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     ١ سياسيات وبرامج مقترحةورقة 

  ١٩انتشار فيروس كوفيد تجاه وضع المرأة أثناء خطة االستجابة السريعة لمصر 

  تحليل الموقف
، أعلنت  ٢عاًما أو أكثر ٦٥من السكان يبلغون  ٪٥٫٨حوالي  ومليون امرأة ،  ٤٨٫٥نسمة ، منهم مليون  ١٠٠يبلغ عدد سكان مصر 

األخيرة  التجارب. وقد أظهرت ٣جائحة عالمية ك "الكورونا"   ١٩فيروس كوفيد  تفشي ٢٠٢٠مارس  ١١فى منظمة الصحة العالمية 

بالرغم  لتي تحتاجها النساءمات اتحول الموارد بعيًدا عن الخد بوال وزيكا ، أن مثل هذه االوبئةلتفشي األمراض األخرى ، مثل اإلي

علي النساء ١٩كوفيد  لفيروس االثار المختلفة تحديد ومن ثم  وتعرض مصادر رزقهن للخسائر رعاية االسرة من زيادة عبء

إلى جنب جنبا  ويالحظعلى النساء الحالة الصحية الطارئة مرتفعًا هذه  آثرتوقع أن يكون وي. هو أمر فى غاية االهمية والرجال

في حاالت الطوارئ  العمر واإلعاقة والتعليم والتوظيف والموقع الجغرافي لزيادة تعقيد الخبرات الفردية ضمتعوامل أخرى  تتداخل

  .وآثرها على كل حالة

 

الذين من طاقم التمريض  ٪٩١٫١من األطباء البشريين و  ٪٤٢٫٤ حوالي يشكلنبالمجال الصحي  في الخط األمامي النساء العامالت

من طاقم التمريض في المستشفيات والمرافق العالجية في  ٪٧٣٫١ انها تشكل بالفعل في وزارة الصحة ، باإلضافة إلىيعملون 

 هائل للضغط وتعرضهنالقطاع الصحي للفيروس  الالتى يعملن فى القطاعأن تتعرض النساء  ايضا من المرجح .٤القطاع الخاص

تحد الخدمات الصحية المكتظة من الوصول إلى . عالوة على ذلك ، قد رى بغير أجرواالدوار االخبأجر  عملهنلتحقيق التوازن بين 

اقتصادي على األفراد دي إلى ارتفاع معدالت الخصوبة وتأثير اجتماعي و، مما قد يؤ الحمل تنظيمخدمات تنظيم األسرة ووسائل 

مع انقطاع  القطاع الصحيعلى مختلف القطاعات بما في ذلك  ١٩فيروس كوفيد من المتوقع أن يؤثر و،  واألسر والمجتمعات

كثر عرضة للتواصل مع الخدمات الصحية األ هن أن النساء الحوامل . بماعاية الصحة اإلنجابيةوصول النساء إلى خدمات وسلع ر

هن لتلك حضورمن  قد يعيق للعدوى في المرافق الصحية األمر الذي(رعاية ما قبل الوالدة والوالدة) ، فقد يتعرضن بشكل كبير 

  .المرافق

 تأمين برامجمن المخاطر التي تقدم  ء أكثر عرضة لالنخراط في وظائف / تعاقد  قصير األجل وبدوام جزئي وغيرهان النساإ

 يشكللذا كثر عرضة للخطر في ظل االنكماش االقتصادي.هي األ وتكون منخفضة وأجور فقيرة  صحى تأمينو ومعاشات إجتماعى

واحتمالية في القطاعات غير الرسمية ،  خاصة  ة المرأة في األنشطة االقتصاديةتهديًدا خطيًرا لمشارك  ١٩فيروس كوفيد انتشار 

من إجمالي العمالة  ٪٤٠٫٩ ان ، و ٥من المعيالتمن النساء  ٪١٨٫١ ن الجنسين في سبل العيش. في مصر نجد أنالفجوات بي زيادة 

                                                            
للسكان ومكتب األمم المتحدة المعني تم إعداد مذكرة السياسة من قبل المجلس القومي للمرأة وبالتشاور مع البنك الدولي وهيئة األمم المتحدة للمرأة وصندوق األمم المتحدة   ١ 

ومحاورها. تم تطوير المذكرة بناء على المراجع الدولية  ٢٠٣٠رية بالمخدرات والجريمة ومنظمة العمل الدولية ، واستناداً إلى االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المص
 على النساء. اوتأثيره للجائحةواستجابات الدول المختلفة 

 ٢٠٢٠الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء    ٢ 
  )٢٠٢٠مارس  ١٦منظمة الصحة العالمية. تقرير حالة (     ٣ 
  ٢٠١٨ء الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصا٤ 
  ٢٠٢٠الجهاز المركزي للتعبية العامة واالحصاء ٥ 
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يعملن في قطاع  %٦٫٧ كما أن . فى أعمال هشةاإلناث  عمالةمن  ٪٣٣٫٩غير الزراعية لإلناث يعملون في وظائف غير رسمية و 

من القوى  ٪٧٠تمثل المرأة المصرية و. ٦يعملن في القطاع الخدمي %٥٦٫٨و و  من اإلناث يعملن في الزراعة ٪٣٦٫٤الصناعات, 

قطاع الرعاية  ). عالوة على ذلك ، يمثلاجتماعياتو خاصة كمعلمات وأخصائيات صحياتاألجر (العاملة في قطاع الرعاية مدفوعة 

عمل النساء في قطاع الرعاية المدفوعة بأربع وتزيد احتماالت ، الي عمالة اإلناث من إجم ٪٣١-٢٨المدفوعة في مصر حوالي 

  ٧مرات أكثر من الرجال.

