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 االجتماع اإلقليمي الستعراض نتائج المراجعة الثالثة لخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة 
 في البلدان العربية: اإلنجازات واآلفاق المستقبلية

 2017 آب / أغسطس 3بيروت، 
 

 ورقة خلفية
 
 خلفيةال

خطة عمل مدريد مدت ، اعت  2002انعقاد الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة في نيسان / أبريل  خالل
 تنموية أخرى متعلقة طربأ  للتنمية يربط مسألة الشيخوخة  شامال   بع نهجا  التي تت  ، الدولية للشيخوخة
اتفاق عالمي يعترف أول هذه  خطة العملشكل ت  و . واالقتصاديةوالتنمية االجتماعية بحقوق اإلنسان 

إدراج قضايا الشيخوخة في جميع سياسات دعو الحكومات إلى وي ،مساهمين في التنميةكسن الكبار ب
في معالجة قضايا  شامل يستند على الحقوق على أهمية اعتماد نهج إيجابيالخطة د شد   تو  ة.يالتنم

 إلى الدولية العمل خطة هدفكما ت  .بها ط السلبي المرتبطينمتالتغلب على الالسن و ركباالشيخوخة و
 في واالستمرار والكرامة، األمن كنف في السن في التقدم على مكان كل في قدرة األشخاص ضمان"
ذلك إلى حد كبير مع  ينسجمو  1."حقوقهم يتمتعون بكامل كمواطنين مجتمعاتهم شؤون في لمشاركةا

 إدماج الجميع فيالمتمثل في و 2030المستدامة لعام رتكز عليه خطة التنمية تالذي المفهوم الرئيسي 
 .عملية التنمية

 
"كبار  يهذات أولوية لبناء مجتمع لجميع األعمار،  توجهات ةالضوء على ثالث مدريد ط خطة عملوتسل   

تمكينية  ةبيئ كفالة تهيئةسن الشيخوخة"، و" ة والرفاه فييالصح توفير الخدماتالسن والتنمية"، و "
الثالثة قضايا ذات أولوية، مع أهداف وإجراءات محددة  التوجهاتمن  توجهويشمل كل  وداعمة". 

 .السن لعامل ةراعيملتوجيه الحكومات في وضع سياسات 
 

المراجعة لخطة عمل مدريد الدولية عملية ة تنسيق ياإلقليمية مسؤولاألمم المتحدة لجان  وقد أوكلت
عملية االستعراض  بوتكتس ا على المستوى اإلقليمي. هالتقدم المحرز في تحقيق أهدافوتقييم للشيخوخة 

وتيرة ظاهرة الشيخوخة وحالة تسارع والتقييم التي تجري كل خمس سنوات أهمية خاصة في ضوء 
 كبار السن في المنطقة العربية.

 
خالل  ثالثة أضعاف تقريبا   حواليما فوق( في المنطقة العربية وسنة  60عدد كبار السن ) ازدادوقد 

مليون  26.5إلى حوالي  1980مليون عام  9.3العقود الثالثة والنصف الماضية، إذ ارتفع من نحو 
 تحيث ارتفع ،المنطقةسكان مجموع العمرية تمثل النسبة األصغر من  ال تزال هذه الفئةو  .2015عام 
 هناكالجدير بالذكر أنه و . 2015في المائة في عام  6.8إلى  1980في المائة في عام  5.6من 

في  البلدان التي شهدت انخفاضا حادا  في شيخوخة تتسارع عملية ال إذتباينات كبيرة بين بلدان المنطقة، 
وتيرة  تتسارعالمتوقع أن  منو ثابتة.  خصوبةبتلك التي حافظت على معدالت  الخصوبة مقارنة  ل معد
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في  9.6حوالي بحيث ترتفع من ، 2030بعد عام من إجمالي عدد السكان الزيادة في نسبة كبار السن 
 15.2، و 2045في المائة في عام  13.7، و 2040في المائة في عام  12.1حوالي لتصل إلى المائة 

تعدى نسبة كبار تالمنطقة التي في سيبلغ عدد البلدان ، 2050بحلول عام و.  2050في المائة في عام 
التي وبما يخص نسبة اإلعالة لكبار السن، و  .واحد وعشرين بلدا  من مجموع سكانها في المائة  8السن 

بعد عام  رتفاعاالمن المتوقع أن تبدأ في ف، 2015و  1980في المائة بين عامي  7بلغت حوالي 
في  16.6، و 2045في المائة في عام  14.4، و 2040في عام  في المائة 12.6تصل إلى ل 2015

