
 

 

 

 

 

 

 العراقالوطنية لكبار السن في   لسياسة ا

 تشاورية   ورشة عمل

   2022تشرين الثاني/ نوفمبر    29-30

 ورقة مفاهيمية وجدول أعمال

 

I. الخلفية 

والمرض العراقية حيث  يشكل كبار السن أحد الفئات األكثر هشاشة في الجمهورية   تتعرض شرائح كبيرة منهم إلى خطر الفقر 

حدة المشاكل، ال سيما نتيجة لفقدان مصادر  العراق في السنوات الماضية من شهدتهاالتي  الحرب واألزمات  والعزلة، وقد فاقمت 

هر أولوياتهم وحاجاتهم  جائحة كورونا لتزيد من ضعف هذه الفئة وتظ  وأتتالدخل والممتلكات، وخسارة أفراد العائلة نتيجة الهجرة.  

تحقيق   االقتصادية والصحية واالجتماعية والتقدم نحو  بقضايا كبار السن لضمان عدم إهمال أحد  إيالء االهتمام  وتبين ضرورة 

 أهداف التنمية المستدامة في الجمهورية العراقية.

تبذلها الفي هذا السياق، وفي إطار   العمل والشؤون  ، قامت  السكان  لالستجابة ألولويات عراقيةال  جمهوريةالجهود التي  وزارة 

الوطنية لكبار   السياسةبتطوير مسودة )اإلسكوا(،  آسيا لغربي لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعيةة، وبدعم من  االجتماعي

 مختلف الممثلين عن القطاع الحكومي واألهلي.   ضم    اً تشاركي  اً نهجمتبعةً    2032-2022 العراقيةالسن في الجمهورية 

II.   لعراقالوطنية لكبار السن في ا  السياسةورشة عمل وطنية لمراجعة 

 . الوطنية لكبار السن  السياسةلمراجعة مسودة  تشاوريةعمل    ةورشاإلسكوا، بالشراكة مع    وزارة العمل والشؤون االجتماعية  نظمت

 زمان ومكان الورشة .أ

توليب الرشيد في بغدادفي   2022  تشرين الثاني/ نوفمبر 30و  29يومي على مدى ستعقد الورشة    في قاعة بغداد. فندق رويال 

 

 

 



 أهداف الورشة . ب

 السياسةالنسخة النهائية من  هذه الورشة لتنقيح    نتائجسيتم استخدام و  الوطنية.   السياسةمراجعة مسودة إلى تهدف هذه الورشة 

   الوطنية.

 المشاركون . ج

والهيئات الحكومية المعنية ن وزارة  ع  نباإلضافة إلى ممثلي والقطاع األهلي سيشارك في الورشة ممثلون عن مختلف الوزارات 

االجتماعية  وخبراء اإلسكوا.   العمل والشؤون 

 

 جدول األعمال .د

 2022نوفمبر  29اليوم األول: 

 9:30-9:00 تسجيل الحضور 

  االفتتاحيةالجلسة 

االجتماعية كلمة •  وزارة العمل والشؤون 

 كلمة اإلسكوا •

9:30-9:45 

 الجلسة التمهيدية

  والمنهجية التي اعتمدت لصياغتها السياسةعرض   •
 نقاش مفتوح •

9:45-10:15 

 الحماية االجتماعية واألمن الماليالجلسة األولى: 

 ذات الصلةعرض الهدف االستراتيجي واألهداف الفرعية  •
   تطوير الخطة التنفيذية •

10:15  - 11:45 

 12:00 -  11:45   استراحة

 الصحةالجلسة الثانية: 

 ذات الصلةعرض الهدف االستراتيجي واألهداف الفرعية  •
 تطوير الخطة التنفيذية •

 12:00  - 13:30 

 االجتماعيةالرعاية الجلسة الثالثة:  

 ذات الصلةعرض الهدف االستراتيجي واألهداف الفرعية  •

 تطوير الخطة التنفيذية •

13:30  – 15:00     

 16:00 -  15:00 غداء

  



 2022نوفمبر   30اليوم الثاني :  

اليوم األول  9:45 -  9:30 مراجعة 

 المشاركة والتضامن بين األجيال:  الرابعةالجلسة 

  ذات الصلةعرض الهدف االستراتيجي واألهداف الفرعية  •
 تطوير الخطة التنفيذية •

9:45  - 10:30 

 الحماية من العنف: الخامسةالجلسة 

  ذات الصلةعرض الهدف االستراتيجي واألهداف الفرعية  •
 تطوير الخطة التنفيذية •

10:30  - 11:30 

 12:00 -  11:30 استراحة  

 بيئة صديقة لكبار السن  :السادسةالجلسة 

 ذات الصلةعرض الهدف االستراتيجي واألهداف الفرعية  •

 تطوير الخطة التنفيذية •

12:00  - 13:00 

 السابعة: البيانات والشراكات الجلسة

 ذات الصلةعرض الهدف االستراتيجي واألهداف الفرعية  •

 تطوير الخطة التنفيذية •

13:00  - 14:00 

 14:15-14:00 كلمات ختامية

 15:15 -  14:15 غداء

 

 

 

 

 

 

 


