
يف مــارس ٢٠٢٠، بــدأت جائحــة كوڤيــد-١٩ االنتشــار يف مــرص، وبعــد أكــرث مــن عــام، رصــدت تأثــريات جســيمة تركتهــا 

الجوانــب  عــىل  أيًضــا  لكــن  الخطــرية،  الصحيــة  واملضاعفــات  العــدوى  انتشــار  معــدالت  يف  فقــط  ليــس  الجائحــة 

االجتامعيــة واالقتصاديــة لألفــراد عامليًــا ويف مــرص عــىل وجــه التحديــد. وبطبيعــة الحــال، تتأثــر الفئــات األكــرث هشاشــة 

ــع الجائحــة ســالمتهن النفســية  ــت تواب ــا هــن النســاء، حيــث طال يف املجتمــع بالجائحــة بشــكل مضاعــف، ويف حالتن

والجســدية، ويف أحيــان عديــدة، أودت بحياتهــن. ولذلــك سنســتعرض يف هــذه الورقــة بعــض التأثــريات الســلبية التــي 

طالــت حيــاة النســاء يف مــرص، وعــىل وجــه الخصــوص، يف ســوق العمــل، وإعالــة األرسة، وتعرضهــن لنســب مرتفعــة 

من العنف األرسي.

مل تكــن توابــع كوڤيــد-١٩ مقتــرصة فقــط عــىل انتشــار 

العــدوى، ولكــن أثــرت بشــدة عــىل الجوانــب االقتصاديــة 

لحيــاة األفــراد، وخصوًصــا النســاء، حيــث ميثــل دخــل النســاء 

يف مــرص ٢٢٪  مــن دخــول الرجــال 1، وذلــك باإلضافــة إىل 

متلكهــن للمدخــرات و العقــارات بنســب أقــل بكثــري عــن 

الرجال، فعىل سبيل املثال، متتلك ٥ ٪ من النساء الاليت 

ســبق لهــن الــزواج ملنــزل، كــام متتلــك ٢٪ منهــن ألرض 2. 

وبالرغــم مــن تلــك العوامــل، إال أن اإلحصــاءات الرســمية 

أرسهــن  تعــول  املرصيــات  النســاء  مــن   ٪١٨ أن  قــدرت 

مبفردهن 3.

القطــاع  أجــزاء،  لعــدة  اآلثــار  تلــك  سنقســم  ولذلــك   

الخــاص، والعاملــة غــري الرســمية، يف  الطبــي، القطــاع 

ضــوء قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء، بشــأن منــح املوظفــة 

الحامــل أو التــي ترعــى طفــًال أو أكــرث يقــل عمــره عــن اثنــي 

أصحــاب  وكــذا  اســتثنائية،  إجــازة  ميالديــة  ســنة  عــرش 

األمراض املزمنة، كام يعطى املصاب بڤريوس كوڤيد-١٩ 

إجــازة مدفوعــة األجــر خــالل فــرتة مرضــه، ويــرسي هــذا 

القــرار عــىل العاملــني يف الجهــاز اإلداري يف الدولــة دون 

القطاع الخاص.  

تشــكل الطواقــم الطبيــة الصفــوف األماميــة ملواجهــة 

للعــدوى.  عرضــة  الفئــات  أكــرث  هــم  وبالتــايل  الجائحــة، 

ومتثــل النســاء النســبة األكــرب مــن العاملــني يف القطــاع 

الطبيبــات  تشــكل  حيــث  الصحــة،  وزارة  يف  الطبــي 

البرشيات  ٤٢,٤٪   من األطباء، و٩١,١٪ من طاقم التمريض. 

 

وبجانــب أعبــاء العمــل الطبــي، تعتــرب النســاء املســؤوالت 

ــة غــري مدفوعــة  ــة والرعاي الرئيســيات عــن األعــامل املنزلي

األجر داخل املنزل بنسبة ٨٤,٢٪ 4، فتتعرض العامالت يف 

بــني  للموازنــة  الشــديد  للضغــط  الطبــي  القطــاع 

وظائفهــن واألعــامل املنزليــة  حيــث أنهــن ال يســتفدن 

من قرار رئاسة مجلس الوزراء بخصوص اإلجازات 
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القطاع الطبي 
 

ورقة حقائق

تأثري جائحة كوڤيد -١٩ عىل النساء 
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الوصول للرعاية الصحية 
 

القطاع الخاص والعاملة غري الرسمية
 

االســتثنائية، نظــرًا للضغــط الشــديد عــىل املستشــفيات 

اإلصابــات  لعــدد  الشــديد  واالرتفــاع  الجائحــة  بســبب 

الخطرية بكوڤيد-١٩.

