
اليوم العالمي لكبار السن ٢٠٢٠
ــا ــدهــ ــعــ ــ 1 ومــــــا ب 9 - ــد  ــيــ ــوفــ ــة كــ ــحــ ــ ــائ ــة الـــمـــســـنـــيـــن خــــــــالل جــ ــ ــاي ــمــ حــ



لطالما كان كبار السن يلعبون دوراً مهماً في المجتمع كقادة.
٢٠٢٠ 1 أكــــــــــتوبــــــــــر

عـلى الـرغـم مـن الـجانـب اإليـجابـي الـذي كـشفت عـنه الـزيـادة املـتسارعـة فـي عـدد شـريـحة كـبار الـسن عـلى الـصعيد 

الـعاملـي، والـذي يـعكس جـودة نسـبية فـي األنـظمة الـصحية فـي الـعالـم أواخـر الـقرن العشـريـن، إال أن هـذه الـزيـادة 

فـرضـت واقـعاً جـديـداً بـمتطلبات وتحـديـات جـديـدة، تسـتدعـي وضـع اسـتراتـيجيات وخـططاً مسـتقبلية أكـثر إلـحاحـاً 

من ذي قبل، لرعاية هذه الشريحة التي باتت اليوم تتفوق على شريحة الشباب في املجتمع. 
وألن هــذه الــزيــادة ســتكون هــي األكــبر واألكــثر ســرعــة فــي الــعالــم الــنامــي، أصــبح مــن الــضروري تســليط الــضوء 
عـلى التحـديـات الـتي تـواجـه أفـراد هـذه الشـريـحة االجـتماعـية فـي الـعالـم الـعربـي، وبـذل جـهود مـضاعـفة لـيس فـقط 

فــي مــجال حــقوق األنــسان، بــل فــي مــجال الــرعــايــة الــصحية الــتي بــاتــت أولــويــة لجــميع شــرائــح املــجتمع فــي ظــل 

انــتشار جــائــحة كــورونــا، وفــي واقــعٍ أكــثر قــسوة وخــاصــة عــلى املــسنني، وهــذا مــا يــرتــكز عــليه مــوضــوع املــناســبة، 

االحتفال باليوم العاملي للمسنني في العام الجاري 2020 الذي حمل شعار :"حماية كبار السن خالل 
كوفيد -19 وما بعده"

املقدمة



تــــــؤكــــــد اإلحــــــصائــــــيات املــــــّوثــــــقة أن بــــــني الــــــعامــــــني 2019 
و2030، مـــــن املـــــتوقـــــع ارتـــــفاع عـــــدد األشـــــخاص الـــــذيـــــن 
تـــتراوح أعـــمارهـــم بـــني 60 عـــامـــاً أو أكـــثر بنســـبة %38، 
مــن مــليار إلــى 1.4 مــليار، مــا يــفوق عــدد الشــباب عــلى 
مســـــتوى الـــــعالـــــم، وقـــــد كـــــشفت لـــــألمـــــم املتحـــــدة الـــــحقائـــــق 

التالية: 
• بحـلول الـعام 2020، سـيفوق عـدد األشـخاص الـذيـن 
تـــبلغ أعـــمارهـــم 60 عـــامـــا فـــما فـــوق عـــدد األطـــفال الـــذيـــن 

تقل أعمارهم عن 5 سنوات. 
• عــــــلى مــــــدى الــــــعقود الــــــثالثــــــة املــــــقبلة، مــــــن املــــــتوقــــــع أن 
يـــــتضاعـــــف عـــــدد كـــــبار الـــــسن فـــــي جـــــميع أنـــــحاء الـــــعالـــــم 

لــــــيصل إلــــــى أكــــــثر مــــــن 1.5 مــــــليار شــــــخص فــــــي الــــــعام 

2050 وســـــــيعيش 80٪ مـــــــنهم فـــــــي الـــــــبلدان املـــــــنخفضة 
واملتوسطة الدخل. 

ووفــــــقاً لــــــشعبة الــــــسكان فــــــي األمــــــم املتحــــــدة، فــــــإن عــــــدد 
ســكان املــنطقة الــعربــية، الــذيــن تــزيــد أعــمارهــم عــلى 60 
عـامـا سـيتضاعـف تـقريـبا فـي غـضون 15  عـامـا، لـيرتـفع 
مــن 27 مــليونــا فــي الــعام 2015 وإلــى 50 مــليونــا فــي 
عــــام 2030، لــــيصل إلــــى أكــــثر مــــن 80 مــــليونــــا بحــــلول 
عــام 2045، وهــو رقــم مــرتــفع يــوازي تــقريــباً عــدد ســكان 
مـــــصر فـــــي الـــــعام 2010 الـــــذي بـــــلغ حـــــينها 84 مـــــليون 

نـسمة، أي سـيزداد عـدد األشـخاص الـذيـن تـبلغ أعـمارهـم 

60 عــــامــــاً فــــي كــــل مــــن بــــلدان املشــــرق الــــعربــــي واملــــغرب 
الــعربــي بــمقدار خــمسة أضــعاف، وســتكون الــزيــادة ســتة  

