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 بسم هلل الرحمن الرحيم

 

 المعالي صتاباا  لإلستكوا  لتنفيذيةا  األمينة دشتتي  روال /  الدكتورة  معالي
  والسادة السيدا 

 

 خير  اكل صاابكم هللا وأسعد واركاته هللا وربمة عليكم السالم
 

 يأتي  الذي  الهام  االجتماع هذا عقد على  لإلستكوا  والتقدير  شتكرال  كل  اداية
 هذا  لمثتل والدعوة ،  19-كوفيتد جائبتة  أثر  العتالم تجتتا  طارئة  ظروف في

 الجنستين  اين  المستاواة و  ةالمرأ اقضتايا  الكامل االهتمام  على يدل  االجتماع
 الجائبة. هذه ظل في
 

 كورونا  فيروس  انتشتتتار  على  الستتتيطرة  عملية  تدير عمان  ستتتلطنة ادأ 
 الخليج  امنطقة  الدول  أقل  من الستتلطنة و  الاداية، من  فعال  اشتتكل  المستتتجد
ادأ  بيث  .البمد وهلل  الفيروس  اهذا  والمصتااين  الوفيا  عدد في  العراي

االتعاون مع   19-ااالستتتتتعداد للتصتتتتدي لفيروس كوفيد  وزارة الصتتتتبة
منظمة الصتتبة العالمية منذ االعالن عن تفشتتي فيروس كورونا المستتتجد 

توفير والل تطوير نظتام الترصتتتتتد والمتتااعتة، في الصتتتتتين. وذلت  من خ 
ورفع الوعي المجتمعي بول الفيروس وطرق الالزم  الفبوصا  والعالج  

لمراجعة الوضتتتع   اوزارة الصتتتبةتشتتتكيل فرين فني  كما تم  الوقاية منه.
الواائي العالمي والمبلي ووضتتع التوصتتيا  للبد من انتشتتار الواا  في 

 السلطنة. 
 

 ان هيثم  الستتلطان  الجاللة صتتاب   لبضتترة  الستتامية  األوامر  على انا   و
 التعامل  آلية ابث  تتولى  عليا لجنة  تشتتكيل تم  -ويرعاه هللا  يبفظه - طارق
 ضتتتتتو  في وذلت  ورونتاك فيروس انتشتتتتتار عن النتاتجتة التطورا  مع
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 الصتبة  منظمة عن  يصتدر وما  المستتجدة  الصتبية  والمؤشترا   المعطيا 
  .الشأن هذا في العالمية
 في - رعاهيو هللا بفظهي - طارق ان هيثم السلطان الجاللة صاب  ترأس
 انبو   تارعه  عن  جاللته  أعلنو  العليا  اللجنة  اجتماع  الماضي  مارس  من  26
  .الجائبة هذه لمكافبة المخصص  للصندوق دوالر مليون 26

 

 السلطنة بها قامت التي االحترازية االجراءات نستعرض يلي وفيما
 .للجائحة واالجتماعية االقتصادية اآلثار من للتخفيف

 

  الوطني المستوى على المرأة على الواقعة األثار (1
 بد على  والنستتتا   الرجال على  تأثيرها يقع  الجائبة هذه اأن  نموتعل فكما

 الجائبة هذه  ظل وفي وصتتتت ار،  كاار من  األستتتترة  أفراد  كافة و  ستتتتوا 
 رتاتةالمت اآلثتار  لتخفيف  بترازيتةاال  االجرا ا  من العتديتد  البكومتة اتختذ 
 والمقيمين  المواطنين  من  المجتمع  أفراد  استتتتهدف   التي الجائبة هذه على
 لها  كان الستتتلطنة  اتخذتها  التي  اإلجرا ا   وكافة  تمييز دون  طنةالستتتل في

 -المرأة: على اإليجااي األثر
 

 والعالجية الوقائية اإلجراءات أوال:

 اكافة  (فنادق)المؤستستي  للعزل  ا  مركز  32 من  أكثر  وجاهزية  تشت يل −
 المواطنين من  الباال   تستتتتقال  المراكز وهذه  الستتتلطنة مبافظا 
 .الجنسين من والمقيمين

 االجتماعية  والمناستتاا   والارامج  واألنشتتطة  الفعاليا  جميع  إيقاف −
 التعليم مؤستتستتا   كافة  وإغالق  أنواعها،  اكافة تجمعا   تتطل   التي

 مراكز وكتذلت ، ،(اعتد عن التعليم نظتام وتفعيتل) والمتدارس العتالي
 البضانة. ودور االعاقة ذوي لاألطفا تأهيل

 األمر تطلت  بتالتة وفي اعتد عن  البكوميتة اتالجهتا   العمتل ماتاشتتتتترة −
 الموظفين. من ممكن عدد اأقل يكون الضرورية األعمال لاعض

 القطاع  وشتركا   امؤستستا   العمل وستاعا   الموظفين  أعداد  تقليص −
 الخاص.

