االجتماع الوزاري االستثنائي عبر المنصة الرقمية
للجنة المرأة العربية على المستوى الوزاري

لبحث تداعيات آثار فيروس كوفيد  19-على المرأة والفتاة"
الدكتور برق الضمور
األمين العام لوزارة التنمية اإلجتماعية

سعادة الدكتورة هال التويجري -األمين العام لمجلس شؤون األسرة /المملكة العربية السعععود ة

 /رئيسة لجنة المرأة العربية في دورتها التاسعة والثالثون

معالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة األمين العام المساعد لقطاع الشؤون االجتماعيةع لدى جامعة الدول العربية
أصحاب المعالي والسعادة،،،
الحضور الكرام،،،
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

أن أشارككم اليوم في هذا االجتماع الوزاري الهام الذي نؤكد فيهه دعماها والتزاماها اتجها
إنه لمن دواعي سروري ْ
دعم قضايا تمكين المرأة خالل أزمة كوفيد – .19

لعل أهم ما تميزنا به في األردن في إدارة هذ االزمة يكمن في التفاف الشهع

وهول القيهادة الهاشهمية وااللتهزام

بالتعليمات الصادرة عن الحكومة وبث رسائل الطمأنياة بين المواطاين والتأكيد عله دور المهواطن الهواعي فهي

ماع تفشي الوباء ،األمر الذي كان لهه دور كييهر فهي التصهدي لههذا الفيهروي وتعرهيم دور األسهرة والمهرأة رديفها

قويا وهاما في الحد من تفشيه ،ووضع نموذجا عربيا للتصدي لألزمة يحتذى به.

فعل ه مسههتوى إدارة األزمههة اخههت األردن نموذجهها خاًهها بههه فههي إدارة أزمههة كورونهها ،فهههو لههم يسههع إل ه محاكههاة

مسار الخاص في إدارة األزمة ،إدراكا ماهه الخهتالف نرامهه
نماذج استجابة لألزمة من دول أخرى  ،إنما اتبع
َ
االقتصههادي واالجتمههاعي والثقههافي عههن الههدول األخههرى ،وأرتكههز الامههوذج األردنههي عله مجموعههة مههن المحههددات

التههي وكم ه

إسههتراتيجية مواجهههة وبههاء كورونهها ،أبرزههها مواكبههة تعليمههات وتوجيهههات مارمههة الصههحة العالميههة،

والت هزام تطييقه هها بش ههكل كام ههل وس هريع ،والت هزام مع هها ير الش ههفافية ف ههي التعام ههل م ههع األزم ههة ،واإلفص ههال الت ههام ع ههن

الييانههات الخاًههة بوضههع الوبههاء داخههل الدولههة ،أوال بههأول مههن خههالل الييههان الصههحفي اليههومي للحكومههة ،وأيضهها

جهههود و ازرة الصههحة وشههركاءها والجهههات األخههرى فههي إش هراع المجتمههع فههي جهههود اوت هواء المههر  ،س هواء مههن

خالل توعيته بدور في هذ األزمة ومسؤوليته فهي إتبهاع إجهراءات الوقايهة ،خصوًها لالتباعهد االجتمهاعيل أو

مههن خههالل تعزيههز مبههادرات المجتمههع ،أفهرادا وشههركات إضههافة إله توسههيع نطهها الفحهها المخيههري للكشه

عههن

الفيههروي مههن خههالل فههر االستقصههاء الوبههائي فههي جميههع محافرههات المملكههة والتقيههيم المسههتمر والههد اامي لواقههع

األزمههة ،واتخههاذ اإلج هراءات المااسههبة مههع الحالههة ،دون هلههع أو فقههدان الت هوازن مههن خههالل خليههة األزمههة و مركههز