أضـــعاف بـــالنســـبة إلـــى مجـــموعـــة أقـــل الـــبلدان نـــمواً، وقـــد 

أشـــــــار صـــــــندوق األمـــــــم املتحـــــــدة لـــــــلسكان، إلـــــــى ضـــــــرورة 

وضــــــع اســــــتراتــــــيجيات وخــــــطط مســــــتقبلية لــــــرعــــــايــــــة كــــــبار 

الــــــــسن، وذلــــــــك ألن كــــــــل الــــــــدول الــــــــعربــــــــية تــــــــمر بــــــــظاهــــــــرة 

"شــيخوخــة الــسكان". ومــن هــذا املــنطلق تــناولــت دراســات 
عـــربـــية هـــذا املـــوضـــوع، واصـــبح  هـــذه بـــعضها فـــيما بـــعد 

اســــــتراتــــــيجيات عــــــربــــــية لــــــكبار الــــــسن، كــــــما حــــــصل فــــــي 

تونس. 

 ومن محاور هذه االستراتيجية: 
مكانة كبار السن وأوضاعهم االجتماعية واملعيشية. -
وضـــــــع كـــــــبار الـــــــسن فـــــــي ظـــــــل الـــــــظروف الـــــــراهـــــــنة مـــــــن -

الصراعات. 

اإلعالم في خدمة صورة كبار السن وقضاياهم. -

املسنون العرب



اســـتجابـــة للتحـــديـــات الـــتي ســـتواجـــهها فـــئة الـــسكان 

الــــتي ســــتصل إلــــى الــــشيخوخــــة فــــي الــــقرن الــــحادي 

والعشــريــن، وتــعزيــزاً لــتطويــر جــميع الــفئات الــعمريــة، 

اعــــتمدت الجــــمعية الــــعامــــة الــــثانــــية لــــلشيخوخــــة خــــطة 
عـــــمل مـــــدريـــــد الـــــدولـــــية لـــــلشيخوخـــــة، والـــــتي تـــــضمنت 
أهــــــــــدافــــــــــها دعــــــــــوة الشــــــــــــركــــــــــاء، بــــــــــمــا فــــــــــــي ذلــــــــــــك 
املــــــنظمــات الــــــدولــــــيــة والــــــحكومــــــيــة الــــــدولــــــيــة وغــــــيــر 
الـــــحكومـــــيــة، وكـــــــذلـــــك مـــــنظمــات املـــــساعـــــدة الـــــذاتـــــية 

وغيرها من املنظمات ذات الصلة بـ : 
١- تـــــقــديـــــم املـــــســـانـــــدة واإلســــــــهام فـــــــي إنـــــجـــاز 
االســـــتراتــيجية وخــطــة الــعمـــل الــعـــاملــيتني بــشــأن 

الـــــشـــيخوخـــــة والـــــصــحة، والـــــتعــاون عـــــنــد الـــــقيــام 

بـــذلـك، مـــع الـــدول األعـضــاء ومـــع أمـانـــة مـنظمــة 

الصــحة العامليــة إن اقتضت الحاجة. 

٢ - تحســـــني ودعـــــم عـــافـــيــة املـــســـنني والـــقـــائـــمني 
عــــلــى رعـــــــايــــتهم مــــــن خــــــالل الــــتـــوفــــير الــــكـــافــــي 

واملنصـــف للخدمات واملساعدة. 

٣ - مــسانــدة الــبحوث واالبــتكار وجــمع الــبيانــات عــما 
يــــــــمكن الــــــــقيام بــــــــه لــــــــرعــــــــايــــــــة الــــــــصحة فــــــــي مــــــــرحــــــــلة 
الــــشيخوخــــة فــــي الــــسياقــــات املــــختلفة، بــــما فــــي ذلــــك 

تـعميق الـوعـي بـاملحـددات االجـتماعـية لـلصحة وأثـرهـا 

على الشيخوخة. 

٤- مـســانـدة تـبــادل املـعــارف والـخبــرات املـبتكــرة، 
بــــــــمــا فـــــــــي ذلــــــــــك عــــــــبـر تــــــــعــاون بــــــــلــدان الــــــــعالــــــــم، 
والـــــــتعاون الـــــــثالثـــــــي بـــــــني بـــــــلدان الـــــــعالـــــــم والشـــــــبكات 

اإلقليمية والعاملية. 
٥ - الــــعمل بــــنشاط فــــي مــــجال الــــدعــــوة لــــلصحة فــــي 
مـــرحـــلة الـــشيخوخـــة طـــيلة الـــعمـر ومـــكافـــحـة الـــتمييـز 

القـائم على العمر. 
فـــالـــتمتع بـــالـــصحة الـــجيدة هـــو أحـــد الـــحقوق الـــفرديـــة 
الـــحيويـــة الـــتي الغـــنى عـــنها، وبـــالنســـبة الـــى الـــكبار، 
تــتناقــص الــصحة مــع الــتقدم فــي الــسن بــشكل عــام، 

واألشـخاص الـذيـن يـتبنون نـمط حـياة صـحي ونشـط 

مــــــن ســــــن مــــــبكرة، هــــــم الــــــفئة األكــــــثر قــــــابــــــلية لــــــلتمتع 
بالصحة والنشاط عند تقدمهم في العمر. 

