


:وثيقتينأصدرتىالتالعالمىمستوىعلىاألولىهالمصريةالحكومة

مارس30فيالكوروناجائحةخاللالمرأةالحتياجاتالمستجيبةوالبرامجسياساتورقة•

وروناالكجائحةخاللالمرأةاحتياجاتىتراعلالحكومةتتخذهاىالتوإجراءاتوقراراتسياساتلجميعرصدآلليةاألوليالنسخة•

(أبريل6–مارس 14)

كوروناالجائحةخاللالمرأةاحتياجاتىتراعلالحكومةتتخذهاىالتوإجراءاتوقراراتسياساتلجميعرصدآلليةالثانيةالنسخة•

(مايو6-أبريل 6)

كوروناالجائحةخاللالمرأةاحتياجاتىتراعلالحكومةتتخذهاىالتوإجراءاتوقراراتسياساتلجميعرصدآلليةالثالثةالنسخة•

(يونيو6-مايو 6)



صرية،المبالمرأةالنهوضالىوتهدفالجمهوريةرئيستتبعمستقلةمؤسسةللمرأةالقومىالمجلس

للدولة،ةالعاموالسياساتالخططوتقييمومتابعةإقتراحخاللمنالتنميةفىالفاعلةمشاركتهاوتحقيق

بمراجعةالمجلسيختصكماواالقتصادية،االجتماعيةللتنميةالدولةخطةفىالمرأةشئونوإدماج

أىمناتالتشريعجميعتنقيةتضمنقوانينمشروعاتوتقديمالتعديالتواقتراحوالقوانينالتشريعات

..المرأةضدتمييزشبهة

تنظيمقانونإصدارتموقد،م2000لسنة(90)رقمجمهوريبقرارللمرأةالقوميالمجلسُأنشئ

.2014لعامالمصريالدستورمن(214)المادةفيجاءلما،تطبيقا  2018لسنة(30رقم)المجلس

،لمرأةاالحتياجاتالمستجيبةوالسياساتالعملوخططالتشريعاتاقتراحالمجلساختصاصاتبينمن

.النساءتوعيةوآلياتتدريبيةبرامجتنفيذإلىباإلضافة

http://ncw.gov.eg/Page/1/2018-لسنة-30-رقم-قانون/

اآللية الوطنية للمرأة في مصر



صددددد ومتابعددددة جميددددع السياسددددات ر1.
ةرواإلجراءات الصاد

تصددددددميم أداة سددددددهلة االسددددددتخدام 2.
كمرجدددع لجميدددع السياسدددات الصدددادرة 

المتعلقة بالمرأة
لدى توثيق الجهود وتسليط الضدوء ع3.

جهود الدولةنتائج 
ميم تفعيدددل تلدددا السياسددديات بتصددد4.

البرامج والمبادرات الداعمة والالزمة

ة تقددديم سياسددة المشددورة القائمدد
علي األدلة فدي مجدال السياسدات 

سدين المستجيبة للفدوار  بدين الجن
لحكومدددددة فدددددي مواجهدددددة تفشدددددي 

فيروس كورونا

األهداف

آلية رصد السياسات والبرامج التي تم 
تنفيذها

ورقة سياسات وبرامج مستجيبة الحتياجات
المرأة خالل جائحة كورونا



مقترحةوسياساتبرامج

السريعةاالستجابةخطةبشان

الكورونافيروسلجائحةلمصر



مليون نسمة100سكان مصر 

مليون امرأة 48.5منهم 

ىبالمجال الصحىالخط األمامىالنساء ف

من األطباء البشريين٪ 42.4

الذين يعملون بالفعل في وزارة الصحة من طاقم التمريض ٪ 91.1

القطاع الخاصىالمستشفيات والمرافق العالجية فىفمن طاقم التمريض ٪ 73.1

٪ من النساء من المعيالت18.1

لماذا التركيز علي المرأة في ظل كورونا؟



وظائف غير رسمية من إجمالي العمالة غير الزراعية لإلناث يعملون في ٪ 40.9

هشةمن عمالة اإلناث فى أعمال ٪ 33.9

الصناعاتيعملن فى قطاع ٪ 6.7

الزراعةمن اإلناث يعملن في ٪ 36.4

ىالخدميعملن فى القطاع ٪ 56.8

الرعاية مدفوعة األجرمن القوى العاملة في قطاع ٪ 70

(خاصة كمعلمات وأخصائيات صحيات واجتماعيات)

عمالة اإلناث ىمن إجمال٪31-28ىمصر حوالىيمثل قطاع الرعاية المدفوعة ف

قطاع الرعاية المدفوعة بأربع مرات أكثر من الرجالىوتزيد احتماالت عمل النساء ف

لماذا التركيز علي المرأة في ظل كورونا؟



:(المرضعات/الحواملالنساء)معينةصحيةبظروفالنساء

وذواتالمحتاجاتالنساء؛المسنات،مزمنةأمراضأومناعيةبأمراضالمصاباتالنساء،اإلنجابسنفيالنساء·

الصحيةالمرافقفياألماميةبالخطوطالعامالت؛الحضريةللخدماتاألقلالوصول

المسنينودوراأليتامدورفيالنساء

:العاملةالمرأة

(ينالجائلوالباعة،المنازلوعامالت،مؤقتةبعقودالعامالتالنساء)الرسميةوغيرالهشةالعملقطاعاتفيالمرأة·

السياحيالقطاعفيالمرأة·

قةاإلعاذواتوالنساءالمعيلةاألسرربات؛وظائفهنفقدانلخطروالمعرضاتمهارةاألقلالنساءمنالعاملةالقوى·

.األبواببطر التوعيةحمالتفيللمرأةالقوميالمجلسشركاءالمجتمعياتوالرائدات

مصريةالالمرأةهيمنةبسبباليدويةالحرفقطاععلىخاصبشكلالتركيزمع؛الصغيرةالتجاريةاألعمالفيالمرأة·

.الزراعيالمجالفيالعامالتالنساءوكذلاالقطاعهذاعلى

شرائح النساء المتأثرة بالكورونا 



المكون االنساني: المحور األول

سياسات تم تنفيذها

.واإلنجابيةالصحيةالرعايةوسلعخدماتإلىالمرأةوصولانقطاع

:المقترحةاالستجابةتدابير

الطبيةوالمستلزماتةالشخصيالنظافةمستلزماتمنكافمخزونوجودضمان1.

خاللمنالمتاحةوالوقايةالحمايةإجراءاتحولالنساءوعىمستوىلرفعواضحةاستراتيجيةتصميم2.

.االجتماعيوالتواصلاالعالم

.التكلفةميسورةطبيعيةبمكوناتالمناعةزيادةوكيفيةالسليمةالتغذيةبرامج3.

الصحيةالرعايةألخصائياتمنالصحيةلالستجابةاألماميةالخطوطفىللنساءالدعمولويةأ4.

اتياللوللنساءمرنةعملوترتيباتالحمايةوسائلإلىالوصولتحسينخاللمنالرعاية،ومقدمات

الرعايةعبءيتحملن

سناتالمللنساءالحكومةمنالمقدمةالطبيةالرعايةخدماتبوسائللتعريفتوعويةإعالميةرسائل5.

