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عن المركز

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
التابـع لمجلـس الـوزراء المـصــــــري



منــذ نشــأته عــام -شــهد مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار التــابع لمجلــس الــوزراء المصــري 

الت؛ لُيواكب التغيـرات التـي مـرَّ بهـا المجتمـع المصـري–1985 مرحلتـه فقـد اخـتص فـي. عدة تحوُّ

ثـــم كـــان إنشـــاء وزارة االتصـــاالت. بتطـــوير البنيـــة المعلوماتيـــة فـــي مصـــر) 1985-1999(األولـــى 

ل رئيســة فــي مســيرته؛ لُيــؤدي دوره كُمؤسســ) 1999(وتكنولوجيــا المعلومــات عــام  ة نقطــة تحــوُّ

.تدعم جهود ُمتخذ القرار في شتى مجاالت التنمية (Think Tank)فكر

ـى المركـز رؤيـة مفادهـا أن يكـون المركـز األكثـر تميـًزا فـي مجـال دعـ م اتخـاذ ومنذ ذلـك الحـين، يتبنَّ

ــاء، وتعزيــز قنــوات التواصــل مــع القــرار فــي قضــايا التنميــة الشــاملة، وإقامــة حــوار مجتمعــي بنَّ

ع بـدور المواطن المصري الذي ُيَعدُّ غاية التنمية وهـدفها األسـمى؛ األمـر الـذي يؤهلـه لالضـطال

تمــع أكبــر فــي صــنع السياســة العامــة، وتعزيــز كفــاءة  جهــود التنميــة وفعاليتهــا، وترســيخ مج

.المعرفة

ون وفي سبيل تحقيق ذلك، يحمل مركز المعلومات ودعم اتخـاذ القـرار علـى عاتقـه مهمـة أن يكـ

ضــل وحتـى يتسـنى لــه ذلـك، فإنـه يسـعى باســتمرار ألن يكـون أحـد أف. داعًمـا لكـل متخـذي القــرار

وقـد واكـب ذلـك . علـى المسـتوى المحلـي واإلقليمـي والـدولي (Think Tank)مؤسسـات الفكـر 

ا في نتائج ب رنامج مراكـز اعتراٌف إقليميٌّ ودوليٌّ بدوره الجوهري كمؤسسة فكر، وهو ما ظهر جلي

بجامعــة ) Think Tanks and Civil Societies Program, TTCSP(الفكـر والمجتمعــات المدنيـة 

؛ حيـث تــم اختيـار مركـز المعلومــات 2021التـي تــم اإلعـالن عنهـا فــي فبرايـر " بنسـلفانيا األمريكيـة"

:ودعم اتخاذ القرار ليكون

 2020لعــام  " 19-كوفيــد"مركــز فكــر علــى مســتوى العــالم اســتجابًة لجائحــة 20ضــمن أفضــل

).ال يوجد ترتيب ُمحدد للقائمة(

 مركــز فكــر علــى مســتوى العــالم كصــاحب أفضــل فكــرة أو نمــوذج 64مــن بــين 21فــي المرتبــة

، أخًذا بعـين االعتبـار أنـه ال يوجـد أيـة مركـز فكـر مصـري آخـر 2020جديد قام بتطويره خالل عام 

.تم تصنيفه وفًقا لهذا المعيار

 2020مركز فكر على مستوى إفريقيا والشرق األوسط لعام 101من إجمالي 14في المرتبة.

يـث جاء هذا التقرير ليرصد إنجازات وجهود الدولـة المصـرية خـالل السـنوات السـبع الماضـية، ح

تريليونــات 6نفــذت الدولــة وال تــزال العديــد مــن المشــروعات القوميــة التــي تجــاوزت تكلفتهــا الـــ 

ــ. جنيــه ــأتي ذلــك فــي إطــار مســاعي القيــادة السياســية إلعــادة رســم خريطــة مصــر التنموي ة، وي

ت الحاضـر وتوزيع البشر واإلمكانات االقتصادية على ربوع الوطن كافة، بمـا يسـتجيب لمشـكال

.وتحديات المستقبل





و هـــدف أي جهـــد تبذلـــه الدولـــة لتحقيـــق التنميـــة هـــ

المــــواطن، ومـــــن ثـــــّم فقـــــد صـــــممت سياســـــاتها 

وبرامجهــــا التنمويــــة واضــــعة مصــــلحة المــــواطن 

.المصري في القلب

.

الرئيس عبد الفتاح السيسي
م اجتماع أهداف التنمية المستدامة باألم

2021سبتمبر 20|المتحدة 



ــي الدولــة حريصــة  ات مجموعــة مــن البــرامج والمبــادر علــى تبنِّ

مج االجتماعيـــة، التـــي تـــم إطالقهـــا بـــالتوازي مـــع تنفيـــذ برنـــا

أثير اإلصــالح االقتصــادي، وهــو مــا جــاء نتيجــة لــوعي الدولــة بتــ

.هذا البرنامج على بعض فئات المجتمع المصري

رئيس مجلس الوزراء المصري 
الدكتور مصطفى مدبولي

بشرية فعالية إطالق تقرير األمم المتحدة للتنمية ال
2021سبتمبر 14|2021في مصر لعام 





هـذا مـا . يايقينًا، لو تُعُهِّدت مصر وتوفرت فيهـا أدوات العمـران لكانـت سـلطان المـدن ورئيسـة بـالد الـدن
وير رفاعة رافـع الطهطـاوي، الـذي يُعـد أحـد قـادة النهضـة العلميـة ورائـد التنـ/ أوصانا به المفكر المصري

، "خـيص بـاريزتخليص اإلبريز فـي تل"في مصر والعالم العربي خالل القرن التاسع عشر، في مؤْلفه األشهر 
عنــدما يقــوم علــى شــؤون مصــر مــن يُحســن اســتغالل مواردهــا والمغــزى هنــا أنــه . 1834الصــادر عــام 

.وتوظيفها، تصبح نبراسًا مُتوقدًا، وقائدًا زاخرًا بين بلدان العالم

، صـنع وبعد عقود زمنية طويلة مرت خاللها مصر بالكثير من االنتصارات، وصمدت للعديد من التحـديات
ي الحرية شعب مصر العظيم التاريخَ مرتين خالل أعوام قليلة؛ تارة عندما ثار ضد الفساد وطالب بحقه ف

ارَ ، فثـبوطنيتـه، وتارة أخرى عندما تمسك بهويته وتحصـن 2011يناير 25والكرامة والعدالة االجتماعية في 
.2013يونيو 30ضد اإلقصاء، والرجعية، والفكر الظالمي في 

حكـم، رئيسًـا عـدلي منصـور ال/ وبعد فترة حُكم انتقالية امتدت قرابة العام، تولى خاللها السيد المستشار
ة االنتقاليـة بمناسـبة اختتـام الفتـرة الرئاسـي-مؤقتًا لجمهورية مصر العربية، حملت كلمـات خطابـه األخيـر 

المسـتقبل يحمــل إننـي لعلـى ثقـة بـأن "األمـل فـي الغـد، فـي قولـه –2014يونيـو 4يـوم األربعـاء الموافـق 
م، لكـن ، وإن كانت أرضه مخضبةً بدماء األبرياء، وسماؤه تشوبها بعـض الغيـولهذا الوطن غدًا مشرقًا

ـــراء بلــون أغصــان الزيتـــون، ســماؤها صــافيةً، تبعــث ب ريــاح أرض بــالدي ســتعود ســمراء بلــون النيــل، خضـ
.”النجاح واألمل، دومًا كما كانت

ة، طالـب عبد الفتاح السيسـي رئاسـة جمهوريـة مصـر العربيـ/ ، مع تولِّي السيد الرئيس2014يونيو 8وفي 
ــا جمــوع المصــريين أن يُعينــوه بقــوة  ل الحــق ، ونســتظل فيــه بظــاللبنــاء وطننــا الــذي نحلــم بــهمُخاطبً

فــرص والعــدل والعــيش الكــريم، ونتنســم فيــه ريــاح الحريــة وااللتــزام، ونلمــس فيــه المســاواة وتكــافؤ ال
ــا ــا جميعً ــاة؛ ألن ســفينة الــوطن واحــدة، فــإن نجــت نجون ــا ودســتور حي مــر أن فــال يُمكــن لأل. وجــودًا حقيقي

ن الشـعب يستقيم من طرف واحد؛ كونه عقدًا اجتماعيا بين الدولة ممثلة في رئيسـها ومؤسسـاتها وبـي
.جمهوريتنا الوطنية المدنية الحديثةلتأسيس 

ــدت مصــر وتــوفرت فيهــا أدو" ات فلــو تُُعهِّ
العمــران لكانــت ســلطان المــدن ورئيســة

".بالد الدنيا

رفاعة الطهطـاوي، رائـد التنـوير فـي العصـر الحـديث، والقـول مـن(
)1834، الصادر عام "تخليص اإلبريز في تلخيص باريز"مؤلْفه  مـــــــــــــــــــــــــــــــن 7
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تـي نصـبو ومنذ ذلك الحين، بدأت دروب الوطن تحيا مرحلة جديدة؛ لبناء الدولة الوطنية المدنية الحديثة ال
مسـتقبل، إليها جميعًا، مع إدراك واعٍ من قِبل الشعب المصري بأننا جميعًا نلتزم بخريطة طريق لبنـاء ال

ـــي كـــل العقبـــ ات التـــي يُظللهـــا اإلرادة والتصـــميم علـــى العمـــل، والتعـــاون المنفـــتح مـــع الجميـــع؛ لتخطِّ
.والصعوبات؛ حتى ننعم جميعًا بثمار التنمية

جهـود؛ ، تضافرت خاللهـا التحققت خاللها إنجازات تنموية تفوق عُمر الزمنسنوات زمنية، 7لقد مرت 
ي ورغـم عِظـم مـا شـهدته ربـوع مصـر مـن جهـد تنمـوي حقيقـي فـ. لتحقيق نهضـة مُسـتحقة لشـعب أبـيّ

تخطـى جميع ربوعها، فإن الدولة المصرية حكومة وشـعبًا ال تـزال لـديها الكثيـر مـن الطمـوح إلنجـاز أكبـر ي
ة رئيسـة بيد أن ذلـك يتطلـب التوقـف لبرهـة؛ لنتأمـل مـا حققنـاه سـويا مـن إضـاءات تنمويـ. عنان السماء

.ادمةخالل هذه الفترة؛ لتكون عونًا لنا على استكمال مسيرة البناء والنهضة عبر سنوات مديدة ق

ز مصــطفى مــدبولي رئــيس مجلــس الــوزراء بهــذا الشــأن، قــام مركــ/ وفــي ضــوء توجيهــات الســيد الــدكتور
ســنوات المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار بتنفيــذ جهــدٍ بحثــي لتوثيــق أهــم إنجــازات الدولــة المصــرية خــالل ال

تعـاون السبع الماضية، فـي جميـع منـاحي التنميـة وعلـى مسـتوى محافظـات الجمهوريـة كافـةً، وذلـك بال
:على النحو اآلتيإلى إصدار باقة من الكتب وقد خلُص . مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية

23 ــا، وهــي23محــاور تنمويــة، بواقــع 5كتابًــا يســتعرض أبــرز جهــود الدولــة علــى مســتوىــا تنموي : قطاعً
. رافـق والشـبكاتالتنمية البشرية، والتنمية االقتصادية، والتنمية المجتمعية، والتنمية المكانيـة، والم

.كما تم إصدار تقرير لكل قطاع تنموي يستعرض الجهود الرئيسة على مستوى المحافظات

27على مستوى كتابًا يتناول الجهود واإلنجازات الرئيسة التي تحققت خالل السنوات السبع الماضية
.قطاعًا تنمويًا المُحددة سلفًا23جميع المحافظات، تغطي الـ 

 ــة ــان يُقــدِّمان صــورة إجمالي ــة علــى مســتوى كــلّ مــن القطتلخيصــيةكتاب اعــات ألهــم مــا حققتــه الدول
. التنموية والمُحافظات، بالتركيز على مؤشرات األداء الرئيسة

ـــا علينـــا أن نُؤكـــد أن  ا الدولـــة المصـــرية القويـــة المُثـــابرة تصـــنع حاضـــرهوفـــي هـــذا المقـــام، كـــان لزامً
لى أكثر ، يُظلله اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والذي ينطوي عومستقبلها وفق نهج تنموي شامل

ــا لإلنســانية 13مــن  ــز، وحقــوق الطفــل، والحــق فــي الغــذاء(حقً ، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الحيــاة دون تميي
هــا تلــك الحقــوق التــي تســتند إلي). وحقــوق األشــخاص ذوي الهمــم دون تمييــز، وحمايــة الحيــاة الخاصــة

التـي تُمثِّـل دعـوة عالميـة للعمـل مـن أجـل " 2030أهـداف التنميـة المسـتدامة "األهداف اإلنمائية األمميـة 
رجمتهـا القضاء على الفقر، وحماية كوكب األرض، وضمان تمتُّـع جميـع األفـراد بالسـالم واالزدهـار، تمـت ت

.هدفًا أمميا تلتزم مصر بها جميعًا17جميعًا في 

، ورؤيتهــا 2014اتصــالًا، قامــت الدولــة المصــرية بترجمــة هــذه الحقــوق فــي دســتورها الــوطني الصــادر عــام 
ميــة ، والتــي تعكــس الخطــة االســتراتيجية طويلــة المــدى؛ لتحقيــق مبــادئ وأهــداف التن2030المســتقبلية 

ج عملهـا، وفـي سـبيل تنفيـذ تلـك الرؤيـة، أطلقـت الحكومـة المصـرية برنـام. المستدامة في كل المجاالت
ــ. ؛ ليكــون إطــارًا تنفيــذيا لجهــود مصــر التنمويــة"مصــر تنطلــق"الــذي يحمــل عنــوان  ــا، تظــل ال دعوة ختامً

.ممتدة، والعمل يحدوه األمل ليوم أفضل، وغد أكثر ازدهارًا لوطننا الحبيب



التضامن االجتماعي

10أهم المؤشرات

11...حياة كريمة للجميع

21تنمية الطفل

 31تعزيز حقوق أصحاب الهمم

 47مساندة العمالة غير المتنظمة

 57تعزيز حماية المجتمع

73تحسين ُسبل الرعاية المجتمعية

 87تعزيز تنمية المجتمع

قائمة المحتويات

لجهـات يتقدم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء بالشكر العميق ل
ارة إلـى الحكومية على جهودها الحثيثة وتعاونها المثمر؛ األمر الذي أثـرى هـذا التقريـر، وتجـدر اإلشـ

.أن التقرير يستعرض أبرز الجهود التنموية المحققة، وال يمثل حصرًا شاملًا لها
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

259.3
إجمــــالي المعاشــــات المنصــــرفة خــــالل عــــام 

2021/2020.

55.5%
لبـــــــرامج الحمايـــــــة 2021/2020مـــــــن موازنـــــــة 

.االجتماعية

تخصــــــــــــــــــــــــــــــيص

ـــا18مـــنهم تحـــت ســـن  .عامً
85% 11.6

أســـــــرة بديلـــــــة كافلـــــــة 
11.8

طفــــــــــــــل مكفــــــــــــــول

778
ـــــــــــــــــــــــــل ألصـــــــــــــــــــــــــحاب الهمـــــــــــــــــــــــــم .تأهي

جهـــــــــــــــة

مليـــــــــــــــــــــــــــــــار

19جنيــــــــــــــــــــــــــــــــه
.2021الموازنة المخصصة للدعم النقدي عام 

أهم المؤشرات

مليـــــــــــــــــــــــــــــــار

جنيــــــــــــــــــــــــــــــــه

ألـــــفألــــــــف
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...كريمة للجميعحياة  "

يُولـــــد البشـــــر أحـــــرارًا، ومتســـــاوين فـــــي الكرامـــــة 
وهــــم قــــد وُهبــــوا العقــــل والوجــــدان، . والحقــــوق

. وعلـيهم أن يُعامـل بعضــهم بعضًـا بـروح اإلخــاء
اإلعــــالن العــــالمي "تلــــك هــــي اللبنــــة األولــــى فــــي 

ـــــة "لحقـــــوق اإلنســـــان ـــــي اعتمـــــدتها الجمعي ، الت
؛ لتُعلـي 1948العامة لألمم المتحدة في ديسـمبر 

.سمة اإلنسانية في جميع البشر

من هذا 22ليس هذا فحسب، فقد أكدت المادة 
لكـــلِّ شـــخص، بوصـــفه عضـــوًا فـــي"اإلعـــالن أن 
ــا فــي الضــمان االجتمــاعيالمجتمــع،  ومــنحق ،

ـــوفَّر لـــه  ـــه أن تُ مـــن خـــالل المجهـــود القـــومي-حقِّ
 دولـة والتعاون الدولي، وبما يتَّفـق مـع هيكـل كـلِّ

ــــةُ-ومواردهــــا ، الحقــــوقُ االقتصــــاديةُ، واالجتماعي
ـــه، ولت ـــى عنهـــا لكرامت ـــي ال غن ـــةُ الت ـــامي والثقافي ن

." شخصيته في حرِّية

وينبغــــــي أن تســــــتهدف تلــــــك الحقــــــوق جميــــــع 
ــــة فــــي  ــــى يســــعى كــــل فــــرد وهيئ الشــــعوب؛ حت

.المجتمع إلى توطيد احترام هذه الحريات
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الحـــق فـــي "فـــي هـــذا الســـياق، يُشـــار عـــادة إلـــى 
ول بوصفه الحــــق في الحص" الضمان االجتماعي

ليهـا على االستحقاقات، نقدًا أو عينًا، والحفـاظ ع
ــدون تمييــز، لضــمان الحمايــة مــن أمــور حياتيــة ؛ ب

منهـــــا غيـــــاب الـــــدخل المـــــرتبط بالعمـــــل نتيجـــــة 
المـــرض، العجـــز، األمومـــة، الشـــيخوخة، أو عـــدم 

غين كفاية الدعم األسري، خاصـة لألطفـال والبـال
اعي وتأكيــدًا علــى حــق الضــمان االجتمــ. الُمعــالين

منظومـــة األهـــداف جـــاءت أهـــداف عـــدة ضـــمن 
لتُعلي هذه الحقوق؛ في2030اإلنمائية لأللفية 

لـى القضاء على الفقر، القضـاء التـام ع: مقدمتها
الجــوع، وهــدف الحــدّ مــن أوجــه عــدم المُســاواة، 
باإلضافة إلى هـدف إنشـاء المـدن والمجتمعـات

.العمرانية المُستدامة

يُعــــــدُّ أحــــــد " التضــــــامن االجتمــــــاعي"ونظــــــرًا ألن 
المُقومــــــات الرئيســــــة ألي مُجتمــــــع، فقــــــد أقــــــر 

ة المُشرع المصري هذا الحـق األصـيل، فـي المـاد
ـــي مفادهـــا الدســـتور المصـــريالثامنـــة مـــن  ، الت

لتزم يقوم المجتمع على التضامن االجتماعي، وت"

ر سُـبل الدولة بتحقيق العدالة االجتماعية، وتـوفي
يمــة التكافــل االجتمــاعي، بمــا يضــمن الحيــاة الكر

لجميــــع المــــواطنين، علــــى النحــــو الــــذي يُنظمــــه 
".القانون

ه اتصـــالًا، تـــنص المـــادة الســـابعة عشـــر علـــى أنـــ
مـاعي لكل مواطن ال يتمتع بنظـام التـأمين االجت"

ياة الحق في الضمان االجتماعي، بما يضمن له ح
كريمــــة، إذا لــــم يكــــن قــــادرًا علــــى إعالــــة نفســــه 
وأســــــرته، وفــــــي حــــــاالت العجــــــز عــــــن العمــــــل 

كمــا تعمــل الدولــة علــى. والشــيخوخة، والبطالــة
ــــــوفير معــــــاش مناســــــب لصــــــغار الفالحــــــين،  ت
والعمـــال الـــزراعيين، والصـــيادين، والعمالـــة غيـــر 

".المنتظمة، وفقًا للقانون

لترســــــيخ هـــــــذه الحقــــــوق الدســـــــتورية، تصـــــــبو
إلــــى ضــــمان المســــاواة فــــي 2030رؤيــــة مصــــر 

الحقــوق والفـــرص، وتـــوفير المــــــــوارد فـــي جميــــع 
دٍ المناطق الجغرافية، في الريف والحضر، علـى حـ

. سواء
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ــــى تمكــــين المــــرأة والشــــباب  هــــذا، باإلضــــافة إل
ئـات والفئات األكثر احتياجًا، ودعـم مشـاركة كـل ف

. المجتمع في التنمية

وعليـــه، بـــدأت الدولـــة المصـــرية خـــالل الســـنوات
الــنهج المكــاني ألهــداف"الماضــية فــي تــوطين 

 The Territorial)" التنميـــــة المســـــتدامة
Approach to the Sustainable Development 

Goals)،ق الذي يرتكز على منطـق مفـاده أن تحقيـ
يثـة أهداف التنميـة المسـتدامة يبـدأ بخطـوات حث

).  المدن والقرى(على مستوى المحليات 

ــــالرغم مــــن أن  ــــة المســــتدامة "فب أهــــداف التنمي
2030 "Sustainable Development Goals,(

SDGs)هـــا، ، التــي تلتـــزم الحكومـــة المصـــرية بإنجاز
ما ك-موجهة في األساس إلى المستوى الوطني

رة فـإن الخبـ–هو حـال البلـدان المتقدمـة والناميـة

علـى العمـل"التنموية المحلية والدوليـة تؤكـد أن 
يُعــــــدُّ ركيــــــزة المســــــتقبل" المســــــتوى المحلــــــي

ـــــه كـــــل مـــــواطن المســـــتدام، الـــــذي يطمـــــح إلي
.  مصري

ـــه يُســـاعد علـــى  ـــنهج فـــي أن تعـــود أهميـــة هـــذا ال
تعظـــيم اإلمكانـــات التـــي تمتلكهـــا المجتمعـــات
المحليـــة، وتعزيـــز الوصـــول بشـــكل أفضـــل إلـــى

ـــات األساســـية التـــي ينبغـــي أن يتمتـــع ب هـــا الحري
جميــــع الســـــكان، كونـــــه يراعــــي خصوصـــــية كـــــل 

. منطقة، واحتياجات وطموحات أفرادها

منظمـــــة التعــــــاون "فـــــي هـــــذا اإلطـــــار أشـــــارت 
علـى األقـل مـن 105إلـى أن " االقتصادي والتنميـة

والبـــالغ –مســـتهدفات األهـــداف الســـبعة عشـــر
ـــدون –مســـتهدفًا169عـــددها نحـــو  ـــن تتحقـــق ب ل

.مبادرات تنموية على مستوى المحليات

... ألول مـــــــــــــــرة 
" المـــــــــــــــــــواطن"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  يخت
مشـــــــــــــــــــروعاته 

تطـــــوير "ضـــــمن 
ألجـــــــل " القـــــــرى

"حياة كريمة"
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ــا فــي اآلو نــة لــذلك، اكتســب هــذا الــنهج زخمًــا قوي
لــق األخيــرة ضــمن جهــود التنميــة، حتــى أصــبح يُط

ــــــــــة "أو ،(Localization)" التــــــــــوطين"عليــــــــــه  رحل
؛)Journey to Self-Reliance"(االعتماد على الذات

رى في وقت تأكد فيـه الـدور الحاسـم للمـدن والقـ
الصـــغيرة الطموحـــة والمبتكـــرة كمُحـــرك رئـــيس

. للتنمية المستدامة في العالم

نميـة حياة كريمـة لت"ال شك أن المبادرة الرئاسية 
س ، التي أطلقها السـيد رئـي"قرى الريف المصري

، إيذانًا بتدشين2021يوليو عام 15الجمهورية في 
الجمهوريـــة المصـــرية الجديـــدة، جـــاءت تجســـيد 
لــــذلك المنطــــق علــــى الواقــــع المصــــري؛ حيـــــث 

"ويـةأجندة الجهـود القر"تُركِّز في األساس على 
ولـــى التـــي تحتـــاج إليهـــا القريـــة، خاصـــةً الفئـــات األ

ــــــــة، مــــــــع تشــــــــجيع مشــــــــاركة األفــــــــراد  بالرعاي
والمؤسســــــات فــــــي تنفيــــــذها فــــــي إطــــــار مــــــن 

ه، المســؤولية االجتماعيــة، ورصــد أدائهــا وتقييمــ
واالحتفـــــاء بنتائجهـــــا اإليجابيـــــة، مـــــع مشــــــاركة 

.نتائجها لالستفادة منها
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تهــدف هــذه المبــادرة الوطنيــة إلــى رفــع مســتوى
، تُعــــدُّ آالف قريــــة4المعيشـــة فيمــــا يزيــــد علـــى 

أي أكثـر مـن –مليـون مصـري 58موطنًا ألكثر من 
خـــــالل الســـــنوات –نصـــــف ســـــكان الجمهوريـــــة

الثــــــــــالث المُقبلــــــــة، بتكلفــــــــة تتخطــــــــى حـــــــــاجز 
.  مليار جنيه مصري700الـ 

ـــأن إطـــالق ـــك، يُمكـــن القـــول ب ـــى ذل ـــا عل تأسيسً
ال" حيــاة كريمــة لتطــوير الريــف المصــري"مبــادرة 

كنـه يُعدُّ فقط إعالنًـا عـن الجمهوريـة الجديـدة، ول
أهـداف "يُمثِّل أيضًـا إطاللـة أكثـر رحابـة علـى إنجـاز 

، وفق نهج يستند إلـى "2030التنمية المُستدامة 
.تنمية المحليات

نطاق التغطية: 2021المشروع القومي لتطوير الريف المصري 

المرحلة

األولــــــى
52

مــــــــــــــــــــــــركًزا

1413
قريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً 

10
آالف مســـــــــــــــــــــتفيد

بإجمــــــــــــــــــــــــــــــاليلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

حلة عاجلةمبادرة مُتعددة في أركانها، ومتكاملة في تأثيرها، مع البدء بأكثر المراكز فقرًا على مستوى الجمهورية كمر
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ـــة مبـــادرة  ـــاة "أطلـــق الســـيد رئـــيس الجمهوري حي
ــاير " كريمــة ــاني مــن ين ؛ لتــوفير جميــع 2019فــي الث

ا علـى الخدمات المجتمعيـة للفئـات األكثـر احتياجًـ
مســـــــتوى الجمهوريـــــــة لتشـــــــمل مـــــــن ضـــــــمن 
، مســـتهدفات أخـــرى الرعايـــة الصـــحية، والتعلـــيم

رهـا لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة من دو. والسكن
لتطــوير الريــف المصــري، 2021الــوطني فــي يوليــو 

. بالتركيز على القرى األكثر فقرًا

إلـــى تحقيـــق" حيـــاة كريمـــة"هـــذا، وتصـــبو مبـــادرة 
:أهداف عدة، تتمثَّل في اآلتي

التخفيــف عــن كاهــل المــواطنين بالتجمعــات
ــــــــا فــــــــي الريــــــــف، والمنــــــــاطق  األكثــــــــر احتياجً

.العشوائية في الحضر

ـــر التنميـــة الشـــاملة للتجمعـــات الريفيـــة األ كث
احتياجًـــا بهـــدف القضـــاء علـــى الفقـــر متعـــدد 
ــــــاة كريمــــــة مســــــتدامة  ــــــوفير حي األبعــــــاد؛ لت

.للمواطنين على مستوى الجمهورية

دي، االرتقـــاء بالمســـتوى االجتمـــاعي، االقتصـــا
.والبيئي لألسر المستهدفة

 ــــــدعيم اســــــتقاللية ــــــوفير فــــــرص عمــــــل؛ لت ت
ــــزهم للنهــــوض بمســــتوى المــــواطنين، تحفي

.المعيشة ألسرهم، وتجمعاتهم المحلية

إشـــعار المجتمـــع المحلـــي بفـــارق إيجـــابي فـــي
.مستوى معيشتهم

 ــــز تنظــــيم صــــفوف المجتمــــع المــــدني، وتعزي
.الثقة في مؤسسات الدولة كافة

االستثمار في تنمية اإلنسان المصري .

