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2021اير ين   

 12021 يناير ة:خامسالالنسخة 

  جائحة فريوس مرصد السياسات والربامج املستجيبة الحتياجات املرأة خالل  
 كورونا املستجد 

 مقدمة  
وس كورونا     ي    مستجد له إن انتشار فير

تشكل   مرص، تأثير عىل كل من الرجال والنساء. ومع ذلك فإنه يؤثر عىل النساء بطرق مختلفة. فف 

ن  42.4  النساء حوالي  يي  ي وزارة  ٪ من طاقم التمريض  91.1و٪ من األطباء البشر
باإلضافة إل انها    الصحة،الذين يعملون بالفعل ف 

ي المستشفيات والمرافق ا73.1تشكل  
ن
ي القطاع الخاص ٪ من طاقم التمريض ف

ن
ي أن تتعرض النساء    ايضا   من المرجح   . 2لعالجية ف

  الالت 

ي يعملن  
وس وتعرضهن للضغط هائل لتحقيق التوازن بير  عملهن بأجر واالدوار االخرى بغير أجر. عالوة عىل    ف  القطاع الصحي للفير

مما قد يؤدي إل ارتفاع    ، الحملنظيم  تحد الخدمات الصحية المكتظة من الوصول إىل خدمات تنظيم األرسة ووسائل تقد   ذلك،

وس كورونا    والمجتمعات،معدالت الخصوبة وتأثير اجتماعي واقتصادي عىل األفراد واألرس   مستجد عىل  الومن المتوقع أن يؤثر فير

ي ذلك القطاع الصحي  
النساء   . وبما أنمع انقطاع وصول النساء إىل خدمات وسلع رعاية الصحة اإلنجابيةمختلف القطاعات بما ف 

ي    األكير عرضة الحوامل هن  
ف  للعدوى  يتعرضن بشكل كبير  ، فقد  الوالدة والوالدة(  ما قبل  )رعاية  الصحية  الخدمات  للتواصل مع 

 المرافق الصحية األمر الذي قد يعيق من حضورهن لتلك المرافق. 

وس   ي  مستجد  ونا  كور يشكل انتشار فير
ن
ا عىل مشاركة المرأة ف ً ا خطي 

ً
ي القطاعات غير    األنشطة االقتصاديةتهديد

 الرسمية،خاصة ف 

ي مرص نجد أن  
ي سبل العيش. ف 

٪ من إجمالي  40.9وان  ،    3٪ من النساء من المعيالت18.1ويحتمل زيادة الفجوات بير  الجنسير  ف 

ي وظائف غير رسمية  
ي ٪ من عمالة اإلناث  33.9والعمالة غير الزراعية لإلناث يعملون ف 

ي قطاع  6.7أعمال هشة.  كما أن    ف 
% يعملن ف 

ي الزراعة  36.4  الصناعات،
ي القطاع الخدمي 56.8و٪ من اإلناث يعملن ف 

٪ من القوى العاملة  70. وتمثل المرأة المرصية  4% يعملن ف 

ي قطاع 
يمثل قطاع الرعاية المدفوعة  ذلك، الرعاية مدفوعة األجر )خاصة كمعلمات وأخصائيات صحيات واجتماعيات(. عالوة عىل ف 

ي مرص حوالي  
ي قطاع الرعاية المدفوعة بأرب  ع مرات أكير من    اإلناث،٪ من إجمالي عمالة  31-28ف 

ن
وتزيد احتماالت عمل النساء ف

 5الرجال. 

وس كورونا المستجد طبقا لمعدل  بدأت لذلك، وادراكا  الحكومة المرصية باتخاذ إجراءات وتدابير مشددة الحتواء ومكافحة انتشار فير

اتخاذ    انتشاره،رسعة   من  رها  ترص  المحتمل  الفئات  بجميع  االهتمام  عىلي  ومنها اإلجراءات    تلكوعملت  المرأة. وحرصت   والتدابير 

 
و ترصد النسخة الخامسة الفترة من بداية إطالق المرصد 2020يوليو  6مارس الى   14رصدت النسخ األربعة من التقرير البرامج والسياسات فى الفترة من  1

 2021حتى يناير 
 2018الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء  2
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امج  ادماج جميع احتياجات    عىلالحكومة بشكل خاص   ي جميع مراحل صنع واتخاذ القرارات المطلوبة وتنفيذ الير
المرأة المرصية ف 

وس كورونا وذلك لضمان حمايتها من التداعيات االجتماعي  مستجد. الة واالقتصادية والنفسية لفير

المرأة المرصية، عدة بمناسبة االحتفال بعيد    2020مارس    22وقد حملت كلمة السيد رئيس الجمهورية، خالل اللقاء الذى عقد يوم  

ي رسائل تمثل  
ي مجملها منظومة عمل    ف 

وس كورونا    ف  من القرارات االقتصادية وقرارات   واصدر مجموعة  المستجد،مواجهة مخاطر فير

ومكانة المرأة المرصية واهمية مواصلة دورها الداعم  الحماية االجتماعية لدعم وحماية جميع فئات المجتمع، مؤكدا عىل تقديره لدور

ي 
 هذه المرحلة.  ف 

ي مجال تنمية المرأة طبقا للقانو 
اح السياسة العامة للدولة المرصية ف  ن  وحيث أن المجلس القومي للمرأة هو اآللية الوطنية المعنية باقي 

حة بشأن خطة مرص لالستجابة الرسيعة لالحتياجات  القومي أعد المجلس    فقد   ،2018لعام    30رقم    للمرأة ورقة برامج وسياسات مقي 

وس كورونا   ي    المستجد، وتتضمنالخاصة للمرأة أثناء انتشار فير
 للوضع القائم. وقد قدم المجلس ف 

ً
 من    إطار تحليال

ً
تلك الورقة عددا

حات لتدابير لالستجابة سواء عىل مستوى االستجابات الفورية أو متوسطة المدى للوزارات والجهات المعنية  
ي المقي 

طار المحاور إ  ف 

 التالية: 

ي  عىل المكون  التأثي   -1
(  اإلنسانن من خالل تفعيل برامج الدعم المتواجدة   )الصحة والتعليم والحماية االجتماعية والدعم النفسي

ي ذلك النفسية والجسدية والعقلية وكذلك خدمات الرعاية الصحية االنجابية  
بالفعل فيما يتعلق بجميع الجوانب الصحية بما ف 

ي سن االنجاب، وبرامج الحماية االجتماعية، وخاصة تدابير االستجابة للمرأة المسنة و المرأة ذات االعاقة والمرأة الحامل والمرأ
ة ف 

ي وكذلك 
 مجال التعليم لمواجهة تداعيات قرارات غلق المدارس وما قد يسببه ذلك من ترسب من التعليم للفتيات.  ف 

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

ي 
قدرة المرأة   والتأكد من خاذ القرار يمكن أن يحسن آليات مراقبة األمن الصحي والكشف والوقاية الصحية، مجاالت صنع وات ف 

ي 
والقانوت  واالجتماعي  النفسي  الدعم  لتوفير  لالستجابة  تدابير  وضع  الصلة، كذلك  ذات  المعلومات  عىل  الحصول  عىل 

للمرأة   ي واالستشاري 
تداع  الت  عن  الناتج  للعنف  تتعرض  أن  ازية  يمكن  االحي  القرارات  من  المتولدة  االجتماعية  الظروف  يات 

وس  .  لمواجهة تفسى الفير

حة عىل اآلليات الموجودة بالفعل أو تدشير  آليات    التأثي  عىل الفرص االقتصادية -3
جديدة  وتعتمد تدخالت االستجابة المقي 

ي تأثرت سبل    لدعم
اجع  شهدوا انخفاض دخلهن من العمل    عيشهن أو العامالت الالت  اح حلول بديلة لمواجهة الي  الحر، ومع اقي 

ه عىل المرأة العاملة سواء  االقتصادي ي وتأثير
 . الرسمي وغير   الرسمي القطاع  ف 

ي تدخالت االستجابة    ان  حيث  والمعرفةتعزيز البيانات   -4
المتعلقة   والعمر واإلعاقةتجميع البيانات المصنفة حسب الجنس    ف 

ي ذلك تتبع االستجابة الطارئة ودعم أبحاث السياسيات واالبتكار  
وس كورونا المستجد، بما ف  ،بانتشار فير رصد وتقييم    االجتماعي

وس كورونا  ي التعرض والعالج والمساعدة  الرأيمستجد وإجراء استطالعات تأثير فير
ي العام من أجل فهم االختالف ف 

تصميم   ف 

ا لذلك. التدابير الوقائية 
ً
 وفق
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ي هذا  
للمرأة  اإلطار وف  القومي  المجلس  المرأة خالل    مرصد   " ، يطلق  امج المستجيبة الحتياجات  وسالسياسات والير   جائحة في 

 لخدمة االهداف التالية:  ة المرصيةأرصد السياسات واإلجراءات المستجيبة الحتياجات المر  بهدف " المستجد كورونا 

ي ضوء الجهود   .1
ي تستجيب الحتياجات المرأة المرصية ف 

المبذولة للحد  رصد ومتابعة جميع السياسات واإلجراءات الصادرة الت 

وس كورونا   مستجدمن انتشار فير

ي يمكن استخدامها من قبل   .2
  متخذي تصميم أداة سهلة االستخدام كمرجع لجميع السياسات الصادرة المتعلقة بالمرأة والت 

ي قدما. القرار من أ
 حول وسائل المض 

ً
 وشموال

ً
 جل رؤية أكير تعاونا

ة لحمايتهن وعائالتهن  توثيق الجهود وتسليط الضوء عىل نتائج الجهود المنسقة للحكومة بشأن السياسات المتعلقة بالمرأ .3

وس كورونا   مستجدمن فير

امج والمبادرات الداعمة والالزمة .4  تفعيل تلك السياسيات بتصميم الير

 

 

: تنقسم  ي هذا المرصد اىلي
ن
 جميع االجراءات والسياسات والقرارات المدرجة ف

      اجراءات وسياسات وقرارات جديدة تم اتخاذها ألول مرة -

 6      تطويرها   أو بها  التوسع  اجراءات وسياسات وقرارات تم   -

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 االجراءات.   دحسابها في عد  تكرار بها منذ بداية اطالق المرصد لتفادي  ع أو التوس تم تطويرها التيهذه االيقونة ترمز لجميع االجراءات والسياسات والقرارات  6
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 التي اختذتها احلكومة املصرية املستجيبة الحتياجات املرأة:    واإلجراءات أهم السياسات  
 

وس كورونا المستجد   ي فير
اصدار القرارات   مستمر عىل الصحة والسكان بالتعاون مع كافة الجهات بشكل  تعمل وزارة  منذ بداية تفسى

امج وس كورونا المستجد      والير عىل أكير قدر من   ل اعداد االصاباتجميع البيانات حو   بإصدار كما انها تقوم  لمكافحة تفسر في 

وس. ، باإلضافة الي مصنفة حسب الجنس و السن والحالة المرضيةالشفافية و  فيديوهات توعوية ومواد إعالمية عن الفي 

 

 ( 2020مارس  14)

  رئيس الجمهوريةأصدر  -
ً
ي الجامعات والمدارس بتعليققرارا

ن
.  الدراسة ف  لمدة أسبوعير 

وزارة   -     االجتماعي التضامن  أصدرت 
ً
بالحضاناتقرارا العمل  "  بتعليق   . أسبوعير  لألمهات لمدة  تسمح  لألطفال  حماية 

 باالطمئنان عىل سالمة أطفالهم"

   
 

 ( 2020مارس  16)

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

o    ي تتخذها الدولة
ازية الت  ي المصالح واألجهزة الحكومية ضمن حزمة اإلجراءات االحي 

تخفيض عدد العاملير  والعامالت ف 

وس.   لمنع انتشار الفير

o  ة سنة ميالدية إجازة استثنائية ي عشر
 أو أكير يقل عمره عن اثتن

ً
ي ترع طفال

طوال مدة    منح الموظفة الحامل أو الت 

 لسماح لجميع األمهات العامالت بالقيام بواجباتهن العائلية دون فقدان وظائفهن". ." ارسيان هذا القرار

o   ي   للعاملة  أجازهمنح
السماح ألمهات وذلك بموجب كتاب دوري."    ترع أحد أبنائها من ذوى االحتياجات الخاصة  الت 

 األطفال ذوي اإلعاقة برعاية أطفالهم دون فقدان وظائفهم"

 

رصف أدوية لألمراض المزمنة وألبان األطفال ووسائل تنظيم  إجراءات بخصوص    اتخاذ عن    ان وزارة الصحة والسكأعلنت   -

 لسهولة الوصول إل الخدمات الصحية اإلنجابية الالزمة للنساء"أشهر. " 3لمدة    األرسة

   

 

 ( 2020مارس  19)

ازية ألبناء دور  علنت وزارة  أ -   الرعاية وتوفي  كافة االحتياطات الصحيةالتضامن االجتماعي عن تكثيف اإلجراءات االحي 

بية والمؤسسات العقابية ودور    وذوي  االجتماعية  الرعايةاأليتام والمسنير  ومؤسسات    ومنشورات التوعية وتشمل دور الي 

ي اإلعاقة الذين يعيشون    حماية المسنات وذواتومراكز استضافة المرأة. "اإلعاقة  
دور رعاية ؛ التأهب واالستعداد  ألية    ف 

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

وس كورونا ضمن حزمة من القرارات والتوجيهات لمواجهة    رئيس الجمهوريةأصدر   -  بتدشير     فير
ً
حمالت  المستجد توجيها

ن والمواطناتتوعية   ،    للمواطني  ا ألعىل المعايير
ً
لإلرشاد وتوفير المعلومات الدقيقة، وكذلك تشديد الرقابة الصحية، وفق

 رفة لتشمل المستفيدات من النساء"رفع الوعي وتعزيز البيانات والمععىل منافذ الدخول للبالد. "

االجتماعي   - التضامن  وزارة  الدعم أعلنت  من  المستفيدة  األعداد  وكرامة  زيادة  تكافل  نامج  لير وط  المشر  ل  النقدي 

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

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

 للرائدات المجتمعيات"

ي تبلغ أعمارهن    تماعي التضامن االجأعلنت وزارة   -
ن السيدات الالن  ن   65تضمي  ي دور مسني 

ن
  سنة فأكير من فاقدي الرعاية ف

 حماية للنساء المسنات" تحت مظلة الحماية االجتماعية. "

وعات    التضامن االجتماعي أعلنت وزارة   - زيادة اعداد المستفيدين من القروض الميشة وذات الفائدة البسيطة لعمل مشر

ن مستوي معيشة األرسة.  "متناهية   ي لتشمل النساء    فرص اقتصاديةالصغر لتحسي 
ي   الالت 

القروض متناهية    حاجة إل  ف 

 الصغر"

   

 ( 2020مارس  24) 

 بالمدارس والجامعات وبحضانات األطفال أًيا كان نوعها.   تعليق العملتم تمديد  -

ي للوزارة للحصول عىل منحة   المنتظمةتسجيل العمالة غي  عن خطوات  وزارة القوي العاملةأعلنت  -
وت  عىل الموقع اإللكي 

وس كورونا المستجد "  500استثنائية قدرها   رة من فير ي إطار خطة الدولة لحماية هذه الفئة المترص 
الدعم  تقديم  جنيه، ف 

ي االقتصادي ليشمل السيدات 
ن

 العمالة غي  المنتظمة"  ف

   

