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اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

تقريـر
ندوة إقليمية حول رصد تنفيذ خطة العمل الدولية المتعلقة
بالشيخوخة في البلدان العربية
ع َّمان 20 ،و 21تشرين الثاني/نوفمبر 2007
موجـز
عقدت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( ندوة إقليمية حول رصد تنفيذ خطة
العمل الدولية المتعلقة بالشيخوخة في البلدان العربية ،وذلك في ع َّمان يومي  20و 21تشرين الثاني/نوفمبر
.2007
وكان الھدف األساسي للندوة رصد التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل مدريد الدولية المتعلقة
بالشيخوخة لعام  ،2002بما في ذلك تبادل الخبرات والممارسات الناجحة ومساعدة البلدان والشركاء
المعنيين على الصعيد اإلقليمي .وھدفت الندوة أيضا ً إلى رصد ما تم تنفيذه من خطة العمل العربية
للمسنين حتى عام  .2012وقد سعت اإلسكوا من خالل ھذا االجتماع إلى حث البلدان األعضاء على
استكمال جھودھا اإلنمائية المعنية بتنفيذ الخطتين على الصعيد اإلقليمي ،وذلك من خالل) :أ( مناقشة
األولويات واالحتياجات والفجوات الخاصة بالتنفيذ والتقدم والرصد لدى الحكومات والمجتمع المدني
والفرقاء المعنيين؛ و)ب( اقتراح توصيات لمتابعة التنفيذ.
وتتضمن ھذه الوثيقة التقرير النھائي عن الندوة ،الذي يعرض أھم النتائج التي أسفرت عنھا الندوة
والنقاط الرئيسية التي أثيرت في مناقشة كل محور من المحاور المطروحة .وسوف يتم إرسال ھذا
التقرير إلى إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة ليجري تضمينه وعرضه ضمن تقرير
لجنة التنمية االجتماعية في دورتھا السادسة واألربعين في شباط/فبراير .2008
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مقدمـة
عقدت اإلسكوا الندوة اإلقليمية حول رصد تنفيذ خطة العمل الدولية المتعلقة بالشيخوخة في البلدان
-1
العربية تنفيذاً لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  142/61المؤرخ  19كانون األول/ديسمبر  2006بشأن
متابعة الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة ،الذي دعا الدول األعضاء إلى تحديد اإلجراءات التي اتخذتھا منذ
انعقاد الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة في عام  ،2002وكذلك التوصيات الموضوعة على صعيد السياسة
العامة لمواصلة تنفيذ خطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعام  ،2002وتشجيع اللجان اإلقليمية على
تحديد الطرائق المناسبة إلجراء االستعراض والتقييم اإلقليميين ،بما في ذلك أفضل الممارسات ،بغية تقديم ھذه
المعلومات إلى لجنة التنمية االجتماعية.
كما يأتي انعقاد ھذه الندوة تنفيذاً للقرار  ،1/45الصادر عن لجنة التنمية االجتماعية في دورتھا الخامسة
-2
واألربعين والموجه إلى اھتمام المجلس االقتصادي واالجتماعي ،بشأن طرائق إجراء أول استعراض وتقييم
لخطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعام  ،2002حيث تطلب لجنة التنمية االجتماعية إلى جميع
اللجان اإلقليمية أن تحيل نتائجھا المستخلصة من أول استعراض وتقييم لخطة عمل مدريد ،فضالً عما تحدده
من أولويات يتعين اتخاذ إجراءات بشأنھا في المستقبل فيما يتعلق بالخطة ،إلى لجنة التنمية االجتماعية في
دورتھا السادسة واألربعين في شباط/فبراير .2008
وفي مجال متابعة رصد التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعام
-3
 2002وخطة العمل العربية للمسنين حتى عام  2012على الصعيد اإلقليمي ،طلبت اإلسكوا إلى البلدان
األعضاء إعداد تقارير وطنية عن أھم ما أنجزته في ھذا المجال ،كما حصلت اإلسكوا على معلومات بھذا
الشأن من خالل استيفاء استمارة مختصة وجھت إلى البلدان األعضاء.

