفتوح و االجتماعيالتواصل 

 للتوقيع على العريضة. 

       شخص  2309بلغ عدد الموقعين على العريضة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير : 

 ) ألفان وثالثمائة وتسعة شخص(.

 

ك مع ية كذل، فقد تعاونت الجمعاإللكترونيةوبالتزامن مع إطالق الجمعية للعريضة 

جريدة القبس في حملتها التي أطلقتها لمعاقبة تجار اإلقامات، حيث دشنت القبس حملة 

ال مواسعة تجاه هذه القضية الُملحة وكان لرئيس مجلس إدارة الجمعية األستاذة لولوه ال

ريخ تصريح لها لجريدة القبس بتا، حيث شددت في تصريحات ولقاءات صحفية عديدة

مية محاسبة المتسببين بهذه األزمة بقولها " تجار اإلقامات تربحوا على أه 3/4/2020

 !". وحان الوقت لمحاسبتهم بعرق المساكين ..
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النسائية بإصدار بيان  االجتماعيةبادرت الجمعية الثقافية  2020مايو  18بتاريخ  -

تطالب فيه بتكويت القضاء في الكويت و دعت لمشاركتها فيه شركاؤها في المجتمع 

جمعية نفع عام كويتية ُنشر في الصحف  30المدني وبالفعل خرج البيان بتوقيع 

تكويت القضاء ضرورة  الكترونياً وعبر مواقع التواصل االجتماعي حمل عنوان "

وا فيه أن تكويت القضاء أصبح ضرورة وطنية ومطلب سيادي وطنية ودستورية" أكد

خصوصاً وان الكويت اليوم تزخر بخريجي القانون الذين حرصت الدولة على تعليمهم 

الدول العربية في أداء مهام  أبناءألكثر من خمسة عقود منوهين للدور الذي قام به 

 القضاء في مرحلة سابقة استلزمت مساهمتهم فيها.

 

 الجمعيات الموقعة على البيان:
 

ويتية جمعية المحامين الك -رابطة االجتماعيين  -الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية 

ودة لج الكويتيةالجمعية  -جمعية دار الخبرة للتنمية والتطوير  -األدباء  رابطة –

 الوطنية معيةالج -جمعية الشفافية الكويتية  - الكويتية االقتصادية الجمعية -التعليم 

 -يتية الكو نالحقوقييجمعية -الجمعية الكويتية لحماية المال العام   -لحمايه الطفل  

ية علم جمع -الجمعية الكويتية للعمل الوطني  -الجمعية الكويتية للخدمة االجتماعية 

ميين عيه اإلعالجم -الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم األداء البرلماني  -النفس الكويتية 

لجمعية ا -  الصناعية الملكيةجمعيه حمايه  -جمعية ريادة األعمال التنموية  -الكويتية 

 -جمعية الثقافة االجتماعية )رجال(  -جمعية أبي أتعلم  - السمعيةالكويتية لإلعاقة 

 الجمعية - ويةالتربالجمعية الكويتية لتنمية المنظومة  -جمعية العالج الطبيعي الكويتية 

  لكويتيةاوالمفقودين  ىسراآل الشهداء أهاليجمعيه  -لمتابعه شؤون المعاقين   يةالكويت

دعم  ل الكويتية الجمعية - الكويتية الحريةجمعيه  - الكويتيةجمعيه النحالين  -

 .األسري لألمن الوطنية الرابطة -  الكويتيةجمعيه الدكتور  -للمخترعين 
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جمعية نفع عام كويتية بياناً مشدددددتركاً للمطالبة  28أصددددددرت  17/08/2020بتاريخ  -

 "بإقرار قانون لتعيين الكفاءات الوطنية في الوظائف القيادية".

