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خالل ســــبع سنوات مضت تحررت وزارة التضامن االجتماعً من كافة السٌاسات التملٌدٌة
للرعاٌة االجتماعٌة التً اختزلت دعم الدولة فى معاش ضمانً بسٌط حٌث تبنت سٌاسات جدٌدة تتواكب
مع طبٌعة المرحلة التنموٌة التى تعٌشــــها مصــــــــر اآلن ،من خالل برامج وأنشطة ومشروعات
تتعامل بكفاءة عالٌة مع الفمر متعدد األبعاد  ..بما ٌضمن تراجع معدالت الفمر وارتفاع مســـــتوى
المعٌشة للمواطن .
ا
أوال :احلًبَت االختًبػُت:

انذػى انُمذٌ وادلسبػذاث االختًبػُت:



انذػى انُمذي:

 تم تطوٌر أول لاعدة بٌانات عن األسر الفمٌرة فً مصر تشمل  9,5ملٌون أسرة تضم 53ملٌون مواطن.
 ارتفعت أعداد األسر المستفٌدة من برامج الدعم النمدي من  3,81ملٌون أسرة تشمل 8,6ملٌون فرد فً عام  ،4136لتصل إلى  5,1ملٌون أسرة تشمل  36,3ملٌون فرد فً عام
 4143بزٌادة تصل إلى .%341
 ارتفعت الموازنة المخصصة للدعم النمدي من  5,3ملٌار جنٌه عام  4136إلى  39ملٌارجنٌه عام  4143بزٌادة لدرها .%711
 تبلغ نسبة اإلناث ال ُمسجلة بأسمائهم البطالات الصادرة  %34,7فً ممابل نسبة الذكورالتً تبلغ  ،%41,7كما ٌبلغ عدد األطفال المستفٌدٌن من البرنامج  7,5ملٌون طفل بنسبة
 %66من إجمالً أفراد األسر.
 تم استخراج األوراق الثبوتٌة لما ٌمرب من  364,111سٌدة بما ٌشمل بطالات رلم لومً،شهادات زواج ،شهادات طالق وشهادات مٌالد لألطفال.
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ادلسبػذاث االختًبػُت

 تموم الوزارة والمؤسسة العامة للتكافل بتمدٌم مساعدات نمدٌة غٌر منتظمة إلجمالً 3,7ملٌون أسرة مضارة بظروف صعبة بإجمالً  981,336ملٌون جنٌه بمتوسط شهري 611
جنٌه مصري كما بلغ إجمالً لٌمة المســــاعدات العٌنٌة بالمحافظات  63,119,757جنٌه
لـ  39,131مستفٌد.



وصالث انغبز:

 تم التعاون مع وزارة البترول والكهرباء لتوصٌل وصالت الغاز الطبٌعً لـ 334,337أسرة فً  8محافظات من األكثر فمرا على مستوى الجمهورٌة بإجمالً  451ملٌون جنٌه
مصري ممولة من اإلتحاد األوروبً والوكالة الفرنسٌة للتنمٌة والمعونة األمرٌكٌة.



تكبفؤ انفرص انتؼهًُُت:

 وجه السٌد رئٌس الجمهورٌة بضرورة تمدٌم كافة سبل الدعم للطالب الدارسٌن فً كافةالمراحل التعلٌمٌة بدءا من سن الحضانة وحتى التخرج فً الجامعة ،كما وجه بصرف ملٌار
جنٌه مصري لدعم كافة أنواع الطالب كما ٌلً:
 oتؼ إعفاء  5,5مميؾن طالب في مختمف السخاحل التعميسية (ابتجائي ،إعجادي ،ثانؾي)
مؽ دفع السرخوفات الجراسية ،وتحسل تكمفة التعميؼ السجرسي ألكثخ مؽ  5,5مميؾن
مؽ الظالب غيخ القادريؽ وغيخ الحاصميؽ عمى الجعؼ الشقجي بإجسالي  5,5مميؾن

طالب مجرسي.

 oتؼ دفع تكمفة  43ألف طالب بسجارس تشسية السجتسع بالجسعيات األهمية ويبمغ

إجسالي السجارس  0522مجرسة مجتسع ،هحا باإلضافة إلى تؾفيخ دعؼ غحائي
ونقجي لألسخ األ كثخ فقًاخ لهؤالء األطفال.

 oتؼ إنذاء  03وحجة تزامؽ اجتساعي داخل الجامعات الحكؾمية عمى مدتؾى
الجسهؾرية ،وذلػ لجمج الظالب في الحياة االجتساعية واالقترادية وإتاحة خجمات

الؾزارة وبشػ ناصخ االجتساعي لظالب الجامعات وهيئة التجريذ ،ولتؾعية الظالب
حؾل أهؼ القزايا السجتسعية وتحفيدهؼ لمسذاركة في جهؾد التظؾع السختمفة.
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تكبفؤ انفرص انصحُت:

 ٌستهدف برنامج األلف ٌوم األولى فً حٌاة األطفال صغار األمهات الحوامل والمرضعاتوالالتً لدٌهن طفالن بحد ألصى ،وٌتم صرف نماط إضافٌة على السلة الغذائٌة التموٌنٌة
بمٌمة  311جنٌه شهرٌا ،بشرط المتابعة الصحٌة وإجراءات التطعٌمات لألطفال ،باإلضافة
إلى رعاٌة الصحة اإلنجابٌة للنساء .وفً عام  ،4141استهدف البرنامج إجمالً 63,111
أ ُم بتكلفة  78,81ملٌون جنٌه وٌتم تموٌل هذا البرنامج من برنامج األغذٌة العالمً.
 كما ٌتم دعم األمهات أثناء فترة الحمل بصرف تعوٌضات للسٌدات العامالت فً المطاعالخاص أثناء فترة الوضع بنسبة  %37من األجر األخٌر ،وذلن لمدة ٌ 91وما تُسدده
صنادٌك التأمٌنات االجتماعٌة.


