الحكومة المصرية هى األولى على مستوى العالم التى أصدرت وثيقتين:
•

ورقة سياسات والبرامج المستجيبة الحتياجات المرأة خالل جائحة الكورونا في  30مارس

•

النسخة األولي آللية رصد لجميع سياسات وقرارات وإجراءات التى تتخذها الحكومة لتراعى احتياجات المرأة خالل جائحة الكورونا
( 14مارس –  6أبريل)

•

النسخة الثانية آللية رصد لجميع سياسات وقرارات وإجراءات التى تتخذها الحكومة لتراعى احتياجات المرأة خالل جائحة الكورونا
( 6أبريل 6 -مايو)

•

النسخة الثالثة آللية رصد لجميع سياسات وقرارات وإجراءات التى تتخذها الحكومة لتراعى احتياجات المرأة خالل جائحة الكورونا
( 6مايو 6 -يونيو)

اآللية الوطنية للمرأة في مصر
المجلس القومى للمرأة مؤسسة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية وتهدف الى النهوض بالمرأة المصرية،
وتحقيق مشاركتها الفاعلة فى التنمية من خالل إقتراح ومتابعة وتقييم الخطط والسياسات العامة للدولة،
وإدماج شئون المرأة فى خطة الدولة للتنمية االجتماعية واالقتصادية ،كما يختص المجلس بمراجعة
التشريعات والقوانين واقتراح التعديالت وتقديم مشروعات قوانين تضمن تنقية جميع التشريعات من أى
شبهة تمييز ضد المرأة..
ُأنشئ المجلس القومي للمرأة بقرار جمهوري رقم ( )90لسنة  2000م  ،وقد تم إصدار قانون تنظيم
المجلس (رقم  )30لسنة ،2018تطبيقا لما جاء في المادة ( )214من الدستور المصري لعام . 2014
من بين اختصاصات المجلس اقتراح التشريعات وخطط العمل والسياسات المستجيبة الحتياجات المرأة ،
باإلضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية وآليات توعية النساء.
http://ncw.gov.eg/Page/1/قانون-رقم-30-لسنة/2018-

األهداف
ورقة سياسات وبرامج مستجيبة الحتياجات
المرأة خالل جائحة كورونا

تقددديم سياسددة المشددورة القائم دة
علي األدلة فدي مجدال السياسدات
المستجيبة للفدوار بدين الجنسدين
لحكومدددددة فدددددي مواجهدددددة تفشدددددي
فيروس كورونا

آلية رصد السياسات والبرامج التي تم
تنفيذها

.1

.2
.3
.4

رصددددد ومتابعددددة جميددددع السياسددددات
واإلجراءات الصادرة
تصددددددميم أداة سددددددهلة االسددددددتخدام
كمرجدددع لجميدددع السياسدددات الصدددادرة
المتعلقة بالمرأة
توثيق الجهود وتسليط الضدوء علدى
نتائج جهود الدولة
تفعيدددل تلدددا السياسددديات بتصدددميم
البرامج والمبادرات الداعمة والالزمة

برامج

وسياسات

مقترحة

بشان خطة االستجابة السريعة
لمصر لجائحة فيروس الكورونا

لماذا التركيز علي المرأة في ظل كورونا؟
سكان مصر  100مليون نسمة

منهم  48.5مليون امرأة
النساء فى الخط األمامى بالمجال الصحى
٪42.4
٪91.1
٪73.1

من األطباء البشريين

من طاقم التمريض الذين يعملون بالفعل في وزارة الصحة

من طاقم التمريض فى المستشفيات والمرافق العالجية فى القطاع الخاص

 ٪18.1من النساء من المعيالت

لماذا التركيز علي المرأة في ظل كورونا؟
 ٪40.9من إجمالي العمالة غير الزراعية لإلناث يعملون في وظائف غير رسمية
 ٪33.9من عمالة اإلناث فى أعمال هشة
 ٪ 6.7يعملن فى قطاع الصناعات
 ٪36.4من اإلناث يعملن في الزراعة
 ٪ 56.8يعملن فى القطاع الخدمى
 ٪70من القوى العاملة في قطاع الرعاية مدفوعة األجر

(خاصة كمعلمات وأخصائيات صحيات واجتماعيات)
يمثل قطاع الرعاية المدفوعة فى مصر حوالى  ٪31-28من إجمالى عمالة اإلناث
وتزيد احتماالت عمل النساء فى قطاع الرعاية المدفوعة بأربع مرات أكثر من الرجال

شرائح النساء المتأثرة بالكورونا
النساء بظروف صحية معينة (النساء الحوامل  /المرضعات) :
·النساء في سن اإلنجاب  ،النساء المصابات بأمراض مناعية أو أمراض مزمنة  ،المسنات ؛ النساء المحتاجات وذوات
الوصول األقل للخدمات الحضرية ؛ العامالت بالخطوط األمامية في المرافق الصحية
النساء في دور األيتام ودور المسنين
المرأة العاملة :
· المرأة في قطاعات العمل الهشة وغير الرسمية (النساء العامالت بعقود مؤقتة  ،وعامالت المنازل  ،والباعة الجائلين)
· المرأة في القطاع السياحي

· القوى العاملة من النساء األقل مهارة والمعرضات لخطر فقدان وظائفهن ؛ ربات األسر المعيلة والنساء ذوات اإلعاقة
والرائدات المجتمعيات شركاء المجلس القومي للمرأة في حمالت التوعية بطر األبواب.
· المرأة في األعمال التجارية الصغيرة ؛ مع التركيز بشكل خاص على قطاع الحرف اليدوية بسبب هيمنة المرأة المصرية
على هذا القطاع وكذلا النساء العامالت في المجال الزراعي.

المحور األول :المكون االنساني
انقطاع وصول المرأة إلى خدمات وسلع الرعاية الصحية واإلنجابية.

تدابير االستجابة المقترحة :

سياسات
سياسات تم تنفيذها
مقترحة

 .1ضمان وجود مخزون كاف من مستلزمات النظافة الشخصية والمستلزمات الطبية
 .2تصميم استراتيجية واضحة لرفع مستوى وعى النساء حول إجراءات الحماية والوقاية المتاحة من خالل

االعالم والتواصل االجتماعي.
 .3برامج التغذية السليمة وكيفية زيادة المناعة بمكونات طبيعية ميسورة التكلفة.
 .4أولوية الدعم للنساء فى الخطوط األمامية لالستجابة الصحية من ألخصائيات الرعاية الصحية

ومقدمات الرعاية ،من خالل تحسين الوصول إلى وسائل الحماية وترتيبات عمل مرنة للنساء اللواتي
يتحملن عبء الرعاية
 .5رسائل إعالمية توعوية لتعريف بوسائل خدمات الرعاية الطبية المقدمة من الحكومة للنساء المسنات

والنساء ذوات اإلعاقة.

