
 برنامج تكافل وكرامة والمسنين  

الدستور حق كل مواطن ال يتمتع بنظام يكفل  و العدالة االجتماعية حق لكل مواطن  على أن الدستور    يؤكد
ا على إعالة نفسه  التأمين االجتماعي في الضمان االجتماعي بما يضمن له حياة كريمة إذا لم يكن قادر  

الدولة بالعمل على توفير    وبموجبه تلتزموالبطالة.    ،والشيخوخة   ،العملفي حاالت العجز عن  ذلك  وأسرته، و 
 والصيادين، والعمالة غير المنتظمة.  ،معاش مناسب لصغار الفالحين، والعمال الزراعيين 

من محاور االستراتيجية الوطنية لحقوق  المحور  ضمن المحور الثاني    الحق في الضمان االجتماعيورد  

  الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تحت عنوان    2026  -2021  اإلنسان

 نقاط القوة والفرص
السيما    ،إعمال تدابير الحماية االجتماعية لدى تنفيذ برنامج اإلصالح االقتصاديعلى  الحكومة    حرصت .1

بهدف تخفيف أثر   ؛وتحديثها االجتماعية المساعدات منظومة إلصالح ظل وجود إرادة سياسية ساعية  يف
ا ومحدودي الدخل، وعلى نحو يكفل تعزيز حماية  برنامج اإلصالح االقتصادي على الفئات األكثر احتياج  

التأمين االجتماعي،   واحترام الحقوق االقتصادية واالجتماعية لتلك الفئات. وتتنوع تلك التدابير ما بين 
أو    ،أو اإلعاقة ،أو البطالة  ،مخاطر الفقر نيتعاوتحقيق الحد األدنى من الدخل األساسي لألسر التي 

إتاحة  إضافة إلى   . هذاجتماعية للمستحقين اأو معاشات    ،دعم نقدي وتقدم في صورة  ،الحوادث الطارئة
 .فرص توليد دخل، وإتاحة وتأمين الحصول على الخدمات األساسية

،  يراعي تحقيق العدالة االجتماعية   وتنفيذه على نحو  إطالق برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" .2
تبلغ ون مواطن، مليو 31مليون أسرة تضم   9,3  تشملعن األسر الفقيرة  إنشاء قاعدة بيانات قومية  تم 

دد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة  بلغ ع لالستحقاق الفردي وجنيه   450  لنقدي الشهري قيمة الدعم ا
علم ا بأنه   % ببرنامج كرامة36.3امج تكافل و% ببرن63.7منهم  مليون فرد    14,1شمل  تمليون أسرة    3.8

كما  ،مسن   455,849بلغ عدد المستفيدين من المسنين من برنامج الدعم النقدى "كرامة" ما يقرب من  
مليون جنيه فى أول إطالق البرنامج فى الموازنة    147من  تكافل وكرامة  رنامج  بالموازنة المخصصة ل  زادت
وهو ما خفض نسب  ،    2022- 2021مليار جنيه فى موازنة العام المالى   19إلى   2015  - 2014لعام  

ويشترط لصرف الدعم    ،% من مستفيدي أسر "تكافل" وكرامة لديهم دعم سلعي77و  درجات،    5الفقر  
مثل عدم وجود    ى معايير اقصاء اخر من ي  لديه أ  سليو الفقر  النقدي الشهري أن يكون المسن تحت خط 

تحقق من انه كما يتم ال  ،أو دخل أو سيارة أو مؤمن عليه  لديه او ملكيات تعكس الثراء بأي درجة  حيازات
 في حالة وفاته.    وتتوقف البطافةعلي قيد الحياة طول الوقت  



للعمل على استدامة التمويل المتوافر لمشروع    وكرامة"الموافقة على إنشاء صندوق لتمويل "تكافل  تمت   .3
 .والتوسع في أعداد المستفيدين عند االحتياج لذلك  ،"تكافل وكرامة"

الضمان االجتماعي واعادة    ساعداتمليون مستفيد( من م 1.7مليون مستفيد )من اجمالي    1.31ملفات    تنقية .4

 .تقييم استهدافهم ودمج المستحق للدعم منهم في برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة

 ، لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية األولي بالرعاية. 2019إطالق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في عام   .5
 بطاقات سواء التحويالت النقدية أو   ،اا ومحلي  االجتماعي مركزي  ميكنة العديد من خدمات شبكات األمان  .6

 68,000مما أدى إلى تحقيق كفاءة أعلى لتلك المنظومات، وتطوير قدرات    ،الخبز أو بطاقات التموين 
من العاملين بالحكومة على الحماية االجتماعية، وتطبيق آليات شفافية ومساءلة من خالل التحقق متعدد 