ســد الفجـــوات التنمويـــة بــين المراكـــز، القـــرى ،
.وتوابعها

يــع إحيـاء قــيم المســؤولية المشــتركة بــين جم
مويـة الجهات الشـريكة؛ لتوحيـد التـدخالت التن

.في المراكز، القرى، وتوابعها

20 أكثر
متنوعة في زمن قياســــيمن

تكافل وكرامة

مصــــــــــر 
الرقمية

التمويل العقاري

ــــــــادرة  100مب
مليون صحة

حيــــــاة
كريمة

مبادرة إحالل المركبات المتقادمة
التعليم التكنولوجي

اتحضر لألخضر 
تأهيل الشباب للقيادة

"كلنا واحد"مبادرة 
مبادرة حياة كريمة

برنامج تكافل وكرامة

مبادرة التمويل العقاري
مبادرة سجون بال غارمين وغرامات

مبادرة سكن لكل المصريين
مبادرة مصر الرقمية

"مراكب النجاة"المبادرة الرئاسية 
لفة مبادرة لدمج التنوع البيولوجي في القطاعات المخت

مبادرة نور حياة

ف الحملة القومية للقضاء على فيروس سي والكشـ
عن األمراض غير السارية

الكشــــف المبكــــر عــــن األمــــراض المزمنــــة واالعــــتالل 
الكلوي

المستشفيات النموذجية
مبادرة صحة المرأة المصرية

القضاء على قوائم االنتظار

تقزموالمبادرة الكشف المبكر عن األنيميا والسمنة 
الب الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لط

المدارس االبتدائية
مبادرة عالج فقدان السمع

المبادرة الرئاسية لصحة األم والجنين

مبادرة رئاسيـــــــــة
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ك حقـ"، أطلق االتحاد األوروبـي حملـة "حياة كريمة"في إطار دعمه لمبادرة 
ـــوفير خـــدمات ووســـائل تنظـــيم األســـرة بالمجـــان للســـيدات" تنظمـــي لت

. محافظات9بالقرى والمناطق األكثر احتياجًا في 

"
محاور العمل: 2021المشروع القومي لتطوير الريف المصري 

تطوير مرافق البنية األساسية والخدمات االجتماعية

التنمية االقتصادية وتوفير فرص العمل

التدخالت االجتماعية وتوفير سكن كريم

المدارس 07 الصرف الصحي ومياه الشرب 01
االتصاالت 08 الكهرباء واإلنارة العامة 02

تبطين الترع وتأهيل المصارف 09 الطرق والكباري 03
المجمَّعات الزراعية 10 توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 04

مجمَّعات الخدمات الحكومية 11 الوحدات الصحية والمستشفيات 05
تطوير األسواق والمواقف 12 مراكز الشباب 06

تدوير المخلفات 04 إنشاء المُجمعات الصناعية 01
السمكية/ التنمية الزراعية  05 التأهيل المهني 02

تطوير الري الحقلي 06 توفير مشروعات ذات عائد اقتصادي 03

تجهيز العرائس وسداد الديون 04 سكن كريم 01
القوافل الطبية والبيطرية 05 محو األمية وتعليم الكبار 02

تأهيل ذوي االحتياجات الخاصَّة 06 حمالت التوعية الثقافية والرياضية، والتأهيل 
النفسي واالجتماعي 03
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ـــم إدراج المبـــادرة الرئاســـية ت
بنجــــــاح فــــــي " حيــــــاة كريمــــــة"

منصـــــــة شـــــــراكات التنميـــــــة 
التابعــــــــة لمنظمــــــــة األمــــــــم 

م المتحدة، والتـي تعـرف باسـ
الشــراكات مــن أجــل تحقيــق "

". أهداف التنمية المستدامة

"
" هيئــة األمــم المتحــدة"ألهميتهــا البالغــة، قامــت 

ـــإدراج  ـــاة كريمـــة"ب ـــادرة حي ـــة : مب مجتمعـــات قروي
ن علــــى منصــــتها الدوليــــة؛ لتتــــيح مــــ" مُســــتدامة

خاللهــــا أفضــــل الممارســــات الدوليــــة، المُعــــزِّزة 
. ألهداف التنمية المُستدامة

ـــــرزت منصـــــة األمـــــم المتحـــــدة أن هـــــذه  وقـــــد أب
المبـــادرة تســـهم فـــي إنجـــاز ســـبعة مـــن أهـــداف 

: ؛ وهي2030التنمية المستدامة 

Source: https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=36683 
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، "بانوفــاإيلينــا "، أشــادت الســيدة 2021فــي أكتــوبر 
ــــيم لألمــــم المتحــــدة فــــي مصــــر،  المُنســــق المُق

ألكبـر ، التـي وصـفتها بأنهـا ا"حيـاة كريمـة"بمبادرة 
مــن نوعهــا علــى مســتوى العــالم، لكونهــا تهــدف 

.إلى تحسين جودة حياة مواطني الريف

فـــي ســـياق متصـــل، أطلقـــت الدولـــة عـــددًا مـــن 
ضــامن االســتراتيجيات الوطنيــة لتعزيــز حقــوق الت

اســـــــــتراتيجية "االجتمـــــــــاعي، فـــــــــي مقـــــــــدمتها 
التضــــــــامن االجتمــــــــاعي لخدمــــــــة المجتمــــــــع 

ســة، التــي ترتكــز علــى ثالثــة محــاور رئي،"المصــري
ان تســعى الدولــة بموجبهــا إلــى إنشــاء شــبكة أمــ
رة اجتماعي للمواطن؛ من خالل دعم األسر الفقي

ــــــدخل، ورفــــــع  ــــــة محــــــدودي ال وحمايتهــــــا، ورعاي
مســــــــتوى معيشــــــــتهم، وتحســــــــين مســــــــتوى 

جيع الخدمات التي تقَـدم لهـم، باإلضـافة إلـى تشـ
ـــ ة القطـــاع األهلـــي، ومشـــاركته فـــي تحقيـــق تنمي

ـــ ـــة الالزمـــة ل ـــوفير المرون ه حقيقيـــة للمجتمـــع، وت
. للقيام بدوره

جية فـــي ســـبيل تحقيـــق ذلـــك، تنطـــوي االســـتراتي
ة، علـــى ثالثـــة محـــاور رئيســـة، تتمثـــل فـــي الحمايـــ

ثيـر مـن أيضًـا، تبنـت الدولـة الك. والرعاية، والتنمية
ات الجهود التنمويـة، التـي اسـتهدفت بهـا قطاعـ

ا بعينها من المجتمـع المصـري، وأولتهـا اهتمامًـ
، األطفـال، وأصـحاب الهمـم: بالغًا، فـي مقـدمتها

. والعمالة غير المنتظمة

فــــي ســــياقٍ متصــــل، فقــــد أفــــردت لهــــم الدولــــة 
ــرًا تشــريعية ومؤسســية تفصــ يلية المصــرية أُط

فـــــي مقـــــدمتها لتعزيـــــز حقـــــوقهم التضـــــامنية، 
ــــادرات  ــــد مــــن المب ــــى إطــــالق العدي باإلضــــافة إل

ة والمشـــروعات التـــي تحتـــرم خصوصـــية كـــل فئـــ
. منهم

بانوفاإيلينا / السيدة
الُمنسق الُمقيم لألمم المتحدة في مصر

ــامج  وسيســهم فــي " رائــع"هــذا البرن
ــن ملحــوظ فــي مجــاال ت تحقيــق تحسُّ

. التعليم والصحة وفرص العمل

"
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تحقيق الحد األدنى من أمن الدخل األساسي في هيئة دعم نقدي.

الشـرب، تأمين الخـدمات االجتماعيـة األساسـية فيمـا يتعلـق بالرعايـة الصـحية والتعليميـة، ميـاه
.الصرف الصحي، األمن الغذائي، والسكن

اإلدماج االجتماعي عن طريق التشغيل، وإتاحة فرص لزيادة الدخل.

مايـــــــــــــــة
ح

ال

تهــدف وزارة التضــامن المصــرية إلــى
ترســـــيخ مفـــــاهيم األبـــــوة واألمومـــــة 

قــة اإليجابيــة ضــمن التــدخالت المتعل
ة بالحمايـــة االجتماعيـــة وبـــرامج تنميـــ

ـــــة المبكـــــرة، ويعكـــــس هـــــذا  الطفول
درة البرنامج األهداف التي تسعى مبا

ــــاة كريمــــة لتحقيقهــــا فــــي القــــرى  حي
.والمحافظات

اليونيسيف

"

الوقاية من التفكك األسري.

رعاية األطفال بدون رعاية أسرية داخل منظومة أسرية.

تمكين الشباب من المشاركة في القضايا الوطنية .

تمكين المسنين من االنخراط والمشاركة في المجتمع .

الرعايـــــــــــــة

تحفيز الجمعيات، المؤسسات األهلية، القطاع الخاص؛ للقيام بالدور االجتماعي.

التوسُّع في عمليات اإلقراض متناهي الصغر؛ إلقامة مشروعات التنمية.

توفير اعتمادات إضافية لمراكز التدريب، ورفع قدرات العامليين في مجال التنمية.

ميكنة الخدمات ذات الصلة بالصناعات الحرفية .

ميــــــــــــــة
التن
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"تنمية الطفل

األطفــال هــم مســتقبل األمــة، ويحظــون بجــوهر 
لـــذا، شـــهدت الســـنوات الســـبع . اهتمـــام الدولـــة

تماعيـة الماضية جهودًا حثيثة لتـوفير الرعايـة االج
. ر لهملهم، وترسيخ الحقوق التي كفلها الدستو

يُعـدُّ طفلًـا "، 80ووفقًا للنص الدسـتوري بالمـادة 
كل من لـم يبلـغ الثامنـة عشـرة مـن عمـره، ولكـل
، طفــل الحــق فــي رعايــة صــحية وأســرية أو بديلــة

وتغذيــــة أساســــية، ومــــأوى آمــــن، وتربيــــة دينيــــة، 
وق وتكفـل الدولـة حقـ. وتنمية وجدانيـة ومعرفيـة

األطفال ذوي اإلعاقة، وتأهيلهم، واندماجهم في
يتـه وتلتـزم الدولـة برعايـة الطفـل وحما. المجتمع

ـــف، واإلســـاءة، وســـوء  ـــع أشـــكال العن مـــن جمي
". المعاملة، واالستغالل الجنسي، والتجاري

ام تعـديلًا علـى بعـض أحكـوعليه، أدخلت الدولة 
لســـــــــــنة 12الصادر بالقانون رقم قانون الطفل

، ليصــــبح الحــــد األقصــــى للســــن القــــانوني1996
عامًـا، وذلـك بموجـب 21عامًا بـدلًا مـن 18للطفل 

. 2015لسنة 7قرار رئيس الجمهورية رقم 
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ـــــة بتنميـــــة  فـــــي ســـــياق متصـــــل، اهتمـــــت الدول
ـــــــــــــث أطلقـــــــــــــت  عـــــــــــــام  2018األطفـــــــــــــال؛ حي

لــــــة االســــــتراتيجية الوطنيــــــة لتنميــــــة الطفو"
طـار إ"، التي جاءت لتتكامـل مـع كـل مـن "المُبكرة

االســـــــتراتيجية الوطنيـــــــة للطفولـــــــة واألمومـــــــة
، هــذا باإلضــافة 2030، ورؤيــة مصــر "2018-2030

ي إلـــى تبنـــي العديـــد مـــن المبـــادرات، التـــي يـــأتي فـــ
:مقدمتها ما يلي

 ــــين الكشــــف المبكــــر عــــن ضــــعف الســــمع ب
مليــــون 2.6المواليــــد، الــــذين يتجــــاوز عــــددهم 

.  طفل سنويا

 للعـــالج المبكــــر ألمــــراض " نــــور حيــــاة"مبـــادرة
لــة ضــعف وفقــدان اإلبصــار بــين تالميــذ المرح

.االبتدائية

 لـى ، وصـولًا إ"األطفال بال مأوي"برنامج حماية
ـــل  حصــرهم، وتقديــــم خدمـــات الرعايـــة والتأهيـ

.لهـم، مع دمجـهم فـي المجتمـع

 ــــــانات مــــــنح تــــــراخيص مؤقتــــــة لجميــــــع حَضَ
األطفــال غيــر المرخصــة، أو منتهيــة التــرخيص
علـــــــــــى مســـــــــــتوى الجمهوريـــــــــــة وعـــــــــــددها

.آالف حضانة10.8

نـاء تغطية برامج دعـم التعلـيم المجتمعـي ألب
أســــــر تكافـــــــل وكرامـــــــة؛ ليشـــــــمل المرحلـــــــة 
ـــــيم  ـــــى مراحـــــل التعل ـــــة باإلضـــــافة إل الجامعي
األساســي، وزيــادة مخصصــات دعــم التعلــيم 

.المجتمعي بنحو مليار جنيه تقريبًا

نات تطوير معايير تقييم قومية موحدة لحضـا
. سنوات4األطفال تحت سن 

ر بوجود أسـعلى صعيد آخر، اهتمت الدولة أيضًا 
م الـــذين حالـــت ظـــروفهبديلـــة كافلـــة لألطفـــال

دون النشــــــأة فــــــي أســــــرهم الطبيعيــــــة، وعلــــــى 
مـر عنهم؛ األوالمُتخلىاألخص مجهولي النسب، 

الــــــذي يُخــــــول لهــــــم أوجــــــه الرعايــــــة المتكاملــــــة 
. االجتماعية، والنفسية، والصحية، والمهنية
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ــه فــي دمــ ج ويتمثــل الهــدف األســمى لهــذا التوجُّ
ر هـؤالء األطفــال فــي المجتمـع، حتــى تُصــبح مصــ

خاليــــة مــــن دور األيتــــام، كمــــا يــــوفر هــــذا النظــــام 
الرعايــــة لألطفــــال لــــدى أســــر بديلــــة أو داخــــل دار 
إيـــواء، مـــن ســـن المـــيالد وحتـــى ســـن االســـتقرار 
ـــك بموجـــب قـــرار  ـــاث؛ وذل ـــزواج لإلن بالعمـــل أو ال

.2014لسنة 208رئيس مجلس الوزراء رقم 

، تــم إنفـــاذ 208بموجــب قــرار رئـــيس الــوزراء رقـــم 
تعـــــديالت تشـــــريعية علـــــى النصـــــوص الخاصـــــة 

ي بحقــوق األطفــال فــي األســر البديلــة، الــواردة فــ
بقــرار الالئحــة التنفيذيــة لقــانون الطفــل الصــادرة

ـــوزراء رقـــم  ، 2010لســـنة 2075رئـــيس مجلـــس ال
ومــن بـــين أوجــه الرعايـــة التـــي نــص عليهـــا القـــرار 

:اآلتي

فـــــال، تهيئـــــة البيئـــــة البديلـــــة الســـــتقبال األط
ى وتزويــدهم بــالخبرات الالزمــة؛ لمعــاونتهم علــ

ــــــة مالئمــــــة لألطفــــــال،  ــــــاة طبيعي ــــــة حي كفال
.يحةومتابعة سالمة تنشئتهم تنشئة صح

 الترفيـــــــه عـــــــن األطفـــــــال فـــــــي المناســـــــبات
لقيام كا: المختلفة بوسائل وأساليب متعددة

ة برحالت، وإعداد معسكرات مالئمـة بمصـاحب
.أسرهم البديلة

تصـــــميم وتنفيـــــذ البـــــرامج الخاصـــــة بتـــــدريب
دوات العاملين بنظام األسر البديلة، وعقد النـ

واللقــــــاءات الخاصــــــة بدراســــــة المشــــــكالت 
؛ والصــعوبات التــي قــد تعترضــهم فــي العمــل

.وذلك بهدف االرتقاء بمستوى أدائهم
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ألســـر وضـــع وتنفيـــذ بـــرامج تثقيفيـــة لتوعيـــة ا
ية البديلة، وخاصة في مجاالت الصـحة النفسـ

للطفـــل، عـــن طريـــق المحاضـــرات، والنـــدوات، 
.وكذا تدريب األمهات البديالت

ايــة دعــم دور الضــيافة واإليــواء التــي تُقــدم الرع
سـرية لألطفال في حالة تعذُّر توفير الرعايـة األ

.البديلة لهم، وإلى حين توفيرها

بديلـة اتصالًا، اهتمـت الدولـة أيضًـا بمـنح األسـر ال
الـة بعض المزايا بهدف تشجيع األسـر علـى الكف

لزيـــادة اإلقبـــال علـــى المنظومـــة، وذلـــك بموجـــب 
2020لسنة 1143قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

قــانون بتعــديل بعــض أحكــام الالئحــة التنفيذيــة ل
ـــوزراء  الطفـــل، الصـــادرة بقـــرار رئـــيس مجلـــس ال

وفــي مقدمــة التعــديالت . 2010لســنة 2075رقــم 
:المُتبناة في هذا الشأن

اء مـن يجوز للجنة األسر البديلة الكافلـة اإلعفـ
شرط عدم جواز أن يزيد سن كـل مـن الـزوجين 

ائج في هذه األسرة عن ستين عامًـا، وفقًـا لنتـ
.البحث االجتماعي

ديلـة زيادة المبلغ الذي يتعـين علـى األسـرة الب
تح بفـ-إيداعه عند تسلم الطفل محل الرعاية 

اب حساب أو دفتر توفير له أو إيداعه فـي حسـ
الطفـــــل أو دفتـــــر التـــــوفير الخـــــاص بـــــه حـــــال 

ـــى 1200مـــن –وجـــوده ـــه مصـــري إل آالف 3جني
ـــا للمـــادة  مـــن القـــانون 99جنيـــه مصـــري، وفقً

.2010لسنة 2075رقم 

 تتكــــون األســــرة مــــن زوجــــين، تتــــوافر فيهمــــا
مقومــات النضــج األخالقــي واالجتمــاعي، بنــاءً

ة، على بحث اجتماعي تقوم به الجهة المختصـ
. عامًا21وأال يقل سن أي منهما عن 
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 اســـــــــتثناءً ممـــــــــا تقـــــــــدم، يجـــــــــوز لألرامـــــــــل
والمُطلَّقــــات، ومــــن لــــم يســــبق لهــــن الــــزواج 
وبلغـــن مـــا ال يقـــل عــــن ثالثـــين عامًـــا، كفالــــة 

.األطفال، إذا ارتأت اللجنة صالحيتهن

فـل، تكون ديانة األسرة البديلـة ذات ديانـة الط
واســـتثناءً مـــن. وأن يكـــون الزوجـــان مصـــريان

لكافلـة ذلك، يجوز للجنة العليا لألسر البديلـة ا
الموافقــــة علــــى كفالــــة طفــــل ألســــرة بديلــــة 

.مُكونة من زوجين أحدهما مصري

وقد أتاح القرار العديد من األمور األخـرى لضـمان
ي الرعايــــة المتكاملــــة لألطفــــال المكفــــولين، وفــــ

مقــدمتها جــواز أن يحمــل الطفــل كــريم النســب، 
افــل، ذكــرًا أو أنثــى االســم الــذاتي لــألب البــديل الك

ويحــــل محــــل االســــم األول الــــوارد فــــي شــــهادة 
افلــة ، أو لقــب عائلــة األســرة الكالمُميكنــةمــيالده 

فــــــي نهايــــــة اســــــمه، ويثبــــــت ذلــــــك فــــــي ملــــــف 
ــار ــر مــن آث ــى ذلــك أي أث الطفــل دون أن يترتــب عل

. الكافلةالتبني، وكذلك الحال بالنسبة السم األم

" ديلـةاللجنة العليـا لألسـر الب"هذا، وقد تم إنشاء 
ــا تســ جيل بــوزارة التضــامن االجتمــاعي، ويــتم حاليً

ي طلب كفالة األطفال من خـالل الموقـع الرسـم
ـــذلك، مـــع تخصـــيص خـــط ســـاخن  المُخصـــص ل

، وإنشاء قاعـدة بيانـات لألسـر19828خاص برقم 
. البديلة واألطفال المكفولين

امي؛ الالفــت لالنتبــاه أن هــذا النظــام آخــذٌ فــي التنــ
حيـــث تُعـــول عليـــه الدولـــة باعتبـــاره أحـــد أشـــكال

، التـــــي تســـــمحالالمؤسســـــيةالرعايـــــة البديلـــــة 
) مأ–أب (بتنشئة األطفـال داخـل أسـرة طبيعيـة 

ـــــا . بعيـــــدًا عـــــن المؤسســـــات ـــــك أيضً واكـــــب ذل
التي " يةاألم المثال"استحداث فئتين في مسابقة 

:تُجرى سنويا على مستوى الجمهورية، هما

فئة األم من مؤسسات األطفال المحـرومين
.من الرعاية األسرية

2021يونيو 30عدد األسر البديلة واألطفال المكفولين حتى 

خارج الجمهوريةطفًلا123لـبديلةأسرة122

ـــا18مـــنهم تحـــت ســـن  .عامً
85% 11.6

أســـــــرة بديلـــــــة كافلـــــــة 
11.8

طفــــــــــــــل مكفــــــــــــــول
ألـــــفألــــــــف
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 لــة ، وهــي األم لألســرة الكاف"األم البديلــة"فئــة
ين، لألطفال في منزلها مع أطفالهـا الطبيعيـ

أو أو زوجة األب التي قامت برعاية أبنـاء الـزوج،
ــة، أو العمــة، أو الجــدة، بشــرط أن يكــون  الخال
االبـــن البــــديل أو ابــــن الـــزوج قــــد حصــــل علــــى 

. مؤهل جامعي

الحـدّ مـن ظـاهرة الـزواج المبكـروعلى مسـتوى 
ــة بســحب تحفظهــبــين األطفــال ا ، قامــت الدول

من الميثاق اإلفريقي21من المادة 2على الفقرة 
ــــه لســــنة  ــــك 1990لحقــــوق الطفــــل ورفاهت ، وذل

لســـنة 75بموجـــب قـــرار رئـــيس الجمهوريـــة رقـــم 
2015.

يحظـر زواج األطفـال"تنص هذه الفقـرة علـى أنـه 
ـــداب ـــين، ويجـــب اتخـــاذ ت ـــات والبن ـــة البن ير أو خطوب

دنــى فعالــة بمــا فيهــا القــوانين لتحديــد الســن األ

يد الالزم للزواج، وهو ثمانية عشر عامًا، ويجعل ق
". الزواج إلزاميًا في سجل رسمي

، "المـــأذون اإللكترونـــي"اتصـــالًا، تـــم إطـــالق خدمـــة 
ــــذي يســــاعد فــــي القضــــاء علــــى ظــــاهرة زواج  ال

الل القاصرات؛ حيث يتم توثيق عقود الزواج من خ
، "تالتابل"أجهزة الحاسب اآللي أو األجهزة الذكية 

ــا بشــأن أعمــار الــزوجي ن مــن ممــا يتــيح تــدقيقًا آني
لتأكـد قِبل الهيئة المعلوماتيـة المصـرية، وذلـك ل
وص من أن الزواج يتم في اإلطار القانوني المنص

.عليه

للحدّ من ظاهرة ختانفيما يخص جهود الدولة 
2016لســــــنة 78، صــــــدر القــــــانون رقــــــم اإلنــــــاث

ـــــــات،  بتعـــــــديل بعـــــــض أحكـــــــام قـــــــانون العقوب
gتشــــديد العقوبــــات علــــى القــــائمين بممارســــة

. ختان اإلناث
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ته كما أعقب ذلك تعديل بعض أحكام القانون ذا
؛ لتغلــــيظ عقوبــــة 2021لســـنة 10بالقـــانون رقــــم 

:ختان اإلناث، حيث ينص القانون على اآلتي

 يُعاقــــب بالســــجن مــــدة ال تقــــل عــــن خمــــس
ــا ألنثــى، فــإذا نشــ أ ســنوات كــل مــن أجــرى ختانً

عــــن ذلــــك عاهــــة مســــتديمة تكــــون العقوبــــة 
الســــجن المُشــــدد مــــدة ال تقــــل عــــن ســــبع 

أما إذا أفضى هذا الفعل إلى الموت،. سنوات
فتكـــون العقوبـــة الســـجن المُشـــدد لمـــدة ال

.تقل عن عشر سنوات

قـل تكون العقوبة السجن المُشـدد لمـدة ال ت
ا سنوات إذا كان مـن أجـرى الختـان طبيبًـ5عن 

فــــإذا نشــــأ عــــن . أو مُزاولًــــا لمهنــــة التمــــريض
ـــــة  جريمتـــــه عاهـــــة مســـــتديمة تكـــــون العقوب
الســــجن المُشــــدد لمــــدة ال تقــــل عــــن عشــــر 

ســـــنوات، أمـــــا إذا أفضـــــى ذلـــــك الفعـــــل إلـــــى 
دة الموت، تكون العقوبة السجن المُشدد لم

.ةسنة وال تزيد على عشرين سن 15ال تقل عن

اتصــــالًا، أطلقــــت الدولــــة حملــــة توعويــــة تحمــــل 
، وذلك بعـد مـرور عـام "احميها من الختان"عنوان 

مكـــين علــى تشـــكيل اللجنـــة الوطنيـــة المعنيـــة بت
التــــي تســــتهدف حمايــــة حقــــوق –2030المــــرأة 

تــي وال–الفتيــات والســيدات مــن عمليــات الختــان 
، "اناليوم الـوطني للقضـاء علـى الختـ"تزامنت مع 

.يونيو14الموافق 

قــــد ، فللتصــــدي لظــــاهرة التنُّمــــرأمــــا بالنســــبة 
أقـــرت الدولـــة المصـــرية موقفهـــا الرســـمي ضـــد 

2020لســـــنة 189التنمــــــر، بصدور القانـــــون رقم 
ادر الصـ–بتعديل بعض أحكـام قـانون العقوبـات 

حيث أوردت المادة –1937لسنة 58بالقانون رقم 
تعريفًا للتنمر، وعقوبته، ) ب/ مكررًا309(
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:اتصالًا، وفقًا لهذا القانون يتم اآلتي

 يُعـــد تنمـــرًا كـــل قـــولٍ، أو اســـتعراض قـــوة، أو
ي سـيطرة للجـاني، أو اسـتغالل ضـعف المجنـ

عليــــه، أو لحالــــة يعتقــــد الجــــاني أنهــــا تســــيء 
للمجنــــــي عليــــــه، كــــــالجنس، العــــــرق، الــــــدين، 

يـــة، األوصـــاف البدنيـــة، الحالـــة الصـــحية، العقل
عه المسـتوى االجتمـاعي بقصـد تخويفـه، وضــ

ه موضع السخرية، الحط من شأنه، أو إقصـائ
.من محيطه االجتماعي

 يُعاقـــب المتنمـــر بـــالحبس مـــدة ال تقـــل عـــن
ستة أشهر، وبغرامة ال تقـل عـن عشـرة آالف

إحـدى جنيه، وال تزيد على ثالثـين ألـف جنيـه، أو ب
.هاتين العقوبتين

نة تكون العقوبـة الحـبس مـدة ال تقـل عـن سـ
وبغرامـــة ال تقـــل عـــن عشـــرين ألـــف جنيـــه وال 

ـــه، أو بإحـــدى هـــاتين  ـــف جني ـــة أل ـــى مائ ـــد عل تزي
و العقــوبتين، إذا وقــع التنمــر مــن شخصــين أ

، أكثــر، أو كــان الجــاني مــن أصــول المجنــي عليــه
ة أو مــن المُتــولين تربيتــه أو ممــن لهــم ســلط