.اإلعاقةذواتوالنساء

سياسات

مقترحة 



النفسيةالصحة

:المقترحةاالستجابةتدابير

والعالجىالنفسىالدعمحزمتوفيروضمانتطوير1.

الضغطتحملوسبلالوعيلزيادةاإلنترنتعبرمسجلةنفسيةجلساتتوفير1)

مساعدةالتقديميمكنهمالذينالفوريينالمتطوعينالمعالجينمثلالمجتمعيةالحلولتشجيع2)

.للنساءالصحيةالرعايةلمقدمي

.اإلنترنتعبرالعائليةاالستشاراتوالجماعيالعالججلساتإجراء3)

الطبيبالقطاعالرعايةمقدميمنوخاصةللنساءاألمدطويلالنفسىالدعمبرنامجتصميم2.

.وغيرهاالرعايةودوربالمستشفيات

المكون االنساني: المحور األول

سياسات

مقترحة 



االجتماعيةالحماية

:المقترحةاالستجابةتدابير

اءللنسالمدعومةالغذائيةالسلعوزيادةالنقدية،التحويالتمثلومتزايدةفوريةاجتماعيةحمايةبرامجتوفير1.

.الرز لكسببرامجفىالنساءوإدراج,المتضررات

التموينبطاقةفىالنقاطزيادة2.

وسرعةلفوريةااالستجابةلضماناإللكترونيةالمحافظواستخداموكرامةتكافللبرامجاالجتماعيةالحمايةنطاقتوسيع3.

.أمنبشكلاألموالتحويل

.المنتظمةغيرالعمالةفىللعامالتواحدةلمرةنقدىتحويلتقديم4.

إلىوصلوالذي,بعدعنتنفيذهاليتمرقميةآليةوبدءللنساءالقومىالرقمبطاقاتاصداربرنامجفىالتوسع5.

.مستفيدة700,000

بالضغوطللتوعيةاالسراستهداف(2.اجتماعيةحمايةبرنامجأيفيالتسجيلوسائل(1عنالوطنيالوعيرفع6.

ا12سنتحتلألطفالتوعية(3المستجدة .عام 

االقتصاديةالطوارئتدابيرفىإلدراجهنبياناتقاعدةفىالمنتظمةغيرالعمالةفىالعامالتتسجيل7.

المكون االنساني: المحور األول

سياسات

مقترحة 



اإلعاقةذواتوالنساءالمسنةللمرأةاالجتماعيةالحماية

:المقترحةاالستجابةتدابير

طبيةاحتياجاتمناألسروتعزيزدعم1.

.انتشارهوإبطاءللفيروسالتعرضاحتماليةمنللحداالنترنتخاللمنمجتمعيةإجراءاتاتاحة2.

.السكانمنمعينةلفئةاالنترنتخاللمناالجتماعيةاألنشطةتنفيذ3.

مقدمىالحتياجاتيستجيبمعلوماتينظاموتطويراإلمداداتلتوزيعوطنىمساعدةخطإنشاء4.

االعاقةوذوىللمسنيناألسريةالرعاية

أوسنيينالماألسرةألفرادالرعايةيقدمنالالتيللموظفاتالعملأربابمنمرونةأكثرتدابيرتنفيذ5.

.االعاقةذوي

المكون االنساني: المحور األول

سياسات

مقترحة 



المكون االنساني: المحور األول

التعليم

:المقترحةاالستجابةتدابير

رونيةااللكتوالمنصاتالتطبيقاتاستخداممثلبعدعنالتعلمحلولاستخدامعلىاألسرتشجيع1.

.التعليمية

.األطفالزواجعددزيادةعدملضماناألطفالزواجيجرمالقانونبمشروعالمتعلقةالجهودتسريع2.

.واألمومةللطفولةالقوميللمجلسالتابعالطفلنجدةخطونشرتعزيز3.

لخطراتالمعرضالشوارعاطفالمنللفتياتاستضافةدورلتوفيراالجتماعيةالخدماتمستوىرفع4.

.نينالمواطحركةحظرساعاتخاللخاصةلالنتهاكاتالتعرضخطرإلىباالضافةبالفيروساالصابة

سياسات

مقترحة 



المكون االنساني: المحور األول

سياسات تم تنفيذها

األطفال، األمهات،ذوي االعاقة وكبار السن 

 في الجامعات والمدارستعليق الدراسة رئيس الجمهوريةقرر

(وزارة التضامن االجتماعي).تعليق العمل بالحضانات

 (رئيس الوزراء). عدد العاملين والعامالت فى األجهزة الحكوميةتخفيض

 (رئيس الوزراء). سنة إجازة 12يقل عمره عن إجازة الموظفة الحامل أو ترعى طفاًل منح

 (رئيس الوزراء). االعاقةأجازة للعاملة التى ترعى أحد أبنائها من ذوى منح



المكون االنساني: المحور األول

سياسات تم تنفيذها

األطفال، األمهات،ذوي االعاقة وكبار السن 

 خدمةةة الةةرد علةةى االستفسةةارات الخاصةةةوزارة االتصدداالت و تكنولوجيددا المعلومددات أطلقددت

سدداعة ودعددم مددن لديددم اعددراض مرضددية متعلقددة 24المسددتجد علددى مدددار بفيةةروس الكورونةةا

ل بددالفيروس فددى الوصددول الددى الجهددات المعنيددة بالدولددة لتددوفير الخدددمات الصددحية مددن خددال

.للصم وضعاف السمع" واصل"تطبيق 

 ت بلغةة الشةات بةوألعراض فيروس كورونا مستجد بتقنيدة خدمة االختبار اآللي أطلقت أيضا

طار وذلا في ا" تمكين " للصم وضعاف السمع وموقع " واصل"من خالل تطبيق اإلشارة 

ونا لدعم خطط الدولة في مواجهة فيروس كوروزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات جهود 

.فئاتموفي ضوء استراتيجيتها الستخدام تكنولوجيا المعلومات من أجل مجتمع دامج لجميع



المكون االنساني: المحور األول

سياسات تم تنفيذها

 الى آثدددار مباشدددرة المهةةةاجرين والالج ةةةين لضدددمان عددددم تعدددرض حيددداة وزارة الخارجيدددة نسدددقت

ادخةال الالج ةين فةي الةدعم الةذي يقدمة  نظةاملفيروس الكورونا المستجد وذلدا مدن خدالل 

.صروتقديم الخدمات األساسية والرعاية الصحية لالجئين والالجئات في مالرعاية الصحية 

 مندذ بددء وقدف رحدالت الطيدران وزارة الخارجية ووزارة الهجدرة وشدئون المصدريين بالخدارج قامت

ة ومتابعة رجدوع العدالقين فدي الخدارج وإعطداء األولويدالبالدالىمواطينهااعادةبالعمل على 

طفال وامرأة270ل للسيدات واألطفال وذلا باجالء رعاياها فى الكويت واعطاء االولوية 



المكون االنساني: المحور األول

سياسات تم تنفيذها

 منهددا عيةةد الفطةةرالخاصددة بأجددازة االجةةراءات االحترازيةةة عددن اتخدداذ عدددد مددن رئدديس الددوزراء أعلددن ،

ا إلددى 6تمديددد حظددر حركددة المددواطنين والمواطنددات مددن السدداعة  مسدداءا  وإغددال  جميددع 5صددباح 

مراكدددز التسدددو  والمطددداعم والشدددواطئ وخددددمات الترفيدددم وتدددم تعقددديم بعددد  المؤسسدددات 

.والمرافق خالل تلا الفترة

 وذلا بمناسبة عيد الفطرسجين وسجينة 5532عن باإلفراجقرار جمهوري صدر .