المحور األول :المكون االنساني
الصحة النفسية

سياسات
مقترحة

تدابير االستجابة المقترحة :
 .1تطوير وضمان توفير حزم الدعم النفسى والعالجى
 (1توفير جلسات نفسية مسجلة عبر اإلنترنت لزيادة الوعي وسبل تحمل الضغط
 (2تشجيع الحلول المجتمعية مثل المعالجين المتطوعين الفوريين الذين يمكنهم تقديم المساعدة
لمقدمي الرعاية الصحية للنساء.
 (3إجراء جلسات العالج الجماعي واالستشارات العائلية عبر اإلنترنت.

 .2تصميم برنامج

الدعم النفسى طويل األمد للنساء وخاصة من مقدمي الرعاية بالقطاع الطبي

بالمستشفيات ودور الرعاية وغيرها.

المحور األول :المكون االنساني
الحماية االجتماعية
تدابير االستجابة المقترحة :

سياسات
مقترحة

 .1توفير برامج حماية اجتماعية فورية ومتزايدة مثل التحويالت النقدية ،وزيادة السلع الغذائية المدعومة للنساء
المتضررات ,وإدراج النساء فى برامج لكسب الرز .

 .2زيادة النقاط فى بطاقة التموين
 .3توسيع نطاق الحماية االجتماعية لبرامج تكافل وكرامة واستخدام المحافظ اإللكترونية لضمان االستجابة الفورية وسرعة

تحويل األموال بشكل أمن.

 .4تقديم تحويل نقدى لمرة واحدة للعامالت فى العمالة غير المنتظمة.
 .5التوسع فى برنامج اصدار بطاقات الرقم القومى للنساء وبدء آلية رقمية ليتم تنفيذها عن بعد ,والذي وصل إلى
 700,000مستفيدة.

 .6رفع الوعي الوطني عن  )1وسائل التسجيل في أي برنامج حماية اجتماعية )2 .استهداف االسر للتوعية بالضغوط
المستجدة  )3توعية لألطفال تحت سن  12عاما.

 .7تسجيل العامالت فى العمالة غير المنتظمة فى قاعدة بيانات إلدراجهن فى تدابير الطوارئ االقتصادية

المحور األول :المكون االنساني
الحماية االجتماعية للمرأة المسنة والنساء ذوات اإلعاقة
تدابير االستجابة المقترحة :

سياسات
مقترحة

 .1دعم وتعزيز األسر من احتياجات طبية
 .2اتاحة إجراءات مجتمعية من خالل االنترنت للحد من احتمالية التعرض للفيروس وإبطاء انتشاره.
 .3تنفيذ األنشطة االجتماعية من خالل االنترنت لفئة معينة من السكان.
 .4إنشاء خط مساعدة وطنى لتوزيع اإلمدادات وتطوير نظام معلوماتي يستجيب الحتياجات مقدمى
الرعاية األسرية للمسنين وذوى االعاقة
 .5تنفيذ تدابير أكثر مرونة من أرباب العمل للموظفات الالتي يقدمن الرعاية ألفراد األسرة المسنيين أو
ذوي االعاقة.

المحور األول :المكون االنساني
التعليم

سياسات
مقترحة

تدابير االستجابة المقترحة :
 .1تشجيع األسر على استخدام حلول التعلم عن بعد مثل استخدام التطبيقات والمنصات االلكترونية

التعليمية.
 .2تسريع الجهود المتعلقة بمشروع القانون يجرم زواج األطفال لضمان عدم زيادة عدد زواج األطفال.
 .3تعزيز ونشر خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة واألمومة.
 .4رفع مستوى الخدمات االجتماعية لتوفير دور استضافة للفتيات من اطفال الشوارع المعرضات لخطر
االصابة بالفيروس باالضافة إلى خطر التعرض لالنتهاكات خاصة خالل ساعات حظر حركة المواطنين.

المحور األول :المكون االنساني
األطفال ،األمهات،ذوي االعاقة وكبار السن
 قرر رئيس الجمهورية تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس

سياسات تم تنفيذها

 تعليق العمل بالحضانات( .وزارة التضامن االجتماعي)
 تخفيض عدد العاملين والعامالت فى األجهزة الحكومية( .رئيس الوزراء)
طفال يقل عمره عن  12سنة إجازة ( .رئيس الوزراء)
 منح إجازة الموظفة الحامل أو ترعى
ً

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

المحور األول :المكون االنساني
األطفال ،األمهات،ذوي االعاقة وكبار السن
 أطلقددت وزارة االتصدداالت و تكنولوجيددا المعلومددات خدمةةة الةةرد علةةى االستفسةةارات الخاصةةة

سياسات تم تنفيذها

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

بددالفيروس فددى الوصددول الددى الجهددات المعنيددة بالدولددة لتددوفير الخدددمات الصددحية مددن خددالل
تطبيق "واصل" للصم وضعاف السمع.
 أطلقت أيضا خدمة االختبار اآللي ألعراض فيروس كورونا مستجد بتقنيدة الشةات بةوت بلغةة

اإلشارة من خالل تطبيق "واصل" للصم وضعاف السمع وموقع " تمكين " وذلا في اطار
جهود وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لدعم خطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا
وفي ضوء استراتيجيتها الستخدام تكنولوجيا المعلومات من أجل مجتمع دامج لجميع فئاتم.

المحور األول :المكون االنساني
 نسدددقت وزارة الخارجيدددة لضدددمان عددددم تعدددرض حيددداة المهةةةاجرين والالج ةةةين الى آثدددار مباشدددرة
لفيروس الكورونا المستجد وذلدا مدن خدالل ادخةال الالج ةين فةي الةدعم الةذي يقدمة نظةام

سياسات تم تنفيذها

الرعاية الصحية وتقديم الخدمات األساسية والرعاية الصحية لالجئين والالجئات في مصر.
 قامت وزارة الخارجية ووزارة الهجدرة وشدئون المصدريين بالخدارج مندذ بددء وقدف رحدالت الطيدران

بالعمل على اعادة مواطينها الى البالد ومتابعة رجدوع العدالقين فدي الخدارج وإعطداء األولويدة
للسيدات واألطفال وذلا باجالء رعاياها فى الكويت واعطاء االولوية ل  270طفال وامرأة

المحور األول :المكون االنساني
 أعلددن رئدديس الددوزراء عددن اتخدداذ عدددد مددن االجةةراءات االحترازيةةة الخاصددة بأجددازة عيةةد الفطةةر ،منهددا
تمديددد حظددر حركددة المددواطنين والمواطنددات مددن السدداعة  6صددباحا إلددى  5مسدداءا وإغددال جميددع

سياسات تم تنفيذها

مراكدددز التسدددو والمطددداعم والشدددواطئ وخددددمات الترفيدددم وتدددم تعقددديم بعددد

المؤسسدددات

والمرافق خالل تلا الفترة.
 صدر قرار جمهوري باإلفراج عن  5532سجين وسجينة وذلا بمناسبة عيد الفطر.
 حرصددت وزارة الصددحة والسددكان علددى تددوفير جميةةع االحتياجةةات والرعايددة الطبيددة والمسددتلزمات
الوقائية والدعم النفسى لالطقم والفرق الطبية واجراء التحاليل الدورية.

