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ملتقى الحوار للتنمية وحقوق اإلنسان

مؤسســة أهليــة– مشــهرة برقــم 6337 لســنة 2005– غــر حزبيــة، ال تهــدف إىل الربــح، 
ويخضــع نظامهــا األســايس للقانــون رقــم 149 لســنة 2019 الخــاص بالجمعيــات األهليــة 
ــع  ــز حقــوق اإلنســان، ورف ــة لتعزي ــة مري واملؤسســات الخاصــة. منظمــة غــر حكومي
ــر  ــرة غ ــش والهج ــار بالب ــة االتج ــؤولياتهم، ومكافح ــم ومس ــن بحقوقه ــي املواطن وع

ــة عــى املســتوى املحــي والعاملــي. الشعي

مهمتنــا هــي ضــان أن التنميــة يقودهــا املجتمــع وأنهــا تحــرتم وتحمــي وتفــي بحقــوق 
اإلنســان. نقــوم بذلــك مــن خــال التأكــد مــن أن املجتمعــات واألفــراد لديهــم املعلومــات 
والســلطة واملــوارد لتحديــد مســارات وأولويــات التنميــة الخاصــة بهــم وإلخضــاع 
املؤسســات والحكومــات والجهــات الفاعلــة األخــرى للمســاءلة عــن آثارهــا عــى النــاس 
والشــعوب. لذلــك، نهــدف إلقامــة حــوار مفتــوح بشــأن التنميــة وحقــوق اإلنســان عــى 

الصعيديــن املحــي والــدويل.

ــي  ــل ملتق ــك يعم ــب؛ لذل ــا إىل جن ــران جنبً ــان يس ــوق اإلنس ــة وحق ــن أن التنمي نؤم
الحــوار للتنميــة وحقــوق اإلنســان عــى الحفــاظ عــى الســام واألمــن وحايــة حقــوق 

ــدويل. ــي وال ــتوين الوطن ــى املس ــان ع اإلنس

ــة  ــات االجتاعي ــع الخلفي ــن للتواصــل مــع جمي ــي، نســعى جاهدي ــد الوطن عــى الصعي
ــوق  ــان والحق ــوق اإلنس ــول حق ــع ح ــم أوس ــر مفاهي ــف وتطوي ــدف تثقي ــة به والثقافي

ــي. ــك االجتاع ــة والتاس املدني

عــى الصعيــد الــدويل، نقــوم باإلبــاغ عــن االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان التــي 
كثــراً مــا تحــدث أثنــاء الــراع بــن الــدول، ومــا يرتتــب عــى ذلــك مــن آثــار عــى تنميــة 

املجتمعــات املحليــة وحايتهــا. 

نســعى إىل إعطــاء املريــن الذيــن وقعــوا ضحايــا الظلــم صوتًــا، خاصــة أولئــك الذيــن 
هاجــروا ولكنهــم مل يحصلــوا عــى الحقــوق.

منظمتنــا مبنيــة عــى النزاهــة والشــفافية والســعي إىل حريــة التعبــر داخــل مــر ويف 
ــك إىل رصــد حــوادث الفســاد وانتهــاكات  ــع أنحــاء العــامل. ونهــدف مــن خــال ذل جمي
حقــوق اإلنســان واإلهــال الجســيم لاحتياجــات اإلنســانية وأثــر الــراع الســيايس عــى 

تنميــة املجتمعــات املحليــة وســامتها يف جميــع أنحــاء العــامل واإلبــاغ عنهــا.
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متهيد

9
لقــد أثــرت جائحــة كوفيــد- 19 تأثــرًا ســلبيًا عــى مختلــف األفــراد والجاعــات 
واملؤسســات، ومازالــت آثارهــا مســتمرة واقرتبــت لدخولهــا للعــام الثالــث عــى التــوايل. 
ــة للتصــدي  ــراد ومؤسســات الدول ــة األف ــة مواجه ــو كيفي ــرب ه ــا كان التحــدي األك ورمب
ــي  ــن الصح ــق األم ــة، وتحقي ــائر املمكن ــل الخس ــق أق ــا لتحقي ــل معه ــة والتعام للجائح
ــراد؛ مــا يعــود بالنفــع  ــي واالقتصــادي والتعليمــي والقومــي ككل لألف والغــذايئ والطب

ــة. ــاد الدول ــم واقتص ــراد وأمنه ــى األف ع

ــى  ــا ع ــرت كورون ــث أث ــك؛ حي ــى ذل ــل ع ــذي شــهدناه كان خــر دلي ــع ال ــل الواق ولع
األفــراد نفســياً وأمنيــاً وصحيــاً، فالعديــد مــن األفــراد واجهــوا مصائــر قاســية مــن نوبــات 
ــاء؛  ــر وظائفهــم مــن الوب ــة أهلهــم، وتأث ــاء وإصاب ــر قاســية مــن تفــي الوب ــق وتوت قل

حيــث فقــد الكثــر وظائفهــم ومل يجــدوا مصــدر دخــل يلبــي احتياجاتهــم.

ــة واســتغال املنتجــن  ــة مــن ســوء اســتغال املــوارد الطبي ولقــد عانــت األفــراد والدول
للحاجــة املاســة يف تأمــن أنفســهم مــن الكامــات واألدويــة الازمــة وارتفعــت أســعارها 
ــرة  ــكام ظاه ــور وإح ــط األم ــة لضب ــات الدول ــتدعى تدخ ــا اس ــوق؛ م ــت يف الس وقل

ــة. االســتغال وشــح األدوات الطبي
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ورمبــا األثــر الســلبي البالــغ والــذي ظهــرت تداعياتــه يف العــامل ككل، هــو حالــة االنكــاش 
االقتصــادي وحالــة اإلغــاق الجــوي، مــا أعــاق القطــاع الســياحي وســبّب لــه خســائر غر 
ــة الناجمــة  ــرادات االقتصادي ــار القطــاع الســياحي وانكــاش اإلي مســبوقة، وتجــّى انهي
ــث يف  ــة للبح ــع الدول ــا دف ــياحي؛ م ــاع الس ــن يف القط ــائر العامل ــت خس ــه، وتجلّ عن

حلــول الحتــواء ســلبيات وتحديــات املوقــف.

ــات  ــم بتداعي ــر التعلي يف هــذا الصــدد، تأث
ــي  ــر الصح ــة الحج ــبب حال ــة بس الجائح
املفروضــة مــن الدولــة؛ للتقليــل مــن تفي 
ــة التخــاذ حزمــة  ــك الدول ــاء. دفــع ذل الوب
التعليــم  حــق  لكفالــة  اإلجــراءات  مــن 
ــى يف ظــل األزمــة، واتخــذت  لألفــراد حت
تدابــر احرتازيــة لحايــة الطــاب يف نفــس 

ــت. الوق

الطبــي  القطــاع  أن  للشــك،  مجــاالً  وال 
ــة  ــر األزم ــب وجوه ــو ل ــي كان ه والصح
ليــس عــى مــر فقــط بــل العــامل أجمــع، 
فقــد واجــه القطــاع الطبــي ضغــط وحــرة 

ــر لهــم وغــرف عــزل صحــي  ــة، وتوفــر رسائ ــن الهائل ــة اســتقبال أعــداد املصاب يف كيفي
ــل  ــل لتقلي ــد العــاج األمث ــوا حــرة وتحــدي يف تحدي ــة املــرىض، وواجه ــن بقي ــداً ع بعي
نســب املخاطــر ورفــع نســب الشــفاء للمصابــن، فكلـّـف ذلــك عبئــاً عــى الدولــة ووزارة 
ــان  ــا لض ــور توفره ــات ف ــاج، ورشاء اللقاح ــل للع ــول األمث ــد الربوتوك ــة لتحدي الصح

ــن. ــي للمواطن ــن الصح األم

ــة،  ــع الجائح ــف م ــبيل التكي ــات يف س ــت األرس تحدي ــة واجه ــة االجتاعي ــن الناحي وم
فقــد شــهدنا حــاالت كثــرة مــن العنــف األرسي خاصــًة ضــد األطفــال واملــرأة. مــا دفــع 
الربملــان املــري للبحــث يف كيفيــة تشيــع قوانــن لحايــة كافــة أفــراد األرسة وضــان 

حقوقهــم األساســية دون اإلخــال بهــا.

ويف هــذا الســياق انصبّــت دراســات وتقاريــر منظمــة “ملتقــى الحــوار للتنميــة وحقــوق 
ــة  ــات األزم ــراد وتداعي ــى األف ــد- 19 ع ــات كوفي ــد تحدي ــة ورص ــى دراس ــان” ع اإلنس
ــة  ــر ملواجه ــرص واملخاط ــب الف ــر نس ــاعيًة لتقدي ــك؛ س ــون ذل ــة يف غض ــود الدول وجه

ــات. ــع التحدي ــف م ــة للتكي ــات متعلق ــم توصي ــة، وتقدي األزم

ــف األرسي يف  ــرأة والعن ــة، امل ــب األزم ــات يف صل ــدة موضوع ــاول هــذا اإلصــدار ع ويتن
ظــل كورونــا، وتحديــات القطــاع الســياحي يف مــر، واملشــكات التــي واجهــت القطــاع 
ــا القطــاع الزراعــي يف  ــا شــملت أيًض ــا؛ ك ــم يف ظــل كورون ــي، وإشــكاليات التعلي الطب
مــر والعراقيــل التــي واجهــت كبــار وصغــار الفاحــن، وتناولــت أيًضــا دور النقابــات 
ــا الضــوء  ــة يف التعامــل مــع األزمــة لضــان حقــوق أعضائهــا، كــا ألقين ــة املري املهني
عــى جهــود الدولــة جــراء التعامــل ومواجهــة كافــة التحديــات التــي تســببت الجائحــة 
بهــا، وأخــراً قدمنــا عــدة توصيــات ملعالجــة بعــض األمــور التــي مازالــت تشــكل تحديــاً.
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أوالً: اإلشكاليات التي واجهت املرأة بسبب كورونا

بالرغــم أن فــروس كورونــا يصيــب الرجــال أكــر مــن النســاء، بحســب التقاريــر الطبيــة، 
ــن وطــأة  ــرب، إذ يتحمل ــدا أن النســاء الخــارس األك ــاً، ب ــع انتشــار الفــروس عاملي لكــن م

االضطراب االجتاعي واالقتصادي بنسب مضاعفة مقارنة بالرجال. 

أظهــرت دراســة حديثــة أجريــت عــى حــوايل 44,600 مصــاب بكوفيــد- 19 مــن املركــز 
ــة بـــ   ــال كان  2.8% مقارن ــن الرج ــات ب ــدل الوفي ــراض، أن مع ــة األم ــي ملكافح الصين
1.7% للنســاء. ولكــن بطــرق أخــرى، رمبــا أقــل وضوحــاً، يبــدو أن الفــروس يؤثــر بشــكل 
أكــرب عــى النســاء بقطــاع الرعايــة الصحيــة. وفقــاً ملنظمــة الصحــة العامليــة، فــإن النســاء 
يشــكلن غالبيــة العاملــن يف قطــاع الرعايــة الصحيــة واالجتاعيــة بنســبة 70 % يف 104 
ــة بالفــروس، رغــم أن دخــل النســاء أقــل مــن  دول، وهــذا يضعهــن يف مواجهــة اإلصاب
الرجــال بنســبة 11% يف املجــال ذاتــه. كــا تواجــه النســاء الحوامــل مجموعــة مختلفــة 
متامــاً مــن التحديــات، خاصــة ضغــوط عــدم معرفــة كيفيــة تأثــر الفــروس التاجــي عــى 

أطفالهن بالضبط. 

الرعاية غري مدفوعة األجر

وفقــا ملنظمــة العمــل الدوليــة، تــؤدي النســاء والفتيــات بالفعــل معظــم أعــال الرعايــة 
غــر مدفوعــة األجــر يف العــامل. حيــث إن النســاء يؤديــن 76.2 % مــن إجــايل ســاعات 

عمل الرعاية غر مدفوعة األجر، أي أكر من الرجال بثاثة أضعاف.  

املحور األول
املرأة يف ظل كورونا
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فــإن الغالبيــة العظمــى مــن املضيفن واملعلمــن والعاملن يف صناعــة الخدمات مــن اإلناث، 
وتضعهــن وظائفهــن يف الخطــوط األماميــة لتفــي املــرض. ويف املنــزل، ال تزال النســاء يقمن 
مبزيــد مــن الرعايــة، لذلــك عندمــا يغلــق الفــروس املــدارس، ويحــد مــن الســفر، ويعــرض 

األقــارب املســنن للخطــر، فــإن النســاء لديهــن املزيــد للقيــام به. 

كــا ان إغــاق املــدارس يــر النســاء بشــدة ألن مســؤولية رعايــة األطفــال مــا زالــت تقــع 
عــى عاتقهــن. وبالنســبة لألمهــات العامــات يف املجــال الصحــي، فهنــاك معانــاة أخــرى - 
غــر مقصــودة - تنتظرهــن نتيجــة إغــاق املــدارس، وهــي عــدم مقدرتهــن عــى الحصــول 
عــى إجــازة للعنايــة بأطفالهــن نتيجــة الضغــط عــى النظــم الصحية، حيــث تكافــح العديد 

مــن املهنيــات الطبيــات للعثــور عــى رعايــة ألطفالهــن يف الوقــت الحــايل.

كــا ميكــن أن يكــون لتفــي املــرض تأثــر ســلبي غــر متناســب مــن الناحيــة االقتصاديــة 
عــى النســاء الــايت يشــكلن مجموعــة كبــرة مــن العاملــن بــدوام جــزيئ والعاملــن غــر 
الرســمين يف جميــع أنحــاء العــامل. وعــادة مــا تكــون هــذه األنــواع مــن الوظائــف هــي أول 

مــا يتــم التخــي عنهــا خــال األزمــات مثــل التــي منــر بهــا حاليًــا. 

وخــال األزمــات الكــربى، عندمــا تضطــر النســاء إىل التخــي عــن العمــل والدخــل للبقــاء 
يف املنــزل، غالبــاً مــا يجــدن صعوبــة يف العــودة لتلــك الوظائــف بعــد األزمــة. عــى ســبيل 
املثــال، فبينــا تأثــر دخــل الجميــع مــن تفــي فــروس إيبــوال يف غــريب أفريقيــا، عــاد دخــل 

الرجــال إىل مــا كان عليــه قبــل تفــي املــرض أرسع مــن النســاء.

التأثري السلبي عىل املشاركة االقتصادية للنساء

تعــاين النســاء مــن ضعــف شــديد يف مشــاركتهن االقتصاديــة ويزيد فــروس كورونــا واإلجــراءات 
املتخــذة للقضــاء عليــه مــن تفاقم ضعف التمكــن االقتصــادي لهن، خاصــة أن الكثــرات منهن 

يعملــن يف أعــال غــر منظمــة، وال يوجــد لديهــن أي نــوع مــن الحايــة االجتاعية. 

ــة  ــزل ومتابع ــن األزواج يف املن ــر م ــوس الكث ــا التاجــي يف جل ــروس كورون ــا تســبب ف ك
الرجــال عملهــم عــرب اإلنرتنــت؛ مــا شــّكل عبئــا عــى بعــض النســاء الــايت أصبحــن تحاولــن 

القيــام باألعــال املنزليــة ورعايــة األطفــال بعــد إغــاق املــدارس، وهــذا اضطــر بعضهــن إىل 
تــرك العمــل مقابــل الحفــاظ عــى األرسة إىل أن تنتهــي أزمــة “كوفيــد- 19”.

باإلضافــة إىل مــا تقــدم، تواجــه املــرأة نوًعــا آخــر مــن العنــف يف الفضــاء االلكــرتوين، فمــع 
زيــادة القيــود املفروضــة عــى التنقــل حــدث ارتفــاع يف أعــداد مســتخدمي االنرتنــت خاصة 
وســائل التواصــل االجتاعــي واأللعــاب وغــرف الدردشــة، مــا يفتــح مجــال أوســع أمــام 

التحرشــات االلكرتونيــة، وهــذا جانــب يســتدعي رضورة توخــي الحــذر لحايــة الفتيــات.

ــبل عيــش النســاء، فمــع اإلغــاق  ــا أن يفــرض خســائر كبــرة عــى ُس ــاء كورون ميكــن لوب
ــن النســاء العامــات إىل  ــر م ــدارس، اضطــرت الكث ــال وامل ــة األطف ــز رعاي الجاعــي ملراك
أخــذ إجــازة، أو محاولــة العمــل مــن املنــزل أثنــاء رعايــة أطفالهــن، مــا تســبب يف تخفيــض 

دخولهــن.

إال أن الخطــر الحقيقــي يف هــذه الحالــة يكــون عــى النســاء اآليت ال تســتطعن أخــذ إجــازة 
مدفوعــة األجــر، وال تســمح طبيعــة األعــال التــي يقمــن بهــا بالعمــل مــن خــال املنــزل، 
مثــل العامــات بأجــر يومــي، والعالــة املنزليــة، وصاحبــات األعــال الصغــرة، والعامــات 
يف قطاعــات التنظيــف، وتجهيــز األطعمــة، والبائعــات، حيــث تهيمــن النســاء عــى النســبة 

األكــرب مــن العالــة يف قطــاع الخدمــات واالقتصــاد غــر الرســمي يف العــامل.

عــى ســبيل املثــال، متثــل النســاء نســبة كبــرة من تجــار األســواق اليوميــة يف مــر، وعندما 
فُرضــت قيــود التنقــل املتعلقــة بالحظــر، حــد ذلــك من املعامــات التجاريــة وتأثرت الســلع 

القابلــة للتلــف مــا ألحــق رضرًا كبرًا يف ســبل كســب رزقهــن وأمنهــن االقتصادي.

ومــن نافلــة القــول أن نؤكــد عــى أن اآلثــار الســلبية للوبــاء ميكــن أن تســتمر لســنوات، 
عــى مســتوى مــا تكســبه النســاء مــن العمــل؛ ألنهــن تضطــررن إىل رعايــة األطفــال، ومــع 
ــن مجــاراة مســتوى  ــرأة م ــن عــدم متكــن امل ــاك مخــاوف م ــا هن اســتمرار وجــود كورون
الرجــل يف العمــل مجــدًدا والنجــاح مثلــه. وبهــذا يفقــد املجتمــع كثــر مــا حققــه مــن 

مكتســبات للنســاء عــادت بالنفــع عــى املجتمــع. 
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ثانًيا: العنف األرسي يف ظل كورونا واإلشكاليات التي واجهت املرأة

أثــرت جائحــة كورونــا ســلبًا عــى حقــوق املــرأة وحياتهــا يف جميــع أنحــاء العــامل حيــث 
تزايــدت األعبــاء االجتاعيــة والنفســية الواقعــة عــى عاتــق املــرأة مــن خــال األدوار 
االجتاعيــة والصحيــة واألرسيــة التــى تلعبهــا املــرأة فضــًا عن دورهــا الهــام يف الخطوط 
األماميــة ملكافحــة فــروس كورونــا املســتجد. يــؤدي انتشــار األوبئــة يف كثــر مــن األحيان 
إىل ظهــور تهديــدات تتجــاوز خطــر اإلصابــة بالعــدوى، مثــل امكانيــة تعــرض النســاء إىل 
خطــر العنــف األرسي وغــره مــن أشــكال العنــف القائــم عــى النــوع االجتاعي بشــكل 

أكــرب خــال انتشــار األوبئــة، وذلــك وفًقــا ملــا تــم رصــده أثنــاء تفــي أمــراض ســابقة.

إن تواجــد النســاء واألطفــال يف األرس التــي تعــاين مــن عنــف أرسي، ونقــص اإلمــدادات 
الغذائيــة واملــوارد املاليــة الناجمــة عــن الحجــر املنــزيل اإللزامــي، يزيــد مــن إحتاليــة 
تفاقــم العنــف ضــد النســاء واألطفــال، ال بــل أن الضغوطــات النفســية قــد تجعــل مــن 

إمكانيــة التعــرض للعنــف األرسي يف األرس التــي عــادة مــا تكــون آمنــة أمــراً وارداً.

حيــث يشــعر الرجــال يف الحاالت املشــابهة بالضغــوط يف مواجهة الصعوبــات االقتصادية 
الناتجــة عــن انتشــار الفــروس، وعــدم القــدرة عــى العمــل، مــع طــول فــرتة الحجــر، 

مــا يتســبب يف حــدوث التوتــرات األرسيــة ونشــوب الــراع داخــل املنــزل.

وفقــا ملنظمــة الصحــة العامليــة، فــإن العنــف ضد 
املــرأة بشــكل عــام متفــي يف جميــع املجتمعــات 
ــاء يف  ــة نس ــن كل ثاث ــدة م ــتثناء، فواح دون اس
ــل  ــا تُقت ــف األرسي. ك ــد تعرضــن للعن ــامل ق الع
يف املتوســط 137 امــرأة يوميًــا عــى يــد أحــد 
أفــراد أرستهــا. وتــزداد احتــاالت التعــرض للعنف 
تحــت ضغــوط  األرس  توضــع  عندمــا  املنــزيل 
ــن  ــق باألم ــاوف تتعل ــن مخ ــة ع ــدة ناجم متزاي
والصحــة واملــال وظــروف املعيشــة الصعبــة، 
ــن  ــر م ــا كث ــع تحته ــي تقب ــروف الت ــي الظ وه

ــا. ــة كورون ــي جائح ــل تف األرس يف ظ

ووفًقــا لبيــان صــادر عــن “فومزيــي مامبو–نكــوكا”، وكيلــة األمــن العــام لألمــم املتحــدة 
واملديــرة التنفيذيــة لهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة بتاريــخ 24مــارس 2020، تضاعــف عــدد 
حــاالت العنــف املنــزيل ضــد املــرأة املبلــغ عنهــا ثاثــة مــرات يف اآلونــة األخــرة يف بعــض 
البلــدان التــي متــارس العــزل االجتاعــي ملجابهــة فــروس كورونــا، فعــى ســبيل املثــال 
تلقــى مركــز الشطــة يف مقاطعــة جيانــي، الصينيــة 162 باًغــا عــن حــاالت عنــف أرسي 
خــال شــهر فربايــر2020، وهــو رقــم أكــر بثــاث مــرات عــن نفــس الشــهر مــن العــام 
ــا،  ــاء كورون ــار وب ــط بانتش ــات مرتب ــذه الباغ ــن ه ــة(، وكان 90 % م ــابق )47 حال الس

واألمر مل يختلف كثرًا يف مدن أخرى خارج الصن. 

وفيــا يتعلــق بتداعيــات فــروس كورونــا عــى وضــع املــرأة املريــة، تــم رصــد تزايــد 
حــاالت العنــف األرسي يف مــر بســبب تدهــور األوضــاع االقتصاديــة وبســبب فقــدان 
العديــد مــن النســاء لوظائفهــم مــا أدي إىل تدهــور األوضــاع االقتصاديــة واالجتاعيــة 
للعديــد مــن األرُس املريــة التــي تكــون فيهــا املرأة هــي العائــل الوحيد لألرسة. وبحســب 
ــف  ــز عــاج العن ــادة بنســبة 13 % يف عــدد املــرىض يف مراك ــت زي ــد حدث ــات، فق البيان

األرسي، وحصلت 2704 امرأة عى رعاية فردية، و9278 رعاية أرسية. 

ــرأة  ــوق امل ــز املــري لحق ــة املرك ــان، رئيس ــو القمص ــاد أب ــت نه ــار رصح ــذ اإلط ويف ه
ــاع  ــن أوض ــاين م ــة تع ــرأة املري ــأن امل ــان، ب ــوق اإلنس ــي لحق ــس القوم ــو املجل وعض
ــا. وأكــدت أن  اقتصاديــة هشــة وتتعــرض للعنــف بنســب كبــرة مــن قبــل أزمــة كورون
نســب العنــف الــذي تتعــرض لــه النســاء ســواء عنــف زوجــي أو عنــف أرسي أو عنــف 
ناتــج عــن غلــق املحاكــم وتباطــؤ إجــراءات التقــايض قــد ارتفعــت بســبب أزمــة وبــاء 
كورونــا الــذي فــرض الحجــر الصحــي لفــرتة طويلــة، مــا أدى إىل ارتفــاع نســب العنــف 

املنزيل للمرأة. 
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ــك  ــدول أرب ــن ال ــا ب ــرس كورون ــال ف ــن انتق ــوف م ــة الخ ــاك نتيج ــر واالرتب إن الذع
األســواق العامليــة خاصــة األســواق الصينيــة مــا أثــر وســيؤثر ســلبياً عــى معظــم دول 
العــامل وخاصــة الــدول الناميــة وحتــاً ســتترر الســوق املحليــة. كــا أن بعــض املنتجــات 
ــع نتيجــة التجــاه بعــض  ــد ارتف ــا ق ــد انخفضــت أســعارها وبعضه ــة ق ــة املري الزراعي

الدول لتشديد قواعد االستراد والتصدير وتوقفها أحيانًا. 

ــح املريــة حيــث اســتوردت الصــن نحــو  ــرًا هــي املوال واملنتجــات الزراعيــة األكــر تأث
ــح  ــن دون فت ــر للص ــف التصدي ــال توق ــم 2019 ويف ح ــح يف موس ــن موال ــف ط 237 أل
ــدس  ــك إىل تك ــؤدي ذل ــد ي ــة ق ــح املري ــن املوال ــض م ــر الفائ ــدة لتصدي ــواق جدي أس

املوالح يف األسواق املرية وانهيار أسعارها مبا ير املزارعن. 

كــا أن اســتمرار تفــي هــذا الوبــاء دون الســيطرة عليــه أدى إىل وقــف حركــة الشــحن 
ــة  ــان والفراول ــح والروم ــب والبل ــر العن ــى تصدي ــر ع ــن أث ــن وإىل الص ــرات م بالطائ
ــاً ويبطــئ مــن  ــاً طوي املجمــدة مــن مــر للصــن ألن الشــحن بالســفن يســتغرق وقت

ــف. ــة التل ــة رسيع ــذه املنتجــات الزراعي وصــول الشــحنات له

 ورغــم أن مــر ال تســتورد مــن الصــن منتجــات زراعية تذكر باســتثناء بعض كميــات الثوم 
واألرز أحيانـًـا فإننــا نســتورد منهــا معظــم مســتلزمات اإلنتــاج واملــواد الخــام وقطــع الغيــار 
واآلالت الزراعيــة ملعظــم الصناعــات املريــة وخاصــة صناعــة النســيج واإللكرتونيــات. مــا 

املحور الثاين
القطاع الزراعي والفاحن يف ظل كورونا
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أثــر بالســلب عــى تنميــة القطــاع الزراعــي الرقمــي والتصنيــع الزراعــي 
بعــد اتجــاه مــر إىل الزراعــة املتطــورة والرقميــة بالزارعــة داخــل الصوب 
وميكنــة القطــاع الزراعــي والبــدء يف اســتخدام الــكارت الــذيك والطموح يف 
إعــادة صناعــة الغــزل والنســيج لســابق عهدهــا والتوجــه لزيــادة القيمــة 

االقتصاديــة املضافــة بالتصنيــع الزراعــي للمنتجــات الزراعيــة املرية.

وقــد أدى اســتمرار هــذا الوبــاء الرتفــاع أســعار اللحــوم الحمــراء خاصــة 
أن مــر تســتورد نحــو 60% مــن احتياجاتهــا مــن اللحــوم مــن الخــارج، 
ــؤدي  ــد ي ــذي ق ــة مســتلزمات صناعــة األعــاف وال كــا تســتورد غالبي
ــوايش  ــعار امل ــاع أس ــايل ارتف ــاف وبالت ــعار األع ــاع أس ــا إىل ارتف نقصه

والدواجن واألساك. 

كــا ميكــن أن يثــر عــدم اليقــن بشــأن توافــر الغــذاء موجــة مــن قيــود 
ــل  ــل ردود الفع ــة. وملث ــا يف الســوق العاملي ــق نقًص ــا يخل ــر، م التصدي
ــؤدي إىل  ــب الغــذايئ، مبــا ي ــن العــرض والطل ــوازن ب هــذه أن تغــر الت
ــابقة  ــات الس ــن األزم ــا م ــد تعلمن ــا. لق ــادة تقلبه ــعار وزي ــاع األس ارتف
أن هــذه التدابــر تــر بشــكل خــاص بالــدول ذات الدخــل املنخفــض 
ــشاء  ــود املنظــات اإلنســانية ل ــذايئ وبجه ــن عجــز غ ــاين م ــي تع والت

الغذاء ملن هم يف أمس الحاجة إليه. 

توجــب منــع تكــرار مثــل هــذه اإلجــراءات الضــارة. كــا أن مــن 
املهــم جــداً حايــة منتجــي األغذيــة والعــال الزراعيــن عــى مســتوى 
التصنيــع والتجزئــة لتقليــل انتشــار املــرض ضمــن القطاع إىل الحــد األدىن 
واملحافظــة عــى ساســل امــداد األغذيــة. ويجــب أن يظــل املســتهلكون، 
وخاصــة الفئــات األكــر ضعًفــا فيهــم، قادريــن عــى الوصــول إىل الغــذاء 

داخل مجتمعاتهم وفًقا ملتطلبات السامة الصارمة. 

