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المقّدمة

 تندرج هذه اإلستراتيجية في سياق اقتراح تقّدمت به الجمهورّية التونسّية ممّثلة بوزارة شؤون المرأة 
واألسرة والطفولة وكبار السّن بخصوص إجراء دراسة حول دعم الحقوق  االجتماعية والصحية لكبار السّن 
المجلس  الصادر عن   )1997( القرار رقم  المبادرة في  الموافقة على هذه  العربية. وتّمت  البلدان  في 
في  العرب  االجتماعية  الشؤون  وزراء  مجلس  عن  الصادر   )771( رقم  والقرار  واالجتماعي  االقتصادي 
كانون األول )ديسمبر( 2014، والقرار رقم )15( الصادر عن مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية 
االقتصادي واالجتماعي  للمجلس   98 الدورة  لتوصيات  وتنفيذا  )فبراير( 2015.  )43( في شهر شباط 
لجامعة الدول العربية المنعقدة خالل الفترة الممتدة من 28 آب )اغسطس( إلى 1 أيلول )سبتمبر(  في 
القاهرة عام 2016، تحوّلت الدراسة إستراتيجية عربية لكبار السّن، باقتراح من الجمهورية التونسية في 

تموز)يوليو( 2016. 
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أّن  اإلستراتيجية  هذه  إعداد  دواعي  ومن 
وبدرجات  استثناء،  دون  من  العربية،  المجتمعات 
العديد  على  مسبوقة  غير  حركية  تعرف  متفاوتة، 
واالجتماعية  منها  الديمغرافية  المستويات،  من 
تسارع،  وقد  واألمنّية.  واالقتصادية  والثقافية 
التغّيرات  نسق  الماضية،  القليلة  العقود  خالل 
التنظيم  بصورة مذهلة وازداد عمقها وأثرها في 
المجتمعي والعالقات بين األفراد واألجيال، وفي 

نوعية العيش وظروفه.  

ومتعّددة  مختلفة  تحديات  الوضع  هذا  أفرز  لقد 
السكانية  الفئات  كل  اليوم  تواجهها  األبعاد 
والحكومات.  واإلقليمية  الوطنية  والمؤسسات 
ومّما زاد من حّدة تلك التحديات وخطورتها أحيانا، 
خالل  تزال،  وال  العربية،  المجتمعات  عايشته  ما 
األمنية  لألوضاع  تدهور  من  األخيرين  العقدين 
والصراعات  التوّتر  بؤر  وتعّدد  االستقرار  واختالل 
المسّلحة وما ينتج منها من تشّتت ولجوء وهجرة 
األمن  وانعدام  العيش  لظروف  وترّد  وفقر 

اإلنساني والماّدي.

ومن المعلوم أن أولى ضحايا هذه األوضاع هي 
رأسها  وعلى  هشاشة  األكثر  االجتماعية  الفئات 
الفئات  ولهذه  السّن.  وكبار  واألطفال  النساء 
تتطّلب  التي  وتحّدياتها  الخصوصية  أوضاعها 
بلدان  أكثر  في  حتى  الرشيدة،  واإلدارة  اإلحاطة 

المنطقة استقرارًا ورخاًء.

والمنظمات  العربية  الحكومات  أولت  ولقد 
العربية  الدول  جامعة  رأسها  وعلى  اإلقليمية، 
واهتماما  عناية  المختلفة،  ومجالسها  وأجهزتها 
في  فاتخذت  السكانية  الفئات  بهذه  كبيرين 
لها  ووضعت  المناسبة،  القرارات  شأنها 
السياسات والبرامج، وخّصصت لها الهياكل الفنّية 
من  المالية  واالعتمادات  التنفيذّية  والمؤسسات 
أجل رعايتها وتأمين ظروف فضلى لعيشها حاضرا 
ومستقبال، وحمايتها من األخطار التي قد تهّددها 

وتقّلص من مشاركتها.

وخطط  البرامج  مجموعة  تندرج  اإلطار  هذا  في 
العمل الدولية لمعالجة قضايا كبار السّن، والقرارات 
العربية  القمم  اجتماعات  عن  الصادرة  والتوصيات 
واجتماعات المجالس الوزارية العربية ذات العالقة، 
مشترك،  ومقصد  واحدة  رؤية  في  تتالت  والتي 
واإلقليمي  الدولي  الرسمي  االلتزام  وهو 

وحمايتها  السّن  كبار  حقوق  بإقرار  والوطني 
التي  السكان  الفئة من  رعاية هذه  والحرص على 
ما فتئ وزنها الديمغرافي يتنامى، بنسق سريع 

أحيانا، واحتياجاتها تزداد كّما وكيفا. 

وبالرجوع إلى المعطيات الديمغرافية عن تحّوالت 
هذه  أن  يتبين  العربية  للبلدان  السكانية  التركيبة 
تشهد  إذ  ومتفاوتا،  تدريجيا  تشّيخا  تعرف  البلدان 
لما  خالفا  متسارعا  ارتفاعا  الشيخوخة  معدالت 
الى  مرّده  المتقدمة،  البلدان  معظم  شهدته 
الخدمات  وتحسين  الوالدات   معدالت  انخفاض 
الجدد.  المواليد  عند  الحياة  وارتفاع معدل  الصحية 
غير أّن هذا التّهرم السكاني يتفاوت من بلد إلى 
أكثر   ( األولى  المرتبة  وتونس  لبنان  يحتل  إذ  أخر، 
ومصر  العربي  المغرب  بلدان  تليهما   ،)10% من 
)بين7 و%8( بينما تأتي في المرتبة األخيرة بلدان 

الخليج العربي )2 %(.

وبرغم أن بعض البلدان عملت على وضع سياسة 
متكاملة لرعاية كبار السن تستند إلى التشريعات 
وبحقوق  البشرية  بالتنمية  المتصلة  والبرامج 
اإلنسان ورعاية الفئات الخصوصية، بينت التقارير 
واالجتماعية  الصحية  المعاناة  تفاقم  العالمية 
االجتماعية عن  األنظمة  عجز  السن في ظل  لكبار 
تغطية حاجيات كبار السن وصعوبة وصولهم إلى 
أوضاعهم  لتزداد  والصحية،  االجتماعية  الخدمات 
صعوبة بسبب الحواجز المادية المتصلة بالتصميم 
الخدمات  لمقّدمي  المهارات  ونقص  المعماري، 

عموما مع ارتفاع نسبة األمية  لدى كبار السن. 

من  العدد  في  االرتفاع  هذا  يصاحب  ما  وباعتبار 
حاجة ملّحة إلى تغطية حاجات كبار السن، وبخاصة 
رعائية  خدمات  من  السن،  في  منهم  المتقدمين 
صحية ونفسية واجتماعية مكثفة وموّجهة، ونظرا 
والصّحي  االجتماعي  المجال  في  التدّخل  أن  الى 
برغم  إلى األسر  إّما  كبيرة منه  موكول في نسبة 
وإّما  وإقتصادية،  إجتماعية  ضغوط  من  تعانيه  ما 
إلى المنظمات األهلية التي غالبا ما تفتقد الحرفية 
اإلمكانات  وضعف  الالزم  والتخّصص  المهنية 
قياسًا بالتكلفة الكبيرة للتدّخالت الصحّية، فقد بات 
من الضروري وأمام انخراط المجموعة العربية في 
المواثيق الدولية المتعّلقة بحقوق اإلنسان، توحيد 
كبار  الجهود في مجال دعم حقوق  الرؤى وتنسيق 
والصحية  واالجتماعية  النفسية  الرعاية  السّن في 
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وإعادة النظر في منظومة التغطية االجتماعية حتى 
تصبح رعاية أفراد هذه الفئة العمرّية مندرجة ضمن 
في  استراتيجي  كخيار  االجتماعي  األمان  شبكة 

السياسات االجتماعية وفي المخططات التنموية.

ويتزامن هذا الحرص العربي على االهتمام بقضايا 
في  العربّية  للدول  الجاّد  االنخراط  مع  السّن  كبار 
خالل  من   2030 المستدامة  التنمية  خّطة  مسار 
إقرارها  سنة 2016 “اإلعالن العربي لتنفيذ خّطة 
االجتماعّية”  األبعاد   :2030 المستدامة  التنمية 
لألمانة  التنظيمي  الهيكل  داخل  إدارة  واستحداث 
العاّمة لجامعة الدول العربّية سّمي” إدارة التنمية 
بمتابعة  كّلفت  الدولي”  والتعاون  المستدامة 

تنفيذ أهداف هذه الخّطة.

العربية  البلدان  أحرزته معظم  الذي  التقدم  وبرغم 
في مجال رعاية المسنين، سواء بوضع خطط عمل 
وطنية لرعاية كبار السن في بلدانها أم في تبني 
والصحية  االجتماعية  الخدمات  تؤمن  عمل  برامج 
البلدان   هذه  بعض  خصت  الالزمة،  والنفسية 
كبارها بتشريعات وقوانين خاّصة تحّصن حقوقهم.

وتؤّكد بعض الدراسات تباين قدرة البلدان العربّية 
الرعاية  المسنين من  بحاجات سكاّنها  الوفاء  على 
الصحية استنادا الى مستوى التنمية االقتصادية 
لديها، وفي هذا االتجاه تشير نتائج الدراسة التي 
نشرتها اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا 
الديمغرافية  “المالمح  حول   2013 سنة  )أسكوا( 
للدول العربية وتحليل ظاهرة الشيخوخة “ إلى أنه 
السّكان  السن كعبء على  كبار  إلى  غالبا ما ينظر 

الذين هم في سّن العمل.

السياسات  توجيه  في  النتائج  هذه  أهمّية  وبرغم 
االجتماعّية والتنموّية، فإّن عددها يبقى محدودا، 
العربية  المؤتمرات  معظم  إليه  أشارت  ما  وهو 
في  السن  كبار  قضايا  لمناقشة  المتعاقبة 
صنعاء  و2005،   1998 )تونس  العربي  الوطن 
2007، مراكش 2015( والتي كانت جميعها تشير 
ظروف  حول  والمعارف  المعلومات  نقص  إلى  
ومدى  العربية  المجتمعات  في  السن  كبار  عيش 
استثنينا  ما  فإذا  المختلفة،  بحقوقهم  تمّتعهم 
المعطيات الديمغرافية والتي تهّم كل السّكان بما 
علمية  معطيات  لدينا  ليس  السن،  كبار  ذلك  في 
الرعائية  الخدمات  نوعية  حول  وموضوعية  دقيقة 

الموضوعة  لكبار السن ومدى استجابتها لحاجاتهم 
معايير  من  تؤكده  وما  الحقوقية  المقاربة  وفق 
حتى  لهم  المقّدمة  الخدمات  توّفرها في  ينبغي 

تكون ضامنة لكرامتهم. 

النواقص  بتعّدد  المّتسم  العاّم  اإلطار  هذا  في 
في  السّن  كبار  بواقع  المّتصلة  والفجوات 
تداركها،  على  الجاّد  الحرص  مع  العربّية  البلدان 
السّن  كبار  لحماية  المقترحة  اإلستراتيجية  تندرج 
في  انخراطًا  باعتبارها  العربّية  البلدان  في 
التنمية  أهداف  بتحقيق  المتعّلق  الدولي  المسار 
منها  تعّلق  ما  خصوصا   ،2030 المستدامة 
بتقليص الفوارق بين الفئات االجتماعّية ومقاومة 
والكرامة  العدالة  وتحقيق  الاّلمساواة  أشكال  كّل 
في  واستجابة  السّن  كبار  بينهم  ومن  للجميع 
عن  الصادرة  الدعوات  لمختلف  نفسه  الوقت 
وهي  الشأن،  بهذا  الخاّصة  العربّية   المؤتمرات 

إستراتيجية تغطي الفترة 2019- 2029.

© UNFPA GCC



7

تعريف المفاهيم والمصطلحات:

 كبار السّن:

عادة ما يعّرف “كبار السّن”، من منظور ديمغرافي، 
باألشخاص الذين ينتمون إلى فئات عمرّية تنطلق 
من سن الستين، ولدى البعض من سّن الخمس 
والستين وكثيرا ما يقع الربط بين كبار السّن والعمر 
القانوني للتقاعد وذلك برغم االختالف بين الدول 
في السن القانونية للتقاعد التي تتراوح بالنسبة 
الى أغلب العاملين في القطاعين العام والخاص 

بين الستين والخمس والستين سنة.

النظر  وجهة  من  السّن  كبير  يعّرف  من  هناك   
الجسمّية  قدراته  خالل  من  وتحديدا  الفزيولوجية 
تضعف  عندما  مسّنا  الشخص  فيصبح  والذهنية، 
تلك القدرات، وهي مرتبطة بالعمر لكن مستواها 
غير ثابت وتتباين من شخص إلى آخر، لذلك اختلفت 
الزمني  العمر  تحديد  في  والعلماء  الثقافات 
االجتهادات  ظّل هذه  المسن. وفي  مرحلة  لبلوغ 
المتعّددة اخترنا أن نعّرف  كبير السّن في إطار هذه 
اإلستراتيجية بأّنه كّل شخص بلغ ستين سنة فما 
العالمّية وغيرها  فوق كما تعتمده منّظمة الصّحة 

من المنّظمات.1

التمكين:

الستينات  عقد  إلى  التمكين  مفهوم  جذور  تعود 
بالحركات  ظهوره  ارتبط  اذ  الماضي،  القرن  من 
المدنية  بالحقوق  تنادي  التي  االجتماعية 
الحين  ذلك  ومنذ  للمواطنين.  واالجتماعية 
وكذلك  عدة،  بمعان  التمكين  مفهوم  استخدم 
والعمل  كاالقتصاد،  عدة،  مجاالت  في  استخدم 
كما  التنمية.  في  وكذلك  والسياسي  االجتماعي 
امتد مفهوم التمكين كمصطلح للتعبير عن عملية 
فردية يأخذ فيها الفرد المسؤولية والسيطرة على 

حياته ووضعه.

ويعني مفهوم التمكين لغويا التقوية أو التعزيز، 
إما وظيفيا أو إجرائيا، فتتعّدد تعريفاته وفقا للمجال 
الذي يستخدم فيه. ولكن وبغّض النظر عـن المجال 
الذي يتم فيه توظيف »التمكين«، فإنه يشير إلــى 

 wikiageing.org 1.  موقع

عناصر من القوة يتم توظيفها ألفراد أو منظمات، 
والقــوة هنا تعني القدرة على فعل مهمة محددة، 
خالل  من  والفاعلية،  الكفاءة  من  عاليــة  وبدرجة 

تطوير القدرات وممارسة الحقوق.

الجماعي  أو  )لألشخاص(  الفردي  التمكين  يفرض 
الخ...(  السن  كبار  شباب،  نساء،  سكانية،  )فئات 
)بالتعليم  والمهارية  المعرفّية  القدرات  تتعّزز  أن 
والتدريب ذاتيا أو من مصادر أخرى( وأن تتوّفر البيئة 
والتشريعية  والسياسية  والثقافية  االجتماعية 
الداعمة حتى يحصل التمكين. فتمكين المرأة مثال 
ال يحصل في مجتمع تحكمه تشريعات وسياسات 
معارضة لحقوق المرأة أو في بيئة أسرية ومجتمعّية 
وممارستها.  الحقوق  تلك  الكتساب  معارضة 
وعموما يّتفق الخبراء على أّن التمكين يتمّثل في 
عملية بناء القدرات وتوسيعها في مجال المشاركة 

والتأثير والتحّكم في الموارد واتخاذ القرارات.2

المشاركة:

يندرج مفهوم المشاركة ضمن المفاهيم المحورّية 
تأسيس  في  الدولي  المجتمع  إليها  استند  التي 
واعتبرها  المجاالت  شّتى  في  الحداثّية  توّجهاته 
لقيم  النبيلة  المعاني  كّل  لتحقيق  حاسما  شرطا 
الديموقراطّية والعدالة والمساواة باعتبارها قيمًا 
بديلة في مواجهة مخاطر اإلقصاء االجتماعي وما 
االنعكاسات.  متعّددة  سلبّية  آثار  من  عليه  يترّتب 
منظور  من  العامة  الحياة  في  بالمشاركة  ويقصد 
شؤون  تدبير  في  األفراد  »مساهمة  أممي 
مجتمعهم، وإبداء الرأي، والقيام بمبادرات تهدف 
إلى تحقيق المنفعة محلّيا ووطنّيا«. وتّم إقرار هذا 
الخاص  الدولي  العهد  من   25 المادة  في  الحق 
بالحقوق المدنية والسياسية باعتباره من المبادئ 
المؤّسسة للديموقراطّية، كما أشار قرار الجمعية 
العامة لألمم المتحدة عدد 144/53 المؤّرخ في 9 
الثامنة  ماّدته  في   1998 الثاني)ديسمبر(  كانون 
إلى أّنه »من حق كل شخص، بمفرده وباالشتراك 
غير  أساس  وعلى  بالفعل  له  تتاح  أن  غيره،  مع 
تمييزي، فرصة المشاركة في حكومة بلده أو بلدها 

وفي تصريف الشؤون العامة«.

للتعّمق أنظر نبيل جعفر عبد الرضا ومروة عبد الرحيم »اإلطار   .2
الفكري لمفهوم النوع االجتماعي« على الرابط التالي:

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=464068&r=0

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
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لجميع  المتاح  المشاركة  لحّق  الدولي  التأكيد  هذا 
المواطنين  من دون استثناء في إدارة الشأن العام  
باعتبارها  للديموقراطّية  مؤّسسا  مبدأ  منه  جعل 
المجتمعات  كّل  تسعى  التي  السامية  القيمة 
الحديثة إلى تكريسها، كما يقيم الدليل على أّنه ال 
يستقيم الحديث عن ديموقراطية حقيقّية من دون 
مشاركة كاملة وفاعلة لكّل أفراد المجتمع من دون 
الشاملة  اإلنسانية  األبعاد  هذه  بمثل  تمييز.  أّي 
تصبح آلية المشاركة فلسفة كاملة لوجود اجتماعي 
بديل يقطع مع كّل أنواع التمييز والتهميش التي 

عانت منها تاريخّيا جّل المجتمعات اإلنسانّية. 

لمبادئ  الفعلي  التطبيق  مصاعب  إلى  وبالنظر 
الديموقراطية وتباعد محّطاتها التقييمّية مقابل آنية 
منها-  التنموّية  خصوصا   - المجتمعّية  االنتظارات 
الحقوق،  كّل  في  المساواة  نحو  المتزايد  والتوق 
الممارسة  الماضي  القرن  ثمانينات  منذ  تطّورت 
مستحدثة  أشكال  نحو  التقليدّية  الديموقراطّية 
و»ديموقراطّية  التشاركّية«  »الديموقراطّية  مثل 
صفة  من  االنتقال  إطارها  تّم في  والتي  الجوار« 
صاحبت  التي  االنتخابي  الزمن  وشروط  النخبوّية 
العملّية  قواعد  احترام  باسم  الممارسة  هذه 
في  المشاركة  مبدأ  تعميم  إلى  الديموقراطّية  
بشروط  التقّيد  وجوب  دون  العاّم من  الشأن  إدارة 

التمثيلّية االنتخابّية.

التنمية المستدامة:

يعود ميالد مفهوم التنمية المستدامة إلى التقرير 
للمحيط  الدولية  »اللجنة  عن   1987 سنة  الصادر 
والتنمية« التابعة لمنظمة األمم المتحدة بعنوان« 
مستقبلنا المشترك« وذلك برئاسة رئيسة الوزراء 
النرويجّية السابقة قرو هارلمبروثالند، وهو التقرير 

الذي أصبح يعرف اصطالحا بتقرير بروثالند.

وتمحورت أعمال هذه اللجنة التي انطلقت أعمالها 
عمل  برنامج  إعداد  حول   1983 سنة  من  بداية 
وتعاون دولي متعّدد االختصاصات يهتّم بقضايا 
تبحث  عالمّية  توّجهات  إطار  في  والبيئة  المحيط 
التقليدي.  بمفهومها  للتنمية  جديدة  بدائل  عن 
ما  مرحلة  في  بالتنمية  الخاّصة  التعريفات  وكانت 
في  تختزل  الماضي  القرن  من  الثمانينات  قبل 
التي  التحّرر  رياح  لكّن  االقتصادي،  النمّو  معّدالت 

في  ثّم  أميركا  في  الشبابّية  الحركات  قادتها 
الشاملة  العولمة  نحو  التوّجه  مع  وتزامنها  أوروبا 
والتربوّية  األسرية  المراقبة  حصون  كّل  أسقطت 
)مايو(  أيار  حركة  وكانت  والسياسّية.  واإلعالمية 
1968 في فرنسا بامتداداتها االوروبية والعالمية 
وسقوط جدار برلين وانهيار االتحاد السوفياتي أبرز 
المحّطات التاريخّية في تلك المرحلة. وترافق هذا 
التوّجه التحّرري مع انفالت غير مسبوق لرأس المال 
العالمي، مغّلفا بقيم الدفاع عن الحقوق الفردّية،  
نحو البحث عن الربح األقصى، معتمدا كّل الوسائل 
في استغالل الموارد المتاحة بما في ذلك التدمير 
الممنهج لها مثل الغابات والمحيطات، ليخلف بذلك 
آثارًا كارثّية دفعت نحو تبّني مفاهيم جديدة للتنمية 
أكثرها انتشارًا هو مفهوم “التنمية المستدامة”. 

المتحدة  األمم  لهيئات  الجديد  التعريف  وجاء 
يلي:”التنمية  كما  عليه  والمّتفق  المتخّصصة 
احتياجات  تلّبي  التي   التنمية  هي  المستدامة 
الحاضر من دون المساس بقدرة  األجيال القادمة 
ضوء  وفي  الخاّصة”.3  احتياجاتها  تلبية  على 
األهداف  من  مجموعة  ضبط  تّم  التعريف  هذا 
اعتمدتها األمم المّتحدة في دورتها السبعين سنة 
التنمية  2015 ضمن مرحلة جديدة تعرف “بأجندة 
المستدامة  لما بعد 2015” وهي تشتمل على17 
استند  التي  الثالثة  األسس  من  مستوحاة  هدفا 
النجاعة  وهي:  المستدامة  التنمية  تعريف  إليها 

االقتصادّية، جودة المحيط والعدالة االجتماعّية.

خدمات الجوار:

إضافة  توفير  الى  الهادف  النشاط  هي  الخدمة 
للمجتمع.  أو  واألسر  لألفراد  مادية  أو  معنوّية 
يقترب  التي  تلك  أساسا  الجوار  بخدمات  ويقصد 
مقدموها من المحتاجين إليها سواء طلبوها أم لم 
يطلبوها، كرعاية المسنين والمرضى في بيوتهم، 
بها  في أسرهم من  للمنتفعين  الحاجات  وتوفير 
في  أو  البيوت  في  األطفال  ورعاية  تنقل،  دون 
الحي. وتم تعريف مفهوم القرب  من خالل ثالثة 

معايير:

3  موقع األمم المتحدة
https://www.un.org/ sustainabledevelopment/ar/
development-agenda
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الجغرافية: يتم العرض في المكان الذي يوجد 	 
فيه المستفيد.

النفسية: يلتقي العارض ويتحاور مع المستفيد 	 
أثناء تحقيق الخدمة.

االجتماعية: يشارك العرض في نسج )أو إعادة( 	 
الروابط االجتماعية. 

كما يتمثل الهدف الرئيسي لخدمات الجوار في: 

الناس، 	  حاجات  إلى  واالستماع  االستقبال، 
حالة  إقرار  وتشخيصها،  الحاالت  رصد  الحوار، 
 – الخدمات  على  الطلب  بشأن  اليقظة  من 
المهنيين  إلى  اإلحالة  المعلومات،  توفير 
على  االجتماعيين  )اإلختصاصيين  اآلخرين 
تلبي  أن  يمكن  التي  والهياكل  المثال  سبيل 
لتسهيل   األشخاص  مرافقة  المعنيين(  حاجات 
الخدمات ذات الصلة – وظيفة  إلى  وصولهم 

الوساطة االجتماعية.4

المحصول OUT COME )النتيجة 
التغييرية المتوخاة(:

المدى  على  تحقيقها  يجب  التي  النتيجة  هو 
والمحدثة  القصير  المدى  على  أو  المتوسط 
والمؤسسات  السياسات  مستوى  على  لتغيير 
الفردي  السلوكي  المستوى  وعلى  والتشريعات 

والجماعي وعلى الخدمات.

الحقيقي  التغيير  بأنه  المحصول  يعرف  وعليه 
والموضوعي والقابل للقياس والتقييم. ويهم:

ويرمي 	  والقوانين،  والمؤسسات  السياسات 
إلى تطوير أدائها وتحسين مردوديتها. 

الفرد والمجموعات، ويرمي إلى تغيير سلوكي 	 
اإلجتماعية   والتمثيالت  المواقف  وتطوير 
مع  ويتالءم   Social representations 
المواثيق  تؤمنها  التي  الحقوقية  المتطلبات 

والدساتير والقوانين.5

 Majella SIMARD ”Les services de proximité en milieu   4
rural- Rapport N° 3“Quebec-Canada 2006

5  معجم مصطلحات التقييم واإلدارة القائمة على النتائج – متاح 
على الموقع:

https://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/45810943.pdf

المنتج OUT PUT  )المخرج(: 

خالل  من      المنتج OUT PUT: النتيجة المحققة 
تنفيذ نشاطات تنموية والتي تشمل عادة المعارف 

والمهارات والخدمات واألدوات واآلليات.

كما يعرف هذا المفهوم بأنه ما ينتج من استكمال 
إنجاز نشاطات تّمت في إطار تدّخل تنموي ويفيد  
مجموعة  في  أو  أحد  في  عملي  تغيير  بحصول 
في  أو  الموارد(  السلطة،  المسؤولية،   ( مجاالت 
قدرات أصحاب الحقوق وأصحاب الواجبات: كفايات 

أو قدرات جديدة، توفر خدمات جديدة.6 

6  المصدر السابق.

© UNFPA Iraq



1. منهجّية اإلعداد، 
األهداف والمرجعيات

1.1 منهجّية إعداد اإلستراتيجية:

الدراسات  ونتائج  المؤشرات  من  عدد  من  االنطالق  أولى  مرحلة  في  تّم  اإلستراتيجية  هذه  لصوغ 
والمسوحات واالستئناس بالخطط واالستراتيجّيات العربّية المتوفرة لبناء اإلشكاليات المّتصلة بواقع كبار 
السن في البلدان العربية. ثم في مرحلة ثانية تّم إنجاز دراسة تشخيصّية عبر االستبيان، شاركت فيها 11 
دولة عربية، وّجهت إلى جميع المتدخلين في الشأن الخاص بكبار السن وهم: المسؤولون عن السياسات 
الصحية واالجتماعية في البلدان العربية، وممّثلون عن المجتمع المدني إضافة إلى اختيار عدد من كبار 
السّن من البلدان العربّية كقّراء ومراجعين للوثائق المخرجة. وفي مرحلة تالية تّم عرض المسوّدة األولى 

© UNFPA Iraq



لهيكلة وثيقة اإلستراتيجية ومحاورها على اجتماع 
كانون  و26   25 يومي  القاهرة  في  انتظم  خبراء 
األول )ديسمبر( 2017، وذلك للمناقشة واإلثراء، 
بواسطة  الدراسة  نتائج  جداول  استخراج  تّم  كما 

“مؤسسة محمد شعيب الخيرية”  في لبنان.

الدولية  المرجعيات  كل  من  االستفادة  وتّمت 
والعربية في ضبط األهداف العامة والخصوصية 
االنتقال  في  الدولية  التوجهات  مع  يتجاوب  بما 
الحقوقية  المقاربة  إلى  الرعائية  المقاربة  من 
والتشاركية، وذلك بناء على توصيات الدول العربية 
األعضاء المساهمة في إعداد هذه اإلستراتيجية. 
وقد اعتمدت لجنة الصوغ كل البيانات والمعطيات 
والتحاليل المتوفرة والمقترحة في وضع الصيغة 
الدول  على  عرضت  التي  لإلستراتيجية  األولى 
بعضها  تقّدم  والتي  واإلثراء  الرأي  إلبداء  العربية 
لجنة  أخذتها  والمقترحات  المالحظات  من  بعدد 

اإلعداد باالعتبار في وضع النسخة الحالية.

2.1 أهداف اإلستراتيجية:

اإلستراتيجية  فيه  تندرج  الذي  اإلطار  إلى  استنادا 
عن  الصادرة  للتوصيات  استجابة  وباعتبارها 
في  السن  كبار  حول  السابقة  العربية  المؤتمرات 
العالم العربي  وألهداف خّطة التنمية المستدامة 
2030 التي التزمت الدول العربّية تحقيقها ضمن 
مقاربة  على  واعتمادا  المحّددة  الزمنّية  أجندتها 
المقترح  اإلستراتيجية  فإّن  االجتماعي،  النوع 
إنجازها تسعى إلى  بلورة إستراتيجية عربية موّحدة 
الدولّية، تضمن حقوق كبار  متجاوبة مع المقّررات 
ووحدة  العربية  الحكومات  وعي  وتترجم  السّن 

موقفها من قضية حقوقهم في مجتمعاتها. 

3.1 الهدف العام لإلستراتيجّية: 

السّن  كبار  يعيش  أن  يجب   2029 سنة  بحلول 
ويتمّتعوا    دامج  محيط  في  برفاه  الجنسين  من 
المجالين  في  جّيدة  خدمات  في  بحقوقهم 
المشاركة  في  وبحّقهم   والصّحي  االجتماعي 
الكاملة  من دون أّي شكل من أشكال اإلقصاء أو 

التمييز. 

4.1 األهداف اإلجرائية:

والضمان 	  االجتماعية  الرعاية  أنظمة  تطوير 
الجديدة  للمتطّلبات  ومالءمتها  االجتماعي 

لكبار السن وعائالتهم.

االجتماعي 	  األمان  شبكات  فاعلية  تعزيز 
قدرتها  ودعم  العربية  الدول  في  المعتمدة 
في  السّن  كبار  من  الفقراء  استهداف  على 

الوسطين الحضري والريفي.

في 	  المعتمدة  الصحية  المنظومة  تطوير 
الدول العربية لفائدة كبار السن وتحسين نوعية 
المستمر  والتدريب  والوقائية  الصحية  البرامج 
الطبي  وشبه  الطبي  المجال  في  والتخّصص 

والنفسي.

دعم دور المجتمع المدني في النهوض بكبار 	 
في  العربّية  الدول  مجهود  ومعاضدة  السّن 

هذا اإلطار.

مالءمة اآلليات الرعائية المعتمدة في البلدان 	 
النوع  مقاربة  وفق  السّن  كبار  لحاجات  العربية 
االجتماعي ودعم قدرتها على ضمان كرامتهم 

كمواطنين.

المعتمدة 	  والقوانين  التشريعي  اإلطار  تطوير 
استجابة  العربية  الدول  في  السن  كبار  لرعاية 
العربية  المجتمعات  تشهدها  التي  للتغّيرات 

وتيسيرا لتالؤمها مع االتفاقيات الدولية.

5.1 الرؤية الخاّصة باإلستراتيجية:

العربّية  المنطقة  في  الجنسين  من  السّن  لكبار 
من  الفعلّية  والمشاركة  الجّيد  العيش  في  الحّق 

دون إقصاء أو تمييز.

6.1  شعار اإلستراتيجية:

كبار السّن عطاء متواصل وحقوق مضمونة.

7.1  الرسالة:

مقّومات  توفير  على  قادرة  عربّية  مجتمعات 
ومحترمة  السّن  لكبار  والمستدام  الكريم  العيش 

لحقوقهم من دون فجوات.
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2. المرجعّيات 
األساسّية لإلستراتيجية

تندرج هذه اإلستراتيجية في سياق الوعي الدولي المتنامي منذ ثمانينات القرن الماضي بضرورة تغيير 
واقع التهميش والتمييز الذي يعيشه كبار السّن في العالم ووجوب االستفادة من خبرتهم وكفاءتهم 
وضمان حّقهم في المشاركة في مجهودات التنمية خصوصا في ظّل غياب صّك دولي شامل ومتكامل 
عالمّية ملزمة  أقّلها غياب مرجعّية  رتب  فجوات مهمة ليس  السّن ما  لكبار  لحقوق اإلنسان مخّصص 
وموّحدة يمكن في ضوئها  متابعة و تقييم مدى التزام الدول حقوق كبار السّن، وهو ما دعا الجمعية 
جهود الحكومات والهيئات المعنية في  67/139 إلى   العامة لألمم المتحدة إلى اإلشارة في قرراها  
الخاص،  والقطاع  الحكومية  غير  المنظمات  ذلك  في  بما  المدني،  والمجتمع  المتحدة  األمم  منظومة 
لتعزيز التعاون والتكامل وزيادة الوعي بقضايا الشيخوخة منذ اعتماد خطتي عمل )فيينا( 1982 و)مدريد( 
2002  لتعزيز الفرص أمام كبار السن أو لضمان مشاركتهم بشكل كامل وفّعال في الحياة االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية والسياسية.

© UNFPA Yemen



كّل ذلك أّسس تدريجّيا لمقاربة تجديدّية في هذا 
دولي  مجهود  إطار  في  أبعادها   تبلورت  المجال 
في  فارقة  عالمات  مراحله  شّكلت  الصيغ  متنّوع 
التأسيس لثقافة حقوق اإلنسان عامة وكبار السّن 
بصورة خاّصة، وقد تمّثلت أهّم  المراحل المعّبرة 

عن نضج هذا الوعي الدولي في ما يلي:

1.2 التوصيات والمؤتمرات الدولّية:

توصية العمل الدولية رقم 162 لسنة 1980 	 
بشأن العمال من كبار السن: 

أكدت هذه التوصية مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة 
في المعاملة بين العمال مهما كانت سنهم ومنع 
التمييز في االستخدام والمهنة مع تحسين ظروف 
وبيئة العمل بهدف تمكين كبار السن من العمال 
من االستمرار في العمل بشروط مقبولة واإلعداد 

للتقاعد وكيفية تيسيره بطريقة اختيارية للعامل.

خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة 1982:	 

أهّمها  الخّطة على مبادئ أساسية  تأّسست هذه 
كل  بين  اإلنصاف  مع ضرورة  جميعا  السكان  رفاه 
تتكامل  مجتمع  أجل  من  والعمل  العمرية  الفئات 
فيه األجيال من دون االستغناء عن أي فئة عمرية 
السكاني  التزايد  بقضايا  االهتمام  ضرورة  مع 

ووضع الخطط والسياسات لمواجهتها.

إعالن مبادئ األمم المتحدة حول كبار السّن 	 
سنة 1991:

اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها 
ثمانية   1991/12/16 في  المؤّرخ   91/46 رقم 
تتعلق  السن  كبار  لفائدة  حيوّيا  استحقاقا  عشر 
الذات  وتحقيق  والرعاية  والمشاركة  باالستقاللية 
في  اعتمادها   إلى  العالم  دول  ودعت  والكرامة 

سياساتها الوطنّية.

برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان 	 
والتنمية- القاهرة 1994:

مّثل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية نقلة نوعّية 
وعالمة فارقة في الفكر السكاني التنموي. فقد 

القضايا  مع  التعاطي  في  واضحة  طرقًا  أرسى 
لكل  القصوى  الغاية  تجعل من اإلنسان  السكانية 
فعل تنموي، وتعتبر أن كل فرد مهّم، وتشّدد على 
االلتزام الجماعي والفردي باحترام حقوق اإلنسان 
في بعدها الكوني والقطع مع كل أشكال ا لتمييز 
السكان  ثنائية  أن  ذلك  واإلقصاء.  والتهميش 
والتنمية تفرض، في التعامل معها، اعتماد مسلك 
هي  فالتنمية  والمستدامة،  الشاملة  التنمية 
لألوضاع  ومتواصل  دائم  ونوعي  كّمي  تحسين 
السكان  لكل  والتعليمية  والمعيشّية  الصحّية 
التمييز  من  وتخليصهم  حقوقهم  وممارستهم 
متواصل  بحث  المحصلة  في  وهي  واإلقصاء، 
أفضل  وحياة  ونوعّية  جّيدة  سكان  نوعّية  لتحقيق 

تتالءم وقيم المجتمع ومرجعياتها المختلفة. 

حّيزا  المؤتمر  عمل  برنامج  يخّصص  لم  ولئن 
هذه  تناول  فلقد  والشيخوخة،  السّن  بكبار  خاصا 
الهيكلة  وتحّول  ديمغرافي  منظور  من  الفئة 
السكانية للمجتمعات وما تفرضه من تحديات، كما 
استعرض في أحد فصوله دور األسرة في رعاية 
مسّنيها وحمايتهم من كل أشكال العوز واالحتياج 
وتأمين حقوقهم في الرعاية الصحية واالجتماعية 

والنفسّية.

خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة 2002:	 

في  للدول  األبرز  المرجع  مدريد  عمل  خطة  تعتبر 
يتجاوز  منظور  من  السّن  كبار  قضايا  مع  التعامل 
كما  الحقوقي.  البعد  إلى  والرعاية  التكّفل  بعدي 
أوضحت الترابط بين هذه القضايا من جهة والتنمية 
مدريد  خّطة  وشّددت  ثانية.  جهة  من  الشاملة 
واالقتصادي  االجتماعي  التمكين  ضرورة  على 
الفقر  من  وحمايتهم  السّن،  لكبار  والمجتمعي 
والعوز، وعلى تعزيز مشاركتهم في الشأن العام 
االختالفات  واعتبار  بالكامل،  مواطنتهم  وتفعيل 
بلد.  كل  وفي  آخر  إلى  بلد  من  تمّيزهم  التي 
وتمثلت األهداف التي دعت الخّطة إلى تحقيقها 

بمقاربة شمولية في:

والحريات 	  اإلنسان  حقوق  وحماية  تعزيز 
السن،  لكبار  عالميا  بها  المعترف  األساسية 
والتمييز  العنف  أشكال  كل  على  والقضاء 

ضدهم.
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القضاء على الفقر بين كبار السن.	 

في 	  الفعالة  المشاركة  من  السن  كبار  تمكين 
الحياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية.

الذات 	  وتحقيق  الفردية  للتنمية  فرص  إتاحة 
والرفاه مدى الحياة.

تحقيق المساواة بين الجنسين من كبار السن 	 
وإلغاء كل أشكال التمييز. 

تأكيد أهمية دور األسرة، والحفاظ على الترابط 	 
التنمية  لتعزيز  األجيال  بين  الوثيق  والتضامن 

االجتماعية.

توفير الوقاية والرعاية الصحية الجيدة والدعم 	 
والحماية االجتماعية لكبار السن.

بناء شراكات في ما بين الجهات الحكومية على 	 
كل المستويات، وكذلك مع منظمات المجتمع 
المدني والقطاع الخاص وكبار السن أنفسهم 

لتنفيذ البرامج وخطط العمل.

لتعزيز 	  العلمية  والدراسات  البحوث  إعداد 
المعرفة بآثار الشيخوخة على الفرد والمجتمع.

توصية منظمة العمل الدولية رقم 202 	 
لسنة 2012:

وفقا لهذه التوصية فإن أرضيات الحماية االجتماعية 
األساسية  الضمانات  عبارة عن مجموعة من  هي 
من الضمان االجتماعي، والتي تكفل الحد األدنى 
من مقومات العيش الكريم لجميع المحتاجين مدى 
الحياة، وذلك في إطار توفير خدمات ُمعّرفة على 
المستوى الوطني، إذ تنّص الضمانة الرابعة على 
الدخل  األساسي، على األقل عند   »توفير أمن  
الوطني  الصعيد  على  المحّدد  األدنى  المستوى 

لألشخاص المسنين«.7

وتأتي هذه الضمانة الرابعة من التوصية في إطار 
النتائج المستخلصة من التقارير الدولّية التي تشير 
للفقر  ُعرضة  الفئات  أكثر  من  السّن  كبار  أّن  إلى 

7  المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،  التوصية رقم 202، 
ماي 2012 متاحة على الموقع: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_
norm/---normes/documents/normativeinstrument/
wcms_r202_ar.pdf

والتهميش،  والممارسات التمييزية السلبية في 
مجال الوصول إلى المنافع اإلجتماعية والخدمات 
الصحية والتمتع بها، لذا فإن الدول العربية مطالبة 
بإرساء أرضيات وطنية للحماية االجتماعية، بما من 
شأنه أن يضمن الحد األدنى من مقومات العيش 

الكريم  السن.

خطة التنمية المستدامة  )2030-2015(:	 

لم تخّصص خطة التنمية المستدامة 2030، التي 
تنفيذها،  والتزمت  العربية  الدول  أكثرية  اعتمدتها 
نفسه  واألمر  وقضاياهم،  للمسنين  هدف  أي 
نالحظه على مستوى الغايات الـ169 التي لم تذكر 
“المسنين”  أو  السن”  “كبار  مصطلح  بالتدقيق 
منها  ثالث  في  سوى  مباشرة  إليهم  تتوّجه  ولم 
الغذائية،  الحاجات  معالجة  حول   2.2 الغاية  وهي 
والغاية 11.2 حول توفير النقل المأمون، والغاية 
مساحات  من  االستفادة  سبل  توفير  حول   11.7

خضر وأماكن عامة آمنة. 

إاّل أن بعض األهداف والغايات أشارت إلى هذه 
عندما  وذلك  السكانية  المجموعات  ضمن  الفئة 
تتكلم عن “ الجميع “ أو “جميع األعمار “ أو عندما 
يتعّلق األمر بالفقراء والفئات الضعيفة واألشخاص 
ظروف  في  واألشخاص  والنساء  اإلعاقة  ذوي 
هّشة، فطبيعي أن يكون كبار السّن من ضمنهم. 
المتصلة  والغايات  األهداف  في  ذلك   ورد  وقد 
وخدماتها  الصحة  وتوفير  للفقر  التصدي  بمحاور 
من  والوقاية  الحقوق  وإقرار  والتنمية  والرفاه 
العنف وتكافؤ الفرص وتعزيز القدرات والمشاركة 

وتوفير البيانات... 

الخطة: “...نحن  وإضافة إلى ذلك، جاء في رؤية 
والمرض  والجوع  الفقر  من  خال  عالم  إلى  نصبو 
والكتابة،  بالقراءة  الجميع  فيه  يلّم  والعوز،عالم 
على  للحصول  متكافئة  للجميع سبل  فيه  وتتوفر 
والحماية  الصحية  الرعاية  وعلى  الجيد  التعليم 
االجتماعية، وُتكفل فيه السالمة البدنية والعقلية 

والرفاه االجتماعي”.

أن جميع  أيضا: “ونشّدد على  وورد في وثيقتها 
الدول مسؤولة عن احترام حقوق اإلنسان والحريات 
األساسية للجميع وحمايتها وتعزيزها، دونما تمييز 
من أي نوع على أساس العرق أو اللون أو الجنس 
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أي  أو على  السياسي،  الرأي  أو  أوالدين  اللغة  أو 
في  حاجاتهم  تراعى  من  آخر...ويشمل  أساس 
ذوي  واألشخاص  والشباب  األطفال  جميع  الخطة 
نقص  بفيروس  المصابين  واألشخاص  اإلعاقة 
الشعوب  وأفراد  والمسنين  البشرية  المناعة 

األصلية والالجئين والمشردين والمهاجرين«.

المؤشرات  قائمة  احتوت  أخرى،  ناحية  ومن 
العالمية ألهداف التنمية المستدامة على العديد 
وضمان  المسنين  برعاية  الخاصة  المؤشرات  من 
تمييز.   دون  من  اإلنسانية  حقوقهم  ممارستهم 
أو  متابعة  تقرير  أّي  تصّور  يمكن  ال  لذلك  وتبعا 
المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  لمدى  تقييم 
من دون التعّرض إلى كبار السّن والتحوالت التي 
طرأت على أوضاعهم وظروف عيشهم وقدراتهم 
والبرامج  السياسات  نتيجة  حقوقهم  وممارستهم 

الرامية إلى تنفيذ الخّطة.

تقرير فئة المسّنين  في المنطقة العربّية: 	 
االتجاهات اإلحصائّية ومنظور السياسات

القاهرة )2017(:

وهو التقرير الذي أعّده المكتب اإلقليمي لصندوق 
األمم المتحدة للسكان باالشتراك مع جامعة الدول 
العربّية. وهو تحديث لحالة كبير السّن في المنطقة 
والصحّية  الديمغرافّية  حالته  إلى  باإلضافة 
للتغّيرات  تحليال  يقّدم  أّنه  كما  واالقتصادّية. 
الديمغرافّية وتأثيرها في كبار السّن ويتتّبع التقّدم 
في المنطقة لعالج الفجوات والتحّديات والفرص 
مدريد  عمل  خّطة  حّددتها  كما  السّن  كبار  أجل  من 
القاهرة  مؤتمر  عمل  وبرنامج  للشيخوخة  الدولّية  

الدولي للسّكان والتنمية لسنة 1994.

2.2 المؤتمرات العربّية: 

في هذا اإلطار يمكن ذكر عدد من اللقاءات المهمة 
السّن  كبار  قضايا  في  بالتفكير  سمحت  التي 
السياسات  لتنسيق  ومّهدت  العربّية  البلدان  في 
المجال   هذا  في  وتوحيدها  العربّية  والتوّجهات 

ونخّص بالذكر: 

الرعاية 	  بين  السّن  كبار  حول  العربي  المؤتمر 
–المغرب  مّراكش  والمؤّسسية/  األسرية 

تشرين االول )أكتوبر( 2015.

إعالن القاهرة حول السّكان والتنمية 2013.	 

دعم 	  في  والمجتمع  األسرة  »دور  ملتقى 
والسياسات  التنمية  -إدارة  المسّنين« 

االجتماعية. 

وزراء 	  لمجلس  الفنّية  األمانة  العربّية/  الجامعة 
الشؤون االجتماعّية العرب.

صنعاء 6-7 تشرين الثاني )نوفمبر( 2007.	 

المتكاملة 	  الرعاية  حول  العربية  العمل  ورشة 
لكبار السّن في الوطن العربي/ تونس- أيلول 

)سبتمبر( 2005.  

الدول 	  جامعة  لألسرة/  العربية  اإلستراتيجية 
العربية- تشرين الثاني )نوفمبر( 2004.

 2.3 المرجعيات الثقافّية العربّية:

التي دعت  السامية  المبادئ األخالقية  أعظم  من 
السن  بكبار  البّر  هي  السماوية  الديانات  إليها 
واإلحسان إليهم ومراعاة حقوقهم والتأّدب معهم 
ومعرفة ما لهم من حقوق وواجبات االهتمام بهم 
أّن  كما  صحّيا واقتصاديا واجتماعيا وw نفسيا. 
البلدان  القيم والعادات والتقاليد ودساتير معظم 
احترام  العربية تشّدد وتنّص في مضامينها على 
وتأمين  كرامتهم  وحفظ  وتوقيرهم  السن  كبار 
من  بل  والشفقة،  العطف  باب  من  ال  حقوقهم، 
منطلق أّن ذلك واجب رسمي على أصحاب القرار 
إلى  إضافة  هذا  مواطن.  كل  على  عين  وفرض 
يستند  ال  السّن،  كبار  لقضايا  المعاصر  الطرح  أّن 
إلى اعتبارات إنسانية وأخالقية وحقوقية فحسب، 
بعملية  تتعلق  اعتبارات  إلى  أيضا  يستند  وإنما 

التنمية المجتمعية الشاملة والمستدامة.

إّن التعاطي مع قضايا كبار السن وتأمين حقوقهم 
إّنما هو تعامل مع واقع إنساني متحرك وديناميكي 
ما  وهو  وفردية  جماعّية  مسؤوليات  عليه  تترّتب 
والمرجعيات  السماوية  الديانات  ثوابت  تعكسه 

القيمّية واألخالقية للشعوب العربية.  



3. كبار السّن
في السياسات العربّية

أ- الخطط واالستراتيجّيات: 

عمال بتوصيات المؤتمرات الدولية، السيما مؤتمري القاهرة ومدريد، عملت معظم الدول العربّية على 
إعداد استراتيجّيات وطنّية وخطط عمل لفائدة كبار السّن وبلورة سياسات عربّية مشتركة  في إطار الجامعة 
العربّية، إذ أبدت كل الدول التزامها مقّررات مختلف المؤتمرات الخاّصة بالشيخوخة  وأقّرت »خّطة عمل 
عربّية أولى للمسّنين حّتى عام 2012« في إطار مواكبة توصيات الجمعّيتين العالمّية األولى  والثانية 
للشيخوخة )فيينا 1982 ومدريد 2002(، إضافة إلى تنظيم عدد من الندوات والنشاطات األخرى. ويمكن 

استعراض هذه الخطط واالستراتيجّيات الوطنّية الموضوعة كما يلي:
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الخطط واالستراتيجّيات العربّية في مجال كبار السن:

سنة اإلعدادسنة االعتمادملحوظاتالبلدان

البحرين
اإلستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية للسكان 

المسنين. 
  2011  2009

2010  2010  اإلستراتيجية العامة لرعاية المسنين. مصر

األردن

اإلستراتيجية الوطنية األردنية لكبار السن - الوثيقة 
المرجعية 2008.

اإلستراتيجية الوطنية األردنية لكبار السن  2022-2018.

  2008

  2017

  2008

2017

الكويت 
اإلستراتيجية الصحّية الوطنّية لرعاية كبار السّن 2016-

.2020
2016    

1994  1994  سياسة رعاية أوضاع المسنين في لبنان. لبنان

ليبيا
اإلستراتيجية الوطنية من أجل شيخوخة نشطة وصحية 

ولرعاية المسنين. 
  2009  2008

2010  2010  الخطة الصحية الخمسية الثامنة 2011-2015.عمان

فلسطين
الخطة اإلستراتيجية الوطنية لرعاية المسنين 2010-

.2015
  2010  2010

قطر
اإلستراتيجية الوطنية للمؤسسة القطرية لرعاية 

المسنين. 
  2012  2011

2010  2010  اإلستراتيجية الوطنية الصحية 2010-2015.السعودية

    -    2017  إستراتيجية كبار السن  في السودان )2017-2020(.السودان

2003  2003  الخطة اإلستراتجية الوطنية 2003-2015.سوريا

2004  2004  خطة العمل العشرية )2003-2012( للمسنين. تونس

   2013  الخطة الوطنية  لرعاية المسّنين2013-2023.اإلمارات 

العراق 
صحة كبار السن: اإلستراتيجية الوطنية للوقاية والسيطرة  

على األمراض غير  االنتقالية 2022-2018.
          2018   

هذه المجهودات على أهّميتها، تبقى غير كافية مقارنة بحجم التحّديات التي يطرحها التهّرم السكاني 
المشرف  البرامج، ونقص اإلطار اإلداري  المرصودة لهذه  الموازنات  إلى حجم  بالنظر  المتسارع، وذلك 

على التنفيذ، وغياب المعطيات العلمّية الدقيقة،.......

ب-  اآلليات المؤسساتية: 

تبّين من خالل العمل الميداني الذي أنجز في إطار هذه الدراسة أّن كل الدول التي شاركت في الدراسة  
تتوفر على هياكل رسمية تعنى بشؤون كبار السّن. وتختلف هذه الهياكل من دولة إلى أخرى، فهي 
11. وعادة ما تكون وزارة غير متخّصصة حصريا في قضايا كبار السن بل  7 دول من  إما »وزارة« في 
األسرة  و«وزارة  االجتماعي »في مصر  التضامن  »وزارة  مثال  اهتماماتها  الفئة من ضمن  هذه  تكون 
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في  االجتماعية«  والتنمية  والمساواة  والتضامن 
المغرب، و»وزارة الشؤون االجتماعية« في لبنان. 
عامة  إدارات  الوزارات  هذه  تتضّمن  عامة  وبصفة 
أو مصالح لشؤون كبار السّن. كما توجد في دول 
أخرى لجان أو مجالس أو هيئات لكبار السن تعمل 
تحت إشراف وزارة، وهو الوضع مثال في السودان 
والبحرين وفلسطين ولبنان واألردن. وفي بعض 
الحاالت توجد وزارات ترعى شؤون كبار السن تتفّرع 
التعاطي  إليه  يوكل  مجلس  أو  وطنية  لجنة  منها 
بتحديد  الوزارة  وتكتفي  الفئة  هذه  قضايا  مع 
ونجد  واإلشراف.  العامة  والتوجهات  السياسات 
في بعض الدول مثل العراق أن التعامل مع قضايا 
كبار السن مشترك بين وزارتي الصحة والشؤون 
وصالحياتها.  مشموالتها  بحسب  كل  االجتماعية، 

كل  رؤية  بحسب  الهياكل  هذه  مسميات  وتختلف 
بلد وأهدافه، إذ نجد ضمن التسميات مصطلحات 
و»الرعاية«  )الجزائر(،  والرفاهية«  »الحماية  مثل 
)الكويت(. وطبيعي أن تكون لكل تلك الوزارات أو 
واستراتيجيات  وبرامج  واللجان سياسات  المجالس 
تمتّد  وحمايتهم،  ورعايتهم  السن  بكبار  للنهوض 
 3 من  متوسطة  فترات  على  األحيان  أغلب  في 
من  أكثر  الدول  بعض  في  ونجد  سنوات.   5 إلى 
منها  واحدة  كل  تختّص  السن  لكبار  إستراتيجية 
بقطاع معّين. وتغطي تلك االستراتيجيات والبرامج 
وحمايتهم،  السن  كبار  برعاية  المتصلة  المحاور 
المهتمة  والمؤسسات  لهم  المقدمة  وبالخدمات 
محاور  التالي  الجدول  ويبرز  وكفالتهم.  بشؤونهم 

االهتمام ذات األولوية بحسب كل دولة:

الـدولمحاور االهتمام ذات األولوية

التغطية الصحية )الجسدية والنفسية(  1
لكبار السن

المغرب، السودان، البحرين، تونس، الجزائر، مصر، 
السعودية، عمان، األردن، العراق 

السودان، تونس، مصر، المغرب  خطة التقاعد2

السودان، تونس، مصر، عمان، فلسطين، األردن، المغربتخفيض نسبة الفقر بين كبار السن3

السودان، البحرين، تونس، مصر، عمان، األردن، المغرب توفير دخل لكبار السن4

السودان، البحرين، تونس، الجزائر، مصر،  الكويت، عمان،  التغطية االجتماعية5
األردن، المغرب

السودان، البحرين، تونس، الجزائر، مصر، المغرب  محو األمية وتعليم الكبار6

تونس، الجزائر، مصر، السعودية،عمان، األردن، المغرب اإلعاقة لدى كبار السن7

البحرين، عمان، فلسطين، لبنان، األردنتوفير السكن لكبار السن8

البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، الكويت، عمان، العنف وسوء معاملة كبار السن9
فلسطين، لبنان، األردن، المغرب

السودان، تونس، الجزائر، السعودية، الكويت، عمان، ترويج صورة إيجابية حول كبار السن10
فلسطين، لبنان، األردن، المغرب

إفادة كبار السن من امتيازات )إعفاءات( 11
ضريبية

البحرين، تونس، الجزائر، مصر، الكويت، عمان، فلسطين، 
لبنان 

تونس، الجزائر، مصر، عمان، فلسطين، لبنان، األردن، واقع كبار السن في دور الرعاية12
العراق، المغرب   

الجزائر، مصر، فلسطين، لبنان، السودانواقع كبار السن أثناء الحروب واألزمات13

التكافل بين األجيال وتدعيم الرعاية 14
األسرية 

كل الدول العربية 

المغرب، تونس، األردن...تطوير المعرفة بواقع كبار السن 15
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والمتأّمل في هذه القائمة يالحظ أّن أغلب الدول 
االجتماعية  والتغطية  الصحية  التغطية  على  ترّكز 
كل  من  حمايتهم  وعلى  السّن،  لكبار  العامة 
أشكال العنف، وعلى العمل على تعزيز قدراتهم 
امتيازات  من  إفادتهم  خالل  من  االقتصادية 
وبرغم   لهم.  إيجابية  لصورة  والترويج  ضريبية، 
في  السن  كبار  على  المحافظة  على  الحرص 
وسطهم الطبيعي األسري، فإن 70 %من الدول 
المجيبة على االستبيان تولي، في استراتيجياتها 
وبرامجها، عناية بواقع كبار السن في دور الرعاية 
التي  والقيمّية  الهيكلّية  للتغيرات  اعتبارا  وذلك 
تعرفها المجتمعات العربية  وللظروف االقتصادية 
التي يمّر بها عدد منها والتي تنعكس على قدرات 
األسر في التكّفل بكبار السّن فيها. وتبقى برامج 
توفير السكن لكبار السن واعتماد منظومات تقاعد 
من  األقل  العدد  أولويات  من  التغطية  واسعة 

الدول )من 4 إلى 5 دول(.

ج-  آلّيات البحث والبيانات:

باستثناء اإلحصائيات الديمغرافية والناتجة أساسا 
الكمّية  البيانات  فإن  الوطنية،  التعدادات  من 
العربية  المنطقة  في  السّن  كبار  حول  والنوعية 
مسحة  وتشوبها  منتظمة  وغير  قليلة  تبقى 
الوزن  إلى  التعّرف  يسهل  وإن  العموميات.  من 
دورية  بصفة  العليا  العمرية  للفئات  الديمغرافي 
طريق  عن  المستقبل  في  أم  الحاضر  في  سواء 
كثير  إلى  نفتقر  فإننا  السكانية،  التوقعات  بحوث 
على مستوى  السّن  بكبار  الخاصة  المعطيات  من 
حالتهم  وعن  واالجتماعي،  الصّحي  وضعهم 
عيشهم  ظروف  على  رضاهم  ومدى  النفسّية 
التي  البيانات  من  وغيرها  إليهم،  اآلخرين  ونظرة 
ترشد أصحاب القرار والفاعلين الرسميين والمجتمع 
اإلشكاليات  لمعالجة  السبل  أفضل  إلى  المدني 
المضاعفات،  واتقاء  القائمة  التحديات  وكسب 
وذلك برغم  تزايد عدد البحوث حول هذه الفئة في 
الكثير من بلدان المنطقة خالل العقدين األخيرين 
من  عدد  وألعمال  أكاديمّية  جامعية  لجهود  نتيجة 
العربية  الدول  من  عدد  في  البحثية  المؤسسات 
مثل: المعهد القومي لعلوم المسنين في مصر، 
ومركز الدراسات لكبار السن في لبنان، والمرصد 
الوطني لألشخاص المسنين في المغرب، إضافة 

والمؤسسات  المراكز  تنتجها  التي  المعرفة  إلى 
اإلحصائية الوطنية العاّمة.

العربية  المنطقة  في  الرئيسية  المشكلة  لكّن 
ترجمة  في  ضعف  من  يالحظ  ما  في  تتمّثل 
البحوث والدراسات المنجزة حول أوضاع كبار السّن 
طبيعّية  نتيجة  وذلك  عمل،  وبرامج  سياسات  إلى 
من  والدارسين  الباحثين  بين  الموجودة  للحواجز 

جهة، وأصحاب القرار والمخططين من جهة أخرى.

التشخيصّية  الدراسة  توّصلت  آخر  مستوى  على 
إلى أّن البحوث والدراسات الخاصة بحاالت اإلهمال 
وسوء معاملة كبار السن تكاد تكون مفقودة تماما 
باستثناء دولة واحدة هي اآلن بصدد إجراء دراسة 
في  البحثي  اإلنتاج  شأن  ومن  بعد.  تكتمل  لم 
خطورته  ودرجة  الواقع  لنا  يشّخص  أن  هذا المجال 

ويرشد إلى أفضل سبل التعامل معه.

الدولية  مدريد  عمل  خطة  في  ورد  لما  وتنفيذا 
بشأن  البحث  لـ«أهمية  تأكيد  من  للشيخوخة 
الشيخوخة والقضايا المتعلقة بالسن كأداة مهمة 
وفي  بالشيخوخة »،  المتعلقة  السياسات  لرسم 
غيرها من توصيات المؤتمرات الدولية واإلقليمية، 
كبار  حول  واإلحصائية  البحثية  اآلليات  تطوير  فإن 
السّن أمر بالغ األهمية لوضع سياسات ناجحة في 

المجال وتنفيذها.
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المقّدمة
4. المحاور

 المنطلقات والتحّديات  

تقديــــم:

بلدا   11 شملت  والتي  اإلستراتيجية  لهذه  اإلعداد  إطار  في  المنجزة  التشخيصية  الدراسة  ضوء  في 
عربيا وغّطت أغلب قضايا كبار السن وظروف عيشهم وأوضاعهم المادية والنفسية ومدى ممارستهم 
حقوقهم، واستنادا أيضا إلى المرجعّيات األممية في ما يتعّلق بكبار السّن والى الدراسات والبحوث 
والتقارير اإلقليمية والوطنية وإلى توصيات المجالس الوزارية العربية ذات الصلة، ولقاءات الخبراء، وإلى 
االستراتيجيات وخطط العمل العربية المعتمدة لفائدة هذه الفئة، تّم، ضمن هذه اإلستراتيجية، ضبط 

قضايا كبار السّن في المنطقة العربية  في إطار المحاور واألهداف والتحديات التالية:

© UNFPA Algeria



المحور األّول: مكانة كبار السّن 
وأوضاعهم االجتماعّية والمعيشّية

الهدف العام للمحور: 

في حدود سنة 2029 وما بعد، يعيش كبار السن 
رفاه  في  العربية  البلدان  في  الجنسين  من 
من  ويتمتعون  المخاطر  أشكال  كّل  عن  وبمأمن 
دون تمييز أو إقصاء بخدمات اجتماعية وترفيهية 

وفق احتياجاتهم داخل مجتمع متضامن.

المنطلقات:

بأسبقّية  للجنسين،  العمر  امتداد  تواصل  مع 
لإلناث في ذلك، تزايدت الحاجات وبرزت التداعيات 
االجتماعية واالقتصادية والقيمّية لظاهرة “التشّيخ 
تغّيرت  كما  المنطقة.  تعيشها  التي  السكاني” 
منظومة القيم التي تحّدد المواقف والسلوكيات 
األسرة  وبنية  كبارالسّن،  مع  العالقات  وطبيعة 
في  تؤّثر  التي  والضغوط  عيشها  وطرق  العربية 
التواصل بين أفرادها وعالقاتهم بعضهم ببعض.

ومما يزيد من حّدة التحديات التي تواجه هذه الفئة 
من السّكان، وكذلك الجهات الرسمية وغير الرسمية 
خصائص  من  به   تتصف  ما  بشأنهم،  المهتّمة 
أن  ذلك  قدراتهم،  وتواضع  هشاشتهم  من  تزيد 
نسبة األمية بينهم مرتفعة و وأوضاعهم الصحّية 
المختصة  والمؤسسات  عامة،  بصفة  مرضّية  غير 
بتقديم الخدمات لهم متواضعة في عددها ونوعية 
خدماتها وانتظامها وإتاحتها للجميع. وتعتبر نسبة 
المؤشرات  من  التقاعد،  بمعاشات  المتمتعين 
لكبار  واالجتماعي  االقتصادي  الوضع  عن  الداّلة 
في  بدورها  المؤّثرة  العربية  المنطقة  في  السن 
التكّفل  على  وقدرتهم  المادية  استقالليتهم 
المعيشّية والصحّية والترفيهّية.  الذاتي بحاجاتهم 
في  التقاعد  سن  تجاوزوا  من  نصف  من  وأكثر 
تقاعد  معاشات  على  يحصلون  ال  العربي  العالم 
من  السّن  كبار  من  كثيرًا  أّن  نرى  لذلك  كافية، 
متقدمة  مرحلة  حتى  العمل  يواصلون  الجنسين 
يرأسون  من  بينهم  من  أن  بخاصة  العمر،  من 
أسرهم. وفي كثير من األحيان يقومون بعمل غير 
الئق )أجور ضعيفة، ظروف محفوفة بالمخاطر...(. 

الدول  جّل  العربي، فإّن  الخليج  فإذا استثنينا دول 
المتمتعين  نسبة  فيها  تتجاوز  ال  األخرى  العربية 
دون  والعيش  الكرامة  تضمن  تقاعد،  بمعاشات 
بعضها  وتصل في  المائة  الخمسين في  احتياج، 
السن  كبار  مكانة  عن  أّما  بكثير.  ذلك  دون  ما  إلى 
وأدوارهم في األسرة والمجتمع، فقد أّدت بعض 
المجتمعات  في  موقعهم  تغّير  إلى  العوامل 
العربية وضمن األسرة. ذلك أن التحوالت السريعة 
وفرضت  وعالقاتنا،  أسرنا  طالت  التي  والعميقة 
على الكثيرين أنماط عيش متشّعبة ومرهقة أحيانا، 

شملت تداعياتها هذه الفئة.

األسر  من  الكثير  تضع  وغيرها  العوامل  هذه  إّن 
العربية في أوضاع يصعب عليها فيها حسن رعاية 
كبار السّن فيها وتلبية حاجاتهم المعيشّية والصحّية 
والعاطفية. ومع طول معدل الحياة وثقل تكاليف 
الرعاية الصحّية ألشخاص معّرضين أكثر من غيرهم 
ضعف  إلى  ونظرًا  ولإلعاقات،  مزمنة  ألمراض 
الدول  أغلب  في  االجتماعية  التغطية  منظومات 
العربية، يصعب أكثر على نسبة مهمة  من األسر 
لذلك  ورعايتهم.   بمسنيها  التكفل  حسن  العربية 
دور  في  منهم  المقيمين  أعداد  أن  اليوم  نلحظ 
الدول  %من   70 جعل  ما  باستمرار،  تزداد  الرعاية 
في  تولي،  حديثة،  دراسة  في  المشاركة  العربية 
السن  كبار  بواقع  عناية  وبرامجها،  استراتيجياتها 

في دور الرعاية. 

هي  وثقافتنا  واألخالقية  الدينية  قيمنا  أّن  ومع 
المجتمعات  في  السن  كبار  يقي  الذي  الحصن 
واإلهمال،  والمرض  والعوز  االحتياج  من  العربية 
يفرض  وتشّعباته  وحدوده  بصعوباته  الواقع  فإن 
إيجاد حلول ومقاربات عملّية، قابلة للتنفيذ، وقادرة 
أفرزتها  التي  التحديات  مختلف  مواجهة  على 
التحوالت السريعة والعميقة التي تعيشها األسر 
والمجتمعات العربية والتي شمل العديد منها فئة 

كبار السّن.

التحديات:

لكبار . 1 الديمغرافي  للحجم  المتنامي  التطّور 
السن في المنطقة العربية وما يفرضه حاضرا 
ومستقبال من قدرات مالية كبيرة واختصاصات 

دقيقة للتكّفل والوقاية وتأمين الحاجات.
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والقيمّية . 2 االجتماعية  للتحوالت  السلبي  األثر 
على التعامل مع كبار السن وقضاياهم، وعلى 

العالقات األسرية، وتنامي النزعة الفردية. 

ضعف التالؤم بين السياسات واالستراتيجيات . 3
الحالية والتنظيم المؤسسي لكبار السن في 
الدول العربية، من جهة، ومتطلبات هذه الفئة 

المادية والصحية والنفسية، من جهة أخرى.

التنموية . 4 الخطط  السن في  كبار  غياب قضايا 
وفي الموازنات العامة والقطاعية.

تواضع القدرات الثقافية والمادية لكبار السن . 5
معّطل  عامل  العربية  الدول  من  الكثير  في 
لمشاركتهم في الشأن العام ومؤّثر سلبا في 

أوضاعهم المعيشّية.

المحور الثاني :األوضاع الصحّية لكبار 
السّن

الهدف العام  للمحور:

سنة 2025 يتمتع كبار السّن من الجنسين بحقهم 
في خدمات صحية جيدة ومتاحة للجميع وتتالءم 

مع خصوصياتهم وإحتياجاتهم.

المنطلقات:

أّن األمراض غير  العالقة  الدراسات ذات  تؤّكد كل 
القلب  أمراض  فيها  بما  المعدية  غير  أو  السارية 
والشرايين وارتفاع ضغط الدم والسكري والسرطان 
هي األكثر انتشارا بين كبار السن، وهذا أمر طبيعي 
ومنطقي مع امتداد العمر وضعف القدرات، وما 
طرأ على نوعية العيش ونظم التغذية والبيئة من 

تغيرات عميقة وسريعة. 

ويزداد الوضع تعقيدا لدى النساء المسّنات باعتبار 
أن معدل الحياة لديهن أعلى من مثيله لدى الرجال، 
متواضعة  تكون  ما  عامة  المادية  إمكاناتهم  وألن 

وأحيانا شبه منعدمة لدى بعضهّن.

وكشف تقرير صادر في العام 2011 عن )اسكوا( 
المائة من كبار السن يعانون  أّن نسبة 57.5 في 

عة بين 49.3 في المائة من  من أمراض مزمنة موزَّ
المسنات و  65.3 في المائة من المسنين، و28  
في المائة و 14.8 في المائة منهم على التوالي 
والسكري.  الدم  ارتفاع ضغط  أمراض  من  يعانون 
العقود  خالل  تغّير  الوفيات  أسباب  ترتيب  أن  كما 
األخيرة في المنطقة العربية، على غرار بقية مناطق 
السارية  غير  األمراض  أن  يتبّين  إذ  تقريبا،  العالم 
تحتّل صدارة األسباب وعلى رأسها أمراض القلب 
الجهاز  وأمراض  الدماغّية  والسكتة  والشرايين 

التنفسي والسكري والخرف.

وتفصح بيانات المسح العربي لصحة األسرة )جامعة 
الدول العربية( أن نسبة المصابين بأحد األمراض 
 60 الفئة العمرية  المزمنة وغير السارية تبلغ لدى 
جيبوتي  وفي  المغرب 50.8%  في  فأكثر  سنة 
%35.1، وفي سوريا %38,3. وفي تونس تعود 
القلب  أمراض  إلى  الوفيات  من   29.1% نسبة 

والشرايين )2015(.

بل  األوضاع،  هذه  عن  العربية  الدول  تغفل  ولم 
والعالج،  للوقاية  وبرامج  سياسات  كلها  انتهجت 
ولكن بتفاوت كبير من دولة إلى أخرى، وبإمكانات 
مستوى  إلى  ترتقي  ال  وتقنّية  ومادية  بشرية 
بعض  تنّفذ  فلئن  الفئة.  لهذه  الحقيقّية  الحاجات 
البلدان العربية برامج للكشف المبّكر عن األمراض 
وسياسات لتكوين المختصين في طب الشيخوخة، 
وتوفير  مختّصة  صحية  وأقسام  مراكز  وتأمين 
أغلبها  فإن  المنازل،  في  حتى  أو  فيها  العالج 
الصحة  هياكل  ضمن  بالمسنين  بالتكّفل  يكتفي 
الموّجهة  للخدمات  خصوصّية  دون  من  العامة 
إليهم، وتنظيم الحمالت العامة الظرفية للتثقيف 
المدني  المجتمع  بجمعيات  والتوعية، واالستعانة 
لتقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية لكبار السن 
عبر  أنفسهم  إعالة  على  القادرين  غير  المعوقين 

وحدات الرعاية المتنقلة.

لكّن األخطر في كل ذلك هو غياب بعد كبار السن 
وقضايا الشيخوخة في الموازنات الصحّية الوطنية، 

وإن وجد فهو غالبا محدود وضعيف الجدوى.

ويشير التقرير العالمي حول اإلعاقة الذي اشترك 
في إعداده كل من منظمة الصحة العالمية والبنك 
الدولي، إلى أّن أكثر من مليار نسمة في العالم 
وطبيعي  العجز.  أشكال  من  ما  يعانون من شكل 

أن تكون نسبة كبار السن بينهم مرتفعة.  
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ومعلوم أن المعوقين من كبار السن هم أقّل حظًا 
الصحية وظروف  الحالة  ما يخص  غيرهم في  من 
أكثر فقرًا  أّنهم  العيش والفرص االقتصادية، كما 
منها،  لذلك  عدة  أسباب  وهناك  بغيرهم.  مقارنة 
والعقبات  لهم  المتاحة  الخدمات  نقص  أساسًا، 
الكثيرة التي يواجهونها في حياتهم اليومية سواء 
المشاركة  في  أم  التنّقل  في  أم  السكن  في 

االقتصادية والمجتمعية. 

التحديات:

تزايد االحتياجات الصحّية لكبار السن وتنوعها، . 1
بخاصة مع ضعف التغطية االجتماعية وضعف 
القدرات االقتصادية لهذه الفئة في المنطقة.

وخدمات . 2 والمنتظمة  الجّيدة  الصحية  الخدمات 
المسنين  لكل  متاحة  غير  النفسية  الرعاية 
شاسعة  ذلك  في  والفوارق  المنطقة،  في 
الذكور  وبين  الدولة نفسها  الدول وداخل  بين 

واإلناث. 

األهمية . 3 السّن”  كبار  “صحة  محور  إيالء  عدم 
التي يستحق في الخطط التنموية المستدامة 
وترتيبها  االعتمادات  حجم  لجهة  والموازنات 

ضمن سّلم األولويات الصحّية.

ارتفاع نسبة من يعانون من مرض نفسي أو . 4
عصبي لدى فئة المسنين )أكثر من %20 من 
البالغين بأعمار 60 سنة فما فوق يعانون من 

ذلك(.

المرتبطة . 5 األمراض  انتشار بعض  ارتفاع نسق 
بتقّدم السّن مثل الخرف، وهو متالزمة فيها 
تدهور في الذاكرة والتفكير والسلوك والقدرة 
على أداء النشاطات اليومية. وتشير التقديرات 
إلى أن 7.5 مليون شخص في العالم مصابون 
ليصل  العدد  يزداد  أن  المتوقع  ومن  بالخرف. 
و135.5   2030 عام  في  مليون   75.6 إلى 
مليون في 2050، ويعيش معظم المصابين 
ذات دخل منخفض ومتوسط. وال  بلدان  في 
بهذا  المصابين  حول  دقيقة  بيانات  تتوفر 

المرض في المنطقة العربية.

