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 قصيرة
 رسالة

منطقة الشرق  في كثر سكانا  هي الدولة األمصر فإن مليون نسمة،  10مع أكثر من 

الخامسة، وقد  سندون مليون هم  81، وسنة 81 دون سنخمسا السكان هم . األوسط

ً تسارعاً منموشهدت مصر  األخيرة بسبب إرتفاع معدالت السكان في السنوات في  ا

من  888ب يرتتال تحتل، وةمتوسطال التنمية البشريةوتندرج مصر قي فئة  .الخصوبة

بسبب زيادة ئي م األمن الغذااعدإنتعاني العديد من األسر من و. دولة 811أصل 

في المائة  82في المائة، مقارنة بنسبة  21) ال تزال بطالة الشباب مرتفعةو. التضخم

كما في عام ، في المائة 21)تؤثر على الشابات على وجه الخصوص و ،(لبالغينن ابي

1182.)  
 

في  18كان بينما ف. زداد فقر األطفال في مصر على مدار السنوات األخيرةإلقد 

هذه  تاددزفقد إ، 1111مدقع في عام مادي من األطفال يعيشون في فقر  المائة

ثنين من كل خمسة إ، وهذا يعني أن 1182في المائة في عام  11.1إلى النسبة 

الرغم من الجهود الحكومية، ال يزال فقر األطفال متعدد وب. أطفالهم  مصريين فقراء

في  81)ماليين طفل  2، كان هناك نحو 1111في عام ف. نتشارواسع اإل األبعاد

دون سن مليون طفل  8.1الحرمان من ظروف السكن المناسبة، و  ونعاني (المائة

  .غذاءصحة والالحرمان من ال ونعاني( في المائة 81)الخامسة 
 

اإلنفاق إلى إجمالي  من أدنى نسب اإلنفاق على الصحة العامة ةمصر واحدى لدو

ق الصحي من انفشديد في اإلرتفاع الفاإل(. في المائة 18)في المنطقة  ةالصحعلى 

ً الفقر  إلىالسكان  في المائة من 1 حودفع نيجيب ال ، كان 1111في عام و. سنويا

في  81.2و ،في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي 2.1التعليم  اإلنفاق الحكومي على

اإلبتدائي شبه تعليم في حين أن اإللتحاق بالو .اإلنفاق الحكومي إجماليالمائة من 

في  18ي في حدود الثانوتعليم ال يزال معدل اإللتحاق بال ،(في المائة 81)شامل 

كاد المساواة بين الجنسين في كل من التعليم اإلبتدائي مصر بالحقق وت. المائة

 أخيرا،. إلى حد كبيريتخلفن ومع ذلك، ال تزال الفتيات في صعيد مصر  .والثانوي

 – 2)في المائة من جميع األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  1 كان 1182في عام 

  .عمالة األطفالسنة منخرطين في  (81
 

بما في ذلك اإلصالح  في السنوات األخيرة، نفذت الحكومة سلسلة من اإلصالحات،و

م الجنيه ويعوت، (من المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافةاإلنتقال )الضريبي 

ل المصري وال تحويالت النقدية عن دعم الوقود إلى المزيد من برامج التحوُّ

من السكان في عام  في المائة 22المساعدات اإلجتماعية غطت برامج و. المستهدفة

في  21سكان ومن ال فقر األس يمخ  الفي المائة من  22وصلت إلى ، حيث 1111

ْمسالالمائة من  المنفذة الرئيسية جهة وزارة التضامن اإلجتماعي هي الو. أغنى خ 

  .لبرامج المساعدات اإلجتماعية
 

يوفر برنامج تكافل و .تكافل وكرامة مالمساعدات اإلجتماعية هل انأحدث برامجو

ً لألسر التي لديها أطفال ومشروط ً تحويالً نقدياً شهريا والحضور  لتحاقباإل ا

غير  اً نقدي الً يوفر برنامج كرامة تحويو. إلى المراكز الصحية والزياراتالمدارس ب

يستخدم البرنامج و .، وفي اآلونة األخيرة األيتامةلكبار السن وذوي اإلعاق مشروط

اف ستهداإللك ذبما في ، ستحقةلماألسر ا نهج إستهداف متعدد الطبقات لتحديد

تم التخطيط للبرنامج وقد . البديلةس بل المعيشة  ختبارإوكذلك  يئولفوافي الجغرا

ً ليحل  في ثمانينيات  منذبدأ تنفبذه ، الذي "ن اإلجتماعياالضممعاش "محل  تدريجيا

. دعم في مصرلاإصالح  سياساتوضعه أنذاك لكي يصاحب القرن العشرين، وتم 

 مليون 2.2ما يقرب من إلى تكافل وكرامة برنامجا  وصل، 1181عام في ديسمبر و

.(كرامةلبرنامج  11,121برنامج تكافل و ل 2,221,111) نسمة
1

ووصل حجم  

  .1181-1182 عام مليار جنيه في 8.1ن يالبرنامجاإلنفاق على 

 

