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إن اآلراء الواردة في هذا اإلصدار 
هي آراء المؤلف )المؤلفین(، 

وال تعبر بالضرورة عن أراء األمم 
المتحدة، بما في ذلك صندوق 

األمم المتحدة للسكان، أو الدول 
األعضاء  في األمم المتحدة.
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قام المكتب اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية بإعداد هذا التقرير، باالشتراك مع 
جامعة الدول العربية، من أجل إطالع الندوة العالمية حول كبار السن، سيول 2017، التي ينظمها صندوق 
الندوة  وكذلك  التقرير،  حصل   .KOSTAT الكورية  اإلحصاءات  هيئة  مع  باالشتراك  للسكان  المتحدة  األمم 
كبار  العالمي حول  البرنامج  الكورية لصالح  اإلحصاءات  السن، على دعم مالي من هيئة  كبار  العالمية حول 

السن التابع لصندوق األمم المتحدة للسكان. 

ويود صندوق األمم المتحدة للسكان أن يعرب عن تقديره لجهود الكثير من النساء والرجال الذين ساهموا 
في خروج هذا التقرير إلى النور. 

كتب حافظ شقير التقرير بدعم من أحمد عبد المنعم )المستشار الديموجرافي(. 

قامت هالة يوسف )مستشار السكان والتنمية للمنطقة العربية( بإدارة وتنسيق إعداد التقرير بدعم من تمارا 
الرفاعي )مستشارة التواصل واإلعالم للمنطقة العربية(. 

وإلى  العربية(  للمنطقة  للسكان  المتحدة  األمم  )مدير صندوق  لؤي شبانه  إلى  الخاص  بالشكر  يتوجه  كما 
فرزانه رودي )خبيرة السكان والتنمية، المتخصصة في الشرق األوسط الكبير( لتوجيهاتهما ودعمهما الهامين 

في تحرير التقرير. 

 

شكر وتقدير

شكر وتقدير
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ملخص تنفيذي

المنطقة  فى  العمرية  التركيبة  فى  التوجهات  ان 
العربية انبعثت فى الحقب القليلة السابقة من اتحاد 
األعمار  توقع  متوسط  فى  الزيادة  وهما  عاملين 
وانخفاض معدالت الخصوبة مما أدى الى زيادة حجم 
زمرة المسنين على المستويين المطلق والنسبى 
هى  السكانى  التكوين  توقعات  أن  من  .وبالرغم 
جيدا  افتراضيات قد ال تعمل  توقعات على أساس 
فى المستقبل  فان متوسط ونسبة المحالين الى 
له  يكون  سوف  بشدة.مما  يرتفع  سوف  التقاعد 
تبعات اجتماعية واقتصادية بما فيها زيادة العبء على 
ميزانيات الحكومات؛ والقرارات بشأن المشاركة فى 
سوق العمل وأنماط المنتجات والخدمات وقياسات 
على  الحصول  فى  المسنين  وحقوق  السياسات 
خدمات ذات جودة عالية والتمتع بحياة كريمة طويلة 

خالية من العنف.

ان هذا التقرير هوتحديث لحالة المسنين فى المنطقة 
العربية باالضافة الى الحالة الديموغرافية والصحية 
واالقتصادية للمسنين. كما انه يقدم تحليل للتغيرات 
الديموغرافية وتأثيرها على المسنين ويتتبع التقدم 
والفرص  والتحديات  الفجوات  لعالج  المنطقة  فى 
مدريد  عمل  “خطة  حددتها  كما  المسنين  أجل  من 
عمل  و”برنامج  مدريد(  )خطة  للشيخوخة”  الدولية 
لسنة  والتنمية”  للسكان  الدولي  القاهرة  مؤتمر 

1994 )برنامج القاهرة 

وقد اعتمد هذا التقرير على مصادر مختلفة للبيانات، 
وضعتها  التي  البيانات  قواعد  منها  بالذكر  نخص 
 UNDESA, UNFPA,( الدولية  المنظمات  وطورتها 
التقرير  يستعين  هذا  إلى  وإضافة   .)WHO, ILO
لصحة  العربي  المسح  من  مستمدة  بمعلومات 
األسرة )PAPFAM، واستقصاء  الدول العربية لمراجعة 

برنامج عمل مؤتمر القاهرة بعد 2014. 

االتجاهات العامة
من المنتظر أن يتضاعف سكان المنطقة العربية بما 
يقرب من مرة ونصف بحلول سنة 2050، من 281 
مليون نسمة في عام 2000 إلى رقم مذهل يقدر 
بـ659 مليون نسمة، أي من 6.02 بالمئة من إجمالي 
السكان في عام 2000 إلى 15.2 بالمئة منهم في 
2050، وهي زيادة قدرها 60 بالمئة خالل السنوات 

الخمس والثالثون من 2015 وحتى 2050. 

ان المنطقة العربية ال تتمتع  ديموغرافيا بتوجه عمرى 
العجز بسرعات  تقترب من موضوع  انها  مخصوص. 
مختلفة فى ظروف مختلفة واحتياجات مختلفة. وقد 
اتخذتها  التى  التحركات  فى  الحقيقة  هذه  ظهرت 

الحكومات العربية فى هذا الشأن.

أدنى  الخليجي  التعاون  مجلس  بلدان  أظهرت  وقد 
توقع  رغم  و2015،   2000 في  الشيخوخة  معدالت 
 2050 بحلول   .2030 بحلول  فيها  الشيخوخة  ارتفاع 
الخليج ذروتها،  الشيخوخة في دول  ستبلغ معدالت 
في  األعلى  المعدل  وهو  بالمئة،   20.66 بواقع 
ثم  العربي،  المغرب  دول  وتليها  العربية،  المنطقة 

دول المشرق والدول األقل نموا. 

الشيخوخة  معدالت  بأدنى  فلسطين  دولة  تمتعت 
لكن   ،2000 في  ـ  الخليج  دول  بعد  ـ  المنطقة  في 
بالمئة   10.4 إلى  فيها  النسبة  تصل  أن  المتوقع 

بحلول 2050. 

الفئة  بحجم  تتحدد  ديناميكية،  عملية  والشيخوخة 
حجم  إلى  قياسا  السكان  مجموع  من  عمرا  األصغر 
مختلفة.  زمنية  نقاط  مدار  على  عمرا  األكبر  الفئة 
ويتوقف الحجم المبدئي لكل زمرة على سن اإلنجاب 
معدالت  على  وكذلك  محددة،  زمنية  نقطة  عند 
تحدد  الوفيات  معدالت  أن  كما  السائدة.  الخصوبة 
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عدد األشخاص الذين يعيشون حتى سن الشيخوخة 
من كل زمرة. وقد تؤثر الهجرة أيضا في الشيخوخة 
بطرق متباينة، رغم أن تأثيرها الفعلي على المستوى 

الوطني عادة ما يكون ضئيال. 

وقد ظل معدل الخصوبة ينحدر باستمرار في البلدان 
والمتوقع  و2015-2010.   2000-1995 من  العربية، 
أن يواصل انحداره بتغير نسبي قدره 30-10 بالمئة 
أن يستمر  2010-2015، وينتظر  الفترة  في غضون 
هذا االتجاه حتى الفترة 2045-2050. ومع هذا فمن 
المتوقع أن يبلغ لبنان مرحلة االستقرار بحلول الفترة 
 1.72 البالغ  الخصوبة  معدل  بنفس   ،2050-2045

طفال لكل امرأة، كما في 2015-2010. 

التغير في متوسط األعمار المتوقع
جديرا  إنجازا  لألعمار  المتوقع  المتوسط  زيادة  تمثل 
زيادة  تقريبا  كلها  العربية  الدول  بالذكر، فقد أظهرت 
الوالدة  عند  المتوقع  العمر  متوسط  في  ملموسة 
للرجال والنساء على السواء خالل الفترة 2000-1995 
القصوى  الزيادة  ظهرت  وقد   .2050-2045 وحتى 
وفي  المغرب  في  أعوام   6 بمقدار  الذكور  وسط 
السودان، من 1995-2000 وحتى 2010-2015، كما 
ظهرت أكبر زيادة لدى اإلناث في الجزائر ولبنان، بما 

يقترب من 6 أعوام، في الفترة نفسها. 

وعند تأمل الفترات 2010-2015 وحتى 2050-2045 
فإن الزيادة في متوسط العمر المتوقع لدى الرجال 
تتراوح بين 7 و10 أعوام في الجزائر وجزر القمر ولبنان 
والمغرب وقطر والصومال وسوريا، أما لدى اإلناث 
فإن متوسط العمر المتوقع يزيد بمقدار 6-10 أعوام 
والمغرب  ولبنان  وجيبوتي  القمر  وجزر  الجزائر  في 

والصومال والسودان وسوريا للفترة نفسها. 

إن متوسط العمر المتوقع عند سن الستين فأكثر هو 
مؤشر إيجابي بشأن الشيخوخة في البلدان العربية، 
يتراوح بين 15 عاما في جزر القمر وحتى 20.9 أعوام 
الصومال  في  عامًا   16.6 وبين  للرجال،  الجزائر  في 
وحتى 23.8 عاما في لبنان للسيدات، بحلول الفترة 

لبنان  في  الزيادات  أكبر  لوحظت  وقد   .2015-2010
للرجال والنساء على السواء، إذ بلغت 27 و29 عاما 
وهي   2050-2045 الفترة  بحلول  الترتيب،  على 

المرحلة األخيرة في التحول الديمغرافي. 

في المقابل، تقل الزيادة عن عام واحد للرجال في 
وجيبوتي،  واليمن  وموريتانيا  والصومال  السودان 
كما ستقل عن عامين في جزر القمر والعراق وسوريا. 
البلدان األخرى ستتزايد أعمار من هم  وفي معظم 
ستزيد  بينما  أعوام   5-2 بمقدار  فأكثر  الستين  في 

بمقدار 6 سنوات في عمان ولبنان. 

لإلناث  المتوقع  العمر  متوسط  يتزايد  وسوف 
واحد  عام  عن  يقل  بما  فأكثر  الستين  سن  في 
في  عامين  عن  يقل  وبما  والسودان،  األردن  في 
موريتانيا وجيبوتي والصومال واليمن وجزر القمر. 
وفي بقية البلدان العربية تتراوح الزيادة بين عامين 
 5.2 نحو  يربحن  فسوف  لبنان  نساء  أما  وأربعة. 
الفترة  المتوقع بحلول  العمر  سنوات في متوسط 

 .2050-2045

تأثير الهجرة
مجموع  من  بالمئة   10 من  أكثر  الوافدون  يمثل 
الوافدين  وضمن  العربية،  المنطقة  في  السكان 
المنطقة،  سكان  من  مليون   37.7 يشكلون  الذين 
يبلغ 1.53 مليون منهم سن الستين فأكثر )848,300 

رجال و678,000 امرأة(. 

الوافدين  جميع  من  بالمئة   50 نحو  العمال  ويمثل 
مجلس  دول  في  المتركزين  العربية،  المنطقة  في 
التعاون الخليجي. وبحسب تعداد 2011 في الكويت 
فأكثر  الستين  في  الوافدين  العمال  غالبية  فإن 
أصحاب  بالمئة منهم فقط من  الموظفين، و4  من 

العمل. 

الفئة  في  السكان  من  بالمئة   78 السعودية   في 
العمرية 60-64 من العاملين، و38.7 بالمئة من فئة 

الخامسة والستين فأكثر. 
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النافذة الديمغرافية العربية
تعّرف النافذة الديمغرافية بأنها الفترة الزمنية خالل 
تشغل  التي  األمم  من  ألمة  الديمغرافي  التطور 
بارزا  موقعا  العمل  سن  في  السكان  نسبة  فيها 

بصفة خاصة. 

لكن ما يقرب من نصف الدول العربية، بما فيها جزر 
وموريتانيا  واألردن  والعراق  ومصر  وجيبوتي  القمر 
واليمن،  وسوريا  والسودان  وفلسطين  والصومال 
لم تكن حتى 2015 قد دخلت حيز النافذة الديمغرافية 

األولى. 

أما النصف اآلخر فقد دخل حيزها في 2015، المتمثل 
في وجود أقل من 30 بالمئة من السكان في الفئة 
العمرية 0-14، و15 بالمئة منهم في الستين فأكثر. 

التي  العربية  الدول  معظم  ستحظى   2050 بحلول 
دخلت حيز النافذة الديمغرافية في 2015، ستحظى 
بنسبة من السكان في الفئة العمرية 0-14 تقل عن 
20 بالمئة، كما سيكون أكثر من 20 بالمئة من سكانها 
في الفئة العمرية 60 فأكثر، مما يخل بالتوازن بين 

الشباب والمسنين على نحو ملحوظ. 

البلدان  في  تتزايد  فأكثر   60 العمرية  الفئة  إن 
70 فأكثر، أو “أسن  العربية بمضي الوقت، فالفئة 
بالمئة من فئة المسنين بين   40 المسنين”، تمثل 
وليبيا  ولبنان  واألردن  الجزائر  في  و2015   2000

والمغرب وتونس. 

بحلول 2050 يتوقع أن تتزايد فئة “أسن المسنين” 
أن تمثل  ينتظر  كثيرا مما سبق، حيث  أعلى  بمعدل 
الجزائر وليبيا  المسنين في  بالمئة من فئة   50 نحو 

والمغرب وتونس. 

ورغم تباين نمط التغير السابق والمتوقع على مدار 
الزمن وعبر المناطق واألقاليم، إال إن النساء تشكلن 

وسوف تواصلن تشكيل أكثر من نصف المسنين. 

لقد شكلت النساء أكثر من 50 بالمئة من المسنين 
في معظم البلدان العربية في سنة 2000، باستثناء 

8 بلدان: البحرين واألردن والكويت وقطر والسعودية 
وتونس واإلمارات واليمن. 

كما تفوق األطفال الصغار على فئة المسنين عدديا 
و2015،   2000 بين  العربية  البلدان  معظم  في 
معكوس،  وضع  نشوء  ينتظر  و2030   2015 وبين 
في  عدديا،  األطفال  على  السن  كبار  يتفوق  حيث 
الجزائر والبحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية 
الوضع  لبنان وتونس فقد نشأ  أما في  واإلمارات، 

المعكوس بالفعل. 

سبعة  قدره  متوقع،  نمو  إلى  الشواهد  وتشير 
و2050   2030 بين  المسنين  فئة  في  أضعاف، 
نمو  عن  تضاعفه  مع   ،2015-2000 بالفترة  مقارنة 
كلها  الخليج  دول  شهدت  وقد   .2030-2015 الفترة 
تقريبا زيادة تتجاوز الخمسة بالمئة في الفترة 2015-
الفترة  بالمئة في   10 إلى  أن تصل  وينتظر   ،2030

 .2050-2030

التغيرات في القيم والمعايير 
االجتماعية

الحديث بعدة تغيرات، من  العصر  مرت األسرة في 
التغيرات  وتعد  التقليدية،  األدوار  عن  االبتعاد  خالل 
التي طرأت على العالقات بين األجيال من العوامل 
االجتماعي  الضمان  شبكات  أذابت  أو  غيرت  التي 
للمسنين.  حماية  تمثل  كانت  التي  التقليدية، 
كفاية  عدم  أو  المعاشات  تغطية  ضعف  ويساهم 

نظم الضمان االجتماعي في إفقار المسنين. 

وقد أدت التغيرات االجتماعية والمجتمعية إلى تغير 
إلى  تقارير  وتشير  المسنين،  إلى  العامة  النظرة 
تصاعد اإلساءة إلى المسنين أو إهمالهم أو إساءة 
العنف  فيه  بما  العنف  عنه  ينجم  مما  معاملتهم، 

الجنسي والجندري ]القائم على النوع االجتماعي[. 
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المسنون والمرض
يتصاعد المرض وسط المسنين، مع انتشار األمراض 
بالمئة،   40.9 حوالي  بنسبة  خاص،  بوجه  المزمنة 
 50.8 وحتى  جيبوتي  في  بالمئة   35.1 بين  تتراوح 
بالمئة في المغرب. ويزيد معدل انتشار ضغط الدم 
المرتفع في هذه الفئة، حيث يصيب ما يتراوح بين 

خمسها وربعها. 

ويتباين انتشار السكري من 14.3 بالمئة في المغرب 
األمراض  وتنتشر  جيبوتي.  في  بالمئة   29.2 حتى 
في  أيضًا،  الهضمي  وبالجهاز  بالقلب  المتعلقة 
إشارة إلى األثر السلبي للعادات الغذائية المستجدة 

وغير الصحية. 

في  نسبيا  المعدية  غير  األمراض  معدالت  وترتفع 
بين  متراوحة  الذكور،  عن  اإلناث  في  البلدان  بعض 
39.4 بالمئة في جيبوتي و56.7 بالمئة في المغرب 

لإلناث، و39.5 بالمئة في سوريا للذكور. 

ويتزايد انتشار األمراض المزمنة )غير المعدية( في 
المناطق الريفية، بتراوح بين 44.8 بالمئة في سوريا 
هذا  ويتناقص  المغرب.  في  بالمئة   60.6 وحتى 
االنتشار قليال مع ارتفاع مؤشر الثروة، وهو ما يمكن 

تفسيره جزئيا بتأثير النموذج الغذائي على الصحة. 

PAP- األسرة لصحة  العربي  المسح  بيانات   تتظهر 
FAM(( ارتفاعا في عدد المصابين بمشاكل اإلبصار 
في المناطق الريفية عن الحضرية، وفي النساء عن 

الرجال، وأن هذه الحالة تتزايد مع تقدم العمر. 

فهي  المعاقين  المتزوجين  المسنين  نسبة  أما 
81.7 بالمئة في الرجال مقارنة بـ28.7 بالمئة وسط 
النساء في سوريا. ويحظى المغرب بأعلى معدالت 
بالمئة   86.3 بواقع  المعاقين،  المتزوجين  المسنين 
مقارنة بأدنى نسب المسنات المتزوجات المعاقات 

التي تبلغ 20 بالمئة. 

المسنون في سوق العمل  
تناقصت   ،)ILO( الدولية  العمل  منظمة  بحسب 
معدالت العمل وسط الفئة العمرية 65 فأكثر على 
نحو بطئ بين 2000 و2015، وذلك باستثناء األردن 
بالمئة   8.6 )من  حادا  تناقصا  اللذين شهدا  وسوريا 
 10.4 إلى  بالمئة   29 ومن  لألردن،  بالمئة   2.5 إلى 
تفسير  يمكن  وربما  تونس.  وكذلك  لسوريا(  بالمئة 
وتزايد  المعاشات  نظم  في  بالتوسع  التناقص 
إلى  الوصول  زيادة  إلى  إضافة  البطالة،  معدالت 

العمالة. 

توقيت  في  العاملين  المسنين  نسبة  كانت  وقد 
المسح أعلى في المناطق الريفية، ويرجع هذا في 
تغطي  ال  المعاشات  نظم  أن  إلى  األول  المقام 

العاملين في القطاع الزراعي. 

وترتفع معدالت البطالة لمن يتجاوزون الستين وسط 
الرجال عن النساء، كما يرجح حصول المتعلمين على 

معاش وبالتالي عدم العمل في سن أكبر. 

كما  ليست  العمل  قوة  في  المسنين  مشاركة  إن 
فحسب  للعمل  يحتاجون  ال  وأنهم  خاصة  مهمال، 
بل إنهم أيضا يستطيعون المساهمة بخبرتهم في 

تنمية أوطانهم. 

التمييز االقتصادي بحق المسنات  وترتفع احتماالت 
في المناطق الريفية وكذلك غير المتعلمات. 

الحسابات في  أصحاب  من  المسنين  نسبة  أن  كما 
المؤسسات المالية منخفضة، وتتراوح بين 5 بالمئة 
11.8 بالمئة في السودان و13  في الصومال إلى 

بالمئة في اليمن. 

توجد  حيث  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  في  أما 
إليها،  الوصول  ويسهل  متطورة  مصرفية  أنظمة 
من   79-60 العمرية  الفئة  في  السكان  نسبة  فإن 
من  أعلى  المالية  المؤسسات  في  الحسابات  ذوي 
80 بالمئة )88 بالمئة في البحرين و78.9 بالمئة في 
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السعودية و86.7 بالمئة في اإلمارات و91.4 بالمئة 
في الكويت(. 

وقد تعرضت نظم المعاشات لألزمة في الكثير من 
العام  اإلنفاق  عن  الناجم  العبء  يتزايد  إذ  البلدان، 
بالمئة في   5 أكثر من  الذي يمثل  المعاشات،  على 

بلدان مثل الجزائر وتونس، و3 بالمئة في العراق. 

القومية  العمل  خطط  إلى  الحاجة  تمس  وهكذا 
وقد  تجنبها.  يمكن  التي  المشاكل  من  للتخفيف 
وخطة  القاهرة  لمؤتمر  األساسية  المبادئ  عملت 
على   APAA )2002( and MIPAA )2002( مدريد 
وطنية  استراتيجيات  لوضع  العربية  الدول  تحفيز 

وخطوط إرشادية للسياسات. 

وقد تمكن 12 بلدا من استكمال هذه الممارسة، ولم 
تزل الخطط قيد التطوير في ثالثة بلدان أخرى. وفي 
والتوجهات  السياسات  صوغ  يجري  واليمن  الجزائر 

المعمول  القوانين  خالل  من  الصلة  ذات  التنموية 
أو عن طريق  الرفاه االجتماعي،  الخاصة بقضايا  بها 

سياسات وبرامج قطاعية. 

واستنادا إلى نتائج هذه الدراسة،فان من المالحظ 
ومنسقة  شاملة  سياسات  الى  المنطقة  حاجة 
والجهات  الحكومات  لمساندة  برامجى  واطار 
التغييرات  معالجة   فى  واالقليمية  الوطنية 
غياب  لوحظ  وقد  المسنين.  لزمرة  واالحتياجات  
والبرامج  المسنين  زمرة  بشأن  والمعرفة  األدلة 
المالحظ  من  فان  الطويل  المدى  وعلى  الفاعلة. 
الشباب  في  االستثمار  الى  حاجة  هناك  أن 
التعليم  فرص  وضمان  الصحية،  العادات  بترويج 
والتوظيف، وتوسيع قاعدة الوصول إلى الخدمات 
بالضمان  العاملين  جميع  وتغطية  الصحية، 
االجتماعي، بوصفه أفضل استثمار لتحسين حياة 

المسنين. المقبلة من  األجيال 
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1- مقدمة

مصطلح “شيخوخة السكان” هو مصطلح مقتضب 
للتعبير عن تحوالت في توزيع األعمار )أي التركيبة 
اتجاه  في  معين،  سكاني  تجمع  ضمن  العمرية( 
العالمي  لالنحدار  مباشرة  نتيجة  وهو  الشيخوخة. 
ومعدالت  الخصوبة  معدالت  في  المستمر 
وتتسارع  األكبر.  العمرية  الفئات  في  الوفيات 
شيخوخة السكان في العديد من الدول الصناعية، 
مبكرا  انخفاضا  شهدت  التي  النامية  الدول  لكن 
نسبيا في معدالت الخصوبة تعاين بدورها زيادات 
سريعة في نسبة المسنين. وينتظر لهذا النمط 
يطال  بحيث  المقبلة،  العقود  طوال  يستمر  أن 
العربية  البلدان  النهاية، بما فيه  العالم كله في 

 .)Gavrilov L.A., Heuveline P.,2003(

وتنتج شيخوخة السكان من تحول ديمغرافي، وهو 
ما يعّرف عادة بأنه نمو قطاع من السكان فوق عمر 
معين. والعمر المختار لتحديد الفئة العمرية األكبر 
المجتمع  بمؤسسات  األحوال  أغلب  في  يتعلق 
الستين  عمر  تستخدم  المتحدة  فاألمم  المعني. 
اختصاصيو  يستعين  كما  المسنين،  إلى  لإلشارة 
الفئات  بين  الفاصل  الخط  بهذا  الديمغرافيا 
العديد  ففي  ذلك  ومع  واألكبر.  األصغر  العمرية 
الخامسة  عمر  يستخدم  نموًا  األعلى  البلدان  من 
والستين كنقطة مرجعية للمسنين، بما أنه العمر 
مزايا  أو  المعاشات  لنيل  األفراد  فيه  يتأهل  الذي 
يوجد  وال   .)UNFPA, 2012( االجتماعي  الضمان 
المفهوم  يثير  حيث  للشيخوخة،  دقيق  تعريف 
ما  وعادة  المجتمعات.  باختالف  تختلف  دالالت 
بتغير  اجتماعي،  الشيخوخة، بصفتها مرّكب  ترتبط 
التحول  مثل  االجتماعية،  واألنشطة  األدوار  في 
المثال.  سبيل  على  معاش،  صاحب  أو  جد  إلى 
وفي معظم البلدان العربية تستخدم سن الستين 
سن  أنها  بما  المسنين،  لتحديد  مرجعية  كنقطة 

التقاعد المعتاد. 

المناطق  جميع  في  السكان  شيخوخة  وتحدث 
وفي بلدان متباينة من حيث المستوى التنموي، 
وهي تمضي بمعدل أسرع في البلدان النامية، 
بما فيها تلك المتمتعة بنسبة كبيرة من الشباب، 
بالضعف،  االجتماعية  الحماية  نظم  تتسم  حيث 
التطوير  قيد  المؤسساتية  التنمية  تزال  ال  وحيث 
للتنمية  انتصار  الشيخوخة  إن   .)UNFPA, 2012(
وثمرة لها، فزيادة متوسطات األعمار ترتبط بتحسن 
الطبي،  والتقدم  الصحي،  والصرف  التغذية، 

والرعاية الصحية، والتعليم، والرفاه االقتصادي. 

