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 20201 مايو 6:  النسخة الثانية

 ة الحتياجات املرأة خالل جائحة ستجيبامل والربامج رصد السياسات
 فريوس كورونا املستجد

 قدمة م
في مصر ، ف. ومع ذلك فإنه يؤثر على النساء بطرق مختلفة. له تأثير على كل من الرجال والنساء  الكورونا المستجدإن انتشار فيروس   

الذين يعملون بالفعل في وزارة الصحة ، باإلضافة ٪ من طاقم التمريض 91.1٪ من األطباء البشريين و 42.4 حواليتشكل النساء 

أن تتعرض  ايضا من المرجح . 2مرافق العالجية في القطاع الخاص٪ من طاقم التمريض في المستشفيات وال73.1إلى انها تشكل 

النساء الالتى يعملن فى القطاع القطاع الصحي للفيروس وتعرضهن للضغط هائل لتحقيق التوازن بين عملهن بأجر واالدوار 

ألسرة ووسائل تنظيم تحد الخدمات الصحية المكتظة من الوصول إلى خدمات تنظيم اعالوة على ذلك ، قد . االخرى بغير أجر

، مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدالت الخصوبة وتأثير اجتماعي واقتصادي على األفراد واألسر والمجتمعات ، ومن المتوقع  الحمل

مع انقطاع وصول النساء إلى خدمات على مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الصحي  الكورونا المستجدأن يؤثر فيروس 

رعاية ما قبل الوالدة )بما أن النساء الحوامل هن األكثر عرضة للتواصل مع الخدمات الصحية و. اإلنجابيةوسلع رعاية الصحة 

 . ، فقد يتعرضن بشكل كبير للعدوى في المرافق الصحية األمر الذي قد يعيق من حضورهن لتلك المرافق( والوالدة

خاصة في القطاعات غير  المرأة في األنشطة االقتصادية مشاركةعلى تهديًدا خطيًرا  الكورونا المستجديشكل انتشار فيروس 

٪ 40.9، وان   3٪ من النساء من المعيالت18.1في مصر نجد أن . الفجوات بين الجنسين في سبل العيش زيادة ويحتملالرسمية ، 

كما أن  . فى أعمال هشة٪ من عمالة اإلناث 33.9من إجمالي العمالة غير الزراعية لإلناث يعملون في وظائف غير رسمية و 

وتمثل المرأة . 4يعملن في القطاع الخدمي %56.8و و  ٪ من اإلناث يعملن في الزراعة36.4, يعملن في قطاع الصناعات 6.7%

عالوة (. خاصة كمعلمات وأخصائيات صحيات واجتماعيات)٪ من القوى العاملة في قطاع الرعاية مدفوعة األجر 70المصرية 

عمل النساء في وتزيد احتماالت ٪ من إجمالي عمالة اإلناث ، 31-28على ذلك ، يمثل قطاع الرعاية المدفوعة في مصر حوالي 

 5. قطاع الرعاية المدفوعة بأربع مرات أكثر من الرجال

طبقا فيروس كورونا المستجد  ير مشددة الحتواء ومكافحة انتشارإجراءات وتداب باتخاذ المصرية بدات الحكومة ,و ادراكا لذلك

. ومنها المرأة ،والتدابيراتخاذ هذه اإلجراءات من علي االهتمام بجميع الفئات المحتمل تضررها  وعملت ,لمعدل سرعة انتشاره 

 المطلوبة لقراراتافي جميع مراحل صنع واتخاذ  بشكل خاص علي ادماج جميع احتياجات المرأة المصرية الحكومةت وحرص

 . كورونا المستجدلفيروس ال والنفسية حمايتها من التداعيات االجتماعية واالقتصادية لضمانوذلك وتنفيذ البرامج 
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 ،بمناسبة االحتفال بعيد المرأة المصرية 2020مارس  22اللقاء الذى عقد يوم خالل  ،لسيد رئيس الجمهوريةحملت كلمة اوقد 

مجموعة من القرارات واصدر ، كورونا المستجد عدة رسائل تمثل فى مجملها منظومة عمل فى مواجهة مخاطر فيروس

ومكانة المرأة المصرية  مؤكدا على تقديره لدور ،لدعم وحماية جميع فئات المجتمعاالجتماعية  وقرارات الحماية االقتصادية

 . واهمية مواصلة دورها الداعم فى هذه المرحلة

العامة للدولة المصرية في مجال تنمية المرأة طبقا  السياسةباقتراح  ةالمعنيالوطنية  آلليةاحيث أن المجلس القومي للمرأة هو و

ستجابة السريعة الل مصر ورقة برامج وسياسات مقترحة بشأن خطةأعد المجلس القومى للمرأة  فقد  ،2018لعام  30للقانون رقم 

في اطار تلك قد قدم المجلس و . للوضع القائم تتضمن تحليالا و ، فيروس كورونا المستجدلمرأة أثناء انتشار لالحتياجات الخاصة ل

للوزارات والجهات تجابات الفورية أو متوسطة المدى الستجابة سواء على مستوى االسلمقترحات لتدابير المن  اا عددالورقة 

 : التالية محاورالفى أطار المعنية 

برامج الدعم تفعيل من خالل  (والدعم النفسي الصحة والتعليم والحماية االجتماعية)التأثير على المكون االنسانى  -1