 

 الجمعيات الموقعة على البيان:
 

فافية الكويتية، جمعية المحامين الكويتية، الجمعية الثقافية االجتماعية  جمعية الشددددددد

ة الجمعية الكويتية لحماية المال العام، الجمعيالنسددائية، الجمعية االقتصددادية الكويتية، 

الكويتية لحقوق اإلنسدددان، جمعية المحاسدددبين والمراجعين الكويتية، الجمعية الكويتية 

ية الكويتيدة  ية، الجمع يادة األعمال التنمو ية ر ماني، جمع عة وتقييم األداء البرل تاب لم

جمعية العالقات العامة  لمتابعة قضددددددايا المعاقين، الرابطة الوطنية لألمن األسددددددري،

الجمعية  ، جمعية الدكتور الكويتية،االسدددتراتيجيالجمعية الكويتية للتخطيط  الكويتية،

الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الجمعية الكويتية للعمل الوطني، الجمعية 

ج الالكويتية لدعم المخترعين، جمعية اإلعالميين الكويتية، رابطة األدباء، جمعية الع

الطبيعي الكويتيددة، الجمعيددة الكويتيددة لإلخدداء الوطني، جمعيددة دار الخبرة للتنميددة 

والتطوير، الجمعيددة الكويتيددة لجودة التعليم، الجمعيددة الكويتيددة للتنميددة الددديمقراطيددة، 

جمعيددة الخريجين الكويتيددة، الجمعيددة الوطنيددة لحمددايددة الطفددل، رابطددة االجتمدداعيين 

 ية لحماية البيئة.الجمعية الكويتالكويتية، 

 

 لجنة كويتيون ألجل القدس
  

دعم مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني استضافة فعاليات مركز التراث 

 2019نوفمبر  –عمان  –الفلسطيني 
 

عملت اللجنة ممثلة بالدكتورة سهال الفليج، على التنسيق بين الجهات الرسمية  -

امة التراث الفلسطيني في الكويت إلقالمختلفة وسفارة دولة فلسطين وممثلي مركز 

 فعاليات االحتفال بالمعرض الخمسين للمركز في الكويت.

في مركز  23/11/2019تضمن برنامج االحتفال على حفل موسيقي تراثي بتاريخ  -

الشيخ جابر الثقافي، قدمته فرقة القدس / إحدى الفرق المنبثقة من معهد إدوارد سعيد 

 الشريف.للموسيقى في مدينة القدس 

معرض تراثي لمركز التراث الفلسطيني في الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية  -

أفتتح تحت رعاية األمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب السيد/ كامل 

 .28/11/2019إلى  25العبد الجليل في الفترة من 
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 مجموعات تعمل تحت مظلة الجمعية

 

 

 التعليميمركز ضياء 
 

حرصاً من الجمعية على دعم كل ما ُيساهم في رفع المستوى التعليمي لطلبتنا األعزاء 

أنشطة )مركز ضياء  2019نوفمبر  1وتعزيز قدراتهم، تحتضن الجمعية وابتداًء من 

والذي يقدم دروس تأسيسية التعليمي( في مقر صوت الكويت داخل أسوار الجمعية، 

االجتماعيات باللغتّين العربية واإلنجليزية ولكال الجنسين،  لمواد الرياضيات والعلوم

 أيام في األسبوع خالل الفترة المسائية. 3ولمدة 

الطلبة في المواد العلمية  لدىيهدف المركز إلى معالجة الضعف التراكمي  حيث

واألدبية وإعادة تأسيسهم من القاعدة عبر البرامج العالجية واألنشطة التربوية التي 

ُتشجع الفكر اإلبداعي لديهم، يتم االستعانة خاللها بفريق عمل متميز لمرحلتي 

 .االبتدائية والمتوسط تحت إشراف مسؤولة المركز أ. عائشة اليوحه

 

نظم مركز ضياء التعليمي والذي يعمل تحت مظلة الجمعية دورة  6/1/2020بتاريخ  -

، يختص المركز بتدريس مواد نمر بعنوان " كيف أواجه التنمر؟"توعوية حول الت

 والمتوسطة بإشراف أ. عائشة االبتدائيةوالعلوم للمرحلة  واالجتماعياتالرياضيات 

 .اليوحه

 

نظم المركز ورشة عمل بعنوان " كيف أتعامل مع الحريق  20/1/2020بتاريخ  -

و  اليوحهسنة قدمتها كل من أ. فاطمة  12 – 7والحماية منها " للفئات العمرية من 

أ. دنيا عاطف، تضمنت العديد من المحاور منها التعرف على أسباب الحريق والنتائج 

ة األولى والثانية وتصحيح األولية لحروق الدرج اإلسعافاتالمترتبة عليه وُطرق 

 األخطاء الشائعة في التعامل مع الحروق وكيفية التعامل معها.
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  الكويت السلمية لمقاطعة الكيان الصهيوني BDSمجموعة 
 