.عليه

ملة في سياقٍ متصل، أطلقت الدولة المصرية ح
أنـــا ضـــد "قوميـــة لمناهضـــة التنمـــر تحـــت شـــعار 

، كأحــد أشــكال العنــف 2018فــي ســبتمبر " التنمــر
واإلســاءة ضــد األطفــال، بالتعــاون مــع منظمــة 

، وبـــــــدعم مـــــــن االتحـــــــاد "مصـــــــر–اليونيســـــــيف "
. األوروبي

هــذا، وقــد اســتهدفت تلــك الحملــة إنهــاء العنــف 
بــــين األقـــــران، خاصـــــة فـــــي المـــــدارس، باعتبـــــاره 
أحــــــد أشــــــكال العنــــــف الــــــذي يُمارســــــه طفــــــل

أو مجموعـــة مـــن األطفـــال ضـــد طفـــل آخـــر عـــن 
.عمد
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ــــه فــــي عــــام  ــــذكر أن ــــذ 2019والجــــدير بال ــــم تنفي ، ت
بالهــــداوة مــــش "المرحلــــة الثالثــــة مــــن حملــــة 

ـــة اإلي". بالقســـاوة ـــى التربي ـــزت عل ـــي ركَّ ـــة الت جابي
دام أثناء مرحلة المراهقة؛ بهدف التصدي الستخ
بيــة العنــف والعقــاب البــدني واللفظــي كــأداة تأدي

.لألطفال

تخصـيص 2017وألول مرة في مصر، شـهد عـام 
مقـــــــر متكامـــــــل إلنشـــــــاء محكمـــــــة الطفـــــــل 

، بصــدور قــرار وزيــر العــدل النموذجيــة بالقــاهرة
الخاص بنقل مقار بعض -2017لسنة 7427رقم 

والتــــــــي تــــــــم -المحــــــــاكم بمحافظــــــــة القــــــــاهرة 
وهكذا، أصبح فـي مصـر أول . 2020افتتاحها عام 

ـــدرجتي ـــة للطفـــل تضـــم مقـــرًا ل محكمـــة نموذجي
ـــة، واســـتئنافية، وســـراي ن ـــة المحاكمـــة ابتدائي ياب

.  الطفل

ى تشـــديد العقوبـــة علـــباإلضـــافة إلـــى ذلـــك، تـــم 
، مــن خــالل تعــديل بعــض أحكــام جــرائم الخطــف

م قانون العقوبات، الصـادرة بموجـب القـانون رقـ
.  2018لسنة 5

ومـــن بـــين أحكـــام القـــانون أنـــه يُعاقـــب بالســـجن
مــدة ال تقــل عــن ســبع ســنوات كــل مــن خطــف 

ــ ــا حــديث العهــد بــالوالدة، أو أخفــاه، او أبدل ه طفلً
.بآخر، أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه

م، وفي سبيل إطالق مواهب األطفال وإبـداعاته
، "جـــائزة الدولـــة للمبـــدع الصـــغير"تـــم إطـــالق 

سـنوات إلـى سـن 5المُوجهة لألطفال مـن سـن 
ر ســـنة، والتـــي تهــــدف إلـــى االكتشـــاف المبكــــ18

ة للمواهــب الصــغيرة وتحفيــز طاقــاتهم اإلبداعيــ
. كارفي مجاالت الثقافة، اآلداب، الفنون، واالبت
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نتنافس في الـدورة األولـى لهـذه الجـائزة أكثـر مـ
آالف عمــــــل، مــــــع مشــــــاركة متميــــــزة ألبنــــــاء 4

. ئاتالصعيد والفتيات، والتي تضمنت ثالث ف

رة هــذا، وقــد تضــمَّن فــي حفــل توزيــع الجــوائز فقــ
را، فنيــة ألطفــال مصــر بمركــز المواهــب بــدار األوبــ

.من قسمي الكورال والباليه

ــــا مــــن الدولــــة برعايــــة صــــغار المبــــدعين،  والتزامً
وتشــجيعهم علــى اإلبــداع فــي مختلــف المجــاالت

ي الثقافيـــة والفنـــون، أقـــرَّ المشـــرع المصـــري فـــ
، بتعـــديل بعـــض 2020لســـنة 178القـــانون رقـــم 

–أحكـــام قـــانون حمايـــة حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة 
؛ ليُنشـــئ 2002لســـنة 82الصـــادر بالقـــانون رقـــم 

فات، ســجلًا لقيــد التصــرفات الــواردة علــى المصــن
واألداءات، والتســـــــجيالت الصـــــــوتية، والبـــــــرامج

اإلذاعيــة الخاضــعة ألحكــام هــذا القــانون، علــى أن 
يُعفـــى طالـــب القيـــد الـــذي يقـــل ســـنه عـــن واحـــد 

. وعشرين عامًا من الرسوم المُقررة

القصــــــــــة : الثقافــــــــــة
القصـــــيرة، والشــــــعر، 

.والمسرحية

الرســـــــــــم، : الفنـــــــــــون
والعــــــــزف علـــــــــى آالت 

.وترية، والغناء

: اإلبــــــــــداع واالبتكــــــــــار
التطبيقــــات والمواقــــع

ارات اإللكترونيــة، االبتكــ
.العلمية
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تعزيـــــــز حقـــــــوق أصـــــــحاب 
الهمم 

"

تلتـــزم الدولـــة بضـــمان حقـــوق األشــــخاص ذوي "
ـــ ا، اجتماعيـا، اإلعاقــــة وقصــــار القامــــة، اقتصــــادي

ــــ ا، وتعليميــــا، رياضــــي ــــا، ترفيهي ا، مــــن خــــالل ثقافي
ـــوفير فـــرص العمـــل، وتهيئـــة المرافـــق العامـــة  ت
والبيئـــــة المحيطـــــة بهـــــم، ممارســـــتهم لجميـــــع 
الحقـــوق السياســـية، ودمجهـــم مـــع غيـــرهم مـــن 
ــة، ــادئ المســاواة، العدال ــا لمب المــواطنين، إعمالً

مـــــن 81كمـــــا نصـــــت المـــــادة ". وتكــــافؤ الفـــــرص
على األهمية التـي 2014لعام الدستور المصري

ة توليهــا الدولــة ألصــحاب الهمــم؛ باعتبــارهم فئــ
% 10.55أصيلة في المجتمع المصري، تمثل نحـو 

ــــا  مــــن إجمــــالي الســــكان فــــي مصــــر، وذلــــك وفقً
ـــــــة للتعـــــــداد العـــــــام للســـــــكان  ـــــــائج النهائي للنت

.2017واإلسكان والمنشآت 

ــــا، تتبنــــى  ضــــمن بُعــــدها 2030رؤيــــة مصــــر أيضً
ـــاء مجتمـــع عـــادل متكـــاتف،  االجتمـــاعي هـــدف بن
يتميـــــــز بالمســـــــاواة فـــــــي الحقـــــــوق والفـــــــرص 

. االقتصادية، االجتماعية، والسياسية
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ــز درجــة االنــدماج المجتمعــي ؛ باإلضــافة إلــى تعزي
لمســاندة شــرائح المجتمــع وحمــايتهم، وخاصــة

متهم الفئــات األولــى بالرعايــة، التــي يــأتي فــي مقــد
. األشخاص ذوي اإلعاقة

ــــة مصــــر  عــــددًا مــــن 2030اتصــــالًا، وضــــعت رؤي
ـــز التمكـــ ين األهـــداف واآلليـــات التـــي تصـــبو لتعزي
ص االقتصادي لذوي اإلعاقة، من خـالل تـوفير فـر

رحلتيـه العمل الالئق لهم، وتمكينهم تعليميًا؛ بم
.قبل الجامعي والجامعي

ـــرز عـــام  ـــاره عـــام مُتحـــدي 2018واقعـــي ا، يب باعتب
تمام اإلعاقة، في خطوة استباقية لتأكيد مدى اه

. الدولة بجميع مؤسساتها بهم

لســنة 10القــانون رقــم وخــالل هــذا العــام، صــدر 
، بشـــأن حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة2018

ـــــة  ـــــة حقـــــوقهم، وكفال ـــــى حماي ـــــذي يهـــــدف إل ال
ـــا بجميـــع حقـــوق اإلنســـ ـــا كاملً ان تمـــتعهم تمتعً

ـــاواة مــع  ــات األساســية علــى قــدم المســـ والحري
اآلخــــريـــــــن، وتـــعزيـــــــــز كرامتــــهـــــم، ودمجهـــم فـــي 

ي المجتمــع، وتــأمين الحيــاة الكريمــة لهــم، بمــا فــ
ذلــك حقهــم فــي الضــمان االجتمــاعي، ومســتوى 

. معيشي الئق

رامج هذا باإلضافة إلى ضمان مشاركتهم في البـ
الحــد والسياســات االقتصــادية، التــي تُســهم فــي

ز من الفقر، واالسـتبعاد، وعـدم المسـاواة، وتعزيـ
يـــة االســـتقرار والتماســـك االجتمـــاعي؛ بهـــدف تلب

احتياجــاتهم مـــن خـــالل تــأمين الـــدخل، والوصـــول 
للرعايــــــة الصــــــحية، واالنــــــدماج فــــــي المجتمــــــع، 

ـــذي . وحمـــايتهم مـــن األزمـــات والكـــوارث األمـــر ال
يُحقـــــق لهـــــم االســـــتقرار االقتصـــــادي والعدالـــــة 

.االجتماعية

اتصـــــالًا، حـــــدد قـــــانون حقـــــوق األشـــــخاص ذوي 
اإلعاقـــة التزامـــات رئيســـة علـــى الدولـــة تجـــاههم 

: أصحاب الهمم، ويأتي في مقدمتها اآلتي
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 مـن % 5أال تقل نسبة قبـول ذوي اإلعاقـة عـن
المقبـــــــولين فـــــــي المؤسســـــــات التعليميـــــــة 

فة، الحكومية وغير الحكومية، بأنواعها المختل
م فــي األحــوال التــي يزيــد عــدد المتقــدمين مــنه

.إلى المؤسسة عن هذه النسبة

قـــال وضـــع الـــنُظم الالزمـــة إلتاحـــة وتيســـير انت
ــــــك  األشــــــخاص ذوي اإلعاقــــــة، بمــــــا فــــــي ذل

قل تخصيص أماكن لهم في جميع وسائل الن
بجميع درجاتها، وفئاتها، وأنواعهـا، وتخفـيض

مـــن القيمـــة % 50أجرتهـــا بنســـبة ال تقـــل عـــن 
.المدفوعة

 ،تعيـــين الجهـــات الحكوميـــة، وغيـــر الحكوميـــة
وكــل صـــاحب عمــل يســـتخدم عشــرين عاملًـــا 

من عدد العاملين علـى األقـل % 5فأكثر نسبة 
.من األشخاص ذوي اإلعاقة

 مــن أمــاكن % 10تخصــيص نســبة ال تقــل عــن
اإلقامــة بالمــدن الجامعيــة لــذوي اإلعاقــة، فــي 
األحــــوال التــــي يزيــــد فيهــــا عــــدد المتقــــدمين

ـــا للقواعـــد المنظمـــة  عـــن هـــذه النســـبة، وفقً
.لذلك

 تخفــــــيض ســــــاعات العمــــــل الرســــــمية فــــــي
الجهــــات الحكوميــــة وغيــــر الحكوميــــة بواقــــع 

وي ساعة يوميا مدفوعة األجر للعاملين من ذ
ا شخصًـا ذا إعا قـة اإلعاقة، أو لمن يرعى فعليـَّ

.من أقاربه حتى الدرجة الثانية

 مـن الوحـدات % 5تخصيص نسبة ال تقـل عـن
ة الســــكنية التــــي تقيمهــــا الدولــــة أو المدعَّمــــ

ـــر القـــادرين،  لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة مـــن غي
والمســـــــــــــتوفين الشـــــــــــــروط والضـــــــــــــوابط 

.المنصوص عليها
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 ـــــــــة شـــــــــهرية تخصـــــــــيص مســـــــــاعدات مالي
لألشــــخاص ذوي اإلعاقــــة، مــــع التأكيــــد علــــى 
ــين مــا  ــين معاشــين، أو ب حقهــم فــي الجمــع ب
يحصلوا عليه من معـاش ومـا يتقاضـونه مـن

.أجر

 إعفـــــاء الســـــيارات ووســـــائل النقـــــل الفرديـــــة
يـة، المُعدَّة لذوي اإلعاقة من الضـريبة الجمرك

.ةأيا كان نوعها، وضريبة القيمة المُضاف

 ــــراخيص ــــة المانحــــة لت ــــزام الجهــــات اإلداري الت
سـي المباني الجديدة باشـتراطات الكـود الهند

المصــــــــري؛ لضــــــــمان ســــــــهولة اســــــــتخدام 
األبنيــــة العامــــة والخاصــــة لــــذوي االحتياجــــات 

.الخاصة

 الحـــــق فـــــي إنشـــــاء المنظمـــــات واالتحـــــادات
واالنضـــمام إليهـــا، وإلـــزام األحـــزاب والنقابـــات 
ومؤسســــــات المجتمــــــع المــــــدني بتشــــــجيع 

.مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة

ـــى  وفـــي ســـبيل إيجـــاد إطـــار مؤسســـي يهـــدف إل
حمايـــة حقـــوق وكرامـــة األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة 

عمــل المُقــررة دســتوريا، وتعزيزهــا وتنميتهــا، وال
ام على ترسيخ قيمها، ونشر الـوعي بهـا، واإلسـه

ــــــك فــــــي ضــــــوء  فــــــي ضــــــمان ممارســــــتها، وذل
ـــة التـــ ـــق الدولي ـــات، والعهـــود، والمواثي ي االتفاقي

ـــة ـــة مصـــر العربي أُنشـــئ . تصـــدق عليهـــا جمهوري
بقـرار رئـيس" المجلس القومي لشـؤون اإلعاقـة"

، والمعــدَّل 2012لســنة 410مجلــس الــوزراء رقــم 
.2019لسنة 11بالقانون رقم 
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2019لســـنة 11أعقــب ذلــك صـــدور القــانون رقــم 
ص المجلـس القـومي لألشـخا"بشأن تأسيس 

المجلـــس القـــومي "، ليحـــل محـــل "ذوي اإلعاقـــة
ية ، والــــذي يتمتــــع باالســــتقالل"لشــــؤون اإلعاقــــة

ويــــــأتي فــــــي مقدمــــــة. وبالشخصــــــية االعتباريــــــة
:األهداف التي يقوم عليها المجلس ما يلي

 اقتـــراح السياســـة العامـــة للدولـــة فـــي مجـــال
تأهيـــــل األشـــــخاص ذوي اإلعاقـــــة واألقـــــزام، 
ودمجهـــم وتمكيـــنهم، ومتابعـــة تطبيـــق هـــذه 

ع السياســة وتقييمهــا، والمســاهمة فــي وضــ
هـم مشروعات استراتيجية قومية للنهـوض ب

فـــــي مجـــــاالت الصـــــحة، والعمـــــل، والتعلـــــيم 
.وغيرها، ومتابعة تنفيذها

يـق التنسيق مع جميع الجهات المعنيـة لتطب
أحكــام االتفاقيـــة الدوليـــة لحقـــوق األشـــخاص
ذوي اإلعاقــة، وتقـــديم مقتــرح التعـــديالت فـــي

.السياسات والبرامج ذات الصلة

 ــــل األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة، وتســــجيل تمثي
، المجلس في عضوية المحافـل، والمـؤتمرات

.اقةوالمنظمات الدولية المعنية بقضايا اإلع

خاص تلقِّي الشكاوى المُقدمة في شأن األش
ذوي اإلعاقـــة، ومناقشـــتها، واقتـــراح الحلـــول 
المناســــــبة لهــــــا، وإبــــــالغ جهــــــات التحقيــــــق 
المختصـــة بـــأي انتهـــاك لحقـــوقهم، والتـــدخل

.في الدعاوى مُنضما للمتضرر منهم

ــي السياســات، واالســتراتيجيات، و البــرامج، تبنِّ
والمشــــروعات الالزمــــة للتوعيــــة المجتمعيــــة 

.والصحية الالزمة لتجنب اإلعاقة

ـــا بتـــوف ير فـــي ســـياق متصـــل، قامـــت الدولـــة أيضً
، الموزعـــة "مكاتـــب التأهيـــل فـــي المحافظـــات"

علــى جميــع أنحــاء الجمهوريــة، باعتبارهــا الوجهــة 
اصـة، األساسية التي يقصدها ذو االحتياجـات الخ

مكتبًــا موزعــة علــى 216والتــي وصــل عــددها إلــى 
. 2019جميـــع أنحـــاء الجمهوريـــة حتـــى نهايـــة عـــام 
:بومن بين الخدمات التي تتيحها تلك المكات

،ـــات شخصـــية للمعـــاق اســـتخراج بطاقـــة إثب
.وااللتحاق بمؤسسات التثقيف الفكري
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 ،مـــنح شـــهادات للتأهيـــل المهنـــي للمعـــاقين
ا ومُعفـ اة والحصول علـى سـيارة مجهـزة طبيـ

.من الجمارك

 صـرف أجهـزة تعويضـية، واإلعفـاء مـن رسـوم
ـــز العـــالج العـــالج الطبيعـــي للمعـــاقين بمراك

.اعيالطبيعي التابعة لوزارة التضامن االجتم

ء صـندوق عطـا"كذلك، تم اإلعالن عـن تأسـيس 
ـــدعم ذوي اإلعاقـــة فـــي إطـــار تخصـــيص عـــام " ل

عامًـــا ألصـــحاب الهمـــم، وهـــو أول صـــندوق 2018
اســــتثماري خيــــري مفتــــوح، يعمــــل وفــــق أحكــــام 

ال قانون سوق المال، ويستهدف استثمار األمو
لتوجيــــه عائــــدها لرعايــــة ودعــــم مؤسســــات ذوي 

هــــذا وتوجــــه عوائــــد الصــــندوق لصــــالح . اإلعاقــــة
:األعمال التنموية، في سبيل

 تقديم الـدعم للجامعـات والمـدارس وغيرهمـا
مـــن المؤسســـات التعليميـــة المُـــرخص لهـــا 
القيــــام باألبحــــاث العلميــــة، التــــي تخــــدم ذوي

.اإلعاقة في جميع المجاالت

 تمويـــل الهيئـــات والجهـــات والجمعيـــات التـــي
تقــدم خــدماتها لألشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى 

.مستويات الخدمات الصحية واالجتماعية

 تـــوفير المـــنح الدراســـية والمســـاعدة والـــدعم
.للطالب والدارسين من ذوي اإلعاقة

 المســـاهمة فـــي تمويـــل بنـــاء أو تشـــغيل دور
إلقامـــة أو رعايـــة ذوي اإلعاقـــة، باإلضـــافة إلـــى 

فر بهـا تمويل قوافل طبيـة للقـرى التـي ال تتـوا
.رعاية صحية لذوي اإلعاقة

صـــــــــــــندوق االســـــــــــــتثمار 
الخيري لدعم ذوي اإلعاقة

األغراض الرئيسة لصندوق عطاء

التعليم 
والتدريب

الرعاية 
االجتماعية

الرعاية 
الصحية

جميع المجاالت األخرى التي تهدف لرعايتهم ودعمهم
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الـذي " رالحق في اإلتاحـة والتيسـي"وتأسيسًا على 
يــــــنص عليــــــه قــــــانون حقــــــوق األشــــــخاص ذوي 

بطاقــــة "اإلعاقــــة، أطلقــــت الحكومــــة المصــــرية 
، التـــي ألصـــحاب الهمـــم" الخـــدمات المتكاملـــة

وللتيســــير علــــيهم، قامــــت . ميــــزة15تتــــيح لهــــم 
قين الدولة بإطالق موقع إلكترونـي خـاص بالمُعـا
آليـة لتسجيل طلبات الحصول عليها، مع تطـوير

للكشـــــف الطبـــــي علـــــى الـــــراغبين فـــــيمميكنـــــة

ى الحصــول عليهــا، علــى نحــو يحقــق تعزيــز مســتو
عــدد كـذلك، تــم التوسـع فـي. الشـفافية والنزاهـة

ـــي علـــى أصـــحاب اللجـــان المتاحـــة للكشـــف الطب
ــ ى الهمــم المتقــدمين للحصــول عليهــا، لتصــل إل

ومــن الجــدير . لجنــة علــى مســتوى الجمهوريــة45
ألــف بطاقــة 800بالــذكر أنــه تــم إصــدار أكثــر مــن 

إثبــــــات اإلعاقــــــة، وفقًــــــا لتقريــــــر إنجــــــازات وزارة 
).2021–2014(التضامن االجتماعي 

ـــــــــــــدمج فـــــــــــــي  ال
المدارس

الـــــــــــــــدمج فـــــــــــــــي 
المعاهـــــــــــــــــــــــــــــــــد 

والجامعات

ــــــين بنســــــب ة التعي
مــــــــــــن عــــــــــــدد % 5

العاملين

الجمـــــــــــــع بـــــــــــــين 
معاشين

الكشـــــف المجـــــاني 
اتفي المستشفي

خصـــــومات علــــــى 
وســـــــائل النقـــــــل 

والمواصالت

خصـــــومات علــــــى 
اشـــتراكات مراكـــز 

الشباب

خصـــــومات علــــــى 
ة اشتراكات األندي

الرياضية

دخــــول المنــــاطق 
األثرية والمتـاحف

مجانًا

اإلعفـــــــــــاء مـــــــــــن 
الضرائب

اإلعفــــــــــــاء مــــــــــــن 
ة الرسوم الجمركيـ

على السيارات

اإلعفـــاء الجمركـــي 
علـــــــى الســـــــيارات 

المجهزة

.

اإلعفـــاء الجمركـــي 
علــــــــــى األجهــــــــــزة 

التعويضية

.
التعامل مع حاملها 
أمام جميع الجهـات 
الحكوميـــة علـــى أنـــه

من ذوي الهمم

 2021المزايا التي توفرها بطاقة الخدمات المتكاملة ألصحاب الهمم
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ب التزامًـا مـن الدولـة برعايــة المبـدعين مـن أصــحا
الهمـــم، وتشـــجيعهم علـــى اإلبـــداع فـــي مختلـــف 

قــم القـانون رالمجـاالت الثقافيـة والفنــون، صـدر 
، بتعـديل بعـض أحكـام قـانون 2020لسنة 178

الصــــــادر –حمايــــــة حقــــــوق الملكيــــــة الفكريــــــة
يد ؛ لينشئ سجلا لق2002لسنة 82بالقانون رقم 

التصــــرفات الــــواردة علــــى المصــــنفات واألداءات
والتســــــــجيالت الصــــــــوتية والبــــــــرامج اإلذاعيــــــــة 
الخاضـــعة ألحكـــام هـــذا القـــانون، علـــى أن يُعفـــى 
أصحاب الهمـم الـذين يسـري فـي شـأنهم قـانون

الصــــــــادر –حقــــــــوق األشــــــــخاص ذوي اإلعاقــــــــة 
. من رسوم القيد-2018لسنة 10بالقانون رقم 

ي وفـــتـــوفير المســـكن المالئـــم، علـــى مســـتوى 
، اتجهــت الدولــة نحــو "ســكن كــريم"إطــار برنــامج 

رفع كفاءة عدد من منازل أصـحاب الهمـم، حيـث 
بلــــغ إجمــــالي عــــدد الوحــــدات الســــكنية التــــي تــــم 
تخصيصـــــها لهـــــم ضـــــمن مشـــــروعات الدولـــــة

. 2021وحتى يونيو 2014آالف وحدة من عام 5.7

الكـــــود الهندســـــي لـــــذوي "اتصـــــالًا، تـــــم تطـــــوير 
االحتياجــــــــات الخاصــــــــة بالمبــــــــاني والمنشــــــــآت 

وفير ، الـذي يُقـدم اإلرشـادات الواجبـة لتـ"السكنية
ة وإتاحـــــة أعلـــــى الترتيبـــــات المناســـــبة والمالئمـــــ

الســـتخدام أصـــحاب الهمـــم، لتلتـــزم بـــه الجهـــات
ظــيم، اإلداريــة المختصــة بشــؤون التخطــيط والتن

:وتأتي في مقدمتها

 ــــوفير أمــــاكن انتظــــار لســــيارات األشــــخاص ت
أصــحاب الهمــم، مــع وجــود عالمــات إرشــادية، 
وتحديـــــده علـــــى األرض طبقًـــــا لبنـــــود الكـــــود 

.المصري

 تجهيـــز مـــدخل واحــــد علـــى األقـــل الســــتخدام
األشــــــخاص أصــــــحاب الهمــــــم، مــــــع وضــــــع 

.اإلرشادات والالفتات المُوضحة لذلك

يةالبارالمببطل السباحة -آية عباس 
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 تــــــوفير المنحــــــدرات لمســــــتخدمي الكراســــــي
المتحركــة والعكــازات عنــد وجــود أي فــرق بــين 
منســـوب الرصـــيف ومنســـوب مـــدخل المبنـــى 

.بنىطبقًا لبنود الكود المصري عند مدخل الم

تصـــميم الطرقـــات والممـــرات بطريقـــة خاليـــة
.من العوائق

 رصف األرضـيات مـن مـواد غيـر مسـاعدة علـى
ــا بــد ون االنــزالق، علــى أن تكــون مســتوية تمامً

بــروزات، وأن تكــون جميــع أركــان الحــوائط غيــر 
حـــادة األطـــراف أو بهـــا بـــروزات قـــد تـــؤثر علـــى 

. سالمة األشخاص ذوي اإلعاقة

، ركــــز تــــوفير الرعايــــة الصــــحيةوعلــــى مســــتوى 
ـــى عـــدد مـــن  قـــانون األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة عل

:االمتيازات الصحية، منها

ة إلــزام وزارة الصــحة باتخــاذ اإلجــراءات الوقائيــ
.رمن اإلعاقة، وبرامج الكشف والتـدخل المبكـ

مات وتوفير العالج والمكمِّالت الغذائيـة، وخـد
ــــل النفســــي ــــي، وبــــرامج التأهي ، التأهيــــل الطب

.وفحوص ما قبل الزواج، والصحة اإلنجابية

 ـــــات اإلعاقـــــة والخـــــدمات إصـــــدار بطاقـــــة إثب
المتكاملــة لكــل شــخص ذي إعاقــة، بالتعــاون

حتـى بين وزارتي التضامن االجتماعي والصحة،
يـــتمكن مـــن الحصـــول علـــى خـــدمات التـــأمين 

.الصحي

إلـــزام وزارة الصـــحة بتـــوفير المراكـــز الصـــحية
المجهـــــزة، والكــــــوادر الطبيـــــة المتخصصــــــة، 

ـــزام بمعـــايير الجـــودة بالنســـبة لألدو ـــة، وااللت ي
.واألجهزة التعويضية، والخدمات الطبية
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 إعفـــاء األشـــخاص ذوي اإلعاقــــة مـــن رســــوم
الطبــــي الخــــاص القومســــيونالعــــرض علــــى 

بالحصـــــول علــــــى الســــــيارات المعفــــــاة مــــــن 
.الضرائب والرسوم الجمركية

ــك، تــم إصــدار  ــى جانــب ذل الــذي " كــود اإلتاحــة"إل
ـــــى  ـــــة ســـــير يعمـــــل عل ـــــأمين حرك تســـــهيل وت

، من خالل توفير الممرات اآلمنةأصحاب الهمم
لهـــم فـــي الطـــرق والشـــوارع، وإنشـــاء منحـــدرات 

ة، مائلــة لتســهيل الحركــة أمــام المقاعــد المتحركــ
ـــا بجـــوار الســـاللم، وتجه يـــز وتصـــميم منحـــدر أيضً