خدمات الرعاية الصحية  والجسدية والعقلية وكذلك النفسيةفيما يتعلق بجميع الجوانب الصحية بما في ذلك المتواجدة بالفعل 

والمرأة الحامل والمرأة  ستجابة للمرأة المسنة و المرأة ذات االعاقةالوخاصة تدابير ا ،وبرامج الحماية االجتماعية االنجابية

التعليم  منوكذلك فى مجال التعليم لمواجهة تداعيات قرارات غلق المدارس وما قد يسببه ذلك من تسرب  ،في سن االنجاب

 . للفتيات

 ادماجإن حيث  (والحماية من العنف  في صنع القرار أثناء إدارة األزمات والمشاركةالقيادة ) فعالية المرأة واتخاذ القرار -2

 والتأكد  ،الصحية يمكن أن يحسن آليات مراقبة األمن الصحي والكشف والوقاية قرارالاتخاذ و مجاالت صنع فىالنساء 

الدعم النفسي واالجتماعي لتوفير كذلك وضع تدابير لالستجابة  ذات الصلة، معلوماتالالحصول على على قدرة المرأة من 

القرارات  للمرأة التى يمكن أن تتعرض للعنف الناتج عن تداعيات الظروف االجتماعية المتولدة منوالقانوني واالستشاري 

  .مواجهة تفشى الفيروساالحترازية ل

  آليات جديدةتدشين على اآلليات الموجودة بالفعل أو  المقترحة االستجابة تدخالت وتعتمد التأثير على الفرص االقتصادية -3

مع اقتراح حلول بديلة لمواجهة و ،أو شهدوا انخفاض دخلهن من العمل الحر دعم العامالت الالتي تأثرت سبل عيشهن ل

 . التراجع االقتصادى وتأثيره على المرأة العاملة سواء فى القطاع الرسمى وغير الرسمى

تجميع البيانات المصنفة حسب الجنس والعمر واإلعاقة المتعلقة  حيث  ان تدخالت االستجابة فى  والمعرفةتعزيز البيانات  -4

, ودعم أبحاث السياسيات و االبتكار االجتماعى بما في ذلك تتبع االستجابة الطارئة فيروس كورونا المستجد، بانتشار 

من أجل فهم االختالف في التعرض رصد وتقييم تأثير فيروس الكورونا المستجد  و إجراء استطالعات الرأى العام 

 . يم التدابير الوقائية وفقاا لذلكتصم فى والمساعدة و والعالج

 

 

 

 

 

المرأة خالل جائحة  فيروس مرصد السياسات والبرامج المستجيبة الحتياجات ’"وفي هذا االطار، يطلق المجلس القومي للمرأة 

 : لخدمة االهداف التالية ة المصريةأبهدف رصد السياسات واإلجراءات المستجيبة الحتياجات المر"كورونا المستجد
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رصد ومتابعة جميع السياسات واإلجراءات الصادرة التي تستجيب الحتياجات المرأة المصرية في ضوء الجهود  .1

 الكورونا المستجدالمبذولة للحد من انتشار فيروس 

تصميم أداة سهلة االستخدام كمرجع لجميع السياسات الصادرة المتعلقة بالمرأة والتي يمكن استخدامها من قبل متخذى  .2

 . القرار من أجل رؤية أكثر تعاوناا وشموالا حول وسائل المضي قدما

 السياسات المتعلقة بالمرأة لحمايتهن وعائالتهنتوثيق الجهود وتسليط الضوء على نتائج الجهود المنسقة للحكومة بشأن  .3

 من فيروس الكورونا المستجد

 تفعيل تلك السياسيات بتصميم البرامج والمبادرات الداعمة والالزمة .4

 حتياجات املرأة: ال املصرية املستجيبة احلكومةالتي اختذتها  واإلجراءاتأهم السياسات 
 

بالتعاون مع كافة الجهات بشكل مستمر على اصدار  والسكان تعمل وزارة الصحةفيروس كورونا المستجد منذ بداية تفشي 

على  باصدار جميع البيانات حول اعداد االصاباتكما انها تقوم فيروس كورونا المستجد لقرارات و البرامج لمكافحة تفشى ا

 . مصنفة حسب الجنس و السن والحالة المرضيةأكبر قدر من الشفافية و 

 

 ( 2020مارس 14)

 . أسبوعينلمدة  تعليق الدراسة في الجامعات والمدارسقراراا ب أصدر رئيس الجمهورية -

ات لألطفال تسمح لألمه حماية" . لمدة أسبوعين العمل بالحضانات بتعليققراراا أصدرت وزارة التضامن االجتماعي  -

 "باالطمئنان على سالمة أطفالهم

 

 (2020مارس  16) 

 : والذي يشمل ضمن بنود أخرى   2020لسنة  719رقم  قرار أصدر رئيس مجلس الوزراء -

o  في المصالح واألجهزة الحكومية ضمن حزمة اإلجراءات االحترازية التي تتخذها  والعامالت تخفيض عدد العاملين

  . الدولة لمنع انتشار الفيروس

o   طوال  ميالدية إجازة استثنائيةالموظفة الحامل أو التي ترعى طفالً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة منح

