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 األطر الدولية التي تعالج قضايا كبار السن والشيخوخة

 

 المقدمة

في الوقت الذي تنجلي بوضوح ظاهرة الشيخوخة في المنطقة العربية بسرعة تسترعي االنتباه والتحرك من صانعي القرار، تتبلور منهجية 

، أصبح من غير 2030عام لخطة عمل التنمية المستدامة ا لتنفيذ حيث وضمن الجهود المبذلة حالي  أكثر فأكثر، العمل للنهوض بكبار السن 

ال شك فيه،  مر  أو االستناد على إطار واحد فقط. فقضايا كبار السن والشيخوخة هي قضايا فئة معينة من السكان وهذا أممكن التركيز ال

وسع تحتضن كل النطاق األ يمسارات مرتبطة. وفا في صلب المنهج الحقوقي للجميع وضمن دائرة دورة الحياة حيث كل الولكن هي أيض  

 ترتكز على مشاركتهم في تحقيقها. هذه المسائل "التنمية المستدامة" التي تحقق للناس حقهم في التنمية و

عمل المؤتمر  برنامجبعاد األطر العالمية المتعلقة بكبار السن والشيخوخة وهي: أا من هذا المفهوم الشمولي، تناقش هذه الورقة جميع انطالق  

، 17وأهدافها  2030التنمية المستدامة لعام  ، وخطة2002عمل مدريد الدولية للشيخوخة  ، وخطة1994 الدولي للسكان والتنمية

 ل لآلخر.  واعتبار كل نهج مكم  البعض عضها بلى ربطها بإتدعو الدول و

 

 ظاهرة الشيخوخة ووضع كبار السن في المنطقة العربية .1
 

 حقائق وأرقام :لديمغرافيةاالتحوالت 

الثالث وني ِّف  العقود ثالثة أضعاف خالل يقارب بماالعربية  المنطقة فيوما فوق  65من الفئة العمرية  كبار السن عدد ازداد

إلى انخفاض معدالت الخصوبة والوفيات وزيادة متوسط العمر المتوقع عند الوالدة في هذه الدول. ففي حين  انظر  وذلك الماضية 

في المائة من مجموع السكان، ارتفع  3.6، أي ما يعادل 1980ستة ماليين في عام  فوق حواليوما  65بلغ مجموع الفئة العمرية 

انخفض معدل الخصوبة كما  في المائة من مجموع السكان. 4.3ما يعادل ، أي 2015مليون في عام  17هذا المجموع إلى نحو 

لهذه  موازاة  و. 2015طفل لكل امرأة في عام  3.4ى إل 1980طفل لكل امرأة في سن اإلنجاب في عام  6.1ملحوظ من  بشكل  

 من 2015و 1980نوات بين عامي س 10.3العمر المتوقع عند الوالدة في المنطقة بمعدل ارتفع متوسط التطورات الديمغرافية، 

 .2015سنة في عام  68.5إلى  1980سنة في عام  58.2

الجذرية والغير مسبوقة حيث من  الديمغرافيةهذه التحوالت المنطقة العربية في أوج  تكونالقادمة، القليلة حلول العقود وعند 

بحلول دول  3إلى السكان مجموع في المائة من  10أكثر من  65الفئة العمرية +شكل فيها تعدد البلدان التي  يرتفع المتوقع أن

وتيرة الشيخوخة بين دول المنطقة، حيث أنها تتسارع بشكل ملحوظ  تتباين. هذا و2050عام بحلول دولة  15وإلى  2030عام 

د يعود في األرجح سبب ما في حالة دول الخليج العربي، قأ. ا في معدالت الخصوبةا حاد  شهدت انخفاض  كانت قد في الدول التي 

تسارع وتيرة الشيخوخة في المنطقة بعد عام  لىإالوافدين. وتشير التوقعات لى ارتفاع عدد العمال األجانب إتزايد الشيخوخة 

 ويمكن مالحظة .2045% في عام 9.3و 2035% من مجموع السكان في عام 7.2تشكل نسبة كبار السن سوف بحيث  2025

حيث سينتج تقلص في قاعدة الهرم السكاني  التغيرات الديمغرافية في المنطقة العربية في الشكل المتغير للهرم السكاني للمنطقة

 (. 1انظر اإلطار رقم ) 2050ن يبدأ في اتخاذ شكل مستطيلي بحلول عام ألى إويستمر في االنكماش  2030في عام 

 اإلطار

.to CSS at a later stage tGraph to be sen 

 يعاني منها كبار السن يتالأهم التحديات 

تعرضهم قدراتهم العقلية والجسدية وصحية بالتغيرات الناجمة عن تدني الناحية المن  وخاصة  ما ترتبط مشاكل كبار السن  اكثير  

هشاشة الوضع ولكن لى رعاية صحية متخصصة وطويلة األمد. إحاجتهم الماسة من ومتعددة تزيد غير معدية مراض مزمنة ألى إ
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المطلوبة لعدة عوامل من أهمها الفقر وضعف الرعاية ب مرا في واقع األوحظبار السن في المنطقة العربية ال يلكثير من كالصحي 

