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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 

  معالي الدكتور/ فادي سلطي الخليل رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي بالجمهورية العربية السورية 
 رئيس الجلسة 

 معالي السادة رؤوساء وأعضاء وفود الدول العربية الشقيقة  
 السيدات والسادة 

 الحضور الكريم 
واالسكوا   للسكان  المتحدة  األمم  منظمة  من  كل  إلي  أتوجه  أن  أود  والتقدير  بداية  على حسن  بالشكر 

نيفين  واستضافة  م  تنظي الدكتورة/  معالي  تحيات  لمعاليكم  وأنقل  الهام،  المؤتمر  وزيرة  هذا  القباج 
 التضامن االجتماعي

المسنين ملف حقوق  في  المحرز  التقدم  التقرير ساعرض لحضراتكم  مصر   وفي هذا  بداية ،  في  في 
نصت على التزام ً الدولة  من الدستور  ( 83)لمادة يتعين اإلشارة إلي أن ا المسنينحديثي عن حقوق 

وتوفير معاش مناسب يكفل   اا ً وترفيهيوثقافيا، ً واجتماعيا، ً يبضمان حقوق المسنين ، صحيا واقتصاد
للمرافق   تخطيطها  في  الدولة  وتراعي  العامة.  الحياة  في  المشاركة  من  وتمكينهم  كريمة،  حياة  لهم 
المسنين.   رعاية  في  المشاركة  علي  المدني  المجتمع  منظمات  تشجع  كما  المسنين،  احتياجات  العامة 

 .نونوذلك كله علي النحو الذي ينظمه القا
الجمهورية و السيسي رئيس  عبدالفتاح  الرئيس/  السيد  فخامة  أطلق  لحقوق    قد  الوطنية  االستراتيجية 

تعزيز    تحت عنوان المحور الثالث  ضمن بها  المسنينحقوق  وردت  والتي   2021في سبتمبر    اإلنسان
 الشباب، وكبار السنواإلعاقة،  ي  ذووالطفل،  وحقوق اإلنسان للمرأة، 

 :  في اآلتي  القوة والفرصنقاط وتمثلت  
 ( من الدستور السابق اإلشارة إليه.83الوارد في نص المادة )الدولة   التزام  .1
ا وليس لهم دخل. وطورت  ا تأمينيً ا لكبار السن ممن ال يتقاضون معاشًا ضمانيً منحت الدولة معاشً .2

ر الخامسة شبكات األمان االجتماعي ببرنامج كرامة، وذلك بمنح معاش للمسنين بداية من عم 
 ا. مزمنً   اا أو مرضًأو لمن يعانون عجزً   ،والستين

إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطالق وثيقة مكتوبة  .3
 خاصة بحقوق الكبار بالتعاون مع المجتمع المدني.

الثقافة الذاتية بأيسر  بتهيئة   لتمكينهم ثقافيًا  آليات الثقافة اإللكترونية في مراكز المسنين  نشر .4
 الوسائل.

أتاحت الهيئة العامة لتعليم الكبار الفرصة للمسنين لمواصلة التعليم في المراحل اإلعدادية   .5
  للتعليم الجامعي.  والثانوية وصوالً 

 حضرات السيدات والسادة
 أود أن القي اطاللة على احصاءات حول وضع المسنين بجمهورية مصر العربية :  

إنااا، و وماان الم ورااع ار  ااا   6,3ذكااور و 5,3% من إجمااالي الساا(ان  1.7ماليين بنسبة  7عدد المسنين:   -
 .  2052% عام 100هذه النسبة بحوال  

  سنة لإلنا،  5.75سنة للذكورو    73   2020 سنة عام   3.74 ورع البقاء على رياد الحياة   -
 و ونساابة % إنااا،6.70% ذكااورو 8.43 % 5.56ال علاايب بااين المساانين:  بلااأل نساابة الميااة بااين المساانين  -