ــن  ــة، حــوايل 6,478 ماي ــن بقطــاع الزراع ــداد العامل ــغ إجــايل أع يبل
يشــكلون نحــو 25,6% مــن إجــايل قــوة العمــل، وذكــر بحــث القــوى 

العاملــة الصــادر عــن الجهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة 
واإلحصــاء عــن الربــع الثالــث مــن عــام 2017، أن 
ــي  ــة الت ــن أهــم األنشــطة االقتصادي هــذا النشــاط م
اجتذبــت أكــرب نســبة مــن الداخلــن يف ســوق العمــل 
حيــث اجتــذب هــذا القطــاع نحــو 312 ألــف مشــتغل 
ــن  ــاين م ــع الث ــن الرب ــث ع ــع الثال ــال الرب ــادة خ زي
بتكلفــة  الزراعــي  القطــاع  ويســاهم   .2017 عــام 
عوامــل اإلنتــاج )باألســعار الجاريــة عــام 2016/2017( 
بنحــو 354,9 مليــار جنيــه، مقابــل 318,8 مليــار جنيــه 
ــل  ــي قب ــاع الزراع ــا كان القط ــام 2015/2016، بين ع

40 عاًمــا ميثــل نســبة بــن 35 و40% مــن إجــايل الناتــج القومــي ملــر، وبلغــت قيمــة 
الدعم املمنوح للمزارعن عام 2016/2017 نحو 4712,5 مليون جنيه. 

وبالرغــم مــن ذلــك غــاب القطــاع الزراعــي عــن الحوافــز التــي أعلنهــا مجلــس الــوزراء؛ 
لدعــم االقتصــاد املــري يف مواجهــة التداعيــات الســلبية لفــروس كورونــا، رغــم الخســائر 

الكبــرة التــي تعــرض لهــا القطــاع؛ بســبب التغــرات املناخيــة، وتوقــف الصــادرات.

ــع  ــى بي ــن ع ــار الفاح ــض صغ ــدرة بع ــدم ق ــببت يف ع ــرة تس ــروف األخ ــا أن الظ ك
الخــروات، مــا قــد عــرض البعــض للخســارة، باإلضافــة إىل تعليــق العمــل يف أســواق 
املاشــية. األمــر الــذي انعكــس أيًضــا عــى عــدم تحقيــق هامــش ربــح، وســبب ارتفــاع 

أسعار بعض الخروات نتيجة عدم القدرة عى نقلها لألسواق. 

وهــو مــا دفــع تقــدم النائــب رائــف متــراز، عضــو لجنــة الزراعــة والــري مبجلــس النــواب، 
بطلــب إحاطــة موجــه لرئيــس مجلــس الــوزراء، بشــأن دعــم الفــاح وصغــار املزارعــن 
ــا إىل أن هنــاك جهــودا كبــرة وحزمــة مــن القــرارات التــي  واملربــن بشــكل مبــارش، الفتً
اتخذتهــا الدولــة لدعــم كافــة فئــات املجتمــع التــي تأثــرت مــن انتشــار فــروس كورونــا، 
وشــملت الــشكات العاملــة يف مجــال الزراعــة واإلنتــاج والتصنيــع، مشــدًدا عــى رضورة 

أن تشمل هذه القرارات صغار الفاحن. 
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املحاصيل االسرتاتيجية

تواجــه املحاصيــل االســرتاتيجية والهامــة والتــي 
ــح  ــر، القم ــال ال الح ــبيل املث ــى س ــا ع منه
واألرز العديــد مــن املشــاكل، مثــل عمليــة 
ــن  ــح م ــول القم ــتام محص ــعر اس ــد س تحدي
الفاحــن فهــي مشــكلة موســمية، حيــث تؤثــر 
ــادة املســاحات مــن زراعــة القمــح يف  عــى زي
ــص  ــارة والنق ــادة ت ــه بالزي ــذي يلي ــم ال املوس
تــارة أخــرى، نظــراً ألن الحكومــة تتجه للتســعر 
طبقــاً لألســعار العامليــة التــي تتأرجــح مــا بــن 
الزيــادة واالنخفــاض، وعــدم تطبيــق قانــون 
الزراعــات التعاقديــة وإعــان ســعر القمــح 
قبــل الزراعــة، بــدالً مــن االعتــاد عــى الســعر 

ــار. ــي كمعي العامل

كــا أن املشــكلة األساســية ملحصــول األرز 
تتمثــل يف تقليــص مســاحة زراعتــه والتــي 
كانــت تزيــد عــى ثاثــة مليــون فــدان وتحقق 
ــام  ــل ع ــك قب ــا وذل ــن إنتاجه ــاء ذايت م اكتف
2018، ولكــن قلصــت وزارة الزراعــة هــذه 
ــون و100  ــاري إىل ملي ــام الج ــاحة يف الع املس

فــدان، وحرمــت الكثــر مــن املناطــق مــن زراعتــه، يف حــن أنهــا أرايض ال تصلــح ســوى 
لزراعــة األرز بســبب ارتفــاع نســبة امللوحــة بهــا، مــا يعنــى أن زراعتهــا مــن املحاصيــل 
البديلــة وليكــن محصــول الــذرة عــى ســبيل املثــال لــن يــؤىت مثــاره، وإذا كانــت املشــكلة 

ــا. ــادل له ــع ع ــاك توزي ــري فيجــب ان يكــون هن ــاه ال يف مي

حينــا يبــدأ موســم حصــاد القمــح يف مــر، ومــن الــروري ضــان حايــة ودعــم العــال 
ــق  ــن طري ــح ع ــي القم ــن دخــل مناســب ملزارع ــة الحصــاد وتأم ــون بعملي ــن يقوم الذي
رفــع قيمــة توريــد املحصــول للصوامــع والشــون. عــى الدولــة أن تســهل شــحن القمــح إىل 

املطاحــن والشــون وتأمــن توفــره إلنتــاج الخبــز وتقليــل الهدر يف عمليــات الحصــاد والنقل، 
وأيضــا ضــان اســتمرار الفاحــن يف إنتــاج القمــح العــام املقبــل عــرب منحهــم حافــز إنتــاج 

ودعمهــم ماديـًـا وفنيًــا لتفــادي حــدوث أزمــة.

وال يبــدو هــذا بعيــًدا عــن إجــراءات وقائيــة اتخذتهــا دول عديــدة لضــان األمــن الغــذايئ 
املحــي يف ظــل مخــاوف حقيقيــة مــن تكــرار أزمــة غذائيــة جديــدة، مــن ضمنهــا مــر 
التــي أوقفــت تصديــر البقوليــات لثاثــة أشــهر، فعــى ســبيل املثــال، علقــت كازاخســتان 
صادراتهــا مــن القمــح والســكر والبطاطــس والجــزر والبصــل والكرنــب حتــى 15 أبريــل 
ــة  ــوفان واألغذي ــح واألرز الش ــن القم ــا م ــيا صادراته ــت روس ــا علق ــل، مثل ــى األق ع
املجهــزة مــن 20 إىل 30 مــارس 2020. أمــا فيتنــام فأوقفــت صــادرات األرز لضــان األمــن 

الغــذايئ املحــي.

ورغــم القــرار املــري بوقــف تصديــر البقوليــات، فــإن مشــكلة مــر الحقيقيــة تبــدو يف 
توفــر القمــح. خاصــة أن مــر، وهــي أكــرب مســتورد للقمــح يف العــامل، تعتمــد بشــكل 

أســايس عــى روســيا يف توفــر احتياجاتهــا.

حوافز البنك املركزي ال تكفي

رغــم أن البنــك املركــزي املــري أعلــن إضافــة الــشكات العاملة يف املجــال الزراعــي واإلنتاج 
والتصنيــع الزراعــي مبــا يشــمل محطات تصنيــع وتعبئة الســلع الزراعيــة والثاجــات والروة 
الحيوانيــة والســمكية والداجنــة إىل مبــادرة متويــل ودعــم القطــاع الخــاص الصناعــي بفائدة 
8% متناقصــة، وذكــر البنــك املركــزي املــري أن القــرار يشــمل الــشكات التــي يبلــغ حجــم 

أعالهــا وإيراداتهــا الســنوية مــن 50 مليــون جنيــه وحتــى مليــار جنيه.

وأكــد املركــزي اســتمرار رسيــان مبــادرة منح تســهيات ائتانية بفائــدة 5 يف املائــة متناقصة 
للــشكات واملنشــآت الصغــرة العاملــة يف املجــال الزراعــي والتصنيــع الزراعــي، التــي يبلــغ 

حجــم أعالهــا وإيراداتهــا الســنوية 250 ألــف جنيــه وحتــى أقــل مــن 50 مليــون جنيــه.



ــي  ــاع الزراع ــن، فالقط ــار املزارع ــة صغ ــن وبخاص ــم الفاح ــي لدع ــك ال يكف إال أن ذل
يعــاين أيًضــا مــن ضعــف االســتثارات الحكوميــة، إذ تخصــص 2% فقــط منهــا بصــورة 

ــار املزارعــن. ــام بصغ ــع االهت ــا م ــم زيادته ســنوية، ويجــب أن تت

كــا أن املوجــة الســيئة للطقــس يف بدايــة مــارس 2020 تســببت يف خســائر كبــرة 
للفاحــن، لكــن مل يتــم اإلعــان بعــد عــن كيفيــة التعامــل معهــا. فــإن محاصيــل 
ــا،  ــرة منه ــاحات كب ــررت مس ــي ت ــل الت ــرز املحاصي ــل أب ــة والبص ــس والفراول البطاط
ــص  ــرة مل يســتطع الفاحــون التخل ــات كب ــة يف األرايض بكمي ــت متوقف ــاه كان إذ أن املي
منهــا بســهولة، وهــو مــا ســيؤثر عــى إنتــاج املواســم الحاليــة منهــا. تراجــع اإلنتــاج يــر 
ــة، خاصــة مــع وقــف أغلــب دول  ــر يف الفــرتة الحالي الســوق املحــى أكــر مــن التصدي
العــامل حركــة االســتراد والتصديــر مــع الــدول األخــرى، لكــن األهــم حاليًــا هــو النظــر إىل 

ــا. ــة كورون ــاج لاســتهاك املحــى؛ تحســباً الســتمرار أزم اإلنت

وكان وزيــر الزراعــة قــد اجتمــع مــع املُصدريــن املريــن، بحضــور رئيــس لجنــة الزراعــة 
مبجلــس النــواب، لدعــم املصدريــن للحاصــات الزراعيــة. يف حــن أن مــن يحتــاج الدعــم 
هــم الفاحــن وليــس كبــار رجــال األعــال، وذلــك إلزالــة الحواجــز التــي تعرقــل طريقهم 

لتصديــر منتجاتهــم، والحصــول عــى حقوقهــم يف ظــل كــرة اإلجــراءات.

التعاونيات

ال ميكــن الحديــث عــن حايــة صغــار الفاحيــن دون التطــرق اىل الــدور 
الحاســم للتعاونيــات الشــاملة والفعالــة ومنظــات املنتجــن يف دعم 

ــباب  ــل الش ــة مث ــات املهمش ــن والفئ ــن الزراعي ــار املنتج صغ
والنســاء. هــم ميكنــوا أعضائهــم اقتصاديًــا واجتاعيًــا، 

ويخلقــون فــرص عمــل يف املناطــق الريفية املســتدامة 
مــن خــال منــاذج األعــال القــادرة عــى الصمــود 

أمــام الصدمــات االقتصاديــة والبيئيــة.

أنشــئت أول رشكــة تعاونيــة يف مــر عــام 1910، ثــم صــدر القانــون التعــاوين املــري  
القانــون رقــم 27 لســنة 1923، وتأسســت 135 جمعيــة تعاونيــة خــال عامــن، وىف عــام 
1931 أنشــئ بنــك التســليف الزراعــي إلقــراض الجمعيــات التعاونيــة، ثــم أوجــب قانــون 
اإلصــاح الزراعــي إنشــاء الجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة يف األرايض التــي نزعهــا القانــون 
ووزعهــا عــى صغــار الفاحــن، وقامــت التعاونيــات بإقــراض الفاحــن بضــان املحصــول 
دون التقيــد بضــان األرض، وتنوعــت إســهامات الجمعيــات التعاونيــة يف مــر مــا بــن 
تعاونيــات اإلســكان واإلنتــاج واالســتهاك وغرهــا وإن ظلــت الزراعيــة متثــل حــواىل %80 

مــن عــدد الجمعيــات التعاونيــة.

وتــم تطويــر اإلطــار التشيعــي الــذي يحكــم ذلــك القطــاع مــا بــن عامــي 1975 و1990، 
ويتبــع كل نــوع مــن نوعيــات الجمعيــات التعاونيــة الــوزارة املنظمــة لقطاعــه، فالزراعيــة 
تتبــع وزارة الزراعــة واالســتهاكية تتبــع التمويــن واإلنتاجيــة تتبــع املحليــات وتعاونيــات 
الــروة املائيــة تتبــع الــري وتعاونيــات اإلســكان تتبــع اإلســكان، وتجمعهــم مظلــة االتحــاد 

العــام للتعاونيــات فيــا عــدا التعاونيــات التعليميــة التــي تتبــع وزارة الرتبيــة والتعليــم.

وبحســاب إجــايل حجــم املســاهات املاليــة يف جميــع نوعيــات التعــاون نجدهــا تفــوق 
40 مليــار جنيــه، أكــر مــن نصفهــا يف مجــال الزراعــة وأكــر مــن ربعهــا يف مجال اإلســكان، 
وتــدل األرقــام عــى أن أكــر مــن نصــف ســكان مــر لهــم عاقــة بالتعاونيــات ويديــرون 
ــه  ــف إلي ــم إذا أضي ــف الرق ــا، ويتضاع ــا مالي ــابات ومراقب ــم الحس ــادا منتظ اقتص
مقــدار أصولــه الثابتــة، أضــف إىل ذلــك بنــوكا عاملــة هــي باألســاس أسســت 
لتدعــم الحركــة التعاونيــة مثــل البنــوك التجاريــة وبنــك التنميــة واالئتــان 

الزراعــي وبنــك التنميــة الصناعيــة وبنــك اإلســكان.

ــة  ــود الحكومي ــن القي ــة شــهدت تحــرر م ــة املري إن الزراع
املنظــات  أن  إال  الســوق،  آليــات  وفــق  واالنطــاق 
التعاونيــة الزراعيــة تركــت أســرة إدارات بروقراطيــة 
متحجــرة متمســكة بتشيعــات جامــدة كرســت 
اليــد القوية للســلطة وموظفيهــا يف اإلرشاف 
والتوجيــه لتحقيــق الحصــار والتدمــر.
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وكنتيجــة منطقيــة لهــذا كلــه فقــدت التعاونيــات الزراعيــة مكانتهــا وانحــرست قدراتهــا 
وتضــاءل مــدى أنشــطتها، وحلــت محلهــا مؤسســات ومنظــات خاصــة اســتطاعت أن 

تتوائــم مــع التغــرات التــي حدثــت يف البنيــة املؤسســية للقطــاع ككل. 

دروس مستفادة من أزمة كورونا

تحليــل الــدروس املســتفادة مــن أزمــة كورونــا تدعــو لتعظيــم اإلنتــاج الزراعــي لدينــا، 
ــن  ــي ال ميك ــرتاتيجية، الت ــل االس ــن املحاصي ــذايت م ــاء ال ــق االكتف ــى تحقي ــل ع والعم
االســتغناء عنهــا، مثــل القمــح والــذرة، وغرهــا، وذلــك مــن خــال إعــداد خطــة قصــرة 
األجــل وأخــرى طويلــة األجــل لتحقيــق االكتفــاء الــذايت. ومــن الجديــر بالذكــر أن الدولــة 
بالفعــل رشعــت يف تحقيــق االكتفــاء الــذايت مــن بعــض املحاصيــل، مــن خــال مشوعــات 
ــه أصبــح مــن  املليــون ونصــف فــدان وغرهــا مــن مشوعــات اســتصاح األرايض، إال ان

األفضــل اإلرساع يف تلــك الخطــوات، الســيا وان البــاد متتلــك املــوارد الازمــة لذلــك.

ــت،  ــك الوق ــة يف ذل ــوث الزراعي ــز البح ــن مراك ــتفادة م ــم االس ــت لتعظي ــد آن الوق وق
ــج أفضــل وأرسع  ــق نتائ ــرأيس بالزراعــة وتحقي ــا املســاعدة يف التوســع ال حيــث بإمكانه

ــف. ــل يف التكالي وأق

ــات  ــح، وآلي ــاد القم ــم حص ــتعدادات ملوس ــث االس ــة، وبح ــاح أولوي ــة الف ــح حاي أصب
ــال لإلجــراءات  ــق عمــي فع ــاك تطبي ــة، وأن يكــون هن العمــل يف ظــل األوضــاع الراهن
التــي اتخذتهــا الدولــة بشــأن فــروس كورونــا، خــال فــرتة الحصــاد التــي اقرتبــت أو فيــا 
يخــص التوريــد وخطــة العمــل ملنــع التكدســات يف عمليــات التوريــد والتحصيــل. وإزالــة 
املعوقــات التــي تواجــه الفــاح املــري مــن حيــث توفــر التقــاوي واألســمدة واملبيــدات 
بأســعار مناســبة، والتســويق ورشاء املحاصيــل بأســعار تحقــق للمزارعــن أرباحــاً مناســبة. 
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أوالً: الفساد الطبي يف ظل كورونا

الفساد فيام يتعلق باملستلزمات واألجهزة الطبية بقطاع الصحة

يف ظــل محاربــة الدولــة املريــة لفــروس كورونــا، واتخــاذ كافة الســبل والتدابــر االحرتازية 
للوقايــة منــه، إال أن هنــاك أســباب عديــدة تعــرض القطــاع الصحــي لخطــر الفســاد. نتيجــة 
لرسعــة اإلجــراءات املتعلقــة بتوفــر ورشاء املســتلزمات الطبيــة ونقلهــا إىل املنافــذ املحــددة 
لتقديــم الخدمــات، وحشــد املزيــد مــن العاملــن يف مجــال الرعايــة الصحية، وفقــدان بعض 

النــاس ملصــادر دخلهــم، كل ذلــك يجعــل هنــاك فــرص عديدة للفســاد.

ــة  ــزة الحكومي ــة األجه ــة كاف ــاد، ومحاول ــا الب ــر به ــي مت ــن الظــروف الت ــم م ــى الرغ وع
ملواجهــة فــروس كورونــا املســتجد، وذلــك بكافــة الطــرق املختلفــة والوقايــة منــه والتــي 
مــن أهمهــا اســتخدام الكحــول يف عمليــات التطهــر والتعقيــم، وكذلــك اإلجــراءات الوقائيــة 
والقانونيــة التــي تتخذهــا، وقيــام وزارة الداخليــة بالتعــاون مــع مؤسســات الدولــة املختلفة 
ــة  ــق بالجهــود املبذول ــة املواطنــن وال ســيا فيــا يتعل باتخــاذ اإلجــراءات الازمــة لحاي
ملكافحــة الجرائــم التموينيــة بكافــة صورهــا خاصــة يف تلــك املتعلقــة بتصنيــع املســتلزمات 
الطبيــة بــدون ترخيــص واســتغال تلــك الظــروف التــي متــر بهــا البــاد لتحقيــق مكاســب 

وأربــاح غــر مشوعــة.

وىف إطــار محاربــة الفســاد يف القطــاع الصحــي ومســتغى تلــك الفــرص ممــن هــم معدومي 
ــة  ــة الرقاب ــا، فقــد ألقــت هيئ ــم رصدهــا الحًق ــي ت الضمــر، وكــا ســري يف الحــاالت الت
اإلداريــة، القبــض عــى أمــن مخــزن املســتلزمات الطبيــة التابــع ملديريــة الشــئون الصحيــة 

املحور الثالث
القطاع الطبي
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مبحافظــة دميــاط، كــا ألقــت القبــض عــى مراقــب صحــي بتلــك املديريــة أيضــاً، وذلــك يف 
واقعــة اختــاس أمــن املخــزن للمســتلزمات الطبيــة الازمة ملكافحــة العدوى باملستشــفيات 
الحكوميــة )كامــات وقفــازات وغرهــا مــن مهــات العــزل(، ثــم القيــام ببيعهــا يف الســوق 
ــه تــم رصفهــا  الســوداء عــى حســاب حاجــة املستشــفيات، وتزويــر مســتندات تثبــت أن

للمستشفيات. 

ــو 120  ــوقية نح ــا الس ــغ قيمته ــا تبل ــة أرض ميتلكه ــرض قطع ــازن ع ــن املخ ــا أن أم ك
ــاين  ــا الث ــه اســتوىل عليه ــف جني ــغ 60 أل ــة ملبل ــه عــى ســبيل الرشــوة، باإلضاف ــف جني أل
لنفســه، ليتوســط لــه لــدى أحــد أعضــاء لجنــة الجــرد املشــكلة مــن قبــل هيئــة الرقابــة 
اإلداريــة، واملعنيــة بجــرد عهــدة أمــن املخــزن، مــن املســتلزمات الطبيــة ألصنــاف الكامات 
والجوانتيــات واملطهــرات الطبيــة البالــغ قيمتهــا حــوايل مليــون جنيــه، مقابــل قيــام عضــو 
اللجنــة بتســليمه املســتندات الدالــة عــى اختاســه للمســتلزمات الطبيــة الخاصــة مبكافحة 
العــدوى مــن عهدتــه وبيعهــا يف الســوق الســوداء، باإلضافــة إىل اصطناعه ملســتندات مزورة 
تثبــت رصفهــا للمستشــفيات الحكوميــة باملخالفــة للحقيقــة وتــم احالتهــم للنيابــة العامــة.

ــتلزمات  ــن املس ــلع م ــض الس ــر بع ــة واحتك ــك األزم ــتغال تل ــام باس ــض ق ــا أن البع ك
الطبيــة كالجوانتيــات والكامــات والكحــول، باإلضافــة إىل انتشــار املصانــع غــر املرخصــة 
لتصنيــع تلــك املــواد غــر املطابقــة للمواصفــات الطبيــة وال يوجــد بهــا تريح مــن الجهات 
املختصــة، وتخزيــن كميــات كبــرة مــن املــواد املطهــرة مجهولــة املصــدر بقصــد طرحهــا 
باألســواق بأســعار مرتفعــة، وكذلــك قيــام بعــض أصحــاب ومســئويل الصيدليــات بحيازتهــم 
أيضــاً للمســتلزمات الطبيــة مــن كامــات وقفــازات وكحــول مجهــول املصــدر، واالمتنــاع 

عــن بيعهــا وتخزينهــا لتحقيــق أربــاح غــر مشوعــة.

ثانًيا: العدالة الصحية ورشكات لقاحات كورونا

مــع تفــي الجائحــة وجــد رؤســاء الــدول أنفســهم مجبوريــن عــى فــرض بعــض اإلجــراءات 
اإلحرتازيــة التــي قــد تقلــل مــن تفــي الفــروس، ومنهــا: فــرض حظــر التجــول يف البــاد 
ــي  ــد االجتاع ــد التباع ــق قواع ــى تطبي ــل ع ــة والعم ــال التجاري ــاق املح ــة، إغ املختلف

والحرص عى ارتداء الكامة للحد من انتشار الفروس.  

ــرد  ــن كل ف ــب م ــف يتطل ــد مختل ــع جدي ــرض واق ــا إىل ف ــروس كورون ــار ف أدي انتش
ــا  ــة، وكان لفــروس كورون ــداء الكامــة والحــرص عــى االجــراءات االحرتازي ــزام بارت اإللت
تأثــر يف نواحــي الحيــاة املختلفــة حيــث أدي إىل تحــول معظــم املعامــات البشيــة إىل 
ــن  ــاب إىل أماك ــة، الذه ــل الدراس ــشي مث ــل الب ــب التفاع ــة ال تطل ــات إلكرتوني معام
العمــل وحتــى الذهــاب إىل األطبــاء حيــث أصبــح األطبــاء يقدمــون استشــارتهم الطبيــة 
إلكرتونيًــا “أونايــن” لتجنــب التعامــل البــشي والحــرص عى تطبيــق التباعــد االجتاعي.

ــول إىل  ــر للوص ــث والتطوي ــاء يف البح ــدأ العل ــروس إيل أن ب ــي الف ــور وتف أدي ظه
لقاحــات حتــى تســتمر البشيــة يف ظــل الواقــع الجديــد ويتــم الحــد مــن أعداد الخســائر 
البشيــة التــي وصلــت إىل آالف حــاالت الوفــاة بفــروس كورونــا يف العديــد مــن الــدول. 
قــد تقلــل اللقاحــات مــن أعــراض الفــروس عنــد اإلصابــة بــه ولكنهــا ال متنــع اإلصابــة بــه 

ما يوجب اإللتزام باإلجراءات اإلحرتازية حتى يف ظل وجود اللقاحات. 

ــع لقاحــات  ــة توزي ــوارق يف عدال ــرت ف ــا أن ظه ــا كورون ــي خلفته ــات الت ــن التداعي وم
كورونــا بــن شــعوب األمــم املتقدمــة والناميــة، ُرغــم الجهــود الدوليــة املبذولــة للتصــدي 
لهــذه املشــكلة وتحقيــق هــدف منظمــة الصحــة العامليــة بتطعيــم 40% مــن الســكان 
يف الــدول ذات الدخــل املنخفــض واملتوســط األدىن بحلــول نهايــة الســنة، إال أن الســبب 
البــارز إلعاقــة الوصــول للهــدف املرجــو هــو أن الــشكات املنتجــة للقــاح ال يعنيهــا ســوى 
الربــح املــايل. هــذا التميــز يف توزيــع اللقــاح يتعــارض مــع الحــق يف الحيــاة أي وحقــوق 

اإلنسان العاملية. 

الحق يف الصحة حق أصيل من حقوق اإلنسان  

يرتبــط الحــق يف الصحــة ارتباطًــا وثيًقــا بالحــق يف الحيــاة، فــإن أي مســاس بهــذا الحــق 
ــاج  ــم الع ــرض يحت ــى أي م ــاء ع ــاس القض ــا كان األس ــي. ومل ــوت الحتم ــؤدي إىل امل ي
والرعايــة فــإن التوصــل ألي لقــاح مرتبــط بــأي مــرض مســتجد- وخاصــة وإن كان واســع 
االنتشــار- يســتوجب رسعــة توزيعــه دون متييــز. وتوضــح منظمــة الصحــة العامليــة، أن 
الحــق يف الصحــة يعنــي أن الــدول يجــب أن تهيــئ الظــروف التــي ميكــن فيهــا لــكل فــرد 
أن يكــون موفــور الصحــة بقــدر اإلمــكان. وال يعنــي الحــق يف أن يكــون موفــور الصحــة.
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“تلقيــح األشــخاص يف جميــع أنحــاء العــامل هــو ســبيلنا الوحيــد للخــروج 
مــن هــذه األزمــة. وكان يجــب أن تكــون هــذه مناســبة لُنحيــي فيها هذه 
الــشكات– التــي ابتكــرت اللقاحــات برسعــة قياســية– تحيــة األبطــال. 
ــد رشكات األدويــة الكــربى منــع نقــل  ولكــن بــدالً مــن ذلــك فــإن تعمُّ
املعرفــة واملنــاورات والصفقــات التــي قامــت بهــا ملصلحــة الــدول الرية– 
وهــذا أمــر يعيبهــا ويســبب حزنــاً جاعيــاً لنــا– قــد أســفر عــن شــح يف 
اللقاحــات متوقــع ومدمــر متامــاً لعــدد كبــر جــداً مــن الــدول األخــرى.”

- أنياس كاالمار األمينة العامة ملنظمة العفو الدولية -

ــي مــن املمكــن  ــة مــن األمــراض الت ــة مــن درجــات مختلف ــدول النامي يعــاين ســكان ال
تجنــب اإلصابــة بهــا أو مــن املمكــن العــاج منهــا يف الــدول املتقدمــة وهــو مــا يعــود 
ــن  ــي ال تســتطيع ضــان مســتوى مناســب م ــا الت ــد مــن حكوماته ــا إىل أن العدي جزئيً

الرعاية الصحية وأوضاع معيشية مناسبة لكافة مواطنيها.  

وجديــر بالذكــر، أن الرعايــة الصحيــة األوليــة- كبنــد مــن بنــود الحــق يف الصحــة- يشــتمل 
ــة-  ــة الصحي ــدة- التوعي ــة الجي ــة: التغذي ــوق اآلتي ــى الحق ــول ع ــرد يف الحص ــق الف ح
ــة-  ــات الجراحي ــة األساســية- إجــراء العملي مــاء نظيــف وصحــي- الحصــول عــى األدوي
ــب أن  ــاح يج ــع اللق ــة توزي ــإن عملي ــايل، ف ــح. وبالت ــم والتلقي ــى التطعي ــول ع والحص
ــع العــادل للقاحــات يف العــامل: أن  ــادئ األساســية لضــان التوزي تراعــي عــدًدا مــن املب
يكــون اللقــاح متاًحــا بشــكل مجــاين لجميــع شــعوب العــامل، وأن تكــون للطواقــم الطبيــة 
وللمجموعــات األكــر عرضــة ملضاعفــات الفــروس )مثــل كبــار الســن وأصحــاب األمــراض 
ــة  ــد املزمن ــكى والكب ــراض ال ــة وأم ــب والرئ ــراض القل ــة وأم ــراض املناعي ــة واألم املزمن
ــاف  ــى إنص ــز ع ــع الرتكي ــق، م ــكل مطل ــة بش ــة( األولوي ــاالت الطبي ــن الح ــا م وغره
الفئــات األضعــف يف كل دولــة، وأال يكــون هنــاك متييــز بــن املواطنــن يف الوصــول للقــاح 

عى أساس القدرة املالية أو عى أساس النفوذ. 