 ( 2020مارس  26)

لجنة العمالة  وبتشددددكيل   ص   ندوع اعانات الطوارل للعمال  بإنش   اء  2020لسددددنة   776قرار رقم    الوزراءمجلس  أصدددددر رئيس   -

وس كورونا رة من التداعيات االقتص   ادية لفي  ي   المس   تجد المتض   ن
تضدددم كل من ) وزيرة التخطيط والتنمية االقتصدددادية   والت 

رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ   –للمرأة    القومي   رئيسدددددددددددددة المجلس-  االجتماعي وزيرة التضدددددددددددددامن    -  –وزير القوى العاملة   –

حدات و الشدددددددددددددددكدداوى بدالمجلس    –القرار   عضدددددددددددددددو من هيئددة الرقدابدة االداريدة ( ويعكس تواجدد   - لألجور   القومي رئيس لجنددة المقي 

ة إيمان الدولة المض      ية بأهمية تواجد وتمثيل ومش      ارك للمرأة من ضدددددددمن تشدددددددكيل هذه اللجنة المحورية    القومي المجلس  

ي المرأة  
ن
اتيجيات لالسدددددددتجابة عملية ص      نع القرار ومراعاة احتياجات المرأة المض      ية   ف خالل تصدددددددميم السدددددددياسدددددددات واالسدددددددي 

وس  كورونا المستجد.  : والتخفيف من أثار فير  وتختص اللجنة بما يىلي

o    وس كورونا المسددددددددددددتجد رة من التداعيات االقتصددددددددددددادية لفير االجراءات الالزمة   واتخاذ جمع بيانات العمالة المترصدددددددددددد 

 ماديا واجتماعيا لتجاوز األزمة.  المختلفة لدعمهم والهيئاتبالتنسيق مع الجهات 

o   كات ورجال األعمال ومؤ سددددسددددات العمل األهىلي تنسدددديق الجهود والمبادرات الي تقوم بها المؤسددددسددددات المالية والرسددددى

ي هذا الشأن بهدف وصول المساعدات 
هم ف  ي يتموغير

 تقديمها لمستحقيها.   الت 
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o  رةللعمال لكفالة وجود قاعدة بيانات موحدة للعمالة    الطوارئالتنسدددديق مع صددددندوق اعانات لضددددمان عدم   المترصدددد 

 ازدواجية الرصف. 

o  ي وضع سياسات تعويض العمال
 أو  ف 

ً
 بالتنسيق مع الصناديق حالة توقف المنشأت كليا

ً
 المعنية.  والحساباتجزئيا

   364  لدددددددددددددددددددد  جنيهألف    339مليونا و  769ص    ندوع إعانات الطوارل للعمال نحو بلغت المبالغ المنرصددددفة من   وقد    
ً
 عامال، 261وألفا

ي 
وس كورونا المستجد خالل عام  3738يعملون ف  رة من جائحة فير ة والمترص  كة متعير  2020رسى

   

 ( 2020مارس  29) 

    رئيس الجمهوريةأصدر   -
ً
  والذي     وإنشاء صندوع مخاطر ألعضاء المهن الطبية  %75بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة  قرارا

(" ليشمل مقدمي الرعاية الصحية من النساء االقتصادي" الدعم   . سيفيد الطبيبات  )األطباء والمهنيير  الطبيير 

ن رصف مكافآت استثنائية من صندوع تحيا مض  أعلن رئيس الجمهورية   - حالًيا بمستشفيات العزل    والعامالت  لكافة العاملي 

ليشمل مقدمي الرعاية الصحية من    االقتصادي" الدعم  عىل مستوى الجمهورية.    والحميات والصدر والمعامل المركزية

 النساء"  

 

مليون مواطن   3.1حزمة من القرارات ِبشأن نشاط التمويل متناهي الصغر والمرتبط بمصالح    هيئة الرقابة الماليةأصدرت   -

 أهمها: ومواطنة، ومن 

o    لتمويل متناهي  لعمالء ا  % من قيمة كل قسط50تخفيض او ترحيل قيمة األقساط المستحقة عىل العمالء بما يعادل

 الصغر

o ن من عمولة السداد الُمعجل للمديونيات  تخفيضالقائمة لعمالء أو    اعفاء عمالء التمويل متناهي الصغر المنتظمي 

ي فرص اقتصادية تستفيد منها السيدات  لتجديد التمويالت القائمة. "    المصاريف اإلدارية
ن

اض    ف الصغر    متناهي االقي 

" 

   

 (2020أبريل  2)

 بزيادة دعم القطاع    رئيس الجمهوريةأصدر   -
ً
وتحسير  األوضاع المالية للعاملير  واألطباء وأطقم التمريض،   الصحي توجيها

، ومستشفيات جامعة  العلمي والبحث    العالي بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم    برفع مكافأة أطباء االمتيازوذلك  

ي األزهر  
رصف لهم  الت 

ُ
ة التدريب "االمتياز"،    ت  من    ٢٢٠٠لتصبح  خالل في 

ً
ا، بدال

ً
وذلك اعتباًرا من    جنيه  400جنيه شهري

ي  مليون جنيه    ٣٢٠وكانت قد بلغت قيمة مكآفات أطباء االمتياز بتكلفة إجمالية    . "    ٢٠١٩كليات الطب دفعة ديسمير    خريحر

مليون من المعلمير  ومعاونيهم بالتعليم قبل   ٢,١د حزمة مالية لد مليار جنيه  كما تم  تحدي ٢,٢٥وزيادة بدل المهن الطبية بد 

 دعم اقتصادى ليشمل الطبيبات"    2020مليار جنيه خالل عام   ٦,٦الجامعي العام واألزهر بمبلغ 

   

 (2020ابريل   5) 

والسكان أطلقت   - الصحة  للدعم    وزارة  ن  ساخني  ن  والمواطنات  النفسي خطي  ن  ي   للمواطني 
ة   ف  في  مواجهة    البيوت خالل 

 لتشمل المستفيدات من النساء " النفسي برامج الدعم "    كورونا
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 (2020ابريل   6) 

رة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها    رئيس الجمهوريةوجه   -     500بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المترص 
ً
جنيه شهريا

ي ليشمل المرأة   اقتصادي " دعمأشهر 3لمدة  
ن

 " العمالة غي  المنتظمة ف

ي بناء    رئيس الجمهوريةوجه   -
إسكان  ألف وحدة    100بناء  ، وكذا االنتهاء من  ألف وحدة إسكان اجتماعي   250باإلرساع ف 

 لتشمل المستفيدات من النساء "  اجتماعية" تدابي  حماية . بديل لسكان المناطق غي  اآلمنة

   

 (2020  ابريل 7) 

وس   - ة ومتناهية الصغر عن مبادرة جديدة لمواجهة تداعيات في  وعات المتوسطة والصغي  أعلن جهاز تنمية المشر

ة   وعات الصغي  رة ) خاصة الصناعية و كثيفة العمالة ( من خالل قرض  كورونا المستجد لدعم كافة المشر المتضن

وعات ة ) حدها االقىص سنة ( ليضمن استمرارية هذه المشر ة زمنية قصي 
ي لفي 

ي توفير السيولة     استثنان 
ويساعدها ف 

ة سواء الممولة من الجو الالزمة لتمويل مرصوفات التشغيل   وعات الصغير هاز أو من  االنتاج وتشمل المبادرة كافة المرسى

ة   وعات الصغير ه ألصحاب المرسى أي مصادر اخرى، حيث يصل الحد األقض لهذا القرض الي مليون جنيه وسيتم توفير

المرأة   ان نسبة  بالذكر  وع والجدير  لكل مرسى النشاط االقتصادي  فائدة ميرسة، وتبعا لطبيعة  وط و  ي برسى
وعات    ف  مرسى

ة قد  ي % 69ارتفعت اىل  الصغير
ن
القروض الموجهة اىل االعمال متناهية    إجماىلي % من  51وحصلت عىل    2019عام    ف

 . الصغر

 

وعات متناهية الصغر االستفادة من  التكنولوجيا المالية، من    متناهي للتمويل  المضييتيح االتحاد   - الصغر، للمشر

ونية عن طريق   ة« للعمالء، أو من خالل المحافظ اإللكي  ن حيث يخدم    الهاتف المحمولخالل الكروت الوطنية »مي 

ي مليون عميل وعميلة    3.5االتحاد أكير من  
ألف موظف وموظفة يعملون    200، من خالل أكير من  الرسمي القطاع غير    ف 

أهلية و  964لدى   للتمويل    11جمعية ومؤسسة  كة  البنوك    متناهي رسى االتحاد، بخالف  ي الصغر من أعضاء 
تقدم    الت 

   .  الخدمة بطريق مبارسى

 

مليون مواطن ومواطنة يحصلون عىل منحة العمالة غي  المنتظمة    1.5% سيدات من  40أن    ر القوى العاملةوزيأعلن   -

من    آالف جنيه ضمن المبادرة الرئاسية للعمالة غي  المنتظمة  108مليون و   300مليار والمساهمة  وقد بلغت قيمة  

للعمالة،   االجتماعية والصحية  الرعاية  و   62ورصف  خالل حسابات  االجتماعية   ألف جنيه  875مليونا  الرعاية  عىل 

 2020والصحية وذلك خالل عام 

   

 

 ( 2020ابريل  9)

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

 ومن الجدير بالذكر أنه قد  
ً
ين عاما كات التمويل العقاري، ولمدة عرسى   من التمويلوصلت نسبة المستفيدات  البنوك ورسى

 % 20من السيدات  العقاري
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نامج    باسم "صحة مض"تطبيق عير الهواتف المحمولة    وزارة الصحة والسكانأطلقت   - المعتمد من وزارة    الرسمي وهو الير

االشتباه   عند  التعامل  وكذلك كيفية  المستجد،  وس كورونا  فير من  للوقاية  واإلرشاد  للتوعية  المرصية  ي الصحة 
اإلصابة   ف 

ي المرض كما يوفر االرشادات و عدة 
ي معتمد لمتابعة عند وجود اشتباه ف  نامج إمكانية التواصل مع فريق طتر بالمرض ويوفر الير

 وظائف أخرى. 

   

 ( 2020ابريل  11) 

ي  مبادرة  " كلنا واحد"،فعاليات المرحلة الثانية عرسى من   وزارة الداخليةاطلقت   -
شهر ابريل لتمتد حت     مطلع ف    بدأت والت 

نهاية األسبوع األول من شهر رمضان وقامت باستكمال توزيددددع عبوات المواد الغذائية عىل عدد من المنازل لألرس المستحقة  

 األسمرات.  بحي واألكير احتياجا  

إطالق - »  تم  المجتمعية  التوعية  جريمة«،حملة  مش  التنمر.. كورونا  وس ك   أوقفوا  فير ي  مصاتر ضد  التنمر  ورونا  لوقف 

 المستجد. 

   

 (2020ابريل   12)

ي ترتكز عىل أربعة محاور وهي دعم جهود التخلص اآلمن    وزارة البيئةاطلقت   -
وس كورونا المستجد، والت  خطة مكافحة فير

والتوعية  الصلبة، واالعالم  المخلفات  مع  التعامل  التلوث، ومنظومة  لبؤر  ي 
البيت  الموقف  الطبية، ومتابعة  المخلفات  من 

ي » اتحضن البيئية ومن  
«خالل المبادرة الرئاسية لنشر الوع البيت  عىل توعية المواطنير  والمواطنات بعدد من     لألخضن

تت ي 
الت  ازية  ي من شأنها دعم االجراءات االحي 

الت  وس وهالسلوكيات  الفير لمواجهة  الدولة  الموارد    : خذها  ترشيد استهالك 

اء االحتياجات االساسية فقط،   اء المنتجات الغذائية ورسى ي رسى
من من الكمامات  والتوعية بكيفية التخلص اآل وعدم اإلرساف ف 

ورة ارتداء الكمامات والقفازات.  وس، وتوعية عمال النظافة بضن  والقفازات لضمان عدم انتشار الفي 

   

 (2020ابريل   13)

اكة مجتمعية تحت شعار "إيد مع إيد  ُمبادرة "أهالينا  مجلس الوزراء  أطلق   - ي تدشنها الحكومة المرصية من خالل رسى
" الت 

وس "كورونا الُمستجد" عىل  تساعد"،   ي فرضتها أزمة في 
ار االقتصادية الت  لدعم العمالة غي  المنتظمة المتأثرة باألرصن

المضي أفراد وأرساالقتصاد  من  ألهالينا  االجتماعية  الحماية  مستوى  لتعزيز  ة  وته ،  مبارسى مادية  مساندة  تقديم  إل  دف 

ي وقت األزمة  
ي التكاتف والتضامن ف 

اك القطاع الخاص واألفراد ف  رة ، من خالل إرسى ي و  للفئات المترص 
أطلق بنك  هذا االطار    ف 

عات من خالل استخدام ال  ماىلي حافز  مض      E walletلتشجيع عىل جمع التير

 

ي حمالت وخدمات تنظيم األرسةبتوزي    ع  وزارة الصحة والسكان قامت  -
ن
ن والعامالت ف   معدات الحماية الشخصية للعاملي 

 لدعم االحتياجات الفورية لنظام الصحة العامة. 
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 (2020ابريل   15)

االتصاالت    أطلقت - )المركز    وتكنولوجيا وزارة  ي المعلومات 
االعاقة(  التقتن ذوى  االشخاص  الرد    لخدمات  عىل  خدمة 

وس كورونا   بفير الخاصة  وس    24مستجد عىل مدار  االستفسارات  بالفير متعلقة  اعراض مرضية  لديه  ي ساعة ودعم من 
  ف 

 " للصم وضعاف السمع. واصلالوصول ال الجهات المعنية بالدولة لتوفير الخدمات الصحية من خالل تطبيق "

   

 (2020ابريل   16)

وس كورونا    بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات الالزمة  2020لسنة    17  قرار رقمرئيس مجلس الوزراء  أصدر   - لمواجهة فير

 المستجد. 