تطىر برَبيح حُبة كرميت وأهذافه:

 انطلمت مبادرة سكن كرٌم عام  4131فً الخمس محافظات األكثر فمرا على مستوىالجمهورٌة (المنٌا ،أسٌوط ،سوهاج ،لنا ،واأللصر) والبرنامج الرئاسً "حٌاة كرٌمة" عام
 4139فً  33محافظة بتوجٌه من السٌد رئٌس الجمهورٌة بتمدٌم حلول عاجلة ومتكاملة
لتحسٌن جودة حٌاة المواطنٌن فً الرٌف المصري وبصفة خاصة فً المرى األكثر فمرا.
ولد أسهمت  45جمعٌة أهلٌة فً تنفٌذ وتموٌل البرنامج بالشراكة مع الوزارة إسهاما بلغت
لٌمته  %33من إجمالً التكلفة تمرٌبا .وبلغت إجمالً تكلفة كل من سكن كرٌم والمرحلة
األولى من برنامج حٌاة كرٌمة  989ملٌون جنٌه خالل الفترة من  4131إلى .4141
 بلغ إجمالى عدد المستفٌدٌن من الخدمات االجتماعٌة والصحٌة وااللتصادٌة فً المرحلةاألولى  318,747أسرة بما ٌشمل ملٌون مواطن تمرٌبا ،وشملت الخدمات الممدمة إلى
األسر  1,6ألف وصلة مٌاه شرب ،و 8,5ألف وصلة صرف صحً ،و 33ألف تركٌب
سمف ،و 9,7منزل تم رفع كفاءته ،هذا باإلضافة إلى استفادة  3,191,767مستفٌد من
الموافل الطبٌة و  35,151مستفٌد من العملٌات الجراحٌة واألجهزة التعوٌضٌة و43,334
مستفٌد من عملٌات العٌون وعمل النظارات الطبٌة ،هذا باإلضافة إلى الموافل البٌطرٌة التً
تعدت  71لافلة وفرص التمكٌن االلتصادي التً تمت إتاحتها لحوالً  8,3الف أسرة.
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 تم التوسع فً البرنامج الرئاسً لٌصل المستهدف إلى  3611لرٌة فً  74مركز فً 41محافظة ،وسٌتم التوسع فً دور وزارة التضامن االجتماعً لٌشمل خدمات الطفولة المبكرة
فً إنشاء حضانات ومراكز أمومة وطفولة ،وإنشاء مراكز تأهٌل وتجمعات لالكتشاف المبكر
لإلعالة ،باإلضافة إلى تجهٌز عٌادات  4كفاٌة فً الجمعٌات األهلٌة الشرٌكة والتوسع فً
الوحدات اإلنتاجٌة والمشروعات متناهٌة الصغر والتوعٌة المجتمعٌة.


احلذ يٍ انسَبدة انسكبَُت ( برَبيح  4كفبَت ) :

 تطوٌر عٌادات تنظٌم األسرة :تم استحداث  87عٌادة تنظٌم أسرة 8,358,933 ،زٌارةطرق أبواب 6,536 ،ندوة 64 ،مسرح شارع ،استفاد منها ملٌون سٌدة ،بمشاركة 311
جمعٌة ومؤسسة أهلٌة.
 الزٌارات المنزلٌة :تم تنفٌذ  8,358,933زٌارة منزلٌة للتوعٌة األسرٌة بأهمٌة تنظٌماألسرة والتعرٌف بالخدمات المتاحة ،كما تم تحوٌل  196,491سٌدة إلى عٌادات تنظٌم
األسرة بوزارة الصحة وعٌادات  4كفاٌة للحصول على خدمات تنظٌم األسرة .


برَبيح يىدة:

مؾدة خالل شهخ مارس  0252بتكميف مؽ
أطمقت وزارة التزامؽ االجتساعي بخنامج ّ
فخامة الديج رئيذ الجسهؾرية  ،بعج إعالن الجهاز السخكدي لمتعبئة العامة واإلحراء آنحاك عؽ
وصؾل معجالت الظالق إلى 525,092حالة ،األمخ الحي اســـــــــــتجعي ضخورة البجء في وضع

السقبل عمى الدواج في السخحمة العسخية مؽ  55إلى  05سشة.
تجخالت تدتهجف الذباب ُ
بمغ عجد الستخدديؽ عمي السشرة ُمشح إطالقها  3,2،2،593متخدد ( %،2مشهؼ مؽ
اإلناث) ،كسا اعتسج السجمذ األعمي لمجامعات اجتياز البخنامج التجريبـــــــي لسشرة "مؾدة"

تخخج اختياري عمى مدـــــــــتؾى كافة الجامعات الحكؾمية بجءاً مؽ العام الجراســــــي
كستظمب ُّ
ُ
 0205 /0202وحرل عمى شهادة التجريب السعتسجة  052,503شاب وشابة.
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برَبيح وػً نهتًُُت اجملتًؼُت:

أُطمــب بخنــامج وعــي فــي  0،فبخايــخ  .0202ويهــجف إلــى ت ييــخ الدــمؾكيات السجتسعيــة

الدـــمبية السعؾقـــة لمتشسيـــة البذـــخية واالقترـــادية ،وذلـــػ مـــؽ خـــالل إمـــجاد الســـؾاطشيؽ بالسعـــارف
والسعمؾمـات العمسيـة والقانؾنيـة والجيشيـــــــــــــــــة السؾثقـة تجـا  50قزـية مجتسعيـة وهـيل التسكـيؽ

االقترــادي ،والتعمــيؼ والسعخفــة ومحــؾ األميــة ،وصــحة األم والظفــل ،والتخبيــة األســخية اإليجابيــة،
االكتذاف السبكخ لإلعاقة ،والديـادة الدـكانية ،وختـان اإلنـاث ،وزواج األطفـال ،والشغافـة والرـحة

العامة ،مكافحة السخجرات ،والهجخة غيخ الذخعية ،والسؾاطشة واحتخام التشؾع الجيشي والثقافي .ولقج
تؼ بشـاء قـجرات  09،2مـؽ الخائـجات االجتساعيـات ومكمفـات الخجمـة العامـة والعـامميؽ فـي الـؾزارة

عمى أســــــــــاليب التؾعية لقزايا البخنامج ،كسا تؼ إنذاء  052فرل لسحــؾ األميـة بالتعــاون مـع
مبادرة "ال أمية مع تكافل" .