 . "السماح لجميع األمهات العامالت بالقيام بواجباتهن العائلية دون فقدان وظائفهن ". مدة سريان هذا القرار

o  السماح  ". وذلك بموجب كتاب دوري ترعى أحد أبنائها من ذوى االحتياجات الخاصةمنح أجازة للعاملة التى

 "رعاية أطفالهم دون فقدان وظائفهمبألمهات األطفال ذوي اإلعاقة 

 

ألمراض المزمنة وألبان األطفال ووسائل صرف أدوية لإتخاذ إجراءات بخصوص أعلنت وزارة الصحة والسكان عن  -

 "لسهولة الوصول إلى الخدمات الصحية اإلنجابية الالزمة للنساء" . أشهر 3لمدة  تنظيم األسرة
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 ( 2020مارس   19)

تكثيف اإلجراءات االحترازية ألبناء دور الرعاية وتوفير كافة االحتياطات عن  االجتماعيأعلنت وزارة التضامن  -

العقابية ودور األيتام والمسنين ومؤسسات الدفاع  ات وتشمل دور التربية والمؤسسومنشورات التوعية  الصحية

؛  فى دور رعايةالذين يعيشون حماية المسنات وذوات اإلعاقة " . ومراكز استضافة المرأةاالجتماعى وذوي اإلعاقة 

 " االستضافةمن خالل مراكز محتملة للعنف ضد المرأة ألية حالة  واالستعداد  التأهب

 
 

 (2020مارس  22)

ا توجيهكورونا المستجد  لمواجهة فيروس  توجيهاتضمن حزمة من القرارات والرئيس الجمهورية  أصدر - تدشين ب ا

لإلرشاد وتوفير المعلومات الدقيقة، وكذلك تشديد الرقابة الصحية، وفقاا ألعلى  والمواطنات حمالت توعية للمواطنين

 "لتشمل المستفيدات من النساءرفة رفع الوعي وتعزيز البيانات والمع" . المعايير، على منافذ الدخول للبالد

 ل تكافل وكرامةلبرنامج زيادة األعداد المستفيدة من الدعم النقدي المشروط أعلنت وزارة التضامن االجتماعي  -

 "الحماية االجتماعية وخاصة للمرأة للنساء المعيالت ". أسرة 100,000

زيادة   ". جم شهريا 900جم الي  350من  زيادة العائد الشهري للرائدات الريفياتأعلنت وزارة التضامن االجتماعي  -

 "الدعم للرائدات المجتمعيات

سنة فأكثر من فاقدي الرعاية في دور  65 الالتي تبلغ أعمارهن السيداتتضمين أعلنت وزارة التضامن االجتماعي  -

 "حماية للنساء المسنات" . مظلة الحماية االجتماعيةتحت  مسنين

زيادة اعداد المستفيدين من القروض الميسرة وذات الفائدة البسيطة لعمل أعلنت وزارة التضامن االجتماعي  -

النساء الالتى فى حاجة  إلى  لتشمل فرص اقتصادية"  . معيشة األسرةمشروعات متناهية الصغر لتحسين مستوي 

 "قروض متناهية الصغرال

 
 

 (2020مارس  24)

  . حضانات األطفال أياا كان نوعهاببالمدارس والجامعات و العمل تعليق  تم تمديد -

خطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة على الموقع اإللكتروني للوزارة للحصول على  عن أعلنت وزارة القوي العاملة -

تقديم "المستجد  جنيه، في إطار خطة الدولة لحماية هذه الفئة المتضررة من فيروس كورونا 500منحة استثنائية قدرها 

 "الدعم االقتصادي ليشمل السيدات فى العمالة غير المنتظمة

 

 (2020مارس  26)

لجنة العمالة و بتشدددكيل  اء ص   ندوع اعانات الطوارل للعمالبانش    2020لسدددنة  776قرار رقم  أصددددر رئيس مجلس الوزراء

 –وزيرة التخطيط والتنمية االقتصدددادية ) كل من والتى تضدددم المسدددتجد  المتض   ررة من التداعيات االقتص   ادية لفيروس كورونا

رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ  –رئيسددددددة المجلس القومى للمرأة -وزيرة التضددددددامن االجتماعى  - –وزير القوى العاملة 

ويعكس تواجد المجلس ( عضو من هيئة الرقابة االدارية  -رئيس لجنة المقترحات و الشكاوى بالمجلس القومى لالجور  –القرار 

شكيل هذه اللجنة المحورية  شاركة المرأة فى  القومى للمرأة من ضمن ت صرية بأهمية تواجد وتمثيل وم عملية إيمان الدولة الم
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 لالستجابة والتخفيف من أثار فيروس تصميم السياسات واالستراتيجيات خالل ومراعاة احتياجات المرأة المصرية  صنع القرار

  . كورونا المستجد

 : بما يلي وتختص اللجنة -

o  و اتخاذ االجراءات  كورونا المسدددددتجد جمع بيانات العمالة المتضدددددررة من التداعيات االقتصدددددادية لفيروس

 . مةلتجاوز األزالالزمة بالتنسيق مع الجهات و الهيئات المختلفة  لدعمهم ماديا واجتماعيا 

o  ومؤسددسددات العمل ورجال األعمال  الجهود والمبادرات الي تقوم بها المؤسددسددات المالية والشددركات تنسدديق