   

 (2020ابريل   19)

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

وس    Egypt Todayومجلة    اإلخبارية Extra newsوقناة  للسكان   كورونا من خالل انتاج  حملة إعالمية للتوعية بفي 

ة ألطباء  ن فيديوهات قصي  ي مجاالت مختلفة.  متخصصي 
 ف 

   

 (2020ابريل   20)

ن بالخارج  قامت   - ان بالعمل عىل  وزارة الخارجية ووزارة الهجرة وشئون المضيي    مواطنيها اعادة  منذ بدء وقف رحالت الطير

ي الخارج وإعطاء األولوية للسيدات واألطفال
ن
ن ف ي رعاياها    بإجالءوذلك    اىل البالد ومتابعة رجوع العالقي 

الكويت واعطاء    ف 

 طفال وامرأة  270االولوية ل  

 عن:  االجتماعي وزارة التضامن أعلنت  -

o نامج    وقد وصل  ارسة جديدة  ألف  160من برامج تكافل وكرامة بضم  قاعدة المستفيدين    توسيع ي الير
عدد المسجلير  ف 

بينهم حاالت    قاعدة بيانات متكاملةمع وجود  ،  2020ارسة حت  ديسمير    مليون  3,6اىل   ي من 
حول هذه األرس الت 

  . مرضية تستحق الرعاية

o   ي لمدة   ألف أرسة 200استفادة مليون مواطن ومواطنة موزعون عىل
 شهور   3من دعم نقدي استثنات 

o  لنسبة من معاشات األقرص وبورسعيد خالل الشهر القادم.   بدء تجربة رصف المعاشات التأمينية عن طريق المحمول 

   

 ( 2020ابريل  22) 

ت   - وس كورونا    المضي تقرير جهود الهالل االحمر    االجتماعي وزارة التضامن  نرسى ي مستجد  خالل ازمة  فير
ة من    ف    16الفي 

ة عىل  ابريل    22ابريل   وس كورونا المستجد من خالل فرع ميدانية منتشر وتضمن تنفيذ تدخالت ميدانية لمواجهة في 

ي تقدم خدمات للجمهور وتوزي    ع المساعدات  
مستوى الجمهورية تقوم بعمليات تعقيم وتطهي  لمؤسسات الدولة الت 

ي بحملة متطوع    2706وقد بلغ عدد المتطوعير  والمتطوعات    األكير احتياجا  عىل األرس 
عدد المتطوعير     5705كل شارع ,  ف 

وس كورونا المستجد ,   عدد حمالت    361عدد حمالت التوعية العامة ,    380والمتطوعات المدربير  عىل االستجابة لفير

  , رة ,  تدخالت االغاثة للمناطق المصا  إجمالي   17التعقيم والتطهير عدد الموارد االغاثية والموارد    إجمالي   1077بة والمترص 

 المطهرة الموزعة. 
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 (  2020ابريل   23)

ة والمتوسطة ومتناهية الصغر و    اعتمد - وعات الصغي   عن القطاع  الذى  مجلس النواب قانون المشر
ً
 كامال

ً
يتضمن محورا

ة انتقالية لتوفيق  غي  الرسمي ووسائل جذبه للقطاع الرسمي  ام بها، مع تحديد في  وعات لاللي   اطات لتلك المرسى ، ووضع اشي 

وذلك ي   األوضاع 
الغير    ف  القطاع  دمج  عىل  الدولة  حرص  وتقديماطار  الحوافز    الرسمي  من  وعات   ألصحابالكثير  المرسى

 . ة والمتناهية الصغر والقطاع غير الرسمي  المتوسطة والصغير

   

 (2020ابريل   25)

ي وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  قامت   -
ن
وس  خطة مرص مواجه  إطار   ف كورونا المستجد  ة التداعيات االقتصادية لفير

عن مجموعة من برامج للتعليم عن بعد مخصصة إلعادة تأهيل وتطوير المرأة    باإلعالن  تكنولوجيا، ودعم المرأة المرصية  

ها إىل سوع العمل ن وبرامج تدريب عىل أدوات تكنولوجيا المعلومات المختلفة والتسويق الرقمي والتجارة    المضية وتجهي 

ونية،   المعيلة وتمكينها  اإللكي  المرأة  العمل ودعم  فرص  من  مزيد  إل خلق  ي ستؤدي 
اقتصادية  والت  لها عوائد  يحقق  بما 

 .مناسبة

   

 (2020ابريل   26)

ن  وقعت  - الجديد, بروتوكول تعاون مع االتحاد   الشامل  الصحي الهيئة العامة للرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمي 

وس كورونا والتعريف بسبل تفادى العدوى وانتشارها  العام للمؤسسات والجمعيات األهلية   بهدف نشر الوع بمخاطر في 

والمواطنات   ن  المواطني  ن  ي بي 
ن
المستجد  ف وس كورونا  في  لمواجهة  الدولة  خطة  ي   إطار 

جهود    ويأت  لتضافر  دعما  ذلك 

ي المؤسسات الحكومية ممثلة  
ي هيئة الرعاية الصحية بالتعاون مع منظمات المجتمع    ف 

ثلها االتحاد العام للجمعيات ويم  المدت 

األهلية   السن  والمؤسسات  لكبار  األدوية  تسليم  و  وس  الفي  من  الوقاية  سبل  عىل  ن  متطوعي  وتدريب  تأهيل  وسيتم 

ن   ن بمنظومة التأمي  ي الشامل ومشاركتهم    الصحي وأصحاب األمراض المزمنة من المنتفعي 
ن
ي   تعقيم وتطهي  األماكن  ف

  الت 

افهتحددها الهيئة بعد توفير ا مريض ومريضة    4500لد    الشهريالعالج  وقد تم تسليم    لمواد واألجهزة الالزمة لذلك تحت إرسى

 من كبار السن وأصحاب األمراض المزمنة. 

ونية    االجتماعي وزارة التضامن  فعلت   - وع "مودة"المنصة االلكي  ي رئيس الجمهورية    بإطالقهالذى قام    لمشر
حيث     2019  ف 

اء موجهة لألرسة المضيةفيديو    17تم تسجيل   ن والخير ويتم اضافة فيديو جديد يوميا    لمجموعة من األطباء النفسيي 

ي عىل المنصة وذلك  
ي البيت" واالجراءات الخاصة بمواجه ف 

وس كورونا اطار حملة "خليك ف   مستجد. الة انتشار فير

   

 ( 2020ابريل  28) 

ن والمواطنات بشأن  بتكثيف حمالت التوعية    رئيس الجمهورية وجه   - لتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى بعض المواطني 

وس كورونا،  من التعرض    في 
ً
ي من شأنها أن تدفع البعض إل تجنب الخضوع للفحوصات أو طلب الرعاية الطبية خوفا

والت 

، وهو االمر الذي يزيد من خطورة إصابتهم.   للنبذ االجتماعي

الخارجيةتعمل   - الوزراء عىل    وزارة  ن  بتوجيه من مجلس  المهاجرين والالجئي  تعرض حياة  ة    ألى ضمان عدم  مبارسر آثار 

وس ادخال    مستجدال كورونا    لفي  من خالل  ي  وذلك 
ف  اتخاذ الالجئير   الصحية وعدم  الرعاية  نظام  يقدمه  الذي  الدعم 

حدة لتقديم الخدمات األساسية والرعاية كما يتم التعاون مع منظمات األمم المت  إجراءات إلعادة المهاجرين إىل بالدهم

ي مرص. 
 الصحية لالجئير  والالجئات ف 
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والصناعةاستجابت   - التجارة  لالحتياجات  ل  وزارة  الرسيعة  لالستجابة  مرص  خطة  بشأن  حة  المقي  وسياسات  برامج  ورقة 

المستجد   وس كورونا  فير انتشار  أثناء  للمرأة  ي الخاصة 
المجلس    والت  ح    بإعداد امت  وق  للمرأة    القومي اعدها    بأهم مقي 

ي السياسات والتدابي   
فيما    واالجتماعي   االقتصادييمكن اتباعها لتعزيز حماية المرأة المضية ودعمها عىل مستوى    الت 

وعات  ةيخص وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المرسى  : وجاء من أهمها ومتناهية الصغر    المتوسطة والصغير

o   ي دعم آليات التسويق
ونن ل  اإللكي  ن ي من خالل إدارة المعرض    للسيدات المنتجة من المين

وت  جهاز تنمية  ب  اإللكي 

ة ومتناهية الصغر  وعات المتوسطة والصغير  المرسى

o  نت للسيدات تقديم الدورات التدريبية بريادة االعمال دراسة  عن طريق االني 

o   وعات للمشر االقراض  آليات  وتيسي   للمرأةدعم  ل  ن المين من  والجلود    المنتجة  المفروشات  )صناعة  مثل 

 والصناعات الجلدية( 

o   ية والخاصة بالصحة ومحو االمية  دراسة امكانية تقديم الخدمات المقدمة من قطاع التنمية المجتمعية والبشر

نت    من خالل االني 

o   وعات ودراسة    الحاىلي الموقف  بمتابعة الحاالت الخاصة بعميالت الجهاز للتعرف عىل  قيام مكاتب الجهاز لمشر

وعات وعات   آليات دعم المشر وس عىل المرسى  بما يخفف من حدة تأثير الفير

o   واذاعيا ومن خالل    تلفزيونيا عىل ان يتم تداولها    رقمي خطة اعالمية للخدمات المقدمة من الجهاز بشكل  وضع

نت.   االني 

o   للمرأة تأثرا  االكير  القطاعات  حول  البيانات  الشيعةتوفي   التدخالت  حول  ي   والتخطيط 
تقديمها    الت  يمكن 

كير  عىل السيدات المعيالت 
ي للسيدات مع الي 

ي ترع ذوى االحتياجات الخاصة  والت 
 الصغر.  متناهي القطاع  ف 

o   المجلس مع  االليات  للمرأة    القومي التواصل  عىل  التعرف  عىل  ي للعمل 
لتنفيذ   الت  المجلس  يحتاجها  قد 

امج والسياسات اتيجيات الواردة بورقة الير
ي   االسي 

اعدها المجلس بما يتناسب مع طبيعة عمل الوزارة و الجهاز   الت 

. 

o  بحث( سبل التواصل مع القطاع الخاص والبنوك من خالل سياسة المسئولية االجتماعيةCSR)  توفي  لبحث

للقطاعات   والتدخالت  الخدمات  وعات  بعض  المشر من  رة  ي المتضن
النساء  الت  وعات    تديرها  المرسى وخاصة 

ي التجارية 
 تعتمد عىل االسواق .   الت 

   

 (2020ابريل   29)

المرأة والفتيات   واستغاللدعاوى االبتذال  االجراءات القانونية الالزمة فور ظهور بعض    بالتحرك واتخاذ   النيابة العامةقامت   -

المال بطرع  ل  والسعي  وعةجتن  ي وذلك    مخلة غي  مشر
بالبرسى والجرائم    ف  المرأة والفتيات من جرائم االتجار  اطار حماية 

ونية  . اإللكي 

   

 (  2020مايو  1)

طن من المواد الغذائية واللحوم والمطهرات    1650سيارة محملة ب     123قافلة جديدة تتضمن   صندوع تحيا مض  أطلق -
ي    150ليتم توزيعها عىل  

ن
شهر رمضان وذلك ضمن أنشطة مبادرة    بمناسبة  محافظة  22ألف من األرس األوىل بالرعاية ف

األزمة"" هنعدي  األعباء    نتشارك  وتخفيف  المستجد  وس كورونا  فير انتشار  تداعيات  لمواجهة  الصندوق  أطلقها  ي 
الت 

 المعيشية عن األرس األول بالرعاية والعمالة غير المنتظمة. 

https://m.alwafd.news/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2831217--
https://m.alwafd.news/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2831217--
https://m.alwafd.news/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2831217--
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 (2020مايو  2)

التضامن االجتمام  ق - بالتنسيق مع وزارة  المحليةصندوع تحيا مض  التنمية  ، ووزارة  المواد  ،  اعي بتخصيص حصة من 

عىل األرس األول بالرعاية    الغذائية واللحوم والمطهرات للمجلس القومي للمرأة، لتوزيعها من خالل فروعه بالمحافظات

وس كورونا المستجد.  ي فير
رة من تداعيات تفسى  والمترص 

ة من    استطالع"  للمرأة   القومي المجلس  اطلق   -  الفي 
ن
وس كورونا المستجد ف   2020ابريل    14اىل    4رأي المضيات حول في 

ة " بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة  الرأيلبحوث    المضيأجراه المركز  الذى  "   وقد تم جمع بيانات     العام " بصي 

وأظهرت نتائج سنة فأكير    18ناث  من اإل   1518هذا االستطالع من خالل مقابالت باستخدام الهاتف وشمل االستطالع  

ساهمت   الجائحة  أن  ي االستطالع  
ن
تغيي     ف ي إحداث 

ن
الجائحة  ف قبل  ما  ة  بفي  مقارنة  الحياة  االستطالع     نمط  وشمل 

% من الزوجات تعرضن بالفعل 7موضوعات عن تأثير الجائحة عىل العنف الواقع عىل المرأة من ناحية الزوج حيث ذكرت

  هي ٪     ٣٣ب أو أهانة لفظية( أن ذلك لم يكن يحدث قبل حدوث الجائحة وأظهر االستطالع أن  للعنف من قبل الزوج )ض  

ي المشاكل األرسية ، و
الرسة بكيفية الوقاية  ٪  نسبة زيادة العنف بير  أفراد األرسة وأن نسبة الوع لدى افراد ا١٩نسبة الزيادة ف 

وس   , كما أن نسبة الوقت الذى تقضيه    باألزمةاالرسة قد تأثر    % من المبحوثات يرين ان دخل72% , أن  94كورونا  من فير

ي المرأة 
 مهام البيت قد زاد.  ف 

   

   (2020مايو  3)

واستثنت الدعاوى المتعلقة    االبتدائيةباستمرار تأجيل نظر كافة الدعاوى والقضايا المنظورة أمام المحاكم    وزارة العدلقامت   -

والنفقات وتسليم الصغي  و مسكن الحضانة واتخاذ  كافة إجراءات الوقاية والتطهي  لمقرات المحاكم والشهر    باألرسة

ورة   ددين عىل مقار المحاكم والشهر العقاري  ارتداءالعقاري ؛ ورصن مع ترك المسافة    الكمامات للسادة القضاة ولجميع المي 

 للسياسات
ً
ي تخفيف العبء عن كاهل العديد    الالزمة بير  المتواجدين وذلك استكماال

امج الداعمة للمرأة والمساهمة ف  والير

ي يتحملن مسئولية ابنائهن. 
 من السيدات الالت 

   

 (  2020مايو  4)

ي ية النساء و الفتيات  لحما  دوىلي جمهورية مض العربية تحرك  تقود   -
ن
وزارة الخارجية بالتعاون  حيث قامت    كورونامواجهة    ف

ي األمم المتحدة من أجل إيالء االهتمام الالزم لوضع النسا   القومي للمرأةمع المجلس  
ء والفتيات أثناء  بقيادة تحرك دولي ف 

وس   فير واتخاذ  مواجهة  الجائحة،  النتشار  السلبية  االجتماعية  التداعيات  تخفيف  عىل  الحرص  إطار  ي 
ف  وذلك  كورونا، 

اتها عىل الفئات ا   وقام الوفد المرصي لدى االمم المتحدة  اإلجراءات الوقائية للحد من تأثير
ً
را بمخاطبة  لمجتمعية األكير ترص 

التعاون   إىل  الحاجة  للتأكيد عىل  المنظمة،  ي 
ن
األعضاء ف الدول  للمرأة، وبعثات  المتحدة  األمم  لهيئة  التنفيذية  المديرة 

ات والمعلومات   ي الدوىلي ومشاركة الخير
ن
ي    ظل الظروف الحالية  ف

إعداد خطط وبرامج تراعي وضع  وابراز السبق المرصي ف 

امج  كورونا  وتم  مرأة لدى التصدي النتشار جائحة  ال تعميم التقرير الذي أعده المجلس القومي للمرأة عن السياسات والير

حة تجا امج وتم    كوروناه وضع المرأة عند مواجهة جائحة  المقي  طرح  ، وكذلك آلية التقييم الدوري لتلك السياسات والير

قرار   وع  لمشر والدولية  الوطنية  الجهود  أجل دعم  من  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  لتأثي  عىل  الشيعة  الستجابة 

، وذلك تحت البند الخاص بالصحة العالمية والسياسة الخارجية، بهدف وضع إطار كورونا عىل النساء والفتياتجائحة  

ي هذا الصدد عىل المرأة. تنفيذي شامل وقوي لالستجابة الرسيعة للتداعيات الصحية واالجتم
 اعية ف 
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 (  2020مايو  5)

ي   وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية بالتعاون مع مؤسسة "تروس مض" مبادرة "مض هتعدى"  أطلقت -
تهدف    والت 