مشاكل . 6 إلى  التعرف  في  المسّجل  النقص 
في  المتخصصين  جانب  من  النفسية  الصحة 

مجال الرعاية الصحية ومن كبار السن أنفسهم، 
بخاصة أن الصحة النفسية لها تأثير في الصحة 
االكتئاب  فمعدالت  صحيح،  والعكس  البدنية 
مثال بين كبار السن الذين يعانون من ظروف 
الذين هم في  أولئك  أعلى من  بدنية  صحية 

حالة طبية حسنة. 

في . 7 بخاصة  السن،  كبار  من  نسبة  تعّرض 
ظروف التهجير وانعدام األمن والفقر، لإليذاء 
والمالي  والعاطفي  والنفسي  الجسدي 
الكرامة  واإلهمال، وفقدان  والهجر،  والمادي، 

واالحترام بشكل كبير.

الصحّية . 8 البشرية  القدرات  في  الفادح  النقص 
المختّصة في طب الشيخوخة والرعاية الصحية 

والنفسية لكبار السّن.

السن، . 9 لكبار  الصحية  الخدمات  كلفة  ارتفاع 
واألجهزة  منهم،  اإلعاقة  ذوي  وبخاصة 

المساعدة على العيش.

إّن مثل هذه التحديات تفرض االستعداد المسبق 
والبعيدة  المتوسطة  السياسات  وضع  لجهة  لها 
قدرات  وبناء  التدخل  واستراتيجيات  المدى 
المتدخلين ومقّدمي الخدمات المختصين ومسدي 
خدمات الجوار وغيرهم. فامتداد الحياة له متطلباته 
المادية  والحاجات  تتناسب  التي  الخصوصية 
كما  السّن.  لكبار  والعاطفية  والنفسية  والصحية 
أو  بإعاقات  الستين  بعد  العيش  سنوات  عدد  أن 
من  االستقاللية  وفي  الحركة  في  بصعوبات 
شأنه أن يثقل كاهل األسر والمؤسسات الصحية 
واالجتماعية وكاهل الموازنات المالية، ويحول دون 
أو  اقتصادي  نشاط  أي  في  الفئة  هذه  مساهمة 

اجتماعي.

© UNFPA Tunisia
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المحور الثالث: المشاركة االجتماعّية 
واالقتصادّية والثقافّية لكبار السّن

الهدف العام للمحور:

بفعالّية في  الجنسين يساهمون  السّن من  كبار 
إدارة  في  ويشاركون  المستدامة  التنمية  جهود 
دون  من  كاملة  مشاركة  والعاّم  المحّلي  الشأن 

إقصاء أو تمييز.

المنطلقات:

يعتبر الحّق في المشاركة من أهّم ركائز المواطنة 
والصكوك  المعاهدات  تكفله  للجميع  حّق  وهو 
الدولية واالتفاقيات والقرارات اإلقليمية. ومن بين 
ما تفصح عنه المعطيات المتوفرة حول كبار السن 
في المجتمعات العربية بروز بعض مظاهر إقصاء 
في  والتنموي  المجتمعي  الشأن  من  الفئة  هذه 
الخاص،  الفضاء  أحيانا في  العام، وكذلك  الفضاء 
أي األسرة. إّن ضعف مشاركة المسّنين في القرار 
وفي التنمية المحلية وفي شؤون األسرة يدفع، 
أوضاعهم  تأّزم  إلى  العلمية،  الدراسات  بحسب 

النفسية وزيادة شعورهم باإلقصاء واإلحباط.

مبدأ  حازها  التي  القصوى  األولوّية  هذه  وبرغم 
المقابل،  في  يمنع،  لم  ذلك  فإّن  المشاركة 
أساس  على  التمييزّية  الممارسات  تواصل  من 
المبّررات التقليدّية كالجنس والعرق واللون والدين، 
الحقوقّية  العهود  في  المصّنفة  غير  المبّررات  أو 
لم  الذي  السّن  أساس  على  كالتمييز  التأسيسّية 
زاد في تعميق  اعتبار قانوني ما  بأّي  يحظ سابقا 

“الفجوة المعيارّية” القائمة.

خطورة  إلى  تنبه  الدولي  المجتمع  أّن  ومعلوم 
هذا الشكل من اإلقصاء الممنهج لفئة مهمة من 
على حقوقهم  تعّد  عليه من  يترّتب  ما  و  السّكان 
إلى  إضافة  هذا  الكاملة،  المواطنة  في  األّولية 
نتيجة  المجتمعات   تتكّبدها  التي  الخسائر  حجم 
الهدر المجاني لخبرات مراكمة وكفاءات عالية هي 
في أشّد الحاجة إليها لدعم مجهوداتها في التنمية 

ومقاومة  التخّلف.

لكبار  عالمّيا  يوما  المتحدة  األمم  خّصصت  لذلك 
قرارها  بموجب  سنة  كّل  به  االحتفال  يتم  السّن 
106/45 الصادر في كانون االول ) ديسمبر( 1990. 
للشيخوخة  الدولّية  مدريد  عمل  خّطة  أّكدت  كما 
لسنة 2002 في إعالنها السياسي ضرورة “إلغاء 
كّل أشكال التمييز على أساس السّن” )الفصل5( 
في  السّن  كبار  لمشاركة  أكبر  فعالّية  و”تأمين 
نشاطات مجموعاتهم المحلّية وتنمية مجتمعاتهم” 
)الفصل6(. كما أشار البيان نفسه إلى أّن “من حّق 
يستطيعون  ما  بقدر  العمل  مواصلة  السّن  كبار 
القيام بذلك” )الفصل12(، ثّم تدّعمت هذه اإلرادة 
الدولّية في إطار أهداف خّطة التنمية المستدامة 
من  الثانية  غايتها  في  أشارت  التي   2030-2015
الهدف العاشر إلى ضرورة “تمكين وتعزيز اإلدماج 
للجميع،  والسياسي  واالقتصادي  االجتماعي 
أو  اإلعاقة  أو   الجنس  أو  السّن  عن  النظر  بغّض 
االنتماء أالثني أو العرقي أو األصل أو الدين أو 

الوضع االقتصادي أو غير ذلك بحلول 2030«. 

وانطلق هذا التوّجه الحقوقي  لضمان حقوق كبار 
التنمية  في  والمساهمة  المشاركة  في  السّن 
من خالل االستفادة من خبراتهم منذ سنة 1999 
حين قررت منظمة األمم المتحدة االحتفال باليوم 
لكل  »مجتمع  شعار  تحت  السن  لكبار  العالمي 
خالل  وتدعم  االهتمام  هذا  واستمّر  األعمار«، 
السنوات األخيرة، إذ اختارت األمم المّتحدة أن يكون 
االحتفال باليوم العالمي لكبار السّن لسنة 2016 
تحت عنوان »اّتخذ موقفا حيال التمييز العمري ضّد 
المسّنين« ولسنة 2017 تحت شعار«الخطى نحو 
السّن  كبار  اكتشاف مواهب  المستقبل من خالل 

ومساهمتهم ومشاركتهم في المجتمع«.

وبالعودة إلى واقع المشاركة الخاّصة بكبار السّن 
ومحدودة  ضعيفة  أّنها  نجد  العربّية  البلدان  في 
نتائج  تؤّكدها  والتي  المتوفرة  المؤّشرات  بحسب 
الدراسة الميدانّية التي تّم إجراؤها في إطار إعداد 
مستويات  تتعّدى  ال  وهي  اإلستراتيجية  هذه 
هناك  تكون  أن  دون  »من  التقليدّية  المساهمة 
إجراءات خصوصّية لتعزيز تلك المشاركة في اتخاذ 
القرار« أو تقنين واضح لهذه المساهمة، خصوصا 
في إطار مجهود التنمية )انظر وثيقة النتائج األّولية 
ص26(، وتتمّثل أبرز اإلجراءات وأكثرها تداوال في 
مجلس  المنتخبة:  المجالس  عضوّية  فرص  توفير 
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األعيان  مجلس  المستشارين،  مجلس  النواب، 
والمجالس البلدية والمحلّية. 

إاّل أن استعراض األجوبة – كما بّينتها نتائج الدراسة 
الميدانّية- يؤّكد أّن اإلجراءات المّتخذة في المجال 
قليلة وأّن ما أشارت إليه الدول هو مشاركات لكبار 
السّن من دون أن تكون هناك إجراءات خصوصية 
لتعزيز تلك المشاركة في اتخاذ القرار، فطبيعي أن 
تكون في المجالس االستشارية ومجالس األعيان 
أهم شروط  من  ألّن  السّن  كبار  من  مهمة  نسبة 
الهياكل،  لمثل هذه  الترّشح  أو  االختيار  ومقاييس 
التجربة وطول فترات العمل السياسي أو اإلداري، 
وهي مقاييس تتوفر أساسا في كبار السن. كما 
أن استعانة مجالس الوزراء بخبراء ومستشارين من 
هذه الفئة العمرية ال يكون عادة من منطلق مبدأ 
تعزيز مشاركة كبار السّن ولكن ألّن الخبرة تكتسب 
لدى  يتوفر  ما  وهو  الطويلة  الممارسة  عبر  أيضا 
الكثير من كبار السّن. أّما المشاركة في االنتخابات 
التي وردت في بعض األجوبة فال عالقة لها بكبار 
سّن  من  انطالقا  للجميع  حّق  أّنها  باعتبار  السّن 
بأنهما  صّرحا  اثنين  بلدين  سوى  نجد  وال  معّينة. 
السن  كبار  مشاركة  لتعزيز  صريحة  إجراءات  اتخذا 
خالل  من  القرارات  واتخاذ  السياسات  رسم  في 
إعداد مدّونة قانونية لكبار السن تضمن مشاركتهم 
خبرات  باستثمار  والقرار  العام،  الشأن  إدارة  في 

المتقاعدين. 

مكونات  مع  الشراكة  على  البلدان  أغلب  وتعتمد 
المجتمع في تقديم الخدمات المتنوعة لكبار السن 
النهارية  النوادي  أم في  اإليواء  مراكز  سواء في 
الجمعيات  بعض  وتتوّلى  البيت.  في  والخدمات 
األهلية تسيير مراكز اإليواء والنوادي، ودعم الفرق 
وتتوّلى  السّن.  لكبار  والمتنقلة   الثابتة  الطبية 
شراء  السّن  كبار  أوضاع  على  المشرفة  الوزارات 
األهلية  الجمعيات  من  لهؤالء  الموّجهة  الخدمات 
بمتابعة ومراقبة من الوزارات المعنية وذلك على 
ومساهمة  الطرفين  بين  اتفاقيات شراكة  أساس 
مالية من الدولة لفائدة الجمعيات األهلية المعنّية. 
األهلية في  الجمعيات  تشارك  آخر  على مستوى 
تقام  التي  االحتفاليات  في  تقريبا  البلدان  كل 
لفائدة كبار السن وفي نشاطات التثقيف والتوعية 
البعض  إلى  بالنسبة  والبرمجة  بالتخطيط  وذلك 

وبالمشاركة في اإلنجاز بالنسبة إلى الكّل. 

وفي بعض البلدان العربية تحظى بعض الجمعيات 
األهلية بعضوية المجالس أو اللجان الوطنية لكبار 
في  المعنية  الحكومية  الهياكل  وتقوم  السّن. 
المنتمين إلى  العربية بتعزيز قدرات  الدول  بعض 
العاملة على قضايا كبار السن  الجمعيات األهلية 
ورعايتهم وحمايتهم من خالل التدريب والمرافقة. 
أّما الشراكة بين األجهزة الحكومية والقطاع الخاص 
في التعاطي مع أوضاع كبار السّن فهي محدودة 
وضعيفة الجدوى في جّل البلدان وال تتجاوز الدعم 
الظرفي لبعض النشاطات أو تكون سعيًا للظهور 
الخاص  القطاع  أّن  نجد  واحدة  دولة  وفي  أحيانا. 

ممّثل في اللجنة الوطنية لكبار السّن.

تواصل  مع  تتزامن  المحدودة  المشاركة  هذه 
في  السّن   أساس  على  التمييزّية  الممارسات 
مجاالت العمل واألجور والتكوين وبعث المشاريع 
المجاالت،  من  وغيرها  القروض  على  والحصول 

وذلك في تعارض تاّم مع التوصيات الدولّية. 

التحديات:

بناء على ما سبق، فاّن الدول العربّية مدعّوة إلى 
مواجهة عدد من التحدّيات المهمة حّتى تكون في 
منها  تعّلق  ما  تحديدا  الدولّية،  تعّهداتها  مستوى 
أهداف  بتحقيق  الخاّصة  األجندة   في   بانخراطها 
ويمكن   ،2015-2030 المستدامة  التنمية  خّطة 

تلخيص هذه التحّديات  كاألتي:

والتمييز . 1 اإلقصاء  لثقافة  المتزايد  االنتشار 
األزمات  تعّمق  ظّل  في  السّن  أساس  على 

االقتصادّية.

كبار . 2 كفاءات  لتثمين  عملّية  خطط  إلى  االفتقار 
السن وإعادة توظيفها في مجهودات التنمية.

غياب أطر قانونّية تمنع االعتداء على الحقوق . 3
واألجر  العمل  في  السّن  لكبار  األساسّية 
المشاريع  بعث  وفي  للمجهود،  المساوي 

والحصول على التسهيالت المصرفية.

يتيح . 4 مالئم  ومحيط  تمكيني  إطار  غياب 
مجاالت  كّل  في  السّن  لكبار  فّعالة  مشاركة 

العاّمة. الحياة 
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كبار . 5 لمشاركة  معوقة  تقليدية  ثقافة  وجود 
المحلي  العام  الفضاء  في  ولفاعليتهم  السن 
والوطني ومكّرسة لمكانتهم ودورهم المقتصر 
على الفضاء األسري الخاص ولحاجتهم للرعاية 

بصفتهم فئة ذات قدرات ضعيفة. 

المحور الرابع : كبار السّن في ظروف 
الصراعات واختالل األمن 

الهدف العام للمحور:

أوضاع  في  السن،  كبار  يتمتع   2022 عام  بحلول 
والتهجير،   األمن  وانعدام  واالحتالل  الحروب 
بكّل  واالجتماعية  والنفسية  الصحية  بالرعاية 
أساس  على  خصوصياتهم  وبحسب  فئاتهم 

مبادئ حقوق اإلنسان العالمية.

المنطلقات:

تعيش المنطقة العربية منذ عقود، توّترا ونزاعات 
وأزمات أمنية إقليمية وداخلية. فقد لعبت الحروب 
والنزاعات األهلية والصراعات المسّلحة دورًا معّوقًا 
العديد  تعثرت في  التي  البشرية  التنمية  لعملية 
من البلدان العربية، يضاف إلى ذلك بروز ظاهرتي 
والتمذهب  الطائفية  واستشراء  والعنف  اإلرهاب 
السلم  ضعف  أو  وغياب  العربية  المنطقة  في 
ساهمت  عوامل  وهي  والمجتمعي،  األهلي 
في تراجع أو انهيار تجارب تنموية حتى وإن بدت 
األمنية  الحالة  تدهور  عند  انتكست  لكنها  بطيئة، 
التوتر والصراع المسلح داخليًا أو خارجيًا.  واشتداد 
وطبيعي أن تتحّمل األسرة، وبخاصة أفرادها األكثر 
النصيب  والمسّن،  والطفل  المرأة  أي  هشاشة، 
األكبر من أوزار الحروب والكوارث والتي ال تنتهي 
آثارها بانتهاء األزمة بل كثيرا ما تمتد إلى سنوات 
طويلة بعدها إن لم نقل إلى عقود. إّن المفهوم 
عالقة  في  يجعله  اإلنساني  لألمن  الشامل 
المتضمنة  الشاملة  التنمية  مع  متينة  عضوية 
للتنمية البشرية بما تعنيه من بناء للقدرات وإتاحة 
والسياسي  االجتماعي  للمناخ  وتأهيل  للفرص 
للحق  وتأكيد  المعيشي  الحياتي  للفضاء  وتطوير 
من  والعمل  األفضل  إلى  والتوق  الطموح  في 

التمكين  من  إطار  في  األهداف  تحقيق  أجل 
والمشاركة والفعل اإليجابي البّناء، فأمن اإلنسان 
شرط أساسي لتحقيق التنمية، إذ ال تتوفر الفرص 
األرواح  على  اطمئنان  دون  من  الخيارات  تتاح  وال 
والخدمات  التعليم  توفر  أن  كما  والممتلكات. 
أن  شأنه  من  الالئق  والسكن  والشغل  الصحية 
االستثمار  إلى  باالطمئنان ويدفع  الشعور  ينّمي 
المدى.  والبعيد  المتوسط  والتخطيط  والطموح 
ومن بين عشرات الماليين من الناس في المنطقة 
وانعدام  والحروب  االحتالل  يعانون  الذين  العربية 
يعيش  المهين،  واللجوء  القسري  والتهجير  األمن 
الجنسين أقسى  المسنين من  مئات اآلالف من 
الظروف وأصعب األوضاع وهم في سّن يحتاجون 
فيها أكثر إلى الرعاية النفسية والمادية والصحّية. 
إّن مخاطر المرض واإلعاقة التي يواجهها المسنون 
في ظروف الحروب والنزاعات وعدم توفر الخدمات 
أو تدنيها، ومظاهر اإلذالل التي يعيشونها يومّيا 
من  لتزيد  كافية  المخيمات،  في  أو  بلدانهم  في 
ولتغذية  واالجتماعية،  الصحية  مشاكلهم  تفاقم 

شعور اليأس والتأّزم النفسي لدى العديد منهم.

لذا من الضروري التعامل مع كبار السن في هذه 
بمقاربات  أمدها  طال  والتي  المأسوية  األوضاع 
واقعّية  وبرامج  وباستراتيجيات  خصوصية  ورؤى 
حقوقهم  بعض  وتأمين  عليهم  ذلك  أثر  من  للحّد 

في الحياة الكريمة في انتظار زمن أفضل.

التحديات:

األمن . 1 واختالل  والعنف  الحرب  ظروف 
واالحتالل.

التشّتت األسري الناتج من التهجير واللجوء.. 2

عدم توفر الخدمات الصحية واالجتماعية أو عدم . 3
الوصول  وصعوبة  نوعيتها  وتدّني  انتظامها 

إليها.

تحطم البنى التحتية ومرافق الخدمات الصحية . 4
واالجتماعية.

للفئات . 5 الحياتية  األساسية  الحاجات  نقص 
المستضعفة ومنها كبار السن.
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وانتشار . 6 السن  لكبار  الصحي  الوضع  تدني 
القلق والضيق  النفسية وحاالت  االضطرابات 
واإلحساس بالعجز أو بالقهر الناجمة عن الحروب 
المصابين  العراقيين  )نسبة  األمن  وانعدام 
باضطرابات نفسية %16.5 من إجمالي سكان 

العراق خالل عامي 2007-2006.(

المحور الخامس: اإلعالم في خدمة 
صورة كبار السّن وقضاياهم

الهدف العام للمحور:

في حدود سنة 2029 يعي المتدّخلون في قطاع 
اإلعالم العربي قضايا كبار السّن ويناصرونها.

المنطلقات:

به  تقوم  الذي  الدور  أهمّية  اليوم  يجهل  أحد  ال 
وصناعة  تشكيل  في  اإلعالمّية  المؤّسسات 
وذلك  السياسّية  القرارات  وتوجيه  العام  الرأي 
والمبّوبة  طرحها  المبرمج  المسائل  على  بالتركيز 
المصالح  لمنطق  تخضع  وعوامل  متغّيرات  وفق 
كبار  فئة  غالبا  تلبّيها  ال  شروط  وهي  واإلثارة، 

من  تناولها  يتّم  ما  غالبا  التي  وقضاياها  السّن 
زوايا أخالقّية أو دينّية أو مادّية )كلفة العناية بهم( 
وعبر أحكام نمطّية سلبّية تزيد في تهميش هذه 
بداية  فاّن  لذا  باإلقصاء.  إحساسها  وتعّمق  الفئة 
البلدان  في  السّن  لكبار  بديل  لواقع  التأسيس 
المقاربات  تطوير  إلى  بالضرورة  تحتاج  العربّية 
التقليدّية المعتمدة نحو مقاربة حقوقّية تحترم كبار 
السّن كمواطنين لهم الحقوق نفسها التي يتمّتع 
بها غيرهم من المواطنين. في إطار هذا االنتقال 
بكّل  المقاربات سيكون لإلعالميين واإلعالم  في 
وسائطه أدوار حاسمة في تغيير النظرة إلى هذه 
لها  ايجابّية  لصورة  الترويج  عبر  السّكان  من  الفئة 

وهو ما تّم إقراره في هذه اإلستراتيجية. 

التحديات:

الصورة المرّوجة لكبار السّن عبر وسائل اإلعالم . 1
العربي نمطّية وتزيد في تهميشهم.

محكوما  . 2 مازال  الصورة  لهذه  الغالب  الملمح 
إسناد  لجهة  التقليدية  الثقافة  بخصائص 
المكانات االجتماعّية والتوزيع الجنسي لألدوار.

ذوي . 3 ومن  الجنسين  من  السّن  كبار  قضايا 
في  مطروحة  غير  الخصوصّية  اإلحتياجات 

وسائل اإلعالم العربي بكّل أنواعها.

غير . 4 العربي  اإلعالمي  الشأن  المتدّخلون في 
لما  مواكبين  وغير  السّن  كبار  بقضايا  واعين 

تحّقق  دوليّا في هذا الشأن.

كّل  عالقة  في  الواردة  التحديات  هذه  رفع  إّن 
بين  مشتركة  مسؤولية  هي  السابقة  المحاور 
من  سواء  والمجتمعيين  الرسميين  الفاعلين  كل 
من  أم  الخاص  القطاع  من  أم  األهلية  المنظمات 
الوطني  التضامن  مبدأ  ويفرض  واألفراد.  األسر 
إنسانية  حقوقًا  السن  لكبار  بأن  الجميع  يشعر  أن 
واجب على الجميع المساهمة في تحقيقها، وأن 
لهم مكانة فضلى في األسرة والمجتمع استنادا 
إلى قيمنا اإلنسانية والدينية واألخالقية. لذلك ال 
بّد من اعتماد وتنفيذ سياسات وبرامج مستحدثة، 
الجهود  تطّور  أن  شأنها  من  فاعلة  آليات  واعتماد 
في  السن  كبار  وكرامة  حقوق  تأمين  أجل  من 

المجتمعات العربية.

© UNFPA Algeria



5. مصفوفة النتائجالمقّدمة

المحور األّول: مكانة كبار السّن وأوضاعهم االجتماعّية والمعيشّية

الهدف العام:

في حدود سنة 2029 وما بعد يعيش كبار السّن من الجنسين برفاه وبمأمن عن كّل أشكال المخاطر 
مجتمع  داخل  إحتياجاتهم  وفق  وترفيهّية  اجتماعّية  بخدمات  إقصاء  أو  تمييز  دون  من  ويتمّتعون 

متضامن.

© UNFPA Yemen



المحاصيل )النتائج المتوخاة( 
outcomes

outputs  المنتجات

حماية كاملة لكبار السن ضد كل . 1
أشكال اإلقصاء والتقصير واالعتداء 

وفق المبادئ األممية وغايات التنمية 
المستدامة.

صدور قانون نموذجي عربي في شكل اتفاقية عربّية . 1
على غرار اتفاقية سيداو واتفاقية حقوق الطفل واتفاقّية 

األشخاص ذوي اإلعاقة لضمان حقوق كبار السّن في العيش 
الكريم والمستقبل اآلمن وحمايتهم  من كّل أشكال االعتداء 

المادي والمعنوي.  

نصوص تشريعّية متوّفرة في كّل بلد عربي ضامنة لحقوق . 2
كبار السّن وحمايتهم.  

موازنات مالية عمومية مرصودة في مخّططات التنمية تأخذ . 3
بعين االعتبار كبار السن كفئة ذات أولوّية.

تنشئة أسرّية ومناهج تربوية وتعليمية  تؤّكد أهمية احترام . 4
كبار السن وترّوج لصورة ايجابية عنهم.

برامج وآليات تحمي كبار السن من كل أشكال اإلقصاء . 5
والعنف.

أسرة قادرة على تعّهد أفرادها من   .2
كبار السّن وضمان رعايتهم النفسية 

واالجتماعية واالقتصادية.

أسر عربّية تّم تأهيلها للقيام بأدوارها الرعائّية المتنّوعة في . 1
إطار التماسك األسري والتضامن بين األجيال.

أشكال تعاون وشراكة أكثر عمقا وتنّوعا بين األسر العربّية . 2
والمنّظمات األهلّية في مجال التأطير والرعاية الخاّصة بكبار 

السّن.

ثقافة التّطّوع في خدمة كبار السّن أكثر انتشارا خصوصا لدى . 3
الشباب تأكيدا لمبدأ  التضامن بين األجيال.

دعم مادي ومعنوي لألسر المتكّفلة كبير سّن.. 4

تشريعات تحفيزّية تشّجع على  توفير   .3
خدمات اجتماعّية وترفيهّية ممّيزة 

لفائدة كبار السّن.

إجراءات قانونّية تّم سّنها في إطار التمييز االيجابي لفائدة . 1
المستثمرين في قطاع الخدمات االجتماعّية والترفيهّية 

الموّجهة لفائدة كبار السّن في المناطق الحضرّية والريفّية.

المطورون االقتصاديون أكثر وعيا بأهمّية االستثمار في . 2
مجال الخدمات المقّدمة لكبار السّن.

خدمات جوار ممّيزة لفائدة كبار السّن ومعّممة في كّل بلد . 3
عربي.

نواد نهارّية لفائدة كبار السّن من الجنسين ومن ذوي . 4
االحتياجات الخصوصية منتشرة في كل ّ المناطق وقادرة 

على تقديم خدمات رعائّية وتعليمّية وترفيهّية جّيدة.

دور إيواء لكبار السن قادرة على توفير شروط إقامة جّيدة . 5
ومحترمة لكرامة وخصوصّيات المقيمين فيها. 

انخراط عربي في المنظومة الدولّية   .4
للمدن الصديقة لكبار السّن.

بحلول 2025 مدينة واحدة على األقّل في كّل بلد عربي تصّنف 
ضمن  الشبكة العالمّية للمدن الصديقة لكبارالسّن.

29
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المحور الثاني:  األوضاع الصحّية لكبار السّن

الهدف العام:

سنة 2025 يتمتع كبار السّن من الجنسين بحّقهم في خدمات صحية جيدة ومتاحة للجميع وتتالءم مع 
خصوصياتهم وإحتياجاتهم.

outcomes  المحاصيلoutputs  المنتجات

الواقع الحي لكبار السن في البلدان . 1
العربية  تّم تشخيصه وتحديثه.

توّفر مسوحات ودراسات كمية ونوعية منتظمة ودورية . 1
لتشخيص الوضع الصحي لكبار السّن.

استراتيجيات خصوصية وقائية وعالجية شاملة للتكّفل . 2
الصحي بكبار السّن متوفرة ومعتمدة.

طّب الشيخوخة اختصاص قائم بذاته.. 3

قدرات العاملين في مجال صحة كبار السّن تستجيب . 4
للمستجدات العلمية الحديثة.

أنظمة رعائية حّية متطّورة وتستجيب   .2
للحاجات الخوصية لكبار السّن بكّل 

فئاتهم.

خدمات صحية جّيدة، منتظمة و قريبة من مختلف فئات كبار . 1
السن بما يتالءم وحاجاتهم وخصوصياتهم. 

هياكل صحية خصوصية لفائدة  كبار السن على كل . 2
مستويات الرعاية الصحية متوّفرة ومتاحة.

رعاية صحية في المنزل إلبقاء كبار السن في محيطهم . 3
الطبيعي.

سياسات صحّية تراعي إمكانات كبار   .3
السّن المادّية وحاجاتهم الخصوصّية.

نصوص تشريعية في المجال الصحي تراعي إمكانات كبار . 1
السن المادية وحاجاتهم الخصوصية.

كلفة الخدمات الصحية الموّجهة لكبار السن مراعية . 2
ألوضاعهم االقتصادية والمعيشية.

شراكة مسؤولة ومستدامة بين   .4
األجهزة الحكومية المعنية بصحة كبار 
السن والمنّظمات األهلّية والقطاع 

الخاص.

شبكة رعاية صحّية متكاملة فى خدمة كبار السن.. 1

المحور الثالث:المشاركة االجتماعّية واالقتصادّية والثقافّية لكبار السّن

الهدف العام:

كبار السّن من الجنسين يساهمون بفعالّية في جهود التنمية المستدامة ويشاركون في إدارة الشأن 
المحّلي والعاّم مشاركة كاملة من دون إقصاء أو تمييز.
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outcomes  المحاصيلoutputs  المنتجات

سياسات عربّية منسجمة مع التوّجهات . 1
الدولّية في ما يتعّلق بحقوق كبار 

السّن ومتجاوبة مع القرارات المتخّذة 
لفائدتهم في هذا المجال.

سياسات وبرامج معتمدة في المجتمعات العربية مستجيبة . 1
للمبادئ الدولّية حول مشاركة كبار السن ومن شأنها تّطوير 

حقوقهم.

إجراءات عملّية تّم اّتخاذها في كّل الدول العربّية للنهوض . 2
بمشاركة كبار السن من خالل تطوير الشراكة والتنسيق بين 

الهياكل الحكومّية المعنّية بكبار السّن والجمعّيات األهلية 
الفاعلة في المجال نفسه.

كبار السن يشاركون في إدارة الشأن   .2
العام من دون إقصاء أو تمييز. 

نصوص قانونّية ضامنة لحقوق المشاركة الكاملة لكبار . 1
السّن في إدارة الشأن العام  من دون إقصاء أو تمييز.

خطط عملّية في كّل بلد عربي   .3
مثّمنة لكفاءات كبار السّن ومهاراتهم 

وموّظفة في خدمة الشأن العاّم.

برامج تكوين وتطوير كفاءات تّم إقرارها لفائدة كبار السّن . 1
في كّل االختصاصات تساعدهم على مواصلة االنخراط في 

الدورة االقتصادّية بقدر ما يستطيعون القيام بذلك.

أنظمة تعليمّية ضامنة لحقوق كبار السّن في مواصلة . 2
التعليم والبحث العلمي بكّل مستوياتهما.

نسب انتشار األمية في صفوف كبار السّن من الجنسين . 3
تراجعت في كّل الدول العربّية.

الفجوة الرقمّية بين األجيال في أغلب البلدان العربّية تّم . 4
تقليصها.

منظومات وطنية تسمح باالستفادة من تجارب كبار السّن . 5
ومعارفهم ومهاراتهم تّم وضعها في كل الدول العربّية.

بحوث ودراسات وقاعدة بيانات متجّددة   .4
حول مشاركة كبار السّن في  البلدان 

العربّية مبنّية على أسس علمّية ونظرة 
استشرافّية.

قضايا كبار السّن مدرجة ضمن أولويات البحث العلمي في . 1
البلدان العربّية.

إقرار محور علم الشيخوخة  في برامج تدريس العلوم . 2
االجتماعّية والنفسّية والقانونّية والطبّية.

قاعدة بيانات متوّفرة ومفعلة  في كّل بلد عربي حول خبرات . 3
وكفاءات كبار السّن باعتماد مقاربة النوع االجتماعي.

المحور الرابع: كبار السّن في ظروف الصراعات واختالل األمن

الهدف العام: 

بحلول عام  2022 يتمتع كبار السّن، في أوضاع الحروب واالحتالل وانعدام األمن والتهجير، بالرعاية الصحية 
والنفسية واالجتماعية بكّل فئاتهم و بحسب خصوصياتهم على أساس مبادئ حقوق اإلنسان العالمية.
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outcomes المحاصيلoutputs المنتجات  

سنة 2020، كبار السّن، في أوضاع . 1
عدم االستقرار واللجوء، يتمتعون 
برعاية صحية ونفسية واجتماعية.

مؤسسات الرعاية الصحية واالجتماعية داخل البلدان التي . 1
تمّر بفترة عدم استقرار تقّدم خدمات ذات جودة لكبار السّن 

باعتبارهم فئات ذات أولوّية.

كبار السن في بلدان الّلجوء يتمتعون برعاية صحية . 2
واجتماعية ونفسية بحسب مبادئ حقوق اإلنسان.

سنة 2022، يعمل المتدخلون لفائدة   .2
األسر وكبار السن في دول الصراع 

ودول اللجوء بتنسيق وتكامل في ما 
بينهم وبمساندة تقنية ومادية.

إعداد كشف بأهّم الجهات والمنظمات العاملة لفائدة األسر . 1
وكبار السن، في دول الصراع ودول اللجوء، وبمهماتها 

وآليات عملها تستأنس به الدول والمخّططون.

منظومة مؤّسسية ومالية إقليمية داعمة الستراتيجيات . 2
وبرامج رعاية كبار السّن في مناطق الصراع قائمة وفاعلة.

سنة 2022، يستند المتدّخلون لفائدة   .3
كبار السن، في أوضاع عدم االستقرار 

واللجوء، في عملهم إلى بيانات 
دقيقة و معطيات مفّصلة.

الخصائص الديمغرافية والصحية واالجتماعية واالقتصادية 
لكبار السن في دول الصراع ودول اللجوء معلومة ومنشورة.

المحور الخامس: اإلعالم في خدمة صورة كبار السّن وقضاياهم

الهدف العام: 

السّن  كبار  بقضايا  واعين  العربي  اإلعالم  قطاع  في  المتدّخلون  يكون   2029 سنة  حدود  في 
لها. ومناصرين 

outcomes  المحاصيلoutputs  المنتجات

إعالم مناصر لقضايا كبار السّن من . 1
دون تمييز.

إستراتيجية إعالم واّتصال مفّعلة في كّل بلد عربي  لحشد . 1
التأييد والمناصرة لقضايا كبار السّن.

خطط وطنّية تّم وضعها بهدف تدريب اإلعالميين و تعبئة . 2
وسائل اإلعالم لدعم حقوق كبار السّن.

إعالم تثقيفي موّجه إلى األسر حول   .2
مشاغل وخصوصّيات كبار السّن 

من الجنسين ومن ذوي اإلحتياجات 
الخاّصة.

خّطة إعالمية واّتصالّية في كّل بلد عربي تّم وضعها تستهدف 
األسر العربّية بمختلف أوساطها وفئاتها بغاية تطوير قدراتها 

في مجال اإلحاطة بكبار السّن.

إعالم يستهدف مختلف الفاعلين   .3
بهدف تثمين كفاءات كبار السّن 

وتمكينهم من حّق المشاركة.

خّطة إعالمية  واتصالّية تّم وضعها بهدف كسب تأييد . 1
السياسيين لدعم قضايا كبار السّن.

خّطة إعالمية واّتصالية تّم وضعها  تستهدف المنّظمات . 2
األهلية والقيادات المحّلية.
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المحور األول: مكانة كبار السن وأوضاعهم االجتماعية والمعيشية:

المحصول 1:  حماية كاملة لكبار السن ضد كل أشكال اإلقصاء والتقصير واالعتداء وفق المبادئ األممية 
وغايات التنمية المستدامة.

المنتج 1-1:  صدور قانون نموذجي عربي في شكل اتفاقية عربية على غرار اتفاقية سيداو واتفاقية حقوق 
الطفل واتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة لضمان حقوق كبار السن في العيش الكريم والمستقبل اآلمن 

وحمايتهم من كل أشكال االعتداء المادي والمعنوي.

الجهة النشاطاتالبرامج
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المحور األول: مكانة كبار السن وأوضاعهم االجتماعية والمعيشية:

المحصول 1: حماية كاملة لكبار السن ضد كل أشكال اإلقصاء والتقصير واالعتداء وفق المبادئ األممية
وغايات التنمية المستدامة.

المنتج 2-1: نصوص تشريعية متوفرة في كل بلد عربي ضامنة لحقوق كبار السن وحمايتهم.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

تطوير التشريعات 
في مجال كبار السن.

مراجعة ووضع التشريعات الالزمة إلرساء 
أرضيات وطنية للحماية االجتماعية.

الهيكل المكلف بكبار 
السن في كل بلد 

عربي.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية 

والشركاء االجتماعيون.

النصوص 
التشريعية المتوفرة 

في كل بلد عربي.

نصوص قانونية 
صدرت وتم نشرها.

سنة 2022طول اإلجراءات.

وضع تدابير تشريعية للحث على االنخراط 
في أنظمة الضمان االجتماعي للعاملين 

في مختلف القطاعات.

الهيكل المكلف 
بالتأمين االجتماعي.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية 

والشركاء االجتماعيون.

قوانين الضمان 
االجتماعي 

المعتمدة حاليا.

نصوص قانونية 	 
صادرة ومنشورة 

حول إجبارية 
االنخراط في 	 

أنظمة التأمينات 
االجتماعية في كل 

القطاعات ولدى 
كل الفئات.