األزم ههات و التح ههرع االس ههتباقي ف ههي إدارة األزم ههة م ههن خ ههالل تجهي ههز الخطه ه والق ههدرات للتعام ههل م ههع الخطه هوات
المقيل ههة ،واالس ههتعداد لكاف ههة الس ههيااريوهات المحتمل ههة ،وع ههدم االقتص ههار عل ه مواجه ههة الت ههداييات الص ههحية لوب ههاء
كورونه ه ا ،ووض ه ههع الخط ه ه واتخ ه ههاذ اإلج ه هراءات والق ه ه اررات لمواجه ه ههة الت ه ههداييات األخ ه ههرى الااتج ه ههة ع ه ههن الوب ه ههاء،

كالتههداييات االقتصههادية والتعليميههة واالجتماييههة والعمههل عله د ااميكيههة اإلدارة الحكوميههة وفاعليتههها مهها مكاههها
من إدارة األزمة بكفاءة واتخاذ الق اررات الالزمة بشكل عاجل ودون إبطاء مع ضهمان التافيهذ السهريع .وفهي ههذا

الصهدد أيضهها كههان أبلههل األاههر للمتابعههة اليوميههة لجاللههة المله عيههد هللا الثههاني ابههن الحسههين المعرههم وولههي العهههد

سهمو األميهر الحسهين بهن عيهدهللا الثهاني المعرهم ل جهراءات المتخهذة ،وتأكيهداتهم عله تحمهل الدولهة مسههؤوليتها

في وماية وياة اإلنسان ووقوقه ووضع ًهحة جميهع مهن ههم عله أر

األردن مواطاها ومقيمها بره

الارهر

عن جاسه وفئته.
تشكيل فريق إدارة األزمة
ش ههكل

الحكوم ههة األردني ههة فريه ه اس ههتجابة وطا ههي برئاس ههة دول ههة رئ ههير ال ههوزراء والمرك ههز ال ههوطاي لألم ههن وادارة

األزمهات ،واعتمهدت تههدابير تصهاعدية للتصههدي لخطهر الفيههروي المسهتجد تضههما

تقييهد السههفر الجهوي ،إغههال

معههابر األردن الجويههة والبحريههة واليريههة أمههام وركههة المسههافرين ،ووضههع المسههافرين ب ه جراءات الحجههر الصههحي

اإلل ازمههي ،والغههال الجامعههات والمههداري وتقييههد وركههة التاقههل بههين المحافرههات وتفعيههل قههانون الههدفاع .وقههد ارف ه
ذل ه مجموعههة مههن اإلج هراءات والتههدابير االقتصههادية الفوريههة التههي هههدف

إل ه تخفي ه

األاههر السههليي لعمليههات

اإلغال العالمية واإلقليمية والوطاية لسالسل التوريد والسفر ،والسياوة ،والقطاع الخاص.
واتبعت الحكومة األردنية سياسات وإجراءات حكومية تدعم المرأة أثناء أزمة كورونا:
ففي مجال المرأة وقانون العمل:
أطلق ه

و ازرة العمههل األردنيههة خههدمات إلكترونيههة عيههر ماصههة ومايههة تتههيص الماصههة للعمههال ،ذكههو ار والنااهها التقههدم

بشههكاوى فههي وههال مخالفههة مهها ورد فههي أمههر الههدفاع رقههم  )6لسههاة  ،2020والمتضههمن تههوفير الحمايههة للعههاملين
ذكور والنااا في فترة اإلغال التام للقطاعات االقتصادية ،والتعليمات والق اررات الصادرة بموجبهه بشهأن وقهوقهم
ا
بهدف مراجعة الشكاوى ،والتحق ماها من قيل مفتشي الو ازرة ،واتخاذ اإلجراءات القانونية فهي وهال ايهوت تله
الشكاوى بما يمكاه من المحافرة عل أكير عدد من العمالة في مختل

القطاعات والمؤسسات.