 مات والرعايددة الطبيددة والمسددتلزجميةةع االحتياجةةات علددى تددوفير وزارة الصددحة والسددكان حرصددت

.واجراء التحاليل الدوريةالطبيةوالفرقلالطقمالوقائية والدعم النفسى 



المكون االنساني: المحور األول

سياسات تم تنفيذها

 لقدة في األماكن العامة وجميع األمداكن المغالكمامةارتداءبفرض قرار مجلس الوزراء تفعيل

متدرو التي يتكدس بها المواطنون بأعداد كبيرة وفدى وسدائل المواصدالت العامدة و الخاصدة و

االنفا  وعدم سماح الدخول الى منشأة من مؤسسات الدولة دون ارتداء الكمامة مدع فدرض

عقوبة فى حالة عدم االلتزام وال ينطبق القرار على األطفال الدذين تقدل أعمدارهم عدن عدامين

ولدة ،كما اليتم ارتداء الكمامة لالطفال بشكل عام دون اشراف أسرى وذلا فى اطار خطدة الد

.التخاذ كافة االجراءات االحترازية والوقائية

 قافلةةةة طبيةةةة ثابتةةةة 1000وحةةةدة صةةةحية، و400آالف و 5وزارة الصدددحة والسدددكان خصصدددت

ى بجميددع محافظددات الجمهوريددة لتوزيددع حقيبددة األدويددة والمسددتلزمات الوقائيددة علددومتحركةةة

مواطندات المخالطين للحاالت اإليجابية لفيروس كوروندا المسدتجد لتيسدير علدى المدواطنين وال

.فى تلقى الخدمة العالجية و تخفيف العبء على المستشفيات



المكون االنساني: المحور األول

سياسات تم تنفيذها

المجموعةقدمت,الدولىالبنكمجموعةوالعربيةمصرجمهوريةبينالشراكةاطارفى

بناالمجموعةأقرتهاالتيالسريعالتمويلحزمةإطارفيطارئةكاستجابةدوالرمليون50

ابةاإلصحاالتوكشفالوقايةتدابيربتقويةالجديدالمشروعتمويلوسيهدفالدولى

:يليماتمويلفيالمشروعوسيساهممصرفيللجائحةللتصديواالستجابة

الفيروسلمواجهةالالزمةالطبيةوالمستلزماتالتجهيزاتوتوزيعشراء(1)

الطبية؛الكوادرتدريب(2)

خصيصاالُمعدةالعالجومراكزوالعزل،،الصحيالحجرعمليات(3)

بالفيروساإلصابةلحاالتالمخالطينتتبعفيالسريعةاالستجابةفر تعبئة(4)

الفيروسمنبالوقايةالعامالوعيلتحسينالمحتوىتقديموأدواتمنصاتتطوير(5)

.معيةالمجتالتعبئةومنهااالجتماعي،التباعدالستراتيجياتالمبتكروالتقييمالرصد(6)



المكون االنساني: المحور األول

سياسات تم تنفيذها

اإلنجابيةالعامة والصحة الصحة

 سةرة صرف أدوية لألمراض المزمنة وألبان األطفال ووسائل تنظيم األبوزارة الصحة قامت

حماية المسنات وذوات اإلعاقة الذين يعيشون دور رعاةأشهر3لمدة 

 توزيةةع معةةدات الحمايةةة الشخصةةية للعةةاملين والعةةامالت فةةي حمةةالت وزارة الصددحة قامددت

.لدعم االحتياجات الفورية لنظام الصحة العامةوخدمات تنظيم األسرة 

 لدوعى لنشدر المبةادرة الرئاسةية خطدة مكافحدة فيدروس كوروندا المسدتجد، وزارة البيئدة أطلقت

ي مةن توعية المواطنين والمواطنات بعةدد مةن السةلوكيات التةعلى «اتحضر لألخضر» البيئي 

ترشةيد اسةتهالا المةوارد وعةدم اإلسةراف فةي شةراء :وهدى شأنها دعم االجةراءات االحترازيةة

مةةن مةةن بكيفيةةة الةةتخل  اآلوشددراء االحتياجددات االساسددية فقددط، والتوعيددة المنتجةةات الغذائيةةة

الكمامات والقفازات



المكون االنساني: المحور األول

سياسات تم تنفيذها

التوعية

لإلرشادتوعيةحمالتبتدشينتوجيها  الجمهوريةرئيسأصدر.

ألطباءقصيرةفيديوهاتانتاجخاللمنالكورونابفيروسللتوعيةإعالميةحملةاطالقتم

مختلفةمجاالتفيمتخصصين

للمؤسساتالعاماالتحادمعتعاونبروتوكول,الصحيةللرعايةالعامةالهي ةوقعت

تفادىبسبلوالتعريفكورونافيروسبمخاطرالوعىنشربهدفاألهليةوالجمعيات

والفيروسمنالوقايةسبلعلىمتطوعينوتدريبتأهيلوسيتموانتشارهاالعدوى

لةالشهرىالعالجتسليمتموقدالمزمنةاألمراضوأصحابالسنلكباراألدويةتسليم

.المزمنةاألمراضوأصحابالسنكبارمنومريضةمريض4500

شأنهانموالتيالخاط ةالمفاهيملتصحيحالتوعيةحمالتبتكثيفالجمهوريةرئيسوجم

عرضالتمنخوفاً الطبيةالرعايةطلبأوللفحوصاتالخضوعتجنبإلىالبع تدفعأن

.االجتماعيللنبذ



المكون االنساني: المحور األول

سياسات تم تنفيذها

التوعية

حولعيالورفعلمواصلةمستجدكورونافيروستأثيرعنتوعويفيديوالوزراءمجلسأنتج

.الرسميةالعطالتخاللالضروريةاالجراءات

(1,053,704)704والف53ومليونللمرأةالقومىالمجلستوعيةحمالتمناستفاد

اتوالريفيالصحياتالرائداتبمعاونةوذلامصربمحافظاتوحىومدينةقرية1885فى

.2020مايو21الىمارس25منالفترةخالل



المكون االنساني: المحور األول

سياسات تم تنفيذها

الدعم النفسى 

 مدر ضدد لوقدف التن، «كورونا مش جريمة.. أوقفوا التنمر»تم اطال  حملة التوعية المجتمعية
.مصابي فيروس كورونا المستجد

 ى للمدواطنين والمواطندات فدخطين ساخنين للةدعم النفسةى وزارة الصحة والسكانأطلقت
البيوت 

صةةحتنا “مبددادرة أطلددق المجلددس القددومى للمددرأة بالتعدداون مددع هيئددة االمددم المتحدددة للمددرأة
، بالشدددراكة مدددع عددددة شدددركاء يقددددمها عدددددا مدددن االخصدددائيين النفسددديين ”النفسةةةية اولويةةةة

