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 20201 يوليو 7:  الرابعةالنسخة 

مرصد السياسات والربامج املستجيبة الحتياجات املرأة خالل جائحة  
 فريوس كورونا املستجد

 مقدمة 
صر ، تشكل ففي م. ومع ذلك فإنه يؤثر على النساء بطرق مختلفة. والنساءمستجد  له تأثير على كل من الرجال ورونا كإن انتشار فيروس   

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

أن تتعرض  ايضا من المرجح .2الخاصمن طاقم التمريض في المستشفيات والمرافق العالجية في القطاع  ٪73.1انها تشكل 

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

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

وقع ت ، ومن المت، مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدالت الخصوبة وتأثير اجتماعي واقتصادي على األفراد واألسر والمجتمعا الحمل

مع انقطاع وصول النساء إلى خدمات وسلع مستجد على مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الصحي أن يؤثر فيروس كورونا 

 (رعاية ما قبل الوالدة والوالدة)وامل هن األكثر عرضة للتواصل مع الخدمات الصحية وبما أن النساء الح. رعاية الصحة اإلنجابية

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

خاصة في القطاعات غير  تهديدًا خطيًرا على مشاركة المرأة في األنشطة االقتصاديةمستجد ونا كوريشكل انتشار فيروس 

 ٪40.9، وان   3من النساء من المعيالت ٪18.1في مصر نجد أن . الرسمية ، ويحتمل زيادة الفجوات بين الجنسين في سبل العيش

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

وتمثل المرأة . 4يعملن في القطاع الخدمي %56.8من اإلناث يعملن في الزراعة و و  ٪36.4, في قطاع الصناعاتيعملن  6.7%

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

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

 5.قطاع الرعاية المدفوعة بأربع مرات أكثر من الرجال

بدات الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات وتدابير مشددة الحتواء ومكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد طبقا , و ادراكا لذلك

 .االهتمام بجميع الفئات المحتمل تضررها من اتخاذ هذه اإلجراءات والتدابير، ومنها المرأةوعملت علي , لمعدل سرعة انتشاره 

وحرصت الحكومة بشكل خاص علي ادماج جميع احتياجات المرأة المصرية في جميع مراحل صنع واتخاذ القرارات المطلوبة 

 .مستجددية والنفسية لفيروس كورونا ة واالقتصاوتنفيذ البرامج وذلك لضمان حمايتها من التداعيات االجتماعي

                                                                 
و ترصد النسخة الرابعة الفترة من بداية اطالق 2020يونيو  6مارس الى  14رصدت النسخ الثالث من التقرير البرامج  والسياسات فى الفترة من 1 

 2020يوليو  6المرصد حتى 

 2018الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء 2 

 2020الجهاز المركزي للتعبية العامة واالحصاء 3 
 لة بحث العما 4

 بحث العمالة5 
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بمناسبة االحتفال بعيد المرأة المصرية،  2020مارس  22وقد حملت كلمة السيد رئيس الجمهورية، خالل اللقاء الذى عقد يوم 

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

ومكانة المرأة المصرية  وقرارات الحماية االجتماعية لدعم وحماية جميع فئات المجتمع، مؤكدا على تقديره لدوراالقتصادية 

 .واهمية مواصلة دورها الداعم فى هذه المرحلة

ة طبقا أوحيث أن المجلس القومي للمرأة هو اآللية الوطنية المعنية باقتراح السياسة العامة للدولة المصرية في مجال تنمية المر

فقد أعد المجلس القومى للمرأة ورقة برامج وسياسات مقترحة بشأن خطة مصر لالستجابة السريعة   ،2018لعام  30للقانون رقم 

ي اطار تلك وقد قدم المجلس ف. لالحتياجات الخاصة للمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد،  وتتضمن تحليالً للوضع القائم

ً من ال مقترحات لتدابير لالستجابة سواء على مستوى االستجابات الفورية أو متوسطة المدى للوزارات والجهات الورقة عددا

 :المعنية فى أطار المحاور التالية

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

لق بجميع الجوانب الصحية بما في ذلك النفسية والجسدية والعقلية وكذلك خدمات الرعاية الصحية المتواجدة بالفعل فيما يتع

االنجابية وبرامج الحماية االجتماعية، وخاصة تدابير االستجابة للمرأة المسنة و المرأة ذات االعاقة والمرأة الحامل والمرأة 

ات قرارات غلق المدارس وما قد يسببه ذلك من تسرب من التعليم في سن االنجاب، وكذلك فى مجال التعليم لمواجهة تداعي

 .للفتيات

حيث إن ادماج  (القيادة والمشاركة في صنع القرار أثناء إدارة األزمات والحماية من العنف )فعالية المرأة واتخاذ القرار  -2

النساء فى مجاالت صنع واتخاذ القرار يمكن أن يحسن آليات مراقبة األمن الصحي والكشف والوقاية الصحية، والتأكد  

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

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

 . االحترازية لمواجهة تفشى الفيروس

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

بل عيشهن  أو شهدوا انخفاض دخلهن من العمل الحر، ومع اقتراح حلول بديلة لمواجهة لدعم العامالت الالتي تأثرت س

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

تعلقة قة المتجميع البيانات المصنفة حسب الجنس والعمر واإلعا حيث  ان تدخالت االستجابة فى  تعزيز البيانات والمعرفة -4

, اعى مبانتشار فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك تتبع االستجابة الطارئة ودعم أبحاث السياسيات و االبتكار االجت

مستجد  و إجراء استطالعات الرأى العام من أجل فهم االختالف في التعرض والعالج رصد وتقييم تأثير فيروس كورونا 

 .لوقائية وفقًا لذلكو والمساعدة فى تصميم التدابير ا
 

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

 :لخدمة االهداف التالية ة المصريةأبهدف رصد السياسات واإلجراءات المستجيبة الحتياجات المر"كورونا المستجد

رصد ومتابعة جميع السياسات واإلجراءات الصادرة التي تستجيب الحتياجات المرأة المصرية في ضوء الجهود  .1

 مستجدالمبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا 

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

 .جل رؤية أكثر تعاوناً وشموالً حول وسائل المضي قدماالقرار من أ
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هن وعائالتهن ة لحمايتتوثيق الجهود وتسليط الضوء على نتائج الجهود المنسقة للحكومة بشأن السياسات المتعلقة بالمرأ .3

 مستجدمن فيروس كورونا 

 تفعيل تلك السياسيات بتصميم البرامج والمبادرات الداعمة والالزمة .4

 التي اختذتها احلكومة املصرية املستجيبة الحتياجات املرأة:  واإلجراءاتت أهم السياسا
 