المحور األول :المكون االنساني
 تفعيل قرار مجلس الوزراء بفرض ارتداء الكمامة في األماكن العامة وجميع األمداكن المغلقدة
التي يتكدس بها المواطنون بأعداد كبيرة وفدى وسدائل المواصدالت العامدة و الخاصدة ومتدرو

سياسات تم تنفيذها

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

التخاذ كافة االجراءات االحترازية والوقائية.
 خصصدددت وزارة الصدددحة والسدددكان  5آالف و  400وحةةةدة صةةةحية ،و 1000قافلةةةة طبيةةةة ثابتةةةة
ومتحركةةة بجميددع محافظددات الجمهوريددة لتوزيددع حقيبددة األدويددة والمسددتلزمات الوقائيددة عل دى
المخالطين للحاالت اإليجابية لفيروس كوروندا المسدتجد لتيسدير علدى المدواطنين والمواطندات
فى تلقى الخدمة العالجية و تخفيف العبء على المستشفيات.

المحور األول :المكون االنساني

سياسات تم تنفيذها

 فى اطار الشراكة بين جمهورية مصر العربية و مجموعة البنك الدولى ,قدمت المجموعة
 50مليون دوالر كاستجابة طارئة في إطار حزمة التمويل السريع التي أقرتها مجموعة البنا
الدولى وسيهدف تمويل المشروع الجديد بتقوية تدابير الوقاية وكشف حاالت اإلصابة
واالستجابة للتصدي للجائحة في مصر وسيساهم المشروع في تمويل ما يلي:
) (1شراء وتوزيع التجهيزات والمستلزمات الطبية الالزمة لمواجهة الفيروس
( )2تدريب الكوادر الطبية؛
المعدة خصيصا
( )3عمليات الحجر الصحي ،والعزل ،ومراكز العالج ُ
( )4تعبئة فر االستجابة السريعة في تتبع المخالطين لحاالت اإلصابة بالفيروس
( )5تطوير منصات وأدوات تقديم المحتوى لتحسين الوعي العام بالوقاية من الفيروس

( )6الرصد والتقييم المبتكر الستراتيجيات التباعد االجتماعي ،ومنها التعبئة المجتمعية.

المحور األول :المكون االنساني
الصحة العامة والصحة اإلنجابية

 قامت وزارة الصحة بصرف أدوية لألمراض المزمنة وألبان األطفال ووسائل تنظيم األسةرة
سياسات تم تنفيذها

لمدة  3أشهر حماية المسنات وذوات اإلعاقة الذين يعيشون دور رعاة

 قامددت وزارة الصددحة توزيةةع معةةدات الحمايةةة الشخصةةية للعةةاملين والعةةامالت فةةي حمةةالت
وخدمات تنظيم األسرة لدعم االحتياجات الفورية لنظام الصحة العامة.
 أطلقت وزارة البيئدة خطدة مكافحدة فيدروس كوروندا المسدتجد ،لمبةادرة الرئاسةية لنشدر الدوعى
البيئي « اتحضر لألخضر» على توعية المواطنين والمواطنات بعةدد مةن السةلوكيات التةي مةن
شأنها دعم االجةراءات االحترازيةة وهدى :ترشةيد اسةتهالا المةوارد وعةدم اإلسةراف فةي شةراء
المنتجةةات الغذائيةةة وشددراء االحتياجددات االساسددية فقددط ،والتوعيددة بكيفيةةة الةةتخل

الكمامات والقفازات

اآلمةةن مةةن

المحور األول :المكون االنساني
التوعية

 أصدر رئيس الجمهورية توجيها بتدشين حمالت توعية لإلرشاد.
سياسات تم تنفيذها

 تم اطالق حملة إعالمية للتوعية بفيروس الكورونا من خالل انتاج فيديوهات قصيرة ألطباء
متخصصين في مجاالت مختلفة
 وقعت الهي ة العامة للرعاية الصحية ,بروتوكول تعاون مع االتحاد العام للمؤسسات
والجمعيات األهلية بهدف نشر الوعى بمخاطر فيروس كورونا والتعريف بسبل تفادى
العدوى وانتشارها وسيتم تأهيل وتدريب متطوعين على سبل الوقاية من الفيروس و
تسليم األدوية لكبار السن وأصحاب األمراض المزمنة وقد تم تسليم العالج الشهرى لة
 4500مريض ومريضة من كبار السن وأصحاب األمراض المزمنة.
 وجم رئيس الجمهورية بتكثيف حمالت التوعية لتصحيح المفاهيم الخاط ة والتي من شأنها
ً
خوفا من التعرض
إلى تجنب الخضوع للفحوصات أو طلب الرعاية الطبية
أن تدفع البع
للنبذ االجتماعي.

المحور األول :المكون االنساني
التوعية
 أنتج مجلس الوزراء فيديو توعوي عن تأثير فيروس كورونا مستجد لمواصلة رفع الوعي حول

سياسات تم تنفيذها

االجراءات الضرورية خالل العطالت الرسمية.

 استفاد من حمالت توعية المجلس القومى للمرأة مليون و  53الف و )1,053,704 ( 704
فى  1885قرية ومدينة وحى بمحافظات مصر وذلا بمعاونة الرائدات الصحيات والريفيات
خالل الفترة من  25مارس الى  21مايو .2020

المحور األول :المكون االنساني
الدعم النفسى

 تم اطال حملة التوعية المجتمعية «أوقفوا التنمر ..كورونا مش جريمة» ،لوقدف التنمدر ضدد
مصابي فيروس كورونا المستجد.
سياسات تم تنفيذها

 أطلقت وزارة الصحة والسكان خطين ساخنين للةدعم النفسةى للمدواطنين والمواطندات فدى
البيوت
 أطلددق المجلددس القددومى للمددرأة بالتعدداون مددع هيئددة االمددم المتحدددة للمددرأة مبددادرة “صةةحتنا
النفسةةةية اولويةةةة”  ،بالشدددراكة مدددع عددددة شدددركاء يقددددمها عدددددا مدددن االخصدددائيين النفسددديين
والمؤسسات لدعم الصحة النفسية للمرأة المصرية.
 فعلددت وزارة التضددامن االجتمدداعى المنصددة االلكترونيددة لمشددروع "مةةودة" الددذى قددام باطالق دم
رئدديس الجمهوريددة فددى  2019حيددت تددم تسددجيل  17فيةةديو لمجموعددة مددن األطبةةاء النفسةةيين
والخبراء موجهة لألسرة المصرية ويدتم اضدافة فيدديو جديدد يوميدا علدى المنصدة و ذلدا فدى
اطار حملة "خليا في البيت" و االجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا مستجد.

