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الإ�سرتاتيجية الوطنية لكبار ال�سن يف مملكة البحرين

مقدمـة:

تعرف الأمم املتحدة امل�سن باأنه من بلغ عمر ال�ستني �سنة فما فوق كما ت�سهد اأعداد امل�سنني تزايدًا ملفتًا، وهو ما ينطبق على 

مملكة البحرين حيث املعدلت املتنامية واملت�ساعدة وهو نتاج النخفا�ض امللحوظ يف ن�سبة الوفيات وزيادة وارتفاع العمر املتوقع 

للحياة عند الولدة حيث و�سل املعدل بني عامة ال�سكان اإىل 74،8 �سنة وحتديدًا للن�ساء 77،3 �سنة وللرجال 73،1 �سنة ح�سب 

بيانات الأمم املتحدة 2000 للفرتة 2010 - 2005، ومن املتوقع اأن ي�ستمر هذا الرتفاع يف العمر خالل ال�سنوات الع�سرين القادمة 

والذي بدوره �سيو�سع حجم فئات كبار ال�سن يف اململكة.

م�ستوى  بتح�سني  املرتبطة  العوامل  من  عدد  نتاج  هو  الولدة  عند  للحياة  املتوقع  العمر  حت�سن  على  ح�سلت  التي  التغريات  اإن 

اخلدمات ال�سحية والطبية وحت�سن الو�سع القت�سادي وت�سخي�ض اأمرا�ض ال�سيخوخة والتغذية ال�سليمة واخلدمات امل�ساندة التي 

كان لها اأثرًا اإيجابيًا وفاعاًل.

ورغم التح�سن الذي طراأ على و�سع كبار ال�سن اإل اأنه توجد جمموعة من التحديات وال�سعوبات، ياأتي يف مقدمتها غياب التخطيط 

ال�سرتاتيجي للعمل مع هذه الفئة وعدم توفري اخلدمات املنا�سبة لتلبية احلاجات الأ�سا�سية اإ�سافة اإىل �سعف الوعي بق�سايا كبار 

ال�سن مما يعيق ا�ستمرار عطاء امل�سن كراأ�سمال ب�سري.

 ومن هذا املنطلق فاإن اللجنة الوطنية ت�سع خطتها التي ت�ستمل على جمموعة من الربامج والأن�سطة التي ت�سطلع بها هيئات 

حكومية معنية وموؤ�س�سات املجتمع املدين املتخ�س�سة و القطاع اخلا�ض وما يقوم به من اأدوار فاعلة مع هذه الفئة.

اإن حتقيق متطلبات النجاح لهذه اخلطة مرهون بت�سافر وتعاون خمتلف اجلهات والعمل على متابعة تنفيذ ما ورد فيها على اأن 

يوؤخذ يف العتبار م�ساألة يف غاية الأهمية وهي اأن عدد كبار ال�سن البحرينيني قد منا ب�سكل وا�سح حيث اأن العدد وكما اأو�سحه 

تعداد ال�سكان يف العام 1991م اإذ بلغت ن�سبة اأجمايل امل�سنني 3.8%، يف حني بلغت ن�سبة امل�سنني البحرينيني 5.4% امل�سنني %3،6 

من اإجمايل عدد ال�سكان ، وارتفعت هذه الن�سبة بني الإجمايل لت�سل اإىل 4.0% وبني البحرينيني 5.7 يف العام 2001 اإىل %4،7  

يف العام 2001م، يف حني ارتفعت يف العام 2007 بني ال�سكان البحرينيني حيث بلغت 6.3% وانخف�ست بني الإجمايل فبلغت %3.8 

و5.7% يف عام 2007م، ومن املتوقع اأن ترتفع هذه الن�سبة اإىل  20،4 % يف العام 2025، كما جاء يف تقرير الأمم املتحدة.
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لقد ا�ستندت اخلطة الوطنية للم�سنني ململكة البحرين على ركيزتني هامتني وهما اخلطة العاملية لل�سيخوخة التي اعتمدت يف 

مدريد اأبريل 2002 و اخلطة الوطنية للم�سنني التي اعتمدتها اللجنة القت�سادية والجتماعية لغربي اآ�سيا ) الإ�سكوا (، وا�سعة 

يف العتبار التوجهات العامة واملحددة يف اخلطتني وهي:

ال�سيخوخة. يف  اآخذ  عامل  يف  التنمية  	•
العمر. تقدم  مع  والرفاه  ال�سحة  	•

وداعمة جلميع الأعمار. متكينية  بيئة  تهيئة  	•

الروؤية امل�ستقبلية:

م�سنًا  جلعله  و�سيا�سيًا  وروحيًا  وثقافيًا  واجتماعيًا  اقت�ساديًا  امل�ستمرة  الفعالة  وم�ساركته  امل�سن  حياة  جودة  مب�ستوى  النهو�ض 

ن�سطًا.

اأن اأهم ما مييز الروؤية امل�ستقبلية هي متكني امل�سنني من امل�ساهمة الإيجابية والأداء الفعال للعمل بروح ت�ساركية متجان�سة بينهم 

واأفراد املجتمع مما يوؤدي اإىل حتفيز العاملني مع كبار ال�سن يف خمتلف القطاعات لتنفيذ اأن�سطة وم�ساريع م�سرتكة بروح متجان�سة 

و�سوًل اإىل �سياغة روؤية وا�سحة و�ساملة ب�سئون كبار ال�سن ي�سرت�سد بها خالل عملية التطوير امل�ستمر.

