
  



  

في إطار مشروع "  صندوق األمم المتحدة للديمقراطيةتصدر هذه المطبوعة بدعم من 

تعزيز قدرات المرأة المصرية من أجل المشاركة الفعالة في المجالس المحلية".  

صندوق األمم التحليالت والنتائج الواردة في هذه المطبوعة ال تعبر بالضرورة عن 

المركز . فالتقرير منشور مستقل، وهو ثمرة جهد بذله فريق عمل المتحدة للديمقراطية

 المصرية.  بالتعاون مع عدد من الخبراء و المنظمات األهلية لمرأةالمصري لحقوق ا



 مقدمة 
 

ال شك أن انتشار وباء كورونا عالميا أثر 

بالسلب على العديد من مناحي الحياة ، ليس 

على المستوي الصحي، بل امتد تأثيره إلى 

مختلف المستويات وعلى جميع القطاعات، 

وتعد األوبئة من أكثر األزمات تحديا حيث 

تكشف مواطن الضعف القائمة وتعمق منها ، 

خطورة لما أحدثه ووباء كورونا أكثر األوبئة 

من إغالق عالمي عرض العديد من الفئات إلى 

خسائر ضخمة زادت خطورتها لدى الفئات 

المهمشة وخاصة النساء ، فمع بداية األزمة 

أشارت العديد من المؤشرات إلى قضية ازدياد 

العنف ضد المرأة واطلق األمين العام لألمم 

المتحدة  )انتونيو جوتاريس ( نداء لمواجهة 

عنف ضد النساء وأهمية تضافر الجهود ال

 الحكومية والمجتمع المدني. 

ويعد تأثير فيروس كورونا مختلف على النساء 

والرجال، فبالرغم من معاناة الجميع، إال أن 

 النساء أشد تأثرا باألزمات واالوبئة والكوارث،

فالنساء هن أكثر العامالت في القطاع الصحي، 

رسر، وأكثرهن وهن القائمات على رعاية األ

يعولن أرسرهن، والعديد منهن يعملن في القطاع 

 غير الررسمي.

ومع اإلجراءات االحترازية التي لجأت إليها 

الحكومة من تخفيف أعداد العاملين بالمصالح 

الحكومية والعمل من المنزل، وتعليق الدرارسة 

والحظر الجزئي، وجدت المرأة نفسها في مأزق 

منزل، ورعايتها كبير فما بين عملها في ال

ألطفالها طول اليوم الذين أصبحوا بال مدارس 

أو أي أنشطة أخري وما بين مكوث الزوج معها 

أيضا، فأصبح على عاتقها كل األدوار 

االجتماعية التي تقوم بها دفعة واحدة في نفس 

التوقيت، بجانب ضرورة اهتمامها بالنظافة 

وتعقيم المنزل وكل أفراد األرسرة خوفا من 

قال فيروس كورونا إلى أي منهم. فأزادت انت

 عليها األعباء، وازداد أيضا العنف ضدها.

تقرير عن تأثير انتشار وباء كورونا وقد أشار 

على  91على النساء، "أثار جائحة كوفيد 

المساواة بين الجنسين في المنطقة العربية، 

األمم المتحدة االسكوا، هيئة األمم المتحدة 

"للمرأة
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على المساواة بين الجنسين في  11اثار جائحة كوفيد  

قة العربية، األمم المتحدة االسكوا، هيئة األمم المتحدة المنط
 للمرأة

https://www.unescwa.org/sites/www.unescw
00132_gpid_pb_ar_apr2.pdf-a.org/files/20 

في  على مستوي الخدمات الصحيةإلى تأثير وباء كورونا 

المنطقة العربية، مع انتشار فيروس كورونا تتعرض المرأة 

في المنطقة العربية إلى ظروف تجعلها أكثر قابلية لإلصابة 

العاملين في القطاع الصحي أغلبهن من بالفيروس. حيث أن 

النساء، ففي مصر يفوق عدد النساء في التمريض عدد الرجال 

 .1إلى  10بنسبة 

 الفرص االقتصاديةأما عن أثر انتشار فيروس كورونا على 

فمن المتوقع أن يكون من نتيجة انتشار فيروس كورونا فقدان 

 ألف وظيفة تشغلها النساء.  700

 زيادة العنف ضد المرأةفيروس كورونا على  وعن أثر انتشار

قد يرجع ارتفاع معدالت العنف األرسري إلى التعايش 

المشترك القسري، بين المرأة والرجل، وتفاقم الضغوط 

االقتصادية، وانعدام األمن الغذائي، والقلق من التعرض 

لفيروس كورونا. ومن المؤرسف أن عددا قليال من الدول 

العنف األرسري، مما يعني أن النطاق العربية توثق حاالت 

الحقيقي لهذا العنف وعواقبه خالل هذه الفترة االرستثنائية ال 

 يزال غير واضح.

وفي ظل انتشار الوباء العالمي، يصعب على الناجيات من 

العنف األرسري طلب المساعدة وتلقيها، وقد يرجع ذلك إلى 

الخدمات،  القيود المفروضة على التنقل أو إلى محدودية توافر

 أو نقص المعرفة بالخدمات المتاحة.

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/20-00132_gpid_pb_ar_apr2.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/20-00132_gpid_pb_ar_apr2.pdf


 هل أثر كورونا بالسلب على قدرات الجمعيات في دعم النساء 
 

نظرا لما تلعبه الجمعيات األهلية من دور هام في تمكين المرأة أصبح السؤال، كيف أثر الوباء على 

 الجمعيات األهلية ومدى قدرتها على دعم النساء والفئات المهمشة؟ 

من الجمعيات األهلية للتعرف على أثر  100لذا قام المركز المصري لحقوق المرأة بعمل مسح لعدد 

ها وقدرتها على دعم النساء، حيث تلعب الجمعيات األهلية المصرية دوراً هاماً الرسيما الفيروس على عمل

في األزمات واألوبئة، حيث تتنوع أدوارها ما بين االغاثة ورسد الحاجات العاجلة، وبين الرصد ألثر 

وبين  الكارثة للتخطيط للواقع والمستقبل، والعمل على الحفاظ على معدالت التنمية لصالح المجتمع،

 راصد متفاعل يحلل االزمة وأثرها للخروج بحلول إبداعية ودروس مستفادة للمستقبل. 

وأرسفرت نتائج المسح علي كشف حجم األثر الذي أحدثه الفيروس على القطاع األهلي الرسيما الجمعيات 

 % من2776األهلية بدء من انتشار فيروس كورونا وما أرستتبعه من إجراءات إغالق، فقد أشارت 

% إلى فقدان التمويل جزئيا أو 4774الجمعيات محل الدرارسة إلى توقف األنشطة الميدانية، كما أشارت 

 % من العاملين بها اضطروا للعمل من المنزل.44كليا، و

إال أن الجمعيات األهلية لم تتواني عن لعب دور هام في الحد من أثار الوباء ومواجهة أزمة كورونا، فلم 

يل عائق ولجأت الجمعيات إلى التمويل المحلي وجمع التبرعات لتوفير الموارد المالية يكن فقدان التمو

%، ثم على 2274الالزمة لتنفيذ أنشطة، فقد اعتمدت الجمعيات على ارسهامات مجلس اإلدارة بنسبة 

%، وجاء التمويل الحكومي 2076%، ثم اشتراكات العضوية السنوية بنسبة 9275التبرعات بنسبة 

 %.976%، والتمويل الدولي 275يل الدولي بأقل النسب حيث جاءت نسبة التمويل الحكومي والتمو

وارستطاعت الجمعيات القيام بالعديد من األدوار في ظل هذه األزمة الوبائية، وتنوعت األنشطة التي 

في مساعدة  ما هو إغاثي بتقديم الدعم المباشر ومنها ما هو تنموي تمثلقدمتها الجمعيات االهلية ما بين 

ومنها ما هو دفاعي في الحوار مع الجهات ، األرسر على خلق بدائل وتقديم الدعم النفسي والقانوني