 

خــالل عــام ٢٠٢٠،  تأثــر الوضــع االقتصــادي واالجتامعــي 

القطــاع  يف  أعاملهــن  النســاء  فقــدت  حيــث  للنســاء، 

تكليــف  عــدم  بســبب  الرســمي  غــري  والعمــل  الخــاص 

الحكومــة أصحــاب األعــامل بــأي إجــراءات وقائيــة يف أماكــن 

العمــل، فلــم يصــدر قــرار مشــابه مــن رئاســة الــوزراء بإلــزام 

أصحــاب األعــامل الخاصــة مبنــح إجــازات اســتثنائية للحوامــل 

العاملــة  نســبة  تقليــل  أو  املزمنــة،  األمــراض  وأصحــاب 

املنــزل.  مــن  بالعمــل  بتكليفهــم  العمــل  أماكــن  داخــل 

٢٤,٧ مــن  النســاء  عاملــة  انخفــاض  يف  ذلــك  واتضــح 

٪  مــن القــوى العاملــة يف ٢٠٢٠ إىل ٢٠٪ يف 5٢٠٢١ . 

األعــامل  أصحــاب  بعــض  اســتغل  ذلــك،  عــىل  وعــالوة 

لتخفيــض املرتبــات، مــام أثــر بشــكل مبــارش عــىل النســاء 

العامــالت إمــا بفصلهــن التعســفي مــن العمــل، أو تركهــن 

لــه وفقــدان دخلهــن لعــدم قدرتهــن التوفيــق بــني أعبائهــن 

العمــل  أماكــن  اســتجابة  عــدم  أو  واملنزليــة،  الوظيفيــة 

الحتياجاتهن كمنحهن إجازات وضع مدفوعة األجر. 

 

 وبالرجــوع للوضــع الوظيفــي قبــل انتشــار الڤــريوس يف 

مرص، نجد أن ٨٪ فقط من النساء املرصيات مؤمن عليهن 

صحيًــا 6، يف حــني قــدرت مشــاركة ٢٤,٧٪ مــن النســاء يف 

معظــم  أن  نقطتــني،  يعكــس  مــام  العاملــة،  القــوى 

النســاء يعملــن يف وظائــف هشــة،  املشــتغالت مــن 

فتمثل النســاء ٥٢٪ من العاملة غري الرســمية يف مرص 7. 

مــن  املشــتغالت  نصــف  مــن  أكــرث  أن  أيًضــا  وتعكــس 

النســاء ال يعملــن بعقــد عمــل دائــم، وغــري مؤمــن عليهــن 

أخطــار  النســاء  واجهــت  وبالتــايل،  واجتامعيًــا.  صحيًــا 

فقدانهــم  مــن  الجائحــة،  عــام  خــالل  خطــرية  اقتصاديــة 

بــدون  العمــل  أو عــدم قدرتهــن عــىل  ملصــدر دخلهــن، 

إلصابتهــن  املاليــة  األعبــاء  زيــادة  أو  احرتازيــة،  إجــراءات 

بالڤريوس وتحملهن مصاريف اإلجازة والعالج. 

 

أدت جائحــة كوڤيــد-١٩ إىل الضغــط عــىل القطــاع الطبي، 

والجامعــي،  الصحــي  التأمــني  مستشــفيات  وخصوًصــا 

إليقــاف  املستشــفيات  اضطــرت  ذلــك،  عــىل  وبنــاًء 

ــة، وتحويلهــا ملستشــفيات عــزل  تقديــم الخدمــات الطبي

وعــالج املصابــني بالڤــريوس. أثــرت تلــك القــرارات عــىل 

أخــرى  أحيــان  أو يف  للنســاء،  الطبيــة  الخدمــات  تقديــم 

تعريضهن لخطر أكرب للعدوى.    
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العنف األرسي
 

فتكــون النســاء الحوامــل، وصاحبــات األمــراض املزمنــة، 

مــن  األرسة  تنظيــم  وســائل  يســتخدمن  والــاليت 

أكــرب  لخطــر  معرضــات  إمــا  الحكوميــة،  املستشــفيات 

مــن  كثــرية  أحيــان  يف  يحرمــن  أو  بالعــدوى،  لإلصابــة 

االستفادة بتلك الخدمات الطبية. 

 

ــع التــي عانــت منهــا  يعــد العنــف األرسي مــن أشــد التواب

النســاء خــالل العــام املــايض، بســبب إجــراءات اإلغــالق 

الجــزيئ والخــوف مــن العــدوى، حيــث اضطــرت الكثــري مــن 

النســاء للبقــاء يف املنــزل لفــرتات أكــرب مــع معنفيهــم، 

مــام أدى الرتفــاع تلــك الجرائــم ضدهــن.  ففــي األحــوال 

العادية، تتعرض ٣٢٪ من النســاء الاليت ســبق لهن الزواج 

إىل العنف البدين من أزواجهن، باإلضافة إىل تعرض ١٨٪ 

مــن النســاء لعنــف بــدين أو جنــيس عــىل يــد األب أو األخ 

ال  املــرصي  العقوبــات  قانــون  أن  ذكــره  الجديــر  ومــن   .8

يجــرم العنــف األرسي، إمنــا يبيــح جرائــم الــرضب وتســمى 

«حق التأديب» 9. 