المحور األول: مكانة كبار السن وأوضاعهم االجتماعية والمعيشية:

المحصول 1: حماية كاملة لكبار السن ضد كل أشكال اإلقصاء والتقصير واالعتداء وفق المبادئ األممية
وغايات التنمية المستدامة.

المنتج 2-1: نصوص تشريعية متوفرة في كل بلد عربي ضامنة لحقوق كبار السن وحمايتهم.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

تطوير التشريعات 
في مجال كبار السن.

إحداث لجان تفكير وطنية للنظر في 
اإلجراءات العملية لجعل أنظمة التأمينات 

االجتماعية أكثر قدرة على تغطية حاجات كبار 
السن.

الهيكل المكلف 
بالتأمين االجتماعي.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية 

والشركاء االجتماعيون.

سنة 2023لجان محدثة ومفّعلة.

سن قوانين تضمن لكبار السن مواصلة 
النشاط االقتصادي الذي يوفر لهم دخال 

ثابتا.

الهيكل المكلف بكبار 
السن في كل بلد 

عربي.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية 

والشركاء االجتماعيون.

النصوص 
التشريعية المتوفرة 

في كل بلد عربي.

نصوص قانونية 	 
صدرت وتم نشرها

نصوص قانونية 	 
تمت مراجعتها 

ونشرها.

سنة 2022



37

المحور األول: مكانة كبار السن وأوضاعهم االجتماعية والمعيشية:

المحصول 1: حماية كاملة لكبار السن ضد كل أشكال اإلقصاء والتقصير واالعتداء وفق المبادئ األممية
وغايات التنمية المستدامة.

المنتج 2-1: نصوص تشريعية متوفرة في كل بلد عربي ضامنة لحقوق كبار السن وحمايتهم.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

تطوير التشريعات 
في مجال كبار السن.

مراجعة ووضع التشريعات الالزمة إلرساء 
أرضيات وطنية للحماية االجتماعية.

الهيكل المكلف بكبار 
السن في كل بلد 

عربي.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية 

والشركاء االجتماعيون.

النصوص 
التشريعية المتوفرة 

في كل بلد عربي.

نصوص قانونية 
صدرت وتم نشرها.

سنة 2022طول اإلجراءات.

وضع تدابير تشريعية للحث على االنخراط 
في أنظمة الضمان االجتماعي للعاملين 

في مختلف القطاعات.

الهيكل المكلف 
بالتأمين االجتماعي.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية 

والشركاء االجتماعيون.

قوانين الضمان 
االجتماعي 

المعتمدة حاليا.

نصوص قانونية 	 
صادرة ومنشورة 

حول إجبارية 
االنخراط في 	 

أنظمة التأمينات 
االجتماعية في كل 

القطاعات ولدى 
كل الفئات.

المحور األول: مكانة كبار السن وأوضاعهم االجتماعية والمعيشية:

المحصول 1: حماية كاملة لكبار السن ضد كل أشكال اإلقصاء والتقصير واالعتداء وفق المبادئ األممية
وغايات التنمية المستدامة.

المنتج 2-1: نصوص تشريعية متوفرة في كل بلد عربي ضامنة لحقوق كبار السن وحمايتهم.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

تطوير التشريعات 
في مجال كبار السن.

إحداث لجان تفكير وطنية للنظر في 
اإلجراءات العملية لجعل أنظمة التأمينات 

االجتماعية أكثر قدرة على تغطية حاجات كبار 
السن.

الهيكل المكلف 
بالتأمين االجتماعي.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية 

والشركاء االجتماعيون.

سنة 2023لجان محدثة ومفّعلة.

سن قوانين تضمن لكبار السن مواصلة 
النشاط االقتصادي الذي يوفر لهم دخال 

ثابتا.

الهيكل المكلف بكبار 
السن في كل بلد 

عربي.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية 

والشركاء االجتماعيون.

النصوص 
التشريعية المتوفرة 

في كل بلد عربي.

نصوص قانونية 	 
صدرت وتم نشرها

نصوص قانونية 	 
تمت مراجعتها 

ونشرها.

سنة 2022
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المحور األول: مكانة كبار السن وأوضاعهم االجتماعية والمعيشية:

المحصول 1: حماية كاملة لكبار السن ضد كل أشكال اإلقصاء والتقصير واالعتداء
وفق المبادئ األممية وغايات التنمية المستدامة. 

المنتج 2-1: نصوص تشريعية متوفرة في كل بلد عربي ضامنة لحقوق كبار السن وحمايتهم.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

تطوير التشريعات 
في مجال كبار السن.

وضع تشريعات لتطوير وتنويع خدمات الجوار 
لتلبية مختلف الحاجات االجتماعية والترفيهية 
لكبار السن من دون تمييز بحسب وضعياتهم 

االجتماعية وقدراتهم الصحية.

الهيكل المكلف بكبار 
السن في كل بلد 

عربي.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية 

والشركاء االجتماعيون.

النصوص 
التشريعية المتوفرة 

في كل بلد عربي.

نصوص قانونية 	 
صدرت وتم 

نشرها.

سنة 2025طول اإلجراءات.

إصدار وتطوير النصوص القانونية الخاصة 
بالرعاية المؤسساتية وفق حاجات كبار السن 

ورغباتهم وعائالتهم.

الهيكل المكلف بكبار 
السن في كل بلد 

عربي.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية

والشركاء االجتماعيون.

النصوص 
التشريعية المتوفرة 

في كل بلد عربي.

نصوص قانونية 	 
صدرت وتم 

نشرها.

نصوص قانونية 	 
تمت مراجعتها 

ونشرها.

سنة 2023

المحور األول: مكانة كبار السن وأوضاعهم االجتماعية والمعيشية:

المحصول 1: حماية كاملة لكبار السن ضد كل أشكال اإلقصاء والتقصير واالعتداء
وفق المبادئ األممية وغايات التنمية المستدامة.

المنتج 2-1: نصوص تشريعية متوفرة في كل بلد عربي ضامنة لحقوق كبار السن وحمايتهم.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

تطوير التشريعات 
في مجال كبار السن.

سن نصوص تشريعية ضامنة لحقوق 
كبار السن في العمل الالئق لجهة األجر 
المساوي للجهد وبيئة العمل المناسبة 

وذلك في القطاعين العام والخاص ولكال 
الجنسين.

الهيكل المكلف العمل 
والتشغيل.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية

والشركاء االجتماعيون.

النصوص 
التشريعية المتوفرة 

في كل بلد عربي.

نصوص قانونية 	 
طول اإلجراءاتصادرة وتم نشرها.

سنة 2022
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المحور األول: مكانة كبار السن وأوضاعهم االجتماعية والمعيشية:

المحصول 1: حماية كاملة لكبار السن ضد كل أشكال اإلقصاء والتقصير واالعتداء
وفق المبادئ األممية وغايات التنمية المستدامة. 

المنتج 2-1: نصوص تشريعية متوفرة في كل بلد عربي ضامنة لحقوق كبار السن وحمايتهم.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

تطوير التشريعات 
في مجال كبار السن.

وضع تشريعات لتطوير وتنويع خدمات الجوار 
لتلبية مختلف الحاجات االجتماعية والترفيهية 
لكبار السن من دون تمييز بحسب وضعياتهم 

االجتماعية وقدراتهم الصحية.

الهيكل المكلف بكبار 
السن في كل بلد 

عربي.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية 

والشركاء االجتماعيون.

النصوص 
التشريعية المتوفرة 

في كل بلد عربي.

نصوص قانونية 	 
صدرت وتم 

نشرها.

سنة 2025طول اإلجراءات.

إصدار وتطوير النصوص القانونية الخاصة 
بالرعاية المؤسساتية وفق حاجات كبار السن 

ورغباتهم وعائالتهم.

الهيكل المكلف بكبار 
السن في كل بلد 

عربي.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية

والشركاء االجتماعيون.

النصوص 
التشريعية المتوفرة 

في كل بلد عربي.

نصوص قانونية 	 
صدرت وتم 

نشرها.

نصوص قانونية 	 
تمت مراجعتها 

ونشرها.

سنة 2023

المحور األول: مكانة كبار السن وأوضاعهم االجتماعية والمعيشية:

المحصول 1: حماية كاملة لكبار السن ضد كل أشكال اإلقصاء والتقصير واالعتداء
وفق المبادئ األممية وغايات التنمية المستدامة.

المنتج 2-1: نصوص تشريعية متوفرة في كل بلد عربي ضامنة لحقوق كبار السن وحمايتهم.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

تطوير التشريعات 
في مجال كبار السن.

سن نصوص تشريعية ضامنة لحقوق 
كبار السن في العمل الالئق لجهة األجر 
المساوي للجهد وبيئة العمل المناسبة 

وذلك في القطاعين العام والخاص ولكال 
الجنسين.

الهيكل المكلف العمل 
والتشغيل.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية

والشركاء االجتماعيون.

النصوص 
التشريعية المتوفرة 

في كل بلد عربي.

نصوص قانونية 	 
طول اإلجراءاتصادرة وتم نشرها.

سنة 2022
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المحور األول: مكانة كبار السن وأوضاعهم االجتماعية والمعيشية:

المحصول 1: حماية كاملة لكبار السن ضد كل أشكال اإلقصاء والتقصير واالعتداء
وفق المبادئ األممية وغايات التنمية المستدامة.

المنتج 3-1: موازنات مالية عمومية مرصودة في مخططات التنمية تأخذ في االعتبار كبار السن كفئة ذات أولوية. 

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج تطوير 
الموازنات المالّية بما 
يستجيب لحاجات كبار 

السّن.

إحداث لجنة وطنية متعددة االختصاصات 
للقيام بالمهمات التالية:

تشخيص حاجات كبار السن بكل فئاتهم 	 
وفقا لمقاربة النوع االجتماعي

تقييم البرامج المعتمدة في مجال كبار 	 
السن من حيث االعتمادات المالية 
المرصودة مقارنة بالنتائج المحققة.

تحديد أولويات التدخل لفائدة كبار السن.	 

ضبط الكلفة المالية.	 

الهيكل المكلف 
بالتخطيط والتنمية.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية 

والشركاء االجتماعيون.

المخططات 	 
التنموية 
المتوفرة

التقارير السنوية 	 
لنشاطات 

الوزارات 
والهياكل ذات 

العالقة.

حجم االعتمادات 	 
المخصصة.

المصاعب المالّية إحداث اللجنة.
واالقتصادية بحسب 

ظروف كّل بلد.

سنة 2025

المحور األول: مكانة كبار السن وأوضاعهم االجتماعية والمعيشية:

المحصول 1: حماية كاملة لكبار السن ضد كل أشكال اإلقصاء والتقصير واالعتداء 
وفق المبادئ األممية وغايات التنمية المستدامة.

المنتج 4-1: تنشئة أسرية ومناهج تربوية وتعليمية تؤكد أهمية احترام كبار السن وتروج لصورة ايجابية عنهم.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

التنشئة على قيم 
احترام كبار السن.

مراجعة مناهج التعليم والتربية وإثراء البرامج 
بإدخال مواد تدريس ومضامين  تؤكد احترام 

كبار السن وأهمية مشاركتهم في إدارة 
الشأن العام.

الهيكل المكلف 
بالتعليم.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية

والشركاء االجتماعيون.

الكتب المدرسية 
ومواد التدريس 

الحالية.

الكتب المدرسية تمت 
مراجعتها.

طول إجراءات 
المراجعة.

سنة 2022

إرساء أيام وطنية لرد االعتبار والجميل لكبار 
السن.

الهيكل المكلف بكبار 
السن.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية

والشركاء االجتماعيون.

نص ترتيبي صدر 	 ال توجد.
يحدد التاريخ.

احتفاالت مقامة 	 
بمناسبة اليوم.

سنة 2020 
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المحور األول: مكانة كبار السن وأوضاعهم االجتماعية والمعيشية:

المحصول 1: حماية كاملة لكبار السن ضد كل أشكال اإلقصاء والتقصير واالعتداء
وفق المبادئ األممية وغايات التنمية المستدامة.

المنتج 3-1: موازنات مالية عمومية مرصودة في مخططات التنمية تأخذ في االعتبار كبار السن كفئة ذات أولوية. 

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج تطوير 
الموازنات المالّية بما 
يستجيب لحاجات كبار 

السّن.

إحداث لجنة وطنية متعددة االختصاصات 
للقيام بالمهمات التالية:

تشخيص حاجات كبار السن بكل فئاتهم 	 
وفقا لمقاربة النوع االجتماعي

تقييم البرامج المعتمدة في مجال كبار 	 
السن من حيث االعتمادات المالية 
المرصودة مقارنة بالنتائج المحققة.

تحديد أولويات التدخل لفائدة كبار السن.	 

ضبط الكلفة المالية.	 

الهيكل المكلف 
بالتخطيط والتنمية.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية 

والشركاء االجتماعيون.

المخططات 	 
التنموية 
المتوفرة

التقارير السنوية 	 
لنشاطات 

الوزارات 
والهياكل ذات 

العالقة.

حجم االعتمادات 	 
المخصصة.

المصاعب المالّية إحداث اللجنة.
واالقتصادية بحسب 

ظروف كّل بلد.

سنة 2025

المحور األول: مكانة كبار السن وأوضاعهم االجتماعية والمعيشية:

المحصول 1: حماية كاملة لكبار السن ضد كل أشكال اإلقصاء والتقصير واالعتداء 
وفق المبادئ األممية وغايات التنمية المستدامة.

المنتج 4-1: تنشئة أسرية ومناهج تربوية وتعليمية تؤكد أهمية احترام كبار السن وتروج لصورة ايجابية عنهم.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

التنشئة على قيم 
احترام كبار السن.

مراجعة مناهج التعليم والتربية وإثراء البرامج 
بإدخال مواد تدريس ومضامين  تؤكد احترام 

كبار السن وأهمية مشاركتهم في إدارة 
الشأن العام.

الهيكل المكلف 
بالتعليم.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية

والشركاء االجتماعيون.

الكتب المدرسية 
ومواد التدريس 

الحالية.

الكتب المدرسية تمت 
مراجعتها.

طول إجراءات 
المراجعة.

سنة 2022

إرساء أيام وطنية لرد االعتبار والجميل لكبار 
السن.

الهيكل المكلف بكبار 
السن.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية

والشركاء االجتماعيون.

نص ترتيبي صدر 	 ال توجد.
يحدد التاريخ.

احتفاالت مقامة 	 
بمناسبة اليوم.

سنة 2020 
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المحور األول: مكانة كبار السن وأوضاعهم االجتماعية والمعيشية:

المحصول 1: حماية كاملة لكبار السن ضد كل أشكال اإلقصاء والتقصير واالعتداء
وفق المبادئ األممية وغايات التنمية المستدامة.

المنتج 4-1: تنشئة أسرية ومناهج تربوية وتعليمية تؤكد أهمية احترام كبار السن وتروج لصورة ايجابية عنهم.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

التنشئة على قيم 
احترام كبار السن.

وضع خطة إعالمية تؤكد  أهمية التماسك 
األسري والتضامن بين األجيال.

الهيكل المكلف بكبار 
السن.

الوزارات ذات العالقة
المنظمات األهلية

الشركاء االجتماعيون
وسائل اإلعالم.

خطة إعالمية تم  ال يوجد
طول اإلجراءات.وضعها وتفعيلها.

سنة 2023

تثمين االعتراف 
بالمساهمات 

االجتماعية والثقافية 
واالقتصادية والبيئية 

لكبار السن.

منح جوائز وطنية ألحسن مساهمة اجتماعية 
وثقافية واقتصادية لكبار السن. 

الهيكل المكلف بكبار 
السن.

الوزارات ذات العالقة
المنظمات األهلية

الشركاء االجتماعيون
وسائل اإلعالم.

جوائز وطنية تم ال يوجد
رصدها.

سنة 2020

المحور األول: مكانة كبار السن وأوضاعهم االجتماعية والمعيشية:

المحصول 1: حماية كاملة لكبار السن ضد كل أشكال اإلقصاء والتقصير واالعتداء
وفق المبادئ األممية وغايات التنمية المستدامة.

المنتج 5-1: برامج وآليات تحمي كبار السن من كل أشكال اإلقصاء والعنف.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

التصدي لظاهرة سوء 
المعاملة.

وضع قوانين تجّرم ممارسة العنف وكل 
أشكال سوء المعاملة.

الهيكل المكلف بكبار 
السن.

الوزارات ذات العالقة
والمنظمات األهلية

والشركاء االجتماعيون.

قانون تم إصداره ال يوجد.
وتفعيله. 

سنة 2025 

إحداث /وتطوير آلية اإلشعار عن سوء 
معاملة كبار السن  )خط هاتفي مجاني أو  

خطة مندوب حماية كبار السن(.

الهيكل المكلف بكبار 
السن.

الوزارات ذات العالقة
والمنظمات األهلية

والشركاء االجتماعيون.

آليات تم إحداثها أو ال يوجد.
تفعيلها.

الكلفة المالية بالنسبة  
إلحداث خطة مندوب 

حماية كبار السن

سنة 2025

انتداب وتكوين إطارات مختصة في مجال  
التشخيص والتعهد بكبار السن ضحايا 

العنف وسوء المعاملة داخل المؤسسات 
االجتماعية واالستشفائية.

الهيكل المكلف بكبار 
السن.

الوزارات ذات 
العالقة

والمنظمات األهلية.

مختصون تم انتدابهم ال يوجد.
وتكوينهم للعمل 

داخل المؤسسات.

سنة 2025الكلفة المالية.
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المحور األول: مكانة كبار السن وأوضاعهم االجتماعية والمعيشية:

المحصول 1: حماية كاملة لكبار السن ضد كل أشكال اإلقصاء والتقصير واالعتداء
وفق المبادئ األممية وغايات التنمية المستدامة.

المنتج 4-1: تنشئة أسرية ومناهج تربوية وتعليمية تؤكد أهمية احترام كبار السن وتروج لصورة ايجابية عنهم.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

التنشئة على قيم 
احترام كبار السن.

وضع خطة إعالمية تؤكد  أهمية التماسك 
األسري والتضامن بين األجيال.

الهيكل المكلف بكبار 
السن.

الوزارات ذات العالقة
المنظمات األهلية

الشركاء االجتماعيون
وسائل اإلعالم.

خطة إعالمية تم  ال يوجد
طول اإلجراءات.وضعها وتفعيلها.

سنة 2023

تثمين االعتراف 
بالمساهمات 

االجتماعية والثقافية 
واالقتصادية والبيئية 

لكبار السن.

منح جوائز وطنية ألحسن مساهمة اجتماعية 
وثقافية واقتصادية لكبار السن. 

الهيكل المكلف بكبار 
السن.

الوزارات ذات العالقة
المنظمات األهلية

الشركاء االجتماعيون
وسائل اإلعالم.

جوائز وطنية تم ال يوجد
رصدها.

سنة 2020

المحور األول: مكانة كبار السن وأوضاعهم االجتماعية والمعيشية:

المحصول 1: حماية كاملة لكبار السن ضد كل أشكال اإلقصاء والتقصير واالعتداء
وفق المبادئ األممية وغايات التنمية المستدامة.

المنتج 5-1: برامج وآليات تحمي كبار السن من كل أشكال اإلقصاء والعنف.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

التصدي لظاهرة سوء 
المعاملة.

وضع قوانين تجّرم ممارسة العنف وكل 
أشكال سوء المعاملة.

الهيكل المكلف بكبار 
السن.

الوزارات ذات العالقة
والمنظمات األهلية

والشركاء االجتماعيون.

قانون تم إصداره ال يوجد.
وتفعيله. 

سنة 2025 

إحداث /وتطوير آلية اإلشعار عن سوء 
معاملة كبار السن  )خط هاتفي مجاني أو  

خطة مندوب حماية كبار السن(.

الهيكل المكلف بكبار 
السن.

الوزارات ذات العالقة
والمنظمات األهلية

والشركاء االجتماعيون.

آليات تم إحداثها أو ال يوجد.
تفعيلها.

الكلفة المالية بالنسبة  
إلحداث خطة مندوب 

حماية كبار السن

سنة 2025

انتداب وتكوين إطارات مختصة في مجال  
التشخيص والتعهد بكبار السن ضحايا 

العنف وسوء المعاملة داخل المؤسسات 
االجتماعية واالستشفائية.

الهيكل المكلف بكبار 
السن.

الوزارات ذات 
العالقة

والمنظمات األهلية.

مختصون تم انتدابهم ال يوجد.
وتكوينهم للعمل 

داخل المؤسسات.

سنة 2025الكلفة المالية.
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تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

إنشاء مؤسسات مختصة ترعى ضحايا 	 
العنف من كبار السن وتأمين تأهيلهم 

وإدماجهم

دعم وتشجيع مبادرة الجمعيات العاملة 	 
في مجال مناهضة العنف ضد  كبار 

السن.

الهيكل المكلف بكبار 
السن.

الهيكل المكلف كبار 
السن.

مؤسسات مختصة ال يوجد.
أحدثت- عدد 

المتعهدين من كبار 
السن.

سنة 2025

المحور األول: مكانة كبار السن وأوضاعهم االجتماعية والمعيشية:

المحصول 2: أسرة قادرة على تعّهد أفرادها من كبار السّن و ضمان رعايتهم النفسية واالجتماعية واالقتصادية.

المنتج 1-2: أسر عربية تم تأهيلها للقيام بأدوارها الرعائية المتنوعة في إطار التماسك األسري والتضامن بين األجيال.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج تطوير قدرات 
األسر العربية في 

التكّفل الشامل بكبار 
السن.

مراجعة وتطوير التشريعات القانونية 	 
بما يسمح بإفادة األسر  الكافلة  لكبار 

السن من أقاربها، من امتيازات ضريبية 
وإدارية وغيرها ) في السكن، مرونة في 

العمل...(

الهيكل المكلف بكبار 
السن.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية 

والشركاء االجتماعيون.

النصوص القانونية 
المتوفرة.

النصوص القانونية 
صدرت.

عدد األسر المستفيدة 
من االمتيازات.

طول اإلجراءات 
سنة 2022

إدراج امتياز إجرائي ضمن شبكة األمان 	 
االجتماعي إلسناد األسر الراعية لكبار 

السن.

الهيكل المكلف 
بالشؤون االجتماعية.

الهيكل المكلف 
بالشؤون االجتماعية.

االمتياز تم إدراجه-ال يوجد.
عدد األسر المنتفعة 

بهذا االمتياز.

سنة 2022الكلفة المالية.

 مساعدة األسر على تحسين المناخ 
العالئقي عبر:

بعث سلك المختصين في المرافقة 	 
األسرية

إنشاء مكاتب إصغاء واستشارات أسرية	 

تقديم خدمات ترفيهية لفائدة كبار السن  	 
واألسر الراعية لهم.

الهيكل المكلف 	 
بالشؤون 
االجتماعية

الهيكل المكلف 	 
بكبار السن.

الوزارات 	 
ذات العالقة 
والمنظمات 

األهلية والشركاء 
االجتماعيون.

الوزارات ذات 	 
العالقة والمنظمات 

األهلية.

االختصاص تم 	 ال يوجد.
بعثه

المختصون تم 	 
انتدابهم

عدد مكاتب 	 
اإلصغاء 

واإلستشارة

عدد المستفيدين.	 

سنة 2023
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تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

إنشاء مؤسسات مختصة ترعى ضحايا 	 
العنف من كبار السن وتأمين تأهيلهم 

وإدماجهم

دعم وتشجيع مبادرة الجمعيات العاملة 	 
في مجال مناهضة العنف ضد  كبار 

السن.

الهيكل المكلف بكبار 
السن.

الهيكل المكلف كبار 
السن.

مؤسسات مختصة ال يوجد.
أحدثت- عدد 

المتعهدين من كبار 
السن.

سنة 2025

المحور األول: مكانة كبار السن وأوضاعهم االجتماعية والمعيشية:

المحصول 2: أسرة قادرة على تعّهد أفرادها من كبار السّن و ضمان رعايتهم النفسية واالجتماعية واالقتصادية.

المنتج 1-2: أسر عربية تم تأهيلها للقيام بأدوارها الرعائية المتنوعة في إطار التماسك األسري والتضامن بين األجيال.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج تطوير قدرات 
األسر العربية في 

التكّفل الشامل بكبار 
السن.

مراجعة وتطوير التشريعات القانونية 	 
بما يسمح بإفادة األسر  الكافلة  لكبار 

السن من أقاربها، من امتيازات ضريبية 
وإدارية وغيرها ) في السكن، مرونة في 

العمل...(

الهيكل المكلف بكبار 
السن.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية 

والشركاء االجتماعيون.

النصوص القانونية 
المتوفرة.

النصوص القانونية 
صدرت.

عدد األسر المستفيدة 
من االمتيازات.

طول اإلجراءات 
سنة 2022

إدراج امتياز إجرائي ضمن شبكة األمان 	 
االجتماعي إلسناد األسر الراعية لكبار 

السن.

الهيكل المكلف 
بالشؤون االجتماعية.

الهيكل المكلف 
بالشؤون االجتماعية.

االمتياز تم إدراجه-ال يوجد.
عدد األسر المنتفعة 

بهذا االمتياز.

سنة 2022الكلفة المالية.

 مساعدة األسر على تحسين المناخ 
العالئقي عبر:

بعث سلك المختصين في المرافقة 	 
األسرية

إنشاء مكاتب إصغاء واستشارات أسرية	 

تقديم خدمات ترفيهية لفائدة كبار السن  	 
واألسر الراعية لهم.

الهيكل المكلف 	 
بالشؤون 
االجتماعية

الهيكل المكلف 	 
بكبار السن.

الوزارات 	 
ذات العالقة 
والمنظمات 

األهلية والشركاء 
االجتماعيون.

الوزارات ذات 	 
العالقة والمنظمات 

األهلية.

االختصاص تم 	 ال يوجد.
بعثه

المختصون تم 	 
انتدابهم

عدد مكاتب 	 
اإلصغاء 

واإلستشارة

عدد المستفيدين.	 

سنة 2023
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المحور األول: مكانة كبار السن وأوضاعهم االجتماعية والمعيشية:

المحصول 2: أسرة قادرة على تعّهد أفرادها من كبار السّن و ضمان رعايتهم النفسية واالجتماعية واالقتصادية.

المنتج 2-2: أشكال تعاون وشراكة أكثر عمقا وتنوعا بين األسر العربية والمنظمات األهلية
في مجال التأطير والرعاية الخاصة بكبار السن.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج تطوير أشكال 
الشراكة بين األسر 

العربّية والمنظمات 
األهلية. 

 

صوغ خطة عمل مشتركة بين المنظمات 
األهلية المشتغلة في قطاع كبار السن 

واألسر والهياكل الحكومية.

الهيكل المكلف بكبار 
السن.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية

والشركاء االجتماعيون.

خطة العمل تم  ال يوجد.
صوغها وتفعيلها.

سنة 2022

دعم مؤسسات االقتصاد االجتماعي 
التضامني العاملة في مجال تقديم خدمات 

الجوار  التي تستهدف كبار السن.

الهيكل المكلف بكبار 
السن.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية

والشركاء االجتماعيون.

أشكال الدعم تم  ال يوجد.
تحديدها والعمل بها.

سنة 2022

المحور األول: مكانة كبار السن وأوضاعهم االجتماعية والمعيشية:

المحصول 2: أسرة قادرة على تعّهد أفرادها من كبار السّن و ضمان رعايتهم النفسية واالجتماعية واالقتصادية.

المنتج 2-2: أشكال تعاون وشراكة أكثر عمقا وتنوعا بين األسر العربية والمنظمات األهلية 
في مجال التأطير والرعاية الخاصة بكبار السن.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج تطوير 
أشكال الشراكة 

بين األسرالعربّية  
والمنظمات األهلية. 

تنظيم ورش تفكير وملتقيات وأيام مفتوحة 
للبحث في أشكال الشراكة والتعاون.

الهيكل المكلف بكبار 
السن.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية 

والشركاء االجتماعيون.

عدد الورش  	  ال يوجد.
المنظمة

عدد الملتقيات.	 

سنة 2022

وضع قاعدة بيانات مشتركة بين المتدخلين 
ووثيقة توزيع األدوار.

الهيكل المكلف بكبار 
السن.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية 

والشركاء االجتماعيون.

قاعدة بيانات جاهزة  ال يوجد.
ومعتمدة.

سنة 2022
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المحور األول: مكانة كبار السن وأوضاعهم االجتماعية والمعيشية:

المحصول 2: أسرة قادرة على تعّهد أفرادها من كبار السّن و ضمان رعايتهم النفسية واالجتماعية واالقتصادية.

المنتج 2-2: أشكال تعاون وشراكة أكثر عمقا وتنوعا بين األسر العربية والمنظمات األهلية
في مجال التأطير والرعاية الخاصة بكبار السن.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج تطوير أشكال 
الشراكة بين األسر 

العربّية والمنظمات 
األهلية. 

 

صوغ خطة عمل مشتركة بين المنظمات 
األهلية المشتغلة في قطاع كبار السن 

واألسر والهياكل الحكومية.

الهيكل المكلف بكبار 
السن.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية

والشركاء االجتماعيون.

خطة العمل تم  ال يوجد.
صوغها وتفعيلها.

سنة 2022

دعم مؤسسات االقتصاد االجتماعي 
التضامني العاملة في مجال تقديم خدمات 

الجوار  التي تستهدف كبار السن.

الهيكل المكلف بكبار 
السن.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية

والشركاء االجتماعيون.

أشكال الدعم تم  ال يوجد.
تحديدها والعمل بها.

سنة 2022

المحور األول: مكانة كبار السن وأوضاعهم االجتماعية والمعيشية:

المحصول 2: أسرة قادرة على تعّهد أفرادها من كبار السّن و ضمان رعايتهم النفسية واالجتماعية واالقتصادية.

المنتج 2-2: أشكال تعاون وشراكة أكثر عمقا وتنوعا بين األسر العربية والمنظمات األهلية 
في مجال التأطير والرعاية الخاصة بكبار السن.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج تطوير 
أشكال الشراكة 

بين األسرالعربّية  
والمنظمات األهلية. 

تنظيم ورش تفكير وملتقيات وأيام مفتوحة 
للبحث في أشكال الشراكة والتعاون.

الهيكل المكلف بكبار 
السن.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية 

والشركاء االجتماعيون.

عدد الورش  	  ال يوجد.
المنظمة

عدد الملتقيات.	 

سنة 2022

وضع قاعدة بيانات مشتركة بين المتدخلين 
ووثيقة توزيع األدوار.

الهيكل المكلف بكبار 
السن.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية 

والشركاء االجتماعيون.

قاعدة بيانات جاهزة  ال يوجد.
ومعتمدة.

سنة 2022
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المحور األول: مكانة كبار السن وأوضاعهم االجتماعية والمعيشية:

المحصول 2: أسرة قادرة على تعّهد أفرادها من كبار السّن و ضمان رعايتهم النفسية واالجتماعية واالقتصادية.

المنتج 3-2: ثقافة التطوع في خدمة كبار السن أكثر انتشارا لدى الشباب تأكيدًا لمبدأ التضامن بين األجيال.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج نشر ثقافة 
التطوع  لفائدة كبار 

السن  في صفوف 
الشباب.

حمالت توعوية دورية لفائدة الشباب لحثهم 
على التطوع.

الهيكل المكلف بكبار 
السن.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية 

والشركاء االجتماعيون.

عدد حمالت	  ال يوجد.
 عدد الشبان 	 

المنخرطين

سنة 2022 

التعريف بالنماذج الناجحة لشبان جّسدوا قيم 
التطوع في خدمة كبار السن.

عدد الحصص 	  ال يوجد.
التلفزية واإلذاعية

عدد الملتقيات. 	 

سنة 2022

إقرار جائزة وطنية ألفضل 10 شبان من 
الجنسين تطوعوا في خدمة كبار السن.

نص قانوني تم 	 ال يوجد.
وضعه والعمل به

الشبان  تّمت 	 
مكافأتهم.

إنشاء مركز تطّوعي للشبّان وللمتقاعدين 
لخدمة كبار السّن.

مراكز تطّوع  تّم ال يوجد.
إنشاؤها في كّل 

البلدان العربّية.

سنة 2022

المحور األول: مكانة كبار السن وأوضاعهم االجتماعية والمعيشية:

المحصول 2: أسرة قادرة على تعّهد أفرادها من كبار السّن و ضمان رعايتهم النفسية واالجتماعية واالقتصادية.

المنتج 4-2: دعم مادي ومعنوي لألسر المتكفلة بكبير السن.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج دعم األسر 
ماديا ومعنويا.

وضع نص قانوني يضمن اعتماد توقيت 
عمل مرن في القطاعين العام والخاص 
لفائدة الموظف أو األجير الذي يتحمل 

مسؤولية الرعاية المباشرة اليومية لكبير 
السن.

الهيكل المكلف بكبار 
السن.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية 

والشركاء االجتماعيون.

النصوص 
التشريعية 
المتوفرة.

نصوص قانونية 
صادرة وتم نشرها-

عدد المنتفعين 
باالمتيازات.

سنة 2022

إفادة األسر المحدودة الدخل   الكافلة لكبير 
السن بامتيازات ضريبية.  

الهيكل المكلف بكبار 
السن.

الوزارات ذات العالقة 
والشركاء االجتماعيون.

عدد األسر المنتفعة  ال يوجد.
باالمتيازات.

سنة 2025الكلفة المالية
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المحور األول: مكانة كبار السن وأوضاعهم االجتماعية والمعيشية:

المحصول 2: أسرة قادرة على تعّهد أفرادها من كبار السّن و ضمان رعايتهم النفسية واالجتماعية واالقتصادية.

المنتج 3-2: ثقافة التطوع في خدمة كبار السن أكثر انتشارا لدى الشباب تأكيدًا لمبدأ التضامن بين األجيال.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج نشر ثقافة 
التطوع  لفائدة كبار 

السن  في صفوف 
الشباب.

حمالت توعوية دورية لفائدة الشباب لحثهم 
على التطوع.

الهيكل المكلف بكبار 
السن.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية 

والشركاء االجتماعيون.

عدد حمالت	  ال يوجد.
 عدد الشبان 	 

المنخرطين

سنة 2022 

التعريف بالنماذج الناجحة لشبان جّسدوا قيم 
التطوع في خدمة كبار السن.

عدد الحصص 	  ال يوجد.
التلفزية واإلذاعية

عدد الملتقيات. 	 

سنة 2022

إقرار جائزة وطنية ألفضل 10 شبان من 
الجنسين تطوعوا في خدمة كبار السن.

نص قانوني تم 	 ال يوجد.
وضعه والعمل به

الشبان  تّمت 	 
مكافأتهم.

إنشاء مركز تطّوعي للشبّان وللمتقاعدين 
لخدمة كبار السّن.

مراكز تطّوع  تّم ال يوجد.
إنشاؤها في كّل 

البلدان العربّية.

سنة 2022

المحور األول: مكانة كبار السن وأوضاعهم االجتماعية والمعيشية:

المحصول 2: أسرة قادرة على تعّهد أفرادها من كبار السّن و ضمان رعايتهم النفسية واالجتماعية واالقتصادية.

المنتج 4-2: دعم مادي ومعنوي لألسر المتكفلة بكبير السن.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج دعم األسر 
ماديا ومعنويا.

وضع نص قانوني يضمن اعتماد توقيت 
عمل مرن في القطاعين العام والخاص 
لفائدة الموظف أو األجير الذي يتحمل 

مسؤولية الرعاية المباشرة اليومية لكبير 
السن.

الهيكل المكلف بكبار 
السن.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية 

والشركاء االجتماعيون.

النصوص 
التشريعية 
المتوفرة.

نصوص قانونية 
صادرة وتم نشرها-

عدد المنتفعين 
باالمتيازات.

سنة 2022

إفادة األسر المحدودة الدخل   الكافلة لكبير 
السن بامتيازات ضريبية.  

الهيكل المكلف بكبار 
السن.

الوزارات ذات العالقة 
والشركاء االجتماعيون.

عدد األسر المنتفعة  ال يوجد.
باالمتيازات.

سنة 2025الكلفة المالية
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المحور األول: مكانة كبار السن وأوضاعهم االجتماعية والمعيشية:

المحصول 3: تشريعات تحفيزية تشجع على توفير خدمات اجتماعية وترفيهية مميزة لفائدة كبار السن. 

المنتج 1-3:إجراءات قانونية تم سنها في إطار التمييز االيجابي لفائدة المستثمرين في قطاع الخدمات
 االجتماعية والترفيهية الموجهة  لكبار السن في المناطق الحضرية والريفية. 

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج تحفيز 
المستثمرين 

لالستثمار في قطاع 
كبار السّن.

إسناد تخفيضات جمركية على اآلالت 
الميسرة للحركة المستوردة وكل األدوات 

التي تيسر العيش اليومي لكبار السن.

الهيكل المكلف بكبار 
السن.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية 

والشركاء االجتماعيون.