  .الررسمية والمشاركة في اقتراح السيارسات للمواجهة

تخذت مع اإلجراءات االحترازية التي هذا الدور ظهر بوضوح متمثل في العديد من األنشطة التي ا  

ثر أنشطة القائمة على التجمعات والعمل من المنزل، مما لغاء األإالرغم من  ىفرضتها الدولة ، فعل

نشطة الميدانية  من ندوات توعية ومؤتمرات وورش تدريبية ،  إال أن العديد من األ ىبالسلب عل

بعد، والعمل على رفع الوعي  نمثل تقديم التدريبات ع مختلفة الجمعيات األهلية تقوم بدورها بطرق 

ن خالل ارستخدام ورسائل التواصل االجتماعي، وتقديم الدعم القانوني والنفسي، ويقوم البعض الصحي م

رسر األكثر تضررا من انتشار هذا الوباء الرسيما العمالة غير المنتظمة من خالل تقديم األخر بمساعدة األ

 . و دعم عيني وخدماتأاعانات مالية 

الوعي بين المواطنين من خالل تقديم  ارسة نشر% من الجمعيات األهلية محل الدر7772وقد أكدت 

%، ثم تقديم 25، وتلي ذلك تقديم الدعم المادي بنسبة معلومات عن الفيروس وكيفية تجنب اإلصابة به

 %.4676الدعم النفسي بنسبة

 

 

 



 

 ما بعد األزمة و أفق للتغيير 
  

 

األزمة رستكون أقوى، حيث رأت من الالفت للنظر تأكيد العديد من الجمعيات على أنها بالخروج من 

الجمعيات  محل الدرارسة أن وباء كورونا وأن خلف أثار شديدة الصعوبة ، إال أن الواقع  يحمل بادرة 

% من الجمعيات إلى أنه خلق طرق جديدة للعمل، كما صرحت 7.76أمل للجمعيات األهلية ، فقد أكدت 

أمامهم للعمل في مجاالت جديدة لم تكن تعمل % من الجمعيات أن وباء كورونا فتح األفاق 2572نسبة 

% من 7077بها الجمعيات، كما أن تلك األزمة كانت فرصة كبير للتشبيك بين الجمعيات األهلية فقد أكد 

الجمعيات األهلية محل الدرارسة أنها قامت بالتشبيك مع غيرها من الجمعيات األخرى في العديد من 

%، ومشاركة 2275عن الفيروس وطرق تجنب اإلصابة به بنسبة القضايا منها تقديم معلومات توعية 

 %.41%، وجمع البيانات بنسبة 4274المعلومات بنسبة  

وجاء هذا التطور نتيجة ما تتمتع به الجمعيات األهلية من المرونة في اضافة مجاالت عمل جديدة 

لتشبيك مع غيرها من يحتاجها الواقع، وفي إيجاد القوة ومجاالت أرحب وأورسع للعمل من خالل ا

الجمعيات األهلية، وعدم االرستحواذ على العمل األهلي بمفردها خاصة في ظل هذه األزمة الطاحنة التي 

 يعاني منها الجميع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفي هذا اإلطار رسعي المركز المصري لحقوق المرأة إلى رصد تأثير أزمة انتشار فيروس كورونا على 

ت األهلية، في محاولة منه للوقوف عن قرب عن دور الجمعيات األهلية في ظل هذه عمل الجمعيا

األزمة، بهدف توحيد الجهود والتشبيك بين جهود الجمعيات األهلية المختلفة، واالرستفادة من الخبرات 

ومدى تأثير أزمة كورونا على عمل الجمعيات األهلية، وما تأثير ازمة كورونا على النساء  المختلفة،

 خاصة، وبناء على تحليل تلك االرستمارة، يمكن الوقوف على عدد من المحاور وهي:

 رصد الجمعيات ألثر كورونا على النساء

رصدت الجمعيات العديد من التحديات التي تواجه المرأة في ظل أزمة كورونا، حيث رصدت 

%، ثم مشاكل .07.الجمعيات أن أكثر ما تعاني منه النساء خالل أزمة كورونا هو مشاكل مادية بنسبة 

%، وفقدان 90%، وتلي ذلك تعرضهن للعنف األرسري من الزوج أو األهل بنسبة 2974صحية بنسبة 

 %.45العمل بنسبة 

رة والصحة اإلنجابية، وتأثرت النساء أيضا بضعف الخدمات الصحية المتعلقة بخدمات تنظيم االرس

% من الجمعيات األهلية محل الدرارسة 4976نتيجة توجه القطاع الصحي لمواجهة كورونا، فقد صرح 

 % إلى أنها غير متوفرة.1974أن تلك الخدمات متوفرة بصعوبة، وأشار 

ها وتأثرت النساء كذلك بضعف ارستجابة هيئات الحماية والجهات القانونية والمحاكم خاصة حال تعرض

% من الجمعيات األهلية محل الدرارسة أن تلك الخدمات تستجيب بصعوبة للنساء 9675للعنف، فقد أكد 

 % إلى أنها ال تشكل أولوية.2677المعرضات للعنف، وأشار 

 



 

 منهجية العمل 
عمل بهدف قياس دور الجمعيات األهلية في مواجهة أزمة كورونا، ومدى تأثير هذه الجائحة على 

الجمعيات األهلية ، أعد المركز ارستبياناً 
6
يرصد فيه التحديات التي واجهت هذه المنظمات في ظل هذه  

الجائحة  وكيفية مواجهتها وارستجابتها لهذه األزمة حيث تواصل مع "شبكة التعليم المدني" التي أرسسها 

ة أهلية من مختلف جمعي 490والتي تتضمن حوالي  6011المركز المصري مع بداية ثورة يناير 

محافظات مصر، فضال عن التواصل مع شركاءنا في أنشطتنا الميدانية جاء التواصل هاتفيا ومن خالل 

البريد االلكتروني وررسائل الواتس آب للتعاون في التعرف على آرائهم من خالل ملي االرستبيان رسابق 

 الذكر.  
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 https://forms.gle/CzhgM2X1fM1vPcTq7    

 

 

 منهجية 

 العمل 

خصائص عينة 
 الدرارسة

تأثير أزمة كورونا على 
 عمل الجمعيات األهلية

الخدمات التي تقدمها الجمعيات 
 األهلية لمواجهة كورونا

 أزمة كورونا فرصة رسانحة لتطوير الجمعيات

 تأثير أزمة كورونا على النساء

 توصيات

https://forms.gle/CzhgM2X1fM1vPcTq7
https://forms.gle/CzhgM2X1fM1vPcTq7


 خصائص عينة الدراسة 
رسؤاال يضمون أرسئلة مختلفة لمعرفة ورصد تأثير فيروس كورونا على عمل  72احتوت االستمارة على 

الجمعيات وما الخدمات التي تقدمها الجمعيات لمواجهة وباء كورونا، وما القضايا التي أصبحت 

الجمعيات األهلية تعمل عليها في ظل التشبيك مع جمعيات اخري. وما تأثير أزمة كورونا على النساء 

 يات.بحسب رصد الجمع

محافظة هي الغربية، رسوهاج، قنا، الفيوم، القليوبية،  15من  منظمة أهلية 911االستبيان شارك في 

القاهرة، الجيزة، المنيا، أرسيوط، ارسوان، األقصر، اإلرسكندرية، الدقهلية، بني رسويف، الشرقية، شمال 

 رسيناء، السويس، مطروح، البحيرة، فضال عن مشاركة واحدة من دولة السودان.