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

لى ع البيانات حول اعداد االصابات باصدار جميعكما انها تقوم القرارات و البرامج لمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد 

فيديوهات توعوية ومواد إعالمية عن  ، باإلضافة اليمصنفة حسب الجنس و السن والحالة المرضيةأكبر قدر من الشفافية و 

 .الفيروس

 

 ( 2020مارس 14)

 .لمدة أسبوعين تعليق الدراسة في الجامعات والمدارسأصدر رئيس الجمهورية قراراً ب -

-  ً حماية لألطفال تسمح لألمهات . "لمدة أسبوعين بتعليق العمل بالحضاناتأصدرت وزارة التضامن االجتماعي قرارا

 "باالطمئنان على سالمة أطفالهم

   
 

 (2020مارس  16) 

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

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

 . الدولة لمنع انتشار الفيروس

o  وال ط منح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفالً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميالدية إجازة استثنائية

 ".لسماح لجميع األمهات العامالت بالقيام بواجباتهن العائلية دون فقدان وظائفهنا." مدة سريان هذا القرار

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

 "ألمهات األطفال ذوي اإلعاقة برعاية أطفالهم دون فقدان وظائفهم

 

صرف أدوية لألمراض المزمنة وألبان األطفال ووسائل ان عن إتخاذ إجراءات بخصوص أعلنت وزارة الصحة والسك -

 "لسهولة الوصول إلى الخدمات الصحية اإلنجابية الالزمة للنساء. "أشهر 3لمدة  تنظيم األسرة

   
 

  

 ( 2020مارس   19)

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

ومنشورات التوعية وتشمل دور التربية والمؤسسات  العقابية ودور األيتام والمسنين ومؤسسات الدفاع  الصحية

شون فى دور رعاية ؛ حماية المسنات وذوات اإلعاقة الذين يعي. "ومراكز استضافة المرأةاالجتماعى وذوي اإلعاقة 

 "التأهب واالستعداد  ألية حالة محتملة للعنف ضد المرأة من خالل مراكز االستضافة 
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 (2020مارس  22)

ً بتدشين  - أصدر رئيس الجمهورية ضمن حزمة من القرارات والتوجيهات لمواجهة فيروس  كورونا المستجد توجيها

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

 "رفة لتشمل المستفيدات من النساءرفع الوعي وتعزيز البيانات والمع. "المعايير، على منافذ الدخول للبالد

 ل امج تكافل وكرامةزيادة األعداد المستفيدة من الدعم النقدي المشروط لبرنأعلنت 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  65تضمين السيدات الالتي تبلغ أعمارهن أعلنت وزارة التضامن االجتماعي  -

 "حماية للنساء المسنات. "تحت مظلة الحماية االجتماعية مسنين

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

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

 "القروض متناهية الصغر

   
 

 (2020مارس  24) 

 . تم تمديد تعليق  العمل بالمدارس والجامعات وبحضانات األطفال أيًا كان نوعها -

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

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

 "لمنتظمةالدعم االقتصادي ليشمل السيدات فى العمالة غير ا

   
 

 (2020مارس  26) 

لجنة و بتشددكيل  بانشاااء صااندوا اعانات الطوارع للعمال 2020لسددنة  776أصدددر رئيس مجلس الوزراء قرار رقم  -

مية وزيرة التخطيط والتن) المسدتجد والتى تضدم كل من  العمالة المتضاررة من التداعيات االقتصاادية لفيروس كورونا

رئيس مركز  –رئيسددددة المجلس القومى للمرأة -وزيرة التضددددامن االجتماعى  –وزير القوى العاملة  –االقتصددددادية 

عضدو من هيئة الرقابة  -رئيس لجنة المقترحات و الشدكاوى بالمجلس القومى لالجور  –المعلومات ودعم اتخاذ القرار 

إيمان الدولة المصرية بأهمية  ويعكس تواجد المجلس القومى للمرأة من ضمن تشكيل هذه اللجنة المحورية ( االدارية 

خالل تصدميم السدياسدات تواجد وتمثيل ومشااركة المرأة فى عملية صانع القرار ومراعاة احتياجات المرأة المصارية 

 :وتختص اللجنة بما يلي. جدواالستراتيجيات لالستجابة والتخفيف من أثار فيروس  كورونا المست

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

 .الالزمة بالتنسيق مع الجهات و الهيئات المختلفة  لدعمهم ماديا واجتماعيا لتجاوز األزمة



  

  
    

Page 5 of 21 
 

2020يوليو  6  

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

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

o  التنسدديق مع صددندوق اعانات الطوارىء للعمال لكفالة وجود قاعدة بيانات موحدة للعمالة المتضددررة لضددمان

 . عدم ازدواجية الصرف

o فى حالة توقف المنشددأت كلياً أو جزئياً بالتنسدديق مع الصددناديق و الحسددابات  وضددع سددياسددات تعويض العمال

 .المعنية

   
 

 (2020مارس  29) 

   وإنشاء صندوا مخاطر ألعضاء المهن الطبية %75بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة أصدر رئيس الجمهورية قراراً  -

 ("ناألطباء والمهنيين الطبيي) الرعاية الصحية من النساءالدعم االقتصادى ليشمل مقدمي "   .والذى سيفيد  الطبيبات

صرف مكافآت استثنائية من صندوا تحيا مصر لكافة العاملين حاليًا بمستشفيات العزل أعلن رئيس الجمهورية  -

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

 " النساءمن 
 

مليون  3.1أصدرت هيئة الرقابة المالية حزمة من القرارات بِشأن نشاط التمويل متناهي الصغر والمرتبط بمصالح  -

 :أهمهامواطن ومواطنة، ومن 

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

 الصغر

o ضتخفيالقائمة لعمالء أو  التمويل متناهي الصغر المنتظمين من عمولة السداد الُمعجل للمديونيات اعفاء عمالء 

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

 "الصغر 

   

 (2020أبريل  2) 

ً بزيادة دعم القطاع الصحى وتحسين األوضاع المالية للعاملين واألطباء وأطقم  - أصدر رئيس الجمهورية توجيها

بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى،  برفع مكافأة أطباء االمتيازالتمريض، وذلك 

جنيه شهريًا، بدالً من  ٢٢٠٠لتصبح ، "االمتياز"تدريب ومستشفيات جامعة األزهر التى تُصرف لهم خالل فترة ال

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

   
 

 ( 2020ابريل  5) 

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

 "برامج الدعم النفسى لتشمل المستفيدات من النساء "    كورونا

   

 ( 2020ابريل  6)  
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جنيه  500وجه رئيس الجمهورية بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها  -