انؼًبنت غري ادلُتظًت :

وفقا لقخار رئيذ مجمذ الؾزراء رقؼ  0554لدـشة  ،0202تؼ تذكيل لجشة لمعسل عمى إعجاد
ً

استخاتيجية وطشية لحساية ورعاية العسالة غيخ السشتغسة بخئاسة وزارة التزامؽ االجتساعيل

 -5تعسل وزارة التزامؽ االجتساعي مع مخكد معمؾمات ودعؼ اتخاذ القخار بسجمذ الؾزراء عمى
مذخوع تظؾيخ قاعجة بيانات العسالة غيخ السشتغسة الستزخرة مؽ جائحة كؾرونا ،واستحجاث

قاعجة مؾحجة وشاممة.

 -0تؼ تقييؼ بخامج الحساية االجتساعية الحالية لمعسالة غيخ السشتغسة وتحجيج فجؾات الت ظية.
 -4تؼ حرخ التذخيعات الخاصة بالحساية االجتساعية لمعسالة غيخ السشتغسة.
 -3تؼ إعجاد مقتخح صشجوق دعؼ العسالة غيخ السشتغسة.

 -5تؼ وضع خارطة الظخيب لتظبيب التؾصيات الخاصة بسج بخامج الحساية االجتساعية لمعسالة
غيخ السشتغسة.

 -9تؼ إطالق السخحمة األولى مؽ السبادرة الخئاسية "بخ أمان" لحساية ودعؼ ص ار الرياديؽ

بالذخاكة مع صشجوق تحيا مرخ والهيئة العامة لتشسية الثخوة الدـــــــــسكية حيث ت ظى

السبادرة  30ألف صياد عمى مدـــــــــتؾى الجسهؾرية بتكمفة  52مميؾن جشيه مسؾلة مؽ
صشجوق تحيا مرخ.
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استهذاف فئبث صغبر انصُبع وانؼًبنت اذلبيشُت وادلىمسُت :

تتعاون وزارة التزامؽ االجتساعي مع صشجوق "تحيا مرخ" وبشػ ناصخ االجتساعي ومع

غخفة اتحاد الرشاعات ومع الهيئة العامة لمثخوة الدسكية ومكاتب الدادة السحافغيؽ ،ومع

غيخهؼ مؽ الذخكاء في تشفيح مذخوعيؽ لمتسكيؽ االقترادي؛ أحجهسا يدتهجف صشاع الدجاد
والكميؼ السرخي ،واآلخخ يدتهجف ص ار الرياديؽ السدتهجف هؾ تؾعيف  ،222شخص مؽ

العسالة غيخ السشتغسة في مذخوعات تسثل سالسل قيسة لسشتجات لالستهالك السحمي ،مع
دراسة إمكانية ترجيخ الكميؼ والدجاد والجؾبالن السرخي ،وتبمغ قيسة السذخوعيؽ حؾالي 502
مميؾن جشيه مرخي يتؼ تؾفيخهؼ كقخض ميدخ بشدبة  %9مع إسهام الؾزارة بشدبة  %42مؽ
أصل قيسة القخض .وتقؾم الؾزارة ببحل السدـــــــــــــــاعي لذـــــــــــسؾل ص ار الرشاع بآليات

الحساية االجتساعية والتأميشية ،وإدراجهؼ تحت مغمة التأميؽ الرحي بالتشديب مع وزارة

الرحة والدكان.
 - 0اإلغبثت وانُكببث:

 التعويضات وقت األزمات :قامت وزارة التزامؽ االجتساعي بتسؾيل تعؾيزات استهجفت  055ألف

أسخة مؽ األسخ الستزخرة مؽ أزمات وكؾارث فخدية وعامة بكيسة  9222مميؾن جشيه مرخي ،عمساً
بأن الجولة رفعت قيسة التعؾيزات لزحايا الكؾارث العامة وشهجاء العسميات اإلرهابية مؽ  52آالف

جشيه مرخي إلى  522ألف جشيه مرخي .كسا ساهست الؾزارة والهالل األحسخ السرخي في إغاثة

الشكبات اإلقميسية في الجول العخبية واإلفخيكية بسداعجات إغاثة اجتساعية ترل إلى حؾالي 022
مميؾن جشيه مرخي .وقج استظاعت الؾزارة أن تعبىء مؾاردها ومؾارد السجتسع السجني لتقجيؼ الجعؼ

السدتجج لترل إلى حؾالي 53
الشقجي وال حائي والجواء لألسخ الستزخرة مؽ فيخوس كؾفيجُ 52-
مميؾن فخد بكيسة  0,3مميار جشيه مرخي.
 - 4تىفري سكٍ نألسر األوىل ببنرػبَت:


فرش وتأثُث انىحذاث انسكُُت ادلؼذة نسكبٌ ادلُبطك انؼشىائُت اخلطرة غري اِيُت ( بذَم انؼشىائُبث):