  

يعني التخلي عن العمل لرعاية األطفال خارج  أثر الفيروس قدو ،لالسرة مقدمى الرعاية الرئيسين اء هن أن النس االعرافتملي 

عادة ما و ، من تعرضهم للفيروس ويزيد رضى ، مما يؤثر على مستويات دخلهنالمدرسة ودور الحضانة و / أو أفراد األسرة الم

يشكل و،  هذه الرعايةويقضين ساعات أطول من الرجال في أعمال أعمال الرعاية المنزلية غير مدفوعة األجر ،  تتحمل النساء

، حيث يلعبن دوًرا حاسًما فيما يتعلق بالنظافة الصحية ٨ عبئًا أكبر على أعمال الرعاية غير مدفوعة األجر للنساء ١٩فيروس كوفيد 

. باإلضافة إلى ذلك ، أثبتت التجارب أنه في مثل هذه يواجهن مخاطر عالية في التعرض للفيروس والسلوك الصحي لألسر ، و

 تؤثرو ، ؤثر على النساءالتى قد تالعنف المختلفة (على سبيل المثال ، النفسي والجسدي)  أشكال، يزيد خطر زيادة  العصيبةاألوقات 

 ن بشكل مختلف ، خاصة الفتياتعلى الفتيات والفتياواحتواء الفيروس االجتماعي  البعدو استراتجيات عمليات إغالق المدارس 

رعاية غير مدفوعة األجر ، مما يحد الالقيام بواجبات  - المتعارف عليها بسبب األدوار المجتمعية  -المراهقات اللواتي يُتوقع منهن 

 .زواج المبكر لل تعرضنوقد يمن إمكانية وصولهن إلى برامج التعلم عن بُعد 

 

بما في  -من المحتمل أن تؤثر االضطرابات  ، فحسب ، بل هي أزمة اقتصادية وتوظيفية ليست أزمة صحيةفيروس كورونا إن أزمة 

الوضع هذا يشكل وعلى قدرة المرأة على كسب الرزق وتلبية احتياجات أسرتها األساسية.  -ذلك القيود المفروضة على الحركة 

القيادة والمشاركة الفعالة للنساء  د االستجابة حيث تعزيزمع ذلك ، فإنه يضع المرأة في وسط جهوأنواًعا مختلفة من التهديدات ؛ و

يمنحهن الفرصة للتأثير بشكل إيجابي على تصميم وتنفيذ  ١٩فيروس كوفيد تفشي لمواجهة والفتيات في جميع عمليات صنع القرار 

  مصر.لستجابة سياسات واستراتيجية اال

 

، واقتراح تشريعات   ٢٠١٨لسنة  ٣٠وفقا للقانون رقم  في مصربالنهوض بالمرأة  القومي للمرأة هو الجهاز الوطني المنوطالمجلس 

 ٢٧ وللمجلسلنساء. لبرامج تدريبية وآليات توعية ا كونه المنفذ، باإلضافة إلى تجيبة الحتياجات المرأة مسوخطط العمل وسياسات 

ً وي ً نشطا ً محليا مليون مستفيدة على  ٢٤إلى  النسائية المجتمعية. وقد وصلدات عمل بشكل وثيق مع المجتمعات المحلية والقيافرعا

  األرض في السنوات األربع الماضية.

 

                                                            
  بحث العمالة  ٦
  بحث العمالة٧ 
. (وزارة سنويا  مليار جنيه مصري ترتبط باعمال الرعاية غير مدفوعة األجر المتعلقة باألسرة ١٦٧و سنويا مليار جنيه مصري  ٤٥٨يبلغ حجم عمل رعاية المرأة  حوالي ٨ 

  االقتصادية)التخطيط والتنمية 
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للحكومة  للفوارق بين الجنسينفي مجال السياسات المستجيبة  سياسة المشورة القائمة على االدلةيلتزم المجلس القومي للمرأة بتقديم 

وسيعمل مع مختلف الشركاء الحكوميين لدعم تطوير وتنفيذ سياسات التخفيف واالستجابة  ١٩فيروس كوفيد في مواجهة تفشي 

على  التأثير -١التالية: متوسطة المدى ، في إطار المحاور  االستجابات الفورية أو مستوى لضمان حماية النساء والفتيات ، سواء على

 -٣(العنف ضد المرأة والقيادة والتمثيل) ؛  واتخاذ القرار فعالية المرأة - ٢(الصحة والتعليم والحماية االجتماعية) ؛  االنسانى المكون

  .تعزيز البيانات والمعرفة -٤التأثير على الفرص االقتصادية 

 إن نجاح البرامج والسياسيات المقترحة فى ورقة السياسة يعول بشكل كبير على التعاون والتكاتف بين جميعوتجدر االشارة 
  .المجتمع المدنيئات والجهات الحكومية والهي الوزارات و