 

 :قامت اللجنة خالل فترة إعداد التقرير بعدة مساهمات

الالعب أشادت بموقف الالعب الكويتي محمد الفضلى بعد انسحابه من مالقاة  -

 .اإلسرائيلي في بطوله عالميه، على مواقع التواصل االجتماعي
 

 .وذلك باالشتراك مع منصة الفن الحديث واجبو البرج :تم عرض األفالم التالية -
 

 :إصدار عدة بيانات ومناشدات على مواقع االتصال االجتماعي -
  فياستنكار لمشاركة الكويت في مؤتمر أمن المالحة المنعقد في البحرين 

21/10/2019. 

 عدة بيانات لمناشدة شركة puma  حتى تنهى رعايتها التحاد كرة القدم

 اإلسرائيلية المتورطة في انتهاكات الحقوق الفلسطينيين.

 بيان بمناسبة وعد بلفور 

 بيان بمناسبة ذكرى استشهاد محمد الدرة. 

 إعداد كلمة BDS/Q8 عبد الرحمن النعيمي لتقديمها لمنتدى المرحوم. 
 
 

نظمت المجموعة لقاًء في ديوانيتها بمناسبة اإلعالن العالمي  10/12/2019بتاريخ  -

لعدة مواضيع منها جدار الفصل العنصري  خالله لحقوق اإلنسان والتي تطرقت

وقصف المدنيين وهدم المنازل وغيرها وذلك في منصة الفن المعاصر )كاب( في 

 منطقة الشيوخ الصناعية.

 
 

 جائحة كورونا:

 

، واستمر عمل المجموعة على منصات التواصل مع تعذرت اللقاءات خالل الجائحة

مواقع التواصل في  حسابات المجموعةالمناشدات على  إصدارالعمل في  استمرار

 .انستقرام( –تويتر  –االجتماعي )فيس بوك 
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  2020في مايو: 

ينية العربية الفلسطتم إصدار بيان بعنوان "التصدي لكل محاوالت تمييع القضية  -

ونضال شعبنا في فلسطين ورفض دعوات التطبيع مع الكيان الصهيوني من بوابة 

 الفن" تزامناً مع عرض مسلسل " أم هارون "

 .اإللكترونيوتم نشره في كافة قنوات التواصل 

" مقاومة التطبيع في الخليج شاركت فيها عضو  Zoomتنظيم ندوة عبر منصة  -

 ، مع أعضاء آخرين من عمان والبحرين".الفريق سارة الشمري

 

  تم توجيه رسالة بمناسبة ذكرى استشهاد المناضل الكويتي "فوزي 2020في يونيو :

 المجادي" على أرض فلسطين.
 

  اإلبراهيم في ندوة "صفقة القرن" عضو الفريق/ مشاري شارك : 2020في يوليو

 والتي نقلت في كافة قنوات التواصل االجتماعي.

 

 2020غسطس أ : 

أصدرت المجموعة بيان للتضامن مع المنسق العام للجنة الوطنية الفلسطينية  -

 للمقاطعة "محمود نواجعة" الذي اعتقلته قوات االحتالل الصهيوني من منزله.

إصدار عريضة شعبية للتوقيع ضد اتفاقية الذل والتي تدعو للسالم الزائف مع  -

 االحتالل، والرافض للتطبيع.

الخليج ضد التطبيع حول " أعمال  ائتالفمشاركة عضوة الفريق سارة الشمري مع  -

 "واإلنجازاتالتحديات ..  مجاميع مقاومة التطبيع في الخليج
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 رابطة الشباب الكويتي 

 

 (23)نظمت الرابطة  2020ولغاية شهر فبراير  2019خالل الفترة من شهر سبتمبر 

محاضرة تنوعت موضوعاتها بين عدة مجاالت مثل التوعية الصحية والنفسية 

ومهارات الحياة وإدارة العالقات وتنمية القدرات الذاتية ومهارات التواصل وفي مجال 

 األدب وحقوق المرأة.