 " ظمةدعم اقتصادى ليشمل المرأة فى العمالة غير المنت"  أشهر 3شهرياً لمدة 

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

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

   

 ( 2020ابريل   7) 

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

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

اعدها ويس  ة هذه المشروعاتليضمن استمراري( حدها االقصى سنة ) خالل قرض استثنائي لفترة زمنية قصيرة 

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

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

وتبعا لطبيعة النشاط االقتصادي لكل مشروع والجدير ألصحاب المشروعات الصغيرة بشروط و فائدة ميسرة، 

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

 .اجمالى القروض الموجهة الى االعمال متناهية الصغر
 

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

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

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

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

 .  البنوك التى تقدم الخدمة بطريق مباشر
 

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

 المنتظمة 

   
 

 ( 2020ابريل  9)

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

 وصلت نسبة المستفيدات من  التمويلالبنوك وشركات التمويل العقاري، ولمدة عشرين عاماً ومن الجدير بالذكر أنه قد 

 %20العقارى من السيدات 

 
 

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

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

فر واإلصابة بالمرض ويوفر البرنامج إمكانية التواصل مع فريق طبي معتمد لمتابعة عند وجود اشتباه في المرض كما ي

 .االرشادات و عدة وظائف أخرى

   

 ( 2020ابريل  11) 
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والتى بدًء من مطلع شهر ابريل لتمتد  ،"كلنا واحد" مبادرة  فعاليات المرحلة الثانية عشر من  وزارة الداخليةاطلقت    -

حتى نهاية األسبوع األول من شهر رمضان وقامت باستكمال توزيع عبوات المواد الغذائية على عدد من المنازل لألسر 

 .المستحقة واألكثر احتياجا بحى األسمرات

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

 .المستجد
   

 

 ( 2020ابريل  12)

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

عالم الاآلمن من المخلفات الطبية، ومتابعة الموقف البيئي لبؤر التلوث، ومنظومة التعامل مع المخلفات الصلبة، وا

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

 :خذها الدولة لمواجهة الفيروس وهىوالمواطنات بعدد من السلوكيات التي من شأنها دعم االجراءات االحترازية التي تت

ة بكيفية والتوعيترشيد استهالك الموارد وعدم اإلسراف في شراء المنتجات الغذائية وشراء االحتياجات االساسية فقط، 

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

 .والقفازات

   

 

 ( 2020ابريل  13) 

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

" تجدكورونا الُمس"لدعم العمالة غير المنتظمة المتأثرة باألضرار االقتصادية التي فرضتها أزمة فيروس ، "إيد تساعد

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

ى هذا و فمباشرة للفئات المتضررة ، من خالل إشراك القطاع الخاص واألفراد في التكاتف والتضامن في وقت األزمة 

   E walletحافز مالى لتشجيع على جمع التبرعات من خالل استخدام ال  أطلق بنك مصراالطار 
 

 بتوزيع معدات الحماية الشخصية للعاملين والعامالت في حمالت وخدمات تنظيم األسرة وزارة الصحة والسكانقامت  -

 .لدعم االحتياجات الفورية لنظام الصحة العامة

   
 

 

 

 ( 2020ابريل  15)

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

ساعة ودعم من لديه اعراض مرضية متعلقة بالفيروس  24مستجد على مدار االستفسارات الخاصة بفيروس كورونا 

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

   
 
 

 

 

 

 ( 2020ابريل  16) 
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لمواجهة فيروس  بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات الالزمة 2020لسنة  17رئيس مجلس الوزراء قرار  رقم أصدر  -

 .كورونا المستجد
   

 

 ( 2020ابريل  19)

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

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

 .في مجاالت مختلفة انتاج فيديوهات قصيرة ألطباء متخخصين

   
 

 ( 2020ابريل  20)

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

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

 طفال وامرأة  270الكويت واعطاء االولوية ل 

 :عن  وزارة التضامن االجتماعىأعلنت  -

o  جديدةالف اسرة  160بضم توسيع قاعدة المستفيدين من برامج تكافل وكرامة  

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

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

 .القادم
   

 

 (2020ابريل  22) 

مستجد فى الفترة خالل ازمة  فيروس كورونا  الهالل االحمر المصرىوزارة التضامن االجتماعى تقرير جهود نشرت  -

وتضمن تنفيذ تدخالت ميدانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد من خالل فرا ميدانية ابريل  22ابريل  16من 

 منتشرة على مستوى الجمهورية تقوم بعمليات تعقيم وتطهير لمؤسسات الدولة التي تقدم خدمات للجمهور وتوزيع

 5705,بحملة متطوع فى كل شارع  2706وقد بلغ عدد المتطوعين والمتطوعات  المساعدات على األسر األكثر احتياجا

, عدد حمالت التوعية العامة  380, عدد المتطوعين والمتطوعات المدربين على االستجابة لفيروس كورونا المستجد 

اجمالى عدد  1077, الغاثة للمناطق المصابة والمتضررة اجمالى تدخالت ا 17, عدد حمالت التعقيم والتطهير 361

 . الموارد االغاثية والموارد المطهرة الموزعة

   
 

 

 ( 2020ابريل  23)

ً  يتضمن الذى الصغر و ومتناهية والمتوسطة الصغيرة المشروعات قانون النواب مجلس اعتمد -  اعالقط عن كامالً  محورا

 نتقاليةا فترة تحديد مع بها، لاللتزام المشروعات لتلك اشتراطات ووضع ،الرسمي للقطاع جذبه ووسائل الرسمي غير

اب الصح الحوافز من الكثير الرسمي،وتقديم الغير القطاع دمج على الدولة األوضاع  وذلك فى اطار حرص لتوفيق

 الرسمي. غير والقطاع الصغر والمتناهية والصغيرة المتوسطة المشروعات
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 ( 2020ابريل  25)

كورونا ة التداعيات االقتصادية لفيروس اطار خطة مصر مواجهوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات فى قامت  -

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

رامج تدريب على أدوات تكنولوجيا المعلومات المختلفة وب وتطوير المرأة المصرية وتجهيزها إلى سوا العمل

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

 .بما يحقق لها عوائد اقتصادية مناسبة
   

 

 ( 2020ابريل  26)

بروتوكول تعاون مع , الجديد هيئات منظومة التأمين الصحى الشاملالهيئة العامة للرعاية الصحية إحدى وقعت  -

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

دعما ويأتى ذلك  وانتشارها بين المواطنين والمواطنات فى إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد

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

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

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

 4500العالج الشهرى لـ وقد تم تسليم   التى تحددها الهيئة بعد توفير المواد واألجهزة الالزمة لذلك تحت إشرافه األماكن