 

   ١٩ فيروس كوفيدشرائح النساء المتأثرة بـ 
  

ستستهدف ورقة  ،لتهديداته بصورة اكبربعض شرائح النساء  تتعرض؛ ومع ذلك  ١٩فيروس كوفيد يتأثر جميع السكان من تفشي 

  :اآلتي  التي تشملو شرائحال تلكالسياسة 

 (النساء الحوامل / المرضعات)معينة صحية  النساء بظروف  

  ؛ النساء المحتاجات  ية أو أمراض مزمنة ، المسناتالنساء في سن اإلنجاب ، النساء المصابات بأمراض مناع

  في المرافق الصحية  دمات الحضرية ؛ العامالت بالخطوط األماميةلخات الوصول األقل لووذ

  المسنين  ودارفي دور األيتام  النساء  

   ، المرأة في قطاعات العمل الهشة وغير الرسمية (بما في ذلك النساء العامالت بعقود مؤقتة ، وعامالت المنازل

 والباعة الجائلين)

 المرأة في القطاع السياحي  

  ان وظائفهن ؛ ربات األسر المعيلة والنساء ذوات المعرضات لخطر فقدالقوي العاملة من النساء األقل مهارة و

  .بوابطرق األفي حمالت التوعية ب شركاء المجلس القومي للمرأة يات المجتمعلرائدات اإلعاقة وا

   المرأة في األعمال التجارية الصغيرة ؛ مع التركيز بشكل خاص على قطاع الحرف اليدوية بسبب هيمنة المرأة

 .مجال الزراعيالالمصرية على هذا القطاع وكذلك النساء العامالت في 

 

  االستجابة الفورية للتعافي 
  استعداد مصر من خالل برامج الدعم الموجودة بالفعل.تأهب وتستند االستجابة الفورية للتعافي إلى 

  التأثير على المكون االنسانى . ١
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  تدابير االستجابة الصحية المقترحة
 

  انقطاع وصول المرأة إلى خدمات وسلع الرعاية الصحية اإلنجابية

ية ، قد ال تتمكن النساء والفتيات من الوصول إلى خدمات الرعاية الصح الجائحةلمكافحة  البالدموارد واعادة توجيه مع توجيه 

الحمل ، والرعاية الصحية قبل الوالدة  تنظيمالوالدة اآلمنة ، ووسائل  اإلنجابية للنساء:الصحة خدمات الالزمة ، بما في ذلك 

  وبعدها.

(بما  ت الطبية الالزمةباإلضافة إلى المستلزماالشخصية من مستلزمات النظافة ان وجود مخزون كاف ضم ):١االستجابة ( تدابير

عيادات المتنقلة ومرافق وكذلك الفوط الصحية للنساء والفتيات) وتوفير الرعاية من خالل ال ة للنساءتنظيم األسر وسائل في ذلك

  من قبل وزارة الصحة ووفقًا لقواعدها وأنظمتها. تلكأدوات النظافة  حدد مكوناتوت  ،الطوارئ 

المتاحة من  يةوالوقاحماية لرفع مستوى وعي النساء حول إجراءات ال صال واضحة ات تصميم استراتيجية ):٢االستجابة ( تدابير

للنساء  بصورة مبسطة صحىسلوك كيفية تبني  تصميم أيضا محلية ، ال واالذاعاتذلك القنوات التلفزيونية خالل المنصات الرقمية وك

 ١٩كوفيد  المشتبه باصابتهم ب مرضىاللمساعدة مقدمي الرعاية على التعامل مع تعليمية برامج , مختلفةالاإلجتماعية خلفيات ذوات ال

 فهمهاالرسائل من خالل المواد والوسائل المناسبة التي يمكن للجميع الوصول إليها وهذه أن يتم نقل  ايضا من المهم ل،في المنز

النساء والفتيات فيمكن ان تستبعد  بصورة خاصة ،مع انخفاض مستويات معرفة القراءة والكتابة بين النساء والفتيات بسهولة خاصة 

قل للهواتف المحمولة األ هنوصولبسبب لديهن   يجهزة األخرى لرفع مستوى الوعتم استخدام الهواتف المحمولة واأل ما إذا اللواتي

أن توفر يجب استخدام طرق مختلطة تستخدم خيارات وسائط متعددة مثل الراديو والرسومات المرئية. يجب  ، لذا اإلنترنتخدمات و

الصحية رسائل مفادها أنه يجب على النساء الحوامل متابعة رعاية الوالدة والبحث عن الوالدات المساعدة. وينبغي لهذه ستجابة اال

من قبل  لهن نقل هذه الرسائلت أن، و اتخاذها فيما يتعلق بحملهم التدابير االحترازية التي يجب عليهمالرسائل أيًضا أن تنصحهم بشأن 

  العاملين في مجال الرعاية الصحية.