أوالً -النتائج والتوصيات
آخذين في االعتبار أن خطة عمل مدريد الدولية وخطة العمل العربية تضمنتا العديد من التوصيات
-4
البناءة ،ركز المشاركون على مقترحات تعنى بآليات التنفيذ وبلورة رؤية مستقبلية لمعالجة قضايا المسنين.
وفي أثناء المناقشات التي تعرض الحقا ً في ھذا التقرير ،اقترح المشاركون التوصيات التالية التي ينبغي
توجيھھا إلى حكومات المنطقة وخاصة البلدان األعضاء في اإلسكوا للنظر فيھا على أمل األخذ بھا:
)أ(

معالجة قضايا المسنين ضمن سياسة اجتماعية متكاملة؛

)ب( التركيز على مبادئ المساواة ،وتكافؤ الفرص ،ومراعاة الخصوصيات الثقافية لبلدان المنطقة،
بصفتھا معايير لطرح قضايا المسنين؛
)ج( تحفيز البلدان العربية لوضع قضايا المسنين على األجندة الوطنية؛
)د( تحديد جھة مسؤولة للمتابعة في مجال التعاون بين األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى
والبلدان األعضاء ،والعمل على اعتماد منھجيات متجانسة؛

-4) (الدعوة إلى إنشاء منظمة أو ھيئة دولية تعنى بالمسنين على نسق منظمة األمم المتحدة للطفولة
)اليونيسيف( التي تعنى باألطفال ،أو إنشاء مركز متخصص لتبادل المعلومات؛
)و( مشاركة أفراد من المسنين في االجتماعات التي تتناول قضيتھم ،وذلك تفعيالً للنھج التشاركي
المنطلق من القاعدة؛
)ز( نقل االھتمام بقضايا المسنين من المستوى النظري إلى المستوى التطبيقي؛
)ح( بناء قدرات الكوادر والمؤسسات ،بحيث ترتبط القدرات بتحقيق برامج إنمائية ومتابعتھا؛
)ط( تعزيز التنسيق بين الشركاء المعنيين والمنظمات العربية والدولية ،بما في ذلك االستفادة من
التجارب الناجحة؛
)ي( عقد اجتماع مصغر الستثارة األفكار بين منظمات األمم المتحدة المعنية بھدف التنسيق األفضل
وبلورة تصور مشترك إلطار عمل للسنوات الخمس القادمة تستفيد منه البلدان األعضاء.

ثانيا ً -محاور البحث والمناقشة
عُقدت في الندوة ثالث جلسات حيث قدم المشاركون على مدى يومين مداخالت عديدة وناقشوا مختلف
-5
المواضيع المتعلقة بقضايا الشيخوخة ،بما في ذلك البحث في الوضع الراھن للمسنين وما صدر عنه من
دراسات على الصعيد العالمي ،مع التركيز على التقدم المحرز في بلدان منطقة اإلسكوا والتحديات القائمة في
مسائل تصميم السياسات وتنفيذ البرامج وترويج قضايا الشيخوخة .كما بحث المشاركون في الندوة مدى توفر
البيانات والتحليالت ،مؤكدين أھمية القدرات الفردية والمؤسسية في مختلف البلدان لتلبية االحتياجات المتزايدة
لكبار السن ،وذلك تمھيداً القتراح مجموعة من التوصيات التي توجه إلى حكومات المنطقة.
كما تضمنت الندوة زيارة ميدانية نظمتھا وزارة التنمية االجتماعية في األردن إلى مركزين للمسنين في
-6
ضواحي مدينة عمان .وفيما يلي عرض مختصر لمواضيع النقاش:
ألف -عرض قضايا الشيخوخة
-7

تناول المجتمعون ھذا المحور في شقيه العالمي واإلقليمي:
 -1قضايا الشيخوخة على المستوى العالمي

استعرض السيد فرانسوا فرح ،رئيس شعبة التنمية االجتماعية في اإلسكوا ،قضايا الشيخوخة على
-8
المستوى العالمي في مقاربة للشيخوخة تعتمد على حقوق اإلنسان والتنمية .وركز على أھمية مخاطبة قضايا
الشيخوخة ضمن سياسة اجتماعية متكاملة .ونظراً ألھمية إيجاد آليات إلدماج قضايا الشيخوخة في كل قطاع،
طرح فكرة ترشيد السياسات االجتماعية كآلية لمقاربة تغير الھرم العمري الذي ينتج عنه ازدياد عدد المسنين
وارتفاع نسبة المسنين إلى مجموع السكان .كما أشار إلى مفھوم االستثمار في الشيخوخة من خالل إطار عمل
لسياسة اجتماعية توفر الحماية للفرد قبل بلوغه سن الشيخوخة وتعزز التضامن والتماسك االجتماعيين بعد