المحور األول :المكون االنساني
حماية اجتماعية تشمل المستفيدات من النساء
سياسات تم تنفيذها

 وجم رئيس الجمهورية اإلسدراع فدى بنةاء  250ألةف وحةدة إسةكان اجتمةاعى وانتهداء بنةاء  100ألةف وحةدة
إسكان بديل لسكان المناطق غير األمنة

 أصدر رئيس الوزراء قرار بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات الالزمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد
 أعلندت وزارة التضدامن عدن زيةادة أعةةداد المسةتفيدة مةن برنةامج تكافةةل وكرامةة لةة  100,000أسةرة ،وفددي
المرحلة الثانية ضم  160الف اسرة جديدة
 كما أعلنت عن تضمين السيدات الالتي تبلغ أعمارهن  65سنة فأكثر من فاقدي الرعاية في دور
مسنين
 و استفادة مليون مواطن ومواطنة موزعون على  200ألف أسرة من دعم نقدي استثنائي لمدة 3
شهور

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

المحور األول :المكون االنساني
حماية اجتماعية تشمل المستفيدات من النساء
سياسات تم تنفيذها

 أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الثانية عشر من مبدادرة " كلنةا واحةد"  ,اسدتكمال توزيدع عبدوات
المواد الغذائية على عدد من المنازل لألسر المستحقة واألكثر احتياجا بحى األسمرات
 أعلن صندو تحيا مصر أنشطة مبادرة "نتشارا هنعدي األزمة" اطلق قافلة جديدة تتضدمن
 123سيارة محملة بد  1650طن من المدواد الغذائيدة واللحدوم والمطهدرات ليدتم توزيعهدا علدى
 150ألف من األسر األولى بالرعاية في  22محافظة بمناسبة شهر رمضان لمواجهة تداعيات
انتشدددار فيدددروس كوروندددا المسدددتجد وتخفيدددف األعبددداء المعيشدددية عدددن األسدددر األولدددى بالرعايدددة
والعمالة غير المنتظمة.
 قددام صددندو تحيددا مصددر بالتنسدديق مددع وزارة التضددامن االجتمدداعي ،ووزارة التنميددة المحليددة،
حصةةةة مةةةن المةةةواد الغذائيةةةة واللحةةةوم والمطهةةةرات للمجلدددس القدددومي للمدددرأة،
بتخصةةةي
لتوزيعها من خالل فروعم بالمحافظات على األسةر األولةى بالرعايةة والمتضةررة مدن تدداعيات
تفشي فيروس كورونا المستجد.

المحور األول :المكون االنساني
حماية اجتماعية تشمل المستفيدات من النساء
سياسات تم تنفيذها

 قامت وزارة التنمية المحلية بتقديم مساعدات مالية لدعم األسر األكثر احتياجا فى  101قريةة
بمحافظددات أسدديوط ,سددوهاج وقنددا ,وتقددديم الةةدعم الفنةةى والمةةالى لصددغار المقترضددين
والمسددتفيدين مددن صددندو التنميددة المحليددة خاصددة المددرأة المعيلددة والشددباب والفئددات األقددل
دخددال للتخفيددف مددن اآلثددار المترتبددة علددى تددداعيات اإلجددراءات التددى تقددوم بهددا الدولددة للحدد مددن
انتشار فيروس كوروندا المسدتجد  ،وذلدا فدى إطدار آليدات برندامج التنميدة المحليدة فدى صدعيد
مصر و المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
 أطلدق صدندو تحيددا مصدر أكبدر قافلةةة للمسةاعدات اإلنسةةانية لصدالح االسددر االولدى بالرعايددة،
وهى المرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك  ..هنعدي األزمة" واسدتهدفت الوصةول الةى 300
قرية من القرى االولى بالرعاية فى  16محافظة ويدتم تنظيمهدا بالتعداون مدع وزارة التضدامن
االجتماعي و 20مؤسسة مجتمع مدني.

المحور األول :المكون االنساني
حماية اجتماعية تشمل المستفيدات من النساء
سياسات تم تنفيذها

 أطلقددت وزارة التضددامن االجتمدداعى بالتعدداون مددع مؤسسددة مصددر الخيددر القافلددة الثالثددة مددن
"قوافةةةل الخيةةةر" لتدددوفير المدددواد الغذائيدددة األساسدددية وبعددد

أدوات الوقايدددة الطبيدددة ب 8

محافظات بصعيد مصر ويأتى ذلا اسدتكماال للقوافدل التدى تدم اطالقهدا مدن قبدل فدى 18
محافطة بالوجم البحري والمدن الساحلية لصدالح األسدر األكثدر احتياجدا واالولدى بالرعايدة والتدى
تعول معظمها النساء.
 أصدددر رئدديس الددوزراء تعليمددات لتنظةةيم وضةةبط أسةةعار البروتوكةةول العالجةةى لفيددروس كورونددا
مستجد في المستشفيات الخاصة و اإلعالن عن معدل االسعار في المستشفيات.

المحور األول :المكون االنساني
حماية اجتماعية تشمل المستفيدات من النساء
سياسات تم تنفيذها

 نشرت وزارة التضامن االجتماعي تقرير جهود الهالل االحمر المصرى خالل االزمة فى الفترة
مددن  16ابريددل  22ابريددل وتضددمن تنفيددذ تدددخالت ميدانيددة لمواجهددة فيددروس (كوفيددد  )19-مددن
خدددالل فدددر ميدانيدددة منتشدددرة علدددى مسدددتوى الجمهوريدددة تقدددوم بعمليدددات تعقددديم وتطهيدددر
لمؤسسات الدولة التي تقدم خدمات للجمهور وتوزيع المساعدات علدى األسدر األكثدر احتياجدا
وقددد بلددد عدددد المتطةةوعين والمتطوعةةات  2706بحملددة متطددوع فددى كددل شددارع  5705,عدددد
المتطددوعين والمتطوعددات المدددربين علددى االسددتجابة لفيددروس كورونددا المسددتجد  380 ,عةةدد
حمالت التوعية العامدة  361 ,عةدد حمةالت التعقةيم والتطهيةر 17 ,اجمةالى تةدخالت االغاثةة
للمنةةاطق المصةةابة والمتضةةررة  1077 ,اجمةةالى عةةدد المةةوارد االغاثيةةة والمةةوارد المطهةةرة
الموزعة.