وفي الجانب الطبي:
وكمها تعلمههون فه ن بعه

التوجهههات الامطيههة المرتبطههة بهأدوار كههال الجاسههين تههؤدي إله تحمههل المهرأة المسههؤولية

األساسههية عههن رعايههة أف هراد األسهرة المرض ه و أو المسههاين و أو األطفههال ،األمههر الههذي يعههر

الاسههاء إل ه

خط ههر مت از ههد إلنتق ههال الفي ههروي ويزي ههد م ههن و ههاجتهن أوال وقي ههل ك ههل ش ههيء للحص ههول عله ه معلوم ههات مواوق ههة
ومبسههطة وههول كيفيههة ومايههة أنفسهههن وأسههرهن مههن فيههروي كوفيههد  19واانيهها الحصههول عل ه معلومههات وههول

آلي ههات وس ههيل الوً ههول إل ه الم ارفهه والخ ههدمات الص ههحية ألنفس هههن وألف هراد أس ههرهن وتت از ههد أهمي ههة ذل ه للفئ ههات
الضعيفة من الاساء مثل الاساء المعيالت ألسرهن ،والاساء ذوات اإلعاقة ،والالجئات اللواتي واجهن ًعوبة

في الحصول عل الرعاية الصحية في األوضاع العادية ،فضال عهن العهامالت فهي الماهازل  .ومهن هاها قامه
الحكومة بأخذ مجموعة من اإلجراءات التي راع

إوتياجات كافة الاساء وتطوير وسائل موجهة بشكل خاص

لهن إليصال كافة اإلوتياجات للحد من تفشي الفيروي والتخفي

من تدايياته وفي العد د من المجاالت.

كمهها البههد مههن اإلشههارة إل ه جههودة الارههام الصههحي فههي األردن الههذي اسههتجا

لألزمههة دون اضههط ار أو نقهها

سه هواء ف ههي التجهيه هزات والمع ههدات الطيي ههة أو ف ههي الكه هوادر البشه هرية واس ههتعداد الدول ههة المس ههي لح ههاالت الطه هوار
واألزمات ،والتهي كهان ماهها تعزيهز المخهزون اإلسهتراتيجي للدولهة فهي مجهالي الرهذاء والهدواء ،وههو مها ههر مهن
خالل عدم وصول أي نقا في السلع المختلفة في األسوا ماذ بداية األزمة والتقليل مهن تهدايياتها ب تبهاعهم
لخطهة عمههل تتفه وقهانون الههدفاع األردنههي بالحفههاى عله سههالمة وًههحة المهواطاين األردنيهين ويههث كههان لكافههة
كوادرها الدور الريادي المشههود لهه عله السهاوة المحليهة والعربيهة والدوليهة وكهان للاسهاء ضهمن الكهوادر الطييهة
والصهحية دو ار هامهها جاه

إله جاه

مهع زمالئهههم مههن الهذكور فههي تقهديم الخههدمات الصههحية كافهة ومههن ضههماها

الخدمات المقدمة للاساء كالصحة االنجابية.
كما أكدت الحكومهة عله أهميهة دور الاسهاء فهي القطهاع الطيهي كمحاربهات فهي خطهو الهدفاع األوله  .وقهد تهم
تسلي الضوء عل الكوادر الصحية من الاساء خالل الجائحة والتضحية في سييل القيام بمهامهن عل أكمل
وجهه ،وتهم تههوفير كافهة االوتياجهات الطييههة للاسهاء وخصوًها فههي قضهايا الصهحة اإلنجابيههة واألمه ار

المزماههة

من خالل مراكز الصحة األولية والشاملة الماتشرة في كافة أنحاء المملكة ومخيمات اللجوء ودور وماية المرأة
من العا

وكبار السن.