 والتظلم المميكن.  ،المستويات
عدد من الوزارات المعنية. كما رئيس مجلس الوزراء وعضوية  دولة  إنشاء لجنة العدالة االجتماعية برئاسة   .7

مجموعة من البرامج؛ كبرنامج   من خالل  عملت الحكومة على تأهيل الفقراء لالنخراط في سوق العمل  
"فرصة" الهادف إلى خلق منظومة متكاملة لدعم األفراد واألسر محدودة الدخل، وبرنامج "مستورة" للتمويل  

 في إطار برامج سوق العمل النشط.  ن يقعا اللذين    متناهي الصغر،
للدعم، تم  إدراج أكثر   ا المستحقةفى إطار حرص الحكومة على دعم الفئات األولى بالرعاية واألكثر فقر   .8

 من نصف مليون بطاقة تموينية تحت مظلة الدعم التموينى.
هتمام ببرامج الحماية االجتماعية، في ظل األزمة األخيرة لفيروس كورونا المستجد، وما خلفته من دواٍع اال .9

كرامة من ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل و  411اقتصادية سلبية على عدد من الفئات، حيث تمت إضافة  
ا  شهري   ه  جني 500للعمالة غير المنتظمة بقيمة    االمتضررين من جائحة كورونا. كما قدمت الحكومة  منح  

قيام صندوق إعانات الطوارئ للعمال بصرف أجور العمال الذين توقفت  إضافة إلى  على خلفية األزمة،  
 ا بالجائحة.أجورهم تأثر  

يهدف إلى صرف منحة لهم خالل    ضد المخاطر المختلفة العمالة غير المنتظمة إنشاء صندوق لدعم .10
ومعالجة قصور عدم   ،فترة انقطاع الدخل "إعانة لتعويض الدخل" نتيجة لظروف اقتصادية طارئة أو أوبئة

الذين   دعم  وصغار أصحاب األعمال بتأمين البطالة. كما يستهدف الصندوق  العمالة غير المنتظمة تغطية
لم ينطبق عليهم قواعد استحقاق برامج تكافل وكرامة وتتوافر لدى وزارة التضامن االجتماعي بيانات تفصيلية 

؛ وللعمل على  لجنة لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، وحصرهمى ذلك فقد أُنشئت  وعالوة علعنهم. 
 .  إعداد إستراتيجية وطنية في هذا الصدد

االجتماعية:    لتحدياتأما بالنسبة ل برامج الحماية   التي تواجه 
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 جميع الفئات المستحقة.  رامج الحماية االجتماعية ال تشملب  .1
ا على شبكات الرعاية ا متزايد  يمثل عبئ  مما  ا،  الزيادة السكانية، وخاصة بين الفئات األكثر فقر  ارتفاع معدالت   .2

 والحماية االجتماعية.
تواجه برامج التحويالت النقدية تحديات تتعلق بعدم كفاية التحويالت النقدية الحتياجات المستهدفين، ونوعية   .3

 فراد.ثر البرامج على األأالخدمات المقدمة، وتقييم  
لكامل احتياجات متلقيها من السلع   - رغم زيادتها   -   عدم تلبية قيم التحويالت النقدية لبرامج الدعم النقدي  .4

 والخدمات األساسية.  
 .بزيادة الدعم تدريجيا مقارنة بالعام الماضيوتم حل هذا التحدي  توفر الدعم في الموازنة العامة للدولة   .5
بعد اصدار بطاقات ميزة المميكنة  وتم التغلب على هذا التحدي  بطاقات الدعم النقدي البريدية   هناككان  .6

 لي في اي وقت من الشهرمن ماكينات الصراف اآل  يصرف بها قيمة الدعم  تي يستطيع المستفيد أن ال
االستعداد 19- كشفت أزمة جائحة "كوفيد .7 التعزيز لنظم  واالستجابة في توفير  " الحاجة إلى المزيد من 

 المساعدات االجتماعية واإلعانات العاجلة في حاالت الكوارث والطوارئ.
 النتائج المستهدفة 

   تحديد وسد الفجوات في تغطية برامج الحماية االجتماعية للفئات المستهدفة. .1
 األسرة.جتماعية بإيجابيات تنظيم  زيادة وعى الفئات المستفيدة من برامج الحماية اال .2
مع التمكين     متعدد األبعاد،التوسع في دعم برنامج "تكافل وكرامة" الستهداف األسر التي تعاني من الفقر   .3

 االقتصادي لألسر القادرة على العمل لتخرج من خط الفقر.  
 تطوير نظام الضمان االجتماعي ومنظومة التأمينات والمعاشات بحيث تشمل جميع الفئات المستهدفة. .4
العاجلة في حاالت األزمات  تعزيز   .5 سياسات الحماية االجتماعية الفعالة لتوفير المساعدات واإلعانات 

 والطوارئ.
 

 