  حول كيفية زيادة المناعة بمكونات طبيعية ميسورة التكلفة. والتعليمالسليمة برامج التغذية توفير  ):٣االستجابة ( تدابير

، على سبيل المثال ، من خالل تحسين  الصحيةللنساء في الخطوط األمامية لالستجابة  لدعماولوية اقديم ت ):٤االستجابة ( تدابير

حية ومقدمي الرعاية ، الرعاية الص ومنتجات النظافة الشهرية ألخصائيالحماية الشخصية الصديقة للمرأة  وسائلالوصول إلى 

  عبء الرعاية. يتحملنوترتيبات عمل مرنة للنساء اللواتي 

للنساء المسنات الحكومة  طبية المقدمة منة الخدمات الرعاي وسائلب لتعريفرسائل إعالمية توعوية  تصميم :)٥االستجابة ( تدابير

  . ةنساء ذوات اإلعاقوال

 

على مستوى األسرة مع  الضغوطمصادر  تزيدقد ف التوتر والقلق والخوف ، ١٩الكوفيد  فيروس  يمكن أن يسبب الصحة النفسية:

 للجائحةبسبب فقدان الوظائف أو تخفيض األجور. كما يمكن  الدخل مع انخفاضالوقت  لتوفير وزيادة الطلبفال في المنزل بقاء األط

  نقص المعلومات. بسبب لدى المواطنينالخوف  تزيد  معدالتأن 
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) تطوير جلسات نفسية مسجلة عبر اإلنترنت لزيادة الوعي حول تأثير ١مثل:  حزم الدعم النفسي والعالجي ):١االستجابة ( تدابير

المتطوعين الفوريين الذين المعالجين ) تشجيع الحلول المجتمعية مثل ٢والخطوات التي يمكن القيام بها لتحمل الضغط . ١٩كوفيد 

) إجراء جلسات العالج الجماعي ٣. نخاصة مقدمي الرعاية الصحية وأسرهلنساء ول مقدمي الرعاية الصحيةل مساعدةتقديم اليمكنهم 

  .اإلنترنتشبكة عبر  واالستشارات العائلية

على الخطوط العاملين صة مقدمي الرعاية واألطباء والدعم النفسي طويل األمد للنساء وخا تصميم برنامج ): ٢االستجابة ( تدابير

  المستشفيات.ب االمامية

  

  

  تدابير االستجابة المقترحة للحماية االجتماعية
  

، فضالً عن الزيادة في السلع الغذائية  برامج حماية اجتماعية فورية ومتزايدة مثل التحويالت النقديةتوفير  ):١االستجابة ( تدابير

ن في وإدراجه -على وجه التحديد  المعيالتال سيما النساء  - . يجب تحديد النساء ٩الفيروسالمدعومة للنساء المتضررات من تفشي 

  . لوصولوسهلة اسب الرزق ، بطرق آمنة خالت أخرى لكادمو أى  أو العينيةالتدخالت النقدية 

للتعويض عن عدم تسليم  لفيروسمواجهة ان استجابة حساسة للتغذية للضم التموينزيادة النقاط في بطاقة : ) ٢االستجابة ( تدابير

  . في ضوء إغالق المدارسللطالب الوجبات المدرسية 

أكبر من  للوصول ألى عدد أو إضافة أسر محتاجة  كرامةتكافل وبرامج توسيع نطاق الحماية االجتماعية ل :)٣االستجابة ( تدابير

 التضامنبناء على قاعدة بيانات وزارة  من خالل .المعيلة األسرنها تستهدف بشكل رئيسي ، حيث أ والهشة األسر الضعيفة

من خالل المحافظ اإللكترونية وتحويل األموال بشكل سريع  للدعميتم ضم األسر مستوفاة الشروط كرامة وتكافل  االجتماعي ودراسة

  .يةالفور ستجابةلال

اللواتي قد يتعرضن لخسائر اقتصادية  المنتظمةفى العمالة غير  لعامالتلتحويل نقدي لمرة واحدة  تقديم ):٤االستجابة ( تدابير

 المحافظ االلكترونية خطر الوقوع في الفقر. يمكن أن يتم الدفع باستخداميعانين من  وا المسنجد ١٩فيروس كوفيد بسبب معيشية و

يتم ذلك من خالل: سياسات و ، مبادئ البعد االجتماعي تشجيعمع  تب البريد أو البنوكامكعن طريق  وأ )ظة الهاتف المحمولمحف(

كاش) أو  اورانج، و كاشكاش ، اتصاالت الشمول المالي الحالية والمحافظ اإللكترونية المقدمة من قبل شركات االتصاالت (فودافون 

  أو استخدام الكروت االلكترونية مثل كارت ميزة. ٢٧بريد في جميع محافظات مصر الـ مكتب  ٤٢٧٠عبر 

                                                            
الناجم عن  الجزئىأو القطاع الكلى  االقتصادي على مستوى االقتصاد التراجعأثر للتخفيف من  دعم نوع المساعدة االجتماعيةإلى  إحتياجملحوظة: هناك  ٩ 

إلى مساعدة اجتماعية لتسهيل االستهالك ، والتعويض عن التكاليف المرتفعة وفقدان الدخل لتجنب الوقوع أكثر في ستحتاج األسر الفقيرة  حيث أنالفيروس. 
أن العديد من المستفيدين من دعم المساعدة  ويصادفالفقر واللجوء إلى استراتيجيات التأقلم ذات اآلثار السلبية طويلة المدى مثل تآكل رأس المال البشري. 