.المصاعد الستيعاب الكراسي الخاصة بهم

باإلضـــــافة إلـــــى مـــــا تقـــــدم، شـــــهدت الســـــنوات 
جميــع المراحــل الماضــية دمــج ذوي الهمــم فــي 

ــى القــانون رقــم التعليميــة لســنة 10، اســتنادًا إل

، الــذي ألــزم مؤسســات التعلــيم الحكوميــة2018
ــة بمختلــف أنواعهــا بتطبيــق م ــر الحكومي ــدأ وغي ب

المســاواة بــين األشــخاص ذوي اإلعاقــة، لتعزيــز
. آليات دمجهم في المجتمع

ــ ل وفــي هــذا الســياق، وعلــى مســتوى التعلــيم قب
الجامعي، تم إنشاء فصول جديدة بمدارس ذوي

اإلعاقة، وإتاحة قطاعات رياض أطفال لهم، هـذا 
: باإلضافة إلى

 ألف مُعلم وإخصـائي ومـدير 72تدريب أكثر من
مدرســـــة علـــــى التعامـــــل مـــــع األطفـــــال ذوي 

.االحتياجات الخاصة

 ألـف طالـب وطالبـة مـن 120دمج ما يزيد على
.أصحاب الهمم في مدارس الجمهورية
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 ألف معلم علـى التعامـل مـع 26.4تدريب نحو
أصــــــحاب الهمــــــم ذوي اإلعاقــــــة البســــــيطة 

.بمدارس الدمج

در اتصــالًا، وعلــى مســتوى التعلــيم الجــامعي، صــ
لسـنة 651قرار المجلس األعلـى للجامعـات رقـم 

بقبــول ذوي اإلعاقــة الســمعية بالجامعــات2016
ـــر . المصـــرية ـــى صـــدور قـــرار وزي هـــذا باإلضـــافة إل

لسـنة 2555التعليم العالي والبحث العلمي رقـم 
ـــى 2020 ـــه عل ـــاني عشـــر من ـــاب الث ـــصَّ الب ، وقـــد ن

ات قواعد قبول الطالب المصريين ذوي االحتياجـ
الخاصـــة بالجامعـــات الحكوميـــة المصـــرية؛ حيـــث

يــــــتم قبــــــولهم بمختلــــــف فئــــــاتهم بالجامعــــــات 
:والمعاهد المصرية على النحو اآلتي

رونــي عــن طريــق مكتــب تنســيق القبــول اإللكت
ح بالجامعات والمعاهد طبقًـا لقواعـد الترشـي

فــق المُعلــن عنهــا، التــي تقبــل شــهاداتهم، وتت

مــع رغبــاتهم، ومجمــوع درجــاتهم فــي شــهادة 
ــــاز ــــة العامــــة الحاصــــلين عليهــــا، واجتي الثانوي

ية اختبــار القــدرات أو اختبــار المقابلــة الشخصــ
الخاصـــــة بـــــبعض الكليـــــات والمعاهـــــد التـــــي 
ـــك ضـــمن شـــروط االلتحـــاق بهـــا،  تشـــترط ذل

.تحقيقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص

 عــــن طريــــق الجامعــــات مباشــــرة؛ حيــــث يــــتم
قـة استثناء الطـالب المصـريين مـن ذوي اإلعا

ـــــبكم ـــــة، أو المكفـــــوفين، أو الصـــــم وال الحركي
بمختلــف فئــاتهم مــن شــرط المجمــوع الكلــي

على األقـل فـي الشـهادة % 50الحصول على (
نويـة الثانوية العامة المصرية والشهادات الثا

ــة واألجنبيــة المعادلــة، والحصــول علــ ى العربي
علــــــى األقــــــل فــــــي الشــــــهادات الفنيــــــة % 70

؛ وذلــــــك عنــــــد االلتحــــــاق بــــــبعض )المصــــــرية
ـــات النظريـــة فقـــط، وفقًـــا لمـــا يوضـــح ه الكلي

:الشكل التالي

ية كليات التربية النوع
واالقتصاد المنزلي 

.فقط

طالب الصم والبكم

كليات اآلداب، ودار 
العلوم، واأللسن، 

والحقوق، والخدمات 
.االجتماعية فقط

الطالب المكفوفين

كليات اآلداب، والتجارة، والحقوق،
نع فقط بشرط أن تكون اإلعاقة تم
الطالب من الحركة أو تدوين 

.المحاضرات إال بمعاونة اآلخرين

ةللطالب من ذوي اإلعاقة الحركي
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ت أيضًـا إنشـ مركـز "اء الجدير بالـذكر أن الدولـة تبنـَّ
فــــي خمــــس جامعــــات " الطــــالب ذوي اإلعاقــــة

ـــى، وهـــي القـــاهرة،  ـــة أول ـــة كمرحل مصـــرية حكومي
وعـــــــــين شـــــــــمس، واإلســـــــــكندرية، وأســـــــــيوط، 

الي والمنصورة، ضمن مشروع إتاحة التعليم العـ
ومـــن بـــين األهـــداف التـــي . للطـــالب ذوي اإلعاقـــة

:تقوم عليها هذه المراكز ما يلي

 دعــــم وتعزيــــز التعلــــيم الــــدامج للطــــالب ذوي
اإلعاقـــــة مـــــن خـــــالل تقـــــديم مجموعـــــة مـــــن 
الخــدمات المتكاملــة لهــم، ومنهــا علــى ســبيل

ــــوفير مترجمــــي لغــــة إشــــارة داخــــل  ــــال ت المث
.المحاضرات، أو أي فاعلية داخل الجامعة

ع نشر ثقافة دمج أصحاب الهمم في المجتم
الجــــــامعي؛ لتحقيــــــق مبــــــدأ المســــــاواة بــــــين 

.الطالب

عمل الوقوف على التحديَّات التي تواجههم، لل
.على تذليلها

رفــع كفــاءة أعضــاء هيئــة التــدريس، والهيئــة
ــة، والعــاملين، للتعامــل مــع الطــالب  المعاون

.من أصحاب الهمم

ل تحســـــين البيئـــــة التعليميـــــة، وإتاحـــــة سُـــــب
دوريـة العملية التعليمية، وإجراء التقييمـات ال

سـاس للطلبة التي تالئم احتياجاتهم، دون الم
.بجودة التعليم

 لــذوي" البتــوب نــاطق"تــوفير عــدد ألفــي جهــاز
اإلعاقــــــــات البصــــــــرية لمســــــــاعدتهم علــــــــى 
اســـتكمال دراســـتهم، كمـــا تمـــت إتاحـــة دعـــم 

جامعــــة 18مــــالي للطــــالب المكفــــوفين فــــي 
.يمصرية، من قِبَل وزارة التضامن االجتماع
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.2021وزارة التضامن االجتماعي، : المصدر

ــــــــاة وعلــــــــى مســــــــتوى المشــــــــاركة فــــــــي الحي
مثيـل ، شهدت الفترة الماضـية أول تالسياسية

ــــابي بالبرلمــــان ألصــــحاب الهمــــم؛ حيــــث ضــــم  ني
ــ ا مجلــس النــواب وألول مــرة فــي تــاريخ مصــر نوابً

مـــن ذوي االحتياجـــات الخاصـــة بموجـــب القـــانون 
ــــــــــــواب،9، بواقــــــــــــع 2018لســــــــــــنة 10رقــــــــــــم  ن

لـى جاء ذلـك اإلنجـاز مسـتندًا إ. منهم منتخبون8
؛ حيث تنص المـادة 2014التعديل الدستوري عام 

ب علــى أن تعمــل الدولــة علــى تمثيــل الشــبا244
ـــا والمســـيحيين واالشـــخاص ذوي اإلعاقـــة تمثي لً

.مالئمًا في أول مجلس للنواب

ــاتصــالًا، شــهدت  س العمليــة االنتخابيــة لمجل
مراعــاة ألصــحاب الهمــم بصــورة 2020الشــيوخ 

ختلـف كبيرة؛ حيث تم توفير كـراسٍ متحركـة فـي م
، اللجــــان االنتخابيــــة، لمســــاعدتهم علــــى الحركــــة

ـــــوفير متخصصـــــين فـــــي لغـــــة  ـــــى ت باإلضـــــافة إل

ــــــى أصــــــحاب اإلعاقــــــات  اإلشــــــارة؛ للتيســــــير عل
.السمعية من المُنتخبين

د علـى العديـإلـى جانـب مـا تقـدم، يُمكـن الوقـوف 
يسـير من الجهود األخرى التي تبنتها الدولة لت

وتمكيـنهم مـن ممارسـة حياة أصـحاب الهمـم،
:نهاحقوقهم التي يكفلها الدستور لهم، ومن بي

 إتاحــــــــة العديــــــــد مــــــــن الكتــــــــب اإللكترونيــــــــة
ــــاب للقــــراء ــــة المصــــرية العامــــة للكت ة بالهيئ

.الناطقة

مـــا اتخـــاذ التـــدابير الالزمـــة لتهيئـــة المحـــاكم ب
يـــتالءم مــــع اســـتخدام ذوي الهمــــم، وتيســــير 
التعامل مع ذوي اإلعاقة السمعية من خالل 
تــدريب المــوظفين المتعــاملين مــع الجمهــور

.على لغة اإلشارة

مؤسسة778
ألــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف113.6لعددمتأهيلية ألصحاب الهم

شخــــــــــــــــــــــــــص

حضانة أطفال243
مكتـــــــــــــــــــــــــــــب223ذوي إعاقــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــل مؤسســــــــــــــــــة 79تأهي
مركــــــــز عــــــــالج 76إقامــــة داخليــــة

طبيعــــــــــــــــــــــــي

مركــــــــز رعايــــــــة66
مركــــــــــــــــــــــــــــــــًزا55وتأهيل خارجية

ــــــز تأهيــــــل 29لغوًيـــــــــــــــــــــــــــــــا مرك
ـــــات للصـــــم 7شـــــــــــــــــــــــــــامًلا جمعي

وضـــعاف الســـمع
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 تمكـــين –دمـــج "إطـــالق المبـــادرة الرئاســـية–
؛ لــدعم وتمكــين أصــحاب 2016عــام " مُشــاركة

ـــــــرة  ـــــــاطق الفقي الهمـــــــم، خاصـــــــة فـــــــي المن
ت والمُهمشــة؛ باالرتكـــاز إلـــى قطـــاع االتصـــاال

ر وتكنولوجيــــا المعلومــــات، الــــذي يتــــيح تــــوفي
الخـــــدمات الصـــــحية والتعليميـــــة بســـــهولة، 
ــز قــدراتهم للــدخول إلــى ســوق العمــل،  وتعزي

. والحصول على وظائف الئقة

ي إصدار القاموس األكاديمي اإلشـاري القـانون
وقـــاموس لغـــة اإلشـــارة الموحـــدة؛ للقضـــاء 

لبة على مشكلة اختالف لغة اإلشارة لدى الط
.من ذوي اإلعاقات السمعية

 تزويــــد معظــــم محطــــات الســــكك الحديديــــة
.بكراسٍ متحركة

 ــز المبت"مســابقة تمكــين"إطــالق كــرين ؛ لتحفي
ــــات ــــى تطــــوير برمجي والشــــركات الناشــــئة عل

ـــــــة، المُوجهـــــــة  ـــــــف الذكي وتطبيقـــــــات للهوات
. ألصحاب الهمم، باللغة العربية

 مليـــون شـــخص، 1.1تـــوفير دعـــم نقـــدي لنحـــو
مليـــارات جنيـــه 5بتكلفـــة إجماليـــة بلغـــت نحـــو 

.سنويا

ـــدمج وتمكـــين فـــي إطـــار  ـــادرة الرئاســـية ل المب
، والتـــــي تهـــــدف إلـــــى تطويـــــع متحـــــدى اإلعاقـــــة

ــــا المعلومــــات واالتصــــاالت مــــن أجــــل  تكنولوجي
زيـادة توفير الخدمات التعليمية والصـحية لهـم، و

ــــــى ســــــوق العمــــــل  ــــــدخول إل ــــــى ال قــــــدرتهم عل
ديم والحصول على وظيفة مناسبة عن طريق تق

.التدريب والتأهيل المناسب

السباح محمد الحسيني مصاب بمتالزمة داون
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ا لصـن اعة هذا، إلى جانب جعل مصر مركـزًا إقليميـ
دمـــة التكنولوجيـــا المســـاعدة باللغـــة العربيـــة لخ

وتمكــــــــــــــــــين األشــــــــــــــــــخاصِ ذوي اإلعاقــــــــــــــــــة؛ 
قامــــت الحكومــــة، مُمثَّلــــة فــــي وزارة االتصــــاالت

:وتكنولوجيا المعلومات، بالتالي

 التعـــــــــاون مـــــــــع وزارة الكهربـــــــــاء والطاقـــــــــة
ــــــة لخــــــدمات  المتجــــــددة لإلتاحــــــة التكنولوجي
استفســـــــارات وشـــــــكاوى الكهربـــــــاء بلغـــــــة 

ن والـذي يـتم مـ، "واصـل"اإلشارة عبر تطبيـق 
ــه تحويــل االستفســارات والشــكاوى إ لــى خالل

ــــي تعمــــل  ــــع المســــؤولة، والت شــــركات التوزي
ــــــى  ــــــرد عل ــــــى ســــــرعة الحــــــل أو ال ــــــدورها عل ب

.االستفسار

 ألف معلم علـى اسـتخدام الحاسـب 30تدريب
.ألف طالب60اآللي والتكنولوجيا لخدمه 

 مـــــدارس مـــــن مـــــدارس الطـــــالب 810دعـــــم
ـــــــــــــا  ـــــــــــــاألجهزة والتكنولوجي ذوي الهمـــــــــــــم ب

.المساعدة

عاقـة افتتاح المركز التقني لخدمات متحـدي اإل
كـــأول مركـــز مـــن نوعـــه فـــي الشـــرق األوســـط 
وإفريقيـــــــا، والـــــــذي يُمكِّـــــــن األشـــــــخاص ذوي 
اإلعاقــات الســمعية، وإعاقــات التخاطــب مــن 

.التواصل هاتفيا مع خدمات الطوارئ

 ـــــــل ـــــــاألجهزة 50تأهي ـــــــة ب مدرســـــــة مجتمعيِّ
طـالب والبرمجيات الالزمة لتوصيل التعلـيم لل

.في المناطق الفقيرة والنائية

ــــادرة الرئاســــية إلتاحــــة ــــذ المب فــــي إطــــار تنفي
ـــة الســـتخدام ذوي الهمـــم،  المواقـــع الحكومي

.موقعًا حكوميا لهم12تمت إتاحة 
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، شـــهد تكـــريم أصـــحاب الهمـــموعلـــى مســـتوى 
، تكـريم أول أم مثاليـة 2017مارس 21عيد األم في 

ــيس  مــن أصــحاب الهمــم، كمــا منحهــا الســيد رئ
واكـــب . ، تقـــديرًا لهـــا"الكمـــال"الجمهوريـــة وســـام 

ذلـــك إضـــافة فئـــات جديـــدة لمســـابقة األمهـــات 
:المثاليات السنوية، لتضم

اصة فئة األم المثالية من ذوي االحتياجات الخ
).سمعية، بصرية، وحركية(

ـــــــن ـــــــة الب ـــــــة مـــــــن ذوي / فئـــــــة األم المثالي ابن
ت االحتياجات الخاصة، للتميز فـي أحـد المجـاال

.الرياضية، الفنية، أو العلمية

ة مـن وفي العام نفسه، احتضنت مصر في الفتـر
ن الملـتقى الـدولي لفـنـو"2017مارس31إلى 24

تحـــــــت مُســـــــمى ، "ذوي االحتياجـــــــات الخاصـــــــة
".أوالدنا"

دولـة عربيـة وأجنبيـة، 27وقد شارك فـي الملتقـى 
بفـــــــــرق موســــــــــيقية واستعراضــــــــــية، وأفــــــــــالم 

جلتــرا، ســينمائية، وفنــون تشــكيلية، مــن بينهــا إن
ان، الواليــــات المتحــــدة األمريكيــــة، الصــــين، اليونــــ

. ألمانيا، األردن، وفلسطين

مـم، وتكليلًا لجهود الدولـة فـي رعايـة أصـحاب اله
ــار مصــر مــن  ضــمن العشــر دول األكثــرتــم اختي

ابتكــــــــارًا فــــــــي مجــــــــال سياســــــــات توظيــــــــف 
لتفــــــــوز بجائـــــــــــــــزة األشــــــخاص ذوي اإلعاقــــــة

(Zero Project) والتـي 2017العالميـة، فـي فبرايـر ،
اجز تُمنح للمشروعات التي من شـأنها إزالـة الحـو
.والعوائق المجتمعية من خالل حلول مبتكرة
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مســـــــــــــــــاندة العمالـــــــــــــــــة
غيــــــــــــــــــــــر المنتظمــــــــــــــــــــــة

"

أول ، انطلقـــــــــت 2021فــــــــي األول مـــــــــن يوليـــــــــو 
منظومــــــــة للتــــــــأمين االجتمــــــــاعي والصــــــــحي 

ام ؛ مـع انضـمللعمالة غير المنتظمة في مصـر
، ألف عامل غير منتظم إليها كمرحلة أولى11نحو 

تـــــــم مـــــــنحهم شـــــــهادات لقيـــــــاس مســـــــتواهم 
ون المهاري، وترخيص لمزاولة الحرفـة التـي يقومـ

. بها، مع إثباتها في بطاقات الرقم القومي

ـــــى  ـــــات يســـــتند هـــــذا التوجـــــه إل قـــــانون التأمين
لســــــنة 148االجتماعيــــــة والمعاشــــــات رقــــــم 

ــه الثانيــة علــى أن أحكامــ،2019 ه الــذي تــنص مادت
:لكتسري على مختلف فئات المجتمع، بما في ذ

بكــل مــنالعــاملون المؤقتــون والموســميون
الجهــــــــــــــــاز اإلداري للدولــــــــــــــــة، والهيئــــــــــــــــات 
والمؤسسات العامة، والوحـدات االقتصـادية

التابعـــــة ألي مـــــن هـــــذه الجهـــــات، ووحـــــدات 
القطاع العام، وقطاع األعمال العام، وغيرهـا 

.من الوحدات االقتصادية التابعة لها
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العمالة غير المنتظمة، التي تضم اآلتي:

.التراحيلعمال •

صـــــغار المشـــــتغلين لحســـــاب أنفســـــهم، •
ي كالباعـة الجــائلين، منـادي الســيارات، مــوزع

ــــة المتجــــولين،  الصــــحف، وماســــحي األحذي
.وغيرهم من الفئات المماثلة، والحرفيين

خــــدم المنــــازل ومـــــن فــــي حكمهــــم الـــــذين •
.يعملون داخل المنازل

يب مُــالك العقــارات المبنيــة الــذين يقــل نصــ•
كل منهم من الدخل السنوي عن فئـة الحـد

.األدنى ألجر االشتراك

.القرآن الكريم وقرائهمُحفظي•

المــــــرتلين والقيمــــــة وغيــــــرهم مــــــن خــــــدام •
.الكنيسة

ورثــــــة أصــــــحاب األعمــــــال فــــــي المنشــــــآت •
.نهاالفردية، متى توافرت فيهم شروط بعي

ي العــاملين المــؤقتين فــي الزراعــة؛ ســواء فــ•
الحقــــــول، والحــــــدائق، والبســــــاتين، أو فــــــي 
مشـــــروعات تربيـــــة الماشـــــية، أو الحيـــــازات 
الصــــغيرة، أو فــــي المناحــــل، أو فــــي أراضــــي 
االستصــــــــــالح واالســــــــــتزراع، والعــــــــــاملين 
المـــؤقتين الـــذين تقـــل مـــدة عمـــالتهم لـــدى 
صاحب العمـل عـن سـتة أشـهر متصـلة، أو 

عته كان العمل الذي يزاولونه ال يدخل بطبي
.فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط

حائزي األراضـي الزراعيـة ممـن تقـل حيـازتهم•
عن فـدان؛ سـواء كـانوا مالكًـا أو مسـتأجرين

.باألجرة أو بالمزارعة

مـــالك األراضـــي الزراعيـــة غيـــر الحـــائزين لهـــا •
. ممن تقل ملكيتهم عن فدان
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ات والجــدير بالــذكر أن قــانون التأمينــات والمعاشــ
الجديــد وضــع حــدًا أدنــى للمعاشــات ال يقــل عــن 

فـي من الحد األدنى ألجر االشـتراك التـأميني% 65
ـــادة–تــاريخ اســتحقاق المعــاش  ــا لــنص المـ وفقً

مـــع زيـــادة المعاشـــات ســـنويا –مـــن القـــانون24
سـنويا، للحفـاظ% 15بنسبة التضخم بحد أقصى 

. على قيمته الحقيقية

ويســـــتحق العامـــــل التـــــابع لفئـــــة العمالـــــة غيـــــر 
ة، المنتظمة المعاش بعـد بلـوغ سـن الشـيخوخ

ــأمين الشــيخوخة، ــوافر مــدة اشــتراك فــي ت مــع ت
، )سـنة15(شـهرًا 180العجز، والوفاة ال تقل عـن 

ــى 120منهــا مــدة اشــتراك ال تقــل عــن  شــهرًا عل
).  سنوات10(األقل 

هــذا، ويجــوز حســب قــانون التأمينــات االجتماعيــة
الجديـــد، أن يزيـــد إجمـــالي المعـــاش للعمالـــة غيـــر 

مــــن الحــــد األقصــــى ألجــــر % 80المنتظمــــة عــــن 
االشـــتراك فـــي تـــاريخ االســـتحقاق، وال يقـــل عـــن

ـــــــا لقـــــــانون التأمينـــــــات % 65 منـــــــه، وذلـــــــك طبقً
.والمعاشات الجديد

ـــا بفئـــة العمالـــة غيـــ ـــا بالغً ر أولـــت الدولـــة اهتمامً
ك المنتظمــة منــذ ســنوات، ويــأتي فــي مُقدمــة تلــ

ــــــة مركزيــــــة لمتابعــــــة "الجهــــــود تشــــــكيل  لجن
ــــر المنتظمــــة ــــة غي ــــة العمال ، "تشــــغيل ورعاي

لسـنة 227بموجب قرار وزارة القوى العاملة رقم 
بشــأن أحكــام تشــغيل ورعايــة العمالــة غيــر2015

.المنتظمة
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تخــــتص هــــذه اللجنــــة برســــم سياســــات الدولــــة 
ــــــر المنتظمــــــة،  ــــــة غي ــــــة العمال لتشــــــغيل ورعاي
ـــذها، وبحـــث مشـــكالتهم، ووضـــع ومتابعـــة تنفي

. اقتراحات الحلول المناسبة

، التـــي لـــم تكـــن "19-كوفيـــد"وتحـــت وطـــأة جائحـــة 
ية مصر بمعزل عن تداعياتها؛ فـي ظـل اسـتراتيج

دايـــة، اإلغـــالق الجزئـــي التـــي تبنتهـــا الدولـــة فـــي الب
واستمرار اإلجـراءات االحترازيـة؛ أصـبح هنـاك مـن
يُعــاني مــن ضــيق ســبل العــيش، مــا جعلهــم غيــر

ـــــــى الوفـــــــاء بأبســـــــط احتياجـــــــاتهم  قـــــــادرين عل
ــــــر "األساســــــية، وفــــــي مقــــــدمتهم  ــــــة غي العمال

خاصـــــة الـــــذين ينتمـــــون لألنشـــــطة " المنتظمـــــة
: االقتصــــادية األكثـــــر تـــــأثرًا جــــراء الجائحـــــة؛ مثـــــل
ـــــة، والنقـــــل ، الســـــياحة والترفيـــــه، وتجـــــارة التجزئ

ــت ــب العــاملين بشــكل من ظم، والتشــييد، إلــى جان
الــذين فقـــدوا وظـــائفهم بشـــكل دائـــم أو مؤقـــت 

. جرَّاء األزمة

" 19-دكوفيــ"وفــي ســبيل تخفيــف تــداعيات جائحــة 
صــدر قــرار رئــيسعلــى العمالــة غيــر المنتظمــة، 

، 2020لســــــــنة 2183مجلــــــــس الــــــــوزراء رقــــــــم 
ـــــة  ـــــدعم العمال ـــــة تُعنـــــى ب بتشـــــكيل لجنـــــة وزاري

، والعمـل علـى "19-كوفيد"المتضررة من تداعيات 
الـة إعداد استراتيجية وطنية لحماية ورعايـة العم

. غير المنتظمة

ـــى تعزيـــز ـــة فـــور تشـــكيلها عل ـــت اللجن وقـــد عمل
ذين مستوى الحماية واألمن الشخصي لألفراد ال

تضـــــرروا جـــــرَّاء األزمـــــة، ووضـــــع آليـــــة متكاملـــــة؛ 
لتعــــويض العمــــال المتضــــررين، باإلضــــافة إلــــى

ل تنســيق الجهــود والمبــادرات التــي يقــوم بهــا كــ
فئـــــات المجتمـــــع، بمـــــا فـــــي ذلـــــك المواطنـــــون، 

. والقطاع الخاص، والمجتمع المدني

ـــل الهـــدف األســـمى للدولـــة فـــي تأميـــ ـن كمـــا تمثَّ
ـــــررة مــــن  ـــــل العـــــمالة المتـضـــ ـــــم لكـ ـــــل مـالئ دخـ

. األزمة
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كانوا أيضًا هدفت إلى الحفاظ على الوظائف التي
وحيـد يشغلونها قبل األزمة، باعتبارها الضامن ال

اكم الســتمرارية دخلهــم مســتقبلًا، والعنصــر الحــ
. بلًاالستدامة النشاط االقتصادي اآلن ومستق

ــــة  ــــة أن مســــاندة العمال ــــأت اللجن هــــذا وقــــد ارت
:المتضررة ترتكز على محورين، هما

يخـــتص بالعمالـــة المنتظمـــة: المحـــور األول
ــــتم  ــــي تعمــــل فــــي الشــــركات الخاصــــة، وي الت
تعويضـها مـن خـالل صـندوق الطـوارئ بـوزارة 
ــــــوزارة  ــــــين ال ــــــة، بالتنســــــيق ب القــــــوى العمال
وأصـــحاب الشـــركات المتضـــررة، مـــن حــــاالت 

".19-كوفيد"إغالق كلي أو جزئي جرَّاء أزمة 

يتعلــــق بمســــاندة العمالــــة: المحــــور الثــــاني
مل المتضررة غير المنتظمة، التي ليس لها ع

ة ونظـرًا ألهميـة رعايـ. ثابت وغير مُؤمن عليهـا

دة تلك الفئة في ظل األزمة، وعـدم تـوافر قاعـ
بيانــــات موحــــدة يمكــــن مــــن خاللهــــا التعــــرف 

اندة عليهم، تم فتح باب التقـدم لطلـب المسـ
.عن طريق وزارة القوى العاملة

قـدي الجدير بالذكر أن الدولة قامت بتقـديم دعـم ن
ن جنيـه شـهريا للعـاملي500للمستحقين، بواقع 
.مليارات جنيه6.3المتضررين، بإجمالي 

دعم، وفي سبيل تحديـد المسـتفيدين مـن هـذا الـ
ين تــم تأســيس قاعــدة بيانــات مُوحــدة للمتضــرر

". 19-كوفيد"المُتقدمين للحصول على منحة 

ماليـــــين 4هـــــذا، وقـــــد تجـــــاوز عـــــدد المُســـــجلين 
ـــن مواطن، فـي حيـــن بلـغ عـــدد المــســتفيـديــن م

مليـــــون 2.1–بعـــــد تطبيـــــق المعـــــايير –المنحـــــة 
.مواطن مصري
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ـــا، ســـاعد صـــرف هـــذه المنحـــة فـــي تحقيـــق  أيضً
ــة؛ وذلــك عبــر اســتخرا" الشــمول المــالي" ج بالدول

. كارت ذكي لكل مستفيد من هذه المنحة

امـت وفي سبيل تعزيز دور التكافـل االجتمـاعي، ق
، "ليناالموقع اإللكتروني أها"الحكومة بتدشين 

؛ لــدعم "إيــد علــى إيــد تســاعد"الــذي حمــل شــعار 
، "19-كوفيـد"العمالة غيـر المنتظمـة وقـت جائحـة 

اد إعــــالءً لمبــــادئ المســــؤولية االجتماعيــــة لألفــــر
.والمؤسسات على حدٍ سواء

ة وقد جاء هذا الموقع كأحـد االبتكـارات الحكوميـ
ئــــم المؤسســــية التكنولوجيــــة؛ لتــــأمين دخــــل مال

للعمالــة المتضــررة وقــت األزمــة، والحفــاظ علــى
الوظـــائف التـــي كـــانوا يعملـــون بهـــا قبـــل األزمـــة
باعتبارهـــا الضـــامن الوحيـــد الســـتمرارية دخلهـــم

دامة مســتقبلًا، والعنصـــر الــرئيس الحـــاكم الســـت
.النشاط االقتصادي

التـــي تـــم إطالقهـــا فـــي أبريـــل –جـــاءت المبـــادرة 
فـــــي إطـــــار أعمـــــال لجنـــــة دعـــــم العمالـــــة -2020

، المشـــكلة "19-كوفيـــد"المتضـــررة مـــن تـــداعيات 
لســنة 776بقــرار مــن رئــيس مجلــس الــوزراء رقــم 

2020 .