شيخوخة  بظاهرة  تقريبا  كافة  العربية  الدول  وتمر 
السكان، ومع تزايد أعداد المسنين تنشأ الحاجة إلى 
التحسب لتلك األعداد بغرض تطوير استراتيجيات 
التحول  تسارع  لقد  أجلهم.  من  وخطط مستقبلية 
القرن  من  الثاني  النصف  خالل  الديمغرافي 
العشرين، وتأثر بصفة خاصة باالنحدار السريع في 
التركيبة  تغير في  الوفيات مما نجم عنه  معدالت 
هذا  ويعد  المسنين.  أعداد  في  وزيادة  العمرية 
لدى  األمراض  معدالت  النخفاض  طبيعية  نتيجة 
المسنين، وتحسن الرعاية الصحية المتاحة لهم. إال 
أن الفئة العمرية المسنة تمثل عبئا اقتصاديا على 
المجتمع، حيث يتطلب المسنون رعاية خاصة من 
أسرهم، ويلزمون الحكومة بتوفير الرعاية الصحية 
والضمان االجتماعي لهم. ومن المهم أن ندرس 
لكي  وسرعتها،  السكان  شيخوخة  ظاهرة  حجم 
القطاع على  التي يمارسها ذلك  التأثيرات  نفهم 

السكان ككل.   

وقد شاركت البلدان العربية في مختلف المؤتمرات 
التي عقدت بشأن الشيخوخة، مثل مؤتمر القاهرة 
عمل  وخطة   ،1994 في  التنمية  للسكان  الدولي 

مدريد الدولية للشيخوخة في 2002، 
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 the 1994 International Conference on
 Population and Development in Cairo
 )ICPD( and the Madrid International Plan
 of Action on Ageing )MIPAA( in 2002

ووافقت على ما صدر عنها من توصيات.  

والمسنون في الثقافة العربية مصدر للبركة في 
كما  والتثمين،  االحترام  آراؤهم  وتلقى  العائلة، 
أن رعاية المسنين تعد جزءا من الفروض الدينية. 
وينظر إلى المسنين على أنهم ناقلو القيم الذين 
يعلون من شأن ثقافة العشيرة والقبيلة والمجتمع. 
على  الحصول  المسنون  والجدود  اآلباء  ويتوقع 

الرعاية والدعم من الجيل األصغر سنا. 

المؤسسات  وتآكل  الحديثة  الدولة  نشوء  أن  غير 
لتحول  الطريق  مهدا  قد  التقليدية  واالقتصادات 
في  المادية  النزعة  تزايد  يعد  حيث  مجتمعي، 
الداخلية،  والهجرة  الحضري،  والتحول  المجتمع، 
السكنى  ونظم  الديمغرافية،  والتحوالت 
في  أسهمت  التي  العوامل  من  المستحدثة، 
تغيير العالقات الفردية والعائلية والعالقات فيما 
والقيم  المعايير  هذه  يصاحب  ولم  األجيال.  بين 
المتغيرة أية نظم تضمن الحماية لألعداد المتزايدة 
وقاية ضعيفة  أنظمة  وجود  الفئة، في  هذه  من 
الدعم  شبكات  عن  تعوض  ال  الكفاءة،  قليلة  أو 
مجتمع  تتزايد في  المسنين  نسب  إن  التقليدية. 
دعمهم،  على  تحض  التي  التقليدية  قيمه  يفقد 
بدون بديل متمثل في نظام حديث وعادل يضمن 

لهم الحياة الكريمة. 

تقييم  من  بد  فال  الناس  أعمار  تطول  حينما 
إسهاماتهم  تزيد  أن  الممكن  ومن  احتياجاتهم، 
برامج  في  دمجهم  أمكن  طالما  المجتمع  في 
وطنية تراعي رفاهيتهم. إن المسنين لم يعودوا 
ومن  مهمشين،  كمواطنين  للعيش  مضطرين 
من  تستفيد  أن  كافة  المجتمع  لفئات  الممكن 
الخدمات  إلى  الوصول  حق  نالوا  طالما  دمجهم 

المالية والتوظف والتدريب وما إليها. 

والبيانات المتاحة عن الشيخوخة، على ندرتها، تظهر 
أن المسنين من فئات السكان األكثر استضعافا، 
تغطية  لضمان  خاص  اهتمام  إلى  يحتاجون  فهم 
متطلباتهم، وبوجه خاص البرامج الصحية التى تتيح 

لهم السالمة والرفاهية االجتماعية. 

هدف التقرير
التقرير في وصف  لهذا  الرئيسي  الهدف  يتمثل 
العربية،  المنطقة  في  للمسنين  الراهن  الوضع 
خطة  عمل  برامج  من  تنفيذه  تم  ما  تحليل  بغية 
مدريد ومؤتمر القاهرة، وتحديد الثغرات والتحديات 
التحرك  طرق  بشأن  بتوصيات  والخروج  والفرص، 
أساسا  التقرير  يشكل  وسوف  المستقبل.  في 
أهداف  مع  المتماشية  السياسات  حول  للنقاش 
حيث  من   ،2015 بعد  فيما  المستدامة  التنمية 
التنمية  اإلقرار بأهمية المسنين والشيخوخة في 
للتنمية  الثالث  الهدف  وخاصة  المستدامة، 
وتعزيز  الصحية  الحياة  “لضمان  المستدامة، 

الرفاهية للجميع من كل األعمار”. 

مصادر البيانات ومنهجية البحث
لغياب االستقصاءات المنصبة على المسنين في 
البلدان العربية، فإن البيانات المستخدمة في هذا 
التقرير لوصف عمليات الشيخوخة مأخوذة إلى حد 
وحفظتها  طورتها  التي  البيانات  قواعد  من  بعيد 

منظمات دولية مثل

ESCWA )Economic and Social Commission 
for West Asia(, WHO )the World 
Health Organization(, and the ILO )the 
International Labor Organization(.  

كما يضم التقرير بيانات من المسح العربي لصحة 
األسرة PAPFAM ومن االستقصاء الذى تم فى  
لبرنامج عمل  العمل  العربية  لمراجعة خطة  الدول 

مؤتمر القاهرة بعد 2014. 
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ويعّرف المسنون في هذا التقرير بأنهم األشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عاما فأكثر، حيث يستخدم 
عمر الستين كنقطة مرجعية للتقاعد في معظم البلدان العربية.

وتستند التوقعات السكانية إلى المتغير األوسط المأخوذ من 

)United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division’s 
World Population Prospects: The 2015 July, Revision(.

العربية  للبلدان  اإلقليمي  التصنيف  بحسب  فرعي  إقليم  لكل  مقدمة  فهي  والتحليالت  البيانات  أما 
بمعرفة اإلسكوا: 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية: البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية واإلمارات العربية 	 
المتحدة؛ 

المشرق العربي: مصر والعراق واألردن ولبنان وفلسطين وسوريا؛ 	 

المغرب العربي: الجزائر وليبيا والمغرب وتونس؛	 

 	)UN and LAS; 2013(  البلدان األقل نموا: جزر القمر وجيبوتي وموريتانيا والصومال والسودان واليمن

هيكل التقرير
يتكون التقرير من 9 أقسام، عالوة على المقدمة، على النحو التالي: 

الوضع الراهن للمسنين في البلدان العربية	 

ديناميكيات المسنين 	 

الصورة الديمغرافية للمسنين حسب البلدان	 

نظم الضمان االجتماعي في البلدان العربية	 

الوضع الصحي	 

المسنون والتنمية	 

االستقالل المالي	 

التشريعات المتعلقة بالمسنين، ثم قسم أخير لتقديم خالصة ختامية وبعض التوصيات 	 
المتعلقة بالسياسات. 
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2- اتجاهات الشيخوخة

الشيخوخة عملية ديناميكية، تتحدد بالحجم النسبي للفئات العمرية األصغر واألكبر سنا ضمن مجموع 
السكان في  زمرة سكانية على  لكل  المبدئي  الحجم  زمنية مختلفة. ويتوقف  نقاط  السكان على مدار 
سن اإلنجاب عند نقطة زمنية بعينها، وكذلك معدالت الخصوبة السائدة. كما أن معدالت الوفيات تحدد 
أعداد األفراد الذين يعيشون حتى سن الشيخوخة في كل زمرة. وربما تؤثر الهجرة في الشيخوخة بطرق 

.)UNFPA, 2012( مختلفة، رغم أن أثرها الفعلي عادة ما يكون ضئيال على المستوى الوطني

وقد تسارعت شيخوخة سكان العالم ـ في العملية المؤدية إلى تصاعد نسب المسنين ضمن مجموع 
السكان ـ على نحو ملحوظ منذ منتصف القرن العشرين. بدأت الشيخوخة في وقت أبكر في المناطق 

المتطورة صناعيا، وهي في طور البدء في بعض المناطق الفرعية داخل المنطقة العربية. 

60 فأكثر حسب المناطق الفرعية:  2-1: مجمل سكان المنطقة العربية والسكان البالغين  جدول 
2050-2000

البلدان العربية

2000201520302050

مجموع 
السكان 
باآلالف

   %
السكان 
البالغين 

60+

مجموع 
السكان 
باآلالف

   %
السكان 
البالغين 

60+

مجموع 
السكان 
باآلالف 

   %
السكان 
البالغين 

60+

مجموع 
السكان 
باآلالف

   %
السكان 
البالغين 

60+
مجلس التعاون 

298703.57526923.896475710.477564320.66الخليجي

1162666.001598796.462142218.7328699213.2المشرق

778826.65956458.2011383112.6613005719.492المغرب

545314.09795304.551114065.661571728.57البلدان األقل نموا

32243.746684.567656.2979110.4دولة فلسطين

2817756.023924146.765109819.5665965615.20البلدان العربية

 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division )2015(. World :المصدر
.Population Prospects: 2015

ويصور جدول 2-1 تطور أعداد السكان الكلية ونسب المسنين بينهم في المناطق الفرعية العربية خالل 
الفترة من 2000 وحتى 2050. ومن المنتظر أن تتضاعف أعداد سكان المنطقة العربية بما يقر بمن مرة 
ونصف، من 281 مليون نسمة في 2000 إلى 659 مليون نسمة بحلول 2050، وهو ما يعادل 6.02 
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بالمئة في 2000 و15.2 بالمئة في 2050 من مجمل سكان العالم، بزيادة قدرها 60 بالمئة عن السنوات 
الـ35 من 2015 إلى 2050. 

وقد شهدت دول مجلس التعاون الخليجي أدنى نسب الشيخوخة في 2000 و2015، لكن هذه النسبة 
ينتظر لها التزايد بحلول 2030 لتبلغ 10.47 بالمئة، بحيث تحتل المركز الثاني بعد منطقة المغرب الفرعية، 
تليها منطقة  بحيث  بالمئة،   20.66 بنسبة قدرها   2050 بحلول  األول  المركز  إلى  تتقدم  أن  وهذا قبل 
أدنى نسب  نموا. تظهر فلسطين  األقل  والبلدان  )باستثناء فلسطين(  المشرق  ثم  الفرعية،  المغرب 
2000، لكنها بحلول 2050 ستتقدم البلدان األقل نموا )10.4  شيخوخة السكان بعد بلدان الخليج في 

بالمئة(، رغم انتمائها إلى منطقة المشرق الفرعية. 

2050-2000 2-1أ: مجمل سكان المنطقة العربية حسب الفئة العمرية:  شكل 
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.United Nations, Population Division )2015(. World Population Prospects: 2015 :المصدر

مدار  على  فأكثر،  الستين  السكان في سن  في  بالمئة   27.8 البالغة  الزيادة  نسبة  من  النقيض  على 
األعوام الـ35 المقبلة، ينتظر أن تظل فئة الشباب )تحت سن 15( أفقية تقريبا، بزيادة طفيفة، عند 12.9 
الفترة نفسها ستشهد فئة سن العمل  2-1أ(. في  2050 )شكل  2015، و16 مليون في  مليون في 
)15-59 عاما( زيادة حادة قدرها 63.3 بالمئة بين 2015 و2050. أما نسبة المسنين فسوف تواصل النمو 
في األعوام الـ35 التالية ـ وبحلول 2050 سيكون هناك 89.5 مليون مسن )+60( في المنطقة العربية، 

يمثلون 14 بالمئة من مجموع سكان المنطقة. 
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2050 2000 إلى  2-1ب: مجمل سكان المناطق الفرعية العربية حسب الفئة العمرية:  شكل 
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تتباين المناطق الفرعية العربية من حيث المرحلة التي تمر بها من التحول الديمغرافي، وتختلف من حيث 
سرعة الشيخوخة، حيث مثل المشرق، وسوف يظل يمثل، أعلى عدد إلجمالي السكان وسط المناطق 
الفرعية كافة، وتليه منطقة البلدان األقل نموا، ورغم أن منطقة بلدان الخليج حظيت بأدنى نصيب من 
مجمل السكان إال أن حصتها من المسنين )+60( ستكون األعلى بين المناطق الفرعية كافة، وتليها بلدان 

منطقة المغرب الفرعية. 

وتشهد المنطقة العربية بكل مناطقها الفرعية زيادة في السكان المسنين )+60(، مع اختصاص بلدان 
فإن  الفرعية،  المناطق  المشرق. وعلى عكس سائر  ثم  المغرب  دول  تليها  نسبة منهم،  بأعلى  الخليج 
منطقة البلدان األقل نموا، وهي أكثر المناطق الفرعية شبابا، ما زالت في المراحل المبكرة من التحول 
الديمغرافي، بمعدالت خصوبة مرتفعة وتركيبة عمرية شابة. وأغلبية البلدان في تلك المنطقة الفرعية 
تحظى بنسبة تقل عن 5 بالمئة من مجموع السكان في سن الستين فأكثر، ولن تتجاوز الـ10 بالمئة من 

مجموع السكان بحلول 2050 )شكل 2-2(. 

2050 2000 إلى  +60 حسب المناطق الفرعية للمنطقة العربية:  شكل 2-2: السكان في سن 
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 ..United Nations, Population Division )2015(. World Population Prospects: 2015 :المصدر

 بخالف الحجم الكلي فإن أهم خصيصة ديمغرافية ألية مجموعة سكانية هي التركيبة العمرية والنوعية،
 فهي تحدد إمكانات النمو المستقبلي لكل فئة عمرية محددة، عالوة على مجموع السكان. ولهذه األسباب
 فإن التركيبة العمرية تنطوي على تبعات تخص السياسات الحكومية. إن التجمع السكاني المكون من
 الشباب يتطلب أعدادا كافية من المدارس ثم من الوظائف الحقا الستيعابهم. أما البلدان التي بها نسب
 أعلى من المسنين فإن عليها تطوير نظم التقاعد والمنشآت الطبية لخدمتهم. وبالتالي فهناك تغيرات

 .الزمة مع شيخوخة السكان، من رعاية الطفولة والمدارس إلى التوظيف واإلسكان والرعاية الطبية
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والهرم السكاني هو تمثيل غرافيكي يوضح نوزيع الفئات العمرية المختلفة في أي تجمع سكاني بعينه، 
)عريضة  موسعة  أو  القاعدة(  )ضيقة  متقلصة  تكون  أن  إما  العربية  المنطقة  في  السكانية  واألهرام 
معدالت  وانخفاض  الوالدة  عند  المتوقع  العمر  متوسط  بارتفاع  يتصف  المتقلص  والهرم  القاعدة(، 
الخصوبة، مما يشير إلى تجمع سكاني بطئ النمو، يصنف على أنه متسارع الشيخوخة حيث أن المنتظر 
العربية  لبنان واإلمارات  الحال في  الخصوبة. وهذه هي  انحدار  2030 بسبب  بحلول  أن تضيق قاعدته 
المتحدة، بمعدل خصوبة كلي يبلغ أقل من طفلين للسيدة الواحدة، ومتوسط عمر متوقع عند الوالدة 
الـ75 عاما. وتمثل قطر والبحرين والكويت وتونس وليبيا والمغرب والسعودية وعمان والجزائر  يفوق 
تنويعات على النمط المتقلص، بمعدل خصوبة كلي يتراوح بين طفلين وثالثة للمرأة، مع متوسط عمر 

متوقع مرتفع يتراوح بين 70 و75 عاما. 

ومن الخصائص األخرى للتركيبة العمرية تزايد السكان في فئتي المسنين )+60( وأسن المسنين )+80( 
النشطة  العمرية  الفئة  في  الطفيف  التضخم  ويشير  الوفيات.  معدالت  في  السريع  االنحدار  بسبب 
أو قطر   ،2015 العربية في  لبنان واإلمارات  حالة  الشباب، كما في  الذكور  إلى اشتداد هجرة  اقتصايا 
والبحرين والكويت وتونس بحلول 2030. وتتسم الدول المتقلصة المذكورة أعاله بمعدالت خصوبة دون 

الطفلين للمرأة، ومتوسط عمر متوقع يزيد على 75 عاما. 

الـ15 من  األعوام  العربية خالل  المنطقة  المتوقع في  العمر  زيادات ملحوظة في متوسط  تحقيق  إن 
الجنسية  العمرية  التركيبة  تحول  رجحان  إلى  ويؤدي  السكان،  شيخوخة  أهمية  يبرز   2030 وحتى   2015
2030 كما في حالة تونس. والهرم  في البلدان األسرع شيخوخة إلى الشكل االسطواني بحلول عام 
السكاني المجمع للدول العربية كافة يعطينا الشكل المبين في شكل 2-3، الذي يوضح انتقال المنطقة 

العربية من الهرم الموسع إلى المتقلص. 

2015 و2030 2-3: سكان المنطقة العربية حسب العمر والجنس:  شكل 
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3- ديناميكيات شيخوخة 
السكان

ال يتزايد سكان العالم فحسب بل إنهم يشيخون 
النحدار  حتمية  نتيجة  السكان  وشيخوخة  أيضًا، 
الخصوبة، وال سيما إذا كانت مصحوبة بزيادة في 
تتزايد  المسنين  ونسبة  المتوقع.  العمر  متوسط 
ففي  أخرى،  عمرية  فئة  أية  من  أسرع  بمعدل 
نسبة  المسنين  نسبة  تجاوزت  المتقدمة  البلدان 
األطفال بالفعل، وفي البلدان النامية تتزايد نسبة 
النحدار  األسرع  المعدل  بسبب  بسرعة  المسنين 
اإلنجابية  الصحة  برامج  نجاح  عن  الناجم  الخصوبة 

وتنظيم األسرة. 

التحول  من  مختلفة  بمراحل  تمر  العربية  والبلدان 
تتسم  التحدي،  من  ظروف  في  الديمغرافي 
اإلنسانية  واألزمات  التنموية  اإلنجازات  بانخفاض 
تشهد  العربية  البلدان  فإن  ثم  ومن  والسياسية. 
حصد  في  تتردد  لكنها  الشباب  من  هائلة  كتلة 
الوفيات  ومعدالت  الديمغرافي.  العائد  مكاسب 
األبرز  الديمغرافية  المكونات  هي  والخصوبة 
التي تقود التحول الديمغرافي، وتؤدي إلى تغير 

التركيبة السكانية. 

3-1 تحول الخصوبة
يقود  الذي  الرئيسي  الديمغرافي  المحرك  إن 
الخصوبة.  معدالت  انحدار  هو  السكان  شيخوخة 
بتوزيع  يحظون  المرتفعة  الخصوبة  ذوو  فالسكان 
عمري شاب، ونسبة عالية من األطفال مع نسبة 

الحال لدى  بينما ينعكس  المسنين،  منخفضة من 
إلى  يؤدي  مما  المنخفضة،  الخصوبة  أصحاب 

مجتمع أسن. 

وقد بدأ انحدار الخصوبة في المنطقة العربية، لكن 
]من  إجمالية  4 مجموعات  متباينة. وهناك  بوتيرة 

حيث الخصوبة[ وهذا حتى 2015: 

)الصومال 	  نموا  األقل  الدول  مجموعة 
والسودان  القمر  وجزر  وجيبوتي  واليمن 
 4.5 حول  الخصوبة  تدور  حيث  وموريتانيا( 
الصومال  باستثناء  امرأة،  لكل  مولود 
حيث ترتفع الخصوبة لتصل إلى 6 مواليد 
للمرأة. ما يزال معدل الوفيات مرتفعا في 
للسيدات  اإلنجابي  والوضع  البلدان،  تلك 

شديد التدني. 

مجموعة البلدان التي يدور معدل الخصوبة 	 
توافر  رغم  للمرأة،  مواليد   3 حول  فيها 
الصحة  وخدمات  األسرة  تنظيم  وسائل 

اإلنجابية )عمان وليبيا والسعودية(. 

مجموعة بلدان الخصوبة الراكدة مثل مصر 	 
واألردن وسوريا. 

بالمرحلة 	  تمر  التي  البلدان  ومجموعة 
مثل  الديمغرافي  التحول  من  األخيرة 

المغرب وتونس ولبنان، …إلخ. 
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العربية  المنطقة  في  الخصوبة  تحول  ويتأثر 
أخريات:  ضمن  منها  نذكر  مختلفة،   بمحددات 

االجتماعية-االقتصادية 	  الخصائص  تغيرات 
للسكان، وخاصة تعليم المرأة ومساهمتها 

في سوق العمل. 

المشجعة 	  البيئة  وتحسن  المرأة  تمكين 
على تحرير المرأة ووصولها إلى حقوقها. 

إلى 	  الوصول  وزيادة  الزواج  سن  تأخر 
الحقوق اإلنجابية والتمتع بها. 

الصحة 	  خدمات  إلى  الوصول  تحسن 
اإلنجابية وال سيما خدمات تنظيم األسرة. 

اإلنجابي، 	  بالسلوك  المتعلقة  القيم  تغير 
وباألطفال، وتوزيع األدوار داخل األسر. 

اإلطار التشريعي الجديد الذي يوفر للمرأة 	 
تدابير حماية إضافية. 

النووية  إلى  الممتدة  األسر  من  االنتقال  أن  كما 
في  التحول  لذلك  السواء  على  وسببًا  نتيجة  كان 

الخصوبة. 

 World Population“ ووفقا للبيانات الواردة في
Prospects: the 2015 Revision”، فإن الخصوبة 
العالم  مناطق  معظم  في  االنحدار  في  أخذت 
االنحدار  ذلك  الماضية، وشكل  العقود  مدار  على 
السكان.  شيخوخة  خلف  الكامن  الرئيسي  العامل 
للمنطقة  الكلي  الخصوبة  معدل  انخفض  وقد 
إلى   2000-1995 من  حثيث،  نحو  على  العربية 
االنحدار  في  يستمر  أن  والمتوقع   ،2015-2010
في المنطقة العربية، حيث أن معظم بلدان العالم 
قد شهدت انخفاضا في معدالت الخصوبة خالل 
العقود األخيرة. وسوف يبلغ االنحدار مستوى 30 
بالمئة في الفترة 2010-2015 وحتى 2050-2045. 

واإلمارات  وتونس  والكويت  البحرين  وباستثناء 
 10-20 مستوى  االنحدار  سيبلغ  المتحدة،  العربية 
بالمئة. أما لبنان فالمتوقع أن يستقر بحلول 2045-
2050 عند نفس معدل الخصوبة )1.72 طفال لكل 

امرأة( الذي بلغه في 210-2015 )جدول 1-3(. 

في  الكلية  الخصوبة  معدالت   1-3 شكل  ويتتبع 
وحتى   2000-1995 الفترة  من  العربية  البلدان 
مجموعات  بحسب  التتبع  ويجري   .2050-2045
أدنى  من  مرتبة  بلد  كل  في  الخصوبة  معدالت 
المجموعة  وتضم   .2050-2045 في  معدل 
األولى اإلمارات وقطر والبحرين وعمان بمعدالت 
طفال   1.69 إلى   1.63 بين  تتراوح  كلية  خصوبة 
وليبيا  لبنان  تضم  الثانية  والمجموعة  للمرأة، 
وتتراوح  للمرأة،  و1.77 طفال   1.72 بين  وتتراوح 
وتضم  للمرأة  طفال  و1.96   1.83 بين  الثالثة 
وسوريا  والمغرب  والكويت  والسعودية  تونس 
واليمن  جيبوتي  ففيها  الرابعة  أما  والجزائر. 
واألردن ومصر وتتراوح بين 2.09 و2.38، ومعدل 
للمرأة  2.71 و2.86 طفال  البالغ  الكلي  الخصوبة 
فلسطين  تضم  التي  الخامسة  المجموعة  في 
والسودان وجزر القمر. في المجموعة السادسة 
 3.75-3.10 واألخيرة يبلغ معدل الخصوبة الكلي 
تضم  وهي   ،2050-2045 بحلول  للمرأة  طفال 

والصومال.  والعراق  موريتانيا 
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2050-2000 3-1:معدالت الخصوبة الكلية في المنطقة العربية:  شكل 
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جدول 3-1: معدل الخصوبة الكلي )عدد األطفال لكل سيدة( في البلدان العربية: 2050-2000

البلدان العربية
االنخفاض -2045معدل الخصوبة الكلي

2010- /2050
2015 1995-20002010-20152025-20302045-2050

2.892.932.261.9633.11الجزائر

2.872.101.791.6720.48البحرين

5.604.603.632.8637.83جزر القمر

4.813.302.552.0936.67جيبوتي

3.413.382.822.3829.59مصر

5.194.643.863.1731.68العراق

4.343.512.742.1837.89األردن

3.002.151.921.8613.49الكويت

2.431.721.701.720.00لبنان

3.252.532.011.7730.04ليبيا

5.554.693.863.1033.90موريتانيا

2.972.562.131.8826.56المغرب

4.462.882.061.6941.32عمان

3.462.081.761.6520.67قطر

4.502.852.231.8435.44السعودية

7.706.615.223.7942.66الصومال

5.804.283.402.7136.68دولة فلسطين

5.634.463.572.8536.10السودان

4.263.032.391.9435.97سوريا

2.342.161.931.8315.28تونس

اإلمارات العربية 
2.971.821.621.6310.44المتحدة

6.804.353.022.1650.34اليمن

)World Population Prospects: the 2015 Revision )UNDESA, New York, 2015 :المصدر
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3-2 تحول الوفيات
تم تسجيل زيادة في متوسط العمر المتوقع عند 
الوالدة في أقاليم العالم الكبرى كلها، سواء كانت 
نامية أو متقدمة. وال شك أن تمديد متوسط العمر 
اإلنسانية،  إنجازات  أعظم  من  واحد  هو  المتوقع 
لكن زيادة العمر المتوقع ال تؤدي على الفور إلى 

شيخوخة السكان. 