أخرى  من ناحية  ون توفرت. إلى مراكز الخدمة الصحية إ هموصول وصعوبةلكبار السن الحماية االجتماعية أو غياب منظومة 

 قليل   تعاني المنطقة من نقص حاد في المتخصصين في أمراض الشيخوخة، ويقتصر فيها تقديم خدمة الرعاية المنزلية على عدد  

يضطر معظم الرجال العيش الكريم فمما يحرم الكثير من  في المعاشات التقاعدية المنطقة العربية من نقص  كما تعاني  .من البلدان

 فوضعهن  ، . أما المسن اترمق العيش ا في القطاع غير الرسمي للضرورة االقتصادية وسد  غالب   المسن ين للعمل بعد سن التقاعد

اا ما يكون أكثر سوغالب   رامل قبل أويضحون  ، أقل ه في القطاع النظاميصلفي األ ن غالبية المسنات ال يعملنأا حيث وتعقيد   ء 

 للعوز.  عرضة   وأكثر ،الرجال

 تدهور الوضح اإلنساني لكبار السن نتيجة  بوتساهم الصراعات واألزمات اإلنسانية التي تمر بها الكثير من الدول في المنطقة 

تركيبة في ال  اا. وتصحب حالة عدم االستقرار تغير  خارجي   أوا كان تسبب بتهجير قسري داخلي  تو ،فه الحروبللدمار الذي تخل  

و أو أصيبوا أحياتهم  فقدوا إذاا عليهم قرباء الذين يعتمدون كلي  و األأفيحرم كبار السن من رعاية األوالد ، والتماسك األسري

 للنزاعات.  تقلصت مواردهم نتيجة  

غير مسبوقة زيادة  ، نحوبين الدول متفاوتةبسرعات  تام، ولو بوضوح  تتجه المنطقة العربية  لهذه التحوالت الديمغرافية ونتيجة  

ن هم ار السن وخاصة لمبكل ةجمالي السكان حيث تعد النساء المسنات غالبية المجموعة العمريإفي كبار السن ونسب عداد أفي 

 مسار التنميةكيفية ونوعية على قتصادية ويشكل تداعيات اجتماعية وصحية وابالغ األثر مر األعلى هذا يترتب عام. لذا  80فوق 

اتخاذ إجراءات مسبقة في  ؤو تباطأتأجيل أي دون شك تفادي تسترعي  هذا المنطلق، هنالك حاجة ضرورية. ومن المستدامة

 .لمواجهة التحديات وتلبية الحاجات المتغيرة للسكانومنسقة عبر جميع القطاعات المعنية بكبار السن 

 

 تعالج قضايا كبار السن والشيخوخة لدولية التياألطر ا .2

 

الشيخوخة وتطرح كافة اإلجراءات العملية والحلول كبار السن وأطر رئيسة تعالج قضايا  3على الصعيد العالمي يوجد اليوم 

 بها: لالسترشاديدي الدول أتدامة بين متناول المس

 1994برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية : أواًل 

 2002خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة  ا:ثانيً 

 17وأهدافها  2030خطة التنمية المستدامة لعام : اثالثً 

لى هذه األطر الثالث نجد دون شك تباين من حيث شمولية الموضوع ودرجة التفصيل في استعراض قضايا كبار إوإذا ما نظرنا 

كما ترتبط ا تمام  خر منها اآل كل  كمل يعض وبالبعضها باألطر الثالث مرتبطة  هتعتبر هذ ،لكن في الوقت نفسه. والشيخوخة السن

خر، يعكس تكامل األطر آهذا من ناحية، ومن منحى  .عنى بها فئات عمرية أخرىالشيخوخة بالقضايا التي ت  كبار السن ولة أمس

 .المختلفةالكثيرة وأبعادها و ،نفسهاعملية التنمية المستدامة وموضوعي  عبر قطاعي اوالشيخوخة تناسق  المختلفة لكبار السن الثالث 

 

 1994المؤتمر الدولي للسكان والتنمية برنامج عمل : أوال  

 

تأسيس بفي مدينة مكسيكو، في الدرجة األولى  1994الذي عقد في عام وألول مؤتمر دولي للسكان والتنمية برنامج العمل ز تمي  

مختلفة فصول عدة في مجمله شمل البرنامج  مرين. كماوتأكيد الصلة بين األبالتنمية المستدامة لربط قضايا السكان األساسية النواة 

 :ذات الصلةو المواضيع التاليةمن أهمها 

 العالقة بين قضايا السكان والنمو االقتصادي والتنمية المستدامة •

 الضوء على شرائح اجتماعية مختلفة من بينها كبار السن( هذا الفصل )يسلط  النمو والهيكل السكاني •
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 الحقوق اإلنجابية الصحة اإلنجابية و •

 تمكين المرأةالمساواة و •

 العائلة •

 معدالت االعتالل والوفيات •

 التوزيع السكاني والتحضر والهجرة الداخلية •

 الهجرة الدولية •

 السكان والتنمية والتعليم •

 التكنولوجيا والبحث والتطوير •

 

ويطرح بذلك رؤية جديدة في التخطيط التنموي  يةالسكان القضاياإدماج جميع ضرورة على برنامج العمل يركز عام،  من منظور  

ن أعلى أكد البرنامج  ،منظور حقوقيمن . ووجريئة حول العالقة بين السكان والتنمية والحقوق والصحة اإلنجابية ورفاهية الفرد

شدد البرنامج  ،مفهومال هذا. ومن ق أهداف ديمغرافيةيفي األساس وال تمثل فقط تحقاحتياجات الفرد هي احتياجات حقوقية وتنموية 

سرة المتاحة ك خدمات تنظيم األكذلا على تمكين المرأة من خالل تحسين وتعزيز فرص التعليم والعمل والخدمات الصحية وتحديد  

 لها. 