رونــي يتمثَّــل الهــدف الــرئيس لهــذا الموقــع اإللكت
ــــــادرات  ــــــة لتنســــــيق جهــــــود ومب فــــــي إيجــــــاد آلي
المؤسســات الماليــة، الشــركات، رجــال األعمــال، 
ــــــرهم مــــــن  ومؤسســــــات العمــــــل المــــــدني وغي
الـــــراغبين فـــــي المســـــاهمة فـــــي دعـــــم العمالـــــة 

تبرُّع مـن المتضررة؛ بحيث تتيح للجميع إمكانية ال
.خالل الموقع اإللكتروني

، فقـد وفيما يخص التأثير المباشر لهذه المبادرة
ول فـي الحصـ" أهالينـا"أسهم الموقع اإللكترونـي 

ـــــى تبرعـــــات مـــــن الجهـــــات واألفـــــراد لصـــــالح  عل
ل العمالة غير المنتظمة المتضـررة، وهـو مـا يمثـ

).  مليون جنيه100(ثالثة أمثال المستهدف 
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ونظــــرًا إلــــى أن قطــــاع الســــياحة كــــان مــــن أكثــــر 
ــمَّ قــررت القطاعــات تضــررًا مــن الجائحــة، فمــن ثَ

الدولـــة دعـــم العـــاملين فـــي القطـــاع علـــى النحـــو 
:التالي

احيين تقــديم دعــم اســتثنائي للمرشــدين الســي
.أشهر4جنيه، لمدة 500قيمته 

تمويــل إعانــات الطــوارئ المدفوعــة للعــاملين
فــــي قطـــــاع الســـــياحة، مــــن خـــــالل اإلعانـــــات 

.الطارئة بوزارة القوى العاملة

قطـاع توفير حزمة للدعم الفني، لتعزيز تعافي
ز الســياحة مــن الجائحــة، بمــا يُســهم فــي تعزيــ

.االستدامة والنمو الشامل

وفــي ســياق متصــل، قامــت الدولــة بعــدة جهــود 
ــر المنتظمــة، ومــن ــة غي لتحســين أوضــاع العمال

:أهمها نجد التالي

 مـة ألف بوليصـــــة تأميــــن، بقي213.4استخراج
.مليون جنيه13

 ألـــــف بوليصـــــة تـــــأمين تكـــــافلي 22اســـــتخراج
مليــــون جنيــــه، تغطــــي 1.3للصـــيادين، بقيمــــة 

ــي المســتدي م؛ الوفــاة أو العجــز الكلــي أو الجزئ
ألـف جنيـه 100حيث يتم صرف تعـويض قـدره 

.في هذه الحاالت

ر تــوفير رعايــة اجتماعيــة وصــحية للعمالــة غيــ
المنتظمــــــــة بمبلــــــــغ نقــــــــدي يقــــــــد بحــــــــوالي

.مليون جنيه268

 التـي تـم البـدء-ألف شهادة أمان 48.9إصدار
ــر  ، وهــي بوليصــة 2018فــي تطبيقهــا فــي فبراي

تــــأمين للعمالــــة غيــــر المنتظمــــة المُســــجلة،
. مليون جنيه، تحملتها الدولة24.5قيمتها 

تســـتهدف هـــذه اآلليـــة توســـعة مظلـــة الحمايـــة 
ره االجتماعية؛ حيث يمكن ألي مواطن يتراوح عم

ــــا شــــراء ثــــالث شــــهادات علــــى 59و18بــــين  عامً
ــر، بفئــات تبــدأ مــن  جنيــه ومُضــاعفاتها، 500األكث

جنيـــه، باعتبارهـــا آليـــة جديـــدة 2500بحـــد أقصـــى 
. للحماية االجتماعية
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باإلضــافة إلــى ذلــك، واجهـــت مصـــر خــالل جائحـــة 
ة مشــــكلتحــــديًا رئيسًـــــا، تمـــــثل فــــي " 19-كوفيـــد"

بعـــــد قيــــام الـــــدول بـغـلــــقالعـالقيـــــن بالخـــــارج
.  المجال الجوي أمام حركة الطيران

ـــادرة  ـــى مـــن المب ـــة األول ـــم االنتهـــاء مـــن المرحل ت
لحمايــــــة ودعــــــم صــــــغار " بــــــر أمــــــان"الرئاســــــية 

الصــــيادين بالشــــراكة مــــع صــــندوق تحيــــا مصــــر 
ارٍ والهيئـــة العامـــة لتنميـــة الثـــروة الســـمكية وجـــ

تح بـاب العمل في المرحلة الثانية والثالثـة وتـم فـ
التظلمـــــات للصـــــيادين وجـــــارٍ فحصـــــها لزيـــــادة 

ألــــف 42المســــتهدفين، حيــــث تغطــــي المبــــادرة 
مليون 50صياد على مستوى الجمهورية بتكلفة 

".تحيا مصر"جنيه ممولة من صندوق 

فـــــي ســـــياق متصـــــل، تتعـــــاون وزارة التضـــــامن 
االجتمــاعي مــع صــندوق تحيــا مصــر ومؤسســات 
المجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص فــي مبــادرة 

ـــر" ــــد" تتلـــف فـــي حري ــــع عــــ دالتـــي تســـتهدف توزيـ

ــــى عــــدد 1000 ــــول عل ــــوفير 1000ن أســــرة مــــع ت
.خامات التشغيل

وإزاء تلــــك األزمــــة قــــام رئــــيس مجلــــس الــــوزراء 
ـــــة مـــــن وزارات الهجـــــرة، الصـــــحة  بتشـــــكيل لجن
والســـــكان، التعلـــــيم العـــــالي والبحـــــث العلمـــــي، 

يل الطيران المدني، والخارجية، للعمل على تسـج
فر العـــالقين بالســـفارات والقنصـــليات؛ ممـــا أســـ

.ألف مواطن مصري80عن إعادة أكثر من 

ــد مــن اإلجــراءات  هــذا، وقــد قامــت اللجنــة بالعدي
صـــرية بالتنســـيق مـــع البعثـــات الدبلوماســـية الم

بالـــــدول التـــــي شـــــهدت هـــــذه المشـــــكلة، وفـــــي 
:مقدمتها ما يلي

 التواصـــــل مـــــع الســـــفارات لتنســـــيق عـــــودة
.المصريين من حاملي اإلقامات

حل المشكالت اإلنسانية الحرجة.
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طنين تخصيص رحالت استثنائية إلعادة الموا
ى العــالقين خــارج الــبالد، الــراغبين بــالعودة إلــ

.أرض الوطن

ك هذ، وقد تم تشـكيل غرفـة عمليـات لحـل تلـ
األزمــــة، مــــع إطــــالق خــــط ســــاخن للتواصــــل

مــــــع المصــــــريين بالخــــــارج، الــــــذين يواجهــــــوا 
مشــكالت بشــأن مغــادرة الــبالد والعــودة إلــى

ـــــــــة  أعمـــــــــالهم نتيجـــــــــة اإلجـــــــــراءات االحترازي
ـــــد ـــــى تخصـــــيص بري المُطبقـــــة، باإلضـــــافة إل

.إلكتروني لذلك

ينـا خل"في سياق متصـل، أطلقـت الدولـة مبـادرة 
، مــــن خــــالل الجاليــــات المصــــرية "ســــند لــــبعض

بالخـــارج؛ لمســـاعدة ودعـــم أشـــقائهم العـــالقين، 
.عقب قرار وقف الطيران االستثنائي

وفــــي إطــــار جهـــــود الدولــــة لمســــاندة العمالـــــة 
ـــــي فقـــــدت  ـــــدة فـــــي الخـــــارج، الت المصـــــرية العائ

تـي ال، "نـوَّرت بلـدك"وظائفها، تـم إطـالق مبـادرة 
تســــتهدف حمايــــة المصــــريين المتضــــررين مــــن

ــــــداعيات جائحــــــة  ــــــت ". 19-كوفيــــــد"ت هــــــذا، وتمثَّل
:األهداف الرئيسة لتلك المبادرة في اآلتي

بأعـداد تكوين قاعـدة بيانـات مُحدَّثـة ومُكتملـة
. العاملين العائدين من الخارج

 ــدة مــن الخــارج فــي ــة العائ إعــادة دمــج العمال
ونهـا خطط التنميـة، وفقًـا للمهـن التـي يمتهن

.والمهارات المتوافرة لديهم

 تـــوفير فـــرص تشـــغيل لهـــم فـــي مشـــروعات
.فذةالبنية األساسية كثيفة العمالة المُن
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ــــأهيل ــــة الالزمــــة لت هم، تــــوفير البــــرامج التدريبي
ـــتالءم مـــع احتياجـــات  ـــز مهـــارتهم بمـــا ي وتعزي

.سوق العمل المصري

،ــر الماليــة تقــديم الــدعم المــالي والخــدمات غي
للبــــدء فــــي نشـــــاطات جديــــدة فــــي مجـــــاالت 
المشــــــــــروعات المتوســــــــــطة، والصــــــــــغيرة، 

. ومتناهيه الصغر

وفـي ســياق هــذه المبــادرة، تــم العمــل علــى ثــالث
: مراحل، وهي كالتالي

 تســـــجيل بيانـــــات المصـــــريين العائـــــدين مـــــن
ـــة  ـــا، وإتاحتهـــا لمؤسســـات الدول الخـــارج ورقيً
المعنيـــــة بتقـــــديم التأهيـــــل والتـــــدريب لهـــــم،

وطـــــــــرح فـــــــــرص العمـــــــــل المتاحـــــــــة فـــــــــي 
.محافظاتهم

ــا، والســع ي إلــى تســجيل االســتمارات إلكتروني
توفير فرص عمـل لهـم فـي الخـارج مـرة أخـرى، 
بالتعـــــــاون مـــــــع المســـــــتثمرين المصـــــــريين 

هــــذا باإلضــــافة إلــــى تــــوفير فــــرص . بالخــــارج
تشـــــــغيل لهـــــــم فـــــــي مختلـــــــف محافظـــــــات 
ــــة، خاصــــة فــــي مشــــروعات البنيــــة  الجمهوري

.ذهااألساسية كثيفة العمالة الجاري تنفي

 إطــالق الموقــع اإللكترونــي، الــذي يهــدف إلــى
ـــــــات دقيقـــــــة تتضـــــــمن  تكـــــــوين قاعـــــــدة بيان
المعلومات الرئيسة عن العائدين مـن الخـارج

ي والمتضــررين إثــر جائحــة كورونــا، والمهــن التــ
ـــــديهم،  يمتهنونهـــــا والمهـــــارات المتـــــوافرة ل

تـي وتفضيالتهم سواء تمويـل المشـروعات ال
يعتزمــــــون إطالقهــــــا أو التــــــدريب التحــــــويلي 

.لشغل وظيفة أخرى، أو توفير فرص عمل
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"تعزيز حماية المجتمع 

ة في إطـار جهـود الدولـة المصـرية  لتعزيـز الحمايـ
ة االســــتراتيجية المصــــري"المجتمعيــــة، جــــاءت 

لحمايـــــة الفئـــــات "2030للتنميـــــة المســـــتدامة 
األولــــــــــــى بالرعايــــــــــــة، مـــــــــــــن خــــــــــــالل تـــــــــــــوفير

ـــي تـعـيــ ـــر الــتـ ـــة لـلـأسـ ـش االحتياجــات األســاســيـ
رص فــي فقر مـدقـع، وتوفير الـرعـايـة الصحية، وف

العمــــــــل للفقــــــــراء ومحــــــــدودي الــــــــدخل، هــــــــذا 
ت باإلضافة إلى حماية أصحاب الهمـم كمـا سـبق

.اإلشارة

ــة مســارات رئيســ ة، األمــر الــذي ينطــوي علــى ثالث
:وهي كالتالي

تحقيق الحد األدنى من أمـن الـدخل األساسـي
.في هيئة دعم نقدي

تأمين الخدمات االجتماعية األساسية.

 ،اإلدمــــاج االجتمــــاعي عــــن طريــــق التشــــغيل
.وإتاحة فرص توليد الدخل
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ي، فـي سـبيل تـوفير حـد أدنـى مـن الـدخل األساســ
تــــرة فقـــد تبنَّــــت الدولــــة جهــــودًا حثيثــــة خــــالل الف

برنــــامج الــــدعم الماضــــية، يــــأتي فــــي مقــــدمتها 
ي ، الــذي تــم إطالقــه فــ"تكافــل وكرامــة"النقــدي 
. ، ليغطــي جميــع أنحــاء الجمهوريــة2015مــارس 

س فــي األســا" تكافــل وكرامــة"يســتهدف برنــامج 
:فئتين، هما

ــــى ــــة األول ــــديها أطفــــال بمراحــــل : الفئ أســــر ل
ة، أو التعلـــيم المختلفـــة حتـــى المرحلـــة الثانويـــ

ــة والمتابعــة الصــحي ة، صــغار يحتــاجون للرعاي
). تكافل(وهي فئة برنامج 

عامًــا، وغيــر 65كبــار الســن فــوق : الفئــة الثانيــة
القادرين على العمل، ومـن لـيس لهـم مصـدر 
دخـل ثابتـة، أو أصــحاب الهمـم ممـن تمــنعهم 
ـــــــا  اإلعاقـــــــة عـــــــن العمـــــــل والكســـــــب، وأيضً
ـــــامج ـــــة برن ـــــا، وهـــــي فئ ـــــا ثابتً ال يملكـــــون دخلً

).كرامة(

ـــامج يُمـــوَّل بالكامـــل مـــن المواز ـــذكر أن البرن ـــة يُ ن
ة العامــة للدولــة، وتتابعــه بعــض الجهــات الدوليــ

مثـــل البنــــك الــــدولي، ومنظمـــة األمــــم المتحــــدة 
تحـدة ، وبرنـامج األمـم الم)اليونيسـيف(للطفولة 
وعلـــــى إثـــــر ذلـــــك، تـــــم تحديـــــد قيمـــــة .  اإلنمـــــائي

325بلـغ التحويالت النقدية لألسرة في البداية بم
ى عـدد جنيهًا مصريا شهريا، مـع زيـادة تعتمـد علـ

ثـــم فـــي المرحلـــة. األطفـــال ومســـتوى تعلـــيمهم
ــــغ لكــــل طفــــل شــــهريا وف ــــدِّد مبل ــــة، حُ ــــا التالي قً

قيمــة للمرحلــة التعليميــة التــي يوجــد بهــا، وتبلــغ
:التحويالت كاآلتي

140جنيهًا لمن في المرحلة الثانوية.

100جنيه لمن في المرحلة اإلعدادية.

80جنيهًا لمن في المرحلة االبتدائية.

60جنيهًا لألطفال مـن سـن خمـس إلـى سـن
.ست سنوات
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ح وذلك لمن لديهم طفـالن بحـد أقصـى، ممـا يتـي
لحـدّ الفرصة لمزيد من تغطيـة األسـر الفقيـرة، وا

.  من معدل النمو السكاني

تظــام تتمثــل شــروط التقــديم فــي البرنــامج فــي ان
حية األطفال فـي الدراسـة، وتـوفير المتابعـة الصـ

نة الدورية لهم، وقـد اسـتهدف البرنـامج فـي السـ
آالف شـــــخص، 510األولـــــى مـــــن تطبيقـــــه نحـــــو 

ليصــــل إلــــى 2017وارتفــــع هــــذا الــــرقم فــــي عــــام 
ـــ2.5 ـــل قفـــزة كبيـــرة، ترت ب مليـــون جنيـــه؛ ممـــا مثَّ

ن عليهــا وضــع إطــار لتقيــيم البرنــامج والتأكــد مــ
ة توجيـــه الـــدعم لمســـتحقيه، يـــتم تنفيـــذ مراجعـــ

ن مــن دوريــة للبرنــامج، لتحديــد أحقيــة المســتفيدي
الــــــدعم النقــــــدي، بواســــــطة لجــــــان للمســــــاءلة 
المجتمعيــــة، تضــــمّ قيــــادات مــــن المجتمعـــــات 

م المحليــة والجمعيــات األهليــة، ويــتم إنهــاء الــدع
.النقدي في حالة عدم االستحقاق

دة والجــدير بالــذكر ارتفــاع أعــداد األســر المســتفي
مليــون أســـرة 1.7مــن بــرامج الــدعم النقـــدي مــن 

، لتصـل إلـى 2014ماليين فرد في عام 6.4تشمل 
مليون فرد في عام 14.1ماليين أسرة تشمل 3.8

، كمـا ارتفعـت الموازنـة %120بزيادة تخطت 2021
مليـارات جنيـه 3.7المخصصة للدعم النقـدي مـن 

بزيـــادة 2021مليـــار جنيـــه عـــام 19إلـــى 2014عـــام 
%.400تخطت 

1.7

3.8

2014 2021

أعداد المستفيدين من برنامج 
2021و2014تكافل وكرامة في عامي 

)أسرةمليون (

.2021وزارة التضامن االجتماعي، : المصدر
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ج ونظـــرًا لألهميــــة التنمويــــة التـــي يوفرهــــا برنــــام
، فقـــد تـــم إدراجـــه علـــى منصــــة "تكافـــل وكرامـــة"

ئــة أهــداف التنميــة المســتدامة، التــي دشــنتها هي
األمـــــم المتحـــــدة لعـــــرض قصـــــص نجـــــاح أهـــــم 
ــــق ــــي تســــهم فــــي تحقي ــــة الت ــــادرات القُطري المب

، لالستفادة منها 2030األهداف اإلنمائية لأللفية 
.دوليا

الل الجدير بالذكر أن المنصة الدوليـة قـد أكـدت خـ
وقـع استعراضها لطبيعة البرنامج، والعائـد المت

ويـة منه، أن مصر جعلت االستثمار في البشـر أول
ح وبنــاء علــى ذلــك، اقتــرن برنــامج اإلصــال. قصــوى

ه في الذي تم إطالق–االقتصادي الطموح بالبالد 
اية بجهود حثيثة لتوسيع نطاق الحم–2016عام 

. االجتماعية

يـف لذلك، استهدف برنـامج تكافـل وكرامـة التخف
مــــن اآلثــــار الســــلبية المحتملــــة قصــــيرة المــــدى

ــر ــة األكث فقــرًا لإلصــالحات االقتصــادية، علــى الفئ

ر، فــي مصــر؛ حيــث يســعى إلــى القضــاء علــى الفقــ
جة وحماية األفراد من الوقوع تحت خط الفقر نتي

.األحوال المعيشية

ر علـى وباإلضافة إلـى قيـام الدولـة بتشـجيع األسـ
ـــة  إبقـــاء أطفالهـــا فـــي المـــدارس، وتقـــديم الرعاي

ك الصـحية الالزمـة لهـم، فـإن البرنـامج يـدعم كــذل
ــــــادرة الشــــــمول المــــــالي، مــــــن خــــــالل دفــــــع  مب

األمـر التحويالت الشهرية عبـر البطاقـات الذكيـة؛
الـــذي يســـهم فـــي دمـــج األفـــراد المستضـــعفين 

.ماليا واقتصاديا

ـــــــة  اتصـــــــالًا، أوضـــــــحت منصـــــــة أهـــــــداف التنمي
ـــامج  والـــذي " تكافـــل وكرامـــة"المســـتدامة أن برن

ين يُسهم في تحقيق سـتة أهـداف رئيسـة، مـن بـ
منظومـــــــــــة األهــــــــــــداف اإلنمائيـــــــــــة لأللفيــــــــــــة،

:وهي كالتالي

القضاء على الفقر.
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الصحة الجيدة والرفاه.

التعليم الجيد.

المساواة بين الجنسين.

العمل الالئق ونمو االقتصاد.

الحد من أوجه عدم المساواة.

علـــى صـــعيد آخـــر، وفـــي إطـــار ســـعي الدولـــة إلـــى 
ضـمان والتوفير الحماية التأمينية للمواطنين 

االجتمـــــــاعي، وتـــــــوفير معـــــــاش للعمالـــــــة غيـــــــر 
، 2014مـــن دســـتور 17المنتظمـــة، نصـــت المـــادة 

تكفــــل الدولــــة تــــوفير خــــدمات التــــأمين"علــــى أن 
أمين االجتماعي ولكل مواطن ال يتمتع بنظام التـ

االجتمـــاعي الحـــق فـــي الضـــمان االجتمـــاعي، بمـــا 
يضـــمن لـــه حيـــاة كريمـــة، إذا لـــم يكـــن قـــادرًا علـــى 
إعالـــة نفســـه وأســـرته، وفـــي حـــاالت العجـــز عـــن 

".العمل، والشيخوخة، والبطالة

لــى فــي ســياقٍ متصــل، تعمــل الدولــة المصــرية ع
ــــــوفير معــــــاش مناســــــب لصــــــغار الفالحــــــين،  ت
ـــر  والعمـــال الـــزراعيين، والصـــيادين، والعمالـــة غي

ــــا للقــــانون هــــذا وتعــــد أمــــوال . المنتظمــــة، وفقً
ــــع ــــا خاصــــة، تتمت ــــات والمعاشــــات أموالً التأمين
بجميــع أوجــه وأشــكال الحمايــة المقــررة لألمــوال
العامـة، وهــي وعوائــدها حــق للمســتفيدين منهــا،

تقلة، وتستثمر استثمارًا آمنًـا، وتـديرها هيئـة مسـ
. وفقًا للقانون

.وتضــمن الدولــة أمــوال التأمينــات والمعاشــات
قــــــانون التأمينــــــات االجتماعيــــــة حيــــــثُ صــــــدر 

ــــد رقــــم  ، 2019لســــنة 148والمعاشــــات الجدي
الخزانـة ويهدف إلى فضِّ التشابكات المالية بين

ل، العامــة وبنــك االســتثمار القــومي بشــكل كامــ
والعمــــــــل علــــــــى ضــــــــمان معاشــــــــات عادلــــــــة 
للمســــــتحقين، وتحقيــــــق االســــــتدامة الماليــــــة،

ــــي تواجــــه  ومعالجــــة المشــــكالت والتحــــديات الت
. نظام التأمينات االجتماعية
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ـــز الشـــمول  ـــة نحـــو تعزي وفـــي إطـــار ســـعي الدول
ـــأميني، بزيـــادة شـــرائح المجتمـــع التـــي تت متـــع الت

بتغطيـــــات تأمينيـــــة وبصـــــفة خاصـــــة محـــــدودي 
الــدخل، تــم تنظــيم التـــأمين متنــاهي الصــغر مـــن
خـــالل الضـــوابط التـــي أصـــدرتها الهيئـــة العامـــة

.2016للرقابة المالية عام 

وقــد انعكــس ذلــك إيجابًــا علــى نطــاق التغطيــة
ـــــذين  ـــــغ عـــــدد المـــــواطنين ال ـــــث بل ـــــائج؛ حي والنت

ألـف 513شملهم التأمين متناهي الصـغر حـوالي 
ــــــــأمين  مــــــــواطن مصــــــــري بقيمــــــــة أقســــــــاط ت

مليـــون جنيـــه مصـــري، مقابـــل تغطيـــة 50بلغـــت 
مبـــــالغ تـــــأمين (مليـــــار جنيــــه 58تأمينيــــة بلغـــــت 

).  مغطاة

اع كمــــا تــــرتبط صــــناديق التــــأمين الخاصــــة بقطــــ
ي التـــأمين، وهـــي تلـــك الصـــناديق التـــي تســـهم فـــ

ـــــوفير مجموعـــــة متعـــــددة مـــــن نظـــــم االدخـــــار  ت
والمعاشــــات ســــواء تلــــك المتمثلــــة فــــي مزايــــا 

محددة أو التي توفر معاشـات إضـافية،  هـذا إلـى
جانــــب نظــــم المعاشــــات العامــــة التــــي توفرهــــا 

صـــــــــندوق (الصــــــــناديق العامــــــــة للمعاشــــــــات 
معاشـــات العـــاملين بالحكومـــة والقطـــاع العـــام 
وقطـــــاع األعمـــــال العـــــام وصـــــندوق معاشـــــات 

).العاملين في القطاع الخاص

ألدوات تُعــدُّ صــناديق التــأمين الخاصــة شــكلًا آخــر
االدخـــار، فهـــي عبـــارة عـــن مؤسســـات ماليـــة يـــتم 

ة تأسيســـها بحيـــث تصـــبح منفصـــلة عـــن الجهـــ
ا المنشــأة لهــا، ويــتم تكوينهــا ألغــراض مــنح مزايــ

لمجموعـــــة مـــــن العـــــاملين بالجهـــــة المنشـــــأة، 
وتكـــــون فـــــي شـــــكل مزايـــــا تأمينيـــــة، معاشـــــات 

جــدير. إضــافية، مزايــا اجتماعيــة، أو رعايــة صــحية
زّع  بالذكر أن خدمات نظام الضمان االجتمـاعي تُـو

: كاآلتي

 ـــــى الضـــــمانيةالمشـــــروعات ، للمســـــاعدة عل
. االنخراط في سوق العمل
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 ــــــي الضــــــمانيةالمســــــاعدات الشــــــهرية ، والت
ـــــــا لحالتهـــــــا  ـــــــرة وفقً ـــــــرف لألســـــــر الفقي تُص

تلـك االقتصـادية واالجتماعيـة، وتختلـف قيمـة
دأ المساعدات وفقًا لعـدد أفـراد األسـرة، إذ تبـ

ــا للفــرد الواحــد، كمــا يــتم تقــدي323مــن  م جنيهً
جنيهًـا وبحـد 40منحة دراسـية شـهرية قـدرها 

جنيـــه لألســـرة التـــي لـــديها أبنـــاء 200أقصـــى 
.بالتعليم األساسي أو المتوسط

ل التعويضــات، وهــي متنوعــة للغايــة، وتتعامــ
اء مــع الكــوارث التــي تُلحــق بــالمواطنين، ســو
ن الفردية أو الجماعية مثل التصحّر، وغيرها مـ

.الكوارث

ـــي تُصـــرف مـــ رة المســـاعدات االســـتثنائية، الت
واحـــدة خـــالل العـــام لألُســـر المســـتفيدة مـــن 

قـــــــانون الضــــــــمان االجتمــــــــاعي، مخصصــــــــة 
ـــف قيمتهـــا مـــ ـــيم، وتختل ن لمصـــروفات التعل