   . بهدف وصول المساعدات التى  يتم تقديمها لمستحقيها األهلي وغيرهم في هذا الشأن

o للعمال لكفالة وجود قاعدة بيانات موحدة للعمالة المتضددررة لضددمان  ءالتنسدديق مع صددندوق اعانات الطوارى

  . عدم ازدواجية الصرف

o  ا ا أ وضددع سددياسددات تعويض العمال فى حالة توقف المنشددأت كليا بالتنسدديق مع الصددناديق و الحسددابات  و جزئيا

 . المعنية

   

 

 (2020مارس  29)

   وإنشاء صندوع مخاطر ألعضاء المهن الطبية %75زيادة بدل المهن الطبية بنسبة ب اا أصدر رئيس الجمهورية قرار -

 "(األطباء والمهنيين الطبيين) من النساءمقدمي الرعاية الصحية  ليشمل االقتصادى الدعم"   . الطبيباتوالذى سيفيد  

صرف مكافآت استثنائية من صندوع تحيا مصر لكافة العاملين حالًيا بمستشفيات العزل أعلن رئيس الجمهورية  -

مقدمي الرعاية الصحية  ليشمل االقتصادى الدعم"  . على مستوى الجمهورية والحميات والصدر والمعامل المركزية

 " من النساء

 

مليون  3.1بِشأن نشاط التمويل متناهي الصغر والمرتبط بمصالح قرارات المالية حزمة من ال هيئة الرقابةت أصدر -

 : أهمها ، ومنمواطن ومواطنة

o   لعمالء التمويل متناهي  من قيمة كل قسط %50تخفيض او ترحيل قيمة األقساط المستحقة على العمالء بما يعادل

 الصغر

o  تخفيضالقائمة لعمالء أو  المنتظمين من عمولة السداد الُمعجل للمديونياتاعفاء عمالء التمويل متناهي الصغر 

فرص اقتصادية تستفيد منها السيدات فى االقتراض متناهى "  . لتجديد التمويالت القائمة المصاريف اإلدارية

 "الصغر 

 

 (2020أبريل  2) 

لقطاع الصحى وتحسين األوضاع المالية للعاملين واألطباء وأطقم بزيادة دعم ا اا صدر رئيس الجمهورية توجيهأ -

بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى،  برفع مكافأة أطباء االمتياز وذلكالتمريض، 
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من  شهريًا، بدالً جنيه  ٢٢٠٠لتصبح ، "االمتياز"ومستشفيات جامعة األزهر التى تُصرف لهم خالل فترة التدريب 

ا من خريجى كليات الطب دفعة ديسمبر  جنيه 400  "دعم اقتصادى ليشمل الطبيبات"  .  ٢٠١٩وذلك اعتبارا

 

 ( 2020ابريل  5)

فى البيوت خالل فترة مواجهة  خطين ساخنين للدعم النفسى للمواطنين والمواطناتأطلقت وزارة الصحة والسكان  -

 "برامج الدعم النفسى لتشمل المستفيدات من النساء "    الكورونا

 ( 2020ابريل  6) 

جنيه  500بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها  الجمهورية رئيسوجه  -

ا لمدة   " دعم اقتصادى ليشمل المرأة فى العمالة غير المنتظمة  "أشهر 3شهريا

ألف وحدة  100ألف وحدة إسكان اجتماعي، وكذا االنتهاء من بناء  250باإلسراع في بناء  رئيس الجمهوريةوجه  -

 "تدابير حماية إجتماعية لتشمل المستفيدات من النساء "  . إسكان بديل لسكان المناطق غير اآلمنة

 

 ( 2020ابريل   7)

لمواجهة تداعيات ومتناهية الصغر عن مبادرة جديدة أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة  -

من ( خاصة الصناعية و كثيفة العمالة ) فيروس كورونا المستجد لدعم كافة المشروعات الصغيرة المتضررة 

ويساعدها   ليضمن استمرارية هذه المشروعات( حدها االقصى سنة ) خالل قرض استثنائي لفترة زمنية قصيرة 

الالزمة لتمويل مصروفات التشغيل و االنتاج وتشمل المبادرة كافة المشروعات الصغيرة سواء في توفير السيولة 

الممولة من الجهاز أو من أي مصادر اخرى، حيث يصل الحد األقصى لهذا القرض الي مليون جنيه وسيتم توفيره 

جدير الو ي لكل مشروعألصحاب المشروعات الصغيرة بشروط و فائدة ميسرة، وتبعا لطبيعة النشاط االقتصاد

من  %51وحصلت على  2019فى عام  %69ارتفعت الى قد بالذكر ان نسبة المرأة فى مشروعات الصغيرة 

 . اجمالى القروض الموجهة الى االعمال متناهية الصغر
 

يتيح االتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، للمشروعات متناهية الصغر االستفادة من  التكنولوجيا المالية،  -

حيث  من خالل المحافظ اإللكترونية عن طريق الهاتف المحمول للعمالء، أو« ميزة»من خالل الكروت الوطنية 

 ألف موظف 200فى القطاع غير الرسمى، من خالل أكثر من وعميلة  مليون عميل 3.5االتحاد أكثر من  يخدم