 

محل الدرارسة تنوع كبير يعكس االحتياجات المختلفة  تنوعت المجاالت التي تعمل بها الجمعيات األهلية

لكل محافظة، ويمكن حصر تلك المجاالت في " مجاالت خاصة بالمرأة مثل تمكين المرأة االقتصادي، 

خالل تعليمهن حرف يدوية،  تقديم الدعم النفسي والقانوني، تمكين المرأة المعيلة، رفع مهارات النساء من

تقديم تمويل متناهي الصغر، حماية االمومة والطفولة، توفير حضانات، مشغل، ومجاالت خاصة 

باألطفال مثل كفالة اليتيم وأطفال الشوارع، تقديم توعية لألطفال، الحد من االيذاء الجنسي لألطفال، 

وعية والتدريبات، وتشغيل الشباب، وخدمات موجهه للجميع دون تحديد فئة معينة مثل خدمات الت

 والقوافل الطبية، وتدريب المحامين، وحماية المستهلك، وحماية البيئة وتنشيط ودعم السياحة"

تقدم أغلب الجمعيات األهلية خدماتها المتنوعة لكل فئات جمهور الجمعيات االهلية محل الدراسة: 

% نساء 1776% تقدم خدماتها لجميع فئات المجتمع، 79المجتمع دون التركيز على فئة معينة، حيث أن 

% مراهقين. وهو األمر الذي يحتاج لنظرة تحليلية فمن 177% أطفال، 075% نساء، 976ورجال، و
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 نسب المحافظات التي قامت بملء االستمارة



جابية وتغيير وتطوير ملحوظ في مجاالت العمل فعليك أن تركز المعروف أنه لكي تحقق نتيجة إي

 مجاالت عملك على فئة محددة، لكي تكون على دراية تفصيال باحتياجاتها ومشكالتها.

 

أكثر من نصف الجمعيات األهلية يشمل مجاالت عملها مستوى الجمهورية كله، نطاق عمل الجمعيات: 

% 2675 بروتوكوالت تعاون والتشبيك بين هذه الجمعيات،وهي نقطة إيجابية جدا خاصة، في عمل 

 المدينة(-% على مستوى المحلي )القرية1072% على مستوى المحافظة، 69على مستوى الجمهورية، 

 

 

 

 

 

 

 

% من الجمعيات األهلية 976على الرغم من أن البرامج التي تقدمها الجمعيات محل الدراسة للنساء: 

تركز على جمهور النساء، إال أنهم يقدمون العديد من البرامج للنساء مع باقي  التي قامت بملء االرستمارة

تقدم الجمعيات العديد من البرامج الموجهة  حيث الجمعيات التي تقدم خدماتها لجميع فئات المجتمع،

ة للمرأة على وجه الخصوص منها التمكين االقتصادي، الدعم قانوني، الدعم النفسي، تنمية مهارات وتنمي

ذاتية، تعليم حرف يدوية، توعية صحية، تمكين رسيارسي، العمل على الحد من العنف األرسري، محو أمية، 

 توفير فرص عمل للنساء، دعم مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، مساعدات لألرامل والمطلقات.

 

 

 



 تأثير أزمة كورونا على عمل الجمعيات األهلية
 

 

 ة:األثر على عمل الجمعيات األهلي

ال شك أن القطاع األهلي في مصر تأثر تأثرا شديداً نتيجة انتشار وباء كورونا، خاصة مع اإلجراءات 

االحترازية التي اتخذتها الحكومة من تباعد اجتماعي وتعليق كافة األنشطة المبنية على التجمعات، تلك 

يات قائم على األنشطة اإلجراءات تركت أثرها على عمل الجمعيات األهلية خاصة أن أغلب عمل الجمع

الميدانية من ندوات ومؤتمرات وورش عمل. فضال عن زيادة التكاليف المادية للجمعية خاصة في ظل 

 فقدان التمويل، واالضطرار إلى العمل من المنزل.

% من العينة 2776وقد أفادت نصف العينة تأثرها الشديد من جراء انتشار وباء كورونا حيث صرحت 

% من العينة غيرت طرق عملها واتبعت طرقاً جديدة، 9275طتها الميدانية، اضطرت لوقف أنش

% من العينة قامت بزيادة التكاليف المادية  4571% من العينة قامت بزيادة األنشطة الخدمية، 9472

% اضطرت للعمل من 44% منهم فقدت مصادر تمويلها جزئيا أو كليا، 4774الخاصة بالجمعية، 

 م قامت بإضافة أنشطة أخرى لنشاط الجمعية.% منه6.74المنزل، 

 

 

األثر على 
التمويل 
وتقليل 
 النفقات

األثر على 
عمل 

 الجمعيات

توقف األنشطة 
 الميدانية

تغير طرق 
العمل واتباع 
 طرق جديدة

زيادة األنشطة 
 الخدمية

زيادة التكاليف 
المادية الخاصة 

 بالجمعية

فقدان التمويل 
 جزئيا او كليا

االضطرار 
للعمل من 

 المنزل

إضافة أنشطة 
 لنشاط الجمعية

67.20% 

56.90% 54.30% 
49.10% 47.40% 

44% 

28.40% 

 تأثير وباء كورونا علي عمل الجمعيات



 :األثر على التمويل ومحاوالت تقليل االنفاق

أثر انتشار وباء كورونا على فقدان الجمعيات األهلية لمصادر تمويلها رسواء بشكل جزئي أو كلي، فقد 

ولكن بالرغم من %( أنها فقدت مصادر تمويلها، 4774صرحت ما يقرب من نصف عينة الدرارسة) 

الذي يعد حجر األرساس في أي أنشطة أال أن الجمعيات األهلية ارستمرت في أداء دورها فقدان التمويل 

المعهود به في تقديم الخدمات والمساعدة في مواجهة هذا الوباء الذي يجتاح كل الجمهورية، واعتمدت 

حتاجه األنشطة من أموال، وقد كان الجمعيات على التمويل المحلي واالرسهامات الذاتية لتوفير ما ت

ارسهامات مجالس إدارة الجمعيات له النصيب األكبر في مصادر التمويل التي اعتمدت عليها والتي 

%، ثم اشتراكات العضوية 9275%، وتلي ذلك االعتماد على التبرعات بنسبة 2274جاءت بنسبة 

لي بأقل النسب حيث جاءت نسبة التمويل %، وجاء التمويل الحكومي والتمويل الدو2076السنوية بنسبة 

 %.976%، والتمويل الدولي 275الحكومي 

وتوضح هذه النسب أن الجمعيات األهلية لم تستلم ألمر فقدان التمويل بل لجأت إلى التمويل المحلي لتنفيذ 

واجهة أنشطتها الخاصة بمواجهة وباء كورونا، وهو يؤكد أن للجمعيات األهلية دورا قويا وحيويا في م

األزمات الكبرى التي تمر بها البالد، وأن وجودها في أي دولة هو وجود أرسارسي ال غني عنه، فهي حلقة 

الوصل الذي يربط ما بين الحكومة والمواطنين، وهي حلقة أرسارسية في رسد الفجوات التي قد تنشأ في 

 األزمات.

والدولي رسوف يكون ذلك مصدرا لعديد وهو ما يؤكد أيضا أنه في حالة توفير مزيد من التمويل الحكومي 

 من األنشطة المختلفة التي تستطيع الجمعيات تقديمها لجمهورها وللفئات األكثر تضررا من تلك األزمة.

 

اعتماد الجمعيات على مصادر تمويل محلية بشكل أرسارسي في تنفيذ األنشطة الخاصة وبالرغم من 

طاع الخاص لجأ إلى تسريح العمالة لتقليل النفقات في بمواجهة أزمة كورونا، وبالرغم من أن أغلب الق

% من الجمعيات األهلية لم تلجأ إلى أي إجراءات لخفض التكاليف المادية .977تلك الفترة، أال أن 

% فقط من الجمعيات إلى عدة إجراءات لتقليل النفقات المالية ومن 4674الخاصة بها، في حين لجأت 

 بين تلك اإلجراءات:

اسهامات مجلس 
 االدارة

اشتراكات عضوية  تبرعات
 سنوية

 تمويل دولي تمويل حكومي

66.40% 

56.90% 

30.20% 

6.90% 5.20% 

 مصادر تمويل الجمعيات آلنشطة كورونا



 د الموظفين. تقليل عد (1

 تقليل األجور. (6

 العمل من المنزل. (2

 تجميد األنشطة الميدانية. (4

 خفض مرتبات الموظفين. (9

 التخلي عن بعض المقرات في المحافظات. (2

فتح مجاالت كثير مثل بيع الخضروات والفاكهة واللحوم واألرسماك للجمهور بأرسعار مخفضة  (7

  جدا.