في القطاعات األمنية والعسكرية:
ال يخف عل أود الخيرة التي تتوفر لدى القوات المسلحة األردنية كافة في إدارتها لألزمات يشترع فيها عله
قههدم المسههاواة ذكههو ار والنااهها مههن القهوات المسههلحة الباسههلة فقههد نجح ه

القهوات األردنيههة به دارة العد ههد مههن األزمههات

كعمليات اللجوء والصراعات الدولية وآخرهها أزمهة كوفيهد –  19فقهد شههدنا تواجه دا للمهرأة العسهكرية أااهاء األزمهة
جابا إل جا

مع زمالئها الذكور ،سواء كطييبة أو ممرضه أو مسعفة أو كضابطة أمن في اإلدارات المعاية

باالستجابة لألزمة ،وماها عل سييل المثال ال للحصر مد رية الدفاع المدني ومد رية األمن العام ويث قام
إدارة وماية األسرة التابعة لمد رية األمهن العهام بأخهذ التهدابير الالزمهة لضهمان تهوفر الحهد األدنه مهن المرتبهات
مهن العههاملين ات فههي ووهدات ومايههة األسهرة فههي جميهع المحافرههات بمهها فيههها الموجهودة فههي مخيمههات الالجئههين
ويث تزداد الحاجة لتوفير عااًر الشرطة الاسائية.
و في مجال تطوير البنية التحتية المستجيبة لألزمات:
إن الياية التحتيهة المتطهورة فهي األردن ،وشهبكة االتصهاالت واإلنترنه

أتهال للمهداري والجامعهات التحهول نحهو

التعلههيم عههن بعههد بسهههولة ويسههر ،وكههذل كثيههر مههن المؤسسههات فههي القطههاعين العههام والخههاص التههي تحوله
العم ههل ع ههن بع ههد ،وتو يه ه

الحل ههول الذكي ههة والميتكه هرة ف ههي مواجه ههة الوب ههاء والدارة األزم ههة ،مث ههل تط ههوير خدم ههة

الصههيدلية المتاقلههة التههي تقههوم بتوًههيل األدويههة إله الماههازل ،لتجايه
الذها

إله

إل المشهافي ،وفهي الوقه

نفسهه تخفيه

أًههحا

األمه ار

المزماههة وكبههار السههن

الضهر عله الم ارفه الطييهة وغيرهها مهن االبتكهارات ويهث

نجحه ه

و ازرة التربيه ههة والتعله ههي م بسياسه ههة التعله ههيم عه ههن بعه ههد وفه ههتص تطييقه ههات ذكيه ههة لكافه ههة الطه ههال

والجامع ههات وعق ههد محاض هرات ودروي للط ههال

فه ههي المه ههداري

عي ههر تطييق ههات إلكتروني ههة والوً ههول إل ه كاف ههة فئ ههات الط ههال

وخاًة في المااط الاائيهة واألشهد فقه ار وفهي المخيمهات للتأكهد مهن سالسهة العمليهة التعليميهة عهن بعهد ووفا ها
عله ًههحة الطههال  .وباعتبههار عههدد المعلمههات مههن اإلنههاد يفههو عههدد الههذكور فقههد سههجل

المعلمههات مههن فئههة

اإلنههاد أكيههر عههدد فههي التعلههيم باسههبة  %60مههن الههذ ن شههاركوا فههي تقههديم الههدروي الصههفية عههن بعههد وذله ألن
المرولة األساسية غالييتها من اإلناد ،وكان لألمهات في الييوت الدور األكير في مساعدة أوالدهن في نجال
الهتعلم عهن بعهد وههذا ؤكهد دور المهرأة وأهميتهها أ امها كانه

رديفها هامها وقويهها فهي عجلهة التاميهة وأااهاء األزمههات

والطوار .
وفي مجال اإلعالم:
نؤكههد عل ه دور اإلعههالم أاا ههاء أزمههة كورون هها ويههث أتبع ه