شركة للتمويل متناهى الصغر من أعضاء االتحاد، بخالف  11جمعية ومؤسسة أهلية و 964يعملون لدى  وموظفة

   . مباشرالبنوك التى تقدم الخدمة بطريق 
 

يحصلون على منحة العمالة غير  ومواطنة مليون مواطن 1.5 منسيدات  %40أن  وزير القوى العاملةأعلن  -

 المنتظمة 
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 ( 2020ابريل  9)

من خالل  مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل 50ُمبادرته لتخصيص مبلغ  عن البنك المركزي المصري اعلن -

ا  نسبة المستفيدات من  التمويل  وصلتومن الجدير بالذكر أنه قد  البنوك وشركات التمويل العقاري، ولمدة عشرين عاما

 %20العقارى من السيدات 
 

وهو البرنامج الرسمى المعتمد من  "صحة مصر"باسم تطبيق عبر الهواتف المحمولة  وزارة الصحة والسكانأطلقت  -

وزارة الصحة المصرية للتوعية واإلرشاد للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكذلك كيفية التعامل عند االشتباه فى 

اإلصابة بالمرض ويوفر البرنامج إمكانية التواصل مع فريق طبي معتمد لمتابعة عند وجود اشتباه في المرض كما يوفر 

 . عدة وظائف أخرىاالرشادات و 

 

 ( 2020ابريل  11)

لتمتد  مطلع شهر ابريلبدءا من  والتى ،"كلنا واحد"  مبادرة فعاليات المرحلة الثانية عشر من  وزارة الداخليةاطلقت    -

قامت باستكمال توزيع عبوات المواد الغذائية على عدد من المنازل لألسر وحتى نهاية األسبوع األول من شهر رمضان 

 . المستحقة واألكثر احتياجا بحى األسمرات

كورونا لوقف التنمر ضد مصابي فيروس  ،«كورونا مش جريمة.. أوقفوا التنمر»التوعية المجتمعية  تم  اطالق حملة -

 . المستجد

 

 

 ( 2020ابريل  12)

فيروس كورونا المستجد، والتي ترتكز على أربعة محاور وهي دعم جهود التخلص  خطة مكافحة وزارة البيئةاطلقت  -

اآلمن من المخلفات الطبية، ومتابعة الموقف البيئي لبؤر التلوث، ومنظومة التعامل مع المخلفات الصلبة، واالعالم 

 على توعية المواطنين «اتحضر لألخضر» المبادرة الرئاسية لنشر الوعى البيئي خالل من و والتوعية البيئية

بعدد من السلوكيات التي من شأنها دعم االجراءات االحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس وهى  والمواطنات

والتوعية بكيفية ترشيد استهالك الموارد وعدم اإلسراف في شراء المنتجات الغذائية وشراء االحتياجات االساسية فقط، : 

مامات والقفازات لضمان عدم انتشار الفيروس، وتوعية عمال النظافة بضرورة ارتداء الكمامات التخلص اآلمن من الك

 . والقفازات

 

 

 ( 2020ابريل  13) 

إيد مع "التي تدشنها الحكومة المصرية من خالل شراكة مجتمعية تحت شعار " أهالينا"ُمبادرة   مجلس الوزراءأطلق  -

" كورونا الُمستجد"لدعم العمالة غير المنتظمة المتأثرة باألضرار االقتصادية التي فرضتها أزمة فيروس ، "إيد تساعد

وتهدف إلى تقديم مساندة مادية  ، لتعزيز مستوى الحماية االجتماعية ألهالينا من أفراد وأسرعلى االقتصاد المصري

و فى هذا مة فراد في التكاتف والتضامن في وقت األزمباشرة للفئات المتضررة ، من خالل إشراك القطاع الخاص واأل

   E walletحافز مالى لتشجيع على جمع التبرعات من خالل استخدام ال  أطلق بنك مصراالطار 
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 تنظيم األسرة وخدمات في حمالت والعامالت توزيع معدات الحماية الشخصية للعاملينب وزارة الصحة والسكانقامت  -

 . الفورية لنظام الصحة العامةلدعم االحتياجات 

 

 

 ( 2020ابريل  15)

خدمة الرد على  (المركز التقنى لخدمات االشخاص ذوى االعاقة)وزارة االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات اطلقت  -

ساعة ودعم من لديه اعراض مرضية متعلقة بالفيروس  24االستفسارات الخاصة بفيروس الكورونا المستجد على مدار 

 . للصم وضعاف السمع" واصل"فى الوصول الى الجهات المعنية بالدولة لتوفير الخدمات الصحية من خالل تطبيق 

 
 

 ( 2020ابريل  16) 

لمواجهة فيروس  بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات الالزمة 2020لسنة  17رقم  قرار  رئيس مجلس الوزراءأصدر  -

 . كورونا المستجد

 

 

 ( 2020ابريل  19)

المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية وصندوع األمم المتحدة أطلق  -

حملة إعالمية للتوعية بفيروس الكورونا من خالل  Egypt Todayاإلخبارية ومجلة   Extra news للسكان وقناة 

 . في مجاالت مختلفة فيديوهات قصيرة ألطباء متخخصين انتاج

 

 ( 2020ابريل  20)

اعادة منذ بدء وقف رحالت الطيران بالعمل على وزارة الخارجية ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج قامت  -