 رباء والمياه والغاز، ونفقات البوفيه.تقليل رساعات التواجد بالمقر لتقليل نفقات الكه (.

 : الخدمات التي تقدمها الجمعيات األهلية لمواجهة وباء كورونا
تلعب الجمعيات األهلية دورا حيويا في مواجهة أزمة كورونا من خالل العديد من األنشطة، فلم تقف 

اللعين ينتشر بين االفراد الجمعيات األهلية عاجزة مع فقدان التمويل، ولم تقف لمشاهدة هذا الوباء 

بسرعة البرق، ولم تترك الحكومة بمفردها تواجه هذا الوباء، بل تقوم بمواجهة هذا الوباء من خالل 

أنشطة متنوعة ومختلفة جاء على رأرسها التوعية الصحية ونشر الوعي الصحي بين المواطنين من خالل 

%، وتلى ذلك تقديم الدعم المادي 7772بة تقديم معلومات عن الفيروس وكيفية تجنب اإلصابة به بنس

%، وجاء تقديم الدعم النفسي بنسبة 25خاصة للفئات األكثر تضررا من انتشار وباء كورونا بنسبة 

%، وتلى .6%، وجاء عمل تدريبات اونالين للمستفيدين لرفع مهاراتهم خالل هذه الفترة بنسبة 4676

ء حصر أعددا المصابين من جراء فيروس كورونا بنسبة %، وجا1477ذلك تقديم الدعم القانوني بنسبة 

1176% .

 

نشر الوعي 
 الصحي

عمل تدريبات اون  تقديم الدعم النفسي تقدم الدعم المادي
 الين للمستفيدين

حصر بالمصابين  تقديم دعم قانوني
من جراء فيروس 

 كورونا

77.60% 

69.00% 

42.20% 

28% 

14.70% 
11.20% 

 الدور الذي تقدمه الجمعيات في مواجهة ازمة كورونا



 أزمة كورونا فرصة سانحة لتطوير الجمعيات األهلية 
 

 

ال شك أن أزمة تحمل بين طياتها بعضا من األمل، وهذا هو حال الجمعيات األهلية في أزمة كورونا، 

كنها في نفس الوقت كانت بادرة أمل فبالرغم من تأثر الجمعيات األهلية تأثر كبير بتلك األزمة ول

للجمعيات األهلية رسواء على مستوي التشبيك مع الجمعيات األخرى، أو في التوصل لطرق عمل جديدة 

تنارسب األوضاع الجديدة، أو من حيث إضافة مجاالت جديدة لعمل الجمعيات األهلية، فقد صرحت 

ا خلقت طرق جديدة للعمل، في حين % من الجمعيات االهلية محل الدرارسة أن أزمة كورون7.76

% من الجمعيات األهلية العمل في مجاالت جديدة لم تكن تعمل بها الجمعيات، وأكدت 2572أشارت 

 % أن أزمة كورونا كانت فرصة كبيرة للتشبيك مع الجمعيات األهلية.2074

 أهليه أخري.% من الجمعيات األهلية أنهم قاموا بالفعل بالتشبيك مع جمعيات 7077وقد أكدت 

التي تعمل عليها الجمعيات األهلية في ظل التشبيك مع غيرها من الجمعيات جاء تقديم وعن القضايا 

% مشاركة 4274%، وتلي ذلك 2275معلومات وتوعية عن الفيروس وطرق تجنب اإلصابة به بنسبة 

% تقديم 6079ا % التنسيق بشأن األموال المجمعة، وأخير6675% جمع بيانات، ثم 41معلومات، ثم 

 تدريبات اون الين.

 التشبيك مع الجمعيات االهلية

 التشبيك مع الجمعيات االهلية



 
الجمعيات األهلية لمجاالت عملها جاء على رأرسها تقديم دعم مالي  األنشطة الجديدة التي اضافتهاأما عن 

%، ثم التشبيك مع جمعيات أهلية أخرى 92للعمالة غير المنتظمة والتي تضررت من وقف العمل بنسبة 

%، وتقديم دعم مالي/ نفسي للمصابين 44ين بنسبة %، ثم حمالت توعية صحية أون ال90بنسبة 

% فقط من الجمعيات أنها لم تضف جديد لنشاطها. وتؤكد 275%، وأخيرا أشارت 6277وأرسرهم بنسبة 

تلك المؤشرات أن الجمعيات األهلية تستجيب لمتغيرات الواقع وللظروف المفروضة عليها من تلك 

في إضافة أنشطة جديدة يحتاجها جمهور المواطنين في ظل  األزمة، فتحلت الجمعيات األهلية بالمرونة

 . تلك األزمة الوبائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقديم معلومات توعية 
عن الفيروس وطرق 

 تجنب اإلصابة به

التنسيق بشأن األموال  جمع بيانات
 المجمعة

تقديم تدريبات اون 
 الين

 مشاركة معلومات

63.90% 

41% 

22.90% 
20.50% 

43.40% 

 قضايا التشبيك بين الجمعيات االهلية في مواجهة كورونا



 النساء علىتأثير أزمة كورونا 
 

تعاني المرأة المصرية من وضع هش رسواء 

على المستوي االقتصادي أو من حيث تعرضها 

للعنف بكل أشكال ويتضح ذلك حتي من قبل 

 انتشار وباء كورونا.

فتعاني النساء من قلة فرص العمل، وترتفع 

نسب البطالة بين النساء عن الرجال فطبقا 

لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة واالحصاء 
2

انخفاض في  6015شهد الربع الثالث من عام 

 6272قوة العمل فقد بلغ معدل قوة عمل الذكور 

ناث مليون نسمة، في حين بلغت قوة عمل اال

 مليون نسمة خالل نفس الفترة. 475

أما عن معدالت البطالة فتشير بيانات الجهاز 

المركزي للتعبئة واالحصاء إلى أن معدل 

البطالة بين الذكور الشباب خالل الربع الثالث 

%، في حين بلغت نسبة 10بلغت  6015من 

البطالة بين اإلناث الشباب خالل نفس الفترة 

4776% 

مشاركة اإلناث في رسوق العمل وقد بلغت نسبة 

%، وفي الريف خالل نفس 1772في الحضر 

 %.1271الفترة 

كما تعاني المرأة من ارتفاع معدالت العنف 

الرسيما العنف المنزلي، فقد أظهرت نتائج مسح 

التكلفة االقتصادية للعنف القائم على النوع 

االجتماعي في مصر الصادر عن الجهاز 

اء والمجلس القومي المركزي للتعبئة واالحص

"  6012للمرأة عام 
4
 

                                                           
3
، الجهاز المركزي للتعبئة 9111النشرة المعلوماتية، 

واالحصاء 

https://www.capmas.gov.eg/Pages/Publicatio
ns.aspx?page_id=5107&Year=23118 
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أن نسبة العنف الزوجي ال يستهان بها، حيث 

% من النساء الالتي رسبق 42تعرضت حوالي 

رسنة 24-.1لهن الزواج وفي الفئة العمرية 

ألحد أشكال العنف من قبل الزوج رسواء كان 

عنف نفسي أو بدني أو جنسي، وأظهرت نتائج 

أكثر أنواع العنف المسح إن العنف النفسي هو 

% 4679الزوجي شيوعاً، فقد تعرضت حوالي 

من السيدات لبعض أشكال من العنف النفسي 

من الزوج خالل حياتهن وإن نسبة السيدات 

الالتي عانين من إصابات نتيجة للعنف الزوجي 

% في العام الواحد. مشكلة العنف 42بلغت

المنزلي من قبل الزوج ال تقتصر عواقبه على 

بل تمتد أثاره إلى األطفال حيث يعاني  الزوجة

ألف أرسرة من الخوف والكوابيس  200أطفال

ألف أرسرة عن 112ويتغيب أطفال حوالي 

 الدرارسة رسنوياً نتيجة العنف الزوجي.