العمر  متوسط  في  المبكرة  التحسنات  أن  بما 
وفيات  انخفاض  عن  معظمها  في  تنتج  المتوقع 
زيادة  إلى  البداية  في  يؤدي  هذا  فإن  األطفال 
نسبة  في  وانحدار  واألطفال،  الرضع  أعداد  في 
المسنين. لكن مواصلة التقدم على صعيد العمر 
المسنين،  نسبة  زيادة  في  تساهم  المتوقع 
أعمار  حتى  البشر  من  إضافية  أعداد  تعيش  حيث 
الوفيات  انخفاض  يعمل  النهاية  وفي  متقدمة. 
انخفاض  تأثير  تعزيز  على  المتوقع  العمر  وارتفاع 

معدالت المواليد في شيخوخة السكان. 

3-2-1 متوسط العمر المتوقع عند الوالدة

قامت أغلبية البلدان العربية، بصفة عامة، بتطوير 
مع  السكان،  صحة  لتحسين  محددة  سياسات 
أدت  وقد  األداء.  وسبل  االستراتيجيات  اختالف 
الصحية  البرامج  إلى  إضافة  التطعيم،  حمالت 
التي تستهدف األم والطفل، إلى تحسين الوضع 
سيما  وال  الوفيات،  وخفض  للسكان  الصحي 

وفيات الرضع واألطفال. 

زيادة  تظهر  تقريبا  العربية  البلدان  كل  أن  غير 
عند  المتوقع  العمر  متوسط  في  محسوسة 
فهي  العالم،  أرجاء  جميع  في  حدث  كما  الوالدة، 
ليست ظاهرة مقصورة على العالم المتقدم، وقد 

امتدت إلى البلدان العربية. 

ويبين جدول 3-2-1 زيادة محسوسة في متوسط 
السواء، من  على  والنساء  للرجال  المتوقع  العمر 

فترة 1995-2000 وحتى 2045-2050. وقد بلغت 
أقصى زيادة وسط الذكور 6 سنوات في المغرب 
 ،2015-2010 إلى   2000-1995 من  والسودان، 
في  سنوات   6 اإلناث  لدى  الزيادة  بلغت  بينما 

الجزائر ولبنان في الفترة نفسها. 

 ،2050-2045 وحتى   2015-2010 الفترة  وبصدد 
تتراوح الزيادة في متوسط أعمار الذكور المتوقعة 
بين 7 و10 سنوات في الجزائر وجزر القمر ولبنان 
تصل  بينما  وسوريا،  والصومال  وقطر  والمغرب 
الزيادة في متوسط األعمار المتوقعة للنساء إلى 
وجيبوتي  القمر  وجزر  الجزائر  في  سنوات   10-6
ولبنان والمغرب والصومال والسودان وسوريا عن 

نفس الفترة المرجعية. 
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2050-2000 3-2-1: متوسط العمر المتوقع عند الوالدة حسب النوع في البلدان العربية:  جدول 

البلدان 
العربية

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

1995-
2000

1995-
2000

2010-
2015

2010-
2015

2025-
2030

2025-
2030

2045-
2050

2045-
2050

67.7270.6372.1476.8475.6579.9379.9482.93الجزائر

73.1975.0675.5877.4277.6379.4580.5981.86البحرين

57.7560.8561.2064.5064.7868.4968.3272.59جزر القمر

55.3958.7160.0463.2462.9666.6066.1470.35جيبوتي

65.6070.4368.7173.0571.2375.9174.5878.96مصر

66.4671.8666.9971.4469.0773.9171.4876.59العراق

69.9572.7772.2175.5274.3477.8577.4380.46األردن

72.1974.0873.3475.5674.7377.5277.0279.80الكويت

71.7374.8177.1480.8781.5784.3385.5787.63لبنان

68.6671.9668.7974.4171.0176.6974.2479.28ليبيا

58.3161.4061.2964.2563.3466.7565.5469.49موريتانيا

65.9969.2572.6074.6275.8178.1979.5281.47المغرب

69.2473.2774.6678.8578.4981.7783.1684.63عمان

75.0877.3577.1079.6879.6281.7683.1684.22قطر

70.0973.7772.8275.4774.9177.7777.6980.23السعودية

48.2851.4253.2856.5158.0761.5263.4467.34الصومال

دولة 
68.6871.9370.7474.6672.9777.2476.1680.07فلسطين

55.4659.0461.6064.6064.6068.1967.9072.13السودان

70.3274.0363.9876.2667.4878.8372.1381.58سوريا

70.0875.0472.3077.0474.8979.2478.2481.52تونس

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

72.7174.8976.0278.2378.6880.6382.5183.40

58.4661.3262.1864.8864.7067.8667.3471.12اليمن

 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division )2015(. World :المصدر
Population Prospects: 2015
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3-2-2 العمر المتوقع عند سن +60

العمر  فإن  الوالدة،  عند  المتوقع  العمر  مثل 
تباينات  بدوره  يظهر  فأكثر   60 سن  عند  المتوقع 
العربية. ويستعرض جدول  الدول  بين  هامة فيما 
3-2-2 أن التباين يتراوح بين 15 عاما في جزر القمر 
يبدأ  بينما  للذكور،  الجزائر  في  عامًا   20.9 وحتى 
لدى اإلناث من 16.6 عاما في الصومال، ويصل 

غلى 23.8 في لبنان في الفترة 2010-2015. لقد 
جميع  في  الستين  عن سن  المتوقع  العمر  تزايد 
لبنان  في  زيادة  أعلى  وتشاهد  العربية،  البلدان 
للرجال والنساء معا، حيث تصل إلى 27 و29 عاما 
2045-2050، بوصول  الفترة  الترتيب بحلول  على 
التحول  من  األخيرة  المرحلة  إلى  عندئذ  لبنان 

الديمغرافي. 

جدول 3-2-2: العمر المتوقع عند سن +60 حسب النوع في البلدان العربية: 2050-2010

البلدان العربية
التغيرالعمر المتوقع عند سن +60

2010-20152025-20302045-2050
2010-2015
2045-2050

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور
20.922.322.324.323.725.72.83.4الجزائر

18.920.020.822.122.623.73.73.7البحرين

15.317.016.017.916.618.81.31.8جزر القمر

16.918.117.218.717.619.20.71.1جيبوتي

16.018.417.620.519.022.13.03.7مصر

16.218.616.719.717.620.81.42.2العراق

17.820.219.422.023.320.85.50.6األردن

17.418.118.620.119.821.52.43.4الكويت

20.423.824.827.127.029.06.65.2لبنان

16.819.618.021.319.122.52.32.9ليبيا

15.817.016.117.516.518.00.71.0موريتانيا

18.519.720.622.422.424.13.94.4المغرب

19.322.022.724.925.326.66.04.6عمان

20.521.922.924.225.025.84.53.9قطر

17.419.719.121.620.622.93.23.2السعودية

15.516.616.017.316.217.80.71.2الصومال

17.219.718.421.719.823.22.63.5دولة فلسطين

17.218.317.318.717.319.20.10.9السودان

16.820.917.322.918.524.31.73.4سوريا

17.721.219.823.021.524.23.83.0تونس

اإلمارات العربية 
19.520.622.023.224.325.04.84.4المتحدة

15.417.115.817.716.118.30.71.2اليمن

UN Department of Economic and Social Affairs, Population Division, Profile of Ageing, 2015 :المصدر



ديناميكيات شيخوخة السكان

30

متوسط  في  الزيادة  ستكون   2050-2045 بحلول 
العمر المتوقع عند سن +60 أقل من عام واحد في 
السودان والصومال وموريتانيا واليمن وجيبوتي 
وأقل من عامين في جزر القمر والعراق وسوريا، 
بينما تشهد بقية البلدان زيادة قدرها 2-5 سنوات، 
باستثناء سلطنة عمان ولبنان اللتين تقترب الزيادة 
لإلناث  المتوقع  العمر  أما  6 سنوات.  من  فيهما 
عند سن +60 فسوف يزيد بما يقل عن عام واحد 
في األردن والسودان، وتليهما موريتانيا وجيبوتي 
عن  تقل  بزيادة  القمر  وجزر  واليمن  والصومال 
قدرها  زيادة  العربية  البلدان  وتشهد سائر  عامين. 
2-4 سنوات، عدا لبنان الذي ينتظر أن يحقق زيادة 

قدرها 5.2 سنة لإلناث في الفترة 2050-2045. 

وال شك أن زيادة العمر المتوقع عند سن الستين 
انتشار  وزيادة  الوبائي،  التحول  في  هام  أثر  لها 
في  تأثيرها  لها  أن  كما  المعدية.  غير  األمراض 
وربما  األجيال،  بين  والعالقات  األسرية  الهياكل 

تؤدي إلى نشوء أدوار مستحدثة داخل األسر. 

نظم  على  هامة  عواقب  أيضًا  الزيادات  ولتلك 
وضع  لقد  الصحي.  القطاع  وتمويل  المعاشات 
أواخر  في  البلدان  غالبية  في  المعاشات  نظام 
الخمسينات، بعد تصفية االستعمار، ولم يعاد النظر 
فيه منذ ذلك الحين، مما أثر في عجوزات صناديق 
عند  المعلق  الصحي،  النظام  عن  أما  المعاشات. 
مستوى الرعاية األولية، فإن تكلفة عالج األمراض 
غير المعدية ما زالت رغم اإلصالحات الصحية تمثل 
وكذلك  نموا  األقل  البلدان  معظم  في  مشكلة 

البلدان متوسطة الدخول. 

3-3 الهجرة
جذبا  األكثر  المناطق  من  العربية  المنطقة  تعد 
الالجئون  فيهم  بمن  المواطنين  )غير  للهجرة 
والنازحون القسريون والعمال الوافدون وأسرهم(. 

ويستعرض جدول 3-3-1 األصول الوافدة للسكان 
ما  وهو  ـ  العربية  المنطقة  في   )60+( المسنين 
بلد غير  المولودين في  يعني مجموع األشخاص 
محل إقامتهم. وتعرف هذه الفئة أيضا بفئة “ذوي 
المولد األجنبي”. ويمثل الوافدون ما يزيد على 
العربية.  المنطقة  سكان  مجموع  من  بالمئة   10
المنطقة  في  وافد  مليون   37.7 الـ  بين  ومن 
العربية، يبلغ 1.53 مليون منهم سن +60 )848.3 
ألف رجل، و678 ألف سيدة(. وتقدر األمم المتحدة 
الستين  الذين يزيد عمرهم على  الوافدين  نسبة 
بـ4 بالمئة )3.4 بالمئة للرجال و5.2 بالمئة للنساء(. 

نصف  من  يقرب  ما  الوافدون  العمال  ويمثل 
يتركزون  الذين  العربية،  المنطقة  في  المهاجرين 
في بلدان الخليج. وبسبب نظام الهجرة وقوانينها 
الوافدين  العمال  جميع  يداوم  أن  المنتظر  فمن 
المسنين في الخليج على العمل. ويعمل عدد من 
المنظمات الحقوقية المختلفة على متابعة قضايا 
وتزويدهم  الوافدة،  للعمالة  الشاقة  الظروف 

بالدعم. 
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جدول 3-3-1: األصول الدولية الوافدة عند منتصف العام لفئة السكان +60 حسب النوع في 
2015 العربية،  المنطقة 

البلدان العربية
إناثذكورالمجموع

%العدد%العدد%العدد

21.3  23 18.4333  24 19.7460  47 793الجزائر

4.6  8 3.1965  15 3.5967  24 932البحرين

7.1   8.8458   7.9532   990جزر القمر

6.1  3 6.5260  3 6.3861  7 121جيبوتي

9.8  22 9.6237  25 9.7513  47 750مصر

5.8  8 3.6494  7 4.5558  16 052العراق

6.5  100 6.3231  99 6.4495  199 726األردن

2.9  28 3.6468  68 3.4195  96 663الكويت

5.7  59 5.4551  51 5.6567  111 118لبنان

6.3  13 6.2964  34 6.3287  48 251ليبيا

4.2  2 4.8447  3 4.5832  6 279موريتانيا

17.1  7 13.5528  5 15.3972  13 500المغرب

1.6  5 1.4695  21 1.5218  26 913عمان

0.9  2 1.0383  14 1.0862  17 245قطر

2.1  66 1.9605  131 1.9633  198 238السعودية

22.5  31 18.5944  20 20.7954  52 898دولة فلسطين

8.6  21 9.0410  22 8.8919  44 329السودان

4.5  19 3.8287  16 4.1963  36 250سوريا

5.2  678 3.4267  848 4.0339 1 526 606المجموع

10.4  2 9.0839  2 9.7641  5 480تونس

14.4  209 11.3104  171 12.8485  380 589تركيا

1.4  29 1.6123  94 1.5669  123 792اإلمارات العربية المتحدة

6.7  10 5.4941  9 6.0756  20 697اليمن

 United Nations, Department of Economic and Social Affairs )2015(. Trends in International المصدر: 
Migrant Stock: Migrants by Age and Sex, Rev.2015

على سبيل المثال، وحسب تعداد 2011 في الكويت، كانت أغلبية العمال الوافدين في سن +60 من 
العاملين، وأكثر من 96 بالمئة منهم موظفون، و4 بالمئة فقط من أصحاب العمل. 
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2011 3-3-2: التوزيع النسبي للوافدين في الكويت بحسب الحالة الوظيفية، تعداد  جدول 

المجموعات 
عمل لحساب صاحب عملالعمرية

مجموع العاملينعمالة بدون أجرموظفالنفس

60-641.41.896.30.5100.0

65+3.22.094.40.5100.0

2.11.995.60.5100.0المجموع

Source: Kuwait Census, 2011 المصدر

بالمئة،   78 نسبة   64-60 العمرية  المجموعة  وسط  العاملين  السكان  نسبة  بلغت  السعودية  وفي 
وانحفضت إلى 38.7 بالمئة لمجموعة +65. 

+15 حسب الجنسية )سعودي/غير سعودي( وحسب الفئة العمرية  3-3-3:السكان في سن  جدول 
)1 2015 )الجولة  والحالة الوظيفية، مسح القوى العاملة 
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.)Source: Labor Force Survey 2015, )Round 1 :المصدر

كما أن نظام الكفالة المستخدم لضبط ورصد الوافدين في بلدان الخليج يجعل العامل الوافد معتمدا 
على صاحب عمله إلى حد بعيد، ويعكس احتياجات الشركات المحلية العاملة التي ُتمنح تأشيرات العمل 

 .)Baldwin-Edwards 2011; Mednicoff,2012; Roper and Barria,2014( بسخاء
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4- الصورة الديمغرافية 
لشيخوخة السكان

4-1 توزيع السكان بحسب الفئات 
العمرية العريضة 

من  المجموعة  أن هذه  التاريخ  استقراء  يظهر من 
المسنين كانت أصغر حجما بكثير من المجموعتين 
في  قائما  يعد  لم  الوضع  هذا  لكن  األخريين، 
العالمي  الوضع  ويتجه  المتقدمة،  العالم  مناطق 
في المستقبل نحو تغييرات ملحوظة مع استمرار 
فئة المسنين في النمو السريع فيما تبدأ الفئتان 

 .)UN. 2013( األصغر في التناقص واالستقرار

العمرية  الفئات  نسب  توزيع   1-4 شكل  ويصور 
 2000 من  للفترة  العربية  البلدان  في  العريضة 
وحتى 2050، فيوضح انحدار الفئة األصغر )14-0( 
العمرية  الفئة  تتأرجح  بينما   ،60+ الفئة  تنامي  مع 

الوسطى بين 73 و57 بالمئة. 

وبحسب تعريف األمم المتحدة للنافذة الديمغرافية 
السانحة فهي تظهر حينما تكون نسبة السكان في 
سن 0-14 أقل من 30 بالمئة، ونسبة من هم +65 
15 بالمئة )Maddalon A.2006(، ومن  أقل من 
ثم فإن ما يقرب من نصف البلدان العربية لم تدخل 
 ،2015 بعد في  األولى  الديمغرافية  النافذة  حيز 
ومنها جزر القمر وجيبوتي ومصر والعراق واألردن 
وموريتانيا والصومال ودولة فلسطين والسودان 
إلى  الباقي  النصف  دخل  بينما  واليمن،  وسوريا 
حيز النافذة الديمغرافية في 2015، ويتمتع بنسبة 
بالمئة،  الثالثين  0-14 دون  السكان في سن  من 

ونسبة تقل عن 15 بالمئة لمن هم +60. 

العربية  الدول  تكون  أن   2050 بحلول  والمنتظر 
 2015 في  الديمغرافية  النافذة  حيز  دخلت  التي 
أقل   14-0 بنسبة سكان في سن  تتمتع  زالت  ما 
من 20 بالمئة، ونسبة أكثر من 20 بالمئة لمن هم 
+60. أما البلدان العربية التي لم تدخل حيز النافذة 
بنسبة  تتمتع  فسوف   2015 في  الديمغرافية 
سكان في سن 0-14 أقل من 30 بالمئة، فيما عدا 
القمر والعراق  جزر  تتمتع  بينما  العراق وموريتانيا، 
أقل  بنسبة  وحدها  واليمن  والسودان  وموريتانيا 

من 10 بالمئة من السكان في سن +60. 
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2050-2000 4-1: التوزيع النسبي للفئات العمرية العريضة في المنطقة العربية:  شكل 

Arab Regionالمنطقة العربية
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4-1 تكملة  شكل 
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4-1 تكملة  شكل 
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Population Prospects: 2015
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4-2 التركيبة العمرية للمسنين
عالوة على تزايد أعداد المسنين، فإن التركيبة العمرية للسكان المسنين هي أيضا ذات أهمية لتقييم 
احتياجاتهم مع تزايد أعدادهم. إن شيخوخة المسنين، التي تعّرف بأنها زيادة في نسبة “أسن المسنين” 
70 عاما فأكثر( هي ظاهرة عرف عنها أن تصاحب شيخوخة السكان. وبما أن معدالت  )أي من يبلغون 
تضمحل.  المنتج  العمل  االستمرار في  على  القدرة  فإن  العمر  بمضي  تتزايد  واإلعاقة  الوهن  حدوث 
وبالنسبة للحاصلين على معاش ثابت منذ سن التقاعد فإن المعاش قد يعجز عن تلبية متطلباتهم مع 
مضي السنوات حيث أن المعاشات في المعتاد ال تالحق التضخم. حتى هؤالء المتمتعين بمعاش ثابت 

قد يواجهون زيادة في مخاطر الوقوع تحت طائلة الفقر مع تقدمهم في العمر أكثر وأكثر. 

جدول 4-2: توزيع أعمار فئة المسنين +60 في البلدان العربية: 2050-2000

البلدان العربية
2000201520302050

المجموع
60-65-70+60-65-70+60-65-70+60-65-70+

322840342244302545262450100الجزائر

362439382636382933282647100البحرين

362737392436372835362736100جزر القمر

372736332839352837352441100جيبوتي

322742342838322741322642100مصر

332641392239402536332641100العراق

382735312544392734282547100األردن

363133432829432730312841100الكويت

312742292447272549242154100لبنان

342739352441392635262450100ليبيا

362837372737372835342739100موريتانيا

322741362242302744262450100المغرب

392536412435392437272647100عمان

432631481933482527302545100قطر

322642432235392833272449100السعودية

372636372736362737372736100الصومال

392734342838372736332542100دولة فلسطين

362738362638362638332640100السودان

302842372340342739302643100سوريا

302941352243302644262351100تونس

اإلمارات العربية 
382933522821443124302148100المتحدة

322543402832332641402832100اليمن

 )World Population Prospects: the 2015 Revision )UNDESA. New York. 2015 :المصدر
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 60+ المسنين  أعمار  توزيع   2-4 جدول  يستعرض 
في البلدان العربية وزيادتها بمضي الوقت. لقد 
فئة  ضمن   )70+( المسنين”  “أسن  نسبة  زادت 
المسنين )+60( لتبلغ نحو 44 بالمئة من المسنين 
في الفترة 2000-2015 في الجزائر واألردن ولبنان 
ثلث  على  تزد  لم  بينما  وتونس،  والمغرب  وليبيا 

المسنين في سائر البلدان العربية. 

 )70+( المسنين  لنسبة أسن  ينتظر   2050 بحلول 
بحيث  السابق،  في  مما  أكبر  بمعدل  تتزايد  أن 
تشكل نحو 50 بالمئة من فئة المسنين )+60( في 
الجزائر وليبيا والمغرب وتونس، بينما تتراوح في 
سائر البلدان العربية بين 39 و49 بالمئة، عدا اليمن 
انخفاضا في  تشهدا  أن  ينتظر  اللتين  القمر  وجزر 

النسبة في 2000. 

4-3 األطفال في مقابل المسنين
مداها  أن  إال  مكان،  كل  في  الشيخوخة  تحدث 
وفي  آلخر.  مكان  من  تختلف  حدوثها  وسرعة 
السكان  شيخوخة  كانت  المتقدمة  البلدان  معظم 
بدأت شيخوخة سكان  بينما  عقود،  منذ  بدأت  قد 
الدول النامية في عهد أقرب نسبيا، مع انخفاض 

معدالت الخصوبة والوفيات فيها. 

وأكثر السكان شيخوخة يعيشون حاليا في البلدان 
في  يعيشون  المسنين  معظم  لكن  المتقدمة، 
نمو  معدالت  كون  إلى  وبالنظر  النامية.  البلدان 
في  منها  أعلى  النامية  البلدان  في  المسنين 
سنا  األكبر  العالم  سكان  فإن  المتقدمة  البلدان 
سيتركزون على نحو متزايد في البلدان األقل نموا 

 .)UNDESA, Population Division, 2015(

يقف العالم على حافة عالمة ديمغرافية فارقة، 
فهو يواجه وضعا غير مسبوق، بما أن األطفال 
بداية  منذ  الكبار  على  عدديا  يتفوقون  كانوا 
البالغين  األفراد  أعداد  أن  إال  المسجل،  التاريخ 
الخامسة.  دون  األطفال  ستفوق  فأكثر   60

بل  لالستمرار،  مرشحة  السكان  شيخوخة  إن 
الخصوبة  معدالت  بانحدار  مدفوعة  التسارع، 
المتوقع  العمر  والزيادة الملحوظة في متوسط 

 .)K.Navaneetham. 2002(

الدولية  مدريد  عمل  خطة  في  لوحظ  وكما 
للشيخوخة فإن سكان العالم في سن +60، في 
نمو  من  أسرع  بمعدل  ينمون  المناطق،  معظم 
العواقب  أبلغ  له  سيكون  مما  واألطفال،  الكبار 
العامة  والبرامج  العمالة،  وسوق  األسرة،  على 
 UNDESA,( الجيلية   الفئات  لمختلف  المخصصة 

)Population Division, 2015

ويبين شكل 4-3 أن صغار األطفال )0-4( يتفوقون 
على المسنين )+60( عدديا في المنطقة العربية 
حتى 2030، حينما تختفي الفجوة وينعكس الوضع 
بحيث تتقاطع الفئتان، ثم تستمر الزيادة في نسبة 
المسنين بحيث يتفوقون على صغار األطفال حتى 
نفس  تقريبا  كلها  العربية  الدول  وتشهد   .2050
المنحى، لكنها تختلف من حيث التوقيت إذ يتفوق 
 )60+( المسنين  على   )4-0( فيها  األطفال  صغار 
ستختفي  و2030   2015 بين  لكن   .2015 حتى 
الفجوة ويتقاطع مسار الفئتين، ثم تستمر الزيادة 
في نسبة المسنين بحيث يتفوقون على األطفال 
عدديا في الجزائر والبحرين والكويت وعمان وقطر 

والسعودية واإلمارات العربية المتحدة. 

اللذان  العربيان  البلدان  فهما  وتونس  لبنان  أما 
شهدا انعكاس الوضع بالفعل من قبل 2000، إال 
بحلول  وسوريا  وجيبوتي  مصر  في  سيحدث  أنه 
 2030 بين  اليمن  في  حدوثه  وينتظر   ،2030

و2050. 

