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 مذكرة مفاهيمية

 

 

I. الخلفية 

في مليون نسمة  123سرع معدل نمو للسكان في العالم، حيث ارتفع عدد سكانها من إحدى أتتسم المنطقة العربية ب

هذه الزيادة ، أي ما يوازي أكثر من ثالثة أضعاف. 2017مليون نسمة في العام  400إلى أكثر من  1970العام 

تحديات التي تواجهها زادت من حدة الالكبيرة في عدد السكان إلى جانب التطورات االجتماعية واالقتصادية المعقدة 

 حياة كريمة لشعوبها.  لتأمينالبلدان العربية  معظم 

فية على الدول. ففي حين إضااألخيرة ضغوطاً  نةتشكل التغيرات الديمغرافية التي شهدتها المنطقة العربية في اآلوو

تضخم اعداد الشباب مع  األخيرة إلى استمرار الديمغرافية، تؤدي التغيرات شباب سكانهااتسمت المنطقة العربية ب

في  أعداد ونسب كبار السن، مما يدفع بحكومات المنطقة إلى معالجة أولويات، قد تكون متنافسةازدياد كبير في 

 فيوستستكمل شيخوخة السكان المتوقع حصولها في المستقبل القريب ، لمختلف الشرائح العمرية. بعض األحيان

فمن المتوقع أن ترتفع نسبة كبار . معظم البلدان العربية في وتيرة أسرع بكثير في المنطقة مقارنة بالمناطق األخرى

، وسيفوق عددهم المئة مليون. هذا 2050المنطقة العربية بحلول عام بالمائة من إجمالي السكان في  15السن لتشكل 

ألعضاء لتلبية احتياجات وأولويات كبار السن في الوقت الحالي كما التحول السريع يترك مجاالً ضيقاً جداً للدول ا

 مما يعّرض مجموعات كبيرة من كبار السن لخطر االستبعاد والتهميش.  ،في المستقبل

لكل على الرغم من بعض التطورات السياسية الواعدة التي شهدتها الدول العربية، فإن المراجعات اإلقليمية المتكررة 

، 2030لمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة، وخطة التنمية المستدامة لعام من ا

ن تهديد رفاه كبار لتفاقم م 19وقد أتت جائحة كوفيد . لاإلهماوتعرضهم لخطر كبار السن  ضعف فئةأشارت إلى 

 تلبي احتياجات كبار السن وأولوياتهم.وشاملة  ترابطةسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى سياسات متلالسن و

II. األهداف 

إلى بناء قدرات الدول العربية على إدماج أولويات وقضايا كبار السن في عملية صنع  تهدف ورشة العمل هذه 

السياسات. وهي تقدم فرصة للمشاركين لتبادل المعارف والتجارب بين الدول العربية حول الوسائل، والتحديات، 

 والدروس المستفادة في ما يتعلق بتطوير سياسات تستجيب لقضايا كبار السن.  



العمل فرصة مناسبة للمباشرة في مناقشة االستعدادات للمراجعة الوطنية لخطة عمل مدريد ورشة ل كذلك تشك

، إضافة إلى بناء توافق حول منهجية إجراء المراجعة في المنطقة 2021الدولية للشيخوخة المقرر إجراؤها في العام 

 العربية.

III. المكان والزمان 

. ونظراً للظروف 2020 تشرين الثاني/نوفمبر 12و  11ن في العمل على مدى يومي اإلسكوا ورشةتُنظَّم 

. وسيتم تزويد كافة المشاركين بالمعلومات عبر االنترنتالعمل  ورشةكورونا، تعقد  ةالصحية في ظل جائح

 قبل االجتماع.  المنصةالضرورية للولوج إلى 

 

IV. عمالتنظيم األ 

 ( بيروت   )توقيت   2020تشرين الثاني/نوفمبر   11اليوم األول:  
 

  التسجيل اإللكتروني 10:45-11:00

 ترحيب الكلمة  11:05 -11:00
السيدة مهريناز العوضي، مديرة مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان  -

 والتنمية، اإلسكوا

 جلسة تمهيدية 11:05-11:35

لمحة لجلسة إلى تحديد السياق العام للمناقشات من خالل تقديم اتهدف هذه 
ومنها )العالمية موجزة عن حقوق كبار السن كما نصت عليها مختلف األطر 

لشيخوخة، خطة لالدولي للسكان والتنمية، خطة عمل مدريد الدولية  المؤتمر
ار كبع هذه الجلسة تحليال ألوضا تقّدم  .  كما(2030لعام  التنمية المستدامة

العربية، وواقع تطوير السياسات، وااللتزامات المدرجة في السن في المنطقة 
 أطر العمل العالمية تجاه كبار السن.

