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 بسم هلل الرمحن الرحيم

 

 الشففؤون قطاع رئيس - املسففاعد العام األمني - غزالة أبو هيفاء / الدكتورة السفففرية معالي

 الوطنية اآلليات رؤساء والسادة السيدات املعالي أصحاب العربية الدول جبامعة االجتماعية

 . العربية اجلامعة يف األعضاء العربية الدول يف باملرأة املعنية

 

 خري بكل صباحكم اهلل وأسعد وبركاته اهلل ورمحة عليكم السالم

 
 الذي اهلام االجتماع هذا عقدل الدعوة على العربية للجامعة والتقدير شففففكر ال كل بداية

سره  العامل جتتاح طارئة ظروف يف يأتي  هذا ملثل الدعوة وإن ، 19-كوفيد جائحة أثر بأ

  حتقيق حنو والسعي العربية املرأة بقضايا الكامل االهتمام على واضحة داللة هلو االجتماع

 اجلائحة. هذه ظل يف والعدالة املساواة

 

 بشففكل املسففتجد كورونا فريوس انتشففار على السففيطرة عملية تدير عمان سففلطنة بدأت

تشففففكيل فريق ف    و الل تطوير نظام الرتصفففففد واملتابعة،    وذلك من خ البداية،  ذمن  فعال 

ملراجعة الوضففا الوبائي العاملي وايلي ووضففا التوصففيات للحد من انتشففار    بوزارة الصففحة

 الوباء يف السلطنة. 
 

 اهلل حيفظه - طارق بن هيثم السفلطان  اجلاللة صفاح   حلضفرة  السفامية  األوامر على بناًء

 انتشففار  عن الناجتة التطورات ما التعامل آلية حبث تتوىل عليا جلنة تشففكيل  مت -ويرعاه

  .كورونا فريوس

 مارس من 26 يف - رعاهيو اهلل فظهحي - طارق بن هيثم السلطان اجلاللة صاح  ترأس

 للصندوق دوالر مليون 26 بنحو تربعه عن جاللته أعلنو العليا اللجنة اجتماع املاضي

  .اجلائحة هذه ملكافحة املخصص

با ما املبادرات الوطنّية       يد من املواطنني واملؤسففففسفففففات ا اصفففففة            جتاو ها العد بدا اليت أ

ومؤسفسفات امتما املدني وامتما األهلي للمسفاهمة يف اجل ود الوطنّية للتعامل ما هذه    

اللجنة العليا وترسففففيخا ملبدأ تكامل األدوار الوطنية يف هذه املرحلة، فقد قررت   اجلائحة،

 .فتح حساب مصريف لتلقي التربعات املالية

 

ستجابة  سامي  للتوجه ا سلطان  جلاللة ال  -ويرعاه اهلل حيفظه - سعيد  آل طارق بن هيثم ال

 من االلتزام من دةجدي مرحلة بدخول وايذانا األوضاع  هذه ما والتأقلم التعايش بأهمية

جل   اجل ود كافة    لتعكس التعايف  حنو عمان  منصفففففة إطالق مت التعايف،  إىل الوصففففول  أ

 واالقتصاد. وامتما الصحة جماالت يف التدرجيي التعايف حنو املبذولة
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  التعامل آلية ببحث املكلفة العليا اللجنة عن منبثقة جلنة بتشكيل  السامية  األوامر صدور 

 الناجتة االقتصادية  اآلثار معاجلة تتوىل كورونا فريوس انتشار  عن جتةالنا التطورات ما

  اجلائحة. عن

 

 اآلثار من للتخفيف السلطنة ب ا قامت اليت االحرتازية االجراءات نستعرض يلي وفيما

 للجائحة واالجتماعية االقتصاديةو الصحية

  اجلائحة هذه على املرتتبة اآلثار لتخفيف االحرتازية االجراءات من العديد احلكومة اختذت