لن تشهد  التي  العربية  البلدان  أقلية من  وهناك 
جزر  مثل   2050 حتى  المعكوس  الوضع  هذا 
والسودان،  والصومال  وموريتانيا  والعراق  القمر 
الوضع  هذا  فلسطين  دولة  تبلغ  أن  ينتظر  بينما 

المعكوس في 2050. 
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شكل 4-3: صغار األطفال والمسنون كنسبة من مجموع السكان في المنطقة العربية: 2050-2000
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شكل 4-3 تكملة 
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شكل 4-3 تكملة 
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4-4 حجم شيخوخة السكان 
وسرعتها

أو  السكان،  شيخوخة  عملية  إيقاع  تختلف 
يشار  بحيث  المنطقة،  بلدان  باختالف  سرعتها، 
أخريات  وإيقاع  “سريع”،  بأنه  بعضها  إيقاع  إلى 
 .)Saxena 2008( “بطئ”  أو  “متوسط”  بأنه 
والبحرين  وتونس  المتحدة  العربية  اإلمارات  وتقع 
والكويت والمغرب والجزائر والبحرين وليبيا ولبنان 
 Saxena( السريعة  الشيخوخة  مجموعة  ضمن 
بتحوالت  أيضا  البلدان  تلك  تمر  كما   ،)2008
وبائية وصحية، إذ تحل األمراض غير المعدية محل 
األمراض المعدية بوصفها السبب األول للمرض 

 .)Abyad 2006( والوفيات

الدخول في  العالم على  وتوشك شيخوخة سكن 
المسنين  أعداد  في  الزيادة  أن  أي  تسارع،  مرحلة 
الثالثين  السنوات  فخالل  التسارع.  على  مقبلة 
الماضية، بين 1980 و2010، تزايدت نسبة السكان 
المسنين في سن +60 بمقدار 2.4 نقطة مئوية 

في العالم أجمع، من 8.6 بالمئة إلى 11 بالمئة. 

العربية  البلدان  سكان  شيخوخة  تتسارع  وسوف 
المسنين في  السكان  نسبة  تزايدت  إذ  بدورهم، 

-2000 من  مئوية  نقطة   0.74 بمقدار   60+ سن 
مئوية  نقطة   2.80 بمقدار  تزيد  وسوف   ،2015
من 2015-2030، حتى تتسارع بزيادة قدرها 5.64 
2030-2050، مما يعني  نقطة مئوية في الفترة 
20 عاما ستزيد بمقدار  أن سرعة الشيخوخة خالل 
7 أضعاف على سرعتها في الفترة 2015-2000، 

وتتضاعف في الفترة 2030-2015. 

وقد تزايدت الشيخوخة في بلدان الخليج كلها تقريبا 
 ،2030-2015 من  مئوية  نقاط   5 يتجاوز  بمقدار 
وسوف تتسارع أكثر فأكثر، إلى ما يتجاوز 10 نقاط 
مئوية في الفترة 230-2050. وهناك بلدان عربية 
مئوية  نقاط   3-2 بمقدار  فيها  الشيخوخة  تتزايد 
في الفترة 2015-2030 مثل جزر القمر وموريتانيا 
ودولة فلسطين والسودان واليمن، بينما سيتزايد 
واحدة  مئوية  نقطة  عن  يقل  بما  والعراق  اليمن 

في الفترة نفسها. 

نقاط   3 عن  يقل  بما  الشيخوخة  تتزايد  وسوف 
مئوية في الفترة 2030-2050 في 4 بلدان عربية، 
والصومال  وموريتانيا  والعراق  القمر  جزر  هي 

)شكل 4-4(.
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شكل 4-4: سرعة شيخوخة السكان )الزيادة بالنقاط المئوية(: 2015-2030 و2050-2030
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المصدر: محسوب من جدول 5. 

4-5 المسنون والهياكل األسرية
هذا  لكن  األسر،  رؤوس  باعتبارهم  إليهم  النظر  يستمر  كما  معنوي،  دور  للمسنين  يظل  عامة  بصفة 
الدور تحول في أحيان كثيرة بحيث لم يعد رمزيا فقط، بل صار أيضا يرتبط بمسؤوليات عديدة، وخاصة 
المسؤوليات االقتصادية والمالية. وتعد تغيرات األدوار داخل األسرة، والتحول الديمغرافي، وتغيرات 

العالقات فيما بين األجيال، من العوامل المساهمة في تباين تلك النسب. 



الصورة الديمغرافية لفئة المسنين

46

لصحة  العربي  المسح  بمعطيات  وباالستعانة 
يمكننا  منتقاة،  بلدان  في   )PAPFAM( األسرة 

تحليل وضع المسنين في األسرة. 

بصفة عامة يقوم حوالي 84.7 بالمئة من السكان 
رأسها.  زوج  أو  األسرة  رأس  بدور   60+ سن  في 
المغرب  بالمئة في   72 النسبة من  وتختلف هذه 

إلى 95 بالمئة في ليبيا. 

القائمين   60+ سن  في  السكان  نسبة  وترتفع 
بدور رأس األسرة في ليبيا )حوالي 70 بالمئة في 
ليبيا( وتنخفض إلى أدنى مستوياتها في تونس 
الترتيب(.  على  بالمئة  و54  بالمئة   57( والمغرب 
ويقوم نحو ربع السكان في سن +60 بدور شريك 

رأس األسرة )الزوج أو الزوجة(. 

جدول 4-5-1: التوزيع النسبي للسكان في سن +60 من حيث العالقة برأس األسرة

زوج/زوجةالرأس
ابن أو 

ابنة
زوج االبن 
أو االبنة

عالقة 
أخرى

المجموعغير ذلك

323.2.0.017.3.0100.0. 59الجزائر - 2002

63.113.31.7.318.72.8100.0جيبوتي – 2002

66.016.8.7.115.9.5100.0جيبوتي-2011

64.223.3.48.53.4.2100.0لبنان – 2004

71.922.2.05.8100.0ليبيا – 2007

70.824.7.3.14.0.1100.0ليبيا – 2014

المغرب – 2003/ 
   200454.418.3.5.125.61.1100.0

57.321.6.220.9100.0المغرب – 2011

63.622.8.113.5.0100.0سوريا – 2001

67.223.5.2.09.1.0100.0سوريا – 2009

57.021.321.6.1100.0تونس – 2001

55.617.3.018.28.8.1100.0اليمن – 2003

63.221.5.22.112.7.2100.0المجموع

المصدر: 
 PAPFAM data special tabulation. Algeria - PAPFAM 2002. Djibouti - PAPFAM 2002.Djibouti - PAPFAM
 ,2004/2011.Lebanon - PAPFAM 2004.Libya - PAPFAM 2007.Libya - PAPFAM 2014.Morocco - PAPFAM 2003
 Morocco - PAPFAM 2011.Syria - PAPFAM 2001.Syria - PAPFAM 2009.Tunisia - PAPFAM 2001.Yemen -
 PAPFAM 2003 PAPFAM data special tabulation. Algeria - PAPFAM 2002. Djibouti - PAPFAM 2002.Djibouti
 - PAPFAM 2011.Lebanon - PAPFAM 2004.Libya - PAPFAM 2007.Libya - PAPFAM 2014.Morocco - PAPFAM
Morocco - PAPFAM 2011.Syria - PAPFAM 2001.Syria - PAPFAM 2009.Tunisia - PAPFAM 2001. ,2004/2003

Yemen - PAPFAM 2003.ا
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والمغرب  جيبوتي  حالتي  بين  المقارنة  وتوحي 
حالة  ففي  الوقت،  بمضي  النسبة  تلك  بتزايد 
المسنين من رؤوس األسر  تتزايد نسبة  جيبوتي 
و2011،   2002 بين  بالمئة   66.0 إلى   73.1 من 
إلى   54.4 المغرب من  النسبة في  تزايدت  بينما 

57.3 بالمئة بين 2004 و2011. 

تربطهم  الذين  المسنين  نسبة  أن  بالذكر  جدير 
باألسرة عالقات أخرى بخالف ابن/ابنة أو زوج ابن/
جدول  انظر  بالمئة،   12.7( بالقليلة  ليست  ابنة 
البلدان، فتنخفض في  4-5-1(، لكنها تختلف بين 
وترتفع  الترتيب(  على  بالمئة  و3   4  ( وليبيا  لبنان 
في بلدان مثل المغرب )25( وجيبوتي )18.7 في 

2002 و15.9 في 2012(. 

بالنسبة  الجنسية  الفوارق  أهمية  في  شك  وال 
لمركز رأس األسرة، إذ أن نسبة المسنات اللواتي 
بـ94.1  مقارنة  بالمئة(   29.9( أدنى  أسرهن  تعلن 
تمثل  ال  النسبة  )هذه  المسنين.  للرجال  بالمئة 
غطاها  التي  البلدان  بل  العربية  البلدان  مجمل 
الستعراض  المجموع  ويستخدم  فقط،  المسح 
آخر(.  متغير  أي  أو  العمر  أو  النوع  حسب  الفوارق 
ويعني هذا أن النساء تقمن طوعا أو كرها بالتنازل 
عن مركز رأس األسرة لالبن أو أي شخص آخر عند 
وفاة الرأس. فهل نفهم من هذا أنها تفقد مكانتها 
ليس هذا صحيحا  زوجها؟  وفاة  عند  األسرة  وسط 
دائما، ال سيما عندما تكون المرأة نشطة، وتعول 
نفسه  الجدول  إن  بل  األسرة.  أفراد  من  آخرين 
تتناقص  األسر  رؤوس  من  الرجال  نسبة  أن  يبين 
بعد سن  ملحوظة  لدرجة  وتتناقص  العمر،  بتقدم 
الثمانين، بينما يختلف النمط لدى النساء، وتتزايد 
أن  يعني  مما   ،79 وحتى   60 سن  من  النسبة 
بموارد  ولكن  األسرة  رأس  بدور  النساء تضطلعن 

أقل، بالنظر لوضعهن االقتصادي. 

جدول 4-5-2: نسبة السكان في سن +60 من 
رؤوس األسر حسب العمر والنوع

الفئات 
المجموعإناثذكورالعمرية 

60-6496.625.060.5

65-6996.629.364.1

70-7992.434.965.9

+ 8069.325.847.3

94.129.963.2المجموع

 PAPFAM surveys database for some Arab :المصدر
)countries )special tabulation

كما أن هناك فوارق ملحوظة في الحالة الوظيفية 
رؤوس  من  المسنين  وسط  واإلناث  الذكور  بين 
األسر، فبينما يعمل 5.1 بالمئة من النساء فقط 
فإن 35.6 بالمئة من الذكور رؤوس األسر يعملون، 
 8.8 مقابل  في  متقاعدون  منهم  بالمئة  و40.3 
يظهر  الفوارق  أبرز  لكن  فقط،  النساء  من  بالمئة 
وسط رؤوس األسر المصنفين على أنهم يالزمون 
بالمئة   1 من  وأقل  للنساء  بالمئة   67.2 البيوت: 

للرجال. 

جدول 4-5-3: التوزيع النسبي للسكان في سن 
+60 من رؤوس األسر بحسب الحالة الوظيفية

المجموعإناثذكور الحالة الوظيفية

35.65.128.8عاملون

11.67.510.7عاطلون

40.38.833.2متقاعدون

0.867.215.8يالزمون البيوت

8.88.18.7عاجزون عن العمل

2.832.9غير ذلك 

المصدر: كما في جدول 2-5-4
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وفي عالمة على التكافل التقليدي نجد أن أغلبية 
تلك الفئة من المسنين، أو ما يقرب من 71.3، ال 
يعملون أو يالزمون البيوت أو عاجزون من العمل، 
94.6 بالمئة في  وترتفع النسبة لدى النساء إلى 

مقابل 64.3 بالمئة لدى الرجال. 

جدول 4-5-4: السكان في سن +60 من غير 
رؤوس األسر بحسب الحالة الوظيفية

المجموعإناثذكورالحالة الوظيفية

14.01.94.0عاملون

27.218.820.2عاطلون

18.33.56.0متقاعدون

7.948.641.7يالزمون البيوت

عاجزون عن 
العمل

22.518.319.1

10.18.89.1غير ذلك

100.0100.0100.0المجموع

المصدر: كما في جدول 2-5-4

والدعم  الرعاية  توفير  في  األسرة  دور  تعزيز  إن 
للمسنين.  االجتماعي  الرفاه  لتحقيق  ضروري 

الرعاية من  على  المسنين  على حصول  فالحرص 
الدعم  بأهمية  ويشعرهم  كرامتهم  يعزز  أسرهم 
األسري سواء كان ماديا أو معنويا. وللحكومة أن 
تشجع السياسات التي تعزز الدعم األسري وخاصة 
غير  والمسنات  والمسنين  والمترملين  للمعاقين 

المتزوجين. 

4-6 الشيخوخة والتحول الحضري:
تعد المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم حضرية. 
الحضرية،  المناطق  في  التغير  سرعة  أثرت  وقد 
وأشكال  الديمغرافي،  التحول  تفاوت  بسبب 
والعالقات  األسرة  وهيكل  المستحدثة،  السكنى 
األسرية الجديدة نسبيا، أثرت في وضع المسنين 

في المناطق الحضرية. 

النسبي  التوزيع  فوارق  التالي  الجدول  ويبين 
+60. ال يمكن استنباط منحى  للسكان في سن 
واضح، فبوسعنا من ناحية أن نفترض احتمال زيادة 
بسبب  الحضرية  المناطق  في  المسنين  نسبة 
الهجرة الداخلية، ومن ناحية أخرى يمكن النخفاض 

الخصوبة أن يرفع نسبة المسنين. 

جدول 4-6: نسب السكان في سن +60 حسب موقع اإلقامة في بلدان عربية منتقاة

المجموعحضرريفالعامبلدان عربية منتقاة

20087.27.57.4الجزائر

20065.66.86.1مصر

20066.56.06.0ليبيا

20049.48.38.8المغرب

20154.74.94.8السودان

http://data.un.org/Data.aspx?d=POP&f=tableCode%3A22 :المصدر
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الحاضرات  مصاف  إلى  مدن  عدة  تتمدد  بينما 
أمام  الصعوبات  وتثير  متعددة،  بمراكز  العظمى 
األفراد في االنتقال من جزء إلى جزء، يقع معظم 
المدن  داخل  العربية  المدن  في  الحضري  النمو 
توافر  بين  كبير  تفاوت  إلى  هذا  ويؤدي  الثانوية. 
إلى  أيضًا  ويقود  السكانية،  والضغوط  الخدمات 
الوضع  ويتفاقم  ضخمة.  عشوائية  مناطق  نشوء 
في البلدان التي تعاني من قالقل سياسية وعدم 
من  كانت  سواء  الكوارث،  أعقاب  في  أو  استقرار 

صنع اإلنسان أو طبيعية أو بيئية.  

على  يعمل  ال  المتنامي  الحضري  التوجه  هذا  إن 
إيجاد مدن صديقة للمسنين، وال على خلق ظروف 
مالئمة لهم. وقد أوضحت دراسات مختلفة خضوع 
المسنين لقيود الفقر الحضري، مع تناقص شبكات 
التكافل، ومشاكل األمن، ومشاكل البطالة، ونقص 
الماء اآلمن، والمواصالت، والوصول إلى الخدمات 
للجميع،  تتسع  مدن  بناء  على  والعمل  الصحية. 
صديقة للمسنين، يعني مساحات حضرية تستوعب 
الحضرية،  البيئة  في  صحية  وشيخوخة  الكل، 
والسالمة والكرامة للمسنين في السياق الحضري. 
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5- الضمان االجتماعي
5-1 نسبة اإلعالة المحتملة في الشيخوخة: 

النسبة الديمغرافية لإلعالة المحتملة في الشيخوخة هي النسبة التي تقيس عدد األشخاص المتاحين 
في سن العمل إلعالة كل مسن )أي أنها تساوي عدد األشخاص في سن 15-59 عاما لكل مسن في 
اإلعالة  نسبة  وتحمل  المحتملين.  العمال  كاهل  على  الواقع  اإلعالة  عبء  إلى  يشير  مما   ،)60+ سن 
التي  التقليدية  النظم  الضمان االجتماعي، وخاصة  بالنسبة لمخططات  المدى  بعيدة  المحتملة عواقبا 

يتحمل فيها العمال الحاليون تكلفة ما يتمتع به المتقاعدون الحاليون من مزايا. 

ومنذ 1950 أخذت نسبة إعالة المسنين، عالميا، في االنحدار المستمر، مما يعني انخفاض متزايد في 
أعداد  األشخاص المنخرطين في العمل إلعالة كل مسن عمره 60 فأكثر. 

جدول 5-1: نسبة إعالة المسنين لكل شخص عمره +60 في البلدان العربية 2050-2000

2000201520302050
9.36.94.72.5الجزائر

17.119.36.82.7البحرين
11.212.09.76.6جزر القمر
11.19.76.84.0جيبوتي

7.67.56.13.9مصر
10.010.89.76.6العراق
11.110.87.23.8األردن

21.621.77.93.1الكويت
5.95.63.21.8لبنان
10.79.05.42.7ليبيا

10.610.88.86.7موريتانيا
7.66.54.12.5المغرب

14.617.27.42.4عمان
24.236.39.83.4قطر

13.613.26.02.9السعودية
10.310.911.511.0الصومال

13.012.39.35.9دولة فلسطين
11.110.59.06.6السودان

11.38.87.03.8سوريا
6.35.63.52.1تونس

42.735.66.82.8اإلمارات العربية المتحدة
11.711.811.46.5اليمن

 Calculated using data of broad age groups from the World Population Prospects: the 2015 :المصدر
)Revision )UNDESA. New York. 2015
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البلدان  في  المسنين  إعالة  نسبة  أخذت  وقد 
المنحى  مثل  مثلها  مستمر،  انحدار  في  العربية 
العالمي، وسجلت أعلى قيمها في بلدان الخليج 
المتحدة،  العربية  واإلمارات  وخاصة قطر  العربي، 
30 شخصا في سن العمل لكل مسن،  بأكثر من 

في 2015.  

الخليج،  بلدان  النسبة في  تنحدر  المنتظر أن  ومن 
من +20 شخصا في سن العمل لكل مسن في 
2015، إلى حوالي 2-3 أشخاص في سن العمل 
لكل مسن في 2050. وتتراوح سائر البلدان العربية 
مسن،  لكل  العمل  سن  في  أشخاص   4-3 حول 
فيما عدا جزر القمر والعراق وموريتانيا والسودان 
 6 نحو  المسنين  إعالة  نسبة  تبلغ  حيث  واليمن، 

أشخاص لكل مسن في العام نفسه. 

5-2 تغطية المعاشات والمساهمة 
في قوة العمل عند سن +65:

نصف  حوالي  يحصل  ال  العالمي  الصعيد  على 
على  الرسمي  التقاعد  سن  بلغوا  الذين  األفراد 
فإن  المعاش  على  يحصلون  من  أما  معاش، 
مستويات اإلعالة لكثيرين منهم قد ال تكون كافية. 
عما  تقليديا  النساء  لدى  تقل  المعاشات  وتغطية 
التحاقهن  معدالت  انخفاض  بسبب  الرجال  لدى 
غير  القطاع  في  تمثيلهن  وزيادة  العمل  بسوق 
العمل  أو  النفس  لحساب  العمل  أو  الرسمي 
كثيرة  بلدان  وفي  األسرة.  محيط  في  أجر  بدون 
استمرار  نتيجة  المدفوع  المنتفع،  معاش  يكون 
الوحيد  الدخل  المتوفي، هو مصدر  الزوج  معاش 

للمسنات. 

ويعد توافر المعاش من العوامل الهامة المرتبطة 
بالمساهمة في قوة العمل لدى األشخاص في 
نسبة  المعاشات  تغطية  بلغت  وقد   ،65+ سن 
والعراق  وتونس  الجزائر  في  بالمئة   50 تتجاوز 

في  بالمئة  و30   40 بين  وتتراوح   ،2010 بحلول 
البحرين ومصر واألردن وليبيا والمغرب، بينما تبلغ 

في سائر البلدان العربية 20-10 بالمئة. 

سن  عند  األشخاص  مساهمة   2-5 جدول  ويتتبع 
+65 في قوة العمل في عام 2015، المنخفضة 
في  الذكور  يتمتع  الرجال.  لدى  عما  النساء  لدي 
بأعلى نسبة من األشخاص  والسودان  القمر  جزر 
المساهمين في قوة العمل عند سن +65، بنحو 
60 بالمئة. وتليهما موريتانيا وقطر، بينما تراوحت 
نسبة مساهمة الذكور عند تلك السن بين 20 و30 
هو  واالستثناء  العربية.  البلدان  سائر  في  بالمئة 
عند  للذكور  نسبة مساهمة  أظهرت  التي  الجزائر، 
سن +65 في قوة العمل ال تصل إلى 10 بالمئة. 

أما مساهمة اإلناث عند سن +65 في قوة العمل 
وموريتانيا،  والمغرب  القمر  جزر  في  تعلو  فهي 
بمعدل 22 و20 و18 بالمئة على الترتيب، وتليهم 

الصومال والسودان بنحو 10 بالمئة. 
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65+ 5-2: نسبة األشخاص المساهمين في قوة العمل عند سن التقاعد اإللزامي،  جدول 

تغطية المعاشات في البلدان العربية
2015

نسبة المساهمة في قوة العمل عند 
سن 65+

إناثذكور

63.610.92.1الجزائر

40.124.23.4البحرين

12.019.04.6جيبوتي

32.719.13.7مصر

56.020.82.5العراق

42.211.00.4األردن

27.317.53.4الكويت

43.329.76.0ليبيا

9.355.618.0موريتانيا

39.828.420.3المغرب

24.719.92.2عمان

7.948.65.5قطر

4.667.610.3السودان

16.721.92.0سوريا

68.821.95.4تونس

8.527.76.0اليمن

 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division )2015(. World :المصدر
Population Ageing 2015
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6-1 التحول الوبائي

بسبب التحول الديمغرافي والغذائي، والتغيرات 
االقتصادية-  الظروف  على  طرأت  التي 
العربية  المنطقة  شهدت  للسكان،  االجتماعية 
وأسباب  األمراض  تركيب  في  هامة  تغيرات 
الوفيات، نتيجة للتحول الديمغرافي. وفي مقالة 
العربي،  العالم  في  الصحي  الوضع  عن  أخيرة 
1990-2010: تحليل للعبء المرضي واإلصابات 
 ،)309-The Lancet 2014: 303( الخطر وعوامل 
العربية  البلدان  أغلب  من  الباحثين  من  عدد  قام 
بتحليل أسباب الوفيات وتزايد معدالت األمراض 
أمراض  مرتبة  أن  نتائجهم  وبينت  المعدية،  غير 
الخامس في  المركز  ارتفعت من  التاجي  الشريان 
1990 إلى الثالث في 2000 والثاني في 2010، 
بينما تراوح مركز السكتة الدماغية بين 6 و5، وحلت 
اإلصابات في المركز التاسع. أما النتائج المتعلقة 
الثانية  المرتبة  في  حلت  فقد  الجسيم  باالكتئاب 
الجهاز  عدوى  بقيت  وبينما  الوفاة.  أسباب  بين 
مرتبة  أن  إال  للوفيات  األول  السبب  التنفسي 
 1990 في  الثاني  المركز  من  انخفضت  اإلسهال 

إلى الرابع في 2010. 

العربي  المسح  بتقديرات  النتائج  هذه  وتتأكد 
لصحة األسرة في بعض البلدان العربية المنتقاة. 
مستمدة  غير  العربي  المسح  معلومات  أن  إال 
األسر  أفراد  من  وإنما  األطباء  تشخيصات  من 
أضاف  المعلومات،  من صحة  وللتثبت  أنفسهم. 
للتشخيص  المتوصل  هوية  عن  سؤاال  المسح 

)إن كان طبيبا من عدمه(. وقد جاء التشخيص من 
ذلك  ومع  للحاالت.  الساحقة  األغلبية  في  طبيب 
العربي  المسح  باستخدام معطيات  اهتمامنا  فإن 
يكمن في إمكانية االطالع على فوارق انتشار تلك 

األمراض. 

يبين جدول 6-1-1 المستمد من المسح العربي أن 
انتشار األمراض غير المعدية يكتسي أهمية كبيرة 
المعطيات  تبين  إذ   ،60+ وسط السكان في سن 
أن انتشار األمراض المزمنة )غير المعدية( مرتفع 
نسبة  حول  ويحوم  المنتقاة،  البلدان  في  نسبيا 
40.9 بالمئة، مع تباينات طفيفة بين البلدان، من 
في  بالمئة   50.8 إلى  جيبوتي  في  بالمئة   35.1

المغرب. 

انتشار  ارتفاع  العربي  المسح  معطيات  تبين  كما 
ضغط الدم المرتفع وسط السكان في سن +60، 
الفئة  تلك  وربع  خمس  بين  ما  يصيب  أنه  حيث 
السكري،  على  ينطبق  نفسه  والوضع  العمرية. 
الذي يتراوح انتشاره بين 14.3 بالمئة في المغرب 
األمراض  تقل  وال  جيبوتي.  في  بالمئة  و29.2 
القلبية أهمية، فانتشارها يتراوح بين 10.9 بالمئة 
وتنعكس  جيبوتي.  في  بالمئة  و3.1  سوريا  في 
أهمية أمراض الجهاز الهضمي في األثر السلبي 
 6.2 تصيب  وهي  المستجدة،  الغذائية  للعادات 
بالمئة من السكان في سن +60، بانتشار يتراوح 
في  بالمئة  و3.8  جيبوتي  في  بالمئة   9.7 بين 

سوريا. 