ومن الجدير بالمالحظة أن تعرض النساء 

للعنف ال يؤثر فقط على النساء المعنفات فقط، 

أرسرتها،  بل يمتد أثر هذا العنف إلى أطفالها،

مجتمعها، وشعور النساء األخريات بالتهديد 

والخوف من تعرضهم أيضاً للعنف، وحتى على 

المعتدي نفسه. هذا التأثير يتعدى حدود األذى 

الجسدي والنفسي، ولكنه يضع بصمة واضحة 

كتكلفة مادية، فإن الوعي بالتكاليف المادية 

الناجمة عن تلك المماررسات يساعد في تحديد 

الحقيقي للمشكلة وأثرها على المجتمع الحجم 

ويقدم بعداً جديداً وقوياً لفهم اآلثار القانونية 

والصحية والتبعات األخرى للعنف ضد المرأة 

والدعوة التخاذ التدابير الالزمة. وأشارت نتائج 

المسح بأن قيمة التكلفة اإلجمالية لما تنفقه 

الضحية وأرسرتها )رسواء تكلفة مباشرة أو تكلفة 

في أشد الحوادث عنفًا فقط تبلغ ير مباشرة( غ
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العام الواحد كحد أدني،  مليار جنيه في 7١92

مليار  ٥١9٦إلى وقد تصل التكلفة االقتصادية 

باحتساب معدالت اإلصابة بين جميع  جنيه،

حوادث العنف التي تحدث للمرأة في العام 

 الواحد على يد الزوج أو الخطيب.

األمر الذي جعل أثر جائحة كورونا على النساء 

أكثر حدة ، فمع انتشار فيروس كورونا وزيادة 

األزمات االقتصادية، وتراجع جهات عديدة عن 

التشغيل وتخلي القطاع الخاص عن عدد كبير 

من العمالة غير األرسارسية وجدت  أعداد كبيرة 

من النساء ال رسيما التي تعول أرسر بال دخل ، 

جهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للتخفيف ورغم ال

من أثر الجائحة إال أن هذه الجهود تمتد للفئات 

األكثر فقراً ، مما يجعل الفئات التي تنتمي 

للطبقة الورسطي من العاملين في المجاالت 

الصناعية والخدمية التي شهدت توقف أعمالها 

في مأزق كبير ، حيث ال تستطيع الحصول 

حكومية وال تستطيع طلب الدعم على الخدمات ال

وفي نفس الوقت فقدت وظائفها. فقد أثر وباء 

كورونا على قطاعات اقتصادية عديدة في 

مقدمتها قطاع الخدمات، والذي يشهد نسبة عمل 

 كبيرة من النساء. 

ومع اتخاذ الحكومة عدد من اإلجراءات 

االحترازية لمواجهة انتشار هذ الوباء العالمي، 

ل عدد العاملين في الجهاز الحكومي ما بين تقلي

من خالل التناوب بين العاملين، وما بين تعليق 

الدرارسة والحظر الجزئي، وتعليق العمل في 

المحاكم. وتواجد جميع أفراد األرسرة في المنزل 

لفترات طويلة، أضاف أعباء جديدة على كاهل 

النساء ما بين رعاية األطفال ومتابعة درورسهم 

في المنزل أن كانت تعمل، وما  وما بين عملها

بين زيادة االهتمام بتنظيف وتعقيم المنزل ومن 

 فيه.

تلك اإلجراءات هامة لمواجهة انتشار فيروس 

كورونا إال أنها لم تأخذ البعد النوعي بعين 

االعتبار، فكانت لتلك اإلجراءات أثار شديدة 

السلبية على النساء، رسواء على النواحي 

عدالت العنف الذي تتعرض الصحية او زيادة م

 له النساء.

نجد أن أغلب العاملين فعلى المستوي الصحي 

في القطاع الصحي من النساء، وهن خط 

المواجهة األول مع ذلك الوباء، فأًصبحن أكثر 

عرضة لإلصابة بالوباء. حيث تشكل النساء 

% من األطباء البشريين، 4674حوالي 

ون % من طاقم التمريض، الذين يعمل5171و

في وزارة الصحة، فضال عن أنها تشكل 

% من طاقم التمريض في المستشفيات 7271

والمرافق العالجية في القطاع الخاص.
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وفي عدد من الحاالت التي توفت فيها طبيبات 

وممرضات من إصابتها بوباء كورونا رفض 

أهالي المنطقة دفنها في المقابر تخوفا انتقال 

 العدوي إليهم.

قرية "شبرا البهو" في الدقهلية  "اعترض أهالي

على دفن الطبيبة " س"  التي توفيت في 

مستشفى العزل باإلرسماعيلية متأثرة بإصابتها 

بفيروس كورونا في قريتهم، وتجمهروا أمام 

رسيارة اإلرسعاف ورفضوا دخولها 

وانتقلت أجهزة األمن إلى قرية "شبرا .المقابر

وتدخلت  البهو" في محاولة منهم لتهدئة األهالي،

اإلدارة الصحية لتوضيح عدم وجود أي خطورة 

من دفن الجثة، إال أّن األهالي أصروا على 

رفضهم، وبعد أن فشلت محاوالت اإلقناع بفتح 

الطريق أمام اإلرسعاف، أطلقت القوات عدد من 

قنابل الغاز فتفرق األهالي، وتمكنت رسيارة 

اإلرسعاف من الدخول بالجثة إلى المقابر."
2
 

 

                                                           
5  http://ncw.gov.eg/wp-

content/uploads/2020/04/coronatrackera

rabic.pdf 

 
6
 

https://www.elwatannews.com/news/details/
4696375 

 

http://ncw.gov.eg/wp-content/uploads/2020/04/coronatrackerarabic.pdf
http://ncw.gov.eg/wp-content/uploads/2020/04/coronatrackerarabic.pdf
http://ncw.gov.eg/wp-content/uploads/2020/04/coronatrackerarabic.pdf
http://ncw.gov.eg/wp-content/uploads/2020/04/coronatrackerarabic.pdf
https://www.elwatannews.com/news/details/4696375
https://www.elwatannews.com/news/details/4696375


كما تعاني بعض الطبيبات من التنمر نتيجة 

 عملهن في مستشفيات الحجر الصحي 

"ففي محافظة اإلرسماعيلية كانت هناك واقعة 

تنمر لطبيبة أمراض جلدية، واجهت معاملة 

رسيئة من جيرانها الذين حاولوا طردها من 

البيت، بسبب عملها بأحدي مستشفيات الحجر 

ا في الصحي بالمحافظة، خوفًا من تسببه

إصابتهم بفيروس كورونا، ووصل األمر إلى 

محاولتهم طردها من مسكنها، خوفا من انتشار 

الفيروس في المنطقة بسببها، كونها من 

المخالطين لحاملي الفيروس بمستشفى 

 7الحميات"

كما أن الهدف األول لكل المنظومة الصحية 

أصبح ينصب في مواجهة وباء كورونا األمر 

 الذي يؤدي إلى 

رمان العديد من النساء من خدمات الصحة ح

اإلنجابية وورسائل تنظيم االرسرة األمر الذي 

رسيؤدي إلي زيادة حاالت الحمل غير المرغوب 

فيه. ونقص الرعاية الصحية للنساء الحوامل. 

باإلضافة إلى حرمان النساء المعرضات للعنف 

 من الخدمة الصحية، ومن خدمات االيواء.

معظم العاملين في ادي وعلى المستوي االقتص

القطاع غير الررسمي من النساء ومع تلك 

اإلجراءات فقدت النساء وظائفهن الالتي ينفقن 

 272منها على أرسرهن، كما أن هناك حوالي 

٪ من 14مليون أرسرة في مصر، وهو ما يمثل 

إجمالي عدد األرسر تعولهم المرأة. فضال عن 

 تأثر العامالت في قطاعات الخدمات والضيافة

والتعليم بتعليق العمل في تلك الخدمات نظرا 

 ألن اغلبية العاملين بها من النساء.