امج والمبادرات الداعمة   إىل تشجيع القطاع الخاص عىل اإلبقاء عىل العمالة وتوفي  فرص عمل جديدة وتشجيع كل الير

ًرا    ة والمتوسطة كونه من القطاعات األكير تضن وعات الصغي  ي لمساندة وتنمية قطاع المشر
ن
،    ظل مواجهة أزمة كورونا  ف

كاتوذلك بمشاركة عدد كبير من أصحاب ورؤساء ا كات القطاع  و  لرسى ي وأصحاب الرأي والفكر ورسى
مؤسسات المجتمع المدت 

ي تفاعىلي ومنصات عىل وسائل التواصل االجتماعي و االستفادة من اإلعالم المسموع  
وت  الخاص وسيتم إطالق موقع إلكي 

ي تحقيق التوعية العامة و تحقيق أعىل نسبة تفاعل مع المواطنير  
ي للمساهمة ف 

 .والمرت 

االقتصاديةوز أعلنت   - والتنمية  التخطيط  تتيح  عن    ارة  ي 
والت  الحكومية،  الخدمات  ميكنة  ي خطط 

ن
ف المتحقق  التطور 

ن والمواطنات إنهاء معامالتهم واستصدار وثائقهم ، دون الحاجة إل التوجه إل المقار الحكومية، وسيتم اتاحة  للمواطني 

 ازل. عدد من الخدمات الحكومية وتوصيل الوثيقة أو المستند للمن

   

 ( 2020مايو  6)

اكة مع عدة    للمرأة بالتعاون مع هيئة االمم المتحدة للمرأة مبادرة “صحتنا النفسية اولوية”  القومي المجلس  أطلق    - ، بالرسى

لونج ، وبرعاية مجلة ايجيبت توداى، وتم اطالق المبادرة عىل مواقع التواصل االجتماعي   كاء من ضمنهم سيف كيدز وشير  رسى

النفسيير    االخصائيير   يقدمها عددا من  التوعوية  الفيديوهات  المبادرة مجموعة من  كاء وتتضمن  بالمجلس والرسى الخاصة 

الوالمؤسسات   الصحة  النفسية لدعم  الصحة  بأهمية  /المواطنات  ن المواطني  لدى  الوع  المضية ورفع  للمرأة  نفسية 

 
ً
ي عموما
ن
وس كورونا المستجد  ف  المبادرة كجزء هام من جهود الدولة لتوعية المواطنير  والمواطنات.  ظل انتشار في 

 وتأت 

   

 (  2020مايو  7)

المحليةقامت   - التنمية    بتقديم    وزارة 
ً
احتياجا األكير  لدعم األرس  مالية  ي مساعدات 
ن
و   101  ف قرية بمحافظات أسيوط 

ي الدعم  وتقديم    سوهاج وقنا
ن والمستفيدين من صندوع التنمية المحلية   الماىلي و    الفتن ضي 

خاصة المرأة    لصغار المقي 

تبة عىل تداعيات اإلجرا   للتخفيف من اآلثار المي 
ً
ي ءات  المعيلة والشباب والفئات األقل دخال

تقوم بها الدولة للحد من    الت 

وس كورونا المستجد ، وذلك   ي انتشار فير
ي إطار آليات برنامج التنمية المحلية    ف 

صعيد مرص و المبادرة الرئاسية " حياة    ف 

 كريمة ".  

   

 (2020مايو   13)

الصغروقع   - ومتناهية  ة  والصغي  المتوسطة  وعات  المشر تنمية  التجارة    -جهاز  القاهرة وزارة  وبنك  ي     والصناعة 
اطار    ف 

كير  عىل المرأة  
وعات متناهية الصغر والي  توجيهات السيد رئيس الجمهورية نحو زيادة المحفظة المخصصة لتمويل المرسى

وعي عقدان  والشباب   ة ومتناهية الصغر  620بقيمة    لمشر وعات الصغي  بهدف التطوير والتوسع    مليون جنيه لدعم المشر

وعات عىل تغطية مرصوفاتها اإلدارية والتشغيلية  من خالل إتاحة قرو  ي والمنافسة    واالستمرار ض تساعد هذه المرسى
ظل   ف 

وس كورونا   وعات المخصصة  عىل العمالة المؤقتة وغير المستدامة    السلبيةمستجد وآثاره  انتشار فير وتصل نسبة المشر

ن  اوح بي 
ي هذين العقدين تي 

ن
 التمويل % من إجماىلي 100% و30للمرأة ف
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وع االول "   -1 المبادرة للتمويل متناهي الصغرالمرسى وع  مليون جنيه    500" بإجمالي تمويل من الجهاز قدره    مشر

   ويتضمن التمويل

وع   -2 ي المرسى
وع دعم المرأة للتمويل متناهي الصغر"  "  الثات  مليون جنيه    120بإجمالي تمويل من الجهاز قدره  مشر

 مخصص ال دعم المرأة المرصية 
 

يدبدأت   - ي   الهيئة القومية للير
ة الموحد  تسليم    ف  ن ي   عىل كارت مي 

ي   منحة العمالة غي  المنتظمة  مستحق 
  قررها رئيس  الت 

 ( المستفيدات% نسبة السيدات 40)الجمهورية 

   

 (2020مايو   14)

وعات تطوير    رئيس الوزراء وجه    - ي تتطلبها خطة استكمال مشر
البنية األساسية المعلوماتية بتدبي  االحتياجات المالية الت 

ي التعليم عن بعد أو التدريب، إل جانب تنفيذ    المهمة
نت سواء ف  ي تتواكب مع الظروف الراهنة لالعتماد عىل شبكة اإلني 

والت 

وس " كورونا" المستجد.  ي ظل انتشار فير
 العديد من األعمال المميكنة األخرى ف 

 

ي لربط الوحدات والمراكز  وتطبيق صحة مض،    " "الكول سني  خدمة    وزارة الصحة والسكان فعلت   -
وت  وإنشاء نظام إلكي 

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

   

 (2020مايو   16)

مبادرة    صندوع تحيا مض أطلق   - الثالثة من  المرحلة  بالرعاية، وه  االول  لصالح االرس  اإلنسانية  للمساعدات  قافلة  أكير 

ي قرية من القرى االوىل بالرعاية    300واستهدفت الوصول اىل    "نتشارك .. هنعدي األزمة" 
ن
ويتم تنظيمها    محافظة  16  ف

.  20بالتعاون مع وزارة التضامن االجتماعي و ي
 مؤسسة مجتمع مدت 

   

 ( 2020مايو  17) 

ي  -
البنك  اطار    ف  ن جمهورية مض العربية و مجموعة  اكة بي  مليون دوالر كاستجابة   50, قدمت المجموعة     الدوىلي الشر

ي أقرتها مجموعة البنك  
ي إطار حزمة التمويل الشي    ع الت 

ن
وع الجديد    الدوىلي طارئة ف تدابير    بتقويةوسيهدف تمويل المرسى

ي مرص  
: )الوقاية وكشف حاالت اإلصابة واالستجابة للتصدي للجائحة ف  ي تمويل ما يىلي

وع ف  اء وتوزيددددع  1وسيساهم المرسى ( رسى

ات والمستلزمات وس  التجهير  ، والع3( تدريب الكوادر الطبية؛ )2)  الطبية الالزمة لمواجهة الفير زل،  ( عمليات الحجر الصحي

ي تتبع ال4)   ومراكز العالج الُمعدة خصيصا 
وس( تعبئة فرق االستجابة الرسيعة ف  ( تطوير  5)  مخالطير  لحاالت اإلصابة بالفير

ا  لتحسير   المحتوى  تقديم  وأدوات  وس  منصات  الفير من  بالوقاية  العام  اتيجيات  6)لوعي  المبتكر السي  والتقييم  الرصد   )

، ومنها التعبئة المجتمعية.   التباعد االجتماعي
 

ازية الخاصة  عن اتخاذ    الوزراءرئيس  أعلن   - ، منها تمديد حظر حركة المواطنير   أجازة عيد الفطربعدد من االجراءات االحي 

   5صباًحا إل    6من الساعة    والمواطنات
ً
فيهوإغالق جميع مراكز التسوق و   مساءا كما تم    المطاعم والشواط  وخدمات الي 

ة.   تعقيم بعض المؤسسات والمرافق خالل تلك الفي 
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وس كورونا    تأثي  عن    مجلس الوزراء فيديو توعويتج  نأ - ورية    مستجد لمواصلة رفع الوعي في  خالل  حول االجراءات الرص 

   العطالت الرسمية. 

   

   (2020مايو  18) 

"    من  القافلة الثالثة  بالتعاون مع مؤسسة مض الخي    االجتماعي وزارة التضامن  أطلقت   - لتوفير المواد الغذائية  "قوافل الخير

ي   محافظات بصعيد مض 8ب  األساسية وبعض أدوات الوقاية الطبية  
ي ذلك استكماال للقوافل    ويأت 

تم اطالقها من قبل    الت 

ي 
ي احتياجا واالول بالرعاية لصالح األرس األكير  بالوجه البحري والمدن الساحلية محافظة 18 ف 

 معظمها النساء.  تعول  والت 

المالية اتاحت   - )استخدام    وزارة  الحكومية  المعامالت  ي 
ن
ف الشي    ع  االستجابة  لسداد QR-Codeرمز  المستحقات    (  كل 

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

وس بير  المواطنير   وانتشار للحد من استخدام االوراق النقدية   والمواطنات.  الفير

بالتوحدأصدرت    - ن  المصابي  التعامل مع األطفال  وس    وزارة الصحة والسكان مواد توعوية حول كيفية  أثناء جائحة فير

 .الكورونا المستجد

   

 (2020مايو   20)

إىل  خصص   - تمويلية تصل  الصغر محفظة  ة ومتناهية  المتوسطة والصغي  وعات  المشر تنمية  لتمويل    5.4جهاز  مليار 

وعات المرأة متناهية الصغر خاصة   ي مشر
ن
وعات    المحافظات الحدودية والصعيد  ف اتيجية للنهوض بمرسى من خالل اسي 

وع    216ويتوقع أن يتم تنفيذ  المرأة المرصية وشباب الخريجات   الصغر من خالل التمويل عىل مدى    متناهي الف مشر

وعات من خالل البنوك و  الف فرصة عمل 250خمس سنوات وتوفي   ي االهلية  الجمعياتوسيتم تمويل المرسى
تتعاون   الت 

 مع الجهاز. 

 

وس  خدمة    المعلومات  وتكنولوجيا وزارة االتصاالت  أطلقت   - الشات بوت مستجد بتقنية  كورونا  االختبار اآلىلي ألعراض في 

اإلشارة  ي    بلغة 
ف  " وذلك  " تمكير   السمع وموقع  للصم وضعاف  تطبيق "واصل"  االتصاالت    إطار من خالل  جهود وزارة 

اتيجيتها الستخدام تكنولوجيا المعلومات   ي ضوء اسي 
وس كورونا وف  ي مواجهة فير

وتكنولوجيا المعلومات لدعم خطط الدولة ف 

 من أجل مجتمع دامج لجميع فئاته. 

   

 ( 2020مايو  21) 

لمرتبات    االدنن   و الحد   الماديلدراسة المقابل  لجنة  بشأن تشكيل      2020  لسنة    1097رقم  أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار   -

ازية المتخذة لمواجهة انتشار  وعات القومية حيال توقفهم عن العمل بسبب االجراءات االحي  وس    العمال بالمشر في 

ي  كورونا 
وزير المالية   – الدولي وزيرة التعاون  –وزير القوى العاملة   –تضم كل من ) وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية   والت 

للمرأة    القومي رئيسة المجلس  -وزيرة التجارة والصناعة  –  االجتماعي وزيرة التضامن    -  العمرانيةوزير االسكان و المجتمعات    –

حات و الشكاوى بالمجلس    –رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار    – عضو من هيئة    -   لألجور   القومي رئيس لجنة المقي 

المجلس   تواجد  ( ويعكس  االدارية  ت  القومي الرقابة  المحورية  للمرأة من ضمن  اللجنة  المضية    شكيل هذه  الدولة  إيمان 
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ي بأهمية تواجد وتمثيل ومشاركة المرأة  
ن
خالل تصميم السياسات عملية صنع القرار ومراعاة احتياجات المرأة المضية    ف

وس  كورونا المستجد.  اتيجيات لالستجابة والتخفيف من أثار فير : واالسي   وتختص اللجنة بما يىلي

o    ورة وعات ض  المرسى هذه  بتنفيذ  المعينة  كات  والرسى القومية  وعات  المرسى عن  ونية(  )الكي  أساسية  بيانات  تكوين 

وع وعددهم.  الفعىلي القائمير  بالعمل  العمالالتفصيلية عن بيانات وتتضمن ال  بكل مرسى

o  كات لتحديث قاعد البيان وعات والرسى  أسبوعيا.  اتالتنسيق مع الجهات المعنية والمسئولير  عن ادارة هذه المرسى

o   والحد االدت  لمرتبات العمال حال التوقف عن العمل بسبب الظروف الراهنة بمراعاة    الماديتقدير قيمة المقابل

  البيانات. القواعد الخاصة بقاعدة 

o   تصور اعداد  للرصف    واالجراءات  لآلليات دراسة  المطلوبة  ي التنفيذية 
السابقة    ف  ات  الخير من  االستفادة  ضوء 

 . غير المنتظمةف منحة العمالة لرص  والمكتسبة

 

مليون    القومي المجلس    توعيةحمالت  استفاد من   - ي (  1,053,704)  704و   ألف  53وللمرأة 
  وحي قرية ومدينة    1885  ف 

ة من   . 2020 مايو   21مارس ال   25بمحافظات مرص وذلك بمعاونة الرائدات الصحيات والريفيات خالل الفي 

   
  

 

 ( 2020 مايو  23) 

وس الكورونا المستجد والذين يعانون من أمراض عقلية أحد  وزارة الصحة والسكان  خصصت -   مستشفياتها ل لمرضن بفي 

 .  كما قامت المستشف  بتدريب الكوادر الطبية لتكون قادرة عىل تقديم العالج الخاص للمرض 

   

 (  2020مايو   24)

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

   

 (  2020مايو   25)

  النفسي توفي  جميع االحتياجات و الرعاية الطبية و المستلزمات الوقائية و الدعم  عىل    وزارة الصحة و السكان حرصت   -

ي وذلك    واجراء التحاليل الدوريةوالفرع الطبية    لألطقم
اطار التوجيهات الرئاسية و الوزارية بتوفير أقض سبل الرعاية    ف 

وس كورونا  الطبية  لألطقم ي مواجهة فير
 كما وجهت الوزارة الشكر لكافة األطقم الطبية وأرسهم باعتبارهم خط الدفاع األول ف 

ن و  42.4  تشكل حوالي   تجدر االشارة ان النساء  و  يي  ي  ٪ من طاقم التمريض  91.1٪ من األطباء البشر
الذين يعملون بالفعل ف 

ي القطاع الخاص٪ من ط73.1وزارة الصحة ، باإلضافة إل انها تشكل  
ن
ي المستشفيات والمرافق العالجية ف

ن
 .7اقم التمريض ف

   

 

 
 2018الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء  7
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 (  2020مايو   26)

ي للمساعدة    تطبيق "صحة مض " واضافة خدماتتحديث   -
قائمة المستشفيات وكيفية الوصول ألقرب    االبالغ وإضافة  ف 

