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 تقديم

 

شهد املجتمع السوري، دينامية غير مسبوقة على العديد من املستويات، الديمغرافية منها 

واالجتماعية والثقافية واالقتصادية واألمنية. سواء الناجمة عن السياق الطبيعي ملسارات التنمية 

والتحول الديموغرافي التي بدأت خالل سنوات ما قبل الحرب وكانت تيهئ النفتاح النافذة 

يموغرافية، أو تلك الناجمة عن مفرزات الحرب متعددة املجاالت واألوجه )اإليجابية والسلبية( الد

وقد أفرز هذا الوضع تحديات مختلفة ومتعددة األبعاد تواجهها اليوم كل الفئات السكانية 

سوي واملؤسسات الوطنية في معرض محاولتها تجاوز آثار الحرب واألزمات املختلفة والعودة إلى مسار 

 للتنمية.  

 بقضايا كبار السن يتجلى في محاور عديدة. فقد 
ً
 خاصا

ً
وتولي الجمهورية العربية السورية اهتماما

صادقت ووقعت على العديد من االتفاقيات واملعاهدات الدولية التي تحمي حقوق كبار السن، 

 عملية تطوير وتحديث لتشريعاتها االقتصادية واالجتماع
ً
ية ساهمت في ارتقاء وشهدت سورية مؤخرا

مختلف مناحي الحياة لجميع فئات املجتمع بما فيها كبار السن. كما تعمل الحكومة السورية ممثلة 

بالهيئة السورية لشؤون األسرة والسكان وبالتشاركية مع الجهات املعنية بكبار السن على إنجاز 

لى خطط عمل تنفيذية وذلك استراتيجية وطنية شاملة لكبار السن سيتم ترجمتها بعد إقرارها ا

 على إعداد 
ً
بالتعاون مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، كما يتم العمل حاليا

 
ً
مشروع الصك القانوني لكبار السن باإلضافة الى العمل على قانون العنف األسري الذي يفرد حيزا

 لحاالت العنف واالستغالل املمارس ضمن األسرة
ً
 ومنهم املسنين. هاما

املراجعة الوطنية لتنفيذ خطة عمل مدريد "ها الطوعي تتقّدم الجمهورية العربية السورية بتقرير 

 من التزامها باتفاقات التنمية الدولية التي وافقت عليها الحكومة 
ً
الدولية للشيخوخة"، انطالقا

. وترى الحكومة 2002ام السورية ومنها خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة التي تم إقرارها ع

 لتوجيه الخطط الوطنية وتحسين تخطيط البرامج 
ً
 ومرنا

ً
 مساعدا

ً
السورية في هذه الخطة إطارا

 للتعامل مع كبار السن وتحسين مشاركتهم في التنمية وتحسين ظروف معيشتهم.

أن أنشأتها،  جرى إعداد هذا التقرير بواسطة الهياكل املؤسسية واآلليات التي سبق للحكومة السورية 

وجرى لهذا الغرض العمل الجاد بين الهيئة السورية لشؤون األسرة والسكان وهيئة التخطيط 

والتعاون الدولي، والوزارات املعنية بمحاور تنمية كبار السن، وبمشاركة فاعلة من تنظيمات املجتمع 
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ز هذا التقرير في االلتزام األهلي الفاعلة في هذا املجال، وقد اجتهد الفريق الفني العامل على إنجا

باملبادئ املوجهة إلعداد التقارير الوطنية التي اقترحتها اإلسكوا، مع تكييفها مع متطلبات االستجابة 

 لالحتياجات الوطنية لكبار السن والخصائص املؤسسية لبالدنا.

 

 د. فادي سلطي الخليل م. سمر السباعي

 رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي رئيسة الهيئة السورية لشؤون األسرة والسكان
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 مسار إعداد التقرير والرسائل الرئيسية

 اإلطار املؤسس ي إلعداد التقرير -1

أنشأتها. وجرى لهذا جرى إعداد هذا التقرير بواسطة الهياكل املؤسسية واآلليات التي سبق للحكومة السورية أن 

الغرض العمل الجاد بين الهيئة السورية لشؤون األسرة والسكان وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، والوزارات 

 املعنية بمحاور تنمية كبار السن، وبمشاركة فاعلة من تنظيمات املجتمع األهلي الفاعلة في هذا املجال. 

ل اإلطار املؤسس ي واإلجرائي ملتابع  ة تنفيذ خطة عمل مدريد للشيخوخة، على النحو اآلتي:وقد تشكَّ

عقد اتفاق تعاون بين الهيئة السورية لشؤون األسرة والسكان مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي  ●

 آسيا )اإلسكوا( لدعم جهود الحكومة السورية في إعداد استراتيجية وطنية لكبار السن.

سورية لشؤون األسرة والسكان، تضم ممثلين عن الجهات الحكومية تشكيل لجنة وطنية ترأسها الهيئة ال ●

املعنية بهدف إعداد استراتيجية وطنية لكبار السن تتسق مع أولويات عمل خطة مدريد للشيخوخة 

 وتكيفها وفقا الحتياجات املسنين في سورية.

لة في مجال محاور تنمية عقد ورشات عمل مع الفاعلين في الجهات العامة ومنظمات املجتمع األهلي الفاع  ●

 مشاركة كبار السن.

استندت عملية إعداد التقرير إلى مجموعة من االعتبارات واألهداف الوطنية التي يسعى التقرير لتحقيقها، ومنها بناء 

القدرات الوطنية في مراجعة وتخطيط محاور تنمية كبار السن، وتوسيع وتعزيز الشراكات، والنظر إلى التقرير على 

أنه محطة في سياق عمل مستمر ألجل النهوض باألوضاع االقتصادية واالجتماعية املادية والالمادية لكبار السن، 

والتهيؤ ملرحلة ما بعد الحرب التي تتطلب إدماج كافة املوارد البشرية في عملية التنمية. ومن أهم هذه االعتبارات ما 

 يأتي:

ي تمس محاور ومقومات تمكين كبار السن وتحسين ظروف مراجعة كافة الخطط والبرامج الوطنية الت ●

 معيشتهم.

 التأكيد على الخصوصية السورية في صياغة وتوطين سياسات تخص كبار السن. ●

قام فريق العمل الفني في الهيئة السورية لشؤون األسرة والسكان وهيئة التخطيط والتعاون الدولي  ●

ة الخطط والبرامج الوطنية التي تخص كبار السن، مع بمراجعة مفصلة لخطة عمل مدريد، ومحتويات كاف

 أمام خطة واحدة شاملة لكافة الفئات 
ً
لحظ الخصائص واألولويات الوطنية، بحيث تكون سورية الحقا

 وموارد تتم ترجمتها في 
ً
السكانية ومنها كبار السن تتضمن آليات تنفيذية ومشاريع وخطط مجدولة زمنيا

، مع تصميم وتنفيذ برامج استهدافية للتعامل مع بعض الفئات الهشة من املوازنات الوطنية السنوية

 السكان ومنهم كبار السن.
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 املبادئ التوجيهية -2

 مع التوجهات األممية للتقارير الطوعية، أعدت حكومة الجمهورية العربية السورية التقرير الطوعي حول 
ً
انسجاما

 إلى مجموعة من املبادئ ا
ً
لتي شكلت موجهات ومحددات أساسية لعملية إعداد التقرير خطة عمل مدريد استنادا

 ومضمونه. 

 تسترشد عملية إعداد التقرير باملبادئ املوّجهة اآلتية:

امللكية الوطنية: وتعّبر عنها قيادة وطنية لخطط عمل املسنين انعكست على مسار إعداد التقرير، واالنطالق من  -1

 على مسؤوليات واستمرارية 
ً
التكييف الوطني ولحظ الخصائص الخاصة بفئة املسنين السوريين تأكيدا

 مة من السكان.مؤسسات الدولة السورية واضطالعها بمسؤولياتها تجاه هذه الشريحة الها

التشاركية: أي الحرص على مشاركة جميع مؤسسات الدولة في عملية اإلعداد، والقطاع الخاص، واملجتمع  -2

 األهلي، والوسط األكاديمي، وسائر املعنيين...

املتابعة والربط في سياق العمل التنموي: فالتقرير الوطني للمسنين هو واحد من تقارير وآليات متابعة متعددة  -3

؛ ويجري استخدام التقرير والتقارير األخرى في مسار مستمر مع الشركاء لدفع املسار التنموي في البالد أخرى 

 بشكل عام، بالتركيز على الفئات الهشة من السكان ومنها كبار السن.

 تّم اعتماد املبادئ التوجيهية اآلتية فيما يخص مضمون التقرير الطوعي ومقاربته التحليلية:

وق: فمنظومة حقوق اإلنسان هي اإلطار املرجعي األشمل لخطة عمل مدريد. والدستور السوري مقاربة الحق -1

يشدد على حقوق اإلنسان ومنها حقوق كبار السن، ويعمل على ترجمتها في استراتيجيات وبرامج املسنين 

 وإدماجها في الخطط الوطنية للتنمية.

