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 أبرز إجنازات قطاع كبار السن
 6102جـوان ى ـإل 6102مرب سبتمن 

 
 

  6102سنة: 
انًمًٍٛٛ بًإعغبث انشػبٚت ٔعؼٛب ئنٗ  كببس انغٍفٙ ئطبس انُٕٓض ببنخذيبث انًغذاة نفبئذة 

 حُشٛطٓى ٔحشفٛٓٓى ٔحثمٛفٓى حًج يشاعهت كم يٍ:

ببنًإعغبث انًزكٕسة بٕاػظ دُٚٙ ْٕٔ يب حى حٕل حؼضٚض اإلطبس انؼبيم  انغٛذ ٔصٚش انشإٌٔ انذُٚٛت -

 ،6102اَطاللب يٍ شٓش عبخًبش نغُت 

انغٛذ ٔصٚش انشإٌٔ انثمبفٛت ٔانغٛذة ٔصٚشة انشببة ٔانشٚبضت نخؼضٚض اإلطبس انؼبيم ببنًإعغبث  -

 ( سٚبضٍٛٛ غٛش أَّ نى حخى االعخجببت نزنك.16( ثمبفٍٛٛ، ٔيُشطٍٛ)16انًزكٕسة بًُشطٍٛ)

غٛش أَّ نى حخى أخصبئٙ بغخُت نخؼضٚض اإلطبس انؼبيم ببنًإعغبث انًزكٕسة ب انفالحتانغٛذ ٔصٚش  -

 االعخجببت نزنك.

 
  6102سنة: 

  7102بداٌت سىت مىذ:  
 اَطالق أشغبل ئػبدة بُبء ٔحجٓٛض يشكض سػبٚت كببس انغٍ بًُضل بٕسلٛبت. -

 بغٛذ٘ بٕصٚذ. كببس انغٍنًشكض سػبٚت  -

 .سػبٚت كببس انغٍ بغٛذ٘ بٕصٚذ ٔاَطالق أشغبل حٓٛئخّنفبئذة يشكض الخُبء عٛبسة  -

 ببنمصشٍٚ. كببس انغٍحغهٛى حبفهت نفبئذة يإعغت سػبٚت  -

 10  ًبضحكت ٔاَطالق حًهت  تووس -إمضاء اتفاقٍت شزاكت مع وادي روتاري سكزة :7102جاوف"

بكم يٍ  انشػبٚتبًإعغبث  ًٍمًٛٛان يٍ 01حٕانٙ  حًخٛغانخٙ حٓذف ئنٗ " كباروا تشهى دٌاروا

 .بطٕالى أعُبٌيُٕبت، لًشث، يُضل بٕسلٛبت، انكبف، انمصشٍٚ ٔانمٛشٔاٌ، 
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  ػهٗ انًغخٕٖ انجٕٓ٘  كببس انغٍنفبئذة اإلطبساث انًكهفت بًهف حكُٕٚٛت  ةحُظٛى دٔس :7102ماي

التموٌل العمومً للجمعٍاث: مه المبدأ إلى حٕل: "انؼبيهت فٙ انًجبل، انجًؼٛبث سؤعبء ٔ

 ".المسؤولٍت

 01  كببس انغٍ، حى حُظٛى حهمت  نؼبنًٙ نًُبْضت انؼُف ضذانٕٛو ا يٕاكبت نفؼبنٛبث :7102جوان

" ٔرنك بًشبسكت ثهت العىف وسوء المعاملت فً مؤسساث رعاٌت كبار السه إشكالٍتحٕل " حٕاس

انغٍ بًُٕبت  انًمًٍٛٛ بًإعغت سػبٚت كببسيٍ انخبشاء فٙ يخخهف انًجبالث راث انصهت، ئضبفت ئنٗ 

 ٔاإلطبس انمبئى ػهٛٓب.

 ئجشاء اعخبٛبٌ حٕل سضب انًمًٍٛٛ ػٍ انخذيبث انًغذاة بًإعغخٙ سػبٚت  :7102 أوث - جوٌلٍت

بًُٕبت ٔلًشث، ٔحمذٚى َخبئجّ خالل انُذٔة انٕطُٛت انخٙ اَخظًج بًُبعبت انٕٛو انؼبنًٙ  كببس انغٍ

 بمٛت انًشاكض.، ٔ حى فٙ يشحهت ثبَٛت حؼًًّٛ ػهٗ نكببس انغٍ
  انخُغٛك يغ عفبسة انًًهكت انؼشبٛت انغؼٕدٚت حٕل انخكفم بًصبسٚف انحج نفبئذة  :7102سبتمبز