المحور الثاني :المرأة واتخاذ القرار
القيادة وصنع القرار

سياسات
مقترحة

تدابير االستجابة المقترحة :
 .1تعزيز القيادة والمشاركة الهادفة للمرأة في جميع عمليات صنع القرار في مكافحة تفشي فيروس
كوفيد  19؛ ب) التأكد من وصول المعلومات الصحيحة للمرأة حول كيفية الوقاية من الجائحة ومواهتها

بطر سهلة.
.2

تمثيل المرأة في دوائر تصميم السياسات واالستراتيجيات يساهم بشكل كبير فى االستعداد والحد
من التعرض للكوارث  ،بناء القدرات  ،مواجهة فيروس كوفيد .19

المحور الثاني :المرأة واتخاذ القرار
العنف ضد المرأة

سياسات
مقترحة

تدابير االستجابة المقترحة :

تعزيز التدابير الوقائية
 (1تعزيز الخط الساخن لتلقي الشكاوى في مكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة .
 (2رفع قدرات مقدمى الخدمة بالمكتب بالمبادئ االرشادية ذات الصلة بفيروس كوفيد .19
 (3اعتماد تدابير وقائية وتعقيم لدور استضافة النساء وتطبيق كافة اإلجراءات الصحية (استعدادا
للتعامل مع حوادث العنف المتوقعة ضد المرأة)
تكثيف قدرات المجلس القومى للمرأة في مصر للتعامل مع الموقف بكفاءة وفعالية فيما يتعلق

بالبنية التحتية التكنولوجية باإلضافة إلى اإلجراءات االحترازية المكثفة لمنع اإلصابة بدفيروس كوفيد .19

المحور الثاني :المرأة واتخاذ القرار
 عضددوية المجلددس القددومى للمددرأة فددى لجنةةة العمالةةة المتضةةررة مةةن التةةداعيات االقتصةةادية لفيةةروس
كورونا المستجد لتؤكد تواجد وتمثيل ومشاركة المرأة فى عملية صةنع القةرار ومراعةاة احتياجةات المةرأة

سياسات تم تنفيذها

المصرية فى كافة السياسات المتبعة.

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

بالمشةةروعات القوميةةة حيددال تددوقفهم عددن العمددل بسددبب االجددراءات االحترازيددة المتخددذة لمواجهددة انتشدار
فيروس كورونا تأكيد على إيمان الدولة المصرية بأهمية تواجد وتمثيل ومشاركة المدرأة فدى عمليدة صدنع
القرار ومراعاة احتياجات المدرأة المصدرية خدالل تصدميم السياسدات واالسدتراتيجيات لالسدتجابة والتخفيدف
من أثار فيروس كورونا المستجد.

المحور الثاني :المرأة واتخاذ القرار
 قامت النيابة العامة باتخاذ االجراءات القانونية ببع
المال بطر

سياسات تم تنفيذها

دعداوى اسدتغالل المدرأة والفتيدات والسدعى بجندى

غير مشروعة لحماية المرأة والفتيات من جرائم االتجار بالبشر و الجرائم الاللكترونية.

 قامددت وزارة العدددل باسةةتمرار عمةةل الةةدعاوى المتعلقددة باالسددرة والنفقددات وتسددليم الصددغير و مسددكن
الحضانة بشكل استثنائي واتخاذ كافة إجراءات الوقاية لمقرات المحاكم
 قامدت وزارة التضددامن االجتمداعى بتكثيةةف اإلجةراءات االحترازيةةة ونشةةر التوعيةة فةةى دور الرعايةةة ومراكةةز

استضافة المرأة

المحور الثاني :المرأة واتخاذ القرار
 قامت النيابة العامة باتخداذ االجدراءات القانونيدة الالزمدة الفوريدة ضدد حادثةة تعةرض ثةالت فتيةات لجريمةة
ختةةان االنةةات بمحافظددة سددوهاج وتقددوم اللجنةةة الوطنيةةة للقضةةاء علةةى ختةةان االنةةات برئاسددة المجلددس

سياسات تم تنفيذها

القومى للمرأة والمجلس القومى لالمومة والطفولة بالمتابعة مع الجهات المعنية والنيابة العامدة كمدا

تقوم اللجنة واللجنة التشريعية بدالمجلس بدراسة الجوانب التشريعية لجريمة ختان االنةات فدى القدوانين
والتأكد من عدم تعرض النساء والفتيات لمثل هذه الممارسات الضارة خالل انتشار فيروس كورونا.
 قددام المجلددس القددومى للمددرأة بالعمددل علددى تعزيةةز حزمةةة الخةةدمات االساسةةية للنسدداء والفتيددات الالت دى
يتعرضةةن للعنةةف منددذ بدايددة انتشددار فيددروس كورونددا وذلددا ضددمن خطددة االسددتعدادات لمواجهددة فيددروس
كورونا مستجد.
 تلقددى مكتددب شددكاوى المددراة  -المجلددس القددومى للمددرأة  34,000استفسةةار/شةةكوى منددذ بدايددة انتشددار
الفيروس (من  14مارس  4-يونيو  )2020وقد تم اتخاذ االجدراءات الالزمدة الحالدة جميدع االستفسدارات /
الشكاوى إلى الجهات المعنية في الوقت المناسب وبطريقة فعالة

المحور الثالث :الفرص االقتصادية
التأثير على الفرص االقتصادية
تدابير االستجابة المقترحة :

سياسات
مقترحة

 .1توجي وإعادة تخصيص أموال الوكاالت المانحة الشريكة نحو تطوير البنية التحتية التكنولوجية

 .2إجراء تقييم للسوق  ،وتقييم لألنشطة المدرة للدخل  ،وتحليل اقتصادي لتحديد وتسليط الضوء على
أنواع الشركات الناشئة التي يمكن أن تنمو في المستقبل القادم وتطوير استراتيجيات التمكين
االقتصادي للمرأة المستهدفة
 .3تطوير برامج وحزم الدعم االقتصادي للمرأة لتكون قادرة على التعايش

 .4تعزيز الشمول المالي للمرأة من خالل رفع مستوى برنامج جمعية قروض االدخار والقروض
والترويج الستخدام المحافظ اإللكترونية للنساء
 .5إجراء حمالت توعية واسعة النطاق بشأن العمل عن بعد للنساء وترتيبات العمل بدوام جزئي وبرامج
محو األمية المالية  /الرقمية األساسية
 .6توفير المساعدة المالية وغير المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة حزمة خاصة للشركات الصغيرة
والمتوسطة التي تقودها النساء

المحور الثالث :الفرص االقتصادية
التأثير على الفرص االقتصادية
تدابير االستجابة المقترحة :

سياسات
مقترحة

 .7إنشاء منصة رقمية تفاعلية تعمل علي اإلحالة الصحيحة وتسمح بالوصول في الوقت المناسب إلى
المعلومات
 .8دمج الفوائد اإلضافية لمقدمي الخدمات الصحية للنساء وخطط الحماية المستقبلية.
 .9تجديد جهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لنشر مفهوم "النقد مقابل العمل" من
خالل برامج األشغال الحكومى
 .10االستثمار في رقمنة األعمال التي تديرها اإلنات وتطوير منصات اونالين للسماح للتعاونيات
وخدمات الحرف اليدوية التي تديرها اإلناث للعمل مرة أخري
 .11زيادة الدورات التدريبية Get Aheadوالتدريب المالي التعليمي
 .12زيادة الخدمات االجتماعية والمنزلية وتسهيل الدفع بواسطة التحويالت النقدية عبر الهاتف المحمول
وتقديم االستحقاقات العينية عن طريق خدمة التوصيل للمنازل للمسنات.