 .   % إنا،2.6% ذكورو 02.14   2020 % عام3.10الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى بين المسنين 
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% ماان إجمااالي المساانينو وأعلااى نساابة 5.16مليااون مساان بنساابة  1.1ال شااليل: المساانين المش لااالين بلااأل  -
 %و ثب العاملين في نشاط  جارة الجملة وفي الجمعيات الهلية. 5.50العاملين في نشااط الزراعة والصياد  

 %. 56 لى زيد عنسبة  لطي المعاشات  المعاشات:   -
 %. 14%و والح(ومي  86دار رعاية اج ماعية يبلأل نسبة الخاص منها أكثر من   165دور الرعاية:   -
 %.  6,32الشمول المالي:  بلأل نسبة المسنين الذين لديهب حسابات في مؤسسات مالية   -

للنصوص الدس ورية واالس را يجية الوطنية لحقوق اإلنسان فاا ن   ر كااز  سياسااة ورارة ال ضااامن االج ماااعي و  عيال 
على  وفير الرعاية االج ماعية لل ئات العمرية المخ ل ة حسب اح ياجا هاو و ع بر فئة كبار السن إحدى ال ئات ال ي  

ب ااوفير الخاادمات الم عااددة والم نوعااة لهااا مااع اساا لالل راادرا ها  اكبياار  ا وليهااا ورارة ال ضااامن االج ماااعي اه ماماا 
 ا بش(ل إيجابي لي ب  وظي ها للمساهمة في العمليات ال نموية والنهوض بالمج مع.وإم(انيا ه

و ن يااذا ل لااس السياسااة  عماال الااورارة ماان نااالل العديااد ماان المحاااور ماان أجاال  حقياا  ر ي هااا فااي  حسااين مساا و  
 الخدمات المقدمة ل لس ال ئةو و لس المحاور هي:

 حقوق المسنين:قانون  مشروع  أوالً:  

علااى  م2021وافاا  مجلااو الااورراء المصاار  فااي سااب مبر  قاادف المصاار  من الدساا ور  83لنص المادة    يذا  ن 
رانون حقوق المسنينو    مهيدا للسير في إجراءات اس صداره.مجلو النواب المصر   منارش ه ب  ى جار و مشرو  

رامج    تحرص وزارة التضامن االجتماعيثانياً:   ر ب على  وفير الخدمات ووسائل الرعاية لكبار السن واالل زام ب وفي
 :اآل ي  من نالل  وذلس الكريمة لكبار السن بما ي( ل لهب الحياة  الرعاية االج ماعية والصحية وال أهيلية

المسنين  مؤسسات الرعاية االج ماعية •  للمسنين  دور 
إلرامااة المسنياان ي وفر فيها أسلوب الحياااة الكريماااة و قااديب باارامج الرعايااة عاااادة ومجهزة اج ماعية م  هي مؤسسة  

محافظاااة  22 و دانااال نطاااقدار  165يبلاااأل عااددها و و الصااحية والن سااية والثقافياااة واالج ماعيااة وال رويحياااة المناساابة
 .مسن  3000حوالي  ب جمالي عدد مس  يدين  

و دار الماال للمساانين بالسااويو و كلثوم للمسنين بحلوانو دار السعادة للمساانين بطنطااادار أم  طوير كال  من  ب ورد       
  دار مساانين ماان مقاادمي الرعايااة بالاادور    أنصااائيين ا مشاارفين   واإلدارة ال ن يذيااة 72  داناال  141 اادريب عاادد  و 

 أساايوط   –أسوان  -الرصر  –ج سوها -رنا -اإلس(ندرية -اللربية –القليوبية  -الجيزة –محافظات  القاهرة  10دانل  
 .ك اءة مؤسسات الرعاية االج ماعية طوير ورفع   في إطار  ن يذ مشرو 

 لمسنيناندية  أ •
والثقافية   والصحية االج ماعيةهي مراكز نهارية ي ب من ناللها  قديب الخدمات المخ ل ة لكبار السن وبرامج الرعاية 

 .مسن  37000ناد  ب جمالي عدد مس  يدين   194يبلأل عددها  و 
 الحق في الرعاية الصحية للمسنين  •

لشمولهم   تمهيدا  الصحي  التأمين  خدمات  من  المستفيدين  غير  للمسنين  حصر  الوزارة  تجري 
 ببرنامج العالج على نفقة الدولة بالتنسيق مع وزارة الصحة .