فــل مرحلـة دراســية إلــى أخـرى، فمثلًــا تبلــغ للط
100الملتَحــــق بريــــاض األطفــــال أو الحضــــانة 

جنيه للطالب في مرحلة300جنيه، وتصل إلى 
ـــيم المتوســـط، وبشـــرط أال تزيـــد قيمـــ ة التعل

جنيه مصري، 500المساعدة خالل العام على 
ـــ ا ومـــن ضـــمن المســـاعدات االســـتثنائية أيضً

مصـــــروفات الجنـــــازة، ومصـــــروفات الوضـــــع، 
.والحاالت الطارئة المُلحّة

ن معاش الطفل، الذي يُصدر للطفل حتى سـ
ــام أو مجهولــو النســب، أطفــال 18 ــا، األيت عامً

يت األم المعيلة أو المطلّقة إذا تزوجت أو توف
ــا لمــدة أو ســجنت، وأطفــال المحتجــزين قانونً

. ال تقل عن ثالث سنوات
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مات أما فيما يتعلق بالمساهمة في تـأمين الخـد
كن سـ"االجتماعية األساسية، تم إطـالق برنـامج 

، لتـــوفير الخـــدمات األساســـية، 2017عـــام " كـــريم
ــة التحتيــة مــن ميــاه شــرب ن ــد البني قيــة، وبالتحدي

ــــازل، وغيرهــــا مــــن  وصــــرف صــــحي، وتــــرميم المن
الخــــــدمات األخــــــرى والتــــــي تهــــــدف إلــــــى تنفيــــــذ 
التحســـــــــين المُســـــــــتدام لألوضـــــــــاع الصـــــــــحية 

، خاصـــة والبيئيـــة لألســـر الفقيـــرة األولَـــى بالرعايـــة
ا ، كـــي يكــون الســـكن كريمًـــ"تكافـــل وكرامــة"أســر 

ــــا بالمحافظــــات ــــر احتياجً ــــا، فــــي القــــرى األكث آمنً
.المستهدفة

ة اســـتكمالًا لمســـيرة الـــدعم الـــذي تقدمـــه الدولـــ
ــــــة، اهتمــــــت  ــــــة االجتماعي ــــــة الحماي تحــــــت مظل
ـــم  ـــرامج اإلدمـــاج االجتمـــاعي؛ حيـــث ت الحكومـــة بب

ا لبـرامج الـذي يُعـدُّ مُكمِّلًـ، "فرصة"إطالق برنامج 
التحـــــــــويالت النقديـــــــــة المشـــــــــروطة، وبـــــــــرامج 

ــر احتياجًــ ــات األكث ــدعم الفئ ا، المســاعدة األخــرى ل

؛ من خالل السعي إلى إيجاد فرص عمل مناسـبة
ن ممــا يزيــد مــن دخــل األُســر المســتهدفة بــدلًا مــ

.االعتماد على المساعدات االجتماعية

هنــا، تســعى الدولــة لتحقيــق أهــداف عــدة، أبرزهــا؛
فيدة، تحسّــن المؤشِّــرات الصــحية لألســر المســت

ـــــــة لمســـــــاكنهم،  وتحســـــــين المؤشـــــــرات البيئي
ة باإلضــافة إلـــى ذلـــك، يســـهم البرنـــامج فـــي إتاحـــ

وقــــد . فــــرص عمــــل للعــــاطلين مــــن الجنســــين
: تمثلت أهم إنجازات البرنامج فيما يلي

 ــــذ ــــف وصــــلة صــــرف صــــحي مــــن 39.2تنفي أل
ـــــــــل الجهـــــــــات المســـــــــاندة للبرنـــــــــامج  تموي

المنيــــــا، أســــــيوط، (بالمحافظــــــات الخمــــــس 
مـــن وزارتـــي التنميـــة ) ســـوهاج، قنـــا، األقصـــر

ية، المحليــــة والتخطــــيط والتنميــــة االقتصــــاد
وإحـــدى الجمعيـــات األهليـــة بتكلفـــة إجماليـــة

.مليون جنيه145بلغت نحو 
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 آالف وصــــلة خارجيــــة للصــــرف 5.6جــــارٍ تنفيــــذ
الصــــحي بقــــرى محافظــــات المنيــــا، ســــوهاج، 

ألـــف وصـــلة صـــرف صـــحي 1.4وقنـــا، وتنفيـــذ 
آالف وصــــــلة صــــــرف 3.8داخليــــــة بســــــوهاج، 

.صحي بقنا

ــ ــة ب ــى بالرعاي ــدخالت لألســر األول ــذ ت القرى تنفي
بمحافظــــات المنيــــا، أســــيوط، ســــوهاج، قنــــا 

آالف 3.2واألقصــــر، تشــــمل إنشــــاء أســــقف 
آالف 6.4ألــــــف منــــــزل، و2.2منــــــزل، وتأهيــــــل 

آالف وصـــلة 10وصـــلة ميـــاه شـــرب منزليـــة، و
.داخلية لمياه الشرب بالمنيا

 نفيـذ ت) أو جـارٍ(يبلغ إجمالي عدد األسر التي تم
الخــــــدمات المســــــتهدفة لهــــــا مــــــن تمويــــــل 
البرنــــامج، والمصــــادر األخــــرى المســــاندة فــــي 

س القرى األكثر احتياجًا في المحافظات الخمـ
ـــامج ـــى مـــن البرن ـــة األول المســـتهدفة بالمرحل

ألــف أســرة فــي أكثــر مــن 58حتــى تاريخــه نحــو 
.قرية200

ـــا لمبـــادرة  ة جـــاءت مبـــادر،"ســـكن كـــريم"وتتويجً
، لتوسـيع مظلـة الحمايـة 2019عـام " حياة كريمة"

نمويــة االجتماعيــة الشــاملة، وتضــييق الفجــوة الت
الجغرافيــــــــة بــــــــالتركيز علــــــــى تلبيــــــــة احتياجــــــــات 
المـــــــــواطنين فـــــــــي القـــــــــرى األكثـــــــــر احتياجًـــــــــا،

والمنـــاطق األكثـــر حرمانًـــا، وفـــي مقـــدمتها ريـــف 
.الوجه القبلي

من هذا المنطلق، قامـت الدولـة خـالل السـنوات 
رى؛ الســبع الماضــية بالعديــد مــن التــدخالت األخــ
مـع، لتعزيز الحمايـة االجتماعيـة لكـل فئـات المجت

: يأتي في مقدمتها اآلتي

 خـــــدمات الـــــدفاع إطـــــالق أول تجربـــــة لـــــدمج
مـناالجتماعي وخدمات األسـرة والطفولـة 

خـــــــــــالل مشـــــــــــروع للرعايـــــــــــة االجتماعيـــــــــــة، 
ـــــــة للســـــــيدات  ـــــــوفير أوجـــــــه الرعاي بهـــــــدف ت
ــــدفاع  ــــوَّالت مــــن ال المُشــــردات؛ ســــواء المُح
االجتمــــاعي، أو التــــدخل الســــريع، أو الوحــــدات 

.المتنقلة
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ال هذا باإلضافة إلـى تقـديم أوجـه الرعايـة للرجـ
المُشــردين واألطفــال الرضــع بــال مــأوى؛ حيــث

ي يـتم دمـج األطفـال والكبـار فاقـدي الرعايـة فـ
.دمكان واحد لتوفير الجو األسري المُفتَق

 ـــمنصـــة التواصـــل التفـــاعلي إطـــالق ة، للدول
مـع وهي منصة تُمكِّن الحكومة من التواصـل

المــــــــواطنين المســــــــتفيدين مــــــــن البــــــــرامج 
بــر واألنشــطة الخاصــة بالحمايــة االجتماعيــة ع

.الهاتف المحمول

جــــــدعان "كــــــذلك، بــــــدء العمــــــل فــــــي مشــــــروع
ذي لتطوير منطقة روضة السـيدة، والـ؛ "السيدة

يهـــــدف إلـــــى تقـــــديم نمـــــوذج تنمـــــوي متكامـــــل 
فــي ضــوء هــذه . بالتعــاون مــع المجتمــع المــدني

شـخص، 1500المبادرة، تم الكشـف الطبـي علـى 
بي نظارة، كما تم توقيع الكشف الط146لتوفير  

وية هذا باإلضافة إلى توفير األد. طفل2000على 
ــــــــة واألشــــــــعة  ــــــــل الطبي ــــــــاجين، والتحالي للمحت

ســيدة للكشـــف 500أيضًــا، خضــعت . الضــرورية
ج المبكر على هشاشـة العظـام، مـع تـوفير العـال

.لديهن" د"الالزم لزيادة نسبة فيتامين 

لـق فـي خ" فرصـة"يكمن الهدف الرئيس لبرنامج 
منظومــــة متكاملــــة للتمكــــين والتأهيــــل لــــدخول

ي وف. سوق العمل والحصول على وظائف الئقة
فير سبيل إنفاذ هـذه التجربـة، جـارِ العمـل علـى تـو

ـــــــدرَّة للـــــــدخل،  بيئـــــــة داعمـــــــة للمشـــــــروعات المُ
ير ومتناهيــة الصــغر، وسالســل القيمــة، مــع تطــو

.نماذج الشراكات التنموية المستدامة

ر ويســتهدف البرنــامج بشــكل خــاص أفــراد األســ
ــــــة  القــــــادرين علــــــى العمــــــل فــــــي الفئــــــة العمري

كافـل ت"، من المسـتفيدين ببرنـامج )سنة55–19(
أو معــاش الضــمان االجتمــاعي، وكــذلك " وكرامــة

أفــــراد األُســــر القــــادرين علــــى العمــــل فــــي الفئــــة 
ج الـذين رُفِضـوا مـن برنـام) سنة55–19(العمرية 

. تكافل وكرامة
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ــــذكر أن البرنــــامج يهــــدف إلــــى تــــوفير  ــــف 30ويُ أل
فرصـــة عمـــل فـــي ثمـــاني محافظـــات مـــن الوجـــه 

مل ألف قرض مُيسَّر لتوليد فرص ع50القبلي، و
للمـــــرأة المُعيلـــــة بالشـــــراكة مـــــع بنـــــك ناصـــــر، 

ـــل  ـــه مـــن صـــندوق 250وبتموي ـــون جني ـــا "ملي تحي
".مصر

آالف فرصــة 10هــذا، ويســعى البرنــامج إلــى تــدبير 
عمــــل فــــي المنــــاطق الصــــناعية بالتنســــيق مــــع

ألــف 20جمعيــات المســتثمرين، وتطــوير قــدرات 
مـــن الشـــباب فـــي التلمـــذة المهنيـــة والمهـــارات 

هـــذا، وتســـتهدف المرحلـــة األولـــى مـــن . الحرفيـــة
ألف شخص في الفترة مـن أول 50البرنامج نحو 

هـــــذا ويســـــتند . 2022إلـــــى ديســـــمبر 2020ينـــــاير 
ــــــامج  ــــــل" فرصــــــة"برن ــــــادئ، تتمث ــــــى عــــــدة مب إل
:فيما يلي

ز استهداف األفـراد الـراغبين فـي العمـل، ويركـ
، علــــى تطــــوير أنشــــطة التمكــــين االقتصــــادي
ى وتقــديم الخــدمات والحــوافز التــي تســاعد علــ

إخــــراج األفــــراد مــــن الفقــــر، وحصــــولهم علــــى 
وظــائف، أو تأسيســهم لمشــروعات متناهيــة

. الصغر، لتوفير دخل الئق ودائم

عـديل االستثمار فـي األفـراد المسـتهدفين، بت
ســــــــلوكياتهم وتشــــــــجيعهم علــــــــى القيــــــــام 

ال مــن بأنشــطة إنتاجيــة مُــدرَّة للــدخل، واالنتقــ
االعتمـــاد علـــى التحويـــل النقـــدي مـــن شـــبكة

ك يتحقــق ذلــ. الحمايـة إلــى االســتقالل المــادي
مــــن خــــالل تعزيــــز مفــــاهيم الثقافــــة الماليــــة، 
والتــــدريب علــــى المهــــارات الحياتيــــة، ومبــــادئ 

ز علـى االستثمار فـي األعمـال التجاريـة، بـالتركي
.تأسيس سالسل القيمة



68 |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

 التعــــاون مــــع مجموعــــة مــــن الشــــركاء مــــن
ـــالوزارات، المحافظـــات،  مختلـــف القطاعـــات ب
منظمـات المجتمـع المـدني، القطـاع الخـاص، 

لتعرف وشركاء التنمية االقتصادية المحلية؛ ل
علـــــى نقـــــاط القـــــوة، والفـــــرص المتاحـــــة فـــــي 

.االقتصادات المحلية

ووفقًـــا لتلـــك المبـــادئ، عملـــت الدولـــة مـــن خـــالل
البرنـــــامج علـــــى تـــــوفير منظومـــــة متكاملـــــة مـــــن 
الخــــدمات التــــي يقــــدمها بشــــكل مباشــــر أو غيــــر 

:وتشمل الخدمات التالية، مباشر

ي توفير فـرص عمـل بشـروط الئقـة وخاصـة فـ
ســيق محافظــات الصــعيد بالوجــه القبلــي بالتن

.مع جمعيات المستثمرين

بطهـا تنفيذ مبادرات نقـل األصـول وااللتـزام بر
.معًا في سالسل القيمة

 تطــوير قــدرات ومهــارات األفــراد ودمجهــا فــي

وحــــــدات إنتاجيــــــة فــــــي الصــــــناعات الحرفيــــــة 
.واليدوية

ة تجهيــز وحــدات وحاضــنات إنتاجيــة متخصصــ
يمـة في الصناعات الريفية والغذائية، وإنتـاج ق

مضـــــــافة مـــــــن الخامـــــــات والمـــــــواد األوليـــــــة 
.المحلية

 تــــــوفير خدمــــــة المتابعـــــــة واإلشــــــراف علـــــــى
ي المســـــتفيدين أثنـــــاء تنفيـــــذ أنشـــــطتهم فـــــ

.المجتمعات المحلية

دارة تطــوير القــدرات المؤسســية والبشــرية إل
بـــــرامج التمكــــــين االقتصـــــادي فــــــي مختلــــــف 

.القطاعات والشركات

 تبـــــــــادل المعلومـــــــــات والبيانـــــــــات الخاصـــــــــة
دة بالمســـتفيدين مـــن البـــرامج والـــربط بقاعــــ

ق جهود بيانات موحدة لزيادة الفعَّالية، وتنسي
.الشركاء
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 إصــــــــدار دليــــــــل يشــــــــمل فــــــــرص التمكــــــــين
االقتصــــادي فــــي مختلــــف المحافظــــات التــــي 

.تعمل فيها هذه المنظمات

 مســـاعدة الفئــــات المســــتهدفة الراغبــــة فــــي
ــرة، وربطهــا مــع  ــى قــروض مُيسَّ الحصــول عل

.شركاء التنمية في المحافظات

وفــي إطــار ســعي الدولــة لشــمول صــغار الصــناع 
اجهـم بآليـات الحمايـة االجتماعيـة والتأمينيـة، وإدر

تحــت مظلــة التــأمين الصــحي، تعمــل الدولــة مــن
بالتعــاون مــع بنــك-" تحيــا مصــر"خــالل صــندوق 

ناصــــــر االجتمــــــاعي، وغرفــــــة اتحــــــاد الصــــــناعات، 
والهيئـــــة العامـــــة للثـــــروة الســـــمكية، ومكاتـــــب 

ذ فــي تنفيــ-المحــافظين، وغيــرهم مــن الشــركاء 
ان يســـتهدفمشـــروعين للتمكـــين االقتصـــادي

.صناع السجاد والكليم، وصغار الصيادين

ـــة توظيـــف نحـــو  ـــك بغي آالف شـــخص مـــن 7وذل
العمالــة غيــر المنتظمــة فــي مشــروعات مُوجهــة 

ــغ تكلفــة المشــ ــي، وتبل روعين لالســتهالك المحل
.مليون جنيه120نحو 

ة لــم تغفــل الدولــة فــي بــرامج الحمايــة االجتماعيــ
عمليــــات التعويضــــات وقــــت األزمــــات، فقامــــت 

ألـــف أســـرة متضـــررة مـــن 215بتمويـــل تعـــويض 
ــة وعامــة، بقيمــة  مليــارات 6أزمــات وكــوارث فردي

جنيـــــه، كمـــــا عبـــــأت مواردهـــــا ومـــــوارد المجتمـــــع 
ء المــدني لتقــديم الــدعم النقــدي، الغــذائي والــدوا

؛ لتصــل "19-كوفيــد"لألســر المتضــررة مــن جائحــة 
.مليار جنيه2.4مليون شخص بقيمة 14إلى نحو 

ــــا، بلغــــت قيمــــة الــــدعم والمــــنح والمزايــــا  إجمالً
نحــو 2020/2019االجتماعيــة خــالل العــام المــالي 

.  مليار جنيه229.2
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رة هذا، وقد ارتفعـت المخصَّصـات الماليـة المقـرَّ
ت للــدعم بالموازنــة العامــة للدولــة خــالل الســنوا

ــة 228.6القليلــة الماضــية مــن  ــار جنيــه بموازن ملي
ـــى نحـــو 2014/2013 ـــة 326.3إل ـــار جنيـــه بموازن ملي
%.42.7بمعدل نمو 2021/2020

ومـــن خـــالل إعـــادة هيكلـــة الـــدعم كـــي يصـــل إلـــى 
منـه فـي موازنـة  % 55.5مستحقيه، تـم تخصـيص 

لبـــرامج الحمايـــة االجتماعيـــة بعـــد أن 2021/2020
، 2014/2013مــــن موازنــــة % 18.9كـــان مقــــررًا لهــــا 

حيــــث تــــم ترشــــيد دعــــم الطاقــــة لصــــالح بــــرامج 
ومن أهـم المؤشـرات الدالـة. الحماية االجتماعية

: على جهود الدولة خالل هذه الفترة

ل إنشــاء قاعــدة بيانــات لألســر الفقيــرة مســج
مليون 31ماليين أسرة، تضم أكثر من 9.3بها 

.مواطن

حـو بلغ عدد المستفيدين من الـدعم النقـدي ن
مليــون 14.1ماليــين أســرة تضــم أكثــر مــن 3.8

.2021مواطن خالل عام 

ة إجمــالي مــا تــم صــرفه ببرنــامج تكافــل وكرامــ
مليـــار جنيـــه حتـــى عـــام 44منـــذ انطالقـــه نحـــو 

2020.

 مــن الــدعم النقــدي لفئــات % 52قــدمت الدولــة
ــــى العمــــل؛ و ــــر قــــادرة عل ــــدعم % 27غي مــــن ال

ــــة %12.5ألصــــحاب الهمــــم، و ، للمــــرأة المعيل
للمســـــنين لمـــــن هـــــم % 10.5والمطلقـــــات، و

قي بينما توجه بـا. لأليتام% 1.5سنة، و65فوق 
ـــــغ  ـــــدعم النقـــــدي وتبل لفئـــــات % 48نســـــبة ال

يد وعلـى الصـع. متعثرة أو تعاني مـن البطالـة
ـــــدعم % 67الجغرافـــــي يوجـــــه  مـــــن إجمـــــالي ال

.النقدي لمحافظات الصعيد
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 زيـــــادة عـــــدد أصـــــحاب المعاشـــــات التأمينيـــــة
ي المســــتفيدين مــــن صــــندوقي التأمينــــات فــــ

ماليـــين مســـتفيد 9.9إلـــى ، 2020/2019العـــام 
.مليار جنيه176.5يصرفون 

 ألـــف 20.5تمويـــل بنـــك ناصـــر لمـــا يقـــرب مـــن
مليـون 734بتكلفـة " مسـتورة"مشروع قـرض 

.جنيه

 ســــــــجّل الرأســــــــمال األساســــــــي للقــــــــروض
ـــرة نحـــو  ـــى 500المُيسَّ ـــه إل ـــه مُوجّ مليـــون جني

ــــــف ســــــيدة؛ لتأســــــيس مشــــــروعات 80.9 أل
.صغيرة ومتناهية الصغر

ارتفعــت الموازنــة المخصصــة للــدعم النقــدي
مليــار 19إلــى 2014مليــارات جنيــه عــام 3.7مــن 

.400%، أي بنسبة زيادة 2021جنيه عام 

وفـــي اإلطـــار ذاتـــه، قامـــت الدولـــة بإنشـــاء مراكـــز 
خـــــدمات اجتماعيـــــة؛ والتـــــي تهـــــدف إلـــــى تقـــــديم 
ــــا  الخــــدمات االجتماعيــــة للجمهــــور بكفــــاءة وفقً
ـــتم إنشـــاء لمعـــايير الجـــودة والحكـــم الرشـــيد، وي

ـــــا للنمـــــوذج الموحـــــد لـــــوزارة  تلـــــك المراكـــــز وفقً
متــرًا، فــي 250التضــامن االجتمــاعي علــى مســاحة 

:ومن بينها) 2021-2014(الفترة من 

 ــــــة االجتماعيــــــة ــــــو طويل إنشــــــاء وحــــــدة أب
ام بالشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء ع

بهــــدف تقـــــديم الخـــــدمات االجتماعيـــــة : 2014
للجمهـــــور بجـــــودة وكفـــــاءة وفقًـــــا لمعـــــايير 
الجـــــودة والحكـــــم الرشـــــيد، بتكلفـــــة إجماليـــــة

. ألف جنيه400بلغت 

 إنشــاء مركــز خــدمات اجتماعيــة بمحافظــة
.بتكلفة بلغت مليون جنيه: 2014أسيوط 

.2021تقرير التنمية البشرية لألمم المتحدة، : المصدر

36.1
29.2

14.9

0.8 5

85.2 82.2

64.2

10.6
19

دعم السلع التموينية 
)يتضمن دعم المزارعين(

المعاشات أخرى ، التأمين الصحي، األدوية
وعالج غير القادرين على 

نفقة الدولة

معاش (الدعم النقدي 
الضمان االجتماعي، 

)وتكافل وكرامة

)2020/2019–2014/2013(اإلنفاق على برامج الحماية االجتماعية خالل عامي 

2014/2013

2020/2019

)مليار جنيه(
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 إنشـــــــــاء مركـــــــــز الخـــــــــدمات االجتماعيـــــــــة
: 2017بمحافظـــــة ســـــوهاج عـــــام بســـــالمون

.ألف جنيه850بتكلفة إجمالية بلغت 

 ة بمحافظـبصـنافيرإنشاء وحدة اجتماعيـة
.مليون جنيه1.4بتكلفة بلغت : القليوبية

إنشــاء مركــز الخــدمات االجتماعيــة بعرابــة
: 2014بمحافظــــــة ســــــوهاج عــــــام أبيــــــدوس 

بهـــدف تقـــديم الخـــدمات االجتماعيـــة ألهـــالي 
ــا بالمحافظــة، بتكلفــة بلغــ ت نحـــو مركــز البلين

.مليون جنيه1.1

 ة بمحافظـإنشاء وحدة شلقان االجتماعية
ألــف 700بتكلفــة بلغــت : 2016القليوبيــة عــام 

.جنيه

 إنشــــــاء وحــــــدة ميــــــت كنانــــــة االجتماعيــــــة
بتكلفـة بلغـت: 2017بمحافظة القليوبيـة عـام 

.ألف جنيه685

 ـــة إنشـــاء وحـــدة منشـــأة الكـــرام االجتماعي
900بتكلفـة بلغـت : 2017بمحافظة القليوبية 

. ألف جنيه

 ـــــة إنشـــــاء وحـــــدة كفـــــر مـــــويس االجتماعي
حو بتكلفة قُدّرت بن: 2016بمحافظة القليوبية 

. ألف جنيه700

 االجتماعيـــــــــة ســـــــــنديونإنشـــــــــاء وحـــــــــدة
لغـــت بتكلفــة إجماليــة ب: بمحافظــة القليوبيــة

.ألف جنيه700

 إنشـــــاء مبنـــــى وحـــــدة القرنـــــة االجتماعيـــــة
بتكلفـــــة إجماليـــــة : 2015بمحافظـــــة أســـــيوط 

.مليون جنيه1.1بلغت 

 إنشـــاء مركـــز الخـــدمات االجتماعيـــة بقريـــة
: بمحافظــــــــــة ســــــــــوهاجأوالد إســــــــــماعيل

وذلــــك بتكلفــــة إجماليــــة بلغــــت نحــــو مليــــون
.  جنيه
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ــــــبل الرعايــــــة  تحســــــين سُ
المجتمعية

"

جياتها يتمثــل المســار الثــاني للدولــة فــي اســتراتي
يـــة للتضـــامن االجتمـــاعي فـــي تـــوفير ســـبل الرعا

عايـة االجتماعية، للوقاية من التفكـك األسـري، ور
هـذا وفـي. األطفال وتمكين الشـباب والمسـنين
ــة فــي ســبتمبر  ــى 2021الســياق، وافقــت الدول عل

ة ، تلـــك الفئـــقـــانون حقـــوق المُســـنينمشـــروع 
ــا، تقــديرً ــا بالغً ا لمــا التــي أولــت لهــا الدولــة اهتمامً

قــدموه مــن مســيرة عطــاء حافلــة عبــر ســـنوات 
. حياتهم العملية والمهنية

فـي مادتـه رقـمالدسـتور المصـري وقد أقر ذلك 
تلتــــزم الدولــــة بضــــمان"التــــي تــــنص علــــى أن 83

ــا، حقــوق المســنين صــحيا، واقتصــاديا، واجت ماعي
ب يكفـل وثقافيا، وترفيهيا وتوفير معـاش مناسـ

لهــم حيــاة كريمــة، وتمكيــنهم مــن المشــاركة فــي
الحيــــاة العامــــة، تراعــــي الدولــــة فــــي تخطيطهــــا 

جع للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تش
منظمــات المجتمــع المــدني علــى المشــاركة فــي

".رعاية المسنين
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ي كذلك، تشجع الدولة منظمات المجتمع المدن
بو هـذا ويصـ. على المشاركة فـي رعايـة المسـنين

هـم مشروع القانون إلـى تـوفير الحمايـة الواجبـة ل
جميـع ورعايتهم، بالقدر الذي يكفل لهـم التمتـع ب

الحقـــــــوق األساســـــــية والحريـــــــات، علـــــــى قـــــــدم 
ــاقي فئــات المجتمــع ة باإلضــاف. المســاواة مــع ب

. إلى تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم

ون ووفقًــا للــنص القــانوني، فــإن أحكــام هــذا القــان
ة إلــى تســري علــى المســنين المصــريين، باإلضــاف

المســـنين مــــن رعايــــا الــــدول األخــــرى المقيمــــين 
لـــة بالدولـــة إقامـــة قانونيـــة، والبـــالغين ســـن اإلحا
ـــا لقـــوانين الـــدول التـــي يتمتعـــ ون للمعـــاش وفقً

جــوز كمــا ي. بجنســيتها، بشــرط المعاملــة بالمثــل
رط بقرار من رئيس الجمهورية االسـتثناء مـن شـ

ـــــــدول  ـــــــا ال ـــــــل بالنســـــــبة لرعاي ـــــــة بالمث المعامل
.الصديقة، ولالعتبارات التي تقدرها الدولة

ـــى التزامـــات اتصـــالًا، يـــنص مشـــروع القـــانون عل
.الدولة تجاه المسنين، لضمان حقوقهم

:ومن أبرز التزامات الدولة في هذا السياق

 تهيئــــــة الظــــــروف المناســــــبة للمســـــــنين
ي في جميـع المجـاالت، فـللمعيشة الكريمة 

ر إطـــار مـــن احتـــرام الكرامـــة اإلنســـانية، بتـــوفي
أعلـــــــى مســـــــتوى ممكـــــــن مـــــــن المقومـــــــات 
األساســية لــذلك، مــن مــال، مســكن، ورعايــة 