المحور الثالث :الفرص االقتصادية
العمالة الغير منتظمة

سياسات تم تنفيذها

 أعلن رئيس الجمهورية عن منحة للعمالة غير المنتظمة  500جنيم شهريا لد  3أشهر
 أصدر رئيس الوزراء قرار بانشاء صندوق اعانات الطوارئ للعمال وتشكيل لجنة العمالة
المتضررة من التداعيات االقتصادية لفيروس كورونا
 أعلددن رئدديس الددوزراء ُمبددادرة "أهالينةةا"لدددعم العمالددة غيددر المنتظمددة المتددأثرة باألضددرار
االقتصادية من خالل مساندة مادية مباشرة ،تحت شعار"إيد مع إيةد تسةاعد" ،و فدى
هذا االطار أطلق بنك مصر حافز مالى لتشجيع على جمع التبرعات من خدالل اسدتخدام
المحافظ االلكترونية.

المحور الثالث :الفرص االقتصادية
العمالة الغير منتظمة
سياسات تم تنفيذها

 أعلنددت وزارة التضددامن االجتمدداعى عددن زيةةادة العائةةد الشةةهرى للرائةةدات الريفيةةات مةةن
350ج الى  900ج شهريا
 أطلقت وزارة القوى العاملة موقدع إلكتروندى للتسدجيل لمنحةة العمالةة غيةر المنتظمةة
وأعلن الوزير أن من  1.5مليون مدواطن ومواطندة  %40سةيدات يحصةلون علدى منحدة
العمالة غير المنتظمة
 بدأت الهيئة القومية للبريدد فدى تسدليم كةارت «ميةزة» الموحدد علدى مسدتحقى منحدة
العمالددددة غيةةةةر المنتظمةةةةة التددددى قررهددددا رئدددديس الجمهوريددددة (  %40نسددددبة السدددديدات
المستفيدات )

المحور الثالث :الفرص االقتصادية
مقدمى الرعاية الصحية منهم النساء األطباء والمهنيين الطبيين

 وجم رئيس الجمهورية بزيادة بدل المهن الطبية  %75وإنشاء صدندو مخداطر ألعضداء
هذه المهن
سياسات تم تنفيذها

 كمددا أعلددن عددن مكافةة ت اسةةتثنائية لكافةةة العةةاملين بمستشةةفيات العةةزل والحميةةات
والصدر والمعامل المركزية
بةدال مةن
شهريا،
 ورفع مكافأة أطباء االمتياز ببعض المستشفيات لتصبح  2200جني
ً
ً
 400ج

تمكين اقتصادي
 أعلنت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عن مجموعة من برامج للتعليم عن بعد
مخصصة إلعادة تأهيل وتطوير المرأة المصرية وتجهيزهةا إلةى سةوق العمةل وبةرامج
تةةةدريب علةةةى أدوات تكنولوجيةةةا المعلومدددات المختلفدددة والتسدددويق الرقمدددي والتجدددارة
اإللكترونية.

المحور الثالث :الفرص االقتصادية
المرأة والمشروعات المتوسطة ،الصغيرة ومتناهية الصغر

سياسات تم تنفيذها

 أصددرت هيئدة الرقابدة الماليدة قدرار بتخفةةيض او ترحيةل قيمةة األقسةاط المسةةتحقة
على العمالء بما يعادل  %50من قيمة كل قسط لعمالء التمويل متناهي الصغر
المعجدددل
 واعفددداء عمدددالء التمويدددل متنددداهي الصدددغر المنتظمدددين مدددن عمولدددة السدددداد ُ
المصددداريف اإلداريددددة لتجديدددد التمددددويالت
للمدددديونيات القائمدددة لعمددددالء أو تخفدددي
القائمة.
 أعلددن البنددا المركددزي المصددري عددن تخصدديص مبلددد  50مليةةار جني ة للتمويةةل العقةةاري
لمتوسطي الدخل من خدالل البندوك وشدركات التمويدل العقداري ،لمددة عشدرين عامدا
(وصلت نسبة المستفيدات من التمويل العقارى من السيدات )%20

المحور الثالث :الفرص االقتصادية
المرأة والمشروعات المتوسطة ،الصغيرة ومتناهية الصغر

سياسات تم تنفيذها

 أعلنت وزارة التضامن االجتماعى عن زيادة اعداد المستفيدين من القةروض الميسةرة
وذات الفائدة البسيطة لعمل مشروعات متناهية الصغر
 أعلددن جهدداز تنميددة المشددروعات المتوسددطة والصددغيرة ومتناهيددة الصددغر عددن قةةرض
استثنائي لفترة زمنية قصيرة لدعم المشةروعات الصةغيرة ليضدمن اسدتمرارية هدذه
المشروعات في مواجهة تداعيات الفيروس( .نسبة المرأة فةى مشةروعات الصةغيرة
قةةد ارتفعة إلةةى  %69فةةى عةةام  2019وحصةةل علةةى  %51مددن اجمددالى القددروض
الموجهة الى االعمال متناهية الصغر).
 أعلن االتحاد المصرى للتمويل متناهى الصدغر عدن اتاحدة االسدتفادة مدن التكنولوجيةا
المالية ،من خالل الكروت الوطنية «ميزة» للعمالء ،والمحافظ اإللكترونية

المحور الثالث :الفرص االقتصادية
المرأة والمشروعات المتوسطة ،الصغيرة ومتناهية الصغر

سياسات تم تنفيذها

 اعتمد مجلس النواب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
ً
كامال عن القطاع غير الرسمي ووسائل جذبم للقطاع الرسمي،
محورا
والذى يتضمن
ً
ووضع اشتراطات لتلا المشروعات لاللتزام بها ،مع تحديد فترة انتقالية لتوفيق
األوضاع وذلا فى اطار حرص الدولة على دمج القطاع الغير الرسمي،وتقديم الكثير
من الحوافز الصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والقطاع
غير الرسمي.