؛ كقضية عبر قطاعية، إضافة االتساق: أي الحرص على أن تكون السياسات الوطنية  -2
ً
للمسنين متسقة داخليا

إلى احترام متطلبات االتساق بين السياسات ووسائل التنفيذ، وبين املبادئ والغايات النهائية املأمول تحقيقها 

والتي يصبو إليها كبار السن، وكذلك االتساق بين الخطط الوطنية وخطة عمل مدريد للشيخوخة التي سبق أن 

 حكومة الجمهورية العربية السورية. التزمت بها

 التشاركية في اإلعداد -3

عملت الجمهورية العربية السورية، منذ إعالن التزامها بتنفيذ خطة عمل مدريد للشيخوخة، على مشاركة جميع 

املعنيين بمحاور عمل الخطة، سواًء من الجهات الحكومية ذات العالقة، واملنظمات غير الحكومية، والسلطة 

س، واملجتمع األهلي، وكذلك من خالل التعاون مع التشريعية )البرملان(، والوسط األكاديمي وطالب الجامعات واملدار 

 املنظمات الدولية العاملة في سورية.
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ومن جهة أخرى، نظمت الهيئة السورية لشؤون األسرة والسكان العديد من ورشات العمل هدفت إلى توفير مساحة 

سن، شارك فيها ممثلون عن  املجتمع مشاركة للمعنيين في تعزيز العمل لتلبية االحتياجات املادية وغير املادية لكبار ال

 األهلي واألكاديميين والبرملانيين.

 الرسائل الرئيسية للتقرير: -4

في سياق التحضير للتقرير الطوعي، وعماًل باإلجراءات املتبعة، حّضرت الحكومة رسائل مختصرة استخلصتها من 

جزء األكبر منها عن مسيرة التنمية مسارات العمل في القضايا املتصلة بكبار السن والتي من الصعب فصل ال

 وتحدياتها ومعيقاتها، وهي نوعان:

 األول: رسائل موجهة نحو العمل الداخلي الوطني. 

 والثاني: رسائل موجهة نحو املجتمع الدولي.

حققت الجمهورية العربية السورية خالل فترة ما قبل الحرب نجاحات هامة في محاور تمكين املسنين وتحسين ظروف 

معيشتهم، وقد ظهرت هذه النجاحات في ارتفاع العمر املتوقع وتحسين الخدمات املختلفة املقدمة للمسنين 

كالخدمات الصحية والنفسية وخدمات التقاعد وغيرها، غير أن هذا الوضع تغير بصورة كلية خالل سنوات الحرب 

 من البنى التحتية والخدمية
ً
 كبيرا

ً
للمسنين كاملشافي واملراكز الصحية ودور  على سورية فقد دمرت الحرب جزءا

 الرعاية وحدت من مقدرات الحكومة على تلبية كافة متطلباتهم.

 العمل الوطني مع املسنين: -1

 استكمال العمل على إعداد االستراتيجية الوطنية لكبار السن. -

 تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الناظمة للعمل مع املسنين. -

 البرامج االستهدافية التي تمس جوانب تمكين وحياة املسنين.تطوير  -

 تطوير قواعد البيانات واإلحصاءات والدراسات وأدلة الرعاية الخاصة باملسنين. -

 إعادة إعمار البنى التحتية الخدمية الضرورية للمسنين. -

 توسيع قاعدة املشاركة للمجتمع األهلي والقطاع الخاص في العمل مع املسنين. -

 ز إدماج قضايا املسنين في متن الخطط الوطنية وموازناتها.تعزي -

 

 العمل على املستوى الدولي:  -2

دعم تحقيق السلم واالستقرار هو الضامن األهم الستدامة التنمية بما فيها تنمية املشاركة الفاعلة  -

 للمسنين وتوفير مقومات عيشهم.

 مباشر جوانب خاصة باملسنين ومقومات عيشهم. وقف التدابير القسرية أحادية الجانب التي مست بشكل  -

 تقديم مساعدة دولية، كافية وغير مشروطة، بغية إعادة إعمار البنى التحتية ومرافق تمكين املسنين. -
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وقف التعديات وسرقة املوارد الوطنية من قبل االحتاللين التركي واألمريكي التي حّدت وبصورة كبيرة من  -

 في مقومات تمكين املسنين.قدرة الحكومة على االستثمار 

وقف ممارسات الكيان الصهيوني في التعدي على املوارد الطبيعية في الجوالن السوري املحتل وتطبيق كافة  -

 القرارات واملواثيق الدولية.

 القسم األول: تعريف كبار السن والهيكلة املؤسساتية 

 تعريف كبار السن: -1

 هو  60الجمهورية العربية السورية إال انه جرى التعارف على أن عمر ال يوجد تعريف محدد لكبار السن في 
ً
عاما

 لظروف ومستجدات سوق العمل، 1العمر الذي يشير الى بداية سن الشيخوخة
ً
، وهذا العمر املحدد قد يتغير وفقا

سياق إعداد ومدى الحاجة لجهود وخبرات املسنين، من جهة، والعمر املتوقع عند الوالدة من جهٍة أخرى. وفي 

 عاما لكبار السن.  60االستراتيجية الوطنية لرعاية كبار السن في سورية تم اعتماد عمر 

 مؤشرات ديموغرافية -2

تشير بيانات ومؤشرات السكان قبل الحرب إلى تغير في نمط التوزان الديموغرافي للمسنين في سورية نتيجة التحول 

معدل الوفيات إلى انخفاضها، وأدى هذا إلى تطور ملحوظ في الهيكل  من ارتفاع الخصوبة إلى انخفاضها، ومن ارتفاع

العمري للسكان، وقد تمثل هذا التغير في ارتفاع حاد لنسبة السكان في سن العمل وانخفاض في نسبة السكان 

 بشكل ملحوظ. سنة فأكثر، وارتفاع في العمر املتوقع عند الوالدة  60األطفال وارتفاع تدريجي في نسبة السكان املسنين 

%من السكان ومن املتوقع أن يصل العدد 8.4بنسبة حوالي  2020مليون مسن في العام 1.85وصل عدد املسنين إلى 

%من السكان، أتى هذا االرتفاع كنتيجة لزيادة األعداد التي تدخل سن  13بنسبة  2050مليون مسن في العام  5.7إلى 

منعكس الحرب حيث انخفضت نسبة السكان في سن العمل نتيجة  املسنين من فئة السكان في سن العمل وتأثير

 ارتفاع الوفيات في هذه الفئة وخاصة من الشباب وارتفاع نسبة الهجرة الخارجية ما بين الشباب.

تغيب البيانات واملؤشرات الحقيقية املتعلقة بكبار السن وخصائصهم االجتماعية واالقتصادية، فقد كانت 

، وكان من 2004سكان واملساكن هي املصدر الرئيس لهذه البيانات وكان آخرها تعداد عام التعدادات العامة لل

 إال أن ظروف الحرب حالت دون تنفيذ التعداد. 2014املفترض إجراء التعداد التالي عام 

 
ي العمل والتأمينات  1

 قانونن
ً
ن الوطنية وخاصة ي انطلقت منه بعض القواني 

وهذا التحديد لم يستند اىل أسس بيولوجية وإنما هو عرف تاريخن
ي أعمال ومهن أخرى كالقطاع األكاديمي 

ي القطاع العام، مع وجود بعض االستثناءات فن
ن فن االجتماعية اللذان حدداه كسن للتقاعد للعاملي 

 لظروف ومستجدات سوق العمل، ومدى  70لذان يعتمدان سن والقضاء ال
ً
 كسن بداية التقاعد. وهذا العمر المحدد قد يتغي  وفقا

ً
عاما

، من جهة، والعمر المتوقع عند الوالدة من جهٍة أخرى.  ن ات المسني   الحاجة لجهود وخير
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ت تعد الهيئة السورية لشؤون األسرة والسكان ووزارة الشؤون االجتماعية والعمل واملؤسسة العامة للتأمينا 

االجتماعية ووزارة الصحة، هي أكثر الجهات املعنية بقضايا كبار السن باإلضافة الى ذلك  يعمل املكتب املركزي 

لإلحصاء، والوزارات املعنية بتقديم الخدمات لكبار السن، على إنتاج بعض البيانات واملؤشرات املتعلقة بكبار السن 

عض املسوح بالعينة التي تتضمن أسئلة خاصة بهذه الفئة من من السجالت الحيوية لهذه الجهات، أو من خالل ب

السكان، وهنا تبرز الحاجة الى وجود مرصد وطني أو وحدة معنية بمؤشرات ومعلومات هذه الفئة السكانية الستمرار 

 مراقبة أوضاعهم املختلفة.

 اإلطار املؤسس ي: -3

نية بتنسيق األنشطة والسياسات املتعلقة بكبار تعد الهيئة السورية لشؤون األسرة والسكان الجهة الوطنية املع

السن كونها قضية عابرة للقطاعات تتداخل مكوناتها في صلب عدد من الوزارات بالتعاون مع الوزارات والجهات 

الوطنية املعنية بما فيها املجتمع األهلي، كما تضطلع هيئة التخطيط والتعاون الدولي بمسؤولية إدماج هذه الخطط 

 في متن الخطط الوطنية الكلية. واألنشطة

 من املوازنة العامة للدولة، حيث تدرج 
ً
يعد تمويل هذه الخطط واألنشطة التي تنفذ من قبل القطاع العام جزءا

املشاريع والبرامج والنشاطات الخاصة بهم فيها، وال يتوفر أي موازنات أو برامج تمويل حكومية خاصة بكبار السن 

منهجية التخطيط والتمويل في سورية تقوم على أساس إدماج سياسات وأنشطة القضايا خارج إطار املوازنة، ف

العابرة للقطاعات ككبار السن في متن الخطط الوطنية وبالتالي تأخذ طريقها الى التمويل بنفس نهج تمويل األنشطة 

ن تحديات كبيرة تتعلق واملشاريع التنموية األخرى. وتواجه قضية تمويل الخطط واألنشطة الخاصة بكبار الس

بمحدودية املوارد العامة التي تأثرت بشكل كبير جراء مفرزات الحرب من جهة، واإلجراءات القسرية األحادية الجانب 

من جهة أخرى باإلضافة الى التعديات على املوارد الطبيعية والثروات املمارسة من قبل االحتاللين األمريكي والتركي 

 .لبعض املناطق في سورية

تشكيل اللجنة الوطنية لرعاية املسنين برئاسة وزير الصحة وعضوية عدد من الوزارات واملنظمات  1994تم عام 

الشعبية والهيئات األهلية املعنية، وذلك لوضع االستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية واالجتماعية للمسنين، بهدف 

وتأمين الرعاية النفسية ووسائل الرفاهية لهم، وإجراء تحسين الوضع االجتماعي واالقتصادي والصحي للمسنين، 

 البحوث والدراسات حول أوضاعهم، والتوعية بقضاياهم واحتياجاتهم، وتعديل التشريعات الخاصة بهم.