الر�سالـة:

1. �سمان جودة اخلدمات الأ�سا�سية املقدمة لكبار ال�سن مبا يف ذلك الرعائية والتاأهيلية لكبار ال�سن.

2.  توفري اخلدمات ال�سحية الوقائية والعالجية من اأجل حتقيق الرفاة لكبار ال�سن.

3. توفري اخلدمات الرعائية والتاأهيلية لكبار ال�سن.

4. ت�سجيع اندماج كبار ال�سن وم�ساركتهم ال�ساملة يف املجتمع.

5. ال�ستفادة من الطاقات والقدرات اخلا�سة بكبار ال�سن.
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6.  تدعيم دور الأ�سرة لتقدمي اأعلى م�ستويات الرعاية واخلدمات التي تتما�سى مع التوجهات العاملية يف هذا املجال.

7. توا�سل الأجيال ب�سكل اإيجابي وفاعل مبا يكفل توفري بيئة تكافلية متكن من زيادة الهتمام وحتفيز املجتمع وتوعيته   

     للعناية بكبار ال�سن.

8. حتفيز موؤ�س�سات املجتمع املدين وتعزيز اأدوارها مبا يعمق خدمات كبار ال�سن وتوا�سل عطائهم يف املجتمع.

9. اإيجاد بيئة متكينيه لكبار ال�سن جلعلهم فاعلني يف اتخاذ القرار املت�سل بحياتهم.

10. �سن الت�سريعات وتوفري احلماية القانونية لكبار ال�سن ل�سمان حقوقهم املنا�سبة.

الـقيـم:

تعترب القيم الجتماعية املنبثقة من تعاليم ديننا الإ�سالمي احلنيف والقيم العربية الأ�سيلة الركيزة الأ�سا�سية التي ت�ستند وترتكز 

اإليها اخلطة الوطنية للم�سنني وهذا بدوره �سيوؤدي ويكفل اإىل اأداء الر�سالة وحتقيق الروؤية امل�ستقبلية وحتقيق جودة حياة امل�سن يف 

اململكة، وت�سكل هذه القيم دلئل ومعايري ي�ستدل بها لتعميق ال�سراكة املجتمعية والعرتاف بجهود كبار ال�سن عند اتخاذ القرارات 

و حتديد الأولويات وتوزيع الأدوار ومن بني اأهم القيم امل�ساندة مايلي:

1. الأخالقيات املهنية التي توؤكد على توفري الرعاية ومنح امل�سن املكانة التي ي�ستحقها.

2. امل�ساواة وتكافوؤ الفر�ض على مدى احلياة.

3. التطوير امل�ستمر للجودة مبا ينعك�ض على اأداء العاملني يف موؤ�س�سات العمل مع كبار ال�سن.

4. مد ج�سور التعاون والتوا�سل بني خمتلف الأطراف املعنية ب�سئون كبار ال�سن.

5. اإ�سراك جمتمعي م�ستمر يف العمل مع كبار ال�سن وتوظيف منظماته املجتمعية يف العمل.

6. متكني مقدمي اخلدمات ومنحهم ال�سالحية والثقة وتعزيز قدراتهم العملية.

7. العمل من خالل الفريق املتعدد التخ�س�سات لتحقيق رعاية �ساملة.

8. اإ�سراك كبار ال�سن يف اتخاذ القرارات ور�سم ال�سرتاتيجيات.

9. الرتكيز على دور الأ�سرة يف تقدمي الرعاية والدعم للم�سنني .
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الأهداف الإ�سرتاتيجية:

اعتمدت الأهداف على التوجهات الإ�سرتاجتية الثالثة الآتية:

التوجه الإ�سرتاتيجي الأول: التنمية يف عامل اآخذ يف ال�سيخوخة

1. العرتاف بامل�ساهمات الجتماعية و القت�سادية و ال�سيا�سية لكبار ال�سن.

2. م�ساركة كبار ال�سن يف عمليات �سنع القرار على جميع امل�ستويات.

3. تاأمني فر�ض العمل املنا�سبة و�سمان الدخل و العي�ض الكرمي لكبار ال�سن.

4. حتديث نظم احلماية و ال�سمان الجتماعي و التاأمينات و معا�سات ال�سيخوخة.

5. العمل على احلد من الفقر والتخفيف من اأثاره على كبار ال�سن.

6.  تكافوؤ الفر�ض مدى احلياة يف التعليم امل�ستمر والتدريب واإعادة التدريب والتوجيه املهني.

7. ال�ستغالل التام لقدرات النا�ض يف جميع الأعمار والفئات.

8. تعزيز الت�سامن و التوا�سل بني الأجيال.

التوجه الإ�سرتاتيجي الثاين: ال�سحة والرفاه مع تقدم العمر

1. تعزيز ال�سحة وجودة احلياة وتاأمني اخلدمات ال�سحية جلميع املناطق بدون متييز.

2. و�سع �سيا�سات حلماية امل�سنني من العتالل ال�سحية.

3. تاأمني التغذية ال�سليمة لفئة كبار ال�سن

4. تاأمني الرعاية ال�سحية املتكافئة للم�سنني وامل�سنات كافة بدون متييز.

5. تطوير و تعزيز خدمات الرعاية ال�سحية الأ�سا�سية لتلبية احتياجات امل�سنني واإ�سراكهم يف ذلك.

6. تامني املعلومات والتدريب للمخت�سني يف الطب والرعاية الجتماعية ومل�ساعديهم.

7. تاأهيل امل�سنني ذوي احلاجات اخلا�سة لالحتفاظ باحلد الأق�سى من القدرات الوظيفية طوال حياتهم والعمل على اإ�سراكهم 
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التام يف املجتمع وتاأمني الرعاية املنا�سبة لهم.