% من إجمالي العمالة غير 4075فهناك 

الزراعية لإلناث يعملن في وظائف غير 

% من عمالة النساء في أعمال 2275ررسمية، و

هشة، ويعملن في قطاع الصناعات بنسبة 
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 % يعملن في قطاع الزراعة،2274%، و277

% 70% يعملن في قطاع الخدمات. و.927و

من النساء في القوي العاملة في قطاع الرعاية 

مدفوعة األجر )كمعلمات واخصائيات صحيات 

واجتماعيات(
.
 

وال شك أن صاحبات المشاريع متناهية الصغر 

والصغيرة تأثرن بشدة نتيجة التباعد االجتماعي 

وحظر التجوال الجزئي ووقف العديد من 

 االقتصادية. األنشطة

فضال عن أن زيادة انعدام األمن الغذائي 

واألعباء االقتصادية يمكن أن يؤدي إلى زيادة 

عنف وصراع داخل األرسرة، وبالتالي ارتفاع 

معدالت العنف المنزلي بسبب التوترات 

 .المتزايدة

لم تسلم النساء وعلى المستوي االجتماعي 

 المتوفيات بسبب إصابتهن بفيروس كورونا من

العنف من ذويهم، ففي واقعة مأرساوية رفض 

أهل أحدي المتوفيات نتيجة اصابتها بفيروس 

 كورونا رفضوا ارستالم جثمانها.

" إحدى السيدات الحاملة لفيروس كورونا تدعى 

عاما، من محافظة اإلرسكندرية، تم  24"أ"، 

مارس من اإلرسكندرية إلى  21تحوليها يوم 

المرض  مستشفى النجيلة دون ظهور أعراض

عليها وتوفت متأثره بأزمة قلبية نتيجة المشادات 

الكالمية التي حدثت بينها وبين ذويها خالل 

 مكالمة هاتفية وعقب علمهم بوفاتها رفضوا

ارستالم جثتها فحررت إدارة المستشفى محضرا 

 1بالواقعة في قسم شرطة النجيلة"
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كما رفضت األهالي في محافظة القليوبية  

ت نتيجة أصابتها بفيروس رفضت رسيدة توفي

 كورونا خوفا من انتقال العدوي لهم.

" حيث شهدت مقابر منطقة بهتيم بشبرا الخيمة 

التابعة لمحافظة القليوبية، تجمهر عدد من 

األهالي لمنع دفن جثمان رسيدة توفيت جراء 

إصابتها بفيروس كورونا ، رغم اتخاذ 

االحتياطات الالزمة، خوفا من نقل العدوى لهم، 

األمر الذي دفع أهل السيدة المتوفاة لدفنها في 

مسقط رأرسها بقرية السنطة بمحافظة الغربية"
10
 

فرفض أهل القرية في السنطة هناك أيضاً، ظناً 

منهم أنها قد تنقل لهم العدوى، إال أن تدخلت 

الشرطة وتصدت لألهالي حتى وارت الثرى"
11
 

كما أصبح على كاهل النساء رعاية األطفال 

ومتابعتهم درورسهم وتنظيف وتعقيم المنزل ومن 

 فيه. 

وحتى مع قرار وزارة التربية والتعليم بأن يقوم 

الطالب بعمل أبحاث بدال من االمتحانات وقع 

ذلك على عاتق األمهات حيث هن من يقومن 

بإعداد تلك األبحاث ألطفالهن، أو حتى البحث 

درس تقوم بإعداد تلك األبحاث مقابل مبلغ عن م
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https://www.elwatannews.com/news/details/
4696375 
11 
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مالي، مما يزيد األعباء االقتصادية على تلك 

 األمهات.

قرار نجد أن مستوي العنف ضد المرأة وعلى 

المستشار  6060مارس  19وزير العدل في 

عمر مروان بتعليق العمل في المحاكم، وهو 

وأن كان قرار هام لحماية العاملين في 

ة والمتقاضين، إال أنه كان له المنظومة القضائي

أثار رسلبية على أوضاع النساء تمثل في تعطيل 

العمل في قضايا العنف ضد النساء ، الرسيما 

العنف المنزلي ، حيث تم تعليق جلسات الجنح 

والتي تنظر دعاوي السب والقذف والضرب 

 وهي مماررسات التي عادة ما تتم داخل المنزل. 

تعليق المحاكم كان هذا باإلضافة إلى أن قرار 

له أثر رسلبي شديد على النساء خاصة فيما 

يخص قضايا النفقة، واألحوال الشخصية. فلجأ 

كثير من الرجال إلى االمتناع عن النفقة على 

األطفال في حالة طالق زوجاتهم معتمدين أنه 

 ليس هناك عمل محاكم.

باإلضافة إلى صعوبة طلب النساء المعنفات 

نتيجة للتباعد االجتماعي ألي دعم من األهل 

 وحظر التجوال.
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وفيما يلي عرض لبعض حاالت العنف األرسري الذي تعرضت له النساء من خالل ما ارستقبله المركز 

 المصري لحقوق المرأة من ارستشارات خالل فترة أزمة وباء كورونا:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحالة األولي

حضرتك عن محكمه االرسره ازاى تقفل... الناس اللى عندها قضايا نفقه يعيشو منين انا عندى مساء، الخير.. محتاجه ارسأل 

ولد وبنت ومعنديش اى دخل علشان اصرف عليهم وابوهم مش بيسأل وبيقولى عندك المحكمه اضربى دماغك فيها... 

من مصاريف الدروس لكن فيه اضرب دماغى فيها وهيا قافله ازاى... بيت مفتوح ومصاريف اكل وشرب اينعم اترحمت 

حياه تانيه غير الدروس فيه بيت مفتوح مصاريف مياه ونور وغاز واكل وشرب انا بجد تعبت ولوحدى معيش غير ربنا... 

الف ج  69000أهلى عل. اد حالهم معندهمش المقدره انهم يساعدونى بالرغم ان ابو والدى متيسر الحال وداخله اكتر من 

الطريق الوحيد اللى كنت اقدر اجيب بيه حق الوالد المحكمه... وناس كتير اتدخلت علشان يجبولى  ف الشهر... اعمل ايه

 منه مصروف لوالدى ولكن محدش قدر عليه... فدينى ارجوكى

 الحالة الثانية

دلوقتي زوجي حصل خالف مابينا ووصل للضرب وجيت اروح بيت اهلي كان عايز ياخد الوالد مني رفضت قالي الزم 

باكي يجي اتصلت ب بابا وجه هو ومامتي واخواتي عشان يصلحوا مابينا وهو كان جايب اهله كلهم اخواته ووالد عمه با

وابوه وعمه وناس تاني المهم حصل شجار بين العلتين وروحت بيت اهلي واخد مني مفتاح الشقة والفلوس اللي كانت 

 ة.ر بالطاعجنيه بالظبط وبعدها بكام يوم لقيته عملي انذا19معايا 

 الحالة الثالثة

خر مره ضربنى من يومين فتح دماغى وهللا ما أنا تعبت أرسنه وجوزى صعب جدا بيضرب ويشتم و .1من ة متزوج أنا

نا أ ،ووووووووى بهدله وقلة أدبأنا تعبت أومردتش عليه وهو بيتصل  ةنا عملته إنى كنت نايمأكل اللى  ةعملت حاج

نا أعايز يطردنى  ةهو بيعمله وهللا دلوقتي واقفين على الطالق بس هو مش عايز يسيب الشقمعايا ولد وبنت تعبوا من اللى 

 ةووي وبتاع رستات بطريقأبيضربني ضرب وحش  يه مش نافع معه حل خالص عايز يرمينىإعمل أوعيالى ويتجوز فيها 

زاي وده وال إعيش ه ةمن غير حاج طلع كدهأنا مش عايزه أه طايله ويعرف ناس شرانيه ياما ووبيكلمهم قدامي وأيد ةصعب

البنت ويديني فلوس كل شهر عيالي الولد ف اعدادي و ةعيش ف الشقأة نا عايزأهتخليه يصرف عليا  ةي حاجأوال  ةمحكم