وذلك باجالء رعاياها فى  واألطفالرجوع العالقين في الخارج وإعطاء األولوية للسيدات  مواطينها الى البالد ومتابعة

 طفال وامرأة  270الكويت واعطاء االولوية ل 

 : عن  ن االجتماعىوزارة التضامأعلنت  -

o  الف اسرة جديدة 160بضم توسيع قاعدة المستفيدين من برامج تكافل وكرامة  

o  شهور 3من دعم نقدي استثنائي لمدة  ألف أسرة 200موزعون على  ومواطنة مليون مواطناستفادة 

o  خالل الشهر  لنسبة من معاشات األقصر وبورسعيد تجربة صرف المعاشات التأمينية عن طريق المحمولبدء

 . القادم

 

 (2020ابريل  22) 

ازمة  فيروس الكورونا المستجد فى خالل  وزارة التضامن االجتماعى تقرير جهود الهالل االحمر المصرىنشرت  -

من ( 19-كوفيد )تنفيذ تدخالت ميدانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتضمن ابريل  22ابريل  16الفترة من 

خالل فرع ميدانية منتشرة على مستوى الجمهورية تقوم بعمليات تعقيم وتطهير لمؤسسات الدولة التي تقدم خدمات 

ملة متطوع بح 2706وقد بلغ عدد المتطوعين والمتطوعات  ساعدات على األسر األكثر احتياجاللجمهور وتوزيع الم
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عدد  380, عدد المتطوعين والمتطوعات المدربين على االستجابة لفيروس كورونا المستجد  5705,فى كل شارع 

اجمالى تدخالت االغاثة للمناطق المصابة والمتضررة  17, عدد حمالت التعقيم والتطهير 361, حمالت التوعية العامة 

  . المطهرة الموزعة د االغاثية والمواردرااجمالى عدد المو 1077, 

 
 

 ( 2020ابريل  25)

اطار خطة مصر مواجهة التداعيات االقتصادية لفيروس الكورونا وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات فى قامت  -

مجموعة من برامج للتعليم عن بعد مخصصة إلعادة تأهيل باالعالن عن , ودعم المرأة المصرية تكنولوجيا  المستجد

على أدوات تكنولوجيا المعلومات المختلفة تدريب  وبرامج المرأة المصرية وتجهيزها إلى سوع العملوتطوير 

والتي ستؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل ودعم المرأة المعيلة وتمكينها والتسويق الرقمي والتجارة اإللكترونية، 

 .مناسبة اقتصاديةبما يحقق لها عوائد 

 
 

 ( 2020ابريل  26)

بروتوكول تعاون مع  ,الجديد الهيئة العامة للرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشاملوقعت  -

بهدف نشر الوعى بمخاطر فيروس كورونا والتعريف بسبل تفادى العدوى االتحاد العام للمؤسسات والجمعيات األهلية 

دعما  ويأتى ذلك دالمستج فيروس كورونافى إطار خطة الدولة لمواجهة والمواطنات وانتشارها بين المواطنين 

لتضافر جهود المؤسسات الحكومية ممثلة فى هيئة الرعاية الصحية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى ويمثلها االتحاد 

األدوية متطوعين على سبل الوقاية من الفيروس و تسليم وتدريب وسيتم تأهيل  العام للجمعيات والمؤسسات األهلية

فى تعقيم وتطهير ومشاركتهم  لكبار السن وأصحاب األمراض المزمنة من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل

 4500ى لـ العالج الشهرتسليم تم  وقد  األجهزة الالزمة لذلك تحت إشرافهالتى تحددها الهيئة بعد توفير المواد و األماكن

 . من كبار السن وأصحاب األمراض المزمنة ومريضة مريض

 
 

 ( 2020ابريل  28) 

بشأن  والمواطنات بتكثيف حمالت التوعية لتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى بعض المواطنين رئيس الجمهوريةوجه  -

ا من  فيروس كورونا، والتي من شأنها أن تدفع البعض إلى تجنب الخضوع للفحوصات أو طلب الرعاية الطبية خوفا

 . التعرض للنبذ االجتماعي، وهو االمر الذي يزيد من خطورة إصابتهم

ضمان عدم تعرض حياة المهاجرين والالجئين الى آثار مباشرة بتوجيه من مجلس الوزراء على  وزارة الخارجيةتعمل  -

اتخاذ  وعدم الدعم الذي يقدمه نظام الرعاية الصحيةالالجئين في  ادخال وذلك من خالل الكورونا المستجد لفيروس

منظمات األمم المتحدة لتقديم الخدمات األساسية والرعاية كما يتم التعاون مع  إجراءات إلعادة المهاجرين إلى بالدهم

 . في مصر والالجئات الصحية لالجئين

لالحتياجات السريعة  لالستجابة مصر مقترحة بشأن خطةالورقة برامج وسياسات ل التجارة والصناعةوزارة استجابت  -

د مقترح باهم باعداوقامت  فيروس كورونا المستجد والتى اعدها المجلس القومى للمرأة لمرأة أثناء انتشار الخاصة ل

واالجتماعى التى يمكن اتباعها لتعزيز حماية المرأة المصرية ودعمها على مستوى االقتصادى  السياسات والتدابير

ومتناهية الصغر وجاء من أهمها  فيما يخص وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطةوالصغيرة 