التوجه الإ�سرتاتيجي الثالث: تهيئة بيئية متكينية وداعمة جلميع الأعمار

1. تاأمني ال�سكن يف البينة املحلية.

2. تهيئة بيئة �سديقة جلميع الأعمار.

3. تاأمني و�سائل النقل ال�سديقة للم�سنني و امل�سنات.

4. تامني الرعاية الجتماعية املتكاملة.

5. مكافحة �سوء معاملة امل�سنني.

6. تعزيز النظرة الإيجابية اإىل ال�سيخوخة.

7. تعزيز دعم متا�سك الأ�سرة البحرينية.

8. دعم املنظمات غري احلكومية و منظمات املجتمع املدين الأخرى العاملة يف رعاية امل�سنني.

9. و�سع برامج خا�سة بامل�سنات توؤمن لهم م�ستوى من العي�ض الكرمي.

التنفيذ والتقييم واملتابعة:

لو�سع الأهداف الإ�سرتاتيجية مو�سع التنفيذ فقد مت و�سع اإطار عملي واآلية مقرتحة ميكن من خاللها حتديد امل�سئوليات والتن�سيق والعمل 

على متابعة التنفيذ بالتعاون مع خمتلف اجلهات احلكومية والأهلية واخلا�سة ذات العالقة من اأجل ر�سد جميع الأن�سطة والربامج التي 

تقوم بها كل جهة يف اإطار تنفيذها لالأهداف الإ�سرتاتيجية وتفريغها �سمن الأن�سطة املتعلقة باإجراءات تنفيذ اخلطة الوطنية للم�سنني 

يف مملكة البحرين.

كما �سيتم ت�سكيل فريق عمل فني ي�سم يف ع�سويته من وزارة ال�سحة، وزارة التنمية الجتماعية واللجنة الوطنية للم�سنني ملتابعة 

وبرامج  اأن�سطة  من  املتحقق  الأداء  م�ستوى  على  الوقوف  يكفل  وتقييمها مبا  وتفريغها  البيانات  ل�ستالم  املعنية  اجلهات  جميع 

اخلطة الوطنية للم�سنني لدى اجلهات املختلفة.

ويتوىل الفريق الفني رفع تقرير مف�سل عن اخلدمات املقدمة لكبار ال�سن يف اململكة اإىل اللجنة الوطنية للم�سنني ملناق�ستها ورفع 

التو�سيات ب�ساأن تفعيل الإ�سرتاتيجية من خالل الوزارات املختلفة.

يتم رفع مذكرة بالتو�سيات من قبل وزير التنمية الجتماعية رئي�ض اللجنة الوطنية للم�سنني لدرا�سة اإمكانية تنفيذها مبا يحقق 
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اأهداف اإ�سرتاتيجية خدمات كبار ال�سن.

اخلطة الوطنية لإ�سرتاتيجية كبار ال�سن يف مملكة البحرين

ترتكز اخلطة الوطنية للم�سنني على ثالث توجهات ا�سرتاتيجية وهي:-

1. التنمية يف عامل اآخذ يف ال�سيخوخة.

2. ال�سحة والرفاه مع تقدم العمر.

3. تهيئة بيئة متكينية وداعمة جلميع الأعمار.

التوجه ال�سرتاتيجي الأول:

التنمية يف عامل اآخذ يف ال�سيخوخة

الهدف الأول: العرتاف بامل�ساهمات الجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية لكبار ال�سن.

الإجـراء:

1. العرتاف مب�ساهمات امل�سنني القادرين يف �سئون الأ�سرة واملجتمع املحلي وت�سجيع هذه املوؤ�س�سات.

2. ت�سجيع امل�سنني على امل�ساركة يف الأن�سطة الجتماعية والثقافية واحلكومية والتطوعية ح�سب اإمكاناتهم وقدراتهم.

3. توعية اإعالمية حول الإنتاجية الجتماعية والقت�سادية لكبار ال�سن وتقدير م�ساهمتهم يف �سئون جمتمعاتهم.

4. اإبراز النماذج الفاعلة للمبادرات وامل�ساهمات اجليدة التي يقوم بها الأفراد امل�سنون.

5. دعم موؤ�س�سات املجتمع املدين لتمكينها من ا�ستيعاب امل�سنني �سمن براجمها واأن�سطتها.

الهدف الثاين: م�ساركة كبار ال�سن يف عمليات �سنع القرار على جميع امل�ستويات. 

الإجـراء:

1. متكني امل�سنني من امل�ساركة يف عمليات �سنع القرار، ول �سيما يف الق�سايا التي تخ�ض حياتهم.  م�ساركة ذوي اخلربة والكفاءة 

من كبار ال�سن يف اتخاذ قرارات تتعلق بق�ساياهم.

2.اإن�ساء منظمات للم�سنني وتفعيل دور القائم منها لتمثيلهم يف عملية �سنع القرار.
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3. مكافحة التمييز الذي ميار�ض �سد امل�سنني على اأ�سا�ض ال�سن.

الهدف الثالث:  تاأمني فر�ش العمل املنا�سبة و�سمان الدخل والعي�ش الكرمي لكبار ال�سن. 

الإجـراء:

1. تاأمني الأن�سطة القت�سادية املنا�سبة لعمل امل�سنني ح�سب اإمكاناتهم وقدراتهم.

2. اإتاحة الفر�ض لت�سغيل امل�سنني بدوام جزئي وحث القطاع اخلا�ض على ت�سغيلهم واحتفاظ امل�ستفيدين منهم من نظام املعا�ض  التقاعدي.