-5دخول الفرد مرحلة الشيخوخة ،بحيث تضمن تلك السياسات عدالة التوزيع واإلنصاف في المحافظة على حقوق
اإلنسان وتحقق تنمية اجتماعية عادلة تعزز كرامة المسن.
ونظراً ألھمية الديناميكية الديمغرافية وتأثيرھا على بنية السكان على المدى البعيد ،قدم السيد فرح
-9
عرضا ً لنموذجين مختلفين لنمو الھرم السكاني في كل من البرازيل وإثيوبيا خالل فترة زمنية تمتد حتى عام
 ،2050كدراسة حالة للتغيرات الديمغرافية التي يمكن أن تحصل في البلدان العربية النامية التي تتصف بنمو
سكاني يتفاوت بين السريع )برازيل( والبطيء )إثيوبيا(.
 -2قضايا الشيخوخة على المستوى اإلقليمي
 -10تناولت السيدة عبلة السباعي الجانب اإلقليمي لقضايا الشيخوخة في عرض عن قضايا الشيخوخة في
البلدان العربية .وتضمن العرض خمسة بنود رئيسة وھي:
)أ( ظاھرة الشيخوخة عالميا ،وتتصف بزيادة كبيرة في أمد الحياة منذ بدء القرن الماضي حيث كانت
أعلى وأسرع في الفئات العمرية ما فوق الستين عاماً؛
)ب( التحوالت الديمغرافية في العالم العربي ،حيث تماثل عملية الشيخوخة في المنطقة العربية المسار
العالمي ولكن بشكل أبطأ كونھا ال تزال في مراحلھا األولى؛
)ج( اإلجراءات الحكومية في البلدان العربية من أجل تنفيذ مقررات مدريد وتتراوح ما بين صياغة
سياسة وطنية أو خطة عمل وإنشاء لجان وطنية وتحديث التشريعات وتطوير البرامج والخدمات ،والشروع في
إعداد دراسات متخصصة ،ولكن محدودة ،لتقييم االحتياجات؛
)د( التحديات االجتماعية واالقتصادية والصحية التي تواجه كبار السن في البلدان العربية؛
) (إطار منھجي للعمل من منظور توصيات مدريد ،يتناول ) (1الھدف (2) ،القضايا الملحة في
البلدان العربية ،و) (3التوصيات واالقترحات ،لكل من االتجاھات ذات األولوية للعمل والتي تتماشى مع
المبادئ األساسية الواردة في خطة مدريد الدولية .وھذه االتجاھات ھي:
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6

التنمية واألمن االقتصادي؛
صيانة وتعزيز الصحة والرفاه؛
بيئة تمكينية وداعمة؛
مشاركة كبار السن في عمليات التنمية؛
إدماج قضايا المسنين في السياسات العامة؛
إنشاء قاعدة بيانات وإحصاءات.

 -11بما أن السياسة االجتماعية المتكاملة ھي من ركائز األمن االقتصادي لكبار السن ،تناولت المناقشات
طرح إطار عمل يھدف إلى تفعيل إدراج قضايا الشيخوخة ضمن سياسة اجتماعية متكاملة تعتمد على أسس
اإلنصاف والمساواة والتضامن وحقوق اإلنسان ،وذلك انطالقا ً من أھمية تغيير وتطوير المفاھيم الخاصة

