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 المعلومات األساسية 

 
OPS_TABLE_BASIC_DATA 

 بيانات المشروع األساسية  .أ

 الرقم التعريفي  للمشروع   الدولة 

 اسم المشروع 
يروس كورونا  االستجابة الطارئة لف

( في  COVID-19المستجد ) 

 األردن

مشروع الرئيسي  لل الرقم التعريفي
 ( )إن وجد

 P173972 األردن
  

  تاريخ انعقاد المجلس   تاريخ التقييم المقدر االقليم

نيسان، والعشرين من  الثامنفي  2020  نيسان،من  عشر السابعفي  الشرق األوسط وشمال أفريقيا
2020 

 مجال الممارسة )الرئيسي( 
 الصحة والتغذية والسكان

  الجهة المنفذة   المقترض )المقترضون(   أداة التمويل 

  وزارة الصحة  وزارة التخطيط والتعاون الدولي  تمويل المشاريع االستثمارية 

 
 المقترحة الهدف )األهداف( التنموية 

 
وتعزيز النظم الوطنية للتأهب في   ( واالستجابة لهCOVID-19يروس كورونا المستجد )التهديد الذي يمثله ف الهدف اإلنمائي للمشروع هو منع وكشف إن 

 لصحة العامة. مجال ا 

 المكونات
 ( COVID-19يروس كورونا المستجد ): االستجابة الطارئة لف1المكون 

 التنفيذ ورصده وتقييمه: إدارة 2المكون 

 ( CERC) المحتملة : مكون االستجابة لحاالت الطوارئ 3المكون 

 
 
 

 (مليون       بيانات تمويل المشروع )بالدوالر األمريكي، 
   

 NewFin1-الموجز

 

 20.00 تكلفة المشروع االجمالية 

 20.00 التمويل االجمالي 

 20.00 ( IDA( المؤسسة الدولية للتنمية )IBRDوالتعمير )لبنك الدولي لإلنشاء من ا           

 0.00 الفجوة في  التمويل 

 
   

NewFi-التفاصيل nEnh1 

 تمويل مجموعة البنك الدولي 
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 20.00 ( IBRDالبنك الدولي لإلنشاء والتعمير )

    

 تصنيف المخاطر البيئية واالجتماعية 

 أساسي 
   

 القرار

     المراجعة للفريق بالتقييم والتفاوض لقد سمحت 
 
 

 
 الحاجة( قرار آخر )حسب 

 
 

 المقدمة والسياق  . ب
   القطريالسياق           

 

حافظ باستمرار على  حيث  ، في العالم  ا  تقلب  األكثر المناطق  أحد مركز في يت الذي و ،يحافظ األردن على توازن دقيق وسط سياق إقليمي دائم التغير .1
،  خارجيةبشكل كبير لصدمات  األردنتعرض وقد من موقعه الجغرافي السياسي الفريد ومرونته االجتماعية والسياسية. ذلك  ، مستمدا  استقراره

الضغط    بسبب   زادت وقد  ،  لتحوالت في العالقات الجيوسياسية، وااشرة الناجمة عن الصراع اإلقليمي، وتقلب أسعار السلعوخاصة اآلثار غير المب 
حيث نما الناتج  ولكن بمستويات أدنى من العقد الماضي النمو االقتصادي  ،2019، في عام واصل االقتصاد األردني .االقتصادي على الوضع 

النمو االقتصادي    فيه  استفاد  وفي الوقت الذي.  2018نفس مستوى عام    تقريبا    -في المائة    1,9بنسبة    2019عام  الالمحلي اإلجمالي في ثالثة أرباع  

، كان النمو  عالوة على ذلك بسبب ضعف الطلب المحلي. ا  كان مقيد إال أنه، للتجارةاإليجابية  الظروف صافي الصادرات بفضل من ارتفاع
، 2019في المائة في عام    19تبلغ  ، واصلت البطالة ارتفاعها لسوق العمل المحلية. ونتيجة لذلك  االقتصادي غير كاٍف للتخفيف من الضغوط على

اتج في المائة من الن   4,7  ما نسبته   بلغ الرصيد المالي اإلجمالي )بما في ذلك المنح( للحكومة المركزيةو.  2018في المائة في عام    18,6مقارنة بـ  

  2018مقارنة بميزانية  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي  1,6و  1,3بنسبة وعلى نطاق أوسع وكان ذلك ، 2019المحلي اإلجمالي في عام 

 التوالي. على 2019و
-COVID روس كورونا المستجدفي آفاق النمو في األردن على المدى القريب بشكل كبير بسبب جائحة  ت  ف  ع  كما هو الحال مع بقية العالم، ض   .2

شكل  وت .  2020في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام    3,5  ما نسبته  من المتوقع أن ينكمش االقتصاد األردني بشكل ملحوظ إلىحيث      .19

صعوبة توقع  ، إلى جانب عافي االقتصادي العالمي واألردنيمخاطر سلبية كبيرة على كل من الت  COVID-19 يروس كورونا المستجد ف جائحة