لذلــك يجــب أن يكــون حــق العــاج وتوفر اللقــاح مكفوالً للجميــع حيث أن بقاء شــعوب 
دون تلقــي اللقــاح قــد يــؤدي إيل تكــون بــؤر وبائيــة قــد تعيــد الجائحــة إىل مربــع صفــر، 
ــاح  ــكار للق ــع االحت ــايل مــن الحكمــة من ــت، وبالت ــي بذل ــود الضخمــة الت وتفســد الجه
املضــاد. ويعــد احتــكار اللقاحــات انتهــاكاً واضحــاً لحقــوق االنســان حيــث أشــار قــرار 
مجلــس حقــوق اإلنســان إيل حــق كل إنســان يف التمتــع بأحســن مســتوي مــن الصحــة 
ــة  ــا “الحصــول عــى أدوي ــك بأكــر مــن طريقــة مــن أهمه ــم ذل ــة ويت ــة والعقلي البدني
مأمونــة وفعالـــة وميـــسورة التكلفــة وذات نوعيــة جيــدة، وال ســيا األدويــة األساســية 
واللقاحــات وغرهــا مـــن املنتجـــات الطبيــة، وإىل مرافــق وخدمــات الرعايــة الصحيــة، ال 

ــا بعيــد املنــال وال ســيا، يف حــاالت كثــرة، ملــن يعيشــون يف حالــة فقــر.” يــزال هدفً

إن الحصــول عــى األدويــة هــو أحــد العنــارص األساســية للتوصــل تـــدريجياً إىل اإلعــال 
الكامل لحق كل إنســان يف التمتع بأعى مســتوى ممكن مـــن الـــصحة البدنيـــة والعقلية، 

وأنــه مــن مســؤولية الــدول أن تضمــن حصــول الجميــع، دون متييــز، عــى أدوية ميســورة 
التكلفــة ومأمونــة وفعالــة وذات نوعيــة جيــدة، ال ســيا األدويــة األساســية، وإذ يســلّم 
بــرورة ســعي الــدول، بالتعــاون مــع املنظــات الدوليــة واجملتمــع املــدين، مبــا يف ذلــك 
ُعــد  املنظــات غــر الحكوميــة والقطــاع الخــاص، إىل هتيئــة األوضــاع املواتيــة عــى الصُّ
الوطنــي واإلقليمــي والــدويل لضــان اإلعــال التــام والفعــي لحــق كل إنســان يف التمتــع 

بأعى مـستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية. 

لتقريــر ملنظمــة العفــو الدوليــة، ذُكــر أن مــن أصــل 5.76 مليــار جرعــة أعطيــت يف شــتى 
أنحــاء العــامل ذهبــت نســبة ضئيلــة قدرهــا 0.3% إىل دول منخفضــة الدخــل ومــا يزيــد 
عــى نســبة 79% إىل دول ذات دخــل متوســط– أعــى ودخــل مرتفــع. كــا أن رشكات 
ــزر،  ــس، وفاي ــا، ونوفافاك ــون، وموديرن ــد جونس ــون آن ــك، وجونس ــرتازينيكا، وبيونتي أس

رفضت املشاركة يف مبادرات لزيادة الكميات العاملية من اللقاحات. 

ــات  ــون أزم ــيا يف أت ــا وآس ــة وإفريقي ــكا الاتيني ــن أمري ــزاًء م ــع أج ــو يوق ــت: “ه وقال
متجــددة دافعــاً أنظمتهــا الصحيــة املنهكــة إىل شــفر الهاويــة ومتســببًا بعــشات اآلالف 
مــن الوفيــات األســبوعية التــي ميكــن منــع حدوثهــا. ويف العديــد مــن الــدول ذات الدخــل 
املنخفــض مل يحصــل حتــى العاملــن الصحيــن واألشــخاص املعرضــن للخطر عــى اللقاح.”
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التسابق إلنتاج اللقاح املضاد لفريوس كورونا

ــع اللقــاح املضــاد  ــة لتصني ــا املســتجد إىل تســابق رشكات األدوي أدي انتشــار فــروس كورون
لفــروس كورونــا، ليــس فقــط مــن أجــل الحــد مــن انتشــار الفــروس ولكــن أيًضــا مــن أجــل 
تحقيــق أربــاح ماليــة حيــث تحولــت صناعــة اللقاحــات فيــا بعــد إىل صناعة تجاريــة تهدف 
مــن خالهــا الــشكات إىل تحقيــق أكــرب اربــاح مالية ممكنــة. منذ اإلعــان عن جائحــة كورونا، 
وجــدت الــشكات املصنعــة للقاحــات نفســها أمــام خياريــن، األول عــدم الدخــول يف ســباق 
تطويــر اللقــاح املضــاد لفــروس كوفيــد- 19 بســبب التكاليــف املاليــة الضخمــة املطلوبــة، 
باإلضافــة إىل الســمعة التــي ســتلحق بهــم حتــاً إذا فشــلت محاوالتهــم يف توفــر اللقــاح. أما 
الثــاين فيتمثــل يف االعــرتاف باملســؤولية االجتاعيــة لهــذه الــشكات وتحمــل املخاطــر املاليــة 
الضخمــة إلنتــاج اللقــاح، والرتكيــز عــى األربــاح املتوقعــة يف حالة الوصــول إىل لقاح. وتســابق 
عــدد مــن الــشكات لتطويــر أول لقــاح لكوفيــد- 19 بتمويــل حكومــي ضخــم، يف محاولــة 
إلظهــار النفــوذ والقــوة والثقــة بالتقــدم التكنولوجــي لهــذه الــدول. ونتيجــة لذلــك، حققــت 

الــشكات الخاصــة التــي طــورت اللقــاح أرباحــاً هائلــة تُقــدر مبليــارات الــدوالرات.

الرشكات الكربى املنتجة للقاح

يف ضــوء األربــاح الضخمــة التــي حققتهــا رشكات مثــل فايــزر وموديرنــا، تصاعــد الجــدل حول 

مــا إذا كان مــن الصــواب لهــذه الــشكات أن تســتفيد بشــكل هائــل مــن “الجائحــة”، وتحقق 
هــذه املكاســب، خاصــة يف ضوء التزام املنافســن، مثل جونســون آند جونســون واســرتازينيكا، 

ببيــع لقاحاتهــم عــى أســاس غــر ربحي.

تنتــج القليــل مــن الــشكات اللقاحــات مــع قلة عــدد  مشــرتي اللقاحات نســبياً. فعى ســبيل 
املثــال، اســتحوذت أربــع رشكات عى %90 
مــن عائــدات اللقاحــات العامليــة يف 2019، 
غــر أن هــذا الوضــع اختلــف قليــاً أثنــاء 
ــاح  ــح أرب ــايل يوض ــكل الت ــة. والش الجائح
الخمــس رشكات الكــربى املنتجــة للقــاح يف 
الربعــن األولــن مــن عامــي 2020 و2021.

إحتكار/هيمنة الرشكات عىل تصنيع اللقاحات

أدي انتشــار فــروس كورونــا و تحولــه إيل جائحــة عامليــة إىل إحتــكار توزيــع اللقــاح ضمــن 
منظومــة الــدول املصنعــة للقــاح، خصوًصــا دول اإلتحــاد األورويب حيــث ظهــرت دعــوات 
بــل وقــرارات تدعــو إيل منــع خــروج اللقاحــات خــارج دول االتحــاد قبــل االكتفــاء الداخــي، 
وإمتــام عمليــة التلقيــح داخــل االتحــاد، يف مقابــل ظهــور أصوات قليلــة ومبــادرات محدودة 
تطالــب بتعليــق العمــل باتفاقيــات امللكيــة الفكريــة املتعلقــة بإنتــاج اللقــاح، وتطالــب 
بتبــادل التكنولوجيــا املتعلقــة بتصنيــع اللقــاح املضــاد لفــروس كورونــا الــذي مل يوقفــه أيــة 

حــدود بشيــة وانتــش يف العــامل كلــه وأصــاب الــرر الشــعوب املختلفــة. 

ويشــر إعــان الدوحــة الــوزاري بشــأن اإلتفــاق املتعلــق بجوانــب حقــوق امللكيـــة الفكرية 
املتصلــة بالتجــارة والصحــة العامــة أن اإلتفــاق ال مينــع أعضــاء منظمــة التجــارة العامليــة، 
وينبغــي أال مينعهــا، مــن اتخــاذ تدابــر لحايــة الصحــة العامــة. وأنــه بينــا يكــرر اإلعــان 
التأكيــد علـــى االلتــزام باإلتفــاق، فإنــه يؤكــد أنه ميكــن، بل ينبغي، تفســر اإلتفــاق وتنفيذه 
بطريقــة تدعــم حقـــوق أعضــاء منظمــة التجــارة العامليــة يف حايــة الصحــة العامــة، وال 
ــك، يف هــذا الصــدد،  ــة؛ ويُســلم كذل ــع عــى األدوي ــز فــرص حصــول الجمي ســيا يف تعزي
بحــق أعضــاء منظمــة التجــارة العامليــة يف أن تســتخدم بالكامــل أحــكام اإلتفــاق املذكــور 

أعــاه التــي تتيــح املرونــة لهــذا الغــرض.”

ــع  ــق التوزري ــل لتحقي ــاد ح ــة إيج ــارة العاملي ــة التج ــت منظم ــياق، حاول ــك الس ويف ذل
العــادل للقاحــات فــروس كورونــا ومــن ضمــن تلــك املحــاوالت مــا أطلقــت عليــه “الطريق 
الثالــث”، خصوًصــا بعــد تريحــات تــادروس أدهانــوم غيربيســوس، املديــر العــام ملنظمــة 
الصحــة العامليــة، التــي جــدد فيهــا الدعــوة ملصنعــي اللقاحــات لتبــادل املعرفــة مــن خــال 
تبــادل التكنولوجيــا املتعلقــة بـــ “كورونــا )C– TAP(”، وهي آليــة لتبادل املعرفــة والبيانات 

حــول اللقــاح.

وتــأيت أزمــة إحتــكار تصنيــع لقــاح كورونــا بســبب متســك الــشكات والــدول املصنعــة للقاح 
بحقــوق امللكيــة وبــراءة اإلخــرتاع وعــدم رغبتهــا يف مشــاركة تلــك املعلومــات مــع باقــي 
الــدول أو إعطائهــم الحــق يف تصنيــع اللقــاح. ومــن أجــل حــل أزمــة احتــكار تصنيــع اللقاح، 
اقرتحــت كل مــن الهنــد وجنــوب أفريقيــا يف أكتوبــر2020 رفــع هــذه العقبــة، بحيــث “ال 
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ــام الوصــول يف الوقــت املناســب إىل املنتجــات  ــة حاجــز أم ــة مبثاب ــة الفكري تكــون امللكي
الطبيــة التــي مُيكــن أن تســهم يف مكافحــة الوبــاء.” ومــع أنــه مل تكــن قــد متــت املوافقــة 
عــى أي مــن لقاحــات كوفيــد–19 يف ذلــك الوقــت، إال أن تلــك الــدول أعربــت ُمســبًقا عــن 

مخاوفها بشأن تلبية الطلب. 

ــا إىل جنــب مــع  ــة، جنبً ــة الفكري ــة رســميًا اقــرتاح رفــع امللكي تدعــم أكــر مــن 115 دول
كبــار املدافعــن عــن الصحــة العامــة واملنظــات غــر الحكوميــة مثــل “أطبــاء بــا حــدود”، 
الذيــن يقومــون بشــن حمــات مــن أجــل التعامــل مــع لقاحــات كوفيــد–19 عــى أنهــا 

ســلع عامليــة عامــة ال تخضــع لســيطرة أي رشكــة أو دولــة بعينهــا. 

ــا تعســف الــدول املصنعــة للتطعيــم ضــد الــدول  ويزيــد مــن حــدة أزمــة لقاحــات كورون
األخــري املنافســة التــي تعمــل عــى تصنيــع لقــاح مختلــف. فعــي ســبيل املثــال: الصــن مثاً 
أصــدرت قــرارات صارمــة بأنهــا لــن تســمح مبنــح تأشــرات دخــول إال للذيــن تلقــوا اللقــاح 
الصينــي، يف ظــل عــدم اإلعــرتاف بــه يف االتحــاد األورويب، وكذلــك اللقــاح الــرويس، رغــم ثبــوت 
فاعليــة واضحــة، مــا يجعــل األمــر مجــرد خافــات سياســية تدخلــت يف الربامــج العلميــة. 

ــل  ــة ذات الدخ ــدول النامي ــاح لل ــول اللق ــى وص ــا ع ــاح كورون ــع لق ــكار تصني ــر إحت ويؤث
املتوســط والفقــرة. ونجــد ان العديــد مــن الــدول األفريقيــة مل تســتطع تلقيــح 10% مــن 
ســكانها عــى األقــل بســبب عــدم توافــر جرعــات كافيــة لتلــك الــدول بســبب امتنــاع الــدول 
املصنعــة للتطعيــم عــن تصديــره إال يف حالــة اإلنتهــاء مــن عملية تطعيــم مواطنيهــا بالكامل.

أن  يجــوز  وال  األغنيــاء.  عــى  حكــرًا  اللقاحــات  تكــون  أن  يجــوز  “ال 
متنــاول  األدويــة يف  تكــون كل  أن  يجــب  ربحيــة.  تجــارة  إىل  تتحــول 
يكــون  أن  يجــوز  ال  النــاس.  لجميــع  ومجانيــة  جمعــاء  البشيــة 
مــن  البــد  لإلنســانية.  معــاداة  ذلــك  ففــي  تجاريًــا،  عمــاً  الطــب 
تجاريــة.” مؤسســة  ال  مكتبــة  غــرار  عــى  الطبيــة  املعرفــة  تنظيــم 

 - حركة ساكني األحياء الفقرة

مرفق كوفاكس

منــذ اإلعــان عــن توفــر اللقاحــات، قامــت الدول الغنيــة باالســتحواذ عى كميات كبــرة منها 
)أكــر مــن احتياجاتهــا األساســية(، تاركــة الــدول الفقــرة والناميــة ملواجهــة النــدرة الشــديدة 
والتكلفــة املرتفعــة يف الحصــول عــى اللقاحــات، وهو مــا ُعرف بظاهــرة “قوميــة اللقاحات”. 
فقــد حصــل نحــو 22,6% مــن ســكان العــامل املتقــدم عــى األقــل عــى جرعــة واحــدة مــن 
لقــاح كوفيــد- 19، يف املقابــل حصــل نحــو 0,9% مــن ســكان الــدول ذات الدخــل املنخفــض 
عــى األقــل عــى جرعــة واحــدة. وذلــك باإلضافــة إىل ما 
تعانيــه الــدول الفقــرة والناميــة مــن تحديــات يف حــال 
توفــر اللقــاح، ومــن أهــم هــذه التحديــات: عــدم وجود 
ــدم  ــل، وع ــن والنق ــات التخزي ــبة لعملي ــر مناس معاي
ــدول الفقــرة مــن  ــة إذ تعــاين ال كفــاءة الخدمــة الطبي
ــن،  ــم املدرب ــات التطعي ــي خدم ــداد مقدم ــص أع نق
فضــاً عــن املتابعــة الدقيقــة لجرعــات التطعيــم فيــا 

يخــص اللقاحــات التــي تتطلــب أكــر مــن جرعــة.

ــرة يف  ــة والفق ــدول النامي ــاعدة ال ــات ومس ــادل للقاح ــول الع ــان الوص ــل ض ــن أج وم
الحصــول عليهــا، قامــت نحــو 190 دولــة باالنضــام إىل “مرفــق كوفاكــس”، وهو عبــارة عن 
إطــار عاملــي رائــد للتعــاون يهــدف إىل ترسيــع اســتحداث اختبــارات كوفيــد- 19 وعاجاتــه 
ولقاحاتــه وإنتاجهــا وإتاحتهــا بشــكل منصــف لــكل دول العــامل. ويشــرتك يف قيــادة مرفــق 
ــاف  ــة )جــايف(، واالئت ــن أجــل اللقاحــات واملناع ــي م ــف العامل ــن التحال كوفاكــس كل م

املعنــي بابتــكارات التأهــب ملواجهــة األوبئــة، ومنظمــة الصحــة العامليــة.

أدي رفــض رشكات األدويــة الكــربي، املوجــودة بالــدول األوروبيــة، ملشــاركة حقــوق تصنيــع 
اللقــاح بــدول العــامل الثالــث أو مــا يســمي بــدول جنــوب العــامل )التــي تســمي أيًضــا بالدول 
الفقــرة ومتوســطة الدخــل( إىل تأخــر وصــول جرعــات كافيــة مــن اللقــاح إىل تلــك الــدول 
ــن  ــح 10% م ــو تلقي ــس وه ــق كوفاك ــه مرف ــذي وضع ــدف ال ــق اله ــن تحقي ــا ع وعجزه
الســكان يف كل دولــة، حيــث اضطــر مرفــق كوفاكــس إىل تأجيــل املوعــد النهــايئ لتحقيــق 
هــذا الهــدف إىل بدايــة عــام 2022 نظــرًا لفشــل معظم الــدول األفريقية الفقــرة يف تحقيقه.
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ويرجــع متســك رشكات األدويــة باحتكارهــا للقــاح وعــدم رغبتهــا يف مشــاركة حقــوق امللكيــة 
ــت املســتغرق  ــا، والوق ــر عليه ــاج ويؤث ــن جــودة اإلنت ــد يضعــف م ــك ق ــا ان ذل إىل إميانه
لوصــول الــشكات الجديــدة التــي يجــري التعــاون معهــا إىل رسعــة اإلنتــاج املطلوبــة. وتــري 
رشكات األدويــة أن حــل تلــك األزمــة يكمــن يف زيــادة حجــم إنتاجهــا ودعــت هــذه الــشكات 
الــدول الغنيــة إيل زيــادة تربعاتهــا مــن اللقــاح للــدول الفقــرة. ولكن يــري البعض أن الســبب 
الحقيقــي وراء متســك تلــك الــشكات باحتــكار تصنيــع اللقاح إىل عــدم رغبتهــا يف التخي عن 
ســيطرتها عــى بــراءات االخــرتاع والتقنيــات حتــى إن كان ذلــك عــى حســاب حيــاة املايــن.

وســيؤدي عــدم اإلنصــاف يف توزيــع اللقاحــات إىل رضر اقتصــادي كبــر مــن شــأنه أن يعرض 
ــامل  ــع دول الع ــر لجمي ــن للخط ــن الزم ــود م ــدى عق ــى م ــرز ع ــادي املح ــدم االقتص التق
املتقــدم والنامــي. ويف املقابــل، يــؤدي التوزيــع املنصــف للقاحــات كوفيــد- 19 إىل تحقيــق 
فوائــد اقتصاديــة ال  تقــل عــن 153 مليــار دوالر أمريــي يف الفــرتة 2021-2020، ونحــو 466 

مليــار دوالر بحلــول عــام 2025  يف 10 مــن االقتصــادات الرئيســية يف العــامل.

تأثري احتكار تصنيع لقاحات كورونا عىل معدالت التطعيم حول العامل

أدي احتــكار الــشكات لتصنيــع التطعيــم ورغبتهــم يف عــدم اإلفصــاح عن كيفيــة تصنيعه أو 
عــن املعلومــات املرتبطــة بتلــك العمليــة التــي تتطلــب املزيــد مــن الجهــد واملــوارد املاليــة 
والبشيــة، إىل تحــول اللقــاح إىل ســلعة تجاريــة تتوقــف أســعارها عــى إمكانيــة العــرض 
ــم لإلســتفادة مــن الجائحــة  ــدول املُصنعــة للتطعي والطلــب حيــث تســعي الــشكات وال
العامليــة وتحقيــق املكاســب االقتصاديــة املختلفــة عــى حســاب صحــة مايــن البــش يف 

دول العــامل املختلفــة. 

ــن  ــع اللقــاح حيــث وجــود خافــات ب ــط بتوزي ــاك جانــب ســيايس يرتب قــد نجــد أن هن
بعــض الــشكات املُصنعــة للقــاح وبعــض املنظــات العامليــة مثــل الخــاف الــذي نشــب 
ــة  ــذي اتهــم الشك ــة الربيطانية-الســويدية “أســرتازينيكا”، واإلتحــاد األورويب ال ــن الشك ب
بعــدم وفائهــا والتزامهــا بتســليم الجرعــات املطلوبــة يف املواعيــد املحددة. وتصاعــدت حدة 
االختــاف بــن الطرفــن، ألن باســكال ســوريوت الرئيــس التنفيــذي لشكــة “أســرتازينيكا” مل 

يرغــب يف إعطــاء أي التزامــات محــددة.

فيــا يواصــل االتحــاد األورويب إرصاره عــى إمــداده بالكميــات املتفــق عليهــا مــن اللقــاح، 
حتــى لــو أدى ذلــك إىل تصديــر كميــات أقــل مــن اللقــاح إىل بريطانيــا أو عمــاء آخريــن، 
وحــث االتحــاد األورويب الشكــة عــى تزويــده باملزيــد مــن جرعــات اللقــاح، بعدمــا أثــارت 
ــن  ــيط م ــزء بس ــوى ج ــم س ــتطيع تقدي ــا ال تس ــا إنه ــل بقوله ــب التكت ــرتازينيكا غض أس
الجرعــات التــي وعــدت بهــا يف الربــع األول مــن العــام 2021. وهــي تلقــي باللــوم عــى 
ــات  ــول إن الجرع ــاد األورويب يق ــن االتح ــاج، لك ــاكل اإلنت ــأن مش ــة بش ــع األوروبي املصان

املصنوعــة يف أماكــن أخــرى يجــب أن تعــوض النقــص.

ــارش  ــر مب ــكل غ ــاد األورويب اآلن بش ــة االتح ــدد مفوضي وته
ــق  ــا يطل ــال م ــن خ ــات م ــر اللقاح ــط لتصدي ــع ضواب بوض
عليــه بـــ “ســجل الشــفافية”، حيث يجــب عــى رشكات األدوية 
تســجيل صــادرات اللقاحــات املنتجــة يف االتحــاد األورويب، مــا 
قــد يــؤدي إىل وقــوع توتــرات سياســية مــع عمــاء آخرين عى 
غــرار: بريطانيــا أو الواليــات املتحــدة األمريكيــة. ومــع وجــود 
أزمــة البطــئ يف تلقــي اللقــاح يف دول اإلتحــاد األورويب نجــد 
يف الجــزء اآلخــر مــن الكــرة األرضيــة تعــر الــدول األفريقيــة يف 
تحقيــق حتــى أقل املعــدالت املطلــوب تحقيقها بنهايــة 2021.

ــة الصحــة  ــه منظم ــذي وضعت ــدف ال ــق اله ــة يف تحقي ــن 50 دول ــر م ــث فشــلت أك حي
ــا بحلــول نهايــة  العامليــة يف تلقيــح 10% مــن ســكانها بشــكل كامــل ضــد فــروس كورون
ــا  ــي اخفقــت يف الوصــول اىل هــذا الهــدف. يف أفريقي ــدول الت ســبتمرب 2021، ومعظــم ال
فقــط 15 دولــة مــن أصــل 54 دولــة حققــت الهــدف املرجــو، ونصــف دول القــارة قامــت 
بتلقيــح أقــل مــن 2% مــن ســكانها حيــث بلغــت نســبة الذين حصلــوا عــى اللقــاح الكامل 

4.4% فقــط يف القــارة األفريقيــة، حســب منظمــة الصحــة العامليــة.

إن الغالبيــة العظمــى مــن الــدول تُصَنــف يف خانــة الــدول الفقــرة وتعــاين مــن مصاعــب يف 
الحصــول عــى اللقــاح وبنيــة قطــاع الصحــة فيهــا هشــة كــا يعــاين بعضهــا مــن رصاعــات أو 
اضطرابــات مثــل اليمــن وســوريا والعراق وأفغانســتان وميامنــار، بينا لحق ببعضها دمار واســع 
نتيجــة كــوارث طبيعيــة مثــل هايتــي ما يجعــل مهمة تنفيــذ برامج تلقيــح يف غايــة الصعوبة.
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ــبكة  ــة لش ــة التحتي ــزال البني ــدة، وال ت ــة ومعق ــة ضخم ــة تعليمي ــر منظوم ــك م متتل
ــاة  ــد مــن معان ــا لتزي ــدة، وجــاءت أزمــة كورون ــر مــن املــدارس غــر جي اإلنرتنــت للكث
التعليــم املــري، وأظهــرت جائحــة كورونــا حاجتنــا إىل نظــام تعليمــي جديــد يوجــه إىل 
املســتقبل، ويكــون قــادراً عــى مواجهــة التحديــات، والتــي مــن بينهــا الكــوارث واألزمات. 
وقــد فرضــت جائحــة كورونــا اهتامــاً بالحــق بالتعليــم بشــكل مختلــف، وصــار الحــق 
يف التحــول الرقمــي وســد الفجــوات الرقميــة بــن األفــراد أبــرز املتغــرات التــي فرضتهــا 
الجائحــة، وأصبــح مــن الــروري عــى الــدول واملنظــات التعــاون؛ لضــان بقــاء الحــق 

يف التعليــم حقــاً أساســياً حتــى يف ظــل األزمــات العامليــة.

لقــد كشــفت أزمــة كورونــا عــن خلــل يف أنظمــة التعليــم املريــة، وعــدم قــدرة املعلمــن 
عــى مســارات الحــدث فصــاروا ملقنــن أكــر منهــم مبدعــن ويف حقيقــة األمــر أن أوليــاء 
األمــور ميتلكــون ثقافــة واعيــة ملــدي أهميــة التعليــم، ولكــن رسعــة وفجائيــة األزمــة مل 

يقابلهــا اســتجابة مــن املعلمــن واســتيعاب مــن أوليــاء األمــور.

ــة  ــي طلب ــح ع ــكل واض ــا بش ــة كورون ــل جائح ــم يف ظ ــلبية للتعلي ــار الس ــت األث ارتبط
ــف. ــن يف الري ــاب املتواجدي ــة والط ــة العام ــة والثانوي ــهادة اإلعدادي الش

املحور الرابع
الحق يف التعليم وقطاع التعليم 
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الحق يف التعليم بني األمم املتحدة والدستور املرصي

ــد األداة الرئيســية  ــوق اإلنســان، ويع ــي حق ــم، هــو حــق مؤســس لباق الحــق يف التعلي
ــوا عــى فرصــة  ــر وأن يحصل ــن الفق ــع أن ينهضــوا بأنفســهم م ــا للجمي ــن به ــي ميك الت

املشاركة الكاملة يف مختلف أنشطة املجتمع. 

ــتدامة  ــة املُس ــم كإحــدى األهــداف الرئيســية للتنمي ــم املتحــدة عــى التعلي ــزت األم رك
ــد  ــم الجي ــان التعلي ــى ض ــع ع ــدف الراب ــدة يف اله ــم املتح ــدت األم ــث أك 2030، حي
املنصــف الشــامل للجميــع وتعزيــز فــرص التعلــم مــدي الحيــاة تضمــن هــدف أن يتــم 

بناء املرافق التعليمية التي ترافق الفروق بن الجنسن. 

ــان  ــوق اإلنس ــن حق ــاً م ــاره حق ــم باعتب ــق التعلي ــة ح ــدة لحاي ــم املتح ــعت األم  س
فأكــدت املــادة )26( مــن اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان 1948 عــى حــق التعليــم 
مــن الحقــوق األساســية– لــكل شــخص الحــق يف التعليــم، ويجــب أن يوفــر مجانــاً عــى 

األقل يف املرحلة األساسية. 

ــادة  ــت امل ــث نص ــم، حي ــق يف التعلي ــة الح ــى أهمي ــري 2014 ع ــتور امل ــد الدس وأك
)19( عــى أن: “التعليــم حــق لــكل مواطــن، هدفــه بنــاء الشــخصية املريــة، والحفــاظ 
عــى الهويــة الوطنيــة، وتأصيــل املنهــج العلمــي يف التفكــر، وتنميــة املواهــب وتشــجيع 
ــامح  ــة والتس ــم املواطن ــاء مفاهي ــة، وإرس ــة والروحي ــم الحضاري ــيخ القي ــكار، وترس االبت
وعــدم التمييــز، وتلتــزم الدولــة مبراعــاة أهدافــه يف مناهــج التعليــم ووســائله، وتوفــره 
وفقــاً ملعايــر الجــودة العامليــة. والتعليــم إلزامــي حتــى نهايــة املرحلــة الثانويــة أو مــا 
ــة،  ــة التعليمي ــه املختلفــة يف مؤسســات الدول ــه مبراحل ــة مجانيت ــا، وتكفــل الدول يعادله
ــا للقانــون “التعليــم اإللزامــي، والتعليــم املجــاين” وتلتــزم الدولــة بتخصيــص نســبة  وفًق
مــن اإلنفــاق الحكومــي للتعليــم ال تقــل عــن 4% مــن الناتــج القومــي اإلجــايل، تتصاعــد 

تدريجيًا حتى تتفق مع املعدالت العاملية.” 