النصوص 
التشريعّية المتوّفرة 

في كّل بلد عربي.

نصوص قانونية 	 
تم صوغها 

ونشرها

عدد المستثمرين. 	 
المنتفعين باإلجراء

سنة 2025

التكّفل بمصاريف أجور القوى العاملة أو 
المساهمة في رأس المال. 

الهيكل المكلف بكبار 
السن.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية 

والشركاء االجتماعيون.

النصوص 
التشريعّية المتوّفرة 

في كّل بلد عربي.

عدد المستثمرين 
المنتفعين باإلجراء.

سنة 2025 الكلفة المالية

المحور األول: مكانة كبار السن وأوضاعهم االجتماعية والمعيشية:

المحصول 3: تشريعات تحفيزية تشجع على توفير خدمات اجتماعية وترفيهية مميزة لفائدة كبار السن:

المنتج 2-3: المطورون االقتصاديون أكثر وعيا بأهمية االستثمار في مجال الخدمات المقدمة لكبار السن.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج تطوير 
االستثمار الخاص في 
مجال رعاية كبار السن.

القيام بحمالت توعية تستهدف 	 
المستثمرين الخواص.

وضع تدابير تحفيزية  لإلستثمار في 	 
توفير وتأهيل المرافق األساسية  والبني 

التحتية  بهدف تسهيل تنقل كبار السن 
وولوجهم لمختلف الخدمات.

الهيكل المكّلف 
بشؤون كبار السّن 
في كّل بلد عربي.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية 

والشركاء االجتماعيون.

عدد المؤسسات 
الخاصة العاملة في 

المجال.

ارتفاع ملموس في 
عدد المؤّسسات 

القائمة.

عدم تحّمس 
المستثمرين.

سنة 2025
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المحور األول: مكانة كبار السن وأوضاعهم االجتماعية والمعيشية:

المحصول 3: تشريعات تحفيزية تشجع على توفير خدمات اجتماعية وترفيهية مميزة لفائدة كبار السن. 

المنتج 1-3:إجراءات قانونية تم سنها في إطار التمييز االيجابي لفائدة المستثمرين في قطاع الخدمات
 االجتماعية والترفيهية الموجهة  لكبار السن في المناطق الحضرية والريفية. 

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج تحفيز 
المستثمرين 

لالستثمار في قطاع 
كبار السّن.

إسناد تخفيضات جمركية على اآلالت 
الميسرة للحركة المستوردة وكل األدوات 

التي تيسر العيش اليومي لكبار السن.

الهيكل المكلف بكبار 
السن.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية 

والشركاء االجتماعيون.

النصوص 
التشريعّية المتوّفرة 

في كّل بلد عربي.

نصوص قانونية 	 
تم صوغها 

ونشرها

عدد المستثمرين. 	 
المنتفعين باإلجراء

سنة 2025

التكّفل بمصاريف أجور القوى العاملة أو 
المساهمة في رأس المال. 

الهيكل المكلف بكبار 
السن.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية 

والشركاء االجتماعيون.

النصوص 
التشريعّية المتوّفرة 

في كّل بلد عربي.

عدد المستثمرين 
المنتفعين باإلجراء.

سنة 2025 الكلفة المالية

المحور األول: مكانة كبار السن وأوضاعهم االجتماعية والمعيشية:

المحصول 3: تشريعات تحفيزية تشجع على توفير خدمات اجتماعية وترفيهية مميزة لفائدة كبار السن:

المنتج 2-3: المطورون االقتصاديون أكثر وعيا بأهمية االستثمار في مجال الخدمات المقدمة لكبار السن.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج تطوير 
االستثمار الخاص في 
مجال رعاية كبار السن.

القيام بحمالت توعية تستهدف 	 
المستثمرين الخواص.

وضع تدابير تحفيزية  لإلستثمار في 	 
توفير وتأهيل المرافق األساسية  والبني 

التحتية  بهدف تسهيل تنقل كبار السن 
وولوجهم لمختلف الخدمات.

الهيكل المكّلف 
بشؤون كبار السّن 
في كّل بلد عربي.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية 

والشركاء االجتماعيون.

عدد المؤسسات 
الخاصة العاملة في 

المجال.

ارتفاع ملموس في 
عدد المؤّسسات 

القائمة.

عدم تحّمس 
المستثمرين.

سنة 2025
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المحور األول: مكانة كبار السن وأوضاعهم االجتماعية والمعيشية:

المحصول 3: تشريعات تحفيزية تشجع على توفير خدمات اجتماعية وترفيهية مميزة لفائدة كبار السن.

المنتج 3-3: خدمات جوار مميزة لفائدة كبار السن ومعّممة في كل بلد عربي.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج تطوير خدمات 
الجوار. 

االستئناس بالتجارب الناجحة في تقديم 
خدمات الجوار لكبار السّن  »مثل فرق 

الرعاية المتنقلة وبرامج »جلساء كبار السن” 
وغيرها...

الهيكل المكّلف 
بشؤون كبار السّن 
في كّل بلد عربي.

الوزارات ذات 
العالقة والمنظمات 

األهلية والشركاء 
االجتماعيون.

عدد المؤسسات 
الخاصة العاملة في 

المجال

عدد المؤسسات 
الحالية مقارنة  بعدد 

المؤسسات.

سنة 2022

تكوين مختصين في مجال تقديم خدمات 
الجوار بمختلف أصنافها.

الهيكل المكّلف 
بشؤون كبار السّن 
في كّل بلد عربي.

الوزارات ذات 
العالقة والمنظمات 

األهلية والشركاء 
االجتماعيون.

عدد المختصين في 
مهن الجوار.

عدد المختصين 	 
في مهن الجوار 

حاليا.

عدد الطلبات في 	 
خدمات الجوار.

المحور األول: مكانة كبار السن وأوضاعهم االجتماعية والمعيشية:

المحصول 3: تشريعات تحفيزية تشجع على توفير خدمات اجتماعية وترفيهية مميزة لفائدة كبار السن.

المنتج 4-3: نواد نهارية لفائدة كبار السن من الجنسين ومن ذوي االحتياجات الخصوصية منتشرة
في كل المناطق وقادرة على تقديم خدمات رعائية وتعليمية وترفيهية جيدة.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

االستثمار الخاص في 
مجال رعاية كبار السن 

بكّل فئاتهم.

وضع النصوص القانونية الالزمة 
إلحداث النوادي النهارية بالقرب من 

مناطق إقامة كبار السن.

الهيكل المكّلف 
بشؤون كبار السّن 
في كّل بلد عربي.

الوزارات ذات 
العالقة والمنظمات 

األهلية والشركاء 
االجتماعيون.

المؤسسات 	 
الخاصة العاملة 

في المجال. 

النصوص 	 
التشريعّية 

المتوّفرة في كّل 
بلد عربي.

عدد المؤسسات 	 
الحالية مقارنة  

بعدد المؤسسات.

نصوص قانونّية 	 
صادرة وتّم نشرها.

سنة 2025الكلفة المالية

إعداد دفتر الشروط الخاص بالنوادي النهارية 
من حيث الخدمات المقدمة واإلطار العامل 

وغيرها...

الهيكل المكّلف 
بشؤون كبار السّن 
في كّل بلد عربي.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية 

والشركاء االجتماعيون.

عدد المختصين في 
مهن الجوار.

دفتر الشروط صدر 
وتم نشره.

سنة 2025
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المحور األول: مكانة كبار السن وأوضاعهم االجتماعية والمعيشية:

المحصول 3: تشريعات تحفيزية تشجع على توفير خدمات اجتماعية وترفيهية مميزة لفائدة كبار السن.

المنتج 3-3: خدمات جوار مميزة لفائدة كبار السن ومعّممة في كل بلد عربي.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج تطوير خدمات 
الجوار. 

االستئناس بالتجارب الناجحة في تقديم 
خدمات الجوار لكبار السّن  »مثل فرق 

الرعاية المتنقلة وبرامج »جلساء كبار السن” 
وغيرها...

الهيكل المكّلف 
بشؤون كبار السّن 
في كّل بلد عربي.

الوزارات ذات 
العالقة والمنظمات 

األهلية والشركاء 
االجتماعيون.

عدد المؤسسات 
الخاصة العاملة في 

المجال

عدد المؤسسات 
الحالية مقارنة  بعدد 

المؤسسات.

سنة 2022

تكوين مختصين في مجال تقديم خدمات 
الجوار بمختلف أصنافها.

الهيكل المكّلف 
بشؤون كبار السّن 
في كّل بلد عربي.

الوزارات ذات 
العالقة والمنظمات 

األهلية والشركاء 
االجتماعيون.

عدد المختصين في 
مهن الجوار.

عدد المختصين 	 
في مهن الجوار 

حاليا.

عدد الطلبات في 	 
خدمات الجوار.

المحور األول: مكانة كبار السن وأوضاعهم االجتماعية والمعيشية:

المحصول 3: تشريعات تحفيزية تشجع على توفير خدمات اجتماعية وترفيهية مميزة لفائدة كبار السن.

المنتج 4-3: نواد نهارية لفائدة كبار السن من الجنسين ومن ذوي االحتياجات الخصوصية منتشرة
في كل المناطق وقادرة على تقديم خدمات رعائية وتعليمية وترفيهية جيدة.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

االستثمار الخاص في 
مجال رعاية كبار السن 

بكّل فئاتهم.

وضع النصوص القانونية الالزمة 
إلحداث النوادي النهارية بالقرب من 

مناطق إقامة كبار السن.

الهيكل المكّلف 
بشؤون كبار السّن 
في كّل بلد عربي.

الوزارات ذات 
العالقة والمنظمات 

األهلية والشركاء 
االجتماعيون.

المؤسسات 	 
الخاصة العاملة 

في المجال. 

النصوص 	 
التشريعّية 

المتوّفرة في كّل 
بلد عربي.

عدد المؤسسات 	 
الحالية مقارنة  

بعدد المؤسسات.

نصوص قانونّية 	 
صادرة وتّم نشرها.

سنة 2025الكلفة المالية

إعداد دفتر الشروط الخاص بالنوادي النهارية 
من حيث الخدمات المقدمة واإلطار العامل 

وغيرها...

الهيكل المكّلف 
بشؤون كبار السّن 
في كّل بلد عربي.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية 

والشركاء االجتماعيون.

عدد المختصين في 
مهن الجوار.

دفتر الشروط صدر 
وتم نشره.

سنة 2025
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المحور األول: مكانة كبار السن وأوضاعهم االجتماعية والمعيشية:

المحصول 3: تشريعات تحفيزية تشجع على توفير خدمات اجتماعية وترفيهية مميزة لفائدة كبار السن.

المنتج 5-3: دور إيواء لكبار السن قادرة على توفير شروط إقامة جيدة ومحترمة لكرامة المقيمين
فيها وخصوصياتهم.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

الهيكل المكّلف تكوين لجنة متعددة األطراف. الرعاية المؤسساتية.
بشؤون كبار السّن 
في كّل بلد عربي.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية 

والشركاء االجتماعيون.

سنة 2025لجنة مكونة وتشتغل.ال يوجد.

إعداد النصوص القانونية  الالزمة إلحداث 
دور اإليواء بمختلف أصنافها.

الهيكل المكّلف 
بشؤون كبار السّن 
في كّل بلد عربي.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية 

والشركاء االجتماعيون.

نصوص قانونية تم -
صوغها ونشرها.

القيام باإلجراءات القانونية الالزمة للحصول 
على العالمة المميزة.

الهيكل المكّلف 
بشؤون كبار السّن 
في كّل بلد عربي.

عدد من دور اإليواء  ال يوجد.
حصلت على العالمة 

المميزة.

سنة 2025

المحور األول: مكانة كبار السن وأوضاعهم االجتماعية والمعيشية:

المحصول 3: تشريعات تحفيزية تشجع على توفير خدمات اجتماعية وترفيهية مميزة لفائدة كبار السن.

المنتج 5-3: دور إيواء لكبار السن قادرة على توفير شروط إقامة جيدة ومحترمة لكرامة المقيمين
فيها وخصوصياتهم.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

تكثيف حمالت المراقبة والمرافقة لديمومة الرعاية المؤسساتية.
جودة الخدمات وضمان شروط اإلقامة.

الهيكل المكّلف 
بشؤون كبار السّن 
في كّل بلد عربي.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية 

والشركاء االجتماعيون.

دورية الحمالت 	 ال يوجد.
وعددها

دور إيواء 	 
بالمواصفات 

العالمية.

سنة 2025الكلفة المادّية.
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المحور األول: مكانة كبار السن وأوضاعهم االجتماعية والمعيشية:

المحصول 3: تشريعات تحفيزية تشجع على توفير خدمات اجتماعية وترفيهية مميزة لفائدة كبار السن.

المنتج 5-3: دور إيواء لكبار السن قادرة على توفير شروط إقامة جيدة ومحترمة لكرامة المقيمين
فيها وخصوصياتهم.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

الهيكل المكّلف تكوين لجنة متعددة األطراف. الرعاية المؤسساتية.
بشؤون كبار السّن 
في كّل بلد عربي.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية 

والشركاء االجتماعيون.

سنة 2025لجنة مكونة وتشتغل.ال يوجد.

إعداد النصوص القانونية  الالزمة إلحداث 
دور اإليواء بمختلف أصنافها.

الهيكل المكّلف 
بشؤون كبار السّن 
في كّل بلد عربي.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية 

والشركاء االجتماعيون.

نصوص قانونية تم -
صوغها ونشرها.

القيام باإلجراءات القانونية الالزمة للحصول 
على العالمة المميزة.

الهيكل المكّلف 
بشؤون كبار السّن 
في كّل بلد عربي.

عدد من دور اإليواء  ال يوجد.
حصلت على العالمة 

المميزة.

سنة 2025

المحور األول: مكانة كبار السن وأوضاعهم االجتماعية والمعيشية:

المحصول 3: تشريعات تحفيزية تشجع على توفير خدمات اجتماعية وترفيهية مميزة لفائدة كبار السن.

المنتج 5-3: دور إيواء لكبار السن قادرة على توفير شروط إقامة جيدة ومحترمة لكرامة المقيمين
فيها وخصوصياتهم.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

تكثيف حمالت المراقبة والمرافقة لديمومة الرعاية المؤسساتية.
جودة الخدمات وضمان شروط اإلقامة.

الهيكل المكّلف 
بشؤون كبار السّن 
في كّل بلد عربي.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية 

والشركاء االجتماعيون.

دورية الحمالت 	 ال يوجد.
وعددها

دور إيواء 	 
بالمواصفات 

العالمية.

سنة 2025الكلفة المادّية.
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المحور األول: مكانة كبار السن وأوضاعهم االجتماعية والمعيشية:

المحصول 4:انخراط عربي في المنظومة الدولية للمدن الصديقة لكبار السن.

المنتج 1-4: بحلول 2025 مدينة واحدة على األقل في كل بلد عربي تصنف ضمن الشبكة العالمية
للمدن الصديقة لكبار السن.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج تهيئة بيئة 
تمكينّية داعمة، دامجة 
وميّسرة لمشاركة كبار 

السّن بكّل فئاتهم.

إعداد أمثلة تهيئة وتخطيط عمراني 
مستقبلّية ملّبية لحاجات كبار السّن بكّل 

فئاتهم ومتجاوبة مع شروط وأهداف التنمية 
المستدامة في هذا الخصوص.

الهيكل المكلف 
بالتجهيز  واإلسكان.

الوزارات ذات العالقة 
و الهياكل المحلية. 

كل أمثلة التخطيط ال يوجد.
المعتمدة تراعي 
خصوصيات كبار 

السن.

سنة 2029

تحسين البنية التحتّية القائمة وتعّهدها 
بالصيانة والتطوير قدر اإلمكان ومشاركة كبار 

السّن في الحياة العاّمة.

الهيكل المكلف 
بالتجهيز  واإلسكان.

الوزارات ذات العالقة 
و الهياكل المحلية. 

موازنات مرصودة -
تغطي تكاليف التهيئة 

الضرورية.

المصاعب االقتصادية 
والمالية.

سنة 2029

تطوير وتهيئة الفضاءات العاّمة المشتركة 
بما يسّهل انخراط كبار السن في مختلف 

النشاطات وذلك على غرار: 

تأهيل المرافق العامة ودور العبادة   	 
واألماكن الترفيهية إلستخدام كبار السن. 

تصميم التقاطعات المرورية   ومعابر 	 
وجسور المشاة   بما يتناسب وإمكان 

استخدامها  من كبار السن

إحداث شبابيك إدارية  وخدماتية واحدة 	 
خاصة بكبار السن.

تأهيل البني األساسية بالمناطق الريفية.	 

الهيكل المكلف 
بالتجهيز  واإلسكان

الوزارات ذات 
العالقة و الهياكل 
المحلية والشركاء 

اإلجتماعيون.

-

مناطق ريفية مهيأة.

فضاءات عامة مهيئة 
لفائدة كبار السن.

المصاعب االقتصادية 
والمالية.

سنة 2025

سنة 2029
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المحور األول: مكانة كبار السن وأوضاعهم االجتماعية والمعيشية:

المحصول 4:انخراط عربي في المنظومة الدولية للمدن الصديقة لكبار السن.

المنتج 1-4: بحلول 2025 مدينة واحدة على األقل في كل بلد عربي تصنف ضمن الشبكة العالمية
للمدن الصديقة لكبار السن.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج تهيئة بيئة 
تمكينّية داعمة، دامجة 
وميّسرة لمشاركة كبار 

السّن بكّل فئاتهم.

إعداد أمثلة تهيئة وتخطيط عمراني 
مستقبلّية ملّبية لحاجات كبار السّن بكّل 

فئاتهم ومتجاوبة مع شروط وأهداف التنمية 
المستدامة في هذا الخصوص.

الهيكل المكلف 
بالتجهيز  واإلسكان.

الوزارات ذات العالقة 
و الهياكل المحلية. 

كل أمثلة التخطيط ال يوجد.
المعتمدة تراعي 
خصوصيات كبار 

السن.

سنة 2029

تحسين البنية التحتّية القائمة وتعّهدها 
بالصيانة والتطوير قدر اإلمكان ومشاركة كبار 

السّن في الحياة العاّمة.

الهيكل المكلف 
بالتجهيز  واإلسكان.

الوزارات ذات العالقة 
و الهياكل المحلية. 

موازنات مرصودة -
تغطي تكاليف التهيئة 

الضرورية.

المصاعب االقتصادية 
والمالية.

سنة 2029

تطوير وتهيئة الفضاءات العاّمة المشتركة 
بما يسّهل انخراط كبار السن في مختلف 

النشاطات وذلك على غرار: 

تأهيل المرافق العامة ودور العبادة   	 
واألماكن الترفيهية إلستخدام كبار السن. 

تصميم التقاطعات المرورية   ومعابر 	 
وجسور المشاة   بما يتناسب وإمكان 

استخدامها  من كبار السن

إحداث شبابيك إدارية  وخدماتية واحدة 	 
خاصة بكبار السن.

تأهيل البني األساسية بالمناطق الريفية.	 

الهيكل المكلف 
بالتجهيز  واإلسكان

الوزارات ذات 
العالقة و الهياكل 
المحلية والشركاء 

اإلجتماعيون.

-

مناطق ريفية مهيأة.

فضاءات عامة مهيئة 
لفائدة كبار السن.

المصاعب االقتصادية 
والمالية.

سنة 2025

سنة 2029
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المحور األول: مكانة كبار السن وأوضاعهم االجتماعية والمعيشية:

المحصول 4:انخراط عربي في المنظومة الدولية للمدن الصديقة لكبار السن.

المنتج 1-4: بحلول 2025 مدينة واحدة على األقل في كل بلد عربي تصنف ضمن
 الشبكة العالمية للمدن الصديقة لكبار السن.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

إعداد  موازنات 
صديقة لكبار السن 
في الدول العربية.

تطوير مرجعّيات اإلنفاق العمومي في 
مجاالت البنى التحتّية والوسائل اللوجستّية  
وفق مقاربة النوع االجتماعي بما يتالءم مع 

خصوصّيات  كبار السّن وحّقهم في الرفاه 
والعيش.

برامج تدريب لفائدة متصّرفي الموازنات 	 
العامة والمحلية في إعداد الموازنات 

الصديقة لكبار السّن.

كل هيكل في مجاله.

الوزارات المختّصة.

الوزارات ذات العالقة 
والشركاء االجتماعيون.

المنّظمات االهلّية.

 ال يوجد.

-

موازنات مرصودة 
تغطي تكاليف التهيئة 
الضرورية ومبنية على 

أسس علمية.

موازنات مرصودة 
وفق حاجات كبار 

السّن.

سنة 2025الكلفة المالية.

سنة 2025

وضع نصوص قانونية تجبر المطورين 
العقاريين على األخذ في االعتبار درجة 

استقاللية كبار السن.

الهيكل المكلف 
بالتجهيز  واإلسكان.

نصوص تشريعية  ال يوجد.
صدرت ومفّعلة.

سنة 2025

المحور األول: مكانة كبار السن وأوضاعهم االجتماعية والمعيشية:

المحصول 4: انخراط عربي في المنظومة الدولية للمدن الصديقة لكبار السن.

المنتج 1-4: بحلول 2025 مدينة واحدة على األقل في كل بلد عربي تصنف ضمن
الشبكة العالمية للمدن الصديقة لكبار السن.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

تيسير ظروف 
تنقل كبار السن 

ومشاركتهم في 
الحياة العامة.

اعتماد تعريفة  النقل المنخفضة بالنسبة 
إلى كبار السن في كل وسائل النقل

توفير منظومة وسائل نقل صديقة لكبار 	 
السن 

المراجعة الدورية لشروط منح رخص 	 
القيادة لكبار السن للتأكد من قدرات 

كبير السن  على القيادة وعدم ربط منح 
الرخصة  بالعمر.  

الهيكل المكّلف 
بالنقل.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية 

والشركاء االجتماعيون.

نص قانوني صدر 	  ال يوجد.
وتم اعتماده

عدد المنتفعين 	 
باالمتياز

وسائل نقل  مهيأة 	 
تم توفيرها.

سنة 2022الكلفة المالية.

االستعانة بخبراء في مجال التصنيف 
للحصول على العالمة المميزة.

الهيكل المكلف 
بالتجهيز  واإلسكان.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية 

والشركاء االجتماعيون.

 مدينة حاصلة على  ال يوجد.
العالمة المميزة 
كمدينة صديقة.

سنة 2025
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المحور األول: مكانة كبار السن وأوضاعهم االجتماعية والمعيشية:

المحصول 4:انخراط عربي في المنظومة الدولية للمدن الصديقة لكبار السن.

المنتج 1-4: بحلول 2025 مدينة واحدة على األقل في كل بلد عربي تصنف ضمن
 الشبكة العالمية للمدن الصديقة لكبار السن.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

إعداد  موازنات 
صديقة لكبار السن 
في الدول العربية.

تطوير مرجعّيات اإلنفاق العمومي في 
مجاالت البنى التحتّية والوسائل اللوجستّية  
وفق مقاربة النوع االجتماعي بما يتالءم مع 

خصوصّيات  كبار السّن وحّقهم في الرفاه 
والعيش.

برامج تدريب لفائدة متصّرفي الموازنات 	 
العامة والمحلية في إعداد الموازنات 

الصديقة لكبار السّن.

كل هيكل في مجاله.

الوزارات المختّصة.

الوزارات ذات العالقة 
والشركاء االجتماعيون.

المنّظمات االهلّية.

 ال يوجد.

-

موازنات مرصودة 
تغطي تكاليف التهيئة 
الضرورية ومبنية على 

أسس علمية.

موازنات مرصودة 
وفق حاجات كبار 

السّن.

سنة 2025الكلفة المالية.

سنة 2025

وضع نصوص قانونية تجبر المطورين 
العقاريين على األخذ في االعتبار درجة 

استقاللية كبار السن.

الهيكل المكلف 
بالتجهيز  واإلسكان.

نصوص تشريعية  ال يوجد.
صدرت ومفّعلة.

سنة 2025

المحور األول: مكانة كبار السن وأوضاعهم االجتماعية والمعيشية:

المحصول 4: انخراط عربي في المنظومة الدولية للمدن الصديقة لكبار السن.

المنتج 1-4: بحلول 2025 مدينة واحدة على األقل في كل بلد عربي تصنف ضمن
الشبكة العالمية للمدن الصديقة لكبار السن.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

تيسير ظروف 
تنقل كبار السن 

ومشاركتهم في 
الحياة العامة.

اعتماد تعريفة  النقل المنخفضة بالنسبة 
إلى كبار السن في كل وسائل النقل

توفير منظومة وسائل نقل صديقة لكبار 	 
السن 

المراجعة الدورية لشروط منح رخص 	 
القيادة لكبار السن للتأكد من قدرات 

كبير السن  على القيادة وعدم ربط منح 
الرخصة  بالعمر.  

الهيكل المكّلف 
بالنقل.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية 

والشركاء االجتماعيون.

نص قانوني صدر 	  ال يوجد.
وتم اعتماده

عدد المنتفعين 	 
باالمتياز

وسائل نقل  مهيأة 	 
تم توفيرها.

سنة 2022الكلفة المالية.

االستعانة بخبراء في مجال التصنيف 
للحصول على العالمة المميزة.

الهيكل المكلف 
بالتجهيز  واإلسكان.

الوزارات ذات العالقة 
والمنظمات األهلية 

والشركاء االجتماعيون.

 مدينة حاصلة على  ال يوجد.
العالمة المميزة 
كمدينة صديقة.

سنة 2025
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المحور الثاني: األوضاع الصحّية لكبار السّن:

المحصول:1 الواقع الصّحي لكبار السن في البلدان العربية  تّم تشخيصه وتحديثه. 

المنتـج 1-1: توّفر مسوحات ودراسات كمية ونوعية منتظمة ودورية لتشخيص الوضع الصحي لكبار السّن. 

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

تكوين لجنة مختصة لـ:. 1بحوث ودراسات.

تجميع الدراسات المتوفرة حول صحة 	 
كبار السن 

تحليل المعطيات وتحديد الحاجات 	 

القيام بالدراسات الالزمة واإلضافية 	 
لتشخيص الوضع الصحي لكبار السن.

الجمعيات العلمية  وزارات الصحة.
والمنظمات األهلية 
والهياكل المسؤولة 

عن كبار السن ومعاهد 
اإلحصاء والبحوث.

الوضع الصحي لكبار الدراسات الحالية.
السن مشخص.

سنة 2025

إعداد تقارير دورية حول الوضع الصحي . 2
لكبار السن لتقديمها إلى صناع القرار 
والعتمادها في مراجعة اإلستراتيجية 

الوطنية لصحة كبار السن.

الوزارات المعنية وزارات الصحة.
والجمعيات األهلية.

سنة 2025تقارير منجزة.

المحور الثاني:األوضاع الصحّية لكبار السّن«

المحصول 1 الواقع الصّحي لكبار السن في البلدان العربية  تّم تشخيصه وتحديثه. 

المنتـج 2.1: استراتيجيات خصوصية وقائية وعالجية شاملة للتكّفل الصحي بكبار السّن متوفرة ومعتمدة.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

تكوين لجنة وطنية متعددة االختصاصات . 1تقييم وتخطيط.
لصحة كبار السن لإلشراف على وضع 

وتطوير اإلستراتيجية الوطنية لكبار السن 
)مع توزيع األدوار(.

تقييم البرامج الوقائية والعالجية . 2
الموجودة الخاصة بكبار السن.

وضع أو مراجعة إستراتيجية وطنية . 3
للنهوض بصحة كبار السن  يحتوي 

على المحاور التالية: )النهوض بنمط 
عيش سليم، المناهج العالجية، اإلعالم 

واالتصال...(

وزارات الصحة.

وزارات الصحة.

الوزارات المعنية
والجمعيات األهلية.

الجمعيات العلمية.

الهيئة الوطنية 
لالعتماد الصحي.  

اللجان الموجودة 
حاليا في كل بلد.

البرنامج الموجود.

لجنة وطنية مكونة 
وتجتمع بانتظام.

برنامج وطني شامل 
تم ّوضعه.

سنة 2022

سنة 2022
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المحور الثاني: األوضاع الصحّية لكبار السّن:

المحصول:1 الواقع الصّحي لكبار السن في البلدان العربية  تّم تشخيصه وتحديثه. 

المنتـج 1-1: توّفر مسوحات ودراسات كمية ونوعية منتظمة ودورية لتشخيص الوضع الصحي لكبار السّن. 

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

تكوين لجنة مختصة لـ:. 1بحوث ودراسات.

تجميع الدراسات المتوفرة حول صحة 	 
كبار السن 

تحليل المعطيات وتحديد الحاجات 	 

القيام بالدراسات الالزمة واإلضافية 	 
لتشخيص الوضع الصحي لكبار السن.

الجمعيات العلمية  وزارات الصحة.
والمنظمات األهلية 
والهياكل المسؤولة 

عن كبار السن ومعاهد 
اإلحصاء والبحوث.

الوضع الصحي لكبار الدراسات الحالية.
السن مشخص.

سنة 2025

إعداد تقارير دورية حول الوضع الصحي . 2
لكبار السن لتقديمها إلى صناع القرار 
والعتمادها في مراجعة اإلستراتيجية 

الوطنية لصحة كبار السن.

الوزارات المعنية وزارات الصحة.
والجمعيات األهلية.

سنة 2025تقارير منجزة.

المحور الثاني:األوضاع الصحّية لكبار السّن«

المحصول 1 الواقع الصّحي لكبار السن في البلدان العربية  تّم تشخيصه وتحديثه. 

المنتـج 2.1: استراتيجيات خصوصية وقائية وعالجية شاملة للتكّفل الصحي بكبار السّن متوفرة ومعتمدة.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

تكوين لجنة وطنية متعددة االختصاصات . 1تقييم وتخطيط.
لصحة كبار السن لإلشراف على وضع 

وتطوير اإلستراتيجية الوطنية لكبار السن 
)مع توزيع األدوار(.

تقييم البرامج الوقائية والعالجية . 2
الموجودة الخاصة بكبار السن.

وضع أو مراجعة إستراتيجية وطنية . 3
للنهوض بصحة كبار السن  يحتوي 

على المحاور التالية: )النهوض بنمط 
عيش سليم، المناهج العالجية، اإلعالم 

واالتصال...(

وزارات الصحة.

وزارات الصحة.

الوزارات المعنية
والجمعيات األهلية.

الجمعيات العلمية.

الهيئة الوطنية 
لالعتماد الصحي.  

اللجان الموجودة 
حاليا في كل بلد.

البرنامج الموجود.

لجنة وطنية مكونة 
وتجتمع بانتظام.

برنامج وطني شامل 
تم ّوضعه.

سنة 2022

سنة 2022
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المحور الثاني: األوضاع الصحّية لكبار السّن:

المحصول:1 الواقع الصّحي لكبار السن في البلدان العربية  تّم تشخيصه وتحديثه. 

المنتـج 4.1:  قدرات العاملين في مجال صحة كبار السّن تستجيب للمستجدات العلمية الحديثة.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

إحداث وتدعيم 
االختصاص في طب 

الشيخوخة.

إحداث أو تعميم الشهادة العليا في طب . 1
الشيخوخة. 

وزارات التعليم 
العالى.

وزارة التعليم العالي/
عمداء كليات الطب.

الشهادات الموجودة 
في كل بلد.

موجودة في كل 
كليات الطب.

سنة 2025

سن قانون يحدث اختصاص طب . 2
الشيخوخة كاختصاص قائم بذاته.

سنة 2025قانون منجز ومنشور.مجلس النواب.وزارات الصحة.

المحور الثاني: األوضاع الصحّية لكبار السّن:

المحصول:1 الواقع الصّحي لكبار السن في البلدان العربية  تّم تشخيصه وتحديثه. 

المنتـج 3.1: طب الشيخوخة اختصاص قائم الذات.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

تطوير وتدعيم 
مؤهالت القائمين 

على الرعاية الصحية 
والمرافقة النفسية 
واإلحاطة االجتماعية 

لكبار السن.

تنظيم دورات تدريبية ألعوان الصحة من . 1
القطاعين الخاص والعام حول التكفل 

الشامل بكبار السن

عدد المتدربين/ الجمعيات العلمية وزارة الصحة.
العدد اإلجمالي.

سنة 2022 100% مدربون

إحداث أو تعميم اختصاص المرافقين . 2
الصحيين )مرافقي الحياة( لتوفير الرعاية 

الصحية والمرافقة في مراكز اإليواء 
وفي البيت.

الوزارة المكلفة وزارة  التعليم العالي.
بالشؤون االجتماعية 

والقطاع الخاص 
والمنظمات األهلية 
والجمعيات العلمية

عدد المتدربين/ 
العدد اإلجمالي.

االختصاص موجود 
في كل بلد

سنة 2022 

تعزيز القدرات المعرفية والعملّية . 3
للعاملين في المنظمات األهلية المهتمة 

بصحة كبار السن وخاصة منها تلك التي 
تقّدم الخدمات في البيوت.

وزارة الصحة والشؤون 
االجتماعّية.

سنة 2022 %100 مدربون.
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المحور الثاني: األوضاع الصحّية لكبار السّن:

المحصول:1 الواقع الصّحي لكبار السن في البلدان العربية  تّم تشخيصه وتحديثه. 

المنتـج 4.1:  قدرات العاملين في مجال صحة كبار السّن تستجيب للمستجدات العلمية الحديثة.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

إحداث وتدعيم 
االختصاص في طب 

الشيخوخة.

إحداث أو تعميم الشهادة العليا في طب . 1
الشيخوخة. 

وزارات التعليم 
العالى.

وزارة التعليم العالي/
عمداء كليات الطب.

الشهادات الموجودة 
في كل بلد.

موجودة في كل 
كليات الطب.

سنة 2025

سن قانون يحدث اختصاص طب . 2
الشيخوخة كاختصاص قائم بذاته.

سنة 2025قانون منجز ومنشور.مجلس النواب.وزارات الصحة.

المحور الثاني: األوضاع الصحّية لكبار السّن:

المحصول:1 الواقع الصّحي لكبار السن في البلدان العربية  تّم تشخيصه وتحديثه. 

المنتـج 3.1: طب الشيخوخة اختصاص قائم الذات.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

تطوير وتدعيم 
مؤهالت القائمين 

على الرعاية الصحية 
والمرافقة النفسية 
واإلحاطة االجتماعية 

لكبار السن.

تنظيم دورات تدريبية ألعوان الصحة من . 1
القطاعين الخاص والعام حول التكفل 

الشامل بكبار السن

عدد المتدربين/ الجمعيات العلمية وزارة الصحة.
العدد اإلجمالي.

سنة 2022 100% مدربون

إحداث أو تعميم اختصاص المرافقين . 2
الصحيين )مرافقي الحياة( لتوفير الرعاية 

الصحية والمرافقة في مراكز اإليواء 
وفي البيت.

الوزارة المكلفة وزارة  التعليم العالي.
بالشؤون االجتماعية 

والقطاع الخاص 
والمنظمات األهلية 
والجمعيات العلمية

عدد المتدربين/ 
العدد اإلجمالي.

االختصاص موجود 
في كل بلد

سنة 2022 

تعزيز القدرات المعرفية والعملّية . 3
للعاملين في المنظمات األهلية المهتمة 

بصحة كبار السن وخاصة منها تلك التي 
تقّدم الخدمات في البيوت.

وزارة الصحة والشؤون 
االجتماعّية.

سنة 2022 %100 مدربون.



64

المحور الثاني: األوضاع الصحّية لكبار السّن:

المحصول 2: أنظمة رعائية صحية لكبار السّن متطورة و تستجيب للحاجات الخصوصية لكبار السن بكل فئاتهم.

المنتـج 1.2:  خدمات صحية جّيدة، منتظمة وقريبة من مختلف فئات كبار السن، بما يتالءم
وحاجاتهم وخصوصياتهم.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

تحسين جودة الخدمات 
الصحية وتقريبها من 

كبار السن.

تهيئة المؤسسات الصحية في كل . 1
المستويات بما يتالءم وخصوصيات كبار 

السن وقدراتهم.

القطاع الخاص. وزارة الصحة.
الجمعيات األهلية 

وشركاء اجتماعيون. 
الجمعيات العلمية 

والقطاع الخاص. 

مؤسسات مهيأة
موجودة.

سنة 2022 الكلفة المالية

سن قانون لتنظيم الرعاية الصحية لكبار . 2
السن في البيت.

مسالك صحية محددة وزارة الصحة.
ومحدثة.

عاملون مدربون.

سنة 2022 

إرساء و توحيد مسالك طبية مختصة . 3
للرعاية الصحية لكبار السن  وتحديثها 

بصفة دورية.

سنة 2022 وزارة الصحة.

تدريب مستمر واستهدافي لعاملي . 4
الصحة.

سنة 2022 وزارة الصحة.

المحور الثاني: األوضاع الصحّية لكبار السّن:

المحصول 2: أنظمة رعائية صحية لكبار السّن متطورة و تستجيب للحاجات الخصوصية لكبار السن بكل فئاتهم.