3. تي�سري القرو�ض والت�سهيالت الئتمانية للم�سنني ليتمكنوا من العمل حل�سابهم، وتاأ�سي�ض ودعم امل�ساريع الإنتاجية التي   

     ت�سارك  فيها امل�سنات القائمات على رعاية اأ�سرهن، ول �سيما الأرامل واملطلقات.

4. اإتخاذ التدابري الالزمة مل�ساعدة امل�سنني على ت�سريف منتجاتهم. 

5. م�ساعدة امل�سنني الذين يعملون يف القطاع غري املنظم على حت�سني دخلهم واإنتاجيتهم وظروف عملهم.

6. مراعاة الحتياجات اخلا�سة للم�سنني وامل�سنات والأ�سخا�ض الذين يعي�سون مبفردهم.

الهدف الرابع:  حتديث نظم احلماية وال�سمان الجتماعي والتاأمينات ومعا�سات ال�سيخوخة.

الإجـراء:

1. �سمان امل�ساواة والعدالة بني اجلن�سني يف نظم احلماية وال�سمان واإعادة النظر يف ال�سن الإلزامي للتقاعد للرجال والن�ساء  

     واعتماد املرونة يف ذلك.

2. تاأمني احلماية لفئة امل�سنني غري النا�سطني اقت�ساديًا والعمل على تلبية احتياجاتهم املعي�سية.

3. مراجعة وتطوير واإ�سدار ت�سريعات ال�سمان الجتماعي مبا يلبي احتياجات امل�سنني.

4. �سمان الدعم املادي للم�سنني غري امل�ستفيدين من نظام ال�سمان الجتماعي وتاأمني دخل اإ�سايف للمتقاعد يكفل له م�ستوى  

     من العي�ض الكرمي.

5. و�سع موؤ�سرات ملراقبة وقيا�ض التقدم املحرز يف خف�ض ن�سبة الفقر.
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الهدف اخلام�ش:  العمل على احلد من الفقر والتخفيف من اآثاره على كبار ال�سن.

الإجـراء:  

1. مراعاة الحتياجات اخلا�سة بامل�سنات والطاعنني يف ال�سن الذين يعي�سون مبفردهم.

2. م�ساعدة امل�سنني على احل�سول على فر�ض عمل منا�سبة لتجنب الفقر.

3. اتخاذ التدابري الالزمة وت�سميم برامج مبتكرة ملحاربة الفقر بني امل�سنني واحلد من معاناتهم.

4. دعم امل�ساريع الإنتاجية ال�سغرية املدرة للدخل التي يقوم بها كبار ال�سن.

الهدف ال�ساد�ش:  تكافوؤ الفر�ش مدى احلياة يف التعليم امل�ستمر والتدريب واإعادة التدريب والتوجه املهني.

الإجـراء:

1. اإتاحة الفر�ض اأمام امل�سنني ملتابعة درا�ستهم بدون متييز.

2. تنظيم دورات تدريبية للم�سنني ل�ستخدام تكنولوجيا املعلومات.

3. تكثيف الربامج التدريبية واإعادة التاأهيل ل�ستمرار امل�سنني يف العمل املنتج.

4. اإدخال ق�سايا امل�سنني يف املناهج الدرا�سية واعتماد التاأهيل املجتمعي لإعداد النا�سئة ملختلف املراحل العمرية.

الهدف ال�سابع:   ال�ستغالل التام لقدرات النا�ش جلميع الأعمار والفئات. 

الإجـراء:

1. متكني امل�سنني من العمل كمربني وم�ست�سارين.

2. ت�سجيع املتطوعني من امل�سنني على ا�ستغالل مهاراتهم يف العمل مع �سائر الأجيال يف اإطار العمل املجتمعي.

3. اإتاحة الفر�ض لتبادل املعرفة واخلربات بني الأجيال وا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة يف اإطار الربامج التعليمية.

الهدف الثامن:  تعزيز الت�سامن والتوا�سل بني الأجيال.

 الجـراء: 

1. تنظيم حمالت اإعالمية تثقيفية حول فهم ال�سيخوخة جلميع الفئات العمرية.

النوادي  �سمن  امل�سنني  لفائدة  املوجهة  الأن�سطة  على  النا�سئة  وتدريب  الأجيال  بني  امل�ستمر  التبادل  لتعزيز  مبادرات  و�سع   .2
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الرتفيهية والتن�سيطية يف املوؤ�س�سات التعليمية وغريها.

3. اإتاحة الفر�ض اأمام كافة الفئات العمرية لعقد اللقاءات بينها.

4. ت�سجيع ال�سباب على تقدمي اخلدمات للم�سنني باعتباره جزءًا من اخلدمة الوطنية والتعليم املدين.

5. حث اجليل اجلديد على العناية بامل�سنني ) مكافاآت، وم�ساعدات مادية وجوائز (.

6. تقدمي الدعم لالأ�سرة التي تقوم باإعالة امل�سنني من العجزة واملقعدين وذوي الحتياجات اخلا�سة.

التوجه الإ�سرتاتيجي الثاين:

ال�سحة والرفاه مع تقدم العمر

الهدف الأول:  تعزيز ال�سحة وجودة احلياة وتاأمني اخلدمات ال�سحية جلميع املناطق بدون متييز. 

الإجـراء:

1. اإعطاء الأولوية لتح�سني احلالة ال�سحية جلميع ال�سكان وخا�سة كبار ال�سن ممن ل عائل لديهم. 