الحق يف التعليم يف ظل الجائحة

إن الحــق يف التعليــم يف عــامل مــا بعــد كورونــا يتطلــب إعــادة صياغــة ليشــتمل عــى حــق 
األفــراد يف التحــول الرقمــي، والتغلــب عــى التحديــات التــي تعــوق هــذا التحــول، والتــي 

ميكــن أن تتلخــص فيــا يــي:

• الفجــوة يف االتصــال باإلنرتنــت: وتتعلــق تلــك الفجــوة بضــان اتصــال جميــع الطــاب 
ــل  ــة هــي أفضــل طريقــة لتقب ــول التكنولوجي باالنرتنــت، فعــى الرغــم مــن أن الحل
ــل يف  ــرة تتمث ــا تنطــوي عــى مخاطــرة كب ــم بســبب الجائحــة، إال أنه خســائر التعل
ــم  ــة يف التعلي ــت الفجــوة الرقمي ــم وإذا كان توســيع الفجــوات يف املســاواة يف التعلي
ســتزداد أثنــاء إغــاق املــدارس، فــإن تفــاوت التعلــم وفقــر التعلــم ســيزدادان، حيــث 

ســيتم ضــان اســتمرارية التعلــم بالنســبة للبعــض ويُحــرم البعــض اآلخــر منــه.

• الفجــوة يف االســتخدام الرقمــي: وتتعلــق تلــك الفجــوة بقــدرة الطــاب وأوليــاء 
ــث ميكــن أن يكــون هــذا  ــت، حي ــوى عــرب اإلنرتن ــع املحت أمورهــم عــى التفاعــل م
التفاعــل أقــل توجًهــا نحــو التعلــم للطــاب مــن الخلفيــات االجتاعيــة واالقتصاديــة 

األفقر. 

ــات كل مدرســة عــى  ــك بقــدرات وإمكاني ــق ذل ــة يف املــدارس: ويتعل • الفجــوة الرقمي
توفــر التعلــم الرقمــي الفــردي أو املتكافــئ واملتسلســل مبــا يائــم جميــع الطــاب، 
ــاعد يف  ــي تس ــات الت ــم املاحظ ــواد، وتقدي ــذه امل ــع ه ــاركة م ــد املش ــز ورص وتعزي

زيادة نتائج التعلم إىل أقىص درجة. 

• جمــود نظــم التعليــم: يف الــدول الناميــة التــي تركــز عــى الشــهادات أكر مــن املهارات، 
إضافــة إىل زيــادة عــدم املســاواة بــن الطــاب يف ظــل تبايــن انتشــار ورسعــة شــبكة 
ــى  ــك ع ــات ذل ــة وتداعي ــوة الرقمي ــدة الفج ــادة ح ــا أدى إىل زي ــو م ــت وه االنرتن

جودة التعليم عن بعد. 
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اآلثار التي خلقتها أزمة كورونا عىل نظم التعليم حول العامل تتمثل يف:

عــدم املســاواة يف إمكانيــة االنتفــاع مــن املنصــات يف التعلــم اإللكــرتوين حيــث وقــف   -
ــرة. ــد طــاب األرس الفق ــتمر، خاصــة عن ــم املُس ــام التعل ــا أم ــت عائًق االتصــال باإلنرتن

عــدم اســتعداد األهــل ملســاعدة أوالدهــم للتعلــم عــن بعــد خاصــة بالنســبة ملحــدودي   -
التعليــم واملــوارد.

ارتفاع التكلفة االقتصادية للتعليم بسبب تراجع الدخل وغلق املدارس.  -
أن التعليــم عــن بعــد ميكــن أن يحقــق أهدافــه إذا توافــرت الــشوط إلنجاحــه حتــى   -

ــة مناســبة للتعامــل مــع هــذا املســتقبل. نتمكــن مــن صياغــة سياســات علمي

األرسة املرصية واإلنفاق عىل التعليم يف ظل كورونا 
يعتــرب نظــام التعليــم املــري أكــرب أنظمــة التعليــم يف الــشق األوســط، وحققــت مــر 
تقدمــاً يف إتاحــة الفــرص الدوليــة ضانــاً لتحقيــق الحــق يف التعليــم فارتفعــت معــدالت 
ــة خــال عــام 2018/2019. وبلغــت مخصصــات  ــد واقرتبــت مــن املعــدالت العاملي القي
التعليــم 256 مليــار جنيــه بكافــة مراحلــه، حيــث ميثــل االنفــاق عــى التعليــم 21% مــن 
ــايل،  ــي اإلج ــج املح ــن النات ــادل 6% م ــا يع ــة 2020/2021، م ــة العام ــايل املوازن إج
وتتفــق األرس الريفيــة نصــف مــا تنفقــه األرس الحريــة عــى التعليــم بفضــل الــدروس 

الخصوصية والرسوم الدراسية. 

أضافــت أزمــة كورونــا مزيــد مــن األعبــاء عــى عاتــق األرسة املريــة وأضحــت مســؤولية 
ــه  ــاء تلقي ــب أثن ــارشة عــى الطال ــل جهــة اإلرشاف املب ــا متث األرسة باتــت مضاعفــة، ألنه
ــح  ــا أصب ــاء بعدم ــة األبن ــة متابع ــل صعوب ــد، مث ــم عــن بع ــوات التعل ــدروس عــرب قن ال
التعليــم عــن بعــد وكشــفت الجائحــة عــن ضعــف االســتفادة العلميــة ولجــوء التاميــذ 
ملزيــد مــن الــدروس الخصوصيــة، حيــث أصبــح التحصيــل العلمــي ضعيــف جــًدا، إضافــة 
ــاوت  ــى تف ــاوة ع ــا ع ــة أبناءه ــة ملتابع ــدي األم العامل ــكايف ل ــت ال ــدم وجــود الوق لع

اإلمكانيات املادية حيث ال تتوفر لدى الجميع التقنيات ذاتها. 

ووفــق تقريــر الجهــاز املركــزي للتعبئــة واإلحصــاء 2020، أغلــب إنفــاق األرس عــى التعليــم، 
الــدروس الخصوصيــة بنســبة 37.7%. أمــا املروفــات الدراســية متثــل 30.8%.  كــا تتحمل 
األرسة لتكاليــف الكتــب بنســبة 14.2%، ومصاريف االنتقــال 9.4%، واملابــس 5.7%. وذلك، 

كــا هــو موضــح يف الشــكل التايل: 

لقــد دفعتنــا األزمــة إىل القفــز خطــوة إىل األمــام وجعلتنــا نتبنــى صيًغــا مــن التعليــم كنــا 
ال نعــرتف بهــا، وأظهــرت جائحــة كورونــا الحاجــة لوضــع معايــر لضــان جــودة التقنيــات 
التدريســية ومتكــن عمــل املنصــات التعليميــة الجديــدة، والتــي ســتكون رشطــاً لتنفيذهــا 
وقــت األزمــات، وأوضحــت األزمــة أن تدخــات التكنولوجيــا يف مجــال التعليــم ستســمر يف 

القيــام بــدور رئيــي يف تعليــم األجيــال القادمــة.

ــرار 717 لســنة 2020  ــوزراء ق ــا، وعقــب إصــدار رئيــس ال ويف ظــل تفــي فــروس كورون
بتعطيــل الدراســة يف مــارس 2020، مــا اســتوجب اإلرساع نحــو تحــول منوذجــي يف عمليــة 
التعليــم، اتجهــت الدولــة إيل التعليــم الرقمــي. وقــد اســتفاد قطــاع التعليــم مــن وجــود 
بنيــة تحتيــة تكنولوجيــة حديثــة يف كافــة املراحــل التعليميــة والتحــول نحــو التعليــم عــن 
بعــد حفاظــاً عــى أرواح املواطنــن. حيــث أطلقــت وزارة الرتبيــة والتعليــم مجموعــة مــن 
املنصــات الرقيــة لضــان اســتكال املناهــج وتقييــم الطــاب. وقــد ســاهمت املنصــات يف 
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اســتكال العــام الــدرايس، وإن كان ذلــك مل يتــم بالفاعليــة املأمولــة؛ بســبب عــدم توافــر 
اإلنرتنــت بنفــس الكفــاءة لــدى عــدد كبــر مــن  األرس مبســتوياتها املختلفــة. كــا واجــه 
ــة املعلمــن  ــة أبرزهــا ضعــف معرف ــات الهام ــد بعــض املعوق ــن بع ــم ع ــق التعلي تطبي
ومحدوديــة اســتخدامهم األدوات التكنولوجيــة يف التعليــم، باإلضافــة لاســتخدام الســيئ 
مــن قبــل بعــض الطــاب للتكنولوجيــا،  إضافــة لضعــف االســتعدادات الصحيــة باملــدارس 

وضعف منظومة التعليم. 

مــن  املريــة  الحكومــة  اســتهدفت  لقــد 
إحــداث  الرقمــي  التحــول  سياســة  خــال 
ــم، وقدمــت  ــر جــذري يف منظومــة التعلي تغي
العديــد مــن الربامــج التدريبيــة للمعلمــن؛ 
ــات  ــع املنص ــل م ــم يف التعام ــز قدراته لتعزي
الرقميــة، وقــد أطلقــت وزارة التعليــم العديــد 
ــة لتســهيل التواصــل  ــن املنصــات االلكرتوني م
ــة  ــاب الرقاب ــن املعلمــن والطــاب اال أن غي ب
الحكوميــة عــى أداء املعلمــن؛ جعــل التحــول 
الرقمــي الطالــب وحيــداً دون معلــم، ومــن ثــم 

فتح املجال للدروس الخصوصية.  

ــم اإللكــرتوين، حيــث أصبحــت جائحــة  ــرة انتشــار التعلي ــا يف وت رسعــت جائحــة كورون
ــت كحــل  ــرب االنرتن ــة والدراســة ع ــزة اإللكرتوني ــزًا الســتخدام األجه ــاً محف ــا عام كورون
بديــل للتعليــم داخــل املدرســة، وبالتــايل فــإن التوقعــات ترتقــب تزايــد ســوق التعليــم 
اإللكــرتوين، مــع إيجــاد حلــول للتكلفــة الباهظــة لاشــرتاك يف الشــبكات يف ظــل تراجــع 
منــو االقتصــاد عامليــاً، الــذي يجعــل األرس ذات الدخــل اليومــي تقــف عاجــزة عــن تحمــل 

األعباء املالية التي يتطلبها التعليم اإللكرتوين.   

يوفــر التعليــم عــن بعــد العديــد مــن املزايــا  مثــل ســهولة الوصــول للمحتــوى التعليمــي، 
وكــرس حاجــز الحــدود، وتوفــر الوقــت، وحــل أزمــة كثافــة الطــاب، لكــن هنــاك الكثــر 
مــن العيــوب منهــا : ضعــف البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، وارتفــاع 

ــتوى  ــف مس ــة، و ضع ــول املنخفض ــتويات الدخ ــبة ملس ــت بالنس ــة اإلنرتن ــة خدم تكلف
ــف  ــم وضع ــة يف التعلي ــي الواقعي ــار للنواح ــب، واالفتق ــم والطال ــن املعل ــة ب التفاعلي
ــة  ــادة العلمي ــة القتصــار امل ــم عــن بعــد، باإلضاف ــزام الطــاب مبتابعــة برامــج التعلي الت
عــى الجــزء النظــري مــن املنهــج وعــدم تقبــل الطــاب لهــذا النــوع مــن التعلــم؛ النعــدام 
البيئــة الدراســية التفاعليــة، وإختــزال دور املعلــم عــى الجانــب التعليمــي وانتهــي دوره 

القيمي الرتبوي. 

إن ســعي الحكومــة لتطويــر التعليــم، أمــر ال ميكــن انــكاره، حيــث قامــت الدولــة بجهــود 
ــم وتحســن مســتوى  ــر التعلي ــيلة لتطوي ــق سياســة التحــول الرقمــي كوس ــرة لتطبي كب
املخرجــات التعليميــة، ولكــن الواقــع أثبــت أن سياســة التحــول تنطــوي عــى عــدد مــن 
ــل أن تتســبب يف حــدوث  ــا قب ــة للقضــاء عليه ــد أن تتدخــل الدول ــي الب االختــاالت الت

كارثة تؤدي اىل تدهور التعليم تدهوًرا حقيقيًا. 



- 48 -- 49 -49
يعــد قطــاع الســياحة أكــر قطاعــات الدولــة املرية تــررًا مــن تداعيــات أزمة جائحــة كورونا، 
فقــد تأثــرت الســياحة يف كافــة بلــدان العــامل وتوقفــت حركــة الطــران العامليــة، وعــى أثرهــا 
ــر ســلبًا عــى املايــن ممــن يعملــون يف هــذا  حــدث كســاد كبــر لحركــة الســياحة؛ مــا أث
القطــاع الحيــوي. تســهم الســياحة بنصيــب كبر مــن إجايل الناتــج املحي املــري، وتُعــد أكرب 
مصــدر للعمــات األجنبيــة وتوفــر فــرص العمــل. وقد تحولــت جائحة كورونــا بالفعــل إىل أزمة 
اقتصاديــة وطنيــة يف العديــد مــن البلــدان الناميــة التــي تعتمــد بصورة كبــرة يف إجــايل ناتجها 
املحــي عــى عائــدات الســياحة، ويف الوقــت الحــايل يعــاين قطــاع الســياحة حالــة كبــرة مــن 

الركــود؛ حيــث فقــد مايــن مــن العاملــن يف قطــاع الســياحة وظائفهــم.

ــارًا  شــديدة الســلبية  ــا آث ــة املتواكبــة مــع انتشــار فــروس كورون كان لإلجــراءات اإلحرتازي
ــري إىل  ــياحة امل ــاع الس ــرض  قط ــث تع ــامل، حي ــر والع ــياحية يف م ــآت الس ــى املنش ع
رضبــة قاســية بعــد أن بــدأ يف التعــايف مــن  آثــار االرضابــات الداخليــة التــي شــهدتها مر يف 
العــام 2011 واســتقرار  األوضــاع بعــد نجــاح الحــرب عــى اإلرهــاب.  وقـُـدرت خســائر قطــاع 
الســياحة يف 2020 بحــوايل مليــار دوالر شــهرياً، وســجلت   الحجــوزات الســياحية انخفاضــاً 
يصــل إىل حــوايل 80 باملائــة مقارنــة   بنفــس الفــرتة مــن العــام املايض بســبب فــروس كورونا .

وهــذه ليســت املــرة األوىل التــي يشــهد فيهــا قطــاع الســياحة رضبــة  موجعــة،  فقيــام ثــورة 
ينايــر عــام 2011 ومــا تاهــا مــن أحــداث تســبب يف  معانــاة  طويلــة للقطــاع، الــذي يســاهم 
مبــا يــرتاوح مــا بــن 12 و15 باملائــة  مــن  الناتــج املحــي. والجديــر بالذكــر إن قطــاع الســياحة 
يف العــامل لــن يتمكــن مــن بــدء التعــايف إال بعــد أن تتــم الســيطرة عــى حالــة الطــوارئ الطبية 

ورفــع قــرارات حظــر الســفر بصــورة آمنــة. 

املحور الخامس
القطاع السياحي يف ظل كورونا
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جائحة كورونا والسياحة العاملية

تعتــرب الســياحة أحــد أهــم القطاعــات االقتصاديــة ليــس فقــط عــى املســتوي الــدويل وإمنــا 
أيضــا عــى املســتوي القومــي واملحــي، وذلــك ملــا لديهــا مــن قــدرة عــى تحقيــق النمــو 
والتنميــة االقتصاديــة واالجتاعيــة للمجتمعــات املحليــة، نظــرا لتداخــل وتشــابك أنشــطتها 

مــع العديــد مــن الصناعــات والقطاعــات األخــرى.

طبقــاً ملنظمــة الســياحة العامليــة فــإن عــدد الســائحن يف العــامل بلــغ 1.33 مليــار ســائح عام 
2017 ارتفــع بنســبة 4% يف عــام 2018 ليصــل إىل 1.4 مليــار ســائح تــم ارتفــع مــرة أخــري 
ــرادات  ــص اإلي ــا يخ ــائح. وفي ــار س ــل إىل 1.46 ملي ــام 2019 ليص ــا يف ع ــبة 4% أيًض بنس
ــرادات ارتفعــت مــن 1.3  ــة فــإن اإلي الســياحية العامليــة فطبقــاً ملنظمــة الســياحة العاملي
ترليــون دوالر يف عــام 2017 إىل 1.45 ترليــون دوالر يف عــام 2017 وأخــرًا بلغــت 1.48 

ــام 2019. ــون دوالر يف ع ترلي

تدعــم الســياحة واحــدة مــن كل 10 وظائــف، وتوفــر الوظائــف للمايــن يف الــدول الناميــة 
واملتقدمــة عــى الســواء، وأكــدت منظمــة الســياحة العامليــة يف عــام 2019، أن عــدد الســياح 
الوافديــن بلــغ )1.5 مليــار ســائح(، ولكــن جائحــة كورونــا جــاءت يف أواخــر عــام 2019 كربة 
ــة، كلفتهــا خســائر فادحــة عــى كافــة املســتويات، فاألزمــة غــر  قاصمــة للســياحة العاملي

مســبوقة مــن حيــث الحجــم واالتســاع، حيــث تأثــرت كل أجــزاء قطــاع الســياحة العاملــي.

معاناة العاملن يف قطاع السياحة خال أزمة كورونا

يعيــش العــامل اليــوم وضًعــا غــر مألــوف، مل يشــهده مــن قبــل، جــراء وبــاء كورونــا “كوفيد- 
19” إذ يعــُد هــذا الوضــع اســتثنائياً وسيشــكل ال محالــة منعطفــاً كبــراً عــى جميــع الدول، 
ليــس لخطورتــه فحســب عــى صحــة البــش، بل كذلــك لتبعاتــه عــى املســتوين االقتصادي 
واالجتاعــي، التــي أثــرت بشــكل مبــارش عــى جميــع املعامــات الدوليــة، حيــث فــرض 
تفــي الوبــاء عــى جميــع دول العــامل اتخــاذ مجموعة مــن اإلجــراءات والتدابــر االحرتازية: 
“العــزل والحجــر الصحــي، والتباعــد االجتاعــي، ومنــع الســفر” مــا انعكــس ســلباً عــى 
االقتصــاد العاملــي فأصبــح يعيــش حالــة مــن الركــود، وبالتــايل ظهــور أزمــة اقتصاديــة عاملية 
غــر متوقعــة، طالــت الجميــع، حيــث عرقــل اإلنتــاج واإلمــداد والنقــل الجــوي عــرب العــامل، 

وضعــف الطلــب العاملي، 
وعــزل دوٍل ووضعهــا تحــت 

ــت  ــرى تح ــي وأخ ــر الصح الحج
حظــر التجــول؛ مــا أصــاب قطاعــات: 

املــال والطــران والنقــل والســياحة عــى 
مســتوى العــامل بخســائر فادحــة.

ــدول  ــى ال ــيا ع ــرب، ال س ــر وأك ــات أخط ــر التداعي كان أث
الناميــة واملنطقــة العربيــة، حيــث إنه، وكــا توقــع االقتصاديون، 

ســوف ينخفــض متوســط نصيــب الفــرد مــن الدخــل بنســبة %3.6، 
متســببًا يف ســقوط مايــن مــن البــش يف براثــن الفقــر املدقــع.

إن قطــاع الســياحة مــر بأزمــات عديدة خال الســنوات املاضيــة، وتــأيت األزمة العاملية 
لفــروس كورونــا، وهــي قطًعــا أشــد األزمــات عى اإلطــاق خبثًا وإنهــاكًا ملؤسســات الدول، 

وتدمــرًا لاقتصــاد العاملــي، وعــى الرغــم مــن تــواىل تلــك األزمــات العامليــة املتتاليــة، إال أن 
مــر كان لهــا النصيــب األكــرب مــن معانــاة قطــاع الســياحة، فقــد تحملــت مــر حكومــة 
وشــعب يف الســنوات األخــرة، العديــد مــن األزمــات التــي مــرت ومتــر اليــوم عــى املريــن 

عامــة، وتصيــب قطــاع الســياحة خاصــة.

أدخــل “فــروس كورونــا” هــذا القطــاع الحيــوي مجــدًدا يف نفــق مظلــم، بعدمــا تســبب 
يف وقــف نشــاط القطــاع بالكامــل وســط توقعــات بكارثــة حقيقيــة تــؤدي لتشيــد نحــو 
ثاثــة مايــن عامــل يف مجــال الســياحة مبــر، إضافــة إىل خســائر ماديــة تقــدر مبليــارات 

الــدوالرات إذا اســتمرت فــرتة اإلغــاق شــهورًا طويلــة وفــق خــرباء ومســؤولن.
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ــا %40،  ــن لديه ــات العامل ــة مرتب ــض قيم ــشكات لتخفي ــت ال ــة دفع ــاع الحالي األوض
مفــرًسا أنهــا محاولــة مــن الشكــة لتحجيــم الخســائر النهائيــة. وفيــا يــي عــرض ألبــرز 
التحديــات واألزمــات التــي واجهــت القطــاع الســياحي يف مــر يف ظــل تفــي الجائحــة:

رشكــة ترافكــو للســياحة واإلنشــاءات لصاحبهــا حامــد الشــيتى، قامــت بتخفيــض مرتبــات   .1
ــن بسلســلة  ــع العامل ــح جمي ــة بترسي ــت الشك ــا قام ــة 25%، ك ــي الشك ــع موظف جمي
ــن  ــن ومهندس ــن اإلداري ــع العامل ــات جمي ــض مرتب ــة، وخف ــة للشك ــاز التابع ــادق ج فن

ــن.  ــشات العامل ــب لع ــدون مرت ــازات ب ــاء اج ــبة 5% وإعط ــاءات بنس اإلنش

بــاغ جاعــي إىل قســم رشطــة االهــرام قيــد تحــت رقــم 5930 لســنة 2020 إداري الهــرم،   .2
مــن عــدد 25 عامــل بفنــدق مركيــور الهــرم أفــادوا فيــه مــن قيــام إدارة الفنــدق بترسيحهم 

مــن العمــل عــى أثــر أزمــة فــروس كورونــا وفصلهــم تعســفياً بــدون وجــه حــق. 

تقــدم العاملــن بفنــدق ســمراميس انرتكونتننتــال بالقاهــرة بشــكوى لوزير الســياحة واآلثار   .3
ضــد إدارة الفنــدق ملخالفتهــم قــرار الســيد رئيــس الجمهوريــة بشــأن االزمــة الحاليــة وهــو 
ــن  ــب العامل ــض روات ــدق بتخفي ــت إدارة الفن ــن، إذ قام ــب العامل ــاس بروات ــدم املس ع

لشــهر أبريــل 2020. 

ــو  ــن ماي ــه يف األول م ــل ب ــرار إداري يعم ــدار ق ــت بإص ــزا قام ــادق برامي ــة فن مجموع  .4
يحتــوي عــى، تخفيــض عــدد أيــام العمــل ابتــداء مــن أول مايــو بنســبة 25% لحــن تحســن 
األوضــاع، وكذلــك عــى العامــل الــذي انتهــى رصيــد اجازتــه حتــى نهايــة عــام 2020. مــع 
عــدم وجــود رضورة لتواجــده يقــوم بعمــل إجــازة بــدون مرتــب لحــن تحســن األوضــاع مع 
ســداد حصتــه وحصــة صاحــب العمــل يف التأمينــات، العاملــن الذيــن انتهــت عقودهــم ال 

تجــدد لهــم لحــن تحســن األوضــاع. 

شــكوى مــن موظفــي فنــدق جوهــرة األهــرام بشــارع الهــرم، الجيــزة، إدارة الفنــدق أجــربت   .5
العاملــن عــى إجــازة بــدون مرتــب شــهر وذلــك يف الفــرتة مــن 24 مــارس حتــى 24 أبريــل 

  .2020

فنــدق راديســون بلــو القاهــرة يجــرب العاملــن عــى العمــل 12 ســاعة دون إجــازات غــر   .6
ــة إىل خصــم  ــط، باإلضاف ــدد ســاعات العمــل 8 ســاعات فق ــع أن ع اإلجــازة األســبوعية م

ــب األســايس. ــن الرات 40% م

شــكوى مــن العاملــن بأحــد الفنــادق مبنطقــة التجمــع الخامــس بالقاهــرة الجديــدة نتيجــة   .7
لتهديدهــم بفقــد وظائفهــم، إذ أجــرب بعضهــم عــى تقديــم االســتقالة، حيــث اجتمعــت 
ــم اســتقاالتهم رغــم أن عقودهــم تنتهــي شــهر ديســمرب  اإلدارة بالعــال، وأمرتهــم بتقدي
القــادم، وقــال العاملــن بتحريــر محــر رقــم 2482 إداري قســم رشطــة التجمــع الخامــس 
ــخ 31 مــارس 2020، فتواصلــت معهــم اإلدارة للتفــاوض معهــم وأخربوهــم مبنحهــم  بتاري
إجــازة 3 أيــام ولكنهــم فوجئــوا بعــد رجوعهــم بأنهــم تــم أخذهــم غيــاب فقامــوا بتحريــر 

محــر آخــر إثبــات حالــة بتاريــخ 4 ابريــل 2020 تحــت رقــم 2572 إداري. 

شــكوى مــن جميــع العاملــن يف مجموعــة جرانــد أوتيــل وجرانــد مــكادي ملالكهــا ســمر   .8
عبــد الفتــاح وأوالده محمــد ســمر عبــد الفتــاح، بعــدم رصف مرتبــات العاملــن. ويف أعقاب 
ــة لرجــل االعــال  ــر اإلقام ــام بالحجــز التحفظــي مبق ــب الع ــن النائ ــرار م ــك، صــدر ق ذل
محمــد ســمر عبــد الفتــاح وشــقيقه ووالــده تنفيــًذا لقــرار النائــب العــام بســداد مرتبــات 
ومســتحقات العاملــن بالفنــادق اململوكــة لهــم والتــي طالــب العاملــن مبســتحقاتهم منــذ 
ــن  ــتحقات العامل ــداد مس ــر بس ــر األحم ــظ البح ــن ملحاف ــد املذكوري ــا تعه ــهور. ك 3 ش

خــال 10 أيــام. 

ــم  ــث ت ــو، حي ــخ 5 ماي ــفاجا بتاري ــوما س ــو س ــا أب ــدق امارين ــن بفن ــن العامل ــكوى م ش  .9
ــم إجــازة  ــم منحه ــن ت ــي العامل ــدق تحــت 3 شــهور وباق ــن بالفن ــع العامل ــح جمي ترسي
بــدون مرتــب ومل يتــم دفــع مســتحقات العاملــن لشــهر أبريــل، وكان رد اإلدارة بانــه ســوف 

ــدوق.  ــة مــن الصن ــم رصف االعان ــا يت ــم منحهــم مرتباتهــم عندم يت

ــة  ــت اإلدارة بتصفي ــث قام ــة، حي ــف بالغردق ــدن فاي ــدق جول ــن بفن ــن العامل 10. شــكوى م
ــار مــن ليــس لديــه  ــه، كــا تــم إجب ــة التــي قــرب موعــد انتهــاء عقدهــا أو يف أول للعال
رصيــد إجــازات عــى أخــذ إجــازة بــدون مرتــب، تســليم 75% فقــط مــن راتــب شــهر لــكل 
ــت اإلدارة يف  ــة لتعن ــل ونتيج ــهر أبري ــون ش ــه، ويف غض ــتحقة ل ــهور املس ــن الش ــل م عام
عــدم دفــع رواتــب العاملــن لثاثــة أشــهر، وقيــام العاملــن بتحريــر محــر بقســم الشطــة 

لعــدم دفــع رواتبهــم وتــم إلغــاء ترخيــص الفنــدق. 

11. شــكوى مــن العاملــن بفنــدق لونــج بيتــش الغردقــة التابــع لشكــة اديــت للســياحة، تــم 
أخــذ قــرار بترسيــح العاملــن 3 شــهور، مــع إجبــار املوظفــن عــى إمضــاء العقــد الســنوي 
شــهر واحــد فقــط، كــا قامــت إدارة الفنــدق بتخفيــض مرتبــات شــهر أبريــل إىل 50% دون 

إخطــار مســبق، باإلضافــة إىل خصــم التأمينــات عــى املرتــب كامــاً. 
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12. شــكاوى مــن العاملــن واملوظفــن مبجموعــة فنــادق “ البرانــدا” الســياحية مبنطقــة خليــج 
مــكادي جنــوب مدينــة الغردقــة بالبحــر األحمــر بســبب ترسيــح املوظفــن بقــرار مــن إدارة 
الفنــدق باســتبعادهم مــن الوظيفــة نهائيًــا، كــا نظــم العاملــن بالفنــدق وقفــة احتجاجيــة 
ســلمية يف غضــون شــهر مــارس 2020 مطالبــن اإلدارة بعــدد مــن املطالــب التــي تحفــظ 
حقوقهــم خــال األزمــة التــي ميــر بهــا القطــاع الســياحي نتيجــة انتشــار فــروس كورونــا 

املســتجد وقامــت إدارة الفنــدق بالتواصــل معهــم إليجــاد بعــض الحلــول. 

ــة، الغردقــة، قامــت اإلدارة  ــق الجون ــا أكــوا بيتــش طري 13. شــكوى مــن العاملــن بفنــدق نوبي
بــرف ربــع مرتــب شــهر مــارس فقــط للعاملــن، كــا قامــت بإجبــار العاملــن عــى إجــازات 
بــدون مرتــب، وقامــت إدارة الفنــدق بالــرد عــى أن العاملــن قامــوا باالنقطــاع عــن العمــل.  