 .مريض ومريضة من كبار السن وأصحاب األمراض المزمنة

  2019الذى قام باطالقه رئيس الجمهورية فى  "مودة"لمشروع المنصة االلكترونية  وزارة التضامن االجتماعىفعلت  -

ويتم اضافة فيديو جديد  لمجموعة من األطباء النفسيين والخبراء موجهة لألسرة المصريةفيديو  17حيث تم تسجيل 

ة انتشار فيروس كورونا و االجراءات الخاصة بمواجه" خليك في البيت"حملة يوميا على المنصة و ذلك فى اطار 

 .مستجد

   

 

 

 ( 2020ابريل  28) 

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

ً 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  -

الدعم الذي يقدمه نظام الرعاية الصحية وعدم اتخاذ الالجئين في وذلك من خالل ادخال  مستجدكورونا  لفيروس

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

 .الصحية لالجئين والالجئات في مصر

ورقة برامج وسياسات المقترحة بشأن خطة مصر لالستجابة السريعة لالحتياجات ل والصناعة وزارة التجارةاستجابت  -

باعداد مقترح باهم وقامت  الخاصة للمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد والتى اعدها المجلس القومى للمرأة 



  

  
    

Page 10 of 21 
 

2020يوليو  6  

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

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

o ز جهامن خالل إدارة المعرض االلكترونى ب دعم آليات التسويق االليكترونى للسيدات المنتجة من المنزل

 والصغيرة ومتناهية الصغرتنمية 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

 (والصناعات الجلدية

o  مجتمعية والبشرية والخاصة بالصحة ومحو االمية امكانية تقديم الخدمات المقدمة من قطاع التنمية الدراسة

 من خالل االنترنت 

o  بمتابعة الحاالت الخاصة بعميالت الجهاز للتعرف على الموقف الحالى لمشروعات قيام مكاتب الجهاز

 بما يخفف من حدة تأثير الفيروس على المشروعات  ودراسة آليات دعم المشروعات

o  على ان يتم تداولها تليفزيونيا واذاعيا ومن  من الجهاز بشكل رقمىخطة اعالمية للخدمات المقدمة وضع

 .خالل االنترنت

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

 .الصغر متناهىللسيدات مع التركيز على السيدات المعيالت والتى ترعى ذوى االحتياجات الخاصة فى القطاع 

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  االستراتيجيات الواردة بورقة البرامج والسياسات

 .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)

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

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

 .بالبشر و الجرائم الاللكترونية

   

 ( 2020مايو  1)

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

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

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

 .األعباء المعيشية عن األسر األولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة
   

 

 

 ( 2020مايو  2)

https://m.alwafd.news/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2831217--
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 بتخصيص حصة من المواد، االجتماعي، ووزارة التنمية المحلية صندوا تحيا مصر بالتنسيق مع وزارة التضامنقام  -

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

 .بالرعاية والمتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد

ابريل  14الى  4صريات حول فيروس كورونا المستجد فى الفترة من إستطالع رأي الم" المجلس القومى للمرأةاطلق  -

وقد تم   بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة" بصيرة " أجراه المركز المصرى لبحوث الرأى العام الذى "  2020

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

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

من الزوجات  %7االستطالع موضوعات عن تأثير الجائحة على العنف الواقع على المرأة من ناحية الزوج حيث ذكرت

أن ذلك لم يكن يحدث قبل حدوث الجائحة وأظهر ( نة لفظيةضرب أو أها)تعرضن بالفعل للعنف من قبل الزوج 

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

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

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

   
 

 (  2020مايو  3) 

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

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

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

والبرامج الداعمة للمرأة والمساهمة في تخفيف العبء مع ترك المسافة الالزمة بين المتواجدين وذلك استكماالً للسياسات 

 .عن كاهل العديد من السيدات الالتي يتحملن مسئولية ابنائهن

   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ( 2020مايو  4) 

وزارة الخارجية حيث قامت  كوروناية النساء و الفتيات فى مواجهة جمهورية مصر العربية تحرك دولى لحماتقود  -

 ءبقيادة تحرك دولي في األمم المتحدة من أجل إيالء االهتمام الالزم لوضع النسا مع المجلس القومي للمرأةبالتعاون 

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

ى الفئات المجتمعية األكثر تضرراً  وقام الوفد المصري لدى الجائحة، واتخاذ اإلجراءات الوقائية للحد من تأثيراتها عل

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

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

تعميم التقرير الذي أعده المجلس القومي كورونا  وتم مرأة لدى التصدي النتشار جائحة خطط وبرامج تراعي وضع ال

، وكذلك آلية التقييم الدوري  كوروناه وضع المرأة عند مواجهة جائحة للمرأة عن السياسات والبرامج المقترحة تجا

مشروع قرار على الجمعية العامة لألمم المتحدة من أجل دعم الجهود الوطنية طرح  لتلك السياسات والبرامج وتم 

 ، وذلك تحت البند الخاص بالصحة العالميةكورونا على النساء والفتياتالستجابة السريعة لتأثير جائحة والدولية ل

ي هذا حية واالجتماعية فوالسياسة الخارجية، بهدف وضع إطار تنفيذي شامل وقوي لالستجابة السريعة للتداعيات الص

 .الصدد على المرأة
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 ( 2020مايو  5)

هدف توالتى "مصر هتعدى"مبادرة " تروس مصر"وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية بالتعاون مع مؤسسة  أطلقت -

إلى تشجيع القطاع الخاص على اإلبقاء على العمالة وتوفير فرص عمل جديدة وتشجيع كل البرامج والمبادرات 

الداعمة لمساندة وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كونه من القطاعات األكثر تضرًرا  فى ظل مواجهة 

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

ومنصات على وسائل التواصل االجتماعي و  والفكر وشركات القطاع الخاص وسيتم إطالق موقع إلكتروني تفاعلي

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

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

، دون الحاجة إلى التوجه إلى المقار الحكومية، وسيتم والمواطنات إنهاء معامالتهم واستصدار وثائقهمللمواطنين 

 .اتاحة عدد من الخدمات الحكومية وتوصيل الوثيقة أو المستند للمنازل

   
 

 (2020مايو  6)

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

عدة شركاء من ضمنهم سيف كيدز وشيزلونج ، وبرعاية مجلة ايجيبت توداى، وتم اطالق المبادرة على مواقع التواصل 

االجتماعي الخاصة بالمجلس والشركاء وتتضمن المبادرة مجموعة من الفيديوهات التوعوية يقدمها عددا من 

نات المواط/لدعم الصحة النفسية للمرأة المصرية ورفع الوعى لدى المواطنينات االخصائيين النفسيين والمؤسس