 دقائق( 10أطر العمل العالمية وحقوق كبار السن ) •
 اإلسكوا، مساعدة باحث، شلقنادين السيدة  -

 دقائق( 10) إدماج قضايا كبار السن في صنع السياسات •
 اإلسكوا، السيدة سارة سلمان، المستشار اإلقليمي لشؤون السكان -

 أسئلة وأجوبة •

كبار لالستجابة ألولويات وقضايا : أولويات الدخالت السياساتية مفتوححوار  11:35-13:00
 السن

منصة لنقاش مفتوح بين المشاركين حول جهود الحكومات  الجلسةتوفّر هذه 
العربية لمعالجة أولويات واحتياجات كبار السن في مختلف القطاعات 

 ...( دماج، الخاإلجتماعيةـ، االحماية ال)الصحة، 

 :للنقاشأسئلة توجيهية 
 ما هي السياسات التي تم تطويرها لتلبيةً احتياجات كبار السن؟ −

-لجائحة كوفيد استجابةكبار السن تستهدف محددة  مبادراتهل وضعتم  −
 ؟19



 هل تعاونتم مع منظمات غير حكومية خالل عملية صنع السياسات −
 وتنفيذها؟ المتعلقة بكبار السن

في عملية  كبار السنما هي التحديات التي تواجهكم خالل إدماج قضايا  −
 صنع السياسات؟ 

 المطلوبة لمواجهة هذه التحديات؟ما هي اإلصالحات  −

 الجلسة: )يحدد الحقاً( ميسر

  
 ( بيروت   )توقيت   2020تشرين الثاني/نوفمبر    12اليوم الثاني:  

 

10:45-11:00 

 

 تسجيل الدخول

واستعراض القرار  عمل مدريد الدولية للشيخوخة ملخص آلخر مراجعة لخطة 11:15 -11:00
 القادمةلية المراجعة آالمتعلق ب

مناقشة عامة: التحضيرات للمراجعات الوطنية لخطة عمل مدريد الدولية  12:30- 11:15
 2021للشيخوخة في 

لمراجعة  تحضيراتتوفر هذه الجلسة منصة للمشاركين للمباشرة في مناقشة ال
على المستوى الوطني  2021الدولية التي تبدأ في العام  دخطة العمل مدري

على المستوى اإلقليمي. كما ستشكل هذه الجلسة فرصة  2022وفي العام 
في عملية المراجعة على  بأكمله"سبل ضمان اتباع مقاربة "المجتمع لمناقشة 

 ضوء القرار المتعلق بآلية المراجعة الجديد.

 اإلسكوا، سلمان، المستشار اإلقليمي لشؤون السكانالسيدة سارة الجلسة:  ميسر

 الخطوات المستقبليةاختتام االجتماع:  12:30-13:00

السابقة  اتالمناقشات التي حصلت في الجلس تلخيصسيجري في هذه الجلسة 
مراجعة خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة  إلجراءوعرض خارطة الطريق 

 في المنطقة العربية على المستويين الوطني واإلقليمي.

 

 

V. المشاركون 

ل الدول بنقاط االتصال المعنيين بقضايا كبار السن والذين تمت تسميتهم من قالعمل  ورشةتستهدف 

 مات األمم المتحدة المعنية.األعضاء. كما سيضم المشاركون ممثلين عن منظمات المجتمع المدني ومنظ

 

VI. النتائج المرجوة 

قدرة البلدان األعضاء على إدماج قضايا الشيخوخة في عملية صنع السياسات في المنطقة العربية  رفع -

 والوفاء بالتزامها بعدم إهمال أحد.  

بناء توافق حول التحضيرات للمراجعة الدورية لخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة، وهو إطار العمل  -

 ن. يتعلق بحقوق كبار الس ام العالمي األساسي في