-6بالشيخوخة إلى مقاربة تعتمد على حقوق اإلنسان ،أو إيجاد آليات إلدماج قضايا المسنين في كل قطاع على
صعيد الدولة والمجتمع.
 -12ھنالك قصور في نظام التأمينات االجتماعية ،وتراجع في مستوى قدرة األسرة المعاصرة ،كما أن
التشريعات ال تتسم بالشمولية .لذا ،شدد المجتمعون على ضرورة أن يشمل إطار العمل المطروح المجاالت
التالية :المحافظة على دور األسرة ودعمه ،واستحداث القوانين والتشريعات التي تضمن شيخوخة آمنة ،ووضع
آلية وطنية تتضمن مشاركة المعنيين ،والتدريب الھادف إلى تطوير الكفاءات ،وإعداد الدراسات والبحوث
المختصة ،وتطوير المؤشرات اإلحصائية ،وتوفير الخدمات مع مراعاة أھمية العبور من مفھوم الخدمة إلى
مفھوم المسؤولية وتحديد نوعية ھذه الخدمات وتنسيق الشروط المطلوبة لتوفيرھا ،وتوحيد المصطلحات
التعريفية وتصنيف فئات المسنين ،ثم المتابعة والتقييم.
 -13ولفت المجتمعون إلى وجوب ترشيد السياسة االجتماعية أو استحداث الخطط التي تستند إلى رؤية
مستقبلية واضحة لمفھوم االستثمار في الشيخوخة من الجانب الديمغرافي واالجتماعي ،وذلك من خالل االھتمام
بالفئات العمرية الشابة قبل ان تصبح من المسنين ،بھدف تفعيل الوقاية واالستعداد لشيخوخة سليمة وصحية،
خاصة وأن لدى البلدان العربية في المرحلة الراھنة فرصة سانحة للتخطيط ووضع السياسة المناسبة ،ألن
أعداد المسنين ما زالت تشكل نسبا ً متدنية من مجموع السكان ولكنھا تتزايد تدريجيا ً ولو على نحو بطيء ،ومن
المتوقع أن ترتفع ھذه النسب إلى مستويات تحوّ ل قضية المسنين إلى تحد اجتماعي بحلول عام .2050
باء -التقدم المحرز في تنفيذ خطة مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة
وخطة العمل العربية للمسنين على الصعيد اإلقليمي
 -14تحدث في بداية الجلسة السيد رأفت غنيم ،رئيس قسم اإلعاقة وإعادة التأھيل في األمانة الفنية لمجلس
وزراء الشؤون االجتماعية العرب في جامعة الدول العربية ،فأشار إلى االھتمام البالغ الذي توليه جامعة الدول
العربية للقضايا االجتماعية ومن بينھا الشيخوخة .وذكر األنشطة التي تنظمھا جامعة الدول العربية بصفة
دورية في ھذا المجال.
 -15ثم عرضت اآلنسة أمل الدجاني من فريق عمل السكان والسياسة االجتماعية في شعبة التنمية
االجتماعية التقدم الذي أحرزته البلدان األعضاء في اإلسكوا في تنفيذ خطة مدريد الدولية .وقد استند العرض
إلى التقارير الوطنية التي توفرت لدى اإلسكوا ،حيث تبين أن اإلنجازات التي تمت ال تزال ضئيلة مما يدل على
أن قضية المسنين ال تحظى باألولوية على أجندة التنمية في البلدان األعضاء .ورغم ضآلة تلك اإلنجازات ،إال
أن بعضھا جدير بالذكر ،مثل :إعداد سياسة أو استراتيجية أو خطة عمل وطنية للشيخوخة )أتمت خمسة بلدان
أعضاء صياغة سياسة/استراتيجية/خطة مختصة(؛ وتأليف لجان وطنية للشيخوخة )معظم البلدان األعضاء(.
وتضمن العرض إشارة إلى التحديات والصعوبات التي تواجه تلك البلدان في مسار التنفيذ ،وأھمھا :التمويل،
وتوفير الرعاية الصحية الالزمة والضمان الصحي واالجتماعي للمسنين ،وتنمية قدرات المعنيين ،وتمكين
المسنين من مواصلة نشاطھم والعيش المستقل ضمن مجتمعاتھم المحلية.
 -16ثم توالى عرض تقارير البلدان حول أوضاع المسنين وما تم إنجازه في تنفيذ الخطتين ،حيث ذكر
المتحدثون اإلجراءات الحكومية التي تم تنفيذھا في ھذا المجال ،مثل البرامج والخطط واالستراتيجيات
والتشريعات والخدمات المستحدثة ،مع دوام التركيز على دور األسرة في االھتمام باألفراد المسنين وحمايتھم،

-7مشيرين إلى أن التدخل الحكومي يُعنى في معظم الحاالت بالفئات المھمشة من المسنين ،أي المسنين الفقراء
والمرأة المسنة التي تعيل عائلتھا أو التي ليس لھا معيل.
جيم -أولويات العمل المستقبلي على الصعيد اإلقليمي
-17

تم طرح ومناقشة األفكار التالية مع اإلشارة إلى ضرورة ترجمتھا إلى برامج عملية:

)أ( إعداد سياسات وخطط وطنية خاصة بالشيخوخة ضمن سياسة اجتماعية متكاملة ،تأخذ في
االعتبار خصوصية الدولة ،وتعنى بالمحاور التالية :المقاربة القائمة على حقوق اإلنسان للمسنين ،والتشريعات،
والتدريب ،والتنسيق المحلي واإلقليمي ،والدراسات والبحوث التحليلية ،واإلحصاءات ،والخدمات ،واآللية
الوطنية والمشاركة فيما بين جميع الفرقاء المعنيين ،بما في ذلك تفعيل النھج التشاركي الھادف إلى إشراك
المسنين في التنمية وفي اتخاذ القرارات التي تخصھم ،وأيضا ً إشراك القطاع الخاص ،وتبادل الخبرات ،ووضع
المصطلحات التعريفية الخاصة بتصنيف فئات المسنين العمرية ،والترويج اإلعالمي الھادف ،والمتابعة
والتقييم؛
)ب( وبما أن كال من الخطتين الدولية والعربية قد تضمنت توصيات ھامة شملت جميع المحاور ،فقد
ارتأى المشاركون أن ال لزوم لتكرار التوصيات ،بل من األفضل التركيز على آليات التنفيذ على الصعيدين
الوطني واإلقليمي.
 -18وبھدف متابعة أولويات العمل المستقبلي على الصعيد اإلقليمي ،أشار المتحدثون إلى ضرورة االستفادة
من وثيقة األمم المتحدة المعنونة "مبادئ توجيھية الستعراض خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة وتقييمھا :نھج
تشاركي منطلق من القاعدة" ،الصادرة عن شعبة السياسة االجتماعية والتنمية في إدارة الشؤون االقتصادية
واالجتماعية في نيويورك ،في حزيران/يونيو .(*)2007