.والمؤسسات لدعم الصحة النفسية للمرأة المصرية

 م الددذى قددام باطالقدد"مةةودة"فعلددت وزارة التضددامن االجتمدداعى المنصددة االلكترونيددة لمشددروع
األطبةةاء النفسةةيين لمجموعددة مددن فيةةديو 17حيددت تددم تسددجيل 2019رئدديس الجمهوريددة فددى 

ى ويدتم اضدافة فيدديو جديدد يوميدا علدى المنصدة و ذلدا فدلألسرة المصرية والخبراء موجهة 
.جدو االجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا مست" خليا في البيت"اطار حملة 



المكون االنساني: المحور األول

سياسات تم تنفيذها

حماية اجتماعية تشمل المستفيدات من النساء

 ألةف وحةدة 100بنةاء وانتهداءألةف وحةدة إسةكان اجتمةاعى250بنةاء اإلسدراع فدى رئيس الجمهورية وجم

لسكان المناطق غير األمنةإسكان بديل 

 تجدلمواجهة فيروس كورونا المسبتحديد أسعار بيع بعض المنتجات الالزمة قراررئيس الوزراء أصدر

 وفددي أسةرة100,000زيةادة أعةةداد المسةتفيدة مةن برنةامج تكافةةل وكرامةة لةة عدن وزارة التضدامن أعلندت ،

الف اسرة جديدة 160المرحلة الثانية ضم 

 سنة فأكثر من فاقدي الرعاية في دور 65تضمين السيدات الالتي تبلغ أعمارهن كما أعلنت عن

مسنين

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

شهور

 د خالل لنسبة من معاشات األقصر وبورسعيصرف المعاشات التأمينية عن طريق المحمول بدء تجربة

.الشهر القادم



المكون االنساني: المحور األول

سياسات تم تنفيذها

حماية اجتماعية تشمل المستفيدات من النساء

 وات اسدتكمال توزيدع عبد, " كلنةا واحةد" المرحلة الثانية عشر من مبدادرة  وزارة الداخليةأطلقت

المواد الغذائية على عدد من المنازل لألسر المستحقة واألكثر احتياجا بحى األسمرات

 من قافلة جديدة تتضداطلق" نتشارا هنعدي األزمة"أنشطة مبادرة صندو  تحيا مصر أعلن

طن من المدواد الغذائيدة واللحدوم والمطهدرات ليدتم توزيعهدا علدى 1650سيارة محملة بد 123

بمناسبة شهر رمضان لمواجهة تداعيات محافظة22من األسر األولى بالرعاية في ألف150

ة انتشدددار فيدددروس كوروندددا المسدددتجد وتخفيدددف األعبددداء المعيشدددية عدددن األسدددر األولدددى بالرعايددد

.والعمالة غير المنتظمة

 يددةوزارة التضددامن االجتمدداعي، ووزارة التنميددة المحلبالتنسدديق مددع صددندو  تحيددا مصددر قددام ،

للمجلدددس القدددومي للمدددرأة، بتخصةةةي  حصةةةة مةةةن المةةةواد الغذائيةةةة واللحةةةوم والمطهةةةرات 

ات مدن تدداعياألسةر األولةى بالرعايةة والمتضةررةلتوزيعها من خالل فروعم بالمحافظات على 

.تفشي فيروس كورونا المستجد



المكون االنساني: المحور األول

سياسات تم تنفيذها

حماية اجتماعية تشمل المستفيدات من النساء

 قريةة 101لدعم األسر األكثر احتياجا  فى مساعدات مالية بتقديم وزارة التنمية المحلية قامت

لصددغار المقترضددين الةةدعم الفنةةى والمةةالى  وتقددديم , سددوهاج وقنددا, بمحافظددات أسدديوط

األقددل والمسددتفيدين مددن صددندو  التنميددة المحليددة خاصددة المددرأة المعيلددة والشددباب والفئددات

د مددن دخددال  للتخفيددف مددن اآلثددار المترتبددة علددى تددداعيات اإلجددراءات التددى تقددوم بهددا الدولددة للحدد

عيد انتشار فيروس كوروندا المسدتجد ، وذلدا فدى إطدار آليدات برندامج التنميدة المحليدة فدى صد

". حياة كريمة"مصر و المبادرة الرئاسية 

 رعايددة، لصدالح االسددر االولدى بالقافلةةة للمسةاعدات اإلنسةةانية أكبدر صدندو  تحيددا مصدر أطلدق

300الوصةول الةى واسدتهدفت " هنعدي األزمة.. نتشارك "وهى المرحلة الثالثة من مبادرة 

محافظة ويدتم تنظيمهدا بالتعداون مدع وزارة التضدامن 16فى قرية من القرى االولى بالرعاية

.مؤسسة مجتمع مدني20االجتماعي و



المكون االنساني: المحور األول

سياسات تم تنفيذها

حماية اجتماعية تشمل المستفيدات من النساء

 القافلددة الثالثددة مددنوزارة التضددامن االجتمدداعى بالتعدداون مددع مؤسسددة مصددر الخيددرأطلقددت

8لتدددوفير المدددواد الغذائيدددة األساسدددية وبعددد  أدوات الوقايدددة الطبيدددة ب " قوافةةةل الخيةةةر"

18محافظات بصعيد مصر ويأتى ذلا اسدتكماال للقوافدل التدى تدم اطالقهدا مدن قبدل  فدى

ة والتدى محافطة بالوجم البحري والمدن الساحلية لصدالح األسدر األكثدر احتياجدا واالولدى بالرعايد

.تعول معظمها النساء

 ورونددا لفيددروس كلتنظةةيم وضةةبط أسةةعار البروتوكةةول العالجةةى تعليمددات رئدديس الددوزراء أصدددر

.مستجد في المستشفيات الخاصة و اإلعالن عن معدل االسعار في المستشفيات



المكون االنساني: المحور األول

سياسات تم تنفيذها

حماية اجتماعية تشمل المستفيدات من النساء

 رة تقرير جهود الهالل االحمر المصرى خالل االزمة  فى الفتوزارة التضامن االجتماعي نشرت

مددن ( 19-كوفيددد )ابريددل وتضددمن تنفيددذ تدددخالت ميدانيددة لمواجهددة فيددروس 22ابريددل 16مددن 

خدددالل فدددر  ميدانيدددة منتشدددرة علدددى مسدددتوى الجمهوريدددة تقدددوم بعمليدددات تعقددديم وتطهيدددر 

ياجدا لمؤسسات الدولة التي تقدم خدمات للجمهور وتوزيع المساعدات علدى األسدر األكثدر احت

عدددد 5705,بحملددة متطددوع فددى كددل شددارع 2706المتطةةوعين والمتطوعةةات وقددد بلددد عدددد 

عةةدد 380, المتطددوعين والمتطوعددات المدددربين علددى االسددتجابة لفيددروس كورونددا المسددتجد 

اجمةالى تةدخالت االغاثةة 17, عةدد حمةالت التعقةيم والتطهيةر361, العامدة حمالت التوعية 

اجمةةالى عةةدد المةةوارد االغاثيةةة والمةةوارد المطهةةرة 1077, للمنةةاطق المصةةابة والمتضةةررة 

. الموزعة



القراروصنعالقيادة

:المقترحةاالستجابةتدابير

روسفيتفشيمكافحةفيالقرارصنععملياتجميعفيللمرأةالهادفةوالمشاركةالقيادةتعزيز1.