 وحدات العالج الطبيعي •
ة البدنية جلسات العالج الطبيعي والليار المسن فيها علىفيها يحصل  المسنين حيث  أندية  -هي ندمة ملحقة بااا  دور 

 محافظات الجمهورية. وحدة مورعة على  51وحدات العالج الطبيعي  بأجر رمز  ويبلأل عدد 
 م(ا ب ندمة المسنين •

ندية المسنين و عمل على ندمة المسنين بمنارلهب سواء من أعضاء الناد  أو من أهي ندمة  ن ذ من نالل دور و 
رعاية صحيةو ورعاية اج ماعيةو ومعاونة في نطاق  خدمات مثل وجبات غذائية جاهزةو و وفير العديد من النارجه عن طري  
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عددها   ويبلأل  الح(وميةو  المؤسسات  من  المخ ل ة  الخدمات  في  أدية  المسن  ومعانة  مس و    30المنزل  على  م( ب 
 الجمهورية.

 حماية الكبار بال مأويثالثاً:  

مؤسسااات  ساا هد  كبار السن بال مااأو  ماان نااالل مؤسسااات رعايااة الكبااار بااال مااأو  حيااث حماية   عمل الورارة على
العماال الموجااودين بالشااوار  بهااد  حماااي هب  القااادرين علااىغياار رجال والنساء غير أصحاء البنية و الرعاية الكبار بال مأوى 

مؤسسة كبار بال مأو  ي واجد بها حااوالي    22  و وفير المأو  والرعاية االج ماعية والن سية والصحية لهب وذلس من نالل
 .1  مسن مس  يد800 

 رابعاً : خدمات كبار السن ذوى اإلعاقة 

حرصااو ورارة  قاادف ةال ن يذياا والئح ااه  2018لساانه  10رااانون حقااوق الشااخاص ذوى اإلعارااة ررااب  ن يااذا  لح(ااام  
 قديب ندما ها لألشخاص ذو  اإلعارة بص ة عامة ولكبار الساان ذو  اإلعارااة بصاا ة ناصااة  علىاالج ماعي ال ضامن  

 :اآل ي و وذلس من ناللنالل نطة واضحة من
 الجمع بين معاشين من المعاشات المس حقة له بدون حدود .   -1
ا وم طلبااات  نسي  الخاادمات الم كاملااة المقاارر  قااديمها لألشااخاص ذو  اإلعارااة طبقااا  لنااو  إعااار هب ودرج هاا  -2

 بال نسي  مع الورارات والجهات المعنية.   و م(ينهب وذلس أهيلهب  
المؤر ة أو المس مرة لألشخاص ذو  اإلعارات الشديدة والم عددةو وذلس من نالل مؤسسات   االس ضافةندمات   -3

 رعاية الشخاص ذو  اإلعارة حال وجود أماكن م احة ومالئمة.
ندمات العالج الطبيعي بأسعار مخ ضةو من نالل دعب الجمعيات الهليةو ل أهيل الشخاص أصحاب اإلعارات   -4

 المج مع.الحركية والسمعية للدمج ب
 وفير ندمات اإلرامة واإلعاشة لألشخاص ذوى اإلعارة بالمؤسسات اإليوائية بن قات رهيدة   ناسب مع مس وى   -5

 الدنل االر صاد  لألسرة مع إم(انية اإلع اء منها.
جل أن إعداد و ن يذ البرامج والدورات ال دريبية الم خصصة للعاملين بالهيئات ال أهيلية ال ابعة إلشرا  الورارة م -6