المحور الثالث :الفرص االقتصادية
المرأة والمشروعات المتوسطة ،الصغيرة ومتناهية الصغر
سياسات تم تنفيذها

 خصص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر محفظة
تمويلية تصل إلى  5.4مليار لتمويل مشروعات المرأة متناهية الصغر خاصة فى
المحافظات الحدودية والصعيد من خالل استراتيجية للنهوض بمشروعات المرأة
المصرية وشباب الخريجات ويتوقع أن يتم تنفيذ  216الف مشروع متناهى الصغر
من خالل التمويل على مدى خمس سنوات وتوفير  250الف فرصة عمل وسيتم
تمويل المشروعات من خالل البنوك و الجعيات االهلية التى تتعاون مع الجهاز.

المحور الثالث :الفرص االقتصادية
المرأة والمشروعات المتوسطة ،الصغيرة ومتناهية الصغر
 وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر -وزارة التجارة والصناعة

سياسات تم تنفيذها

وبنا القاهرة فى اطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية نحو زيادة المحفظة المخصصة

لتمويل المشروعات متناهية الصغر والتركيز على المرأة والشباب عقدان لمشروعى بقيمة
 620مليون جنيم لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف التطوير والتوسع من خالل
إتاحة قروض تساعد هذه المشروعات على تغطية مصروفاتها اإلدارية والتشغيلية واإلستمرار
والمنافسة فى ظل انتشار فيروس كورونا مستجد وآثاره السلبية على العمالة المؤقتة وغير
المستدامة وتصل نسبة المشروعات المخصصة للمرأة في هذين العقدين تتراوح بين %30
و %100من إجمالي التمويل
•

المشروع االول "مشروع المبادرة للتمويل متناهي الصغر" بإجمالي تمويل من الجهاز
قدره  500مليون جنيم ويتضمن التمويل

•

المشروع الثانى "مشروع دعم المرأة للتمويل متناهي الصغر" بإجمالي تمويل من
الجهاز قدره  120مليون جنيم مخصص الى دعم المرأة المصرية

المحور الثالث :الفرص االقتصادية
المرأة والمشروعات المتوسطة ،الصغيرة ومتناهية الصغر
 أعدددت وزارة التجددارة والصددناعة وجهدداز تنميددة المشددروعات الصددغيرة والمتوسددطة ومتناهيددة الصدغر
مقترح باهم السياسات والتدابير التى يمكدن اتباعهدا لتعزيدز حمايدة المدرأة المصدرية ودعمهدا علدى

سياسات تم تنفيذها

مستوى االقتصادى واالجتماعى:
•

دعم آليات التسويق االليكترونى للسيدات المنتجة من المنزل من خالل إدارة المعرض
االلكترونى
للسيدات

•

دراسة تقديم الدورات التدريبية بريادة االعمال عن طريق االنترن

•

دعم وتيسير آليات االقراض للمشروعات المنتجة من المنزل للمرأة مثل (صناعة
المفروشات والجلود والصناعات الجلدية)

•

تقديم الخدمات المقدمة من قطاع التنمية المجتمعية والبشرية والخاصة بالصحة ومحو

االمية من خالل االنترنت

.

المحور الثالث :الفرص االقتصادية
المرأة والمشروعات المتوسطة ،الصغيرة ومتناهية الصغر

 أعدددت وزارة التجددارة والصددناعة وجهدداز تنميددة المشددروعات الصددغيرة والمتوسددطة ومتناهيددة الصدغر

سياسات تم تنفيذها

مقترح بأهم السياسات والتدابير التى يمكدن اتباعهدا لتعزيدز حمايدة المدرأة المصدرية ودعمهدا علدى
مستوى االقتصادى واالجتماعى:

•

متابعة الحاالت الخاصة بعميالت الجهاز للتعرف على الموقف الحالى لمشروعات
ودراسة آليات دعمهم

•

وضع خطة اعالمية للخدمات المقدمة من الجهاز بشكل رقمى

•

توفير البيانات حول القطاعات االكثر تأثرا للمرأة والتخطيط حول التدخالت السريعة التى
يمكن تقديمها للسيدات مع التركيز علي السيدات المعيالت

•

بحت سبل التواصل مع القطاع الخاص والبنوا من خالل سياسة المس ولية االجتماعية

( )CSRلبحت توفير بع

الخدمات والتدخالت للقطاعات المتضررة من المشروعات التى

تديرها النساء وخاصة المشروعات التجارية التى تعتمد على االسوا

.

المحور الثالث :الفرص االقتصادية
 أطلقت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية بالتعاون مع مؤسسة "تروس مصر"
مبادرة "مصر هتعدى"والتى تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على اإلبقاء على
العمالة وتوفير فرص عمل جديدة وتشجيع كل البرامج والمبادرات الداعمة لمساندة

سياسات تم تنفيذها

وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 أعلنت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية عن التطور المتحقق في خطط ميكنة
الخدمات الحكومية ،والتي تتيح للمواطنين والمواطنات إنهاء معامالتهم واستصدار
وثائقهم ،دون الحاجة إلى التوجم إلى المقار الحكومية.

 اتاحت وزارة المالية استخدام رمز االستجابة السريع في المعامالت الحكومية (QR-
 ) Codeلسداد كل المستحقات المالية للجهات الحكومية دون لمس ماكينة التحصيل
من خالل محفظة اإللكترونية عن طريق الهاتف المحمول وذلا للحد من استخدام

االورا النقدية و انتشار الفيروس بين المواطنين والمواطنات.

المحور الرابع :البيانات والمعرفة
تعزيز البيانات والمعرفة

تدابير االستجابة المقترحة :

سياسات
مقترحة

 .1تعظيم االستفادة من الشراكة بين وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة مع المنتدى
االقتصادي العالمي من خالل برنامج االداة التحفيزية للتمكين االقتصادي للمرأة في مصر

 .2دعم أبحات السياسات واالبتكار االجتماعي لتصميم برامج جديدة لدعم المرأة وتحديد الفرص المتاحة
امامها.
 .3دعم مرصد المرأة المصرية لتحديد الفجوات في المعلومات وتصميم المؤشرات وجمعها ونشرها
 .4إجراء استطالعات الرأي العام المنتظمة لتحديد األثر االقتصادي واالجتماعي والنفسي لفيروس كوفيد
 19على المرأة المصرية.
 .5ضمان توافر البيانات المصنفة حسب الجنس والعمر ونسبة اإلعاقة ليتم ضمها للبيانات التي تم
جمعها بالفعل بما في ذلا معلومات حول المهنة سواء كانت وظائف رسمية أو غير رسمية وطبيعتها

لنشرها دوريا من خالل مرصد المرأة المصرية.