6- الوضع الصحي
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جدول 6-1-1: انتشار األمراض غير المعدية وسط السكان في سن +60 في بلدان عربية منتقاة

بلدان عربية 
منتقاة

ير 
 غ

ض
مرا

ي أ
أ

ية
عد

م

م 
لد

ط ا
ضغ

فع
مرت

ال

ي
كر

س
ال

ي
ضم

له
ز ا

ها
لج

ا

م 
لد

ر ا
فق

ب
قل

ال

ان
ط

سر
ال

ى
كل

ال

جيبوتي 
201235.116.329.29.71.63.10.94.1

المغرب 
201150.815.614.36.32.25.70.05.1

38.325.118.23.80.310.90.62.8سوريا 2009

40.924.715.06.20.59.00.63.2المجموع

PAPFAM Surveys, )Special tabulation( المصدر

في  نسبيا  المعدية  غير  األمراض  انتشار  ويرتفع 
البلدان المنتقاة وسط النساء أكثر من الرجال، حيث 
 56.7 إلى  جيبوتي  في  بالمئة   39.4 بين  يتراوح 
بالمئة   39.5 مقابل  في  المغرب،  في  بالمئة 

للرجال في سوريا. 

الدم  ضغط  انتشار  ارتفاع  أيضا  بالمالحظة  جدير 
المرتفع وسط النساء في سوريا والمغرب، بينما 
الهضمي  الجهاز  ومتاعب  السكري  انتشار  يرتفع 
وسوريا.  والمغرب  جيبوتي  في  الرجال  وسط 
وترتفع اإلصابة بفقر الدم وسط النساء عنها وسط 
القلب  أمراض  أما  والمغرب.  جيبوتي  الرجال في 
والكلى فترتفع لدى الرجال في سوريا وجيبوتي، 

بينما ترتفع لدى النساء في المغرب. 

غير  األمراض  انتشار   2-1-6 جدول  ويستعرض 
ارتباط  ظهور  مع  المنتقاة،  البلدان  في  المعدية 
بتقدم  االنتشار  يرتفع  إذ  العمرية،  بالفئة  إيجابي 
زيادة  أن  هذا  يعني  المغرب.  وخاصة في  العمر، 
الطلب  المزيد من  +60 ستولد  السكان في سن 
المرتفع  الدم  ضغط  يتزايد  الصحية.  الرعاية  على 
وفقر الدم بزيادة العمر في البلدان المنتقاة، بينما 

يتناقص السكري وأمراض الجهاز الهضمي بتزايد 
تتزايد  القلب  أمراض  لكن   .60+ فئة  في  السن 
وخاصة  العمرية،  الفئة  تلك  في  العمر  بتقدم 
العكس على  بينما يصدق  والمغرب،  في سوريا 

جيبوتي. 
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جدول 6-1-2: انتشار األمراض غير المعدية بحسب النوع في السكان عند سن +60 في بلدان 
منتقاة عربية 

النوع

ض 
مرا

ي أ
أ

ية
عد

 م
ير

غ

م 
لد

ط ا
ضغ

فع
مرت

ال

ي
كر

س
ال

از 
جه

ال
ي

ضم
له

ا

دم
 ال

قر
ف

ب
قل

ال

ان
ط

سر
ال

ى
كل

ال

جيبوتي 2012
31.017.130.412.00.04.41.33.8ذكور

39.415.628.17.53.11.90.04.4إناث

المغرب 2011
38.411.128.312.10.04.00.06.1ذكور

56.717.77.93.73.36.50.04.2إناث

سوريا 2009
39.521.218.24.30.313.40.62.5ذكور

37.228.418.13.40.38.80.73.1إناث

الفئة العمرية
جيبوتي 2012

60-6431.815.633.310.40.73.70.04.4
65-6927.513.725.59.85.95.92.09.8
70-7436.812.331.612.30.03.51.81.8
75-7940.025.035.00.00.00.00.00.0

80+47.421.117.58.81.81.80.01.8

المغرب 2011
60-6447.913.418.310.62.11.40.06.3
65-6935.719.016.72.47.111.90.07.1
70-7455.825.011.50.00.01.90.05.8
75-7957.114.314.30.00.014.30.00.0

80+65.59.15.55.53.610.90.00.0

سوريا 2009
60-6434.623.622.23.70.410.90.73.9
65-6938.623.419.74.40.110.60.82.4
70-7440.125.617.83.80.49.30.52.8
75-7944.829.714.33.00.213.20.81.6

80+44.026.010.63.90.512.00.32.6

)PAPFAM Survey )Special Tabulation :المصدر
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ويبدو أن لبعض المحددات األخرى، مثل الوضع االقتصادي-االجتماعي، تأثيرا هاما على وفيات المسنين، 
حيث أن انتشار األمراض المزمنة )غير المعدية( يتزايد في المناطق الريفية من 44.8 بالمئة في سوريا، 
إلى 60.6 بالمئة في المغرب. ويتناقص هذا االنتشار بارتفاع المستوى التعليمي في البلدين، فيبلغ 
54.5 بالمئة لمن بلغوا +60 بدون تعليم، و14.3 بالمئة لمن تعلموا حتى المستوى الثانوي أو ما بعده 
في المغرب. وتصل النسبة إلى 38.2 بالمئة لمن بلغوا +60 بدون تعليم، و20.4 بالمئة لمن تعلموا 
حتى المستوى الثانوي أو ما بعده في سوريا. كما يتناقص هذا االنتشار بعض الشيء بارتفاع مؤشر 

الثراء )يتزايد حسب درجة الثراء(. ويمكن تفسير هذا بتأثير النموذج الغذائي. 

6-1-3: انتشار األمراض غير المعدية حسب محل اإلقامة والمستوى التعليمي ومؤشرات  جدول 
الثراء الخمسية في بلدان عربية منتقاة

النوع
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جيبوتي 2012

27.819.435.99.71.32.10.03.8حضر

56.87.49.98.62.56.23.74.9ريف

المغرب 2011

42.720.522.28.21.82.30.02.3حضر

60.69.94.93.52.89.90.08.5ريف

سوريا 2009

33.926.821.03.00.411.50.82.5حضر

44.822.513.94.90.210.00.33.4ريف

أعلى الشهادات الدراسية

المغرب 2011

54.414.811.36.42.56.40.04.2ال شهادات

تعليم 
18.20.072.79.10.00.00.00.0أساسي

14.357.128.60.00.00.00.00.0ثانوي+
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سوريا 2009

38.226.017.83.50.311.10.62.7ال شهادات

تعليم 
23.133.421.42.70.116.70.91.7أساسي

20.428.829.20.20.018.91.70.6ثانوي+

مؤشر الثراء
جيبوتي 2012

56.67.29.612.01.24.82.46.0األفقر

39.217.613.715.75.92.00.05.9الثاني

51.110.621.38.50.08.50.00.0األوسط

12.521.451.85.40.01.80.07.1الرابع

17.925.650.06.40.00.00.00.0األغنى

المغرب 2011
61.69.64.13.42.79.60.08.9األفقر

61.814.75.95.95.90.00.05.9الثاني

42.922.418.410.22.04.10.00.0األوسط

25.027.133.310.40.04.20.00.0الرابع

41.719.433.35.60.00.00.00.0األغنى

سوريا 2009
45.324.611.74.00.110.80.53.0األفقر

37.325.818.33.80.012.10.22.4الثاني

35.725.118.93.70.313.21.02.2األوسط

31.327.422.62.30.512.61.22.1الرابع

24.632.824.22.10.213.20.72.1األغنى

)Source: PAPFAM Survey, )Special Tabulation :المصدر

إن أساليب المعيشة المستجدة، وكذلك الحالة الغذائية، لها أثر في انتشار األمراض غير المعدية وسط 
التعليم  المستوى  بارتفاع  والسكري  المرتفع  الدم  يتزايد ضغط  حيث  العربية،  المنطقة  في  المسنين 
بارتفاع  يتزايد  الوعائية  القلب  أمراض  انتشار  أن   3-1-6 جدول  ويبين  باألسرة،  الخاص  الثراء  ومؤشر 
ثراء  مؤشر  بارتفاع  المغرب  في  يتناقص  بينما  األسرة في سوريا،  ثراء  ومؤشر  التعليمي  المستوى 



الوضع الصحي

60

األسرة. وعلى العكس، ينتشر فقر الدم وأمراض 
المتعلمين  غير  المسنين  وسط  الهضمي  الجهاز 
الهضمي،  الجهاز  أمراض  تتركز  بينما  والفقراء، 
داخل المغرب، في الخمس الرابع واألوسط حسب 

مؤشرات ثراء األسرة. 

6-2 دور المسنين والمراكز النهارية
البلدان  مألوفا في  المسنين  لدور  اللجوء  يعد  ال 
السائدة  القيم  )أ(  منها  مختلفة  ألسباب  العربية، 
المسنين  وضع  يبدو  حيث  العربية  المنطقة  في 
في دور المسنين شكال من أشكال اإلهمال، )ب( 
وغياب  المسنين  دور  من  كافية  أعداد  وجود  عدم 
الرقابة على ذلك القطاع، )ج( عدم تحمل الحكومات 
)د(  الرعاية،  لتكاليف  االجتماعي  الضمان  ونظم 
للشخص  بالنسبة  المسنين  دور  تكاليف  ارتفاع 
دراسة  وتشير  العربية.  المنطقة  في  المتوسط 
األنثروبولوجيا  في  للبحث  الوطني  المركز  أجراها 
أن  إلى   )2010( الجزائر  والثقافية في  االجتماعية 
المقابالت  معهم  أجريت  الذين  األشخاص  غالبية 
التكافل  يؤيدون  عاما(   60 إلى   19 سن  )من 
المسنين  وضع  قاطع  بشكل  ويرفضون  األسري 

في دور المسنين. 

ويذكر )Able Mehio Sebai and et al.,2012(  إن 
دور المسنين في  كانت قليلة العدد في جيبوتي 
والسعودية  وعمان  والمغرب  وليبيا  والعراق 
وتونس وسوريا واليمن، وإن أعداد دور المسنين 
فلسطين  في  األعلى  كانت  السكان  إلى  قياسا 

ولبنان والبحرين ومصر واألردن وقطر. 

كما تذكر الدراسة نفسها أن دور المسنين تدار من 
قبل الحكومة في بلدان الخليج والبلدان المتمتعة 
والسودان(،  وتونس  )ليبيا  قوي  عام  بقطاع 
االجتماعي  الرفاه  نظم  تتولى  أخرى  بلدان  وفي 
وتجدر  المسنين.  دور  إدارة  الخيرية  والمؤسسات 
اإلشارة هنا إلى أن القطاع الخاص أظهر اهتماما 

بدور المسنين في بلدان عديدة. 

6-3 المسنون واإلعاقة
إن اتجاهات الشيخوخة في البلدان العربية، وزيادة 
مصحوبة  تأتي   ،60 سن  عند  المتوقع  العمر 
الشيخوخة.  أثناء  اإلعاقة  معدالت  في  بزيادة 
الصحة  )منظمة  اإلعاقة  عن  العالمي  والتقرير 
العالمية، 2011( يقرر أن “ارتفاع معدالت اإلعاقة 
الصحية  للمخاطر  تراكما  يعكس  المسنين  لدى 
واإلصابات  األمراض  من  كامل  عمر  امتداد  على 
من  لدى  اإلعاقة  انتشار  يرتفع  المزمن.  والمرض 
الدخول  البلدان منخفضة  +45 في  هم في سن 
عما في البلدان عالية الدخول، ويرتفع لدى النساء 
عما لدى الرجال”. وتعمل القالقل السياسية في 
األزمات  من  وغيرها  حروب  من  العربية،  المنطقة 
وتوضح  المعاقين.  انتشار  زيادة  على  اإلنسانية، 
األرقام المستمدة من التقرير نفسه تزايد معدالت 

اإلعاقة بتقدم السن. 

وقد قدر التقرير المذكور انتشار اإلعاقة الجسيمة 
غرب  منطقة  في   ،60+ سن  في  السكان  لدى 
المتوسط حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، 
التي تشمل عددا كبيرا من البلدان العربية، بـ12.4 
يقدر  بينما  للنساء(،  و13  للرجال   11.8( بالمئة 
بـ53.7  والجسيمة  المتوسطة  اإلعاقات  انتشار 
بالمئة )53.1 بالمئة للرجال و54.4 بالمئة للنساء(. 
توافر  بالنظر النخفاض  تبدو مرتفعة  وهي نسبة 
عامة،  بصفة  للمسنين  المخصصة  الخدمات 

وخدمات التأهيل بصفة خاصة. 

للمحددات  وصف  على  الحصول  أمكننا  لقد 
خالل  من  للمعاقين  االقتصادية-االجتماعية 
االستعانة بمعطيات المسح العربي لصحة األسرة، 
المعاقين  انتشار  معدل  زيادة  6-3أ  جدول  فأكد 
بصريا في المناطق الريفية عن الحضرية، ووسط 

النساء أكثر من الرجال. 

بصريا  المعاقين  أن  إلى  أيضًا  الجدول  ويشير 
البلدان  كل  في  العمرية  فئاتهم  بتزايد  يتزايدون 

العربية المنتقاة. 
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كما يرتفع معدل انتشار إعاقات الفهم والحركة في المناطق الحضرية عن الريفية في كل من جيبوتي 
وسوريا، بينما ينعكس الوضع في المغرب، ولدى الرجال أكثر من النساء في البلدان الثالثة. ويرتفع 
معدل انتشار ضعف القدرة على االعتناء بالذات في المناطق الحضرية عن الريفية في المغرب وسوريا، 

بينما ينعكس الوضع في جيبوتي، ويرتفع لدى الرجال عن النساء باستثناء جيبوتي. 

جدول 6-3أ: نسبة المعاقين عند سن +60 من ذوي اإلعاقات البصرية، وإعاقات الفهم والحركة، 
وإعاقات االعتناء بالذات والتواصل مع اآلخرين بحسب محل اإلقامة والنوع والفئة العمرية في 

عربية منتقاة بلدان 

إعاقات إعاقات الفهمإعاقات بصريةمجال اإلعاقة
الحركة

إعاقات االعتناء 
بالذات

إعاقات التواصل 
مع اآلخرين

محل اإلقامة

جيبوتي 2012

58.89.342.31.00.0حضر

61.94.828.64.82.3ريف

المغرب 2011

74.10.718.71.40.0حضر

72.21.619.80.00.0ريف

سوريا 2009

30.22.930.215.03.6حضر

38.50.827.69.00.8ريف

النوع

جيبوتي 2012

50.010.341.23.01.5ذكور

68.55.635.61.40.0إناث

المغرب 2011

71.30.024.10.00.0ذكور

74.21.716.91.10.0إناث
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سوريا 2009

28.92.029.410.52.0ذكور

40.91.828.214.52.7إناث

Age Groups

جيبوتي 2012

60-644.54.534.12.30.0

65-693.710.341.43.40.0

70-743.49.144.10.00.0

75-791.90.025.00.00.0

80+2.512.537.58.34.2

المغرب 2011

60-648.91.323.70.00.0

65-697.20.011.90.00.0

70-747.32.110.44.20.0

75-793.38.530.40.00.0

80+8.71.319.50.00.0

سوريا 2009

60-643.04.237.512.50.0

65-693.10.042.28.70.0

70-744.71.827.312.55.5

75-792.25.028.215.00.0

80+3.80.017.612.34.1

)PAPFAM survey )special tabulation :المصدر

ثم أن الوضع األسري للمسنين المعاقين يساهم في صعوبة أحوالهم، حيث يبين جدول 6-3ب المستمد 
 81.7 تبلغ  المسنين  المعاقين  المتزوجين وسط  أن نسبة  األسرة  العربي لصحة  المسح  من معطيات 
بالمئة للذكور مقارنة بـ28.7 بالمئة لإلناث في سوريا، وأن النسبة هي 82 بالمئة من الذكور المسنين 
المعاقين المتزوجين في جيبوتي، مقارنة بـ26.1 بالمئة لإلناث، بينما نجد أعلى نسب المعاقين المسنين 

المتزوجين في المغرب، بواقع 86.3 بالمئة للذكور في مقابل 20 بالمئة لإلناث. 
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Table (6.3b): Proportion of Population 60+ 
Disabled and Married

إناثذكورالبلدان

81.728.7سوريا 2009

82.026.1جيبوتي 2012

86.320.0المغرب 2011

)PAPFAM survey )special tabulation :المصدر

إن حالة المعاقين المسنين تتطلب الكثير من العناية 
الصحة  في  حقوقهم  لحماية  خاصة  وسياسات 
والخدمات االجتماعية، لكن مع تدني الوصول إلى 
الخدمات الصحية وعدم توافر خدمات التأهيل، فإن 

هذه الفئة تعاني من حرمان واضح. 

6-3 الشيخوخة في مناطق األزمات 
اإلنسانية

األزمات  من  بالعديد  العربية  المنطقة  ُنكبت 
تتأثر على  العربية كلها تقريبا  اإلنسانية، فالبلدان 
نحو مباشر أو غير مباشر بصراعات أهلية أو نزاعات 
داخلية وأزمات إنسانية، متسببة في أعداد هائلة 
والمهاجرين،  والالجئين  الداخليين،  النازحين  من 

بعواقب وخيمة على المنطقة بأسرها. 

تكون  قد  المسنين  الالجئين  محنة  أن  ورغم 
كمجرد  إليهم  النظر  عدم  ينبغي  أنه  إال  جسيمة، 
الالجئين  إن  للمعونات.  سلبيين  مستحقين 
المسنين يضطلعون بأدوار القيادة الرسمية وغير 
ثمينة  مصادر  وهم  مجتمعاتهم،  في  الرسمية 
والمهارات  للثقافة  وحملة  والتوجيه،  للنصح 

النازحين  تقاليد  على  للحفاظ  الالزمة  والحرف 
تقديم  المسنين  الالجئين  وبوسع  المستلبين. 
تجاه  بالفعل،  يقدمونها  وهم  إيجابية،  مساهمة 
سالمة إخوانهم وأقاربهم، فهم ال يبلغون مرحلة 
األخيرة  األطوار  إال في  الغير  على  التام  االعتماد 
من الوهن واإلعاقة والمرض. كما يمكن للمسنين 
أن يساهموا في إقرار السلم وإجراءات المصالحة، 
والتخطيط السليم يتطلب استغالل تلك األدوار. 

لكن مع االعتراف بمساهمات المسنين في الحياة 
إال  والكوارث،  النزاعات  مع  التكيف  وفي  اليومية 
أن األساسي هو االعتراف بضرورة دمج المسنين 
تواري  شأن  ومن  البرامج.  ووضع  التخطيط  في 
المسنين عن األنظار أن يؤثر سلبا في وصولهم 

إلى المساعدات اإلنسانية والصحية المتاحة. 

بقدرات  لالعتراف  يمكن  الصحي،  المنظور  من 
المزايا،  من  العديد  يجلب  أن  المسنين  الالجئين 
التشاركي  والتوجه  التشاور  أهمية  تبرز  ثم  ومن 
واالجتماعية  الصحية  االحتياجات  اندماج  لضمان 
البرامج  ووضع  التقييم  عمليات  في  للمسنين 
توصيل  إن  والمعونات.  الصحية  الرعاية  وتوصيل 
من  المزيد  لهم  يتيح  للمسنين  المالئمة  الموارد 
الحركة واالستقالل، وهي  الذاتي وحرية  االكتفاء 
ذلك  ومع  والنفسية.  البدنية  للصحة  مهمة  كلها 
فال يمكن معالجة االحتياجات الصحية واالجتماعية 
أن  حيث  غيرهم،  احتياجات  عن  بمعزل  للمسنين 
بين األجيال، والمناصرة  الدعم فيما  تبادل  قضايا 
مع  تقريبا  األحوال  جميع  في  تشتبك  واإلساءة، 
وتتطلب  األعرض.  واالجتماعي  األسري  السياق 
في  يشترك  مجتمعية  استراتيجيات  القضايا  تلك 

وضعها جملة من أصحاب المصلحة. 
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7- المسنون والتنمية

7-1 إشراك المسنين في التنمية

القرن األخير  العربية في نصف  المنطقة  شهدت 
عدة تحوالت على أصعدة مختلفة: فعلى الصعيد 
االجتماعي أثرت تلك التحوالت في هيكل األسرة، 
ضمن أمور أخرى، وكذلك توزيع األدوار والعالقات 
األسرية وتقسيم العمل في المحيط المنزلي. كما 
الداخلية، على  الزراعية، والهجرة  النظم  تغير  عمل 
الداخلية،  الهجرة  إن  العاملة.  القوى  هياكل  تغيير 
كانت  سواء  المدن  في  الحكومية  الخدمات  وتركز 
المسافة  باعد  قد  متوسطة،  أو  صغيرة  أو  كبيرة 
بين قوة العمل والخدمات. وأدت هجرة الشباب من 
المناطق الريفية، وميكنة النظم الزراعية، إلى تفريغ 
التقليدي،  الزراعي  االقتصاد  من  كبيرة  قطاعات 
االقتصادية  التغيرات  من  المزيد  عنه  نجم  مما 
وخاصة  الريفية،  المناطق  في  الوظائف  وفقدان 

في أوساط المسنين. 

إعادة  المعاشات، ونظام  التوسع في نظم  وأدى 
إلى  النفط،  بلدان  في  سيما  وال  الدخول  توزيع 
البحث  عن  الحضرية  المناطق  في  المسنين  إثناء 
ألزمة  الخاضعة  البيئات  في  وخاصة  وظائف،  عن 
البطالة الهيكلية. عالوة على هذا فقد ذكر العديد 
التنمية  سياسات  أن  االجتماعية  المسوح  من 
المسنين  خبرة  الفرص الستغالل  توفر  ال  الحالية 
أو المتقاعدين، مما يعزز نوعا من أنواع القطيعة 

بين األجيال. 

وهناك أسباب عديدة تعرقل اندماج المسنين في 
سوق العمل، نخص بالذكر منها: 

تحول 	  حواجزا  تقيم  لقوانين  الحكومات  سن 
بين المسنين وسوق العمل، ويتم تبرير هذه 
األولوية  منح  بضرورة  خطأ،  عن  اإلجراءات، 

للشباب. 

بصفة 	  للمسنين  الممنوحة  األجور  انخفاض 
ينظر  ال  حيث  عليه،  تكون  أن  يجب  عما  عامة 
تكميلي،  كدخل  بل  حقيقية  كأجور  إليها 
تشريعاتها  تعمل  التي  البلدان  في  وخاصة 
سوق  في  المسنين  مساهمة  خفض  على 
العمل، وحيث يتقبل المسنون التحيز ضدهم 
األجر  على  يحصلون  ال  ثم  التعيينات،  في 

المناسب. 

ثم أن ضغوط العمل السلبية عامل آخر يمكنه 	 
فاالنتقال  العمل،  طلب  عن  المسنين  إثناء 
العوامل  من  وظروفه  العمل  محل  إلى 

الضغوط.  لتلك  المعززة 

النظر إلى المسنين كعمال منخفضة المهارة، 	 
واستخدام  بالرقمنة  يتعلق  فيما  خاصة 
التقنية الحديثة، هو عامل آخر يمكنه تهميش 
المسنين في أسواق العمل، وال سيما في 
هذا  ويعمل  والخدمات.  التصنيع  قطاعات 

على توسيع الفجوة بين األجيال. 
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العمل وسط  انحدرت معدالت  العربية،  البلدان  لجميع   )ILO( الدولية  العمل  تقديرات منظمة  وبحسب 
السكان في سن +65 ببطء من 2000 إلى 2015، باستثناء األردن وسوريا اللتين شهدتا انحدارا ملحوظا 
)من 8.6 بالمئة إلى 2.5 بالمئة في األردن، ومن 29 بالمئة إلى 10.4 بالمئة في سوريا( وكذلك تونس. 
العاملين  من  جديدة  زمر  ووصول  المعاشات،  نظم  امتداد  في  جزئيا  تفسيرا  االنحدار  ذلك  يجد  وربما 
المتمتعين بنظام المعاشات، إضافة إلى معدالت البطالة والقيود المفروضة على وصول المسنين 

إلى سوق العمل. 