 .متييز دون السلطنة يف واملقيمني املواطنني است دفت
 

 والعالجية الوقائية اإلجراءات أوال:

    ّصحة العامة، وقطاع اإلغاثة واإليواء ستجابة الطبّية وال من خالل  .تفعيل قطاع اال

 املؤسففففسففففي للعزل احتياطيا مركزا 36و  مفعال مركزًا 53  تشفففف يل و جت يز

 واملقيمني املواطنني من احلاالت تسففتقبل املراكز وهذه السففلطنة حمافظات بكافة

 .اجلنسني من

  وترتي   لّية والدولية من مطارات السففففلطنة       تعليق مجيا رحالت الطريان الداخ ،

عودة من يرغ  من املواطنني عموًما، والطلبة املبتعثني على وجه ا صففوص، إىل 

 السلطنة.

   االحتياجات كافة فريوتو، للقادمني من خارج السففففلطنةتوفري العزل املؤسففففسففففي 

 العزل الصحي للمحافظات واملناطق اليت زادت في ا معدالت اإلصابة. م،هل الالزمة

  املصففففابني  حاالت وتعق  تابعةوم لتشففففخيص   بلس" "ترصففففد  منصففففة  تدشففففني 

  االصفطناعي  الذكاء تقنيات باسفتخدام  الصفحي  العزل حتت واألشفخاص  الفريوسب

 .لضمان عدم انتشار الفريوس التتبا تقنيات وأحدث

 التعليم نظام وتفعيل) واملدارس العالي التعليم مؤسففسففات كافة يف الدراسففة تعليق 

 ذوي األطفال تأهيل مراكزو احلضففانة دورب األطفال اسففتقبال وتعليق ،(بعد عن

 .عاقةاإل

   األعمال  لبعض األمر تطل   حالة ويف بعد  عن احلكومية  باجل ات  العمل  مباشففففرة  

 وسففاعات  املوظفني أعداد تقليص ،املوظفني من ممكن عدد بأقل يكون الضففرورية 

 ا اص. القطاع وشركات مبؤسسات العمل

  يات    مجيا إيقاف ية     االجتماعية    واألنشففففطة   الفعال ياضفففف  غالقوإ ،والثقافية    والر

 ا دمات غل أ اسففتبدال ما ال ذائية، املواد بيا حمالت باسففتثناء ،التجارية ايالت

 االلكرتوني. والشراء البيا بنظام
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 باستخدام السكنية واألحياء والساحات وامليادين العامة األماكن ُمختلف تط ري 

 وطائرات الرش، بطائرات أو السيارات باستخدام كان سواء فعالية الوسائل أكثر

 دون.والر طيار بدون

                 ية للسففففلطنة من قبل الفريق الف ية واجلو ية والبحر يارة املنافذ الرب املختص ز

ية الوا      ي  على اإلجراءات االحرتاز  نشففففر الوعي بني القادمني  لج  اتباع ا      والتدر

 احلاالت املشتبه ب ا.فحص وطرق 

 السلطانية عمان لشرطة تابعة تفتيش نقاط وهي والتحكم السيطرة نقاط إنشاء 

 .السلطنة حمافظات تربط اليت الطرق على

 التواصل من املرضى ُتمكن اليت االفرتاضية العيادة خدمة السلطاني املستشفى أطلق 

  ا طفة  ووضففففا  احلفالفة   لتقييم هفاتفي  اتصفففففال  خالل من بعفد  عن الطبيف   ما

