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 سعادة السفرية األمني العام املساعد رئيس قطاع الشؤون االجتماعية جلامعة الدول العربية

 صاحبات وأصحاب املعايل والسعادة 

 السيدات والسادة رؤساء وأعضاء الوفود العربية 

 السيدات والسادة ممثلو اهليئات األممية واملنظمات العربية

 ضيوفنا الكرام  

  ... السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

 

 

يطيب لنا الترحيب بأصحاب املعايل والسعادة أعضاء الوفود العربية الشقيقة وممثلي اهليئات األممية واملنظمات 

حبث آثار فريوس "حول   االجتماع االستثنائي للجنة املرأة العربية على املستوى الوزارييف  العربية واإلقليمية

على لألمانة العامة جلامعة الدول العربية  والتقدير متوجهني ببالغ الشكر "على املرأة والفتاة 19-كوفيد

جائحة كورونا  القضاء علىا املنطقة العربية والعامل أمجع يف هللظروف اليت تواجه ة  تنظيم هذا االجتماع استجاب

  لبًا على املرأة والفتاة بشكل خاص.اجلديد وما ترتب عليه من تداعيات اجتماعية واقتصادية وصحية أثرت س

على الصعيدين املحلي والدويل  آثار جائحة كورونا املستجدمن لتخفيف لاحترازية بذلت اململكة جهود وتدابري 

الصحي  على دعم املرأة والفتاة خالل اجلائحة، وتشمل عدة جماالت أبرزها املجالو اضح هلا أثركان اليت 

وزارة الصحة من خالل وأمهها هي لهود اجل من أبرز تلك والدويل.االقتصادي والتعليمي والعديل و واالجتماعي

يف مجيع  دون معاقبتهماإلقامة  نظامخمالفي  جلميع املواطنني واملقيمني ومشلت حىتتقدمي رعاية صحية جمانية 

نســـبة الطبيبـــات  فيه بلغت الذيكذلك محاية الكوادر الصحية واملمارسني الصحيني  ت الصحية،آاملنش

تقدمي حزمة من التدابري ب %77ونسبة املمرضات % ٣6,3 العامـــالت فـــي القطـــاع الصحـــي احلكومـــي

وزارة كثفت ال كما .يروسافالوالربوتكوالت للحد من انتشار  واألدلة اإلجرائيةالوقائية واألدلة اإلرشادية 

 "كلنا مسؤولحملة التباعد االجتماعي "متر ونص" ومحلة "فئات املجتمع، كاحلمالت التوعوية لتصل جلميع 

 كورونامحاية كبار السن من اإلصابة بفريوس محلة . ولتكاتف أفراد املجتمع باختاذ اإلجراءات االحترازية

كما أطلقت وزارة  .لعودة التدرجيية للحياة الطبيعيةل« حبذر دنعو»محلة وأطلقت الوزارة مؤخرًا  ،«عاذرينكم»

الصحة حزمة من التطبيقات مثل تطبيق "موعد" وتطبيق "صحة" وتطبيق "تطمن" وتطبيق "وصفيت" حيث خيتص 

 بشكل خاصكل منها حبزمة خمتلفة من اخلدمات الصحية للمواطنني واملقيمني أثناء اجلائحة واليت سامهت 

  .فالبتقدمي خدمات للمرأة احلامل ومواصلة مواعيد تطعيمات األط

وبالنسبة جلهود اململكة يف احلماية من العنف أطلقت وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية مبادرات تسهم 

االستشارات واإلرشاد واملقابالت  تفعيل مبادرةعن طريق  األسري والعنف ضد املرأة يف احلد من قضايا العنف

ركز ملالعنف. وكان احلماية من يتعلق ب فيماللجمهور  وكذلك تقدمي اجللسات احلوارية واملحاضرات بعد.عن 
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 وعمله علىالتوعوية والرسائل االرشادية من العنف من خالل تفعيل احلمالت  يف احلددورًا كبريًا البالغات 

يف ظل األوضاع الراهنة : فرز احلاالت والتعامل لحماية االجتماعية ل ضوابطوالجراءات اإلأهم  ومنمدار الساعة. 