 

املتعلق بإحداث دور لرعاية املسنين في املحافظات السورية، فقد حقق هذا  20صدر القانون رقم  1981وفي عام 

الرؤية والهدف نقلة نوعية بفصله فئات كبار السن وقضايا رعايتهم وتأمين الكرامة لهم عن فئات  القانون من حيث

العجزة واملشردين. وقد نص القانون على إحداث دور لرعاية كبار السن في املحافظات السورية بحيث تخضع هذه 

 وما
ً
 إلشراف وزارة الشؤون االجتماعية والعمل وترتبط إداريا

ً
 باملكتب التنفيذي ملجلس املحافظة التابع الدور فنيا

ً
ليا

 لوزارة اإلدارة املحلية.
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 البيئة التشريعية والسياساتية: -4

 بقضايا كبار السن يتجلى في محاور عديدة. فقد شهدت سورية 
ً
 خاصا

ً
تولي الجمهورية العربية السورية اهتماما

 عملية تطوير وتحديث لتشريعاتها 
ً
االقتصادية واالجتماعية ساهمت في ارتقاء مختلف مناحي الحياة لجميع مؤخرا

فئات املجتمع بما فيها كبار السن. كما صادقت ووقعت على العديد من االتفاقيات واملعاهدات الدولية التي تحمي 

 حقوق كبار السن باإلضافة الى مساعي سورية في توفير الخدمات املجتمعية.

ممثلة بالهيئة السورية لشؤون األسرة والسكان على إنجاز استراتيجية وطنية شاملة لكبار تعمل الحكومة السورية 

السن سيتم ترجمتها بعد إقرارها الى خطط عمل تنفيذية وذلك بالتعاون مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي 

 على إعداد مشروع الصك القانوني لكبا
ً
ر السن باإلضافة الى العمل على قانون آسيا )اإلسكوا(، كما يتم العمل حاليا

 لحاالت العنف واالستغالل املمارس ضمن األسرة ومنهم املسنين.
ً
 هاما

ً
 العنف األسري الذي يفرد حيزا

 على ما يلي: 2012لقد نص الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية لعام 

مبادئ العدالة االجتماعية والحرية واملساواة وصيانة  : يقوم املجتمع على أساس التضامن والتكافل واحترام19املادة 

 الكرامة اإلنسانية لكل فرد.

 : األسرة هي نواة املجتمع ويحافظ القانون على كيانها وتقوية أواصرها.20املادة 

: تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حاالت الطوارئ واملرض والعجز واليتم والشيخوخة، وتحمي الدولة 22املادة 

 حة املواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية واملعالجة والتداوي.ص

 : املواطنة مبدأ أساس ي ينطوي على حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن.33املادة 

 : لكل مواطن حق اإلسهام في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية34املادة 

ويتولى القانون تنظيم العمل وشروطه وتكفل الدولة الضمان  : العمل حق لكل مواطن وواجب عليه40املادة 

 االجتماعي والصحي.

وبالتالي فإن هذه الحقوق التي تضّمنها الدستور تتوافق مع اتفاقيات أرضيات الحماية االجتماعية، التي تحولت إلى 

ونات الضمان االجتماعي اتفاق عاملي رعته منظمة العمل والبنك الدوليين، والذي ينص على وجود مجموعة من مك

الضرورية تكفل حصول الجميع على الخدمات الصحية األساسية وتأمين الحد األدنى من الدخل. ويمكن تجسيد 

هذه الضمانات في التحويالت النقدية والعينية، واستحقاقات ذوي اإلعاقات واألشخاص الذين فقدوا املعيل الرئيس 

 لألسرة.

 األساس ي في الدولةقانون العاملين  ●
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 (*2ورد في قانون العاملين األساس ي مواٌد تؤكد حقوق العاملين. )

منح العامل الذي تنتهي مدة خدمته بدل اإلجازات اإلدارية املستحقة وغير املستعلمة وتحديد الحاالت التي  -

 (*3تنتهي فيها خدمة العامل. )

 *)4للعامل بعد إتمامه سن الستين. )تحديد الحاالت التي يمكن فيها تمديد الخدمة  -

تحديد املنح النقدية في حاالت التقاعد واالستقالة والتسريح والوفاة والتي تعادل مثلي أجره في تلك الحاالت.  -

(5)* 

تحديد األحكام التي تخص حاالت الجمع بين املعاش التقاعدي وبين األجر الشهري الذي يستحقه العامل. 

*( وتم استصدار 6الدنيا والقصوى للرواتب املستحقة للجمع بين الراتبين في حاالت التقاعد. )وتحديد الحدود 

قانون ينص على رفع سن التقاعد لبعض العاملين في الدولة ومنهم القضاة ورئيس وأعضاء مجلس الدولة 

 *(7وأساتذة الجامعات. )

 2014وتعديالته لعام  1959ام ( لع92قانون التأمينات االجتماعية الصادر بالقانون رقم ) ●

ينص في القسم األول منه على ما يخص التعويضات واملعاشات وفي القسم الثاني منه على تأمين الشيخوخة. وتسري 

*( وقد عهد أمر 8أحكامه على مستخدمي وعمال الحكومة والوحدات اإلدارية ذات الشخصية االعتبارية املستقلة )

 سسة العامة للتأمينات االجتماعية.تطبيق هذا القانون الى املؤ 

بحيث أصبح ينص على أحكام خاصة بالحقوق التقاعدية ألصحاب املناصب  2001تم تعديل هذا القانون عام  

*( وتسري أحكام هذا القانون على قضاة الحكم والنيابة 9وأعضاء مجلس الشعب الواردة في القوانين النافذة. )

ا وقضاة مجلس الدولة ومحامي إدارة قضايا الدولة وأعضاء الهيئة التعليمية وقضاة املحكمة الدستورية العلي

والتدريسية واملفتين وأعضاء هيئة البحث العلمي والركب الطائر والعمال املؤقتين واملتعاقدين واملعينين بالوكالة 

 (*10. )2001لعام  78( واملعدلة من القانون 2وغيرهم ممن نصت عليهم املادة )

 التأمين واملعاشات ●

*( لفئات القوى املسلحة، 11تتولى املؤسسة العامة للتأمين واملعاشات تخصيص معاشات املتقاعدين واملستحقين )

وتستمر املؤسسة العامة للتأمين واملعاشات في ممارسة املهام الواردة في القوانين الخاصة ألصحاب املناصب وكذلك 

 
 2004لعام  50من قانون العاملين األساسي رقم  47المادة   * 2
 من قانون العاملين األساسي 131وردت في المادة    *3

 من قانون العاملين األساسي. 131ورد ذلك في المادة   *4

 من قانون العاملين األساسي. 132ورد ذلك في المادة   *5

 من قانون العاملين األساسي. 149ورد ذلك في المادة   *6

 .2006( لعام 66( و )65( و )64القوانين )  *7

 
 ( من قانون التأمينات االجتماعية.55المادة )  *8

 عجزة في التشريعات السورية بإشراف الهيئة السورية لشؤون األسرة.المحامية األستاذة: غادة مراد. الحقوق القانونية للمسنين وال *9

 وزارة الشؤون االجتماعية والعمل. المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات - 2002وتعديالته عام  92قانون التأمينات االجتماعية رقم  *10

 .78من القانون  32المضافة بموجب أحكام المادة  119وردت في المادة  *11
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وتعديالته واملرسوم  1961( لعام 119ى كل من أحكام املرسوم التشريعي )أعضاء مجلس الشعب الذين يخضعون إل

وتعديالته. تم تخصيص العمال السوريين املغتربين في االشتراك في املؤسسة العامة  1961( لعام 120التشريعي )

فاة بعد تسديد *( لتمكينهم من االستفادة من تأمين الشيخوخة والعجز والو 12للتأمينات االجتماعية بمواد خاصة )

 االشتراكات املترتبة عليهم.