الحكومههة وس ههطرت نهجهها جد ههدا ومهايههة عالي ههة م ههن

االنفتههال والشههفافية ونشههر المعلومههة والت هوازن وأهميههة دور اإلعههالم فههي مواكبههة الحههدد فكههان نقههل التص هريحات
والييان ههات والتعليم ههات كله هها مفي ههدة وموجه ههة لك ههال الجاس ههين وس ههاعدت الا ههاي عله ه االلت هزام وو ههدود االنض ههبا
بالمجتمع ونشر الهوعي لألسهر واإلشهادة بهدور المهرأة والرجهل فهي كافهة القطاعهات سهواء فهي القطهاع الصهحي أو
االقتصههادي أو الم هرأة فههي الماههزل فقههد وجهه

اإلعههالم رسههائل وههول سههيل الوًههول إل ه الخههدمات بمهها فههي ذل ه

أرقام الطوار والخطو الساخاة للخدمات.
 -كمهها وضههع

الحكومههة خطههة عمههل لعههودة األردنيههين مههن الخههارج ووضههع األولويههة للاسههاء ،فعل ه ًههعيد أباههاء

األردني ههات المتزوج ههات م ههن غي ههر األردني ههين ت ههم ف ههتص المج ههال ألبا ههائهن ال هراغيين ب ههالعودة إله ه المملك ههة األردني ههة
الهاشمية عن طري مخاطبة السفارات األردنيهة فهي الخهارج بحيهث هتم االتصهال بالسهفارات وتقهديم الطلبهات أو
عير الماصة اإللكترونية المخصصة لذل .
 -كمها تهم إعطههاء األولويهة ل نهاد الميتعثههات فهي الخهارج لرايههات التعلهيم فهي العههودة ألر

الهوطن وفه إجهراءات

اوت ارزية ماعا لتفشي المر .
كما تم إعادة فتص قطاع الحضانات كونه قطاع داعم لألمهات العامالت ،فهو وفر أمكاة آماة ،لألطفال أاااء
تواجههد ذويهههم فههي مواقههع العمههل ،ممهها يسههاهم فههي التمكههين االقتصههادي للم هرأة والمحافرههة عل ه اسههتم ارريتها فههي
العمل ،وذل بعد التأكيد عليهم باتخاذ كافهة التهدابير الالزمهة الهواردة فهي دليهل إجهراءات العمهل لتهدابير السهالمة
والوقاية الصحية واستيفاء الشرو الواردة في الدليل ،وماص الحضانة إشعا ار ،يين استيفاءها للشرو المطلوبة
الستقبال األطفال وخل بيئة عمل ًديقة للمرأة وآماه لألطفال.
في مخيمات اللجوء:

ركزت الحكومة عل مخيمات اللجوء أاااء أزمة كورونا عل أهمية توفير كافة أشكال الوقاية والسهالمة العامهة
لالجئين وتوفير الخدمات الصحية والعالجية دون أية تمييز بالتساوي مهع المهواطاين األردنيهين مهن خهالل فهتص
المستشههفيات المخصصههة للحجههر الصههحي  ،واسههتقبال الحههاالت المرضههية فههي الم اركههز الصههحية فههي مخيمههات
اللجهوء وييههادات األمومههة والطفولههة وم اركهز الصههحة اإلنجابيههة الخاًههة بالاسهاء ،ومواًههلة التعامههل مههع وههاالت
العا

وكل من هم بحاجة للمساعدة وتوفير االوتياجات األساسية لالجئين من خالل اآلليات الحكومية وو ازرة

الداخلية ممثلة ب دارة شؤون الالجئين وبالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين السوريين.
وعلى مستوى قطاع الحما ة االجتماعية:
تعتير و ازرة التامية االجتمايية المرلة الرئيسية للحماية االجتمايية ،ويث أدرك
اآلاار المحتملة ال تتوق