 ويـشكل الـعيش فـي أوضـاع الـفقر عـامـالً يـسهم فـي 
تـــدهـــور الـــصحة، الســـيما بـــالنســـبة إلـــى كـــبار الـــسن، 
وقــــــد تــــــراجــــــع الــــــعديــــــد مــــــن اقــــــتصادات املــــــنطقة فــــــي 
الـــسنوات األخـــيرة بســـبب الحـــروب وتـــداعـــياتـــها عـــلى 

الــــــدول املــــــعنية مــــــباشــــــرة وعــــــلى دول الــــــجوار، األمــــــر 
الـــذي زاد مـــن نســـبة الـــفقراء فـــيها، وبـــالـــتالـــي زيـــادة 

األعباء على الحكومات ملساعدة الفقراء.  
ووفـــــــــــقاً ملـــــــــــسح أُجـــــــــــري لـــــــــــدخـــــــــــل األســـــــــــر ونـــــــــــفقاتـــــــــــها 
واســتهالــكها فــي مــصر فــي عــام 2015 ،فــإن أكــثر 

مــــن ربــــع الــــسكان 28% يــــعيشون تــــحت خــــط الــــفقر 
بـــــزيـــــادة تـــــبلغ 11 نـــــقطة مـــــئويـــــة عـــــن الـــــعام 2000، 

وبــالــنظر إلــى أن عــدد الــسكان فــي مــصر ازداد بــما 
يــــــقدر بــــــنحو 25 مــــــليون نــــــسمة مــــــنذ الــــــعام 2000، 
يــمكن اإلســتنتاج بــسهولــة أن عــدد الــفقراء املــصريــني 
قــد ازداد بــشكل مــلحوظ فــي الــعقد املــاضــي أو نــحو 

ذلك، بما في ذلك عدد السكان األكبر سناً. 
ووفـــــــقاً لـــــــألمـــــــم املتحـــــــدة فـــــــإن الـــــــتحول الـــــــديـــــــُمغرافـــــــي 
الســريــع نــحو الــشيخوخــة ســيترك أثــراً واضــحاً عــلى 

جــميع الــنواحــي االجــتماعــية، وقــد إلــتف الــعالــم حــول 
خــطة الــتنمية املســتدامــة لــعام 2030، حــيث إلــتزمــت 

جـــــميع الـــــبلدان وجـــــميع الـــــجهات صـــــاحـــــبة املـــــصلحة 
بــعدم تــرك أحــد خــلف الــركــب، واعــتزمــت ضــمان قــدرة 
كــــل إنــــسان عــــلى تــــحقيق كــــامــــل إمــــكانــــاتــــه فــــي ظــــل 

الكرامة واملساواة وفي بيئة صحية. 

االستراتيجية الصحية



وثــــمة حــــاجــــة عــــاجــــلة إلــــى الــــعمل الــــعاملــــي املــــتضافــــر 
بـشأن الـتمتع بـالـصحة فـي مـرحـلة الـشيخوخـة، حـيث 

يــوجــد بــالــفعل مــليار شــخص يــبلغون مــن الــعمر 60 
عـــــــــامـــــــــاً أو أكـــــــــثر، ويـــــــــعيش مـــــــــعظمهم فـــــــــي الـــــــــبلدان 
املـــنخفضة واملـــتوســـطة الـــدخـــل، ويـــفتقر الـــعديـــد مـــنهم 

إلـــــــى إمـــــــكانـــــــية الـــــــحصول عـــــــلى املـــــــوارد األســـــــاســـــــية 

الـــالزمـــة لـــحياة ذات مـــعنى ولـــلعيش بـــكرامـــة، ويـــواجـــه 

الــــعديــــد مــــنهم عــــقبات كــــثيرة تــــحول دون مــــشاركــــتهم 
مشاركة كاملة في املجتمع. 

وفــــــي ســــــبيل تــــــعزيــــــز هــــــذا الهــــــدف وفــــــقاً لخــــــطة عــــــقد 

الـــــتمتع بـــــالـــــصحة فـــــي مـــــرحـــــلة الـــــشيخوخـــــة لـــــلعامـــــني 
2020 و 2030 ســيتعني إحــداث تــحوالت جــوهــريــة 

منها: 
• تـغيير الـطريـقة الـتي نـفكر ونـشعر بـها تـجاه الـعمر 

والشيخوخة. 

• الـــــــتأكـــــــد مـــــــن أن املـــــــجتمعات تـــــــعزز قـــــــدرات كـــــــبار 
السن. 

• تـقديـم خـدمـات الـرعـايـة الـصحية األولـية واملـتكامـلة 
التي تركز وتستجيب لحاجات كبار السن. 

• إتــاحــة الــوصــول لــرعــايــة طــويــلة األجــل لــكبار الــسن 
الذين يحتاجون إليها. 

