
ورية التونس ية  مجله ا

أرسة  واملرأأة والطفوةل وزارة وكبار السنال

دارة كبار السن  ا 

ميان ابلش يخ: تقديــــم الس يدة ا 

مديرة كبار السن

يف املنطقة العربية املؤمتر ال قلميي للمراجعة الرابعة خلطة معل  مدريد ادلولية  للش يخوخة

ملخص تقرير امجلهورية التونس ية



الوطنية احلديثة ادلراسات

.2019ماي،تونسيفللمتقاعدينمس تقبلأأيبعنواندراسة❖

لسنكبارضداملوجهالعنفحولدراسة❖ .2019يسمربد،تونسيفا

.2021تونس،يفالسنكبارحولدراسة❖

quel avenir pour les retraités en Tunisie.pdf
violences_against_seniors_tunisia_-_ar (3) (7).pdf


اهرةلظمؤرشاتظهور:الأوىلاخلاصية▪

أأنيث .الش يخوخةت

السناركبعددتزايد:الثانيةاخلاصية▪

منابملائة33)أأكرثأأو60سنيف

مهنمهامةنس بة.(السنكبارمجموع

.النشاطمواصةلعىلقادرين

ؤملمارتفاعتواصل:الثالثةاخلاصية▪

جابةالاس توحتدايتالولدةعنداحلياة

75أأيالكربىالش يخوخةحلاجيات

أكرثس نة منابملائة29ميثلونواذلينفأ

.(السنكبارمجموع

ة اخلصائص  ادلميغرافي

يفتمتثللساكن،ل العمريةالرتكيبةيفوحتولدميغرافيةنقةل▪

ايدة رخرى،الأ العمريةابلفئاتمقارنةالسنكبارعددز

العاماجملموعمن%13حوايلالسنكبارنس بةتبلغ▪

2018س نةللساكن

بلغت حيثال عاقةيذو منالسنكبارعدديفارتفاع▪

ذويالأشخاصعددمجموعمن%43.5هتمنسب

.2014س نةال عاقة



2017مؤرش  مؤمل  احلياة  عند  الولدة خالل س نة  

س نة 75.4
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إناث

%46,75

% 53,25

%47,5

%52,5

%48.36

%51,64

حسب اجلنس  (2044-2034-2024)تطور نسب كبار السن 

در ملص ال حصائية : ا عىل ال سقاطات  ن ابلعامتد  وكبار الس أة والطفوةل  الأرسة واملرأ وزارة 

اكن، جويلية  2014- 2044- 2015صندوق الأمم املتحدة للس



تساع لفجوة  يف مؤرش مؤمل احلياة عند الولدا  ةا

ة78,1 ، س ن

س نة 5, 74

تصممي الربامج ورصد امل ثناء  الاجامتعي أأ دراج مقاربة النوع  ازيانياتا 

حسب اجلنس التوزيع  النس يب لكبار  السن 

مؤرشات تأأنيث  الش يخوخة 



2018

الفئة العمرية

494.972 س نة 60-64

371.244 س نة 65-69

223.272 س نة 70-74

180.443 س نة  75-79

223.686 مفا فوق 80 س نة 

1493.617 اجملموع 

مر فئة الع

الثالث 

فئة العمر

الرابع

2018عدد كبار السن حسب الفئة العمرية س نة 

در ملص لال حصاءالوطيناملعهد:ا



ملعمتدةاالس ياساتوتطويرالسنكبارقطاعحومكة:الأولاحملور▪

.لفائدهتم

لثايناحملور▪ ث والهشاشةالفقرمنالسنكبارحامية:ا الأزماتناءوأأ

.داجمةو صديقةبيئةيفحقهموضامنحياهتمنوعيةوحتسني

خلدماتالنفاذمنفئاهتممبختلفالسنكبارمتكني:الثالثاحملور▪

.جودةذاتحصية

والثقافيةالاقتصاديةاحلياةيفالسنكبارمشاركة:الرابعاحملور▪

.احمليلالشأأنويفوالرتفهيية

أرسيةال حاطة:اخلامساحملور▪ وسطهميفورعايهتمالسنبكبارال

اروكبوالطفوةلواملرأأةالأرسةوزارةالأجيالبنيالتضامنودمعالطبيعي

.السن،

ظوحفالسنكبارحياةنوعيةحتسني❖

كرامهتم

همحقوقخمتلفمنالسنكبارمتكني❖

وداجمةأ منةبيئةيفرعايهتموضامن

بنيامنوالتضالنش يطةاملواطنةجتس يد❖

.لالأجيا

أأهداف  الاسرتاتيجية وحماورها 

ال سرتاتيحيةحماور 



در ملص للتقاعد واحل: ا الوطين   والصندوق  للضامن الاجامتعي  الوطين  الصندوق  عىل ا حصائيات  ن ابلعامتد  وكبار الس أة والطفوةل  الأرسة واملرأ الاجامتعية يطةوزارة 