تهاومواهالجائحةمنالوقايةكيفيةحولللمرأةالصحيحةالمعلوماتوصولمنالتأكد(ب؛19كوفيد

.سهلةبطر 

والحدتعداداالسفىكبيربشكليساهمواالستراتيجياتالسياساتتصميمدوائرفيالمرأةتمثيل2.

.19كوفيدفيروسمواجهة،القدراتبناء،للكوارثالتعرضمن

المرأة واتخاذ القرار: المحور الثاني

سياسات

مقترحة 



المرأةضدالعنف

:المقترحةاالستجابةتدابير

الوقائيةالتدابيرتعزيز

.للمرأةالقومىالمجلسشكاوىمكتبفيالشكاوىلتلقيالساخنالخطتعزيز1)

.19كوفيدبفيروسالصلةذاتاالرشاديةبالمبادئبالمكتبالخدمةمقدمىقدراترفع2)

استعدادا)الصحيةاإلجراءاتكافةوتطبيقالنساءاستضافةلدوروتعقيموقائيةتدابيراعتماد3)

(المرأةضدالمتوقعةالعنفحوادثمعللتعامل

علقيتفيماوفعاليةبكفاءةالموقفمعللتعاملمصرفيللمرأةالقومىالمجلسقدراتتكثيف

.19كوفيديروسبدفاإلصابةلمنعالمكثفةاالحترازيةاإلجراءاتإلىباإلضافةالتكنولوجيةالتحتيةبالبنية

المرأة واتخاذ القرار: المحور الثاني

سياسات

مقترحة 



المرأة واتخاذ القرار: المحور الثاني

سياسات تم تنفيذها

 لجنةةة العمالةةة المتضةةررة مةةن التةةداعيات االقتصةةادية لفيةةروسعضددوية المجلددس القددومى للمددرأة فددى

المةرأة وتمثيل ومشاركة المرأة فى عملية صةنع القةرار ومراعةاة احتياجةاتلتؤكد تواجد كورونا المستجد 

.فى كافة السياسات المتبعةالمصرية 

 لجنةةة لدراسةةة المقابةةل المةةادى والحةةد االدنةةى لمرتبةةات العمةةال عضددوية المجلددس القددومى للمددرأة فددى

ار حيددال تددوقفهم عددن العمددل بسددبب االجددراءات االحترازيددة المتخددذة لمواجهددة انتشددبالمشةةروعات القوميةةة

ليدة صدنع إيمان الدولة المصرية بأهمية تواجد وتمثيل ومشاركة المدرأة فدى عمتأكيد على فيروس كورونا 

التخفيدف القرار ومراعاة احتياجات المدرأة المصدرية خدالل تصدميم السياسدات واالسدتراتيجيات لالسدتجابة و

.  من أثار فيروس  كورونا المستجد



المرأة واتخاذ القرار: المحور الثاني

سياسات تم تنفيذها

 بجندى باتخاذ االجراءات القانونية ببع  دعداوى اسدتغالل المدرأة والفتيدات والسدعىالنيابة العامةقامت

.نيةلحماية المرأة والفتيات من جرائم االتجار بالبشر و الجرائم الاللكتروالمال بطر  غير مشروعة

 ن المتعلقددة باالسددرة والنفقددات وتسددليم الصددغير و مسددكالةةدعاوىعمةةلباسةةتمراروزارة العدددل قامددت

الحضانة بشكل استثنائي واتخاذ  كافة إجراءات الوقاية لمقرات المحاكم

 راكةةز ثيةةف اإلجةراءات االحترازيةةة ونشةةر التوعيةة فةةى دور الرعايةةة  ومبتكوزارة التضددامن االجتمداعىقامدت

استضافة المرأة



المرأة واتخاذ القرار: المحور الثاني

سياسات تم تنفيذها

 لجريمةة حادثةة تعةرض ثةالت فتيةاتقامت النيابة العامة باتخداذ االجدراءات القانونيدة الالزمدة الفوريدة ضدد

برئاسددة المجلددساللجنةةة الوطنيةةة للقضةةاء علةةى ختةةان االنةةات بمحافظددة سددوهاج وتقددوم ختةةان االنةةات 

امدة كمدا والنيابة العبالمتابعة مع الجهات المعنية القومى للمرأة والمجلس القومى لالمومة والطفولة 

ى القدوانين فدبدراسة الجوانب التشريعية لجريمة ختان االنةات تقوم اللجنة واللجنة التشريعية بدالمجلس 

.وناوالتأكد من عدم تعرض النساء والفتيات لمثل هذه الممارسات الضارة خالل انتشار فيروس كور

 ى للنسدداء والفتيددات الالتددحزمةةة الخةةدمات االساسةةيةتعزيةةز علددىبالعمددل المجلددس القددومى للمددرأة قددام

س منددذ بدايددة انتشددار فيددروس كورونددا وذلددا ضددمن خطددة االسددتعدادات لمواجهددة فيددرويتعرضةةن للعنةةف  

.كورونا مستجد

 منددذ بدايددة انتشددار شةةكوى /استفسةةار34,000المجلددس القددومى للمددرأة-مكتددب شددكاوى المددراة تلقددى

/ وقد تم اتخاذ  االجدراءات الالزمدة  الحالدة جميدع االستفسدارات ( 2020يونيو 4-مارس 14من )الفيروس 

الشكاوى إلى الجهات المعنية في الوقت المناسب وبطريقة فعالة



التأثير على الفرص االقتصادية

:تدابير االستجابة المقترحة 

وجيةالبنية التحتية التكنولتطويروإعادة تخصيص أموال الوكاالت المانحة الشريكة نحو توجي 1.

ضوء على ، وتقييم لألنشطة المدرة للدخل ، وتحليل اقتصادي لتحديد وتسليط الإجراء تقييم للسوق 2.

تطوير استراتيجيات التمكين وأنواع الشركات الناشئة التي يمكن أن تنمو في المستقبل القادم

االقتصادي للمرأة المستهدفة

لتكون قادرة على التعايش برامج وحزم الدعم االقتصادي للمرأة تطوير 3.