، تفعيل االستشارات واإلرشاد واملقابالت عن بعد، اشتراط ةالطارئة منها فقط بالتعاون مع اجلهات األمنيمع 

 ةيوم احترازيا، متابعة سالم 14ت ملدة الفحص الطيب جلميع حاالت قبل اإليداع للدور اإليوائية وعزل هذه احلاال

عاملني يف االعاشة والنظافة، إيقاف الزيارات االسرية دور اإليوائية اليت تباشر احلاالت وكذلك الاللعاملني يف ا

االتصال املرئي واهلاتفي، التأكيد على النظافة الشخصية للزنالء استبداهلا بالزيارات عن طريق للدور اإليوائية و

والعاملني ورفع مستوى الوعي بالتعامل مع فريوس كورونا، توعية العاملني باألعراض املصاحبة للمرض 

 د على اإلبالغ يف حال أي اشتباه.والتأكي

زمة من املبادرات والربامج اليت حب قام جملس شؤون األسرةاستثمار اجلائحة لتعزيز الروابط األسرية ويف إطار 

 عقد سلسلة حوارات نقاشية تستهدف الوالدين، املربني، واملهتمني باملجال األسري واالجتماعي وذلك عن طريق:

من خالهلا مشاركة األسرة ودعمها من خالل استضافة  واملجتمع واليت تستهدفألهم املواضيع املرتبطة باألسرة 

خرباء وخمتصني يف جمال األسرة واملجتمع مع التركيز يف الوقت احلايل على احلد من اآلثار النفسية 

وهي مبادرة جمتمعية  )األسرة أوال( والدينلل القواعد اإلرشاديةمبادرة أطلق املجلس كما  لجائحة.لواالجتماعية 

 .عبارة عن جمموعة من االرشادات العامة )املتخصصة يف مناحي احلياة(

بالتعاون مع اكادميية األسرة مستهدفة  webinarورفع حقائب تدريبية ختص اإلرشاد األسري على منصة 

 ألسري.  بذلك الوالدين واملهتمني بالتربية األسرية واملختصني باإلرشاد ا

يقدم خدمة الكتروين تطبيق  عن طريق" االلكتروين "اإلرشاد األسري ويعمل املجلس حاليًا على مبادرة

  سرية للمسامهة يف حل التحديات اليت تواجه األسر.األستشارات اال

مليون ريال  250 واليت استهدفت حد" مبادرة "غذاؤنا وا وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية وأطلقت

واهليئة العامة . وكذلك قامت الوزارة األسر املتضررة جّراء تفشي فريوس كورونا ساعدةمل للمرحلة األوىل

 .الوباءتدشني "الصندوق املجتمعي" لتفعيل إسهام األوقاف والقطاع غري الرحبي يف التخفيف من آثار ب لألوقاف

غاثية اإلسالل التقدمي اململكة يف دعم األسر املتضررة من خالل  يف املدينمؤسسات املجتمع وال نغفل دور 

محالت التوعية و واحلماية من العنف األسري ،النفسية واألسرية اتخدمات االستشاروادية املعانات واإل

. كذلك قامت مؤسسات املجتمع املدين والتثقيف من ناحية الوقاية والتعريف باملرض وطرق التباعد االجتماعي

توفري أجهزة احلاسوب وتدريب طالبات الثانوية المتحانات دخول بدعم التعليم عن بعد عنية بقضايا املرأة بامل

  خالل فترة اجلائحة. عن بعد عن إدارة الضغوط للمرأة ية جمانيةتقدمي دورات تدريبو اجلامعة

اليت تضررت من اجلائحة واليت خاصة يف القطاعات  ويف إطار التخفيف من آثار اجلائحة املالية واالقتصادية

 36بقيمة تفوق  تشكل أكثر القطاعات جذبًا للنساء، وجه خادم احلرمني الشريفني بدعم القطاع اخلاص
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الذي يعملن  عاملني يف القطاع اخلاصصرف تعويض شهري للو ،شأةمنألف 17تفيد منها حنو سمليار ريال وسي

بنك قام كما أشهر.  3% من األجر املسجل يف التأمينات االجتماعية ملدة 60نسبة بتعويض  نساء %9,3فيه 

نسبة النساء عدد  تشكلحيث  الفئات األشد حاجة مشلتألف مقترض  39 بإعفاء التنمية االجتماعية

دعم املنشآت وأصحاب املشاريع متناهية ب ، وقام% من إمجايل املستفيدين90 البنك قروضاملستفيدات من 

 مليارات ريال.  9الصغر باإلضافة إىل ممارسي األعمال احلرة، مبخصصات مالية بلغت 

، نشآت الصغرية واملتناهية الصغر واألعمال احلرةلمشاريع اليت تديرها النساء واليت تندرج حتت امللوبالنسبة 

حزمة من املبادرات « منشآت»يئة العامة للمنشآت الصغرية واملتوسطة اهل معقدمت وزارة التجارة واالستثمار دعمًا 

تقدمي قروض من بينها مبادرة  ادراتمب 6ملواجهة اآلثار االقتصادية واملالية خالل جائحة كورونا. وذلك بإطالق 

 .أسرة 1413أكثر من ذات الفوائد املنخفضة للمشاريع الكربى من صندوق دعم املشاريع واليت سامهت بدعم 