ي وخاصية التنبيه مستشف  
لي العزل  وتعليماتحالة الدخول لمناطق بها اصابات  ف 

.   والمتابعة اليومية المي    للمرض 

   

 ( 2020مايو  28) 

الحاالت    للتعامل مع   مقعدا اضافيا   150ب    بالخط الساخن  منها زيادة العاملير    عن عدد من القرارات  مجلس الوزراء أعلن   -

التنسيق لخدمة المرض  المصابة والمشتبه بها و  ي  الو مع وزارة الصحة والسكان    تول منظومة الشكاوى الحكومية 
توسع ف 

وس كورونا وزيادتها إل  ي تستقبل مرض  فير
 مستشف  عىل مستوى محافظات الجمهورية.  376عدد المستشفيات الت 

   

 ( 2020مايو  30) 

ي األماكن العامة وجميع األماكن المغلقة  الوزراءمجلس  تفعيل قرار   -
ن
ي يتكدس بها المواطنون    بفرض ارتداء الكمامة ف

الت 

ة و االنفاق  بأعداد كبير الدخول ال منشأة من مؤسسات الدولة  وعدم سماح    وف  وسائل المواصالت العامة والخاصة ومي 

ي دون ارتداء الكمامة مع فرض عقوبة  
ام    ف  ، كما ينطبق القرار عىل األطفال الذين تقل أعمارهم عن  وال  حالة عدم االلي     عامير 

يتم الكمامة    ال  اف أرسى  لألطفالارتداء  ي   وذلك  بشكل عام دون ارسى
الدولة التخاذ   إطار   ف  ازية    خطة  كافة االجراءات االحي 

 . والوقائية

بجميع محافظات    قافلة طبية ثابتة ومتحركة  1000وحدة صحية، و  400وآالف    5  والسكانوزارة الصحة  خصصت   -

وس كورونا المستجدالجمهورية   ن للحاالت اإليجابية لفي    لتوزي    ع حقيبة األدوية والمستلزمات الوقائية عىل المخالطي 

ي لتيسير عىل المواطنير  والمواطنات 
 تلف  الخدمة العالجية و تخفيف العبء عىل المستشفيات.   ف 

   

   (2020مايو   31)

وس الكورونا    وزارة الصحة والسكان بتوصيل األدويةتقوم   - ي   والمنعزلير  للمرض  بفير
لي   الصحي الحجر    ف 

 لألشخاص   وكذا   المي  

   . المخالطير  لهم

ي مض  تقام -
ن
اكة مع بعثة المنظمة الدولية للهجرة ف بتقديم الدعم للمهاجرين  ،  جمعية الهالل األحمر المضي بالشر

ي    والمهاجرات والمجتمعات المضيفة من خالل توزي    ع احتياجات النظافة الشخصية والسلع الغذائية وغي  الغذائية
ف 

لتوفي  مستلزمات االحتياجات األساسية لمؤسسات وزارة التضامن االجتماعي  كما نسقت البعثة مع   .عدد من المحافظات

 الرعاية االجتماعية. 

ي مض بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالميةبعثة المنظمة  قامت   -
ن
ة    3000بتوزيددددع    الدولية للهجرة ف نشر

ي القاهرة  
ن
وس الكورونا بست لغات تغطي اللغات الرئيسية لمجتمعات المهاجرين ف وملصق حول تدابي  الوقاية من في 

ة باللغة العربية لزيادة الوعي حول    35000واإلسكندرية باإلضافة إىل   وس ومسارات اإلحالة نشر ي تم تطويرها مع    الفي 
الت 

كاء.   الرسى
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 (  2020يونيو  1)

ن واتخاذ  لمتساعة،    24يتم تفعيله عىل مدار الد    ساخن،  محافظة خط كل  خصصت   - ابعة استفسارات وشكاوى المواطني 

وس كورونا   االجراءات الالزمة ن للمستشفيات المتخصصة  بشأن العالج من في  ، مع متابعة كل محافظ  وتوجيه المواطني 

ي حالة رفض أي مستشف  تابعة 
   للمحافظة دخول حاالت مصابة إليها. أي شكاوى ترد عير هذا الخط الساخن، والسيما ف 

   

 ( 2020   يونيو  3) 

وتوكول  اللتنظيم وضبط أسعار  تعليمات    رئيس الوزراءأصدر    - ي ير وس كورونا    العالجر ي المستشفيات الخاصة   مستجدلفي 
ف 

ي المستشفيات.  اإلعالن عنو
ن
 معدل االسعار ف

 

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

  القومي للمرأة و المجلس    القومي للقضاء عىل ختان االناث برئاسة المجلس  اللجنة الوطنية  وتقوم    بمحافظة سوهاج  االناث

بالمجلس  للطفولة وا يعية  النيابة العامة كما تقوم اللجنة و اللجنة الترسى بدراسة  المومة و بالمتابعة مع الجهات المعنية و 

يعية لجريمة ختان االناث   ي الجوانب التشر
ن
ن   ف رسات الضارة  النساء والفتيات لمثل هذه المماعدم تعرض  من  والتأكد    القواني 

وس    كورونا. خالل انتشار فير

   

 (2020يونيو   4) 

وس 34,000للمرأة  القومي المجلس  -  المرأةمكتب شكاوى تلف    - مارس    14من   )استفسار/شكوى منذ بداية انتشار الفي 

ي الوقت    إلحالةوقد تم اتخاذ  االجراءات الالزمة   (  2020يونيو    4-
جميع االستفسارات / الشكاوى إل الجهات المعنية ف 

فعالة وبطريقة  ال  المناسب  أن  ي  علما 
ف  بدأ  أكير كفاءة مكتب  توفي  خدمات  لضمان  التكنولوجية  التحتية  بنيته  تطوير 

وس.  وفعالية  للنساء منذ بداية انتشار الفير

 

ي حزمة الخدمات االساسية للنساء والفتيات  بالعمل عىل تحسير  وتعزيز    للمرأة  القومي المجلس    قام -
    يتعرضن للعنف   الالن 

وس   وسضمن خطة االستعدادات لمواجهة  كورونا وذلك منذ بداية انتشار فير  مستجد.  كورونا   فير

   

 ( 2020يونيو  6)

وس الكورونامن خالل مستشفياتها    وزارة الصحة والسكانتقوم   - ويتم    بالوالدات اآلمنة للنساء الحوامل المصابات ب في 

 أناتخاذ التدخالت الفورية بشأن هذه الحاالت  
ً
وس  علما ي   تم إجراء اول والدة قيرصية المرأة حامل مصابة بالفير

ابريل    5  ف 

2020 . 
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 ( 2020يونيو  8)

المالية تلبيتها لكافة  أعلنت   - التموينوزارة  للعمل عىل توفي  كافة السلع والمخزون    والتجارة الداخلية  احتياجات وزارة 

ي  اتيحر وس كورونا بما يقارب من   االسي   مليار جنيه.  63وتم تقدير االحتياجات التمويلية اإلضافية المرتبطة بفير

   

 (2020يونيو   9) 

ونية والعنف ضد    وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرةأطلقت   - حملة توعية ضد كافة أشكال الجرائم اإللكي 

 وطرع الحماية منه.   الرقمي المرأة 

تطبيق  أطلقت   - المالية  الرقابة  المرأة  ذكي هيئة  ن  تمكي   " باسم  المحمولة  الهواتف   " -Empowering Womenعير 

المؤهلة لشغل مناصب   النسائية  الكوادر  بيانات تضم  ي بعنوان    إطالعكما تم    قياديةلتكوين قاعدة  أول برنامج تدريتر

 لتأهيلهن لعضوية مجالس اإلدارة عير شبكة المعلومات.   "شهادة عضو مجلس اإلدارة " مصمم للكوادر النسائية

   

 (2020يونيو   10)

الصحة  قامت   - التضامن    والسكان وزارة  وزارة  مع  وأرسر   االجتماعي بالتنسيق  ومسحات  إسعاف  سيارات  ة  بتوفي  

ي معمل ألخذ مسحات بدور الرعاية
وذلك    بالمستشفيات ألي من كبار السن أو ذوي االحتياجات الخاصة، وتوجيه فتن

 الحاالت. مراعاة لعدم إمكانية تنقل 

   

 (2020يونيو   15)

وزارة التع  اون الدول  ي مب  ادرة " كمام  ة" بالتعاون مع برنام  ج االمم المتح  دة االنمان  ومنظم  ات المجتم  ع المدن ي   طلقددتأ -

 ضمددن الجهددود المجتمعية لمواجهة الجائحة  إش  راك الس  يدات ف  ي صعي  د مص  ر ف  ي إنت  اج الكمام  ات، بهدددف  

   

 (2020يونيو   17)

وع المواطنة إلصدار بطاقات الرقم  قام    - ي مشر
ن
    القومي المجلس القومي للمرأة بتفعيل العمل ف

ً
  غير القادراتللنساء  مجانا

ي رسعة  
ف  لمساعدتهن  بالمحافظات  والقرى  بالمراكز  ي 

المدت  السجل  بمكاتب  للسيدات  شباك  تخصيص  خالل  من  وذلك 

بالتواصل مع السيدات وتسليمهم استمارات الرقم القومي   ي استخراج بطاقات الرقم القومي وتقوم فروع المجلس 
ل    ف  المي  

ي استكمال البيانات
ي احضار المستندات الداعمة الستخراج البطاقة  وخاصة للسيدات المسنات ومساعدتهن ف 

  .وف 

   (2020يونيو   18)

التضامن  أطلقت   - وس كورونا وتصميم مسابقة  رسائل  االجتماعي وزارة  التوعية بفي  ازية    "االجراءات  حول  حول  االحي 

وس كورونا المستجد ألف جنيه وتستهدف إل توعية    ٢٠٠بجوائز تبلغ قيمتها    " بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكانلفي 

وس كورونا  النقدي األرس المستفيدة من برامج الدعم  ال تقل  وقد كان من ضمن المعايير عىل ا تكافل وكرامة حول خطورة فير

 % من اإلناث50نسبة المشاركة 
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 (2020يونيو   20)

العامة  أصدر    - - للتعبئة  المركزي  الكور الجهاز  وس   "أثر في  استقصائية عن  المستجد عىل األرس  و واإلحصاء دراسة  نا 

٪  90٪ فقدوا وظائفهم بالكامل.  26٪ إما فقدوا وظائفهم أو تغير عملهم،  60وكان من بير  األرقام المعلنة أن    المضية "

وا سلوكهم اال  ورية،ستهالكي إل المنتجات غير اض.  اضطروا ٪  53  الرص   اللجوء ال االقي 

   

 (2020يونيو   23)

وس الكور أعلن   - الجزئية،  ومنها إزالة حظر حركة المواطنير   ونا المستجدرئيس الوزراء عن بعض إجراءات التعايش مع في 

ي المطاعم والمقاهي ودور السينما بسعة    استئناف
تشغيل وسائل النقل العام وفتح أماكن العبادة    واستئناف٪  25العمل ف 

 بينما الحدائق العامة والشواط  ال تزال مغلقة. 

 

   أصدر   -
ً
وسيعدل بعض األحكام لتعزيز قدرة الدولة عىل مواجهة مخاطر    مجلس النواب قانونا الفرد    إلزام مثل    الكورونا   في 

تم   العامة. كما  األماكن  ي 
ف  ازية  االحي  اإلجراءات  من  ها  األقنعة وغير استخدام  تعديالتعىل  بإجراءات    اصدار  تتعلق  أخرى 

 التعامل مع الوفيات الناتجة عن األمراض المعدية وعملية الدفن. 

 بالمحاكم وديوان الوزارة ومصالحهاوجه  -
ً
 . وزير العدل بعودة العمل كليا

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

أقنعة  )المشغل(   العام وقائية  إلنتاج  لالستخدام  بيعها  ي وذلك    يمكن 
بارتداء    والمواطنات  المواطنير    الزام قرار    سياق    ف 

ي األماكن العامة االقنعة
 . ف 

 

 (2020يونيو   26)

ي للشباب  رسائل توعوية    وزارة الصحة والسكان أصدرت   -
ي   الحمل  بتأجيل  الزواج تنصحهم  حديتر

ظل الظروف الحالية    ف 

وس الكورونا.   من انتشار فير

 

 ( 2020يونيو   29) 

وجير    توعويةرسائل    العامة بنشر   قامت النيابة -  
ي   والزوجية المرصية بأهمية الحفاظ عىل العالقات االرسية    واالرس   للمي 

ظل   ف 

 الظروف الحالية. 

سن  أصدر   - دون  األطفال  ألمهات  استثنائية  إجازة  بمنح  قرار  يف  الشر واألشخاص    12األزهر  الحوامل  والنساء  سنة 

ن بأمراض مزمنة العمل    وذلك   المصابي  ي ضوء استئناف 
التعايش مع    إلعالن  وفقا ف  الوزراء لبعض اجراءات خطة  مجلس 

وس الكورونا المستجد.   فير
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 (2020يونيو   30)

ن جمهورية مض العربية    5عىل    مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  الدوىلي وزارة التعاون    اتفقت - وعات مستقبلية بي  مشر

.  105إجمالية تبلغ والوكالة األمريكية للتنمية الدولية بقيمة 
ً
ي قطاعات دعم المرأة اقتصاديا واجتماعيا

ن
ن دوالر، ف  ماليي 

ن  ب  بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية   والسكان وزارة الصحة  قامت   - ي    45إنشاء وتجهي 
ن
قرية بمحافظات   45وحدة صحية ف

بما يتوافق مع نموذج التأمير  الصحي الشامل   مليون جنيه  550بضخ حواىلي    المرحلة األوىل بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة 

وذلك بهدف توفير المستلزمات الطبية واألدوية وتغطية المحافظات اآلول بالرعاية باالحتياجات    الذي اعتمدته وزارة الصحة

وس كورونا  العاجلة المطلوبة فيما يخص مواجهة فير

ي مضبعثة المنظمة الدولية للهجعملت   -
ن
ي القاهرة    آليات اإلحالة عىل تعزيز    رة ف

من مجتمعات المهاجرين والسفارات ف 

ي مرص  
 للحصول عىل مساعدات مالية وإسكانية عاجلة. والمنظمات غير الحكومية إل المنظمة الدولية للهجرة ف 

  
 

 (  2020يوليو  1)

وط محددةالحاضنات أن اعادة فتح  التضامن االجتماعي أعلنت وزارة   -  . وتدابي  وقائية  بشر

 وباستخدام سيعتمد عىل التعليم عن بعد  حيث    نظام تعليمي جديد للعام المقبلل  خططها   وزارة التعليم العاىلي عن  أعلنت  -

وس وانما ستكونوليس فقط خالل    الماديللحضور    أدت    حد مع    التكنولوجيا ة انتشار الفير
قرارات دائمة لنظام التعليم    في 

 .  العالي

ي   بالتعاون مع منظمة العمل الدولية  المجلس القومي للمرأةبدأ    -
ي   المتدرباتمن خالل    الماىلي الرقمي   التثقيفبرنامج    ف 

  الالت 

 من قبل عىل عدد من الكتيبات االرشادية.   تم تدريبهن

ي   صندوع تحيا مضاستكمال   -
طن من المواد الغذائية    500توزي    ع  األزمة “رك هنعدي  نتشا"مرحلته الرابعة من مبادرة    ف 

ي    36و
ن
ف الدواجن عىل مستحقيها  من  الخاصة،   واستفاد   محافظة  19طنا  االحتياجات  ، وذوي  المسنير  رعاية  دور  منها 

 واألرامل والسيدات المعيالت. 