 لهذه ال ئة.لنشطة ال ي  قدمها هذه الهيئات   حسين جودة الخدمات وا
 إنشاء مؤسسات لرعاية كبار السن من الشخاص ذو  اإلعارة .  فيالعمل على ال وسع    جار   -7
 مشروع "رفيق المسن": خامساً 

ال اارابو وال ماسااس الساار  ماان الح اااع علااي بهااد   م2019في عام  هو مشرو  أطلق ه ورارة ال ضامن االج ماعي
 عن الرعاية المؤسسية للمسن. بديال  ل كون   سر هأزلية للمسن دانل  نالل  وفير الرعاية المن

  حقي  الهدا  ال الية: ىعلمشرو   ال  يقومو 
   أهيل و دريب الشباب من الجنسين للعمل كرفي  مسن و وفير فرص عمل لهب. -
 ندمة رفي  المسن. ى نظيب حصول كبار السن عل -
  نظيب كل ما ي عل  بوظي ة رفي  المسن و قنينها. -
اساابةو ال  ساا هد  الربحيااة ال نسااي  مااع الجمعيااات والمؤسسااات الهليااة الشااري(ة ل قااديب الخدمااة بأسااعار من -

 و من نالل ال نسي  مع الجمعيات والمؤسسات الهلية الشري(ة.المادية

 

 ملحوظة: أعداد المستفيدين بالمؤسسات متغيرة.*1
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 دمة رفي  المسن.إعداد راعدة بيانات م كاملة ل وفير ن -
 رضا كبار السن عن الخدمة المقدمة لهب. ىابعة رفي  المسن أثناء العمل ومدوضع نظام لم  -
 ال عاون وال نسي  مع كافة الجهات المعنية والعاملة في مجال المسنين. -

 ما  ب إنجاره بالمشرو :
 -االساا(ندرية-الجياازة -بمحافظااات  القاااهرةبالمرحلااة ال جريبيااة للمشاارو  م اادرب  51 دريب عاادد اا  ااب  أهياال و  -1

ورااد كااان ال اادريب علااي يااد م خصصااين نظريااا  وعمليااا    داناال دور المساانين والمس شاا يات  فااي و القليوبيااة 
 المجاالت ال الية:

 الرعاية الصحية للمسن -
 العالج الطبيعي والرياضة للمسنين -
  لذية المسن -
 الرعاية الن سية واالج ماعية للمسن -
 االج ماعي وإدارة الرماتال واصل   -

 .% من الم دربين40لحواليوفير فرص عمل   ب   -2
لساانة  533لااورارى ررااب الالئحة النموذجية المنظمة لخدمة ووظي ااة رفياا  المساان ماان نااالل القاارار ا اع ماد ب   -3

 م.  2021
ندمااة رفياا  المساان و قااديب طلبااات أداء ندمااة رفياا  المساان  من نماذج  قديب طلبااات الحصااول علااى  االن هاء -4

 . onlineعلي المورع اإللك روني للورارة  إل اح ها
 اللجنة العليا لرعاية كبار السن:  سادسا

ورياار ال ضااامن االج ماااعي عربيااة بناااء  علااى راارار  ب  ش(يل اللجنة العليا لرعاية كبار السن بجمهورية مصر ال
م ويرأسها معالي وريرة ال ضامن االج ماعي وعضااوية ممثلااي الطاارا  المعنيااة بشاائون 2017ا9ا12ب اريخ   432ررب  

 .المسنين

 و هد  اللجنة العليا إلي:
 المسنين في مصر.  وضع نطة م كاملة لرعاية -
 المسنين.  ات والقوانين المنظمة لحقوق  طوير ال شريع العمل على -
 .ينسنمال والهيئات المعنية برعايةرات  نظيب و نسي  برامج الورا -
دوره وعطاااءه ومشااارك ه ال اعلااة فااي  واساا مرار الباارامج والنشااطة ال ااي  ك اال إشااعار المساان بأهميااة  ار اارا  -