ذات أهمية مثل الصحة والتعليم على سبيل المثال،  أساسيةاجتماعية وبرنامج العمل عدة خدمات  قطاعي، يستعرض ومن منظور  

عرف ي  أصبح ا فيما ور الحق  غرار ما ط  على بقضايا كبار السن والشيخوخة  اومنفرد   اخاص   الم يخصص في حينه جزء  ه نأ ال  إ

 خر ومهمآموضوع النمو والهيكل السكاني وفصل ستهدفت فئة كبار السن من خالل . ولكن ا  خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخةب

على العائلة من عدة نقاط حيث يبرز الدور المحوري التي تقوم به في رعاية وحماية كبار ، خاصة للمنطقة العربية، يركز للغاية

 ثار المترتبة في مرحلة التقاعد والشيخوخة.  السن من اآل

 

مدى الجهود التي تعكس في جميع الفصول عندما يقدمون تقاريرهم الدورية )كل خمس سنوات( وا ق  معم  عتمد الدول على النظر تو

للمراجعة خر عملية آوفي . ملحوظ حراز تقدمإبرنامج العمل وتوضيح العراقيل التي واجهوها وحالت دون  تنفيذ ذلت فيالتي ب  

 2013 عامالقاهرة والتي كانت قد تمت في  1994رنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في تنفيذ بللتقدم المحرز اإلقليمية 

. ففي اإلطار العام، تمكنت غالبية الدول في المنطقة من عدة أمور هامة إلىنتائج المنبثقة ال شارت أبرزأعام من إقراره،  20بعد 

لة واعتماد سياسات وإجراءات في قضايا الصحة اإلنجابية وتمكين المرأة والتعليم. ولكن أظهرت النتائج قصور في الجهود المبذ

 وتقدم ضئيل في معالجة قضايا هامة أخرى مثل التحضر والهجرة الداخلية والخارجية والتنمية المستدامة واحتياجات كبار السن.  

 

وضع العدد األكبر من لى إ ةة إجابييشارت النتائج من ناحأكبار السن والشيخوخة، قضايا ا بالنطاق الخاص المتعلق تحديد  وفي 

تركيز  وانصب   .اآلليات المؤسسية المطلوبةدولة(  17أو برامج أو استراتيجيات، كما أنشأت الغالبية )دولة( سياسات  14) الدول

 .الكلفةومعقولة  جلخدمات الرعاية الطويلة األحي لكبار السن من على الجانب الصإجراءات تطوير سياسات واتخاذ الدول في 

 

أوسع في تخطيط وتنفيذ  ر السن من المشاركة بقدر  لتمكين كبا لياتآوضع إجراءات و حولا التقدم ضعيف   اأخرى، بد ومن ناحية  

كان تسليط الضوء التي الهامة  ومن القضايا. ا على حياتهما مباشر  والتي بدورها تؤثر تأثير   ،وتقييم األنشطة في تحقيق التنمية

من ناحية ا م  ألة زيادة فرص العمل لكبار السن وتمكنينهم من االستفادة الكاملة من مهارتهم وقدراتهم. أ، نذكر مساعليها ضعيف  

رامل منهم، وقضايا ذات صلة مثل شكال التمييز ضد كبار السن وخاصة وضع األأكافة التصدي لتتناول  ،اجتماعية وحقوقية

 من االهتمام.  كاف   جميعها بقدر   فلم تحظ  تعنيف الو واإلساءةهمال اإل

ا على ضرورة اإلسراع في تنفيذ برنامج العمل عادة تأكيد الدول جميع  إلى إضفت النتائج لعملية المراجعة في نهاية المطاف أو

 محاور: 4ترتكز على  مجموعة من التوصياتب متمثال   اجديد   ازخم  وهو يقدم  ،"إعالن القاهرةهذا االلتزام "انبثق عن حيث 

 نصافالكرامة واإل •
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 الصحة •

 المكان واالستدامة البيئية •

 الحوكمة •

 

من خالل سياسات تعتمد على التنمية وتعزيزها احترام وحماية ودعم حقوق االنسان  حول منظومةلى االلتفات إ جماعوأفضى اإل

سن من بين مجموعات قادرة على تحقيق المساواة بين مختلف المجموعات السكانية. فشمل المحور األول قضايا كبار الالالتشاركية 

 :ذات أولوية لكبار السنعالن القاهرة بسبع نقاط إأخرى في المجتمع وأوصى 

 