المحور الرابع :البيانات والمعرفة
 تصدددر وزارة الصددحة والسددكان :بيانةةا يوميةةا بحةةاالت االصةةابة بفيةةروس الكورونةةا المسددتجد
وتصنيف الحاالت على حسب الجنس والسن.

سياسات تم تنفيذها

 وجم رئيس الوزراء بتدبير االحتياجات المالية التي تتطلبهدا خطدة اسدتكمال مشدروعات تطدوير
البنيةةة األساسةةية المعلوماتيةةة المهمددة والتددي تتواكددب مددع الظددروف الراهنددة لالعتمدداد علددى
شبكة اإلنترنت سواء في التعليم عن بعد أو التدريب ،إلى جانب تنفيدذ العديدد مدن األعمدال
المميكنة األخرى في ظل انتشار فيروس " كورونا" المستجد.
 أعلن مجلس الوزراء عن عدد من القرارات منها زيادة العاملين بالخط السةاخن بةة 150مقعةدا
اضافيا للتعامل مع الحداالت المصدابة والمشدتبم بهدا وتةولى منظومةة الشةكاوى الحكوميةة

التنسةيق لخدمةةة المرضةى مةةع وزارة الصةةحة والسةكان والتوسةةع فةي عةةدد المستشةةفيات
التدددي تسدددتقبل مرضدددى فيدددروس كورونةةةا وزيادتهةةةا إلةةةى  376مستشةةةفى علدددى مسدددتوى
محافظات الجمهورية.

المحور الرابع :البيانات والمعرفة
 أطلقت وزارة الصحة والسدكان تطبيةق رسةمى معتمةد عبدر الهواتدف المحمولدة باسدم
سياسات تم تنفيذها

"صحة مصر" للتوعية واإلرشاد للوقايدة مدن الفيدروس ،وكيفيدة التعامدل عندد االشدتباه
فى اإلصابة بالمرض ويوفر البرنامج إمكانية التواصل مع فريق طبدي معتمدد لمتابعدة
عند وجود اشتباه في المرض.
 فعلت وزارة الصحة والسكان خدمة "الكةول سةنتر" تطبيةق صةحة مصةر ،وإنشداء نظدام

إلكتروني لربط الوحدات والمراكز بالمستشفيات ،وإصدار تطبيق االستشارات عن بعد،
وعيادات التشخيص عن بعد Telemedicine
 تحديت تطبيق "صحة مصر " واضافة خدمات للمساعدة فى االبالغ وإضافة قائمة
المستشفيات وكيفية الوصول ألقرب مستشفى وخاصية التنبي فى حالة الةدخول
لمناطق بها اصابات وتعليمات العزل المنزلى والمتابعة اليومية للمرضى .

المحور الرابع :البيانات والمعرفة

سياسات تم تنفيذها

 خصصت كل محافظة خط ساخن  ،يتم تفعيلم على مدار الد  24ساعة ،لمتابعة
استفسارات وشكاوى المواطنين واتخاذ االجراءات الالزمة بشأن العالج من فيروس
كورونا وتوجيم المواطنين للمستشفيات المتخصصة ،مع متابعة كل محافظ أي
شكاوى ترد عبر هذا الخط الساخن ،والسيما في حالة رف
للمحافظة دخول حاالت مصابة إليها.

أي مستشفى تابعة
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 اطلق المجلس القومي للمرأة "إستطالع رأي المصريات حول فيروس كورونا

المستجد فى الفترة من  4إلى  14ابريل  ، 2020مركز"بصيرة" بالتعاون مع هيئة

سياسات تم تنفيذها

األمم المتحدة للمرأة

•  %7من الزوجات تعرضن بالفعل للعنف من قبل الزوج (ضرب أو أهانة لفظية) أن
ذلا لم يكن يحدث قبل حدوث الجائحة
•  %33هى نسبة الزيادة في المشاكل األسرية
•  %19نسبة زيادة العنف بين أفراد األسرة
•  %94نسبة الوعى لدى افراد االسرة بكيفية الوقاية من فيروس الكورونا
•  %72من المبحوثات يرين ان دخل االسرة قد تأثر باالزمة

•

كما أن نسبة الوقت الذى تقضيم المرأة فى مهام البيت قد زاد.
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سياسات تم تنفيذها

 تقددود جمهوريةةة مصةةر العربيةةة تحددرك دولددى لحمايددة النسدداء و الفتيددات فددى مواجهددة
الكورونا وهو تحدرك دولدي فدي األمدم المتحددة مدن أجدل إيدالء االهتمدام الدالزم لوضدع
النسدداء والفتيددات أثندداء مواجهددة فيددروس الكورونددا ،للتأكيددد علددى الحاجددة إلددى التعةةاون
الدولي ومشاركة الخبرات والمعلومات فى ظل الظروف الحالية
وتم طرح مشروع قرار على الجمعية العامة لألمم المتحدة من أجل دعم الجهود الوطنية
والدولية لالسةتجابة السةريعة لتةأثير جائحةة الكورونةا علةى النسةاء والفتيةات ،وذلدا تحدت
البنددد الخدداص بالصددحة العالميددة والسياسددة الخارجيددة ،بهدددف وضةةع إطةةار تنفيةةذي شةةامل
وقوي لالستجابة السريعة للتداعيات الصحية واالجتماعية في هذا الصدد على المرأة.

"تقرير رصد السياسات والبرامج المستجيبة الحتياجات المرأة " رصد خالل جائحة فيروس كورونا
المستجد في نسخت الثانية  80قرار وسياسة واجراء اتخذتهم الدولة المصرية مستجيبة الحتياجات
المرأة في الفترة من  14مارس وحتى  6يونيو 2020

إشادات دولية
احتل

جمهورية مصر العربية المركز التاسع و االول عربيا و أفريقيا في االبحات الطبية لفيروس كورونا و ذلك

فى مؤشر "ابحات الفيروسات التاجية للدول "  " Coronavirus Research Indexوذلك بواقع  21دراسة
وبحث حتى االن .
أشادت وكيلة األمين العام والمديرة التنفيذية لهي ة األمم المتحدة للمرأة بالجهود والقرارات العديدة التي

ً
حاليا لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد والمراعية الحتياجات المرأة المصرية
تقوم بها مصر
ومرصد السياسات والبرامج الداعمة للمرأة خالل جائحة فيروس كورونا مستجد.

إن المجلس القومى للمرأة يحرص على استكمال العمل فى متابعة ورصد
جميع البرامج والسياسيات التى تستجيب الحتياجات المرأة والفتيات فى
ظل الظروف الراهنة النابعة عن هذه الجائحة العالمية ويؤكد على التزام
بالتنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية لنجاح هذه البرامج
والمبادرات واقتراح المزيد من التدابير لصالح المرأة المصرية.