 : 
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o جهاز من خالل إدارة المعرض االلكترونى ب دعم آليات التسويق االليكترونى للسيدات المنتجة من المنزل

 والصغيرة ومتناهية الصغر تنمية المشروعات المتوسطة

o  عن طريق االنترنت للسيدات تقديم الدورات التدريبية بريادة االعمالدراسة 

o صناعة المفروشات والجلود )مثل  دعم وتيسير آليات االقراض للمشروعات المنتجة من المنزل للمرأة

 (الجلدية والصناعات

o  تقديم الخدمات المقدمة من قطاع التنمية المجتمعية والبشرية والخاصة بالصحة ومحو االمية  امكانيةدراسة

 من خالل االنترنت 

o  الحاالت الخاصة بعميالت الجهاز للتعرف على الموقف الحالى لمشروعات  بمتابعةقيام مكاتب الجهاز

 دة تأثير الفيروس على المشروعات بما يخفف من ح ودراسة آليات دعم المشروعات

o  على ان يتم تداولها تليفزيونيا واذاعيا ومن  خطة اعالمية للخدمات المقدمة من الجهاز بشكل رقمىوضع

 . خالل االنترنت

o التى يمكن تقديمها  توفير البيانات حول القطاعات االكثر تأثرا للمرأة والتخطيط حول التدخالت السريعة

 . القطاع متناهى الصغر ىالخاصة ف االحتياجاتللسيدات مع التركيز على السيدات المعيالت والتى ترعى ذوى 

o  للعمل على التعرف على االليات التى قد يحتاجها المجلس لتنفيذ التواصل مع المجلس القومى للمرأة

التى اعدها المجلس بما يتناسب مع طبيعة عمل الوزارة و  جيات الواردة بورقة البرامج والسياساتياالسترات

 . الجهاز 

o  سبل التواصل مع القطاع الخاص والبنوك من خالل سياسة المسئولية االجتماعية بحث(CSR)  توفير لبحث

وخاصة المشروعات  بعض الخدمات والتدخالت للقطاعات المتضررة من المشروعات التى تديرها النساء

 . التجارية التى تعتمد على االسواق 

 

 ( 2020ابريل  29)

االبتذال و استغالل المرأة  دعاوىبالتحرك  واتخاذ االجراءات القانونية الالزمة فور ظهور بعض  النيابة العامةقامت  -

وذلك فى اطار حماية المرأة والفتيات من جرائم االتجار  والفتيات والسعى بجنى المال بطرع مخلة غير مشروعة

 . بالبشر و الجرائم الاللكترونية

 

 

 ( 2020مايو  1)

ـ  123قافلة جديدة تتضمن  صندوع تحيا مصر أطلق - طن من المواد الغذائية واللحوم والمطهرات  1650سيارة محملة ب

ضمن أنشطة وذلك  بمناسبة شهر رمضان محافظة 22ألف من األسر األولى بالرعاية في  150ليتم توزيعها على 

التي أطلقها الصندوق لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وتخفيف  "نتشارك هنعدي األزمة"مبادرة 

 . األسر األولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمةاألعباء المعيشية عن 
 

 ( 2020مايو  2)

بتخصيص حصة من المواد ، بالتنسيق مع وزارة التضامن االجتماعي، ووزارة التنمية المحليةصندوع تحيا مصر  قام -

على األسر األولى  الغذائية واللحوم والمطهرات للمجلس القومي للمرأة، لتوزيعها من خالل فروعه بالمحافظات

 . المستجدبالرعاية والمتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا 

https://m.alwafd.news/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2831217--
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ابريل  14الى  4الفترة من  فى إستطالع رأي المصريات حول فيروس كورونا المستجد" المجلس القومى للمرأةاطلق  -

قد تم و  األمم المتحدة للمرأةبالتعاون مع هيئة " بصيرة " أجراه المركز المصرى لبحوث الرأى العام الذى "  2020

سنة فأكثر  18من اإلناث  1518جمع بيانات هذا االستطالع من خالل مقابالت باستخدام الهاتف وشمل االستطالع 

وشمل   وأظهرت نتائج االستطالع  أن الجائحة ساهمت فى إحداث تغيير فى نمط الحياة مقارنة بفترة ما قبل الجائحة

من الزوجات  %7مرأة من ناحية الزوج حيث ذكرتاالستطالع موضوعات عن تأثير الجائحة على العنف الواقع على ال

وأظهر ك لم يكن يحدث قبل حدوث الجائحة أن ذل( ضرب أو أهانة لفظية)تعرضن بالفعل للعنف من قبل الزوج 

٪  نسبة زيادة العنف بين أفراد األسرة وأن نسبة ١٩، و٪  هى نسبة الزيادة في المشاكل األسرية  ٣٣االستطالع أن 

من المبحوثات يرين ان دخل االسرة قد  %72أن ,  %94الوعى لدى افراد االسرة بكيفية الوقاية من فيروس الكورونا 

 . كما أن نسبة الوقت الذى تقضيه المرأة فى مهام البيت قد زاد, تأثر باالزمة 

 

 (  2020مايو  3) 

الدعاوى  واستثنت تأجيل نظر كافة الدعاوى والقضايا المنظورة أمام المحاكم اإلبتدائية باستمرار وزارة العدلقامت  -