جع حاد  وترا ة محدود ة مالي  بمساحة ، فإن االستجابات السياسية مقيدة الدين المرتفعة في األردنوبالنظر إلى مستويات  . قليميا  اآلثار االقتصادية إ
يعتمد انتعاش  على الصعيد العالمي. والمخاطر  حدة إلى األسواق الناشئة مع ارتفاع  COVID-19 جائحة فيروس نتيجة لفي التدفقات الرأسمالية 

وتيرة   ىعل والتأثرلتخفيضات المستمرة على المدى الطويل في الفقر العنصر األساسي ل، ، على المدى المتوسطالنمو ووتيرة خلق فرص العمل
 االنتعاش العالمي ومرونة االقتصاد األردني. 

، على مستوى العالم وفي منطقة الشرق األوسط  آثار صحية عامة واقتصادية كبيرةب COVID-19لقد تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد   .3

قرب األردن من الدول المجاورة وارتباطه  مع  و،  على الصحة العامة واضح  COVID-19  جائحة فيروس كورونا المستجد  إن تأثير  وشمال أفريقيا.

، سيكون منع واحتواء وتخفيف آثار الوباء في األردن أكثر أهمية بالنسبة إلى  خالل أنشطته االقتصادية المتنوعةباألسواق اإلقليمية والعالمية من 
  سالسل، بسبب تعطل  على األردن  COVID-19  جد مي جراء جائحة فيروس كورونا المست من المرجح أن يؤثر التباطؤ االقتصادي العالوالمنطقة.  

 التوريد على المستوى القطري واإلقليمي والعالمي. 
 

، بما  COVID-19المستجد  حالة إصابة تراكمية مؤكدة من فيروس كورونا    402، سجل األردن  2020ومنذ السادس عشر من أبريل من العام   .4

  ( تدابير قوية الحتواء وتخفيف تفشي GOJاتخذت الحكومة األردنية )قد و في األردن. لعدوى ا مسار  1يقدم الشكل و حاالت وفاة.  7في ذلك 

، وتعليق الرحالت التجارية وإغالق  آذار( 15)منذ  . على وجه التحديد، تشمل اإلجراءات إغالق المدارس COVID-19 مستجد فيروس كورونا ال
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بفرض حظر تجول   1992( لسنة 13وفق ا ألحكام الدفاع قانون رقم )  2020لعام  2وإصدار أمر الدفاع رقم  ،(آذار  17جميع نقاط الدخول )منذ 

سنة    59و  16للمقيمين الذين تتراوح أعمارهم بين   ح  م  س  وقد .  2020 آذار من العام 24و  21 في األيام صعيد الوطني ساعة على ال  24على مدار 

ا من  مساء  إذا لزم األمر  6و  صباحا   10بشراء المواد الضرورية من محالت السوبر ماركت والصيدليات المحلية بين الساعة    25وذلك اعتبار 

 .  2020الثالث والعاشر والحادي عشر من أبريل   ساعة في   24أعلنت الحكومة األردنية بشكل متقطع عن حظر تجول لمدة و. 2020آذار 
إن  . ستقبلية يعد األردن من أكثر الدول التي تتأثر صحياً بالتغير المناخي، ومن المهم زيادة قدرة األردن على صمودها لألزمات الحالية والم .5

درجة   2,4الحرارة السنوية   ، سيزيد متوسط درجات2050ول عام  بحل للتأثر بارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه  معرض بشكل كبيراألردن 

  7,4  سوف ينخفض هطول األمطار السنوي بمقدار و   . يوما    34,5درجة مئوية بنسبة    35، مع ارتفاع إجمالي درجات الحرارة السنوية فوق  مئوية

لها لفترات طويلة    التعرض  يؤديالحرارة الشديدة عالية الخطورة حيث من المتوقع أن  وتعد  وستزداد تقلبات هطول األمطار.    2050ملم في عام  

ارد  وبما أن األردن يعاني بالفعل من اإلجهاد المائي ويعتمد على المو  إلى إجهاد حراري مرة واحدة على األقل في السنوات الخمس القادمة. 
سيؤثر انخفاض معدل هطول  وإضافية على السكان األردنيين.  ا  ، فمن المرجح أن يضع الجفاف ضغوطئية التي تعتمد على هطول األمطارالما

لتهديد األمن ونتيجة لذلك، هناك إمكانية    األمطار وارتفاع معدالت التبخر على قطاع الزراعة باإلضافة إلى كمية ونوعية المياه الصالحة للشرب.
لذين يعانون من ، ال سيما في األطفال والمجموعات األخرى مثل الشباب والنساء وكبار السن واألشخاص االغذائي، مما يؤدي إلى نقص التغذية