عاهد اآلاهار الصهحية ،والنمها تمتهد لتشهمل الجوانه

فقر  ،ويث قام
الفئات الضعيفة واألشد ا

وماذ بداية أزمة كورونا ،أن

االقتصهادية واالجتماييهة وال سهيما

الو ازرة ب عداد خطة عمل تتف واإلجراءات الحكوميهة الصهادرة عهن

قهانون الهدفاع مكونهة مهن اههالد م اروهل أولهها االسهتجابة الفوريهة لألزمههة ،والثانيهة التكيه
المتضررة من األزمة ،ومرولة التعافي والماعة.
تمثل

المرولة األول في اتخاذ إجراءات وقائية واوت ارزية فهي دور ومايهة المهرأة مهن العاه

والتكافهل مهع الفئههات
ودور رعايهة كبهار

الس ههن واأل ت ههام فاق ههدي الس ههاد األس ههري) وم اركه ههز األش ههخاص ذوي اإلعاق ههة التابع ههة ل ههو ازرة التامي ههة االجتماييه ههة
والمشرفة عليها من خالل تعقيم المراكز والدور وعمهل الفحوًهات لكافهة الماتفعهين مهن كهال الجاسهين والكهوادر

المشرفة عل الماتفعين وماع اإلجازات والزيارات خوفا من انتقال العدوى والمهر  ،وفهي وهال دخهول ماتفعهين

جدد عل المراكز ،تم عزلهم و فحصهم إل أن ثي

خلوهم من األم ار

.

أم هها ف ههي المرول ههة الثاني ههة ق ههام دول ههة رئ ههير ال ههوزراء بتش ههكيل فريه ه الحماي ههة االجتمايي ههة برئاس ههة وزي ههر التامي ههة

االجتماييههة ،كههان مهمتههه تاسههي المسههاعدات العيايههة والماديههة التههي ستصههل للمتضههررين مههن األزمههة ،ويههث أن

وجههم المتضههررين مههن كههال الجاسههين فهها التوقعههات ألنههه تههم إضههافة فئههة جد ههدة متضههررة باألزمههة وهههم عمههال
المياومة).

ولتافيذ محاور الخطة تم التعهاون مهع الجههات ذات العالقهة لمواجههة آاهار تهداييات أزمهة كورونها عله الفئهات

األكثر هشاشة وتحسين أنرمة الحماية االجتمايية والتخفي

من آاار األزمة وضهمان وًهول األمهن الرهذائي

والصحي لها وتليية االوتياجات األساسية ومراعاة الحاالت ذات األولوية القصوى كالاساء الفقيرات والمعيالت

ألسههرهن وكبههار السههن وذوي االعاقههة واألطفههال وعمههال المياومههة الفاقههد ن للههدخل فههي ش هريحة االقتصههاد المحلههي
ذكههو ار والنااهها والاسههاء العههامالت فههي القطههاع الخههاص ودور الحضههانة ،وكههذل الاسههاء المسههتفيدات مههن ًههااد

الدع ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههم المعون ههة ،الزك ههاة) ،وكاف ههة متلق ههي الخ ههدمات م ههن و ازرة التامي ههة االجتمايي ههة وم ارك ههز األو ههداد ودور
وماية المرأة من العا

وذوي اإلعاقة .

ويتوفر لدى و ازرة التامية االجتمايية فهي ًهادو المعونهة الوطايهة سهجل وطاهي مووهد يحتهوي عله معلومهات
عن مليون وستمائة أل

أسرة من المتقدمين ذكو ار والنااا ليرامج ًادو المعونة الوطاية المختلفة ،وتم إضافة

المتقههدمين مههن عمههال المياومههة مههن كههال الجاسههين مههن القطاعههات فههي العمههل غيههر المههارم ،ويههث ههتم مسههاعدة