من خالل رفع مستوى برنامج جمعية قروض االدخار والقروض الشمول المالي للمرأة تعزيز 4.
والترويج الستخدام المحافظ اإللكترونية للنساء 

امج حمالت توعية واسعة النطاق بشأن العمل عن بعد للنساء وترتيبات العمل بدوام جزئي وبرإجراء . 5
الرقمية األساسية/ محو األمية المالية 

غيرة حزمة خاصة للشركات الصتوفير المساعدة المالية وغير المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة. 6
والمتوسطة التي تقودها النساء

سياسات

مقترحة 

الفرص االقتصادية: المحور الثالث



التأثير على الفرص االقتصادية

:تدابير االستجابة المقترحة 

ب إلى وتسمح بالوصول في الوقت المناستفاعلية تعمل علي اإلحالة الصحيحة رقمية إنشاء منصة . 7
المعلومات 

.لمقدمي الخدمات الصحية للنساء وخطط الحماية المستقبليةالفوائد اإلضافيةدمج . 8

من " لالنقد مقابل العم"مفهوم  لنشر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغرتجديد جهود . 9
خالل برامج األشغال الحكومى

ت للتعاونياللسماحرقمنة األعمال التي تديرها اإلنات وتطوير منصات اوناليناالستثمار في . 10
للعمل مرة أخريوخدمات الحرف اليدوية التي تديرها اإلناث 

والتدريب المالي التعليمي Get Aheadالدورات التدريبية زيادة . 11

محمول الخدمات االجتماعية والمنزلية وتسهيل الدفع بواسطة التحويالت النقدية عبر الهاتف الزيادة. 12
.وتقديم االستحقاقات العينية عن طريق خدمة التوصيل للمنازل للمسنات

سياسات

مقترحة 

الفرص االقتصادية: المحور الثالث



الفرص االقتصادية: المحور الثالث

سياسات تم تنفيذها

العمالة الغير منتظمة

 أشهر3دجنيم شهريا  ل500منحة للعمالة غير المنتظمة عن رئيس الجمهورية أعلن

 عمالة لجنة الللعمال وتشكيل صندوق اعانات الطوارئ انشاء قرار برئيس الوزراء أصدر

من التداعيات االقتصادية لفيروس كورونا  المتضررة 

 ار لدددعم العمالددة غيددر المنتظمددة المتددأثرة باألضددر"أهالينةةا"ُمبددادرة رئدديس الددوزراء أعلددن

ى ، و فد"إيد مع إيةد تسةاعد"االقتصادية من خالل مساندة مادية مباشرة، تحت شعار

ام حافز مالى لتشجيع على جمع التبرعات من خدالل اسدتخدمصربنكهذا االطار أطلق 

.المحافظ االلكترونية



الفرص االقتصادية: المحور الثالث

سياسات تم تنفيذها

العمالة الغير منتظمة

 زيةةادة العائةةد الشةةهرى للرائةةدات الريفيةةات مةةن عددنوزارة التضددامن االجتمدداعى أعلنددت

ج شهريا900ج الى 350

 ظمةة لمنحةة العمالةة غيةر المنتموقدع إلكتروندى للتسدجيل وزارة القوى العاملةأطلقت

علدى منحدة يحصةلونسةيدات% 40مليون مدواطن ومواطندة1.5وزير أن من الأعلن و

العمالة غير المنتظمة 

 نحدة مسدتحقى مىالموحدد علد« ميةزة»كةارتفدى تسدليم الهيئة القومية للبريدد بدأت

نسددددبة السدددديدات % 40)التددددى قررهددددا  رئدددديس الجمهوريددددة غيةةةةر المنتظمةةةةة العمالددددة 

(المستفيدات 



الفرص االقتصادية: المحور الثالث

سياسات تم تنفيذها

مقدمى الرعاية الصحية منهم النساء األطباء والمهنيين الطبيين 

 وإنشاء صدندو  مخداطر ألعضداء % 75زيادة بدل المهن الطبية برئيس الجمهورية وجم

هذه المهن  

 ميةةات مكافةة ت اسةةتثنائية لكافةةة العةةاملين بمستشةةفيات العةةزل والحكمددا أعلددن عددن

والصدر والمعامل المركزية 

جني  شهرًيا، بةداًل مةن 2200لتصبح ببعض المستشفيات أطباء االمتياز رفع مكافأة و

ج400

تمكين اقتصادي

 بعد للتعليم عنعن مجموعة من برامج وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات أعلنت

ج وبةراممخصصة إلعادة تأهيل وتطوير المرأة المصرية وتجهيزهةا إلةى سةوق العمةل

ة المعلومدددات المختلفدددة والتسدددويق الرقمدددي والتجدددارتةةةدريب علةةةى أدوات تكنولوجيةةةا

. اإللكترونية



الفرص االقتصادية: المحور الثالث

سياسات تم تنفيذها

متناهية الصغرالصغيرة و،المتوسطةالمرأة والمشروعات 

 حقة تخفةةيض او ترحيةل قيمةة األقسةاط المسةةتقدرار  بهيئدة الرقابدة الماليدة أصددرت

من قيمة كل قسط لعمالء التمويل متناهي الصغر% 50على العمالء بما يعادل 

اعفددداء عمدددالء التمويدددل متنددداهي الصدددغر المنتظمدددين مدددن عمولدددة السدددداد الُمعجدددل و

للمدددديونيات القائمدددة لعمددددالء أو تخفدددي  المصددداريف اإلداريددددة لتجديدددد التمددددويالت

.القائمة

 مليةةار جنيةة  للتمويةةل العقةةاري 50عددن تخصدديص مبلددد البنددا المركددزي المصددري أعلددن

من خدالل البندوك وشدركات التمويدل العقداري، لمددة عشدرين عامدا  لمتوسطي الدخل 

(%20السيداتوصلت نسبة المستفيدات من  التمويل العقارى من )



الفرص االقتصادية: المحور الثالث

سياسات تم تنفيذها

متناهية الصغرالصغيرة و،المتوسطةالمرأة والمشروعات 

 رة القةروض الميسةزيادة اعداد المستفيدين من عن وزارة التضامن االجتماعىأعلنت

لعمل مشروعات متناهية الصغر وذات الفائدة البسيطة 

 قةةرض عددن جهدداز تنميددة المشددروعات المتوسددطة والصددغيرة ومتناهيددة الصددغر أعلددن