.  صحية، واجتماعية، ونفسية

 تمكــين المســنين مــن ممارســة الحــق فــي
مال ، وفــي اســتعالتعلــيم والــتعُّلم والعمــل

المرافــق والخــدمات العامــة، والحصــول علــى 
المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من

ــــــــات األساســــــــية العامــــــــة  الحقــــــــوق والحري
.والخاصة

 ـك بما فـي ذلالحماية والـرعاية االجتمـاعيـة؛
رعايـة التكاتُـف األسري، الرعاية المؤسسية، ال
عــادة المنزليــة للمُســن، والرعايــة النفســية، وإ

.التأهيل
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 ـــــــة ممارســـــــة الرياضـــــــة واألنشـــــــطة الثقافي
ســية والترفيهيـة، المشــاركة فـي الحيــاة السيا

ــــة  ــــة القانوني ــــة، الحــــق فــــي الحماي واالجتماعي
.والقضائية، واإلعفاءات المقررة

ـــم إطـــالق خدمـــة ـــى ذلـــك، ت ــــق "باإلضـــافة إل رفـيـ
التـــي تهـــدف إلـــى الحفـــاظ ،2019عـــام " الـمـســــن

رعايـة على التـرابط والتماسـك األسـري وتقـديم ال
ي الشـــاملة اليوميـــة للمســـنين، ومســـاعدتهم فـــ

أداء وظـــــــائفهم، ومهـــــــاراتهم الحياتيـــــــة داخـــــــل 
منــــازلهم أو فــــي األمــــاكن التــــي يتواجــــدون بهــــا، 

ات باإلضــافة إلــى تخفيــف الضــغط علــى مؤسســ
الرعايــــــة االجتماعيــــــة لرعايــــــة المســــــنين داخــــــل 
ـــراغبين فـــي العمـــل  ـــوفير وظـــائف لل أســـرهم، وت

ممــن تتــوافر فــيهم شــروط شــغل وظيفــة رفيــق
.مُسن

ت مبــادرة تطــوير مؤسســا"اتصــالًا، تــم إطــالق 
ر ورفـع التي تصبو إلى تطوي" الرعاية االجتماعية

كفاءة بنية العديد من دور الرعاية، ودعم مهارات
ف مقدمي الرعاية والقائمين على إدارتها واإلشرا

عليهــــا، ووضــــع البــــرامج واألنشــــطة التــــي تتــــيح
ى فرصــة التواصــل المجتمعــي والــدمج وصــولًا إلــ

ات مرحلــة المتابعــة؛ حتــى تــتمكن تلــك المؤسســ
ل، من القيام بالدور المنوط بهـا علـى الوجـه األمثـ

اتصـالًا، .وتوفير بيئة آمنة للمسـنين بـدور الرعايـة
ـــــادرة   ـــــك المب ـــــى أربعـــــة محـــــاور تنطـــــوي تل عل

:كالتالي

مبادرة تطوير مؤسسات الرعاية االجتماعيةمحاور 

ة رفـــع كفـــاءة البنيـــة التحتيـــة لعـــدد مـــن مؤسســـات الرعايـــ
رات صيانة دو(وذلك من خالل ) مسنين–أيتام (االجتماعية 

ـــــاه وأعمـــــال الصـــــرف  –صـــــيانة شـــــبكات الكهربـــــاء –المي
تجهيــــــــزات لغــــــــرف اإلعاشــــــــة –الــــــــدهانات والترميمــــــــات 

).واألنشطة

ةمحور البنية التحتي

ــرامج واألنشــطة ــة االجتماع: (تصــميم وتنفيــذ بعــض الب –ي
اركة ، التــي مــن شــأنها أن تعــزز المشــ)المهنيــة–التثقيفيــة 

.المدنية والتسويق المجتمعي

محور البرامج واألنشطة

رفـــع كفـــاءة الجهـــاز اإلداري ومقـــدمي الرعايـــة بـــدور رعايـــة 
فيـــذ ؛ لتحفيـــزهم ورفـــع قـــدراتهم، ولتن)المســـنين–األيتـــام (

تحفيز البرامج المهنية المتميزة، وتطبيق مبادئ الحوكمة و
ـــــــق سياســـــــات حمايـــــــة  المشـــــــاركة المجتمعيـــــــة، وتطبي

.المسنين

محور بناء القدرات

خــص تــوافر المتابعــة لجميــع البيانــات والمعلومــات التــي ت
ـــذة؛ ممـــا يـــوفر تحليـــل الموقـــف اإلجمـــال ي األنشـــطة المُنفَّ

.للمشروع ومقارنة ما تحقق بما كان مُخطط تنفيذه

محور المتابعة والتقييم
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لــــة فــــي ســــبيل تأكيــــد تلــــك الحقــــوق، تبنــــت الدو
دمتها جهودًا حثيثة تستهدف كبار السن، في مق

تــــوفير ســــكن كــــريم لهــــم؛ حيــــث طــــوَّرت الدولــــة 
العديـــد مـــن دور الرعايــــة للمســـنين، وخصصــــت 

ة مليون جنيـه لتطـوير مؤسسـات الرعايـ23مبلغ 
دور الرعاية األطفال المحرومين مـن(االجتماعية 

ـــــــة  ـــــــى دور رعاي ـــــــة األســـــــرية باإلضـــــــافة إل الرعاي
هــــذا، . ورفــــع كفــــاءة العــــاملين بهــــا) المســــنين

:وتجدر اإلشارة إلى أنه يوجد حاليًا

164دارًا للمســــــنين، يســــــتفيد منهــــــا نحــــــو
.آالف شخص3

192ـــــا للمســـــنين، يســـــتفيد منهـــــا نحـــــو ناديً
ألــف مســتفيد علــى مســتوى الجمهوريــة38

.2021حتى عام 

ــــة  ــــج الـداعـمـ ــــادرات والـبـرامـ ــــد الـمـبـ ــــى صـعيـ علـ
ـــــم إطـــــالق  ـــــا"مبـــــادرة للمســـــنين، ت لرفـــــع "بين

وتحســــــــين جــــــــودة الخــــــــدمات التــــــــي تقــــــــدمها 
ــــــــل، دور  ــــــــة مث ــــــــة االجتماعي مؤسســــــــات الرعاي

المســنين، وذلــك مــن خــالل متطــوعين لتفعيــل
.دور المسؤولية والمراقبة المجتمعية

يكمــن دور المــواطن فــي تلــك المبــادرة فــي دعــم 
ــــة وحــــل المشــــكالت، ورصــــد  مؤسســــات الرعاي

مـن األخطاء التـي تُرتكـب فـي حـق متلقـي الخدمـة
ــــة  ــــام، ومســــنين، وغيرهمــــا، لكــــي تتخــــذ الدول أيت

.اإلجراءات الالزمة تجاه تلك األخطاء

اتصــــالًا، تـــــم تقــــديم الـــــدعم النقــــدي ألكثـــــر مـــــن 
ألف مسن ومسنة مـن خـالل برنـامج تكافـل214

ـــامج 2020وكرامـــة حتـــى يونيـــو  ؛ ويســـتهدف البرن
ــر القــادرين ع ــاة كريمــة للمســنين غي لــى تــوفير حي

. العمل واإلنتاج تقديرًا لما قدموه وبذلوه

م فــي الســياق ذاتــه، قــررت الدولــة إتاحــة اســتخدا
ى وسائل النقل العامة مجانًا لمـن يزيـد عمـره علـ

مــن ثمــن التــذاكر لمــن % 50عامًــا، وتخفــيض 70
ــــــــــــا فــــــــــــي قطــــــــــــارات 65بلغــــــــــــوا ســــــــــــن  عامً

ســات الســكك الحديديــة، ومتــرو األنفــاق، واألتوبي
.العامة
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قــررت وتقــديرًا لتفــاني كبــار الســن فــي وظــائفهم،
ــادة المعاشــات وتعــديل بعــض أحكــام  الدولــة زي

ون قوانين التأمين االجتماعي، وذلـك بموجـب قـان
. 2017لسنة 80رقم 

ة الجــدير بالــذكر أن إجمــالي المعاشــات المنصــرف
مليــار 86.5بلــغ 2014/2013خــالل العــام المــالي 

، فـي حـين سـجلت هـذه القيمـة خـالل العـامجنيه
. مليــــــار جنيــــــه259.3نحــــــو 2021/2020المــــــالي 

ية بعبـــارة أخـــرى، تخطّـــت نســـبة الزيـــادات الســـنو
ـــــا لقـــــوانين -2014للمعاشـــــات منـــــذ عـــــام  طبقً

%.199نحو -2021تقريرها حتى زيادة شهر يوليو 

ة وعليـه، فـال غـرو أن سياسـات الرعايـة االجتماعيـ
عبرة تُعد بمثابة سياسات مجتمعية واضحة وم

عن طموحات المجتمـع وآمالـه، كمـا أنهـا بمثابـة 
ع اإلطار العام الذي ينبغي أن يـتم مـن خاللـه وضـ

الخطــــــط التنمويــــــة االجتماعيــــــة التــــــي تســــــهم
مـع في تحسين نوعية حياة اإلنسان فـي أي مجت

كان، 

ي ولتلك السياسـات أهميتهـا القصـوى سـواء فـ
ــــــــك  المجتمعــــــــات المتقدمــــــــة أو الناميــــــــة؛ وذل

التــي الرتباطهــا بشــكل مباشــر بقضــايا المجتمــع
ان، تستهدف تلبية حاجات وحل مشـكالت اإلنسـ

ــــــه إليجــــــاد  ــــــه، وتنميت ــــــاة كريمــــــة ل وضــــــمان حي
.الشخصية التنموية الفاعلة في المجتمع

قيمة المنصرف من المعاشات خالل 
)2021/2020–2014/2013(عامي

86.5

259.3

2014/2013 2021/2020

)مليار جنيه(

. 2021وزارة التضامن االجتماعي، : المصدر
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أهميـــة األســـرة كنـــواة للمجتمـــع انطالقًـــا مـــن 
ومقوم أساسـي مـن مقومـات بقائـه واسـتمراره،
فــإن الدولــة المصــرية حريصــة كــل الحــرص علــى

ــــا للمــــاد ة تماســــك األســــرة واســــتقرارها، تطبيقً
لـى العاشرة من الدستور المصري والتـي تـنص ع

األســــرة أســــاس المجتمــــع، قوامهــــا الــــدين "أن 
واألخــــــالق والوطنيــــــة، وتحـــــــرص الدولــــــة علـــــــى 

".تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها

وعليــه، قامــت الدولـــة بــإطالق عـــدد مــن البـــرامج 
إطـــــالق برنـــــامج التوعيـــــة والمبـــــادرات، أبرزهـــــا 

، بغــرض نشــر 2018عــام األســرية والمجتمعيــة
ـــــــــة،  ـــــــــة األســـــــــرية والمجتمعي ـــــــــوعي، والتوعي ال
والمساهمة في حـل مشـكالت المجتمـع وزيـادة 

اور، تماسكه، ويتضمن البرنامج العديد مـن المحـ
أســس بنــاء األســرة المصــرية، ومواجهــة : منهــا

اعي، الظــواهر الســلبية لوســائل التواصــل االجتمــ
:كما يتضمن البرنامج عددًا من األهداف، أبرزها

رابط الحفاظ على استقرار المجتمع بتعزيز التـ
.األسري والتوعية المجتمعية الصحيحة

تأهيل المقبلين على الزواج، ومواجهة ظـاهرة
ــــــة الخالفــــــات بــــــين  التفكــــــك األســــــري، وإزال

.المتنازعين

ن الحدّ من ظاهرة الطالق، التي باتت تهـدد أمـ
ـــــة الطفـــــل مـــــن  األســـــرة والمجتمـــــع، وحماي

ـــــ ـــــة عل ـــــة والنفســـــية المترتب ى األضـــــرار البدني
.انفصال والديه

ــامج علــى إطــالق عــد د هــذا، ويشــتمل تنفيــذ البرن
ـــــة والتثقيفيـــــة الموجهـــــة  مـــــن البـــــرامج التوعوي
، لجميـع فئــات المجتمـع المصــري بكـل محافظــة

يــة باإلضــافة إلــى عقــد نــدوات وورش عمــل تثقيف
وتوعويـــــــة فـــــــي قصـــــــور الثقافـــــــة، والمـــــــدارس، 
والكليـــات داخـــل كـــل محافظـــة بواســـطة نخبـــة 

. متخصصة ومتميزة
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ادل وكــذلك، يــتم عقــد لقــاءات حواريــة تســمح بتبــ
النقاش مع أفـراد األسـرة مـن أجـل التعـرف علـى 

ن مشــكالتهم، وتحديــد الحلــول المناســبة لهــا مــ
.  خالل زيارات ميدانية

م عـا" برنـامج مـودة"في السياق ذاته، تم إطـالق 
والـــــذي يهـــــدف إلـــــى الحفـــــاظ علـــــى كيـــــان : 2019

ــــدعيم الشــــباب  األســــرة المصــــرية مــــن خــــالل ت
مــة المُقبــل علــى الــزواج بالمعــارف والخبــرات الالز

اد لتكــوين األســرة، وتطــوير آليــات الــدعم واإلرشــ
األسري، وفض المنازعات بما يسهم في خفض

مـن معدالت الطالق، ويتم تنفيـذ البرنـامج وذلـك
:خالل

زواج توفير معارف أساسـية للمقبلـين علـى الـ
اة والتــي تتضــمن؛ أســس اختيــار شــريك الحيــ

ــــث ــــات،  المهــــارات : مــــن حي الحقــــوق والواجب
ة الوالديــــة، المشــــكالت الزوجيــــة واالقتصــــادي

.لألسرة، وإدارتها، والصحة اإلنجابية

 االرتقــــاء بخــــدمات الــــدعم واإلرشــــاد األســــري
لمســــــاعدة حــــــديثي الــــــزواج واألزواج األقــــــل 

.توافقًا

 تفعيـــــل جهـــــات فـــــض المنازعـــــات األســـــرية
ين للقيام بدورها في الحدّ من حاالت الطالق ب

.األسر

رة، مراجعة التشريعات التـي تـدعم كيـان األسـ
.وتحافظ على حقوق الطرفين واألبناء

ــــامج ويســــتهدف ــــف شــــخص 800هــــذا البرن أل
ئــة الشــباب فــي ســن الــزواج فــي الفمــنســنويا، 

، وينقســـموا إلـــى )عامًــا25إلـــى 18(العمريــة مـــن 
:اآلتي

وية المتزوجون المُترددون علـى مكاتـب تسـ
ــــا 212علــــى مســــتوى المنازعــــات  ــــا تابعً مكتبً

.لوزارة العدل في جميع ربوع الجمهورية
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250 بوزارتي الدفاع والداخليةألف مجند.

40 ألــــــف شــــــاب وشــــــابة مــــــن المُكلفــــــين
، تشـــــــرف علـــــــيهم وزارة بالخدمـــــــة العامـــــــة
.التضامُن االجتماعي

480 ألــف طالــب فــي الجامعــات والمعاهــد
ــــا / جامعــــة 69، يتخرجــــون ســــنويًا فــــي العُلي

.أكاديمية حكومية، وأهلية، ودولية

وعــي "، تــم إطــالق برنــامج2020وفــي مطلــع عــام 
ر والـــذي يهـــدف إلـــى نشـــ" للتنميـــة المجتمعيـــة

وتعزيـــــز الممارســـــات اإليجابيـــــة، وتكـــــوين قـــــيم، 
ك واتجاهــات وســلوكيات ِمجتمعيــة إيجابيــة، وذلــ

ــــــاة الصــــــحية  مــــــن أجــــــل تحســــــين جــــــودة الحي
ميـــع والتعليميـــة، واالجتماعيـــة، واالقتصـــادية لج

أفــــراد األســــرة؛ مــــا يســــهم فــــي زيــــادة تماســــك 
دد األسرة، وخروجها تدريجيًا من دائرة الفقـر متعـ

األبعــــــاد، ويعــــــزز جهــــــود التنميــــــة المســــــتدامة 
. للمجتمع والدولة

ــــاء قــــدرات ــــم بن ــــه قــــد ت ــــى أن وتجــــدر اإلشــــارة إل
مـــــــن الرائـــــــدات االجتماعيـــــــات ومكلفـــــــات 2670

الخدمــــة العامــــة والعــــاملين فــــي الــــوزارة علــــى 
إنشـاء أساليب التوعية لقضايا البرنامج، كمـا تـم

ال "فصـلًا لمحـو األميــة بالتعـاون مـع مبــادرة 250
.2021، حتى نوفمبر "أمية مع تكافل

لعـــالج " لـــم الشـــمل"اتصـــالًا، تـــم إطـــالق وحـــدة 
ظــــاهرة الطــــالق وإزالــــة أســــبابه، وأيضــــا حملــــة 

، "أســــــرة مســــــتقرة تســــــاوي مجتمــــــع آمــــــن"
عــد لتأهيــل المُنفصــلين ب" بــالمعروف"ومبــادرة 

.الزواج

يًـا، ويهدف كل ذلك إلى إنشاء جيل جديـد أكثـر وع
وتماســــكًا، وقــــدرة علــــى اتخــــاذ القــــرار، وتحديــــد 

التي المصير، وأكثر قابلية على مواجهة التحديات
تطلـب تتسارع وتؤثر على العالم كله، األمر الذي ي

من وسـائل اإلعـالم ضـرورة االهتمـام بمثـل هـذه 
فها القضايا للحفاظ على األسـرة المصـرية بوصـ

. النواة األساسية للمجتمع
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ــــة المصــــرية بالتصــــدي  فــــي إطــــار اهتمــــام الدول
ت ، فقـد تنبهـلإلدمان وإعادة تأهيـل المـدمنين

مبكــــرًا لخطورتهــــا فأصــــدرت واحــــدًا مــــن أقــــدم 
التشـــــريعات لتجـــــريم تعـــــاطي الحشـــــيش عـــــام 

1800.

بمنـع زراعـة 1879مـارس 26تاله األمر العالي في 
واســـــــــتيراد الحشـــــــــيش، وإنشـــــــــاء أول جهـــــــــاز 

، 1929متخصـــص لمكافحـــة هـــذه الظـــاهرة عـــام 
س وقد تطوَّر عمل هذا الجهاز وصـولًا إلـى تأسـي

ـــــــوزارة  اإلدارة العامـــــــة لمكافحـــــــة المخـــــــدرات ب
.الداخلية

ــــــد مــــــن الجهــــــود  ــــــة المزي ــــــذلت الدول ــــــه، ب وعلي
ق المتضافرة لمواجهة تلك الظاهرة، أبرزها إطال

و فـي مـايالخطة القوميـة لمكافحـة المخـدرات
ــــى 2015 ــــب عل ــــى خفــــض الطل ــــي تهــــدف إل ، والت

تعاطي المـواد المخـدرة بشـكل شـامل ومتـوازن 
مــــع مجهــــودات خفــــض العــــرض؛ بمــــا يضــــمن 

ــــة فــــي مواجهــــة مشــــكلة  االســــتمرارية والفاعلي
. تعاطي وإدمان المواد المخدرة

ى الدولـة عـددًا مـن واستكمالًا لتلك الجهـود، تتبنـَّ
البــــرامج واآلليــــات؛ بهــــدف وقايــــة الشــــباب مــــن 
، الوقــوع ضــحية فــي بــراثن المخــدرات وحمــايتهم

ـــد العـــون لمـــن يقـــع مـــنهم فـــي اإلدمـــان؛  ومـــد ي
ميـــة للعـــودة بـــه ســـليمًا معافًـــا ومشـــاركًا فـــي تن

.المجتمع

هــــذا وقــــد قامــــت الدولــــة بتعزيــــز تــــدابير فعالــــة 
ايــة وعمليــة للوقايــة األوليــة؛ بهــدف تحقيــق الحم

فئـــــــة الـــــــنشء -وبشـــــــكل خـــــــاص-للمجتمـــــــع 
وتضـــمنت هـــذه التـــدابير العديـــد مـــن. والشـــباب

ين األنشطة منها برامج حماية النشء من التدخ
مليـــون 2رفـــع وعـــي نحـــو والمخـــدرات، كمـــا تـــم 

آالف مؤسســة تعليميـــة 9شــاب، وفتــاة فـــي 
يـــة ، إضـــافة إلـــى تكـــوين روابـــط تطوعوشـــبابية

.ألف متطوع في كل المحافظات26تضم 
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ي في السياق ذاته، تـم إطـالق الحملـة األضـخم فـ
أنت أقوى"مصر لمكافحة اإلدمان تحت مسمى 

، وتـم تنفيـذ 2015وذلـك فـي عـام "من المخـدرات
، مراحل عدة من تلـك الحملـة حتـى الوقـت الحـالي

هــــــذا . وأصــــــبحت األكثــــــر تــــــأثيرًا لــــــدى الشــــــباب
وتتضـــــمن آليـــــات تنفيـــــذ الحملـــــة عـــــدة محـــــاور، 

عـالج منها؛ الوقايـة األوليـة، االكتشـاف المبكـر، ال
ــــة، وتمــــت االســــتعانة  ــــل، والتوعي وإعــــادة التأهي

ة فـي بشخصيات فنية ورياضـية مـؤثرة للمشـارك
.الحملة

ن ومن أبرز نتائج المبـادرة، وصـل عـدد المشـاهدي
مشــــاهدًا للمراحــــل الســــبع 162إلــــى مــــا يقــــارب 

ا للحملــة عبــر منصــات التواصــل االجتمــاعي، كمــ
ازداد عـــدد متـــابعي الصـــفحة الرســـمية لصـــندوق
مكافحـــة وعـــالج اإلدمـــان والتعـــاطي ليصـــل إلـــى

غـات مليون متابع، أيضًا تمت ترجمة الحملـة لل2
ــة، والفرنســية، واإلســ ــة، والبرتغالي بانية، اإلنجليزي

.  والصينية

ــا كبيــرًا بمراحلهــا المخ تلفــة حققــت الحملــة تفاعلً
ســواء علــى المســتوى المحلــي أو الــدولي، فعلــى
المســـتوى المحلـــي تفاعـــل مـــع المرحلـــة األخيـــرة

مليــون 35فقــط مــا يقــرب مــن 2020خــالل عــام 
. على وسائل التواصل االجتماعيشخص

اعتبرتهـــا العديـــد مـــنوعلـــى المســـتوى الـــدولي
ة المنظمات الدوليـة نموذجًـا لحمـالت مكافحـ

؛ حيـــث وصـــفتها وزارة األمـــن العــــام المخـــدرات
حـة بالصين بأنها إحدى الحمالت الملهمـة لمكاف

.اإلدمان وترجمت إلى اللغة الصينية

كـــــــذلك، أشـــــــادت وســـــــائل اإلعـــــــالم العالميـــــــة 
فيمـــا . وخصصـــوا فقـــرات إللقـــاء الضـــوء عليهـــا

ــــــى أرض الواقــــــع،  يتعلــــــق بمــــــردود الخدمــــــة عل
ارتفعـــت أعــــداد المتصــــلين بــــالخط الســــاخن 

،%400لعـــــــــالج اإلدمـــــــــان بنســـــــــبة تخطـــــــــت 
وساعدت الحملة العديد من مرضى اإلدمـان فـي 

.التقدم في العالج
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" تـكاختر حيا"وصل عدد المستفيدين من برنامج 
ـــــنشء والشـــــباب ـــــة لل ـــــاء المهـــــارات الحياتي لبن

ــــى  ــــب بالمــــدارس، و9إل مركــــز 1.065آالف طال
. معسكرًا65شباب، و

ار وفــي إطــار حــرص الدولــة علــى التوســع باســتمر
فـــي إنشـــاء مراكـــز عـــالج اإلدمـــان، فقـــد بلـــغ عـــدد 

ـــا فـــي 27المراكـــز  محافظـــة 17مركـــزًا متخصصً
مركـزًا عالجيًـا 12، بعدما كانت ال تتعدى حتى اآلن

، وقـــد 2014محافظـــات فقـــط خـــالل عـــام 7فـــي 
أكــدت الدولــة أنهــا ســتعمل علــى تعمــيم المراكــز

ى العالجية لمرضى اإلدمان بكـل المحافظـات علـ
.2025مستوى الجمهورية بحلول 

وقاية من وباعتباره اآللية الوطنية لتنفيذ برامج ال
المخـــــدرات وتـــــوفير خـــــدمات العـــــالج والتأهيـــــل 

صـــندوق مكافحـــة "المجـــاني للمـــدمنين، حـــرص 

علــى تقــديم بــرامج " وعــالج اإلدمــان والتعــاطي
ين ومبادرات لتحقيق الـدمج المجتمعـي للمتعـاف

من مرض اإلدمان، وذلك عن طريق تـوفير فـرص 
ي عمل تساعد على إعادة دمجهم كقوة فعَّالة ف

ـــل مـــن فـــرص انتكاســـتهم مـــرة  المجتمـــع، وتقل
.  أخرى

فـي هذا ويتمثل أبرز البرامج والمبـادرات المنفـذة
: السياق في اآلتي

ــــة جديــــدة"مبــــادرةإطــــالق ، 2019عــــام " بداي
بهــــــــدف تمويـــــــــل المشـــــــــروعات اإلنتاجيـــــــــة 
والمبتكــــرة للمتعــــافين مــــن مــــرض تعــــاطي 
وإدمـــان المـــواد المخـــدرة، مدعومـــة مـــن بنـــك 
ناصـــر االجتمـــاعي؛ وذلـــك إلقامـــة مشـــروعات 
ــى العمــل  ــى العــودة إل صــغيرة تســاعدهم عل

.  واإلنتاج مرة أخرى
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فين اتصالًا، تم تقـديم الـدعم لمشـروعات المتعـا
ماليــين جنيــه، كمــا تــم تنظــيم5.2بإجمــالي مبلــغ 

معـــــــــارض وملتقيـــــــــات للتوظيـــــــــف وتســـــــــويق 
ع المنتجــــات الخاصــــة بالمتــــدربين بالتعــــاون مــــ

العديـــد مـــن المؤسســـات الحكوميـــة والخاصـــة 
.والجمعيات األهلية

عـداد يهتم البرنامج بإ: برنامج إعداد الشباب
ي النشء والشـباب وتمكيـنهم مـن نشـر الـوع
ان بأخطار مشكلة التدخين، والتعاطي، واإلدم

بــــــــين أقــــــــرانهم فــــــــي جميــــــــع التجمعــــــــات 
.الشبابيـــــــة

يحــــــرص البرنــــــامج علــــــى إمــــــدادهم بالمهــــــارات 
ـــك ـــي تمكـــنهم مـــن ذل ـــة الت ـــة واالجتماعي ؛ الحياتي

ـــــل مهـــــارات العمـــــل الجمـــــاعي، والتواصـــــل : مث
والتفكيـــــر العلمـــــي، ومواجهـــــة ضـــــغط األقـــــران 

سائل والمشاعر السلبية، باإلضافة إلى صياغة ر
ـــة ومـــؤثرة ـــا لـــذلك يســـت. وقائيـــة فعال ند وتحقيقً

ى البرنـــامج إلـــى أســـاليب غيـــر نمطيـــة تعتمـــد علـــ
خدام تفجير الطاقات اإلبداعية لدى النشء باسـت

.أنشطة فنية ونماذج أدبية

تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن حمـــالت الكشـــف المبكـــر 
دت المكثفــة علــى ســائقي الحــافالت المدرســية أ
إلـى إلى انخفاض نسبة تعاطي المخدرات بيـنهم

، كمـــا أســـفرت 2017عـــام % 12بعـــدما كانـــت 1.5%
يـة تلك الجهود عن خفـض نسـبة الحـاالت اإليجاب
ـع علــيهم الكشــ ف للتعــاطي مــن إجمــالي المُوقـَّ