العائالت الفقيرة والمهمشة بتقديم الدعم المالي من خهالل الماصهات اإللكترونيهة وقاعهدة بيانهات السهجل المووهد
ويههث ههتم مسههاعدة العههائالت الفقي هرة والمهمشههة بتقههديم الههدعم المههالي مههن خههالل الماصههات اإللكترونيههة وقاعههدة
بيانههات السههجل المووههد ويههث تههوفر كافههة بيانههات المهواطاين األردنيههين بحيههث ههتم الوًههول اله كافههة الماتفعههين

واليصههال المعونههات الشهههرية لهههم مههن خههالل المحههافل اإللكترونيههة الخاًههة بكههل ماتفههع وماتفعههة وكههذل إيصههال
الطرود الرذائية إل بيوتهم وشكل

وفهي ههذا المجهال تهم إنشهاء ًههااد

الاساء ما نسيته  %60من مجموع المتلقين للمساعدات العياية والاقدية.

لهدعم الحكومهة للتصهدي ألزمهة كورونهها فهي جميهع المجهاالت وماهها قطههاع

الحماية االجتمايية وللمتضررين من تداييات الجائحة ذكو ار وانااا وهي

ً -ادو همة وطن تافيهذا ألمهر الهدفاع رقهم  )4لسهاة  ،2020ويهث وًهل عهدد المسهتفيد ن إله أكثهر مهن
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عائلة” غالييتهم من االناد.

ً -ادو وسا

التي ترد إل الحسا

الخير لتلقي التيرعات الاقدية الموجهة لقطاع الحماية االجتمايية ،ويهث أن كامهل المبهالل
ستوجه لدعم فئة العاملين فهي القطهاع غيهر الماهترم مهن كهال الجاسهين ،وذله فهي ضهوء

خطة الحماية االجتمايية التي أعلاتها الحكومة في وقه

من هذا الحسا .
كمهها قام ه

سهاب وكهان للاسهاء الاصهي

األكيهر مهن المسهتفيد ن

و ازرة التاميههة االجتماييههة باتخههاذ مجموعههة مههن اإلج هراءات للحفههاى عل ه سههالمة الماتفعههين فههي دور

اإل واء التابعة لها وتل الموجودة في القطاعين الخاص والتطوعي ،من خالل الفحا الدوري للماتفعين ذكو ار
والنااا قيل الدخول إل الدور والجراء فحوًات ومية مواقة  ،فضال عن االسهتمرار بيرنهامج العاايهة الشخصهية
للماتفعين والماتفعات والتأكيد عل التباعد االجتماعي  ،كما أوقف

الو ازرة استقبال أية واالت جد هدة فهي دور

اإل واء إال بعد وضعها في غرفة وجر ًحي مجههزة لههذ الرايهة للتأكهد مهن عهدم وجهود أعه ار
قيل دمج الماتفع والماتفعات بباقي الماتفعين ،باإلضافة لوق

لههذا المهر

اإلجازات والزيارات للماتفعين والماتفعات ووقه

الزيههارات واألنشههطة الخارجيههة إضههافة إل ه إج هراءات أخههرى للحفههاى عل ه سههالمة الماتفعههين ،كمهها قام ه

الههو ازرة

بمجموعههة أيضهها مههن اإلج هراءات متعلقههة بههالكوادر العاملههة فههي الههو ازرة وخاًههة فههي دور اإل هواء لضههمان إدامههة

العمههل فههي هههذ الههدور وتقههديم الخههدمات الضههرورية األخههرى مثههل خههدمات الحمايههة االجتماييههة وخاًههة للاسههاء

ضحايا العا .

وعل ًهعيد العهودة للعمهل فهي القطهاع العهام  ،التزمه

كافهة القطاعهات بهدليل عهودة المهو فين للعمهل الصهادر

عن الحكومة وتم إعداد خط عمل للعودة التدريجية للعمل والعمل عن بعد ،أخذ بعين االعتبار فيها الرروف
الخاًة واإلنسانية لكافة المو فين والمو فات.