الحياة ومنحهم فرص اجتماعية في تجاربهم الهائلة وقدراتهم كبار السن واستثمار  تقديريز البيئة الداعمة لتمكين وتعز .1

 واقتصادية

التنمية، بما في ذلك استراتيجيات الحد من الفقر، وعبر  مسار لمعنية لضمان إدراج كبار السن فيالعمل مع الجهات ا .2

سن تشريعات تمكن العائلة مات المجتمع المدني وكذلك القطاع الخاص لدعم ظوإشراك من ،والمؤسسات جميع القطاعات

  من رعاية أفرادها من كبار السن

الالزمة لتيسير ذلك كتوفير الخدمات، وتوفير البيئة واتخاذ التدابير محيطهم األسري  فيالتأكيد على دعم بقاء المسنين  .3

 السكنية المناسبة، وتقديم الدعم لمقدمي الرعاية

اعتماد نهج قائم على الحقوق في معالجة قضايا كبار السن، بما في ذلك الحق في كل من األمن المالي والصحة والرعاية  .4

 الحق في المشاركةومنة آاالجتماعية والعيش في بيئة 

أن جميع كبار السن، وال سيما النساء، يمكنهم العيش بكرامة وأمن دون التعرض لسوء و ،عدم التمييز على أساس السنكد من التأ .5

 العنف ضدهممارس أن ي  المعاملة و

ها للتركيز هإصالح النظم الصحية وتوجيمن خالل "دورة الحياة" للوقاية من المرض والسيطرة عليه  رتعزيز منظو .6

 مواد التثقيف الصحي توفير، ومن األمراض والفحص المبكر بدال  من الممارسات "العالجية" التقليديةعلى الوقاية 

ة في الجامعات، مثل طب العائلة، وكذلك يدماج اختصاص طب الشيخوخة ضمن البرامج التعليمإالدعوة إلى ضرورة  .7

 دراج أمراض الشيخوخة ضمن السلة الصحيةإ

 

 

 2002الدولية للشيخوخة ا: خطة عمل مدريد ثاني  

 

 المبادئ األساسية

تت أتصر قضايا كبار السن والشيخوخة، خشكل جزئي ومبتناول  والذي، 1994برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لى إباإلضافة 

توجه الدول للنهوض بكبار  فيلتكون المرجعية األولى والمنفردة من نوعها  خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة 2002بعد ذلك في عام 

م جديد ونقطة انطالق تبدأ من منظور حقوقي. وهكذا تمخض عن برنامج العمل مجموعة من المفاهيم والمبادئ بزخ  السن ومعالجة الشيخوخة 

 بية:بار السن في المنطقة العرتعكس الكثير من التداعيات على واقع ك النقاط التالية والتي أبرزاألساسية التي تمحورت حول 

حقوقي يحترم نهج من نهج الرعاية االجتماعية إلى الشيخوخة كبار السن وقضايا مقاربة لخطاب في ل ، شكلت الخطة نقطة تحول جذريأوال  

كبار السن للتنمية يربط موضوع  شامل   نهج  لى إ، من األهمية وبقدر   ،ا، وأيض  1991مبادئ األمم المتحدة لكبار السن التي اعتمدت في عام 

والمشاركة في كافة  روالسياسية وينظر إليهم كفئة هامة في المجتمع لها الحق في االستمرا التنمية االجتماعية واالقتصادية الشيخوخة بأطرو

 النواحي الحياتية. 

يث شهد القرن حللبشرية  اا ديمغرافي  ظاهرة عالمية تعكس انتصار  إال  ن ظاهرة الشيخوخة، ما هي أكما اعتبرت الخطة في هذا السياق 

ا، عام   66ليصل الى  1950عاما منذ  20المديد فارتفع معدل العمر المتوقع عند الوالدة بنحو في تحقيق العمر نجحت العشرون ثورة 

كبار كان واضحا  أنَّ وتيرة التغيرات الديمغرافية لفئة ، لدان الناميةالب. وفي 2050ا عشر سنوات إضافية عند حلول ن يزيد أيض  أويتوقع 

لدان البحين أن  فيلكن تأتي هذه التغيرات . مقارنة  بالبلدان المتقدمة النموشرين الواحد والعفي القرن وملحوظ سارع بشكل كبير تالسن ست

 هرةظا حال المنطقة العربية التي ستشكل وهي، االقتصادية واالجتماعية والسياسية أكثر صعوبة هاوظروف ،اأقل نسبي   مواردتمتلك  النامية
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تحديات ا مع   ن  آتعالج في ن أن المنطقة يجب عليها أو في عملية التنمية، خاصة   تفي ترتيب أولوية رصد الميزانيا ارئيسي   اتحدي   ةالشيخوخ

 معالجة فئة أخرى وهامة وهي الشباب.

