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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

ؤون قطاع الش ورئيس المساعد هيفاء أبو غزالة، األمين العام الدكتورةسعادة السفيرة 

 جتماعية لجامعة الدول العربية؛اال

سعودية ية السعادة الدكتورة هال التويجري، األمين العام لمجلس شؤون األسرة بالمملكة العرب

 ؛لجنة المرأة العربيةالدورة الحالية لورئيسة 

 دولالفي  بشؤون المرأةورؤساء اآلليات الوطنية المعنية أصحاب المعالي الوزيرات والوزراء 

 ؛األعضاء وممثليهم

 ممثلي المنظمات األممية. السيدات والسادة

 

لغ موضوع الساعة والبا حول سيتمحورأشغال هذا اإلجتماع الذي  مشاركتكمتسعدني 

قييم األوضاع يعد فرصة لتإذ ( على المرأة والفتاة، 19-آثار فيروس كورونا )كوفيد األهمية حول

ى ات الفضلتبادل اآلراء والممارسسنتمكن من و ،ه الجائحةالعربية جراء تفشي هذ منطقتنافي 

 جتمع على المرأة وادية على المقتصجتماعية واالمتخذة للحد من اآلثار السلبية االحول التدابير ال

 ما بعد الكورونا.مرحلة ل

على  أثرتالتي أن الجزائر وعلى غرار دول العالم قد تضررت من هذه الجائحة،  كالش

 .وحالتهم النفسيةقتصادية جتماعية وااللمواطنين وعلى أوضاعهم االا ةأسلوب حيا

ئدة لفاة الوقائي التدابيرظل هذه الجائحة، على اتخاذ جملة من  وقد حرصت الجزائر، في

 تخذاعالمية، الاألزمة الصحية هذه منذ بداية ف .المواطنين من الجنسين ومن كل الفئات العمرية

حد ، والءهذا الوباللتصدي ل حترازيةاإجراءات السيد رئيس الجمهورية قرارات سيادية تتضمن 

مومية من عدد العمال باإلدارات والمؤسسات الع التقليصه، أهمها والوقاية منمن تفشيه 

في  المزمنة األمراضكذا ذوي صغار و ألطفالالمربيات النساء الحوامل و ووضع والخاصة،

  ة.األسر فكانت سانحة للتواصل والحوار بين مختلف مكونات ،ستثنائية مدفوعة األجرإجازة ا

يها فالمتخذة بما  د من التدابيريتم مؤخرا رفع العد ،وبالنظر لتحسن الوضع الصحي

ألطفال اربية اإلجازات المقررة لبعض فئات العاملين، باستثناء النساء الحوامل والمتكفالت بت

 . المدفوعة األجراالستثنائية الصغار اللواتي تم تمديد عطلهن 

 لمكافحة هذها وقائيا التحسيسي، وضعت الحكومة مخططا توعويالصحي من الجانب و

 .على مستوى وزارة الصحة إصغاءتشكيل فرق مثل في الجائحة، ت
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ات سسالمؤتوعوية في كل المواقع اإللكترونية الخاصة بالعالمية واإلروابط ال فضال عن

 تاستهدف حمالت تحسيسية بمشاركة المجتمع المدني نُظمتكما . واإلدارات العمومية والخاصة

 األماكن الحيوية.

 

 ؛األفاضل السيدات والسادة
 

 مد علىتعت بديلة للتنقل إلى المؤسسات التربويةخطة  وضعتالجانب التعليمي،  أما في

فائدة ليما ، السبما فيهم ذوي اإلحتياجات الخاصة حصص تعليمية لكل األطوار لفائدة التالميذ

 .االمتحاناتأقسام 

تماعي جطابع االال ديمومة، أكد السيد رئيس الجمهورية على جتماعيةاالناحية الومن 

ؤسسات تجندت كل المحيث  ،التكفل بالفئات الهشةعلى تواصل للدولة كمبدأ ال رجعة فيه، و

صعب  المتخصصة المتكفلة باألشخاص المسنين والطفولة المسعفة والنساء في وضع إجتماعي

. ل وضع برنامج عمل لديمومة الخدمةالمن خواستمرت في نشاطها واألشخاص بدون مأوى 

لصحية لرعاية اطبيين التابعين للقطاع في عمليات الوقاية واالشبه  نيوالمستخدموتجند األطباء 

 للمقيمين بهذه المؤسسات. 
 

 اليمقرر منح دعم ومساعدة لألسر المعوزة واألشخاص المتضررين من هذه الجائحة،  ت

ة لتضامنيباإلضافة إلى القوافل ا ،التضامنية الخاصة بشهر رمضانالعملية في إطار  السيما

طق مناإلى وائية المحملة بالمواد الغذائية الموجهة إلى العائالت المعوزة القاطنة بالمناطق الن

مان مع ض ،المعوزة المتكفلة باألشخاص ذوي االحتياجات الخاصةوالعائالت  البدو الرحل

ة متعددة االختصاصات بمشاركة الخاليا الجواريالمن طرف الفرق  مرافقة وتكفل نفسي

  .المجتمع المدنيفعاليات وبعض القطاعات الوزارية سيق مع بالتعاون والتن للتضامن
 

دات ساعكامل التراب الوطني من معبر  العائالت المعوزة وفي هذا اإلطار، استفادت

 .متنوعة عينية

 

 طاعنا، بصفته هيئة استشارية لدى قلألسرة والمرأةومن جهته، ساهم المجلس الوطني 

صحي كورونا والحجر ال جائحةخالل فترة إنتشار  في رصد واقع األسرة والمرأةالوزاري 

 محاور أساسية وهي:  ةثالث فيوقد تبلورت اإلقتراحات المرفوعة إلينا  المنزلي.
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اصة الجائحة  بالنسبة للمرأة خه تكثيف الجانب التحسيسي التوعوي للوقاية من هذ .1

  واألسرة عامة.