المنتـج 2.2: هياكل صحية خصوصية لفائدة  كبار السن على كل مستويات الرعاية الصحية متوّفرة ومتاحة.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

تطوير الهياكل الصحية 
الخاصة بكبار السن.

إحداث وتطوير عيادات متعددة . 1
االختصاصات لكبار السن في مراكز 

الصحة األساسية والمستشفيات 
المحلية.

القطاع الخاص  وزارة الصحة.
والمنظمات األهلية 

والعلمية. 

العيادات والوحدات  
واألقسام 
الموجودة.

هياكل صحّية تطّورت 
عددّيا ونوعّيا.

سنة 2029 الكلفة المالية

إحداث وحدات استشفائية في . 2
المستشفيات الجهوية.

حجم االستثمار 
المتوّفر.

حجم االستثمار ارتفع.

إحداث أقسام خصوصية بكبار السن في . 3
المستشفيات الجامعية.

االستثمار في مجال إحداث مصحات . 4
ومستشفيات  خاصة بكبار السن.
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المحور الثاني: األوضاع الصحّية لكبار السّن:

المحصول 2: أنظمة رعائية صحية لكبار السّن متطورة و تستجيب للحاجات الخصوصية لكبار السن بكل فئاتهم.

المنتـج 1.2:  خدمات صحية جّيدة، منتظمة وقريبة من مختلف فئات كبار السن، بما يتالءم
وحاجاتهم وخصوصياتهم.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

تحسين جودة الخدمات 
الصحية وتقريبها من 

كبار السن.

تهيئة المؤسسات الصحية في كل . 1
المستويات بما يتالءم وخصوصيات كبار 

السن وقدراتهم.

القطاع الخاص. وزارة الصحة.
الجمعيات األهلية 

وشركاء اجتماعيون. 
الجمعيات العلمية 

والقطاع الخاص. 

مؤسسات مهيأة
موجودة.

سنة 2022 الكلفة المالية

سن قانون لتنظيم الرعاية الصحية لكبار . 2
السن في البيت.

مسالك صحية محددة وزارة الصحة.
ومحدثة.

عاملون مدربون.

سنة 2022 

إرساء و توحيد مسالك طبية مختصة . 3
للرعاية الصحية لكبار السن  وتحديثها 

بصفة دورية.

سنة 2022 وزارة الصحة.

تدريب مستمر واستهدافي لعاملي . 4
الصحة.

سنة 2022 وزارة الصحة.

المحور الثاني: األوضاع الصحّية لكبار السّن:

المحصول 2: أنظمة رعائية صحية لكبار السّن متطورة و تستجيب للحاجات الخصوصية لكبار السن بكل فئاتهم.

المنتـج 2.2: هياكل صحية خصوصية لفائدة  كبار السن على كل مستويات الرعاية الصحية متوّفرة ومتاحة.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

تطوير الهياكل الصحية 
الخاصة بكبار السن.

إحداث وتطوير عيادات متعددة . 1
االختصاصات لكبار السن في مراكز 

الصحة األساسية والمستشفيات 
المحلية.

القطاع الخاص  وزارة الصحة.
والمنظمات األهلية 

والعلمية. 

العيادات والوحدات  
واألقسام 
الموجودة.

هياكل صحّية تطّورت 
عددّيا ونوعّيا.

سنة 2029 الكلفة المالية

إحداث وحدات استشفائية في . 2
المستشفيات الجهوية.

حجم االستثمار 
المتوّفر.

حجم االستثمار ارتفع.

إحداث أقسام خصوصية بكبار السن في . 3
المستشفيات الجامعية.

االستثمار في مجال إحداث مصحات . 4
ومستشفيات  خاصة بكبار السن.



66

المحور الثاني: األوضاع الصحّية لكبار السّن:

المحصول 2: أنظمة رعائية صحية لكبار السّن متطورة وتستجيب للحاجات الخصوصية لكبار السن بكل فئاتهم.

المنتـج 3.2: رعاية صحية بالمنزل إلبقاء كبار السن في محيطهم الطبيعي.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

المحافظة على كبار 
السن فى وسطهم 
األسري والطبيعي.

إنجاز خطة وطنية لرعاية كبار السن في . 1
البيت.

وزارة الشؤون وزارة الصحة.
االجتماعية

والجمعيات األهلية.

الخطة منجزة	 

فرق عيادة 	 
متخّصصة  

أحدثت. 	 

هياكل صحّية تطّورت 
عددّيا ونوعّيا.

سنة 2025 

تدريب فرق متعددة االختصاصات لعيادة . 2
كبار السن في البيت.

مساعدون 	 
مدربون

حجم االستثمار ارتفع.

تعميم تجارب “تقديم خدمات الجوار” . 3
على غرار التجربة الناجحة “جليس 

المسّن”.

التجربة منجزة 	 
ومعّممة.

المحور الثاني: األوضاع الصحّية لكبار السّن:

المحصول 3:سياسات صحية تراعي إمكانيات كبار السن المادية واحتياجاتهم الخصوصية. 

المنتـج 1.3: نصوص تشريعية في المجال الصحي تراعي إمكانيات كبار السن المادية واحتياجاتهم الخصوصية.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

تدعيم التشريع في 
مجال صحة كبار 

السن.

تجميع النصوص القانونية الخاصة بصحة . 1
كبار السن.

الوزارات المهتّمة وزارة الصحة.
بالقطاع. 

المنّظمات األهلية. 

المنظمات األممية.

نصوص النصوص الحالّية.
مراجعة أو منجزة 

ومنشورة.

سنة 2022طول اإلجراءات.

سّن أو مراجعة النصوص القانونّية.. 2
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المحور الثاني: األوضاع الصحّية لكبار السّن:

المحصول 2: أنظمة رعائية صحية لكبار السّن متطورة وتستجيب للحاجات الخصوصية لكبار السن بكل فئاتهم.

المنتـج 3.2: رعاية صحية بالمنزل إلبقاء كبار السن في محيطهم الطبيعي.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

المحافظة على كبار 
السن فى وسطهم 
األسري والطبيعي.

إنجاز خطة وطنية لرعاية كبار السن في . 1
البيت.

وزارة الشؤون وزارة الصحة.
االجتماعية

والجمعيات األهلية.

الخطة منجزة	 

فرق عيادة 	 
متخّصصة  

أحدثت. 	 

هياكل صحّية تطّورت 
عددّيا ونوعّيا.

سنة 2025 

تدريب فرق متعددة االختصاصات لعيادة . 2
كبار السن في البيت.

مساعدون 	 
مدربون

حجم االستثمار ارتفع.

تعميم تجارب “تقديم خدمات الجوار” . 3
على غرار التجربة الناجحة “جليس 

المسّن”.

التجربة منجزة 	 
ومعّممة.

المحور الثاني: األوضاع الصحّية لكبار السّن:

المحصول 3:سياسات صحية تراعي إمكانيات كبار السن المادية واحتياجاتهم الخصوصية. 

المنتـج 1.3: نصوص تشريعية في المجال الصحي تراعي إمكانيات كبار السن المادية واحتياجاتهم الخصوصية.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

تدعيم التشريع في 
مجال صحة كبار 

السن.

تجميع النصوص القانونية الخاصة بصحة . 1
كبار السن.

الوزارات المهتّمة وزارة الصحة.
بالقطاع. 

المنّظمات األهلية. 

المنظمات األممية.

نصوص النصوص الحالّية.
مراجعة أو منجزة 

ومنشورة.

سنة 2022طول اإلجراءات.

سّن أو مراجعة النصوص القانونّية.. 2
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المحور الثاني: األوضاع الصحّية لكبار السّن:

المحصول 3:سياسات صحية تراعي إمكانيات كبار السن المادية واحتياجاتهم الخصوصية. 

المنتـج 2.3:  كلفة الخدمات الصحية الموجهة لكبار السن مراعية ألوضاعهم االقتصادية والمعيشية.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

تدعيم الموازنة 
الخاصة بصحة كبار 

السن.

سن نص قانوني لمجانية التكفل بكبار . 1
السن المعوزين.

إحصاء كبار السن المعوزين.. 2

اعتماد موازنات مالية تتوافق مع احتياجات . 3
كبار السن. 

البحث عن تمويالت جديدة تساهم في . 4
تغطية الخدمات الصحية لكبار السن.

برمجة الموازنة المرصودة لصحة كبار . 5
السن ضمن المخططات وأولويات البالد.

إلغاء الرسوم الجمركية الموظفة على . 6
أدوات المساعدة الخاصة بكبار السن.

الموازنات الوزارات المعنية.وزارة المال.
المرصودة في كّل 

بلد عربي لقطاع كبار 
السّن.

موازنات تم 	 
تدعيمها.

تمويالت جديدة 	 
متوّفرة.

رسوم جمركّية 	 
على أدوات 

المساعدة لكبار 
السّن تّم إلغاؤها.

سنة 2022الكلفة المالية. 

المحور الثاني: األوضاع الصحّية لكبار السّن:

المحصول 4:شراكة مسؤولة ومستدامة بين األجهزة الحكومية المعنية بصحة كبار السن
والمنظمات األهلية والقطاع الخاص. 

المنتـج 1.4: شبكة رعاية صحية متكاملة فى خدمة كبار السن.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

تعزيز العالقات مع 
المنظمات األهلية 

والقطاع الخاص  
لعناية أفضل بكبار 

السن.

إبرام عقود  شراكة بين المنّظمات . 1
األهلية العاملة في مجال كبار السّن 

واألجهزة الحكومية المعنية.

تعزيز مهارات المتدخلين فى القطاعين . 2
العام والخاص والقطاع االهلى في إطار 

دورات تدريب  مشتركة.  

اعتماد إجراءات إدارية وضريبية لتشجيع . 3
القطاع الخاص على االستثمار في مجال 
صحة كبار السن )برامج وخدمات، أدوات 

المساعدة، أدوية....(. 

الهياكل المكلفة 
بصحة كبار السن.

الوزارات المعنية
والقطاع الخاص-

الجمعيات األهلية.

مستوى 	 
الكفايات المتوّفر 

حالّيا. 

اإلجراءات 	 
المعمول بها 

حالّيا.

شراكة فاعلة.. 1

دورات تدريبية تّم . 2
تنظيمها.

إجراءات تشجيعّية . 3
تّم  اتخاذها.

سنة 2025حوافز غير كافية.



69

المحور الثاني: األوضاع الصحّية لكبار السّن:

المحصول 3:سياسات صحية تراعي إمكانيات كبار السن المادية واحتياجاتهم الخصوصية. 

المنتـج 2.3:  كلفة الخدمات الصحية الموجهة لكبار السن مراعية ألوضاعهم االقتصادية والمعيشية.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

تدعيم الموازنة 
الخاصة بصحة كبار 

السن.

سن نص قانوني لمجانية التكفل بكبار . 1
السن المعوزين.

إحصاء كبار السن المعوزين.. 2

اعتماد موازنات مالية تتوافق مع احتياجات . 3
كبار السن. 

البحث عن تمويالت جديدة تساهم في . 4
تغطية الخدمات الصحية لكبار السن.

برمجة الموازنة المرصودة لصحة كبار . 5
السن ضمن المخططات وأولويات البالد.

إلغاء الرسوم الجمركية الموظفة على . 6
أدوات المساعدة الخاصة بكبار السن.

الموازنات الوزارات المعنية.وزارة المال.
المرصودة في كّل 

بلد عربي لقطاع كبار 
السّن.

موازنات تم 	 
تدعيمها.

تمويالت جديدة 	 
متوّفرة.

رسوم جمركّية 	 
على أدوات 

المساعدة لكبار 
السّن تّم إلغاؤها.

سنة 2022الكلفة المالية. 

المحور الثاني: األوضاع الصحّية لكبار السّن:

المحصول 4:شراكة مسؤولة ومستدامة بين األجهزة الحكومية المعنية بصحة كبار السن
والمنظمات األهلية والقطاع الخاص. 

المنتـج 1.4: شبكة رعاية صحية متكاملة فى خدمة كبار السن.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

تعزيز العالقات مع 
المنظمات األهلية 

والقطاع الخاص  
لعناية أفضل بكبار 

السن.

إبرام عقود  شراكة بين المنّظمات . 1
األهلية العاملة في مجال كبار السّن 

واألجهزة الحكومية المعنية.

تعزيز مهارات المتدخلين فى القطاعين . 2
العام والخاص والقطاع االهلى في إطار 

دورات تدريب  مشتركة.  

اعتماد إجراءات إدارية وضريبية لتشجيع . 3
القطاع الخاص على االستثمار في مجال 
صحة كبار السن )برامج وخدمات، أدوات 

المساعدة، أدوية....(. 

الهياكل المكلفة 
بصحة كبار السن.

الوزارات المعنية
والقطاع الخاص-

الجمعيات األهلية.

مستوى 	 
الكفايات المتوّفر 

حالّيا. 

اإلجراءات 	 
المعمول بها 

حالّيا.

شراكة فاعلة.. 1

دورات تدريبية تّم . 2
تنظيمها.

إجراءات تشجيعّية . 3
تّم  اتخاذها.

سنة 2025حوافز غير كافية.
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المحور الثالث: المشاركة االجتماعّية واالقتصادّية والثقافّية لكبار السّن:

المحصول 1:  سياسات عربّية منسجمة مع التوّجهات الدولّية في ما يتعّلق بحقوق كبار السّن ومشاركتهم
ومتجاوبة مع القرارات المتخّذة لفائدتهم في هذا المجال. 

المنتـج 1. سياسات وبرامج معتمدة في المجتمعات العربية مستجيبة للمبادئ الدولّية حول
 مشاركة كبار السن ومن شأنها تّطوير حقوقهم. 

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج إحداث وتطوير 
السياسات والبرامج 

وفق المبادئ 
الدولية ذات الصلة 

بالمشاركة االجتماعية 
واالقتصادية 

والثقافية لكبار السن.

تقييم مدى استجابة السياسات المعتمدة . 1
لفائدة كبارالسّن حاليا في كل بلد عربي 

للمبادئ الدولية.

إحداث لجنة في كل بلد عربي إلعداد . 2
وصوغ سياسات وبرامج لفائدة كبار السن 

تكون متوافقة مع المبادئ الدولية.

تنظيم اجتماعات استشارّية ولقاءات . 3
علمّية بين المشرفين والباحثين 

المهتّمين بقطاع كبار السّن في كّل بلد 
عربي  وخبراء الهيئات األممية المختّصة 

في المجال لتوّلى مههمات المتابعة 
وتقديم االستشارة تيسيرا لمهمات 

الصوغ والمراجعة القانونية.

جامعة الدول العربية
الهيكل المشرف على 

كبار السن.

الوزارات ذات - 
المنّظمات األهلية.

 السياسات والبرامج 
المعتمدة حاليا.

سياسات وبرامج 
موضوعة مستجيبة 

للمبادئ الدولية.

سنة 2022

الهيكل المكّلف 
بشؤون كبار السّن 
في كّل بلد عربي.

الهيئات األممية  
المختّصة في الشأن 

السكاني  ولها تمثيلّية 
في البلدان العربّية.

اجتماعات  وندوات 
بين مسؤولين 

وباحثين عرب 
وخبراء أمميّين تّم 

تنظيمها.

سنة 2022

برنامج العمل على 
مالئمة النصوص 

القانونية مع المبادئ 
الدولية ذات الصلة 
بموضوع المشاركة.

إعداد وثيقة تأليفية حول المبادئ الدولية . 1
ذات الصلة بمشاركة كبار السن في الحياة 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

تقييم مدى استجابة النصوص القانونية . 2
المعتمدة في كل بلد عربي للمبادئ 

الدولية.

تكليف لجنة مختصة في كل بلد عربي . 3
لمالءمة النصوص القانونية ذات الصلة 

بمشاركة  كبار السن.

جامعة الدول 	 
العربية

الهيكل المشرف 	 
على كبار السن.

الوزارات ذات العالقة 
والمنّظمات األهلية.

القوانين المعتمدة 
حاليا.

قوانين مستجيبة 
للمبادئ الدولية.

سنة 2022
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المحور الثالث: المشاركة االجتماعّية واالقتصادّية والثقافّية لكبار السّن:

المحصول 1:  سياسات عربّية منسجمة مع التوّجهات الدولّية في ما يتعّلق بحقوق كبار السّن ومشاركتهم
ومتجاوبة مع القرارات المتخّذة لفائدتهم في هذا المجال. 

المنتـج 1. سياسات وبرامج معتمدة في المجتمعات العربية مستجيبة للمبادئ الدولّية حول
 مشاركة كبار السن ومن شأنها تّطوير حقوقهم. 

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج إحداث وتطوير 
السياسات والبرامج 

وفق المبادئ 
الدولية ذات الصلة 

بالمشاركة االجتماعية 
واالقتصادية 

والثقافية لكبار السن.

تقييم مدى استجابة السياسات المعتمدة . 1
لفائدة كبارالسّن حاليا في كل بلد عربي 

للمبادئ الدولية.

إحداث لجنة في كل بلد عربي إلعداد . 2
وصوغ سياسات وبرامج لفائدة كبار السن 

تكون متوافقة مع المبادئ الدولية.

تنظيم اجتماعات استشارّية ولقاءات . 3
علمّية بين المشرفين والباحثين 

المهتّمين بقطاع كبار السّن في كّل بلد 
عربي  وخبراء الهيئات األممية المختّصة 

في المجال لتوّلى مههمات المتابعة 
وتقديم االستشارة تيسيرا لمهمات 

الصوغ والمراجعة القانونية.

جامعة الدول العربية
الهيكل المشرف على 

كبار السن.

الوزارات ذات - 
المنّظمات األهلية.

 السياسات والبرامج 
المعتمدة حاليا.

سياسات وبرامج 
موضوعة مستجيبة 

للمبادئ الدولية.

سنة 2022

الهيكل المكّلف 
بشؤون كبار السّن 
في كّل بلد عربي.

الهيئات األممية  
المختّصة في الشأن 

السكاني  ولها تمثيلّية 
في البلدان العربّية.

اجتماعات  وندوات 
بين مسؤولين 

وباحثين عرب 
وخبراء أمميّين تّم 

تنظيمها.

سنة 2022

برنامج العمل على 
مالئمة النصوص 

القانونية مع المبادئ 
الدولية ذات الصلة 
بموضوع المشاركة.

إعداد وثيقة تأليفية حول المبادئ الدولية . 1
ذات الصلة بمشاركة كبار السن في الحياة 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

تقييم مدى استجابة النصوص القانونية . 2
المعتمدة في كل بلد عربي للمبادئ 

الدولية.

تكليف لجنة مختصة في كل بلد عربي . 3
لمالءمة النصوص القانونية ذات الصلة 

بمشاركة  كبار السن.

جامعة الدول 	 
العربية

الهيكل المشرف 	 
على كبار السن.

الوزارات ذات العالقة 
والمنّظمات األهلية.

القوانين المعتمدة 
حاليا.

قوانين مستجيبة 
للمبادئ الدولية.

سنة 2022



72

المحور الثالث: المشاركة االجتماعّية واالقتصادّية والثقافّية لكبار السّن:

المحصول 1:  سياسات عربّية منسجمة مع التوّجهات الدولّية في ما يتعّلق بحقوق كبار السّن ومشاركتهم
ومتجاوبة مع القرارات المتخّذة لفائدتهم في هذا المجال. 

المنتـج 2. - -إجراءات عملّية تّم اّتخاذها في كّل الدول العربّية للنهوض بمشاركة كبار السن من خالل تطوير
الشراكة والتنسيق بين الهياكل الحكومّية المعنّية بكبار السّن والجمعّيات األهلية الفاعلة في المجال نفسه.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج  النهوض 
بمشاركة كبار السن 

من خالل تطوير 
صيغ الشراكة مع 

المنظمات األهلية 
العاملة في المجال 

في كل بلد عربي.

تكوين لجنة لتحديد مضمون برنامج . 1
الشراكة )األهداف/ اإلمكانات/ األنشطة/ 

النتائج المنتظرة( في مجال النهوض 
بمشاركة كبار السن.

تحديد الجمعيات التي يمكن أن تنخرط . 2
في برنامج الشراكة.

الترويج للبرنامج. . 3

إنشاء أطر رسمّية تسمح باللقاء المنتظم . 4
بين المشرفين على كبار السّن في 
القطاع الحكومي في كّل بلد عربي 

وممّثلي الجمعّيات األهلية الناشطة في 
مجال كبار السن.

إمضاء عقود شراكة بين الهيئات الرسمّية . 5
المشرفة على قطاع كبار السّن في كّل 
بلد عربي والجمعّيات األهلّية المتدّخلة 
في المجال يتّم بمقتضاها تمكين كبار 

السن من خالل هذه الجمعّيات من 
المشاركة الفعلّية في تخطيط وتنفيذ 

االستراتيجّيات والحصول على التمويل 
العمومي لفائدة المشاريع الموجهة 

للنهوض بمشاركة كبار السن.

جامعة الدول 	 
العربية

الهيكل المشرف 	 
على كبار السن.

الجمعيات األهلية.	 

الوزارات ذات العالقة 
والمنّظمات األهلية. 

الواقع الحالي 
لمشاركة كبار السن 

من خالل واقع 
العالقة بين الهياكل 

الحكومية
والجمعيات األهلية.

تكوين سجّل 	 
شراكة يضّم 

أسماء الجمعيات 
الشريكة.

برامج تعريف 	 
بالشراكة والتشجيع 

عليها تّم تنفيذها.

أطرلقاء تّم 	 
إنشاؤها

عقود أو اتفاقيات 	 
شراكة بين 

الهياكل الحكومية 
والجمعيات األهلية 

مفّعلة خدمة 
لمشاركة كبار 

السن.

سنة 2022صعوبات التنسيق.
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المحور الثالث: المشاركة االجتماعّية واالقتصادّية والثقافّية لكبار السّن:

المحصول 1:  سياسات عربّية منسجمة مع التوّجهات الدولّية في ما يتعّلق بحقوق كبار السّن ومشاركتهم
ومتجاوبة مع القرارات المتخّذة لفائدتهم في هذا المجال. 

المنتـج 2. - -إجراءات عملّية تّم اّتخاذها في كّل الدول العربّية للنهوض بمشاركة كبار السن من خالل تطوير
الشراكة والتنسيق بين الهياكل الحكومّية المعنّية بكبار السّن والجمعّيات األهلية الفاعلة في المجال نفسه.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج  النهوض 
بمشاركة كبار السن 

من خالل تطوير 
صيغ الشراكة مع 

المنظمات األهلية 
العاملة في المجال 

في كل بلد عربي.

تكوين لجنة لتحديد مضمون برنامج . 1
الشراكة )األهداف/ اإلمكانات/ األنشطة/ 

النتائج المنتظرة( في مجال النهوض 
بمشاركة كبار السن.

تحديد الجمعيات التي يمكن أن تنخرط . 2
في برنامج الشراكة.

الترويج للبرنامج. . 3

إنشاء أطر رسمّية تسمح باللقاء المنتظم . 4
بين المشرفين على كبار السّن في 
القطاع الحكومي في كّل بلد عربي 

وممّثلي الجمعّيات األهلية الناشطة في 
مجال كبار السن.

إمضاء عقود شراكة بين الهيئات الرسمّية . 5
المشرفة على قطاع كبار السّن في كّل 
بلد عربي والجمعّيات األهلّية المتدّخلة 
في المجال يتّم بمقتضاها تمكين كبار 

السن من خالل هذه الجمعّيات من 
المشاركة الفعلّية في تخطيط وتنفيذ 

االستراتيجّيات والحصول على التمويل 
العمومي لفائدة المشاريع الموجهة 

للنهوض بمشاركة كبار السن.

جامعة الدول 	 
العربية

الهيكل المشرف 	 
على كبار السن.

الجمعيات األهلية.	 

الوزارات ذات العالقة 
والمنّظمات األهلية. 

الواقع الحالي 
لمشاركة كبار السن 

من خالل واقع 
العالقة بين الهياكل 

الحكومية
والجمعيات األهلية.

تكوين سجّل 	 
شراكة يضّم 

أسماء الجمعيات 
الشريكة.

برامج تعريف 	 
بالشراكة والتشجيع 

عليها تّم تنفيذها.

أطرلقاء تّم 	 
إنشاؤها

عقود أو اتفاقيات 	 
شراكة بين 

الهياكل الحكومية 
والجمعيات األهلية 

مفّعلة خدمة 
لمشاركة كبار 

السن.

سنة 2022صعوبات التنسيق.
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تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج النهوض 
بمشاركة كبار السن 
من خالل التنسيق 

بين الهياكل الحكومية 
المتدخلة في المجال.

إعداد وثيقة تأليفية شاملة حول الهياكل . 1
الحكومية المتدخلة في مجال مشاركة كبار 

السن.

 تقييم مدى استجابة النصوص القانونية . 2
المعتمدة في كل بلد عربي للمبادئ 
الدولية المشجعة على مشاركة كبار 

السن.

تحديد مجاالت التداخل والتكامل بين  . 3
الهياكل الحكومية المتدخلة في مجال كبار 

السن.

تكوين هيكل يعني بالتنسيق بين الهياكل . 4
الحكومية المتدخلة في مجال النهوض 

بمشاركة كبار السن.  

الهيكل األساسي 
المشرف على كبار 

السن والهياكل ذات 
العالقة بمجال كبار 

السن.

الوزارات ذات العالقة 
والمنّظمات األهلية.

الوضعية الحالية 
للعالقة بين كل  
الهياكل الحكومية 

المتدخلة في مجال 
كبار السن.

هيكل مختص في 
التنسيق بين  الهياكل 

الحكومية المتدخلة 
في مجال كبار السن

سنة 2022صعوبات التنسيق.

برنامج إرساء شراكة 
عربية بين الجمعيات 

األهلية العاملة 
في مجال النهوض 
بمشاركة كبار السن.

تحديد الجمعيات العاملة في مجال . 1
النهوض بمشاركة كبار السن الموجودة 

في كل بلد عربي والتي يمكنها أن تنخرط 
في برنامج الشراكة العربي.

عقد اجتماع بين ممثلي الجمعيات العربية . 2
الراغبة في االنخراط في برنامج الشراكة 

الموجهة للنهوض بمشاركة كبار السن.

تكوين لجنة مختصة من ممثلي الجمعيات . 3
لضبط مضمون الشراكة ومجاالته وكيفية 

تفعيله لضمان مشاركة كبار السن في 
الحياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية.

تنفيذ برنامج الشراكة ومتابعته وتقييم . 4
نتائجه ذات الصلة بمشاركة كبار السن.

جامعة الدول العربية-
الجمعيات العاملة في 

مجال كبار السن في 
البلدان العربية.

الوزارت ذات العالقة-
الجمعيات األخرى ذات 

العالقة.

الوضعية الحالية 
للعالقة بين 

الجمعيات العربية 
العاملة في مجال 

كبار السن.

برنامج شراكة عربية 
بين الجمعيات األهلية 

العاملة في مجال 
كبار السن مركز على 

النهوض بمشاركة كبار 
السن موجود ومفّعل 

في كل بلد عربي.

سنة 2022صعوبات التنسيق.
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تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج النهوض 
بمشاركة كبار السن 
من خالل التنسيق 

بين الهياكل الحكومية 
المتدخلة في المجال.

إعداد وثيقة تأليفية شاملة حول الهياكل . 1
الحكومية المتدخلة في مجال مشاركة كبار 

السن.

 تقييم مدى استجابة النصوص القانونية . 2
المعتمدة في كل بلد عربي للمبادئ 
الدولية المشجعة على مشاركة كبار 

السن.

تحديد مجاالت التداخل والتكامل بين  . 3
الهياكل الحكومية المتدخلة في مجال كبار 

السن.

تكوين هيكل يعني بالتنسيق بين الهياكل . 4
الحكومية المتدخلة في مجال النهوض 

بمشاركة كبار السن.  

الهيكل األساسي 
المشرف على كبار 

السن والهياكل ذات 
العالقة بمجال كبار 

السن.

الوزارات ذات العالقة 
والمنّظمات األهلية.

الوضعية الحالية 
للعالقة بين كل  
الهياكل الحكومية 

المتدخلة في مجال 
كبار السن.

هيكل مختص في 
التنسيق بين  الهياكل 

الحكومية المتدخلة 
في مجال كبار السن

سنة 2022صعوبات التنسيق.

برنامج إرساء شراكة 
عربية بين الجمعيات 

األهلية العاملة 
في مجال النهوض 
بمشاركة كبار السن.

تحديد الجمعيات العاملة في مجال . 1
النهوض بمشاركة كبار السن الموجودة 

في كل بلد عربي والتي يمكنها أن تنخرط 
في برنامج الشراكة العربي.

عقد اجتماع بين ممثلي الجمعيات العربية . 2
الراغبة في االنخراط في برنامج الشراكة 

الموجهة للنهوض بمشاركة كبار السن.

تكوين لجنة مختصة من ممثلي الجمعيات . 3
لضبط مضمون الشراكة ومجاالته وكيفية 

تفعيله لضمان مشاركة كبار السن في 
الحياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية.

تنفيذ برنامج الشراكة ومتابعته وتقييم . 4
نتائجه ذات الصلة بمشاركة كبار السن.

جامعة الدول العربية-
الجمعيات العاملة في 

مجال كبار السن في 
البلدان العربية.

الوزارت ذات العالقة-
الجمعيات األخرى ذات 

العالقة.

الوضعية الحالية 
للعالقة بين 

الجمعيات العربية 
العاملة في مجال 

كبار السن.

برنامج شراكة عربية 
بين الجمعيات األهلية 

العاملة في مجال 
كبار السن مركز على 

النهوض بمشاركة كبار 
السن موجود ومفّعل 

في كل بلد عربي.

سنة 2022صعوبات التنسيق.
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المحور الثالث: المشاركة االجتماعّية واالقتصادّية والثقافّية لكبار السّن:

المحصول 2: كبار السن مشاركون في إدارة الشأن العام مضمون لكّل كبار السّن من دون إقصاء أو تمييز.

المنتج 1: نصوص قانونّية ضامنة لحقوق المشاركة الكاملة لكبار السّن في إدارة الشأن العام
من دون إقصاء أو تمييز.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

سّن وتطوير 
النصوص القانونية 

لضمان المشاركة 
الكاملة لكبار السن 

في إدارة الشأن 
العام.

االطالع على التجارب المعتمدة في . 1
البلدان غير العربية.

االطالع على المواثيق والعهود الدولية . 2
ذات الصلة بالمشاركة في إدارة الشأن 

العام.

تكوين لجنة في كل بلد عربي تعهد إليها . 3
مراجعة النصوص الحالية وسن نصوص 
جديدة تكون  ضامنة لمشاركة كبار السن 

في إدارة الشأن العام.

الهيكل المكلف بكبار 
السن.

الوزارات ذات العالقة
-جمعيات كبار السن.

النصوص الموجودة 
الحالية.

نصوص قانونية 
ضامنة لمشاركة كبار 

السن في إدارة الشأن 
العام من دون إقصاء 

أو تمييز.

سنة 2025.

المحور الثالث: المشاركة االجتماعّية واالقتصادّية والثقافّية لكبار السّن:

المحصول 3: خطط عملّية  في كل بلد عربي مثّمنة لكفاءات كبار السّن ومهاراتهم وموّظفة في خدمة الشأن العاّم.

 المنتج 1: برامج تدريب وتطوير كفاءات تّم إقرارها لفائدة كبار السّن في كّل االختصاصات تساعدهم
على مواصلة االنخراط في الدورة االقتصادّية بقدر ما يستطيعون القيام بذلك.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج تدريب وتطوير 
كفاءات كبار السن.

دراسة اإلحصائيات المتوفرة حول . 1
الكفاءات من كبار السن وفق مقاربة النوع 

االجتماعي

تشخيص الحاجات التدريبية  للكفاءات من . 2
كبار السن في كل البلدان العربية.

إحداث لجنة في كل بلد عربي  إلعداد . 3
برنامج تدريب وتطوير كفاءات كبار السن.

جامعة الدول العربية
-الهيكل المكلف بكبار 

السن 
وبالتكوين وتنمية 

الكفاءات. 

الوزارات ذات العالقة.
جمعيات كبار السن.

البرامج المعتمدة 
في الدول العربية 

لتطوير وتنمية 
الكفاءات.

برنامج تدريب 	 
وتطوير كفاءات 

كبار السن.

في كل لبلد عربي.	 

نسبة كبار السن 	 
الذين تابعوا 

البرنامج.

سنة 2025.
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المحور الثالث: المشاركة االجتماعّية واالقتصادّية والثقافّية لكبار السّن:

المحصول 2: كبار السن مشاركون في إدارة الشأن العام مضمون لكّل كبار السّن من دون إقصاء أو تمييز.

المنتج 1: نصوص قانونّية ضامنة لحقوق المشاركة الكاملة لكبار السّن في إدارة الشأن العام
من دون إقصاء أو تمييز.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

سّن وتطوير 
النصوص القانونية 

لضمان المشاركة 
الكاملة لكبار السن 

في إدارة الشأن 
العام.

االطالع على التجارب المعتمدة في . 1
البلدان غير العربية.

االطالع على المواثيق والعهود الدولية . 2
ذات الصلة بالمشاركة في إدارة الشأن 

العام.

تكوين لجنة في كل بلد عربي تعهد إليها . 3
مراجعة النصوص الحالية وسن نصوص 
جديدة تكون  ضامنة لمشاركة كبار السن 

في إدارة الشأن العام.

الهيكل المكلف بكبار 
السن.

الوزارات ذات العالقة
-جمعيات كبار السن.

النصوص الموجودة 
الحالية.

نصوص قانونية 
ضامنة لمشاركة كبار 

السن في إدارة الشأن 
العام من دون إقصاء 

أو تمييز.

سنة 2025.

المحور الثالث: المشاركة االجتماعّية واالقتصادّية والثقافّية لكبار السّن:

المحصول 3: خطط عملّية  في كل بلد عربي مثّمنة لكفاءات كبار السّن ومهاراتهم وموّظفة في خدمة الشأن العاّم.

 المنتج 1: برامج تدريب وتطوير كفاءات تّم إقرارها لفائدة كبار السّن في كّل االختصاصات تساعدهم
على مواصلة االنخراط في الدورة االقتصادّية بقدر ما يستطيعون القيام بذلك.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج تدريب وتطوير 
كفاءات كبار السن.

دراسة اإلحصائيات المتوفرة حول . 1
الكفاءات من كبار السن وفق مقاربة النوع 

االجتماعي

تشخيص الحاجات التدريبية  للكفاءات من . 2
كبار السن في كل البلدان العربية.

إحداث لجنة في كل بلد عربي  إلعداد . 3
برنامج تدريب وتطوير كفاءات كبار السن.

جامعة الدول العربية
-الهيكل المكلف بكبار 

السن 
وبالتكوين وتنمية 

الكفاءات. 

الوزارات ذات العالقة.
جمعيات كبار السن.

البرامج المعتمدة 
في الدول العربية 

لتطوير وتنمية 
الكفاءات.

برنامج تدريب 	 
وتطوير كفاءات 

كبار السن.

في كل لبلد عربي.	 

نسبة كبار السن 	 
الذين تابعوا 

البرنامج.

سنة 2025.
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المحور الثالث: المشاركة االجتماعّية واالقتصادّية والثقافّية لكبار السّن:

المحصول 3: خطط عملّية في كل بلد عربي مثّمنة لكفاءات كبار السّن ومهاراتهم وموّظفة في خدمة الشأن العاّم. 

المنتـج 2. -أنظمة تعليمّية في البلدان العربّية ضامنة لحقوق كبار السّن في مواصلة التعليم
 والبحث العلمي بكّل مستوياتهما.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج مواصلة التعلم 
في كل المستويات 

التعليمية.

تقييم مدى استجابة األنظمة التعليمية . 1
الحالية المعتمدة  في مختلف 

المستويات التعليمية في كل بلد عربي 
لمبدأ الحق في التعلم. 

إحداث لجنة في كل بلد عربي إلعداد . 2
وصوغ أنظمة تعليمية تشجع على 

مواصلة التعلم في كل المستويات 
وتقاوم كل مظاهر الفشل واالنقطاع 
واإلقصاء في كل المراحل التعليمية.

جامعة الدول العربية
الهياكل- المشرفة 

على كبار السن-
الوزارات المكلفة 

بالتربية والتعليم في 
مختلف المستويات.

الوزارات ذات العالقة 
والمنّظمات األهلية.

األنظمة التعليمية  
المعتمدة حاليا.

برنامج مواصلة التعلم 
في كل المستويات 

التعليمية
موجود ومفعل.

سنة 2025.

برنامج تطوير وإحداث 
جامعة العمر الثالث.

إحداث لجنة في كل بلد عربي تعنى . 1
بإحداث أو بتطوير جامعة العمر الثالث. 

ربط عالقات تعاون وشراكة مع جامعات . 2
العمر الثالث الموجودة في البلدان 

األخرى.

إبرام اتفاقيات شراكة مع الجمعيات . 3
األهلية للتحسيس والتوعية بأهمية 
انخراط كبار السن في جامعات العمر 

الثالث.