ارية هدذه ليضدمن اسدتمرلدعم المشةروعات الصةغيرة استثنائي لفترة زمنية قصيرة

رة نسبة المرأة فةى مشةروعات الصةغي).فيروسالمواجهة تداعيات في المشروعات 

مددن اجمددالى القددروض % 51وحصةةل  علةةى 2019فةةى عةةام % 69لةةى إقةةد ارتفعةة  

(.الموجهة الى االعمال متناهية الصغر

 لوجيةا التكنواالسدتفادة مدن  عدن اتاحدة االتحاد المصرى للتمويل متناهى الصدغرأعلن

للعمالء، والمحافظ اإللكترونية « ميزة»، من خالل الكروت الوطنية المالية



الفرص االقتصادية: المحور الثالث

سياسات تم تنفيذها

متناهية الصغرالصغيرة و،المتوسطةالمرأة والمشروعات 

رالصغومتناهيةوالمتوسطةالصغيرةالمشروعاتقانونالنوابمجلساعتمد

مي،الرسللقطاعجذبمووسائلالرسميغيرالقطاععنكاماًل محوراً يتضمنوالذى

وفيقلتانتقاليةفترةتحديدمعبها،لاللتزامالمشروعاتلتلااشتراطاتووضع

يرالكثالرسمي،وتقديمالغيرالقطاعدمجعلىالدولةحرصاطارفىوذلااألوضاع

اعوالقطالصغروالمتناهيةوالصغيرةالمتوسطةالمشروعاتالصحابالحوافزمن

.الرسميغير



الفرص االقتصادية: المحور الثالث

سياسات تم تنفيذها

الصغرمتناهيةوالصغيرة،المتوسطةوالمشروعاتالمرأة

محفظةالصغرومتناهيةوالصغيرةالمتوسطةالمشروعاتتنميةجهازخصص

فىخاصةالصغرمتناهيةالمرأةمشروعاتلتمويلمليار5.4إلىتصلتمويلية

المرأةبمشروعاتللنهوضاستراتيجيةخاللمنوالصعيدالحدوديةالمحافظات

الصغرمتناهىمشروعالف216تنفيذيتمأنويتوقعالخريجاتوشبابالمصرية

وسيتمعملفرصةالف250وتوفيرسنواتخمسمدىعلىالتمويلخاللمن

.الجهازمعتتعاونالتىاالهليةالجعياتوالبنوكخاللمنالمشروعاتتمويل



الفرص االقتصادية: المحور الثالث

سياسات تم تنفيذها

متناهية الصغرالصغيرة و،المتوسطةالمرأة والمشروعات 

والصناعةالتجارةوزارة-الصغرومتناهيةوالصغيرةالمتوسطةالمشروعاتتنميةجهازوقع

المخصصةالمحفظةزيادةنحوالجمهوريةرئيسالسيدتوجيهاتاطارفىالقاهرةوبنا

مةبقيلمشروعىعقدانوالشبابالمرأةعلىوالتركيزالصغرمتناهيةالمشروعاتلتمويل

خاللمنوالتوسعالتطويربهدفالصغرومتناهيةالصغيرةالمشروعاتلدعمجنيممليون620

مرارواإلستوالتشغيليةاإلداريةمصروفاتهاتغطيةعلىالمشروعاتهذهتساعدقروضإتاحة

وغيرةالمؤقتالعمالةعلىالسلبيةوآثارهمستجدكورونافيروسانتشارظلفىوالمنافسة

%30بينتتراوحالعقدينهذينفيللمرأةالمخصصةالمشروعاتنسبةوتصلالمستدامة

التمويلإجماليمن%100و

الجهازمنتمويلبإجمالي"الصغرمتناهيللتمويلالمبادرةمشروع"االولالمشروع•

التمويلويتضمنجنيممليون500قدره

منتمويلبإجمالي"الصغرمتناهيللتمويلالمرأةدعممشروع"الثانىالمشروع•

المصريةالمرأةدعمالىمخصصجنيممليون120قدرهالجهاز



الفرص االقتصادية: المحور الثالث

سياسات تم تنفيذها

متناهية الصغرالصغيرة و،المتوسطةالمرأة والمشروعات 

غر التجددارة والصددناعة وجهدداز تنميددة المشددروعات الصددغيرة والمتوسددطة ومتناهيددة الصددوزارة عدددت أ

هدا علدى باهم السياسات والتدابير التى يمكدن اتباعهدا لتعزيدز حمايدة المدرأة المصدرية ودعممقترح 

:مستوى االقتصادى واالجتماعى

رضالمعإدارةخاللمنالمنزلمنالمنتجةللسيداتاالليكترونىالتسويقآلياتدعم•

االلكترونى

للسيداتاالنترن طريقعناالعمالبريادةالتدريبيةالدوراتتقديمدراسة•

صناعة)مثلللمرأةالمنزلمنالمنتجةللمشروعاتاالقراضآلياتوتيسيردعم•

(الجلديةوالصناعاتوالجلودالمفروشات

ومحوةبالصحوالخاصةوالبشريةالمجتمعيةالتنميةقطاعمنالمقدمةالخدماتتقديم•

االنترنتخاللمناالمية

.
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سياسات تم تنفيذها

متناهية الصغرالصغيرة و،المتوسطةالمرأة والمشروعات 

 غرالتجددارة والصددناعة وجهدداز تنميددة المشددروعات الصددغيرة والمتوسددطة ومتناهيددة الصددوزارة أعدددت

مهدا علدى السياسات والتدابير التى يمكدن اتباعهدا لتعزيدز حمايدة المدرأة المصدرية ودعبأهم مقترح

:مستوى االقتصادى واالجتماعى

لمشروعاتالحالىالموقفعلىللتعرفالجهازبعميالتالخاصةالحاالتمتابعة•

دعمهمآلياتودراسة

رقمىبشكلالجهازمنالمقدمةللخدماتاعالميةخطةوضع•

التىيعةالسرالتدخالتحولوالتخطيطللمرأةتأثرااالكثرالقطاعاتحولالبياناتتوفير•

المعيالتالسيداتعليالتركيزمعللسيداتتقديمهايمكن

تماعيةاالجالمس وليةسياسةخاللمنوالبنواالخاصالقطاعمعالتواصلسبلبحت•

(CSR)تىالالمشروعاتمنالمتضررةللقطاعاتوالتدخالتالخدماتبع توفيرلبحت

.االسوا علىتعتمدالتىالتجاريةالمشروعاتوخاصةالنساءتديرها
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سياسات تم تنفيذها

رمصتروس"مؤسسةمعبالتعاوناالقتصاديةوالتنميةالتخطيطوزارةأطلقت"

علىاإلبقاءعلىالخاصالقطاعتشجيعإلىتهدفوالتى"هتعدىمصر"مبادرة

اندةلمسالداعمةوالمبادراتالبرامجكلوتشجيعجديدةعملفرصوتوفيرالعمالة

.والمتوسطةالصغيرةالمشروعاتقطاعوتنمية

نةميكخططفيالمتحققالتطورعناالقتصاديةوالتنميةالتخطيطوزارةأعلنت

صدارواستمعامالتهمإنهاءوالمواطناتللمواطنينتتيحوالتي،الحكوميةالخدمات

.الحكوميةالمقارإلىالتوجمإلىالحاجةدونوثائقهم،

الحكوميةالمعامالتفيالسريعاالستجابةرمزاستخدامالماليةوزارةاتاحت(QR-

Code)حصيلالتماكينةلمسدونالحكوميةللجهاتالماليةالمستحقاتكللسداد

استخداممنللحدوذلاالمحمولالهاتفطريقعناإللكترونيةمحفظةخاللمن

.والمواطناتالمواطنينبينالفيروسانتشاروالنقديةاالورا 



البيانات والمعرفة: المحور الرابع

والمعرفةالبياناتتعزيز

:المقترحةاالستجابةتدابير

المنتدىمعللمرأةالقوميوالمجلسالدوليالتعاونوزارةبينالشراكةمناالستفادةتعظيم1.

مصرفيللمرأةاالقتصاديللتمكينالتحفيزيةاالداةبرنامجخاللمنالعالمياالقتصادي

متاحةالالفرصوتحديدالمرأةلدعمجديدةبرامجلتصميماالجتماعيواالبتكارالسياساتأبحاتدعم2.

.امامها

ونشرهاوجمعهاالمؤشراتوتصميمالمعلوماتفيالفجواتلتحديدالمصريةالمرأةمرصددعم3.

كوفيدلفيروسوالنفسيواالجتماعياالقتصادياألثرلتحديدالمنتظمةالعامالرأياستطالعاتإجراء4.

.المصريةالمرأةعلى19

تمتيالللبياناتضمهاليتماإلعاقةونسبةوالعمرالجنسحسبالمصنفةالبياناتتوافرضمان5.