لمناخ الدافئ  ، قد يساهم انتشر بسهولة أكبر. عالوة على ذلك، وكذلك األمراض التي تنتقل عن طريق األغذية والمياه التي ت حاالت صحية مزمنة
من المرجح أن تكون المجتمعات الفقيرة مثل الالجئين معرضة بشدة آلثار تغير  و. بواسطة ناقالت األمراض في انتشار األمراض المنقولة  أيضا  

والمياه  ، حيث يفتقرون إلى نظام غذائي متنوع وكذلك الرعاية الصحية الكافيةCOVID-19 فيروس كورونا المستجد المناخ وتفشي المرض مثل 

 ة. ي الصحالمشاكل النظيفة والوسائل المالية لمعالجة 
 

 في األردن  COVID-19 لعدوى فيروس كورونا المستجد االتجاه الوبائي  : 1الشكل  

 
 

 والمؤسسي   القطاعي السياق
 

  76لألردنيين  العمر المتوقع، كان متوسط 2016في النتائج الصحية. في عام  ، حقق األردن تحسن كبير. على مدى العقدين الماضيين6

شخاص الذين تبلغ  يمثل األو. 2018- 2017 األعوام  مولود لكل امرأة في  2,8قدر معدل الخصوبة بـ وسنة للرجال.   73و سنة للنساء 

ات العمرية  السكاني نسبة كبيرة من األشخاص في الفئ ويظهر الهرم  ،في المائة فقط من إجمالي السكان 3,5فأكثر   ا  عام 65أعمارهم 

( كأسباب للوفاة قد زادت بشكل كبير في  NCDs( أن األمراض غير المعدية )2، يظهر عبء المرض )الشكل . ومع ذلكا  األصغر سن 

الخطر لديهم  لمعدية وعوامل ، مثل األمراض غير ان أمراض المتزامنة المستبطنةالعقد الماضي. بالنظر إلى أن األفراد الذين يعانون م
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، وربما مع تفشي أكبر وحاالت سريرية أكثر  ، فإن هذا يشكل تهديد ا لألردنCOVID-19  أكثر عرضة لإلصابة بفيروس كورونا المستجد

 ( 2017-2007لجميع األعمار )  التغير،أسباب للوفاة ونسبة  10. أهم  2الشكل  عقيد ا مع دخول المستشفيات.ت 

 
 

 
 

 2020،  والتقييم الصحي المصدر: معهد القياسات 

 
 
 
  في المائة منها نفقات  29، ويمثل حوالي لمائة من الناتج المحلي اإلجماليفي ا 7,6 ما نسبته  يمثل مجموع النفقات الصحية الوطنية  . 7

دينار أردني(. في   215ى  إل 136المائة )في  57,8بنسبة  يةالمنزل  الخاصة نفقات ال، ارتفع متوسط 2013إلى عام   2008خاصة. من عام  

في المائة   0,3، مقارنة بـ في المائة من األسر 0,4ذائية لـ في المائة من النفقات غير الغ 40أعلى من  الخاصةنفقات ال، كانت 2013عام 

، والتي زادت في  ية تأمين صحيغالبية السكان بتغط  يتمتع  . وتتركز النفقات الصحية الكارثية في أعلى شريحة من السكان.2008في عام  

( هي المزود الرئيسي  MOHوزارة الصحة )وتعد . 2013في المائة في عام  78إلى  2010في المائة في عام  70العقد الماضي من 

بة التي  التأمين المشترك )النسغطي نسبة كبيرة من المؤمن عليهم. كما تقدم وزارة الصحة خدمات والذي ي ( CIPلبرنامج التأمين المدني )

االختبارات والمعالجة  يتم توفير  )بأسعار مدعومة( لألردنيين غير المؤمن عليهم والالجئين السوريين المسجلين.يتحملها متلقي العالج( 
، أصدرت  غير األردنيين. باإلضافة إلى ذلكلجميع األردنيين و ا  في المرافق العامة مجان  COVID-19 المتعلقة بفيروس كورونا المستجد 

مقابل الخدمات الصحية الروتينية    النسبة التي يتحملها متلقي العالجارة الصحة تعليمات إلى جميع المرافق الصحية العامة بعدم تحصيل  وز
 من المرضى حتى يتم رفع أوامر قانون الدفاع. 

 
صحية في األردن.  ام الرعاية المن انتشار العدوى وتخفيف اآلثار اإلضافية على نظ للحد. تقود وزارة الصحة جهود الصحة العامة 8

مرافق مختبرية   10عامة للحجر الصحي والعزل والعالج باإلضافة إلى  1سبعة مستشفيات  ، في الوقت الحالي،خصصت وزارة الصحة

غرفة للحجر   86و، ا  سرير 2،515ستشفيات المخصصة لـ تتسع المو. COVID-19 فيروس كورونا المستجد عامة وخاصة لتشخيص

شتبه فيها في جميع تستمر المراقبة النشطة وتتبع االتصال للحاالت الموأسرة لوحدة العناية المركزة.  106و، غرفة للعزل 69و الصحي، 