ن هنالك فروقات واضحة أينبغي التعامل معها على لذا متجانسة وعمرية على أنَّ كبار السن ليسوا فئة  ديلتشدتمتاز خطة العمل با ،اثاني  

العمرية من المسنين وتعد الفئة  رن أكثرويعم  على أكثر من صعيد ويجب مراعاتها في السياسات والتدخالت والتشريعات. فالمسنات يعشن 

لى إوالتنبه لمساواة بين الجنسين تحقيق اا وما فوق مكونة في غالبيتها من المسنات. لذا يغلب على هذه الفروقات ضرورة عام   80من 

ا على المرأة تولي رعاية االحتياجات الخاصة لكل منهما. كما يعيش الغالبية العظمى من كبار السن في كنف العائلة ولكن يترتب اجتماعي  

 ها. قعلى عات تشؤون كبار السن مما يزيد من المسؤوليا

منهم يعيش في األرياف  اكبير   ان عدد  أ ، وخاصة  القضاء على الفقر بين كبار السنلة مسأتركز الخطة ضمن مبادئها األساسية على  ،اثالث  

ن دمج المسار العالمي أالصحية. ومن هنا ارتأت خطة العمل  المختلفة وخاصة  حتياجات الاالكثير من ا ال تتمتع ببيئة تؤمن التي غالب  

 مر ضروري وحتمي.أشمل للتنمية للشيخوخة في المسار األ

 األهداف األساسية

خطة عمل مدريد ، تدعو متجزئشمولي وغير أخذ بمنظور ن ت  أي المفاهيم وااللتزامات على ف ئومن خالل التأكيد على هذه األسس والمباد

جل أمن ، معاملتهموكبار السن لى إالنظر  تغير فيالمن  لسياسات والممارسات في جميع القطاعات، بدأ  لى تغير اإ 2002الدولية للشيخوخة 

. ويترتب على االعزوف عنهعن ا ا الحق في بناء مجتمعاتهم عوض  لهم أيض   ن يكونأولكل الناس  التمتع بشيخوخة ا منةحق في الضمان 

  من األهداف التالية:كال   ذلك تحقيق

لكبار السن والقضاء على جميع أشكال العنف  اتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية المعترف بها عالمي   .1

 ،والتمييز ضدهم

 الخاصة بحقوقهم،  ة بمبادئ األمم المتحدعمال   القضاء على الفقر بين كبار السن .2

ة للدخل والمساهمة عبر نشاطات مدر   القتصادية والسياسية واالجتماعيةفي الحياة االفع الة تمكين كبار السن من المشاركة  .3

 في العمل التطوعي، 

 توفير برامج تعليمية لمدى الحياة،من خالل الرفاه طوال الحياة تحقيق الذات وتوفير فرص للتنمية الفردية و .4

 شكال التمييز،أوإلغاء كافة  تحقيق المساواة بين الجنسين بين كبار السن .5

 ،بين األجيال لتعزيز التنمية االجتماعيةالوثيق الترابط والتضامن الحفاظ على و ةاألسر دورالتأكيد على أهمية  .6

 ،توفير الرعاية الصحية الجيدة والدعم والحماية االجتماعية لكبار السن بما في ذلك الرعاية الصحية الوقائية والتأهيلية .7

دني والقطاع الخاص وكبار بناء الشراكات بين الجهات الحكومية على جميع المستويات وكذلك مع منظمات المجتمع الم .8

 بطريقة عملية، السن أنفسهم لتنفيذ خطة العمل

ما يترتب عليه من تداعيات البحوث والدراسات العلمية لتعزيز المعرفة حول آثار الشيخوخة على الفرد والمجتمع و إعداد .9

 كبار السن. تنحو تلبية احتياجا القطاع الصحيتسهم في توجيه خدمات 

 

 ولويةالتوجهات ذات األ

للعمل لى سياسات وبرامج وإجراءات تطبيقية، تحمل الخطة توصيات إمن منهاج ويترجمها عمل الل خطة وفي اإلطار العملي الذي يحو  

 :ثالثة اتجاهات ذات أولويةا في هوتندرج مواضيع من أجل بناء مجتمع لجميع األعمار

 التوجه األول: كبار السن والتنمية ✓

 الخدمات الصحية والرفاه في سن الشيخوخةالتوجه الثاني: توفير  ✓

 التوجه الثالث: كفالة تهيئة بيئة تمكينية وداعمة ✓

ل ية مماثلة لتقييم آ 2002عمل مدريد الدولية للشيخوخة خطة ، تكرس 1994والتنمية برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان  على غرارو

أكملت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي وفي هذا اإلطار نوات. ومراجعة جهود الدول في تنفيذ الخطة بشكل دوري كل خمس س

 من النتائج والتوصيات. اعنها عدد   صدروالتي خطة الهذا العام المراجعة الثالثة لرصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ ( االسكواسيا )آ



6 advance unedited copy 
 

 إشراك كبار السن في عملية التنميةنَّ ألى إوالتنمية، السن  حول كبار األول بالتوجهالنسبة للجهود المتعلقة بفأشار تقرير المراجعة اإلقليمية 
 .في بعض البلدانكما لوحظ من منظمات المجتمع المدني فردي  غير مباشرة وبدافع   ن حصل، فيكون بصفة  إو اف  ضعيال يزال باإلجمال 

ن كبار السن من تقديم االقتراحات والتوصيات وتشجيع الحكومات على تعزيز على االستمرار في التقرير  أوصى ،فعليه ال اآلليات التي تمك ِّ
 . تقييمالو رصدفي مرحلة ال كذلك إشراكهمالسياسات والبرامج ووتنفيذ وضع  دعن االعتباربعين  أخذهاسيما حثهم ب