هو إجراء حماية اجتماعية بالغ  ١٩دانتشار فيروس كوفيخالل "تكافل وكرامة" هم من النساء وبالتالي فإن توسيع مظلة شبكة األمان االجتماعي  االجتماعية
تقوم وزارة التضامن االقتصادي.  التراجعوتخفيف آثار لتوفير تدابير استجابة اقتصادية كأدوات مالية  يمكن ان تعمل أنظمة الحماية االجتماعيةكما األهمية. 

  .شبكة األمان االجتماعياالجتماعى بمصر بإدارة 
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بحيث يمكن تسجيل النساء في ليتم تنفيذها عن بعد  للنساء وبدء آلية رقمية رقم القوميبرنامج الالتوسع في ): ٥االستجابة ( تدابير

التابع للمجلس القومي للمرأة والذي وصل  صدار بطاقات الرقم القومى للسيداتك من خالل: برنامج ايتم ذل، و برنامج الرقم القومى

  امرأة. ٧٠٠٠٠٠إلى 

ة ) وسائل التسجيل في أي برنامج حماية اجتماعي١عن معلومات وجود رفع مستوى الوعي الوطني للسماح ب :)٦بير االستجابة (اتد

األسرة بأكملها  الذي يمكن ان تتعرض لهالضغط  استهداف االسر فى الحمالت لشرح) ٢). رقم القومى (بما في ذلك إصدار بطاقة ال

لألطفال الصغار تحت سن  بطريقة مبسطة الهامة ) شرح المفاهيم األساسية للموضوعات٣ الفيروستفشي  بسببالذي يمكن أن ينشأ و

  عاًما. ١٢

االجتماعي ووزارة القوي  وزارة التضامنفي قاعدة بيانات  المنتظمةفى العمالة غير تسجيل العامالت  :)٧االستجابة ( تدابير

يجب القيام بحملة إعالمية ضخمة  ، كما المرض بدالتحويالت النقدية وفي تدابير الطوارئ االقتصادية مثل الت نإلدراجه العاملة

  .في تلك القواعد لتوعية النساء بوسائل التسجيل

  

 
  مقترحة ستجابةاالتدابير : والنساء ذوات اإلعاقة  مرأة المسنةدخالت الحماية االجتماعية للت 
 

عناية خاصة بسبب زيادة  نتطلبي ةات الحاالت الصحية الخاصوذ وأ عاقةاإل، ذوات اتي يعشن بمفردهن أو داخل األسر المسنات اللو

ن دعم ألبعد  نتشرةفي مصر ليست م للمسنين ةبالنظر إلى أن برامج الرعاية الرسميو ،الحاد ١٩فيروس كوفيد خطر اإلصابة بـ

يمكن أن تكون مفيدة أيًضا ، ليس فقط  منزليةالتدابير اإلضافية لمساعدة مقدمي الرعاية الاال ان األسرة هو الممارسة األكثر شيوًعا ، 

  :التدابير اآلتي خالل هذه الفترة ولكن على المدى الطويل. يمكن أن تشمل هذه

مخزون (أ) تعزيز خطط األسرة بشأن االحتياجات والروتين اليومي ألفراد األسرة ، بما في ذلك الوصول إلى  ):١االستجابة ( تدابير

 يةمجتمعة من الوقت ؛ ب) تنفيذ إجراءات واإلمدادات في حالة الحاجة إلى البقاء في المنزل لفترات طويلعدة أسابيع من األدوية 

 اونالينالجتماعية المجتمعية ؛ ج) تنفيذ األنشطة ا الفيروسوإبطاء انتشار  ١٩فيروس كوفيد مصممة للحد من التعرض لـ  اونالين

يسهل  يمعلومات نظام طني لتوزيع اإلمدادات (للطب والمشورة وما إلى ذلك) وتطويرلفئة معينة من السكان ؛ د) إنشاء خط مساعدة و

أرباب من  مرونةبير أكثر ؛ (هـ) تنفيذ تدا ا وذوى االعاقةمقدمي الرعاية األسرية للمسنين حاجة ستجيب لي الفيروسعن  الوصول له

  .عاقةاالذوي أو  مسنيينالرعاية ألفراد األسرة ال نيقدم التيال هملموظفينالعمل 

 

  للتعليم تدابير االستجابة مقترحات
 

الالتي يواجهن بالفعل  فى االسر االولى بالرعاية أو الفقيرة ، قد ال تعود الفتيات تماعيجاال البعدجزء من تدابير مع إغالق المدارس ك

لرعاية األشقاء والقيام بأعمال  الدراسةترك باء على بناتهم لضغط اآلي حيث قد للدراسة مرة اخري ، ضغًطا للتسرب من المدرسة

ً ، و باالضافة الي منزلية أخرى غير مدفوعة األجر ،  ال يزالون  وهم/ أو الزواج وإنجاب األطفال المساهمة في دعم أسرهم ماليا

  .الفيروس ن لتفشي بسبب انقطاع تعليمه قد تزداد  الضغوطكل تلك  ن ،أطفاًال أنفسه
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والموارد االلكترونية مثل استخدام التطبيقات والمنصات  تشجيع العائالت على استخدام حلول التعلم عن بعد): ١تدابير االستجابة (

  التعليمية.

حيث أن ألخذ مجراه القانوني  تسريع الجهود المتعلقة بمشروع القانون المقترح الذي يجرم زواج األطفال ):٢تدابير االستجابة (

عدد زواج من سيضمن أن تأثير إغالق المدارس لن يزيد  ي:التشريععلى المستوي و اتسياسمستوى الهذا التدبير على  إصدار

  األطفال.