كافة إجراءات الوقاية والتطهير لمقرات المحاكم المتعلقة باالسرة والنفقات وتسليم الصغير و مسكن الحضانة واتخاذ  

 القضاة ولجميع المترددين على مقار المحاكم والشهر العقاري والشهر العقاري ؛ وضرورة إرتداء الكمامات للسادة

في تخفيف العبء والمساهمة  استكماالا للسياسات والبرامج الداعمة للمرأةوذلك مع ترك المسافة الالزمة بين المتواجدين 

 . عن كاهل العديد من السيدات الالتي يتحملن مسئولية ابنائهن

 

 ( 2020مايو  4) 

وزارة الخارجية قامت حيث  تحرك دولى لحماية النساء و الفتيات فى مواجهة الكورونا مصر العربيةجمهورية تقود  -

بقيادة تحرك دولي في األمم المتحدة من أجل إيالء االهتمام الالزم لوضع النساء  بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة

والفتيات أثناء مواجهة فيروس الكورونا، وذلك في إطار الحرص على تخفيف التداعيات االجتماعية السلبية النتشار 

لدى  الوفد المصريوقام   كثر تضرراا الجائحة، واتخاذ اإلجراءات الوقائية للحد من تأثيراتها على الفئات المجتمعية األ

بمخاطبة المديرة التنفيذية لهيئة األمم المتحدة للمرأة، وبعثات الدول األعضاء في المنظمة، للتأكيد على  االمم المتحدة

المصري في إعداد وابراز السبق  فى ظل الظروف الحاليةالحاجة إلى التعاون الدولي ومشاركة الخبرات والمعلومات 

تعميم التقرير الذي أعده المجلس القومي تم برامج تراعي وضع المرأة لدى التصدي النتشار جائحة الكورونا  وخطط و

، وكذلك آلية التقييم الدوري  للمرأة عن السياسات والبرامج المقترحة تجاه وضع المرأة عند مواجهة جائحة الكورونا

جمعية العامة لألمم المتحدة من أجل دعم الجهود الوطنية مشروع قرار على الطرح  وتم  لتلك السياسات والبرامج

، وذلك تحت البند الخاص بالصحة العالمية والدولية لالستجابة السريعة لتأثير جائحة الكورونا على النساء والفتيات

في هذا  والسياسة الخارجية، بهدف وضع إطار تنفيذي شامل وقوي لالستجابة السريعة للتداعيات الصحية واالجتماعية

 . الصدد على المرأة

 

 

 ( 2020مايو  5)

تهدف والتى "مصر هتعدى"مبادرة " تروس مصر"وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية بالتعاون مع مؤسسة  أطلقت -

كل البرامج والمبادرات  وتشجيعإلى تشجيع القطاع الخاص على اإلبقاء على العمالة وتوفير فرص عمل جديدة 
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فى ظل مواجهة  الداعمة لمساندة وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كونه من القطاعات األكثر تضرًرا 

مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الرأي و ، وذلك بمشاركة عدد كبير من أصحاب ورؤساء الشركات أزمة كورونا

 و ق موقع إلكتروني تفاعلي ومنصات على وسائل التواصل االجتماعيإطالوسيتم والفكر وشركات القطاع الخاص 

 .تحقيق أعلى نسبة تفاعل مع المواطنين و التوعية العامة االستفادة من اإلعالم المسموع والمرئي للمساهمة في تحقيق

الحكومية، والتي تتيح المتحقق في خطط ميكنة الخدمات التطور عن  وزارة التخطيط والتنمية االقتصاديةأعلنت  -

وسيتم ، دون الحاجة إلى التوجه إلى المقار الحكومية، وثائقهمإنهاء معامالتهم واستصدار  والمواطنات للمواطنين

 .وصيل الوثيقة أو المستند للمنازلمن الخدمات الحكومية وت اتاحة عدد

 

 (2020مايو  6)

، بالشراكة  ”صحتنا النفسية اولوية“المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع هيئة االمم المتحدة للمرأة مبادرة أطلق   -

على مواقع  المبادرةاطالق  وتمايجيبت توداى، يدز وشيزلونج ، وبرعاية مجلة ف كمع عدة شركاء من ضمنهم سي

المبادرة مجموعة من الفيديوهات التوعوية يقدمها عددا من تتضمن والتواصل االجتماعي الخاصة بالمجلس والشركاء 

 المواطنات/ لدعم الصحة النفسية للمرأة المصرية ورفع الوعى لدى المواطنينلمؤسسات االخصائيين النفسيين وا

 ً جزء هام من جهود الدولة كالمبادرة  وتأتى فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد بأهمية الصحة النفسية عموما

 . والمواطنات وعية المواطنينلت

 

فان المجلس القومى للمرأة يحرص على استكمال العمل فى متابعة ورصد جميع البرامج و السياسيات التى تستجيب وختاما 

الحتياجات المرأة والفتيات فى ظل الظروف الراهنة النابعة عن هذه الجائحة العالمية ويؤكد على التزامه بالتنسيق والتعاون مع 

 .واقتراح المزيد من التدابير لصالح المرأة المصرية والمبادراتذه البرامج جميع الوزارات و الجهات المعنية لنجاح ه