وقـــد خـــطت دولـــة اإلمـــارات الـــعربـــية خـــطوات مـــتقدمـــة 
فــــــي هــــــذا الــــــسياق، فــــــفي أكــــــتوبــــــر 2018، أطــــــلقت 

حــــكومــــة اإلمــــارات، الــــسياســــة الــــوطــــنية لــــكبار الــــسن 
والــتي تهــدف إلــى االرتــقاء بــجودة حــياتــهم، وضــمان 

مـــــــــشاركـــــــــتهم الـــــــــفاعـــــــــلة واملســـــــــتمرة ضـــــــــمن الـــــــــنسيج 

املجتمعي للدولة. 

 كـما وجهـت الـحكومـة بـتغيير مـصطلح "كـبار الـسن" 
إلـى "كـبار املـواطـنني"، ووفـقاً لـلسياسـة الـوطـنية لـكبار 

املـواطـنني، سـيوفـر تـأمـني صـحي خـاص بـهم ومـراكـز 

لــــــتزويــــــدهــــــم بــــــمهارات عــــــصريــــــة ومــــــناشــــــط ريــــــاضــــــية 
وبــــــــــرامــــــــــج حــــــــــسم خــــــــــاصــــــــــة بــــــــــهم، واالســــــــــتفادة مــــــــــن 
املــتقاعــديــن فــي ســوق الــعمل وتــصميم بــيوت تــناســب 
احتياجاتهم وبرامج لحمايتهم من اإلساءة والعنف. 
وتـــــتضمن الـــــسياســـــة ســـــبعة مـــــحاور أســـــاســـــية، هـــــي 

الــــــرعــــــايــــــة الــــــصحية والــــــتواصــــــل املــــــجتمعي والــــــحياة 
النشـطة واسـتثمار الـطاقـات واملـشاركـة املـدنـية والـبنية 

الــتحتية والــنقل واالســتقرار املــالــي واألمــن والســالمــة 
وجودة الحياة املستقبلية. 

وبـــذلـــت حـــكومـــة دولـــة االمـــارات جـــهوداً مـــقدرة لـــتوفـــير 

الـــدعـــم الـــالزم لـــهم بـــإنـــشاء عـــدد مـــن الـــدور واملـــراكـــز 
املــتخصصة الــتي تــقدم الــرعــايــة الــكامــلة لــهم، فــضالً 

عــــــن الــــــضمان االجــــــتماعــــــي والــــــكثير مــــــن الخــــــدمــــــات 
األخرى. 



عــتمد نــظم الــرعــايــة االجــتماعــية فــي الــبلدان الــعربــية 
اعـــتماداً كـــبيراً عـــلى الـــدعـــم االجـــتماعـــي األســـري أو 
املـــجتمعي، ولهـــذا األمـــر أهـــمية خـــاصـــة لـــألشـــخاص 

الــــــــذيــــــــن ال يــــــــحصلون عــــــــلى الــــــــرعــــــــايــــــــة االجــــــــتماعــــــــية 
الـحكومـية، وغـياب الـرعـايـة االجـتماعـية الـرسـمية يـعود 

فـــــي جـــــانـــــب مـــــنه إلـــــى اإلهـــــمال الـــــذي يـــــطبع بـــــعض 

الـــــــسياســـــــات الـــــــحكومـــــــية تـــــــجاه املـــــــسنني وأصـــــــحاب 

الـحاجـات الـخاصـة، وفـي جـانـب آخـر إلـى تـبني نـهج 

الـــذكـــر عـــائـــل األســـرة الـــذي يـــعطي األولـــويـــة لـــلنشاط 
االقــــــــتصادي لــــــــلرجــــــــل األب، إال أن مــــــــشكالت كــــــــبار 

الـــسن ال تـــتمثل فـــقط فـــي املـــعانـــاة الجســـديـــة نـــتيجة 

إلصــابــتهم بــأمــراض الــشيخوخــة أو بــعض األمــراض 

املـزمـنة، بـل تـتعدى ذلـك إلـى مـشاعـر الـبؤس والـشقاء 
الــناتــجة عــن احــساســهم بــعدم فــائــدة املــجتمع مــنهم، 

وإلى مشاعر الوحدة واليأس التي تنتابهم. 
ويــواجــه املــسنون فــي هــذه املــرحــلة الــعمريــة، خــاصــة 
فــــــــــي ظــــــــــل الــــــــــتغيرات املــــــــــحيطة بــــــــــهم الــــــــــعديــــــــــد مــــــــــن 

اإلشكاالت واالحتياجات، يتمثل بعضها بما يلي: 

• املــــشكالت واالحــــتياجــــات الــــنفسية لــــلمسنني: مــــثل 
مـشكلة سـن الـقعود، وهـو مـا يـعرف عـادة بـاسـم سـن 

الـيأس ويـكون مـصحوبـاً بـاضـطراب نـفسي أوعـقلي، 

ومـــشكلة الـــتقاعـــد وهـــو مـــا يـــشعر الـــفرد بـــالـــقلق عـــلى 

املســـــتقبل والـــــحاضـــــر والـــــخوف واالنـــــهيار الـــــعصبي، 

واإلصابة بذهان الشيخوخة. 