 قانون األحوال الشخصية:  ●

 نفقة 13تضمن القانون مادة: تخص إعالة املسنين وهي )
ً
 كان أو صغيرا

ً
 أو أنثى كبيرا

ً
*( يجب على الولد املوسر ذكرا

.  والديه الفقراء
ً
 ولو كانا قادرين على الكسب ما لم يظهر تعنت األب في اختيار البطالة على عمل أمثاله كساًل أو عنادا

 قانون العقوبات: ●

تضمن مواد توضح حماية العاجز أو املسن أو الطفل ومن هو غير قادر على حماية نفسه. وحدد عقوبات ملن طرح 

األذى من األصول للولد أو العاجز أو أحد األشخاص املوليين أو سيب هؤالء. أكانت جهة التسيب أو التسبب في 

 (*14حراسته أو مراقبته أو معالجته. )

 قانون اإلدارة املحلية: 

تضمنت مواده ما يخص تفعيل املشاركة بين القطاعين العام والخاص وتحقيق الشراكة الحقيقية من خالل إحداث 

 دارية وتنظيمية مالئمة للشراكة.مؤسسات ومراكز رعاية نوعية واتخاذ إجراءات إ

 تخص 
ً
صدور قوانين خاصة بإنشاء مراكز رعاية املسنين والعجزة وتوسيع التسهيالت املمنوحة لها كما تضمنت موادا

 (*15اقتراح قواعد الترخيص بإنشاء الجمعيات الخيرية. )

 قانون الجمارك:  ●

ودور العجزة من الرسوم الجمركية ومن الرسوم  صدور قانون ينص على إعفاء دور األيتام والجمعيات الخيرية

 (*16والضرائب األخرى وذلك وفق أحكام الجمعيات واملؤسسات الخاصة. )

صدور قانون طابع الهالل األحمر لدعم النشاطات في املجاالت اإلنسانية ومنها دعم مشاريع تأسيس دور رعاية املسنين 

 (*17وتأهيل املعوقين. )

 إحداث دور لرعاية املسنين في املحافظات السورية: 1981لعام  20القانون رقم  ●

فقد حقق هذا القانون من حيث الرؤية والهدف نقلة نوعية بفصله فئات كبار السن وقضايا رعايتهم وتأمين الكرامة 

 لهم عن فئات العجزة واملشردين. 

 
 . 2001( لعام 78من القانون )121ردت في المادة و *12

 .1975لعام  34والمعدلة بالقانون رقم  1953ورد ذلك في قانون األحوال الشخصية لعام  *13

 ( من قاون العقوبات.486()485( )484وذلك في المواد ) 1949لعام  148ورد ذلك في المرسوم التشريعي رقم  *14

 (21وتعديالته المادة ) 1071لعام  51قانون اإلدارة المحلية رقم  *15

 .181في مادته  2006لعام  38قانون الجمارك رقم  *16

 .2004( لعام 8ورد ذلك في القانون رقم ) *17
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 إلشراف وقد نص القانون على إحداث دور لرعاية كبار السن في املحافظات السوري
ً
ة بحيث تخضع هذه الدور فنيا

 باملكتب التنفيذي ملجلس املحافظة التابع لوزارة اإلدارة 
ً
 وماليا

ً
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل وترتبط إداريا

 املحلية.

 القسم الثاني: كبار السن والتنمية 
تدمير الكثير من مقدرات القطاعات وقد أسهمت تداعيات الحرب في سورية منذ ما يزيد عن عشر سنوات، في 

 كلية أو جزئية طالت مختلف املرافق والبنى التحتية، بكل مكوناتها 
ً
االقتصادية اإلنتاجية والخدمية، وألحقت أضرارا

ولم تنحصر التداعيات السلبية للحرب بفئة أو شريحة اجتماعية دون أخرى، لكن تأثيرها كان أعمق وأكثر ضراوة 

ماعية األكثر هشاشة، كالنازحين واملهجرين وفاقدي الرعاية والنساء املعيالت ألسرهن واملسنين، على الفئات االجت

 بالتنمية. 
ً
 وتحديدا

ويحظى الوضع العام ومصير البلد  ،18نففي ظل األزمات تتراجع مسألة املطالبة بالتنمية أو تفعيل حقوق املسني

 ما تأخذ العم
ً
ليات اإلغاثية واملساعدات الدولية واقع هذه الشريحة واحتياجاتها باألولوية على كل ما عداه، ونادرا

الخاصة بعين االعتبار، إضافة إلى معاناتهم املتمثلة في نقص الخدمات األساسية كاملاء والغذاء والدواء أو فقدانها، 

 في تلبية 
ً
احتياجات األسرة املادية لتغدو مقاومتهم هشة، إضافة إلى تحملهم أعباء أسرية مضاعفة، والتي تتمثل غالبا

واالجتماعية والنفسية، في ظل نقص الدعم املادي والنفس ي واالجتماعي بشكل ممأسس وممنهج. وبالتالي ال بد من 

إيالء اهتمام خاص باملسنين للحصول على املساعدة االجتماعية واألغذية والسلع، ال سيما عندما يكون املسنون 

 أنفسهم هم أرباب األسر املعيشية

من هنا، تبرز أهمية تسليط الضوء على واقع هذه الشريحة االجتماعية، ليس فقط بسبب الصعوبات واملشكالت 

 بسبب اآلثار املمتدة على أوضاعهم بعد انتهاء األزمة، حيث يغلب أن تحدث 
ً
التي يتعرضون لها أثناء األزمات، بل أيضا

يات والنظرة العامة للذات والحياة واملجتمع قد تمتد لسنوات الحروب عادة تغيرات كبيرة في الرؤى واألفكار والسلوك

 طويلة.

 الحماية االجتماعية، االستقاللية املالية، وضمان الدخل -1

تشتد الحاجة إلى مكونات الحماية االجتماعية في ظروف األزمات، وما يرافقها من ضرر لفئات كبيرة من السكان 

وارتفاع في الحاجات، وضرورة ضمان الظروف الضرورية لتلبية احتياجات املتضررين، والسيما النساء واألطفال 

 االجتماعي في املجتمعات املضيفة. والتأقلم واالندماجواملسنين والالجئين، وتعزيز سبل التكّيف 

بأدواتها وجوانبها الحكومية وغير الحكومية، قد أصابها، خالل  ،19يكشف الواقع أن آليات الحماية االجتماعية

الضعف والخلل. ونتيجة لذلك، أخذت بعض الظواهر االجتماعية التي كانت موجودة في  الحرب، العديد من جوانب

 
ي  – الهيئة السورية لشؤون األرسة والسكان  \  18

ي السياق اإلنسانن
ن فن  2020دراسة احتياجات المسني 

19  ، ي
ن ضمن السياق اإلنسانن  . 2020الهيئة السورية لشؤون األرسة والسكان، دراسة احتياجات المسني 
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، أو البيئات االجتماعية 
ً
مستوياتها الدنيا قبل األزمة بالتنامي والظهور، والسيما لدى أكثر الفئات االجتماعية ضعفا

 باألزمة. ومن هذه الظواهر مسألة األمن الغذائي، والع
ً
نف، والزواج املبكر، إضافة إلى ظاهرة النزوح التي هي أكثر تأثرا

الداخلي غير املسبوقة في سورية والتي طالت كافة الشرائح، من حيث أسبابها وحجمها وتداعياتها، وهذا األمر يتطلب 

توفير ديناميات حماية فّعالة تبدأ بالتقص ي والرصد والبحث عن االحتياجات لهذه الفئات، وتنتقل إلى خطط للتدخل 

سعافي أو الوقائي، وتنتهي باملتابعة والتقييم واستدامة الخدمات، وذلك كله ملقاربة الهدف النهائي الذي هو توفير اإل 

 وبناء منظومة متكاملة للحماية االجتماعية.

اتسعت دائرة الفئات الهشة من منظوري زيادة األعداد وتوسع االحتياجات واملتطلبات، لتشمل شرائح جديدة من 

، واملعاقين، واأليتام، واملعنفين من األطفال والنساء، السكان كا 
ً
نت قبل الحرب في حدودها الدنيا )كالنازحين داخليا

 على إمكانية تنفيذ الخطط املوضوعة، وكذلك على واقع املؤسسات القائمة 
ً
 كبيرا

ً
الخ.(. وأثرت ظروف الحرب تأثيرا

ر منها من الخدمة نتيجة االستهداف أو التخريب الذي املعنية بتقديم الخدمات للفئات الهشة، حيث خرج الكثي

، هذا، إضافة إلى تأثر 
ً
مارسته الجماعات املسلحة، أو تحويل بعضها لوظائف اإليواء املؤقت كحاجة أكثر إلحاحا

الخدمات املقدمة في املراكز التي ما زالت في الخدمة نتيجة الواقع االقتصادي وصعوبة توفير مستلزماتها، بسبب 

 جراءات القسرية األحادية الجانب.اإل 

تدخلت الحكومة بعدد كبير من اإلجراءات لتوفير املأوى لألسر النازحة، وخاصة األسر التي يرأسها مسن أو تلك التي 

تراسها نساء، عن طريق مراكز اإلقامة املؤقتة التي تقوم بتقديم املأوى والغذاء والدواء، إضافة إلى الدعم النفس ي 

للنازحين، والتخفيف من معاناتهم من جراء تعرضهم ألعمال العنف في األماكن التي حاولت العصابات واللوجستي 

املسلحة السيطرة عليها. ويقسم عمل مراكز اإلقامة املؤقتة إلى مرحلتين: مرحلة اإلغاثة، وتتضمن توفير الحاجات 

القيام بنشاطات ترفيهية وتعليمية، وتنفيذ األساسية من مأوى وغذاء ودواء؛ ومرحلة البرامج التنموية، وتتضمن 

 للناجين والهاربين من مناطق سيطرة الجماعات املسلحة والعمليات 
ً
 آمنا

ً
برامج دعم سبل العيش. وشكل ذلك مالذا

 اإلرهابية.