وع  مجلس الوزراءوافق   -  ة للتعاون الدولي من أجل التنميةحكومة جمهورية مرص العربية والوكالة اإلسباني  تعاون بير    عىل مرسى

وع " 200بشأن تقديم منحة بمبلغ  ي صعيد مض، من خالل  ألف يورو لتمويل مرسى
ن
ي خلق فرص عمل للمرأة ف

ن
المساهمة ف

ن قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة  " تحسي 

 8( 2020يوليو  3)

ي ذلك    مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأةعن استئناف    الصحة والسكان وزارة  أعلنت   -
  والمراكز الوحدات الصحية    ف 

ازية      لضمان سالمة المرأة المرصية. المتخصصة مع اتخاذ جميع االجراءات االحي 

 

 
 يعد هذا هو االجراء األخير الذي تم رصده في النسخة الرابعة لهذا التقرير  8
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ة بير  خالل  
ي اتخاذ  بدأت الحكومة المرصية    2020سبتمير    -يوليو    الفي 

 عودة الحياة التدريجية سبل  بشأن  قرارات وسياسات  عدة  ف 

وس الكورونا ومنها السماح   ا مع خطة الدولة لتعايش مع فير
ً
وط واالندية ومراكز الشباب وفق الضوابط    بفتح الحضاناتتزامن  والرسى

بدء إجراءات الدراسة واعتمادها عىل استخدام عن    واإلعالن  فصول محو األمية   وعودة استئناف أنشطة تعليم الكبار    وإعادة الصحية  

ي عملية التعلم
ن
ي أطلقتها الوزارة للطالب والطالبات منذ انتشار جائحة    التكنولوجيا الحديثة ف

واالستفادة من المنصات التعليمية الت 

 كورونا 

ة   الفي  هذه  خالل  ي 
المضية  وف  الحكومة  النجحت  االستحقاقات  بشأن  الجادة  التحركات  خالل  عملية تنظم    أن  دستوريةمن 

يعية/ انتخابات المجالس النيابية ي  مجلس الشيوخ  حيث أنه تم تنظيم انتخابات  المعنية  الترسى
ألول مرة منذ تعديل الدستور المرصي ف 

يعي األول هذا العام وذلك بعد انت  مجلس النوابكما تم تنظيم انتخابات    2019
. وضعت الهيئة الوطنية لالنتخابات هاء فصله الترسى

المعنية   الجهات  بالتعاون مع كافة  ازية  جراءات  اال جميع    اتخاذ   عىل  لتشديد خطة  وس خالل ممارسة االحي  الفير الوقاية من  وسبل 

 . واالنتخاب عملية التصويت إلتمامالمواطنير  لحقهم الدستوري 

% تمثيل 10والذي خصص نسبة  2020لسنة   141  تم اصدار قانون لتنظيم مجلس الشيوخ رقم  ، كان قد فيما يخص مجلس الشيوخ

بعد أن قام رئيس الجمهورية بتعيير    % 14  ةنسبلوصول المرأة    يوخمجلس الش وتكوين  . وكانت نتيجة اتمام عملية انتخابات  للمرأة

ي التعيينات الرئاسية. 
 ضعف الكوتا المخصصة للمرأة ف 

ة لعام    فيما يخص مجلس النواب، كانت قد نص قد تم  و   % كوتا لتمثيل المرأة25تخصيص    عىل  2019التعديالت الدستورية األخير

الهيئة الوطنية لالنتخابات لتتماشى مع  تعديل بعض احكام قانون تنظيم   النواب وقانون  ة الحقوق السياسية وقانون مجلس  مبارسى

ي مجلس النواب    %27  ةبلنسالمرأة ل و وصوكانت نتيجة اتمام عملية انتخابات مجلس النواب  التعديالت الدستورية. 
 ف 

وس كورونا وتوافر مخزون كاف من األدوية. ، أعلنت وزارة الصحة المرصية 2020نوفمير    وخالل شهر    استعدادها للموجة الثانية لفير

ي موجته الثانية    المرصية  وبدأت الحكومة
وس ف  قرار رئيس مجلس الوزراء    أهمها تدريجيا اتخاذ قرارات من شأنها الحد من انتشار الفير

وس  عىل تخصيص مليار جنيه من االحتياطيات ال  والذي نص  2020لسنة   2701رقم   عامة لمواجهة أوجه الرصف الخاصة بأزمة فير

كما  أو مناسبات.  حظر اقامة اي حفالت أو مهرجانات أو احتفاالت  عدد العاملير  والعامالت بالجهاز اإلداري للدولة و   كورونا، خفض"

النقل والمنشآت    عىل   نص الخاصة ووسائل  او  العامة  األماكن  ي 
ف  تواجدهم  اثناء  الوقائية  الكمامات  بارتداء  المواطنير   ام   

الي  وجوب 

ي شأن هذه المخالفات.   تويعاقب كل من يخالف هذه القرارا
ي الرسمية للتصالح ف 

  بغرامة نقدية وتم االعالن عن وسائل الضبط القضات 

تدشير  الخط  و   لما بعد اجازة نصف العام  الدراسية  اعالن تأجيل االمتحانات  اجراءات اخري مثل   عن  كما أعلنت الحكومة المرصية 

ي شكاوي  ء الساخن لهيئة الدوا 
ها  المواطنير  الخاصة بوجود نواقص لألدوية واستفساراتالمرصية لتقديم خدمة تلف  ومن ضمن .  وغير

توجيهات السيد رئيس الجمهورية باستكمال الدراسة عن بعد من خالل منصات التعليم  استعدادات الدولة للمرحلة القادمة ما تتضمنه  

ي بجميع الجامعات الحكومية والخاصة واألهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والمدارس اعتبارا من بداية العام الجديد  
وت  اإللكي 

وس الكورونا أو تأجيلها للعام وبإجراء امتحانات المراحل التعليمية عقب إجازة منتصف العام   ي حالة استقرار حاالت اإلصابة بفير
ف 

ل بنظام التابلت.  ي واجراء امتحانات المرحلة الثانوية األول والثانية من المي  
 الدراشي الثات 
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لوزارة التنمية   ونوابهممنح الضبطية القضائية لرؤساء المدن والمراكز واألحياء  عىلي    وزارة العدل، وافقت  2021وف  بداية عام  

وس كورونا وتنفيذ  فيما يخص الجرائم المتعلقة بوظائفهم ودوائرهم    المحلية ازية للحد من انتشار في 
بتطبيق اإلجراءات االحي 

التأكيد عىل إلغاء كافة  قرارات اللجنة العليا إلدارة أزمة كورونا برئاسة السيد رئيس الوزراء االحتفاالت والتجمعات، ، وعىل رأسها 

    .واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية 

وس كورونا المستجد" تحت عن انطالق  وزارة الصحة  وأعلنت   ىلي لمرضن في 
ن مبادرة رئيس الجمهورية ل  "متابعة حاالت العزل المين

ي صحة"  مليون 100شعار 
ة، القليوبية ف  ي المحافظات فيما بعد محافظات )القاهرة ، الجير 

ي باف 
  20وتخصيص ،   ( واطالقها تدريجًيا ف 

ي  وس كورونا و المتابعة من    الف فريق طتر ي فير لي لمصاتر
وحدة صحية ومركز    5400خالل   للمرور عىل المنازل لحاالت العزل المي  

ي و تمركز   ىلي لحاالت اإلصابة  "دليل  وأصدرت وزارة الصحة والسكان  .  قوافل عالجية  سيارة  800طتر
ن االرشادات الخاصة بالعزل المين

ي المدارس " 
ن
     و تم طباعة نصف مليون نسخة من الدليل وجارى توزيعها عىل المديريات بالمحافظات بالكورونا ف

ات االقتصادية واالجتماعية  2030كما تقوم وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية بتحديث رؤية مض   بعد    بما يتفق مع المتغي 

اإلصالح   برنامج  ي   االقتصادينجاح 
ن
ف المضية  الدولة  تطمح  ي 

الت  المستهدفات  مع  ولتتفق  جائحة كورونا  ات  تأثي  مواجهة  ي 
ن
ف

 . ن اء االقتصاديي   تحقيقها مع عدد من الخير

 

المذكورة، األحداث  ي ضوء 
ن
تتخذ  ف ي 

الت  والقرارات  والسياسات  االجراءات  للمرأة رصد جميع  القومي  المجلس  الحكومة  استأنف  ها 

وس كورونا ...   ي فير
ي ظل تفسى

 المرصية لتمكير  المرأة ف 
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 (2020يوليو   19)

ي    505وزارة التضامن االجتماعي بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية عىل فتح  وافقت   -
ن
بعد الحصول    محافظة  21حضانة ف

ازية الالزمة.   عىل ترصيددددح العمل مع اتخاذ كافة اإلجراءات االحي 

   

 (2020يوليو   20)

«    مشع»  وزارة التعاون الدوىلي والمنتدى االقتصادي العالمي المجلس القومي للمرأة و   أطلق - ن ن الجنسي  وهو  سد الفجوة بي 

ق األوسط،   ي أفريقيا ومنطقة الرسى
بهدف مساعدة الحكومات  أول نموذج من نوعه للتعاون بير  القطاعير  العام والخاص ف 

ن  ن الجنسي  كات عىل اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات االقتصادية بي  ي القوى العاملة،  والشر
، وزيادة مشاركة المرأة ف 

ي األجور، ودفع
ي    وسد الفجوات بير  الجنسير  ف 

المزيد من النساء إل المناصب اإلدارية والقيادية، والمساواة بير  الجنسير  ف 

وس كورونا المستجد مستقبل العمل . أعلنت  ويحتوى المشع عىل محور إلعداد واستعداد المرأة لعالم العمل بعد في 

ي تقريرها السنوي لعام وزارة التعاون الدوىلي 
ا بقيمة  34لديها    2020ف 

ً
وع ن المرأة وتكافؤ  مل 3.3مشر يار دوالر لدعم  تمكي 

ن ضمن المحفظة الجارية للوزارة ن الجنسي   . الفرص بي 

   

 (  2020يوليو   21)

ي للمرأة "الجائزة التقديرية للجهود التطوعية    القومي المجلس    أطلق -
ن
ي ظل جائحة كورونا"    ف

تهدف إل تفعيل ثقافة   الت 

ي المجتمع،  
ها ف  وط الواجب توافرها للتقدم للجائزة عىل    وتمالتطوع الفردية أو الجماعية ونرسى اإلعالن عن المعايير والرسى

 . موقع المجلس

   

 (2020يوليو 30)

)شاركت   - والممارسات  والمواقف  المعرفة  أنماط  "دراسة  ي 
ن
ف للهجرة  الدولية  وس (  KAPالمنظمة  في  تجاه  للسكان 

مع وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية وصندوق األمم المتحدة للسكان واليونيسيف وهيئة األمم    الكورونا" 

ي التقييم والدراسة. المتحدة للمرأة 
ن
 لضمان إدراج المهاجرين ف

   

 (2020أغسطس  22)

ازية والصحية كما    استئناف الزياراتتمت أعادة   - بجميع السجون العمومية والليمانات مع مراعاة اإلجراءات الوقائية واالحي 

ن والمسجونات من الحمالت الصحية القومية وس الكبد    100مثل حملة    يستفيد المسجوني  مليون صحة للقضاء عىل فير

ي 
ء التحاليل والفحوص الطبية الالزمة وتقديم  )ج( واالمراض غير سارية كالسكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة و اجرا   الوبات 

  العالج الالزم لكافة نزالء السجون بالمجان 
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 ( 2020سبتمير  4)

وتوكول    هيئة تنمية الصادرات بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأةوقعت   - إىلي رفع القدرات التصديرية  ويددهدف الير

وي    ج لمنتجاتهن   ي تمتلكها سيدات والي 
كات الت  ي للشر

ن
ي منظومة    األسواع الدولية، ودمج سيدات األعمال المضيات  ف

ف 

ي التصدير وتعزيز منافستهن 
ي زيادة الصادرات المرصية.  ف 

 األسواق التصديرية مما يسهم بفعالية ف 

   

 ( 2020سبتمير  5)

ال - "رقم    2020لسنة    177رقم  قانون  صدر  جديدة  مادة  بإضافة  وذلك  الجنائية  االجراءات  قانون  احكام  بعض  بتعديل 

ي عليهمعىل    تنصمكرر"  113
ي جرائم التحرش والعنف وهتك العرض وافساد االخالق    عدم الكشف وحماية بيانات المجتن

ف 

ي المادة  
سبة وايجابية نحو توفير الحماية والضمانات  ويمثل ذلك خطوة منامن قانون الطفل    96وكذلك المنصوص عليه ف 

ي القانون واستجابة لمواجهة جرائم العنف ضد المرأة  
ي مثل هذه النوعية من الجرائم المنصوص عليها ف 

ي عليهم ف 
للمجت 

ي ظل االزمات. 
 وخاصة ف 

ة وضعت وصفا  بإضافة مادة جديدة ألول مر   بتعديل بعض احكام قانون العقوبات  2020لسنة    189القانون رقم    صدر -

ي ذلك تنمر ونصوص لتجريم ومعاقبة ال
ي ظل االزمات. ويأت 

 استجابة لمواجهة جرائم العنف ضد المرأة وخاصة ف 

ي مسائل االحوال    2020لسنة    176قانون رقم    صدر -
ي ف 

بتعديل بعض احكام قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاض 

ي صدور هذا القانون47الشخصية "المادة  
 مسائل أحوال الوصاية ويقع عليها عبء  داع  " ويأت 

ن
 للمرأة االكير تعامال ف

ً
ما

ي مسائل الوالية عىل مال
ن
 .االجراءات ف

   

 (2020سبتمير   10)

ي تواجههن  تم إطالق   -
ة والمتوسطة حول أهم التحديات الت  وعات متناهية الصغر والصغي  "استطالع رأي صاحبات المشر

وسبسبب أزمة  اكةكورونا"   في  ي إطار الرسى
وعات   وقد أجرى االستطالع ف  ن المجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشر بي 

ة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومنظمة العمل الدولية ب نتائج استطالع الرأي حول أثر  القاهرة  الصغي  وقد جاءت من 

 : ي
وعاتهن االت   االزمة عىل مرسى

o %79    المشاركات تأثير االزمة عىل  من  يرين أن  ة والمتوسطة  الصغر والصغير وعات متناهية  المرسى من صاحبات 

ن اىل وجود ايجابيات٦٥وأن    سلتر اعمالهن   اتتعلق    %  أرسر %  ٣١وأن    مجببدء بعض االنشطة و الخدمات و الير

وعاتهن من المشاركات يرين   ن مشر بسبب االزمة كما تتطرق االستطالع حول أهم الممارسات    وجود فرصة لتحسي 

وعات مثل اتجاه   ي اتبعتها صاحبات المرسى
ونية  % من المشاركات  ٣٦الت  اىل تقديم منتجاتهن عير المنصات االلكي 

قد    %٣٤وأن   المجيبات  أسعارمن  والخدما  خفضن  المشاركات  %  ٤٣ت ورأى  المنتجات  قيامهن  من  استمرار 

ونيةمنتجاتهن عير    بتسويق ي    يرغير  ف  الحصول عىل تدريب عىل   %٥٥كما أن    المنصات االلكي 
ونن التسويق اإللكي 

توفي  خدمات  من المجيبات قدرتهن عىل    % ٧١  وترى نسبة  % ٤٢االزمات المالية بنسبة   يليه تدريب عىل ادارة  

ات٦٨ومن خالل عملهن  ل االخرياتودعم لرائدات االعما     % مستعدات لتبادل الخير
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 (2020سبتمير   13)

الموحدة اعتمدت   - ونية  العرائض اإللكي  العامة خدمة  العامة   النيابة  بدالنيابة  الرقمي  التحول  تفعيل سياسة  ي إطار 
ذلك ف 

وس الكورونا حيث تتيح تلك الخدمة   ازية لمنع انتشار فير
وميكنة أعمالها وف  ظل سياسة تشجيع اتخاذ اإلجراءات االحي 

أو وكالئهم داخل مرص وخارجها   الشأن  ُبعد-لذوي  ا عن  ونيًّ إل  تقديَم عرائضهم وشكاواهم وبالغات  -إلكي  الحاجة  هم دون 

 التوجه إل مكتب النائب العام أو أي ِمن مقارِّ النيابات عىل مستوى الجمهورية. 