تــؼ تجهيــد  59,259وحــجة ســكشية بتكمفــة إجساليــة قــجرها  904,9مميــؾن جشيــه فــي مشــاطب

األســسخات وأهاليشــا وروضــة الدــيجة والسحخوســة  5والسحخوســة  0ومشظقــة مع ـاً ،وجــاري تأثيــث
 55,542وحجة سـكشية فـي الخيالـة والشهزـة والدـالم وغيخهـا مـؽ السشـاطب السدـتحجثة بتسؾيـل

يرل إلى  4،2مميؾن جشيه مرخي.
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 - 3بُك َبصر االختًبػٍ:

 انتكبفم االختًبػٍ :تؼ صخف  952مميؾن جشيه مرخي بتكمفة إجسالية قجرها  5,5مميؾن مدتفيج
مؾزعة عمى إعانات مالية مؾجهة ،باإلضافة إلى تحسل تكمفة عسميات جخاحية وشخاء أجهدة طبية

لمسدتذفيات والسعاهج ،وتؾفيخ أجهدة تعؾيزية لحوي اإلعاقة ،وتحسل مرخوفات مجرسية ،وإثابة
الستفؾقيؽ وتشفيح وصالت ميا ووصالت غاز لألسخ الفقيخة.

حرـمة مـؽ خـالل صـشجوق تـأميؽ األسـخة فـي مـارس  0205مـا قيستـه
الس ة
 انُفمت  :بم ـت الشفقـة ُ
 0,43مميار جشيه ،في حيؽ بم ت الشفقة السشرخفة ما قيسته  3,39مميار جشيه ..أي أن الجولـة

تحسمت مبمغ  0,50مميار جشيه مرخي مؽ خالل بشػ ناصخ لرالح الشداء واألفخاد دون عائل .


جلبٌ انسكبة:

بم ت عجد لجان الدكاة  4,422لجشة ،وبم ت مؾارد الدكاة والتبخعات ما قيسته 4,0

مميار جشيه مرخي يدتفيج مشها ما يقخب مؽ مميؾن أسخة سشؾيا.

 حدى انمروض :بمغ إجسالي حجؼ القخوض السشرخفة ألنذظة البشػ  35مميار جشيه إلجسالى عجد
 545ألف مدتفيج .

 أرببذ انبُك :بم ت أرباح البشػ في مشترف هحا العام حؾالي مميار جشيه مرخي مقارنة بالستحقب
في نفذ الفتخة مؽ العام الساضي ،والستؾقع زيادة معجالت األرباح عؽ العام الدابب بشدبة

تقخيبا هحا العام بالخغؼ مؽ التأثيخ الدمبي لجائحة كؾرونا وتشفيح مبادرة البشػ السخكدي
%02
ً
فيسا يخص تأجيل األقداط.
 حدى اإلَذاػبث :تظؾرت حجؼ اإليجاعات بالبشػ في مارس 0205حيث بم ت  55,3مميار جشيه
بسعجل تظؾر %42عؽ العام الدابب بسا يذسل  9,52مميار جشيه لألفخاد و 4,55مميار جشيه

لمهيئات و 5,،5إيجاعات حساية اجتساعية تتزسؽ بخامج الحساية االجتساعية شهادة رد الجسيل
وشهادة كمشا إيج واحجة وصشجوق عظاء.
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 حدى انتًىَالث :تظؾر حجؼ التسؾيالت السسشؾحة إلى العسالء حيث بم ت  0،مميار جشيه مرخي
السحقب في العام الساضي بديادة قجرها .%،
في  0205/4/45بشدبة تظؾر عؽ ُ

5

و

َىع انتًىَم

انمروض ادلُصرفت

ػذد ادلستفُذٍَ

إســـــــــــــــــــــــــــــتثسارات انتاجية

2,250,559

0

إقخاض اجتساعــــــــــــــــــــــــــــــــــي

،2،,345,9،3

2259،

4

تسؾيل تأثيث شقة الدوجية

54,254,425

5030

3

تسؾيل ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؾيفل

0,292,052

4

5

تسؾيل عسميات اســــتثسارية

53,543,505,505

424203

9

تسؾيل عسميات اســـــــــــــــــكان

04,553,494,592

350255

،

تسؾيل عسميات شخاء سيارة

5,35،,25،,3،4

5902

5

قخض البيت الخيفــــــــــــــــــــــى

5,95،,522

35

2

قخض حزانـــــــــــــــــــــــــــــــتى

52،,222

3

52

قخض مدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتؾرة

530,225,022

525،

55

قخض وعيفــــــــــــــــــــــــــــة تػ

3,،93,،52

535

32,255,594,،99

545,554

اإلمجبنـٍ

505

 - 2انتأيُُبث وادلؼبشبث :



فط انتشببكبث

 :تؼ فض التذابكات بيؽ نغام التأميشات االجتساعية والخدانة وفًقا ألحكام قانؾن

سشؾيا
التأميشات االجتساعية والسعاشات رقؼ  535لدشة  0252بدجاد مبمغ 592,5مميار جشيه
ً

عاما لسقابمة التدامات الخدانة في نغام السعاشات
تديج بشدبة فائجة %5,2
ً
سشؾيا لسجة ً 52
وسجاد السجيؾنية السدتحقة لمتأميشات.

 انؼالواث اخلًست :تؼ إنهاء مذكمة العال وات الخاصة غيخ السزسؾمة إلى األجخ األساسي برجور

وبشاء عميه تؼ زيادة معاش األجخ الست يخ لشحؾ  0,3مميؾن
القانؾن رقؼ  05لدشة 0202
ً
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صاحب معاش ومدتفيج ،تبمغ التكمفة الدشؾية لكيسة العال وات الخاصة السدتحقة  ،مميار جشيه
بإجسالي قيسة متجسج مدتحب  05مميار جشيه يتؼ صخفها عمى أربع دفعات سشؾية.