يعتبر مجال العمل الالئق أحد أهم مكونات الحماية االجتماعية، ويتضمن القضايا املتعلقة بدخل وظروف العمل، 

 هو سن التقاعد الرسمي مع وجود بعض  60تنظيم سوق العمل، وتشريعات حماية حقوق العمل، ويعتبر سن و 
ً
عاما

 للمدرسين الجامعيين 
ً
االستثناءات في بعض القطاعات كالقطاع التعليمي الذي يمد سنو التقاعد حتى السبعين عاما

 
ً
الذي يمد سن التقاعد للقضاة حتى سن السبعين لتغطية النقص وتلبية الحاجة التعليمية، وقطاع القضاء أيضا

.
ً
 أيضا

ً
 عاما

ويشير الواقع إلى إن منظومة التأمينات االجتماعية ال زالت غير شاملة وفق املعايير الدولية، وبحاجة إلى التطوير من 

الخدمات، حيث توسيع املظلة التأمينية، وبخاصة للعاملين في القطاع الخاص غير املنظم، وتنويع وتوسيع حزمة 

 لجميع أشكال الضمان االجتماعي، مع إعادة النظر 
ً
 وواحدا

ً
 جامعا

ً
وكذلك توحيد املرجعية املؤسساتية لتشكل إطارا
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بالسياسات االستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية على نحو يعزز قوة واستقرار املركز املالي لها، وعوائد 

 يحة املشمولين بالضمان وجودة الخدمات املقدمة.االستثمار التي تساهم في توسيع شر 

% 42الف مسن أي حوالي  800تشير البيانات املتوفرة الى أن عدد املسنين الذين يتقاضون معاشات تقاعدية حوالي 

من اجمالي املسنين، كما تشير بيانات قطاع التأمينات االجتماعية إلى أن عدد املسجلين الحاليين ارتفع بشكل طفيف 

، ويبقى هذا الرقم  2020مليون في العام 2.3لتصل الى  2015مليون بالعام  2.1إلى  2010مليون شخص عام  1.95من 

دون املستوى املطلوب، ويدلل على وجود فجوة كبيرة فيما يتعلق بالتسجيل في التأمينات االجتماعية إذا ما تم مقارنتها 

خص نتيجة امتناع أو تهرب العديد من جهات القطاع الخاص / مليون ش5بحجم قوة العمل البالغة ما يزيد عن / 

 من تسجيل عمالها في التأمينات االجتماعية ال سيما القطاع الخاص غير املنظم.

يتضح من خالل ما هو متوفر من بيانات أن النسبة العظمى من املتقاعدين هي من الذكور التي شكلت ما يزيد عن 

بين املتقاعدين إلى املساهمة السابقة يعود هذا التباين في حصة الجنسين . و 2020%( من املتقاعدين عام 72)

 ليس بالقليل من مساهمة املرأة في قوة العمل هي في القطاع 
ً
الضعيفة للمرأة في قوة العمل باإلضافة إلى أن جزءا

 الزراعي، 

ن إرث الراتب في حال الوفاة حيث ينظم قانون التأمينات االجتماعية القضايا املتعلقة باستفادة الزوج والزوجة م

الفقرة )ب( من قانون التأمينات االجتماعية والناظمة ملوضوع إرث الراتب التقاعدي، حيث نصت  90نصت املادة 

هذه الفقرة أنه يحق لألرملة أن ترث راتب زوجها مدى حياتها أو لحين زواجها أو التحاقها بعمل أو مهنة، في حين أن 

الم راتب زوجته التقاعدي بعد وفاتها حتى ولو تزوج مرة أخرى، وهناك مطالبات حقوقية ملعاملة الرجل يستمر في است 

 الزوجة األرملة معاملة الزوج األرمل من حيث استمرار استحقاق الراتب التقاعدي في كل الحاالت. 

/ من 57حيث نصت املادة /وتعديالته موضوع التقاعد املبكر  1959لعام  92ينظم قانون التأمينات االجتماعية رقم 

 على ما يلي: 92املعدل للقانون رقم  28القانون 

 يستحق معاش الشيخوخة في احدى الحاالت األتية:

انتهاء الخدمة بسبب إتمام املؤمن عليه سن الستين واملؤمن عليها سن الخامسة والخمسين وبلوغ مدة  -

 األقل.اشتراكا شهريا على  180الخدمة املحسوبة في املعاش 

انتهاء الخدمة بسبب إتمام املؤمن عليه سن الخامسة والخمسين واملؤمن عليها سن الخمسين وبلوغ مدة  -

 اشتراكا شهريا على األقل. 240الخدمة املحسوبة في املعاش 

انتهاء خدمة املؤمن عليه بعد بلوغ خدمته الفعلية في احدى املهن الشاقة والخطرة املحسوبة في املعاش  -

شتراكا شهريا على األقل وذلك وفقا للشروط واألوضاع التي ينص عليها املرسوم النافذ بهذا / ا180/

 الخصوص.



15 
 

/ اشتراك شهري على األقل دون 300انتهاء الخدمة بناء على طلب املؤمن عليه إذا بلغت خدماته املحسوبة في املعاش /

 التقيد بشرط السن 

لخاصة باملسنين بسبب توقف مسوح دخل وإنفاق األسر نتيجة ظروف ال تتوفر بيانات وطنية حول معدالت الفقر ا

 أخرى من البيانات تتطلبها ظروف مرحلة الحرب كبيانات األمن الغذائي األسري، حيث 
ً
الحرب التي استدعت أنواعا

% من 23.4أن األسر السورية التي يرأسها  مسنون بلغت ما نسبته  2021تشير بيانات األمن الغذائي األسري لعام 

% من إجمالي األسر، وقد تمتعت 76.6إجمالي األسر بينما شكلت نسبة األسر التي يراسها أفراد غير مسنين ما نسبته 

األسر التي يرأسها مسن بمستويات أمن غذائي افضل من تلك التي يرأسها أفراد من غير املسنين حيث شكلت نسبة 

 وما نسبته % من إجمالي ا30.3األسر التي يرأسها مسن حوالي 
ً
% من إجمالي األسر شديدة 18.3ألسر اآلمنة غذائيا

 انعدام األمن الغذائي.

 اإلدماج االجتماعي والشيخوخة النشطة -2

يسود شعور العزلة والتهميش لدى كبار السن مما يسبب لهم مشكالت نفسية تنعكس بصورة مباشرة على سلوكهم 

التركيز على قضايا اإلدماج االجتماعي كالتعليم املستمر والعمل التطوعي االجتماعي وحالتهم الصحية، مما يستدعي 

 واملشاركة في الحياة العامة.

يتوفر في سورية أشكال جيدة من آليات اإلدماج االجتماعي للمسنين، كجمعيات وتنظيمات املتقاعدين، والعمل بعد 

لكبار السن، إال أن هذه الصور غير مكتملة في حزمة التقاعد، وتنظيمات املجتمع األهلي التي تعنى بقضايا التعليم 

 متكاملة ومنسقة ومضبوطة للمشاركة املجتمعية للمسنين

 التعليم والتكنولوجيا -1
إلى  2009%عام 68ما تزال نسبة األمية لدى املسنين أعلى من بقية الفئات السكانية بالرغم من انخفاضها من 

بيانات أن الحالة التعليمية لغير املسنين أفضل بكثير من الحالة ، من ناحية أخرى أظهرت ال2021% عام 38.2

الجدول التالي:   التعليمية للمسنين عدا الحاصلين على الشهادات العليا )الجامعية وما فوق(، وفق ما يظهره     

 2021الحالة التعليمية لفئات املسنيين وغير املسنيين لعام 

 Total غير مسن مسن 

 %13.9 %11.3 %38.2 أمي

 %21.5 %22.3 %14.6 ملم

 %29.8 %30.8 %20.5 ابتدائية / حلقة أولى

 %14.6 %15.2 %9.2 إعدادية / تعليم أساس ي 

 %10.8 %11.3 %6.4 ثانوية عامة

 %1.2 %1.3 %0.9 ثانوية مهنية

 %3.3 %3.2 %3.9 معهد متوسط
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 %4.5 %4.4 %5.5 جامعة

 %0.4 %0.3 %0.6 دراسات عليا

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 2021املصدر: مسح األمن الغذائي األسري لعام

كانت الجمهورية العربية السورية أول دولة عربية اهتمت باملسألة الثقافية لكبار السن حيث تأسس أول مركز ثقافي 

املكتوبة واملسموعة واملرئية. وتعمل ، كما توسعت باملكتبات وبأنشطة الوسائل 1960لتعليم وتثقيف الكبار عام 

 املسنين من خالل 
ً
وزارة الثقافة وعدد من تنظيمات املجتمع األهلي على إجراء دورات ملحو األمية لألميين وخاصة

 البرنامج الوطني ملحو األمية. 

الشأن حيث تقدم املديرية  تعتبر مديرية تعليم الكبار والتنمية الثقافية في وزارة الثقافة الجهة الوطنية املعنية بهذا

 الخدمات التعليمية والتثقيفية للمواطنين عبر اآلليات والوسائل التالية:

افتتاح الصفوف والدورات النظامية ملحو األمية وتعليم الكبار في املستويات املختلفة، وتأمين مستلزماتها  ●

 ومتابعتها واإلشراف عليها 

استعمال وسائل اإلعالم الجماهيري، وبخاصة التلفزة، ونظم املعلومات الدولية )كاإلنترنت( في مجاالت  ●

 التثقيف، والتعليم، والترويج لبرامج املديرية وتوظيف الدراما لهذه الغاية.