جدول 7-1: معدالت العمل لدى السكان في سن +65 في المنطقة: 2015-2000

2000200520102015البلد

5.85.25.54.3الجزائر

18.613.313.314.2البحرين

45.24544.744.4جزر القمر

11.611.411.210.9جيبوتي

12.58.910.110.2مصر

12.211.61110.8العراق

8.67.66.22.5األردن

11.611.512.211.8الكويت

14.815.314.314.4لبنان

17.117.116.916.7ليبيا

32.532.131.831.6موريتانيا

22.320.918.218.6المغرب

10.710.19.28.8األراضي الفلسطينية المحتلة

10.911.611.511.9عمان

42.23935.736.1قطر

23.115.313.815.5السعودية

23.222.822.522.5الصومال

38.335.833.532.9السودان

2917.711.110.4سوريا

17.114.210.510تونس

18.217.819.420اإلمارات العربية المتحدة

18.217.516.916.3اليمن

ILO, 2015 المصدر
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السكان  لدى  العمل  تراوحت معدالت   2015 في 
و4.3  األردن  في  بالمئة   2.5 من   65+ في سن 
جزر  في  بالمئة   44.4 إلى  الجزائر  في  بالمئة 
نموا  األقل  البلدان  في  ترتفع  وهي  القمر. 
حيث  وكذلك  التحديث،  عملية  في  المنخرطة 
يحتفظ القطاع الزراعي بأهميته. فذلك هو الحال 
 31.6( وموريتانيا  بالمئة(   44.4( القمر  جزر  في 
والسودان  بالمئة(   22.5( والصومال  بالمئة( 
)32.9 بالمئة(. وفي تلك الفئة من البلدان ترتفع 
مساهمة الرجال في سن +65 دائما عن مساهمة 
النساء، حيث تقدر بنحو 70 بالمئة في جزر القمر، 
بالمئة  بالمئة في موريتانيا والسودان و19  و55 
النسائية  المساهمة  أهمية  تزداد  جيبوتي.  في 
 14 حوالي  وتبلغ  بالمئة(   22.5( القمر  جزر  في 
تنخفض  لكنها  والصومال،  موريتانيا  في  بالئمة 

في جيبوتي واليمن. 

في البلدان متوسطة الدخول، حيث تتوافر تغطية 
ال بأس بها بنظام المعاشات، تنخفض مساهمة 
المسنين نسبيا كما في الجزائر واألردن )4.3 و2.5 
بالمئة على الترتيب(، وتحوم حول 10 بالمئة في 
تونس ومصر وسوريا وفلسطين، وترتفع نسبيا 
لدى  البلدان،  من  الفئة  هذه  في  المغرب.  في 
السكان في سن +65، ترتفع مساهمة الرجال عن 
وسوريا  مصر  في  بالمئة   20 تبلغ  حيث  النساء، 

وتونس والمغرب ولبنان. 

أال  العربية،  البلدان  من  الثالثة  الفئة  في  أما 
لدى  العمل  معدالت  فإن  النفط،  بلدان  وهي 
10 بالمئة في  +65 تتباين من  السكان في سن 
قطر،  في  بالمئة   36 تبلغ  حتى  والكويت  العراق 
المواطنين  غالبية  أن  الهجرة، حيث  أساسا بسبب 
تشرف  التي  الدخل  توزيع  إعادة  من  يستفيدون 
معدالت  إلى  بالنظر  هذا  ويتجلى  الدولة.  عليها 
بالمئة في   41 إلى  التي تصل  الذكور  مساهمة 
قطر، و32 بالمئة في السعودية، و30 بالمئة في 

ليبيا. 

جدول 7-1-2: معدالت العمل لدى السكان في 
سن +65 حسب النوع في المنطقة العربية: 2015

المجموعذكورإناثالبلد
0.98.14.3الجزائر

2.719.810.2البحرين

0.34.92.5جزر القمر

2.326.714.4جيبوتي

11.32718.6مصر

2.515.88.8العراق

1.520.710.4األردن

3.318.210الكويت

2.524.514.2لبنان

2.520.810.8ليبيا

2.818.711.8موريتانيا

5.629.716.7المغرب

األراضي الفلسطينية 
2.219.811.9المحتلة

26.24136.1عمان

0.732.415.5قطر

1.326.520السعودية

22.570.844.4الصومال

41910.9السودان

13.855.531.6سوريا

123522.5تونس

اإلمارات العربية 
14.254.132.9المتحدة

627.716.3اليمن

ILO, 2015 :المصدر

إال أن ثمة فروقا هامة بين المواطنين والوافدين 
أعاله،  الوارد  الجدول  يظهرها  النفط،  بلدان  في 
 13.6 المواطنين  لدى  العمل  معدل  يبلغ  حيث 
بالمئة )10.8 بالمئة للرجال وصفر بالمئة للنساء( 
و29.7 بالمئة للوافدين )46.9 بالمئة للرجال و7.9 

بالمئة للنساء(.
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7-1-3: اإلمارات العربية المتحدة، معدالت العمل بحسب الجنسية والنوع  للسكان  جدول 
65+ اإلماراتيين وغير اإلماراتيين في سن 

المجموعوافدونمواطنون
المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور
11.30.06.746.97.929.722.42.714.2

Labor Force Survey, 2009 :المصدر

7-2 محددات عمل المسنين
يشير المسح العربي لصحة األسرة إلى إمكانية دراسة بعض المحددات المؤثرة في عمل المسنين، 
الريفية منها في  المناطق  أعلى في  كانت  المسح(  توقيت  )في  العاملين  المسنين  أن نسبة  ويبدو 
الحضرية. ويرجع هذا إلى أن نظم المعاشات ال تمتد للقطاع الزراعي. وترتفع نسب البطالة لدى من هم 
في سن +60 في الرجال عنها في النساء، كما تنخفض بحسب المستوى التعليمي، ألن المتعلمين 
أكثر التحاقا بنظم المعاشات وهم بصفة عامة ال يطلبون التوظف، لكن الوضع يختلف لدى منخفضي 

التعليم الذين اشتغلوا في قطاعات غير رسمية، حيث تندر التغطية بنظام المعاشات. 

60+ 7-2-1:نسب البطالة والعاطلين ونسب المتقاعدين لدى السكان في سن  جدول 

متقاعدونعاملونعاطلون 
النوع
33.211.837.5ذكور

3.69.44.4إناث

المستوى التعليمي
17.013.819.9ال يوجد

29.86.835.3تعليم أساسي

35.53.351.0ثانوي+

محل اإلقامة
16.011.125.5حضر

25.213.410.9ريف

19.812.019.4المجموع

المصدر: مثل جدول 4-5-2 )جدولة خاصة(

وان المعاناة من مرض مزمن قد تقلل من استعداد الشخص المسن للعمل أو قدرته عليه، كما يتضح 
من الجدول الوارد أدناه. وهذا األثر ال يرجع للسن بقدر ما يرجع للوضع الصحي، حيث يظهر من الجدول أن 
نسبة المسنين العاملين في الفئة العمرية 60-64 تبلغ 36 بالمئة لدى من ال يعانون من مرض مزمن، 
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المزمنة،  األمراض  لذوي  بالمئة   21.7 تبلغ  بينما 
و14.2   24.8 الترتيب  على  هي  النسب  وتلك 
بالمئة  65-69، و16.5 و9.7  بالمئة للفئة العمرية 

في الفئة العمرية 79-70. 

من الشيق أن نالحظ أن نسبة المسنين الباحثين 
عن عمل )العاطلين( ترتفع لدى المعانين من مرض 
المسنين  فئات  جميع  على  هذا  ويصدق  مزمن، 

نسبة  تبلغ   46-60 العمرية  الفئة  ففي  العمرية. 
الباحثين عن عمل بدون أمراض مزمنة 6.3 بالمئة 
األمراض  أصحاب  في  بالمئة   9.6 تبلغ  بينما 
العالج  تكاليف  لتغطية  للعمل  الحاجة  إن  المزمنة. 
من  يعانون  الذين  إقصاء  وكذلك  المرض،  من 
أمراض غير معدية، هي من بين العوامل التي قد 

تفسر هذه الظاهرة. 

7-2-2: نسبة العاملين والعاطلين حسب الحالة الصحية جدول 

حالة العمل
يعاني من مرض مزمنال يعاني من مرض مزمن

60-6465-6970-7980Total60-6465-6970-7980Total

36.024.816.52.825.421.714.29.72.514.0يعمل

6.39.716.918.39.99.619.219.015.615.1عاطل

المصدر: مثل جدول 4-5-2 )جدولة خاصة(

مساهمة  أن  المعطيات  تظهر  الختام،  في 
فئة  أية  مثل  مثلهم  العمل،  قوة  في  المسنين 
مهمشة اقتصاديا، ال يستهان بها، وهم يمثلون 
لديهم  أن  بمعنى  العمل،  على  واضحا  طلبا 
احتياجات تتطلب التلبية، لكن لديهم أيضا إمكانات 
خبراتهم.  التنمية من خالل  للمساهمة في  كبيرة 
الريفية،  المناطق  في  المسنات  فإن  ذلك  ومع 
وقليلي الحظ من التعليم، يتعرضون للتمييز أكثر 
من سواهم. ويمكن التوصل إلى تدابير لتحسين 
االندماج االقتصادي لهؤالء من خالل تغيير اإلطار 
المبادرات  إلى  الوصول  وتحسين  التشريعي 

البديلة، من قبيل القروض متناهية الصغر. 

7-3  اإلقصاء المالي للمسنين 
في البلدان العربية

الخدمات  تعميم  يعّرف  الدولي،  البنك  وفق 
بحق  والشركات  األفراد  جميع  تمتع  بأنه  المالية 
الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية النافعة 
البنك  ويرى  احتياجاتهم.  تلبي  التي  والمتاحة 
التعاملية  الحسابات  إلى  الوصول  أن  الدولى 
المالية،  الخدمات  تعميم  نحو  األولى  الخطوة  هو 

فهو يتيح للناس ادخار المال، وتلقي المدفوعات 
مفتاح  هو  المالية  الخدمات  وتعميم  سدادها.  أو 
السكان،  من  عريضة  قطاعات  إلى  الوصول 
التوصل  على  لمساعدتهم  المسنون،  ومنهم 
الخاصة  مشروعاتهم  وإنشاء  العمل،  فرص  إلى 
متناهية  القروض  خالل  من  سواء  تعزيزها،  أو 
ولعل  الصغيرة.  المشروعات  تمويل  أو  الصغر 
المالية  الخدمات  تعميم  تصنيف  اسباب  من  هذا 
كأداة تمكين في سبعة من األهداف السبعة عشر 
والدراسات  البحوث  أن  بما  المستدامة،  للتنمية 
من  عريضة  لقطاعات  المالي  اإلقصاء  تثبت 
السكان. تنطبق هذه الحالة على الشباب، وكذلك 
على النساء والمسنين. وحين تعمل هذه الفئات 
السكانية في القطاع الزراعي، أو في القطاع غير 
نظامية،  غير  مالية  بأطراف  وتستعين  الرسمي، 
فإنها تفتقر إلى أمان المدخرات وتتعرض لمخاطر 
مرتفعة عند اقتراض المال، وال تتمتع باالستقالل 
 3 اخترنا  وقد  المالية.  المعامالت  تولي  عند 
من  المالية،  الخدمات  تعميم  لقياس  مؤشرات 
استقصاء البنك الدولي لتعميم الخدمات المالية 
البيانات  تتوافر  العربية.  البلدان  في  أجراه  الذي 
بها  قام  فقد  المعالجة  أما  اإلنترنت،  على  الخام 

مؤلف الدراسة. 
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8- االستقالل المالي

8-1 االدخار لدى المسنين )السكان في سن 60-79 عاما(

نسبة  وتبلغ  للشخص.  المالي  االستقالل  احتماالت  إلى  وادخاره  المال  اقتراض  على  القدرة  تشير 
 35 السابقة على االستقصاء  السنة  المال خالل  ادخروا أي قدر من  60-79 ممن  األشخاص في سن 
بالمئة في المتوسط في البلدان التي تم فيها االستقصاء. تنخفض النسبة في بلدان مثل اليمن إلى 
النسب  بالمئة(. وترتفع   19.8( بالمئة( ومصر   18( األردن  ثم  بالمئة(   16( بالمئة، وتليه فلسطين   2.9
في بلدان الخليج مثل اإلمارات )75 بالمئة( والكويت )66 بالمئة(. وفي بعض البلدان متوسطة الدخل 
أن  بالضرورة  النسب ال تعكس  بالمئة. وهذه  40 و60  بين  النسب  تتراوح  مثل تونس والجزائر ولبنان، 
هؤالء األفراد مكتفون ذاتيا، لكنهم حريصون على توفير المال للظروف الصعبة. والفوارق بين الرجال 
والنساء طفيفة، لكن نسبة النساء اللواتي تمكن من االدخار أعلى في بعض البلدان من نسبة الرجال، 
المدخرات من  أصحاب  نسبة  أن   8 ويبين شكل  واليمن.  والبحرين  والكويت  األردن  الحال في  كما هو 
الرجال والنساء على السواء تتزايد بارتفاع المستوى التعليمي، مما يعكس العالقة العامة بين الدخل 

والمستوى التعليمي. 

شكل 8: نسبة السكان في سن 60-79 من أصحاب المدخرات، حسب النوع  والمستوى التعليمي
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35 .0   

أكمل التعليم المجموع
العالى أو أكثر

أكمل التعليم ثانوى
األساسى أو أقل

ذكورإناثالمجموع

ILO, 2015 :المصدر
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جدول 8-1: نسبة السكان في سن 60-79 ممن 
ادخروا خالل السنة األخيرة قبل االستقصاء

المجموعإناثذكور 
63.531.351.2الجزائر

50.060.052.3البحرين

21.217.219.8مصر

56.039.446.6العراق

9.826.718.6األردن

65.571.466.7الكويت

55.655.655.6لبنان

53.325.047.4السعودية

25.037.930.1الصومال

34.426.831.4السودان

40.438.639.5تونس

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

83.350.075.0

الضفة الغربية 
14.717.016.0وقطاع غزة

2.05.62.9اليمن

36.333.435.0المجموع

ILO, 2015  :المصدر

8-2  اقتراض المال )للمسنين في 
سن 60-79 عاما(

المسنين  بين  االنتشار  واسع  االقتراض  أن  يبدو 
في غالبية البلدان، وخاصة األقل نموا منها، مثل 
بالمئة(   36.3( والسودان  بالمئة(،   50( الصومال 
واحدة  االقتراض  يمثل  حيث  بالمئة(   50( واليمن 
بمتوسط  االحتياجات.  لتدبير  المهمة  اآلليات  من 
المدخرين(،  نسبة  نفس  )وهي  بالمئة   36 قدره 
تتراوح هذه النسبة بين 21 بالمئة في الجزائر وما 
يقرب من 54 بالمئة في البحرين. وتتراوح النسبة 
في البلدان متوسطة الدخل بين 25 و30 بالمئة، 

باستثناء الجزائر. 

المسنات  السيدات  أن  يبدو  الخليج  بلدان  في 
تقترضن بوتيرة أعلى من الرجال )في حالة الكويت 
واإلمارات(، لكن الرجال أكثر اقتراضا من النساء في 

سائر البلدان، وإن لم يكن الفارق كبيرا. 

جدول 8-2-1:نسبة السكان في سن 79-60 
ممن اقترضوا المال من أي مصدر، بما فيه 

المؤسسات المالية، في البلدان العربية

المجموعإناثذكور 
23.118.821.4الجزائر

58.840.054.5البحرين

30.827.629.6مصر

48.045.546.6العراق

39.015.626.7األردن

44.871.450.0الكويت

36.124.128.9لبنان

50.0 -64.3السعودية

55.841.450.0الصومال

39.331.736.3السودان

36.822.829.8تونس

اإلمارات 
16.766.726.7العربية المتحدة

الغربية  الضفة 
35.329.832.1وقطاع غزة

52.944.450.7اليمن

40.929.335.9المجموع

ILO, 2015 :المصدر

فقط  بالمئة   23.7 أعلن  الطوارئ،  حاالت  في 
إلى  التوصل  على  قادرون  أنهم  األشخاص  من 
بالمئة   25 يعتقد  بينما  الطوارئ،  حالة  المال في 
في قدرتهم على هذا. كما قال 12.2 بالمئة انها 
أنهم  الثلث  أكثر من  تكون مسألة شاقة، ويعتقد 
حالة  في  أموال  على  الحصول  من  يتمكنوا  لن 
أموال  على  الحصول  إمكانية  أن  ويبدو  الطوارئ. 
مجلس  دول  في  أعلى  تكون  الطوارئ  حالة  في 
المئة(  في   40.9( البحرين  مثل  الخليجي  التعاون 
والكويت )52.8 في المئة( واإلمارات )62.5 في 
العربية  المملكة  في  تنخفض  حين  في  المئة(، 

السعودية )21.1 في المئة(.
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ثم تنخفض نسبة القادرين على الوصول للمال في الطوارئ كثيرا في حالة اليمن )5.8 بالمئة( والصومال 
)8.2 بالمئة(، وتنخفض أيضا في بلدان مثل مصر )12.3 بالمية( وفلسطين )14.8 بالمئة(.

جدول 8-2-2: إمكانية الوصول للمال في حاالت الطوارئ لألشخاص في سن 60-79 عاما

إمكانية إمكانية مرتفعة
متوسطة

إمكانية 
منخفضة

غير ممكن على 
اإلطالق

32.541.013.313.3الجزائر

40.913.611.420.5البحرين

12.327.213.646.9مصر

24.617.58.849.1العراق

19.819.85.854.7األردن

52.811.12.833.3الكويت

32.232.217.817.8لبنان

21.126.35.336.8السعودية

8.223.315.138.4الصومال

25.526.517.621.6السودان

25.423.79.638.6تونس

62.518.86.212.5اإلمارات العربية المتحدة

14.832.114.837.0الضفة الغربية وقطاع غزة

5.815.911.658.0اليمن

23.725.012.235.1المجموع

ILO, 2015 :المصدر

8-3 حيازة السكان في سن 60-79 لحساب في مؤسسة مالية

درجة  بحسب  مالية،  مؤسسة  الحسابات في  ذوي  من  المسنين  السكان  نسب  كبير في  تباين  هناك 
عالية،  بنسب  يعملون  المسنون  يظل  حيث  نموا،  األقل  البلدان  في  المجتمع.  في  النقدي  التعامل 
وحيث ينتشر الفقر نسبيا، تنخفض إلى حد بعيد نسب المسنين من اصحاب الحسابات في المؤسسات 
المالية، وتتراوح بين 5 بالمئة في الصومال، و11.8 بالمئة في السودان و13 بالمئة في اليمن، في 
مقابل بلدان الخليج حيث يتعاظم انتشار النظم المصرفية، وحيث تبلغ نسبة السكان في سن 79-60 
من ذوي الحسابات المالية أكثر من 80 بالمئة )88 بالمئة في البحرين، 78.9 بالمئة في السعودية، 86.7 

بالمئة في اإلمارات، 91.4 بالمئة في الكويت(. 
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في البلدان العربية متوسطة الدخل، تتباين نسب 
في  الحسابات  أصحاب  من  المسنين  المواطنين 
مؤسسات مالية، من 59 بالمئة في الجزائر و39.3 
بالمئة في لبنان، وتحوم حول 30 بالمئة في سائر 
)30.9 بالمئة في مصر،  البلدان متوسطة الدخل 
32.6 بالمئة في األردن، 35.7 بالمئة في تونس(. 

جدول 8-3: السكان في سن 60-79 من أصحاب 
الحسابات في مؤسسة مالية

المجموعإناثذكور
76.531.359.0الجزائر

94.170.088.6البحرين

30.831.030.9مصر

24.018.220.7العراق

46.320.032.6األردن

96.471.491.4الكويت

65.722.239.3لبنان

80.075.078.9السعودية

4.56.95.5الصومال

13.19.811.8السودان

47.424.135.7تونس

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

91.766.786.7

الضفة الغربية 
25.725.525.6وقطاع غزة

15.75.613.0اليمن

44.223.435.2المجموع

ILO, 2015 :المصدر

وهناك فجوات أكبر بين الجنسين في الوصول إلى 
النظم المصرفية، ففي الصومال ومصر وحدهما 
تزيد نسبة النساء ذوات الحسابات في مؤسسات 
مالية على نسبة الرجال، وفي فلسطين تتساوى 
النسبتان. أما في بلدان الخليج، ورغم انتشار النظم 

المصرفية، فإن الفوارق أكثر حدة. في الكويت تبلغ 
مؤسسة  في  الحسابات  ذوات  من  النساء  نسبة 
مالية 71.4 بالمئة، بينما تصل النسبة في الرجال 
النسبتان  اإلمارات تصل  بالمئة، وفي   97.4 إلى 

على الترتيب إلى 91.7 بالمئة و66.7 بالمئة. 

في بلدان الدخل المتوسط األخرى تزيد الفوارق، 
في  الحسابات  أصحاب  من  النساء  نسبة  وتبلغ 
الرجال، كما  مؤسسة مالية أقل من نصف نسبة 
في  للرجال  بالمئة   76.5( الجزائر  في  الحال  هو 
مقابل 31.3 بالمئة للنساء( واألردن )46.5 بالمئة 
وتونس  للنساء(  بالمئة   20 مقابل  في  للرجال 
)47.4 بالمئة للرجال في مقابل 20 بالمئة للنساء(. 

إن هذه الفوارق تعكس الفجوة بين الجنسين في 
الوصول إلى الفرص االقتصادية، وتنتج عن الفارق 

التراكمي في مساهمة المرأة في قوة العمل. 

8-4 الوصول إلى القروض

يعد الوصول إلى القروض من المؤشرات الهامة 
المالي  االستقالل  على  المسنين  قدرة  لتفهم 
االقتصادية  للمشروعات  التخطيط  من  والتمكن 
أو إنشائها. والقروض بصفة عامة تتطلب العديد 
أو  المالية  المالءة  على  والبرهنة  الضمانات،  من 
أمالك  قانونا في  المفروض  الحق  الرهنية، وهو 
المدين التي تبقي في حوزة المدين. لكن معظم 
هذا  إلي  التوصل  في  صعوبة  يجدون  المسنين 
كله. وقد اشتمل استقصاء البنك الدولي المذكور 
أعاله على سؤال عن الوصول إلى القروض من 
أو  شقة  أو  منزل  أجل  من  المالية  المؤسسات 

قطعة أرض. 

ويمثل جدول 8-4 نسبة السكان في سن 79-60 
الحاصلين على قرض من مؤسسة مالية من أجل 
تلك  أن  ويوضح  أرض،  قطعة  أو  شقة  أو  منزل 
النسبة منخفضة نسبيا بواقع 7.3 في المتوسط، 
النساء  عن  بالمئة(   9.5( الرجال  لدى  ارتفعت  وإن 
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في  النسب  تلك  انخفاض  ويشتد  بالمئة(.   4.4(
بينما  واليمن،  الصومال  نموا مثل  البلدان األقل 
البلدان  في  البحرين.  في  بالمئة   22 إلى  تصل 
العربية متوسطة الدخل، تبلغ نسبة السكان الذين 
بالمئة في   4.7 60-79 معدل  اقترضوا في سن 
الجزائر، و10 بالمئة في تونس، و12.8 بالمئة في 

األردن. 

ونختتم هذا الجزء بالتأكيد على الحاجة إلى جهد كبير 
المسنين،  على  المالية  الخدمات  تعميم  لضمان 
أوال من خالل المبادرة إلى استحداث نظم مصرفية 
مالئمة الحتياجاتهم، ولكن أيضا عن طريق تحسين 
فرصهم في الحصول على قروض، وأموال في 
األقل  والمسنين  النساء  أما  الطوارئ.  حاالت 
تعليما واألكثر فقرا، فهم يواجهون صعوبات أكبر 
في التمتع بالخدمات المالية. ويبدو الوضع أسوأ 
فيما  وخاصة  نموا،  األقل  العربية  البلدان  في 

يتعلق بالوصول إلى القروض. 

جدول 8-4: نسبة السكان في سن 60-79 ممن 
اقترضوا من مؤسسة مالية من أجل منزل أو 

شقة أو قطعة أرض في البلدان العربية

المجموعإناثذكور

5.83.04.7الجزائر

20.630.022.7البحرين

5.83.44.9مصر

22.04.412.8األردن

14.33.77.9لبنان

17.512.314.9تونس

الضفة الغربية 
2.92.12.5وقطاع غزة

9.54.47.3المجموع

ILO, 2015 :المصدر

8-5 نظم المعاشات 

يعتمد المسنون تقليديا على األسر الممتدة لتأمين 
المساندة والسالمة في الشيخوخة، لكن التغيرات 
التي طرأت على القيم، واألدوار والهياكل األسرية، 
في  والتقدم  الحضر،  إلى  الريف  من  والهجرة 
العمل التعاقدي، أحدثت كلها تحوالت في اآلليات 
وقلصت  االجتماعية،  الوقاية  لشبكات  التقليدية 
من أثرها على السكان. وقد حلت المعاشات محلها 
مرحلة  بعد  تبلغ  لم  المعاشات  تغطية  لكن  جزئيا، 
المسنين  من  كبيرا  قسما  يعرض  مما  الشمول، 

ألوضاع االحتياج والفقر واالستضعاف. 