باإلضافة     ، كما هو الحال في محافظة إربد. COVID-19  فيروس كورونا المستجد   مع التركيز بشكل خاص على مجموعات   أنحاء األردن، 

، قامت وزارة الصحة بزيادة عدد الموظفين الطبيين في مرافق الرعاية الصحية األولية والثانوية وأنشأت عيادات متنقلة لعالج  كإلى ذل
  3200األمراض واإلصابات البسيطة حيث تم تعليق خدمات العيادات الخارجية في مرافق وزارة الصحة. ويشارك في االستجابة حوالي 

ت  في األردن(. لالستجابة الحتياجا  والمختبرات الطاقم الطبي في المائة من إجمالي 5)  عاملين في المختبراتوالمن العاملين الطبيين 

،  الوالدةفحوصات األطفال حديثي بإجراء ، بدأت وزارة الصحة COVID-19 الخدمات الصحية غير المتعلقة بفيروس كورونا المستجد 

 
ك مستشفى الكر ى الملك عبدهللا الجامعي )اربد(، مستشف مستشفى الجامعة األردنية )عمان(،  مستشفى األمير حمزة )عمان(، مستشفى البشير )عمان(،   1

 الزرقاء الحكومي )الزرقاء(. ومستشفى  )العقبة(، ى األمير هاشم العسكري مستشف الحكومي )الكرك(، 
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.  المزمنة وأطلقت منصة على اإلنترنت لخدمات إعادة تعبئة األدوية    ،يات المراكز الصحيةوزادت كمية توزيعات األدوية الشهرية إلى صيدل
، والتي  إلى منازلهمالتوصيل وية عن طريق األد هذه عبر اإلنترنت وتلقي المزمنة عالج األمراض  بأدوية إمدادهم يمكن للمرضى طلبو

 يتم تحقيقها من قبل المتطوعين وموظفي المركز الصحي. 
 
، بدأت وزارة  2020آذار  قد تعطلت منذ    COVID-19  المتعلقة بفيروس كورونا المستجد  بالنظر إلى أن الخدمات الصحية الروتينية غير.  9

، بدعم تقني  ة قيد المناقشة داخل وزارة الصحةالخط إن الصحة في إعداد خطة عمل طارئة لتوفير الخدمات الصحية الروتينية للمحتاجين. 
،  نةالعالج وتوصيل أدوية األمراض المزم، مثل العيادات المتنقلة لإلصابات البسيطة ودماتبعض الخب من منظمة الصحة العالمية. وقد بدأت  

 وذلك من أجل تلبية متطلبات صحة السكان.  
 

(  JEE. ال تزال مخاطر األمن الصحي في األردن عالية بسبب تهديدات األمراض المعدية واألوبئة. حدد التقييم الخارجي المشترك )10

خاطر األمن الصحي )انظر  طور قدرات ضد مقد أن األردن  2016( في عام IHRلوائح الصحية الدولية )المتعلق بالقدرات األساسية ل

  نظام اإلبالغ،  نظام المختبرات الوطنية، ، مثل بشأنها قدرات محدودة  أو لديه  لألردن فيها قدرات  هناك مجاالت ليس علما  بأن ، (3الشكل 

 2ونقاط الدخول. ابة والعمليات في حاالت الطوارئ، اإلبالغ عن المخاطر،  االستج الجاهزية،
 

تهدف الخطة إلى تعزيز  و.  ( NPRP) برنامج التأهب واالستجابة الوطني، بإعداد  دعم من منظمة الصحة العالميةتقوم وزارة الصحة، ب   - 11

للوائح الصحية    3واكتشافه واالستجابة له وفق ا للمجاالت التقنية   COVID-19  كورونا المستجد  قدرة الحكومة األردنية على منع انتشار فيروس 

تكلفة الخطة لتحديد المتطلبات المالية لإلمدادات الالزمة والموارد البشرية وتكاليف التشغيل على أساس العديد من   وس ت حدد الدولية. 
فيروس كورونا   لتحديد القدرات والثغرات في الكشف عن ا  تقييم، 2020كانون ثاني في وأجرت وزارة الصحة، سيناريوهات التفشي. 

برنامج التأهب واالستجابة   وقد ب ن ي   ، باستخدام أداة مراجعة القدرات الوطنية لمنظمة الصحة العالمية. واالستجابة له COVID-19 لمستجدا

 في سد الثغرات.    عمل كدليل عملي للسلطات الوطنية وشركاء القطاع الصحي، وت على نتائج التقييم NPRP الوطني

 
  برنامج التأهب واالستجابة الوطني  تنفيذفي  دعم مجموعة البنك الدولي لمساعدة وزارة الصحة    األردنيةومة  حك ال، طلبت  السياق. في هذا  12

والقطاع   القطاع اإلنساني التنمية و  قطاع للحد من الفقر خالل العامين المقبلين. وسيكمل دعم مجموعة البنك الدولي الدعم المقدم من شركاء 
، مثل  الصحة بالمعدات واللوازم الطبية  عالمية واليونيسف وصندوق األمم المتحدة للسكان بتزويد وزارة قامت منظمة الصحة ال كما  الخاص.  