 زَــبدة ادلؼبشــبث :تــؼ زيــادة قــيؼ السعاشــات السشرــخفة بشدــبة  %52تقخيبـاً مــؽ عــام  0255حتــى
 0205/9/42لـ  52,5مميؾن مدتفيج بتكمفة بم ت نحؾ  ،،,5مميار جشيه.
في عام  ،0202تؼ زيادة السعاشـات السدـتحقة بشدـبة  %53عمـى إجسـالي قيسـة السعـاش بحـج
أقرى لمديادة  252جشيه بتكمفة سشؾية تبمغ نحؾ 05,5مميار جشيه.
وفقا لقؾانيؽ التأميؽ
بجءا مؽ ً 0252/،/5
 احلذ األدًَ نهًؼبش :بمغ الحج األدنى لمسعاش ً
شهخيا.
االجتساعي بؾاقع  222جشيه
ً

9

ا
ثبَُب :انرػبَت االختًبػُت نفبلذٌ انرػبَت:

 تدتهجف تؾفيخ خجمات رعاية جيجة ومالئسة لمفئات فاقجى الخعاية لتأهيمهؼ وتسكيشهؼ ودمجهؼ
إعساال بسبادئ حقؾق اإلندان وتكافؤ الفخص ،ويزؼ بخنامج الخعاية
في السجتسع وسؾق العسل
ً

االجتساعية البخامج الفخعية التاليةل
.0

رػبَت وتأهُم ومتكني األشخبص روٌ اإلػبلت :

 يبمغ عجد األشخاص ذوي اإلعاقة السدتفيجيؽ مؽ الجعؼ الشقجي حؾالي  5,522مميؾن
سشؾيا.
شخص بتكمفة إجسالية  5مميار جشيه
ً

 تؼ إصجار بظاقات إثبات اإلعاقة والخجمات الستكاممة ألكثخ مؽ  522ألف مؽ األشخاص

ذوي اإلعاقة ،وجاري تظؾيخ قاعجة بيانات متكاممة ،وإجخاء ربط شبكي بيؽ وزارة التزامؽ

اإلجتساعى وبيؽ الجهات السعشية بخجمات األشخاص ذوي اإلعاقة.

 تؼ التشديب مع السجمذ األعمى لمجامعات لقبؾل األشخاص الرؼ في كميات التخبية
الشؾعية بالجامعات ،وتقؾم وزارة التزامؽ االجتساعي بتحسل تكمفة جسيع متخجسي اإلشارة

لمظالب مشح بجء التحاق الظالب بالجامعات وحتى تاريخه .

 تذخف الؾزارة عمى  ،،5هيئة تأهيمية بسا يذسل  ،2مؤسدة إقامة داخمية ،و99
مؤسدة رعاية وتأهيل خارجية و  004مكتب تأهيل و ،9مخكد عالج طبيعي و 02مخكد

تأهيل شامل  034 ،حزانة أطفال ذوى إعاقة  ،و  ،جسعيات صؼ وضعاف سسع و 55

مخكد ل ؾى ولقج تؼ تقجيؼ خجمات تأهيمية متشؾعة إلى  554,595شخص مؽ ذوي

اإلعاقة في تمػ السؤسدات.

 قامت الؾزارة بإعجاد خظة وطشية تتخجؼ قانؾن حقؾق األشخاص ذوي اإلعاقة رقؼ  52لدشة

 0255والئحته التشفيحية  ،ولقج قام الديج رئيذ مجمذ الؾزارء بإصجار قخار تذكيل المجشة
الؾطشية التشديكية لحقؾق األشخاص ذوى االعاقة تتكؾن مؽ  02وزارة ومجمذ قؾمي،
باإلضافة إلى خبخاء متخرريؽ لستابعة إنفاذ السؤشخات الؾاردة بالخظة الؾطشية.
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 تؼ دعؼ  35،جسعية أهمية شخيكة في تشفيح مذخوعات تأهيمية وتعديد بشج أجؾر العامميؽ
بإجسالي  5،4هيئة تأهيمية.

 تؼ تؾفيخ عجد  0222مؽ أجهدة "الب تؾب ناطب" لحوي اإلعاقات البرخية لسداعجتهؼ
عمى إستكسال دراستهؼ ،وذلػ بالذخاكة مع الجسعيات األهمية وجاري تؾزيعهؼ  ،كسا تست

إتاحة دعؼ مالي لمظالب السكفؾفيؽ في  55جامعة مرخية.

 .4رػبَت األطفبل احملرويني يٍ انرػبَت األسرَت واألسر انب ذَهت انكبفهت ورػبَت كببر انسٍ :



دػى األَتبول يتؼ تقجيؼ دعؼ نقجي شهخي بالتشديب مع الجسعيات األهمية مدتهج ًفا
 33،,5يتيسة ويتيؼ بتكمفة قجرها  5,435مميار جشيه مرخي ،بسا يذسل الجانب الشقجي

شهخيا وتحسل تكمفة مرخوفات التعميؼ ومرخوفات
بسبمغ شهخي يرل إلى  422جشيه
ً
الخعاية الظبية واإلمجاد ال حائي في جسيع السشاسبات والسؾاسؼ ومرخوفات في أوقات

الظؾارئ واألزمات.