• املــــــشكالت واالحــــــتياجــــــات االجــــــتماعــــــية لــــــلمسنني: 
حـــــيث يـــــعانـــــي اإلنـــــسان مـــــن الحـــــرمـــــان االجـــــتماعـــــي 
عـندمـا يـفتقد الـقدرة عـلى حـريـة االتـصال االجـتماعـي 

طـبقاً لـحاجـته ورغـباتـه، واملـسن يـعتبر مـن أكـثر فـئات 
املـــــجتمع تـــــعرضـــــاً للحـــــرمـــــان االجـــــتماعـــــي نـــــظراً لـــــقلة 

موارده املالية وضعف قواه الجسدية. 
• املـــــشكالت واالحـــــتياجـــــات االقـــــتصاديـــــة: حـــــيث ان 
نســـــبة املـــــسنني الـــــذيـــــن يـــــتقدمـــــون بـــــطلب مـــــساعـــــدات 

اقـــــــــــــتصاديـــــــــــــة فـــــــــــــي تـــــــــــــزايـــــــــــــد مســـــــــــــتمر، واملـــــــــــــشكالت 

االقــــتصاديــــة الــــتي يــــعانــــي مــــنها املــــسن تــــرجــــع إلــــى 

نــقص فــي املــوارد املــالــية نــتيجة لــتقاعــده إجــباريــاً أو 

اخـــــتياريـــــاً، وبهـــــذا يـــــفتقد املـــــتقاعـــــد جـــــزءاً مـــــهماً مـــــن 
دخــله، وبــالــتالــي تــزايــد األعــباء املــالــية عــليه، وهــذا مــا 
قــد يــعمق شــعوره بــعدم األمــن االقــتصادي وبــالــتالــي 

الشعور املستمر بالقلق من أعباء املستقبل. 

• املــــشكالت واالحــــتياجــــات الــــصحية: وتــــرتــــبط هــــذه 
املــــــشكالت عــــــند املــــــسن بــــــالــــــضعف الــــــصحي الــــــعام 

والـــــــــــضعف الجســـــــــــدي وضـــــــــــعف الـــــــــــحواس، ويـــــــــــعتبر 

ضــــــعف الــــــسمع ثــــــالــــــث أكــــــبر مــــــشكلة لــــــلمسنني بــــــعد 

الـــــخشونـــــة وارتـــــفاع ضـــــغط الـــــدم، ويـــــكون أكـــــثر عـــــند 

الـــرجـــال مـــنه عـــند الـــنساء، وتـــكرار عـــدم الـــقدرة عـــلى 
ســــــــــماع اآلخــــــــــريــــــــــن يــــــــــعطي املــــــــــسن شــــــــــعوراً بــــــــــعدم 

التواصل معهم وبالتالي اإلحباط والعزلة. 

ولـلتعامـل مـع هـذه املـسألـة يـجب اتـباع أسـلوب تـنمويّ 

جـامـع يـشمل كـافـة جـوانـب الـحياة، الـتي تـعني كـيفية 
ســـلوك اإلنـــسان املـــسن بـــما فـــي ذلـــك مـــشاركـــته فـــي 
عملية التنمية، والجوانب الحياتية املهمة هي : 

أ- األمن االقتصادي واملالي للمسنني . 
ب- حفظ سالمتهم . 

جـ- تعليمهم املستمر ملواجهة مشكالت الحياة . 
وقـد بـذلـت حـكومـة دولـة اإلمـارات جـهوداً لـتوفـير الـدعـم 

الــــالزم لهــــذه الشــــريــــحة، مــــن خــــالل إنــــشاء عــــدد مــــن 
الــــــدور واملــــــراكــــــز املــــــتخصصة الــــــتي تــــــقدم الــــــرعــــــايــــــة 
الـكامـلة لـهم فـضالً عـن الـضمان االجـتماعـي والـكثير 

من الخدمات األخرى. 

رفع مستوى الوعي 



وطـــورت وزارة تـــنمية املـــجتمع الخـــدمـــات املـــقدمـــة لـــهم، 
والـــــــــــتي تـــــــــــغطي نـــــــــــواحـــــــــــي الـــــــــــحياة كـــــــــــافـــــــــــة، وتـــــــــــشمل 

مــساعــدتــهم عــلى الــعيش فــي مــساكــنهم ومــع أســرهــم 

فـي بـيئة آمـنة مسـتقرة، فـضالً عـن إيـواء املـحتاج مـنهم 

وتـأمـني اإلقـامـة الـالئـقة بـهم مـن مـأكـل ومـلبس ومشـرب، 

وتــــقديــــم جــــميع أوجــــه الــــرعــــايــــة االجــــتماعــــية والــــثقافــــية 
والــنفسية والــتعليمية والــصحية والــترفــيهية، الــتي تــتيح 

لـــــــهم الـــــــتوافـــــــق الـــــــنفسي وتـــــــساعـــــــدهـــــــم عـــــــلى الـــــــتكيف 
االجتماعي. 