 األنشتتتتطة  وإيقتاف العاتادة، دور  فيهتا امتا  التجمعتا   أنواع جميع منع −
 والثقافية. والرياضية االجتماعية
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 خارج  المتواجدين  المواطنين  كافة  الستتقدام  الجوية  الربال   تستيير −
 المختصة. الجها  مع االتنسين الدول مختلف من السلطنة

 مختلف  من  الستلطنة إلى  القادمين جميع على الصتبي  العزل  تطاين −
 االبتيتاجتا  كتافتة وتوفير والابريتة  والاريتة الجويتة البتدوديتة المنتافتذ
 فترةلل  المنزلي  العزل أو  المؤستتستتي  االعزل  إلزامهم مع لهم  الالزمة
 لعزل.ل المبددة

 والطفل األم صتتتبة خدما  تقديم  في االستتتتمرار   نفستتته  الوق  في −
 ماقال  رعاية خدما  تقديم وكذل   توقف، دون  التطعيما   وأنشتتتطة
 ومنتظم. جيد امستوى الوالدة

 الصتتتتتبيتة اإلجرا ا  في والمقيمين المواطنين جميع مع التعتامتل −
 تمييز. دون واالجتماعية

 مااشتتترة  عالقة  ماله كل  واستتتتثنا   ،التجارية  المبال  جميع إغالق −
 الايع انظتام الختدمتا  أغلت   استتتتتتاتدال مع  اليوميتة، البيتاة امتطلاتا 
 التقني. والشرا 

  السكنية   واألبيا   والسابا   والميادين   العامة  األماكن  ُمختلف  تطهير −
  أو  السيارا  ااستخدام كان سوا   فعالية الوسائل أكثر ااستخدام
 الردون.  طيار  ادون وطائرا  الرش، اطائرا 

زيارة المنافذ الارية والابرية والجوية للسلطنة من قال الفرين الفني  −
 وعرض االبترازا  الوقتائيتة التي يجت  اتاتاعهتا على المستتتتتؤولين
فيها لستالمة العاملين في هذه المنافذ ومناقشتة طرق فبص القادمين 

 للسلطنة. 

استتتتبداث نظام لرصتتتد ومتااعة جميع القادمين للستتتلطنة والذين تم  −
 اكتشاف اصااتهم االمرض.

توفير عاملين صتتبيين في المطارا  والبدود الارية لنشتتر الوعي  −
 الباال  المشتاه اها.اين القادمين عار هذه المنافذ وفبص 

  عمان لشرطة تااعة تفتيش نقاط وهي والتبكم السيطرة نقاط إنشا  −
 تعليما   لتنفيذ السلطنة مبافظا  تراط التي الطرق على السلطانية

 .بافظا الم اين الاري السفر من البد

 الصحي والتثقيف التوعية ثانيا:ً
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 من  ةللوقاي  المجتمعي  التااعد ضتتتترورة بول  توعوية  رستتتتائل اث −
 ووستائل اإلعالم وستائل  كافة خالل من  19 كوفيد  افيروس  االصتااة

 الصتتم باال   مراعاة  على فيها اما  والبرص  االجتماعي  صتتلاالتو
 االشارة. ل ة استخدام بيث من والاكم

 إصتااتهم  المشتتاه  األستر أو  األفراد  وتثقيف  لمتااعة  المااشتر  التواصتل −
 كيفية  في  والنفستتية  الصتتبية  اإلرشتتادا   كافة لتقديم  المصتتااين أو

 الجائبة. هذه مع التعامل

عقد مؤتمرا  صتتتبفية ارئاستتتة معالي وزير الصتتتبة بول مستتتتجدا   −

 السلطنةي الواا  ف

 .عداد المصااين والمتعافين والوفيا  صدار الايانا  الرسمية اليومية اأا −

التواصتتتتتتل المستتتتتتمر مع المواطنين للاقتا  في المنزل والبفتاظ على التاتاعتد  −

 .نتائج إيجاايةأدى إلى  الذي االجتماعي 

  المؤسسة  في المراجعة انتظار فترة لتقليل المواعيد نظام تفعيل تم −
 . الصبية

  لديها  التي للباال  تبديد هنا  يكون ابيث المؤسسا  ةتهيئ تم −
 مخصصة غرف  في وادخالها لمؤسسةا دخول عند تنفسية عراضأ