األسر انبذَهت انكبفهت ل بمغ إجسالي عجد األسخ البجيمة الكافمة  55,944أســـــــــــــــخة كافمة

لــ  55,505طفل وطفمة داخل جسهؾرية مرخ العخبية باإلضافة إلى عجد  504طفل
داخل عجد  500أسخة خارج جسهؾرية مرخ العخبية ،بمغ ندبة األطفال تحت سؽ 55
سشة بشدبة  %55مؽ السكفؾليؽ والذباب فؾق  55سشة ندبة  %55مؽ اإلجسالي

تيديخ عمى األسخ الكافمة تخص السدتؾى التعميسي
ًا
العام .ولقج تؼ تفعيل إجخاءات أكثخ
والحالة االجتساعية وإضافة لقب عائمة األسخ الكافمة لألطفال السكفؾليؽ لجيها  ،كسا تست
إلكتخونيا عمى السؾقع الخسسى لمؾزارة مسا أدى إلى زيادة
إتاحة تقجيؼ طمبات الكفالة
ً
طمبات األسخ الكافمة بشدبة  % 5،وجاري التحقب مؽ مالءمة تمػ األسخ لخعاية وحساية
البشات واألبشاء.



ادلسُنيل قامت وزارة التزامؽ بإصجار قخار بإعفاء السدشيؽ فؾق سؽ  ،2سشة مؽ
مرخوفات السؾاصالت العامة بسا يذسل الدكػ الحجيجية ومتخو األنفاق ،هحا باإلضافة

إلى إعفاء مؽ بم ؾا  95سشة بشدبة  .%52وتتحسل وزارة التزامؽ االجتساعي دفع هح
ؾضا عشهؼ لمؾزارة السعشية.
التكاليف ِع ً
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رػبَت ادلسُنيل لجى الؾزارة  594مؤسدة مدشيؽ و 5،2نادي مدشيؽ يدتفيج مشهؼ حؾالي

 35ألف مدؽ عمى مدتؾى الجسهؾرية.

 انربَبيح انمىيٍ نتًُُت انطفىنت ادلبكرة:
 في إطار تؾجه الحكؾمة نحؾ االستثسار في الظفؾلة السبكخة تحت سؽ  3سشؾات ،وشسؾلهابخجمات تعميسية وتخبؾية مؾسعة ذات جؾدة عالية ،تست الذخاكة مع  55جسعية أهمية
وتظؾيخ  4403قاعة بإجسالي  2،5حزانة في  05محافغة باإلضافة إلى  05مخكد أسخة

وطفل بتكمفة إجسالية تبمغ  552مميؾن جشيه مرخي
تقخيبا بشدبة إنجاز  ،%59وتؼ إلحاق
ً
السظؾرة ،هحا باإلضافة إلى تجريب  05،2ميدخة و،03
حؾالي  9،,،05طفل بالحزانات ُ
طبقا لسعاييخ الجؾدة التي تؼ استحجاثها.
مؽ اإلدارة التشفيحية بالحزانات ً

 تؼ تأهيل عجد  003مؽ كؾادر وزارة التزامؽ االجتساعي والجسعيات الذخيكة كسجربيؽمعتسجيؽ مؽ جامعة عيؽ شسذ.
 تؼ مشح تخاخيص مؤقتة إلجسالي  52,522حزانة غيخ ُمخخرة أو مشتهية التخخيص وذلػطبقا لقخار
لسجة  4سشؾات لحيؽ انتهاء المجشة الؾطشية السعشية بتيديخ إجخاءات التخاخيص ً
الديج رئيذ الجسهؾرية.

 تؼ تظؾيخ معاييخ قؾمية مؾحجة لتقييؼ الحزانات تحت سؽ  3سشؾات ،وجاري تظؾيخ مشهجلمظفؾلة السبكخة يتؾاءم مع م ا قامت به وزارة التخبية والتعميؼ والتعميؼ الفشي لمسخحمة العسخية
 9-3والتعميؼ األساسي.
 برَبيح محبَت األطفبل وانكببر بال يأوي:

 تؼ التعامل مع أكثخ مؽ  05,،45مؽ األطفال والكبار بال مأوى في الذارع مشهؼ 5,،25طفل بال مأوى و 5,955كبار فى وضعية الذارع (بال مأوى ،متدؾل ،مخيض نفدى

أو عقمى) تؼ دمج  0245طفل بال مأوى و 554مؽ الكبار بال مأوى إما مع أسخهؼ أو في
مؤسدات رعاية ،كسا تؼ التعامل مع  55,،،3طفل عامل يقزي معغؼ وقته في الذارع.
 يتؼ تقجيؼ خجمات متشؾعة لألشخاص بال مأوى تذسل خجمات صحية وتعميسية ووجباتوبظاطيؽ ودعؼ نفدي واجتساعي مؽ خالل  5،وحجة متشقمة و 52مؤسدة تؼ تظؾيخها خالل
األعؾام الثالثة الساضية.
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ا
ثبنثب  :انتًُُت االختًبػُت:
 انُهىض مبستىَبث انتشغُم :

تدتهجف تأهيل الفئات القادرة عمى العسل مؽ الشداء والذباب وتؾعيف مهاراتهؼ

بالسؾاءمة مع احتياجات سؾق العسل في كافة الرشاعات التخاثية والبيئية والدراعية وخجمة

السجتسع لتحديؽ مدتؾى السعيذة وتعديد التشسية السدتجامة  ،ويزؼ البخامج الفخعية التالية ل
 -برَبيح فرصت واإللراض يتُبهٍ انصغر :