وتســـتمر دولـــة اإلمـــارات حـــتى الـــيوم بـــتطويـــر قـــدراتـــها 

لخــدمــة هــذه االحــتياجــات والــتوعــية بــها، بهــدف تــوفــير 
قــاعــدة بــيانــات مــتكامــلة تــتيح تــطويــر بــرامــج وخــدمــات 
بـــالـــتعاون مـــع الـــجهات الـــحكومـــية والـــخاصـــة لتحســـني 
جـودة حـياة كـبار الـسن وضـمان سـالمـتهم، مـن خـالل 
هــــــيئة تــــــنمية املــــــجتمع الــــــتي تــــــعمل بــــــشكل وثــــــيق مــــــع 
الـجهات الـحكومـية والـخاصـة مـن أجـل تـوفـير اسـتجابـة 

سـريـعة وفـعالـة لـكبار املـواطـنني واملـقيمني، ومـن املـتوقـع 
أن هــــذه الخــــطوة ســــتتيح فــــي املــــرحــــلة املــــقبلة مــــعرفــــة 

أوسع حول احتياجات هذه الشريحة. 
ونــظراً لــصعوبــة إيــجاد فــرص الــعمل املــناســبة ملــن هــم 

فـــــــــي عـــــــــمر 60 أو أكـــــــــثر، فـــــــــقد أطـــــــــلقت وزارة تـــــــــنمية 

املـــجتمع بـــالـــتعاون مـــع عـــدد مـــن املـــؤســـسات الـــداعـــمة، 

بـــرنـــامـــج "مشـــروعـــي"، وهـــو عـــبارة عـــن بـــرامـــج تـــأهـــيلية 
لــــــلمسنني بــــــعد الــــــتقاعــــــد بــــــما يــــــتناســــــب مــــــع قــــــدراتــــــهم 

وحـقوقـهم االنـسانـية، ولـتوظـيف مـهاراتـهم وخـبراتـهم فـي 

مشــــــــروعــــــــات مــــــــتنوعــــــــة فــــــــي مــــــــجاالت مــــــــثل الــــــــزراعــــــــة، 

واإلنـــــــــتاج، والخـــــــــدمـــــــــات االســـــــــتشاريـــــــــة، فـــــــــيما أثـــــــــبتت 
الـــدراســـات الـــتي جـــرت فـــي نـــقاط مـــتعددة مـــن الـــعالـــم 

أن األفـــــــــــراد فـــــــــــي الـــــــــــسنني األولـــــــــــى املشـــــــــــرفـــــــــــة عـــــــــــلى 
الــــشيخوخــــة إذا كــــانــــوا مســــتعديــــن ملــــرحــــلة الــــشيخوخــــة 

يـــــمكنهم أن يـــــظلوا إلـــــى ســـــنني مـــــديـــــدة (مـــــن املـــــسنني 
الشـــباب) ومـــواطـــنني نشـــطني مـــنتجني، وهـــذا بـــالـــضبط 

مــا أدركــته الــبلدان املــتقدمــة وخــططت لــه، وحــققت مــن 
خــــاللــــه نــــتائــــج جــــيدة، وتــــؤكــــد اإلحــــصاءات أن قــــطاعــــاً 
مــــــهماً مــــــن املــــــسنني مــــــا زال ســــــاملــــــاً جســــــديــــــاً وفــــــعاالً 
اقـــــتصاديـــــاً، األمـــــر الـــــذي يـــــجعل مـــــنهم  رأســـــماٍل قـــــيم 

لــــــلبلد ومــــــحفوظــــــة حــــــقوقــــــه االنــــــسانــــــية، إال أن الــــــنظام 
الـــبروقـــراطـــي اإلداري لـــلتقاعـــد ال يـــمنحهم، فـــي أكـــثر 

املــوارد، فــرصــة الــدخــول مــيدان الــعمل رغــم مــا يــملكون 
مــن تــجارب وخــبرات غــنية وحــصافــة وعــالقــات مــتنوعــة 
تسهـــل عـــليهم تـــحقيق الـــوظـــائـــف الـــكبرى، األمـــر الـــذي 

نجـــده مـــؤثـــراً فـــي الـــقطاع الـــخاص مـــن قـــبيل األطـــباء 
والــــــــــــــحقوقــــــــــــــيني، والــــــــــــــعلماء، واملــــــــــــــهندســــــــــــــني، واملــــــــــــــدراء 

التجاريني، بل وحتى الفالحني في املناطق الريفية 

وقـــد قـــامـــت بـــعض الـــدول بـــمراجـــعة ســـياســـتها إلعـــادة 
اســــتغالل طــــاقــــات كــــبار الــــسن الــــتي قــــد تحــــدث فــــرقــــاً 

واضــــحاً فــــي اإلنــــتاج، وخــــاصــــة بــــعد مــــشكلة تــــسارع 

الـــشيخوخـــة وزيـــادة مـــعدالتـــها، فـــقامـــت الـــيابـــان بـــرفـــع 

سـن الـتقاعـد مـن 65 إلـى 70 عـامـاً، وبـالـطبع تـتفاوت 

جــــــودة الــــــرعــــــايــــــة مــــــن دولــــــة الــــــى أخــــــرى فــــــي املــــــنطقة 
الـــــــــعربـــــــــية تـــــــــبعاً لـــــــــظروف عـــــــــديـــــــــدة، أهـــــــــمها الـــــــــجانـــــــــب 
االقـــتصادي، فـــمثالً فـــي مـــصر يـــعتبر الـــواقـــع الـــحالـــي 