منظومة اخلدمات العدلية »إطالق قامت وزارة العدل ب اليت ختص املرأة العدليةواإلجراءات القضايا ب يتعلقوفيما 

تفعيل مركز و مجيع قطاعات الوزارة املختلفة، مثل القضاء والتنفيذ والتوثيق والصلح والتدريب يف« بعدعن 

  ."قاضي عن بعدخدمة " الت كذلك أطلقت زارة.إىل جانب املنصات التابعة للو 1950التواصل املوحد 

تسخري مواردها التعليمية اإللكترونية املتاحة وذلك من خالل فتح وزارة التعليم ب وفيما خيص التعليم عملت

مما استفاد منه  إطالق منظومة التعليم املوحدة وبوابة املستقبل للمدارس املشاركةو ملباشرقنوات عني والبث ا

 .يف مدارس التعليم مليون طالبة 3

كورونا واحلد يف تنسيق اجلهود العاملية ملكافحة جائحة السعودية ويف إطار حرص حكومة اململكة العربية 

القادة ملجموعة العشرين عقد قمة  اململكة أعلنت رئاسةاإلنساين واالقتصادي واالجتماعي،  من تأثريها

إذ  خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعودبرئاسة الطارئة مؤخرًا االفتراضية  االستثنائية

حيث أعلنت اململكة  .كورونا املستجد تنسيق اجلهود العاملية ملكافحة جائحة أمهيةأكد حفظه اهلل على 

لدعم جهود املنظمات الدولية ملكافحة اجلائحة، مليون دوالر أمريكي (  ٥٠٠ ) خالل االجتماع دعمًا ماليًا قدره

( مليون دوالر للتحالف العاملي للقاحات والتحصني لدعم مبادرات الدول املنخفضة ١٥٠صص منها مبلغ )خ

تشارك اململكة بصفتها دولة الرئاسة و ،ملساندة اجلهود الدولية يف التصدي جلائحة كوروناومتوسطة الدخل 

ملجموعة العشرين مع األمني العام ملنظمة األمم املتحدة احلدث رفيع املستوى لألمم املتحدة بشأن متويل التنمية 

تعليق مدفوعات خدمة الدين للدول األشد بيف فترة جائحة كورونا وما بعدها، وذلك من خالل مبادرة املجموعة 

تقدمي فريق و ؤسسات املالية الدولية لتنفيذ استجابة مالية عاملية فعاله على وجه السرعة.، والعمل مع املفقرا

متكني املرأة يف جمموعة العشرين الذي يعمل على دعم وضمان النهوض باملرأة يف جمموعات عمل جمموعة 

 رونا.العشرين حزمة من السياسات املقترحة لدعم املرأة والفتاة خالل فترة مواجهة جائحة كو



4 
 

ميلون دوالر أمريكي لدعم  500مبلغ  بتقدميمركز امللك سلمان  قاموتبعَا جلهود اململكة يف اإلغاثة الدولية 

( يف 19مليون دوالر خلطة مواجهة )كوفيد ـ  300خصص منها م، 2020 خطة االستجابة اإلنسانية لليمن يف

ة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني ) األونروا ( لتأمني توقيع اتفاقية مع وكالة األمم املتحدة ملساعدكما مت  اليمن

تقدمي و .( يف قطاع غزة 19 -اإلمدادات واملعدات الطبية للوكالة ملواجهة فريوس كورونا املستجد ) كوفيد 

توقيع اتفاقية مع منظمة الصحة و .املساعدات الطبية للشعب الفلسطيين الشقيق يف الضفة الغربية وقطاع غزة

 .عشرة ماليني دوالر أمريكي للمنظمة ملكافحة الفريوس يف مكافحة فريوس كورونا املستجد لدعمهاالعاملية 

% من إمجايل املساعدات  5.5مليون دوالر أمريكي أي ما نسبته  281السعودية املقدمة مليار ا و وبلغت املساعدات

طبية ملكافحة فريوس كورونا املستجد توقيع ستة عقود لتأمني أجهزة ومستلزمات و .اإلنسانية املقدمة دوليًا

 . هورية الصني الشعبيةيف مج

على أمهية توحيد اجلهود العربية اإلقليمية يف اخلتام ومن منطلق التزام اململكة العربية السعودية نؤكد 

واخلروج مببادرات ومشاريع تساهم يف محاية املرأة والفتاة ودعمهما لتخفيف اآلثار الصحية واالجتماعية 

االقتصادية من خالل تعزيز التعاون والشراكة بني مجيع اآلليات املعنية بشؤون املرأة يف الدول العربية من و

  .جهات حكومية ومنظمات دولية

 

 .حيفظكم.دوام الصحة واهلل  شاكرين لكم حسن استماعكم متمنني لكم