تقجم الؾزارة مشغؾمة التسكيؽ االقترادى التى تؾفخ فخص التجريب والتؾعيف وتأسيذ
مذخوعات مجرة لمجخل ووحجات انتاجية مؾجهة لعجد  52ألف مدتفيج في  5محافغات
(الفيؾم -بشى سؾيف – أسيؾط – السشيا – سؾهاج – األقرخ – الذخقية – القميؾبية) باإلضافة
إلى مداعجة حؾالى  3022أسخة في امتالك أصؾل انتاجية مؽ الساشية بالتعاون مع وزارة
الدراعة فى  5محافغات (شسال وجشؾب سيشاء – البحخ األحسخ -مخسى مظخوح – ال خبية –
كفخ الذيخ – السشؾفية – قشا) كحلػ قامت الؾزارة بإفتتاح مكاتب فخصة لمتسكيؽ االقترادى فى
عجد  59محافغة لتؾفيخ فخص التجريب والتؾعيف وامتالك أصؾل انتاجية لتأسيذ مذخوعات
قخوضا ميدخة لعسل مذخوعات ص يخة ومتشالية
متشالية الر خ هحا باإلضافة إلى تقجيؼ
ً

الر خ لمشداء ،وقج بمغ الخأس مال األساسي لمقخوض السيدخة ما يقخب مؽ  5,3مميار جشيه
مرخي مؾجه إلى  032,222مدتفيج لعسل مذخوعات ص يخة ومتشالية الر خ ،مع األخح في
االعتبار أن  %،2مؽ السذخوعات تتخكد في السشاطب الخيفية كذكل مؽ أشكال التسكيؽ
االقترادي ،كسا أن  %،5مؽ القخوض مؾجهة إلى الشداء مقابل  %05مؾجهة إلى الخجال.
 برَبيح تىظُف طبلبث يكهفبث اخلذيت انؼبيت لبم اخلروج إىل سىق انؼًم :سشؾيا
تست زيادة ندبة مكمفات الخجمة العامة مؽ  45ألف ُمكمفة إلى  502ألف مكمفة
ً
بشدبة زيادة قجرها  %40ويتؼ تؾزيعها عمى  59وزارة و 5هيئات حكؾمية بسا يذسل  52مجال.
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ا
رابؼب  :صُذوق يكبفحت وػالج اإلديبٌ وانتؼبطً:
 برَبيح انىلبَت وانؼالج يٍ تؼبطٍ ادلخذراث:

 ادلراكس انؼالخُت  :تست زيادة عجد السخاكد العالجية الذخيكة التابعة لمرشجوق مؽ 50إلى  09مخكد بديادة قجرها  % 559وجاري اإلعجاد الفتتاح  4مخاكد في محافغات بشي
سؾيف وسؾهاج وقشا .كسا تؼ إنذاء  9أقدام مدتقمة لتقجيؼ خجمات العالج لإلناث ،وإنذاء

وفقا لبخنامج عالج متخرص ،وإنذاء  3أقدام لعالج السخضى
 4أقدام مشفرمة لمسخاهقيؽ ً
الحيؽ يعانؾن مؽ التذخيص السددوج .وبم ت أعجاد السدتفيجيؽ  ،90,532مخيض.
 انىلبَت يٍ اإلديبٌ :تؼ تشفيح بخامج الؾقاية مؽ السخجرات في  05ألف مجرسة و5322مخكد شباب و 53جامعة حكؾمية ،وتشفيح  452معدكخ شبابي ،هحا باإلضافة إلى التؾسع
في روابط الستظؾعيؽ الذباب لتزؼ  42ألف شاب متظؾع بسجال الؾقاية مؽ السخجرات،

وإنذاء بيؾت لمتظؾع في  3جامعات.

 ادلرصذ اإلػاليٍ :إنذاء أول مخصج إعالمي متخرص لستابعة الجراما السرخية التيتتشاول قزية التجخيؽ وتعاطي السخجرات وإبخام أول مجونة أخالقية لرانعي الجراما.

 احلًالث اإلػاليُت :أسهست الحسالت اإلعالمية تحت شعار "أنت أقؾى مؽ السخجرات" فيزيادة الظمب عمى العالج بشدبة  ،%322وشاهج الحسالت بذكل تخاكسي  590مميؾن
مذاهج عمى وسائل التؾاصل االجتساعي ،وقج تؼ اختيار الحسمة مؽ جانب األمؼ الستحجة

كإحجى الحسالت الشسؾذجية في مجال الؾقاية مؽ السخجرات وتؼ تخجستها إلى  5ل ات.

 انتؼهُى وانىلبَت يٍ انتؼبطٍل إدماج مكؾن وقائي في  5مشاهج تعميسية في مخحمة ماقبل الجامعة ،كسا تؼ تظبيب بخامج السهارات الحياتية لمؾقاية مؽ اإلدمان في  05ألف

مجرسة و 5322مخكد شباب و 452معدكخ شباب.
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ا
خبيسب  :تًُُت انشراكبث:


انشراكبث يغ اجملتًغ ادلذٍَ :

يدتهجف تعديد شخاكات ف ةعالة بيؽ كافة األطخاف السعشية الحكؾمية واألهمية والجولية والقظاع

الخاص لإلسهام في تحقيب رسالة الؾزارة وأهجاف التشسية السدتجامة " ،"0242ويزؼ بخنامج
تشسية الذخاكات ما يميل

 نجحت الؾزارة فى إصجار القانؾن الخاص بتشغيؼ مسارسة العسل األهمى رقؼ  532لدشة 0252والئحته التشفيحية في يشايخ .0205

 تؼ إشهار إجسالى  9,2،2جسعية وإتحاد ومؤســـــــــــــــدة أهمية وإصجار ترخيح عسل إلى 54مشغسة دولية.

 تؼ إطالق أولى مخاحل السشغؾمة االلكتخونية الستكاممة لمعسل األهمى في مرخ والستعمقةبتؾفيب أوضاع كافة مؤسدات العسل األهمى.

 تؼ تؾقيع عجد  5،5بخوتؾكؾل تعاون ومحكخة تفاهؼ بيؽ الؾزارة وجسيع الؾ ازرات والجهاتوالجسعيات الذخيكة.