 يغُخٍٛ يٍ يُظٕس٘ انجًؼٛت انجٕٓٚت نشػبٚت انًغٍُٛ بأسٚبَت.
 0  7102أكتوبز:  

  نفبئذة ٔصاسة انًشأة ٔاألعشة  ٔالٚت عهٛبَتأصٛهت ئيضبء احفبلٛت حبشػج بًٕجبٓب يٕاطُت

يهٌٕٛ دُٚبس، حى  5ْك ٔئػخًبد يبنٙ ٚمذس بـ  01مطؼت أسض حًغح ب ٔانطفٕنت ٔكببس انغٍ

 كببس انغٍ ببنجٓت.شػبٚت نبُبء يإعغت حخصٛصٓى ن
  ِئبشاو احفبلٛت ششاكت بٍٛ ٔصاسة انًشأة ٔاألعشة ٔانطفٕنت ٔكببس انغٍ ٔانذٕٚاٌ انٕطُٙ نهًٛب

خشفبء ببنًٛبِ ٚخى بًمخضبْب حًكٍٛ كببس انغٍ انًمًٍٛٛ بًإعغبث انشػبٚت يٍ انًؼذَٛت ٔاالع

 انخًخغ يجبَٛب بحصص نالعخحًبو بًشاكض االعخشفبء ببنًٛبِ انطبٛؼٛت.

 .ئػذاد انُظبو انذاخهٙ نًإعغت انًشحٕو انصبدق ادسٚظ نشػبٚت كببس انغٍ بمًشث 

 2  نكببس انغٍ بٕالٚت انًُغخٛش.ٔضغ حجش األعبط إلَشبء يشكض ئٕٚاء  :7102أكتوبز 

 72  معوزين في إطار ال لكبار السنالترفيع في المنحة المسندة لمعائالت الكافمة : 7102دٌسمبز
وزيرة المرأة واألسرة  من شهريا وذلك بمقتضى قرار د 011د إلى  051 منالعائمي برنامج اإليداع 

 .وكبار السنوالطفولة 
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  6102سنة: 
 7102بداٌت سىت  مىذ : 

ػًال ػهٗ يشاجؼت اإلطبس انخششٚؼٙ انًُظى نغٛش ػًم يإعغبث سػبٚت كببس انغٍ ٔعؼٛب ئنٗ 

 يالءيخّ نًب ٚؼشفّ انًجخًغ انخَٕغٙ يٍ حطٕساث اجخًبػٛت ٔالخصبدٚت ٔثمبفٛت حى انؼًم ػهٗ:  

 .ٍيشاجؼت كشاط ششٔط يإعغبث سػبٚت كببس انغ 

 كببس انغٍ". حًبٚت ئػذاد يششٔع "يجهت 

 ببنخُغٛك ٔانخؼبٌٔ يغ جبيؼت انذٔل انؼشبٛت. "استزاتٍجٍت عزبٍت لكبار السه"انششٔع فٙ ئػذاد  -

 00 حُظٛى جهغبث ػًم نخفؼٛم انغجم انٕطُٙ نهكفبءاث يٍ كببس انغٍ  :7102جاوفً  71و

 ٔانًخمبػذٍٚ بحضٕس خبشاء فٙ انًجبل ٔيًثهٍٛ ػٍ انؼذٚذ يٍ انمطبػبث.

 3  يغ كببس انغٍ "والتواصل اإلوصاثتقىٍاث " حٕل  نهًكٍَٕٛ ٕٚو حكُٕٚٙحُظٛى  :7102ماي 

 . بفضبء "داس انؼشابٙ" بًُٕبت

 10  حذشٍٛ يشكض سػبٚت كببس انغٍ بًُضل بٕسلٛبت يٍ طشف انغٛذة ٔصٚشة انًشأة  :7102جوان

 ٔاألعشة ٔانطفٕنت ٔكببس انغٍ ٔئيضبء انُظبو انذاخهٙ نهًإعغت.

  وسارة المزأة واألسزة والطفولت  حخصٛص يإعغت نشػبٚت كببس انغٍ نفبئذةانششٔع فٙ ئجشاءاث

ٔٚجش٘ يٍ طشف جًؼٛت انُٕٓض ببنؼبئالث انًؼٕصة ٔانشلٙ االجخًبػٙ ببُضسث، ، وكبار السه

 انؼًم حبنٛب ػهٗ حجٓٛضْب نُٛطهك َشبطٓب خالل األشٓش انمهٛهت انمبديت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