من خالل وسائل اإلعالم  لمجلس القومي للطفولة واألمومةالتابع ل الطفل نجدةخط االعالن عن تقوية وتعزيز  ):٣تدابير االستجابة (

  المختلفة.

من للفتيات  دور استضافةلتوفير  وزارة التضامن االجتماعيرفع مستوى الخدمات االجتماعية التي تقدمها  ):٤تدابير االستجابة (

  .حركة المواطنينحظر نتهاكات خاصة خالل ساعات لال نتعرضان يمرضن بالفيروس او ييمكن بسهولة  التيال الشوارع اطفال

  

  

  واتخاذ القرار فعالية المرأة . ٢
  

  العنف ضد المرأة
   

 ب التوترات المتزايدة في األسرةلخطر العنف المتزايد بسب تتعرض المرأة قد  أن فى مثل هذه الظروف االجتماعية أثبتت التجارب 

  .بالفيروسللنساء الالتي قد يتأثرن يجب أن يكون الدعم النفسي واالجتماعي والقانوني واالستشاري متاًحا ، لذا 

تعزيز ) ١نتيجة للتدابير االحترازية مثل: للعنف ضد المرأة ألي زيادة محتملة  التدابير الوقائية المكثفةتعزيز  ):١االستجابة ( تدابير

ذات  االرشاديةمن خالل المبادئ  المكتب قدرات رفع) ٢لس القومي للمرأة المجشكاوي لتلقي الشكاوى في مكتب  الخط الساخن

 تلك الدور  يوتطبيق كافة اإلجراءات الصحية عل النساء لدور استضافةعتماد تدابير وقائية وتعقيم ا) 3 ١٩بفيروس كوفيد  الصلة

  :التالي  يتم ذلك من خاللو حوادث العنف ضد المرأة المتوقعة)(استعدادا للتعامل مع 

المحامين للنساء مجاناً في المجلس القومي للمرأة وهو مكلف بتقديم االستشارات القانونية وخدمات مرأة بمكتب شكاوي ال -

  .٢٧فروع في جميع محافظات مصر الـ ولديه لتي تواجههن. أي حالة من حاالت العنف أو التمييز ا

 للنساء اللواتي قد يتعرضن للعنف في مصر تحت إشراف وزارة التضامن االجتماعي. استضافة دور ٨ -

 فيما يتعلق بالبنية التحتية في مصر للتعامل مع الموقف بكفاءة وفعاليةتكثيف قدرات المجلس القومي للمرأة  ):٢االستجابة ( تدابير

  .١٩فيروس كوفيد باإلضافة إلى اإلجراءات االحترازية المكثفة لمنع اإلصابة بـ التكنولوجية

  

  القيادة وصنع القرار
  

النساء العامالت في الخطوط األمامية بشكل أفضل في قطاع الصحة والقطاعات األخرى في جميع مجاالت صنع القرار  ادماجإن 

ا كقنوات تلعب النساء أيًضا دوًرا رئيسيً  ، كماالصحية  يمكن أن يحسن آليات مراقبة األمن الصحي والكشف والوقاية قرارالاتخاذ و
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فإن الوصول إلى  ولذا ، من الرجالأقل  ى المعلومات إل إمكانية وصولهنعادة انهن   لرغمبا مجتمعاتهنفي  للتوصيل المعلومات

  .الفيروسفي معالجة انتشار  هامالنساء والفتيات وتثقيفهن حول المرض أمر 

 ١٩فيروس كوفيد تفشي  مكافحةفي تعزيز القيادة والمشاركة الهادفة للمرأة في جميع عمليات صنع القرار أ)  ):١تدابير االستجابة (

 بطرق يمكن فهمها اواالستجابة له الجائحةول كيفية الوقاية من التأكد من أن المرأة قادرة على الحصول على معلومات ح؛ ب) 

  .بسهولة 

ض ساهم بشكل كبير في االستعداد للحد من التعرييمكن أن  لسياسات واالستراتيجياتتمثيل المرأة في تصميم ا ):٢تدابير االستجابة (

  .  ١٩فيروس كوفيد للكوارث ، في بناء القدرات ، واالستجابة لـ

 

  تدخالت متوسطة المدى
  :اآلتي  شملتيجب أن  ، وجودة بالفعل أو بدء آليات جديدةعلى اآلليات المالمدى تعتمد تدخالت االستجابة المتوسطة 

 

  التأثير على الفرص االقتصادية: -٣
 

بسرعة إلى أزمة عرض وطلب مشتركة بسبب  تطور، االمر الذى مات في جانب العرض ألسواق العمل صد الجائحةع خلق اندال

 ال يستطيع العديد من العمالوبالتالى وتدابير الحجر الصحي وغيرها من قيود التنقل ،  المخاوف الصحية  والمرض وحظر السفر 

عبر  السل التوريد العالمية والمحليةستم تعطيل  الطلب على اليد العاملةومن حيث , ، الدخل ثمتتأثر اإلنتاجية ف الوصول إلى العمل ؛

يؤثر انخفاض طلب ,حتى عند التشغيل ساعات محدودة فقط لمفتوحة الشركات أو  من العديد تم إغالق ايضا العديد من البلدان ،

