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معلومات أساسية

مع أن معظم البلدان العربية ال تزال تّتسم بتركيبة سكانية 
شابة، بدأت تشهد تغييرًا ديمغرافيًا متسارعًا حيث سّجلت 

ارتفاعًا مّطردًا في عدد كبار السن ونسبتهم المئوية.

بلغ عدد كبار السن

)65 عامًا وما فوق(
في المنطقة العربية

21 مليونًا 
في عام 2020

71 مليونًا 
في عام 2050

وسيتجاوز

المصدر: تقرير السكان والتنمية، العدد التاسع، 2022.

مالحظة: َتِرد بين قوسين المدة المقّدرة لمرحلة االنتقال إلى الشيخوخة. عالمة )-( ترمز إلى الدول التي ستستمر فيها عملية االنتقال نحو الشيخوخة بعد العام 2100.

الشكل 1. عملية االنتقال إلى الشيخوخة في البلدان العربية )2100-2000(

ومن المتوقع أن تبدأ معظم البلدان العربية مرحلة االنتقال إلى الشيخوخة )وهي الفترة الزمنية التي 
ترتفع خاللها نسبة كبار السن من 7 في المائة إلى 14 في المائة من مجموع السكان( خالل السنوات 

الخمس عشرة المقبلة، وإن كان هذا االنتقال سيحصل في مواعيد مختلفة وبمعدالت متفاوتة 
)الشكل 1(. ويبلغ متوسط الوقت الذي ستستغرقه المنطقة العربية الستكمال مرحلة االنتقال إلى 

الشيخوخة 36 عامًا، وهو أسرع بكثير مقارنًة بالمناطق األخرى في العالم. ويتطلب هذا التحّول 
السريع استجابًة فورية وجريئة من الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

)اإلسكوا( لتحسين حالة كبار السن اليوم وضمان شيخوخة الئقة للسكان في المنطقة.



+75%

62%
من كبار السن فوق سن 
التقاعد لم يحصلوا على 

معاش تقاعدي في 
المنطقة العر�ية 
في عام 2020.

هي نسبة اإلنفاق على الصحة 
من األموال الخاصة في بعض 

البلدان األقل نموًا في 
المنطقة العر�ية.

ُتستبَعد النساء المسّنات من الحماية 
االجتماعية بقدر أعلى، حيث يمكن أن 

يكون معدل تغطية المعاش التقاعدي 
للذكور أعلى بخمس م�ات من معدل 

التغطية لإلناث في بعض البلدان العر�ية. 

شخصان على األقل 
من كل ثالثة كبار 

في السن هما 
أمّيان في ستة 

بلدان عر�ية.

1. كبار السن في المنطقة العربي: واقع مقلق

ال يزال كبار السن يتعّرضون على نحو متزايد لمخاطر الفقر والمرض واإلقصاء والتمييز في المنطقة 
العربية. وُتستبَعد من برامج الحماية االجتماعية مجموعاٌت كبيرة من كبار السن، وُيَعدُّ اقتصاد 
الرعاية متأّخرًا في معظم البلدان. وال يزال توفير خدمات الرعاية الصحية الكافية والميسورة 

الكلفة والمتاحة للجميع تحديًا يهدد صحة كبار السن. وعلى الرغم من التطّورات األخيرة في مجال 
السياسات، ال تزال العديد من البلدان العربية تعاني من سياساٍت مجّزأة تقّلل من الكفاءة وتجعل 

العديد من األشخاص عرضًة للمخاطر في سن الشيخوخة.



حلقة عمل للدول األعضاء تع�ين جهات التنسيق
لم�اجعة المنهجية (تش��ن 

الثاني/نوفمبر 2020)

إعداد نموذج استرشادي 
لصياغة تقا��ر الم�اجعة 

الوطنية

تقديم 14 دولة عضوًا 
تقا��ر الم�اجعة الوطنية 

الخاصة بها

حلقة العمل الثانية لبناء 
قد�ات الدول األعضاء 
(أيلول/سبتمبر 2021)

حلقة العمل األولى لبناء 
قد�ات الدول األعضاء 
(نيسان/أب��ل 2021) 

حوار أصحاب المصلحة 
المتعدد�ن (أيار/ما�و 2022)

حوار الب�لمان�ين
(أيار/ما�و 2022)

المؤتمر اإلقليمي 
(ح���ان/�ونيو 2022)

