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 المراجعة الرابعة لخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة على المستوى الوطني

 ورشة بناء قدراتثاني 

 2021  أيلول/ سبتمبر 27

 

مفاهيمية  و جدول أعمال مذكرة 

 

 

 خلفية -أوالً

/ أبريل    خالل  الدولية للشيخوخةمدريد   اعتمدت خطة عمل للشيخوخة في نيسان  تتبع  نهجاً   وهي  ، 2002انعقاد الجمعية العالمية الثانية 

. وتشكل خطة العمل هذه  واالقتصادية االجتماعيةوالتنمية   اإلنسانبحقوق   طر تنموية أخرى متعلقةمسألة الشيخوخة بأيربط   للتنميةشامالً 
تسلط و .التنمية، ويدعو الحكومات إلى إدراج قضايا الشيخوخة في جميع سياسات التنميةأول اتفاق عالمي يعترف بكبار السن كمساهمين في  

مجتمع  الخطة عمل مدريد الضوء على ث لبناء  توجهات ذات أولوية  هي "كبار السن والتنمية"، و "توفير الخدمات  دامج لكبار السنثة   ،
من التوجهات الث  الصحية والرفاه في سن الشيخوخة"، و"كفالة تهيئة بيئة تمكينية كل توجه  قضايا ذات أولوية، مع الوداعمة". ويشمل  ثة 

مراعية لعامل السن  .أهداف وإجراءات محددة لتوجيه الحكومات في وضع سياسات 

عة  وتتم مراجعة تنفيذ خطة عمل مدريد للشيخوخة كل خمس سنوات، بدءاً بالمستوى الوطني من خالل إعداد التقارير الوطنية التي تتم مراج
ي إعداد  نتائجها وتقييم التقدم المحرز في تحقيق أهدافها. فتتم بلورة هذه النتائج على المستوى اإلقليمي في إطار تقرير إقليمي يساهم بدوره ف

االقتصادية    تقرير األمين العام الذي يرفع إلى لجنة األمم المتحدة للتنمية االجتماعية في اجتماعها الدوري. وقد أنيطت بلجان األمم المتحدة
مراجعة إقليمية، وتعزيز التواصل وتبادل  مهمة تسهيل عملية المراجعة على المستوى اإلقليمي، من خالل تنظيم اجتماعات  واالجتماعية 

ياسات المعلومات والخبرات، وتحليل النتائج الرئيسية، وتحديد مجاالت العمل ذات األولوية والممارسات الجيدة، واقتراح تعديالت تتعلق بالس
 العامة.

)اإلسكوا(طلقأ االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  مدريد الدولية للشيخوخة،   ت اللجنة  فاتفقت مع الدول    المراجعة الرابعة لخطة عمل 
التقارير الوطنية. كما عقدت    2021نيسان/أبريل  8اإلسكوا في األعضاء على منهجية المراجعة، وأعدت نموذجاً توجيهياً لترشيد صياغة 

كبار السن في  شةورأول  عمل لبناء القدرات حول تحضير تقارير المراجعة الوطنية للخطة، وذلك بمشاركة نقاط االتصال المعنية بقضايا 
العمل إلى استعراض    .دولة عربية  14 النموذج التوجيهيهدفت ورشة  كما ناقش المشاركون االستعدادات واألفكار األولوية    .وتنقيح 

 .  توقعة وتوافقوا حول اإلطار الزمني لعملية المراجعةوالتحديات الم

لخطة عمل مدريد  الثانية  عملالورشة    -انياًث    لبناء القدرات لتحضير تقارير المراجعة الوطنية الرابعة 

 األهداف .أ

عملستنظم اإلسكوا   في تحضيرال ثانية ورشة  المراجعة الوطنية الرابعة لخطة عمل مدريد.  ستعراض التقدم المحرز  تقارير 

توفير منبر للدول لمناقشة النتائج األولية للتقارير الوطنية وتسهيل تبادل التجارب بين الدول في إعدادها.   وستهدف الورشة إلى

 . 2022في العام   ية للشيخوخةلخطة عمل مدريد الدولإلجراء المراجعة اإلقليمية  االستعدادات  فرصة لمناقشة  كما ستوفر الورشة 
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 المكان والزمان .ب

ورشةتُنظَّم   سبتمبر  27يوم  العمل    اإلسكوا  عبر االنترنت    2021  أيلول/  ظل جائحوذلك  كافة   ةفي  وسيتم تزويد  كورونا. 

إلى   قبل االجتماع.  المنصةالمشاركين بالمعلومات الضرورية للولوج 

 

 )توقيت بيروت( عمالتنظيم األ .ج

 

  التسجيل اإللكتروني 09:30-10:00

 كلمة ترحيب  10:00-10:10

 الجلسة األولى: عروض الدول 10:10-11:30

الستعراض التقدم الحاصل في تطوير تقارير  توفر هذه الجلسة فرصة للدول 
 والتحديات . كما ستهدف إلى تبادل التجاربلمراجعة الرابعة لخطة عمل مدريدا

الفضلى في تطوير التقارير الوطنية.   والممارسات 

ل  لمراجعةلمناقشة عامة: التحضيرات  11:30-11:55 الدولية  اإلقليمية الرابعة  خطة عمل مدريد 
 للشيخوخة

واالتفاق على المنهجية والخطوات المستقبلية  تهدف هذه الجلسة في تبادل اآلراء  
 للمراجعة اإلقليمية لخطة عمل مدريد في المنطقة العربية. 

 اختتام االجتماع 11:55-12:00

 

 

 المشاركون .د

 األعضاء.  ل الدول بتسميتهم من قنقاط االتصال المعنيين بقضايا كبار السن والذين تمت  العمل   ورشةتستهدف  

 المخرجات المتوقعة .ه

 .واالتفاق على الخطوات المستقبلية للمراجعة اإلقليمية عملية المراجعة على الصعيد الوطني استكمال −

 

 الوثائق المرجعية .و

ذات الصلة ب −  المراجعة الثالثة لخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة في البلدان العربيةالوثائق والتقارير 

 (الرابط) خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة −

وتقييم لخطة عمل مدريد الدولية حول   8/2020قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم   − طرائق رابع استعراض 

 (الرابط).  2002للشيخوخة لعام  

المقدمة في الوثائق وال − بناء قدرات حول "الشيخوخة بكرامة الشيخوخة بكرامة في المنطقة العربية:  عروض  ورشة 

 2020تشرين الثاني/ نوفمبر   12-11أولويات التدخالت السياساتية"، 

 

 

https://www.unescwa.org/events/third-review-ageing-arab-countries
https://www.unescwa.org/events/third-review-ageing-arab-countries
https://www.unescwa.org/events/third-review-ageing-arab-countries
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/CONF.197/9
https://undocs.org/ar/E/RES/2020/8
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%AE%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%AE%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%AE%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%AE%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%AE%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9