ثالثا ً -تنظيم الندوة
ألف -مكان انعقاد الندوة وتاريخھا
 -19عقدت الندوة اإلقليمية حول رصد تنفيذ خطة العمل الدولية المتعلقة بالشيخوخة في البلدان العربية ،في
فندق راديسون ساس في ع ّمان ،يومي  20و 21تشرين الثاني/نوفمبر .2007

باء -االفتتاح
 -20تحدث في جلسة االفتتاح أمين عام وزارة التنمية االجتماعية في األردن السيد حسين أبو الرز ،الذي
عقدت الندوة برعايته ،فشدد على أھمية قضايا الشيخوخة ،خاصة في ضوء تراجع دور األسرة التي تعتبر
)*( يمكن االطالع على ھذه المبادئ التوجيھية من خالل العنوان

اإللكتروني التاليwww.un.org/esa/socdev/ageing/documents :
/MIPAA/GuidelinesAgeingfinal13%20Dec2006.pdf.

-8الداعم األساسي للمسنين ،والمتغيرات الديمغرافية واالقتصادية واالجتماعية في عالم يتصف بكونه "قرية
صغيرة" .وأشار إلى أھمية تشجيع اللجان اإلقليمية على متابعة عملھا ،متمنيا ً للندوة الخروج بمحصلة
وتوصيات تساعد أصحاب القرار على المضي في تحقيق اإلنجازات المرجوة.
 -21وألقى كلمة اإلسكوا السيد فرانسوا فرح ،مدير شعبة التنمية االجتماعية في اإلسكوا ،الذي سلط الضوء
على أھمية إدراج قضايا الشيخوخة ضمن السياسة االجتماعية المتكاملة للدول ،وضرورة ربط التحوالت
الديمغرافية وقضايا السكان الكمية والنوعية بعملية التنمية االقتصادية واالجتماعية الكلية ،أي أن ترافق ھذه
ٌ
خطط وسياسات مالئمة مبنية على دراسات تعنى بإيجاد الحلول .وأشار إلى دور اإلسكوا في متابعة
التحوالت
رصد خطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعام  2002وخطة العمل العربية للمسنين حتى عام 2012
على الصعيد اإلقليمي.
جيم -الحضور
 -22حضر الندوة مشاركون من بلدان أعضاء في اإلسكوا وبلدان عربية أخرى ،وممثلون عن منظمات
األمم المتحدة ووكاالتھا المتخصصة المعنية بشؤون الشيخوخة ،وخبراء ومختصون ومشاركون من المجتمع
المدني والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الشيخوخة .وترد قائمة المشاركين
مفصلة في المرفق األول لھذا التقرير.
دال -الوثائق
-23

ترد في المرفق الثاني لھذا التقرير قائمة بالوثائق التي عرضت في الندوة.

-9المرفق األول
قائمة المشاركين
ألف -البلدان األعضاء في اإلسكوا
المملكة األردنية الھاشمية
السيدة ھيفاء فخري ضمره
رئيس قسم كبار السن
وزارة التنمية االجتماعية
ھاتف962-6-5694953 :
جوال962-79-5998760 :
فاكس962-6-5683592 :
بريد إلكترونيfamilyss@mosd.gov.jo :

المجلس الصحي العالي
الشؤون الفنية والدراسات واألبحاث
ص .ب 104 :.ع ّمان
ھاتف962-777335022 :
فاكس962-6-5332703 :
بريد إلكترونيraghad_hadid@yahoo.com :
مملكة البحرين
السيدة ھيفاء عبد الصاحب سلمان محمد الدرازي
القائمة بأعمال رئيس دار بنك البحرين الوطني للمسنين
وزارة التنمية االجتماعية
ص .ب 1192 :.المنامة
ھاتف973-1-7874664/973-1-7873722 :
فاكس973-1-7682248 :

السيدة عطاف محمد الحديد
أخصائية/باحثة اجتماعية/البرامج السكانية
المجلس األعلى للسكان
ھاتف962-6-5560741 :
جوال962-079-6807479 :
فاكس962-6-5519210 :
بريد إلكترونيetafhdeed@yahoo.com :

اإلمارات العربية المتحدة

السيدة مي كامل سلطان
باحثة
المجلس الوطني لشؤون األسرة
ص .ب 830858 :.ع ّمان 11183
ھاتف962-6-4623490 :
فاكس962-6-4623591 :
بريد إلكترونيmai@ncfa.org.jo :

السيدة ليلى أمين عبد الرحيم الزرعوني
مديرة دار رعاية كبار السن بعجمان
وزارة الشؤون االجتماعية
ص .ب 795 :.عجمان
ھاتف971-6-7402332 :
فاكس971-6-7403239 :
بريد إلكترونيold-people-home@hotmail.com :