 . العامة العيادا  عن اعيدة للفبص

  لتبقين  العيادا  يف المراجعين انتظار اماكن تبديد تم وايضا  −
 العدوى.  وتقليل الجسدي التااعد

تفعيل الخط الستاخن التااع لمركز االتصتاال  الستتقاال استتفستارا   −
 .المواطنين والمقيمين

ائل توعوية اعدد من الل ا  ونشتترها في وستت عداد وتصتتميم مواد  إ −
صتتتتتبف مبليتة ووستتتتتائتل االعالم المختلفتة من تلفزيون، إذاعتة، 

التواصتتتل االجتماعي تبث على اتااع االرشتتتادا  للوقاية من نقل 
 و االصااة اها.أالعدوى 

طاي  مختص في الارنامج اليومي التنستتتتين مع التلفزيون للقا  مع  −
تجدا  بول الواا  والبث على اتااع "معا لستتالمتكم" لت طية المستت 

 .االرشادا  الوقائية
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 والقطاع األهلي القطاع ومساهمات التطوعية المبادرات تشجيع ا:ًثالث
 الخاص

 كان  ستتوا   والمستتاندة  الخدما  كافة تقديم في  فاعل  دورا   لها  المرأة −
 المناشتتط كافة وفي  الميداني،  العمل أو  المؤستتستتي  المستتتوى على

 ودورها  واإليوا ،  اإلغاثة  قطاع  مع  االتعاون  التطوعية  والمشاركا 
 .التطوعي والعمل الطاية االستجااة قطاع في والمهم كذل  الاارز

 مستتتتتعدة" "واليتي ماادرة  عار  االجتماعية  التنمية لجان دور  تفعيل −
 والخيرية. التطوعية الفرق كافة مع االتعاون

 الميداني الدعم  لتقديم  نستتينالج  كال  من  المتطوعين  وتستتجيل بصتتر −
 األعمال في  المشتتتتاركة أو  اإلغاثة مواد أيصتتتتال في كان  ستتتتوا 
 أعتداد ال ت  بيتث األخرى، الجوانت  واقيتة واإلداريتة الميتدانيتة
 متطوع. آالف  5000 من أكثر المتطوعين

 الدعم  أنواع  كافة  تقديم  في  والمرشدا   للكشافة  العامة  الهيئة  مساهمة −
 المطلواة.

 وأفراد الخيريتة والمؤستتتتتستتتتتا  األهليتة الجمعيتا  ماتادرا  تنظيم −
 التي  المناطن في  للمتضتتتتررين  ال ذائية االبتياجا   لتوفير  المجتمع

 أبوالهم  تضتترر   الذين الخاص  االقطاع  العاملين وكذل   عزلها، تم
 العمل. توقف اسا 

  الباال   اكتشتتاف في  للمستتاهة  المستتيرة  الطائرة  استتتخدام  تدشتتين −
 .الفيروس انتشار من للبد المصااة

  هشاشة األكثر الفئات لتحديد الحكومات اتخذتها التي اإلجراءات (2

 واألستتتتر ابتياجا    األكثر  األستتتتر ومستتتتاندة عمالد تقديم  على  التركيز تم
 ،األستترة   تمكين  ومشتتاريع  والصتتبية،  االقتصتتادية  النابية  من  المتضتتررة

 الموظفين  مراعاةو  طفالأ  لديهن  والالتي  البوامل  وخاصة  نسا ال  مراعاةو
 ابيتث العمتل  مقرا  عن  إقتامتهم مقتار تاعتد والتي  األخرى المبتافظتا  من

 اعد. عن العمل يااشرون

 االقتصادي الجانب في
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 البمتتايتتة مجتتال في اإلجرا ا  من العتتديتتد المركزي الانتت  اتختتذ −
 تم بيتث ،اتالستتتتتلطنتة العتاملتة الانو  توجيته خالل من االجتمتاعيتة

 المستتتتبقة  المختلفة  التمويل وقروض  الانكية  القروض  ستتتداد تأجيل
 إضافية. رسوم وادون فوائد ادون المتضررين كافة على

 تأجيل خالل  من  االجتماعية  التأمينا   لهيئة للمنتستاين  تستهيال   منح −
 اقروض  يتعلن  فيما البال وكذل   الشتتتتهرية،  االشتتتتتراكا   ستتتتداد
 والمتوسطة. ةالص ير للمؤسسا  الرفد صندوق

 خاصتة  األعمال  ورائدا   األعمال  رواد ودعم  لمستاندة  آليا  وضتع −
 في  االستتمرار في  وتشتجيعهم  والمتوستطة  الصت يرة  المؤستستا  ذوي

 التستتتتتوين في للتقنيتتا  توظيفهم مع وقتتائيتتة اضتتتتتوااط أعمتتالهم
 والمايعا .