وتأتى المبادرة كجزء هام من جهود الدولة  بأهمية الصحة النفسية عموماً فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد

 .لتوعية المواطنين والمواطنات

   
 

 ( 2020مايو  7)

ً فى بتقديم  وزارة التنمية المحليةقامت  - قرية بمحافظات أسيوط و  101مساعدات مالية لدعم األسر األكثر احتياجا

ة المرأة خاص الدعم الفنى و المالى  لصغار المقترضين والمستفيدين من صندوا التنمية المحليةوتقديم  سوهاج وقنا

للحد من  ءات التى تقوم بها الدولةالمعيلة والشباب والفئات األقل دخالً للتخفيف من اآلثار المترتبة على تداعيات اإلجرا

 "انتشار فيروس كورونا المستجد ، وذلك فى إطار آليات برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر و المبادرة الرئاسية 

 ". حياة كريمة 

   
 

 (2020مايو  13)

فى   وبنك القاهرةوزارة التجارة والصناعة  -جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغروقع  -

اطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية نحو زيادة المحفظة المخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر والتركيز 

بهدف  مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر 620عقدان لمشروعى بقيمة على المرأة والشباب 

ذه المشروعات على تغطية مصروفاتها اإلدارية والتشغيلية التطوير والتوسع من خالل إتاحة قروض تساعد ه
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تصل وعلى العمالة المؤقتة وغير المستدامة  السلبيةمستجد وآثاره فى ظل انتشار فيروس كورونا واإلستمرار والمنافسة 

 من إجمالي التمويل %100و %30نسبة المشروعات المخصصة للمرأة في هذين العقدين تتراوح بين 

مليون  500بإجمالي تمويل من الجهاز قدره "  مشروع المبادرة للتمويل متناهي الصغر" المشروع االول  -1

  جنيه ويتضمن التمويل

مليون  120بإجمالي تمويل من الجهاز قدره " مشروع دعم المرأة للتمويل متناهي الصغر"المشروع الثانى  -2

 جنيه مخصص الى دعم المرأة المصرية 
 

ا  رئيس التى قرره كارت ميزة الموحد علي مستحقى منحة العمالة غير المنتظمة فى تسليم القومية للبريدالهيئة بدأت  -

 (دات المستفينسبة السيدات  %40 )الجمهورية 

   
 

 (2020مايو  14)

بتدبير االحتياجات المالية التي تتطلبها خطة استكمال مشروعات تطوير البنية األساسية  رئيس الوزراءوجه   -

والتي تتواكب مع الظروف الراهنة لالعتماد على شبكة اإلنترنت سواء في التعليم عن بعد أو  المعلوماتية المهمة

 .المستجد" كورونا" التدريب، إلى جانب تنفيذ العديد من األعمال المميكنة األخرى في ظل انتشار فيروس 
 

وإنشاء نظام إلكتروني لربط الوحدات تطبيق صحة مصر، و"الكول سنتر"خدمة  وزارة الصحة و السكانفعلت  -

 Telemedicine" والمراكز بالمستشفيات، وإصدار تطبيق االستشارات عن بعد، وعيادات التشخيص عن بعد

   
 

 (2020مايو  16)

بادرة ، وهى المرحلة الثالثة من ملصالح االسر االولى بالرعاية أكبر قافلة للمساعدات اإلنسانية صندوا تحيا مصر أطلق -

ويتم  محافظة 16قرية من القرى االولى بالرعاية فى  300واستهدفت الوصول الى  "هنعدي األزمة.. نتشارك "

 .مؤسسة مجتمع مدني 20تنظيمها بالتعاون مع وزارة التضامن االجتماعي و

   
 

 (2020مايو  17) 

مليون دوالر كاستجابة  50 قدمت المجموعة ,  و مجموعة البنك الدولىالشراكة بين جمهورية مصر العربية فى اطار  -

 ةبتقويوسيهدف تمويل المشروع الجديد  الدولىطارئة في إطار حزمة التمويل السريع التي أقرتها مجموعة البنك 

( 1: )ا يليموسيساهم المشروع في تمويل  الوقاية وكشف حاالت اإلصابة واالستجابة للتصدي للجائحة في مصرتدابير 

عمليات ( 3)تدريب الكوادر الطبية؛ ( 2) الطبية الالزمة لمواجهة الفيروس شراء وتوزيع التجهيزات والمستلزمات

ت مخالطين لحاالتعبئة فرق االستجابة السريعة في تتبع ال( 4) زل، ومراكز العالج الُمعدة خصيصاالحجر الصحي، والع

الرصد ( 6) لوعي العام بالوقاية من الفيروسوات تقديم المحتوى لتحسين اتطوير منصات وأد( 5) اإلصابة بالفيروس

 .والتقييم المبتكر الستراتيجيات التباعد االجتماعي، ومنها التعبئة المجتمعية
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حركة تمديد حظر  منها، أجازة عيد الفطرب عدد من االجراءات االحترازية الخاصةعن اتخاذ  رئيس الوزراءأعلن  -

ً مساء 5صباًحا إلى  6من الساعة  والمواطناتالمواطنين  المطاعم والشواطئ وخدمات وإغالق جميع مراكز التسوق و ا

 .كما تم تعقيم بعض المؤسسات والمرافق خالل تلك الفترة الترفيه

 

ة االجراءات الضروريحول  لمواصلة رفع الوعي مستجدفيروس كورونا  تأثيرعن  فيديو توعويمجلس الوزراء أنتج  -

  .خالل العطالت الرسمية

   
 

 (  2020مايو  18) 

لمواد توفير ال" قوافل الخير" من القافلة الثالثة وزارة التضامن االجتماعى بالتعاون مع مؤسسة مصر الخيرأطلقت  -

ويأتى ذلك استكماال للقوافل التى تم اطالقها  محافظات بصعيد مصر 8ب الغذائية األساسية وبعض أدوات الوقاية الطبية 

 ولوالتى تعاحتياجا واالولى بالرعاية لصالح األسر األكثر  البحري والمدن الساحلية همحافطة بالوج 18من قبل  فى 

 .معظمها النساء

المستحقات لسداد كل ( QR-Code)رمز االستجابة السريع في المعامالت الحكومية استخدام  وزارة الماليةاتاحت  -

وذلك  ماكينة التحصيل من خالل محفظة اإللكترونية عن طريق الهاتف المحمول المالية للجهات الحكومية دون لمس

 .للحد من استخدام االوراق النقدية و انتشار الفيروس بين المواطنين والمواطنات

روس فيأثناء جائحة  مواد توعوية حول كيفية التعامل مع األطفال المصابين بالتوحد والسكان وزارة الصحةأصدرت   -