• التق��ر اإلقليمي
• الوثيقة الختامية

2. المراجعة الرابعة لخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة
في المنطقة العربية

إزاء هذه الخلفية، جاءت المراجعة اإلقليمية الرابعة لخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة في 
توقيٍت حاسم بالنسبة إلى المنطقة العربية. وقد شاركت الدول األعضاء في اإلسكوا في عملية 

المراجعة التي امتّدت ألكثر من عام وشملت عدة حلقات عمل لبناء القدرات من أجل دعم الدول 
األعضاء في إعداد تقارير المراجعة الوطنية. وشملت العملية أيضًا حواراٍت بين أصحاب المصلحة 

المتعددين ومؤتمرًا إقليميًا )الشكل 2(. وقّدمت 14 دولة من الدول األعضاء العشرين تقارير المراجعة 
الوطنية الخاصة بها. وأسفرت عملية المراجعة عن تقرير إقليمي يجمع تقارير المراجعة الوطنية 

باإلضافة إلى وثيقة ختامية تتضّمن الرسائل الرئيسية الناتجة من مداوالت المؤتمر اإلقليمي. 
َمت الوثيقتان إلى لجنة التنمية االجتماعية قبل انعقاد دورتها الحادية والستين في عام 2023. وُقدِّ

الشكل 2.  عملية المراجعة لخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة في المنطقة العربية



تعزيز اإلدماج الكامل لكبار السن
تعميم مراعاة قضايا الشيخوخة وكبار   .1
السن في السياسات اإلنمائية والخطط 

االستراتيجية.
ضمان عملية شاملة لوضع السياسات   .2

وضمان مشاركة كبار السن أنفسهم في 
تصميم السياسات الوطنية المتعلقة بهم.

ضمان ُنُظم الحماية االجتماعية التي   .3
تراعي كبار السّن وتغّطيهم جميعًا، وال 

سيما من هم األكثر عرضة للمخاطر، بما 
في ذلك الُنُظم القائمة على االشتراكات 

وتلك غير القائمة عليها.
بناء ثقافة داعمة لكبار السن في العمل   .4

تعّزز إدماج كبار السن وتشّجع االستفادة 
من تبادل الخبرات بين األجيال.

م مدى الحياة والحّد من  تعزيز التعلُّ  .5
األمّية لدى كبار السن، وال سيما األمّية 

الرقمية، من خالل االستثمار في البرامج 
التعليمية وكذلك التدريب أثناء العمل 

وتحسين المهارات.
تهيئة بيئة مؤاتية لكبار السن لتشجيع   .6

بقائهم في أماكن إقامتهم أثناء 
الشيخوخة، بما في ذلك من خالل إعادة 

تأهيل األماكن العامة واالستثمار في 
أنظمة النقل المالئمة لكبار السن.

االستثمار في بناء ُنُظم الرعاية الطويلة   .7
األجل، بما في ذلك من خالل دعم َدور 

مقدمي الرعاية في القطاع غير النظامي، 
وإنشاء مراكز الرعاية النهارية، وتأمين 

األسر الحاضنة، وتوفير خدمات الرعاية 
المنزلية، وإنشاء مؤسسات الرعاية الطويلة 

األجل، وتعزيز دور المجتمعات المحلية.

3. ُسُبل المضي قدمًا

حّددت المراجعة الرابعة لخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة في المنطقة العربية األهداف التالية 
للمضي قدمًا: 

أ

ضمان شيخوخة صحية ونشطة لجميع 
كبار السن في المنطقة العربية

توسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل   .1
جميع كبار السن، وال سيما من هم األكثر 
عرضة للمخاطر، والحّد من اإلنفاق على 

الصحة من األموال الخاصة.
توفير خدمات صحية شاملة ومالئمة   .2
لكبار السن تلّبي حاجاتهم إلى الرعاية 

الصحية، بما في ذلك الرعاية في 
المستشفيات والرعاية الصحية األولية 

والرعاية المنزلية.
بناء مهارات مقدمي الرعاية في   .3

القطاعين النظامي وغير النظامي 
لضمان توفير المستوى األمثل من 

الرعاية الكافية لكبار السن، سواء في 
المنزل أو في المؤسسات.

اعتماد َنهج دورة الحياة في مجال   .4
الصحة وتعزيز الشيخوخة النشطة 

والصحية.