 

 وخالل جائحة كورونا:

عن توقف أنشطتها حتى  2020فبراير  27تاريخ ب أعلنت رابطة الشباب الكويتي

 ةإشعار آخر، نظراً للظروف االستثنائية التي مرت بها البالد وحرصاً على المصلح

عبر حسابها في  2020يونيو  29تاريخ بأنشطتها الرابطة العامة، ثم استأنفت 

 وع.رام( كل أثنين من كل أسبقرام من خالل مقابلة المحاضرين عبر )اليف انستقاالنست

( 9عدد ) 2020ولغاية أغسطس  2020حيث نظمت في الفترة من شهر يونيو 

 محاضرات بمواضيع متنوعة أدبية واجتماعية وصحية وثقافية.

 
 

 مركز اللياقة البدنية "فتنيستي"

 70سنة إلى  18تمارين رياضية للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين المركز يقدم  -

 17لغاية  11البيالتيس للبنات من عمر  في سنه فما فوق، إذ يوفر تمارين رياضة

 سنة. 11سنوات لغاية  4وتمارين الزومبا للبنات من عمر 
 

قدم النادي عروض لتشجع النساء والبنات لالستمرار بممارسة الرياضة بالذات مع  -

 .2020- 2019حلول السنة الدراسية 
 

ي فجة الحرمي السيدة خديربات النادي وهن السيدة بيفرلي وشاركن اثنتّين من مد -

لندن بهدف الحصول على شهادات تدريب تدريبية في الكويت وفي أبو ظبي و دورات

قامت مسؤولة النادي السيدة وقد   .www.merrithew.comعالمية من شركة 

ز المركخديجة الحرمي برعاية أ. نورة النجدي لتأهيلها لتصبح مدربة جديدة في 

 وحاصلة على شهادة تدريب من نفس الشركة.
 

بدأ المركز بتقديم كالس اليوغا ترابيز أي باستخدام قماش خاص لتمارين اليوغا  -

 للتنويع في تمارين اليوغا ولتحدي الجسم أكثر.

http://www.merrithew.com/
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تم تزويد بعض من النساء بمذكره غذائية لكي تساعدهم على تحسين صحتهم، كما  -

غذائية مجانا للنساء ولألسرة في موقعه اإللكتروني حرصا من يوفر النادي مذكرات 

النادي على إنشاء مجتمع واعي بالتغذية الصحية. هذه المذكرات الغذائية المجانية 

تساعد على تحسين الصحة وتخفيف الوزن وتساعد على منع أمراض القلب وارتفاع 

 لسكري الخ.الكوليسترول واألمراض المزمنة األخرى مثل السرطان ومرض ا

 

حرصا من النادي على جعل حياة األسرة الكويتية مريحة وصحية قاموا بتوفير  -

 ، وللمركزتمارين رياضية لألمهات والبنات في نفس الوقت ولكن بصالة أخرى

صفحه الكترونية تشمل على جميع التفاصيل التي تفيد أي أمرأه أو بنت تود أن 

 تمارس الرياضة.

 

  جائحة كورونا: -

تم  دجائحة كورونا أغلق مركز اللياقة البدنية أبوابه تطبيقاً لتعليمات الدولة وقخالل 

عن بعد للمشتركات في النادي مع تقديم اشتراك مجاني تقديم دروس رياضية مباشرة و

أسابيع كما قام النادي بتوفير المعدات المطلوبة مجاناً للمشتركات للحصول  3مدته 

 النتائج. أفضلعلى 

حيث قدم دروس رياضية  ي على التنوع في الدروس الرياضية المقدمة،حرص الناد

الرقبة  وأدروس للمصابين من السيدات اللواتي يعانين من ديسك الظهر وللمبتدئين 

الخشونة وارتفاع الضغط ومرضى الربو والسكر، كما وفر النادي دروس للسيدات  أو

 سنة. 17ية لغا 11ذوات اللياقة العالية ودروس للبنات من عمر 

كما ركز المركز على التوعية الصحية عبر مواقع التواصل االجتماعي من خالل 

مارين التوعوية بالت الفيديوهاتنشر ت المجانية للمحافظة على الصحة ونشر المعلوما

 التي تساهم بتحسين الدورة الدموية والتخفيف من الضغوطات اليومية.
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 شؤون الموظفين

 موظفين جدد

 7/9/2019محمود المدهون من الجمعية بتاريخ  ميادةخدمات موظفة الجمعية  انتهاء -

 .القانونية خارج البالد( المدة)بسبب انتهاء 

تعيين اآلنسة روعة احمد يحيى المصري بوظيفة مساعده إدارية في الجمعية  -

18/9/2019. 