14. شكوى من العاملن بفندق سمرا باي الغردقة، لعدم رصف رواتب شهر مارس.   

ــب  ــدم رصف الرات ــة، بع ــتارك الغردق ــيز هوس ــد س ــدق جران ــن بفن ــن العامل ــكوى م 15. ش
ــل.  ــم خــال شــهر أبري الخــاص به

16. شــكوى مــن العاملــن بفنــدق بانورامــا الغردقــة، ملالكــه دكتــور رضــا روزيــق، حيــث أن جزء 
ــم قبــض  ــايل مل يت ــات شــهر مــارس، وبالت ــر مــن العاملــن مل يتــم حصولهــم عــى مرتب كب

مرتبات شهر أبريل.  

قيــام مجموعــة صــن رايــز لصاحبهــا حســام الشــاعر، بــرف مرتــب شــهر ابريــل قيمتــه   .17
500 ج فقــط تحــت 3 شــهور. 

ــم  لشــهر  ــش رشم الشــيخ لعــدم رصف مرتباته ــدق درميــز بيت ــن بفن ــن العامل 18. شــكوى م
ــل 2020.  أبري

ــا بعــدم  ــل تشــويس للســياحة باالســتغناء عــن أكــر مــن 20 عامــل به ــة ترافي ــام رشك قي  .19
ــو 2020.  ــوم 3 ماي ــوم عمــل ســيكون ي ــأن آخــر ي ــد عقودهــم مــرة أخــرى واباغهــم ب تجدي

ــر  ــظ البح ــة إىل محاف ــش( الغردق ــا بيت ــس )مارين ــدق هوتليك ــن بفن ــن العامل ــكوى م 20. ش
ــم  ــن عــى تقدي ــار العامل ــل بإجب ــدق خــال شــهر أبري ــث قامــت إدارة الفن األحمــر، حي

ــر.  ــر األحم ــظ البح ــكوى اىل محاف ــم ش ــوا بتقدي ــتقاالتهم، وقام اس

شــكوى مــن العاملــن بفنــدق جــويل   .21
بيتــش )نــدا ســابًقا( مبــرىس علــم لعــدم رصف 

ــارس.  ــهر م ــات ش مرتب

للفنــادق  جــاز  مجموعــة  قامــت   .22
بترسيــح العاملــن املعينــن مــن ثاثــة شــهور 
ــهر  ــن ش ــام م ــة أي ــم ثاث ــة إىل خص باإلضاف
مــارس مــن املرتبــات، وإجبــار العاملــن عــى 
إجــازة بــدون مرتــب أســبوع يف شــهر أبريــل. 

اســتغاثة 800 أرسة مــن العاملــن   .23
باللنشــات الســياحية بالبحــر األحمــر، حيــث 
ــدن  ــياحية مب ــات الس ــن باللنش ــد العامل ناش
البحــر األحمــر رئيــس الجمهوريــة مبســاواتهم 
ــات التــي  بقطــاع الســياحة اســتناًدا إىل اإلعان
ــات الطــوارئ للعــال مل  أقرهــا صنــدوق إعان
يشــملهم حيــث شــملت العاملــن باملنشــآت 
بغرفــة  والعاملــن  والبــازارات  الســياحية 
ــات  ــن باللنش ــدد العامل ــَدر ع ــوص. ويُق الغ
ــن 600 – 800 أرسة. ــا ب ــرتاوح م الســياحية ي

24. موظفــي فنــدق الفورســيزونز بالجيــزة، قامــوا بعمــل وقفــة احتجاجيــة الخميــس 14 مايــو 
ــث  ــة، حي ــل دون وقاي ــى العم ــم ع ــم وإجباره ــن مرتباته ــتقطاع 12% م ــد اس 2020 بع
قــام عــدد مــن موظفــي الفنــدق اململــوك للقطــري فيصــل بــن اثــم الثــاين ويديــره طــارق 
الســيد بعــد اســتقطاع حــوايل 12% مــن مرتباتهــم، وطلبــت اإلدارة مــن جميــع املوظفــن 
ــة  ــراءات اإلحرتازي ــاة لإلج ــل دون مراع ــكل كام ــل بش ــودة العم ــدق لع ــور إىل الفن الحض
املتبعــة ملواجهــة فــروس كورونــا. وقــد قامــت إدارة الفنــدق بالعــدول عــن قرارهــا بعــودة 

العاملــن بعــد الوقفــة التــي متــت ومنحــوا املوظفــن إجــازة حتــى عيــد الفطــر املبــارك.
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تكاتفــت النقابــات املريــة ُمتخــذة العديــد مــن اإلجــراءات ملواجهــة جائحــة كوفيــد- 
19، لتوفــر الحايــة واألمــان ألعضائهــا وذلــك تحــت مظلــة الدولــة وخطتهــا وجهودهــا 
ملواجهــة جائحــة كوفيــد- 19. وفيــا يــي عــرض ألهــم اإلجــراءات التــي اتخذتهــا النقابات 

املريــة لحايــة أعضائهــا.

أوالً: نقابة املحامني املرصية
اإلجراءات التي اتخذتها النقابة ملواجهة فروس كورونا

إجراءات مكافحة 

تشــكيل لجنــة طــوارئ ملكافحــة وبــاء كورونــا بقــرار مــن الســيد نقيــب املحامــن ورئيــس   .1
اتحــاد املحامــن العــرب. 

تخصيــص خــط ســاخن برقــم )25750971( لتلقــي الباغــات مــن الســادة املحامــن عــن   .2
ــو.  ــروس يف 21 ماي ــة بالف ــتباه يف اإلصاب ــا أو االش ــات كورون إصاب

تطهر مقرات نقابة املحامن بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.   .3

تم تركيب بوابتي تعقيم مبقر النقابة العامة برمسيس والنادي النهري للمحامن باملعادي.   .4

 CBC ، ESR، CRP، D Dimer،“ ــي ــا” وه ــخيص “كورون ــة لتش ــل املبدئي ــراء التحالي إج  .5
ــط.  ــة فق ــه النقاب ــب كارني ــا مبوج ــد معه ــل املتعاق ــل التحالي Plain x ray”، يف معام

املحور السادس
النقابات املهنية )املحامين - الطبين - الصحفين(
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التفــاوض للتعاقــد مــع طبيــب أمــراض صدريــة لــي يتواجــد بالنقابــة خــال الثاثــة أيــام   .6
التي ال يتواجد فيها طبيب النقابة الحايل. 

ــور  ــس أب( دون حض ــة )الوات ــق خاصي ــن طري ــاج ع ــات الع ــوص خطاب ــل بخص التعام  .7
الزماء طالبي الخطابات.  

ــربى إىل  ــرة الك ــا يف القاه ــروس كورون ــن بف ــن املصاب ــل املحام ــن لنق ــص أتوبيس تخصي  .8
ــل  ــال نق ــن خ ــائقن واملرافق ــة للس ــراءات الوقائي ــة اإلج ــاذ كاف ــع اتخ ــفيات م املستش

املصابن. 

إجراءات مالية وإعانات 

ــا  ــروس كورون ــة لف ــل املبدئي ــة التحالي ــون قيم ــل أن تك ــة املعام ــع كاف ــاق م ــم االتف ت  .1
للمحامي بأسعار مخفضة بعد الحصول عى جواب من النقابة. 

ــة  ــل مجموع ــل تحالي ــي لعم ــمس التخص ــن ش ــة ع ــفى جامع ــع مستش ــد م ــم التعاق ت  .2
ــا لربوتوكــوالت العــاج الجديــدة لــوزارة الصحــة، بتكلفــة  كورونــا بــدالً مــن املســحة طبًق

مخفضة للمجوعة كاملة، حيث يتحمل املحامي 25% من قيمتها فقط.  

تيســر إجــراءات اســتام مســتحقات املتوفــن بفــروس كورونــا وتــم تحديــد األوراق   .3
املطلوبــة الســتام مصاريــف الجنــازة، وهــي عبــارة عــن شــهادة الوفــاة وبطاقــة املتــوىف، 

وبطاقة املستحق، مبقر النقابة العامة.  
 

ــداد  ــلحة بإم ــوات املس ــة الق إقام  .4
بالكامــات  املحامــن  نقابــة 
ــي  ــا وه ــي طلبته ــرات الت واملطه
ــوات  عــدد 150 ألــف كامــة وعب
وأصــدرت  للتطهــر.  الكحــول 
تلــك  بــرف  قــرارًا  النقابــة 
الكامــات مببلــغ جنيهــن للكامة 
عــى أن تتحمــل النقابــة فــارق 
الســعر املشــرتاه بــه مــن القــوات 

املســلحة. 

تــم التعاقــد مــع املستشــفى الجامعــي بأســيوط لدخــول الحــاالت املصابــة بفــروس كورونــا   .5
بأســعار مخفضــة.

تواصل مع مؤسسات الدولة
ــت  ــن، ومت ــات املحام ــر نقاب ــى تطه ــة ع ــة للموافق ــة املري ــع وزارة الصح ــل م التواص  .1

املوافقة عى ذلك.  

التواصــل مــع وزارة الصحــة، لبيــان مــدى اســتعداداتهم ومتطلباتهــم للموافقــة عــى تجهيــز   .2
نادي املحامن مبدينة السادس من أكتوبر كبديل ملستشفى عزل. 

ــول  ــوات كح ــة وعب ــف كام ــد 150 أل ــاع لتوري ــاب إىل وزارة الدف ــة خط ــلت النقاب أرس  .3
للتطهر بتاريخ ومتت املوافقة والتوريد.  

أعلنــت لجنــة طــوارئ مكافحــة فــروس كورونــا يف 12 يونيــو 2020 أنــه وجــاري التعاقــد   .4
ــة لنقــل  ــات إســعاف عــى مســتوى الجمهوري ــر عرب ــة لتوف ــة اإلســعاف املري مــع هيئ

الزماء والزميات أصحاب الحاالت الحرجة وتوفر أنابيب أكسجن لهم.  

طلبات ومقرتحات األعضاء 

كان هناك عدد من الطلبات واملقرتحات ألعضاء النقابة نذكر منها ما يي:

تجهيــز بعــض أنديــة املحامــن كأماكــن للحجــر الصحــي، الســيا نــادى املحامــن بالســادس   .1
مــن أكتوبــر ملستشــفى عــزل ملوامئــة املبنــى وتعيــن أطبــاء متخصصــن يتــم رصف رواتبهــم 

مــن النقابــة بــدالً مــن وزارة الصحــة لتخفيــف الضغــط عــى مستشــفيات الدولــة. 

ــل  ــغ املخصــص للتحاليــل واألشــعة حتــى يتمكــن املحامــي مــن إجــراء التحالي ر فــع املبل  .2
الطبية الازمة لفروس كورونا . 

استثناء املحامن من قرارات الحظر نظراً لطبيعة عملهم.    .3

رصف معــاش الدفعــة الواحــدة كامــاً ملتــويف كورونــا لورثتــه، واســتحقاق كامــل املكافــأة،   .4
واستحقاق الورثة الحد األقىص للمعاش عن أقىص مدة الخدمة.  
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إجراءات مكافحة قامت بها الحكومة 

كانت الحكومة يف سبيل حاية االطقم الطبية قد قررت عدة إجراءات وهي:

ــم  ــن األطق ــن م ــاج املصاب ــرًا لع ــعة 20 رسي ــزل بس ــفى ع ــص دور يف كل مستش تخصي  .1
الطبية.  

إجــراء تحليــل لألطقــم الطبيــة عنــد دخولهــم املستشــفى لقيامهــم مبهــام عملهــم، وعنــد   .2
خروجهم بعد انتهاء عملهم، بواقع 14 يوم عمل، و14 يوم إجازة.  

إجــراء تحليــل فــوري ملــن يظهــر عليــه أي أعــراض أثنــاء تأديــة عملــه، حيــث تــم إجــراء   .3
19578 تحلياً بالكاشف الرسيع، و8913 تحليل فروسات حتى اآلن. 

 

تواصل مع مؤسسات الدولة 

ــوزراء ملناقشــة  ــاء والســيد رئيــس ال بتاريــخ 28 مايــو 2020 تــم لقــاء بــن نقيــب األطب
ســبل توفــر الحايــة والدعــم لألطبــاء، وقــد قــرر الســيد رئيــس الــوزراء بعــد اللقــاء مــا 

يي: 

نعي ضحايا كورونا عى موقع النقابة الرسمي.   .5

ــة إىل ســيارات اســعاف بواقــع 2 بــكل محافظــة  اقــرتاح بتحويــل بعــض أتوبيســات النقاب  .6
ــفيات.  ــون إىل املستش ــون املصاب ــل املحام لنق

ثانًيا: النقابة العامة لألطباء
اإلجراءات التي قامت بها النقابة لدعم أعضائها يف مواجهة فروس كورونا.  

إجراءات مكافحة قامت بها النقابة
ــال  ــة ح ــاء الجمهوري ــع أنح ــن جمي ــاء م ــى شــكاوى األطب ــة لتلق ــد النقاب ــص مرص تخصي  .1

ــتباه.  ــال االش ــا أو ح ــروس كورون ــة بف ــم لإلصاب تعرضه

نظمــت النقابــة حملــة توعيــة وتدريــب للمواطنــن ولألطبــاء حــول وبــاء كورونــا املســتجد   .2
ــا بحضــور  مــن خــال ورش عمــل ومحــارضات موســعة، بــدأت بورشــة عمــل عــن كورون
مستشــار رئيــس الجمهوريــة لشــؤون الصحــة، عــوض تــاج الديــن ومجموعــة مــن أســاتذة 

الصحــة العاملــة والصدريــة والتحاليــل مــن الجامعــات املريــة

قامــت لجنــة التعليــم الطبــي املســتمر بعمــل فيديوهــات محــاكاة لتوعيــة وتدريــب مبارش   .3
لألطبــاء يف كيفيــة إتبــاع اســاليب املكافحــة الصحيحــة أثنــاء عملهــم، وكذلــك ملواجهــة أي 
ســيناريوهات محتملــة يف األزمــة، باإلضافــة لفيديوهــات تعليميــة لتدريــب شــباب األطبــاء 

عــى اســتخدام جهــاز التنفــس الصناعــي.

اســتمرت النقابــة يف العمــل بعــد تخفيــض عــدد الحضــور بحســب تعليــات رئيــس مجلــس   .4
الــوزراء، مصطفــى مدبــويل، بشــأن اتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات ملنــع التكــدس، مــع اتخاذ 

كافــة اإلجــراءات االحرتازيــة حفاظـًـا عــى صحــة أعضائهــا.

ــل  ــة مث ــاء األزم ــة أثن ــة الخاطئ ــة مرصــد لتعقــب فــوىض املارســات الطبي أنشــأت النقاب  .5
نــش وصفــات عاجيــة عــى مواقــع التواصــل كعــاج لكورونــا وبالفعــل تــم تحويــل اثنــن 

ــاء للتحقيــق وبــاغ للنيابــة يف شــخص آخــر غــر طبيــب. مــن األطب
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معاملــة األطبــاء املتوفــن نتيجــة اإلصابــة بفــروس كورونــا كشــهداء مثــل الجيــش والشطــة   .1
مــن الناحيــة املاليــة. 

توسيع إجراء تحاليل الـ “PCR” للطواقم الطبية املخالطة لحاالت كورونا.   .2

تنفيــذ القــرار الســابق بتخصيــص أماكــن لعــزل أعضــاء الفريــق الطبــي مــن مصــايب كورونــا   .3
يف جميــع املستشــفيات عــى مســتوى الجمهوريــة. 

ــة املستشــفيات وتدريــب  ــة ومتابعــة جاهزي رضورة اســتكال نواقــص املســتلزمات الطبي  .4
ــدة.  ــزل الجدي ــا للعمــل يف مستشــفيات الع ــم تخصيصه ــي ت ــة الت ــم الطبي الطواق

ــكل  ــة بش ــوزارة والحكوم ــاء وال ــة لألطب ــة العام ــة النقاب ــن نقاب ــل ب ــوات تواص ــح قن فت  .5
مســتمر. 

ــرة  ــد وزي ــة زاي ــاء مــع د. هال ــب األطب ــو ألتقــى أ.د حســن خــري نقي ــخ 31 ماي وبتاري
الصحــة بديــوان عــام الــوزارة. وخــال اللقــاء أكــدت د. هالــة زايــد عــى اهتــام الــوزارة 
وأجهــزة الدولــة يف تطبيــق إجــراءات حايــة الفــرق الطبيــة ومثنــت عــى جهودهــم يف 
التعامــل مــع الجائحــة. كــا أكــد نقيــب األطبــاء عــى جميــع مطالــب النقابــة الســابقة 
وعــى األهميــة القصــوى لقيــام الدولــة باملهمــة القوميــة التــي تتمثــل يف حايــة الفــرق 
الطبيــة حتــى يســتطيع االســتمرار يف قيامــه مبهامــه الوطنيــة تجــاه املجتمــع واملواطنــن 
جميًعــا كــا أكــد عــى اهميــة التغلــب عــى العقبــات التــي تقــف امــام تنفيــذ قــرارات 
الدولــة لحايــة الفــرق الطبيــة، كــا تــم االتفــاق عــي فتــح قنــاة تواصــل عــى مــدار الـــ 
24 ســاعة بــن نقيــب االطبــاء ووزيــرة الصحــة حتــى يتــم حــل مشــكات الفــرق الطبيــة 

أول بأول. 

طلبات ومقرتحات النقابة

ــن  ــا ع ــم بكورون ــتبه بإصابته ــرىض املش ــن امل ــل ب ــة للفص ــارات مختلف ــل مس  1. رضورة عم
املــرىض املرتدديــن للعــاج مــن أمــراض أخــرى أو لــرف عــاج نفقــة الدولــة، أمــا إذا كان 
تصميــم املستشــفى ال يســمح بذلــك فيمكــن نقلهــم ملــكان آخــر، لتقليــل احتــاالت انتقــال 

العــدوى بــن املواطنــن والفــرق الطبيــة.

2.  اتخــاذ إجــراءات تقليــل تزاحــم املــرىض يف أقســام االســتقبال، وذلــك عــن طريــق تعــدد 
ــض.  ــع املري ــق واحــد م ــن مراف ــر م ــدم الســاح بدخــول أك غــرف اســتقبال املــرىض وع

ــات الشــخصية ومســتلزمات مكافحــة العــدوى، حيــث  ــر الواقي ــر أعــى معاي رضورة توف  .3
ــة الواحــدة مــع عــشات  ــرز تتعامــل يف النوبتجي ــة يف مستشــفيات الف ــم الطبي أن الطواق
املــرىض املصابــن بكورونــا، مــع مراعــاة عمــل اختبــار الكفــاءة للقنــاع الواقــي بعــد ارتــداءه 

ــاء العمــل لضــان عــدم الترسيــب أثن

ــة والســيدات الحوامــل عــن التعامــل  ــار الســن ومــرىض األمــراض املزمن 4.  يجــب إبعــاد كب
مــع مــرىض الكورونــا، حيــث إن هــذه الفئــات أكــر عرضــة لإلصابــة وللمضاعفــات األخطــر، 

وميكــن لهــؤالء الزمــاء أن يســاهموا يف متابعــة عــاج الحــاالت األخــرى.

مراعــاة أوضــاع ســكن األطبــاء والتمريــض، بحيــث يتــم التقيــد باملســافات البينيــة اآلمنــة   .5
بــن األرسة، وتطهــر الســكن بصــورة متكــررة، حتــى ال يصبــح الســكن مــكان لنــش العــدوى 

بــن أفــراد الطاقــم الطبــي. 

رضورة توفــر تأمــن رشطــي فعــال للمستشــفيات، حيــث أن القلــق والفــزع يجعــل تنظيــم   .6
دخــول املــرىض للكشــف بــدون تدافــع وتزاحــم يشء صعــب التطبيــق جــدا يف الكثــر مــن 

األحــوال، ورشكات األمــن التــي تتــوىل التأمــن تعجــز غالبــاً عــن التــرف.

ــد  ــى تزي ــك حت ــل املســحات وذل ــا تحلي ــوط به ــل املن ــدرة االســتيعابية للمعام ــادة الق زي  .7
القــدرة اليوميــة لتحاليــل املســحات، حيــث لوحــظ التأخــر يف ظهــور نتائج بعض املســحات 

يف األيــام األخــرة.
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اإلجــراءات التــي اتخذتهــا النقابــة ملواجهــة انتشــار فــروس 
كورونــا بــن األعضــاء وأرسهــم. 

إجراءات مكافحة

تــم رشاء جهــاز وحــدة تعقيــم ذكيــة وكشــف حــراري   .1
كإجــراء احــرتازي لحايــة مرتــادي النقابــة وموظفيهــا فــور 

ــة. ــى النقاب ــم ملبن دخوله

انتشــار فــروس كورونــا  لجنــة ملواجهــة  تــم تشــكيل   .2
ــاء رشــوان  ــن، برئاســة ضي للتواصــل مــع األعضــاء الصحفي
ــن وتضــم محمــد شــبانة الســكرتر العــام  ــب الصحفي نقي
وأميــن عبــد املجيــد مقــرر لجنــة الرعايــة االجتاعيــة 
ــاء  ــهم أعض ــس أنفس ــاء املجل ــرب كل أعض ــة، ويعت والصحي

ــاعة.  ــدار الس ــى م ــاء ع ــاالت الزم ــي اتص ــا لتلق فيه

قــرر مجلــس النقابــة إصــدار بيانـًـا يوميًــا يتــم فيــه اإلعــان   .3
عــن آخــر تطــورات فــروس كورونــا بــن أعضــاء النقابــة.

تــم اإلتفــاق مــع مجموعــة مــن أســاتذة واستشــاري الطــب املتخصصــن مــن خــرة كــوادر   .4
ــة  ــة االجتاعي ــة الرعاي ــة بالتنســيق مــع لجن ــات، للتواصــل مــع النقاب مستشــفيات الحمي
ــرأي يف  ــداء ال ــتباه، وإب ــة اش ــول أي حال ــارتهم ح ــا الستش ــا أو إلكرتونيً ــة تليفونيً والصحي

ــا. ــام بإجرائه ــي يجــب القي ــل واإلشــاعات الت التحالي

للتيســر عــى األعضــاء يتــم التواصــل عــن طريــق الواتــس أب مــع أعضــاء اللجنــة املختصــة   .5
عنــد الشــعور بأعــراض كورونــا، أو إرســال وصــف األعــراض عــى أرقــام الواتــس أب وســوف 
يتــم عــرض الرســالة عــى أحــد الســادة األســاتذة واستشــاري الطــب املتخصصــن مــن ذوي 
ــرأي يف  ــداء ال ــم، إلب ــاق معه ــة باإلتف ــي قامــت النقاب ــات والت الخــربة مبستشــفيات الحمي

التحاليــل واإلشــاعات التــي يجــب القيــام بإجرائهــا 

6.  يتــم توجيــه الحــاالت التــي يــويص األطبــاء بإجــراء تحاليــل أو أشــعة لهــا لجهــة تقديــم 
الخدمــة عــرب خطــاب تحويــل يرســل عــرب الواتــس للزميلــة أو للزميــل، للتمتــع باألســعار 

ــة. ــدى هــذه الجه ــررة ملــشوع العــاج ل ــات املق والخصوم

ــة بخطــاب مــن مــشوع إىل مستشــفى  ــه الحال ــاج لعمــل مســحة يتــم توجي حــال اإلحتي  .7
ــة  ــئويل وزارة الصح ــع مس ــوري م ــل الف ــم التواص ــم يت ــحة، ث ــراء املس ــي إلج ــر العين ق
ــة.  ــكل حال ــة ل ــة املطلوب ــراءات العاجي ــاذ اإلج ــة، إلتخ ــكاوى الحكومي ــة الش ومنظوم

إجراءات مالية وإعانات 

1. فتــح االنضــام االســتثنايئ ملــشوع العــاج، ملــدة 15 يوًمــا تبــدأ مــن 1 إىل 15 يونيــو 2020، 
بــدون غرامــة.

2. يتيــح مــشوع العــاج، وفــق الدليــل، كل اإلشــاعات والتحليــات املطلوبــة للتأكــد مــن حالــة 
االشــتباه، ويف مقدمتهــا األشــعة املقطعيــة عــى الصــدر مبختلــف جهــات التعاقــد، بأســعار 

مخفضة. 

ــات  ــاعات والتحلي ــراء اإلش ــة وإج ــارة الطبي ــاذ االستش ــد اتخ ــا بع ــحات كورون ــراء مس 3. إج
ــة،  ــة مالي ــم أي تكلف ــاج وأرسه ــشوع الع ــاء م ــن أعض ــل الصحفي ــابقة، دون تحمي الس

ــرة. ــة القاه ــة لجامع ــي التابع ــر العين ــفيات ق ــك مبستش وذل

ثالًثا: نقابة الصحفيني املرصيني
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4. إتاحــة أرسة وغــرف للعــزل مبستشــفيات وزارة الصحــة، ملــن تثبــت إصابتــه مــن الصحفيــن 
وأرسهــم، وتســتلزم حالتــه ذلــك، ووفــرت وزارة الصحــة حقائــب العــاج ملــن يتقــرر عزلهــم 

منزليـًـا، واملخالطــن لهــم.

5. اتاحــة علــب كامــات جراحيــة ســعة 50 كامــة، إنتــاج مصنــع »قــادر«، بالهيئــة العربيــة 
للتصنيــع، وأقنعــة واقيــة للوجــه، وإنتــاج مجموعــة اســتثار وزارة األوقــاف، فيــا تواصــل 

اللجنــة توفــر الكحــول االٕيثــي 70%، والكامــات N95 بطبــة وبــدون طبــة.

6. تــم االتفــاق مــع مركــز طبــي إلجــراء التحاليــل الطبيــة الخاصــة بفــروس كورونــا بتخفيضــات 
تصــل إىل 80% للصحفيــن وارسهــم مــن أعضــاء النقابــة واملتدربــن.

تعاقدات وبروتوكوالت 

عقــدت الهيئــة الوطنيــة للصحافــة بروتوكــوالت طبيــة مــع املركــز الطبــي لســكك حديــد 
ــة ملصــايب فــروس  ــم الخدمــات الطبي مــر، ومستشــفى عــن شــمس التخصــي لتقدي

كورونــا.

طلبات أعضاء النقابة 

طالــب أعضــاء الجمعيــة العموميــة للنقابــة بإنشــاء مستشــفى للعــزل داخــل مقــر النقابة 
أو حتــى خارجهــا عــن طريــق تخصيــص النــادي النهــري بشــارع البحــر األعظــم، او حتــى 

تخصيــص مستشــفى عــزل للصحفيــن فقــط.
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ــرارات جــاءت  ــا بعــدة إجــراءات وق ــة يف مواجهــة فــروس كورون ــة املري ــدأت الدول ب

من منظور حقوقي وحساس ومراعي للنوع االجتاعي. 

ــاً  ــى طف ــي ترع ــل أو الت ــة الحام ــح املوظف ــوزراء مبن ــس ال ــرار رئي ــا ق كان يف مقدمته
يقــل عمــره عــن اثنــي عــشة ســنة إجــازة اســتثنائية ضمــن إجــراءات الدولــة اإلحرتازيــة 
ملواجهــة فــروس كورونــا طــوال مــدة رسيــان قــراره الخــاص بتخفيــض عــدد العاملــن يف 
املصالــح واألجهــزة الحكوميــة ضمــن حزمــة اإلجــراءات اإلحرتازيــة التــي تتخذهــا الدولــة، 

ملنع انتشار فروس كورونا املستجد. 

ــة ويبعــث  ــألرسة املري ــام األول املصلحــة الفضــى ل ــذي يراعــى يف املق ــرار ال هــذا الق
برســالة طأمنــة للســيدات واألمهــات وخاصــة بعــد قــرار تعليــق الدراســة ملــدة أســبوعن، 
كــا جــاءت املــادة التاســعة مــن القــرار عــى أن تكــون اإلجــازات االســتثنائية املمنوحــة 
ــاً أو  مبوجــب هــذا القــرار مدفوعــة األجــر، وال تحســب ضمــن اإلجــازات املقــررة قانون

تؤثر عى أي من مستحقات املوظف املالية. 

ــة 2030،  ــرأة املري ــة لتمكــن امل ــع االســرتاتيجية الوطني ــا ومتســًقا م ــرار نابًع جــاء الق
والتــي بــدأت أول ســطور ديباجتهــا باقتبــاس مــن كلمــة الرئيــس املــري يف يــوم املــرأة 
ــا أن  ــم علين ــخ تحت ــام التاري ــئولية أم ــي واملس ــام 2017 “إن الواجــب الوطن ــة ع املري
نــرسع الخطــى يف متكــن املــرأة والحفــاظ عــى حقوقهــا ووضعهــا يف املكانــة التــي تليــق 

بقيمتها وقدراتها وتضحيتها عى مدار التاريخ.” 

املحور السابع
جهود الدولة يف جميع القطاعات

أوالً: جهود الدولة يف ضامن حقوق املرأة يف العمل وحاميتها من العنف األرسي



- 70 -- 71 -

وىف ذات الســياق، جــاء قــرار وزيــرة التضامــن االجتاعــي بزيــادة عدد األرس املســتفيدة 
مــن برنامــج الحايــة االجتاعيــة »تكافــل وكرامــة« خــال شــهر مــارس الجــاري إىل 3 
مليــون و400 ألــف أرسة مبــا يعــادل 15 مليــون مواطــن، وذلــك يف إطــار حــرص الدولــة 

عــى توســيع مظلــة الحايــة االجتاعيــة.