ب



حماية كبار السن من اإلهمال وسوء 
المعاملة ومكافحة التمييز ضدهم

اعتماد ُأطر قانونية تحمي كبار السن   .1
من سوء المعاملة واإلهمال، بما في ذلك 

قوانين ُتعنى بقضايا كبار السن.
وضع آليات لضمان حماية كبار السن من   .2

سوء المعاملة والعنف، مثل الخطوط 
الساخنة وآليات تقديم الشكاوى 

والمالجئ المخّصصة للناجين من 
العنف.

حماية كبار السن في أوقات الحرب   .3
واألزمات من خالل ضمان أن تكون 
خطط التعافي والحّد من المخاطر 

مراعية لحاجات كبار السن ومن خالل 
إدماج كبار السن  في خطط االستجابة 

اإلنسانية.
تطوير البحوث والبيانات بشأن معدل   .4

انتشار سوء معاملة كبار السن في 
المنطقة العربية.

مكافحة التمييز ضد كبار السن وتعزيز   .5
الوعي االجتماعي لتغيير الصور النمطية 

والخطابات السلبية بشأن الشيخوخة 
وكبار السن، وتشجيع الدور النشط 

لوسائل اإلعالم في هذا الصدد.

ج

تطوير البيانات والبحوث والشراكات 
لتسريع تنفيذ خطة عمل مدريد الدولية 

للشيخوخة
تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية   .1
بشأن قضايا كبار السن لضمان فعالية 

العمل والحّد من الهدر وتحقيق االستفادة 
القصوى من الطاقات.

تعزيز تنفيذ خطة عمل مدريد الدولية   .2
للشيخوخة من خالل إنشاء هيئات 

متعددة الجهات ُتعنى بقضايا الشيخوخة 
وتدافع عن كبار السن وتضّم ممثلين عن 
القطاع العام، ومنظمات المجتمع المدني، 

واألوساط األكاديمية، ووسائل اإلعالم، 
والبرلمانيين، والقطاع الخاص، وكبار 

السن أنفسهم.
تعزيز التعاون مع القطاع غير الحكومي   .3

وبناء قدرته على االستجابة ألولويات 
كبار السن والدفاع عن قضاياهم.

تشجيع البحوث المتعلقة بالشيخوخة   .4
في المنطقة، وإنشاء مراكز البحوث ذات 

الصلة، ووضع مؤشرات لقياس تنفيذ 
خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة.

بناء القدرات الوطنية لتوفير بيانات   .5
مصّنفة حسب العمر تكون متاحة 

في الوقت المناسب وموثوقة ويمكن 
الوصول إليها لضمان سياسات قائمة على 

األدلة ومراعية للحاجات.
م من األقران بشأن قضايا  تعزيز التعلُّ  .6

الشيخوخة وتبادل المعرفة والممارسات 
الجيدة في هذا المجال بين البلدان 

العربية.
اعتماد اتفاقية األمم المتحدة لحقوق كبار   .7

السن لتوفير صّك عالمي ُملِزم قانونًا من 
شأنه تمكين كبار السن، نساًء ورجااًل، من 

إعمال حقوقهم.
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تقود اإلسكوا الجهود الرامية إلى معالجة الفجوة المعرفية المتعلقة بالشيخوخة في المنطقة، وتعزيز 
التعاون والحوار، وبناء قدرات الدول األعضاء على وضع السياسات السكانية وسياسات كبار السن. 

وتحقيقًا لهذه الغاية، ُتصدر اإلسكوا منتجات وأدوات معرفية بشأن الشيخوخة، تشمل مجموعة 
أدوات هي األولى من نوعها لتعميم مراعاة قضايا الشيخوخة، إضافًة إلى منشور رئيسي حول 

السكان والتنمية، يركز على كبار السن في إصداَريه الثامن والتاسع. وتستخدم اإلسكوا المعرفة 
التي ُتنتجها كدليل يدعم الدول األعضاء في وضع سياسات للشيخوخة، تتناول أولويات كبار السن 

وتحمي حقوقهم. 
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escwa-ageing@un.org. :للتواصل

https://www.unescwa.org/ar/بوابة/أداة-تفاعلية-لكبار-السن
https://www.unescwa.org/ar/publications/تقرير-السكان-التنمية-التاسع
https://www.unescwa.org/ar/publications/تقرير-السكان-والتنمية،-العدد-الثامن-الشيخوخة-بكرامة-في-المنطقة-العربية
https://www.unescwa.org/ageing
mailto:escwa-ageing%40un.org?subject=