 

 صيانة مقر الجمعية
 

من  بعض ( إجراء2020 ينايرو 2019ديسمبر  –تم خالل األشهر )نوفمبر 

قد و الحارس والفراش والترميمات الطفيفة لسقف قاعة الجمعية ومطبخالتصليحات 

  .جائحة كورونا مع دخولتوقف العمل 

 

  اإللكترونيموقع الجمعية 
 

الزال العمل جاري على إنشاء موقع الكتروني جديد للجمعية يجمع كافة المواقع 

ن في موقع واحد سُيدشواألنشطة التابعة للجمعية اإللكترونية الخاصة بالمشاريع 

باللغتين العربية واإلنجليزية، وتتابع هذا الموضوع مديرة الجمعية أ. ُرسل ريسان 

جتماعي أ. بدرية الثنيان بإشراف ومساعدة ومسؤولة األرشيف ومواقع التواصل اال

 من كل من عضوتّي مجلس اإلدارة أ. أبرار الحسيني و أ. شريفة الخميس.

 
 

 االجتماعيوسائل التواصل 
 

 
 

تتعاون الجمعية مع جمعية العالج الطبيعي في حملة  2020ابتداًء من شهر يناير  -

بتقديم فقرات منوعة حول أهمية  االجتماعيمشتركة توعوية في منصات التواصل 

 معتمدين في هذا المجال. أخصائيينالعالج الطبيعي، يتم إعدادها من قبل 
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ية إلتباع إرشادات السالمة والصحة بمرض كورونا في منصات التواصل وحملة توع -

 الخاصة بالجمعية، وفق تعليمات الجهات المختصة بدولة الكويت:  االجتماعي

اتها النسائية جميع منص االجتماعيةالجمعية الثقافية  سخرتانطالقاً من دورها الوطني 

اإلعالمية لنشر كافة التعليمات واإلرشادات والنشرات الصادرة من مؤسسات الدولة 

ت نشر بيانات الجها إلى إضافةالرسمية الخاصة بمواجهة وباء كورونا وبشكل يومي، 

ُكلي، بهدف تعزيز وعي العامة بمستجدات األزمة الخدمية خالل فترة الحظر ال

 .انجالءهاوتشجيعهم على االلتزام بكافة التعليمات لحين 

 
 

 التفاعل مع الحمالت الوطنية التطوعية اآلخرى: -
 

  اباتها النسائية في حس االجتماعيةتتفاعل الجمعية الثقافية  2020مارس  14منذ تاريخ

 طلقتها جمعيةأعلى مواقع التواصل االجتماعي مع الحملة الصحية التوعوية التي 

العالج الطبيعي الكويتية والتي حملت شعار "خليك نشيط من أجل الكويت" حيث 

يزية التوعوية باللغتّين العربية واإلنجل توالفيديوهاتعتمد الحملة على نشر اإلرشادات 

خالل الحظر الُكلي الرياضية اليومية في المنزل  األنشطةممارسة  حول كيفية

 .والجزئي

 

  الجمعية مع جميع الحمالت الوطنية التطوعية في مواقع مع بدأ جائحة كورونا تفاعلت

التواصل االجتماعي والوسوم التي تهدف لرفع الوعي الصحي وتعزز الشعور 

ق االبتعاد عن التراش إلىلتي تدعو الحمالت اجميع الوطن و أبناءبين  بالمسؤولية

الهيئة  أعضاءاللفظي والتجريح والمساس بكرامة األخوة من الجالية المصرية و 

للتصدي لهذه الوباء ونبذ كافة المنصات التي ُتغذي  األماميةالتمريضية في الصفوف 

سم وخطاب الكراهية بين الشعبّين الشقيقين، ونذكر منها على سبيل المثال ال الحصر: 

طن  و وحملة ملتزمون يا االجتماعيألجل الكويت خليك في البيت وحمالت التباعد 

رقبتك ب أمانةفخرنا و الحجر المنزلي واجب وطني و الحجر  أبنائناوفخورين فيكم و 

 ،،قدها ومبادرة وراها ابتسامة لتصنيع الكمامات و وسم شكرا له ولها  إحناو حملة 

 وغيرها.

 
 