 .الكورونا المستجد

   

 (2020مايو  20)

مليار لتمويل  5.4محفظة تمويلية تصل إلى  جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرخصص  -

من خالل استراتيجية للنهوض بمشروعات  المحافظات الحدودية والصعيدمشروعات المرأة متناهية الصغر خاصة فى 

الف مشروع متناهى الصغر من خالل التمويل على مدى  216ويتوقع أن يتم تنفيذ  المرأة المصرية وشباب الخريجات

اون تتع وسيتم تمويل المشروعات من خالل البنوك و الجعيات االهلية التى الف فرصة عمل 250خمس سنوات وتوفير 

 .مع الجهاز

 

 مستجد بتقنية الشاتكورونا االختبار اآللي ألعراض فيروس خدمة  وزارة االتصاالت و تكنولوجيا المعلوماتأطلقت  -

وذلك في اطار جهود وزارة " تمكين " للصم وضعاف السمع وموقع " واصل"من خالل تطبيق  بوت بلغة اإلشارة

خطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا وفي ضوء استراتيجيتها الستخدام االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لدعم 

 .تكنولوجيا المعلومات من أجل مجتمع دامج لجميع فئاته

   

 (2020مايو  21) 

 االدنى لدراسة المقابل المادى و الحدلجنة بشأن تشكيل   2020 لسنة  1097رقم أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار  -

 لمرتبات العمال بالمشروعات القومية حيال توقفهم عن العمل بسبب االجراءات االحترازية المتخذة لمواجهة انتشار
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ن وزيرة التعاو –وزير القوى العاملة  –وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ) والتى تضم كل من  كورونافيروس 

ة وزيرة التجارة والصناع–وزيرة التضامن االجتماعى  - العمرانيةوزير االسكان و المجتمعات  –وزير المالية  –الدولى 

رئيس لجنة المقترحات و الشكاوى  –رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار  –رئيسة المجلس القومى للمرأة -

ل شكيويعكس تواجد المجلس القومى للمرأة من ضمن ت( عضو من هيئة الرقابة االدارية  -بالمجلس القومى لالجور 

إيمان الدولة المصرية بأهمية تواجد وتمثيل ومشاركة المرأة فى عملية صنع القرار ومراعاة  هذه اللجنة المحورية 

خالل تصميم السياسات واالستراتيجيات لالستجابة والتخفيف من أثار فيروس  كورونا احتياجات المرأة المصرية 

 :وتختص اللجنة بما يلي. المستجد

o   عن المشروعات القومية والشركات المعينة بتنفيذ هذه المشروعات ( الكترونية)ضرورة تكوين بيانات أساسية

 .القائمين بالعمل الفعلى بكل مشروع وعددهم العمالالتفصيلية عن بيانات وتتضمن ال

o   بوعياأس البياناتالتنسيق مع الجهات المعنية والمسئولين عن ادارة هذه المشروعات والشركات لتحديث قاعد. 

o  تقدير قيمة المقابل المادى والحد االدنى لمرتبات العمال حال التوقف عن العمل بسبب الظروف الراهنة

 . بمراعاة القواعد الخاصة بقاعدة البيانات 

o  دراسة اعداد تصور لالليات و االجراءات التنفيذية المطلوبة للصرف فى ضوء االستفادة من الخبرات السابقة

 .غير المنتظمةو المكتسبة لصرف منحة العمالة 
 

قرية ومدينة  1885فى ( 1,053,704)  704الف و  53المجلس القومى للمرأة مليون و  توعيةحمالت استفاد من  -

 .2020مايو   21مارس الى  25وحى بمحافظات مصر وذلك بمعاونة الرائدات الصحيات والريفيات خالل الفترة من 

   
 

 ( 2020مايو  23)

لمرضى بفيروس الكورونا المستجد و الذين يعانون من أمراض مستشفياتها لـأحد  والسكان وزارة الصحة خصصت -

 .خاص للمرضىالعالج الالمستشفى بتدريب الكوادر الطبية لتكون قادرة على تقديم كما قامت  عقلية

   

 ( 2020مايو  24)

  .وذلك بمناسبة عيد الفطر سجين وسجينة 5532قرار جمهوري باإلفراج عن تم صدور  -

   

 ( 2020مايو  25) 

الطبية و المستلزمات الوقائية و الدعم توفير جميع االحتياجات و الرعاية على  وزارة الصحة و السكانحرصت  -

وذلك فى اطار التوجيهات الرئاسية و الوزارية بتوفير أقصى  واجراء التحاليل الدوريةالطقم والفرا الطبية ل النفسى

الشكر لكافة األطقم الطبية وأسرهم باعتبارهم خط الدفاع األول في كما وجهت الوزارة  سبل الرعاية لالطقم الطبية

من طاقم  ٪91.1من األطباء البشريين و  ٪42.4 حواليتشكل  تجدر االشارة ان النساء و فيروس كورونامواجهة 
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من طاقم التمريض في المستشفيات  ٪73.1الذين يعملون بالفعل في وزارة الصحة ، باإلضافة إلى انها تشكل التمريض 

 .6والمرافق العالجية في القطاع الخاص

   

 ( 2020مايو  26)

وإضافة قائمة المستشفيات وكيفية الوصول ألقرب  للمساعدة فى االبالغ  واضافة خدمات" صحة مصر "تطبيق تحديث  -

 . لمرضىل العزل المنزلى والمتابعة اليومية وتعليماتوخاصية التنبيه فى حالة الدخول لمناطق بها اصابات مستشفى 
   

 (2020مايو  28) 

 للتعامل مع مقعدا اضافيا 150ب بالخط الساخن منها زيادة العاملين القراراتعن عدد من  مجلس الوزراء  أعلن -

 مع وزارة الصحة والسكان تولى منظومة الشكاوى الحكومية التنسيق لخدمة المرضىالحاالت المصابة والمشتبه بها و

على مستوى محافظات مستشفى  376توسع في عدد المستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس كورونا وزيادتها إلى الو

 .الجمهورية

   

 

 ( 2020مايو  30) 

ن التي يتكدس بها المواطنو الكمامة في األماكن العامة وجميع األماكن المغلقةبفرض ارتداء  مجلس الوزراءتفعيل قرار  -

الدخول الى منشأة من مؤسسات وعدم سماح  وفى وسائل المواصالت العامة و الخاصة ومترو االنفاق بأعداد كبيرة

على األطفال الذين تقل أعمارهم  القرارال ينطبق والدولة دون ارتداء الكمامة مع فرض عقوبة فى حالة عدم االلتزام 