   

 (2020سبتمير   14)

ي مض دراسة استكشافية  باسم  الجهاز المركزي للتعبئة و اإلحصاء    نرسى  -
ن
وس الكورونا ف ي  "في 

" من ضمن الدراسات الت 

ي وزارة الصحة منذ بداية الجائحة حت   واعتمدت الديقوم بها لقياس أثر االزمة  
ن
أغسطس    18راسة عىل البيانات المسجلة ف

كز الدراسة عىل خمسة نقاط أساسية    2020 وس  ومقارنة الوضع المحىل بدول العالم وتي  -)انتشار ورسعة انتشار الفي 

وسخ الفي  ازية    -طورة  اإل   – اإلجراءات االحي  الزمتن إلعداد  التطور  مقارنة وضع  - صابات والوفيات  اثر اإلجراءات عىل 

. مض بالوضع العالمي   ( وقد راعت الدراسة االعتماد عىل التنصيف النوعي بير  الجنسير 

   

 (2020سبتمير   28)

المعنيةكلف   - الحكومة والجهات والهيئات  الوزراء  التخطيط والتنمية االقتصادية، وزارة الصحة والسكان، )  رئيس  وزارة 

  ) ي
الديموغراف  والمركز  واألمومة  للطفولة  القومي  المجلس  للمرأة  القومي  المجلس   ، االجتماعي التضامن  بإعداد خطة  وزارة 

وع القومي لتنمية األرسة تنفيذية متكاملة وخارطة طريق واضحة األهداف والرؤى  
ي ظل انتشار  للمشر

وسف   . الفير

   

 

 ( 2020أكتوبر  2)

ة ومتناهية الصغر  أعلن   - وعات المتوسطة والصغي  ونية    منصةعن اطالقه    وزارة التجارة والصناعة- جهاز تنمية المشر الكي 

ة والمتوسطة وعات الصغي  وعات  – سيدات األعمال  –لخدمة )المشر ( "منصة المشر ن ة صغار المنتجي    “ودمجها الصغي 

البوابة   عىل  والمصدرة  المنتجة  المرصية  كات  الرسى بيانات  وتحديث  المرصية  الصادرات  تنمية  هيئة  خدمات  بمنظومة 

ونية للهيئة  .االلكي 

   

 ( 2020أكتوبر  5)

اء الشهادات باستخدام عىل    البنك المركزي المضيوافق   - إجراءات جديدة تسهل فتح الحسابات البنكية والودائع ورسر

القومي  أخرى وتسمح اإلجراءات    الرقم  مستندات  تقديم  ال  الحاجة  الصغر  دون  متناهية  للمؤسسات  الحسابات  بفتح 
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ن لحسابهم الخاص لتمكينهم من   ن التمويل  وأصحاب الحرف والعاملي  ي تأمي 
ن
االستفادة من الخدمات المضفية، وخاصة ف

وس الالزم لنمو مشاريعهم ي يتخذها البنك الحتواء تداعيات الفير
 . وتعتير هذه اإلجراءات من ضمن حزمة التدابير الت 

   

 ( 2020أكتوبر  8)

ي قدره  وافقت   -
ن
لدعم النمو االقتصادي  ليون دوالر  م  39وزارة التعاون الدوىلي عىل مساهمة الواليات المتحدة بمبلغ إضاف

ي مرص وتمكير  المرأة، كجزء من اتفاقية مدتها خمس سنوات. 
 ف 

   

 ( 2020أكتوبر   26)

الجمهوريةوجه   - رئيس  المرخصةبمنح    السيد  االطفال غي   لجميع حضانات  الجمهورية    تراخيص مؤقتة  عىل مستوي 

 غي     الحضاناتتشكلت لجنة عمل  وقد    االف حضانة  ١٠وعددها  
ً
  ٢٣٧١قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  ل  المرخصة طبقا

ترخيصها  من    ٢٠٢٠لسنة   إجراءات  وتحسير   أعدادها  وزيادة  الحضانات  جودة  بدعم  الجمهورية  رئيس  توجيهات  ضمن 

ي ظل اإلجراءات المتخذة لمواجهة انتشار جائحة الكورونا. 
 والمعايير الخاصة بها ف 

   

 (2020نوفمير   4)

عية واالتجار افتتحت  - وزارة التضامن االجتماعي بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غي  الشر

لحماية الضحايا بالقليوبية وتوفر الدار خدمات الرعاية الصحية والنفسية   بالبشر أول دار إيواء لضحايا جريمة االتجار بالبشر 

 الالزمة. 

   

 ( 2020نوفمير  10)

الثانية من حملة  تم إطالق   - ي مايو  المرحلة 
ن
المرحلة األوىل منها ف ي تم اطالع 

" والت  بالبشر  ضد االتجار 
ً
وه  2020"معا

كة "  مبادرة   ي مض و مشي 
ن
اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة  بالتعاون مع بعثة المنظمة الدولية للهجرة ف

عية واإلتجار بالبشر  زيادة الوعي عير وسائل التواصل االجتماعي  من أجل    والهيئات الوطنية والدولية المختلفة  غي  الشر

دين والزواج القشي وزواج   حول مخاطر االستغالل الجنسي والعمل القشي ونزع األعضاء واستغالل األطفال المشر

. من خالل مجموعة من الفيديوهات التعريفية، ومعرض صور فوتوغرافية إل  األطفال   براز أشكال جريمة االتجار بالبرسى

   

 ( 2020نوفمير   14) 

الثالثة للجمعية العامة لألمم المتحدة المعنية بحقوع اإلنسان  اعتمدت   - حول "حماية   مضي غي  مسبوعالقرار  الاللجنة 
ن وزارة الخارجية والمجلس القومي للمرأةحقوق المرأة والفتاة من تداعيات كورونا المستجد"،   ، والذي تم إعداده بالتعاون بي 

 دولة حول العالم.  60دولة عربية و  19وانضمت لقائمة رعاة القرار 
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 ( 2020نوفمير  15)
ي التحول الرقمي والحرف   100بقيمة    تمويال   وزارة التعاون الدوىلي بمنح بنك اإلسكندريةقامت   - مليون جنيه لتمويل برنامحر

الصغر ومتناهية  والمتوسطة  ة  الصغي  وعات  للمشر والمتوسطة اليدوية  ة  الصغير وعات  للمرسى السعودية  المنحة  من خالل   ،

كات المستفيدة من التمويل الجديد  مليون دوالر    200البالغ قيمتها   كة،    1475يبلغ عدد الشر  . ا مملوكة للسيدات% منه30رسر

 

ة  قام - الء من ذوى االمراض المزمنة وكبار السجن والمحكوم عليهم بعقوبات قصي  ن قطاع السجون بوزارة الداخلية بحض الين

ط عن   ة  محكوم عليه خالل    27091المدة )سنة فاقل(وتم اتخاذ إجراءات االفراج المبكر بعفو رئاسي أو افراج تحت رسر الفي 

وس الكورونا.  وذلك من ضمن   2020من مارس ال منتصف نوفمير   اإلجراءات للحيلولة دون انتشار فير

   

 ( 2020نوفمير  18)

ة ومتناهية الصغرأطلق   - وعات المتوسطة والصغي  ق وجنوب  جهاز تنمية المشر كة لرسى ، بالتعاون مع مجموعة السوق المشي 

ن مليون امرأة أفريقيةأفريقيا "الكوميسا"   ي مرص، وتعتير المنصةمنصة "صوت خمسي 
ن    " ف  ونية تربط بي 

 50أول منصة الكي 

ي مجال األعمال التجارية داخل  
ن
ي تيسير نقل األدولة أفريقية  38مليون امرأة ف

فكار والمعارف ، وسوف تسهم بشكل كبير وفعال ف 

ي شت  أنحاء القارة األفريقية. 
وعات ورائدات األعمال ف   والمعلومات فيما بير  صاحبات المرسى

   

 ( 2020نوفمير  29)

ي مجال العمل عن تنظيم    هيئة الرقابة المالية أعلنت   -
ن
 ف
ً
ا ن  تمي 

كات المقيدة   جائزة للسيدات األكير بأنشطة سوق المال، أو الرسى

 ، ي إطار جهود الهيئة لدعم السيدات العامالت   بالبورصة، أو التأمير 
كات التمويل العقاري أو التمويل متناهي الصغر، وذلك ف  أو رسى

ي 
ي القطاع المالي غير المرصف 

 ف 

   

 ( 2020ديسمير  2)

اكة  أطلقت وزارة النقل - إلعادة االعمار  وبالتعاون مع البنك األورونر    للمرأة وهيئة سكك حديد مض  القومي مع المجلس    بالرسى

 بمختلف قضايا المرأة السيما التصدي لظاهرة التحرش. لضمان التنقل األمن للمرأة ورفع الوعي  ”السكة أمانحملة “ والتنمية

   

 ( 2020ديسمير  4)

لدعم االرس األول بالرعاية    شاحنة  480أكير قافلة شاحنات للمساعدات شهدها العالم بنحو    صندوع تحيا مضنظم   -

 شاحنة.   416باسم هولندا بنحو   2004محطما الرقم القياشي المسجل منذ عام 
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 (2020ديسمير   13)

ك    اء التنمي    ة )  العلمي المجلس القومي للمرأة ب    التع    اون مع وزارة التعليم الع    اىلي والبح    ث  أطلق   - "المرأة   وح    دات(  3ورسر
ن ش    مس ، المنص    ورة وعي  ي

للتعامل مع السدددديدات ضددددحايا العنف وتم تدريب   اآلمنة" بمس    تش    فيات جامعات القض     العيتن
 . من األطباء والممرضير   190

   

 (2020ديسمير   16)

ي تستهدف توفي  عىل اإلجراءات والخطوات الالزمة من اجل تنفيذ مبادرة    مجلس الوزراء وافق   -
ي قريتك"، والت 

ن
"شغلك ف

ي فرص عمل مستدامة  
ن عىل المرأة، وبصفة خاصة المرأة المعيلة  لمواطتن كي 

وتعظيم قيمة المنتجات وتهدف    القرى، مع الي 

ي المجتمعات ا
ي للشباب ف 

ي والمهت 
لريفية، وزيادة دخل األرسة، وذلك من خالل إنشاء مجمعات  المبادرة أيضا ال التطوير الفت 

ة ومتناهية   وعات المتوسطة والصغير وعات متوسطة أو مزيددددج من المرسى صناعية بالقرى المرصية، يحتوي كل مجمع عىل مرسى

 الصغر. 

وع   ألف يورو   200بمبلغ  الوكالة االسبانية للتعاون الدوىلي من أجل التنمية منحة للحكومة المضية    قدمت - لتمويل مشر

ي جمهورية مض العربية"
ن
 قطاع السياحة ف

ن
حقق المساواة للمرأة ف

ُ
والذي يهدف ال زيادة    "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة ت

ي نسبة المشاركة للقوة العاملة من النساء  
ي مرص ودعم خلق بيئات آمنة تتسم بالمساواة بير  الجنسير     ف 

ي قطاع السياحة ف 
  ف 

 مجال العمل 

   

 (  2020ير  ديسم 23)

وس كورونا المستجد،  المرحلة الخامسة من    صندوع تحيا مضأطلق   - تحت شعار  مبادرته تحت شعار لمواجهة تداعيات في 
ي مستشفيات العزل والحميات والصدر، باإلضافة إل عدد من دور   "نتشارك من أجل اإلنسانية"

وذلك لدعم األطقم الطبية ف 
ي تقدم خدماتها لألرس األول بالرعاية. 

ي الت 
 رعاية األيتام ومنظمات المجتمع المدت 

ن الصحي بعالج األطفال من ذوى التوحدبإلزام   اإلدارية العلياالمحكمة  قضت  -  . التأمي 

   

 (2020ديسمير   24)

  983المنشأ بالقرار رقم    تشكيل المجلس القومي لألجوربإعادة    2020لسنة    2659قرار رقم    رئيس مجلس الوزراءأصدر   -

ي إطار    المجلس القومي للمرأةلتحديد اختصاصاته وتضمير  عضويته    2003لسنة  
ن سياسات مراعاة وذلك ف  خطة تضمي 

ن واحتياجات المرأة   ن الجنسي  وس الكورونا المستجد. منظور المساواة بي  ي ظل التداعيات االقتصادية لفير
 وخاصة ف 

   

 (2020ديسمير   27)

ي بإطالق   رئيس الجمهوريةوجه   -
الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات االهلية ومنظمات المجتمع المدت 

قرية ويستفيد منها    1381مركز عىل مستوى الجمهورية بإجماىلي    50من مبادرة "حياة كريمة" تستهدف    حلة الثانيةالمر 

 مليون مضي ومضية.  18
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ي    وزارة التموين و التجارة الداخليةأعلنت   -
  2020/ 2019تم تغطيتها ببطاقات التموين خالل عام  أن نسبة االرس المرصية الت 

الف بطاقة    50و تم استخراج    مليار جنيه  84.5هي     2021/ 2020بالموازنة لعام    لسلع التموينيةدعم ا ، إجمالي    %84هي  

   تموينية
ً
 لألرس المستحقة لمعاش تكافل وكرامة وغير المدرجة تموينا

   

 (2020ديسمير   29)

  11المرأة المضية بلغ  المفحوصات بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة  أن إجمالي عدد    وزارة الصحة والسكانأعلنت    -

ا و    33مليون و  
ً
ي    امرأة  255ألف

حيث تشمل الفحص وتقديم    2020حت  ديسمير    2019شهر يوليو  منذ إطالق المبادرة ف 

وحدة صحية عىل مستوى    3593التوعية لالهتمام بالصحة العامة لكافة السيدات بالمجان ويتم  العمل بالمبادرة من خالل  

بمش  الجمهورية،  و   4098اركة  محافظات  الطبية  الفرق  ي    112من 
تلف  تلف   يتم  الطبية كما  الخدمة  لتقديم  مستشف  

الوحدات من خالل الموقع الرسمي  ومعرفة أماكن    15335مليون صحة    100االستفسارات من خالل الخط الساخن لمبادرة  

 للمبادرة. 