 طارا ه. واس ثمار المج مع 
 شاا رف فيهااا جميااع الجهااات المعنيااة بمورااع  أماكن الخدمات المقدمة للمساانينإنشاء شب(ة معلوما ية ناصة ب -

 الح(ومة ي ب  حديثها دوريا .
 وذلس ل وفير ندمات العالج على ن قة الدولة لهب.ال أمين الصحي     عين بخدمات نالمسنين غير الم حصر عدد -
 (19-مواجهة فيروس كورونا المستجد )كوفيد: سابعاً 

 :  فقد  ب اآل ي19-كورونا المس جد  كوفيد ماشيا  مع نطة الدولة لمواجهة فيروس 
 منح الولوية في ال طعيب للمسنين -

 بدور المسنين: ورد  ب اآل ي
نزيل بدور المسنينو عدد 2667  طعيب عدد  -  مسن نزيل بمؤسسات الكبار بال مأو .  753مسن 
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 وجود غرفة عزل ب(ل دار. ر المسنين بش(ل دور  وال أكيد على طهير و عقيب دو -
 كي ية النظافة الشخصية والوراية من فيروس كورونا.عن  وعية النزالء ب(ل دار   -
 بمس ش يات العزل. نبدور المسنيال نسي  مع ورارة الصحة بأن ي ب حجز الحاالت المصابة الموجودة  -

 المواصالت العامة وإعفاء المسنين من مصروفات  لمسنين  وتمكين ا  دعم لبرامج  اً: ثامن

النقدى: •  الدعب 
مليااون  9,3 شاامل ل برنااامج  كافاال وكرامااة ماان نااالل  ب  طوير أول راعدة بيانات عن السر ال قيرة في مصاار  -

 مليون مواطن.  31أسرة  ضب 
مليااون  14,1أساارة  شاامل مليااون  3,8ار  عااو أعااداد الساار المساا  يدة ماان باارامج الاادعب النقااد  ل صاال إلااى  -

  .مواطن
 مسن.  455,849بلأل عدد المس  يدين من المسنين من برنامج الدعب النقدى  كرامة    -
العامة: • المواصالت   مصروفات 

ساانة ماان مصااروفات المواصااالت العامااة بمااا يشاامل  70رامو ورارة ال ضامن ب صدار ررار ب ع اااء المساانين فااوق ساان 
حماال ورارة ال ضااامن % و  50سنة بنساابة  65 سنة الس(س الحديدية وم رو الن اقو هذا باإلضافة إلى إع اء من بللوا

للورارة المعنية.االج ماعي سداد   هذه ال كاليف ِعوضا  عنهب 
بال عاون مع بنس :  اسعا   ار صاديا   ناصر االج ماعيدعب المسنين و م(ينهب 
الجميل •   رد 

و % لماادة ساانة17بعائااد وكانو رباال ذلااس من سبعين سنة أكثر  للمسنينشهادة  رد الجميل   بنس ناصر االج ماعي  طر 
 % لمدة ثالثة سنوات.15ورد رام البنس بطر  شهادة  رد الجميل  للمسنين بعائد 

المسنين •  مصاريف دار 
  قسيو مصاريف دار المسنين مع إم(انية  ك ل البنس بالسداد للحاالت غير القادرة.   أ ا  البنس

اإلن اج •   مليس وسائل 
 . مليون جنيه لمشروعات  مليس وسائل اإلن اج 5  مبلأل  خصيص ب 

 رروض حسنة •
 مليون جنيه بدون عائد.  10ررض حسن لصحاب المعاشات ب جمالي    1000 البنس  أ ا 

  وفير فرص عمل •
  .جنيها شهريا  750مس ورة مقابل  ررض فرصة عمل للمسنين القادرين على العمل لم ابعة    150 وفير  ب 
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