تهاوطبيعرسميةغيرأورسميةوظائفكانتسواءالمهنةحولمعلوماتذلافيبمابالفعلجمعها

.المصريةالمرأةمرصدخاللمندوريالنشرها

سياسات

مقترحة 



البيانات والمعرفة: المحور الرابع

سياسات تم تنفيذها

سددتجد الميوميةةا بحةةاالت االصةةابة بفيةةروس الكورونةةا بيانةةا:والسددكانوزارة الصددحةتصدددر

.وتصنيف الحاالت على حسب الجنس والسن

 ات تطدوير التي تتطلبهدا خطدة اسدتكمال مشدروعالماليةاالحتياجاتبتدبير رئيس الوزراء وجم

علددى المهمددة والتددي تتواكددب مددع الظددروف الراهنددة لالعتمددادالبنيةةة األساسةةية المعلوماتيةةة 

األعمدال شبكة اإلنترنت سواء في التعليم عن بعد أو التدريب، إلى جانب تنفيدذ العديدد مدن

.المستجد" كورونا" المميكنة األخرى في ظل انتشار فيروس 

  مقعةدا150بالخط السةاخن بةةعن عدد من القرارات منها زيادة العاملين مجلس الوزراء أعلن

كوميةة وتةولى منظومةة الشةكاوى الحاضافيا للتعامل مع الحداالت المصدابة والمشدتبم بهدا 

ات والتوسةةع فةي عةةدد المستشةةفيالتنسةيق لخدمةةة المرضةى مةةع وزارة الصةةحة والسةكان

علدددى مسدددتوى مستشةةةفى 376كورونةةةا وزيادتهةةةا إلةةةى التدددي تسدددتقبل مرضدددى فيدددروس 

.محافظات الجمهورية



البيانات والمعرفة: المحور الرابع

سياسات تم تنفيذها

 م عبدر الهواتدف المحمولدة باسدتطبيةق رسةمى معتمةد وزارة الصحة والسدكان  أطلقت

شدتباه للتوعية واإلرشاد للوقايدة مدن الفيدروس، وكيفيدة التعامدل عندد اال" صحة مصر"

متابعدة فى اإلصابة بالمرض ويوفر البرنامج إمكانية التواصل مع فريق طبدي معتمدد ل

.عند وجود اشتباه في المرض

 ظدام ، وإنشداء نصةحة مصةرتطبيةق" الكةول سةنتر"خدمة وزارة الصحة والسكان فعلت

ات عن بعد، إلكتروني لربط الوحدات والمراكز بالمستشفيات، وإصدار تطبيق االستشار

Telemedicineوعيادات التشخيص عن بعد  

 ائمة واضافة خدمات للمساعدة فى االبالغ  وإضافة ق" صحة مصر "تحديت تطبيق

الة الةدخول المستشفيات وكيفية الوصول ألقرب مستشفى وخاصية التنبي  فى ح

.والمتابعة اليومية للمرضى وتعليمات العزل المنزلى لمناطق بها اصابات



البيانات والمعرفة: المحور الرابع

لمتابعةساعة،24الدمدارعلىتفعيلميتم،ساخنخطمحافظةكلخصصتسياسات تم تنفيذها

سفيرومنالعالجبشأنالالزمةاالجراءاتواتخاذالمواطنينوشكاوىاستفسارات

أيمحافظكلمتابعةمعالمتخصصة،للمستشفياتالمواطنينوتوجيمكورونا

تابعةمستشفىأيرف حالةفيوالسيماالساخن،الخطهذاعبرتردشكاوى

.إليهامصابةحاالتدخولللمحافظة
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سياسات تم تنفيذها

كورونافيروسحولالمصرياترأيإستطالع"للمرأةالقوميالمجلساطلق

هيئةمعبالتعاون"بصيرة"مركز،2020ابريل14إلى4منالفترةفىالمستجد

للمرأةالمتحدةاألمم

نأ(لفظيةأهانةأوضرب)الزوجقبلمنللعنفبالفعلتعرضنالزوجاتمن7%•

الجائحةحدوثقبليحدثيكنلمذلا

األسريةالمشاكلفيالزيادةنسبةهى33%•

األسرةأفرادبينالعنفزيادةنسبة19%•

الكورونافيروسمنالوقايةبكيفيةاالسرةافرادلدىالوعىنسبة94%•

باالزمةتأثرقداالسرةدخلانيرينالمبحوثاتمن72%•

.زادقدالبيتمهامفىالمرأةتقضيمالذىالوقتنسبةأنكما•
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سياسات تم تنفيذها

 تحددرك دولددى لحمايددة النسدداء و الفتيددات فددى مواجهددة جمهوريةةة مصةةر العربيةةة تقددود

الكورونا وهو تحدرك دولدي فدي األمدم المتحددة مدن أجدل إيدالء االهتمدام الدالزم لوضدع 

اون التعةةالنسدداء والفتيددات أثندداء مواجهددة فيددروس الكورونددا، للتأكيددد علددى الحاجددة إلددى 

الدولي ومشاركة الخبرات والمعلومات فى ظل الظروف الحالية 

طرح مشروع قرار على الجمعية العامة لألمم المتحدة من أجل دعم الجهود الوطنيةوتم 

ذلدا تحدت ، ووالدولية لالسةتجابة السةريعة لتةأثير جائحةة الكورونةا علةى النسةاء والفتيةات

مل وضةةع إطةةار تنفيةةذي شةةاالبنددد الخدداص بالصددحة العالميددة والسياسددة الخارجيددة، بهدددف 

.رأةلالستجابة السريعة للتداعيات الصحية واالجتماعية في هذا الصدد على الموقوي 



نا خالل جائحة  فيروس كورورصد" رصد السياسات والبرامج المستجيبة الحتياجات المرأةتقرير "

اتخذتهم الدولة المصرية مستجيبة الحتياجات قرار وسياسة واجراء 80المستجد في نسخت  الثانية 

2020يونيو 6مارس وحتى 14المرأة في الفترة من 



ذلكووروناكلفيروسالطبيةاالبحاتفيأفريقياوعربيااالولوالتاسعالمركزالعربيةمصرجمهوريةاحتل 

Coronavirus"للدولالتاجيةالفيروساتابحات"مؤشرفى Research Index"دراسة21بواقعوذلك

.االنحتىوبحث

التيدةالعديوالقراراتبالجهودللمرأةالمتحدةاألمملهي ةالتنفيذيةوالمديرةالعاماألمينوكيلةأشادت

لمصريةاالمرأةالحتياجاتوالمراعيةالمستجدكورونافيروسانتشارتداعياتلمواجهةحالياً مصربهاتقوم

.مستجدكورونافيروسجائحةخاللللمرأةالداعمةوالبرامجالسياساتومرصد

إشادات دولية



دورصمتابعةفىالعملاستكمالعلىيحرصللمرأةالقومىالمجلسنإ

فىياتوالفتالمرأةالحتياجاتتستجيبالتىوالسياسياتالبرامججميع

التزام علىويؤكدالعالميةالجائحةهذهعنالنابعةالراهنةالظروفظل

امجالبرهذهلنجاحالمعنيةوالجهاتالوزاراتجميعمعوالتعاونبالتنسيق

.المصريةالمرأةلصالحالتدابيرمنالمزيدواقتراحوالمبادرات