  10منحة تقدر بحوالي  4قدم صندوق الصحة األردني لالجئين ، وأجهزة التهوية ومجموعات االختبار.(PPEمعدات الحماية الشخصية ) 

، تبرعت الكيانات الخاصة المحلية والجمعيات المهنية بما  ازم الطبية. باإلضافة إلى ذلكللوماليين دوالر لوزارة الصحة لشراء المعدات وا
فيروس   لتفشي  ستجابةاالمن أجل مليون دوالر أمريكي حتى اآلن على شكل منح لتلبية احتياجات وزارة الصحة الحرجة  20يقرب من 

أكبر لتنفيذ إجراءات   ال تزال وزارة الصحة تتطلب تمويال  ، والمساهمات العينيةمن هذه المنح على الرغم  .COVID-19 كورونا المستجد 

لألسابيع الستة    ، أ، حسب السيناريو األسو. قد تصل االحتياجات الماليةCOVID-19  فيروس كورونا المستجد  التأهب واالستجابة الشاملة ضد 

وزارة    ا كل منأجرتهالتي  بناء  على تقييم أولي لالحتياجات  د البشرية، وذلك  باستثناء تكاليف الموار،  مليون دوالر أمريكي  158قبلة إلى  الم

 يكية للتنمية الدولية. الصحة ومنظمة الصحة العالمية والوكالة األمر
 
 
 
 
 
 
 

 
من لقدرات األساسية للوائح الصحية الدولية في المملكة األردنية الهاشمية: تقرير المهمة المية. التقييم الخارجي المشترك المتعلق بامنظمة الصحة الع   2

CPI-WHE-https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254508/WHO-2017.01- .2016 كانون أول 1 -آب  28

eng.pdf;jsessionid=90A52C65182E9AB57779551CF22931DE?sequence=1  

 2020 نيسان 1: إليه الوصولاريخ ت
نقاط الدخول،  بة السريعة والتحقيق في القضايا، المراقبة وفرق االستجا بالغ عن المخاطر وإشراك المجتمع،اإل والسيطرة، التنسيق والقيادة   3

 المختبرات الوطنية، الوقاية من العدوى ومكافحتها، إدارة الحالة، دعم العمليات واللوجستيات. 
 .حكومة الدنمارك ومؤسسة قطر للتنميةكندا،  (، حكومةUSAIDالموقعون هم: وكالة الواليات المتحدة للتعاون الدولي )   4

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254508/WHO-WHE-CPI-2017.01-eng.pdf;jsessionid=90A52C65182E9AB57779551CF22931DE?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254508/WHO-WHE-CPI-2017.01-eng.pdf;jsessionid=90A52C65182E9AB57779551CF22931DE?sequence=1
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 : مقارنة بين متوسط درجات اللوائح الصحية الدولية في إقليم شرق المتوسط 3الشكل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 المقترحة  التنمية( أهداف) هدف . ج
 

 .  COVID-19 لفيروس كورونا المستجد (SPRPج التأهب واالستجابة االستراتيجي ). يتماشى هدف المشروع مع سلسلة نتائج برنام13

 

 هدف )أهداف( التنمية مأخوذة من )وثيقة تقييم المشروع( 
من  وتعزيز النظم الوطنية    COVID-19  فيروس كورونا المستجد  الذي يمثلهالهدف اإلنمائي للمشروع هو منع وكشف واالستجابة للتهديد  إن  

 لصحة العامة. أجل جاهزية ا

 

 النتائج الرئيسة
 : اآلتية تنمية المشروع هدفمن خالل مؤشرات نتائج مستوى  هدف تنمية المشروعسيتم مراقبة  مؤشرات مستوى هدف تنمية المشروع:

 . وفقًا لبروتوكول منظمة الصحة العالمية  COVID-19 فيروس كورونا المستجد تقييمها من أجل إدارة حاالت• عدد المستشفيات التي تم 
 . • عدد العاملين الصحيين وغير الصحيين المدربين على مكافحة العدوى والوقاية منها حسب البروتوكوالت المعتمدة من وزارة الصحة

 

 المشروع  وصف. د

 

فيروس كورونا  دعم وزارة الصحة في جهودها لالستجابة الفورية والتخفيف من المخاطر المصاحبة النتشار. يهدف المشروع إلى 14

من المخاطر الصحية والمناخية المماثلة. يهدف  درة التأهب في األردن للتخفيف  في األردن. كما سيساعد على تطوير ق  COVID-19  المستجد

تخطيط ورصد التنسيق    :NPRP  برنامج التأهب واالستجابة الوطنيت التقنية التالية استناداً إلى  المشروع إلى سد الثغرات الحرجة في المجاال

ونقاط الدخول،   بة السريعة والتحقيق في الحاالت،المراقبة وفرق االستجا بالغ عن المخاطر وإشراك المجتمع،اإل ي،على المستوى القطر 