 
 االجتماعية واالقتصاديةالفرد واحتياجات الوطنية الموارد توفُّر مشاركة كبار السن في سوق العمل تعتمد على  نَّ ألى إوأشارت النتائج كما 

، بما في ذلك ضمان تمتع كبار لي مقاربة موضوع الشيخوخة والعماعتماد نهج قائم على الحقوق فنه من الضروري ألذا ارتأى التقرير 
 . مالئمة لهمل عم فرصتوفير استمرارية التقاعد، مع سن بعد  سوق العمل الخروج منأو  البقاءفي السن بحرية االختيار 

 
قليلة ال زالت لكبار السن  الحماية االجتماعيةتوف ِّر البرامج التي ن أا وهي لى نقطة هامة جد  إ فضت نتائج التقريرأأخرى،  ومن ناحية  

. وجه التحديدكبار السن على فئة وليس  عامة  السكان  في معظمها تستهدفمن ناحية أخرى بين البلدان وللخدمات في تغطيتها تة ومتفاو

لى الحماية. لذا شد د إالحاجة  أمس  ب هاان في األوقات التي يكونون فيفقر وعدم األمض كبار السن للن هذا القصور يعر  أشك فيه  المما و

التركيز على الفئات األكثر  وضرورةخالل نظم المعاشات التقاعدية،  من تعزيز الحماية االجتماعية في سن الشيخوخة وخاصة  التقرير على 

في هذا الصدد، تجدر أو حتى لم تعمل. و لنظاميا ال تحصل في األصل على معاشات لكونها كانت تعمل في القطاع غير اوالتي غالب   اضعف  

 ال. لمثل هذا اإلغف عرضة   أكثرنات هن ن المس  أ لىإاإلشارة 

تستهدف كبار  ا الأيض  ونادرة  محو األمية وبرامج التعلُّم مدى الحياةزال برامج ال تخر حيث آلى ذلك أوضح التقرير وجود قصور إ ضافة  إ

كبار السن وصول التعلُّم مدى الحياة التي يمكن زيادة برامج محو األمية وبرامج جل أالعمل أكثر من إلى الدول ى ، فدعخاص السن بشكل  

 و يكتبن.   أالكثير منهم ال يقرأن  ي، وال سيما المسنات اللواتإليها

ا ا ملحوظ  حيث رصدت تقدم   فبدت أكثر إيجابية   توفير الخدمات الصحية والرفاه في سن الشيخوخةحول  الثانيالنتائج المتعلقة بالتوجه ما أو

الوقاية  علىبشكل رئيسي  تركزالسياسات والبرامج المتعلقة بصحة كبار السن، وهي  ترشيد في سريعة شيخوخةتي تشهد البلدان العند 

غير المعدية والسياسات المعنية بالوقاية والعالج من األمراض  دعم البرامجلى مواصلة إودعا التقرير . والعالج من األمراض غير المعدية

  .التي تشهد شيخوخة معتدلة وبطيئةالبلدان األخرى تطويرها في تلك في  لى عدم اإلبطاءإو، شيخوخةال سريعةفي البلدان 

 لكبار السن في مراكز الرعاية األولية منتشرة على نطاق   الرعاية الصحية واألدوية المدعومةنَّ البرامج التي توفر ألى إلنتائج شارت اأكما 

الرعاية الصحية المراعية للعمر من التأمين الصحي و تقديمضرورة على ولكن التقرير حث الحكومات من جهة أخرى،  ،الدولفي  واسع  

باستثناء تونس، و .وإعطائهم األولوية كبار السن في مراكز الرعاية الصحية والمختبرات الطبيةلاالنتظار  تقليص وقتالعمل على خالل 

 تدريبزيادة ل بتكثيف الجهود. فأوصى التقرير الشيخوخة في المنطقةعلم و أمراض الشيخوخة أخصائيي في أعداد احاد   انقص  زال هناك يال 

 .واف   بشكل   عداد المتزايدة من كبار السنأللاألساسية  حتياجاتالالتلبية  وممارسته الشيخوخة طب علماكتساب  في الكوادر

 وفيرفإن تذلك،  لكن بالرغم منو هم.ل ا  ا كبير  اهتمام  تولي  في المنطقة العربيةالمجتمعات السن، ال زالت كبار  برفاهوبالنسبة للشق المتعلق 

لتلبية فئات عمرية أخرى مثل األولويات تنافس وضع بسبب ا م  إتراجع بال اأصبح مهدد   األسرةكنف  ضمنلكبار السن سرية األالرعاية 

تزايد الحروب والصراعات ل نتيجة   والمقلق خرويأتي التهديد اآل. وضع كبار السنرصد ما يكفي من ميزانية لعلى  امما يؤثر سلب   الشباب،

فه التشتت العائلي الذي يخل  انتشار ظاهرة ، ومن بينها المخاطر التي تحدق بهممن يضاعف مما  بعض دول المنطقة في زمات اإلنسانيةواأل