مــــن العــــاملين فــــي القطــــاع الخــــاص والجهــــاز 
.اإلداري للدولة

وفــى ضــوء حــرص الدولــة علــى مكافحــة اإلدمــان 
وتعـــــاطي المخـــــدرات، والتعامـــــل معهـــــا بكـــــل 
ــــــف الخطــــــط  ــــــت مختل الوســــــائل المتاحــــــة، دأب

ـــع فـــي إنشـــاء مراكـــز عـــال ج الوطنيـــة علـــى التوسُّ
اإلدمـــان بجميــــع محافظــــات الجمهوريــــة، تحــــت 

.إشراف وزارة التضامن االجتماعي
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ى والجدير بالذكر بلوغ عـدد مراكـز عـالج اإلدمـان إلـ
مركـزًا فـي 12محافظـة مقارنـة بــ 18مركـزًا فـي 29

.2014عام 

كمــــا تســــعى الدولــــة إلــــى اإلعــــداد الفتتــــاح عــــدد 
ــــا، وســــيتم 2 مركــــز فــــي محــــافظتي الجيــــزة، وقن

ة تعميم مراكز عالج اإلدمان في المحافظات كاف
فـــــي إطـــــار خطـــــة الحكومـــــة 2022بحلـــــول عـــــام 

.المعتمدة

وقــــد جــــاء أبــــرز هــــذه المراكــــز فــــي المحافظــــات 
:المختلفة كاآلتي

ة المركـــز التـــأهيلي لمرضـــى اإلدمـــان بمحافظـــ
يــل يُعــدُّ أول مركــز متخصــص فــي تأه: بورســعيد

ر مرضى اإلدمان بمحافظة بورسعيد، ومن المقر
ــه أن يخــدم محافظــات القنــاة وشــمال ســيناء،  ل

، بتكلفــة بلغــت نحــو 2020وقــد تــم إنشــاؤه عــام 
.مليون جنيه19.5

10.0

5.9

3.3

2.4

2014 2021

(%)

نسبة التعاطي 

نسبة اإلدمان 

نسب التعاطي واإلدمان للشريحة العمرية من
2021–2014سنة خالل عامي 60إلى 15

. وزارة التضامن االجتماعي: المصدر
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 المركــــز النمــــوذجي لعــــالج اإلدمــــان بكليــــة
ــــــوادي ــــــك : الطــــــب، جامعــــــة جنــــــوب ال وذل

بالتعاون مع صندوق مكافحة وعالج اإلدمـان
والتعــاطي، وقــد تــم االنتهــاء مــن إنشــائه عــام

أن ، وتأتي أهمية إنشـاء تلـك المراكـز فـي2021
الصـــــعيد يفتقـــــر بشـــــدّة إلـــــى مراكـــــز مرضـــــى 
اإلدمـــــان، والـــــذى تزيـــــد أعـــــداد ضـــــحاياه بـــــين 
الشــــباب والمــــراهقين، وقــــد جــــاءت التكلفــــة 

.مليون جنيه14اإلجمالية لهذا المركز بنحو 

ظة المركز التأهيلي لمرضى اإلدمان بمحاف
ـــــز يقـــــدم الخـــــدمات : مطـــــروح يُعـــــدُّ أول مرك

روح التأهيلية لمرضي اإلدمان بمحافظتي مط
ة واإلســكندرية، وقــد أُقــيم المركــز علــى مســاح

، وتبلغ طاقته 2019آالف متر مربع عام 8تبلغ 
ســـــــــــــريرًا، وعيـــــــــــــادتين 135(االســـــــــــــتيعابية 

ألف مريض سـنويا،12، ويستهدف )خارجيتين
.ماليين جنيه10.5وبلغت تكلفته نحو 

 مركــــــز عــــــالج اإلدمــــــان بمدينــــــة الغردقــــــة
م يُعــدُّ أول مركــز تــ:  بمحافظــة البحــر األحمــر

يقدم خدمات عالج اإلدمان 2020إنشاؤه عام 
ــــزه  بمحافظــــة البحــــر األحمــــر، وقــــد تــــم تجهي

نـا، وتأثيثه ليخـدم محافظـات البحـر األحمـر، وق
.مليون جنيه13واألقصر، بتكلفة بلغت نحو 

ظة المركز التأهيلي لمرضى اإلدمان بمحاف
تـــم االنتهـــاء مـــن إنشـــاء المركـــز عـــام : المنيـــا

مليـــــون 24.9، بتكلفـــــة إجماليـــــة بلغـــــت 2019
ج جنيه، يهدف المركز إلـى تـوفير خـدمات العـال

لمعيــار والتأهيــل للفئــات األكثــر احتياجًــا، وفقًــا
التغطيــــــة الجغرافيـــــــة عبـــــــر إنشـــــــاء مراكـــــــز 

.نموذجية لعالج مرضى اإلدمان

المركــز النمــوذجي لعــالج اإلدمــان بــالفيوم :
أول يأتي افتتـاح مركـز عـالج اإلدمـان بـالفيوم كـ

ج مركز  حكومي بالمحافظة يُقدّم خـدمات عـال
ـــة ـــا للمعـــايير الدولي ، اإلدمـــان بالمجـــان، ووفقً

وبمــــا يتســــق مــــع توجهــــات الدولــــة بتحقيــــق 
د التنميــة الشــاملة لمحافظــات الصــعيد، وقــ

ألـف 650بتكلفـة بلغـت 2020تم افتتاحه عـام 
.جنيه
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"تعزيز تنمية المجتمع 

ن يُعــدُّ بنــاء مجتمــع قــوي ومتميــز فــي العديــد مــ
النواحي والمجاالت المختلفـة، مـن أهـم مرتكـزات

فــــي مجــــال التنميـــــة 2030اســــتراتيجية مصــــر 
إنشــــاء: المجتمعيــــة والتــــي تضــــم ثالثــــة محــــاور

م شــبكة أمــان اجتمــاعي للمــواطن ترتكــز علــى دعــ
وحمايــة األســر الفقيــرة، ورعايــة محــدودي الــدخل 
ورفــع مســتوى معيشــتهم، وتحســين مســتوى

.  الخدمات المقدمة لهم

ة علـى لتحقيق تلـك االسـتراتيجية، اعتمـدت الدولـ
ـــــــــــدور االجتمـــــــــــاعي للجمعيـــــــــــات  تنشـــــــــــيط ال
والمؤســــــــسات األهــــــــلية، والقطـــــــاع الخـــــــاص، 
ــــــل األســــــر المنتجــــــة وتــــــدريبها، وتــــــوفير  وتموي
اعتمــادات إضــافية لمراكــز التــدريب ومشــروعات

التنميـــــة، فضـــــلًا عـــــن رفـــــع قـــــدرات ومهـــــارات 
. العاملين

وعلــــــى صــــــعيد منظمــــــات المجتمــــــع المــــــدني، 
فقد ،إلى تحفيز تلك المنظماتتوجهت الدولة 

المــــــادة فــــي 2014أكد الدستور المصـــري لعـام 
للمـــــــواطنين حـــــــق تكـــــــوين الجمعيـــــــات "أن 75

والمؤسســات األهليــة علــى أســاس ديمقراطــي، 
. طـاروتكون لها الشخصية االعتبارية بمجـرد اإلخ

ــــة وال يجــــوز للجهــــات . وتمــــارس نشــــاطها بحري
اإلداريــــة التــــدخل فــــي شــــؤونها، أو حلهــــا أو حــــل 
مجـــالس إداراتهـــا أو مجـــالس أمنائهـــا إال بحكـــم 

. قضائي

هـــــذا، ويحظـــــر إنشـــــاء أو اســـــتمرار جمعيـــــات أو 
مؤسســـات أهليــــة يكــــون نظامهــــا أو نشــــاطها 

ال ســريا، أو ذا طــابع عســكري أو شــبه عســكري، و
".يجوز حل األحزاب إال بحكم قضائي

ــم  إصــدار القــانون الخــاص بتنظــيم هــذا وقــد ت
، 2019لســنة 149رقــم ممارســة العمــل األهلــي 

ـــــــاير  ـــــــة فـــــــي ين ـــــــه التنفيذي ـــــــذان 2021والئحت ؛ الل
ع يؤسســـان لشـــراكة قويـــة بـــين الدولـــة والقطـــا

.األهلي، ويعكسان التزام الدولة بدعمه
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: ويحدث ذلك من خالل اآلتي

ن تــــوفير ضــــمانات التمتــــع بــــالحق فــــي تكــــوي
الجمعيــــات والمؤسســــات األهليــــة، وتعزيــــز 

نهـا مـن قدراتها التنظيمية والمالية، التـي تمكِّ
.الوفاء بأدوارها على النحو المرجو

 ـــة المصـــرية بعمـــل المنظمـــات ـــب الدول ترحي
األجنبيــــة غيــــر الحكوميــــة علــــى أراضــــيها، مــــع 

ـــل لإلجـــراءات التـــي يجـــب علي هـــا تحديـــد مُفصَّ
ة وإزالــ. اتباعهــا للحصــول علــى تصــريح بــذلك

جميــع العقبــات أمــام العمــل األهلــي، وتقــديم 
ـــــة  ـــــه مـــــن مزاول ـــــع التســـــهيالت؛ لتمكين جمي

.  نشاطه بحرية

ة إتاحــــة القـــــانون والئحتــــه التنفيذيـــــة الفرصـــــ
اريخ للجميع لتوفيق األوضاع خالل سنة من ت

العمـــــل بالالئحـــــة التنفيذيـــــة وفـــــق إجـــــراءات 
هــا بســيطة، ووضــع حــد لالزدواجيــة التــي خلَّف

القــــــــانون الملغــــــــي لإلشــــــــراف والمتابعــــــــة 
.الرسمية لعمل الجمعيات

مـــن الســـماح بتلقـــي تمـــويالت نقديـــة وعينيـــة
داخــل الجمهوريــة مــن أشــخاص طبيعيـــة، أو 
اعتباريــة مصــرية، أو أجنبيــة مــن داخــل أو خــارج

يـة البالد، وكذا من منظمات أجنبيـة غيـر حكوم
.مُصرح لها بالعمل داخل مصر

قة تخفيض المدة الالزمة للحصول على مواف
جهــــة اإلدارة فيمــــا يخــــص تلقــــي الجمعيــــات 
األهليــــة المــــنح مــــن المنظمــــات األجنبيــــة أو 

يومًـا إلــى 90المنظمـات العاملـة بالخــارج مـن 
.يومًا60

 التأكيـــد علـــى عمـــل الجمعيـــات األهليـــة، فـــي
ا مجاالت تنمية المجتمع المحددة في نظامه

األساســــي دون غيرهــــا، مــــع مراعــــاة خطــــط 
.الدولة التنموية واحتياجات المجتمع
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تــوفير مصــدر للعــون المــالي للقطــاع األهلــي
مـــن خـــالل إنشـــاء صـــندوق دعـــم مشـــروعات 

.الجمعيات والمؤسسات األهلية

ــــد مــــن  ــــة بالعدي فــــي هــــذا الصــــدد، قامــــت الدول
ة لتعزيــز الشــراكة مــع شــركاء التنميــالجهــود 

:وجاء في مقدمتها، المحليين والدوليين

 ألـــف جمعيـــة وفقًـــا لالئحـــة 18توفيـــق أوضـــاع
قــانون تنظـــيم ممارســـة العمــل األهلـــي، مـــن 

ألـــف جمعيـــة مســـجلة قبـــل صـــدور 52أصـــل 
.2021الئحة القانون حتى سبتمبر 

 ـــو ـــة، ومؤسســة 7.9إشــهار نـــحــ آالف جـمـعـيـ
أهليــة، إلــى جانــب إصــدار تصــريح عمــل لعــدد

.منظمة دولية58

 بروتوكــــول تعــــاون ومــــذكرة 175توقيــــع عــــدد
تفـــــــاهم بـــــــين وزارة التضـــــــامن االجتمـــــــاعي، 

.والجهات المعنية والجمعيات الشريكة

مـة إطالق المرحلة األولى والثانية مـن المنظو
ــــة المتكاملــــة للعمــــل األهلــــي فــــ ي اإللكتروني

مصـــــر، والمتعلقـــــة بتوفيـــــق أوضـــــاع جميـــــع 
.مؤسسات العمل األهلي

وتأصــــــيلًا لــــــدور منظمــــــات المجتمــــــع المــــــدني، 
مات شاركت بعض المنظمات في توفير مسـتلز

، لألطقـم "19-كوفيـد"الوقاية الطبية خـالل جائحـة 
. امالطبيــة بشــكل خــاص والمــواطنين بشــكل عــ

ــــادرة  ــــك مــــن خــــالل مب ــــة "جــــاء ذل كمامــــة حكاي
ــــي"حمايــــة ن التــــي دشــــنتها الدولــــة، بالشــــراكة ب

برنـــــامج األمـــــم المتحـــــدة اإلنمـــــائي، ومؤسســـــة 
.النداء، والهالل األحمر

ــــا تــــم تنفيــــذ  آالف حملــــة توعيــــة صــــحية 8.1أيضً
بشــتى محافظــات الجمهوريــة لنشــر اإلرشــادات

نهــا الســليمة للتعامــل مــع الفيــروس، اســتفاد م
ألـف 195.3مليون مواطن، كما تم توزيع 2.5نحو 

.حقيبة مستلزمات حماية

"19-كوفيد"جهود الحكومة وشبكة الهالل األحمر المصري خالل جائحة 

ــــــــــــة تعقــــــــــــيم 5001 حمل

وتطهير اسـتهدفت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ تنفي

منشـــــــــــأة حيويـــــــــــة 4800

بالدولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

83.6
حي من المتأثرين بالفيروس داخـل منـاطق الحجـر الصـ

.الوقائي وللمصابين المتواجدين بالعزل الوقائي

تقـــديم الـــدعم 

10النفســـــــي لـــــــــ 
.مـــــــواطن مـــــــن كبـــــــار الســـــــن وذوي اإلعاقـــــــة

تطعــــــــــيم
ـــــــــــــــــــدد آالفعــ

ألــــــــــــــــــــــف

مســـــــتفيد
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ا قافلة طبية اسـتفاد منهـ745كما تم تنفيذ عدد 
.ألف مواطن على مستوى الجمهورية178.8

س الذي تأسـ-صندوق تحيا مصر اتصالًا، عمل 
ر علــــى التمكــــين االقتصــــادي، وتــــوفي-2014عــــام 

فـــرص عمـــل للشـــباب، ودعـــم المـــرأة المعيلـــة،
وتــــــــــوفير محــــــــــال تجاريــــــــــة لــــــــــرواد األعمــــــــــال،

مشــيرًا إلــى تضــافر الجهــود مــن خــالل منظومــة 
الجـــــــدير بالـــــــذكر. عمـــــــل وتبرعـــــــات المصـــــــريين

ــــــــى ســــــــتة بــــــــرامج رئيســــــــة؛ أن الصــــــــندوق يتبنَّ
:تتمثل في

برنــامج الرعايــة الصــحية، ومــن مبادراتــه عــالج
. مرضى الضمور العضلي من األطفال

ــة، الــذي يشــارك فــ ــامج التنميــة العمراني ي برن
ـــاطق العشـــوائية، وإنشـــاء مـــدن  تطـــوير المن
بديلـــــــــــــــة لقاطنيهــــــــــــــــا، مثــــــــــــــــل بشــــــــــــــــائر 
الخيــــــر باإلســــــكندرية، ومنطقــــــة األســــــمرات 

. بالقاهرة

ة برنامج الدعم االجتماعي، ومن مبادراته حمايـ
.األطفال بال مأوى، ومصر بال غارمين

ل برنــامج الكــوارث واألزمــات، الــذي يتــيح التــدخ
ـــدما يُواجـــ ـــة، عن ه الســـريع والمشـــاركة الفعَّال

.الوطن كوارث أو أزمات غير متوقعة

ة برنامج التعليم؛ حيـث يـدعم الصـندوق جامعـ
رئاسـي زويل للعلوم والتكنولوجيا، والبرنامج ال

.لتأهيل شبابنا للقيادة

رص برنامج التمكين االقتصادي، الـذي يُـوفر فـ
عمــــــل للشــــــباب، ويــــــدعم المــــــرأة المعيلــــــة، 

.ويؤسس محالًا تجارية لرواد األعمال

ر أكبـ، "أبـواب الخيـر"وقد أطلق الصندوق مـؤخرًا 
هـا إلـى قافلة مساعدات إنسانية، لتصل محتويات

ـــ5نحـــو  ـــين مـــواطن مســـتحق، بتكلفـــة تُق در مالي
مليون جنيه، بالتعاون مع  مؤسسـات650بنحو 

. المجتمع المدني
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موســــوعة جينــــيس لألرقــــام"والجـــدير بالــــذكر أن 
ن العالميـــــة تضـــــم رقمـــــين قياســـــيي" القياســـــية

ـــا مصـــر، بعـــد نجاحـــه فـــي  أنجزهمـــا صـــندوق تحي
افلـــة تنظــيم أكبــر قافلــة تبــرع بالــدواجن، وأكبــر ق

تبــــرع بكــــراتين المــــواد الغذائيــــة علــــى مســــتوى
.العالم

ـــــنت مصــــــر عقـــــب تحقيـــــق األرقـــــام  كـــــذلك، دشَّ
ـــر حمـلـــة للمســاعدا ت الـقيــاسـيـــة المذكـــورة أكـبـ

ـــون اإلنســـانية فـــي العـــالم مســـتهدفة نحـــو ملي
.أسرة على مستوى الجمهورية

تتضــــمن الحملــــة مليــــون كرتونــــة مــــواد غذائيــــة،
طـــن مـــن الـــدواجن يوفرهـــا 2000باإلضـــافة إلـــى 

من صندوق تحيا مصر، بالتعـاون مـع وزارة التضـا
فير االجتماعي، ضـمن مبـادرة بالهنـا والشـفا؛ لتـو

.الغذاء لألسر األولى بالرعاية طوال العام

من كما شملت الحملـة تـوفير مليـون بطانيـة ضـ
التـــــــي دشـــــــنتها وزارة " شـــــــتاء آمـــــــن"مبـــــــادرة 

حيـا التضامن االجتماعي، بالتعـاون مـع صـندوق ت

اء، مصر للوصول لحماية األسر من قسوة الشت
ـــتم فضـــلًا عـــن نصـــف مليـــون قطعـــة مالبـــس ي

ي توزيعها من خالل الحملـة علـى المسـتحقين فـ
.مختلف محافظات الجمهورية

الدولــــة بتعزيــــز دور علــــى صــــعيد آخــــر، اهتمــــت
منظمــات المجتمــع المــدني فــي مجــال حقــوق 

حيــــــث أطلــــــق رئــــــيس الجمهوريــــــة  ؛اإلنســــــان
ان، االســتراتيجية الوطنيــة األولــى لحقــوق اإلنســ
مـــة والتـــي تســـتهدف زيـــادة التواصـــل بـــين الحكو

ومنظمـــات المجتمـــع المـــدني العاملـــة فـــي هـــذا 
ــــز قــــدرات ومهــــارات الجمعيــــات  المجــــال، وتعزي

.األهلية ومؤسساتها

حقـوق وفي خضم إطالق االستراتيجية الوطنية ل
ــا "2022اإلنســان، أعلــن الســيد الــرئيس عــام  عامً

، داعيًــا إلــى مواصــلة العمــل"للمجتمــع المــدني
ــا إلــى جنــب مــع مؤسســات الدولــة المصــري ة؛ جنبً

كافـة، لتحقيق التنمية المستدامة فـي المجـاالت
ة ونشــر الــوعي بثقافــة حقــوق اإلنســان، مســاهم

.في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري
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ــــة نحــــو االســــتثمار فــــي  وفــــي إطــــار توجــــه الدول
ــــة المبكــــرة تحــــت ســــن  ــــم 4الطفول ســــنوات، ت

ــــــة الطفولــــــة  ــــــامج القــــــومي لتنمي إطــــــالق البرن
ــة أهليــة، 12المبكــرة، وتمــت الشــراكة مــع  جمعي

حضـانة فـي 1011آالف قاعة بإجمـالي 3.6وتطوير 
مركــــزًا لألســــرة 21محافظــــة، باإلضــــافة إلــــى 26

مليــون 150والطفــل بتكلفــة إجماليــة بلغــت نحــو 
هـــــــذا باإلضـــــــافة إلـــــــى تـــــــدريب. جنيـــــــه مصـــــــري

ــــــــــة 724ميَّســــــــــرة و2.179 مــــــــــن اإلدارة التنفيذي
ـــــا لمعـــــايير الجـــــودة التـــــي تـــــم بالحضـــــانات طبقً

.استحداثها

أمــــــا فيمــــــا يتعلــــــق بالتبرعــــــات الموجهــــــة إلــــــى 
مـن قـانون 16الجمعيات األهلية، أشـارت المـادة 

، إلى اعتبـار 2017لسنة 70الجمعيات األهلية رقم 
علـى دخـل التبرعات التي تُقـدم للجمعيـات تكليفًـا

.من صافي دخله% 10المتبرع بما ال يزيد على 

يـة شريك أساسي فـي تنمالقطاع الخاص وألن 
ة المجتمعات المحلية من خالل مبـدأ المسـؤولي

رية االجتماعيــة للشــركات؛ بــذلت الحكومــة المصــ
جهــــــدًا واضــــــحًا فــــــي تحفيــــــز القطــــــاع الخــــــاص 

.للمشاركة في عملية التنمية

ــــا مــــن  مــــن الدســــتور 36المــــادة وذلــــك انطالقً
، والتــي تــنص علــى أن 2014المصــري الصــادر عــام 

تعمــــل علــــى تحفيــــز القطــــاع الخــــاص : "الدولــــة
ة لالضـــطالع بالمســـؤولية االجتماعيـــة فـــي خدمـــ

".االقتصاد والمجتمع

2017لسنة 72قانون االستثمار رقم كما أعفى 
الشــــركات مــــن ضــــرائب التبرعــــات والــــدعم التــــي 
تقـــــــدمها لخدمـــــــة أهـــــــداف التنميـــــــة الشـــــــاملة 

مــــــن أرباحهــــــا % 10والمســــــتدامة بمــــــا يتجــــــاوز 
من القـانون علـى 15المادة فقد نصت . السنوية

ي اعتبــــار التبرعــــات التــــي يقــــدمها المســــتثمر فــــ
مجاالت معينـة جـزء مـن التكـاليف والمصـروفات

:واجبة الخصم، وذلك في المجاالت التالية

 ــــــل البحــــــوث دعــــــم التعلــــــيم الفنــــــي، أو تموي
دف والدراسات، وحمـالت التوعيـة التـي تسـته
دى تطــوير اإلنتــاج وتحســينه باالتفــاق مــع إحــ

.الجامعات، أو مؤسسات البحث العلمي

 ــــــــة ــــــــة البيئ ــــــــدابير الالزمــــــــة لحماي اتخــــــــاذ الت
.وتحسينها



التضامن االجتماعي|التنمية المجتمعية | 93

 ــة ــرامج فــي مجــاالت الرعاي تقــديم خــدمات أو ب
الصــــحية، أو االجتماعيــــة، أو الثقافيــــة، أو فــــي

.إحدى مجاالت التنمية األخرى

التدريب والبحث العلمي.

، أمــا علــى مســتوى المبــادرات والجهــود الميدانيــة
تحـــرص الدولـــة علـــى انعقـــاد الملتقـــى الســـنوي

ذ للمســــؤولية االجتماعيــــة بشــــكل مســــتمر منــــ
، فهـو بمثابـة حـوار 2015انطالقته األول في مـايو 

دائـــم يهـــدف إلـــى خلـــق حالـــة مـــن التكامـــل بـــين 
أهـــداف الشـــركات العاملـــة بالســـوق المصـــرية، 
وخطــط الدولـــة؛ إلحـــداث التنميـــة فـــي المجتمـــع، 

.وتحقيق االستدامة

عـــــن مســـــابقة اختيـــــار كمـــــا أعلنـــــت الحكومـــــة 
الشـــــركات الرائـــــدة فـــــي مجـــــال المســـــؤولية 

ــــة،  ــــى إعــــداد قائمــــة االجتماعي ــــي تهــــدف إل والت

بأفضـــــل المشـــــروعات االســـــتثمارية الخاضـــــعة
طة لقــانوني الشــركات واالســتثمار، وتقــوم بأنشــ
واء تتعلق بمجـاالت المسـؤولية المجتمعيـة؛ سـ

ـــــــــــة  ـــــــــــة الصـــــــــــحية واالجتماعي ـــــــــــة، الرعاي البيئي
بحــث والثقافيــة، التعلــيم، أو مجــاالت التــدريب وال

. العلمي

مــــن مشــــروعات األســــر المنتجــــة كــــذلك تُعــــدُّ 
ــا حكوم ــا المشــروعات المهمــة التــي القــت ترحيبً ي

ء وشــــعبيا فــــي مصــــر؛ ألنهــــا تســــتهدف االرتقــــا
بالمجتمعـــــات ومحاربـــــة الفقـــــر؛ وتـــــوفير فـــــرص 

ويــل العمــل، لــذلك تهــتم الدولــة بالتوســع فــي تم
هـا مشروعات األسر المنتجة، انطالقًـا مـن التزام

بتحقيـــــق العدالــــــة االجتماعيــــــة، وتــــــوفير ســــــبل
ــــاة كريمــــة  التكافــــل االجتمــــاعي بمــــا يضــــمن حي

ـــا للمـــادة  مـــن 8لجميـــع المـــواطنين، وذلـــك وفقً
.2014الدستور المصري الصادر عام 



94 |سنــــــــــــــوات مــــن اإلنجــــــــــــــازات7

ــة مشــروعات األســر  ــول الدول ــك، تمِّ فــي إطــار ذل
هـا، المنتجة، التـي تهـدف إلـى إعـداد األسـر، وتأهيل

وتــــدريبها إلكســــابها مهـــــارات حرفيــــة، ويدويـــــة؛ 
. للعمل على زيادة دخلها

بلــــغ عــــدد األســــر المســــتفيدة مــــن مشــــروعات 
ماليــــــين أســــــرة حتــــــى 3األســــــر المنتجــــــة نحــــــو 

.2020عام 

اتصـــــالًا، تقـــــوم الدولـــــة بالعديـــــد مـــــن الجهـــــود 
:للتوسع في مشروعات األسر المنتجة، منها

دراسة األسواق؛ بهـدف العمـل علـى تسـويق
.إنتاج مشروعات األسر المنتجة

 اإلشـــراف علـــى تنظـــيم المعـــارض واألســـواق
لمنتجــــــات المشــــــروعات المصــــــرية لألســــــر 
المنتجــــــة، مــــــن خــــــالل المعــــــارض الدائمــــــة؛ 

.كمعرض ديارنا

 تقــــديم المشــــورة الفنيــــة فــــي مجــــال عــــرض
وتســـــــــويق منتجـــــــــات مشـــــــــروعات األســـــــــر

المنتجـــــــة مـــــــن خـــــــالل المعـــــــارض الدائمـــــــة 
.بالمديريات

 إعـــــداد سياســـــة عـــــرض وتســـــويق منتجـــــات
.مشروعات األسر المنتجة 

إعـــداد األســـر وتأهيلهـــا وتـــدريبها؛ إلكســـابها
مهارات حرفية ويدوية للعمل على زيادة دخـل

.األسر

دولـة واستكمالًا لجهود تنميـة المجتمـع، أولـت ال
ريب لتطــوير مراكـــز وبــرامج التـــداهتمامًــا كبيـــرًا

ة وذلــك لتصــويب هيكــل القــوى العاملــالمهنــي،
صـادية بما يتفـق ومتطلبـات خطـط التنميـة االقت

ـــة ـــق رؤي واالجتماعيـــة، فـــي ضـــوء الســـعي لتحقي
. 2030مصر 



مـــــــــــــــــــــــــــن 7
اإلنجــــــازات

سنـــــــــــــوات

قطـــــاع التضــــامن االجتمــــاعي

ةالتنميـــــة المجتمعي
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