ودعم العمليات والخدمات اللوجستية. وقد تم تحديد هذه المجاالت التقنية   الحالة،إدارة  و  ها،والمختبرات الوطنية، والوقاية من العدوى ومكافحت 

الحالية في الوقت المناسب أثناء   COVID-19  فيروس كورونا المستجد  لتعزيز قدرة وزارة الصحة على الفور على االستجابة ومعالجة أزمة

 دة الفنية حسب الحاجة.  لمساعوتقديم ا ألردنللالعمل ضمن األنظمة الحالية 
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 5مليون دوالر أمريكيCOVID  (19,45 .)-19: االستجابة الطارئة لفيروس كورونا المستجد 1المكون 

 دعم بالغ األهمية  سيتم تحقيق ذلك من خالل تقديم  ، حيثفي األردن  COVID-19  فيروس كورونا المستجد  إلى منع وانتشار  1يهدف المكون  

، وتقييم المخاطر وإدارة  المتعلق بها عنها، باإلضافة إلى تتبع االتصال ، والتسجيل واإلبالغ الحاالت، واختبارها، وإدارتهالتعزيز اكتشاف 

والخدمات   6اإلمدادات الطبية وغير الطبية واألدوية واللقاحات والمعدات  شراء التحديد، ، على وجه سيمول هذا المكونعاية السريرية. و الر

تهدف  و.  COVID-19  حاجة ألنشطة التأهب واالستجابة لمواجهة فيروس كورونا المستجداالستشارية وتكاليف التنفيذ لبناء القدرات حسب ال

 :ما يأتي األنشطة إلى تعزيز

( تعزيز أنظمة  1. سيساعد هذا المكون الفرعي على ما يأتي: ) ا والتسجيل واإلبالغ عنهاكشف الحالة والتأكيد عليها وتتبع اتصاله (1)

وأنظمة  المؤشرات المتعلقة بأحداث الصحة العامة في المجتمعات القائمة على مراقبة األمراض، بما في ذلك أنظمة المراقبة 

ت  ( الجمع بين الكشف عن الحاال 2) الحاالت وتأكيدها،كشف المبكر عن الوبائية لل والقدرةالعامة ومختبرات الصحة  ،الرصد

( توفير البيانات والمعلومات في الوقت  5)  تعزيز تقييمات المخاطر،( 4) ( دعم البحث الوبائي،3) النشط،الجديدة وتتبع االتصال 

ألساسية والمواد االستهالكية  سيقوم المشروع بشراء المعدات ا   المناسب لتوجيه عملية صنع القرار واالستجابة وأنشطة التخفيف.

وغيرها من المعدات  المختبر(، وأدوات جمع العينات، وأدوات PCRللمختبر والمراقبة، مثل آالت تفاعل البوليميراز المتسلسل )

ومراقبته )بما في ذلك معدات الوقاية الشخصية للموظفين في   COVID-19المستجد واإلمدادات الختبار وجود فيروس كورونا 

تبر، والمراقبة ومرافق نقاط الدخول( لضمان اكتشاف الحاالت واالحتواء المحلي على الفور. كما سيدعم المشروع تعزيز المخ

قدرة اكتشاف الحاالت ومراقبتها من خالل تدريب العاملين في المختبر والقائمين على المراقبة وتحسين التقارير من قبل العاملين 

ستخدام أنظمة المراقبة الحالية.  إن تعزيز أنظمة مراقبة األمراض للتعامل مع فيروس كورونا  الصحيين في الخطوط األمامية با

ً سيحسن أيض  COVID-19المستجد   قدرة النظام األوسع على االستجابة لتهديدات األمراض المزمنة المرتبطة بالمناخ. إن استخدام    ا

عند توفرها واستخدام المختبرات المتنقلة التي تعمل بالطاقة الشمسية  التبريد الشمسي لتخزين سلسلة اللقاحات/ األدوية الباردة 

 سيقلل صافي انبعاثات غازات االحتباس الحراري. 

يهدف هذا المكون  و . COVID-19خدمات الرعاية الصحية الشاملة والقدرة السريرية لالستجابة لفيروس كورونا المستجد  (2)

الصحية على توفير الرعاية الطبية المثلى من خالل الحفاظ على خدمات الرعاية الصحية  الفرعي إلى تعزيز قدرة نظام الرعاية 

( دعم تعزيز مرافق إدارة الحاالت )مثل الحجر الصحي والعزل ومرافق الرعاية السريرية(  1وتشمل األنشطة ما يلي: )   األساسية.