2. اتخاذ الت�سريعات والإجراءات الكفيلة للحد من العادات ال�سارة بال�سحة كالتلوث والتدخني  والكحول و�سوء ا�ستخدام الدواء وغريه 

مع �سمان �سالمة الغذاء.

3. و�سع �سيا�سة هادفة لتح�سني �سحة امل�سنات وتاأخري عجزهن ت�ستهدف اأمرا�ض ال�سيخوخة التي ت�سيب الن�ساء كه�سا�سة العظام وغريها 

من الأمرا�ض.

4. توفري نوادي �سحية وغريها من املرافق اخلا�سة بالن�ساء واأخرى للرجال من كبار ال�سن ملمار�سة الريا�سة والرتفيه.

5. تدريب وتوفري الأخ�سائيني املوؤهلني يف طب ال�سيخوخة واخلدمات ال�سحية امل�ساندة لالهتمام ب�سحة كبار ال�سن.
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الهدف الثاين:  و�سع �سيا�سات حلماية امل�سنني من العتالل ال�سحية.

الإجـراء:

1. اتخاذ تدابري وقائية عرب املراحل احلياتية كافة والرتكيز على اإتباع العادات ال�سحية ال�سلمية.

2. اتخاذ تدابري وتوفري بيئة مالئمة لكبار ال�سن يف املرافق العامة حلمايتهم من التعرث والوقوع.

3. تاأمني الك�سف ال�سحي املجاين لكبار ال�سن اأو باأ�سعار خمف�سة.

4. التاأكد من �سهولة و�سول كبار ال�سن للخدمات ال�سحية املتوفرة.

5. حمل �سركات التاأمني على قبول طلبات التاأمني ال�سحي للم�سنني وامل�سنات باأ�سعار خمف�سة عن طريق خماطبة �سركات   

     التاأمني لإعطاء مزايا تاأمينية باأ�سعار خمف�سة للم�سنني.

6. توعية اأفراد املجتمع وامل�سنني بالإجراءات ال�سحية والوقائية التي متكنهم من ال�ستمتاع ب�سحة بدنية ونف�سية جيدة و�سيخوخة �سعيدة.

7. الرتكيز على تدريب امل�سنني على اأ�ساليب الرعاية الذاتية وتدريب العاملني على رعايتهم.

8. تنظيم حمالت التوعية لتعريف املجتمع باحتياجات امل�سنني وحقوقهم وطبيعة ما قد يتعر�سون له من م�ساكل �سحية   

     ونف�سية، وكيفية التعامل معها.

9. اتخاذ الإجراءات الالزمة لإعطاء امل�سنني وامل�سنات بطاقات ت�سهل لهم املعاملة التف�سيلية يف �ستى املرافق وامل�ست�سفيات.

10. توفري قاعدة معلومات �سحية لكبار ال�سن يف اململكة.

الهدف الثالث:  تاأمني التغذية ال�سلمية لفئة كبار ال�سن.

الإجـراء:

1. توعية امل�سنني وت�سجيعهم على تناول الغذاء ال�سحي املتوازن عن طريق اإعداد خطة توعية ي�سارك يف اإعدادها وتنفيذها   

      وزارة ال�سحة واملراكز الجتماعية.

2. توعية امل�سنني واملجتمع كافة بالحتياجات الغذائية ال�سليمة.

3. دمج الحتياجات الغذائية للم�سنني يف مناهج الربامج التدريبية املخ�س�سة جلميع موظفي ال�سحة والرعاية.

 4. توفري برامج اأهلية بدعم حكومي ت�سمن توفري الغذاء والوجبات املنا�سبة للم�سن الغري قادر يف م�سكنه ب�سورة يومية.
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 الهدف الرابع:  تاأمني الرعاية ال�سحية املتكافئة للم�سنني وامل�سنات كافة بدون متييز.

الإجـراء:

1. تطوير وتعزيز خدمات الرعاية ال�سحية الأولية لتلبية احتياجات امل�سنني وتاأمني العالج ال�سحي املجاين اأو باأ�سعار خمف�سة 

لتكون مبتناول امل�سنني املحتاجني كافة يف جميع املناطق، ومن �سمنها املناطق الريفية والنائية.

2. تزويد امل�سنني باملعلومات الالزمة ومتكينهم من ال�ستخدام الفعال للخدمات ال�سحية املتي�سرة.

3. تاأمني خدمات طبية ومتري�سية للم�سنني يف املنازل، وخدمات متخ�س�سة بطب ال�سيخوخة، وعيادات �سحية متنقلة جتوب 

جميع املناطق.

4. تاأمني الأدوية الأ�سا�سية وال�سرورية والأدوات ال�سمعية والب�سرية واأطقم الأ�سنان والأجهزة الطبية للم�سنني املحتاجني، اأما 

جمانًا اأو باأ�سعار خمف�سة.

الهدف اخلام�ش:  تطوير وتعزيز خدمات الرعاية ال�سحية الأ�سا�سية لتلبية احتياجات امل�سنني واإ�سراكهم يف ذلك. 

الإجـراء:

1. اإ�سراك امل�سنني يف تخطيط برامج الرعاية ال�سحية وتنفيذها وتقييمها.

2. دعم املجتمعات املحلية يف تاأمني خدمات الرعاية ال�سحية املتكافئة للم�سنني وامل�سنات.

3. تدريب العاملني يف جمال الرعاية ال�سحية الأ�سا�سية والخت�سا�سيني الجتماعيني على املبادئ الأ�سا�سية لعلم ال�سيخوخة.