االستثمارات  تعيق بيئة يخلقلغموض الذي يحيط بمدتها وآثارها وا األزمةفاستمرار  ،  على األرباحبصفة عامة ك ستهالاال

وفقدان سبل الرزق هي من الخارج إن اإلغالق الدائم لألعمال وارتفاع معدالت البطالة وانخفاض التحويالت  ، والتوظيف الجديد

  .تواجه البلدان  مخاوف كبيرة

 

دعم  : أوالً معالجة قضيتين مترابطتين. هناك حاجة إلى  نجد أن ١٩فيروس كوفيد  جائحةتفشي  بالنظر إلى طبيعة أزمة العمالة وسط 

أو المرض ؛ أو الحجر الصحي أو المشاكل الصحية  السبابسبل عيشهن بسبب عدم قدرتهن على العمل ت العامالت الالتي تأثر

ن ، أو طلب موظفيال، أو تسريح  نمكان عمله ؛ أو بسبب إغالقالعام  من العمل الحر بسبب انخفاض الطلب  نشهدوا انخفاض دخله

بشكل كبير  انحفاضاتها الحاجة إلى تزويد الشركات التي اضطرت إلى اإلغالق أو تشهد إيراد : ثانيًا ،  عمال للعمل ساعات أقل

  ، واالستعداد للتعافي عندما ينتعش االقتصاد.العاملين رواتب زمة للنجاة من الصدمة ، وتلبية لسيولة الالل

 

وخاصة في البنية التحتية التكنولوجية نحو تطوير  الشريكة المانحة االتتخصيص أموال الوكتوجيه وإعادة  ):١تدابير االستجابة (

قطاع تكنولوجيا المعلومات ، مما يشجع المزيد من النساء على  على من شأنلك في المشاريع التي يمكن أن تالمناطق النائية ، وكذ

  المشاركة.
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لتحديد وتسليط الضوء على أنواع اقتصادي ألنشطة المدرة للدخل ، وتحليل لقييم تقييم للسوق ، وتإجراء  ):٢االستجابة (تدابير 

بما في  عمال ، وكذلك للتدخالت الالحقة الشركات الناشئة التي يمكن أن تنمو في المستقبل القادم بسبب التغيرات في نظام ريادة األ

ن تأثير الوضع ، بما في ذلك تطوير استراتيجيات التمكين االقتصادي للمرأة المستهدفة واستكشاف خيارات التحويل النقدي للتخفيف م

  في وجه الصدمات في المستقبل  العمل والحصانةالستعادة القدرة على  نذلك دعمه

 تحت مظلة الفيروستفشي  التعايش في ظللتكون قادرة على للمرأة برامج وحزم الدعم االقتصادي تطوير ): ٣تدابير االستجابة (

شراكة مع المنتدى بال لمجلس القومي للمراة لالتابع  االداة التحفيزية للتمكين االقتصادي للمراةبرنامج و الدولى التعاونوزارة 

  االقتصادي العالمي.

) VSLAبرنامج جمعية قروض االدخار والقروض ( رفع مستوىمن خالل الشمول المالي للمرأة تعزيز  ):٤تدابير االستجابة (

 VSLAالبرنامج التجريبي لرقمنة نموذج  بناء على ال، باالضافة الي واالرتقاء به والترويج الستخدام المحافظ اإللكترونية للنساء 

  .البنك المركزي المصريو بالتعاون بين المجلس القومى للمراة

حمالت توعية واسعة النطاق بشأن العمل عن بعد للنساء وترتيبات العمل بدوام جزئي وبرامج محو إجراء  ):٥تدابير االستجابة ( 

يمكن  ، كماا على التلفزيون / الراديو بثهليتم المعلومات األساسية الحمالت يجب أن تتضمن هذه  ، مية المالية / الرقمية األساسيةاأل

  .إضافية لنفس الغرض قناة فعالة كوسائل التواصل االجتماعي  استخدام

توفير المساعدة المالية وغير المالية للشركات لشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها اإلناث: فيما يخص ا): ٦تدابير االستجابة (

ودها ة والمتوسطة التي تقلمساعدتها على التعامل مع اضطرابات األعمال (حزمة خاصة للشركات الصغير الصغيرة والمتوسطة

التعاون مع شركات التكنولوجيا لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملين لحسابهم الخاص بوصول مجاني / مخفض  ،النساء)

منصات وسائل التواصل  من خالل مركز تنمية المهاراتسيستخدم المجلس القومي للمرأة  ،ى اإلنترنت واألدوات التكنولوجيةإل

ز النساء في قطاع األعمال الصغيرة لدعمهن في التواصل والربط مع الشركات التي تقودها الشركات إلبرا االجتماعي الخاصة به

في يمكن أن يكون هذا فرصة لقطاع األعمال أيًضا الذين سيتفاعلون مع العمالة الماهرة في  ،ة والمتوسطة والقطاع الخاص الصغير

  .االجتماعي  البعدلجانبين لضمان ل امربح اوضعاالمر الذي سيمثل المنزل العمل من 

 إلى المعلوماتتسمح بالوصول في الوقت المناسب والصحيحة تعمل علي اإلحالة تفاعلية رقمية إنشاء منصة  ):٧تدابير االستجابة (