 عة. تيسير التعليم والتثقيف الذاتيين باستخدام الكتب والنشرات والدوريات واألشرطة املرئية واملسمو  ●

 تقديم خدمات تثقيفية وتعليمية نوعية لذوي االحتياجات الخاصة بالتنسيق مع الجهات املعنية  ●

تقديم خدمات التأهيل املنهي للمستفيدين من برامج محو األمية وتعليم الكبار بالتعاون مع الجهات األخرى  ●

 املعنية باألمر 

و األمية وتعليم الكبار ومتابعة تنفيذ وتقويم وضع السياسات، والخطط، واستراتيجيات العمل في مجال مح ●

 البرامج والخطط واملشاريع املتصلة بذلك 

العمل على تحقيق مشاركة إيجابية فاعلة للجهات الرسمية الشعبية في نشاطات وبرامج وفعاليات   ●

 املديرية، والتعاون مع املنظمات العربية والدولية املختصة بهذا الشأن 

 ميع البرامج التنموية واألنشطة العامة التي تتضمن جوانب تقع في مجال عملها.إسهام املديرية في ج ●

 إيجاد بيئات تثقيفية وتعليمية للمساعدة في تنفيذ برامج ومشاريع محو األمية وتعليم الكبار. ●

ل دون إال أن النشاطات املتعلقة ببرامج للتدريب على التكنولوجيا ووسائل التواصل الحديثة لكبار السن ما تزا

 الطموح املطلوب وفردية بعيدة عن التنظيم والتأطير املؤسس ي.

 العمل والتطوع  -2
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مجموعة كبيرة من املؤشرات التي  2010بينت دراسة واقع املسنين واحتياجاتهم وآليات االرتقاء بأوضاعهم لعام 

 :20رصدت حالتهم العملية واملهنية، أهمها

، حيث شكلت نسبة  88.7% مقابل  11.3بلغت نسبة املسنين واملسنات الذين يعملون  -
ً
% ال يعملون حاليا

% من  20% من أصل مجموع املسنات، بينما شكل املسنون الذين يعملون نسبة  4املسنات اللواتي يعملن 

% من إجمالي املسنين 14.2أصل مجموع املسنين في العينة املدروسة. ارتفعت نسبة املسنين املشتغلين إلى 

 .2021عام 

-  
ً
% من املسنات(. كما أبدى  25% من املسنين و 75% ) 64بلغت نسبة املسنين الذين كانوا يعملون سابقا

% من املسنين الذكور(. بينما 34% من املسنات مقابل 14% من املسنين رغبتهم في العمل في حال توفره )24

 حوالي فقد بلغت نسبة املسني 2021في عام 
ً
% من إجمالي املسنين وشكلت نسبة 1.7ن الذين عملوا سابقا

 
ً
 % من إجمالي املسنين.84.1املسنين الذين لم يعملوا سابقا

 

ال يوجد في البيئة التشريعية السورية ما يمنع املسنين من العمل في القطاعات غير الحكومية، كالعمل في القطاع 

 الخاصة في مختلف القطاعات. الخاص أو مزاولة األعمال 

تغيب بصورة كبيرة البرامج الوطنية املتخصصة والسياسات التي تشجع كبار السن على العمل التطوعي، فما 

يزال هذا املوضوع غير منظم الى حد كبيرن ويتبع بصورة رئيسية الى ميل املسن للعمل التطوعي وتوفر فرصه في 

 مختلف مجاالت العمل التطوعي.

 

 والتمدن الهجرة -3
ارتفعت نسبة سكان املناطق الحضرية بصورة كبيرة خالل السنوات التي سبقت الحرب حتى وصلت نسبة سكان 

% من اجمالي السكان في سورية، غير أن نسبة املسنين في الريف هي أكبر من نسبتهم في الحضر. 52الحضر حوالي 

ى هذا األمر إلى أن نسبة من سكان الحضر %، ويعز  7.1% مقابل 5.6فقد كان املسنون في الحضر يشكلون 

 املسنين يعودون بعد التقاعد للعيش في أريافهم الذين خرجوا منها.. 

% 6.4كما بينت التوزعات ازدياد نسب املسنين الذكور الذين يعيشون في الحضر عن نسبة املسنات حيث بلغوا 

 % من املسنات في الريف. 4.9املسنين و% من  5.6% من املسنات مقابل 4.6من املسنين مقابل 

 

شكل مدخل اإلدماج االجتماعي واالقتصادي أحد املداخل الرئيسة للبرنامج الوطني التنموي لسورية في ما بعد 

 2030الحرب الذي يشكل الخطة االستراتيجية لسورية حتى عام 
ً
، الذي يتناول قضايا إدماج أكثر الفئات تأثرا

ي دورة النشاطين االقتصادي واالجتماعي، وإدماج العائدين إلى حضن الوطن في إطار بسبب األزمة السورية ف

 والالجئين، وتوفير مقومات هذه العودة ضمن 
ً
قة بعودة النازحين داخليا

ّ
املصالحات الوطنية، والقضايا املتعل

ز على ثالثة مكّونات رؤية تنموية جديدة ألدوار املناطق واملحافظات؛ ومدخل الحماية االجتماعية، الذي يرك

 
ن واحتياجاتهم  20  2010انظر الهيئة السورية لشؤون االرسة والسكان، دراسة واقع المسني 
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أساسية هي مكّون سوق العمل )التشغيل والبطالة والعمل الالئق(، ومكّون الخدمات االجتماعية )التعليم 

والصحة وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي(، ومكّون شبكات األمان االجتماعي )الدعم واالحتياجات 

 اإلنسانية(.

 بسبب األزمة السورية )كاملسنيين ويتناول مدخل اإلدماج االجتماعي واالقتصاد
ً
ي قضايا إدماج أكثر الفئات تأثرا

واملعوقين، األطفال، النساء، األيتام، املشردون، ...( في دورة النشاطين االقتصادي واالجتماعي، وإدماج العائدين 

قة بعودة
ّ
  إلى حضن الوطن في إطار املصالحات الوطنية. ويضاف إلى هذا املدخل القضايا املتعل

ً
النازحين داخليا

والالجئين، وبخاصة توفير مقومات هذه العودة ضمن رؤية تنموية جديدة ألدوار املناطق واملحافظات تؤدي إلى 

 توسيع املشاركة في إعادة اإلعمار واالستدامة.

 من البرامج لإلدماج االجتماعي لكبار السن: 2030كما تضمنت خطة العمل االستراتيجية سورية 
ً
 عددا

يهدف البرنامج إلى وضع أطر ومعايير وطنية للخدمات االجتماعية النوعية  نامج الوطني للتمكين االجتماعي:البر 

املتخصصة، لشرائح اجتماعية محددة، تشمل النساء واملسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة، واألطفال واليافعين 

تكوين الثقافي واملعرفي واملنهي، ودعم والشباب، تشمل مختلف جوانب الرعاية )الصحية، التعليمية، ...(، وال

مشاركتهم االجتماعية الفّعالة، على النحو الذي يحقق صون حقوقهم وتحصينهم ضد املخاطر االجتماعية 

واالقتصادية. ويعمل البرنامج على تطوير وتوسيع شبكة البنى واملراكز املتخصصة التي تقدم هذه الخدمات على 

 وتحقيق اإلدماج االقتصادي واالجتماعي. نحو يضمن تمكين هذه الشرائح،

 ويتكون هذا البرنامج الرئيس ي من البرامج الفرعية التالية:

 البرنامج الوطني لحماية وتمكين الطفولة والشباب. -

 برنامج رعاية املسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة. -

 البرنامج الوطني لدعم وتمكين املرأة. -

يهدف البرنامج إلى تقديم الدعم النفس ي للمتضررين من الحرب، إضافة إلى  واالجتماعي:برنامج الدعم النفس ي 

تعزيز البرامج الثقافية في مؤسسات إعادة التأهيل املجتمعي، ويتناول البرنامج تفعيل دور اإلرشاد النفس ي 

تربط بين مكونات املجتمع  واالجتماعي في املؤسسات التعليمية والجامعية، وتفعيل دوره في تنظيم العالقات التي 

 وتعزز من تماسكه.

 ويتكون هذا البرنامج الرئيس ي من البرامج الفرعية التالية:

 برنامج تقديم الدعم النفس ي واالجتماعي للمتضررين. -

 البرامج الثقافية والفنية والتأهيلية في مؤسسات إعادة التأهيل املجتمعي. -

 عي في مؤسسات إعادة التأهيل املجتمعي.برنامج تعزيز دور اإلرشاد النفس ي واالجتما -

 برنامج تأهيل وإعداد الكوادر في مؤسسات إعادة التأهيل املجتمعي. -
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 في بدايتها، فقد 
ً
وقد شهد املجتمع السوري أشكااًل متعددة للتضامن االجتماعي خالل سنوات الحرب وخاصة

أهمية خاصة للعائالت التي ترأسها نساء أو تلك استضافت العائالت السورية في املناطق املستقرة النازحين وأولت 

التي تضم مسنين وقدمت لهم املساعدات الالزمة. واضطلعت الحكومة بدور كبير من حيث تقديم املأوى واإلعانات 

 العينية الغذائية وغيرها في مراكز اإليواء التي أشرفت عليها بشكل مباشر.

 

 املشاركة املدنية -4
السورية املشاركة املدنية للسكان في مختلف مجاالت العمل التنموي والسياس ي، فقد ضمنت هذه تنظم التشريعات 

التشريعات لكبار السن حقوق املشاركة في االنتخابات والترشح واالقتراع، واملشاركة في االستفادة من خبراتهم في 

 تخطيط التنمية. 