جبراية التقاعد   ة فأأكرث 60املنتفعون  عدد  كبار س ن

ابلبال د السن 

التونس ية 

ة املتقاعدين املس نني  مجموع املس نني/نس ب

اجملموعقطاع خاصقطاع عام)*(قطاع عامقطاع خاصاجملموع

النس بةالعددالنس بةالعدد

756927532840 70.5%22408729.5%149361715%%35,6750.67%

2018توزيع عدد ونسب املتقاعدين املس نني للقطاعني اخلاص والعام خالل س نة 



ذكور 

إناث

%41
%59

2020التوزيع النس يب لعدد كبار السن املنتفعني ابملنحة القارة حسب اجلنس س نة 

للهنوض الاجامتعي بوزارة الشؤون الاجامتعية: املصدر الهيئة العامة 

ابملنحة ا لسن املنتفعني  لقارة عدد كبار ا

الاجامتعي بلغ طار برانمج الأمان  يف ا 

2020منتفعا س نة 152963



نساء رجال لفئة العمرية ا

[32,6-41,2] 36,9 [-42,5-33,6] 38,0 س نة 60-69

[31,4-41,3] 36,4 [-40,9-31,6] 36,2 مفا فوق  70س نة 

نسالتوزيع   النس يب  لكبار  السن  املصابني بداء السكري  حسب اجل

وزارة  الصحة ، املسح  الشامل للصحة يف  تونس: املصدر



نساءرجالالفئة العمرية

74,4)-66,3)62,170,4)-53.1)   57,6س نة 60-69

مفا فوق70 83,2)-74,9) 67,479,1  (62,8-71,9)س نة 

جلنسالتوزيع النس يب لكبار السن املصابني ابرتفاع  ضغط  ادلم حسب  ا

وزارة  الصحة ، املسح  الشامل للصحة يف  تونس  : املصدر



19كوفيدوقاية كبار السن وحاميهتم من جاحئة 

.عزل املقميني ابملؤسسات بشلك اكمل محلايهتم▪

الل تطبيقات منع الزايرات من قبل أأهايل املقميني ومتكيهنم من التواصل معهم من خ▪

...(.أ ب واتس، ساكيب)التواصل الاجامتعي

قجراايتمتكيهنم من اس تخالص ▪ امهتم أأي تقاعدمه ومنحهم الاجامتعية يف مقر ا 

د وذكل بتوفري خدمة مبؤسسة الرعاية وذكل ابلتنس يق مع البنوك وادليوان الوطين للربي

الربيد املتنقل



يداع العائيل للمس نني يف التكفل مب ▪ س نني فاقدين يمتثل برانمج ال 

.للس ند العائيل من قبل أأرس بديةل

دينارا 200ا قدرهتس ند ادلوةل للعائةل الاكفةل ملسن معوز منحة شهرية ▪

.  لتلبية حاجياته الأساس ية

ظمة من طرف تمت متابعة ظروف عيش املس نني املكفولني بصفة منت▪

.والأرسةاجلهوية لشؤون املرأأةابملندوبياترؤساء مصاحل املس نني 

ر السنالعائيل لكبايداع ل  برانمج ا

مقاربة حمورية دور الأرسة  يف رعاية وحامية كبار السن 



ت ابلبيالفرق املتنقةل لتقدمي اخلدمات الاجامتعية والصحية 

حصية للمس نني تقوم الفرق املتنقةل بتقدمي خدمات اجامتعية و ▪

طارات طبية وش به طبية و  رخصائيون يف بيوهتم تؤمهنا ا  أأ

حاطة حياتية وغريمه ن بصفة يتنقلو... اجامتعيون وأأعوان ا 

قامة املس نني لمتكيهنم من خدمات ا ىل مقر ا  جامتعية دورية ا 

دوية، حشااي، مو )وحصية وتقدمي مساعدات عينية  اد أأ

...(.غذائية

ىل مواقع الفئات مقاربة العمل ابلوسط املفتوح وتنقل اخلدمة ا 



مقاربة الرعاية املؤسساتية

13وعددها)توفر مؤسسات رعاية كبار السن ▪

تناهز  (  رسيرا830مؤسسة، بطاقة استيعاب 

الاجامتعية والصحية للمق  ميني ال قامة وال حاطة 

.  هبا

هذه املؤسسات مجع ▪ تس يري  يات ترشف عىل 

اعامتدات هجوية لرعاية املس نني ترصد لها ادلوةل

طريق الا حتويلها عن  حتاد مالية س نوية يمت 

الاجامتعي .  التونيس للتضامن 

اجليل الثاين ملؤسسات الرعاية 



التوصيات 

.كبار السناس تحداث مقارابت جديدة تدعـم بنـاء جممتـع مجليـع الأعامر وبيئة صديقة ل❖

عادة البناء ❖ قليدية املوغةل يف حقوقية تمنوية جديدة تقطع مع مضامني املقارابت الت قاربةملا 

.  الوجدانية وتتجاوز حدود الرعاية الضيقة لكبار السن

ووضع برامج رخصوصية محلاية املس نات،المتيازي العمري ماكحفة ❖

دحض املعتقدات والتصورات اخلاطئة عن الش يخوخة مكرحةل جعز ومرض،❖

س تفادة من خربات ختاذ تدابري تشجع عىل الاابحقل  الش يخوخة التوجه حنو الاستامثر يف❖

يتقامس عائداهت .ا امجليعو جتارب املتقاعدين وكبار السن وتوظيفها يف خلق ثروة 



وشكرا على حسن اإلصغاء