مما يستوجب  تقديم الرعاية المنزلية لكبار السن نادرةالتي ت عنى بال تزال البرامج نه أفأشارت النتائج  .الدمار والموت والتهجير القصري

والمساكن لكبار السن الفقراء  الرعاية المنزلية لكبار السن تقديموضع برامج حول بهدف  السعي لزيادة التنسيق مع منظمات المجتمع المدني

 .والنهوض بالبرامج القائمة والمستضعفين

من ناحية  ويسلط الضوءيعكس مدى تفاعل كبار السن بمحيطهم الخارجي  وداعمة كفالة تهيئة بيئة تمكينيَّة حولواألخير  التوجه الثالثو

بالمدن الرفيقة إيالء االهتمام  عنشيخوخة معتدلة التي تشهد  أفادت بعض البلدانف معاملة الناس والمجتمع لهم. ءو سوأحسن أخرى على 

مثل هذه م تعم  ن أحرص التقرير على  ،ولكن. العامةواألماكن إلى المباني هم وصولر وسالمة يستي الل العمل على ضمانمن خ بكبار السن

 .، وال سيما في تلك التي تتسارع فيها وتيرة الشيخوخةالمنطقة دول كافةفي الجهود 

مبادئ توجيهية موحدة ومعايير الالزم لوضع دون إيالء االهتمام ولكن  نالمسني دورونوادي كبار السن أعداد  ةزيادكدت النتائج أكما و

وصول كبار السن إلى المراكز المجتمعية والنوادي النهارية ودور  ضمانلى إفدعا التقرير . سالمة ورفاه كبار السن في هذه األماكن حول

 .المسنين المعتمدة والمأمونة والصحية

الخدمات والبرامج التي تضمن البيئات التمكينيَّة في توفير  تقوم به يالذ كبراألبالدور أشادت النتائج  ،منظمات المجتمع المدنيوعن 

 .في تقديم الخدمات والبرامج لكبار السن هليألالمجتمع ا عممواصلة د علىوحثت الدول . والداعمة
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مراعاة احتياجاتهم  عدم، ون درة السياسات الخاصة بكبار السن والتي تحميهم من سوء المعاملة والعنف واإلهمالل هقلقعن بالغ التقرير  رعب  و

لسياسات والبرامج ضع اضمان وأوصى بضرورة ف ،و كاف  أ مرض   بشكل   والحروب واألزماتاإلنسانية الخاصة في حاالت الطوارئ 

بصورة اإلنسانية  حاالت الطوارئ فياحتياجاتهم تلبية و، في الحاالت العادية نف واإلهمال وسوء المعاملةالع مخاطر من همالتي تحمي

 خاصة.

ن تطوير السياسات ألى إولوية، خلص تقرير المراجعة اإلقليمية األذات الثالث  تبكل من التوجها الخاصة تالتوصيالى إوباإلضافة هذا، 

مدى استجابتها الحتياجات كبار السن وأولوياتهم، ومدى تنفيذها ورصد  تقييما بحد ذاته، حيث من الضروري أيض   والبرامج ليس كافيا  

وكيفية الفجوات القائمة  ويحددمن شأنه أن يلقي الضوء جاه هذا االت واستكمال الجهود فيي تمَّ تحقيقها. توالنتائج الوتقييم عملية التنفيذ 

. ومن حة كبار السن ورفاههم وسبل عيشهمامية إلى تحسين صمعالجتها، والتعديالت الالزمة على السياسات والبرامج، ويركز الجهود الر  

إدماج قضايا الشيخوخة و على مراعاة كبير   بشكل  نجاح تنفيذ السياسات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالشيخوخة ا أيض  يعتمد  ،أخرى ناحية  

في . والمعنية وأصحاب المصلحة الوطنية، وكذلك على تنسيق الجهود بين الجهات الفاعلة التنميةفي السياسات اإلنمائية القطاعية وخطط 

لتنسيق بين الجهات افي  اأساسي   االتي أ نشئت في العديد من بلدان اإلسكوا، أن تلعب دور  وية لكبار السن، تستطيع اللجان الوطنهذا الصدد، 

غير صلة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الكهيئة تضم ممثلين عن عدد من الوزارات ذات الحكومية، الفاعلة الحكومية وغير 

 .الحكومية ومراكز البحوث

 مجموعة من التوصيات العامة، من أبرزها:لى إنتائج وبالتالي خلصت ال

 تنفيذها على نطاق وطني شاملالعمل على تعميم وتعزيز السياسات المراعية لكبار السن و •

النتائج التي تمَّ بمسح شامل للسياسات والبرامج القائمة التي ت عنى بكبار السن، وبرصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذها والقيام  •

 هاتحقيق

 توحيد المفاهيم والمصطلحات حول كبار السن •

التنسيق واتساق الجهود بين  العمل على تعزيزالوطنية، و التنميةإدماج قضايا الشيخوخة في السياسات اإلنمائية القطاعية وخطط  •

 الجهات الحكومية وغير الحكومية 

 كبار السنلالجوانب االجتماعية واالقتصادية والصحية حول البيانات الدقيقة  لى أنإوعلى مستوى عملية جمع المعلومات، خلص التقرير 