وهو كان بيسافر وبيجي انتي  ةرسن .1بقالي  ةنا متجوزأ ةليعمل فيا حاج مناأنا بقيت بخاف أف ابتدائي ونفسيا مدمرين و

مبقاش  ومع وقف الحال بتاع كوروناصال مالوش كبير ده حتي ميخفش من ربنا خالص أبيجي مبيسلمش علينا  نوإ ةمتخيل

 .رجوكي قوليلي حلولأوزدت اإلهانة و الضرب بيسافر وقاعد معانا هنا 

 الحالة الرابعة

انا كان في مشاكل بيني وبين زوجي واهله دايما بيضربوني وهو كمان وانا من مده كنت حامل وهو ضربني لحد ما 

هلي ةهما تدخلوا في الموضوع ورجعت تاني ليه وهو دلوقتي طقني غيابي وانا عاوزه رسقطت وبعدها زعلت وروحت ال

 .اعرف ازاي اقد اخد حقوقي منه والمحاكم قافلة

 



يضاً إليه ارستطالع رأي لمركز بصيرة الذي تم بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة عن أ ىنتهإوهذا ما 

"حيث انتهي االرستطالع االحصاءات التالية 15 "المرأة وجائحة كوفيد
16
: 

  من العينة قلقات جدا من انخفاض دخل االرسرة في ظل انتشار فيروس كورونا.21أن % 

  من العينة أكدن أن دخل األرسرة انخفض نتيجة انتشار فيروس كورونا.76أن % 

 92س كورونا نتيجة % من العينة قلقات جدا من تعرضهن أو أحد افراد ارسرتهن لإلصابة بفيرو

 اضطرارها للخروج من المنزل.

 11 من العينة من النساء المتزوجات تعرضن للعنف االرسري خالل األرسبوع الماضي، منهن %

 % لإلهانة.274.% تعرضن للدفع بقوة، و71.% تعرضن للضرب، و1972

 91.من العينة أكدن أن شغل البيت زاد بعد انتشار فيروس كورونا % 

 21كدن زيادة الوقت الذي تقضيه في رعاية اطفالهن.% من العينة أ 

 15.من العينة أكدن زيادة العنف بين أفراد األرسرة % 

 22 من العينة أكدن زيادة الخالفات العائلية من مشكالت زوجية ومشكالت بين االباء %

 واالبناء.

أكثر األثار التي % من الجمعيات أن .07.فقد صرح وهذا ما رصدته الجمعيات األهلية محل الدراسة، 

% 90% مشاكل صحية، 2974 تعاني منها المرأة في ظل أزمة كورونا هي مشاكل مادية، وتلي ذلك

 % عدم القدرة على تسويق وبيع المنتجات.4771% فقدان عمل، 45عنف أرسرى من الزوج أو األهل، 
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http://ncw.gov.eg/Page/888/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC
%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-
%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19 

عدم القدرة علي  فقدان عمل عنف اسري مشاكل صحية مشاكل مادية
 تسويق وبيع المنتجات

80.80% 

65.40% 

50% 49% 47% 

 المشكالت التي تعاني منها النساء حسب رصد الجمعيات
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يم االسرة والصحة مدي توافر الخدمات الصحية للنساء الالتي تحتاج لرعاية او خدمات تنظوعن 

 اإلنجابية:

 % غير متوفرة.1974% متوفرة، 2574% من الجمعيات إلى أنها متوفرة بصعوبة، 4976أشارت  

وعن مدي استجابة هيئات الحماية والجهات القانونية والمحاكم في حال تعرض للعنف أو الطرد من 

 المنزل:

 

% من 9675صرح 

الجمعيات األهلية إلى أنها 

بصعوبة، وتلي ذلك  ارستجابة

أنها ال تشكل أولوية بنسبة 

%، وأخيرا ارستجابة 2677

 %1474رسريعة بنسبة 

 

 % فقدان العمل في كثير من القطاعات79وعن تأثير وباء كورونا على المرأة فقد صرحت نسبة 

 % زيادة العنف األرسري.4977% زيادة الرعاية األرسرية، 9177% زيادة الضغط العائلي، 7077

 

 

 

النساء هن أكثر ما يعانين في ظل األزمات والكوارث، فبجانب األثار التي تطول وهو ما يؤكد أن 

الجميع من أثار اقتصادية وصحية، أال أن النساء يقع عليهن العبء األكبر الرعاية األرسرية والضغوط 

 العائلية وزيادة ما يتعرضن له من عنف أرسري.

 

فقدان العمل في كثير من 
 القطاعات

 زيادة العنف االسري زيادة الرعاية االسرية زيادة الضغط العائلي

75% 
70.70% 

51.70% 
45.70% 

 تأثير وباء كورونا علي النساء



  :اتـــــــوصيــــت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيات على مستوى حماية المرأة من العنف.

لبعد النوعي في كافة ضرورة مراعاة ا

اإلجراءات والقرارات التي تتخذها الحكومة، 

الرسيما القرار المتعلقة بالعمل بالمحاكم، والعمالة 

والتعويضات والخدمات االجتماعية والصحية 

 وتوفير المالذ اآلمن للمعنفات. 

 رسرعة إجراءات التقاضي في قضايا األرسرة

فترة  الرسيما النفقة خاصة مع تعليق عمل المحاكم

طويلة ومعها لجأ أغلب الرجال إلى التوقف عن 

 دفع النفقة لمطلقته وأطفاله.

 ضرورة العمل على توفير خدمات الصحة

اإلنجابية للنساء في كل األماكن والقري 

والنجوع حتى في ظل انتشار أي أزمة أو وباء 

ألنها جزء ال يتجزأ من حماية المرأة والحفاظ 

 عليها.

 الخطوط الساخنة المتعلقة أهمية اإلعالن عن

 بحماية النساء من العنف مثل الخط الساخن

 للمجلس القومي للمرأة، ووحدة مكافحة العنف

ضد المرأة بوزارة الداخلية حتى تكون النساء 

في كل قري ونجوع مصر على علم بها 

وارستخدامها إذا تطلب األمر، وتوفير الحماية 

 والرعاية للمعرضات للعنف.

يك بين الجمعيات األهلية وبين وزارة أهمية التشب

التضامن االجتماعي لتوفير أماكن إيواء للنساء 

المعنفات، فكثير من النساء المعنفات على غير 

دراية بأن الوزارة توفر أماكن إيواء للنساء 

المعنفات والجمعيات األهلية هى من تتعامل مع 

النساء المعنفات، فالبد من وجود نظام إحالة 

 عال لتلك الحاالت.رسريع وف

 ضرورة ورسرعة إيجاد مصادر دخل للنساء

الالتي فقدن مصادر دخلهن مع انتشار وباء 

كورونا خاصة أن ثلث اآلرسر المصرية تعولها 

 امرأة.

 أهمية تقديم التأهيل النفسي للنساء الالتي

تعرضن للعنف خالل فترة انتشار وباء كورونا 

 لمساعدتهن على ارستكمال حياتهن.

 

 توصيات على مستوى الجمعيات:

 المساهمة في دعم التشبيك بين

كافة الجمعيات األهلية خاصة أن 

% من الجمعيات محل 2675

الدرارسة مجاالت عملها على 

 مستوي الجمهورية.

 أهمية الشراكة بين الجمعيات

األهلية وبين الشركات 

والمصانع المختلفة والمسئولية 

المجتمعية لتلك الشركات، 

التي تنتج أدوات التعقيم  خاصة

والتطهير التي يتم االعتماد عليها 

في مواجهة كورونا، فالجمعيات 

األهلية هي من تستطيع الوصول 

إلى الفئات األكثر تضررا من 

 وباء كورونا.

 أهمية الشراكة بين وزارة

التضامن االجتماعي وبين 

الجمعيات االهلية فيما يتعلق 

 بتيسير عمل الجمعيات. 