ورية مع كبار السن في بعض املحافظات إلشراكهم في تحديد تعمل وزارة اإلدارة املحلية والبيئة على عقد لقاءات د

أولويات واحتياجات التنمية املحلي، وتحدياتها وإيجاد الحلول لتالفيها إضافة إلى تنفيذ برامج التأهيل املنزلي من خالل 

 الزيارات املنزلية واألنشطة الترفيهية والرياضية وأنشطة تنمية اإلدراك.

االجتماعية والعمل على تطوير آليات إشراك كبار السن واستشارتهم في األمور املتعلقة  كما تعمل وزارة الشؤون

 بالخدمات املقدمة لهم، واالستفادة من خبراتهم في تطوير سياسات وبرامج الرعاية االجتماعية،

السن ومن أهمها  تعمل وزارة الثقافة على عدد من البرامج التي تساهم في تغيير الصورة النمطية السائدة عن كبار

برامج التقارب الثقافي بين األجيال والبرامج الثقافية الهادفة إلى تعزيز الوعي حول قضايا اإلساءة للمسنين، وبرامج 

 نقل املوروث الثقافي والخبرات،

ة وتمارس وزارة اإلعالم دورها في كافة الفعاليات واالحتفاالت الخاصة بكبار السن والتوعية حيال تعزيز الصور 

 املجتمعية اإليجابية ألهمية مشاركتهم، كما تم اعتماد اليوم العاملي لكبار السن. 

 

 

 كبار السن في حالة األزمات -3

بداية الحرب خطة استجابة وطنية لتخفيف أثر الحرب على املواطنين ومتطلبات تبنت الحكومة السورية منذ 

وظروف معيشتهم، وتستند هذه الخطط الوطنية التي تحدث بشكل سنوي على معايير الحاجة كمنهج لالستهداف 

كفئة من من خالل مؤشرات يتم تبنيها في كل قطاع من قطاعات ومجاالت خطة االستجابة، ومن هنا فإن كبار السن 

 الفئات الهشة من السكان تستفيد من خدمات خطط االستجابة املختلفة بكافة القطاعات التي تمس حياتهم،

كما تعمل الحكومة السورية وبدعم من منظمات األمم املتحدة على تنفيذ خطط استجابة لالحتياجات السكانية التي 

 مفرزات الحرب.تعاملت مع املسنين كفئة هشة تضررت بشكل كبير من 
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 القسم الثالث: الرعاية الصحية 
نتيجة لتقدم العلوم الطبية والوعي الصحي وتحسين الرعاية  لقد أدركت معظم الدول ظاهرة تزايد أعداد املسنين

الصحية ومستوى املعيشة، فأخذت بتطوير خططها الصحية واالجتماعية واالقتصادية ملواجهة هذه الظاهرة وتلبية 

 ملسنين املتزايدة لضمان صحتهم وراحتهم.احتياجات ا

تتدخل في الوضع الصحي عوامل عديدة بيئية وغذائية واقتصادية واجتماعية وثقافية وتعليمية ووراثية، إضافة إلى 

أنماط الحياة الصحية أو غير الصحية التي يمارسها اإلنسان خالل مراحل حياته، وال بد من االنطالق في هذه القضايا 

 في عمر معين، وأن التحضير لهذه املرحلة يستلزم من أن ال
ً
 مباغتا

ً
شيخوخة ليست بالحادثة املفاجئة التي تقع وقوعا

أن تطبق ممارسات وإجراءات طوال حياة الفرد. وال شك أن األّذيات الصغيرة التي تظهر آثارها في السنوات األخيرة من 

إلى مراحل عمره املتقدمة في السن وتكون هي املسؤولة عن حياة اإلنسان تتراكم طوال حياة اإلنسان منذ طفولته 

 ضعفه أو عجزه املبكر.

 الرعاية الصحية: -1

قد أولت الجمهورية العربية السورية االهتمام الكبير بفئة املسنين وبدأت بتطوير سياسة صحية واجتماعية شاملة 

للمحافظة على صحة املسنين وتعزيزها، وتم وضع خطة وطنية وتنفيذ برنامج وطني يتضمن نشاطات تدريبية 

 وتعليمية حول الشيخوخة وأمراضها واملشاكل الصحية التي يتعرض له
ً
ا املسنون وتدبيرها ويتضمن البرنامج أيضا

 نشر الوعي حول احتياجات املسنين الصحية واالجتماعية وكيفية تلبيتها بمشاركة املجتمع. 

 أهم الخدمات التي تقدمها عيادات رعاية املسنين ضمن املراكز الصحية:

 تقديم اإلرشادات والنصائح للمسنين وملقدمي الرعاية للمسنين. ●

 ي الدوري للمسنين والكشف املبكر عن أمراض الشيخوخة.الفحص الطب ●

 معالجة املسنين املرض ى. ●

 متابعة بعض الحاالت املرضية مثل األمراض القلبية والضغط والسكري … ●

اإلحالة للحصول على االستشارات االختصاصية والتحاليل املخبرية والتصوير الشعاعي، ووسائل التأهيل  ●

 املساعدة.

 دات املختلفة داخل وخارج املركز لتأمين الرعاية الصحية املتكاملة للمسنين.التنسيق مع العيا ●

 تنفيذ برامج تثقيف صحي للمسنين وملقدمي الرعاية للمسنين الذين يراجعون املركز. ●

 تقديم الرعاية في املركز لجميع املسنين الذين يحضرون إليه الحتياجاتهم الخاصة أو كمرافقين ●

املسنين وتعزيزها لتقديم خدمات الرعاية الصحية الوقاية من أمراض الشيخوخة املحافظة على صحة  ●

 ومنع أو تخفيف الضعف والعجز عن املسنين قدر ما أمكن.
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تأسيس عيادات نموذجية خاصة باملسنين في مراكز املناطق املختارة في كل محافظة تكون التماس األول  ●

الالزمة ويجب أن تحوي هذه العيادات كافة  الخدمات ويتم من خاللها تقديم للمسن مع املركز الصحي

  املستلزمات الضرورية للعيادة

 ، تم إعطاء األولوية في مجال الخدمات الصحية واللقاحات لكبار السن.19خالل جائحة كوفيد  ●

 يتوفر في الجمهورية العربية السورية نموذجان للخدمات الصحية: 

وهو يقوم عادة على مصادر التمويل املتأتية من الضرائب والرسوم املفروضة وتستخدم  األول الضمان الصحي:

الحكومة الدخل املتأتي من الضرائب العامة لتمويل خدمات الرعاية الصحية. ويحّق لجميع الناس االستفادة من 

ة التي تقدمها املشافي العامة تلك الخدمات، وبالتالي تكون التغطية شاملة. وفي الحالة السورية تعد الخدمات الصحي

أحد أشكال الضمان االجتماعي وهي مكون من مكونات خدمات الرعاية الصحية التي بدورها مكون من مكونات نظم 

الحماية االجتماعية. كما تعتبر اإلعانات املقدمة لبعض األفراد املصنفين من الفئات الضعيفة من السكان كأحد 

من مكونات الحماية االجتماعية )وهي إعانات تقدم بشكل كبير من  املكون األهمعي مكونات شبكات األمان االجتما

 الجمعيات(
ً
 قبل تنظيمات املجتمع األهلي وخاصة

ُتجمع مساهمات الرعاية الصحية )االشتراكات( من العمال واألشخاص العاملين الذين لديهم  والثاني التأمين الصحي: 

دوق أو صناديق للتأمين الصحي يتم من خاللها تغطية النفقات الصحية لهؤالء دخل ويتم تجميع تلك األموال في صن

 % من إجمالي السكان.7األشخاص. وقد بلغت نسبة األفراد املشملين في هذا النوع من التغطية الصحية حوالي 

ات أخرى، وتتنوع تقدم املشافي العامة الخدمات الصحية بكافة أنواعها للمصابين بغض النظر عن السن أو أي اعتبار 

الخدمات الصحية املقدمة بين خدمات الصحة العامة واألولية والثانوية، واإلنجابية والنفسية وبعض األنواع من 

 من منظومة الحماية االجتماعية. 
ً
 األدوية، وهذا التقديم هو جزء من الخدمات االجتماعية التي تعد جزءا

 األمراض املزمنة: -2

وهي أعلى من  2021% من املسنين يعانون من مرض مزمن أو أكثر في عام 70تشير البيانات املتوفرة إلى إن ما نسبته 

وهي  2021% منهم من ذوي االحتياجات الخاصة في عام 3%، كما إن 67التي كانت حوالي  2010النسبة املسجلة عام 

 21% من إجمالي املسنين 2.7التي قدرت بحوالي  2010عام  أعلى من نسبة ذوي االحتياجات الخاصة التي كانت سائدة 

 بين املسنين حيث إن املصابين به أكثر من  2021تشير بيانات عام 
ً
% 30إلى إن ضغط الدم هو املرض األكثر شيوعا

% من إجمالي 17من إجمالي املسنين املصابين بأمراض مزمنة يليه املصابون بمرض السكري الذين يشكلون حوالي 

% 15سنين املصابين بأمراض مزمنة. ومن ثم املصابين بأمراض القلب الذين تشكل نسبة املسنين املصابين حوالي امل

 
ي األرسي لعام  - 21

 2010والمسح الصخي األرسي لعام  2021مسح األمن الغذان 
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من إجمالي املسنين املصابين بأمراض مزمنة، ومن ثم املصابين بأمراض املفاصل والروماتزم الذين تبلغ نسبتهم أكثر 

 % من إجمالي املسنين املصابين.8من 

 

 اإلنفاق الصحي -3

اتسم النظام الصحي في سورية قبل الحرب بتنامي مساهمة القطاع الخاص في كافة املجاالت االقتصادية 

 2010واالجتماعية ومها القطاع الصحي، كل ذلك أدى إلى زيادة األعباء املالية الشخصية والعامة، حتى تجاوز في العام 

% 53صول على الخدمات الصحية( اإلنفاق العام ) اإلنفاق الشخص ي على الصحة )املدفوع من قبل املواطنين للح

لإلنفاق العام( كما عمدت بعض املشافي العامة التابعة للحكومة بافتتاح أقسام  22%47لإلنفاق الشخص ي مقابل 

 خاصة في هذه املشافي للقادرين على الدفع بأسعار رمزية.