لــرعــايــة صــحة املــسنني فــيها جــزءاً مــن عــالج الــبالــغني 
بـــــدون تـــــخصيص خـــــدمـــــات لهـــــذه الـــــفئة الـــــعمريـــــة؛ أي 
أنــــــــــهم يُــــــــــعامــــــــــلون كــــــــــمرضــــــــــى بــــــــــالــــــــــغني فــــــــــي أقــــــــــسام 
املسـتشفيات بـدون وضـع حـساب لـإلعـتبارات الـخاصـة 

لـــلتقدم فـــي الـــسن، بـــخالف الـــفئات الـــصحية األخـــرى 
ذات الــــــخصوصــــــية مــــــثل الــــــحوامــــــل واألطــــــفال الــــــذيــــــن 

يُعالجون في أقسام طبية مستقلة.



بـــعد الحـــديـــث عـــن الـــدور االجـــتماعـــي واملـــبادرات 
الـــدولـــية والـــعاملـــية لـــدعـــم املـــسنني فـــي كـــل مـــكان، 
البــــد مــــن تســــليط الــــضوء عــــلى أصــــحاب الــــتأثــــير 
والــتماس املــباشــر مــع هــؤالء املــسنني، ســواء فــي 

دور ومــــراكــــز الــــرعــــايــــة أو فــــي املــــراكــــز الــــصحية، 
والـدور الـهام الـذي يـقوم بـه الـعامـلون فـي املـجال 
الـــصحي الـــذي يـــلخص كـــل تـــلك االســـتراتـــيجيات 

ويجســــــــدهــــــــا عــــــــلى أرض الــــــــواقــــــــع، حــــــــيث يــــــــلعب 

الـــعامـــلون دوراً مـــحوريـــاً فـــي مـــواجـــهة التحـــديـــات 
الـــحالـــية الـــتي فـــرضـــها انـــتشار فـــيروس كـــورونـــا، 

بتحـملهم مـسؤولـية الـوقـوف فـي الخـطوط األمـامـية 

األكـــــــثر خـــــــطورة لـــــــدعـــــــم املـــــــجتمع فـــــــي ظـــــــل هـــــــذه 
الجائحة. 

وقـــــــد تـــــــم االعـــــــتراف فـــــــي هـــــــذا الـــــــعام كـ"الـــــــسنة 
الــــدولــــية لــــكادر الــــتمريــــض والــــقبالــــة "، وسيســــلط 
الـــيوم الـــعاملـــي لـــكبار الـــسن 2020 الـــضوء عـــلى 
دور الــــقوى الــــعامــــلة فــــي الــــرعــــايــــة الــــصحية فــــي 
املـــــساهـــــمة بـــــصحة كـــــبار الـــــسن، مـــــع االعـــــتراف 

بــــشكل خــــاص بــــمهنة الــــتمريــــض والــــتركــــيز عــــلى 

دور الـــــنساء الـــــلواتـــــي يـــــتم الـــــتقليل مـــــن قـــــيمتهن 
نســـــــبياً، إذ أنـــــــه مـــــــن األمـــــــور املـــــــهمة جـــــــداً الـــــــتي 

يــــــــمكن الــــــــقيام بــــــــها لــــــــتحقيق الــــــــتغطية الــــــــصحية 
الـشامـلة وتحسـني الـصحة فـي الـعالـم، هـو تـعزيـز 

قــــدرات الــــقوى الــــعامــــلة فــــي مــــجالــــي الــــتمريــــض 
والـقبالـة وضـمان تـمكني املـمرضـات والـقابـالت مـن 

العمل لتحقيق أقصى إمكاناتهن. 
ولـــــــكن غـــــــالـــــــباً مـــــــا يُـــــــقّلل مـــــــن شـــــــأن املـــــــمرضـــــــات 
والـــــــقابـــــــالت ويعجـــــــزن عـــــــن تـــــــحقيق إمـــــــكانـــــــاتـــــــهن 
الــــفعلية، لــــذا تــــسعى املــــنظمة فــــي الــــعام 2020 
إلـى بـلوغ هـدف ضـمان مـزاولـة جـميع املـمرضـات 

والــقابــالت لــعملهن فــي بــيئة غــير مــؤذيــة ويحــظني 

فـيها بـاحـترام زمـالئـهن املـعنيني بـالـشؤون الـطبية 
وأفـــــراد املـــــجتمع، وتـــــتاح أمـــــامـــــهن خـــــدمـــــة رعـــــايـــــة 

صـــحية فـــعالـــة ويُـــدمـــج فـــيها عـــملهن بـــعمل ســـائـــر 

مهنيي الرعاية الصحية. 

