مبناسبة اليوم العاملى للمسنني
 ٪6.7نسبة املسنني فى مصر عام 2019
أصدر اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء اليوم االثنني املوافق  2019 / 9 / 30بيا نا صا صااً ي صا مبنا ساابة
اليوم العاملى للمسنني ( 60سنة فأكثر)  ،حيث حددت األمم املتًدة أول أك تااوبر ما كا عااام لي كااوا ال يااوم ال عاااملى
للمسنني أو اليوم العاملي لكبار الس بهدف دعم املسنني وابراز دور هاام ا التنم يااة ال ةاااملة دا ما ا ت ما لتعز يااز ب ناااء
جمتم جلمي األجيال وذلك م مالل تسليط الضوء على أ هاام الا ضااايا ا لااق تتع لااق بر عااايتهم وا ماادمات املاد مااة اام
وتأهيلهم.
م أهم املؤشرات اإلحصائية املتعلاة باملسنني ( 60سنة فأكثر)

•

وفاا لتاديرات السكاا فى :2019/1/1
 بلغ عدد املسنني  6.5مليوا مس منهم (  3.5مليوا للذكور 3.0 ,مل يااوا لإل نااا) ) بن ساابة  ٪6.7امإمجاىل السكاا ( ٪6.9للذكور ٪6.4 ،لإلنا)).
 بلغ توق البااء على قيد احلياة عند امليالد لأل فااراد فااى هااذه ال ئا العمر يا طب اااص لل نااو  73.9ساانة(  72.7سنة للذكور 75.1 ،سنة لإلنا)).

•

وفااص لبيانات مسح الاوى العاملة :2018
 بلغ إمجاىل نسبة املسنني احلاصلني على مــــؤه جامــــعي فــأعلى  ٪8.9منها ( ٪12.4للذكور، ٪5.1لإلنا)) م إمجالي املسنني.

 -بلغ أعداد املسنيـ

املةتغـلني 1.217

ملـيـوا مس منهم:

التوزي النسيب للمسنني وفااص للنةاط
اإلقتصاد عام 2018
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 ٪52.9يعملون فى نشـاط الزراعة
والصيـد.
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 ٪17.5يعملون فى نشـاط تجارة الجملة
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والتجزئة.
 ٪4.7يعملون فى نشاط النقل والتخزين.

باقي األنشطة النقل والتخزين تجارة الجملة
والتجزئة

الزراعة
والصيد

 ٪24.9يعملون في باقي األنشطة.

•

وفاا لنةرة الزواج والطالق عام : 2018
بلغت نسبة عاود الزواج بني املسنني  ٪2.1م إمجاىل عاود ا لاازواج ا لااق الاات مااالل عااام  ،2018بين مااا بل غاات
نسبة إشهادات الطالق  ٪9.0م إمجاىل إشهادات الطالق الق الت ا ن س العام.

•

وفاا لنةرة املواليد والوفيات عام :2018
بلغت نسبة الوفيات بني املســــنني  ٪63.6م إمجالي الوفيــــات منها ( ٪59.1للذكور ٪68.9 ،لإلنا)).

•

وفاا لبيانات نةرة امدمات اإلجتماعية عام :2017
بلغ عدد املنت عني بامدمات اإلجتماعية ووسائ الرعاية الصًية والتأهيلية  3480م سا عااام  2017ماا با
 3414مس عام  2016بنسبة زيادة قدرها .%1.9

جهود الدولة للمسنني
جاء دور الدولة لرعاية املسنني م مااالل نا

ا ملااادة ( )83ما الد سااتور امل صاار " 2014ع لااى أا تل تاازم الدو لااة

بضماا حاوق املسنني صًيًا ،واقتصاديًا ،واجتماعيًا ،وثاافيًا ،وترفيهيًا وتوفري معاش مناسب يك

م ح ياااة

كرمية ،والكينهم م املةاركة فى احلياة العامة وتراعى الدولة فى ختطيطها للمرا فااق العا مااة احتيا جااات
املسنني ،كما تةج منظمات ا تم املدنى على املةاركة فى رعاية امل ساانني وذ لااك ع لااى الن ًااو ا لااذى ينظ ما
الاانوا".
وتتمث جهود وزارة التضام االجتماعي ا جمال رعاية كبار الس ا التالي:

أوالص  :جمال الرعاية االجتماعية
 إنةاء دور رعاية لكبار الس إفتتاح أندية رعاية نهارية للمسنني. إفتتاح مكاتب مدمة للمسنني باملنازل. إعداد وتأهي مدمة جليس للمسنني. إفتتاح وحدات للعالج الطبيعي لكبار الس . اإلحت ال السنو بيوم املسنني.ثانياص  :جمال الرعاية التنموية
تاوم الوزارة بتاديم مةروعات للمسنني تتمث ا:
 املةروعات الضمانية :مةروعات حملدود الدم منًة ال ترد. مةروعات األسر املنتجة :هى قروض النح إلقامة مةروعات. مةروعات املراة الري ية :تاديم قروض للمرأة الري ية امل ساانة وا ملاارأة املعي لااة إلقا مااة م ةااروعات ت ساااعدهاعلى رف مستوى معيةتها.
 تدريب بعض كبار الس على بعض احلرف وامله وفاا لادراتهم املهارية مبؤسسات رعاية كبار الس .ثالثاص :مدمات احلماية االجتماعية (الرعاية االقتصادية)
امدمات املالية وتتمث ا:
 منح معاش ضماني لكبار الس مما ال يتااضوا معاشاص تأمينياص وليس لديهم مصدر للدم . منح مساعدات نظام الدفعة الواحدة لكبار الس . منح مساعدات شهرية م مؤسسة التكاف لكبار الس الغري قادري مادياص. منح قروض بةروط ميسرة م مةروعات األسر املنتجة وبنك ناصر االجتماعي لت ةااغي م ةااروعات صااغريةومتناهية الصغر.

امدمات العينية:
استخراج بطاقة الوينية ألصًاب معاش الضماا االجتماعي وأسرهم.
كما تاوم الوزارة بتطوير شبكات األمـاا االجتماعــي بربنامج كرامة مبنح معاش للمسنني بداية م عمر65
عام أو مل يعانوا م عجز أو مرض مزم  ،وقد بلغ عدد مست يد برنامج كرامة  260217مست يد ،فى حني بلغ عدد
أصًاب املعاشات واملستًاني 10.027.438مليوا مس .
مصادر البيانات:
• دستور عام .2014
• وزارة التضام االجتماعى.
• تاديرات السكاا عام .2019
• نةرة الاوى العاملة عام .2018
• نةرة الزواج والطالق عام .2018
• نةرة املواليد والوفيات عام ( 2018بيانات أولي ).
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