وفي مجال التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني:

تههم إتبههاع نهههج تشههاركي فههي االسههتجابة لألزمههة مههن خههالل التشههيي مههع عههدد مههن مارمههات المجتمههع المههدني فههي

تقديم الدعم الالزم لمكافحة هذا الوباء واستقبال المعونات المقدمة ماهها ،باإلضهافة إله تشهكيل غهرف عمليهات

ميدانية في مد ريات التامية االجتمايية التابعة لو ازرة التامية االجتمايية بالتعاون مع الجمعيات المحليهة ،وقهد

كههان هاههاع دور كييههر لمارمههات المجتمههع المه دني فههي االسههتجابة لألزمههة والوًههول إل ه الفئههات األكثههر تضههر ار
باألزمة وماها الاساء والفتيات.

وقد بدأ االئتالف الوطاي الذي أسر عام  ،2016والذي يضم أكثر من أربعين مارمة مجتمع مدني محلية

تمثل كافة أنحاء األردن تطيي خطة إستجابة فورية ماذ إنطال األزمة وضمن عدة محاور هي اإلستجابة

اإلنسانية المباشرة والعون الصحي والرذائي ،وتقديم الخدمات الطيية وخدمات الحماية اإلجتمايية والقانونية،
والعمالية ،ووماية الطفل ،والخدمات الصحية الافسية اإلجتمايية المختصة ،والتاريم المجتمعي وخدمات

التويية العامة عير مواقع التواًل المجتمعي ،واإلعالم .باإلضافة إل بااء قدرات أعضاء اإلئتالف الوطاي

للتصدي لألزمات.

ففي مجال اإلستجابة اإلنسانية المباشرة والعون الصحي والرذائي ،قام أعضاء اإلئتالف الوطاي بتوزيع

الطرود الرذائية والصحية في كافة انحاء المملكة ،كما أطلق

العد د من الجمعيات ومالت ل كتفاء الذاتي

في المازل ،باإلضافة للتاسي الدائم مع أعضاء اإلئتالف مع المارمات األممية وول واالت العا
عل

المياي

الاوع االجتماعي ومع إدارة وماية االسرة ،وتفعيل تقديم الخدمة عير االتصال المرئي والمسموع

الهات ) للتأهيل ،وواالت العا

والحاالت الطيية.

قدم االئتالف  )64مساعدة قانونية لعمال أردنيين
أما في مجال الحماية القانونية االجتمايية والعمالية ،فقد َ
وغير أردنيين.
وفي مجال رفع الوعي واإلعالم والتاريم المجتمعي ،عمل كافة أعضاء اإلئتالف الوطاي عمال وثيثا لاشر

الوعي بالفيروي وكيفية الوقاية ماه والتعامل معه ،وهذا ؤكد عل التعاون والتاسي المشترع ما بين الحكومة
ومؤسسات المجتمع المدني في االستجابة اإلستراتيجية لهذ األزمة.

وفهي الختهام نشهكر المملكهة العربيهة السهعودية رئيسهة لجاهة المهرأة العربيهة فهي دورتهها الحاليهة التاسهعة والثالاهون
عل رعا تها لهذا االجتمهاع الههام ،والبهراز أهميهة دور المهرأة أااهاء أزمهة كوفيهد ،19-ومها بعهد األزمهة واالسهتفادة

من الدروي والعير المستفادة من الدول األعضهاء فهي إدارتهها لههذ األزمهة والتخفيه

مهن تدايياتهه عله المهرأة

والفتاة ،كما أود تقديم الشكر لجامعة الدول العربيهة – قطهاع الشهؤون االجتماييهة ممثهل بمعهالي الهدكتور هيفهاء
أبو غزالة عل إتاوة الفرًة لاا لعر

تجربة األردن الااجحة في إدارة أزمة كوفيد . 19

وم هللا األمة من هذا الوباء وتحية إجالل للاساء في خ الدفاع األول أ اما ووجدن.
والسالم عليكم ورومة هللا وبركاته