كافة  فى اطار خطة الدولة التخاذ وذلك كما اليتم ارتداء الكمامة لالطفال بشكل عام دون اشراف أسرىعن عامين ،

 .االحترازية والوقائية االجراءات

بجميع محافظات  قافلة طبية ثابتة ومتحركة 1000وحدة صحية، و 400آالف و  5وزارة الصحة و السكان خصصت  -

 لمستجدا لتوزيع حقيبة األدوية والمستلزمات الوقائية على المخالطين للحاالت اإليجابية لفيروس كوروناالجمهورية 

 .لتيسير على المواطنين والمواطنات فى تلقى الخدمة العالجية و تخفيف العبء على المستشفيات

   
 

 (  2020مايو  31) 

 و بفيروس الكورونا و المنعزلين فى الحجر الصحى المنزلىللمرضى  األدوية والسكان بتوصيل وزارة الصحة تقوم -

  .كذا لالشخاص المخالطين لهم

 

 ( 2020يونيو  1) 
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واتخاذ  ابعة استفسارات وشكاوى المواطنينلمتساعة،  24يتم تفعيله على مدار الـ  خط ساخن ، كل محافظة خصصت  -

مع متابعة كل ، وتوجيه المواطنين للمستشفيات المتخصصة بشأن العالج من فيروس كورونا االجراءات الالزمة

للمحافظة دخول حاالت أي شكاوى ترد عبر هذا الخط الساخن، والسيما في حالة رفض أي مستشفى تابعة  محافظ

  .مصابة إليها

   
 

 

 

 ( 2020   يونيو 3  ) 

فيات في المستش مستجدالعالجى لفيروس كورونا بروتوكول اللتنظيم وضبط أسعار تعليمات  رئيس الوزراءأصدر   -

 .معدل االسعار في المستشفيات اإلعالن عنو  الخاصة
 

ضد حادثة تعرض ثالث فتيات لجريمة ختان و اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة الفورية بالتحرك  النيابة العامةقامت  -

للقضاء على ختان االناث برئاسة المجلس القومى للمرأة و المجلس اللجنة الوطنية وتقوم  بمحافظة سوهاج االناث

القومى لالمومة و الطفولة بالمتابعة مع الجهات المعنية و النيابة العامة كما تقوم اللجنة و اللجنة التشريعية بالمجلس 

والفتيات لمثل هذه عدم تعرض النساء من والتأكد  بدراسة الجوانب التشريعية لجريمة ختان االناث فى القوانين

 .كورونارسات الضارة خالل انتشار فيروس المما

   
 

 ( 2020يونيو  4) 

 14من  )شكوى منذ بداية انتشار الفيروس/استفسار 34,000المجلس القومى للمرأة  -مكتب شكاوى المراة تلقى  -

الشكاوى إلى الجهات المعنية / جميع االستفسارات وقد تم اتخاذ  االجراءات الالزمة  الحالة ( 2020يونيو  4-مارس 

ر تطوير بنيته التحتية التكنولوجية لضمان توفير خدمات أكثفي  بدأمكتب علما أن ال في الوقت المناسب وبطريقة فعالة

 .منذ بداية انتشار الفيروس للنساء كفاءة وفعالية
 

 رضنيتع الالتى والفتيات للنساءحزمة الخدمات االساسية بالعمل على تحسين وتعزيز  المجلس القومى للمرأة قام -

 .مستجد كورونا فيروسضمن خطة االستعدادات لمواجهة كورونا وذلك منذ بداية انتشار فيروس   للعنف
   

 

 (2020يونيو  6) 

 ويتم االكورونفيروس بالوالدات اآلمنة للنساء الحوامل المصابات بـمن خالل مستشفياتها  والسكان وزارة الصحةتقوم  -

ً أنبشأن هذه الحاالت  فوريةال التدخالتاتخاذ   5 فى المرأة حامل مصابة بالفيروس والدة قيصرية اول تم إجراء علما

 . 2020ابريل 
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 (2020يونيو  8)

 للعمل على توفير كافة السلع والمخزون و التجارة الداخليةاحتياجات وزارة التموين وزارة المالية تلبيتها لكافةأعلنت  -

 .مليار جنيه 63من  يقاربوتم تقدير االحتياجات التمويلية اإلضافية المرتبطة بفيروس كورونا بما  االستيراتيجي

   
 

 (2020يونيو  9) 

حملة توعية ضد كافة أشكال الجرائم اإللكترونية والعنف ضد  بجامعة القاهرة العنف ضد المرأة مناهضةوحدة  أطلقت -

 . الرقمى وطرا الحماية منهالمرأة 

 " -Empowering Womenتمكين المرأة" هيئة الرقابة المالية تطبيق ذكى عبر الهواتف المحمولة باسم أطلقت  -

ن أول برنامج تدريبي بعنوا اطالاكما تم  لتكوين قاعدة بيانات تضم الكوادر النسائية المؤهلة لشغل مناصب قيادية

 .عبر شبكة المعلوماتلتأهيلهن لعضوية مجالس اإلدارة  مصمم للكوادر النسائية" شهادة عضو مجلس اإلدارة "
   

 

 

 ( 2020يونيو  10)

توفير سيارات إسعاف ومسحات وأسّرة ب وزارة الصحة و السكان بالتنسيق مع وزارة التضامن االجتماعىقامت  -

ك وذل بالمستشفيات ألي من كبار السن أو ذوي االحتياجات الخاصة، وتوجيه فني معمل ألخذ مسحات بدور الرعاية

 .الت مراعاة لعدم إمكانية تنقل الحا

 (2020يونيو  17)

 لقادراتاغير للنساء مجاناً  القومى الرقمإلصدار بطاقات  المواطنةالمجلس القومي للمرأة بتفعيل العمل في مشروع  قام  -

شباك للسيدات بمكاتب السجل المدني بالمراكز والقرى بالمحافظات لمساعدتهن في سرعة وذلك من خالل تخصيص 

ى المنزل ف وتقوم فروع المجلس بالتواصل مع السيدات وتسليمهم استمارات الرقم القومي استخراج بطاقات الرقم القومي

  .البيانات وفي احضار المستندات الداعمة الستخراج البطاقةومساعدتهن في استكمال وخاصة للسيدات المسنات 
   

 

 

 (  2020يونيو  18) 

 ٢٠٠بجوائز تبلغ قيمتها رسائل حول التوعية بفيروس كورونا وتصميم مسابقة   وزارة التضامن االجتماعىأطلقت  -

  .وكرامة حول خطورة فيروس كوروناألف جنيه وتستهدف إلى توعية األسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى تكافل 

   

 