السيدة كوكب الشيشاني
المجلس الوطني لشؤون األسرة
ص .ب 150459 :.زرقاء 13115
ھاتف962-6-5931732 :
فاكس962-5-3903337 :
بريد إلكترونيkawkabishishani@gmail.com :

المملكة العربية السعودية

السيدة لبنى جودة عكروش
جامعة البلقاء التطبيقية بالتعاون مع وزارة
التنمية االجتماعية
والمجلس الوطني لشؤون األسرة
ھاتف962-777420643:
بريد إلكترونيl.akroush1998@yahoo.com :

السيد ناصر بن حمد المالك
مدير إدارة المسنين
وزارة الشؤون االجتماعية
ص .ب 46848 :.الرياض 11542
ھاتف966-1-4783586 :
جوال966-50-5480077 :
فاكس966-1-4783586 :

المملكة العربية السعودية )تابع(
السيدة رغد الحديدي

-10السيد سليمان بن محمد العبودي
مدير دار الرعاية االجتماعية بمنطقة المدينة المنورة
وزارة الشؤون االجتماعية
ص .ب 4441 :.المدينة المنورة
ھاتف966-4-388145 :
فاكس966-4-8364640 :

نائب مدير الضمان االجتماعي والمساعدات
وزارة التنمية االجتماعية
ھاتف968-24602480 :
فاكس968-24693323 :
جوال968-99433966 :
بريد إلكترونيHabsi2004@hotmail.com :

السيد عبدﷲ بن سعيد القحطاني
أخصائي اجتماعي بإدارة رعاية المسنين
وزارة الشؤون االجتماعية
ص .ب 29794 :.الرياض 11467
ھاتف966-1-4725869 :
جوال966-50-5238867 :
فاكس966-1-4783586/966-1-4770265 :

السيد خلفان محمد خلفان الفھدي
أخصائي اجتماعي
وزارة التنمية االجتماعية
ھاتف968-25426100 :
فاكس 968-25426060 :
بريد إلكترونيk.m.1964@hotmail.com :

السيد عبيد ﷲ بن دخيل ﷲ المسعودي
مدير دار الرعاية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة
وزارة الشؤون االجتماعية
ص .ب 29794 :.مكة
جوال966-50-4543898 :
فاكس966-1-4770265 :

السيدة فاطمة أحمد محمد العجمي
أخصائية ومسؤولة برامج
وزارة االقتصاد الوطني – المكتب الفني للجنة
الوطنية للسكان
ص .ب 211 :.رمز بريدي  134جوھرة الشاطئ
ھاتف968-24695169/95453533 :
فاكس968-24695169 :
بريد إلكترونيal-ajami@unfpa.org :

الجمھورية العربية السورية
السيدة سمر رزق ندّور
معاون رئيس دائرة صحة المسنين
مسؤول برنامج حفظ وتعزيز صحة المسنين
وزارة الصحة
ھاتف963-11-5624789 :
فاكس963-11-2758123 :
بريد إلكترونيshambeats@yahoo.com :
السيد عدنان عباس حميدان
معاون وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل
ھاتف963-11-2451779 :
جوال963-93-3401051 :
فاكس963-11-2455743/2247499 :
جمھورية العراق
السيدة انتظار مھدي محمد العكيلي
مديرة قسم العاجزين
دائرة ذوي االحتياجات الخاصة
وزارة العمل والشؤون االجتماعية
ھاتف264-79-2250279/4253061 :
بريد إلكترونيmolsaia2004@yahoo.com :
سلطنة عمان
السيد ھالل الحبسي

فلسطين
السيدة ميسون عزت وحيدي
مدير عام الرعاية االجتماعية والتأھيل
وزارة الشؤون االجتماعية
ص .ب 3525 :.البيرة
ھاتف970-2-2405641 :
فاكس970-2-2405642 :
بريد إلكترونيmaisoonaw@yahoo.com :
دولة قطر
السيدة طرفة علي السادة
نائب رئيس لجنة المسنين
المجلس األعلى لشؤون األسرة
ص .ب 22257 :.الدوحة
ھاتف974-4699979 :
فاكس974-4681065 :
بريد إلكترونيTalsada@hotmail.com :
دولة الكويت
السيد حمد مناور حبيب المناور
األمين العام المساعد للتخطيط

-11المجلس األعلى للتخطيط والتنمية
ص .ب 10 :.رمز بريدي 13001
ھاتف965-2430461 :
جوال965-9664452 :
فاكس965-2406987 :
بريد إلكترونيhamadmhm@hotmail.com :

