
 



 
 

 

 

 

 مستخلصات علمية

 .لتفعيل خدمات المجتمع للمسنين 
 

 إعداد

  محمد أحمد محمود عبد الرحيم

 استاذ مساعد ورئيس قسم

 التخطيط االجتماعي

المعهد القومي 

لعـلـــــــــوم 

 المسنين



 

 

 

 
 مضمون الورقة البحثية



 

 

 

 

 .الداللة النظرية لمفهوم المسنين: أوالً 

 ً  (المكتسبات القانونية)الرعاية االجتماعية للمسنين : ثانيا

 ً  (تجارب دولية)سياسات الرعاية االجتماعية للمسنين : ثالثا

 ً  (توصيات المؤتمرات الدولية ومستخلصات الدراسات العلمية:)رابعا

 ً  (تنمية القدرات -حل المشكالت -تقدير الحاجات)رعاية المسنين :خامسا

 ً  تصور تخطيطي لتفعيل خدمات المجتمع للمسنين: سادسا



 

 

 

 

 إجمالي عدد السكان في مصر

 نسمة87.963.276 

 إجمالي عدد المسنين في مصر

 771.662 

 نسبة تمثيل المسنين 

10.6% 

داللة المؤشرات الكمية 

 لوضع المسنين



 

الداللة الكمية لوضع المسنين 

 بمحافظة بني سويف 



 

 

 

 

 7  المدن

 7 المراكز

 39 الوحدات المحلية

 222 القري والتوابع

 860 العزب والنجوع

 2016ديوان عام المحافظة  –مركز معلومات ودعم إتخاذ القرار 

 التقسيم اإلداري لمحافظة بني سويف



 

 

 

 

 محافظة بني سويف

 إجمالي عدد السكان في محافظة بني سويف

 نسمة 2.812.253 

 إجمالي عدد المسنين في المحافظة

 نسمة 182.796 

 نسبة تمثيل المسنين 

6.5% 



 

 

 

 

 المؤسسات الراعية للمسنين بالمحافظة

 ت النشاط العنوان المؤسسة م

 2323653 تنمية مجتمع بجوار مطافى بنى سويف -عبد السالم عارف  نادى التنمية المسنين 1

 2310425 خدمات ش المحطه خلف بيع المصنوعات نادى الخير والبركة 2

 - تنمية شاملة مركز الفشن -ش البحر االعظم  نادى مسنين الفشن 3

 2514569 تحفيظ قرآن مجلس المدينة الواسطى نادى الواسطى 4

 4402187 خدمات خيرية ش وزير عبد هللا -مركز ببا  نادى ربيع العمر 5

 322838 مجتمع تنمية المحكمة الغربية -مركز ناصر  نادى كبار السن 6

 720446 تنمية مجتمع االسرة والطفولة -بندر اهناسيا  نادى اهتاسيا 7

 2334280 خدمات ش صالح سالم -بندر بنى سويف  نادى كبار المواطنين 8

 5823117 مجتمع تنمية مسجد فاطمة الزهراء -بندر ناصر  نادى المسنين بناصر 9

 7607499 تنمية مجتمع بندر سمسط -ش سمير عبد الصمد  نادى االمل 10



 

 

 

 

 التشريعية -الداللة القانونية 

القانون العالمي 

لحقوق اإلنسان 

1948 

الميثاق اإلفريقي 

 لحقوق اإلنسان

1980 

إعالن القاهرة 

االسالمي لحقوق 

 1990اإلنسان

قانون وزارة 

 التضامن االجتماعي

2016 

 توصيات المؤتمرات العالمية ونتائج الدراسات العلمية



 

 

 

 

 
   

Social Supports for 

Elderly 

 المتابعة الطبية

 و

 الرعاية الصحية

 الدعم النفسي 

 و

 الذهني

 تلبية 

 الحاجات 

 المعيشية

التواصل 

 االجتماعي

ممارسة 

أنشطة تتفق 

 مع قدراتهم

 الـــوازع 

 الديني



 

 

 

 

 المستخلصات العلمية المرتبطة 

 بتفعيل خدمات المجتمع للمسنين

 .التشارك بين األجهزة الرسمية والمنظمات األهلية في تلبية حاجات المسنين

 ..التكامل بين خدمات الرعاية للجوانب االقتصادية، الصحية، االجتماعية، والنفسية

 .العمل الفريقي القائم علي التخصص المهني في معالجة مشكالت المسنين

 . التركيز علي استثمار قدرات المسنين باعتبارهم مورد بشري يمكن االستفادة منه

 .مراعاة القدرات البدنية والعقلية لكبار السن

 .الخدمات المنزلية أحد اآلليات التي يمكن أن تيسير حصول كبار السن عليها

 .تدريب وتأهيل رفيق المسن باحتياجاتهم ومشكالتهم مطلب أساسي



 

 

 

 
 وهللا ولي التوفيق،،