  التخصففففصففففات  بعض يف للمتابعني حاليا ا دمة هذه وتتوفر ،املناسففففبة العالجية

 .املعاجل الطبي  تقييم حس  وذلك ةالطبي

 حتديدو ،الصحية اتاملؤسس يف نياملراجع انتظار فرتة لتقليل اعيداملو نظام تفعيل 

  .اجلسدي التباعد لتحقيق العيادات يف املراجعني انتظار ماكنأ

 يف وادخاهلا تنفسية عراضأ لدي ا اليت االتاحل حتديدو الصحية املؤسسات ةت يئ 

 امل نية مةالسال معايري اتباعو ،العامة العيادات عن بعيدة للفحص خمصصة غرف

 على الصحيني العاملني تدري و ،ب ا املشتبه احلاالت ما التعامل يف العدوى مكافحةو

 .األولية املعاينة غرفة يف احلاالت فرز

 القادمني فحص يف للمسففاعدة والتضففميد التمريض من بطاقم املطار عيادة تزويد 

 باقي ما بالتعاون اتباع ا الواج  واالرشفففادات بالعزل وتثقيف م املختلفة الدول من

 .الصحيني العاملني

   على لالطمئنان  ليا منز نيواملعزول املؤكدة  احلاالت  لزيارة  متنقل  فريق تشففففكيل 

 .الصحية حالت م

 خالل من االجتماعية احلماية جمال يف اإلجراءات من العديد املركزي البنك اختذ 

 وقروض البنكية القروض سفففففداد تأجيل حنو ،بالسففففلطنة  العاملة البنوك توجيه

 رسففففوم  وبدون  فوائد  بدون  املتضففففررين  كافة   على املسففففتحقة   املختلفة  التمويل 

 إضافية.

 سفففداد  تأجيل خالل من االجتماعية التأمينات هليئة للمنتسفففبني  تسففف يالت  منح 

كات   ية،   االشففففرتا لك    الشفففف ر كذ  الرفد  صففففندوق   بقروض يتعلق فيما  احلال  و

 واملتوسطة. ةالص ري للمؤسسات
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  املؤسففسففات   ذوي خاصففة  األعمال ورائدات األعمال رواد ودعم ملسففاندة  آليات وضففا 

 ما وقائية بضففوابط  أعماهلم يف االسففتمرار  على وتشففجيع م  واملتوسففطة  ريةالصفف  

 واملبيعات. التسويق يف احلديثة للتقنيات توظيف م

  للحاالت وانرتنت حمدودة ال اتصفاالت  شفرائح  بتوفري االتصفاالت  شفركات  سفاهمت 

شتبه  صابة،  ب ا امل ضاعفت  ميزات قدمت كما وامل سري  خدمات ا و صل  لتي  بني التوا

 للمجتما. األساسية ا دمات وتيسري ،امتما أفراد

 إحلاقو ،2020 يونيو لن اية الصففحي والصففرف واملاء الك رباء فواتري سففداد تأجيل 

 الوط  الدعم بطاقة من املسففففتفيدين بشففففرحية الدخل فئة حسفففف  املسففففتحقني

 للوقود.

  قوى ب ا اليت والشفففركات  للمؤسفففسفففات   وذلك املنت ية البطاقات تجديدب السفففماح 

  التأمينات يف املسفففجلني واملتوسفففطة الصففف رية املؤسفففسفففات  وأصفففحاب وطنية عاملة

 .االجتماعية

 تقديم للموظفني، واملنزلي املؤسسي   الصحي  العزل خالل كامل برات  إجازة منح 

 إغالق ا. مت اليت القطاعات يف للعاملني األجر مدفوعة السنوية اإلجازات

 شركات وحث االلكرتونية ا دمات بواسطة بعد عن التسوق خدمات حتفيز 

 إجراءات تس يل إىل باإلضافة ،بيتك( من )تسوق مبادرة ما لتعاونا إىل التوصيل

 .املتكاملة اللوجستية ا دمات وتوفري االسترياد

 الصحي والتثقيف التوعية ثانياً:

 بفريوس االصففابة من ةللوقاي امتمعي التباعد ضففرورة حول توعوية رسففائل بث 

 االجتماعي  صفففففلاالتو ووسفففففائل  اإلعالم وسفففففائل  كافة   خالل من 19 كوفيد 

 االشارة. ل ة استخدام على واحلرص

  طبي  خمتص لت طية املسفتجدات حول الوباء  عقد لقاءات يومية يف التلفزيون ما

 واالحرتازية. واحلث على اتباع االرشادات الوقائية

 املصفففابني أو إصفففابت م املشفففتبه األسفففر أو األفراد وتثقيف ملتابعة املباشفففر لتواصفففلا 