وزارة الشؤون االجتماعية والعمل
سلوى ،قطعة  ،2شارع  ،7منزل 21
ص .ب43511 :.
ھاتف965-4860493 :
فاكس965-4860479 :
الجمھورية اللبنانية

السيدة سعاد داود العوض
مراقبة الرعاية والتنمية االجتماعية
المجلس األعلى للتخطيط والتنمية
ھاتف965-2457686 :
فاكس965-2412823 :
بريد إلكترونيsoso22@hotmail.com :
السيد جاسم علي محمد الدالوي
مساعد مدير رعاية المسنين
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل
منطقة الجابرية ،قطعة  ،5شارع  ،4منزل 10
ھاتف965-4860493 :
فاكس965-4860479 :

السيدة ضياء صالح
رئيسة مصلحة الشؤون األسرية باإلنابة
وزارة الشؤون االجتماعية
ھاتف961-1-612849 :
فاكس961-1-612849 :
بريد إلكترونيdsaleh@socialaffairs.gov.lb :
الجمھورية اليمنية
السيدة نور محمد باعباد
الوكيل المساعد لقطاع الرعاية االجتماعية
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل
ھاتف967-262809/261067 :
فاكس967-262806 :
بريد إلكترونيnoorbaabad@maktoob.com :

السيد عبد ﷲ محمد علي محمود
مراقب في إدارة رعاية المسنين
باء -البلدان األعضاء في األمم المتحدة غير األعضاء في اإلسكوا
جمھورية السودان
السيد عبدﷲ أحمد عثمان
وزير مفوض
سفارة السودان في األردن
ص .ب 2305 :.ع ّمان 11181
ھاتف962-6-5854500 :
فاكس962-6-5854501 :
جيم -الخبراء
السيد نبيل قرنفل
رئيس
الجمعية اللبنانية لإلدارة الصحية
ص .ب 113-7400 :.بيروت
ھاتف961-1-374337 :
جوال961-3-682004 :
فاكس961-1-374338 :
بريد إلكترونيdino@cyberia.net.lb :
السيدة عبلة محيو السباعي
أستاذ مشارك ورئيس دائرة

كلية العلوم الصحية
الجامعة األميركية في بيروت
ھاتف 961-1-350000 :مقسم4647 :
جوال961-3-646688 :
فاكس961-1-744470 :
بريد إلكترونيansibai@aub.edu.lb :
السيد حسن رامز ح ّمود
مدير دائرة األبحاث
معھد الدوحة الدولي للدراسات األسرية والتنمية  -مؤسسة
قطر

-12ص .ب 34080 :.الدوحة
ھاتف974-4783690 :
فاكس974-4783406 :
بريد إلكترونيhhammoud@qf.org.qa :

دال -المنظمات غير الحكومية
الرابطة األردنية لتربية وتعليم الكبار

مركز األمير سلمان االجتماعي

السيدة رناد يوسف الخطيب
رئيسة الرابطة األردنية لتربية وتعليم الكبار
ص .ب922094 :.عمّان  - 11192األردن
ھاتف962-6-5156665 :
جوال962-79-5525589 :
فاكس962-6-5156665 :
بريد إلكترونيdrrinad@hotmail.com :

السيد رشاد سعيد ھارون
المدير العام
الرياض  -المملكة العربية السعودية
ھاتف966-1-4500033 :
جوال966-50-5243636 :
فاكس966-1-4500909 :
بريد إلكترونيrashadharoon@yahoo.com :

جمعية النساء العربيات

مستشفى دار العجزة اإلسالمية

السيدة إميلي عيسى نفاع
رئيسة اللجنة االستشارية
 6864عمّان  - 1118األردن
ھاتف962-6-5560780 :
فاكس962-6-5560780 :
بريد إلكترونيawo@nets.com.jo :

السيد ّ
عزام عمر حوري
مدير
ص .ب 14/5795 :.بيروت  -لبنان
ھاتف961-1-856658 :
فاكس961-1-854399 :
بريد إلكترونيahouri@dar-ajaza-islamia.org.lb :
ھاء -المنظمات اإلقليمية

مجلس التعاون لدول الخليج العربية
السيد مھدي محمد العجمي
مدير اإلدارة االجتماعية
الرياض  -المملكة العربية السعودية
ھاتف966-1-4827392 :
فاكس966-1-4829089 :
جوال966-500533888 :
بريد إلكترونيMAJMI@gcc-sg.org :
Q8mahdi@hotmail.com

منظمة األسرة العربية
السيد جمال عبيد البح

رئيس
ص .ب 3888 :.الشارقة  -اإلمارات العربية المتحدة
ھاتف971-6-5561444 :
جوال971-50-6260070 :
فاكس971-6-5567171 :
السيدة سوسن عثمان عبد اللطيف
نائب رئيس
مصر  68س القصر العيني
القاھرة  -مصر
ھاتف2012-3101685 :
فاكس2022-4014826 :
منظمة األسرة العربية )تابع(
السيد أحمد عبد الرحمن حموده
مستشار
ص .ب 38888 :.الشارقة  -اإلمارات العربية المتحدة
ھاتف971-6-5561444 :