صحاب ألواء مرافقة أفراد األسر لتجاوز الوضع اإلستثنائي الناجم عن البقاء في البيت س .2

 ؛المهن الخاصة أو النساء في الوضعيات الخاصة أو األطفال والمراهقين

 وص. تعزيز اآلليات المخصصة لدعم األسرة والنساء ربات األسر، على وجه الخص .3

 

 لحصصمن جهتنا، أخذنا بعين اإلعتبار مقترحات المجلس من خالل برمجة العديد من ا

ى جهة علموإلكترونية  خدماتإطالق ، والوطني والمحلي ىية على المستوالتلفزيونية واإلذاع

ن مرافقتهل لنساء، السيما ربات األسرا وكذا التوالي لألشخاص المسنين ولألشخاص بدون مأوى

 .اآلثار السلبية لجائحة كورونا في تجاوز
 

يات لفعالاكل  ليوتحو، ثقافي مع الظروف الراهنةالفعل ال يفيتكومن الناحية الثقافية، 

لفتيات االسيما حيث شارك األطفال الوطن إلى الفضاء االفتراضي،  والنشاطات الثقافية عبر

لى ا لهم عالمعنية، تحفيزبالتنسيق مع القطاعات  " المنظمةالقارئ الصغيرمنهم في مسابقة "

ار ة في إطمنظم" المسابقة أخي اليتيمالمطالعة وتنمية قدراتهم اللغوية والتحريرية، إلى جانب "

يوهات في نفس سياق الشراكة العربية، على إعداد فيدوالعربية الدول  الشراكة مع جامعة

 األطفال حول هدف نشرالوعي بين باقيب "19-مع كوفيد أحكي قصتك"توعوية تحت عنوان 

 أهمية الوقاية من هذا الفيروس.
 

 

طة الخاليا منصة رقمية تقوم بتتبع مختلف أنشقطاع التضامن الوطني طور كما 

 جهةا الموسيمال طار عمليات التحسيس وتوزيع اإلعانات بشتى أنواعها الجوارية للتضامن في إ

قصد هم مخصصة لإلكترونية بوابة عبر البي القروض الجدد ط، وتسجيل للنساء والفتيات منها

رات ومؤخرا تم إطالق خدمة إلكترونية تحت عنوان استشا /للمداخيل ةمدر اتإنشاء نشاط

 ا يسمحعامة والمرأة خاصة أثناء وبعد الحجر الصحي بمأسرية للرد على انشغاالت األسرة 

 بالتكفل النفسي واالجتماعي لهذه الفئة أثناء وبعد الكورونا.
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 ، األفاضل السيدات والسادة

 

ذه أظهرت تالحم أفراد المجتمع لتجاوز ه بة تضامنية واسعة،ه لقد عرفت الجزائر

لية في بمبالغ ما الفردية والجماعية للمواطنين اتتبرعالمن خالل األوقات الصعبة، وذلك 

  .هذه األزمة الصحيةلخصيصا  أةالمنش اتالحساب

 

 خالل ما منجتماعي واإلنساني، الذات الطابع االمجتمع المدني فعاليات ننسى تميز  وال

 يف، دعةالمب جمعية عبر كامل التراب الوطني، بمساهمتها الفعالة بشتى الطرق 426 يزيد عن

 ية،لكحولا توزيع الكمامات والقفازات والمعقماتوصناعة تعقيم الشوارع والفضاءات العامة و

لمحتاجة، اعلى العائالت  الطرود الغذائية تحضير وتوزيع عبر في عمليات التكافل مشاركتهاو

جهة الواقفين في موا وتقديم الدعم البسيكولوجي للمتضررين ولألطباء والممرضين أيضا

 سلطات، ومن خالل القوافل التضامنية المنظمة بالتنسيق مع مختلف القطاعات والالجائحة

  .المحلية والمحسنين
 

" بعد الوفاة من مصف االستحقاق عشيروسام "وقد منح السيد رئيس الجمهورية 

ة تورالدكوكورونا من السلك الطبي وهم األستاذ سي أحمد مهدي لجائحة الوطني، لثالث ضحايا 

شة عائيدة الس طالحي جمال، باإلضافة إلى الراحلة السيد سعاف بوديسة وفاء وسائق سيارة اإل

 رأ" ظير مجهوداتها في إطار محو األمية."اق جمعية باركي رئيسة 
  

ثار من حدة اآل في التخفيفالمتخذة من طرف الدولة لقد ساهمت مجمل هذه التدابير 

 .واالجتماعية السلبية على المواطنين والمواطناتاالقتصادية 

، أن أعرب عن فائق شكري وإحترامي للدكتورة هال التويجرييطيب لي في الختام، 

ة ة المرأللجن األمين العام لشؤون األسرة بالمملكة العربية السعودية، ورئيسة الدورة الحالية

 ين العامالسفيرة هيفاء أبو غزالة، األمسعادة  لسيدةلوعلى رئاسة ذات اإلجتماع العربية 

لى مين عكل القائلرئيس قطاع الشؤون اإلجتماعية لدى جامعة الدول العربية وكذا  -المساعد

وأحيي جهود  في المنطقة العربية، والفتاة على ترقية المرأة حرصهمهذا اإلجتماع، على تنظيم 

ى أن يبق ة لسالمة مواطنيها، وأتمنىالعاملة على توفير الظروف المناسبالعربية كل الدول 

 ذههاوز تجو وتبادل الممارسات الحسنة التنسيق متواصال بين دولنا العربية لتقديم األفضل

 التي ألمت بالبشرية جمعاء.األزمة الصحية 

    

 .اإلصغاء، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته كرمأشكركم على 