 اجلائحة. هذه ما التعامل كيفية يف والنفسية الصحية اإلرشادات كافة لتقديم

   صحفية ستجدات الوباء دورية عقد مؤمترات  صدار البيانات     حول م سلطنة وإ يف ال

 الرمسية اليومية بأعداد املصابني واملتعافني والوفيات.

   ا ط السففاخن التابا ملركز  من خالل  ،اسففتفسففارات املواطنني واملقيمني  اسففتقبال

 .ا ط إلدارة متخصص طيب فريق وتشكيلبوزارة الصحة، االتصاالت 
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 عالم املختلفة ائل اإلعداد وتصففميم مواد توعوية بعدد من الل ات ونشففرها يف وسفف  إ

على اتباع االرشفادات للوقاية من نقل العدوى  ، للحث ووسفائل التواصفل االجتماعي  

 و االصابة ب ا.أ

 ا اص والقطاع األهلي القطاع ومساهمات التطوعية املبادرات تشجيا ثالثاً:

 مبففادرات والتجففار األعمففال ورجفال  ا فاص  القطففاع تشففففركفا   من عفدد   تأطلقفف  

جد   كورونفا  فريوس حمفاربفة   يف احلكومفة  ج ود تفدعم  نوعيفة  جمتمعيفة   املسففففت

لك  ، ”19 كوفيد “ كد  وذ ها  على لتؤ جاوز  التضفففففام  والتفاعل    الوط  دور  لت

 احلس وظ ور االجتماعية   املسففففؤولية   مفاهيم  على تأكيداً   وكذلك   التحديات  

 واإلنساني. ط الو

  ما بالتعاون  مسففففتعدة"   "والييت مبادرة  عرب االجتماعية   التنمية  جلان دور تفعيل 

 وا ريية. التطوعية الفرق كافة

  حبيفث  اجلنسففففني،  من متطوع آالف  5000 من أكثر املتطوعني أعفداد  بل فت 

 أو اإلغاثة مواد أيصفففال يف كان سفففواء امليداني الدعم تقديم يف الفرق هذه تسفففاهم

 .واإلدارية امليدانية األعمال يف املشاركة

 الدعم أنواع كافة تقديم يف واملرشدات للكشافة العامة اهليئة مساهمة . 

 االجتماعي والضففففمان ايدود الدخل ذوي للمرضففففى تنفس أج زة شففففراء متويل 

 .وا اص احلكومي القطاعني بني والتعاون الشراكة إطار يف وذلك

 لتوفري امتما وأفراد ا رييفة  واملؤسففففسفففففات   األهليفة  اجلمعيفات  مبفادرات  تنظيم 

جات    هلا،  مت اليت املناطق  يف للمتضففففررين  ال ذائية    االحتيا لك    عز كذ  العاملني  و

 العمل. توقف بسب  أحواهلم تضررت الذين ا اص بالقطاع

 املرأة على املرتتبة اآلثار من للتخفيف ذهاااخت مت اليت اإلجراءات رابعا:

 املؤسسي املستوى على سواء ا دمات كافة تقديم يف فاعل وبشكل املرأة شاركت 

 االسفففتجابة وقطاع واإليواء، اإلغاثة قطاع ما املناشفففط كافة ويف امليداني، العمل أو

 .التطوعي والعمل الطبية

 أثناء املصففففابة املرأة لرعاية املسففففتجدات آلخر وفقا الصففففحيني للعاملني دليل عدادإ 

 على الفريوس تفأثري  حول اإلعالميفة  والت طيفة  مولودهفا  ورعفايفة   والوالدة احلمفل 