  كل مجموعة مستهدفة وتوجيهها إلى خدمات مختلفة.الخاصة ب

 لمقدمي الخدمات الصحية للنساء وخطط الحماية المستقبلية. الفوائد اإلضافيةدمج  ):٨تدابير االستجابة (

مقابل العمل" من خالل  "النقد مفهوم  لنشر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغرتجديد جهود  ):٩االستجابة ( تدابير

ً  معالجة البطالة للنساء ىلعمالة والتي يمكن أن تلعب دوًرا في مساعدة الحكومة علاكثيفة  الحكومى غالبرامج األش يمكن  ،مؤقتا

 ، في أوقات األزمات حكوميةضرية االستفادة من األشغال الللباحثين عن عمل في القطاع الزراعي أو غير الرسمي في المناطق الح

ن عن عمل من المصممة جيًدا من حيث طول عقد العمل ومستوى األجور أن توفر حماية كافية للباحثي حكوميةيمكن لبرامج العمل ال

  .مرة اخري تنشأ عندما ينتعش االقتصادقد دون تقليل الحوافز للعمل أو البحث عن الوظائف التي  ةل المنخفضوذوي الدخ

للسماح للتعاونيات وخدمات  اونالينتي تديرها اإلناث وتطوير منصات رقمنة األعمال الاالستثمار في  :)١٠االستجابة ( تدابير

  مرة اخري .  الحرف اليدوية التي تديرها اإلناث بمواصلة العمل
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الحالية بين المجلس شراكة الفي إطار  التعليميوالتدريب المالي  Get Aheadالدورات التدريبية زيادة  ):١١االستجابة ( تدابير

الدعم اإلضافي للنساء اللواتي تأثرن بشكل مباشر أو غير مباشر  ن اضمع م،  القومى للمراة ووزارة التضامن ومنظمة العمل الدولية

  مع التركيز بشكل خاص على النساء في الزراعة ،  األولوية او عملية االختيار  سواء في الفيروس من تفشي

الخدمات االجتماعية والمنزلية وتسهيل الدفع بواسطة التحويالت النقدية عبر الهاتف المحمول وتقديم  زيادة ):١٢االستجابة ( تدابير

  للمسنات. عن طريق خدمة التوصيل للمنازلاالستحقاقات العينية 

  

  . تعزيز البيانات والمعرفة٤
  

من أجل  ئةبما في ذلك تتبع االستجابة الطار ١٩يد كوف العمر واإلعاقة المتعلقة بانتشارتعزيز تجميع البيانات المصنفة حسب الجنس و

  فهم االختالف في التعرض والعالج وكذلك تصميم التدابير الوقائية وفقًا لذلك.

دي المجلس القومي للمرأة مع المنتدى االقتصاو تعظيم االستفادة من الشراكة بين وزارة التعاون الدولي ):١االستجابة ( تدابير

إلجراء المزيد من البحوث المستندة إلى أدلة قطاعية  ١٠في مصر للمرأةبرنامج االداة التحفيزية للتمكين االقتصادي من خالل  العالمي

  . المصرية لمرأةامرصد بء والفتيات ونشر جميع المواد على النسا الجائحةحول تأثير 

  .المتاحة امامها  لتصميم برامج جديدة لدعم المرأة وتحديد الفرص دعم أبحاث السياسات واالبتكار االجتماعي ):٢االستجابة ( تدابير

وذلك وجمعها ونشرها  لتحديد الفجوات في المعلومات وتصميم المؤشرات المصريةلمرأة ادعم مرصد ): ٣االستجابة ( تدابير

  .على المراة المصرية الجائحةلرصد وتقييم تأثير الستخدامها على المدى القصير والمتوسط 

 ١٩فيروس كوفيد االقتصادي واالجتماعي والنفسي ل لتحديد األثر إجراء استطالعات الرأي العام المنتظمة ):٤االستجابة ( تدابير

 على المرأة المصرية.

بالفعل لبيانات التي تم جمعها ل ضمهاليتم  اإلعاقةنسبة ضمان توافر البيانات المصنفة حسب الجنس والعمر و ):٥االستجابة ( تدابير

تها لنشرها دوريا من خالل مرصد المرأة ائف رسمية أو غير رسمية وطبيعبما في ذلك معلومات حول المهنة سواء كانت وظ

 المصرية.

                                                            
زارة التعاون الدولي مع المنتدي إن نموذج مسّرع المنتدى االقتصادي العالمي هو منصة تسهل التعاون بين القطاعين العام والخاص. يتعاون كل من المجلس القومي للمرأة وو١٠ 

الفاعلة أصحاب المصلحة عبر القطاعين العام والخاص لتكوين رؤية محلية واضحة وتطوير خطة عمل وقيادة تنفيذها بهدف تمكين المرأة  االقتصادي العالمي للجمع بين الجهات
وتحليالت التخاذ القرارات ؛وضع رؤى  اقتصاديًا في مصر.يوفر هذا النموذج: نظاًما بيئيًا وطنيًا لصناع القرار في مصر التخاذ االجراءات الالزمة للتمكين االقتصادي للمرأة

  .المستندة علي األدلة العملية وتوفير األدوات الالزمة لقياس اثر هذه االجراءات