ثانياً: جهود الدولة يف قطاع السياحة

قرارات رئيس الجمهورية لدعم السياحة 

لقــد عاشــت البــاد أوقــات صعبــة يف ظــل تفــي وبــاء كورونــا، وتأثــرت بشــدة األحوال 
االقتصاديــة للمواطــن املــري، وكانــت الســياحة هــي أكــر القطاعــات تــررا؛ بعدمــا 
فقــدت الــشكات الســياحية مصــادر دخلهــا، وجــاء الدعــم الرئــايس ملســاندة الــشكات 
والعاملــن يف قطــاع الســياحة والحفــاظ عليهــم جــراء األزمــة العامليــة؛ كطــوق نجــاة 

إلنقــاذ صناعــة الســياحة املريــة.

أن الدعــم واملســاندة مــن قبــل الرئيــس عبــد الفتــاح الســيي متثــل يف إصــدار عــدة 
قــرارات تصــب جميعهــا يف صالــح القطــاع الســياحي، لعــل أبرزهــا:

ــن  ــاً ع ــياحي، فض ــاط الس ــة بالنش ــة ذات الصل ــات املختلف ــل باملشوع ــتمرار العم اس  -
إســقاط الريبــة العقاريــة عــى املنشــآت الفندقيــة والســياحية ملــدة 6 أشــهر.

توجيــه البنــك املركــزي لدراســة تقديــم متويــل مــن   -
بحيــث  والفندقيــة،  الســياحية  للمنشــآت  البنــوك 
يُخصــص لتمويــل العمليــة التشــغيلية بهــدف االحتفــاظ 

بالعالــة، عــى أن يكــون بفائــدة مخفضــة.

الســياحية،  للمنشــآت  التحتيــة  البنيــة  كفــاءة  رفــع   -
بحيــث تكــون جاهــزة عــى أكمــل وجــه الســتقبال 
الزائريــن مــن املريــن والســائحن فــور انحســار أزمــة 

كورونــا.

ــادق الســياحية وأســاطيل  ــد الفن ــادرة إحــال وتجدي ــة بإطــاق مب قــرار رئيــس الجمهوري  -
النقــل الســياحي ورفــع كفــاءة البنيــة التحتيــة للمنشــآت الســياحية لتكــون جاهــزة 

الستقبال الزائرين عقب انحصار أزمة کورونا. 

توفــر قــرض مســاند للقطــاع بفــرتة ســاح متتــد لعامــن، باإلضافــة إىل دراســة قيــام وزارة   -
املاليــة بتحمــل بعــض األعبــاء املاليــة عــى قطــاع الطــران املــدين ملســاندته يف التعامــل مــع 

تداعيات الظروف الراهنة. 

اتخــاذ حزمــة إجــراءات ملســاندة الــشكات واملنشــآت بالقطاعــات املتــررة، وذلــك   -
ــاط  ــى 3 أقس ــآت ع ــشكات واملنش ــك ال ــى تل ــة ع ــرارات الريبي ــة اإلق ــيط رضيب بتقس
ــة عــى  ــة العقاري ــل ســداد وتقســيط الريب ــو عــام 2021، وكــذا تأجي تنتهــي يف 30 يوني
تلــك الــشكات واملنشــآت ملــدة 3 أشــهر، وعــدم احتســاب أي غرامــات أو فوائــد تأخــر عــى 

املبالغ املؤجلة أو املقسطة خال تلك الفرتة. 

رصف دعــم مــادي للعاملــن بالقطــاع الســياحي عــى دفعــات شــهرية بحــد أدين 500 جنيــه،   -
وبلــغ إجــايل الدفعــة األوىل التــي تــم رصفهــا مــن الصنــدوق لقطــاع الســياحة بلغــت 200 

مليــون و761 ألــف جنيــه لنحــو 192 ألًفــا و558 مــن العاملــن بـــ 2764 منشــأة ســياحية.

إن الدفعــة الثانيــة والثالثــة التــي تــم رصفهــا مــن الصنــدوق لقطــاع الســياحة بلغــت 371   -
ـ 2655 منشــأة ســياحية. مليونــا و874 ألًفــا و382 جنيهــا لنحــو 175 ألًفــا و54 مــن العاملــن بــ

ــرات جائحــة  ــات نتيجــة تأث ــه لقطــاع الســياحة عــى 5 دفع ــم رصف ــا ت يصــل إجــايل م  -

فروس كورونا مبلغ 878 مليونًا و121 ألًفا و760 جنيًها. 

ــة  ــة بأهمي ــس الجمهوري ــها رئي ــى رأس ــة وع ــان الدول ــدى إمي ــس م ــم يعك ــذا الدع ه
ــا املصــدر  ــي وكونه ــاش االقتصــاد الوطن ــرة يف انتع ــة الســياحة، ومســاهمتها املؤث صناع
الرئيــي للعمــات األجنبيــة وارتباطهــا بأكــر مــن 70 نشــاطًا اقتصاديًــا وصناعــة أخــرى 
تنتعــش جميعهــا بانتعــاش صناعــة الســياحة، مــا يجعلهــا األكــر قــدرة عــى خلــق فــرص 
ــك عــى الدعــم الغــر مســبوق مــن  ــارشة لينعكــس ذل ــارشة أو غــر مب عمــل ســواء مب
الدولــة لقطــاع الســياحة يف عهــد الرئيــس الســيي دون كلــل نظــرًا الســتمرار التحديــات 

التي تواجه القطاع. 
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إجراءات الدعم االقتصادي للقطاع السياحي والقطاعات املرتبطة بها 

• توفــر قــرض مســاندة لقطــاع الطــران املــدين بفــرتة ســاح متتــد لعامــن باإلضافة 
إىل دراســة قيــام وزارة املاليــة بتحمــل بعــض األعبــاء املاليــة عــى هــذا القطــاع 

ملســاندته يف التعامــل مــع تداعيــات الظــروف الراهنــة.

• قيــام البنــك املركــزي بدراســة لتقديــم متويــل 
لتحويــل  والفندقيــة  الســياحية  للمنشــآت 
العمليــة التشــغيلية بهــدف االحتفــاظ بالعالــة 

عــى أن يكــون بفائــدة مخفضــة.

• قــرار البنــك املركــزي بتأجيــل ســداد كل االلتزامــات 
وأقســاط القــروض حتــى الشــخصية ملــدة 6 

أشــهر. 

• تــم تأجيــل ســداد مبلــغ 41.8 مليــون جنيــة 
قيمــة باقــي حصيلــة الدولــة مــن أربــاح الشكــة 
ــام 2020. ــن ع ــادق ع ــياحة والفن ــة للس القابض

• التنســيق بــن وزارة الســياحة واالتحــاد املــري للغــرف الســياحية عــى 
تنفيــذ مبــادرة لدعــم الفئــات البســيطة يف القطــاع الســياحي مثــل أصحــاب 
الحناطــر واملراكــب الصغــرة وكذلــك الغفــراء يف املواقــع الســياحية املختلفــة.

• إنشــاء صنــدوق لألزمــات لدعــم العاملــن يف القطــاع الســياحي يســتهدف دعــم 
ــآت  ــشكات واملنش ــن بال ــياحين والعامل ــدين الس ــة واملرش ــة الفندقي العال

الســياحية والبــازارات املختلفــة إلنقاذهــم يف أوقــات األزمــات.

• القــرارات الصــادرة عــن اجتــاع اللجنــة الوزاريــة للســياحة واآلثــار املنعقــد بتاريــخ 28 مارس 

2021، يف شــأن آليــات دعــم القطــاع الســياحي؛ ملواجهــة تداعيــات أزمــة فــروس كورونا.

ــات  ــة التحدي ــى مواجه ــياحة ع ــاع الس ــدرة قط ــم ق ــاهم يف دع ــرارات تس ــك الق أن تل
ــات  ــظ عــى املقوم ــا ويحاف ــا بســبب اســتمرار جائحــة كورون ــاين منه ــي يع الكــربى الت
ــور انحســار الجائحــة. ــودة واالنطــاق ف ــة الع ــدأ مرحل ــية لقطــاع الســياحة ليب األساس

الحكومة وأليات دعم السياحة املرصية 

منــذ بدايــة الجائحــة، وجهــت الدولــة املريــة رســالة طأمنــة للقطــاع الســياحي عــى 
اســتمرار دعمــه لتوجيهــات الرئيــس عبدالفتــاح الســيي، وأصــدرت الدولــة املريــة عدة 
قــرارات خــال املوجــة األوىل مــن فــروس كورونــا، أهمهــا تأجيــل ســداد املســتحقات عى 
ــاه،  ــاز واملي ــاء والغ ــتهاك الكهرب ــل اس ــة مقاب ــياحية والفندقي ــآت الس ــشكات واملنش ال
ــاع املســتحقة  ــات أو رســوم االنتف ــل الخدم ــة أو مقاب ــل ســداد الرســوم الحكومي وتأجي
عــى الــشكات واملنشــآت الســياحية والفندقيــة وإرجــاء ســداد كل املديونيــات املســتحقة 
عــى الــشكات واملنشــآت الســياحية والفندقيــة عــن فــرتات مــا قبــل أزمــة كورونــا ليبــدأ 

الســداد مجــدوالً.

كــا قدمــت الحكومــة إعانــة للعاملــن بالقطــاع يقــدر بنســبة 100% مــن األجــر األســايس 
للعاملــن. واســتفاد مــن هــذا الدعــم مــا يقــرب مــن 300 ألــف مــن العاملــن واملوظفــن 

يف رشكات الســياحة والفنــادق الثابتــة والعامئــة واملنشــآت واملطاعــم الســياحية.

وقدمــت الدولــة املريــة قروضــا بفائــدة قدرهــا 5 % لدعــم العاملــن واملوظفــن بقطــاع 
الســياحة وذلــك لتســديد الرواتــب واإليجــارات عــى أن تكــون مــدة القــرض 3 أشــهر.

املســاندة الكبــرة التــي توليهــا الحكومــة للقطــاع الســياحي ليــس يف مواجهــة تداعيــات 
فــروس كورونــا فقــط إمنــا يف مواجهــة كافــة األزمــات التــي ميــر بهــا القطــاع، وأكــدت 
ــى  ــة الصــور حت ــه بكاف ــوف بجــوار القطــاع الســياحي ودعم ــى الوق ــة ع حــرص الدول

يسرتد عافيته ويعود أقوى وأفضل ما كان عليه.     
          

         
 



- 74 -- 75 -

ــة  ــة املري ــت الحكوم وقدم
القــرارات  مــن  حزمــة 
االقتصاديــة للتخفيــف مــن 
 آثــار اإلجــراءات اإلحرتازيــة 
ــث  عــى قطــاع الســياحة حي

شــملت: 

دعــاً إضافيــاً ملبــادرة التمويــل الســياحي التــي أطلقهــا الرئيــس عبــد  الفتــاح الســيي   .1
بقيمــة 50 مليــار جنيــه الســتمرار تشــغيل الفنــادق  ومتويــل مصارفهــا الخارجيــة، فضــاً عــن 

تخفيــض تكلفــة  اإلقــراض يف هــذه املبــادرة إىل 8% فقــط. 

رصح الدكتــور خالــد العنــاين، وزيــر الســياحة واآلثــار، أن الدولــة  خصصــت   3 مليــارات   .2
ــادة  ــن وإع ــب للعامل ــداد  الروات ــياحي لس ــاع  الس ــتثمرين يف القط ــروض للمس ــه كق جني

ــا .  ــروس كورون ــة  ف ــل أزم ــياحية يف ظ ــري الس ــادق  والق ــغيل للفن التش

ــة  ــة  الكثيف ــادق ذات  العال ــدة لدعــم قطــاع الســياحة والفن ــادرة جدي ــم طــرح مب ت  .3
يف مواجهــة التداعيــات الســلبية لهــذه الجائحــة؛ مبــا  يُســهم يف  متكــن املنشــآت الســياحية 
والفندقيــة مبــا فيهــا الــشكات  املتوســطة  والصغــرة مــن الوفــاء بالتزاماتهــا يف تغطيــة مرتبات 

 وأجــور العاملــن،  وســداد االحتياجــات األساســية للتشــغيل . 

ــك  ــة” للبن ــة “ضان ــدار وزارة املالي ــادرة إص ــن املب تتضم
ــة  ــوك الوطني ــح البن ــه، لصال ــارات جني ــة  ملي  املركــزي بثاث
إلقــراض املنشــآت  الســياحية  والفندقيــة بســعر فائــدة %5 
ــارًا  ــام  اعتب ــاح ع ــرتة  س ــنوات بف ــاث س ــى ث ــنويًا، ع س
ــدون  أي  ــل ب ــل املقب ــة أبري ــو الحــايل إىل نهاي مــن أول ماي
 ضانــات، بحيــث يتــم ســداد القــرض عــى أقســاط شــهرية 
لتوزيــع  العــبء  عــى مــدار عامــن؛ وذلــك لتغطيــة مرتبات 
املوظفــن باملنشــآت  الســياحية  والفندقيــة وال يتجــاوز 
اإلنفــاق عــى االحتياجات األساســية  للتشــغيل نســبة 15 % 
مــن قيمــة القــرض املمنــوح للمنشــأة، موضًحــا أن  الشكات 
أو  املنشــآت الســياحية والفندقيــة ســتقدم للبنــوك املقرضة 
كشــوفًا  بأســاء  املوظفــن وأرقــام حســاباتهم البنكيــة 

ــة مــن  ــات  مبــارشة  مــن البنــك للموظــف .  وتــم تشــكيل لجن بحيــث يتــم تحويــل املرتب
وزارة املاليــة والبنــك املركــزي ووزارة  الســياحة  واآلثــار والبنــوك املقرضــة ملتابعــة تنفيــذ 

ــياحي  .  ــاع  الس ــة  للقط ــادرة الداعم ــذه املب ه

4. إســقاط  الريبــة العقاريــة عــى املنشــآت الفندقيــة  والســياحية ملــدة 6 أشــهر، 
 وإرجــاء ســداد كل املســتحقات عــى  املنشــآت الســياحية والفندقيــة ملــدة 3  أشــهر دون 

ــر.    ــد تأخ ــات أو  فوائ غرام

ــع  ــزام بدف ــياحية  باإللت ــات الس ــاب املشوع ــى أصح ــة ع ــدت الحكوم ــل، أك يف املقاب
ــرف  ــياحية والغ ــرف الس ــري  للغ ــاد امل ــا اإلتح ــراءات يضمنه ــن بإج ــب العامل روات
ــع  ــي الرسي ــص الطب ــي الفح ــدة  لدواع ــف وح ــن رشاء 160 أل ــاً ع ــه، فض ــة ل التابع
ــزة،  ــرة والجي ــادق القاه ــي إىل 50% بفن ــود  اليوم ــض الوج ــاع وتخفي ــن بالقط للعامل
ــا  ــر املعمــول به ــة املعاي ــن  يف الصحــة والســامة ملراجع ــن عامليت ــد مــع رشكت والتعاق
ــي  ــة الت ــة الصحي ــة وإجــراءات التوعي ــة عــى مســتوى الجمهوري يف املنشــآت  الفندقي
 أتيحــت للعاملــن والتواصــل مــع بيــت خــربة عاملــي إلعــداد اســرتاتيجية  طويلــة املــدى 

ــاع .  ــر القط لتطوي

ــى  ــة  ع ــة يف املحافظ ــة الحكوم ــو رغب ــع ه ــرك الرسي ــك التح ــن ذل ــدف م وكان اله
العالــة يف قطــاع الســياحة والتــي تبلــغ 900 ألــف عامــل، وهــم مــن  العالــة املدربــة 
واملتخصصــة يف ذلــك املجــال، وهــي محاولــة الحتــواء  اآلثــار االجتاعيــة الضــارة 

ــياحة.  ــاع الس ــى  قط ــلبياً ع ــرت س ــي أث ــة الت ــراءات االحرتازي لإلج

كــا تحركــت وزارة القــوى العاملــة وقامــت بــرف إعانــات للعاملــن بقطــاع  الســياحة، 
ــة  ــدة ثاث ــب  األســايس مل ــا، ورصفــت إجــايل الرات ــة املؤمــن عليه مــن إجــايل العال

أشــهر . 
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ــدد  ــًفا  بع ــة، وكش ــياحية والفندقي ــآت الس ــشكات واملنش ــات ال ــا طلب ــت إليه ووصل
ــا لهــذه القواعــد،  تقدمــت بهــا إىل  ــا. وفًق ــاء كورون العاملــن فيهــا املترريــن مــن وب
ــوزارة  ــدوق الطــوارئ ب ــا إىل  صن ــا وتقدميه االتحــاد العــام للغــرف الســياحية ملراجعته
القــوى العاملــة، للحصــول عــى منحــة تقــدر قيمتهــا  بـــ 600 جنيــه، وهــي قيمــة الحــد 

األدىن للتأمــن االجتاعــي.  

للعمــل عــى إجــراءات  الــرف  التأمينــات االجتاعيــة،  الصنــدوق مــع  وراجــع 
للمنشــآت املتعــرة مبوجــب شــيكات أو تحويــات بنكيــة عــى  الحســاب الخــاص بهــا. 

ووصلــت أعــداد املتقدمــن لــرف اإلعانــات التــي يقدمهــا صنــدوق  الطــوارئ بــوزارة 
ــا لنشــاط الصنــدوق  القــوى العاملــة، خــال الفــرتة األخــرة إىل 250 ألــف عامــل  طبًق

وما يقدمه حاليًــا.  

الرتويج السياحي باســتخدام التكنولوجيات الحديثة

ــك ــن بيت ــر م ــف م ــعار “اكتش ــت ش ــادرة تح ــار مب ــياحة واآلث ــت وزارة الس أطلق
ــة  ــادرة عــى إشــادة الصحاف ــد حــازت هــذه املب Explore Egypt From Home” وق

العاملية.  

ــرب  ــف ع ــة واملتاح ــق األثري ــادية للمناط ــات إرش ــة ورح ــوالت افرتاضي ــاق ج ــم إط ت
ــع  ــى مواق ــت، وع ــبكة اإلنرتن ــى ش ــار ع ــياحة واآلث ــوزارة الس ــمية ل ــات الرس الصفح
التواصــل االجتاعــي )فيســبوك   وانســتجرام   وتويــرت( والتــي اشــتملت عــى جــوالت 
افرتاضيــة للمجموعــة الهرميــة للملــك “أونــاس” ومقــربيت “محــو” و“واحتــي” مبنطقــة 
ســقارة، وعــرض لروائــع الفــن اإلســامي باإلضافــة إىل رحلــة إرشــادية باملتحــف الكبــر. 

وتــم إطــاق عامــة الســامة الصحيــة للفنــادق والتــي اعتمدتهــا وزارة الســياحة واآلثــار 
ــا  ــد تطبيقه ــا يفي ــغيل، م ــة يف التش ــادق الراغب ــع الفن ــا بجمي ــب توافره ــي يج والت
للضوابــط والــشوط املعتمــدة مــن مجلــس الــوزراء ووفًقــا للمعايــر الصحيــة العامليــة.

ــس  ــرر مجل ــع الجائحــة: ق ــش م ــة التعاي مرحل
ــن وزراء  ــايث ب ــاع ث ــال اجت ــن خ ــوزراء م ال
بالســاح  والصحــة  والســياحة  الطــران 
وتشــغيل  الداخليــة  الســياحة  باســتئناف 
ــة  ــن الطاق ــبة 25% م ــة بنس ــآت الفندقي املنش
االســتيعابية للفنــادق اعتبــارا مــن 15 مايــو 
أول  مــن  اعتبــاًرا   %50 إىل  ترتفــع   ،2020
اإلجــراءات  كافــة  اتخــاذ  مــع   ،2020 يونيــو 
االحرتازيــة داخــل الفنــادق، والحفــاظ عــى 
تطهــر وتعقيــم كافــة مناطــق العمــل، ووضــع 
اإلرشــادات التوعيــة يف كافــة أماكــن العمــل 
مــن أجــل الســامة الصحيــة ومنــع انتشــار 

العــدوي.  

ــت  ــع بي ــياحة م ــري للس ــاد امل ــل االتح تواص
خــربة عاملــي إلعــداد اســرتاتيجية طويلــة املــدي 

لتطوير القطاع الســياحي. 
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 ثالًثا: جهود الدولة يف التعليم
ــك  ــم وكذل ــة والتعلي ــد قامــت وزارة الرتبي ــدرايس الجدي ــة العــام ال مــع بداي
وزارة الصحــة باتخــاذ عــدة إجــراءات وقــرارات للتعامــل مــع جائحــة كورونــا 

خــال العــام الــدرايس وكانــت أهــم هــذه القــرارات كالتــايل:

االستعدادات للعام الدرايس 2020 /2021

بالفيديــو  مصــورة  رســالة  يف 
للدكتــور طــارق شــوقي بتاريخ 17 
ــاب  ــتعرض للط ــر2020، اس أكتوب
اســتعدادات  األمــور،  وأوليــاء 
ــد  ــدرايس الجدي ــام ال ــة للع الدول
التــي  والخطــوات   ،2021/2020
اتخذتهــا الــوزارة إلدارة العمليــة 
عــى  الحفــاظ  مــع  التعليميــة 
املنظومــة  أعضــاء  كل  ســامة 
ــادر  ــك رشح مص ــة، وكذل التعليمي
التعلــم املتنوعــة لــكل الطــاب 
ــبًا ألي  ــوزارة تحس ــزه ال ــا تجه وم
ظــروف اســتثنائية. وقــال الدكتــور طــارق شــوقي، إن الــوزارة وضعــت خطــة الســتمرار 
عمليــة التعلــم يف ظــل انتشــار فــروس كورونــا، عــن طريــق العمــل عــى تقليــل الكثافــة 
بإعــادة توزيــع الحصــص وتعــدد مصــادر التعلــم دون التأثــر عــى املحتــوى األكادميــي 
املفــرتض تحصيلــه مــع نهايــة العــام الــدرايس. وأضــاف شــوقي، أنــه تــم توزيــع أجهــزة 
حراريــة عــى املــدارس لقيــاس درجــات حــرارة الطــاب يوميًــا، فضــاً عــن توفــر أماكــن 
عــزل داخــل املــدارس يف حالــة شــعور أحــد الطــاب باإلعيــاء، ويتــم التنســيق يف ذلــك 

األمر مع وزارة الصحة. 

خطة الوزارة الستمرار عملية التعليم يف ظل انتشار فريوس كورونا 

1. مصادر التعلم التي سيتبعها الطاب خال العام الدرايس الحاىل، تكون كالتايل:
-    الصفــوف مــن KG1 وحتــى الثالــث االبتدايئ.. ســيكون لهــم األولوية يف الحضور باملدرســة 

ألن نظــام التعليــم الجديــد 2.0 يعتمــد عــى التواصل مــع املدرس داخــل الفصل.
ــات  ــر 3 محط ــيتم توف ــدادي.. س ــث اإلع ــى الثال ــع وحت ــف الراب ــن الص ــوف م -   الصف
تلفزيونيــة تعليميــة، بحيــث ســتكون هــي املصــدر الرئيــي للتعلــم، فضــاً عــن عــدد 

مــن املنصــات اإللكرتونيــة األخــرى ملــن تتوفــر لديهــم خدمــة اإلنرتنــت.
ــوزارة للطــاب  ــرت ال ــة وف ــوي.. يف هــذه املرحل ــث الثان ــن األول إىل الثال ــوف م -   الصف
ــليمه  ــيتم تس ــذي س ــت وال ــزة التابل ــة إىل أجه ــم باإلضاف ــادر التعل ــن مص ــد م العدي

ــة. ــبوع األول للدراس ــال األس ــاب خ للط

ــم املــري” وهــي منصــة موجهــة للطــاب  ــدة باســم “منصــة التعلي 2.  إنشــاء منصــة جدي
ــاء األمــور  ــل ألولي ــر دلي ــا هــو توف ــاء األمــور، مشــرًا إىل أن الهــدف منه واملعلمــن وأولي
والطــاب واملعلمــن للتعامــل مــع املنصــات الرقميــة العديــدة التي أتاحتهــا الــوزارة، ويضم 

معلومــات عــن كافــة مصــادر التعلــم.

3. تــم إنشــاء مركــز إلكــرتوين لتلقــي الشــكاوى والطلبــات عــرب خدمــة الواتــس آب والطلبــات 
مــن 9 صباًحــا إىل 5 مســاًء، ويتــم الــرد والتفاعــل مــن خــال قيــادات الــوزارة مــع جميــع 

الشــكاوى”.

4. إطــاق قنــوات تعليميــة تحــت اســم “مدرســتنا” ويتــم اإلعــان عــن جــدول البــث للطــاب، 
عــرب “منصــة التعليــم املــري” فضــاً عــن طباعتــه وتوزيعــه عــى الطــاب يف املــدارس. 

ــكل طــاب  ــد إلكــرتوين موحــد ل ــة مايكروســوفت عــى إتاحــة بري ــاق مــع رشك ــم االتف 5. ت
املراحــل التعليميــة للدخــول عــى جميــع املنصــات التــي ســيتم إتاحتهــا مــن قبــل الــوزارة، 
فضــاً عــن توفــر برامــج Microsoft Office مجانـًـا لـــ 20 مليــون طالــب للتدريــب عــى 
ــا للتحــول الرقمــي، وميكــن  ــل تطــور مهــم يف طريقن ــا ميث أدوات ســوق العمــل، وهــو م

للطالــب الحصــول عــى الربيــد عــن طريــق الرقــم القومــي وكــود الطالــب.

6.  إنشــاء منصــة املناهــج الرقميــة للمرحلــة الثانويــة LMS.EKB.EG وهــي منصة تضــم مصادر 
تعلــم رقميــة عديــدة لطــاب املرحلــة الثانويــة، فضــاً عــن إضافــة مــواد باللغــة الفرنســية عرب 

املنصــة، ويتــم تحديــث املنصــة بصفة مســتمرة، كــا تــم تزويدهــا بالكتب الدراســية.
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7. تــم إطــاق مكتبــة الــدروس اإللكرتونيــة التفاعليــة، فضــاً عــن إطــاق قنــاة 
تلفزيونيــة تعليميــة لطــاب الثانويــة العامــة، وأخــرى لطاب التعليــم الفني.

ــاب  ــة الط ــوزارة لخدم ــا ال ــي أطلقته ــة والت ــة املختلف ــات اإللكرتوني 8. املنص
ــام  ــي: “نظ ــا، وه ــروس كورون ــار ف ــل انتش ــم يف ظ ــاعدتهم يف التعل ومس
الوســائل  مــن  العديــد  إتاحــة  مــع   ،LMS.EKB.EG التعلــم  إدارة 
املســاعدة مثــل: “القنــوات التلفزيونيــة التعليميــة، منصــة البــث املبــارش 
للحصــص االفرتاضيــة، املكتبــة اإللكرتونيــة study.ekb.eg، منصــة إدمــودو

ــم،  ــأل املعل ــج أس ــة، وبرنام ــدروس اإللكرتوني ــة ال      Edmodo.org، ومكتب
ــة.  ــة اإللكرتوني ــب التفاعلي والكت

ضوابط تواجد أولياء أمور الطالب خالل اليوم الدرايس

ــم  ــم والتعلي ــة والتعلي ــلت وزارة الرتبي ــر 2020، أرس ــخ 19 أكتوب بتاري
ــا إىل املديريــات التعليميــة بشــأن وضــع ضوابــط لتواجــد  الفنــي، خطابً
أوليــاء أمــور الطــاب خــال اليــوم الــدرايس، حفاظــاً عــى الصحــة العامة 

وتطبيقــاً لإلجــراءات االحرتازيــة، وكانــت تلــك الضوابــط هــي:

تخصيــص مواعيــد وأماكــن محــددة الســتقبال أوليــاء األمــور لتلقــي   .1
واستفســاراتهم. طلباتهــم 

2.  تكليــف مديــري املــدارس بإعــداد ملصقــات توعيــة توضــع مبــكان ظاهــر عــى األبــواب 
الخارجيــة للمدرســة بشــأن اإلجــراءات االحرتازيــة لعــدم انتشــار األمــراض املعديــة.

فتح أبواب املدارس أمام الطاب وعدم تكدسهم للحد من التجمعات.  .3

4.  تكليــف أحــد العاملــن باملدرســة بتقديــم النصــح واإلرشــاد ألوليــاء األمــور بعــدم تجمعهــم 

للحفــاظ عــى الصحــة العامــة.

تنظيم وإدارة العملية التعليمية مبدارس التعليم الفني 

بتاريــخ 6 أكتوبــر أرســلت الــوزارة خطابــاً، إىل املديريــات التعليميــة بشــأن تنظيــم وإدارة 
العمليــة التعليميــة مبــدارس التعليــم الفنــي خــال العــام الــدرايس 2020/2021، يف ضــوء 

أزمــة فــروس كورونــا املســتجد، وكانــت كالتــاىل:

ــة للتعامــل مــع فــروس  ــة اإلجــراءات االحرتازي ــق كاف ــوزارة عــى رضورة تطبي شــددت ال  .1
كورونا. 