الهيكل المشرف على 
كبار السن.

الوزارات ذات العالقة 
والمنّظمات األهلية.

جامعة عمر ثالث ال يوجد.
موجودة وناشطة في 

كل بلد عربي.

سنة 2024

برنامج إشراك كبار 
السن في البحث 

العلمي. 

إعداد سجل لكبار السن ذوي الخبرة في . 1
البحث العلمي والتكنولوجي وفق مقاربة 

النوع االجتماعي.

مراجعة النصوص القانونية التي تحد من . 2
مشاركة كبار السن في البحث العلمي 

والتكنولوجي.

تمكين الكفاءات من كبار السن من . 3
مواصلة البحث العلمي والتكنولوجي 

في المختبرات والمراكز الجامعية.

إحداث جائزة أفضل إنتاج علمي للكفاءات . 4
من كبار السن.

تحفيز مراكز ومكاتب الدراسات الخاصة . 5
على تشغيل الكفاءات العلمية المختصة 

من كبار السن. 

الهيكل الملكلف 	 
بكبار السن في كل 

بلد عربي

الوزارة المكلف 	 
بالبحث العلمي 

والتكنولوجي

مراكز البحث 	 
والدراسات 

الخاصة.

الوزارت ذات العالقة 
والجمعيات األهلية.

الواقع الحالي 
لمشاركة كبار السن 
في البحث العلمي.

 نصوص جديدة 	 
مدعمة لمشاركة 

كبار السن في 
البحث العلمي 
والتكنولوجي.

 جامعات ومراكز 	 
بحث توظف كبار 
سن في نشاط 
البحث العلمي.

سجّل محدث حول 	 
الباحثين من كبار 

السن.

سنة 2022
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المحور الثالث: المشاركة االجتماعّية واالقتصادّية والثقافّية لكبار السّن:

المحصول 3: خطط عملّية في كل بلد عربي مثّمنة لكفاءات كبار السّن ومهاراتهم وموّظفة في خدمة الشأن العاّم. 

المنتـج 2. -أنظمة تعليمّية في البلدان العربّية ضامنة لحقوق كبار السّن في مواصلة التعليم
 والبحث العلمي بكّل مستوياتهما.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج مواصلة التعلم 
في كل المستويات 

التعليمية.

تقييم مدى استجابة األنظمة التعليمية . 1
الحالية المعتمدة  في مختلف 

المستويات التعليمية في كل بلد عربي 
لمبدأ الحق في التعلم. 

إحداث لجنة في كل بلد عربي إلعداد . 2
وصوغ أنظمة تعليمية تشجع على 

مواصلة التعلم في كل المستويات 
وتقاوم كل مظاهر الفشل واالنقطاع 
واإلقصاء في كل المراحل التعليمية.

جامعة الدول العربية
الهياكل- المشرفة 

على كبار السن-
الوزارات المكلفة 

بالتربية والتعليم في 
مختلف المستويات.

الوزارات ذات العالقة 
والمنّظمات األهلية.

األنظمة التعليمية  
المعتمدة حاليا.

برنامج مواصلة التعلم 
في كل المستويات 

التعليمية
موجود ومفعل.

سنة 2025.

برنامج تطوير وإحداث 
جامعة العمر الثالث.

إحداث لجنة في كل بلد عربي تعنى . 1
بإحداث أو بتطوير جامعة العمر الثالث. 

ربط عالقات تعاون وشراكة مع جامعات . 2
العمر الثالث الموجودة في البلدان 

األخرى.

إبرام اتفاقيات شراكة مع الجمعيات . 3
األهلية للتحسيس والتوعية بأهمية 
انخراط كبار السن في جامعات العمر 

الثالث.

الهيكل المشرف على 
كبار السن.

الوزارات ذات العالقة 
والمنّظمات األهلية.

جامعة عمر ثالث ال يوجد.
موجودة وناشطة في 

كل بلد عربي.

سنة 2024

برنامج إشراك كبار 
السن في البحث 

العلمي. 

إعداد سجل لكبار السن ذوي الخبرة في . 1
البحث العلمي والتكنولوجي وفق مقاربة 

النوع االجتماعي.

مراجعة النصوص القانونية التي تحد من . 2
مشاركة كبار السن في البحث العلمي 

والتكنولوجي.

تمكين الكفاءات من كبار السن من . 3
مواصلة البحث العلمي والتكنولوجي 

في المختبرات والمراكز الجامعية.

إحداث جائزة أفضل إنتاج علمي للكفاءات . 4
من كبار السن.

تحفيز مراكز ومكاتب الدراسات الخاصة . 5
على تشغيل الكفاءات العلمية المختصة 

من كبار السن. 

الهيكل الملكلف 	 
بكبار السن في كل 

بلد عربي

الوزارة المكلف 	 
بالبحث العلمي 

والتكنولوجي

مراكز البحث 	 
والدراسات 

الخاصة.

الوزارت ذات العالقة 
والجمعيات األهلية.

الواقع الحالي 
لمشاركة كبار السن 
في البحث العلمي.

 نصوص جديدة 	 
مدعمة لمشاركة 

كبار السن في 
البحث العلمي 
والتكنولوجي.

 جامعات ومراكز 	 
بحث توظف كبار 
سن في نشاط 
البحث العلمي.

سجّل محدث حول 	 
الباحثين من كبار 

السن.

سنة 2022
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المحور الثالث: المشاركة االجتماعّية واالقتصادّية والثقافّية لكبار السّن:

المحصول 3: خطط عملّية في كل بلد عربي مثّمنة لكفاءات كبار السّن ومهاراتهم وموّظفة في خدمة الشأن العاّم.

 المنتج 3: نسب انتشار األمية في صفوف كبار السّن من الجنسين تراجعت في كّل الدول العربّية.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج عربي 
خصوصي  لرفع 

األمية عند كبار السن 
في البلدان العربية.

دراسة اإلحصائيات المتوفرة حول كبار . 1
السن األميين في كل البلدان العربية 

وفق مقاربة النوع االجتماعي.

إحداث لجنة عربية مشتركة إلعداد برنامج . 2
خصوصي لرفع األمية عند كبار السن.

جامعة الدول العربية
-الهيكل المكلف بكبار 

السن وببرنامج محو 
األمية في كل بلد 

عربي.

الوزارات ذات العالقة.
جمعيات كبار السن.

البرامج المعتمدة 
في الدول العربية 

لمحو األمية.

برنامج عربي 	 
خصوصي  لرفع 

األمية عند كبار في  
كل البلدان العربية.

نسبة كبار السن 	 
الذين تابعوا 

البرنامج وخرجوا 
من األمية نهائيا.

سنة 2025.

المحور الثالث: المشاركة االجتماعّية واالقتصادّية والثقافّية لكبار السّن:

المحصول 3: خطط عملّية في كل بلد عربي مثّمنة لكفاءات كبار السّن ومهاراتهم وموّظفة في خدمة الشأن العاّم.

 المنتج 4:  الفجوة الرقمّية بين األجيال في أغلب البلدان العربّية تّم تقليصها.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج تدريب على 
المهارات اإلعالمية 

موجه لكبارالسن 
المتعلمين  في كل 

بلد عربي.

دراسة اإلحصائيات المتوفرة حول كبار . 1
السن المتعلمين  في كل البلدان العربية 

وفق مقاربة النوع االجتماعي.

إحداث لجنة  في كل بلد عربي إلعداد . 2
برنامج تدريب في اإلعالمية موجه 

لكبارالسن المتعلمين.  

جامعة الدول العربية-
الهيكل المكلف 

بكبار السن والهيكل 
المكلف 

الوزارات ذات العالقة.
-جمعيات كبار السن.

البرامج المعتمدة 
في الدول العربية 

للتدريب على 
المهارات اإلعالمية.

برنامج تدريب على 	 
المهارات اإلعالمية 

موجه لكبار السن 
المتعلمين  في 

كل بلد عربي.

نسبة كبار السن 	 
المتعلمين الذين 

تابعوا تكوينًا  
إعالميًا وخرجوا من 

األمية الرقمية.

تدّني نسب إقبال كبار 
السّن على البرنامج 
خصوصا من النساء 

بسبب األمّية.

سنة 2025.
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المحور الثالث: المشاركة االجتماعّية واالقتصادّية والثقافّية لكبار السّن:

المحصول 3: خطط عملّية في كل بلد عربي مثّمنة لكفاءات كبار السّن ومهاراتهم وموّظفة في خدمة الشأن العاّم.

 المنتج 3: نسب انتشار األمية في صفوف كبار السّن من الجنسين تراجعت في كّل الدول العربّية.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج عربي 
خصوصي  لرفع 

األمية عند كبار السن 
في البلدان العربية.

دراسة اإلحصائيات المتوفرة حول كبار . 1
السن األميين في كل البلدان العربية 

وفق مقاربة النوع االجتماعي.

إحداث لجنة عربية مشتركة إلعداد برنامج . 2
خصوصي لرفع األمية عند كبار السن.

جامعة الدول العربية
-الهيكل المكلف بكبار 

السن وببرنامج محو 
األمية في كل بلد 

عربي.

الوزارات ذات العالقة.
جمعيات كبار السن.

البرامج المعتمدة 
في الدول العربية 

لمحو األمية.

برنامج عربي 	 
خصوصي  لرفع 

األمية عند كبار في  
كل البلدان العربية.

نسبة كبار السن 	 
الذين تابعوا 

البرنامج وخرجوا 
من األمية نهائيا.

سنة 2025.

المحور الثالث: المشاركة االجتماعّية واالقتصادّية والثقافّية لكبار السّن:

المحصول 3: خطط عملّية في كل بلد عربي مثّمنة لكفاءات كبار السّن ومهاراتهم وموّظفة في خدمة الشأن العاّم.

 المنتج 4:  الفجوة الرقمّية بين األجيال في أغلب البلدان العربّية تّم تقليصها.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج تدريب على 
المهارات اإلعالمية 

موجه لكبارالسن 
المتعلمين  في كل 

بلد عربي.

دراسة اإلحصائيات المتوفرة حول كبار . 1
السن المتعلمين  في كل البلدان العربية 

وفق مقاربة النوع االجتماعي.

إحداث لجنة  في كل بلد عربي إلعداد . 2
برنامج تدريب في اإلعالمية موجه 

لكبارالسن المتعلمين.  

جامعة الدول العربية-
الهيكل المكلف 

بكبار السن والهيكل 
المكلف 

الوزارات ذات العالقة.
-جمعيات كبار السن.

البرامج المعتمدة 
في الدول العربية 

للتدريب على 
المهارات اإلعالمية.

برنامج تدريب على 	 
المهارات اإلعالمية 

موجه لكبار السن 
المتعلمين  في 

كل بلد عربي.

نسبة كبار السن 	 
المتعلمين الذين 

تابعوا تكوينًا  
إعالميًا وخرجوا من 

األمية الرقمية.

تدّني نسب إقبال كبار 
السّن على البرنامج 
خصوصا من النساء 

بسبب األمّية.

سنة 2025.
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المحور الثالث: المشاركة االجتماعّية واالقتصادّية والثقافّية لكبار السّن:

المحصول 3: خطط عملّية في كل بلد عربي مثّمنة لكفاءات كبار السّن ومهاراتهم وموّظفة في خدمة الشأن العاّم.

 المنتج 5: منظومات وطنية تسمح باالستفادة من تجارب كبار السّن ومعارفهم ومهاراتهم تّم
 وضعها في كل الدول العربّية.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج إدماج كفاءة 
مختصة من كبار السن 

في كل مجلس إدارة 
مؤسسة اقتصادية 

وطنية كبرى.

تحديد قائمة الكفاءات المختصة من كبار . 1
السن وفقا لمقاربة النوع االجتماعي.

تعديل النصوص القانونية المنظمة . 2
لمجالس إدارة المؤسسات االقتصادية 

حتى تنّص على وجوب وجود إدماج عضو 
كبير سن وكفاءة مختص في مجلس 

اإلدارة.

إحداث لجنة  تشرف على تنفيذ البرنامج.  . 3

الهيكل المكلف بكبار 
السن  والهيكل 

المكلف باإلشراف 
على المؤسسات 

االقتصادية الوطنية 
الكبرى في كل بلد 

عربي

الوزارات ذات العالقة
وجمعيات كبار السن.

تركيبة مجالس 
اإلدارة الحالية

كفاءة مختصة 	 
من كبار السن 

في كل مجلس 
إدارة مؤسسة 

اقتصادية.

نسبة مجالس 	 
اإلدارة التي 

تتضمن كفاءة 
مختصة من كبار 

سن.

تعّقد الهيكلة اإلدارية 
وطابعها المحافظ.

سنة 2025.

المحور الثالث: المشاركة االجتماعّية واالقتصادّية والثقافّية لكبار السّن:

المحصول 4: بحوث ودراسات وقاعدة بيانات متجّددة حول مشاركة كبار السّن في  البلدان العربّية
 مبنّية على أسس علمية ونظرة استشرافّية.

المنتج 1: قضايا كبار السّن مدرجة ضمن أولويات البحث العلمي في البلدان العربّية.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج عربي للبحث 
العلمي في مجال 

الشيخوخة.

رصد موازنة خاصة للبحث العلمي حول . 1
قضايا كبار السن في الدول العربية.

إحداث مركز عربي للبحث في قضايا كبار . 2
السن.

تحديد أولويات البحوث التي سيتولى . 3
المركز القيام بها.

إحداث مركز بحث محلي حول قضايا كبار . 4
السن في كل بلد عربي.

جامعة الدول العربية.
كّل الدول العربّية.

مراكز البحث العربية  المنظمات األممية.
المختصة.

مركز عربي للبحث 	 
في قضايا كبار 

السن موجود 
ومفّعل.

عدد البحوث 	 
المنجزة.

الكلفة المالّية.	 

نقص أو 	 
غياب الباحثين 

المختّصين.

سنة 2025.
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المحور الثالث: المشاركة االجتماعّية واالقتصادّية والثقافّية لكبار السّن:

المحصول 3: خطط عملّية في كل بلد عربي مثّمنة لكفاءات كبار السّن ومهاراتهم وموّظفة في خدمة الشأن العاّم.

 المنتج 5: منظومات وطنية تسمح باالستفادة من تجارب كبار السّن ومعارفهم ومهاراتهم تّم
 وضعها في كل الدول العربّية.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج إدماج كفاءة 
مختصة من كبار السن 

في كل مجلس إدارة 
مؤسسة اقتصادية 

وطنية كبرى.

تحديد قائمة الكفاءات المختصة من كبار . 1
السن وفقا لمقاربة النوع االجتماعي.

تعديل النصوص القانونية المنظمة . 2
لمجالس إدارة المؤسسات االقتصادية 

حتى تنّص على وجوب وجود إدماج عضو 
كبير سن وكفاءة مختص في مجلس 

اإلدارة.

إحداث لجنة  تشرف على تنفيذ البرنامج.  . 3

الهيكل المكلف بكبار 
السن  والهيكل 

المكلف باإلشراف 
على المؤسسات 

االقتصادية الوطنية 
الكبرى في كل بلد 

عربي

الوزارات ذات العالقة
وجمعيات كبار السن.

تركيبة مجالس 
اإلدارة الحالية

كفاءة مختصة 	 
من كبار السن 

في كل مجلس 
إدارة مؤسسة 

اقتصادية.

نسبة مجالس 	 
اإلدارة التي 

تتضمن كفاءة 
مختصة من كبار 

سن.

تعّقد الهيكلة اإلدارية 
وطابعها المحافظ.
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المحور الثالث: المشاركة االجتماعّية واالقتصادّية والثقافّية لكبار السّن:

المحصول 4: بحوث ودراسات وقاعدة بيانات متجّددة حول مشاركة كبار السّن في  البلدان العربّية
 مبنّية على أسس علمية ونظرة استشرافّية.

المنتج 1: قضايا كبار السّن مدرجة ضمن أولويات البحث العلمي في البلدان العربّية.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج عربي للبحث 
العلمي في مجال 

الشيخوخة.

رصد موازنة خاصة للبحث العلمي حول . 1
قضايا كبار السن في الدول العربية.

إحداث مركز عربي للبحث في قضايا كبار . 2
السن.

تحديد أولويات البحوث التي سيتولى . 3
المركز القيام بها.

إحداث مركز بحث محلي حول قضايا كبار . 4
السن في كل بلد عربي.

جامعة الدول العربية.
كّل الدول العربّية.

مراكز البحث العربية  المنظمات األممية.
المختصة.

مركز عربي للبحث 	 
في قضايا كبار 

السن موجود 
ومفّعل.

عدد البحوث 	 
المنجزة.

الكلفة المالّية.	 

نقص أو 	 
غياب الباحثين 

المختّصين.

سنة 2025.
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المحور الثالث: المشاركة االجتماعّية واالقتصادّية والثقافّية لكبار السّن:

المحصول 4: بحوث ودراسات وقاعدة بيانات متجّددة حول مشاركة كبار السّن في  البلدان العربّية
 مبنّية على أسس علمية ونظرة استشرافّية.

المنتج 2: إقرار محور علم الشيخوخة في برامج تدريس العلوم االجتماعّية والنفسّية والقانونّية والطبّية.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج إدراج علم 
الشيخوخة في 
التعليم العالي.

تكوين لجنة في كل اختصاصات التعليم . 1
العالي في كل بلد عربي يعهد إليها إدراج 

علم الشيخوخة ضمن محاور التدريس.

تحديد قائمة األساتذة المختصين.. 2

تكوين المكونين في علم الشيخوخة . 3
بحسب الحاجة واالختصاص.

الهيكل المكلف 
بالتعليم العالي.

الهيكل الذي يعنى 
بكبار السن-

الجمعيات األهلية.

برامج التدريس 
الحالّية.

علم الشيخوخة 	 
محور معّمم في 

برامج التعليم 
العالي في كل 

االختصاصات 
المعنية.

عدد الجامعات 	 
التي أدرجت محور 
الشيخوخة ضمن 

برامج التدريس.

عدد البحوث التي 	 
ينجزها الطلبة حول 

محور الشيخوخة.

نقص أو عدم 
توّفر إطار التدريس 

المختّص.

سنة 2025.
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المحور الثالث: المشاركة االجتماعّية واالقتصادّية والثقافّية لكبار السّن:

المحصول 4: بحوث ودراسات وقاعدة بيانات متجّددة حول مشاركة كبار السّن في  البلدان العربّية
 مبنّية على أسس علمية ونظرة استشرافّية.

المنتج 2: إقرار محور علم الشيخوخة في برامج تدريس العلوم االجتماعّية والنفسّية والقانونّية والطبّية.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج إدراج علم 
الشيخوخة في 
التعليم العالي.

تكوين لجنة في كل اختصاصات التعليم . 1
العالي في كل بلد عربي يعهد إليها إدراج 

علم الشيخوخة ضمن محاور التدريس.

تحديد قائمة األساتذة المختصين.. 2

تكوين المكونين في علم الشيخوخة . 3
بحسب الحاجة واالختصاص.

الهيكل المكلف 
بالتعليم العالي.

الهيكل الذي يعنى 
بكبار السن-

الجمعيات األهلية.

برامج التدريس 
الحالّية.

علم الشيخوخة 	 
محور معّمم في 

برامج التعليم 
العالي في كل 

االختصاصات 
المعنية.

عدد الجامعات 	 
التي أدرجت محور 
الشيخوخة ضمن 

برامج التدريس.

عدد البحوث التي 	 
ينجزها الطلبة حول 

محور الشيخوخة.

نقص أو عدم 
توّفر إطار التدريس 

المختّص.

سنة 2025.
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المحور الثالث: المشاركة االجتماعّية واالقتصادّية والثقافّية لكبار السّن:

المحصول 4: بحوث ودراسات وقاعدة بيانات متجّددة حول مشاركة كبار السّن في  البلدان العربّية
 مبنّية على أسس علمية ونظرة استشرافّية.

 المنتج 3:  قاعدة بيانات متوّفرة و محدثة في كّل بلد عربي حول خبرات وكفاءات كبار السّن باعتماد
 مقاربة النوع االجتماعي.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج عربي للرصد 
والتعريف بالبيانات 

الدقيقة حول 
أوضاع كبار السّن 

من الجنسين وبكّل 
فئاتهم. 

إرساء منظومة عربية موّحدة لرصد األوضاع 
االجتماعية لكبار السن في المنطقة 

العربية وظاهرة التشّيخ ودراسة التغيرات 
الديمغرافية واالقتصادية واالجتماعية 

والصحية وانعكاساتها على ظروف عيش كبار 
السن في المجتمع.

المعطيات كّل الدول العربّيةجامعة الدول العربية.
والمراصد العربّية 

المتوّفرة 

مرصد عربي موّحد 
ألوضاع كبار السّن 
بكّل فئاتهم يعمل 
يعمل على ضوء 

متغّيرات عربّية موّحدة 
ومشتركة  

تشّتت المعطيات	 

صعوبة توحيد 	 
المتغّيرات الخاّصة 

بالرصد

سنة 2025.

برنامج عربي للرصد 
والتعريف بالبيانات 

الدقيقة حول 
أوضاع كبار السّن 

من الجنسين وبكّل 
فئاتهم.

بناء قدرات عربية متخصصة في علم 
الشيخوخة ووضع برامج » TOTS “ لمقدمي 

الخدمات في الدول العربية بالتعاون 
المشترك بين البلدان.

جامعة الدول 	 
العربية. 

الدول العربّية	 

المنّظمات 	 
األهلية.

المنّظمات األممية 
)صندوق األمم 

المتحدة للسّكان- 
منظمة الصحة 

العالمية(.

الكفاءات والقدرات 
المتاحة حالّيا في كّل 

الدول العربّية.

كفاءات عربّية 	 
متخّصصة في 

علم الشيخوخة تّم 
تكوينها وتأهيلها.

برامج عربّية 	 
مشتركة في 

التكوين المختّص 
تّم وضعها.

تفاوت اإلمكانات 
والقدرات في 

التكوين.

سنة 2022.

توفير البيانات الكمية والكيفية حول أوضاع 
كبار السن في كل دولة للباحثين والدارسين 

وللعموم لالستفادة منها.

إنجاز المسوحات والدراسات بصفة دورّية
مع تضمينها قسما خاصا بكبار السن يسمح 

بالحصول على معطيات حديثة.

مؤّسسات اإلحصاء 
ومراكز البحوث 
والتخطيط ذات 

العالقة في كّل دولة.

كّل األقسام العلمّية  
الجامعّية والبحثّية ذات 

العالقة بكبار السّن.

البيانات والدراسات 
والمسوحات 

المتوّفرة حالّيا.

بيانات كمّية وكيفّية 
دقيقة ومحدثة حول 

كّل دولة عربّية  متاحة 
للباحثين والمختصين.

غياب تقاليد توفير 	 
المعلومة للعموم 
والنفاذ إليها عامل 

معّطل.

الكلفة المادية 	 
النجاز الدراسات 
الدورية والجادة.

سنة 2025.

تشجيع الطلبة والباحثين ومراكز البحوث 
العمومية والخاصة على تعميق البحث حول 

كبار السّن ودراسة التوقعات الديمغرافية 
والوبائية الخاصة.

وزارات التعليم 	 
العالي في البلدان 

العربّية.

المنّظمات 	 
األهلية.

األقسام العلمّية 	 
الجامعّية

النوادي والجمعّيات 	 
العلمّية للطلبة.

اهتمام علمي 
محدود بمحور كبار 

السن.

عدد البحوث 
والدراسات الخاصة 

بكبار السّن ارتفع 
وتعّمق بشكل ملحوظ 

في كّل البلدان 
العربّية. 

خضوع البحث 	 
العلمي إلى 

أولوّيات توجيه 
وتمويل ال تأخذ 

بعين االعتبار 
قضايا كبار السّن. 

سنة 2025.
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المحور الثالث: المشاركة االجتماعّية واالقتصادّية والثقافّية لكبار السّن:

المحصول 4: بحوث ودراسات وقاعدة بيانات متجّددة حول مشاركة كبار السّن في  البلدان العربّية
 مبنّية على أسس علمية ونظرة استشرافّية.

 المنتج 3:  قاعدة بيانات متوّفرة و محدثة في كّل بلد عربي حول خبرات وكفاءات كبار السّن باعتماد
 مقاربة النوع االجتماعي.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج عربي للرصد 
والتعريف بالبيانات 

الدقيقة حول 
أوضاع كبار السّن 

من الجنسين وبكّل 
فئاتهم. 

إرساء منظومة عربية موّحدة لرصد األوضاع 
االجتماعية لكبار السن في المنطقة 

العربية وظاهرة التشّيخ ودراسة التغيرات 
الديمغرافية واالقتصادية واالجتماعية 

والصحية وانعكاساتها على ظروف عيش كبار 
السن في المجتمع.

المعطيات كّل الدول العربّيةجامعة الدول العربية.
والمراصد العربّية 

المتوّفرة 

مرصد عربي موّحد 
ألوضاع كبار السّن 
بكّل فئاتهم يعمل 
يعمل على ضوء 

متغّيرات عربّية موّحدة 
ومشتركة  

تشّتت المعطيات	 

صعوبة توحيد 	 
المتغّيرات الخاّصة 

بالرصد
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برنامج عربي للرصد 
والتعريف بالبيانات 

الدقيقة حول 
أوضاع كبار السّن 

من الجنسين وبكّل 
فئاتهم.

بناء قدرات عربية متخصصة في علم 
الشيخوخة ووضع برامج » TOTS “ لمقدمي 

الخدمات في الدول العربية بالتعاون 
المشترك بين البلدان.

جامعة الدول 	 
العربية. 

الدول العربّية	 

المنّظمات 	 
األهلية.

المنّظمات األممية 
)صندوق األمم 

المتحدة للسّكان- 
منظمة الصحة 

العالمية(.

الكفاءات والقدرات 
المتاحة حالّيا في كّل 

الدول العربّية.

كفاءات عربّية 	 
متخّصصة في 

علم الشيخوخة تّم 
تكوينها وتأهيلها.

برامج عربّية 	 
مشتركة في 

التكوين المختّص 
تّم وضعها.

تفاوت اإلمكانات 
والقدرات في 

التكوين.

سنة 2022.

توفير البيانات الكمية والكيفية حول أوضاع 
كبار السن في كل دولة للباحثين والدارسين 

وللعموم لالستفادة منها.

إنجاز المسوحات والدراسات بصفة دورّية
مع تضمينها قسما خاصا بكبار السن يسمح 

بالحصول على معطيات حديثة.

مؤّسسات اإلحصاء 
ومراكز البحوث 
والتخطيط ذات 

العالقة في كّل دولة.

كّل األقسام العلمّية  
الجامعّية والبحثّية ذات 

العالقة بكبار السّن.

البيانات والدراسات 
والمسوحات 

المتوّفرة حالّيا.

بيانات كمّية وكيفّية 
دقيقة ومحدثة حول 

كّل دولة عربّية  متاحة 
للباحثين والمختصين.

غياب تقاليد توفير 	 
المعلومة للعموم 
والنفاذ إليها عامل 

معّطل.

الكلفة المادية 	 
النجاز الدراسات 
الدورية والجادة.

سنة 2025.

تشجيع الطلبة والباحثين ومراكز البحوث 
العمومية والخاصة على تعميق البحث حول 

كبار السّن ودراسة التوقعات الديمغرافية 
والوبائية الخاصة.

وزارات التعليم 	 
العالي في البلدان 

العربّية.

المنّظمات 	 
األهلية.

األقسام العلمّية 	 
الجامعّية

النوادي والجمعّيات 	 
العلمّية للطلبة.

اهتمام علمي 
محدود بمحور كبار 

السن.

عدد البحوث 
والدراسات الخاصة 

بكبار السّن ارتفع 
وتعّمق بشكل ملحوظ 

في كّل البلدان 
العربّية. 

خضوع البحث 	 
العلمي إلى 

أولوّيات توجيه 
وتمويل ال تأخذ 

بعين االعتبار 
قضايا كبار السّن. 

سنة 2025.
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المحور الرابع: كبــار السّن في ظروف الحروب والنزاعات:

المحصول 1: سنة 2020، كبار السن في أوضاع عدم االستقرار واللجوء ينتفعون برعاية صحية ونفسية واجتماعية.

المنتج 1: مؤسسات الرعاية الصحية واالجتماعية داخل البلدان التي تمّر بفترة عدم استقرار تقّدم خدمات
ذات جودة لكبار السّن باعتبارهم فئات ذات أولوية.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

رفع الوعي بقضايا 
كبار السن في دول  

الصراع ومعالجتها.

تنظيم مؤتمر إقليمي حول أوضاع كبار السن 
في ظروف الصراعات واختالل األمن وسبل 

تحسينها.

الدول العربية.	 جامعة الدول العربية.

صندوق األمم 	 
المتحدة للسكان

المنظمة العالمية 	 
للصحة

سياسيون وخبراء 	 
ومنظمات أهلية. 

مثل هذا المؤتمر 
لم ينعقد.

مخرجات المؤتمر	 

عدد المشاركين 	 
وصفاتهم.

أولويات المنطقة.	 

توّفر التمويل.	 

سنة 2020

وضع وتنفيذ خطط عمل وطنية لتطوير 
الخدمات االجتماعية والصحية لكبار السن 

كفئة ذات أولوية في بلدان الصراع.

الدول التي تعيش 
صراعات واختالاًل أمنيًا

المنظمات الدولية 	 
واإلقليمية 

المعنية.

المجتمع المدني 	 
الحقوقي 

واالجتماعي.

خطط العمل القائمة 
حاليا.

عدد خطط 	 
العمل المعتمدة 

والمنفذة.

أولويات المنطقة.	 

توّفر التمويل.	 

سنة 2022

المحور الرابع: كبــار السّن في ظروف الحروب والنزاعات:

المحصول 1: سنة 2020، كبار السن في أوضاع عدم االستقرار واللجوء ينتفعون برعاية صحية ونفسية واجتماعية.

المنتج 2: كبار السن في بلدان الّلجوء يتمتعون برعاية صحية واجتماعية ونفسية بحسب مبادئ حقوق اإلنسان.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج تأمين الرعاية 
االجتماعية والصحية 

والنفسية لكبار السن 
في ظروف الصراع 

واللجوء.

إقرار حّق تمّتع كبار السّن الالجئين بنفس 
الخدمات الصحية واالجتماعية والرعاية 

النفسية المقّدمة للمواطنين في دول 
اللجوء.

المفوضية السامية 	 دول اللجوء.
لحقوق اإلنسان

المنظمات الدولية 	 
واإلقليمية ذات 

العالقة

المجتمع المدني 	 
الدولي والوطني.

عدد دول اللجوء 
التي توفر حاليا 

لكبار السن الالجئين 
نفس الخدمات 

المقّدمة للمواطنين

عدد الدول التي 	 
اعتمدت هذا 

التوّجه.

كثرة العدد في 	 
المخيمات في 

بعض الدول.

القوانين الوطنية 	 
المعطلة.

المواقف 	 
المعارضة.

سنة 2022
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المحور الرابع: كبــار السّن في ظروف الحروب والنزاعات:

المحصول 1: سنة 2020، كبار السن في أوضاع عدم االستقرار واللجوء ينتفعون برعاية صحية ونفسية واجتماعية.

المنتج 1: مؤسسات الرعاية الصحية واالجتماعية داخل البلدان التي تمّر بفترة عدم استقرار تقّدم خدمات
ذات جودة لكبار السّن باعتبارهم فئات ذات أولوية.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

رفع الوعي بقضايا 
كبار السن في دول  

الصراع ومعالجتها.

تنظيم مؤتمر إقليمي حول أوضاع كبار السن 
في ظروف الصراعات واختالل األمن وسبل 

تحسينها.

الدول العربية.	 جامعة الدول العربية.

صندوق األمم 	 
المتحدة للسكان

المنظمة العالمية 	 
للصحة

سياسيون وخبراء 	 
ومنظمات أهلية. 

مثل هذا المؤتمر 
لم ينعقد.

مخرجات المؤتمر	 

عدد المشاركين 	 
وصفاتهم.

أولويات المنطقة.	 

توّفر التمويل.	 

سنة 2020

وضع وتنفيذ خطط عمل وطنية لتطوير 
الخدمات االجتماعية والصحية لكبار السن 

كفئة ذات أولوية في بلدان الصراع.

الدول التي تعيش 
صراعات واختالاًل أمنيًا

المنظمات الدولية 	 
واإلقليمية 

المعنية.

المجتمع المدني 	 
الحقوقي 

واالجتماعي.

خطط العمل القائمة 
حاليا.

عدد خطط 	 
العمل المعتمدة 

والمنفذة.

أولويات المنطقة.	 

توّفر التمويل.	 

سنة 2022

المحور الرابع: كبــار السّن في ظروف الحروب والنزاعات:

المحصول 1: سنة 2020، كبار السن في أوضاع عدم االستقرار واللجوء ينتفعون برعاية صحية ونفسية واجتماعية.

المنتج 2: كبار السن في بلدان الّلجوء يتمتعون برعاية صحية واجتماعية ونفسية بحسب مبادئ حقوق اإلنسان.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج تأمين الرعاية 
االجتماعية والصحية 

والنفسية لكبار السن 
في ظروف الصراع 

واللجوء.

إقرار حّق تمّتع كبار السّن الالجئين بنفس 
الخدمات الصحية واالجتماعية والرعاية 

النفسية المقّدمة للمواطنين في دول 
اللجوء.

المفوضية السامية 	 دول اللجوء.
لحقوق اإلنسان

المنظمات الدولية 	 
واإلقليمية ذات 

العالقة

المجتمع المدني 	 
الدولي والوطني.

عدد دول اللجوء 
التي توفر حاليا 

لكبار السن الالجئين 
نفس الخدمات 

المقّدمة للمواطنين

عدد الدول التي 	 
اعتمدت هذا 

التوّجه.

كثرة العدد في 	 
المخيمات في 

بعض الدول.

القوانين الوطنية 	 
المعطلة.

المواقف 	 
المعارضة.

سنة 2022
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تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج تأمين الرعاية 
االجتماعية والصحية 

والنفسية لكبار السن 
في ظروف الصراع 

واللجوء

توفير خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية 
والنفسية لكبار السن في مخيمات الالجئين 

خارج بلدانهم.

المنظمات الدولية 
المعنية بإدارة 

المخيمات.

دول االستقبال	 

جامعة الدول 	 
العربية

المجتمع المدني 	 
الدولي والوطني.

عدد وحدات 	 
الرعاية المختصة 

العملية حاليا بكل 
مخّيم.

عدد وحدات الرعاية 	 
المختصة في كل 

مخّيم

عدد كبار السن 	 
المنتفعين 
بالخدمات 
المقّدمة.

تعّدد اإلشكاليات 	 
والحاجات في 

المخيمات.

صعوبة إدارة 	 
المخيمات

2019- )مستمرة ما 
بقيت المخيمات(

إنجاز دورات تدريبية لفائدة ناشطي منظمات 
المجتمع المدني والمتطوعين العاملين 

داخل المخيمات حول أساليب الوقاية 
واإلحاطة واإلغاثة.

المنظمات العربية 	 
واألممية المعنية.

منظمة األمم 	 
المتحدة للمرأة 

والمساواة.

المنظمة الدولية 	 
لإلغاثة والتنمية.

منظمة اإلغاثة 	 
اإلسالمية 

مستوى القدرات 
الحالية لناشطي 

منظمات المجتمع 
المدني والمتطوعين 

العاملين داخل 
المخيمات حول 
أساليب الوقاية 

واإلحاطة واإلغاثة.

عدد الدورات 	 
المنجزة وعدد 

المنتفعين بها.

األولويات.	 

التمويل.	 

سنة 2020

إنجاز نشاطات اتصالية مباشرة لتثقيف 
وتوعية وتدريب األسر الالجئة على طرق 

وأساليب الوقاية واإلغاثة ألفرادها.

المجتمع المدني 
الدولي والمحلي.

مؤسسات الرعاية 	 
الصحية واالجتماعية 

في دول اللجوء.

عدد النشاطات 
المماثلة حاليا وعدد 
المستفيدين منها.

عدد النشاطات 	 
وعدد المستفيدين 
منها بعد تنفيذها.

سنة 2022التمويل.	 

المحور الرابع: كبــار السّن في ظروف الحروب والنزاعات:

المحصول 2: سنة 2022، المتدخلون لفائدة األسر وكبار السن في دول الصراع ودول اللجوء يعملون بتنسيق
 وتكامل بينهم وبمساندة تقنية ومادية.

 المـــنتج 1: كشف تّم إعداده عن أهّم الجهات والمنظمات العاملة لفائدة األسر وكبار السن، في 
دول الصراع ودول اللجوء، وعن مهماتها وآليات عملها تستأنس به الدول والمخّططون. 

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

تشخيص المتدّخلين 
المختلفين لفائدة 

كبار السن في دول 
الصراع واللجوء 

والخدمات المقدمة 
لهم.

إنجاز مسح في الدول العربية التي تمّر بفترة 
عدم استقرار ودول اللجوء لتشخيص صيغ 
التدّخل لفائدة األسر وكبار السن، ونوعية 
المتدخلين وعددهم، والجهات المساندة 

لهم. 