 خهىد اذلالل األمحر ادلصرٌ ببنتؼبوٌ يغ انىزارة:

 اجملبالث انصحُت  :وذلػ مؽ خالل  ،مدتذفيات 52 ،عيادة طبية 42 ،قافمة طبية 5 ،بشؾكدم 34 ،جهاز غديل كمؾي ،هحا باإلضافة إلى الجعؼ الشفدي واالجتساعي ،تجريبات

تقخيبا  4,25،مميؾن مؾاطؽ مؽ هح الخجمات السقجمة في
اإلسعافات األولية ،حيث استفاد
ً
هحا السجال.

 انشببة وانتطىع :لجى الهالل األحسخ السرخى أكثخ مؽ  42ألف متظؾع عمى مدتؾىالجسهؾرية.

 أثُبء أزيت خبئحت كىروَب :تؼ تشفيح  4,252حسمة تعكيؼ وتظهيخ استهجفت  4,،5،مشذأةمؽ السشذآت الحيؾية بالجولة ،كسا تؼ تقجيؼ الجعؼ الشفدي لــ  9,493مدتفيج مؽ الستأثخيؽ
بالفيخوس داخل مشاطب الحجخ الرحي الؾقائي ،ولمسرابيؽ الستؾاججيؽ بالعدل الؾقائي كسا

تؼ تظعيؼ عجد  52األلف مؾاطؽ مؽ كبار الدؽ وذوى االعاقة .
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 محالث انتىػُت  :تؼ تشفيح  5,549حسمة تؾعية صحية بكافة محافغات الجسهؾرية لشذخاإلرشادات الدميسة لمتعامل مع الفيخوس استفاد مشها  0,293,302مدتفيج وتؾزيع
 42,049حقيبة مدتمدمات حساية.

 تُظُى اجلًىع دلرالبت انتببػذ االختًبػٍ :تؼ تشفيح  5,523مهسة تشغيؼ لتجسعات السؾاطشيؽونذخ رسائل التؾعية بيشهؼ بسكاتب هيئة البخيج والسجارس وجسؾع الظالب أثشاء االمتحانات

داخل الجامعات وغيخها استفاد مشها  ،5،,922مدتفيج.

 -انمىافم انطبُت  :تؼ تشفيح عجد  42قافمة طبية استفاد مشها عجد  52ألف مؾاطؽ.
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ا
سبدسب  :رفغ كفبءة األداء احلكىيٍ وادلؤسسٍ :

 إػبدة اذلُكهـت  :تـؼ االنتهـاء مـؽ إعـادة ليكمـة الـؾزارة وترـسيؼ ليكـل تشغيسـي وإداري مدـتحجثيتؾافب مع رؤية تشسية الجهاز اإلداري لمجولة وتؼ اعتساد مؽ الجهاز السخكدي لمتشغيؼ واإلدارة.

 تطىَر انبُُت انتحتُت  :تؼ إنذاء وإحالل وتججيج أو تظؾيخ البشيـة التحتيـة إلجسـالي  920وحـجةاجتساعية بشدبة  %09مـؽ إجسـالي الؾحـجات ،باإلضـافة إلـى  55إدارة اجتساعيـة و 5مـجيخيات
بتكمفــة إجساليــة تبمــغ  329مميــؾن جشيــه مرــخي ،وجــاري اســتكسال التظــؾيخ السؤسدــي لسخاكــد

خجمات الؾزارة في السحافغات السختمفة.

 يؼبَري اجلىدة  :تـؼ اسـتحجاث معـاييخ جـؾدة لجسيـع خـجمات الـؾزارة ،وجـاري تظـؾيخ نغـؼ متابعـةمسيكشة وفب مؤشخات محجدة .

 -ادلُكُت و انتحذَث :تـؼ ميكشـة كافـة مـجيخيات التزـامؽ االجتسـاعي و 402إدارة اجتساعيـة عمـى

مدتؾى الجسهؾرية ،وميكشة  %42مؽ الؾحجات االجتساعية عمى مدتؾى القـخى ،باإلضـافة إلـى

ميكشة  002مكتب تأهيل عمى مدتؾى الجسهؾرية.

 انربط انشبكٍ :تؼ ترسيؼ وإجخاء الخبط الذبكي بيؽ قؾاعج البيانات السحسمة عمى خؾادم مخكدمعمؾمات وزارة التزامؽ االجتساعي ،ووزارتي الرحة والتعميؼ ،واألزهخ ومذيخة األزهخ ،وهيئة

الخقابة اإلدارية ،والهيئة القؾمية لمتأميشات والسعاشات ،وجاري تشفيح الخبط مع وزارتي العجل
والتسؾيؽ ،وذلػ لمسؾاءمة بيؽ البيانات والسعمؾمات بيؽ الؾ ازرات السختمفة وعمي رأسها قاعجة

بيانات بخامج الحساية االجتساعية وغيخها مؽ البيانات.

 -انتسدُم اإلنكرتوٍَ :تـؼ إتاحـة خـجمات التدـجيل اإل لكتخونـي لمحرـؾل عمـى الخـجمات السختمفـة

وتحسيــل كافــة السدــتشجات الخســسية ،كســا تســت إتاحــة كافــة التغمســات والذــكاوى عمــى السؾقــع
اإللكتخوني بسا يفرل بيؽ العامميؽ والسؾاطشيؽ ويديج مؽ ندبة الذفافية والشداهة.

 تتبــغ ادلســتفُذٍَ  :تــؼ تــؾفيخ  4,5مميــؾن خــط محســؾل لسدــــــــــــتفيجى بخنــامج تكافــل وكخامــةبالتعــــاون مــــع وزارة االترــــاالت وتكشؾلؾجيــــا السعمؾمــــات لدــــــــــــــهؾلة التؾاصــــل بــــيؽ الــــؾزارة
والسدتفيجيؽ مؽ البخنامج.
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