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العراق على  هاودحدتقع  نية بالنفطالغلشرق األوسط ادول هي إحدى الكويت 

 هاحتياطياتإستراتيجي وجعلها موقعها اإلوي. وإيران والمملكة العربية السعودية

يقدر عدد سكان و. واحدة من الدول الخليجية األعلى دخلا  النفطة من الكبير

سن دون  602,444 ، من بينهم5402في عام  نسمة 0,425,444نحوبكويت ال

 بينما السكان هم من الكويتيين،وثلث . سنة 09 دون سن 899,444و سنوات  2

تقديرات  تتا  بكك  عام الو .وافدينمن المغتربين والعمال ال ان همان اآلخراالثلث

 5402في عام  4.944بقيمة مؤشر التنمية البكرية  الفقر للكويت، ولكن مععن 

صنف الكويت ، ت  (4.740 ،منطقة الكرق األوسط وشمال أفريقيا فوق متوسط)

 099أص   من 20تأتي في الترتيب وجداا  ةمرتفعضمن فئة التنمية البكرية ال

  .دولة على مستوى العالم

 

خصص تن دول الكرق األوسط وشمال أفريقيا األخرى، الكثير موعلى غرار 

لوقود والغذاء كام  لإلى الدعم ال امن ميزانيته كبيراا  قدراا  حكومة الكويت

شك  دعم وقد  .تصاالت السلكية واللسلكيةواإل هاين والكهرباء والماسكواإل

دم حد أقأو. 5402في عام  تج المحلي اإلجماليافي المائة من الن 7الطاقة نحو 

الذي بدأ في  يةالسكنالرعاية برنامج  وبرامج الحماية اإلجتماعية في الكويت ه

 يكم  هذا البرنامج بدل سكن لأل سرو .0880وتم تعديله في عام ، 0820عام 

تعطى و. نتظار موافقة البناءإأو الذين ال يزالون في سكن تريد بناء مالتي 

التي واألسرة ى، مار يتص  ق  التي بها األسرة و األولوية أل سر الكهداء والسجناء،

 في المائة 04، غطى البرنامج نحو 5448في عام و. اإلعاقةن ذوي أفراد مبها 

لمصروفات على مكاريع ل قيمة إجماليةبو( أسرة 86,404)من األ سر الكويتية 

 .مليار دينار كويتي 5.6تقدر بنحو  5404اإلسكان حتى يونيو 

 

وتحسين الحالة  مدرسةلتحاق بالدرسية إلى تحفيز اإليهدف برنامج التغذية المو

وتكير التقديرات إلى تقديم وجبات مدرسية إلى نحو  .التغذوية لألطفال

غير  ةالنقدي تأما بالنسبة لبرامج التحويل. 5400في عام تلميذ  062,444

ا تقدم منحالهيئة العامة لكئون ذوي اإلعاقة فإن ، ةالمكروط إلعاقة الذين لذوي ا ا

باإلضافة إلى ذلك، يقدم برنامج . من إعاقة جسدية طبي على المعاناة إثباتلديهم 

، والنساء المهجورات نقدية شهرية لألرام ،إستحقاقات  العامة اتالمساعد

لتي األسر او، وكبار السنم، أليتااو واأل سر التي لديها أطفال في سن المدرسة،

أسر المسجونين، والمرأة الكويتية ومزمن، مرض من  لرئيسياعيلها م  يعاني

 .ةاألساسيمعيكة تكاليف الة تغطي هاوال يمكنأجنبي المتزوجة من 

 

 فياإلشتراكات على  ةغير القائمالرئيسية برامج الحماية اإلجتماعية وأحد 

يقدم البرنامج تحويلت و .بيت الزكاةصندوق الزكاة الذي يديره  والكويت ه

، بما في ذلك النساء ةفيضعفئات العينية لل اتومساعدنقدية غير مكروطة 

 هامعيليعاني والمسنين، والمدينين، واألسر التي ، واأليتام، المطلقات واألرام 

في المدرسة  من مرض مزمن، واألسر ذات الدخ  المنخفض، والطلب الرئيسي

ا في متعددة، بم مكونات ويتضمن البرنامج من. في الخارج ينرساوالجامعة والد

والعينية مث   التحويلت النقدية)، والمساعدات اإلجتماعية الحسنةذلك القروض 

بناء المساجد والمدارس والمستكفيات و ،(الطعام والملبس واألجهزة الطبية

ه  اإلغاثة في حاالت الطوارئمكون دور األيتام وكذلك ووالمنازل للفقراء  الموج 

الصراع أو الكوارث الطبيعية، مث  سوريا الدول اإلسلمية التي تعاني من إلى 

  .والصومال

 

تستهدف  بكك  عام، هناك عدد من برامج الحماية اإلجتماعية في الكويتو

ا تصميمتتضمن األطفال على وجه التحديد أو  ا  ا راعيا ومع  .ألطفالحتياجات اإل م 

ذلك، فإن نقص البيانات يحد من القدرة على تقييم فعالية هذه البرامج وتأثيرها 

 .على رفاه األطفال
 

 

بالكراكة بين إعدادها من دراسة شاملة تم ستقاة م   ه الرسالة القصيرةهذ. 0: مالحظة

المكتب اإلقليمي لمنطقة الكرق  - يونيسفولنمو الكام ، دولي لسياسة الال مركز

ويمكن اإلطلع عليها بدقة  يهاجميع البيانات تم الرجوع إلو. األوسط وشمال أفربقيا

 :في التقرير الكام 
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 :الكويتالحماية اإلجتماعية غير القائمة على إشتراكات في 

0 تحليل من خالل عدسة الطفل واإلنصاف
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