على المستوى العمومي، تتوقف االستفادة من 
المعاشات على عدة عوامل، منها المساهمة في 
قوة العمل، وبعض السياسات الحكومية المحددة 
التي توفر المعاش أو المنح النقدية حتى لمن لم 
في  والمشاركة  محدودا.  عملهم  كان  أو  يعملوا 
في  المنتظرة  الزمر  حجم  أيضا  تحدد  العمل  قوة 
الوارد  الجدول  ويبين  المنتفعين.  من  المستقبل 
المنتفعين  نسبة  أن  الدولي(  البنك  )من  أدناه 
بالمعاشات التقاعدية )المرتبطة بالدخول( منسوبة 
إلى مجموع السكان في سن +65 ترتفع في بلدان 
في  بالمئة   103.5( والجزائر  العراق  مثل  النفط 
النسبة في  وتنخفض هذه  بالمئة(.   71.5 مقابل 
البلدان العربية األقل نموا مثل جيبوتي واليمن، 
وتبدو منخفضة نسبيا في بلدان النفط الخليجية، 
من  ليسوا  سنا  األكبر  الوافدين  أن  بسبب  ربما 
مستحقي المعاشات. هذا هو الحال في الكويت 
وقطر والبحرين، أما في بلدان مثل تونس ومصر، 
النسب  للمعاشات، فإن  إطار قانوني  يوجد  حيث 
ترتفع نسبيا بواقع 53.7 بالمئة في مصر و14.9 

بالمئة في تونس. 
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جدول 8-5-1: المنتفعون بتغطية المعاشات التقاعدية

 

المنتفعون 
بالمعاشات 
التقاعدية  

باآلالف                 

العدد اإلجمالي 
للمنتفعين بمن 
فيهم المنتفع 
لوفاة المنتفع 

األصلي 
واإلعاقة وغيرها

السكان 
فوق سن 

65

مجموع 
السكان

التعريف 
األول لتغطية 

المنتفعين 
)المتقاعدون/
السكان في 

سن 65+(

التعريف 
الثاني 
لتغطية 

المنتفعين 
)كل أصحاب 
المعاشات/

مجموع 
السكان(

98198113711879671.55.2الجزائر 2002

9101972846.71.4البحرين 2005

332150314.50.6جيبوتي 2002

1809384633687571853.75.1مصر 2004

10651400102931494103.54.4العراق 2011

65176196554233.23.2االردن 2006

111138109129.41.0الكويت 2003

3939278317114.11.2لبنان 2003

50173516033205931.22.3المغرب 2011

71020205135.30.5قطر 2012

4677607631077861.27.1تونس 2011

101711840438.50.4فلسطين 2009

747550952573814.60.0اليمن 2006

ILO, 2015 :المصدر

إن تغطية الضمان االجتماعي تظل منخفضة، وهي بحسب التعريف األول )نسبة المساهمين النشطين 
مقسومة على قوة العمل، كما يعّرفها البنك الدولي( بعيدة عن تحقيق التغطية الشاملة، إذ تتراوح بين 
74.6 بالمئة في الجزائر، و68.5 بالمئة في ليبيا، و52.9 بالمئة في األردن، وتظل منخفضة في بلدان 
التغطية، يتسم حجم سوق  انخفاض  التي قد تفسر  اليمن وفلسطين وجيبوتي. ومن األسباب  مثل 
العمل بأهمية خاصة، وكذلك تفوق القطاع غير الرسمي والعمل لحساب النفس، وانخفاض مساهمة 

القطاع الخاص. 
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جدول 8-5-2: تغطية الضمان االجتماعي

 البلدان
إجمالي عدد 
المساهمين 
النشطين )1(

قوة العمل 
)2(

السكان في 
سن العمل 

)3(

التعريف 
األول 

للتغطية: 
)2(/)1(

التعريف 
الثاني 

للتغطية: 
)3(/)1(

12732378174.637.0 8415 الجزائر 2007

53620.213.4 355 72 البحرين 2007

5240055.127.9 26536 14614 مصر 2009

1706943.119.0 7538 3245 العراق 2009

364952.922.5 1553 821 األردن 2010

2124729.115.6 11386 3314 المغرب 2011

16353.32.9 1430 47 قطر 2011

26.2السعودية 2010

180567331265126.814.3سوريا 2008

743765.534.3    3896 2551 تونس 2011

7437 اإلمارات العربية المتحدة

211114.06.5 984 138 فلسطين 2009

ILO, 2015 :المصدر

على  العام  اإلنفاق  إن عبء  مالية.  عجوزات  وتواجه  عديدة،  بلدان  مأزومة في  المعاشات  نظم  أن  إال 
المعاشات يتزايد، ويمثل أكثر من 5 بالمئة من الناتج الوطني اإلجمالي في بلدان مثل الجزائر وتونس. 

ومن األسباب المذكورة التي تساهم في األزمة، تبرز ثالثة أسباب: )أ( شيخوخة السكان بسبب التحول 
الديمغرافي، و)ب( تباطؤ النمو االقتصادي، و)ج( أزمة البطالة المنخفضة الهيكلية وإدارة نظم المعاشات. 

إن النقاش جار حول اإلصالحات في بلدان عربية كثيرة، منها الجزائر وتونس والمغرب، لكنه يبدو محفوفا 
بالصعوبات بسبب ارتفاع أعداد المتقاعدين، وقد يكون له عواقب جدية على مستوى الالمساواة في 

تلك البلدان، إضافة إلى الالمساواة بين األجيال. 
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جدول 8-5-3: المعاشات العامة كنسبة من الناتج 
الوطني اإلجمالي في بعض البلدان العربية

أحدث األعوامالبلد
% من الناتج 

الوطني 
اإلجمالي

20155الجزائر

20071.5جيبوتي

20103مصر

20154.9العراق

20052األردن

20072.7الكويت

20132.7لبنان

20012.1ليبيا

20123المغرب

20150.4قطر

20155.2تونس

الغربية  الضفة 
20133وقطاع غزة

ILO, 2015 :المصدر
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9- تشريعات المسنين 
في البلدان العربية

9-1 دعم رعاية المسنين

لرعاية  متوازيين(  يكونا  ما  )غالبا  نظامان  هناك 
البلدان  في  الطويل  المدى  على  المسنين 
أفراد  يقدمها  التي  الرسمية  غير  الرعاية  العربية: 
التخصصية  الرعاية  ومقدمو  أجر،  بدون  األسرة 
ومعاوني  التمريض،  هيئات  أعضاء  قبيل  من 
وفي  بأجر.  العاملين  من  وغيرهم  المسنين  دور 
المقدمة  الرعاية  معظم  تأتي  العربية  البلدان 
لرعاية  المحتاجين  أو  اإلعاقة  ذوي  أو  للمسنين، 
ونسائها  األسرة،  أفراد  من  األجل،  طويلة 
غير  الرعاية  مقدمي  من  غيرهن  أو  خاص،  بوجه 

 .)Hussein, S.& Ismail, M. 2016( التخصصية

الرعاية طويلة األجل في  في غالبية الحاالت تتم 
المعايير  هو  الرئيسي  والسبب  األسرة،  محيط 
الدينية والثقافية الراسخة التي تشدد على واجبات 
غياب  بسبب  وكذلك  الكبار،  تجاه  األصغر  األجيال 
حالة  في  أنه  والواقع  التخصصية.  الرعاية  بدائل 
توافر الرعاية التخصصية من القطاع الخاص، كدور 
المسنين الخاصة أو الجمعيات األهلية المتخصصة 
اجتماعية  وصمة  فإن  االجتماعية،  الرعاية  في 
إلى  المسنين  األقارب  إرسال  بفكرة  تلحق  قوية 
المطولة  اإلقامة  أن  شك  وال  الدور.  تلك  مثل 
تحدث  المسنين  دور  في  أو  المستشفيات  في 
في الكثير من البلدان العربية منذ بداية العقدين 
ما  وهو  األقل،  على  األخيرة  الثالثة  العقود  أو 
متوسطات  لزيادة  المجمع  األثر  إلى  عادة  ينسب 
المناسبة  األخرى  الرعاية  بدائل  غياب  مع  األعمار 
التي تتم في المنازل أو في المحيط المجتمعي 

  .)Hussein, S.& Ismail, M. 2016(

لكن المؤشرات قد بدأت تظهر على تزايد اللجوء 
المسنين  وسط  وخاصة  التخصصية،  الرعاية  إلى 
في مناطق الحضر، فاألبحاث في مصر على سبيل 
المثال )Boggatz and Dassan 2005( تشير إلى 
عدد من العوامل التي تدفع مقدمي الرعاية من 
بمقدمي  لالستعانة  القاهرة  في  األسرة  أفراد 
سنا،  األكبر  بأقاربهم  للعناية  التخصصية  الرعاية 

رغم المعايير الراسخة المتعلقة بالرعاية األسرية. 

أفراد  استعداد،  بل  توافر،  استمرار  فإن  ثم  ومن 
األسرة لرعاية أقاربهم المسنين لم يعد مسلما به، 
بسبب عدد من التغيرات الديمغرافية واالقتصادية 
أصابت  التي  التغيرات  إن  المتداخلة.  االجتماعية 
هيكل األسرة، بوجه خاص، وكذلك هجرة الشباب 
مضافة إلى تزايد مشاركة المرأة في سوق العمل، 
واستعداد  توافر  على  بالسلب  التأثير  شأنها  من 
األكبر سنا  ألقاربهم  الرعاية  لتقديم  األسرة  أفراد 
)Hussein, S.& Ismail, M. 2016(. زد على هذا 
أن العديد من مقدمي الرعاية غير التخصصية قد 
الرعاية  أشكال  بعض  لتقديم  مؤهلين  يكونوا  ال 
المصابين  احتياجات  مثل  بالشيخوخة  المرتبطة 

بمرض الزهايمر. 

سيستعين هذا الجزء من التقرير بتحليل االستقصاء 
خطة  من  تحقق  ما  لتقييم  أجري  الذي  العالمي 
عمل مدريد، وقد لجأ االستبيان إلى نموذج محدد 
بالشيخوخة  المتعلقة  والبرامج  السياسات  لتقييم 

في المنطقة العربية. 
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لديها  المنطقة  بلدان  من   15 حوالي  أن  ويبدو 
المتعلقة  القضايا  ملف  تتولى  خاصة  مؤسسات 
بالمسنين. كما قام 15 بلدا بوضع سياسات أو برامج 
أو استراتيجيات لتلبية احتياجات المسنين كما يتضح 

 .)Hala Nawfal 2014( من تحليل نتائج االستبيان

إذن فمن حيث معالجة القضايا المتعلقة بالشيخوخة 
واحتياجات المسنين: 

أفاد 14 بلدا بتقديم الخدمات االجتماعية، أ. 
بما فيها الرعاية طويلة األجل )منها 12 بلدا 
موازنات(.  خصصت  و11  تدابير،  اتخذت 
الحكومات،  ذكرتها  التي  المبادرات  ومن 
المثال  سبيل  على  األردن  حكومة  تدعم 
تكاليف مراكز رعاية المسنين التابعة لوزارة 
الشؤون االجتماعية، وفي تونس شكلت 
الخدمات  لتقديم  متنقلة  فرقا  الحكومة 
الرعاية  مراكز  في  والصحية  االجتماعية 
برنامجا  الحكومة  تنفذ  لبنان  في  النهارية. 
إلى  وتحيلهم  الفقراء  المسنين  لدعم 
مراكز التسجيل وكذلك إلى خدمات الصحة 

النفسية والرعاية الصحية. 

الصحية ب.  الرعاية  بتقديم  بلدا   14 أفاد 
يسهل  والتي  التكاليف  معقولة  الكافية، 
المسنين  احتياجات  لتلبية  إليها،  الوصول 
وتقديم الدعم لألسر التي ترعى مسنين 
)منها 12 بلدا اتخذت إجراءات و11 خصصت 
في  المتخذة  اإلجراءات  ومن  موازنات. 
خدمات  توفير  لبنان،  مثل  البلدان،  بعض 
المزمنة  غير  لألمراض  والعالج  التشخيص 
التكلفة  منخفضة  أدوية  توفير  خالل  من 
االستبيان  في  الحكومة  ذكرت  )وقد 
وفي  محدودة(.  زالت  ما  التغطية  أن 
مجانية  رعاية صحية  الحكومة  تقدم  الجزائر 

للمسنين. 

تمكين ج.  لقضية  بالتصدي  بلدا   13 أفاد 
حياة مستقلة ألطول  المسنين من عيش 
موازنات  خصصت   11 )منها  ممكنة  مدة 
نتائج  تحليل  ويظهر  تدابير(.  اتخذت  و12 
للمسنين  المالي  الدعم  أن  االستقصاء 
بحيث يضمن لهم االستقالل محدود في 
تقوم  فلسطين  في  النفطية.  غير  الدول 
لتوفير  األهلية  الجمعيات  بدعم  الحكومة 
للمسنين. وفي عمان  الرعاية والمساندة 
للمسنين  شهرية  رواتب  الحكومة  تقدم 
بينما  المعاشات،  إلى  إضافة  المعوزين، 
المالي  الدعم  القطرية  الحكومة  توفر 

واإلسكان. 

إهمال د.  لمشكالت  بالتصدي  بلدا   11 أفاد 
معهم  والعنف  إليهم  واإلساءة  المسنين 
خصصت  و7  تدابير،  اتخذت   10 )منها 
المشاكل  هذه  تعلق  ورغم  موازنات(. 
المتخذة  التدابير  فإن  المسنين  بكرامة 
لبنان  في  الكافي.  بالقدر  فعالة  تبدو  ال 
وتونس تنظم الحكومة والجمعيات األهلية 
برامج توعية تتعلق بالمشكلة. وفي الجزائر 
محددة.  قوانين  الحكومة  ذكرت  والكويت 
إطار  في  متخذة  تدابير  توجد  قطر  وفي 

استراتيجية األسرة. 

منع التمييز ضد المسنين )8 اتخذت تدابير، 	. 
اإلجابات  وتبين  موازنات(،  خصصت  و6 
كاف  غير وعي  على  العربية  الحكومات  أن 
بخصوصية العنف والتمييز ضد المسنين. 
خالية  العامة  القوانين  أن  مصر  ذكرت 
فلسطين  حكومة  أقرت  كما  التمييز،  من 
اعتبارات  تراعي  المسنين  تجاه  سياسة 
النوع االجتماعي، وفي الجزائر يوجد قانون 
تتعامل  عمان  وفي  المسنين،  لحماية 

جمعيات أهلية مع القضية. 
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تمكين و.  لقضية  بالتصدي  بلدان   10 أفاد 
من  استفادة  اقصى  لتحقيق  المسنين 
مهاراتهم وقدراتهم )منها 9 اتخذت تدابير 
المبادرات  أن  إال  موازنات(،  خصصت  و8 
تزال  ما  العربية  الحكومات  قدمتها  التي 
تقر  مصر  في  االستدامة.  عن  بعيدة 
المنتجين،  للمسنين  مشروعا  الحكومة 
من  العديد  دعم  في  كفاءتهم  وتستغل 
المؤسسات االجتماعية. وفي قطر تشجع 
الحكومة المسنين على استغالل خبراتهم، 
أنها  التونسية  الحكومة  أعلنت  بينما 
المسنين.  لخبرات  مستودعا  ستنشيء 
)في  الحكومة  أعلنت  السودان  وفي 

2013( عن إعداد قانون بشأن القضية. 

التقاعدية ز.  المعاشات  مزايا  تحسين 
للمسنين أو دعم دخولهم، والمعاشات غير 
المشروطة بالمساهمة )9 حكومات اتخذت 
عكست  وقد  موازنات(،  وخصصت  تدابير 
في  الجهود  ضعف  االستقصاء   إجابات 
الوضوح في بعض  البلدان، وعدم  غالبية 
الحكومة  أعلنت  السودان  في  الحاالت. 
وفي  للمسنين،  شهري  راتب  تقديم  عن 
ماليا  دعما  الحكومة  تقدم  والعراق  الجزائر 

تكميليا للمسنين. 

قامت 8 بلدان فقط بتطوير إجراءات وآليات ح. 
تخطيط  في  المسنين  لمشاركة  ملموسة 
بحياتهم  الماسة  وتنفيذ وتقييم األنشطة 
مباشرة )منها 7 اتخذت تدابير و6 خصصت 

موازنات(. 

التوظف ط.  فرص  بتحسين  بلدان   7 أفادت 
للمسنين )منها 5 اتخذت تدابير وخصصت 
برامج  أو  سياسات  توجد  ال  موازنات(. 
تركز  ظل  في  مفهوم  أمر  وهو  واضحة، 
الجهود في توظيف الشباب. لكن حكومة 
الكويت تقترح برامج تدريب للمسنين، وفي 
المسنين  بتشجيع  الحكومة  تقوم  مصر 

على العمل في الجمعيات األهلية، بينما 
تمنح قطر المسنين دكاكين تجارية.

األهلي ي.  والقطاعين  الحكومة  بين  الشراكة 
والخاص في القضايا المتعلقة بالمسنين، 
هذا  بشأن  االستبيان  سؤال  على  وردا 
الموضوع، ذكرت غالبية البلدان أن الشراكة 
قائمة  والخاص  األهلي  القطاعين  مع 

بالفعل. 

المقام  في  األهلي  القطاع  مع  الشراكة  تتعلق 
األول بالخدمات المقدمة للمسنين، وكذلك بجمع 

التبرعات والحشد المجتمعي واألبحاث. 

أما الشراكة مع القطاع الخاص فتزداد أهمية في 
بلدان الخليج عنها في سائر البلدان العربية، وتتعلق 

بصفة عامة بجمع التبرعات. 

الكافية  الموارد  نقص  أن  الحكومات  ذكرت  وقد 
وغياب العمالة المؤهلة من العوامل التي تعرقل 

تنفيذ البرامج المخصصة للمسنين. 

9-2 رعاية المسنين في البلدان 
العربية

قامت  قد  العربية  البلدان  بعض  أن  ذكر  من  البد 
بمجهودات قديرة لرفعة شئون الحماية االجتماعية 
البلدان  بعض  وصف  يمكن  ولكن  السن.  لكبار 
العربية األخري بأنها تتمتع بأنظمة ضعيفة للرعاية 
االجتماعية، كثيفة االعتماد على األسرة أو الدعم 
السكانية  للفئات  بالنسبة  وخاصة  المجتمعي، 
التي ال تجد سبيال إلى المزايا االجتماعية القائمة 
تاريخ  بعد  االجتماعي  الضمان  مساهمات  على 
على  االعتماد  هذا  ويبرز  الرسمي.  التوظف  من 
في  خاصة  بصفة  المجتمعي  والدعم  األسرة 
أية  الدولة  تمارس  ال  حيث  المسنين،  رعاية  حالة 
سلطة تشريعية على األسرة. ويرجع هذا اإلهمال 
من  يتجزأ  ال  كجزء  االجتماعية  للرعاية  الرسمي 
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إلى  العربية  المنطقة  في  االجتماعية  السياسة 
منظور  من  االجتماعية  السياسة  مع  التعامل 
الرجل/  الذي يمنح األولوية لنشاط  الذكر،  العائل 
غيرها  أو  األم  أن  بافتراض  االقتصادي،  األب 
الرعاية  من األقارب اإلناث ستتحمل مسؤوليات 
 Hussein,( الممتدة  أو  النووية  األسرة  ألفراد 

   )S.& Ismail, M. 2016

إلى  النظر  يجري  العام،  اإلطار  هذا  وضمن 
األجل  طويلة  الرعاية  من  المسنين  احتياجات 
أسرية  مسؤولية  أنها  على  العربية  البلدان  في 
أو  المخالطين  استغالل  ويتم  اجتماعية،  وليست 
األجيال  احتياجات  لتلبية  كوسيلة  األسرة  أفراد 
 .)UN 2011( األكبر أو األصغر في محيط األسرة
نسبيا  العمر  حديثة  بنظم  البلدان  وتتمتع معظم 
تقاعدية  معاشات  تقدم  االجتماعي،  للضمان 
المشاركة  نسب  ارتفاع  مع  الشيخوخة،  في 
تقديرات  وتفيد  الحضرية.  المناطق  في  تقليديا 
ألكثر  تمتد  ال  االجتماعي  الضمان  تغطية  بأن 
 ،)ESCWA 2006( السكان  من  بالمئة   25 من 
والدعم  المدخرات  على  المسنين  غالبية  وتعتمد 
األسرة  من  المالي،  فيه  بما  الرسمي،  غير 
السيدات  تتأثر  أن  واألرجح  الخيرية.  والجمعيات 
بمحدودية  المسنين  الرجال  من  أكثر  المسنات 
الستمرار  بالنظر  االجتماعي،  الضمان  تغطية 
تمثيلهن الزائد في العمل غير الموثق، من قبيل 

العمل الزراعي والتجارة محدودة النطاق. 

الي  يحتاجون  المسنين  أن  عامة  بصفة  ويبدو 
دعم حقيقي في عملية وضع السياسات الصحية 
 Sibai et( العربية  البلدان  في  واالجتماعية 
al.2004(. فمع أن حقوق المسنين في المساواة 
أن  ومع  العربية،  الدساتير  معظم  في  مكرسة 
داخل  باطراد  يتزايد  الشيخوخة  بقضايا  االعتراف 
الفجوات  أن  إال  األخيرة،  السنوات  في  المنطقة 
تظل  وتنفيذها  السياسات  وضع  بين  الواسعة 

قائمة. 

قضايا  في  النظر  الي  تحتاج  العربية  البلدان  إن 
بعض  اعترفت  وقد  هذا  السكان،  شيخوخة 
المستقبل  لتحديات  التصدي  بضرورة  الحكومات 
وأشارت  المتوقعة،  السكان  بشيخوخة  المرتبطة 
 Kronfol et( اإلسكوا  دراسة من وضع منظمة 
al.2013( إلى عدد من البلدان العربية التي تتيح 
المجتمع  لكن  للمسنين.  المنزلية  الرعاية  خدمات 
هو  الدينية،  الجمعيات  وباألخص  المدني، 
تدعمها  التي  الخدمات،  لتلك  الرئيسي  المقدم 
الخزانة العامة في بعض الحاالت. في مصر على 
الدائمة”  الطبية  “القوافل  تقوم  المثال  سبيل 
بتوفير استشارات وخدمات طبية مجانية ـ تشمل 
المناطق  في  المنازل  في  الصغرى  الجراحات 
العيادات  هذه  من   10 البحرين  ولدى  الريفية. 
يقوم  تونس  في  حكوميا.  المكفولة  المتنقلة 
متنقلة  فرق  بإتاحة  االجتماعي”  التضامن  “اتحاد 
لتقديم الخدمات الصحية المنزلية للمسنين. كما 
الطبيعي  والعالج  التأهيل  خدمات  تونس  توفر 
المتخصصة للمسنين، بتمويل حكومي، بالمجان 
الكويت  في  المنزلية  والرعاية  رمزي.  بمقابل  أو 
مجانية تماما، وهناك في المغرب جمعيات أهلية 
للمسنين  مجانية  طبية  واستشارات  أدوية  توفر 
ومقدمي  المسنين  عائالت  وتدعم  المعوزين، 
في  ألزهايمر.  بمرضى  يعتنون  ممن  الرعاية 
األردن توسع القطاع الخاص مؤخرا بحيث ضم 53 
بتوفير  وتقوم  الصحة  وزارة  لدى  مسجلة  شركة 
هناك  لبنان  وفي  للمسنين.  المنزلية  الرعاية 
لبيوتهم.  المالزمين  للمسنين  متنقلة  عيادة   26
توافر  وفلسطين،  لبنان  هما  بلدان،  ذكر  كما 
الجاهزة” التي تخدم المسنين  خدمات “الوجبات 

وحدهم. المقيمين 
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10- الترتيبات المؤسساتية 
للشيخوخة في البلدان 

العربية
10-1 القوانين المتعلقة بالمسنين

القوانين  تحديث  على  البلدان  من  العديد  يحرص 
تستهدف  جديدة  قوانين  صياغة  أو  السارية 
ذات  األنشطة  من  أمثلة  يلي  وفيما  المسنين، 

الصلة التي تمت في البلدان العربية: 

وشبكات 	  المعاشات،  صناديق  تحديث  تم 
االجتماعي  الضمان  ومخططات  األمان، 
وقطر  وعمان  ولبنان  واألردن  العراق  في 

واإلمارات العربية المتحدة واليمن. 

قانون 	  في  بنود  إلى  المبادرة  تمت 
الفقراء  أفقر  لتغطية  الصحي  التأمين 
مصر  في  المسنين  من  والمستضعفين 

واألردن وعمان وقطر واليمن. 

المساعدة 	  قيمة  مؤخرا  قطر  ضاعفت 
المعوزين  للمسنين  المقدمة  المالية 

وتابعيهم )دون سن 18(. 

للتأمين 	  “اختياريا”  مخططا  لبنان  أصدر 
العمل  لكن   )2000( للمسنين  الصحي 
الحكومة  وتدرس   ،2006 في  ُجمد  به 
تمويل العجز الهائل بهدف توفير التغطية 

للمشتركين الحاليين. 

توسعت الكويت والبحرين في بنود الرعاية 	 
االجتماعية بحيث تغطي اإلعاقة المرتبطة 

بالشيخوخة. 

الحركة 	  بسهولة  تتعلق  توجيهات  صدرت 
والوصول في المنشآت العامة في مصر 

واألردن. 

رسوم 	  من  وإعفاءات  توجيهات  صدرت 
المواصالت، والتأشيرات السياحية وغيرها 
والعراق  مصر  في  المالية  اإلعفاءات  من 

ولبنان وعمان والسعودية. 

حصلت دور المسنين والنوادي المخصصة 	 
في  ضريبية  تخفيضات  على  للمسنين 

العراق واألردن. 