 (2020يونيو  20) 
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سر على األ الكورنا المستجد أثر فيروس "الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء دراسة استقصائية عن أصدر  - -

 ٪90. بالكاملفقدوا وظائفهم  ٪26 ،إما فقدوا وظائفهم أو تغير عملهم ٪60 أن بين األرقام المعلنة وكان من " المصرية

 .أضطروا اللجوء الى االقتراض ٪ 53 ،ستهالكي إلى المنتجات الضرورية غيروا سلوكهم اال

   

 

 

 

 (2020يونيو  23) 

 حركة المواطنينومنها إزالة حظر  فيروس الكورونا المستجدمع  التعايش إجراءاترئيس الوزراء عن بعض أعلن   -

وسائل النقل العام وفتح استئناف تشغيل  و ٪25استئناف العمل في المطاعم والمقاهي ودور السينما بسعة ، ةالجزئي

 .أماكن العبادة بينما الحدائق العامة والشواطئ ال تزال مغلقة

 

ً  أصدر  -  ماالزمثل  الكورونا فيروسيعدل بعض األحكام لتعزيز قدرة الدولة على مواجهة مخاطر  مجلس النواب قانونا

 تعديالت أخرى تتعلق اصدار كما تم . الفرد على استخدام األقنعة وغيرها من اإلجراءات االحترازية في األماكن العامة

 .بإجراءات التعامل مع الوفيات الناتجة عن األمراض المعدية وعملية الدفن

 .وزير العدل بعودة العمل كلياً بالمحاكم وديوان الوزارة ومصالحهاوجه  -

من مختلف المحافظات ضمن بالتواصل مع السيدات  تنمية المهارات للمرأة من خالل مركز المجلس القومي قام  -

 طناتوالموا المواطنين الزامقرار  وذلك فى سياق  يمكن بيعها لالستخدام العاموقائية إلنتاج أقنعة ( المشغل) مشروع

 .في األماكن العامة االقنعةبارتداء 

 

 (2020يونيو  26)

فى ظل الظروف  الحمل بتأجيل للشباب حديثى الزواج تنصحهمرسائل توعوية  والسكان وزارة الصحةأصدرت  -

 .الحالية من انتشار فيروس الكورونا

 

 (2020يونيو  29)  

الحفاظ على العالقات االسرية و المصرية بأهمية  للمتزوجين و االسر  بنشر رسائل توعوية النيابة العامة  قامت  -

 .الزوجية فى ظل الظروف الحالية
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سنة والنساء الحوامل واألشخاص  12منح إجازة استثنائية ألمهات األطفال دون سن ب قراراألزهر الشريف  أصدر -

وفقا العالن مجلس الوزراء لبعض اجراءات خطة التعايش في ضوء استئناف العمل  وذلك المصابين بأمراض مزمنة

 .مع فيروس الكورونا المستجد

 

 ( 2020يونيو  30) 

مشروعات مستقبلية بين جمهورية مصر  5على  الوكالة األمريكية للتنمية الدوليةمع  وزارة التعاون الدولى اتفقت -

ماليين دوالر، في قطاعات دعم المرأة اقتصاديا  105العربية والوكالة األمريكية للتنمية الدولية بقيمة إجمالية تبلغ 

 ً  .واجتماعيا

قرية  45وحدة صحية في  45إنشاء وتجهيز ب الصحة و السكان بالتعاون مع وزارة التنمية المحليةوزارة قامت  -

بما يتوافق مع نموذج التأمين  مليون جنيه 550بمحافظات المرحلة األولى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بضخ حوالي 

المستلزمات الطبية واألدوية وتغطية المحافظات اآلولى توفير وذلك بهدف  الصحي الشامل الذي اعتمدته وزارة الصحة

 بالرعاية باالحتياجات العاجلة المطلوبة فيما يخص مواجهة فيروس كورونا

 

 ( 2020يوليو  1) 

 .وتدابير وقائية الحاضنات بشروط محددةاعادة فتح  أن التضامن االجتماعيأعلنت وزارة   -

ام سيعتمد على التعليم عن بعد و باستخدحيث  نظام تعليمي جديد للعام المقبلل خططها وزارة التعليم العالي عن أعلنت  -

ام قرارات دائمة لنظ فترة انتشار الفيروس وانما ستكونوليس فقط خالل  للحضور المادى أدنى حدمع  التكنولوجيا

 .التعليم العالي

 باتالمتدرخالل من  المالي الرقمي التثقيف برنامجفى  بالتعاون مع منظمة العمل الدولية المجلس القومي للمرأةبدأ   -

 .من قبل على عدد من الكتيبات االرشادية نتم تدريبه الالتى

طن من المواد الغذائية  500توزيع من مبادرة نتشارك هنعدي األزمة فى مرحلته الرابعة  صندوا تحيا مصراستكمال  -

دور رعاية المسنين، وذوي االحتياجات الخاصة، و استفاد منها  محافظة 19طنا من الدواجن على مستحقيها في  36و

 .واألرامل والسيدات المعيالت

ة للتعاون الدولي من حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة اإلسباني تعاون بين على مشروع مجلس الوزراءوافق  -

في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد  المساهمة"ألف يورو لتمويل مشروع  200بشأن تقديم منحة بمبلغ  أجل التنمية

 " مصر، من خالل تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة

 ( 2020يوليو  3) 

ذلك فى الوحدات الصحية و  مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأةعن استئناف  وزارة الصحة والسكانأعلنت  -

  .لضمان سالمة المرأة المصريةالمتخصصة مع اتخاذ جميع االجراءات االحترازية  المراكز
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 دولية إشادات

اً العديدة التي تقوم بها مصر حاليوالقرارات  الجهودأشادت ب, األمين العام والمديرة التنفيذية لهيئة األمم المتحدة للمرأةوكيلة 

 ةالسياسات والبرامج الداعمومرصد  لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد والمراعية الحتياجات المرأة المصرية

 مستجدخالل جائحة فيروس كورونا للمرأة 

و ذلك فى مؤشر  الطبية لفيروس كورونا االبحاثفي  و أفريقياجمهورية مصر العربية المركز التاسع و االول عربيا احتلت 

 .حتى االن  بحث دراسة و 21بواقع وذلك "  Coronavirus Research Index" ابحاث الفيروسات التاجية للدول "

 

 

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

جهات و ال والفتيات فى ظل الظروف الراهنة النابعة عن هذه الجائحة العالمية ويؤكد على التزامه بالتنسيق والتعاون مع جميع الوزارات

 .واقتراح المزيد من التدابير لصالح المرأة المصرية والمبادراتالمعنية لنجاح هذه البرامج 

 