المراعية  تحتية للبحوثالبنية تطوير اليجب العمل على ولذا لهذا الغرض،  شاملةاللدراسات ا بالنسبة لهي الحال أيض  ال تزال نادرة كما 

 :من خالل بناء لعامل السن

 ،السياسات والبرامج التي تستند على األدلة تطوير بكبار السن ونشرها لدعمإعداد البحوث وجمع البيانات الخاصة  •

  ،والجنسية ت حدَّث بشكل دوري والعمرنوع الجنس حسب كبار السن مصنفة ب بناء قواعد بيانات خاصة •

 ،توجيه السياسات والبرامجلإعداد البحوث من شأنها إنشاء وتمويل معاهد بحوث ت عنى بقضايا الشيخوخة  •

 .مواءمة أساليب ومجاالت البحثو العمل على تنسيق الجهود البحثية في المنطقة •

 

 2030ا: خطة التنمية المستدامة لعام ثالث  

 

كما  االجتماعي واالقتصادي والبيئي  -عمل طموح يدمج األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة برنامج  2030خطة التنمية المستدامة لعام ت قدم 

وتسترشد  .1994في مؤتمر القاهرة عام ا سابق  تمَّ تكريسه كان قد على الرابط الوثيق بين السكان والتنمية المستدامة والذي  ديكأتتعيد الو

بمراعاة  تتصف، كما والتنميةمن المواثيق والمعاهدات والمسارات بما فيها برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان  وتبني على العديد الخطة

 .  لسكانالمختلفة لديناميات ال

 الخطة أربعة أقسام هي: تتضمنو

 ،األساسية التي تضع جميع الناس في صلب عملية التنمية مبادئوال رؤيةد الا تجس  ، وهي وثيقة هامة جد  اإلعالن •
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تحترم الواقع طبيعتها ولكنها في نفس الوقت عالمية في ، وجميعها غاية   169ا وهدف   17 تألف منتوالتي  التنمية المستدامة أهداف •

 ،في كل الدولوالتكييف قابلة للتطبيق ولذا الوطنية والخصائص واألولويات 

تستقطب وبالتالي  زر جميع األطراف المعنيةآال بشراكة وتإتم ين تحقيق التنمية ال أالتي ترى  وسائل التنفيذ والشراكة العالمية •

 معظم التمويل من أجل التنمية

تهدف إلى معالجة التحديات الموجودة و ى اآلليات الرئيسية لرصد التقدم المحرز في قضايا التنميةتشكل إحد المتابعة والمراجعة •

في هذه العملية، بل يشارك المجتمع األهلي والقطاع  هان الحكومات ال تنفرد وحدأهم من ذلك بشكل منتظم واأل والمستجدة

 والبدائل. وإيجاد الحلول الخاص في التشاور
 

ن األهداف والغايات يوجد بعض وفي  لى فئات اجتماعية وديمغرافية كالشممممباب، والمهاجرين الدوليين، وكبار إإشممممارات واضممممحة وتضممممم 

يمكن اسممتخدامها كإطار لمعالجة القضممايا ذات األهمية لكبار التي من خاللها  السممن، واألشممخاص ذوي اإلعاقة، والنسمماء، والفئات الضممعيفة

سن شمل جميع األإلى غاية  27هداف وأ 10شارت أا، . وتحديد  ال سنوالتي  عمارضرورة  شمل أولويات متعلقة بكبار ال ، في التنمية كما ت

 اإلطار )  (هو موضح في 

 

 

 

 الخالصة

 أثيرت في هذه الورقة، برزت مجموعة من الخالصات األساسية والتي تم استنتاجها على النحو التالي: على النقاشات التي وبناء  

بصرف النظر عن وتيرة الشيخوخة و ،الوطنيةالتنمية في خطط والشيخوخة كبار السن قضايا تحفيز جميع البلدان على إدراج  •

 .2030يساعد على تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام مما  ،الخاصة بكل منها

 

التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية رصد البلدان على  ا،مؤخر   التي تم تنفيذها المراجعة اإلقليمية األخيرةستساعد نتائج عمليات  •

خطة المراجعة في إطار واحد، هو عمليات  جمعالممكن  ناألطر. ومإلى الروابط القائمة بين هذه  انظر   2030المستدامة لعام 

 إذ أنها تشكل إحدى اآلليات الرئيسية لرصد التقدم المحرز في قضايا التنمية.  ،2030التنمية المستدامة لعام 
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ورصدها وتقييمها  السياسات وإعداد البرامج المستقبلية المتعلقة بالشيخوخة في المنطقةعملية صياغة تطوير إطار مشترك لتوجيه  •

نة في إعالن القاهرةتوصيات اإلقليمية ال يجمع بين  المنبثقة عن عملية المراجعة الثالثة لخطة عمل مدريد التوصياتو المضمَّ

 .2030لعام خطة التنمية المستدامة األهداف والغايات ذات الصلة في و

 

قياس الوضع مؤشرات إضافية وبيانات أساسية تساعد على تحسين وتعزيز عمليات رصد التقدم المحرز من خالل العمل على  •

 حالة كبار السن.  ةدقكثر بشكل أ

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  