 مبدودة ال اتصتتاال   شتترائح  اتوفير  االتصتتاال   شتتركا  ستتاهم  −
 ميزا  قتدمت  كمتا والمصتتتتتااتة، اهتا المشتتتتتتاته للبتاال  وانترنت 
 الخدما   وتيستتير الناس،  اين  التواصتتل  لتيستتير خدماتها وضتتاعف 
 للمجتمع. األساسية

 يونيو  لنهاية  الصتبي  والصترف  والما   الكهراا   فواتير  ستداد تأجيل −
2020. 

 اطاقة من  المستتتفيدين  اشتتريبة  الدخل  فئة بستت   المستتتبقين إلباق −
 للوقود. الوطني الدعم

 التي  والشتركا   للمؤستستا  وذل   المنتهية  الاطاقا  تجديدا  الستما  −
 والمتوستطة  الصت يرة  المؤستستا  وأصتبا   وطنية  عاملة  قوى اها

 .االجتماعية التأمينا  في المسجلين

 ذوي ألشتتتتتختاصل الفرديتة الجلستتتتتا  انظتام التتأهيتل ختدمتا  تقتديم −
 والعاملين  للباال   والستتتالمة  الصتتتبة ضتتتمان  مراعاة مع  االعاقة
 الجلسا . اثنا 

 والمنزلي  المؤستتستتي الصتتبي  العزل خالل  كامل  ارات  إجازة  منح −
 .للموظفين

  التي  القطاعا  في للعاملين األجر  مدفوعة السنوية اإلجازا  تقديم −
 . إغالقها تم
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 الصحي الجانب في

 الصتبية  المؤستستا  في  البامل  رعاية خدما  تقديم  في االستتمرار  −
 .المستويا  مختلف على

 المرأة  لرعاية  المستتتجدا  آلخر  وفقا  الصتتبيين  للعاملين دليل  عدادإ −
 مولودها. ورعاية والوالدة البمل أثنا  المصااة

 المستتتتجدا   آخر  لتوضتتتيح  واالذاعة  التلفزيون في  اعالمية  ت طية −
 وجنينها. البامل صبة على الفيروس تأثير بول

 ذوي  وللمرضتتتى  الستتتن  لكاار  الطاية  األدوية  كافة  وتوصتتتيل  توفير −
 تنقلهم  مخاطر  وتقليل  الع    لتخفيف  منازلهم  إلى  المزمنة  األمراض

 المستشفيا . إلى

 االمم وصتندوق  العالمية الصتبة  منظمة مع  االتعاون  العمل يتم باليا −
 استتتتفستتتارا  على  يرد ستتتاخن خط  تدشتتتين  على  للستتتكان  المتبدة

 النستا   امراض في  استتشتاريا   قال من  البوامل  النستا   وتستاؤال 
 والوالدة.

  وسيلة   أي  من  االستفادة  في  ترغ   ومن  مستمرة  سرةاأل   تنظيم  خدما  −
  عداد إ ليتم المؤسسة زيارة قال االتصالا تنصح المااعدة وسائل من

 .الصبي  المركز في مكوثها وتقليل العيادة

 االقتصادية اآلثار من للتخفيف الحكومات اتخذتها التي اإلجراءات (3
 المرأة ضد العنف فيها بما واالجتماعية

  األسرية  البماية كخط الخدمة في الاالغا  تلقي خطوط استمرار −
  التي   ال اللب   اإليوا   خدمة  تقديم  مع  الهاتفي،  األسري  االرشاد  وخط
 . ذل  إلى تبتاج

 التنمية  لوزارة  الرسمي الموقع في الت ريدا  من العديد نشر −
  هذا  وأهمية األسري والتماس  الترااط بول )تويتر(  االجتماعية
 الجائبة. هذه ظل في األسري والتكامل الترااط

 ستيالمؤست   العزل في  المتواجدة  ال اللب   النفستي للدعم  ماادرة إطالق −
 العزل في   االالب  مع  للتواصتتتل خطوط  (9)  استتتتبداث خالل من
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 خالل من  لهم  رشتاديواإل  النفستي  الدعم وتقديم  المنزليو  المؤستستي
  متمكنين. ونفسيين اجتماعيين اخصائيين

 
 

 والسالم عليكم وربمة هللا واركاته 

  
 
 
 
 