وخــالل عــام الجائحــة، رصــدت معــدالت مرتفعــة مــن جرائــم 

العنــف األرسي كانــت معظمهــا جرائــم قتــل، حيــث قتلــت 

و١٠  األرسي،  العنــف  بســبب  منهــن   ١١٣ ســيدة،   ١٦٥

بســبب رضب مــربح أو تعذيــب عــىل يد أحد أفراد األرسة 10  

، ومــن امللحــوظ أيًضــا أن معــدالت العنــف األرسي تجــاه 

النســاء مل تنخفــض بحلــول عــام ٢٠٢١، بــل رصــد يف الربــع 

األول منذ يناير حتى مارس من العام الحايل, تعرضت ١٤٠ 

أفــراد  أحــد  يــد  عــىل  منهــن   ٣٩ فقتلــت  للعنــف،  امــرأة 

أرستهــا، كــام دفعــت ٢٠ لالنتحــار بســبب تعرضهــا للعنــف 

األرسي 11 . 

لعلــم  وصلــت  ألنهــا  الذكــر  ســابقة  الجرائــم  رصــد  وتــم 

البــدين  العنــف  جرائــم  معظــم  أن  حــني  يف  الرشطــة، 

املســح  ذكــر  حيــث  عنهــا،  التبليــغ  يتــم  ال  والجنــيس 

السكاين الصحي لعام ٢٠١٤ أن ٤٪ فقط من النساء طلنب 

املســاعدة بعــد تعرضهــن للعنــف، فاســتنجدت ٢٪ منهــن 

بالرشطــة، ولجــأت ٢٪ منهــن لــدور االســتضافة 12.كــام ذكــر 

شــكوى   ٦٦٢٥٤ وصــول  للمــرأة  القومــي  املجلــس 

واستفســار من النســاء ٢٠٢٠، ومعظم تلك الشــكاوى ال 

يذكرن فيها تعرضهن للعنف األرسى، فتمثل٨٠٪ من تلك 

فمــن  الشــخصية،  باألحــوال  خاصــة  مســائل  الشــكاوى 

تشــعر بالخطــر يف اســتكامل الــزواج تطالــب بالطــالق أو 

الخلع، لكن ال تبلغ رصاحًة عن تعرضها للعنف 13. 
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خامتة 
تســببت جائحــة كوڤيــد-١٩ يف أرضار مضاعفــة عــىل حيــاة 

النســاء، حيــث تتحمــل النســاء أعبــاء الوظيفــة بجانــب أعبــاء 

بالجائحــة،  تأثــرًا  األكــرث  النســاء  وكانــت  املنزليــة.  الرعايــة 

ســواء بطريــق مبــارش بفقــد وظائفهــن، وزيــادة معــدالت 

مبــارش،  غــري  بشــكل  أو  تجاههــن،  املنــزيل  العنــف 

ــة،  فبالنظــر أن النســاء املســؤوالت الرئيســات عــن الرعاي

ففــي حالــة إصابتهــن بالعــدوى أو إحــدى أفــراد أرستهــا، 

يتســبب ذلــك يف الضغــط عليهــا صحيًــا وماديـًـا، وخصوًصــا 

يف الحــاالت التــي تعــول فيهــا النســاء أرسهــن بشــكل 

كامل، أو يف حالة مشاركتها يف اإلنفاق. 

ومــن املحمــود وضــع اســرتاتيجية املــرأة لعــام ٢٠٣٠، كــام 

السياســات  برصــد  للمــرأة  القومــي  املجلــس  يقــوم 

الجائحــة عليهــن، ولكــن  النســاء وتأثــري  بدعــم  الحكوميــة 

ــاج تلــك االســرتاتيجية إىل التفعيــل. فحتــى اللحظــة،  تحت

ال توجــد آليــات فعالــة بشــكل كامــل لحاميــة النســاء مــن 

التــي  العنــف  العنــف األرسي، حتــى يف أشــد حــوادث 

تهــدد حياتهــن، كــام ال توجــد رقابــة حقيقيــة عــىل أصحــاب 

األعــامل، فتســتغل النســاء يف وظائفهــن ويحرمــن مــن 

وضــع  إجــازات  كمنحهــن  األساســية،  العمــل  حقــوق 

مدفوعــة األجــر، أو حتــى التأمــني عليهــن صحيًــا واجتامعيًــا. 

ولذلــك نــويص املجلــس القومــي للمــرأة، وهــو األداة 

الحكوميــة للحفــاظ عــىل حقــوق املــرأة املرصيــة االلتفــات 

لتوفــري حلــول حقيقيــة لدعــم حقــوق النســاء االقتصاديــة 

الصحــة  يف  الحــق  خصوًصــا  األساســية،  واالجتامعيــة 

والعمل والحامية من العنف األرسي. 
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