واعتــاد نظــام التعليــم املدمــج كنظــام أســايس لتعليــم الطــاب مبــدارس التعليــم الفنــى   .2
ــة  ــدروس العملي ــذ ال ــاب وتنفي ــد الط ــن تواج ــع ب ــن الجم ــا يضم ــا مب ــف نوعياته مبختل
باملدرســة بأماكنهــا املخصصــة وتخصيــص الوقــت الــكايف ملناقشــة الــدروس النظريــة 

واإلجابة عى تساؤالت الطاب. 

ــا  ــاب طبًق ــم والط ــن املعل ــل ب ــة Edmodo يف التواص ــات اإللكرتوني ــن املنص ــتفادة م االس  .3
ــص. ــي املخت ــه الفن ــع التوجي ــاون م ــة بالتع ــب إدارة املدرس ــن جان ــه م ــم وضع ــدول يت لج

ــى  ــم الفن ــر التعلي ــت إرشاف مدي ــدارس تح ــري امل ــات ملدي ــع صاحي ــوزارة بوض ــت ال قام  .4
ومعاونــوه باملديريــات واإلدارات التعليميــة وكذلــك اإلدارة العامــة للتعليــم الفنــى املختصــة 
)صناعــي- تجــاري– زراعــي– فندقــي– تعليــم مــزدوج( بقطــاع التعليــم الفنــى لوضــع نظــام 
ــس باملدرســة  ــك جــداول دراســية )توضــح جــدول التدري لحضــور الطــاب للمدرســة وكذل
ــده بالخطــط الدراســية مــن مديــري  وجــدول التدريــس عــن بعــد( ىف ضــوء مــا تــم تحدي
ــه املختــص والتــى توضــح عــدد ســاعات التدريــس باملدرســة  ــة املــواد والتوجي عمــوم تنمي
ــا لكثافــة الطــاب  وعــدد ســاعات التدريــس عــن بعــد مــن خــال منصــة Edmodo وطبًق
ــة عــدم  ــن الطــاب داخــل الفصــول مبعــدل 1 – 1.5 مــرت )ىف حال ــق تباعــد ب بــشط تحقي
زيــادة الكثافــة يتــم الحضــور بنظــام اليــوم التقليــدى الكامــل(، وكذلــك القــدرة املؤسســية 

ــة املتاحــة.  متمثلــة ىف مســاحة الفصــول وتوافــر الــورش واملعامــل واملســاحات الفعلي

تنظيم مجموعات التقوية املدرسية  

يف 6 أكتوبــر 2020، أصــدر الدكتــور طــارق شــوقي وزيــر الرتبيــة والتعليــم والتعليــم الفنــي، 
ــا بشــأن تنظيــم مجموعــات التقويــة املدرســية خــال العــام الــدرايس املقبــل  قــرارًا وزاريً

2021/2020، وقــد تضمــن القــرار مــا يــي:
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ــتوى اإلدارة  ــى مس ــاب ع ــية للط ــواد الدراس ــة يف امل ــة اختياري ــات التقوي ــتكون مجموع س  .1
للشــهادتن اإلعداديــة والثانويــة العامــة وعــى مســتوى املدرســة لصفــوف النقل، وذلــك بهدف 
تحســن مســتوى الطالــب الــدرايس بتلــك املــواد ويتــم اإلعــان عــن قيمــة اإلشــرتاك واملواعيــد 

وأماكنهــا وأســاء املعلمــن القامئــن بالتدريــس بهــا يف لوحــة إعانــات ملجموعــات التقويــة.

ســتكون املــدة الزمنيــة املخصصــة للمجموعــة ســاعتن يف األســبوع وفًقــا للخطــة التعليميــة   .2
ــع مســاحة  ــة م ــاة أن يتناســب عــدد طــاب املجموع ــع مراع ــواد الدراســية، م املحــددة للم
ــة. ــة العام ــى الصح ــاظ ع ــة للحف ــراءات االحرتازي ــاذ اإلج ــع رضورة اتخ ــة م ــات املخصص القاع

3.  تخفيــض نســبة 50% مــن االشــرتاكات املحــددة لــكل الصفــوف الدراســية ألبنــاء الشــهداء 
وأبنــاء الســادة املعلمــن بالرتبيــة والتعليــم والطــاب األيتــام، وتخفيــض نســبة 25% لباقــي 

العاملــن بالرتبيــة والتعليــم، وذلــك بعــد تقديــم املســتندات الدالــة عــى ذلــك.

أن مديــر اإلدارة التعليميــة املختــص ومجلــس أمنــاء اإلدارة يتولــون تحديــد مقابــل إشــرتاك   .4
طــاب الشــهادات )املحلية/العامــة( يف الحصــة الواحــدة، بينــا يتــوىل مديــر إدارة املدرســة 
ــاء املدرســة تحديــد مقابــل االشــرتاك لطــاب صفــوف النقــل، مــع مراعــاة أن  ومجلــس أمن

ــه(. يكــون الحــد األدىن )10 جنيهــات( والحــد األقــىص )85 جني

يجــوز االســتعانة ببعــض الكــوادر مــن غــر العاملــن بــوزارة الرتبيــة والتعليــم ووزارة التعليــم   .5
الفنــي بعــد مراجعــة مؤهاتهــم مــن خــال مديــر عــام اإلدارة التعليميــة املختــص، بــشط أال 

تزيــد نســبة هــؤالء عــن 25% مــن إجــايل عــدد املعلمــن املشــاركن باملجموعــات.

الضوابــط الوقائيــة واإلجــراءات املنظمــة لغلــق املنشــآت التعليميــة كاجراء وقــايئ للتعامل 

مــع فــريوس كورونــا لــوزارة الرتبيــة والتعليم.  

بتاريــخ 4 أكتوبــر 2020 حــددت الــوزارة عــدة ضوابــط وقواعــد وقائيــة خــال ســر العملية 
التعلميــة، بالتزامــن مــع تطبيــق اإلجــراءات االحرتازية، وهــي كالتايل:

•   غلــق الفصــل: يتــم غلــق الفصــل يف حــال حــدوث أكــر مــن حالــة مؤكــدة يف نفــس الفصــل 
خــال أســبوعن، يتــم غلــق الفصــل ملــدة 28 يوًمــا تبــدأ مــن تاريــخ بدايــة تنفيــذ قــرار الغلق 

وتتخــذ القــرار كل مــن اإلدارة التعليميــة واإلدارة الصحيــة.

•   غلــق مدرســة: يتــم غلــق املدرســة عنــد غلــق أكــر مــن فصــل باملدرســة خــال أســبوعن، يعد 
ذلــك مــؤرًشا عــى زيــادة معــدل انتقــال املــرض باملدرســة، لــذا يتــم غلــق املدرســة ملــدة 28 

يوًمــا بواســطة مديريــة الصحــة ومديريــة التعليــم.

•    غلــق مجمــع مــدارس: يتــم بعــد غلــق مدرســة ىف مجمــع مــدارس، ثــم حــدوث مــؤرش غلق فصل 
)بنــد1( بــأي مــن املــدارس يف ذات املجمــع وخــال أســبوعن مــن غلــق املدرســة األوىل يتــم غلــق 

مجمــع املــدارس كامــًا ملــدة 28 يوًمــا بواســطة مديرية الصحــة ومديرية الرتبيــة والتعليم.

•   غلــق مــدارس قريــة أو مدينــة: وذلــك بقــرار مــن املحافظــة عنــد فــرض الحجــر الصحــي عــى 
إحــدى القــرى أو املــدن وميتــد الغلــق حتــى نهايــة فــرتة الحجــر الصحــي املقــرر.

•    غلــق مــدارس محافظــة: تبًعــا لتوصيــات لجنــة إدارة األزمــة وتطــور الوضــع الوبــايئ قــد يتــم 
اتخــاذ قــرارًا بغلــق مــدارس أحــد املحافظــات ملــدة ال تقــل عــن 28 يوًمــا وقــد متتــد وفًقــا ملــا 

تقــرره اللجنــة ويتــم تطبيــق هــذا القــرار بواســطة ديــوان املحافظــة.

عــى أن تُطبَــق تلــك اإلجــراءات عــى جميــع املــدارس الحكوميــة والخاصــة والدوليــة وغرهــا، 
وتتــم عمليــة تطهر للفصل أو املنشــأة، وتتم عملية متابعــة املخالطن بواســطة اإلدارة الصحية.

تعاون وزارة الصحة 

ــروس  ــة ف ــراءات ملواجه ــن اإلج ــدًدا م ــن ع ــة تتضم ــة وقائي ــة خط ــت وزارة الصح وضع
كورونــا املســتجد، وذلــك تزامًنــا مــع بــدء الدراســة يف املــدارس، واســتعداًدا الحتــال وقــوع 

مواجهــة املوجــة الثانيــة. وقــد تضمنــت الخطــة التــي أعلنتهــا الــوزارة مايــى: 

تخفيــض الدراســة لــكل فصــل درايس إىل   .1
يومــن فقــط مــا يســاعد عــى تقليــل 
الكثافــة بشــكل كبــر، وحــال وجــود نشــاط 
معــن يتطلــب فيــه تقســيم الطــاب إىل 
بــكل  االفــراد  تقليــل  يتــم  مجموعــات 

املجموعــات.  عــدد  بزيــادة  مجموعــة 
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ــاالت  ــع الح ــراءات م ــن اإلج ــدد م ــاذ ع ــم اتخ يت  .9
ــث تكــون  ــا للمدرســة، حي ــل تحويله البســيطة قب
املمرضــة باملدرســة مســئولة عــن رشح قواعــد 
ــل انرافــه  ــزيل للطالــب وويل األمــر قب العــزل املن
ــليم  ــع تس ــزيل، م ــزل املن ــال الع ــة ح ــن املدرس م
ــزيل  ــزل املن ــادات الع ــن إرش ــخة م ــر نس ويل االم
باإلضافــة إىل نســخة مــن عامــات تطــور األعــراض 
املتاحــة  البيانــات  باســتكال  وتقــوم  املرضيــة، 
بــكارت العــرض املنــزيل وإرســاله إىل مديــر عيــادة 
التامــن ومديــر املستشــفى الــذي يرســله إىل مديــر 
بيانــات  إدخــال  مــن  والتأكــد  الصحيــة  اإلدارة 
الحالــة عــى الربنامــج اإللكــرتوىن املخصــص لإلبــاغ.

أعلنــت وزارة الصحــة والســكان عــن دور كل مــن   .10
)الزائــرة الصحيــة بالعيــادة املدرســية، دور الطبيــب 
يف العيــادة املدرســية، دور عيــادة التامــن الشــاملة( 

وذلــك ملواجهــة كورونــا باملــدارس. 

أوضحــت الــوزارة أن هنــاك تنســيقا كامــاً مــع جميــع الــوزارات املعنيــة ولجنــة األزمــات   .11
مبجلــس الــوزراء لجميــع اإلجــراءات الخاصــة بعــودة الدراســة اآلمنــة باملــدارس. 

12. عمليــة ربــط إلكــرتوين بــن وزارة الرتبيــة والتعليــم ووزارة الصحــة والســكان ملتابعــة العمــل 
ــن  ــوري ع ــاغ الف ــاب واإلب ــات الط ــل بيان ــد وتحلي ــدارس لرص ــع امل ــة بجمي ــذه الخط به

اإلشــتباه بــأي إصابــة. 

 13. إطــاق حملــة توعيــة هدفهــا زيــادة الوعــي لــدى األطفــال وأرسهــم بالســلوكيات 

الصحيحــة.

2. رضورة توفــر املــدارس لغــرف العــزل املؤقــت عنــد االشــتباه يف إصابــة أحــد الطــاب او 
ــب املختــص وويل  ــوس أحــد املشفــن مــع الطفــل لحــن حضــور الطبي ــن مــع جل العامل

ــة للمستشــفى.  ــة الحال ــر واحال االم

3. وضعــت الخطــة القواعــد الذهبيــة العــش للوقايــة مــن كورونــا مــن غســل األيــدى جيــًدا 
والتهويــة الطبيعيــة وعــدم ملــس أغــراض االخريــن او االســطح واســتخدام األدوات الخاصــة 
ــة او  ــدم املصافح ــع ع ــدل م ــوت معت ــدث بص ــراد والتح ــن االف ــان ب ــاحة لألم ــرك مس وت

املعانقــة او التقبيــل. 

4. االنتظــار خــارج املكاتــب والحامــات يف مســافات امنــة مــع عــدم االقــرتاب مــن األماكــن 
ــة  ــًدا ومارســة الرياضــة الخفيف ــوم جي ــدة والن ــة املفي ــاول األطعم ــا تزاحــم وتن ــي به الت

باملنــزل.
 

ــاً  ــزل صباح ــن املن ــه م ــن نزول ــة م ــب بداي ــة الطال ــل رحل ــل متث ــة مراح ــددت الخط 5. ح
والذهــاب للمدرســة حتــى العــودة ثانيــة ومــا تضمــن ذلــك مــن ارتــداء الكامــة وغســل 
االيــدي وعــدم التزاحــم عنــد صعــود الحافلــة املدرســية وكذلــك عمــل قيــاس للحــرارة قبــل 
صعــوده. والتنظيــف الــدوري ألســطح الحافــات والجلــوس مبســافات متباعــدة يف الحافات 
بطريقــة امنــة وعنــد الوصــول اىل املدرســة يتــم عمــل فــرز حــراري للطــاب. مــع رضورة 

تنظيــم دخــول الطــاب للفصــل مــع مراعــاة عــدم التزاحــم عنــد الدخــول. 

ــك  ــى ديس ــب ع ــس كل طال ــث يجل ــل بحي ــوس يف الفص ــة الجل ــوزارة خط ــددت ال 6. ح
ــد  ــى التباع ــدرس ع ــة امل ــع رضورة محافظ ــي م ــد االجتاع ــاة التباع ــع مراع ــل م منفص

ــاب.  ــن الط ــه وب ــي بين االجتاع

7. يتــم عــزل الحالــة املشــتبه بهــا بالعــزل املؤقــت باملدرســة لحــن قيــام الطبيــب بتقييــم 
ــة وإبــاغ ويل االمــر بالحضــور واســتام الطفــل بعــد تقييمــه.  الحال

ــزيل  ــزل املن ــب إىل الع ــة الطال ــب الحال ــرر الطبي ــيطة يق ــة بس ــراض الحال ــت اع 8. إذا كان
ومتابعتــه منزليًــا ملــدة 14 يــوم ويســمح لــه بالعــودة إىل املدرســة بعــد 3 أيــام مــن إختفــاء 
ــه إىل مستشــفى العــزل  ــم إحالت ــة متوســطة أو شــديدة يت األعــراض، أمــا إذا كانــت الحال
ومتابعتــه ملــدة 14 يــوم، ويســمح لــه بالعــودة بعــد انتهــاء األعــراض بـــ 3 أيــام نهائيًــا، أمــا 

إذا اســتمرت األعــراض يســتمر عزلــه وإعــادة التقييــم وفًقــا ملــا يــراه الطبيــب. 
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رابًعا: جهود الدولة يف القطاع الطبي يف ظل كورونا 

ــا،  يف ظــل محاربــة الدولــة املريــة لفــروس كورون
ــة  ــة للوقاي ــر االحرتازي واتخــاذ كافــة الســبل والتداب
منــه، إال أن هنــاك أســباب عديــدة تعــرض القطــاع 
الصحــي لخطــر الفســاد، فنجــد أنــه نتيجــة لرسعــة 
اإلجــراءات املتعلقة بتوفر ورشاء املســتلزمات الطبية 
ونقلهــا إىل املنافــذ املحــددة لتقديــم الخدمــات، 
وحشــد املزيــد مــن العاملــن فيــي مجــال الرعايــة 
الصحيــة، وفقــدان بعــض النــاس ملصــادر دخلهم، كل 

ذلــك يجعــل هنــاك فــرص عديــدة للفســاد. 

ــة كافــة األجهــزة الحكوميــة  وعــى الرغــم مــن الظــروف التــي متــر بهــا البــاد، ومحاول
ملواجهــة فــروس كورونــا املســتجد، بكافــة الطــرق املختلفــة والوقايــة منــه والتــي مــن 
أهمهــا اســتخدام الكحــول يف عمليــات التطهــر والتعقيــم، وكذلــك اإلجــراءات الوقائيــة 
ــة  ــات الدول ــع مؤسس ــاون م ــة بالتع ــام وزارة الداخلي ــا، وقي ــي تتخذه ــة الت والقانوني
املختلفــة باتخــاذ اإلجــراءات الازمــة لحايــة املواطنــن وال ســيا فيــا يتعلــق بالجهــود 
املبذولــة ملكافحــة الجرائــم التموينيــة بكافــة صورهــا خاصــة يف تلــك املتعلقــة بتصنيــع 
ــاد  ــا الب ــر به ــي مت ــروف الت ــك الظ ــتغال تل ــص واس ــدون ترخي ــة ب ــتلزمات الطبي املس

ــاح غــر مشوعــة.  لتحقيــق مكاســب وأرب

ــم  ــن ه ــرص مم ــك الف ــتغى تل ــي ومس ــاع الصح ــاد يف القط ــة الفس ــار محارب وىف إط
معدومــي الضمــر، وكــا ســري يف الحــاالت التــي تــم رصدهــا الحقــاً فقــد ألقــت هيئــة 
الرقابــة اإلداريــة، القبــض عــى أمــن مخــزن املســتلزمات الطبيــة التابــع ملديريــة الشــئون 
ــة  ــك املديري ــي بتل ــب صح ــى مراق ــض ع ــت القب ــا ألق ــاط، ك ــة دمي ــة مبحافظ الصحي
ــة الازمــة ملكافحــة  ــاس أمــن املخــزن للمســتلزمات الطبي ــك يف واقعــة اخت أيضــاً، وذل
ــزل(  ــات الع ــن مه ــا م ــازات وغره ــات وقف ــة )كام ــفيات الحكومي ــدوى باملستش الع
ــر  ــفيات، وتزوي ــة املستش ــاب حاج ــى حس ــوداء ع ــوق الس ــا يف الس ــام ببيعه ــم القي ، ث

مستندات تثبت أنه تم رصفها للمستشفيات. 
ــو 120  ــوقية نح ــا الس ــغ قيمته ــا تبل ــة أرض ميتلكه ــرض قطع ــازن ع ــن املخ ــا أن أم ك

ــاين  ــا الث ــه اســتوىل عليه ــف جني ــغ 60 أل ــة ملبل ــه عــى ســبيل الرشــوة، باإلضاف ــف جني أل
لنفســه، ليتوســط لــه لــدى أحــد أعضــاء لجنــة الجــرد املشــكلة مــن قبــل هيئــة الرقابــة 
اإلداريــة، واملعنيــة بجــرد عهــدة أمــن املخــزن، مــن املســتلزمات الطبيــة ألصنــاف الكامات 
والجوانتيــات واملطهــرات الطبيــة البالــغ قيمتهــا حــوايل مليــون جنيــه، مقابــل قيــام عضــو 
اللجنــة بتســليمه املســتندات الدالــة عــى اختاســه للمســتلزمات الطبيــة الخاصــة مبكافحة 
العــدوى مــن عهدتــه وبيعهــا يف الســوق الســوداء، باإلضافــة إىل اصطناعه ملســتندات مزورة 
تثبــت رصفهــا للمستشــفيات الحكوميــة باملخالفــة للحقيقــة وتــم احالتهــم للنيابــة العامــة.

ــن املســتلزمات  ــر بعــض الســلع م ــة واحتك ــك األزم ــام باســتغال تل ــا أن البعــض ق ك
الطبيــة كالجوانتيــات والكامــات والكحــول، باإلضافــة إىل انتشــار املصانــع غــر املرخصــة 
ــن  ــح م ــا تري ــد به ــة وال يوج ــات الطبي ــة للمواصف ــر املطابق ــواد غ ــك امل ــع تل لتصني
الجهــات املختصــة، وتخزيــن كميــات كبــرة مــن املــواد املطهــرة مجهولــة املصــدر بقصــد 
طرحهــا باألســواق بأســعار مرتفعــة، وكذلــك قيــام بعــض أصحــاب ومســئويل الصيدليــات 
بحيازتهــم أيضــاً للمســتلزمات الطبيــة مــن كامــات وقفــازات وكحــول مجهــول املصــدر، 

واالمتنــاع عــن بيعهــا وتخزينهــا لتحقيــق أربــاح غــر مشوعــة. 

خامساً: اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة املرصية تجاه تفيش وباء كورونا  

 يف إطــار جهــود الدولــة ملكافحــة فــروس كورونــا، أصــدر رئيــس مجلــس الــوزراء الدكتــور 
مصطفــى مدبــويل بتاريــخ 16 أبريــل 2020، القــرار رقــم 17 لســنة 2020 بتحديــد أســعار 
بيــع بعــض املنتجــات الازمــة ملواجهــة فــروس كورونــا املســتجد، وتضمــن القــرار التــزام 
كافــة املتاجــر والصيدليــات وغرهــا مــن منافــذ البيــع باإلعــان عــن أســعار املنتجــات يف 
أماكــن ظاهــرة لروادهــا مــن املشــرتين مــع حظــر حبســها عــن التــداول، ســواء مــن خــال 

اخفائهــا أو عــدم طرحهــا للبيــع أو االمتنــاع عــن بيعهــا أو بــأي صــورة أخــرى. 

 كــا نــص القــرار عــى مجموعــة مــن العقوبــات ملــن يخالــف هــذا القــرار بالحبــس مدة ال 
تقــل عــن ســنة وغرامــة ال تقــل عــن 100 ألــف جنيــه وال تجــاوز مليوين جنيــه أو مــا يعادل 
ــار أســعار املنتجــات  ــان وإظه ــف اإلع ــن يخال ــة كل م ــة ملعاقب ــة، باإلضاف ــة البضاع قيم

للمشــرتين بغرامــة ال تقــل عــن 100 ألــف جنيــه، وال تجــاوز خمســة مايــن جنيــه.
وىف إطــار توفــر احتياجــات وزارة الصحــة والســوق املحليــة مــن أدوات الوقايــة الازمــة 
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ــا، كــا قامــت بتوفــر األجهــزة الخاصــة  للشــكاوى واالستفســارات حــول حــاالت كورون
ــة،  ــة الازم ــر األدوي ــع توف ــرض، م ــة للم ــات محتمل ــود أي تداعي ــال وج ــس ح بالتنف
وتــم تخصيــص مبلــغ 150 مليــون جنيــه لــشاء األجهــزة الطبيــة التــي تســاهم يف الحــد 

والتصدي لفروس كورونا.  

وخــال ينايــر 2020، قامــت وزارة الصحــة والســكان بزيــادة الحجــر الصحــي مبطــار القاهــرة 
ملتابعــة خطــة التأمــن الطبــي االحرتازيــة ملواجهــة فــروس كورونــا. كــا قامــت الــوزارة خال 
شــهر فربايــر بتدريــب الطواقــم الطبيــة للتعامــل مــع االزمــة، كا قامــت الــوزارة بتوفــر عدد 

مــن املستشــفيات املتخصصــة الســتقبال حــاالت اإلصابــة املختلفــة مــن الفروس. 

وزارة مــا ال شــك فيــه  اعــان  منــذ  الجــي  والواضــح 
الصحــة عــن اول حالــة كورونــا خــال فربايــر 2020، فقــد قامــت الحكومــة املريــة باتخــاذ 
العديــد مــن اإلجــراءات للحــد مــن انتشــار املــرض بدأتهــا بالكشــف الــدوري عــن القادمــن 
بالــدول التــي بهــا إصابــات وتوفــر مكاتــب للحجــر الصحــي باملطــارات، وتجهيــز أقســام 
العــزل باملستشــفيات وكذلــك جهودهــا يف التعريــف بالفــروس، وتعليــق رحــات الطــران 

ــر.   ــن فرباي ــذ األول م ــن من ــن وإىل الص م

خــال مــارس 2020 أصــدر مجلــس الــوزراء قــرار بوقــف جميــع الفعاليــات واألحــداث 
الرياضيــة التــي يرتتــب عليهــا تجمعــات أو كثافــات وتعقيــم كافــة املؤسســات الحكوميــة 

وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.  

كــا قــام مجلــس الــوزراء بإصــدار مجموعــة مــن القــرارات تتضمــن فــرض حظــر تجــول 
ــدأ  ــة مســاء وخــال شــهر رمضــان يب ــم اقــراره مــن الثامن ــدأ مــن الســابعة ثــم ت ليــي ب
ــد الفطــر،  ــد إجــازة عي ــة مســاء بع ــن الثامن ــه م ــودة إىل جعل ــن التاســعة مســاء والع م

ــتلزمات  ــعبة املس ــس ش ــزت رئي ــف ع ــح د. رشي ــد أوض ــا، فق ــروس كورون ــة ف ملواجه
الطبيــة باتحــاد الصناعــات، يف 21 أبريــل 2020 عــن وصــول حجــم انتــاج الســوق مــن 
ــا يف مقابــل 300 ألــف كامــة يف بدايــة  منتجــات الكامــات لنحــو مليــوين كامــة يوميً
انتشــار فــروس كورونــا يف مــر خــال مــارس 2020، كــا أن الســوق املحليــة شــهدت 
دخــول أكــر مــن 20 خــط إنتــاج جديــد لتصنيــع الكامــات الطلبيــة منــذ بدايــة شــهر 

أبريل 2020، وذلك باستثارات تصل لنحو 8 ماين جنيه. 

كــا قامــت وزيــرة التجــارة والصناعــة دكتــورة نيفــن جامــع بإصــدار قراريــن خــال شــهر 
ــج خــال 3 أشــهر يضــم الكامــات واملطهــرات،  ــر 18 منت مــارس املــايض بوقــف تصدي
ــة لألســواق خــال  ــات املطلوب ــد مــن الكمي ــر املزي ــر يف توف ــذي ســاهم بشــكل كب وال

هذه الفرتة، عى أن يتم توريد كافة الكميات إىل هيئة الشاء املوحد.  

ــا  ــارس 2020، توفره ــت يف 30 م ــد أعلن ــت ق ــة كان ــلحة املري ــوات املس ــا أن الق ك
ــع وزارة  ــاون م ــتجد، بالتع ــا املس ــروس كورون ــة ف ــة ملواجه ــتلزمات طبي ــزة ومس أجه
الصحــة، وذلــك تنفيــذا لتوجيهــات الرئيــس عبــد الفتــاح الســيي باتخــاذ كافــة التدابــر 

واإلجراءات االحرتازية ملجابهة خطر انتشار الفروس. 

وخــال شــهر مــارس 2020 وجــه الســيد الرئيــس عبــد الفتــاح الســيي بتخصيــص 100 
ــة  ــات محتمل ــع أي تداعي ــل م ــاملة للتعام ــة الش ــة الدول ــار خط ــا يف إط ــار جنيًه ملي
ــة  ــرة الصحــة والســكان أن املســتلزمات الطبي ــرت وزي ــا املســتجد، وذك ــروس كورون لف

والرعايات املركزة هي أهم أوجه لذلك املبلغ املخصص.  

ــرار  ــويل، عــى مــشوع ق ــور مصطفــى مدب ــوزراء، برئاســة الدكت ــس ال ــق مجل ــد واف وق
رئيــس مجلــس الــوزراء، بشــأن إعفــاء التجهيــزات واملســتلزمات الطبيــة واألدويــة الازمــة 
ملواجهــة انتشــار فــروس كورونــا املســتجد، مــن رســم الــشاء املقــرر قانونــاً، والتــي تقــوم 
بتوفرهــا الهيئــة املريــة للــشاء املوحــد واإلمــداد والتمويــن الطبــي وإدارة التكنولوجيــا 
الطبيــة، لصالــح الجهــات املُخاطبــة، باعتبــار فــروس كورونــا مــن األوبئــة وينطبــق عليــه 

رشط اإلعفاء يف حاالت الكوارث واألوبئة. 
وفيــا يتعلــق بــدور وزارة الصحــة والســكان، فقــد قامــت الــوزارة بإعــان ارقــام هواتــف 



- 90 -- 91 -

عــى أن يبــدأ الحظــر خــال إجــازة العيــد مــن الخامســة مســاء، ويــأيت ذلــك يف إطــار جهــود 
الدولــة للحــد مــن حركــة وانتشــار املواطنــن يف الشــوارع مــع عــدم رسيــان ذلــك عــى املخابز 
ومحــات البقالــة والســوبر ماركــت خــارج املحــات التجاريــة الكبــرة، وقــف وســائل النقــل 
الجاعــي يف ذات املــدة، مــع معاقبــة مــن يخالــف ذلــك بغرامة تصــل إىل أربعــة آالف جنيهاً. 

ومــن ناحيــة أخــرى قامــت الحكومــة املريــة بدعــم القطاعــات املتــررة مــن الفــروس 
ــي  ــات الت ــى القطاع ــتحقة ع ــروض املس ــداد الق ــل س ــة وتأجي ــات اجتاعي ــم إعان بتقدي
تــررت، واعفــاءات رضيبيــة لهــا، كــا قامــت البنــوك بتخفيــض أســعار الفائــدة، وكذلــك 
إنشــاء صنــدوق لدعــم العالــة غــر املنتظمــة واملؤقتــة التــي فقــدت عملها بشــكل مؤقت 
وذلــك لتوفــر احتياجاتهــم األساســية، حيــث بلــغ أعــداد املســجلن عــى موقــع وزارة القوى 

العاملــة لاســتفادة مــن الدعــم حــوايل 2.5 مليــون عامــل حتــى اآلن. 