4. و�سع ت�سريعات واآليات لتنظيم تاأمني اخلدمات ال�سحية للم�سنني.

5. ا�ستحداث �سجالت وطنية لأ�سحاب الكفاءات من امل�سنني ميكن ا�ستثمارها يف دعم القطاع الأهلي ويف عملية التنمية على 

نطاق اأ�سمل.

الهدف ال�ساد�ش:  تاأمني املعلومات والتدريب للمتخ�س�سني يف رعاية و�سحة كبار ال�سن. 

الإجـراء:

1. و�سع برامج تدريبية تتعلق بعلم وطب ال�سيخوخة والرتويج لها.

2. اإن�ساء اأق�سام متخ�س�سة بطب ال�سيخوخة يف امل�ست�سفيات، وا�ستحداث تخ�س�سات يف علم ال�سيخوخة وطب ال�سيخوخة   

      وت�سجيع الطلبة على التخ�س�ض فيها.
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3. اإعداد وتدريب الكوادر الطبية والجتماعية لتهيئة فريق العمل املتخ�س�ض لرعاية امل�سنني.

4. تزويد الخت�سا�سيني يف الرعاية الطبية والجتماعية بربامج التعليم امل�ستمر حول �سحة امل�سنني ورفاههم ورعايتهم.

5. اإجراء الدرا�سات والبحوث املتخ�س�سة وتقدمي الدعم الالزم لها.

الهدف ال�سابع:  تاأهيل امل�سنني ذوي احلاجات اخلا�سة لالحتفاظ باحلد الأق�سى من القدرات الوظيفية طوال 

حياتهم والعمل على اإ�سراكهم التام يف املجتمع وتاأمني الرعاية املنا�سبة لهم.

الإجـراء:

1. تاأمني التاأهيل والرعاية املنا�سبة للم�سنني ذوي الحتياجات اخلا�سة، ليح�سلوا على حقوقهم يف اخلدمات وامل�ساعدة، ويحققوا 

النخراط الكامل يف املجتمع.

2. توعية املجتمع وامل�سنني باأ�سباب الإعاقة وتاأمني املعلومات عن كيفية الوقاية منها يف مراحل العمر املختلفة.

3. و�سع برامج للعالج النف�سي ون�سر املعلومات حول اأمرا�ض ال�سيخوخة لذوي احلاجات اخلا�سة.

4. تاأمني اأنواع العالج التي ميكن اأن تخف�ض معدلت الإعاقة، مثل اإزالة املياه البي�ساء من العني وتغيري مف�سل احلو�ض،   

      وتي�سريها  للم�سنني كافة.

5. تاأمني الأطراف ال�سطناعية لذوي العاهات اجل�سدية من امل�سنني املحتاجني اأما جمانًا اأو باأ�سعار خمف�سة.

6. تهيئة البيئة وتاأمني اخلدمات التي ت�ساعد امل�سنني ذوي احلاجات اخلا�سة على التكيف مع بيئتهم.
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 التوجه الإ�سرتاتيجي الثالث:

تهيئة بيئة متكينية وداعمة جلميع الأعمار.

الهدف الأول:  تاأمني ال�سكن يف البيئة املحلية.

الإجـراء: 

1. توفري البيانات والإح�ساءات اخلا�سة بامل�سنني وظروفهم ال�سكنية واإحتياجاتهم.

2. تهيئة البيئة الأ�سا�سية املحلية لتاأمني ال�سكن املنا�سب لالأجيال كافة.

3. منح الت�سهيالت الئتمانية اأو التخفي�سات ال�سريبية لالأ�سر الراعية لأع�سائها من امل�سنني لإن�ساء اأو �سراء م�ساكن بقرو�ض 

تف�سيلية.

4. ت�سجيع اإن�ساء اجلمعيات ال�سكنية التي ي�ساهم فيها القطاعان العام واخلا�ض.

اأنواع م�ساكن مالئمة يختار بينها امل�سنون بحرية وا�ستقاللية، وحتدد ت�ساميمها ومواقعها مبا يتوافق مع حاجاتهم،  5. تاأمني 

وتكون تكاليفها يف متناولهم.

6. تاأمني ت�سهيالت مادية للم�سنني لإعادة تاأهيل منازلهم، فت�سبح منازلهم خالية من العوائق التي حتول دون نقلهم ب�سهولة 

وحرية فيها.

7. تقدمي الدعم املادي للم�سنني للعي�ض يف نازل خا�سة اأو مع اأقارب.

8. ربط امل�ساكن ذات الكلفة املنا�سبة بخدمات امل�ساعدة الجتماعية.

9. و�سع قاعدة بيانات خا�سة بالإ�سكان مف�سلة ح�سب نوع اجلن�ض تراعي عن�سري ال�سن والإعاقة.

الهدف الثاين:  تهيئة بيئة �سديقة.

الإجـراء:  

1. مراعاة احتياجات وقدرات امل�سنني لدى ت�سميم الأبنية واملرافق العامة لتكون خالية من العوائق واحلواجز.

2. اإقامة م�ساكن واأماكن عامة م�سرتكة بني الأجيال من خالل الت�سميم املنا�سب.
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3. اإن�ساء املرافق الرتفيهية العامة واإعدادها خلدمة جمتمع تتعاي�ض فيها الأجيال كافة.

الهدف الثالث:  تاأمني و�سائل النقل ال�سديقة لكبار ال�سن.

الإجـراء:  

1. تاأمني و�سائل نقل كافية ومالئمة حلاجات امل�سنني يف املناطق كافة، ومركبات لال�ستعمال ال�سخ�سي لذوي احلاجات اخلا�سة 

منهم لتمكينهم من العتماد على اأنف�سهم.

