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 الجمهورية التونسية

 وكبار السن وزارة املرأة واألسرة والطفولة  

 

 

 

 املقرتحات والتوصيات املنبثقة 

  عن 

حول  ةـــــــــــالوطنيالإستشارة   

ن"ـــــار الســـــــــن وكبـــــ"املتقاعدي   

  

 

 

 

 2019سبمترب 
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، تحت سامي إشراف السيد 2019جويلية  16الوطنية المنتظمة يوم الثالثاء لندوة تبعا ل

الطفولة وكبار ووزارتي الشؤون االجتماعية والمرأة واألسرة رئيس الحكومة وبالتنسيق بين 

التي و ،"ن: كفاءات وخبرات لخدمة الوطنكبار السن والمتقاعدوتحت عنوان " ،السن

 االنطالق تم ،استشارة وطنية حول المتقاعدين وكبار السنعن تنظيم أفضت إلى اإلعالن 

    ، حيث انتظمت ملتقيات جهوية2019 أوت 16غاية إلى  جويلية 22من  ها بدايةفي تنفيذ

 : كما يلي موزعين مشاركا 497شملت  ،ضرفي الغ

 .الحكومية ممثال عن الهياكل 258 -

  .المنظمات والجمعيات عنممثال  194 -

  .من المهتمين بقضايا كبار السن والمتقاعدين شخصا  45 -

 :التاليةمحاور التضمنت االستشارة وقد 

 .األمان االجتماعي واالقتصادي -
  .الصحة والرياضة والرفاه -

 .المشاركة واالنخراط في العمل الجمعياتي -
  .بيئة مؤازرة وصديقة لكبار السن -

 .بين األجيال التضامن ودعم التواصل -

تشخيص الوضع االجتماعي واالقتصادي  االستشارة إلى هذه تهدف محاورو

 الخدمات للمتقاعدين وكبار السن ومدى استجابة نظم الحماية االجتماعية لحاجياتهم، وتقييم

 .من حيث الوفرة والجودة والكلفة أي ،كما وكيفا لهمالصحية المسداة 

التي تحول دون  والمعوقاتالحواجز الكشف عن إلى هذه االستشارة كما ترمي 

لتي الممارسات الجيدة والناجحة ا التعرف على إضافة إلىفي الحياة العامة،  تهممشارك

 جيال.تنشد تقليص الفجوة بين األو، هموكفاءات السن تستثمر في خبرات المتقاعدين وكبار

عملية تصبو إلى تحسين ظروف عيش  تقديم مقترحات نخلص في النهاية إلىل       

     .ر السنكباالمتقاعدين و
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 ةـــــعامال اتــــتوصيالو اتــــمقترحال

 على المستوى التشريعي:  -1

 التسريع بإصدار مجلة كبار السن. -

 .إحداث خطة مندوب حماية كبار السن -

 لعمومي.بخدمات المرفق ا تعميم المناشير المتعلقة بمنح األولوية لكبار السن في االنتفاع -

 

 :التخطيط والبرمجة على مستوى -2

المخططات والسياسات والبرامج الموجهة لكبار إلرساء  إحداث مجلس وطني لكبار السن -

 السن. 

 .كبار السنشؤون تُعنى ب قارة إحداث هياكل جهوية -

 من مرابيح %1 اعدين يمّول من خالل اقتطاع نسبةإحداث صندوق لدعم كبار السن والمتق -

 المؤسسات االقتصادية.

  

 :يستوى األمان االجتماعي واالقتصادعلى م -3

  الدنيا لتعادل قيمة منحة العائالت المعوزة. الترفيع في جرايات الشيخوخة -

 توفير خطوط تمويل )على غرار برنامج رائدة وبرنامج المرأة في الوسط الريفي( تدعم -

 القادرة على العمل. المشاركة االقتصادية للمرأة المسنة

ت الجمعيا إبرام الوزارة المكلفة بكبار السن اتفاقيات شراكة مع مؤسسات التمويل الوطنية أو -

كنهم التنموية بهدف تمكين كبار السن القادرين على العمل من الحصول على قروض مالية تم

 من إحداث مشاريع صغرى.

كبار السن يعنى بمشاغل المتقاعدين وإحداث رقم أخضر على مستوى الوزارة المكلفة بكبار  -

 .السن

 

 :الصحة والرياضة والرفاهعلى مستوى  -4

 .( CNAM)مراجعة سقف استرجاع مصاريف العالج  -

 .لتالئم القدرات البدنية  لكبار السن صحيةالمسالك تهيئة ال -

 .صحة العموميةال هياكل شيخوخة بمختلف الأقسام طب  تعميم -

 اضليةالسن من االنتفاع بخدمات المحطات االستشفائية بأسعار تفتمكين المتقاعدين وكبار  -

 .منهم لمعوزينلوبصفة مجانية 

 :  متيازات التاليةباال االنتفاعتخول لصاحبها  ر سنيكب ةبطاقإحداث   -
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  مرافق العموميةخدمات الاالنتفاع بأولوية.   

  عدين من والمتقاالنقل بالتعريفة المنخفضة بوسائل النقل العمومي بالنسبة إلى كبار السن

 ذوي الدخل المحدود.

 يه الترف الدخول إلى المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع األثرية وفضاءات مجانية

 الرياضية. المنشىاتوالعمومي 
 

 :الجمعياتيالمشاركة واالنخراط في العمل على مستوى  -5

ءات من المنخرطين بالسجل الوطني للكفا وكبار السن العمل بعقود تطوع بالنسبة للمتقاعدين -

 .كبار السن

 دعم وتشجيع الجمعيات على إحداث "جامعات العمر الثالث". -

 تضم الكفاءاتبعث لجان حكماء صلب الوزارات والمؤسسات والهياكل العمومية والخاصة  -

 المتقاعدة توكل إليها مهام استشارية.
 

 :صديقة لكبار السن بيئة تهيئة على مستوى  -6

 جربة علىلكبار السن مع تعميم الت نموذجية صديقة اختيار إحدى المدن التونسية لتكون مدينة -

 تدريجيا. بقية مدن الجمهورية

 بكراسي متحركة.تهيئة ممرات خاصة بكبار السن بجميع الشواطئ والمنتزهات وتجهيزها  -

 .التهيئة العمرانيةأمثلة  إعدادصوصيات كبار السن واحتياجاتهم عند خ مراعاة -
 

 :والمؤسساتي  والمجتمعي يدعم األسرالعلى مستوى  -7

نة في بمرو -اتية محدود االستقاللية الذ -السن  تمتيع العون العمومي المتعّهد برعاية كبير -

  .التوقيت اإلداري

ة بطرح من المداخيل الصافي كبير السن محدود أو منعدم الدخل برعايةتمتيع المتعّهد  -

 الخاضعة للضريبة. 

  .دعم االستثمار  الخاص في  مجال رعاية كبار السن -
 

 :التضامن ودعم التواصل بين األجيالعلى مستوى  -8

 األجيال.تنمية العالقات بين لبعث فضاءات اجتماعية مشتركة  -

 ومتعدد األجيال. دعم منوال السكن المشترك -

 .توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة كبار السن -
 

 