المدنية البسيطة وتعديل غرف الحجر الصحي والعزل  ( األعمال 2من خالل تجهيز المرافق بالمعدات واللوازم الضرورية، ) 

أحدث مبادئ كفاءة  يتماشى مع  ممكن، بماوالمعالجة في هذه المرافق.  سيتم شراء المعدات والمرافق وتعديلها، إلى أقصى حد 

حنجرة ومولدات  ومنظار ال األكسجين،  وشراء المعدات واللوازم الطبية األساسية، مثل أجهزة التهوية وأجهزة قياس الطاقة

األكسجين ومعدات الوقاية الشخصية والمطهرات وغيرها من المعدات واإلمدادات إلدارة حاالت فيروس كورونا المستجد  

COVID-19( ،)( أنشطة بناء القدرات مثل تدريب موظفي المرافق الصحية  3، وكذلك األدوية واللقاحات )عندما تصبح متاحة

 . COVID-19ها وإدارة الحاالت السريرية لفيروس كورونا المستجد  على الوقاية من العدوى ومكافحت 

لتهديدات الصحية األخرى  مع ا  للتعامل أفضلبشكل    وذك بإعدادهمتدريب العاملين الصحيين الذين يغطون تدابير تخفيف المخاطر  

، بالمناخموظفين من مرض آخر متعلق  ستعمل معدات الحماية ومواد النظافة على حماية الوبما في ذلك المخاطر المتعلقة بالمناخ.  

، وتحسين قدرة النظام  ريرية المعززة القدرة على التكيفستعزز القدرات السو  الجديدة. وسيما األمراض الحيوانية المنشأ  وال

ً ، وتحسين مرونة السكان أيضبما في ذلك تلك المتعلقة بالمناخلصحي على االستجابة للتهديدات الصحية األخرى ا لمواجهة   ا

 لتهديدات المتعلقة بتغير المناخ.ا

، العدوىلصحة العامة الفعالة لمنع ا سيدعم هذا المكون الفرعي تصميم وتنفيذ تدابير اإلبالغ عن المخاطر وإشراك المجتمع. (3)

، ل غسل اليدين والتباعد االجتماعي، مث الوقاية الرئيسيةب لمرتبطة باإلبالغ وتغيير السلوك المتعلق  وسيدعم تطوير وتنفيذ التدخالت ا

انتشار الحاالت األخرى المتعلقة بالمناخ للحيلولة من    COVID-19  فيروس كورونا المستجد  إلى جانب المساعدة في احتواء انتشار

استهداف الفئات المتأثرة بشكل خاص مثل كبار السن واألشخاص الذين يعانون من التي تنقلها المياه أو الغذاء. إن واألمراض 

مشاكل صحية مزمنة أو حاالت مرضية مع تلقي هذه النصائح الصحية، والمشورة بشأن المخاطر المتعلقة بالمناخ سوف تزيد من 

كته في تدابير الوقاية والسيطرة من خالل المؤسسات المجتمعية القائمة، وخاصة  إن تعبئة المجتمع ومشار قدرة تكيف السكان.

 
 مقدمةمليون دوالر أمريكي لدفع رسوم  0.05 األردنيةحكومة التستخدم ومليون دوالر أمريكي.  19.95 2و 1 للمكونينتبلغ مخصصات التمويل   5

 مليون دوالر أمريكي(.  20في المائة من إجمالي التمويل وهي  0.25) غةإلدارة القرض والبال
حديثات. ال توجد أدوية ولقاحات لفيروس األمراض أو أي ت للوازم التعامل معسيتم شراء اللوازم بما يتماشى مع قائمة منظمة الصحة العالمية   6

 حسب اقتضائها وسريانها.توافق منظمة الصحة العالمية عليها  فقط عندماقاحات سيتم شراء أي أدوية أو لحتى اآلن.  COVID- 19 كورونا المستجد
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لقدرة على الكشف عن وجود ا مما يحسن ،إشراك المجتمعات المحلية في مراقبة األمراض، سيعزز بشكل كبير وعي السكان

وبالتالي اتخاذ   فهم تلك المخاطرتعزيز مرونة المناخ يساعد على    وأن،  اطر األخرى المتعلقة بالمناخالمخعن    الكشفو  األمراض  

 إجراءات بشأن تغير المناخ.
،  بة واإلجراءات متعددة القطاعات، بما في ذلكسيدعم المشروع األنشطة الرامية إلى تعزيز االستجا التنسيق واالستجابة متعدد القطاعات. (4)

عن المخاطر وحمالت إشراك المجتمع،  تنفيذ  البالغات تنفيذوواإلقليمي، يين المركزي لى المستو: عمليات غرف القيادة عتيةاآل موراأل

 الدخول وتشغيل فرق االستجابة السريعة.  في نقاطتدخالت البما في ذلك  استراتيجيات االحتواء،

 

 مليون دوالر أمريكي(.   0.5وتقييمه )  ورصده: إدارة التنفيذ 2المكون 

 

( في وزارة الصحة، بما في ذلك  ICPMUالموارد البشرية وتكاليف التشغيل لوحدة التنسيق الدولية وإدارة المشروع )  2سوف يمول المكون  

( رصد مؤشرات األداء الرئيسية  3)  التقدم المحرز في تنفيذ المشروع،، التجميع وإعداد التقارير الدورية عن  ( جمع البيانات2( التوظيف، )1)