القضايا 	  على  التركيز  جرى  سوريا  في 
الصحية المتعلقة بالمسنين من خالل صوغ 
عدة مبادرات، منها “استراتيجية الشيخوخة 
و”االستراتيجية  والصحية”  النشطة 
األولية   الصحية  الرعية  إلصالح  الوطنية 

 .”2010
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10-2 خطط العمل الوطنية والسياسات والقوانين المختصة بالشيخوخة

 )APAA )2002( and MIPAA )2002  )2002( عملت المبادئ األساسية لخطة عمل مدريد ومؤتمر القاهرة
على دفع الدول األعضاء إلى وضع استراتيجيات وطنية وخطوط إرشادية سياسية تهدف إلى صياغة 
وتطوير خطط العمل الوطنية ذات الصلة. وقد أتم 12 بلدا هذه العملية، وفي ثالثة أخرى ما تزال الخطط 
وسوريا   )1994( لبنان  باستثناء  األخيرة،  القليلة  السنوات  في  الخطط  أغلب  وضع  وقد  التطوير.  قيد 
الصلة  ذات  التنموية  والتوجهات  السياسات  يجري وضع  واليمن  الجزائر  )2004(. في  )2003( وتونس 
من خالل القوانين السارية المتعلقة بالرفاه االجتماعي والقضايا االجتماعية، أو عبر البرامج والسياسات 

 )Sibai AM, Rizk A, Kronfol KM 2014( القطاعية

جدول 10-2: نظرة عامة إلى الترتيبات المؤسساتية المتعلقة بالشيخوخة في العالم العربي

سنة التمريرسنة الصوغملحوظاتالبلدان

2011 2009 االستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية للسكان المسنينالبحرين 

2010 2010 االستراتيجية العامة لرعاية المسنينمصر 

المسنين األردن  للسكان  األردنية  االستراتيجية  الوطنية  الخطة 
2013-2009 2008 2008

قيد التطويرخطة العمل الوطنية بشأن الشيخوخةالكويت

1994 1994 سياسة رعاية أوضاع المسنين في لبنانلبنان 

االستراتيجية الوطنية من أجل شيخوخة نشطة وصحية ولرعاية ليبيا 
2009 2008 المسنين

قيد التطويرخطة العمل الوطنية بشأن الشيخوخةالمغرب

2010 2010 الخطة الصحية الخمسية الثامنة 2011-2015عمان 

2010 2010 الخطة االستراتيجية الوطنية لرعاية المسنين 2010-2015فلسطين 

2012 2011 االستراتيجية الوطنية للمؤسسة القطرية لرعاية المسنينقطر 

2010 2010 االستراتيجية الوطنية الصحية 2010-2015السعودية

2009 2007 السياسة الوطنية لرعاية المسنينالسودان 

2003 2003 الخطة االستراتجية الوطنية 2003-2015سوريا 

2004 2004 خطة العمل العشرية )2003-2012( للمسنينتونس 

قيد التطويرينتظر تبني استراتيجية وطنية في 2013اإلمارات

المصدر: )Sibai AM, Rizk A, Kronfol KM 2014(. الشيخوخة في المنطقة العربية: االتجاهات والعواقب وخيارات السياسات. 
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ويجدر بالذكر أنه: 

وضع األردن خطة وطنية تتضمن التشريع 	 
والخدمات الصحية واالجتماعية، كما تعاون 
مع المجلس الوطني لشؤون األسرة في 
وضع استراتيجية شاملة لرعاية المسنين. 

تمتد السياسة الوطنية للسكان في اليمن 	 
على  النص  تشمل  بحيث   )2025-2001(
التمكين والخدمات الصحية، وقد استحدثت 
لتغطية  الصحي  التأمين  في  بنودا 

المستضعفين بمن فيهم المسنين. 

العامة 	  االستراتيجية  تنص  مصر  في 
لرعاية المسنين على إنشاء قواعد بيانات 
وتقارير عن الشيخوخة، تركز على الظروف 
كما  االجتماعية.  واالقتصادية  الصحية 
بمناقشة  للمرأة  القومي  المجلس  يقوم 
المتعلقة  والقوانين  السياسات  ومراجعة 
مصر  تمتع  ورغم  المسنات.  بحقوق 
بشأن  عمل  وخطة  وطنية  باستراتيجية 
توجد خطة موضوعه  أنه ال  إال  الشيخوخة 
لتنفيذها وتمويلها. يضاف إلى هذا غياب 
مما  السياسات،  لتلك  والمتابعة  التقييم 
يمنع تخاذ إجراءات تصحيحية. وقد اجتمعت 
المسنين  لرعاية  العليا  المصرية  اللجنة 
مؤخرا، للمرة الثانية في 2012، لمناقشة 
الرعاية،  ومراكز  المسنين  دور  معايير  رفع 
لتلك  المالي  الدعم  من  المزيد  وتوفير 
المراكز والبرامج التي تستهدف المسنين. 

أعلنت وزارة الصحة الكويتية في 2 فبراير 	 
2013 عن خطة لصياغة استراتيجية وطنية 
الصحة  تعزيز  بها  يقصد  المسنين،  لرعاية 
القوانين  وتفعيل  والنفسية،  البدنية 
بالشيخوخة وكذلك الشروع في  المتعلقة 
مع  بالتوازي  المجتمعية  التوعية  برامج 
الجهود المبذولة لتحسين البيئة االجتماعية 
في  المسنون  سيشارك  للمسنين. 
عملية صياغة االستراتيجية الوطنية لرعاية 

المسنين. 

بشأن  مدريد  عمل  خطة  توصيات  وتتمحور 
موضوعات   3 حول  أعاله  المذكورة  الشيخوخة 

رئيسية: 

المسنون والتنمية: تتعلق األهداف الرئيسية أ. 
للمسنين  االقتصادي  بالدمج  الموضوع  لهذا 
والتقليل من تهميشهم، وهو ينطوي على 7 

قضايا كبرى: 

في 	  النشطة  المشاركة   :1 القضية 
باالعتراف  ترتبط  وهي  المجتمع، 
بمساهمات المسنين االجتماعية والثقافية 
ومشاركتهم  والسياسية،  واالقتصادية 
في عمليات اتخاذ القرار على المستويات 

كافة. 

العمالة، 	  وشيخوخة  العمل   :2 القضية 
مما يتضمن فرص المسنين الراغبين في 

الوصول إلى مجاالت العمل. 

والحياة 	  االقتصادي  األمن   :3 القضية 
الكريمة للمسنات والمسنين، مع التشديد 
االجتماعي  الضمان  نظم  تحديث  على 

والمعاشات التقاعدية. 

وسط 	  الفقر  على  القضاء   :4 القضية 
المسنات والمسنين. 

والهجرة 	  الريفية،  التنمية   :5 القضية 
والتحول الحضري، من خالل تحسين ظروف 
المجتمعات  في  التحتية  والبنية  الحياة 
الريف  بين  الروابط  وتعزيز  الريفية، 
المهاجرين األكبر سنا في  والحضر، ودمج 

مجتمعاتهم الجديدة. 

فرص 	  إلى  المسنين  وصول   :6 القضية 
الفرص  تكافؤ  لتعزيز  والتدريب  التعليم 
والتدريب  التعليم  احترام  مع  الحياة،  طول 
والتوجيه  المستمر،  التدريب  وإعادة 
لطاقات  األمثل  واالستغالل  المهني 

األفراد في جميع األعمار. 

بين 	  فيما  التضامن  تقوية   :7 القضية 
والتواصل  التبادل  خالل  من  األجيال 

والتناقل. 
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في ب.  والسالمة  الصحة  على  الحفاظ 
وصول  شمولية  تحقيق  بغية  الشيخوخة: 
مراعاة  مع  الصحية،  الرعاية  إلى  المسنين 
واالقتصادية  والنوعية  البدنية  ظروفهم 
التي  األمراض  طبيعة  وكذلك  االجتماعية، 
بهذا  المتعلقة  التوصيات  فإن  تصيبهم، 

الموضوع تدور حول 4 قضايا: 

القضية 1: الصحة والسالمة طوال العمر 	 
على  الصحية  الممارسات  تعزيز  خالل  من 
مدى الحياة وتوفير الخدمات الصحية لجميع 
المناطق دون تمييز على أساس العمر أو 
األمراض  لمنع  سياسات  وتطوير  النوع، 
السليمة  التغذية  وإتاحة  المسنين  وسط 

لجميع المسنين. 

والعادل 	  الشامل  الوصول   :2 القضية 
حصول  لضمان  الصحية  الرعاية  لخدمات 
رعاية  على  كافة  والمسنات  المسنين 
والتطوير  تمييز،  دون  عادلة  صحية 
التشاركي لقطاع الصحة من خالل إشراك 
لتلبية  الصحية  الخدمات  المسنين وتدعيم 

احتياجاتهم. 

والتدريب 	  المعلومات  توفير   :3 القضية 
الصحية  الرعاية  قطاعي  في  للعاملين 

واالجتماعية ومعاونيهم. 

ذوي 	  من  المسنين  تدريب   :4 القضية 
االحتياجات الخاصة لالحتفاظ بحد أدنى من 
المهارات القابلة للتوظيف طوال أعمارهم، 
واتخاذ إجراءات إلشراك المسنين في حياة 
مجتمعاتهم وتزويدهم بالرعاية المناسبة. 

والداعمة: ج.  التمكينية  البيئة  إيجاد  ضمان 
الموضوع  بهذا  المتعلقة  التوصيات  تتضمن 
بحق  التمتع  للمسنين  تتيح  بحيث  قضايا   8
مراعاة  مع  األساسية،  الخدمات  إلى  الوصول 

البيئة  إليجاد  وذلك  أوضاعهم،  خصوصية 
التمكينية التي تضمن لهم المشاركة. 

المعيشة: 	  وبيئة  اإلسكان   :1 القضية 
المحلية،  البيئة  السكن في  إلى  الوصول 
المواصالت  وإتاحة  صديقة  بيئة  وإيجاد 

المناسبة للمسنين والمسنات. 

هو 	  االجتماعية  الرعاية  توفير   :2 القضية 
هذا  وينطوي  للمسنين،  الكرامة  مفتاح 
عالية  االجتماعية  الخدمات  إتاحة  على 
الجودة التي تشمل دور المسنين المدارة 
وتعزيز  مؤهلين،  متخصصين  قبل  من 
شبكات المسنين على الصعيد المجتمعي 
لتقوية الروابط فيما بين األجيال. ويشمل 
الحياة  وتعزيز  األهلية  الجمعيات  دور  هذا 
الجمعيات االهلية  الترابطية للمسنين عبر 
إعداد  يشمل  كما  إلخ،  والتعاونيات، 

المسنين للحياة في مرحلة التقاعد. 

إلى 	  اإلساءة  على  القضاء   :3 القضية 
الالزمة  التشريعات  بتفعيل  المسنين 
االعتداء  حوادث  ورصد  لحمايتهم، 
واالنتهاك، بغية تعزيز كرامتهم وحقوقهم، 

وإطالق حمالت التوعية بشأن اإلساءة. 

العامة 	  الصورة  على  الحفاظ   :4 القضية 
النماذج  تقديم  خالل  من  للمسنين 
اإليجابية وإبراز مساهماتهم واالعتراف بها 
وتكريمها، وتدعيم أدوارهم، وحشد موارد 
لقضايا  تتصدى  التي  األهلية  الجمعيات 
الشيخوخة، وإشراك المسنين في عملها 
ال كمجرد منتفعين، ولكن كفاعلين نشطين 

في البرامج والخدمات. 

األسرة 	  ترابط  وتدعيم  تقوية   :5 القضية 
العربية. والتحركات المقترحة هي: )أ( سن 
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داخل  المسنين  رعاية  لضمان  تشريعات 
محيطهم األسري وضمان العيش الكريم، 
بشأن  األسر  لتوعية  حمالت  إطالق  )ب( 
دعم  )ج(  معهم،  والحياة  المسنين  رعاية 
دور األسرة في رعاية المسنين من خالل 
تعزيز العادات والتقاليد والقيم التي تحض 
داخل  ورعايتهم  المسنين  احترام  على 
األسرة، )د( توفير الدعم المالي والخدمات 
من  تمكينها  بغرض  لألسر  االجتماعية 
أنفسهم  وللمسنين  مسنيها،  رعاية 
بغرض تمكينهم من مواصلة حياتهم في 
خاص  دعم  توفير  )هـ(  األسري،  المحيط 
الالتي  والمسنات  المسنات  لألرامل 
وسائل  وتحديد  الزواج،  لهن  يسبق  لم 
واالقتصادية  االجتماعية  االحتياجات  تلبية 
وسائل  تشجيع  )و(  للمسنات،  والنفسية 
األسرة  دور  تقوية  على  كافة  اإلعالم 
والبيئة  الطبيعي  المجال  وتعزيزه بصفتها 
توفير  )ز(  المسنين،  لرعاية  األساسية 
اجتماعية  معونات  شكل  في  المساعدة 
واألسر  لألفراد  ومعلومات  وتوجيهات 
القائمة على رعاية المسنين، وإعادة توكيد 
الدور اإليجابي الذي تؤديه الجدات والجدود 

في تنشئة األحفاد. 

األهلية 	  الجمعيات  دعم   :6 القضية 
الضالعة  المدني  المجتمع  ومؤسسات 
في رعاية المسنين، وذلك من خالل توفير 
تصميم  على  والتشجيع  المالي،  الدعم 
للمسنين،  رعاية متخصصة  برامج  وتطوير 
وإقرار آليات وطنية للتعاون والتنسيق بين 
الحكومية  الحكومية وغير  المنظمات  جميع 
ووضع  الشيخوخة،  لقضايا  المتصدية 
معايير لتنظيم وضبط هذا النوع من العمل 

االجتماعي، ضمن أمور أخرى. 

في 	  المسنات  قضايا  دمج   :7 القضية 
أعمال التنمية االجتماعية من خالل صياغة 
برامح مخصصة للمسنات لضمان قدرتهن 

على العيش الكريم. 

القضية 8: توفير الدعم والحماية للمسنات 	 
المسلح  النزاع  أوضاع  في  والمسنين 
احتياجاتهم  وتلبية  واالحتالل،  والحرب 
األساسية، مع منح األولوية للمسنين في 
خطط اإلغاثة، وال سيما المسنين القائمين 
بدور رأس األسرة، ضمانا لحصولهم على 

السلع والخدمات. 

والتنمية  للسكان  القاهرة  مؤتمر  أصدر  وقد 
المتعلقة  التوصيات  من  مجموعة   2013 في 
المبادئ  تغطي  التوصيات  وهذه  بالشيخوخة، 

التالية: 

دمج  - يتعين   – التنمية  المسنين في  دمج 
األوسع  التنمية  عمليات  في  الشيخوخة 
نطاقا، بما في ذلك استراتيجيات مكافحة 
والهيئات  القطاعات  جميع  بعرض  الفقر، 
وغير  الحكومية  المنظمات  وبمشاركة 
المدني  المجتمع  وكذلك  الحكومية، 

والقطاع الخاص. 

إشراك  - يتعين   – اإلقصائية  غير  التنمية 
التمكينية  البيئة  إيجاد  خالل  من  المسنين 
جهودهم  وتثمن  المسنين  تمكن  التي 
وقدراتهم  الحياتية  خبراتهم  وتستثمر في 
االقتصادية  بالفرص  وتعترف  المتراكمة، 

والمجتمعية المرتبطة بالشيخوخة. 

لمناصرة  - الحقوقي  النموذج  على  التركيز 
بالشيخوخة،  المتعلقة  السياسات  وتنفيذ 
القاعدية  المستويات  إشراك  خالل  من 
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على  عالوة  المدني،  المجتمع  ومنظمات 
المسنين أنفسهم.  

العيش  - ضمان  خالل  من  الكرامة  احترام 
بوجه  والمسنات  كافة  للمسنين  الكريم 
أساس  على  التمييز  من  تحرر  في  خاص، 

السن، ومن اإلساءة والعنف. 

تشجع  - التي  التمكينية  البيئة  الظروف 
وكذلك  المحلية  والبلديات  الحكومات 
متخصصي التخطيط العمراني والمعماريين 
والقدرات  الخاصة  االحتياجات  مراعاة  على 
المساكن  تصميم  عند  للمسنين  الوظيفية 
المواصالت  ووسائل  العامة  والمباني 

والمساحات المفتوحة والمنازل الخاصة. 

الحفاظ على صحة المسنين وسالمتهم من  -
خالل تعزيز التوجهات المنصبة على “دورة 
الحياة” في منع األمراض وضبط انتشارها، 
الشيخوخة،  في  والسالمة  الصحة  وحتى 
الذي  النشطة”  “الشيخوخة  إطار  وتبني 
يتطلب إصالحات في النظم الصحية بحيث 
ومنع  الصحية  الممارسات  ترويج  على  تركز 
إدخال  ومناصرة  المبكر  والكشف  األمراض 
مقررات  ضمن  الشيخوخة  طب  تخصص 

التعليم الطبي في الجامعات. 

U
N

FP
A

 A
lg

er
ia

 ©



فئة المسنين في المنطقة العربية: االتجاهات االحصائية ومنظور السياسات

89

11-1 خالصة ختامية

معظم  في  قدما  الديمغرافي  التحول  يمضي 
سكانية  شيخوخة  عنه  فتنتج  العربية،  البلدان 
متزايدة، وتغير في القيم والمعايير. ومع ذلك فإن 
بقضايا  االهتمام  قلة  تظهر  والشواهد  البيانات 

الشيخوخة في برامج التنمية. 

المسنين  من  كبيرة  نسبة  أن  البيانات  تظهر  كما 
الفقراء  من  المستضعفة  الفئات  إلى  تنتمي 
أنواع  من  الكثير  يعانون  وأنهم  والمحتاجين، 
المعدية.  غير  األمراض  رأسها  وعلى  األمراض 
واإلعاقة أيضًا من العوامل المفاقمة لمشاكلهم 

الصحية. 

دون  تحول  التي  العراقيل  أن  البيانات  وتثبت 
إدماج المسنين في العملية التنموية تندرج تحت 
عدة عوامل منها عدم المشاركة في صنع القرار، 
الوصول  مستوى  وانخفاض  التوظف،  وموانع 
ينخفض  كله  هذا  على  وعالوة  المالية.  للموارد 
الثقة في  بخبراتهم، وتنخفض  مستوى االعتراف 
أكدت  وقد  التنموية.  ومساهماتهم  أدوارهم 
االستقصاءات أن المسنات أكثر عرضة للتهميش 

االقتصادي من المسنين.  

تغير  وكذلك  األسرية،  األدوار  تغير  أن  شك  وال 
التي  العوامل  من  األجيال،  بين  العالقات  طبيعة 
غيرت شبكات األمان االجتماعي التقليدية وواجهت 
المسنين بصعوبات أكبر في تأمين دخول كريمة. 
إن ضعف تغطية نظم المعاشات وهشاشة نظم 

تساهم  التي  العوامل  من  االجتماعي  الضمان 
في إفقار المسنين. 

الظروف  وتغير  والمعايير،  القيم  تغير  أدى  وقد 
صورة  تغيير  إلى  المسنون،  فيها  يعيش  التي 
المسنين ونظرة المجتمع إليهم، مما تسبب في 
حاالت  وفي  واإلهمال،  واإلساءة  االنتهاك  زيادة 
العنف  فيه  بما  العنف  من  أشكال  إلى  عديدة 

الجنسي والقائم على النوع االجتماعي. 

البلدان  في  الوافدين  العمال  وضع  أن  كما 
العربية من بواعث القلق، بسبب البعد الحقوقي 
)الصحية  الحماية  وبسبب ضعف  عليه،  المنطوي 

واالجتماعية( المتوافرة للوافدين. 

الحضر  إلى  الريف  من  والهجرة  الهجرة  كانت  وقد 
على  الملقاة  األعباء  زادت  التي  العوامل  من 
المدن  في  البيئية  الظروف  وتبقى  المسنين. 
الكثافات  بسبب  للمسنين  بالنسبة  مواتية  غير 
إلى  الراجعة  التنقل  وصعوبة  والتلوث  السكانية 
نظم  كفاية  وعدم  األمن  وضعف  المدن،  ترامي 
المواصالت. ويضاف إلى هذ أن مشاكل الوصول 
التوازن  اختالل  بسبب  األساسية،  الخدمات  إلى 
أثر  لها  الخدمات،  وتوافر  السكانية  الضغوط  بين 

سلبي على المسنين. 

يعانون  الذين  والرجال  النساء  أوضاع  فإن  وكذلك 
اهتمامًا  تتطلب  والحروب  اإلنسانية  األزمات  من 
أكبر، بسبب انتشار األمراض واإلعاقات وصعوبة 
الحماية.  ونقص  محددة  خدمات  وغياب  التنقل 

11- خالصة ختامية 
وتوصيات
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وربما تولي خطط االستجابة اإلنسانية اهتماما أكبر 
ألوضاع المسنين في المخيمات ومناطق النزاع. 

والمجتمع  الحكومات  بين  الشراكة  أن  شك  وال 
لتأمين  للمسنين  مهمة  الخاص  والقطاع  المدني 
الحياة الكريمة، لكنها ما زالت في المراحل األولى 
النجاح  قصص  وبعض  القدرات  بناء  إلى  وتحتاج 

حتى تكتسب فاعلية أكبر. 

األدوات  تمتلك  العربية  البلدان  أن  هو  والواقع 
أظهرت  وقد  والبرامج،  السياسات  لوضع  الالزمة 
المؤتمرات  مختلف  في  العمل  بخطط  االلتزام 
السياسية  اإلرادة  هذه  لكن  والدولية.  اإلقليمية 
والبشرية،  المالية  الموارد  انخفاض  أمام  تتعثر 
وكذلك بفعل حاالت الطوارئ، التي تنتزع األسبقية 
النزاع  أوضاع  من  العديد  المنطقة  تواجه  فيما 

السياسي واألزمات اإلنسانية. 

11-2 التوصيات

الصادرة عن مؤتمر مدريد وعن  التوصيات  تحتوي 
غيرها،  ضمن   ،2012 لسنة  العربية  العمل  خطة 
تتطلب  التي  البناءة  التوصيات  من  العديد  على 
التفعيل والرصد، وهو ما تؤكده هذه الدراسة، حيث 
ضروريا  سيكون  السكان  لشيخوخة  االستعداد  أن 
لنجاح الجهود الالزمة لتحقيق األهداف المبينة في 

جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة. 

والنسب 	  األعداد  الستيعاب  التخطيط 
لضمان  ضروري  المسنين  من  المتزايدة 
تأمين  وضمان  المعاشات  نظم  استدامة 
للجميع،  الشيخوخة  الدخل األساسي في 
وكذلك لضمان استدامة خطط المعاشات 

ومالءتها المالية. 

على 	  والعائالت  المجتمعات  مساعدة 
فئات  حصول  تضمن  داعمة  نظم  تطوير 

التي  الرعاية طويلة األجل  المسنين على 
النشطة  الشيخوخة  إليها، وتعزيز  يحتاجون 

والصحية. 

في 	  واحتياجاتهم  المسنين  اندراج  ضمان 
على  التنموية  والبرامج  السياسات  جميع 

الصعيد الوطني. 

العمل على تطوير ثقافة شيخوخة جديدة 	 
الذهنيات  وتغيير  الحقوق،  على  تقوم 
الشيخوخة  من  االجتماعية  والمواقف 
من  تحويلهم  خالل  من  والمسنين، 
نشطين  أعضاء  إلى  لإلعانات  مستقبلين 

ومساهمين في المجتمع. 

المسنين 	  وتشجيع  اإللزامي  التقاعد  إلغاء 
على  فيه  والراغبين  العمل  على  القادرين 

االستمرار في مباشرته. 

الالئق 	  العمل  في  المسنين  حقوق  تعزيز 
للعمل  الداعمة  السياسات  خالل  من 
التدريب  ذلك  في  بما  والمنتج،  الصحي 

وأنماط العمل المتحلية بالمرونة. 

االستثمار في الشباب حاليا بتعزيز العادات 	 
الصحية وضمان التعليم وفرص التوظف، 
والوصول إلى الخدمات الصحية، وتغطية 
العاملين  لجميع  االجتماعي  الضمان 
حياة  لتحسين  استثمار  أفضل  بوصفها 

األجيال المقبلة من المسنين. 

بما 	  للكوارث،  السلبية  اآلثار  تقليص 
وجود  إدراك  تعزيز  طريق  عن  ذلك  في 
المسنين والوعي باحتياجاتهم في حاالت 
الطوارئ، وتطوير خطوط إرشادية وأدوات 
وممارسات لضمان الرعاية الصحية الطارئة 
المناسبة، وتسهيل مشاركتهم في برامج 

اإلغاثة اإلنسانية. 
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المسنين، من 	  المتنامية من  األعداد  احتياجات  تلبي  بحيث  الصحية  الرعاية  ينبغي تطويع نظم 
المنشآت الصحية على السواء، لضمان رفاهية  المنازل وفي  الرعاية طويلة األجل، في  حيث 

أصحاب العمر المتقدم. 

القضاء على التمييز المستند إلى السن، وتعزيز وحماية حقوق المسنين وكرامتهم، وتسهيل 	 
مشاركتهم الكاملة في المجتمع. 

يتعين على الحكومات أن تتحرك لتحسين وصول المسنين إلى الخدمات العامة في السياقات 	 
الحضرية والريفية على السواء. 

وعلى الحكومات أن تتحسب للنمو الكبير المنتظر في أعداد المسنين على مدار العقود المقبلة، 	 
بما يستوجب وضع سياسات متعددة القطاعات لضمان قدرة المسنين على المشاركة الفعالة 

في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية لمجتمعاتهم.
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