2. ت�سميم طرق اأكرث اأمانًا ت�سهل حركة التنقل وتراعي �سالمة امل�سنني.

3. تاأمني النقل املجاين اأو منح تخفي�سات وتعريفة خا�سة بامل�سنني.

الهدف الرابع:  تاأمني الرعاية الجتماعية املتكاملة.

الإجـراء:  

1. اإتاحة الفر�ض لتعزيز العالقات بني الأجيال والرتابط على �سعيد العمل الجتماعي داخل املجتمعات املحلية.

2. تاأمني اأوجه الرعاية الجتماعية مل�ساعدة العائدين من املهاجرين امل�سنني على اإعادة التكيف مع بيئتهم الأ�سلية.

3. تاأمني دور لرعاية امل�سنني، وو�سع املعايري اخلا�سة بها، وتطوير براجمها وهياكلها الإدارية والتنظيمية، وتزويدها بالإمكانات 

املادية الالزمة والكوادر الب�سرية املوؤهلة.

4. اإعداد الخت�سا�سيني الجتماعني وتدريب العاملني يف رعاية امل�سنني.

5. متكني امل�سنني من امل�ساركة يف املجالت الجتماعية والثقافية والرتفيهية واإن�ساء اأندية اجتماعية وثقافية تلبي احتياجاتهم.

6. حث ال�سباب على امل�ساركة يف تاأمني اخلدمات والرعاية الجتماعية للم�سنني وت�سجيع م�ساهمة امل�سنني يف الأن�سطة التي   

     تنظم  ل�ساحلهم.

7. ت�سجيع اإن�ساء جمعيات وتعاونيات وروابط للم�سنني وتاأمني اأوجه الدعم املادي والكوادر املوؤهلة للعمل معها.

8. تطوير اأ�سكال الرعاية املوؤ�س�سية واإتاحتها لعدد اأكرب من امل�سنني املحتاجني اإليها وا�ستحداث اأمناط اأخرى من الرعاية مثل  

     الأ�سر البديلة من الأقارب والرعاية املنزلية وجلي�ض امل�سن واإ�سراك القطاع اخلا�ض باإقامة مباين باجر.

9. تاأمني خدمات توجيه واإر�ساد خا�سة بامل�سنني.
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10. و�سع برامج لإعداد امل�سنني ملرحلة التقاعد وبرامج الوقاية من العجز.

11. ت�سجيع امل�سنني على العمل التطوعي وامل�ساعدة الذاتية.

الهدف اخلام�ش:  مكافحة �سوء معاملة امل�سنني.

الإجـراء:

1. ر�سد ممار�سات �سوء معاملة امل�سنني اإن حدثت للحد منها، واتخاذ التدابري الالزمة ملكافحتها �سونًا لكرامتهم وحقوقهم.

2. اإ�سدار الت�سريعات والقوانني الكفيلة بحماية امل�سنني يف اململكة التي تفتقر اإليها.

3. تعزيز املوؤ�س�سات الق�سائية اأو الجتماعية املخت�سة لتتوىل حماية امل�سنني.

4. تنظيم حمالت توعية حول �سوء معاملة امل�سنني و�سب الوقاية منها، وتوعية امل�سنني مبو�سوع املواطنة واحلقوق املدنية و�سروب 

غ�ض امل�ستهلك.

5. و�سع خدمة »اخلط ال�ساخن« لإغاثة امل�سنني يف احلالت الطارئة، ومن �سمنها حالت التعر�ض للعنف اأو الأزمات ال�سحية.

الهدف ال�ساد�ش:  تعزيز النظرة الإيجابية اإىل ال�سيخوخة.

الإجـراء:

1. حث و�سائل الإعالم على اإبراز ال�سورة اليجابية للم�سنني، والرتكيز على م�ساهمتهم يف املجتمع، وتنظيم حمالت توعية حول 

ال�سيخوخة ب�سفتها مرحلة من مراحل العمر، وتوجيه الأجيال ال�ساعدة وامل�سنني للتوا�سل والتعامل فيما بينهم.

2. العمل على ت�سمني الكتب املدر�سية معلومات عن م�ساهمات جميع العمال يف املجتمع.

3. ت�سجيع اإقامة حفالت التكرمي للم�سنني ي�سارك فيها اأفراد من جميع الأعمار.

4. تعزيز دور املنظمات غري احلكومية التي تعنى بق�سايا امل�سنني وتعبئة مواردها، واإ�سراك امل�سنني يف اأعمالها لي�ض باعتبارهم 

م�ستفيدين من هذه املنظمات، بل اأع�ساء فاعلني يف براجمها وخدماتها.
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الهدف ال�سابع:  تعزيز ودعم متا�سك الأ�سرة البحرينية.

الإجـراء:

1. �سن الت�سريعات التي تكفل رعاية امل�سنني �سمن اأ�سرهم وتوؤمن العي�ض الكرمي لهم.

2. و�سع برامج التوعية الأ�سرية حول التعاي�ض مع امل�سنني ورعايتهم.

3. دعم دور الأ�سرة يف رعاية امل�سنني من خالل تر�سيخ العادات والتقاليد والقيم التي ت�سجع على احرتام امل�سنني ورعايتهم �سمن 

الأ�سرة.

من  لتمكينهم  اأنف�سهم  وللم�سنني  امل�سنني  اأفرادها  رعاية  لتمكينها من  لالأ�سرة  الجتماعية  واخلدمات  املادي  الدعم  تاأمني   .4

ال�ستمرار يف العي�ض يف منازلهم.