( الرصد واالمتثال لخطة االلتزام  4)  اليف المراجعة المالية والتقنية،( تكاليف تشغيل المشروع اإلجمالية وتك4)مشروع والتقييم الدوري، لل

أفضل للخصائص الوبائية   سيتم جمع البيانات ورصدها بطريقة مصنفة حسب الجنس والعمر للمساهمة في فهم  (.ESCPالبيئي واالجتماعي )

، سيتم تعيين موظفين إضافيين )استشاريون أفراد للضمانات االئتمانية سريعة وفعالة للمشروع عند فعاليتهللسكان المتضررين. من أجل إدارة  

 . ICPMU  وحدة التنسيق الدولية وإدارة المشروع  والبيئية واالجتماعية( في

 

 مليون دوالر أمريكيCERC))  (0  .)لطوارئ المحتملة لحالة ا: مكون االستجابة ل3المكون 

سيتم ، سيساهم المشروع في توفير استجابة فورية وفعالة لألزمة أو حالة الطوارئ المذكورة. حالة طوارئ محتملة في حالة حدوث أزمة أو

ية االستجابة لحاالت الطوارئ. لتسهيل االستجابة  من مكونات أخرى لتغطوغير ملتزم بها في إطار المشروع    دعم  خالل  هذا المكون منتمويل  

، يتم تأجيل إعادة هيكلة المشروع في غضون ثالثة أشهر بعد  CERC مكون االستجابة لحالة الطوارئ المحتملة  في حالة تنشيط السريعة،

 . CERC  مكون االستجابة لحالة الطوارئ المحتملة تنشيط

 .
.  

 التشغيلية القانونية السياسات 

 هل تم إطالقها  

  ال              OP 7.50مشاريع على الممرات المائية الدولية 

  ال              OP 7.60مشاريع في المناطق المتنازع عليها 

 

 ملخص تقييم المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية 
. 

 
 ه. التنفيذ 
  والتنفيذية المؤسسية الترتيبات

ستكون وحدة التنسيق الدولي وإدارة المشاريع و مسؤولة عن التنفيذ الكلي والمسؤوليات االئتمانية للمشروع. الالمنفذة و الجهةوزارة الصحة عد ت  . 15

مدير ويتبع مباشرة    ICPMUوحدة التنسيق الدولي وإدارة المشاريع  رأس  ت ي وس في وزارة الصحة هي الوحدة المسؤولة عن إدارة المشروع وتنسيقه.  

بتخطيط وتنفيذ  ICPMU ، على وجه التحديد،المشاريعوحدة التنسيق الدولي وإدارة  ستقومموافقة. إلرشاد والغايات ا وزير الصحة ل معاليإلى 

، مثل الهندسة الطبية الحيوية واألمراض المعدية فنية ذات الصلة داخل وزارة الصحةورصد التقدم المحرز في تنفيذ المشروع مع المديريات ال

 والخدمات المالية والمختبرات ومديريات الشراء والتوريدات. 

، والتواصل الصحي  ة في وزارة الصحة )الصحة البيئيةالمعنية بالضمانات البيئية واالجتماعية من المديريات ذات الصل  . تم تحديد جهات االتصال16

بمجموعة    البيئية واالجتماعية الخاصة  واألطر  الوطنيةو  واالجتماعية  البيئية  األطر( لضمان تنفيذ األنشطة المقترحة بما يتوافق مع  يوالشكاو والتوعية  

 ءات الوقائية بوزارة الصحة.  . كما سيتم تعيين خبراء بيئيين واجتماعيين لدعم جهات تنسيق اإلجراوليالبنك الد

ديريات ذات  ، إلى جانب الملإلدارة االئتمانية للمشروع ICPMU وحدة التنسيق الدولي وإدارة المشاريع . سيتم تعيين مستشارين ائتمانيين في17

 . لتوريدات. مديريات الخدمات المالية والمشتريات وا ، مثل الصلة في وزارة الصحة
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  نقطة اتصال 

 
 البنك الدولي

 فيرناندو مونتينيغرو توريس

 )الصحة(    أول اقتصادي خبير

 

 
 

 

 المقترض/ العميل/ المتلقي 

 

 (MOPIC) وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 

 
 

 الجهات المنفذة 

 

 وزارة الصحة   

 ا هدى عبابنه

 مهندسة   

diwan@moh.gov.jo  

 
 

 

 للمزيد من معلومات االتصال 

 

 البنك الدولي

1818 H Street, NW 

 20433  - العاصمة واشنطن

Telephone: (202) 473-1000 

 projectshttp://www.worldbank.org/Web:  

 

 

 الموافقة 

 

 فيرناندو منتينيغرو توريس فريق العمل )ق(:  )قادة( قائد
 

 تمت الموافقة عليه من قبل 

   :مستشار المعايير البيئية واالجتماعية

http://www.worldbank.org/projects
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