 وجنين ا. احلامل صحة
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 التطعيمات دون توقف،برنامج يم خدمات صفففحة األم والطفل واالسفففتمرار يف تقد 

 قبل الوالدة مبستوى جيد ومنتظم. وكذلك تقديم خدمات رعاية ما

 املتحدة مماأل وصففندوق العاملية الصففحة منظمة ما بالتعاون سففاخن خط تدشففني 

 يف استشاريات قبل من احلوامل اءالنس وتساؤالت استفسارات على يرد على للسكان

 والوالدة. النساء مراضأ

 أي من االستفادة يف ترغ  نمل النصح وتقديم ،سرةاأل تنظيم ماتخد استمرار 

 وتقليل العيادة عدادإ ليتم املؤسسة زيارة قبل االتصالب املباعدة وسائل من وسيلة

 .الصحي املركز يف مكوث ا

 وخط (1100) األسرية احلماية خط عرب والبالغات الشكاوي تلقي استمرار 

 اليت للحاالت اإليواء خدمة تقديم ما ، (80077788) اهلاتفي األسري االرشاد

 املودعة للحاالت الالزمة االحرتازية اإلجراءات اختاذ على واحلرص ذلك إىل حتتاج

 .املؤقتة الرعاية بدار

 عرب واملقيمني املواطنني من نساناإل حلقوق العمانية اللجنة لدى البالغات استقبال 

 أو (،72221966) الرقم على اب الواتس عرب لتواصلوا ، (1970) الرقم

 عن البالغ ارسال أو ،www.ohrc.om اللجنة موقا طريق عن البالغ تقديم

 .complaints@ohrc.om وهو للشكاوى االلكرتوني الربيد طريق

 لنشر االجتماعية التنمية بوزارة ا اصة االجتماعي التواصل وسائل استخدام 

 الرتابط حول )تويرت( للوزارة الرمسي املوقا يف مبسطة بصورة توعوية رسائل

 اجلائحة. هذه ظل يف األسري والتكامل الرتابط هذا وأهمية األسري والتماسك

 سفففي املؤسفففف العزل يف املتواجدة التاللح واالجتماعي النفسففففي للدعم مبادرة إطالق 

 الل ة ب ري للناطقني خمصص خط ومن ا خطوط (9) استحداث خالل من واملنزلي

 النفسففففي  الفدعم  وتقفديم  العزل يف احلفاالت  ما لتواصفففففل ا ب فدف  وذلفك  العربيفة، 

   متمكنني. ونفسيني اجتماعيني اخصائيني خالل من هلم رشاديواإل

  ية    ال لقات احل من عدد  عقد ية   نقاشفففف  وزارة لخال من اجلائحة    ظل  يف االفرتاضفففف

  لتبادل املدني امتما ومؤسفسفات   ميةواحلك اجل ات نم وعدد االجتماعية التنمية

 وألسففرة  املرأة على وتأثرياته 19 كوفيد عن الناجتة للتحديات املمارسففات  أفضففل 

 والطفل.

 ذات واملرأة املسففنة للمرأة االجتماعي التمكني حول افرتاضففية نقاشففية حلقة تنفيذ 

 وامل تمني املختصني مبشاركة مسقط يف اإلقليمي شبة املكت  ما بالتعاون اإلعاقة

 امال. هذا يف

http://www.ohrc.om/
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 االجتماعية التنمية وزارة أطلقته الذي واالجتماعي النفسفففي  الدعم فريق  تدري 

 واإلرشففففاد النصففففح لتوجيه واملناسففففبة الصففففحيحة اإلرشففففادات تباعال اجلائحة أثناء

 النساء. وخاصة للحاالت

  لوزارة االجتماعي التواصفففل  وسفففائل  عرب العربية الدول جامعة مبادرة مشفففاركة  

 فرتة خالل العربية املرأة قصفففص لتوثيق قصفففتك يحكا حول االجتماعية التنمية

 كورونا. جائحة
 

 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

  
 