5. تاأمني وتقدمي دعم خا�ض للم�سنات الأرامل وغري املتزوجات وحتديد ال�سبل لتلبية احتياجات امل�سنات الجتماعية والقت�سادية 

والنف�سية وال�سحية بح�سب الحتياج.

6. توجيه و�سائل الأعالم كافة اإىل تعزيز دور الأ�سرة وتكري�سها ب�سفتها حميطًا طبيعيًا وبيئة اأ�سا�سية لرعاية امل�سنني.

التي يقومون برعايتها، عن طريق امل�ساعدات الجتماعية والإر�ساد  للقائمني بالرعاية من امل�سنني والأ�سر  7. تقدمي امل�ساعدة 

واملعلومات، وتعزيز الدور الإيجابي لالأجداد واجلدات يف تن�سئة اأحفادهم.

الهدف الثامن:  دعم املنظمات غري احلكومية ومنظمات املجتمع املدين الأخرى العاملة يف رعاية امل�سنني.

الإجـراء:

ومنظمات  احلكومية  غري  للمنظمات  اجلمركية  الر�سوم  من  والإعفاءات  ال�سريبية  التخفي�سات  ومنح  املادي  الدعم  تاأمني   .1

املجتمع املدين الأخرى العاملة يف رعاية امل�سنني.

2. ت�سجيع منظمات املجتمع املدين على و�سع وتطوير الربامج اخلا�سة برعاية امل�سنني.

3. و�سع اآلية تعاون وتن�سيق وطنية كافة املنظمات احلكومية وغري احلكومية العاملة يف رعاية امل�سنني.

4. و�سع املعايري الالزمة لتنظيم عمل املوؤ�س�سات الرعائية للم�سنني.

الوطنية  لتنفيذ اخلطط  مواردها  وتعبئة  م�ساركتها  وت�سجيع  املدين  املجتمع  ومنظمات  املنظمات غري احلكومية  دور  تعزيز   .5

للم�سنني.
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اأعمال املنظمات غري احلكومية باعتبارهم اأع�ساء فاعلني يف خدماتها  6. اإ�سدار بطاقات املجتمع املدين لإ�سراك امل�سنني يف 

وبراجمها ولي�ض فقط م�ستفيدين منها.

الهدف التا�سع:  و�سع برامج خا�سة بامل�سنات توؤمن لهن م�ستوى من العي�ش الكرمي.

الإجـراء:

1. مراعاة الحتياجات اخلا�سة بالن�ساء امل�سنات والطاعنات يف ال�سن واللواتي يع�سن مبفردهن.

2. تي�سري القرو�ض والت�سهيالت الئتمانية للم�سنات، لتمكينهن من العمل حل�سابهن، وتاأمني امل�ساعدة املادية للعامالت يف القطاع 

غري املنظم.

3. تنظيم احلماية لتاأمني حد اأدنى من الدخل للم�سنني الذين لي�ض لهم م�سدر رزق ول �سيما الذين يعي�سون مبفردهم.

4. تاأمني فر�ض عمل منا�سبة للم�سنات ح�سب اإمكاناتهن وقدراتهن.

الأرامل واملطلقات يف  اأ�سرهن، ول �سيما  القائمات على رعاية  امل�سنات  ت�سارك فيها  التي  الإنتاجية  امل�ساريع  تاأ�سي�ض ودعم   .5

املناطق كافة، وتاأمني امل�ساعدة املادية للجدات اللواتي يعنني برتبية اأحفادهن اأو اإعالتهم لأ�سباب متعددة.

6. مكافحة كافة اأ�سكال التمييز على اأ�سا�ض اجلن�ض يف الت�سريعات والقوانني ويف تطبيقها، فهي حتد من ا�ستفادة امل�سنات من 

املعا�سات التقاعدية وامل�ساركة الكاملة يف عملية التنمية.

7. تاأمني احلماية للم�سنات غري النا�سطات اقت�ساديًا، وتلبية احتياجاتهن املعي�سية، وحمايتهن من العنف و�سوء املعاملة.

8. تعزيز وتطوير م�ساركة امل�سنات يف عمليات �سنع القرار حول الق�سايا التي مت�ض حياتهن.

9. اإتاحة الفر�ض اأمام املراأة امل�سنة ملحو الأمية اأو متابعة التاأهيل والتعليم، بغية متكينها ماديًا من العتماد على الذات.

10. ت�سجيع م�ساهمات امل�سنات يف �سئون املجتمع املحلي.
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الهدف العا�سر:  تاأمني الرعاية واحلماية للم�سنني وامل�سنات يف حالت النزاعات امل�سلحة واحلروب والحتالل واحل�سار.

الإجـراء:.

1. التوعية والتعريف مب�سمون اإعالن الأمم املتحدة ب�ساأن الن�ساء والأطفال اأثناء الطوارئ واملنازعات امل�سلحة )1974(.

2. تفعيل دور جمعيات حقوق الإن�سان املحلية والعربية والدولية يف مالحقة ومقا�ساة جمرمي احلرب الذين يرتكبون الفظائع 

بحق املدنيني، ومن �سمنهم امل�سنني.

3. تلبية الحتياجات الأ�سا�سية للم�سنني املتاأثرين بحالت النزاع امل�سلح اأو احلرب اأو الحتالل اأو احل�سار.

4. اإعطاء الأولوية للم�سنني يف خطط الإغاثة وتاأمني اخلدمات وال�سلع لهم، وخا�سة امل�سنني الذين يعولون اأ�سرهم.