 .2050المائة في عام 
 

، في الوقت الحاضرلمنطقة اكل بلدان في  الشيخوخة ال تعتبر األكثر إلحاحا  مسألة وعلى الرغم من أن 
 أساسا  ضغوط على الموارد الشحيحة ال يكثف، مما كبار السن عددلتزايد  نظرا   ستهانة بهااالال ينبغي 

  .متوفرةغير ضعيفة أو حتى عموم بال ، وهيالحماية االجتماعية القائمةنظم نظم الصحية وال ستنزفوي
منها في البلدان المتقدمة، علما  أن العربية في المنطقة  أسرع نسبيا  هي عملية الشيخوخة وتيرة كما أن  

أقل  وقتا   هامما يترك لتعاني أساسا  من بعض الضعف في التنمية االجتماعية واالقتصادية، هذه البلدان 
وعالوة على   متطلبات شيخوخة السكان. بشكل يتناسب معية اتطر المؤسساألو البنى التحتيةلتعديل 

 ات السياسيةاألزمو ،األسرة أفراد ذلك، فإن العوامل الداخلية مثل التحضر، وأنماط الهجرة، وتغير دور
من قبل البلدان مسبقا  و متقدما   تخطيطا   مواجهة هذه التحدياتتطلب تو . الضغوطحدة ، تزيد من واألمنية

 السن. كبارحاجات العربية لخلق بيئة سياساتية مالءمة لتلبية 
 

 األهداف

 :يهدف االجتماع اإلقليمي إلى
خطة عمل مدريد الدولية استعراض التقدم الذي أحرزته البلدان األعضاء في اإلسكوا في تنفيذ  -

وتحديد التحديات والفرص والقضايا ذات األولوية في المنطقة والتي ينبغي تناولها للشيخوخة، 
 والعمل عليها.  

لثالثة ومناقشات بلورة التوصيات اإلقليمية الرئيسية المنبثقة عن نتائج عملية االستعراض ا -
التي االجتماع، والتي ستشكل إطارا  لمساعدة البلدان األعضاء على التصدي للتحديات الرئيسية 

وتوفير األطر المؤسسية والسياسية التي  مدريد الدولية للشيخوخةواجهها في تنفيذ خطة عمل ت
 .تضمن العيش الكريم لكبار السن

 
 في االجتماعية التنمية لجنة إلىم قَد  الذي سي   العام األمين تقرير في وست رفع النتائج الرئيسية لالجتماع

 .2018فبراير  في شباط/ عقدها المقرر السادسة والخمسين دورتها
 

 النتائج المتوقعة
مناقشات االجتماع، من المتوقع أن يتفق المشاركون على ما يلي: أ( إلى نتائج االستعراض و استنادا  

واجهها تمجموعة من القضايا ذات األولوية للمنطقة في مجال الشيخوخة؛ ب( التحديات الرئيسية التي 
الالزمة لمعالجة هذه  الخطوات شأنفي معالجة القضايا المحددة؛ ج( توصيات بالبلدان األعضاء 

 وتحقيق اإلدماج االجتماعي للجميع.لجميع األعمار  اتبناء مجتمعمن أجل التحديات 
 

 تاريخ ومكان عقد االجتماع
 .2017 آب / أغسطس 3في بيروت، لبنان، االجتماع اإلقليمي في مقر اإلسكوا في عقد ي  
 

 المشاركون
من قبل المرشحة رسميا  الشيخوخة بقضايا المتعلقة المراجعة لعمليةالوطنية سيشارك نقاط االتصال 

 ت عنى بقضايامنظمات المجتمع المدني التي .  وهذا إضافة  إلى ممثلين عن في االجتماع اإلقليمي دولها
جامعة الدول العربية،  بمشاركةم هذا االجتماع نظ  وي    كبار السن، وخبراء في مجال الشيخوخة.
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وصندوق األمم المتحدة للسكان / المكتب اإلقليمي للدول العربية، ومنظمة العمل الدولية / المكتب 
 للدول العربية. اإلقليمي

 
 تنظيمال

وست نظ م الجلسات   وأخرى ختامية، وثالث جلسات مواضيعية. تمهيديةيتألف االجتماع من جلسة 
لخطة عمل مدريد الدولية  الثالثة المراجعةعملية نتائج طاوالت مستديرة تتناول شكل بالمواضيعية 
فتح م من بعدها يت  بعروض موجزة ت ستهل ، همية في المنطقة العربيةأ ذات مواضيع محددةوللشيخوخة 

 .باب النقاش للمشاركين
 