 

 القسم الرابع الشيخوخة في املكان والبيئة التمكينية 

 
المسح الصخي المتعدد األغراض، المكتب المركزي لإلحصاء، بالتعاون مع جامعة الدول العربية وصندوق األمم المتحدة  - 22
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اء غير املتزوجين وبالتالي يترتب % يعيشون مع األبن 3.3% من املسنين يعيشون وحيدين و5.1تشير البيانات املتوفرة أن 

 بين املسنين الذكور واإلناث.
ً
 عليهم رعاية أنفسهم وغيرهم، وهذه النسب متساوية تقريبا

، وبلغ عدد الذكور من املسنين  1781كما تشير البيانات إلى أن عدد املسنين الذين دخلوا دور الرعاية ما يقارب 
ً
مسنا

  .23مسنة( 1155إلناث في تلك الدور ، في حين بلغ عدد املسنين من ا626

 
ً
 تتم إدارتها بالتعاون مع املجتمع األهلي، إضافة إلى دارين حكوميين األولى  20بلغ عدد دور املسنين العاملة حاليا

ً
دارا

لرعاية دار الكرامة لرعاية املسنين والعجزة بدمشق وهي دار حكومية تتبع إلى محافظة دمشق ومبرة األوقاف بحلب 

 املسنين.

تعاني سورية من قلة واضحة في دور الرعاية، والسيما في املحافظات الشرقية والشمالية، وتضم محافظة دمشق ما 

 % من دور الرعاية سواء كانت أهلية أم حكومية في حين احتلت حلب املرتبة الثانية.70يقارب 

االجتماعية للمسنين والعجزة املنتشرة في مختلف  تشرف وزارة الشؤون االجتماعية والعمل على مؤسسات الرعاية

املحافظات، وتقدم لهم كافة خدمات الرعاية املتكاملة )صحية، اجتماعية، عالج فيزيائي، برامج دعم نفس ي، أنشطة 

وبرامج ترفيهية(، حسب احتياجاتهم من جهة، وضمن اإلمكانيات واملوارد املتاحة من جهة أخرى، وذلك بالتعاون 

ق مع الجمعيات األهلية املعنية، من خالل كادر مؤهل من األخصائيين االجتماعيين والنفسيين واملشرفين والتنسي

الذين يقومون بمتابعة الحاالت بشكل يومي، وتأمين احتياجاتها من خالل إجراء دراسة حالة لكل مسن على حدة 

 وتقديم برامج الدعم الالزمة وفق خصوصية واحتياجات كل حالة.

قدم الدعم الالزم بمختلف أشكاله لدور رعاية املسنين والعجزة، وتأهيل الكوادر املتخصصة للعناية باملسنين، كما ت

وتقديم برامج وأنشطة ترفيهية واجتماعية، وإقامة دورات توعية لألسر واملجتمع لالهتمام بهذه الشريحة وتفعيل 

ام الرصد واإلبالغ للوصول إلى الحاالت وإيداعها في دور دورها بالتعاون والتنسيق مع املجتمع األهلي، ومتابعة نظ

الرعاية املناسبة، وبناء القدرات وتأهيل الكوادر الالزمة من كوادر الوزارة ومديريات الشؤون االجتماعية والعمل في 

 املحافظات والجمعيات األهلية.

 

، ومن خالل عملها 
ً
على مسودة مشروع صك تشريعي لكبار تلحظ الهيئة السورية لشؤون األسرة والسكان حاليا

السن ، احتياجات ومتطلبات حماية وتمكين هذه الشريحة املهمة من املجتمع، وفق منهج عملي يركز على الرعاية 

الصحية والنفسية واالجتماعية، واملشاركة االجتماعية من خالل االستفادة من خبرات كبار السن وتمكينهم، 

بهم، والرعاية املنزلية، وحماية كبار السن والعجزة من اإلساءة والتعنيف، ووضع  ومؤسسات ودور الرعاية الخاصة

إطار للحماية واإلبالغ من خالل خط ساخن لحمايتهم، باإلضافة لوضع معايير جودة لكل خدمة مقدمة لكبار السن 

أسيس دور رعاية والعجزة، ووضع أحكام ملعايير ومؤهالت عمل جليس املسن، ومعايير وشروط ترخيص ميسرة لت

 خاصة وأهلية.

 

 
ي كافة دور الرعاية عام  - 23

 واردة من دور الرعايةوفق البيانات ال 2019العدد المتواجد فن



24 
 

تم ضمن احتفالية اليوم العاملي للمسنين إعالن مدن صديقة للمسنين من بينها مدينة حماة ودير عطية وهي مدينة 

 مجهزة الحتياجات املسنين وتم اعتمادها من قبل منظمة الصحة العاملية كأحد املراكز الرائدة في املنطقة العربية

 

 بدليل االشتراطات الهندسية 
ً
 مرفقا

ً
 وزاريا

ُ
أصدرت وزارة اإلدارة املحلية والبيئة بالتنسيق مع نقابة املهندسين تعميما

 
ً
لتسهيل حركة كبار السن وذوي االحتياجات الخاصة في املباني واملرافق العامة واملواقع األثرية، ويتم العمل حاليا

ونقابة املهندسين على إعداد الكود الهندس ي لألبنية الحديثة املراعية الحتياجات بالتعاون بين وزارة اإلدارة املحلية 

 كبار السن.

، وهذه 2021% من اجمالي املسنين لعام )املصدر(4.4بلغت نسبة املسنين من ذوي االحتياجات الخاصة حوالي 

% ال يحتاجون إلى 3.3ة و% يحتاجون إلى مساعدة من شخص آخر ملمارسة حياتهم اليومي 1.1النسبة مقسمة بين 

مساعدة. وتعمل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل من خالل الجمعيات األهلية التي تشرف على عملها على تأمين 

املعينات الحركية واألدوية للمسنين املسجلين لدى الجمعيات أو الوزارة من خالل املنح املجانية التي تقدم من 

 املنظمات الدولية.

 

 ام تمكين املسنينالتحديات أم
تواجه جهود الحكومة السورية واملجتمع األهلي والجهات العاملة في مجال تمكين املسنين بتحديات كبيرة ومتعددة 

من حيث مصادرها وطبيعتها، بين خارجي وداخلي، وهيكلي وطارئ، وموضوعي وذاتي، الخ. وبعضها أكثر أهمية من 

 املسنين ومحاور العمل على تمكينهم وإدماجهم االقتصادي واالجتماعي:  األخرى من ناحية األثر املباشر على حياة

 تحديات خارجية -1

 يمكن اختصار هذا الفئة من التحديات بالنقاط اآلتية:

 البيئة اآلمنة للمسنين وتمكينهم الحد أدنى من األمن واالستقرار. السلم واألمان، يتطلب توفير  -1

استمرار احتالل إسرائيل لجزء من األراض ي السورية، وما يرافقه من ظروف معيشية اقتصادية واجتماعية  -2

صعبة على املواطنين السوريين في الجوالن السوري املحتل. ويستمر كيان االحتالل في انتهاك القانون الدولي 

 .2011والسيادة السورية من خالل االعتداءات املتكررة على سورية، والتدخل في الحرب الدائرة منذ 

استمرار اإلجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها عدد من الدول على جميع مكونات ومفردات التنمية  -3

 املسنين.في سورية. وتؤثر بشكل مباشر على مقدرات الحكومة في توفير مقومات تمكين 

استمرار االحتاللين األمريكي والتركي بسرقة واستنزاف املوارد الطبيعية السورية في املنطقة الشمالي والشرقية  -4

 من سورية، مما يؤثر على موارد الحكومة وقدرتها على االستثمار في مقومات تنمية كبار السن.

 تحديات داخلية: -2
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 طاعات تمكين املسنين )املساكن، البنى التحتية الصحية...(.الدمار الواسع في البنى التحتية والخدمية لق -5

 محدودية اإلمكانات املالية الحكومية التي تضررت بفعل الحرب واتساع االحتياجات. -6

 نقص البيانات الضرورية للتعرف على الخصائص املختلفة لكبار السن. -7

نمية؛ ويتعلق ذلك باستعادة التوازن يشكل النزوح الداخلي واللجوء أحد أهم التحديات الداخلية أمام الت -8

السكاني والتماسك االجتماعي وتحقيق املصالحة الداخلية الضرورية لضمان استقرار السلم والتنمية على حد 

 سواء.

 التحدي الثقافي والقيمي، وتحدي تطوير الوعي املجتمعي تجاه قضايا كبار السن،  -9

 