-13جوال971-50-8232100 :
فاكس971-6-5567171 :
بريد إلكترونيaahammouda@hotmail.com :

International Manager
207-221 Pentonville road, London N1 9U2 - UK
Tel: 44-0-2072391883
Fax: 44-0-2072391889
E-mail: david.clark@hta.org.uk

جامعة الدول العربية
السيد رأفت غنيم
رئيس قسم اإلعاقة وإعادة التأھيل
األمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب
القاھرة  -مصر
ھاتف202-25750511/25743013 :
جوال2010-6049577 :
فاكس202-5740331/202-5761017 :
بريد إلكترونيRAFG2003@hotmail.com :
)Help the Aged (UK
Mr. David Clark

واو -منظومة األمم المتحدة ووكاالتھا المتخصصة
منظمة الصحة العالمية ،المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط
الدكتور سعيد أرناؤوط
المستشار اإلقليمي لصحة الفئات الخاصة
القاھرة  -مصر
ھاتف202-22765380 :
فاكس202-26702492/202-22765415 :
بريد إلكترونيarnaouts@emro.who.int :
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كلية العلوم
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-14المرفق الثاني
وثائق الندوة
العنوان

الرمز

الندوة اإلقليمية حول رصد تنفيذ "خطة العمل الدولية المتعلقة بالشيخوخة" في
الدول العربية :تنظيم األعمال

بال رمز

Ageing as Development: A matter of Human Rights - Power point
presentation by Francois Farah, Chief, UN-ESCWA Social
Development Division

بال رمز

شيخوخة السكان في البلدان العربية :الواقع والتحديات واالستراتيجيات المطلوبة
لتطبيق خطة عمل مدريد الدولية – عبلة محيو السباعي ،أستاذ مشارك ،قسم علم
الوبائيات والصحة السكانية ،الجامعة األميركية في بيروت  -تشرين
الثاني/نوفمبر 2007

بال رمز

تقرير حول التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل مدريد الدولية وخطة العمل
العربية للمسنين على الصعيد اإلقليمي – عرض إلكتروني ،أمل الدجاني ،شعبة
التنمية االجتماعية ،اإلسكوا ،تشرين الثاني/نوفمبر 2007

بال رمز

واقع كبار السن في األردن  -وزارة التنمية االجتماعية ،تشرين الثاني/نوفمبر
2007

بال رمز

التقرير الوطني حول أوضاع المسنين في اإلمارات العربية المتحدة  -وزارة
الشؤون االجتماعية  -تشرين الثاني/نوفمبر 2007

بال رمز

التقرير الوطني حول أوضاع المسنين في مملكة البحرين – وزارة التنمية
االجتماعية – أيار/مايو 2007

بال رمز

تقرير وطني حول السياسات والبرامج المتعلقة بالمسنين في المملكة العربية
السعودية – وزارة الشؤون االجتماعية ،أيلول/سبتمبر 2007

بال رمز

نظرة تحليلية ومستقبلية حول أوضاع المسنين في الجمھورية العربية السورية –
وزارة الصحة ،تشرين الثاني/نوفمبر 2007

بال رمز

تقرير عن رعاية المسنين في العراق – وزارة العمل والشؤون االجتماعية،
حزيران/يونيو2007

بال رمز

نظرة تحليلية حول أوضاع المسنين والمسنات على الصعيد الوطني في سلطنة
عمان – وزارة التنمية االجتماعية ،تشرين الثاني/نوفمبر 2007

بال رمز

التقرير الوطني حول أوضاع المسنين في األراضي الفلسطينية المحتلة ،وزارة
الشؤون االجتماعية ،تموز/يوليو 2007

بال رمز

استراتيجية المسنين في دولة قطر – المجلس األعلى لشؤون األسرة ،تشرين
الثاني/نوفمبر 2007

بال رمز

عرض موجز لخدمات رعاية المسنين في دولة الكويت – المجلس األعلى
للتخطيط والتنمية ،تشرين الثاني/نوفمبر 2007

بال رمز

نظرة تحليلية ومستقبلية ألوضاع الشيخوخة على الصعيد الوطني في الجمھورية
اللبنانية – وزارة الشؤون االجتماعية ،تشرين الثاني/نوفمبر 2007

بال رمز

تقرير عن أوضاع المسنين في الجمھورية اليمنية – وزارة الشؤون االجتماعية
والعمل ،حزيران/يونيو2007

بال رمز
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