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 كلمة الترحيب 

 ، رمزي المشرفية دكتور ال الشؤون االجتماعية والعمل  معالي وزير 

 ،الوزارات الموقرةحضرات ممثلي 

 الزميلة أسما قرداحي،

 الدكتورة عبال سباعي،  

 ،   الحضورالسيدات والسادة 

اإلستراتيجية الوطنية  إعداد  على    ة الموقر وزارال د. مشرفية، ولطاقم    اسمحوا لي بداية أن أتوجه بالتهنئة لمعالي

 .  لكبار السن تأمين الشيخوخة الكريمة والحياة الالئقة ل والتي ترسم خارطة طريق للدولة اللبنانية لكبار السن  

ت الخمس الماضية، حيث كانت االنطالقة مع تحضير  ونفتخر في اإلسكوا أننا واكبنا جهودكم خالل السنوا

العلمية   والتي وفرت األرضية  لبنان  السن في  االقتصادي واالجتماعي لكبار  الواقع  الوطنية حول  الدراسة 

مركز الدراسات  ألمم المتحدة للسكان وادوق  نلمقاربة قضاياهم. ومن ثم تضافرت جهودنا مع وزارتكم ومع ص 

 وم نجني ثمار هذه الشراكة الناجحة معاً.  يونحن ال  لكبار السن

 

 الحضور الكريم،  

قد يتساءل البعض، في ظل جائحة لم نر مثلها من قبل هددت كل نواحي حياتنا، وأزمات تعصف بالبالد من  

 ملحة؟   أخرى أولويات على كل ناحية وصوب، لماذا التركيز على كبار السن؟ لماذا ال نركز 

ل نه  أالجواب ببساطة   للدولة  إلى مبادرات جريئة  الحاجة  بأمس  إننا  المقلق  الواقع  الفئات  نفي ظل هذا  حمي 

فشريحة كبيرة من كبار السن اليوم تعاني من الفقر والمرض  األضعف من السكان ومن ضمنهم كبار السن.  

على أفراد أسرهم    وتنعكس هذه التحديات ليس فقط على كبار السن، بلواإلهمال وتستبعد من الجهود التنموية.  



في غالب األحيان حيث يتحملون المسؤولية الكاملة لرعاية كبار السن، وتتحمل في الغالب النساء المسؤولية  

على  األكبر في هذا المجال. كذلك تساهم هذه التحديات في بث الصورة النمطية السلبية عن كبار السن كعبء  

يجب إعالتهم. غير أن هذه الصورة النمطية هي غير دقيقة حيث يساهم كبار السن بشكل  األسرة والمجتمع  

 بشكل معنوي وحتى مادي في كثير من األحيان.  مجتمعاتنا وعائالتنا كبير في 

يشهد   لبنان  مثل  بلد  للشيخوخة أسرع  وفي  العربية   وتيرة  المنطقة  التوقعات    في  بحسب  سيصنف  حيث 

لشيخوخة السكان أمراً طارئاً  المبكر  يصبح التخطيط    خمسة عشر عام،الديموغرافية كبلد مسن بعد حوالي  

  مئة سنة وأكثر   فيها   فحتى في الدول التي استغرقت عملية التحول الديمغرافييتصدر أولويات الدولة.  يجب أن  

ا تلك  واجهت  األوروبية،  الدول  بعض  في  السكان وكما  لشيخوخة  التحضير  في  عديدة  في  لدول صعوبات 

 على االقتصاد الوطني.    كذلك  وككل انعكاسات هذا التحول الديمغرافي على المجتمع التعامل مع 

تضع أهدافاً لالرتقاء  سياسات عامة متناسقة ومترابطة    وضع وتنفيذ   والتخطيط السليم ال يكون إلى من خالل

. فال يمكننا  مع االلتزامات الدولية التي أطرت مصفوفة حقوق كبار السن   ياتماشسن وتضمن حقوقهم  مبحياة ال

أن نتحدث عن شيخوخة نشطة ودمج اجتماعي لكبار السن من دون الحديث عن فرص التعلم مدى الحياة،  

اإلنتاج، ودعم األواصر  تأمين التقاعد المريح، وضمان الرعاية الصحية المناسبة، والتمكين من االستمرار في  و

األسرية والمجتمعية، ومالءمة المساحات واألبنية العامة ووسائل النقل مع احتياجات كبار السن، والحماية من  

نحتاج إلى أطر سياساتية تتناول  االهتمام في حاالت الطوارئ والنزاعات. وبالتالي  إيالء  العنف واإلهمال، و

 فعل حقوق كبار السن.   طع والترابط بينها إذا أردنا أن نرسخ ون  مختلف هذه المجاالت وتركز على التقا

وتحفز أكبر قدر من التعاون والتكامل بين مختلف المعنيين من جهات  تضمن    نكما يجب على السياسات أ 

الذي اعتمد في وضع االستراتيجية   التشاركي  بالمسار  أنوه  حكومية وغير حكومية. وهنا ال يسعني إال أن 

وتعكس    ،ال تستثني أحد عابرة للقطاعات،    منذ اليوم األول والذي نتج عنه وضع استراتيجية شاملة اللبنانية  

 صوت وهموم كبار السن في لبنان.  

ومع صندوق األمم المتحدة للسكان  في الختام أجدد فخرنا بالشراكة مع وزارة العمل والشؤون االجتماعية  

، بما في ذلك المساهمة في وضع خطة  تنفيذ هذه االستراتيجيةالوزارة في  ونلتزم ببذل كل جهد في سبيل دعم  

 ترجمتها من حبر على ورق إلى مبادرات ومشاريع تنفذ على أرض الواقع.  و االستراتيجية، تفعيل تنفيذية ل

 نتمنى لكم كل التوفيق ومبروك للجميع  