كــا قامــت الحكومــة بإصــدار قــرارات لدعــم االقتصــاد والصناعــة كتأجيــل ســداد الريبــة 
العقاريــة املســتحقة عــى املصانــع واملنشــآت الســياحية ملــدة 3 أشــهر ورفــع الحجــوزات 
اإلداريــة عــن املمولــن الذيــن لهــم رضيبــة واجبــة الســداد مقابل ســداد 10% مــن الريبة 
ــار جنيــه للمصدريــن خــال شــهري مــارس وأبريــل مــع تخفيــض  املســتحقة وتوفــر ملي
أســعار الكهربــاء والغــاز للمنشــآت الصناعيــة وتأجيــل االســتحقاقات االئتانيــة للعماء من 

املؤسسات واألفراد ملدة 6 أشهر مع عدم تحصيل غرامات تأخر.  

كــا أن هنــاك قــرارًا صــادرًا مــن وزارة التجــارة والصناعــة يلــزم الــشكات املريــة املنتجــة 
واملســتوردة للمنتجــات الطبيــة بتوريــد منتجاتها ومخزونهــا إىل الهيئة املرية للــشاء املوحد 
واإلمــداد والتمويــن الطبــي بهــدف توفــر إحتياجــات القطاع الطبــي من املســتلزمات الطبية.

كــا قامــت الحكومــة بتعليــق الدراســة يف جميــع املؤسســات الحكوميــة ودعــم التعليــم 
عــن بعــد وتوفــر املــواد الدراســية املختلفــة عــى موقع بنــك املعرفــة، وتعليــق حركــة الطران 
يف كافــة املطــارات املريــة، وتطهــر كافــة املنشــآت الســياحية، وخفــض عــدد العاملــن يف 
أجهــزة الدولــة املختلفــة، ومنــح املوظفــن الذيــن لديهــم أمــراض مزمنــة فرصــة العمــل من 
املنــزل.وكان هنــاك إجــراءات أخــرى قامــت بهــا الدولــة، كإغــاق جميــع املتاحــف واملواقــع 
ــازة  ــار أي جن ــع اقتص ــزاء م ــات الع ــق قاع ــة، وغل ــات الجمهوري ــع محافظ ــة بجمي األثري

عــى أرسة املتــوىف فقــط، وتعليــق الصــاة باملســاجد والكنائــس. وقامــت وزارة التضامــن 
االجتاعــي بتوفــر آليــة جديــدة لــرف املعاشــات عــى أيــام تهــدف مــن ذلــك إىل تقليــل 

األعــداد وضــان عــدم الزحــام. 

دور األجهزة الرقابية واألمنية

ــة  ــع محافظــات الجمهوري ــا املكثفــة يف جمي ــة تقــوم بحماته ــة والرقابي إن األجهــزة املني
عــى الصيدليــات ومحــات بيــع املســتلزمات الطبــة ومصانــع بــر الســلم وتوجــه رضبــات 
اســتباقية للمتاعبــن يف غــش تلــك املســتلزمات مــن مطهــرات وكحــول وكامــات، وضبــط 
الذيــن يقومــون باســتغال إقبــال املواطنــن واحتياجهــم لــشاء تلــك املســتلزمات مــن أجل 

تحقيــق أربــاح طائلــة بــدون وجــه حــق. 

ــة  ــزة التنفيذي ــع األجه ــيق م ــا بالتنس ــام يف قيامه ــة دور ه ــة اإلداري ــة الرقاب ــد لهيئ ونج
باملحافظــات ملنــع اســتغال بيــع املنتجــات واملســتلزمات الطبيــة واملطهــرات يف الســوق 
الســوداء، وضبــط غــر املطابقــة منهــا. ودورهــا يف القيــام بالحمــات امليدانية بالتنســيق مع 
مديريــات الشــئون الصحيــة والتمويــن وجهاز حايــة املســتهلك وجميع األجهــزة التنفيذية 
املعنيــة باملحافظــات باملــرور عــى أماكــن بيــع األدويــة واملســتلزمات الطبية األخــرى وفرض 
الرقابــة عــى الصيدليــات وأماكــن بيــع األدويــة وكشــف املطهــرات املغشوشــة واملحظــور 

بيعهــا أو املخزنــة اســتغاالً لحاجــة املواطنــن يف ظــل مواجهــة فــروس كورونــا.

ــة  ــوم مباحق ــة املســتهلك يق ــاز حاي ــا نجــد أن جه ــا أنن ك
بــؤر الغــش واالحتــكار يف كافــة املحافظــات أيًضــا، ومواجهــة 
أي مارســات ســلبية ضــارة باملســتهلك، وكان لــإلدارة العامــة 
ــة  ــا التمويني ــام بحماته ــا بالقي ــن  دورًا هاًم ــة التموي لشط
لضبــط جرائــم الغــش التجــاري واتخــاذ كافــة التدابــر الازمــة 
للحفــاظ عــى صحــة املواطنــن ومراقبــة األســواق للمحافظــة 
عــى اســتقرار األســعار وتوافــر الســلع ومكافحــة جرائــم الغش 
اتســاقًا مــع جهــود الدولــة لتداعيــات انتشــار فــروس كورونــا 
ــاح  ــق أرب ــروف لتحقي ــك الظ ــتغال تل ــض اس ــة البع ومحاول

ماديــة دون النظــر الحتياجــات وصحــة املواطنــن. 
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مــن خــال مــا ســبق عرضــه مــن مشــكات وتحديــات، واجهــت املؤسســات و األفــراد يف 
الدولــة صعوبــة يف التعامــل مــع جائحــة كوفيــد- 19، مازالــت توجــد أمــور تحتــاج لحلــول 

منهجيــة، وســيتم عرضهــا تاليًــا.

أ- التوصيات املتعلقة مبكافحة العنف األرسي وضامن حقوق املرأة

• تلعــب النســاء دوًرا ال غنــى عنــه يف مكافحــة تفــي املــرض، مــن منطلــق دورهــن كعامــات 
يف مجــال الرعايــة الصحيــة، وعاملــات وباحثــات، وبنــاة ســام، ومقدمــات رعايــة، لــذا مــن 
الــروري التأكــد مــن أن أصــوات النســاء مســموعة وطلباتهــن معــرتف بهــا ويتــم أخذهــا 

يف الحســبان.

ــك، ورضورة أن  ــة إىل ذل ــرار، باإلضاف ــع الق ــاء وصن ــط للوب ــرأة يف التخطي ــور امل • إدراج منظ
ــة  ــوع وحال ــر والن ــس والعم ــا للجن ــف طبًق ــتجابة، التصني ــد واالس ــة الرص ــمل أنظم تش

ــح. ــكل أوض ــتجد بش ــا املس ــروس كورون ــر ف ــة تأث ــم كيفي ــل، لفه الحم

•  إرشاك املزيــد مــن النســاء يف مواقــع صنــع القــرار وضــان متثيلهــن يف أي لجــان يتــم 
ــا. ــة منه ــة واألمني ــة الصحي ــتويات خاص ــة املس ــى كاف ــا ع ــروس كورون ــة ف ــكيلها ملواجه تش

• إلــزام القطــاع الخــاص بقــرار رئيــس الــوزراء مبنــح املوظفــة أو العاملــة الحامــل أو التــي ترعى 
ــتثنائية  ــون اإلجــازات االس ــى أن تك ــنة إجــازة ع ــي عــشة س ــن اثن ــره ع ــل عم ــاً يق طف
املمنوحــة مبوجــب هــذا القــرار مدفوعــة االجــر، وال تحســب مــن اإلجــازات املقــررة قانونــاً 

أو تؤثــر عــى أي مــن مســتحقات املوظــف املاليــة.

التوصيات والخامتة
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• ضــان حصــول كافــة النســاء خاصــة الحوامــل عــى خدمــات صحــة إنجابيــة نظيفــة وآمنــة، 
ــدي املختصــن، ورضورة  ــى أي ــة وع ــق الصحي ــة هــذه االحتياجــات يف املراف ــان تلبي وض
ــك  ــاج وذل ــوى يف الع ــة قص ــي أولوي ــاز التنف ــراض الجه ــات بأم ــل املصاب ــاء الحوام اعط
بســبب زيــادة تعرضهــن لخطــر حــدوث أثــار جانبيــة ســلبية، مــع فصــل الوحــدات الصحية 
الخاصــة برعايــة مــا قبــل الــوالدة ورعايــة املواليــد الجــدد واألمهــات عــن الوحــدات الصحية 
ــة  ــع أهمي ــتجد، م ــا املس ــروس كورون ــة بف ــاالت املصاب ــى الح ــوي ع ــي تحت ــرى الت األخ
ــوع،  ــم عــى الن ــف القائ ــن العن ــررات م ــات املت ــم النفــي للنســاء والفتي ــم الدع تقدي

وكذلــك للعاملــن يف مجــال الصحــة بشــكل عــام.

ــن األرس  ــاز م ــاه والغ ــاء واملي ــر الكهرب ــب وفوات ــات والرائ ــل التأمين ــن تحصي ــف ع •التوق
الفقــرة التــي تعولهــا النســاء وإعفــاء ابنائهــن مــن أي مروفــات خاصــة بالتعليــم ســواء 

ــل الجامعــي أو الجامعــي.  قب

• يف التقريــر اليومــي الــذي تقدمــه وزارة الصحــة والخــاص بحــاالت اإلصابــة بفــروس كورونــا، 
ــة، للتمكــن مــن فهــم  ــة حســب الجنــس والعمــر واإلعاق ــام مفصل يجــب أن تكــون األرق

أوســع لكيفيــة انتشــار الفــروس، ومعرفــة أفضــل الســبل للوقايــة منــه وفًقــا لذلــك.

• اســتمرار تقديــم الخدمــات االجتاعيــة والصحيــة والنفســية وإجــراءات الحايــة للناجيــات 
مــن العنــف األرسي، واإلعــان الدائــم عــن طــرق التواصــل معهــن.

ــن  ــئة ع ــع الضغوطــات الناش ــل م ــة التعام ــألرس، وكيفي ــي ل ــم النف ــات الدع ــم خدم • تقدي
ــز وســائل  ــازل، والرتويــج لطــرق وأســاليب مبتكــرة لقضــاء الوقــت، وتعزي املكــوث يف املن

التاحم األرسي. 

• عــى مؤسســات املجتمــع املــدين واإلعــام العمــل عــى البــدء 
ــن خــال  ــزيل م ــف املن يف اتخــاذ خطــوات للتصــدي للعن
التوعيــة عــرب وســائل االعــام ووســائل التواصــل االجتاعي 

ملناهضة العنف املنزيل خال فرتة تفي الوباء. 

خدمــات  وتقديــم  نقديــة  معونــات  وتحويــل  رصف   •
يرأســن  الــايت  للنســاء  ومعنويــة  ماديــة  ومســاعدات 

أرسهن، واملطلقات واملنفصات والغارمات. 

• دعــم األرس وتوعيتهــا بكيفيــة العنايــة بكبــار وكبــرات الســن ومــرىض األمــراض املزمنــة، 
وتلبيــة احتياجاتهــم الخاصــة، ورفــع معنوياتهــم.

ــاء الكبــرة  • تشــجيع الرجــال والشــباب عــى تقاســم املســؤوليات العائليــة ملواجهــة األعب
التــي تقــوم بهــا النســاء والفتيــات يف أعــال الرعايــة والعنايــة بأفــراد األرسة.

• دعــم العامــات والعاملــن يف القطــاع الصحــي مــن طبيبــات وأطبــاء، ممرضــات وممرضن، 
ــاء  ــية، وبن ــة والنفس ــن املادي ــن الناحيت ــات، م ــاندة، والقاب ــات املس ــي الخدم ومقدم
قدراتهــم يف مجــال التعامــل مــع حــاالت العنــف األرسي تحديــداً، واملــرىض، واملصابــن 

بفــروس كورونــا.

• توفــر اإلرشــادات الخاصــة بالوقايــة مــن فــروس كورونــا لكافــة فئــات املجتمــع، خاصــة 
ــات  ــا اإلذاع ــا فيه ــام مب ــائل اإلع ــة وس ــتخدام كاف ــدة، واس ــة والبعي ــق النائي يف املناط
ــات  ــادات بلغ ــم اإلرش ــي وتقدي ــل االجتاع ــائل التواص ــة ووس ــات التلفزيوني واملحط

ــة. ــذوي اإلعاق خاصــة ب

•  ضــان حصــول العامــات املنزليــات وعامــات الزراعــة اليوميــة عــى رواتبهــن، وحايــة 
العامــات املنزليــات وعامــات الزراعــة باليوميــة يف مثــل هــذه الظــروف لتكــون 
أعالهــن ضمــن معايــر العمــل الائــق، والتأكــد مــن ان تكــون ظــروف العمــل توفــر 

ــة بالفــروس.  ــة مــن االصاب ــة والوقاي ــم الحاي له

• عــادة يف أوقــات األزمــات والكــوارث تتخــذ الــدول تدابــر ومراجعــات خاصــة بالسياســات 
العقابيــة وبالتعامــل مــع الســجناء والســجينات لذلــك نــرى رضورة اإلفــراج عــن 
الســجينات مــن النســاء املســنات فــوق الـــ 60 عــام، والــايت يعتــربن ضمــن الفئــة األكــر 
ــخ  ــة أو تاري ــايت  لديهــن أمــراض مزمن ــا أو ال ــة بفــروس كورون عرضــة ملخاطــر اإلصاب
ــة، ومــن ضمنهــن  ــا ملخاطــر اإلصاب ــات األكــر تعرًض ــي حــرج يجعلهــن ضمــن الفئ طب
النســاء الــايت يُعانــن مــن أمــراض تُعــزز مــن اإلصابــة بالفــروس، مثــل أمــراض الســكري 
ــات  ــل والنســاء الحاضن ــاز التنفــي والنســاء الحوام ــراض الجه ــة وأم ــة الدموي واألوعي
ألطفالهــن داخــل الســجن، والنســاء الغارمــات والــايت تتحمــل الدولــة مســؤولية 
وجودهــن داخــل الســجون نتيجــة عــدم قدرتهــن عــى توفــر احتياجاتهــن واحتياجــات 

أرسهــن األساســية.
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•  اقــرار زيــادة اســتثنائية يف مخصصــات الدعــم النقــدي مــن خــال معــاش الضــان االجتاعــي 
ومعــاش تكافــل وكرامــة ملواجهــة األزمــة التــي تضغــط بشــكل كبــر عــى الفئــات األكــر فقــرًا. 

• إقرار زيادة استثنائية يف مخصصات الدعم العيني عى البطاقات التموينية.

• وقــف أي إجــراءات إخــاء مــن املنــازل ألي 
ســبب حتــى تنتهــي األزمــة، ووقــف تحريــر 
محــارض االمتنــاع عــن دفــع اإليجــار، وبخاصة 
ــا  ــرة تعوله ــا ارس فق ــي يقطنه ــاكن الت املس
الدنيــا،  الدخــول  ذوات  وباألخــص  نســاء 
وكذلــك مــن متتلــك مشوعــات متوســطة 
ــا  ــات به ــر والعام ــة الصغ ــرة ومتناهي وصغ
خــال األزمــة الحاليــة، وباألخــص اللــوايت 
يتعاملــون مــع جهــاز تنميــة املشوعــات 
ــون. ــم القان ــرة وال يغطيه ــطة والصغ املتوس

• مســاندة املســتفيدات مــن اإلســكان االجتاعــي يف ســداد أقســاطهم ومســاندة األكــر عرضــة 
للتأثر باألزمة من النساء املستأجرات إيجارات جديدة.  

ــة  ــة حاي ــر مظل ــم لتوف ــل بينه ــدين وتنســيق العم ــع امل ــود مؤسســات املجتم ــر جه • تضاف
متكاملــة للفئــات املتــررة مــن النســاء املعيــات بســبب الوبــاء ووضــع خريطــة وقاعــدة 

بيانات للمستفيدات لضان وصول الدعم واملساندة ملستحقيه. 

ب- التوصيات املتعلقة بصغار الفالحني
رضورة تحفيــز ومســاندة القطــاع الزراعــي، ســواء الــذي يوفــر احتياجــات الســوق املحــى من   •
الســلع أو القطــاع التصديــري، أســوة بالقطاعــات األخــرى )الصناعــي والعقــارى والســياحى(.

ــاط  ــداد أقس ــل س ــد، وتأجي ــدون فوائ ــرة ب ــاً صغ ــاح قروض ــح الف ــم من ــمل الدع أن يش  •
الفاحــن يف البنــك الزراعــي املــري، ورفــع الجــارك عــن األعــاف للتصــدي لرفــع 
ــون  ــن ميثل ــار املزارع ــاج، فصغ ــتلزمات اإلنت ــعار مس ــاع أس ــل ارتف ــة يف ظ ــعار، خاص األس
ــار يف ظــل  ــد مــن النظــر إليهــم بعــن االعتب رشيحــة عريضــة مــن املجتمــع املــري والب

ــة. ــاع الراهن األوض

مراجعــة أســعار األســمدة املدعمــة للفاحــن مــع انخفــاض األســعار العامليــة لألســمدة،   •
وانخفــاض أســعار الغــاز العامليــة إىل أقــل مســتوياتها تقريبــاً، عنــد 1.77 دوالر للمليــون 

وحــدة حراريــة.

ــدة  ــرًا يف دول ع ــهم كث ــذي يس ــل، وال ــى املحاصي ــي ع ــن الزراع ــف التأم ــل مل تفعي  •
لتعويــض صغــار الفاحــن عــن الخســائر التــي طالتهــم يف فــرتة األزمــات.

البــد مــن مراجعــة شــاملة لعمليــات الدعــم، الــذي ال يســتفيد منهــا القطــاع الزراعــي وال   •
الفاحــن.   

إنشــاء صنــدوق تكافــل زراعــي، لتعويــض الفاحــن عــن الخســائر، التــي ســتلحق بهــم،   •
ــا. ــاء كورون نتيجــة تفــي وب

تحليــل الــدروس املســتفادة مــن أزمــة كورونــا، لتعظيــم اإلنتــاج الزراعــي لدينــا، والعمــل   •
ــن االســتغناء  ــي ال ميك ــل االســرتاتيجية، الت ــن املحاصي ــذايت م ــاء ال ــق االكتف عــى تحقي
ــك مــن خــال إعــداد خطــة قصــرة األجــل  ــذرة، وغرهــا، وذل ــل القمــح وال ــا، مث عنه

ــذايت. ــق االكتفــاء ال ــة األجــل لتحقي وأخــرى طويل

ــا  ــث بإمكانه ــت، حي ــك الوق ــة يف ذل ــوث الزراعي ــز البح ــن مراك ــتفادة م ــم االس تعظي  •
املســاعدة يف التوســع الــرأيس بالزراعــة وتحقيــق نتائــج أفضــل وأرسع وأقــل يف التكاليف.

االســتعداد ملوســم حصــاد القمــح، وأن يكــون هنــاك   •
تطبيــق عمــي فعــال لإلجــراءات التــي اتخذتهــا الدولــة 
ــي  ــاد الت ــرتة الحص ــال ف ــا، خ ــروس كورون ــأن ف بش
اقرتبــت أو فيــا يخــص التوريــد وخطــة العمــل ملنــع 

ــل. ــد والتحصي ــات التوري التكدســات يف عملي

ــن  ــاح املــري م ــه الف ــي تواج ــات الت ــة املعوق إزال  •
ــدات بأســعار  ــاوي واألســمدة واملبي ــر التق ــث توف حي
ــل بأســعار تحقــق  مناســبة، والتســويق ورشاء املحاصي

ــبة. ــا مناس ــن أرباًح للمزارع
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إعــادة النظــر يف دور التعاونيــات وتعديــل القانــون وإنشــاء بنــك للتعــاون، لحــل مشــكات   •
التمويــل وحايــة صغــار الفاحــن والشــباب، وتشــجيعهم عــى إقامــة مشوعــات صغــرة 

وتطويــر الريــف املــري.

دعــم مســتلزمات اإلنتــاج مــن األســمدة، وبيــع الســوالر والبنزيــن بأســعار رخيصــة يف ضــوء   •
ــام ورشاءهــا بأســعار  ــوب كل ع ــة الحب ــزام الفاحــن بزراع ــرتول، وإل ــاض اســعار الب انخف

مناســبة تحقــق ربــح للفــاح عــى أن تهيمــن الحكومــة عــى النســبة األكــرب يف الــشاء.

ــات  ــن املدخ ــا م ــاف وغره ــذور واألدوات واألع ــاة بالب ــن والرع ــار املزارع ــد صغ تزوي  •
ــد  ــتمرار يف تولي ــن االس ــوا م ــى يتمكن ــة، حت ــة الحيواني ــم الصح ــب دع ــة، إىل جان الزراعي

الدخــل وإنتــاج الغــذاء ألرسهــم ومجتمعاتهــم املحليــة.

ج- التوصيات املتعلقة بالتعليم يف ظل الجائحة

ــة  ــة التكنولوجي ــة التحتي تحديــث البني  •

يف القــرى والريــف واملناطــق األكــر 
املُســتمر  املعلمــن  وتدريــب  فقــراً، 
اســتخدام  عــى  الفقــرة  القــرى  يف 

الحديثــة. التكنولوجيــا 

ــن(  ــي )أبلكيش ــق تعليم ــدار تطبي إص  •
ــل  مجــاين وبســيط لاســتخدام مــن قب
التعليميــة  املراحــل  لكافــة  الــوزارة 
ــة  ــور عــى متابع ــاء األم ملســاعدة أولي

ــرس. ــق بســهولة وي ــاء عــى اســتخدام التطبي ــب اآلب ــدارس بتدري ــام أخصــايئ امل ــم وقي أبنائه

تفعيــل دور إدارة الرقابــة ومتابعــة األداء يف وزارة التعليــم مــن خــال تدريــب املوظفــن   •
عــى اســتخدام اإلنرتنــت والتعامــل مــع املنصــات االلكرتونيــة ليتمكنــوا مــن متابعــة أداء 

ــة. ــول اإلفرتاضي ــن يف الفص املعلم

ضــخ مــوارد ماليــة لتطويــر برامــج ومقــررات تعليمية للعــام الــدرايس الجديــد 2021/2022،   •
واالســتعانة بالخــربات الدوليــة والربامــج الدوليــة ملســاندة برامــج التعليــم.

ــس  ــم وبالتنســيق مــع مجل ــا التعلي ــة منظــات املجتمــع املــدين املهتمــة بقضاي مطالب  •
األمنــاء باملــدارس مســاعدة أوليــاء األمــور بتقديــم دورات تدريبيــة ملحــو األميــة 
ــد يتوقــف  التكنولوجيــة؛ ملواكبــة التحصيــل الــدرايس، ذلــك ألن نجــاح التعلــم عــن بُع

ــور. ــاء األم ــع أولي ــدارس م ــة امل ــاون ومتابع ــى تع ع

زيــادة االســتثارات يف قــرى ومحافظــات الوجــه القبــي لتحديــث البنيــة التحتيــة   •
التكنولوجيــة يف ظــل اتجــاه الدولــة للتعليــم عــن بعــد ملواجهــة كورونــا يف املُســتقبل.

ــرة  ــق الفق ــاب املناط ــة لط ــوات التلفزيوني ــى القن ــة ع ــج التعليمي ــام بالربام االهت  •
واملحرومــة لضــان شــمولهم يف عمليــة التعلــم عــن بعــد.

اســتغال منظومــة التعلــم املــوازي يف دعــم العمليــة التعليميــة بشــكل رســمي، وبــث   •
ــدد. ــل مح ــل دخ ــة مقاب ــوات التعليمي ــى القن ــدروس ع ال

ــي  ــدويل( والت ــك ال ــة )اليونيســيف والبن ــة واملنظــات الدولي ــح الدولي ــتفادة باملن االس  •
ــه. ــروس ومكافحت ــار الف ــى حص ــة ع ــات املعني ــام باإلصاح ــى القي ــاعد ع تس
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الخامتة
ولقــد واجــه قطــاع الصحــة يف مــر بعــض صــور الفســاد 
اإلداري مــن املســئولن عــن املخــازن الطبيــة، وخاصــة 
مســتلزمات مكافحــة تفــي فــروس كوفيــد- 19. ويــزداد 
ــة  ــكار رشكات األدوي ــبب احت ــوًءا بس ــة س ــق يف الصح الح
لتصنيــع اللقاحــات املضــادة لفــروس كورونــا وقلــة نســب 
وصــول تلــك اللقاحــات للدول متوســطة ومنخفضــة الدخل 
مثــل معظــم الــدول األفريقيــة التــي مل تتمكــن مــن تحقيق 
الهــدف الــذي وضعــه مرفــق كوفاكــس بتوفــر اللقــاح لـــ 
10% مــن املواطنــن يف كل دولــة. فالصحــة حــق وليســت 
ســلعة ويجــب العمــل عــى إنهــاء احتــكار تلــك الــشكات 
لتصنيــع اللقــاح. تؤثــر تلك الــشكات يف عملية اتخــاذ القرار 
بســبب ضعــف الدبلوماســية االقتصاديــة التــي تفــرض ترك 
املســاحة لتلــك الــشكات لتحقــق ارباحهــا حتــى أصبحــت 

الــشكات جــزًءا مــن الجائحــة العامليــة وســببًا فيهــا. 

ــن  ــوايل ع ــر املت ــر الخط ــة يف م ــات املهني ــت النقاب أدرك
ــة  ــة املحامــن، ونقاب انتشــار الجائحــة، وعــى رأســهم نقاب
األطبــاء، ونقابــة الصحفيــن، وعملــوا عــى اتخــاذ إجــراءات 
مكثفــة لحايــة أعضائهــم وأرسهــم بصــورة طارئــة، نظــرًا 

لحيويــة طبيعــة عملهــم يف املجتمــع.

ــي لحقــت  ــات الت ــة األزم ــة املري وأخــراً، ملســت الدول
تفــي كوفيــد- 19، وطبقــت معايــر إدارة األزمــات يف كثر 
مــن القطاعــات وتدخلــت فنيًــا وماديـًـا واجتاعيًــا بصــورة 
رســمية، وبشــكل خــاص يف القطاعــات التــي تناولهــا هــذا 
ــانية  ــاع اإلنس ــار األوض ــادى انفج ــا تف ــو م ــدار، وه اإلص

واالجتاعيــة واالقتصاديــة يف مــر.

منــذ تفــي فــروس كورونــا يف نهايــة عــام 2019، تدهــورت األوضــاع اإلنســانية يف 
ــود  ــا جــراء انعــكاس القي ــر املجتمــع املــري بالســلب أيًض العــامل أجمــع، وبالفعــل تأث
ــة  ــل. إن جائح ــا كالتنق ــية مؤقتً ــوق األساس ــض الحق ــة بع ــت مارس ــة، وتوقف اإلحرتازي
كوفيــد- 19 ليســت حالــة مــن حــاالت الطــوارئ يف مجــال الصحــة العامــة فحســب، بــل 
هــي أكــر مــن ذلــك بكثــر. ورغــم أن الفــروس ال مييــز يف العــدوى، ولكــن آثــاره تفعــل 
ذلــك، إنهــا أزمــة اقتصاديــة، وأزمــة اجتاعيــة، وأزمــة إنســانية أخــذت تتحــول برسعــة 

إىل أزمــة لحقــوق اإلنســان. 

لقــد ترتبــت عــن الجائحــة نقــاط ضعــف كبــرة يف تقديــم الخدمــات العامــة وخلفــت 
ــة تعــوق الوصــول إىل هــذه الخدمــات. ويجــب أن نتأكــد  أوجــه عــدم مســاواة هيكلي
مــن معالجتهــا عــى النحــو املناســب يف إطــار جهــود التصــدي للجائحــة. فالفجــوة بــن 
ــة آخــذة يف االتســاع، وكان هــذا هــو الحــال  ــرص االقتصادي الجنســن يف املشــاركة والف
حتــى قبــل الوبــاء. ويف مــر، متثــل النســاء غالبيــة العاملــن يف القطــاع غــر الرســمي، 
ــا تتعــرض  ــن الرجــال، ك ــم م ــن نظرائه ــا م ــر ضعًف ــون يف أوضــاع أك ــا يكون ــا م وغالبً

ــكي، وأكــره انتشــاًرا العنــف األرسي. ــر مــن النســاء للعنــف الهي الكث

وتعطــل تصديــر بعــض املنتجــات الزراعيــة املريــة تــرك مــردوًدا عــى فئــة الفاحــن، 
وبشــكل خــاص صغــار الفاحــن. ويتزامــن ذلــك مــع تنميــة القطــاع الزراعــي الرقمــي 
ــة بالزارعــة داخــل  ــع الزراعــي بعــد اتجــاه مــر إىل الزراعــة املتطــورة والرقمي والتصني
ــوح يف  ــذيك والطم ــكارت ال ــتخدام ال ــدء يف اس ــي والب ــاع الزراع ــة القط ــوب وميكن الص
ــة  ــة االقتصادي ــادة القيم ــزل والنســيج لســابق عهدهــا والتوجــه لزي ــة الغ ــادة صناع إع

ــة. ــة املري ــي للمنتجــات الزراعي ــع الزراع ــة بالتصني املضاف

تســببت الجائحــة يف شــلل تــام لحركــة الســياحة العامليــة نتيجــة لغلــق الحــدود وتعليــق 
ــد  ــر وتكب ــياحة يف م ــاع الس ــى قط ــاره ع ــت أث ــا انعكس ــو م ــران، وه ــات الط رح

ــه. ــون شــخص لعمل ــارات الخســارة، وفقــد مــا يقــرب مــن ملي ملي
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