بهدف خلق فرص العمل  8888في عام  تأسس الصندوق اإلجتماعي للتنمية، الذيو

مع مجلس  1181عام تم دمجه في أبريل ، الوصول إلى الخدمات األساسية وتحسين

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة والمتناهية تدريب الصناعي لتشكيل ال

الصندوق اإلجتماعي للتنمية من خالل  يدعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائيو. الصغر

يوم عمل في تأسيس البنية التحتية  211,118 خلق ساعد فيكما تعزيز القدرات 

برنامج إستحداث باإلضافة إلى ذلك، تم . 1182والخدمات العامة في عام  للمجتمع

في عام  اإلجتماعيلغير القادرين ومستحقي معاشات الضمان الرعاية الصحية 

تم التخطيط و. في مصرالشاملة ، بهدف المساهمة في تحقيق التغطية الصحية 1182

ز ا في المائة من السكان في غضون الثمانية عشر  12 - 11أفقر  لتأمين علىأن يرك ِّ

برامج التشمل و .للبرنامج أي تقييمبعد توفر ي ومع ذلك، ال. إطالقهشهراً األولى من 

 81.2ي وصل إلى ذال لمساعدات اإلجتماعية برنامج التغذية المدرسية،ى لخراأل

 ،م من البنك الدوليبدع ، وصندوق اإلسكان اإلجتماعي،1181مليون طفل في عام 

  .1111أسرة بحلول عام  ألف 121توفير السكن لما يقرب من إلى هدف يو
 

ً  ظل دعم الغذاء والطاقة عنصراً يالرغم من اإلصالحات األخيرة، وب في نظام  هاما

شكل دعم أسعار الطاقة  1181-1182عام و في ال. الحماية اإلجتماعية في مصر

في  8.2نسبة  اءدعم الغذكما شكل في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي،  2نسبة 

في المائة من  11.1، حصل نحو 1182في عام و. المائة من الناتج المحلي اإلجمالي

تم تشديد معايير وقد . من خالل نظام البطاقة الذكية ءغذاالجميع األسر على دعم 

التي يقل دخلها على األ سر صرها ، وق1181منذ عام بطاقات التموينية للستحقاق اإل

ين بنفس العدد اإلجمالي ألفراد األسر المشمول يدحدتمستوى معين من الدخل وعن 

 . ال تنطبق هذه التدابير الجديدة على األسر المسجلة بالفعلو. أفراد أربعةبالبطاقة 
 

ة تحديات أمام قدرة الحكومة على توفير ويشكل النمو السكاني في اآلونة األخير

. ثر على األطفال بشكل خاصمر الذي يؤاأل، الخدمات األساسية مثل التعليم والصحة

همة، ليس فقط في أوقات مسألة متعتبر برامج التحويالت النقدية جيدة التصميم مو

يمكن عدم اإلستقرار اإلقتصادي ولكن أيضاً في أوقات إصالحات دعم الوقود، والتي 

إن لم يتم اإلستهالكية زيادة النفقات من جراء زيادة فقر األطفال تسبب في أن ت

 ولذلك، تبقى الجهود الحالية للحكومة لتوسيع برامج مثل تكافل وكرامة. تخفيفها

 .حاسمةجهوداً 

 

 
بالشراكة بين مركز إعدادها من دراسة شاملة تم ستقاة م   ه الرسالة القصيرةهذ. 8: مالحظة

المكتب اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال  - يونيسفولنمو الشامل، دولي لسياسة الال

 :في التقرير الكاملويمكن اإلطالع عليها بدقة  يهاجميع البيانات تم الرجوع إلو. أفربقيا
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فإنه كرامة برنامج في أما تكافل إلى جميع أفراد األسرة؛ برنامج يشير عدد األفراد في  .1

 .شير فقط إلى المستفيدين المباشريني
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