عدة على الحد من الفقر المسا

خاصة فيما يخص تسجيل 

العمالة واألرسواق غير المنظمة 

التي تعمل النساء فيها بأعداد 

كبيرة، فكثير من فئات العمالة 

غير المنتظمة خاصة النساء لم 

تحصل على إعانة الوزارة 

 للعمالة غير المنتظمة.

 



  دورالمركز المصري لحقوق المرأة

 

مع غياب الوعي ورسوء الحالة النفسية؛ فلم تقتصر عواقب هذا الوباء على الحالة االقتصادية لألرسر 

ولكنها تعدت إلى حالتهم النفسية وخوفهم من المستقبل الذي أحدث لديهم توتراً يزداد مع ازدياد الحاالت 

 وتأزم الموقف على المستوي العالمي أو المحلي. 

 لنفسي:تقديم الدعم القانوني وا

حملة أطلق المركز المصري لحقوق المرأة 

" إنِت مش لوحدك في البيت" وحملة  الكترونية

"كورونا مش مبرر للعنف"، خصص المركز على 

إثرهما خط رساخن الرستقبال الشكوى وأرقام للهاتف 

المحمول و األرضي فضال عن صفحته على موقع 

وصفحتي  /https://mo7amek.comمحاميك 

 الفيسبوك ارسأل محاميك و صفحة حكايات نهاد. 

وقد نشر عدداً من البورستات / الررسائل تدعو لعدم 

تقبل العنف وكيفية التغلب على حالة التوتر وكيفية 

 التعامل مع العنف المنزلي.

 ، توزعت كالتالي:شكوي 7011اجمالي  6060 مارس إلى يونيوفارستقبل المركز خالل الفترة من 

شكوى،  770شكوى، وزادت تلك الشكاوى خالل شهر أبريل حيث وصلت إلى  222شهر مارس  

 شكوى. 226، وفي يونيو وصلت إلى 729وخالل شهر مايو وصلت الشكاوى إلى 

 والمالحظ ارتفاع عدد الشكاوي خالل شهري أبريل ومايو.

جاءت على قمة الشكاوى العنف الزوجي وتنوعت تلك موضوعات تلك الشكاوي فخالل شهر مارس 

%، ثم العنف الواقع على المرأة 9.727%، وتلي ذلك شكاوى األحوال الشخصية بنسبة .2075بنسبة 

 %61749%، وأخيرا العنف األرسري بنسبة 64774من قبل التباطؤ في تنفيذ االحكام والجلسات بنسبة  

%، وتلي ذلك الشكاوي 99765زوجي بنسبة أما خالل شهر أبريل جاء على قمة الشكاوى العنف ال

%، ثم العنف الواقع على المرأة من قبل التباطؤ في تنفيذ 99715المتعلقة باألحوال الشخصية بنسبة 

 % 6077%، وأخيرا العنف األرسري بنسبة60االحكام والجلسات بنسبة  

ذلك العنف الواقع  %وتلي9.745أما خالل شهر مايو جاء على قمة الشكاوى العنف الزوجي بنسبة  

%وأخيرا العنف األرسري بنسبة 62726على المرأة من قبل التباطؤ في تنفيذ االحكام والجلسات بنسبة   

177.. % 

%وتلي ذلك العنف الواقع على 4.76أما خالل شهر يونية جاء على قمة الشكاوى العنف الزوجي بنسبة  

% وأخيرا العنف األرسري بنسبة 21777بنسبة   المرأة من قبل التباطؤ في تنفيذ االحكام والجلسات 

60709% 

https://mo7amek.com/


 6060والمالحظ ارتفاع نسب العنف الزوجي خالل فترة االغالق من شهر مارس إلى شهر يونيو 

ويتمثل العنف الزوجي في العنف الواقع على الزوجة من قبل الزوج مثل الضرب واالهانة و التعنيف و 

 االمتناع عن االنفاق.

 

 
 

 

 

 

 

 

 شهر يونيو شهر مايو شهر ابريل شهر مارس

663 

770 
735 

632 

 اجمالي الشكاوي الورادة للمركز المصري خالل فترة االغالق
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 العنف االسري العنف نتيجة تباطؤ تنفيذ االحكام العنف الزوجي

 تصنيف الشكاوي الواردة للمركزخالل فترة االغالق 

 شهر يونيو شهر مايو شهر ابريل شهر مارس



 نشر الوعي وتمكين المرأة:  

ألهمتنا الجائحة بتفعيل التواصل مع 

مستفيدينا عن طريق صفحاتنا على 

 مواقع التواصل االجتماعي رسواء

اليوتيوب أو الفيسبوك عن طريق 

رسلسلة فيديوهات مصورة تقدم 

من خالل لغتها -ررسائل هادفة تمزج 

بين تحقيق االرستفادة من نشر  -البسيطة والحميمية

معلومات قانونية و توعوية بطريقة رسهل فهمها 

وبعيداً عن المصطلحات المعقدة للقانون وفي نفس 

ى وجه الوقت إخراج المجتمع أجمع و النساء عل

التحديد من حالة التوتر والخوف و الضغوط النفسية 

 . 15كوفيد  -  التي يعيشها جراء انتشار وباء كورونا

وتهدف إلى تمكين المرأة ونشر الوعي بأدوار النوع  

االجتماعي المتعددة وتعريف المتابعين بقيادات نسائية 

ذات دور بارز في عصر الررسول والذي يتناقض مع دعوات 

 ددين بالدور النمطي للمرأة. المتش

ت عرض الفيديوهات على قناة نهاد أبو القمصان 
12
فضال عن صفحة الفيس بوك ،  

14
 

 بناء القدرات واكتساب المهارات: 

أطلق المركز رسلسلة من الدورات التدريبية االلكترونية بهدف توصيل المعلومات للجمهور المستهدف 

األولى تحت دون الحاجة إلى الخروج من المنزل. فمن خالل دورتين تدريبتين عبر االنترنت جاءت 

بية واإلطار حلقات تدريبية تدور حول أهمية المبادرات الشبا 7في  عنوان" تأسيس الجمعيات األهلية"

القانوني لتأرسيس وتسجيل الجمعيات األهلية، والفرق بين الجمعية والمؤرسسة، وكيفية قياس احتياجات 

المجتمع بكل موضوعية، وكيفية تقييم المشروعات وتقييم االحتياجات، وأهمية الموارد البشرية بجانب 

ها من الموضوعات التي تهم كل الموارد المادية في الجمعيات وكيفية االرستغالل األمثل لها، وغير

 أصحاب المبادرات المجتمعية ومؤرسسي الجمعيات األهلية.

                                                           
13

 https://www.youtube.com/channel/UCcxDdx1UQeg5x_kk6yR040w/videos 
14

 https://www.facebook.com/Nehad.Aboul.Komsan/ 

https://www.youtube.com/channel/UCcxDdx1UQeg5x_kk6yR040w/videos
https://www.youtube.com/channel/UCcxDdx1UQeg5x_kk6yR040w/videos
https://www.facebook.com/Nehad.Aboul.Komsan/
https://www.facebook.com/Nehad.Aboul.Komsan/


وتتضمن أيضاً رست حلقات تدريبية  الثانية فعنوانها "المشاركة السياسية في المجالس المحلية"أما 

الفرق  حول المجالس المحلية تعريفها ودورها، وأهمية المجلس المحلي وعالقته بالحياة اليومية للفرد،

بين المجلس المحلي المنتخب والمجلس التنفيذي، ومشاركة المرأة من منظور النوع االجتماعي، وإشراك 

 .المرأة في صناعة القرار، كيفية التواصل مع األعضاء المنتخبين وأهميته

ومؤخراً، أطلق المركز دورته الثالثة من التدريب اإللكتروني تحت عنوان "مهارات بناء شخصية 

في خمس حلقات يتناول فيها طرق بناء شخصية اجتماعية ناجحة من خالل اكتساب الثقة بالذات  دية"قيا

، كيفية توصيل ررسالتي للمحيطين، كيفية تكوين فريق العمل والتعامل مع أنماط الشخصيات المختلفة

 وأفضل طرق التعامل. 