جامعة الدول العربية: 
وحدة الدراسات 

االجتماعية والميدانية.

اآلسكوا.	 

صندوق األمم 	 
المتحدة للسكان.

البيانات المتوفرة 
حاليا حول المتدخلين 

والخدمات التي 
يقدمونها.

التمويل.	 تقرير المسح.

عدم تجاوب 	 
المتدخلين.

سنة 2022

إنجاز دراسة تقييمية في كل دولة من 
دول الصراع واللجوء للخدمات االجتماعية 

والصحية المقّدمة لكبار السن )نوعيتها، مدى 
انتظامها،...(.

المنظمات الدولية 	 الدول المعنية.
المختصة المعنية.

جامعة الدول 	 
العربية.

ال توجد دراسات من 
هذا القبيل.

تقارير الدراسات 
القطرية والتقرير 

العام.

سنة 2020التمويل.	 
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تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج تأمين الرعاية 
االجتماعية والصحية 

والنفسية لكبار السن 
في ظروف الصراع 

واللجوء

توفير خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية 
والنفسية لكبار السن في مخيمات الالجئين 

خارج بلدانهم.

المنظمات الدولية 
المعنية بإدارة 

المخيمات.

دول االستقبال	 

جامعة الدول 	 
العربية

المجتمع المدني 	 
الدولي والوطني.

عدد وحدات 	 
الرعاية المختصة 

العملية حاليا بكل 
مخّيم.

عدد وحدات الرعاية 	 
المختصة في كل 

مخّيم

عدد كبار السن 	 
المنتفعين 
بالخدمات 
المقّدمة.

تعّدد اإلشكاليات 	 
والحاجات في 

المخيمات.

صعوبة إدارة 	 
المخيمات

2019- )مستمرة ما 
بقيت المخيمات(

إنجاز دورات تدريبية لفائدة ناشطي منظمات 
المجتمع المدني والمتطوعين العاملين 

داخل المخيمات حول أساليب الوقاية 
واإلحاطة واإلغاثة.

المنظمات العربية 	 
واألممية المعنية.

منظمة األمم 	 
المتحدة للمرأة 

والمساواة.

المنظمة الدولية 	 
لإلغاثة والتنمية.

منظمة اإلغاثة 	 
اإلسالمية 

مستوى القدرات 
الحالية لناشطي 

منظمات المجتمع 
المدني والمتطوعين 

العاملين داخل 
المخيمات حول 
أساليب الوقاية 

واإلحاطة واإلغاثة.

عدد الدورات 	 
المنجزة وعدد 

المنتفعين بها.

األولويات.	 

التمويل.	 

سنة 2020

إنجاز نشاطات اتصالية مباشرة لتثقيف 
وتوعية وتدريب األسر الالجئة على طرق 

وأساليب الوقاية واإلغاثة ألفرادها.

المجتمع المدني 
الدولي والمحلي.

مؤسسات الرعاية 	 
الصحية واالجتماعية 

في دول اللجوء.

عدد النشاطات 
المماثلة حاليا وعدد 
المستفيدين منها.

عدد النشاطات 	 
وعدد المستفيدين 
منها بعد تنفيذها.

سنة 2022التمويل.	 

المحور الرابع: كبــار السّن في ظروف الحروب والنزاعات:

المحصول 2: سنة 2022، المتدخلون لفائدة األسر وكبار السن في دول الصراع ودول اللجوء يعملون بتنسيق
 وتكامل بينهم وبمساندة تقنية ومادية.

 المـــنتج 1: كشف تّم إعداده عن أهّم الجهات والمنظمات العاملة لفائدة األسر وكبار السن، في 
دول الصراع ودول اللجوء، وعن مهماتها وآليات عملها تستأنس به الدول والمخّططون. 

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

تشخيص المتدّخلين 
المختلفين لفائدة 

كبار السن في دول 
الصراع واللجوء 

والخدمات المقدمة 
لهم.

إنجاز مسح في الدول العربية التي تمّر بفترة 
عدم استقرار ودول اللجوء لتشخيص صيغ 
التدّخل لفائدة األسر وكبار السن، ونوعية 
المتدخلين وعددهم، والجهات المساندة 

لهم. 

جامعة الدول العربية: 
وحدة الدراسات 

االجتماعية والميدانية.

اآلسكوا.	 

صندوق األمم 	 
المتحدة للسكان.

البيانات المتوفرة 
حاليا حول المتدخلين 

والخدمات التي 
يقدمونها.

التمويل.	 تقرير المسح.

عدم تجاوب 	 
المتدخلين.

سنة 2022

إنجاز دراسة تقييمية في كل دولة من 
دول الصراع واللجوء للخدمات االجتماعية 

والصحية المقّدمة لكبار السن )نوعيتها، مدى 
انتظامها،...(.

المنظمات الدولية 	 الدول المعنية.
المختصة المعنية.

جامعة الدول 	 
العربية.

ال توجد دراسات من 
هذا القبيل.

تقارير الدراسات 
القطرية والتقرير 

العام.

سنة 2020التمويل.	 
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المحور الرابع: كبــار السّن في ظروف الحروب والنزاعات:

المحصول 2: سنة 2022، المتدخلون لفائدة األسر وكبار السن في دول الصراع ودول اللجوء يعملون بتنسيق
 وتكامل بينهم وبمساندة تقنية ومادية.

المـــنتج  2: منظومة مؤّسسية ومالية إقليمية داعمة الستراتيجيات وبرامج رعاية كبار السّن في
مناطق الصراع قائمة وفاعلة.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

التنظيم المؤسسي 
لقضايا كبار السن 

في ظروف الصراع 
واللجوء.

تنظيم لقاءات خبراء وصّناع قرار لصوغ 
مشروع إنشاء هيكل عربي لمساعدة األسر 
العربية في مواقع الحروب واختالل األمن 

واللجوء، يعرض على المجالس الوزارية 
العربية المختّصة. 

جامعة الدول العربية: 
اإلدارات المعنية.

الدول العربية.	 

الجهات الدولية 	 
واألممية الداعمة.

نّص المشروعالهيكل غير موجود.
 بعد اعتماده.

عدم التجاوب 	 
في ظل وجود 

هياكل عربية تعنى 
باألسرة بصفة 

عامة.

سنة 2020

تنظيم لقاء خبراء وصناع قرار لصوغ مشروع 
إنشاء صندوق لتمويل نشاطات دعم ورعاية 

األسر وكبار السن في ظروف الصراعات 
والتهجير واللجوء.

جامعة الدول العربية: 
اإلدارات المعنية.

الدول العربية.	 

الجهات الدولية 	 
واألممية الداعمة.

الصندوق غير 
موجود.

نص المشروع بعد 
اعتماده.

سنة 2020أولويات المنطقة.

المحور الرابع: كبــار السّن في ظروف الحروب والنزاعات:

المحصول 3: سنة 2022، المتدخلون لفائدة كبار السن في أوضاع عدم االستقرار واللجوء يستندون في
 عملهم إلى بيانات  دقيقة ومعطيات مفّصلة.

المنتج 1: الخصائص الديمغرافية والصحية واالجتماعية واالقتصادية لكبار السن في دول الصراع
 ودول اللجوء معلومة ومنشورة.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

جمع وتحليل البيانات 
حول كبار السن 

في أوضاع الصراع 
واللجوء.

إنجاز دراسة بالعّينة حول الخصائص 
الديمغرافية والصحية والنفسية واالجتماعية 

واالقتصادية لكبار السن في دول الصراع 
ودول اللجوء توضع نتائجها في تصرف كل 

المتدخلين.

الدول العربية 	 جامعة الدول العربية.
المعنية.

اآلسكوا.	 

صندوق األمم 	 
المتحدة للسكان.

البيانات المتوفرة 
حاليا حول الخصائص 

الديمغرافية 
والصحية والنفسية 

واالجتماعية 
واالقتصادية لكبار 

السن في دول 
الصراع ودول اللجوء.

سنة 2022التمويل.	 تقرير الدراسة

تنظيم لقاء خبراء لوضع آلية لجمع وتحليل 
البيانات الخاصة بكبار السن بمن في ذلك 

من هم في ظروف الصراعات واللجوء.

اّتحاد اإلحصائيين 	 جامعة الدول العربية.
العرب.

اآلسكوا.	 

عدم التجاوب في 	 اآللية فاعلةاآللية غير موجودة.
ظل وجود هيكل 

إحصائي عربي ذي 
صبغة عامة.

سنة 2022
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المحور الرابع: كبــار السّن في ظروف الحروب والنزاعات:

المحصول 2: سنة 2022، المتدخلون لفائدة األسر وكبار السن في دول الصراع ودول اللجوء يعملون بتنسيق
 وتكامل بينهم وبمساندة تقنية ومادية.

المـــنتج  2: منظومة مؤّسسية ومالية إقليمية داعمة الستراتيجيات وبرامج رعاية كبار السّن في
مناطق الصراع قائمة وفاعلة.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

التنظيم المؤسسي 
لقضايا كبار السن 

في ظروف الصراع 
واللجوء.

تنظيم لقاءات خبراء وصّناع قرار لصوغ 
مشروع إنشاء هيكل عربي لمساعدة األسر 
العربية في مواقع الحروب واختالل األمن 

واللجوء، يعرض على المجالس الوزارية 
العربية المختّصة. 

جامعة الدول العربية: 
اإلدارات المعنية.

الدول العربية.	 

الجهات الدولية 	 
واألممية الداعمة.

نّص المشروعالهيكل غير موجود.
 بعد اعتماده.

عدم التجاوب 	 
في ظل وجود 

هياكل عربية تعنى 
باألسرة بصفة 

عامة.

سنة 2020

تنظيم لقاء خبراء وصناع قرار لصوغ مشروع 
إنشاء صندوق لتمويل نشاطات دعم ورعاية 

األسر وكبار السن في ظروف الصراعات 
والتهجير واللجوء.

جامعة الدول العربية: 
اإلدارات المعنية.

الدول العربية.	 

الجهات الدولية 	 
واألممية الداعمة.

الصندوق غير 
موجود.

نص المشروع بعد 
اعتماده.

سنة 2020أولويات المنطقة.

المحور الرابع: كبــار السّن في ظروف الحروب والنزاعات:

المحصول 3: سنة 2022، المتدخلون لفائدة كبار السن في أوضاع عدم االستقرار واللجوء يستندون في
 عملهم إلى بيانات  دقيقة ومعطيات مفّصلة.

المنتج 1: الخصائص الديمغرافية والصحية واالجتماعية واالقتصادية لكبار السن في دول الصراع
 ودول اللجوء معلومة ومنشورة.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

جمع وتحليل البيانات 
حول كبار السن 

في أوضاع الصراع 
واللجوء.

إنجاز دراسة بالعّينة حول الخصائص 
الديمغرافية والصحية والنفسية واالجتماعية 

واالقتصادية لكبار السن في دول الصراع 
ودول اللجوء توضع نتائجها في تصرف كل 

المتدخلين.

الدول العربية 	 جامعة الدول العربية.
المعنية.

اآلسكوا.	 

صندوق األمم 	 
المتحدة للسكان.

البيانات المتوفرة 
حاليا حول الخصائص 

الديمغرافية 
والصحية والنفسية 

واالجتماعية 
واالقتصادية لكبار 

السن في دول 
الصراع ودول اللجوء.

سنة 2022التمويل.	 تقرير الدراسة

تنظيم لقاء خبراء لوضع آلية لجمع وتحليل 
البيانات الخاصة بكبار السن بمن في ذلك 

من هم في ظروف الصراعات واللجوء.

اّتحاد اإلحصائيين 	 جامعة الدول العربية.
العرب.

اآلسكوا.	 

عدم التجاوب في 	 اآللية فاعلةاآللية غير موجودة.
ظل وجود هيكل 

إحصائي عربي ذي 
صبغة عامة.

سنة 2022
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المحور الخامس: اإلعالم في خدمة صورة كبار السّن وقضاياهم:

 المحصول 1: إعالم مناصر لقضايا كبار السّن من دون تمييز.

المنتج1:  إستراتيجية إعالم واّتصال في كّل بلد عربي مفّعلة  لحشد التأييد والمناصرة لقضايا كبار السّن.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

إعداد إستراتيجية 
إعالم واّتصال في 
كّل بلد عربي لحشد 

المناصرة والدعم 
لفائدة  قضايا كبار 

السّن.

تكوين لجنة قيادة في كل بلد عربي لتصّور 
وإعداد  إستراتيجية إعالمية متكاملة تعنى 

بقضايا كبار السن في وسائل اإلعالم 
المسموعة والمرئية.

الهياكل المكلفة 
باإلعالم

الهيكل المكّلف بكبار 
السن.

جامعة الدول العربّية.

الجمعيات األهلية.	 

االتحاد العام 	 
للصحفيين العرب. 

نقابات واتحادات 	 
الصحفيين في 

الدول العربية 
المعنية.

اتحاد اإلذاعات 	 
العربية.

البرامج الموجودة 
حاليا 

إستراتيجية إعالم 	 
واّتصال تّم وضعها 

في كّل بلد عربي.

برامج إعالمية 	 
تعنى بقضايا كبار 
السن في وسائل 

اإلعالم المسموعة 
والمرئية موجودة 

فعليا.

عدد البرامج	 

نسبة متابعى 	 
البرامج.

عدد اللقاءات وعدد 	 
المشاركين فيها.

أولويات المنطقة 	 
ومدى اهتمام 

اإلعالميين 
ووسائل اإلعالم 

بالموضوع.

سنة 2022

برنامج إعالمي حول 
قضايا كبار السن في 

كل بلد عربي. 

ومضات إعالمية تثقيفّية تقّدم  صورة 
إيجابية حول كبار السن وحول كيفية التعامل 

معهم.

برنامج مناصرة 
اإلعالميين لقضايا 

كبار السن في أوضاع 
الصراع واللجوء.

تنظيم لقاءات باإلعالميين المحليين 
والدوليين في كل دول الصراع ودول اللجوء 
للفت النظر إلى أوضاع كبار السن في تلك 

الدول، ودور اإلعالميين في المساهمة في 
تحسينها.
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المحور الخامس: اإلعالم في خدمة صورة كبار السّن وقضاياهم:

 المحصول 1: إعالم مناصر لقضايا كبار السّن من دون تمييز.

المنتج1:  إستراتيجية إعالم واّتصال في كّل بلد عربي مفّعلة  لحشد التأييد والمناصرة لقضايا كبار السّن.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

إعداد إستراتيجية 
إعالم واّتصال في 
كّل بلد عربي لحشد 

المناصرة والدعم 
لفائدة  قضايا كبار 

السّن.

تكوين لجنة قيادة في كل بلد عربي لتصّور 
وإعداد  إستراتيجية إعالمية متكاملة تعنى 

بقضايا كبار السن في وسائل اإلعالم 
المسموعة والمرئية.

الهياكل المكلفة 
باإلعالم

الهيكل المكّلف بكبار 
السن.

جامعة الدول العربّية.

الجمعيات األهلية.	 

االتحاد العام 	 
للصحفيين العرب. 

نقابات واتحادات 	 
الصحفيين في 

الدول العربية 
المعنية.

اتحاد اإلذاعات 	 
العربية.

البرامج الموجودة 
حاليا 

إستراتيجية إعالم 	 
واّتصال تّم وضعها 

في كّل بلد عربي.

برامج إعالمية 	 
تعنى بقضايا كبار 
السن في وسائل 

اإلعالم المسموعة 
والمرئية موجودة 

فعليا.

عدد البرامج	 

نسبة متابعى 	 
البرامج.

عدد اللقاءات وعدد 	 
المشاركين فيها.

أولويات المنطقة 	 
ومدى اهتمام 

اإلعالميين 
ووسائل اإلعالم 

بالموضوع.

سنة 2022

برنامج إعالمي حول 
قضايا كبار السن في 

كل بلد عربي. 

ومضات إعالمية تثقيفّية تقّدم  صورة 
إيجابية حول كبار السن وحول كيفية التعامل 

معهم.

برنامج مناصرة 
اإلعالميين لقضايا 

كبار السن في أوضاع 
الصراع واللجوء.

تنظيم لقاءات باإلعالميين المحليين 
والدوليين في كل دول الصراع ودول اللجوء 
للفت النظر إلى أوضاع كبار السن في تلك 

الدول، ودور اإلعالميين في المساهمة في 
تحسينها.



96

المحور الخامس: اإلعالم في خدمة صورة كبار السّن وقضاياهم:

 المحصول 1: إعالم مناصر لقضايا كبار السّن من دون تمييز.

المنتج 2: خطط وطنّية تّم وضعها بهدف تدريب اإلعالميين و تعبئة وسائل اإلعالم لدعم حقوق كبار السّن.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج تدريب 
اإلعالميين و تعبئة 

وسائل اإلعالم لدعم 
حقوق كبار السّن.

القيام بدراسات تشخيصية للحاجات . 1
التدريبية لإلعالميين حول موضوع كبار 

السن.

الهياكل المكلفة 
باإلعالم

ومؤّسسات البحث 
العلمي

وهياكل اإلشراف.

دراسات تشخيصّية   .1
تّم القيام بها.

برامج تدريبية   .2
موجهة لإلعالميين 

لتوعيتهم بقضايا 
كبار السن 

وبحقوقهم.

عدد اإلعالميين   .3
الذين تم تكوينهم. 

وسائل اإلعالم   .4
في كّل بلد عربي 

ترّوج لصورة ايجابّية 
لكبار السن من 

الجنسين داعمة 
لمكانتهم ومحترمة 

لحقوقهم التي 
نّصت عليها 

المواثيق الدولّية.

أولويات المنطقة 	 
ومدى اهتمام 

اإلعالميين 
ووسائل اإلعالم 

بالموضوع.

سنة 2025

إعداد برامج تدريبية لفائدة اإلعالميين . 2
ذات مضامين منسجمة مع التوّجهات 

الدولّية في مجال حقوق كبار السّن بصفة 
عاّمة ومن منظور التنمية المستدامة 

بصفة خاّصة.

البرامج الموجودة الجمعيات األهلية.
حاليا.

وضع لجنة مشتركة بين إعالميين وباحثين . 3
وحقوقيين في كّل بلد عربي تعنى برصد 

ومتابعة وتحسين صورة كبار السّن في 
وسائل اإلعالم.

الصورة المرّوجة جمعيات الصحفيين.
حالّيا.

تخصيص جوائز لوسائل اإلعالم األكثر . 4
اهتماما بقضايا كبار السن وبدعم 

حقوقهم.

هياكل اإلشراف على 
قطاع  كبار السّن.

الجوائز الموجودة 
حاليا.

الجوائز المسندة.	 

عدد وسائل 	 
اإلعالم التي تهتم 
بقضايا كبار السن 

وبحقوقهم.

سنة 2022 
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المحور الخامس: اإلعالم في خدمة صورة كبار السّن وقضاياهم:

 المحصول 1: إعالم مناصر لقضايا كبار السّن من دون تمييز.

المنتج 2: خطط وطنّية تّم وضعها بهدف تدريب اإلعالميين و تعبئة وسائل اإلعالم لدعم حقوق كبار السّن.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج تدريب 
اإلعالميين و تعبئة 

وسائل اإلعالم لدعم 
حقوق كبار السّن.

القيام بدراسات تشخيصية للحاجات . 1
التدريبية لإلعالميين حول موضوع كبار 

السن.

الهياكل المكلفة 
باإلعالم

ومؤّسسات البحث 
العلمي

وهياكل اإلشراف.

دراسات تشخيصّية   .1
تّم القيام بها.

برامج تدريبية   .2
موجهة لإلعالميين 

لتوعيتهم بقضايا 
كبار السن 

وبحقوقهم.

عدد اإلعالميين   .3
الذين تم تكوينهم. 

وسائل اإلعالم   .4
في كّل بلد عربي 

ترّوج لصورة ايجابّية 
لكبار السن من 

الجنسين داعمة 
لمكانتهم ومحترمة 

لحقوقهم التي 
نّصت عليها 

المواثيق الدولّية.

أولويات المنطقة 	 
ومدى اهتمام 

اإلعالميين 
ووسائل اإلعالم 

بالموضوع.

سنة 2025

إعداد برامج تدريبية لفائدة اإلعالميين . 2
ذات مضامين منسجمة مع التوّجهات 

الدولّية في مجال حقوق كبار السّن بصفة 
عاّمة ومن منظور التنمية المستدامة 

بصفة خاّصة.

البرامج الموجودة الجمعيات األهلية.
حاليا.

وضع لجنة مشتركة بين إعالميين وباحثين . 3
وحقوقيين في كّل بلد عربي تعنى برصد 

ومتابعة وتحسين صورة كبار السّن في 
وسائل اإلعالم.

الصورة المرّوجة جمعيات الصحفيين.
حالّيا.

تخصيص جوائز لوسائل اإلعالم األكثر . 4
اهتماما بقضايا كبار السن وبدعم 

حقوقهم.

هياكل اإلشراف على 
قطاع  كبار السّن.

الجوائز الموجودة 
حاليا.

الجوائز المسندة.	 

عدد وسائل 	 
اإلعالم التي تهتم 
بقضايا كبار السن 

وبحقوقهم.

سنة 2022 
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المحور الخامس: اإلعالم في خدمة صورة كبار السّن وقضاياهم:

 المحصول 2: إعالم تثقيفي موّجه إلى األسر حول مشاغل وخصوصّيات كبار السّن
 من الجنسين ومن ذوي االحتياجات الخاّصة

المنتج 1: خّطة إعالمية واّتصالّية في كّل بلد عربي تّم وضعها  تستهدف األسر العربّية بمختلف أوساطها
وفئاتها بغاية تطوير قدراتها في مجال اإلحاطة بكبار السّن.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج
إدراج قضايا كبار 

السن ضمن مشاغل 
اإلعالم واالّتصال 

الموّجه  إلى األسر.

تخصيص حصص إعالمية تعنى بدعم . 1
وتأصيل قيم التنشئة على  احترام 

حقوق كبار السّن من الجنسين ومن 
ذوي االحتياجات الخصوصية منهم  في 

المواطنة الكاملة.

انشاء مواقع وصفحات الكترونّية  تعنى . 2
بتطوير قدرات أفراد األسرة في التعامل 

مع أوضاع كبار السّن بمختلف فئاتهم 

انجاز ونشر وسائط ودعائم اّتصالّية  . 3
متخّصصة في شكل مطوّيات ومعّلقات 
وأقراص إعالمية مضغوطة موّجهة إلى 

األسر ذات مضامين علمّية وتثقيفّية 
حول  حقوق كبار السّن ومناهج التعامل 

مع مشاغلهم النفسّية والصحّية 
واالجتماعّية.

تكريم األسر المثالّية في مجال رعاية . 4
كبار السّن والتعريف بمجهودات أفرادها 

إعالميا ليتحّولوا  قدوة لغيرهم  من 
األسر.

الهياكل المكلفة 	 
باإلعالم.

الهيكل المكلف 	 
بكبار السن.

الهياكل المكلفة 	 
باإلعالم.

الهيكل المكلف 	 
بكبار السن.

الجمعيات األهلية 	 
في قطاع األسرة 

وكبار السن.

الجمعيات األهلية 	 
في قطاع األسرة 

وكبار السن.

البرامج اإلعالمية 	 
واالتصالّية 

الموجودة حاليا. 	 

الوسائط 	 
االّتصالّية 

وااللكترونية 

المتوّفرة حالّيا)إن 	 
وجدت(.

برامج إعالمية 	 
أسبوعّية موّجهة 
إلى األسر في 

أوقات مشاهدة 
مدروسة تعّرف 

بحقوق كبار السّن 
بكّل فئاتهم في 

العمل والمشاركة 
في إدارة الشأن 

العام من دون 
إقصاء.

مواقع، بّوابات 	 
وصفحات  

الكترونّية موّجهة 
إلى األسر  تّم 

إنشاؤها في كّل 
البلدان العربية.

الوسائط االّتصالّية 	 
وااللكترونية  

المتخّصصة في 
شؤون كبار السّن 

تم بعثها وتفعيلها.

أسر تّم استدعاء 	 
أفرادها في 

حصص إعالمية 
موّجهة إلى األسر 

ليتحّدثوا عن 
تجربتهم الناجحة  
في مجال رعاية 

كبير سّن. 

سنة 2002

سنة 2022

سنة 2022

سنة 2022
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المحور الخامس: اإلعالم في خدمة صورة كبار السّن وقضاياهم:

 المحصول 2: إعالم تثقيفي موّجه إلى األسر حول مشاغل وخصوصّيات كبار السّن
 من الجنسين ومن ذوي االحتياجات الخاّصة

المنتج 1: خّطة إعالمية واّتصالّية في كّل بلد عربي تّم وضعها  تستهدف األسر العربّية بمختلف أوساطها
وفئاتها بغاية تطوير قدراتها في مجال اإلحاطة بكبار السّن.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج
إدراج قضايا كبار 

السن ضمن مشاغل 
اإلعالم واالّتصال 

الموّجه  إلى األسر.

تخصيص حصص إعالمية تعنى بدعم . 1
وتأصيل قيم التنشئة على  احترام 

حقوق كبار السّن من الجنسين ومن 
ذوي االحتياجات الخصوصية منهم  في 

المواطنة الكاملة.

انشاء مواقع وصفحات الكترونّية  تعنى . 2
بتطوير قدرات أفراد األسرة في التعامل 

مع أوضاع كبار السّن بمختلف فئاتهم 

انجاز ونشر وسائط ودعائم اّتصالّية  . 3
متخّصصة في شكل مطوّيات ومعّلقات 
وأقراص إعالمية مضغوطة موّجهة إلى 

األسر ذات مضامين علمّية وتثقيفّية 
حول  حقوق كبار السّن ومناهج التعامل 

مع مشاغلهم النفسّية والصحّية 
واالجتماعّية.

تكريم األسر المثالّية في مجال رعاية . 4
كبار السّن والتعريف بمجهودات أفرادها 

إعالميا ليتحّولوا  قدوة لغيرهم  من 
األسر.

الهياكل المكلفة 	 
باإلعالم.

الهيكل المكلف 	 
بكبار السن.

الهياكل المكلفة 	 
باإلعالم.

الهيكل المكلف 	 
بكبار السن.

الجمعيات األهلية 	 
في قطاع األسرة 

وكبار السن.

الجمعيات األهلية 	 
في قطاع األسرة 

وكبار السن.

البرامج اإلعالمية 	 
واالتصالّية 

الموجودة حاليا. 	 

الوسائط 	 
االّتصالّية 

وااللكترونية 

المتوّفرة حالّيا)إن 	 
وجدت(.

برامج إعالمية 	 
أسبوعّية موّجهة 
إلى األسر في 

أوقات مشاهدة 
مدروسة تعّرف 

بحقوق كبار السّن 
بكّل فئاتهم في 

العمل والمشاركة 
في إدارة الشأن 

العام من دون 
إقصاء.

مواقع، بّوابات 	 
وصفحات  

الكترونّية موّجهة 
إلى األسر  تّم 

إنشاؤها في كّل 
البلدان العربية.

الوسائط االّتصالّية 	 
وااللكترونية  

المتخّصصة في 
شؤون كبار السّن 

تم بعثها وتفعيلها.

أسر تّم استدعاء 	 
أفرادها في 

حصص إعالمية 
موّجهة إلى األسر 

ليتحّدثوا عن 
تجربتهم الناجحة  
في مجال رعاية 

كبير سّن. 

سنة 2002

سنة 2022

سنة 2022

سنة 2022
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تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

كبار سن يستعملون 
تقنيات االتصال 

الحديثة في قضاء 
بعض حاجاتهم.

وضع وتنفيذ برامج وطنية مبّسطة . 1
تسمح لكبار السن القادرين على قضاء 

بعض حاجاتهم اإلدارية وغير اإلدارية عن 
بعد.

وضع وتنفيذ خطة لإلعالم في تلك . 2
البرامج وتبسيطها والتحفيز على 

االستفادة منها.

الجهة الرسمية 	 
المكلفة بتقنيات 
االتصال الحديثة.

الجهة الرسمية 	 
المكلفة بتقنيات 
االتصال الحديثة 
ووسائل اإلعالم 

المختلفة.

الوزارات 	 
والمؤسسات 
المعنية بكبار 

السن.

وسائل اإلعالم	 

المنظمات االهلية.	 

نسبة  توّفر مثل 	 
هذه الخدمة في 

الدول العربية.

نسبة توّفر مثل 	 
هذه الخطة في 

الدول العربية.

60 % من الدول 	 
العربية تتوفر على 
هذه الخدمة سنة 

.2029

كل الدول العربية 	 
التي لها برامج 

الخدمات عن بعد 
لكبار السن تتوّفر 

على مثل هذه 
الخّطة وتنفذها.

ارتفاع نسبة األمية 	 
بين كبار السن في 

المنطقة.

سنة 2025 

سنة 2025 

المحور الخامس: اإلعالم في خدمة صورة كبار السّن وقضاياهم:

 المحصول

المنتج

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج
حشد تأييد 

السياسيين وقادة 
الرأي لفائدة قضايا 

كبار السّن.

إنشاء لجنة تتوّلى ضبط خّطة إعالم . 1
واتصال تستهدف الرموز السياسّيين 

وقادة الرأي الفاعلين في كّل بلد عربي 
عبر حملة مدافعة مدروسة تحّفزهم 

على إدراج قضايا كبار السّن ضمن محاور 
برامجهم السياسّية.

صوغ وعرض برامج تكوين ذات بعد . 2
سياسي تهتّم بقضايا كبار السّن تعتمد 

في إطار برامج التكوين السياسي 
لكوادر األحزاب.

تنظيم لقاءات مفتوحة وورش عمل . 3
وتفكير مع مختلف األحزاب الطالع 

قادتها ومنخرطيها على قضايا كبار السن 
والرهانات السياسّية المتعّلقة بها.

الهياكل المكلفة 	 
باإلعالم.

الهيكل المكلف 	 
بكبار السن.

الجمعيات األهلية 	 
في قطاع األسرة 

وكبار السن.

الوعي الحالي 	 
بقضايا وحقوق 

كبارالسّن بكّل 
فئاتهم  لدى 

قادة الرأي 
والسياسيين.

سياسّيون . 1
مّطلعون 

ومهتّمون بقضايا 
كبار السّن.

قضايا كبار السّن . 2
ضمن أولويات 

محاور البرامج 
االنتخابّية لألحزاب 

العربّية.

رموز فكرّية . 3
وقادة رأي عام 

من مختلف 
االختصاصات 

يناصرون حقوق 
كبار السّن 

في المساواة 
والعيش الكريم.

برامج تكوين . 4
سياسي تّم 

إعدادها وتنفيذها.

لقاءات وورش . 5
تفكير تّم 
تنظيمها.

توّجهات سياسّية 	 
واقتصادّية ال 

تخدم قضايا كبار 
السن وحقوقهم.

سنة 2025
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تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

كبار سن يستعملون 
تقنيات االتصال 

الحديثة في قضاء 
بعض حاجاتهم.

وضع وتنفيذ برامج وطنية مبّسطة . 1
تسمح لكبار السن القادرين على قضاء 

بعض حاجاتهم اإلدارية وغير اإلدارية عن 
بعد.

وضع وتنفيذ خطة لإلعالم في تلك . 2
البرامج وتبسيطها والتحفيز على 

االستفادة منها.

الجهة الرسمية 	 
المكلفة بتقنيات 
االتصال الحديثة.

الجهة الرسمية 	 
المكلفة بتقنيات 
االتصال الحديثة 
ووسائل اإلعالم 

المختلفة.

الوزارات 	 
والمؤسسات 
المعنية بكبار 

السن.

وسائل اإلعالم	 

المنظمات االهلية.	 

نسبة  توّفر مثل 	 
هذه الخدمة في 

الدول العربية.

نسبة توّفر مثل 	 
هذه الخطة في 

الدول العربية.

60 % من الدول 	 
العربية تتوفر على 
هذه الخدمة سنة 

.2029

كل الدول العربية 	 
التي لها برامج 

الخدمات عن بعد 
لكبار السن تتوّفر 

على مثل هذه 
الخّطة وتنفذها.

ارتفاع نسبة األمية 	 
بين كبار السن في 

المنطقة.

سنة 2025 

سنة 2025 

المحور الخامس: اإلعالم في خدمة صورة كبار السّن وقضاياهم:

 المحصول

المنتج

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج
حشد تأييد 

السياسيين وقادة 
الرأي لفائدة قضايا 

كبار السّن.

إنشاء لجنة تتوّلى ضبط خّطة إعالم . 1
واتصال تستهدف الرموز السياسّيين 

وقادة الرأي الفاعلين في كّل بلد عربي 
عبر حملة مدافعة مدروسة تحّفزهم 

على إدراج قضايا كبار السّن ضمن محاور 
برامجهم السياسّية.

صوغ وعرض برامج تكوين ذات بعد . 2
سياسي تهتّم بقضايا كبار السّن تعتمد 

في إطار برامج التكوين السياسي 
لكوادر األحزاب.

تنظيم لقاءات مفتوحة وورش عمل . 3
وتفكير مع مختلف األحزاب الطالع 

قادتها ومنخرطيها على قضايا كبار السن 
والرهانات السياسّية المتعّلقة بها.

الهياكل المكلفة 	 
باإلعالم.

الهيكل المكلف 	 
بكبار السن.

الجمعيات األهلية 	 
في قطاع األسرة 

وكبار السن.

الوعي الحالي 	 
بقضايا وحقوق 

كبارالسّن بكّل 
فئاتهم  لدى 

قادة الرأي 
والسياسيين.

سياسّيون . 1
مّطلعون 

ومهتّمون بقضايا 
كبار السّن.

قضايا كبار السّن . 2
ضمن أولويات 

محاور البرامج 
االنتخابّية لألحزاب 

العربّية.

رموز فكرّية . 3
وقادة رأي عام 

من مختلف 
االختصاصات 

يناصرون حقوق 
كبار السّن 

في المساواة 
والعيش الكريم.

برامج تكوين . 4
سياسي تّم 

إعدادها وتنفيذها.

لقاءات وورش . 5
تفكير تّم 
تنظيمها.

توّجهات سياسّية 	 
واقتصادّية ال 

تخدم قضايا كبار 
السن وحقوقهم.

سنة 2025
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المحور الخامس: اإلعالم في خدمة صورة كبار السّن وقضاياهم:

 المحصول 3: إعالم يستهدف مختلف الفاعلين بهدف تثمين كفاءات كبار السّن وتمكينهم من حّق المشاركة.

المنتج 1: خّطة إعالمية واّتصالية تّم وضعها  تستهدف المنّظمات األهلية والقيادات المحّلّية.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج
تعبئة المنّظمات 

األهلية والقيادات 
المحلّية.

إنشاء لجنة تتوّلى ضبط خّطة إعالم واتصال 
تستهدف ممّثلي المنظمات األهلية 

المهتمة بكبار السّن والقادة المحليين في 
كّل بلد عربي تهدف إلى توعيتهم بأهمّية 

االستفادة من خبرات كبار السّن ومزايا 
تشريكهم في إدارة الشأن المحّلي.

الهياكل المكلفة 	 
باإلعالم.

الهيكل المكلف 	 
بكبار السن.

الجمعيات األهلية في 
قطاع األسرة وكبار 

السن.

منّظمات أهلّية 	 
مجّندة للتعريف 

بكفاءات كبار 
السّن.

كبار سّن من 	 
الجنسين يشاركون 
ويتوّلون مناصب 
حيوّية  في إدارة 
الشأن المحّلي. 

سنة 2025
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المحور الخامس: اإلعالم في خدمة صورة كبار السّن وقضاياهم:

 المحصول 3: إعالم يستهدف مختلف الفاعلين بهدف تثمين كفاءات كبار السّن وتمكينهم من حّق المشاركة.

المنتج 1: خّطة إعالمية واّتصالية تّم وضعها  تستهدف المنّظمات األهلية والقيادات المحّلّية.

تقديرات الموازنةاآلجالالمخاطرمؤشر البلوغمؤشر االنطالقالشركاءالجهة الرئيسية النشاطاتالبرامج

برنامج
تعبئة المنّظمات 

األهلية والقيادات 
المحلّية.

إنشاء لجنة تتوّلى ضبط خّطة إعالم واتصال 
تستهدف ممّثلي المنظمات األهلية 

المهتمة بكبار السّن والقادة المحليين في 
كّل بلد عربي تهدف إلى توعيتهم بأهمّية 

االستفادة من خبرات كبار السّن ومزايا 
تشريكهم في إدارة الشأن المحّلي.

الهياكل المكلفة 	 
باإلعالم.

الهيكل المكلف 	 
بكبار السن.

الجمعيات األهلية في 
قطاع األسرة وكبار 

السن.

منّظمات أهلّية 	 
مجّندة للتعريف 

بكفاءات كبار 
السّن.

كبار سّن من 	 
الجنسين يشاركون 
ويتوّلون مناصب 
حيوّية  في إدارة 
الشأن المحّلي. 

سنة 2025
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