ن المرأةوقعت   - ي    وزارة البيئة بروتوكول تعاون مع القطاع الخاص لتمكي 
ي  تدوير زيوت الطهي المتهالكة ضمن مبادرة  ف 

"انت 

ي  البداية"
ي الحفاظ عىل  إطار ف 

ي تلعب دورا محوريا ف 
ي تخدم فئات المجتمع المختلفة وخاصة المرأة والت 

تبت  المبادرات الت 

ن أرسة   5أن تصل إىل أكير من البيئة وصون الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة وتهدف المبادرة   ماليي 

   

 (2020ديسمير   30)

ي المالية قرارات ارقام  أصدرت   -
ن
ي اتاحة التمويل  2020لسنة    205و    204هيئة الرقابة ف

ن
ن ف ن الجنسي  لتعزيز المساواة بي 

 القائم عىلي الجنس  
ن عىلي حظر التميير     204حيث ينص قرار  واالستفادة من االنشطة المالية غي  المضفية وحظر التميي 

ي إ
ي التعامل مع العمالء  عىلي اساس الجنس بير  العمالء وتطبيق سياسة تضمن ف 

جراءاتها  تعزيز المساواة بير  الجنسير  وف 

منح    2020لسنة    205وتطوير واستحداث منتجات وخدمات مالية غير مرصفية تالئم وتناسب احتياجات المرأة وينص قرار  

كات والجهات غير المرصفية حال مزاولة نشاطها وبلوغ نسبة التعامل مع  طبيعي أو شخص  % أو أكير كشخص25المرأة  الرسى

 عىل رسم التطوير أو مقابل الخدمات بنسبة 
ً
 % وبحسب نسبة التعامل مع المرأة. 50اعتباري تخفيضا

انه قدم الخدمات العالجية عىل مدار عام   االجتماعي   لوزارة التضامنصندوع مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطي التابع  أعلن   -

 رسية    502ألف و  132لعدد    2020
ن
تنوع الخدمات العالجية ووجود إخصائيير  متخصصير     مع  تامةمريض إدمان مجانا وف

ونية   ي اإلدمان عن بعد وتوفير برنامج للتأهيل النفسي من خالل أحد التطبيقات اإللكي 
  وذلك وتطوير خدمات تأهيل مرض 

وس الكورونا    بالتعاون يكة للخط الساخن واتخاذ كافة اإلجراءات الوقائية للحد من انتشار فير  مع المستشفيات الرسى

   

 (2020ديسمير   31)

بالمجلس القومي للمرأة " استقبل   - المرأة  او استفسار66,254مكتب شكاوى  العام    " شكوى  تضمنت    2020عىل مدار 

وس الكورونا   واالستفسارات،العديد من الشكاوى   وطلبات مساعدات اجتماعية واقتصادية مرتبطة بتداعيات فير
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ي أطلقها    -
وس كورونا الت  فرد   3,459,614ال استفادة    المجلس القومي للمرأةوصلت حمالت التوعوية بسبل الوقاية من فير

ة من  عىل  . 2020ديسمير  31مارس وحت   14مستوى قرى ومراكز كافة محافظات الجمهورية خالل الفي 

 

يوم لمناهضة   16أنشطة عىل مواقع التواصل االجتماعي خالل  المجلس القومي للمرأة عدد من الحمالت التوعويةأطلق  -

ي ظل م  العنف ضد المرأة
ونية ف  واجهة زيادة معدالت العنف ضد المرأة من ضمن  لتوعوية بمخاطر التنمر والجرائم اإللكي 

وس الكورونا   ومن هذه المبادرات: تداعيات فير

o   " االتصاالتحملة  وزارة  مع  بالتعاون  ك"  وغي  نفسك  ...احمي  المخاطر    أتكلمي حول  الوعي  زيادة  تستهدف 

ونية وطرق   ي وقد وصل عدد المشاهدات  اإللكي 
وت    307االستخدام األمن وسبل اإلبالغ عن جرائم العنف اإللكي 

 الف مشاهدة  

o " نت ورفع الوعي  حاسبوا عىل كالمكم" بالتعاون مع انستجرام  حملة لتسليط الضوء عىل مشكلة التنمر عىل اإلني 

وأهمية الحفاظ عىل بيئة    صة انستجراموأدوات الحماية من هذه الظاهرة عىلي منالمجتمعي حول آثاره النفسية  

 ألف  800مليون   5بوصول إيجابية عىل المنصة  

o   الفيسبوك مع  بالتعاون  المرأة"  سالمة  "موارد  العنف  حملة  من  المرأة  حماية  سبل  حول  الوعي  نرسى  بهدف 

ونية ي توفرها منصة فيسبوك لمنع الجرائم االلكي 
ي من خالل أدوات الحماية الت 

وت   االلكي 

o  ب  إطالع الدوليةفيديو  العمل  العاملة ومنظمة  القوى  اكة مع وزارة  التوعية بدور أصحاب األعمال   الشر يهدف 

ي توفير بيئة عمل آمنة للمرأة  
كات ف   والرسى

o   ي  إطالق
ونن هيئة  بالتعاون مع   عىل منصات التواصل االجتماعي فيديوهات توعوية بقضية التحرش والتنمر اإللكي 

ن بالن   ن والمبدعي  ناشيونال إيجيبت ونخبة من الفناني  ورة اإلبالغ عن هذه الجرائم    إني  وتضمنت الفيديوهات ض 

ي تعتير شكل من أشكال العنف ضد المرأة       
 الت 

 

ي    القاهرةو الغربية  نيابات األرسة باألقض و لخدمات  مكاتب رقمية أرب  عالنيابة العامة أطلقت  -
وداخل محاكم محمد كريم ف 

ي الحصول عىل حقوقها القانونية دون إبطاء ويوفر  كندرية  إلسا
ي تحقيق العدالة الناجزة وستستفيد منه المرأة ف 

مما يساعد ف 

ة والمرأة ذات اإلعاقة وستقوم النيابة العامة بإنشاء مكاتب مماثلة عىل مستوى   عبء الوقت والجهد خاصة عىل المرأة الفقير

 الجمهورية. 

 

وع "  - ي إطار مرسى
تم تدريب عدد من السيدات عىل    المجلس القومي للمرأة،-  مركز تنمية المهارات ينفذه    الذي"  المشغلف 

إنتاج   تم  الوقائية وقد  الطبية واالقنعة  الكمامات  نهاية شهر    كمامة   ألف  125إنتاج  ة حت   المنيا والجير  من خالل مشغىل 

 . 2020ديسمير 

 

وع المواطنة إلصدار من خالل  - بتفعيله   المجلس القومي للمرأةقام  والذي بطاقات الرقم القومي للنساء غي  القادراتمشر

ي شهر يونيو
 . 2020من غير القادرات حت  ديسمير  سيدة ألف  102ل تم استخراج بطاقات الرقم القومي  ،2020ف 

 



  

  
    

  

Page 32 of 34 
 

2021اير ين   

األبحاثقام   - من  بإجراء عدد  والجنائية  االجتماعية  للبحوث  القومي  والعنف    المركز  عية  الرسى الهجرة غير  تتعلق ظاهرة 

ي ظل جائحة كورونا و
ف  بعد خاصة  بعد والعمل عن  التعليم عن  السن وبرامج  حول كيفية استطالعات رأي  وقضايا كبار 

 التعامل مع الجائحة وطرق الوقاية والوعي وكيفية تناول اإلعالم للظاهرة. 

 

ي بعض اال  -
وس كورونا والذي يتبعه ف  ي فير

ي ظل تفسى
ي جرائم عنف ضد المرأة المختلفة  ف 

األخص جريمة    وعىلحيان زيادة ف 

ي مرص جهودها لنرسى الوعي حول هذه الجريمة وسبل االبالغ    ختان االناث  عىل الوطنية للقضاء    اللجنةختان االناث، كثفت  
ف 

مواقع التواصل االجتماعي    عىل بخالف الحمالت الرقمية    2020نشاط خالل عام    788عقد  عنها والحماية منها من خالل  

 .  مليون متابعة  54لرقم لتصل رسائل اللجنة  

   

 

 2021خالل عام  

 (  2021يناير  2)

ونيةحزمة جديدة من    العدلوزارة  أطلقت   - إلتاحة خدمات التوثيق للمواطنير  والمواطنات    خدمات الشهر العقاري اإللكي 

يد  بسهولة ويرس وتقريب أماكن تقديمها إليهم،  بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والهيئة المضية للير

إطالع خدمات مض الرقمية المقدمة  ن المقرات تباعا إضافة إل  من خالل ستة فروع توثيق جديدة وسيتم افتتاح المزيد م

ي ظل جائحة كورونا   digital.gov.egمن خالل الموقع  
احم بالفروع ف   للوقت والجهد والحد من الي  

ً
ا وكانت وزارة العدل    توفير

ي قد قرصت  
ي نهاية العام الماض 

التوثيق ببعض الفروع عىل نظام الحجز المسبق و ف  دعم قطاع الشهر  تقديم خدمات 

عي 
اء والطب الشر  . العقاري والتوثيق وقطاع الخير

   

 ( 2021يناير  4)

وس الكورونا  2020خالل عاموزارة القوى العاملة   قامت -  : ب وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة تداعيات جائحة فير

o  ن وإصدار    لفئة العمالة غي  المنتظمةألف جنيه  72شهادات "أمان" بإجماىلي مليوني 

o  ي إنشاء
ن
وس كورونا ف ازية لتداعيات في 

 منشأة   459وألفا   38غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ اإلجراءات االحي 

o   وتم    مبادرة "مض بكم أجمل" لتدريب وتأهيل وتشغيل ذوي القدرات الخاصةإطالق عدد من المبادرات منها

وتم   قية،  والرسى والدقهلية،  واإلسكندرية،  ي سويف، 
وبت  وأسيوط،  أسوان،  ي 

ف  األولي  المرحلة    893تدريب  تنفيذ 

 نخليها  فرصة عمل لذوي اإلعاقة 622برنامجا، وتم توفي  18متدرب ومتدربة من خالل  

o   ي جنيًها وزيادة    ٣٧٥جنيًها إلي    ١٥٠من    العالوات الدورية والحوافز اإلضافيةزيادة يتر
٪  ٦٠بنسبة    حد اإلعفاء الضن

ي الدخل 
ائب لمتوسطي ومنخفىصن  ٪ من العاملير  بالدولة  ٦٠ حزمة إضافية ألجورو إقرار  وتخفيض نسب الضن
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 (  2021يناير  5)

ازية   ٥٠وزارة التضامن االجتماعي عىل استمرار العمل بالحضانات مع تقليل الكثافة ل أكدت   - ٪ وتشديد االجراءات االحي 

وس وأنه تم اغالق الالزمة    . االف حضانة بسبب االصابات 4حضانة فقط من أصل  11والغلق حال زيادة اإلصابات بالفير

 

وس الكورونا عىل مدار  مركز لتقديم خدما  34وزارة الصحة عن تخصيص  أعلنت   - ت التطعيم باللقاحات الخاصة بفي 

األمراض  األسبوع   وأصحاب  األورام،  ، ومرض   الصحي بالقطاع  للعاملير   ستكون  اللقاحات  الحصول عىل  ي 
ف  األولوية  وأن 

اللقاح للمستفيدين والمستفيدات من برنامج "تكافل وكرامة" وأصحاب ا ألمراض  المزمنة، عىل أن تتكفل الدولة بتكاليف 

 المزمنة. 

 

وس كورونا قد    مجلس الوزراء أعلن   -  لمرض  فير
ً
ي تقدم خدماتها حاليا

سواء  مستشقن    500وصل اىل  ان عدد المستشفيات الت 

ي بلغت نحو  
ها من الجهات الحكومية    363ُمستشفيات وزارة الصحة، الت  ، وغير ، وكذا ُمستشفيات التعليم العالي

مستشف 

ي تقدم خدماتها  
 الت 

 

ي تفعيل    عن  مجلس الوزراءأعلن   -  الطتر
ن ي لمتابعة معدالت استهالك األكسجي 

ونن بجميع المستشفيات عىل مدار   نظام إلكي 

ل محافظة.  الساعة مع وجود مخزون
ُ
ي ك
 ف 
ً
 كافيا

ً
   احتياطيا

 ( 2021يناير  7)

قواعد رصف معاش إصابة العمل لألطباء والطبيبات شهداء  عىل    نقابة األطباء مع هيئة التأمينات والمعاشاتاتفقت   -

وس الكورونا ي    في 
للقرار الصادر ف   

َ
وس الكورونا من االمراض المعدية المستحقة لمعاش    2020مايو    30طبقا باعتبار فير

 جنيه خالل هذا العام.  6000إصابة عمل بعد تقديم األوراق المطلوبة للهيئة وسوف يصل ال مبلغ 

   

 ( 2021يناير  9)

ن وزارة الصحة والسكان  قررت   - ي مىصن عىل حملها  إجازة  منح    الصحي   والتأمي 
ا  28استثنائية للمرأة الحامل الت 

ً
  7)  أسبوع

 شهور( حت  تاريددددخ الوالدة. 

   

 (2021يناير   20)

وع قانون المقدم من اللجنة الوطنية للقضاء    مجلس الوزراء المضيوافق   - وزارة    دراسةبعد  -ختان االناث    عىلعىلي مرسى

ي المادتير  )االناثحيال جرائم ختان بتقرير عقوبة رادعة  -  العدل
 مكررا أ(   242مكررا و   242، وجاءت التعديالت ف 
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 دولية إشادات

ن العام والمديرة التنفيذية لهيئة األمم المتحدة  وكيلة    ي تقوم بها مرص    بالجهود  للمرأة أشادتاألمي 
والقرارات العديدة الت 

امج   وس كورونا المستجد والمراعية الحتياجات المرأة المرصية ومرصد السياسات والير  لمواجهة تداعيات انتشار فير
ً
حاليا

وس كورونا  الداعمة للمرأة   . مستجد خالل جائحة فير

ي المرتبة األوىل    احتلت مرص 
ن
ع األوسط وغرب اسيا  ف ي مواجهة    منطقة الشر

من حيث عدد اإلجراءات المتخذة لدعم المرأة ف 

وس كورونا المستجد ا لمعايي  األمم المتحدة بلغ  فير
ً
ي اتخذتها مض وفق

، وهو أعىل  إجراء وتدبي    21، عدد اإلجراءات الت 

ق االوسط وغرب آسيا منذ بداية األزم ي الرسى
ي منطقت 

بالتقرير الصادر عن برنامج  ة وذلك وفقا لما جاء  مستوى تم اتخاذه ف 

المرأة ن  ن وتمكي  الجنسي  ن  للمساواة بي  المتحدة  ي وهيئة األمم 
اإلنمان  المتحدة  اتخذتها دول    األمم  ي 

الت  حول اإلجراءات 

 . العالم لمساندة المرأة خالل الجائحة

السابع واالول عربيا  احتلت    المركز  العربية  ي    وأفريقياجمهورية مض 
ف  وس كورونا وذلك  لفير الطبية  االبحاث  ي 

مؤرسر  ف 

وسات التاجية للدول "   حت  االن.   وبحثدراسة  108" وذلك بواقع   Coronavirus Research Index"ابحاث الفي 

 

 

المجلس   فان  العمل    القومي وختاما  استكمال  ي للمرأة يحرص عىل 
امج    ف  الير ي   والسياسياتمتابعة ورصد جميع 

المرأة    الت  تستجيب الحتياجات 

ي والفتيات  
امه بالتنسيق والتعاون مع جميع الوزارات    ف  المعنية    والجهاتظل الظروف الراهنة النابعة عن هذه الجائحة العالمية ويؤكد عىل الي  

اح المزيد من التدابير لصا
امج والمبادرات واقي   . لح المرأة المرصيةلنجاح هذه الير