لــــــــذا يــــــــجب أن تحــــــــظى املــــــــمرضــــــــات والــــــــقابــــــــالت 
بــــــالــــــتقديــــــر كــــــما يــــــنبغي، وأن يــــــمثلن فــــــي إطــــــار 
االضـــــطالع بـــــأدوار قـــــياديـــــة فـــــي مـــــجال الـــــصحة 

لـــتمكينهن مـــن تـــوجـــيه الـــسياســـات واالســـتثمارات 
فـــــــي هـــــــذا املـــــــجال، وبـــــــإمـــــــكانـــــــهن إيـــــــجاد حـــــــلول 

ملــــشكالت صــــحية كــــثيرة فــــي الــــعالــــم، مــــن خــــالل 

تـــــذلـــــيل الـــــعقبات املـــــهنية واالجـــــتماعـــــية والـــــثقافـــــية 
واالقتصادية التي تعترض سبيلهن.

مهنة التمريض



الهـدف األهـم لخـطة مـدريـد الـدولـية لـلشيخوخـة الـتي 

تـــنص عـــلى ضـــمان أن يـــتمكن األشـــخاص فـــي كـــل 

مـــــكان مـــــن الـــــتقدم فـــــي الـــــسن بـــــأمـــــن وكـــــرامـــــة، وأن 
يــواصــلوا املــشاركــة فــي مــجتمعاتــهم كــمواطــنني لــهم 

حـــــقوق كـــــامـــــلة، والـــــتوجـــــهات الـــــثالثـــــة ذات األولـــــويـــــة 
لخطة عمل مدريد هي: 
•  كبار السن والتنمية.  

•  تـــــوفـــــير الخـــــدمـــــات الـــــصحية والـــــرفـــــاه فـــــي ســـــن 
الشيخوخة.  

•  كفالة بيئة تمكينية وداعمة. 
ويـــــختلف الـــــتنفيذ الـــــحكومـــــي لـــــلسياســـــات املســـــتندة 

إلـــــى خـــــطة عـــــمل مـــــدريـــــد وفـــــقاً لـــــلسياقـــــات الـــــوطـــــنية 

مـتبايـنة االخـتالف، ويـنبغي أن يـكون الـتنفيذ عـملية 
ديـــــنامـــــيكية مـــــقترنـــــة بـــــاالســـــتعراض والـــــتقييم وإدارة 
الــشؤون االجــتماعــية واالقــتصاديــة، بــتشجيع الــنهج 

الــتشاركــي املــرن املــنطلق مــن الــقاعــدة لــرصــد خــطة 

عـــمل مـــدريـــد واســـتعراضـــها وتـــقييمها، بـــحيث تـــدرك 
أن تـــمكني كـــبار الـــسن مـــن املـــشاركـــة فـــي الـــعمليات 
الـرئـيسية لـوضـع الـسياسـات الـعامـة، يـتطلب جـهوًدا 

خـــــاصـــــة، إن اعـــــتماد مـــــثل هـــــذا الـــــنهج عـــــلى نـــــطاق 

عــــــاملــــــي الســــــتعراض إطــــــار دولــــــي مــــــثل خــــــطة عــــــمل 

مـــــــدريـــــــد أمـــــــر جـــــــديـــــــد، وهـــــــو يـــــــعكس الـــــــحاجـــــــة إلـــــــى 

التســـــــــليم واالســـــــــتعانـــــــــة بـــــــــقدرة كـــــــــبار الـــــــــسن عـــــــــلى 

املـساهـمة فـي املـجتمع وإلـى تـيسير مـشاركـتهم فـي 

عمليات صنع القرار على جميع املستويات. 
أصـبحت رعـايـة مـسني ومـسنات الـعالـم الـعربـي فـي 

زمـــــن كـــــورونـــــا ذات ثـــــقل أعـــــمق وعـــــبء أكـــــبر، يـــــؤكـــــد 
أسـتاذ عـلم الـنفس فـي الـجامـعة األمـيركـية بـالـقاهـرة، 

هــــــانــــــي هــــــنري، أن كــــــل فــــــئة مــــــن الــــــفئات الــــــعمريــــــة 

تــــحتاج إلــــى تــــعامــــل مــــختلف لــــلحفاظ عــــلى هــــدوئــــها 

وصــحتها الــنفسية فــي هــذه األوقــات الــصعبة، وألن 

املـــــسنني عـــــلى رأس قـــــائـــــمة الـــــفئات األكـــــثر عـــــرضـــــة 

للخــــطورة، فــــإن الــــضغط الــــنفسي الــــذي يــــتعرضــــون 

لــه، يــحتاجــون إلــى تــعامــل هــادئ يــناســب أعــمارهــم 
وكــــذلــــك مســــتويــــاتــــهم الــــتعليمية والــــفكريــــة والــــنفسية، 
ألن هذه الفئة بالغة الحساسية ملا وملْن حولها. 

وقـــد بـــاتـــت األســـرة الـــعربـــية فـــي الـــفترة األخـــيرة فـــي 
قـــــــــبضة كـــــــــورونـــــــــا؛ فـــــــــمن جـــــــــهة تـــــــــضررت األوضـــــــــاع 

االقــــــتصاديــــــة ملــــــاليــــــني األســــــر، ال ســــــيما تــــــلك الــــــتي 

تـعتمد فـي معيشـتها عـلى الـعمل املـوسـمي أو املـهن 
والحــــــرف فــــــي الــــــقطاع غــــــير الــــــرســــــمي، ومــــــن جــــــهة 

أخـــــرى ألـــــقى هـــــذا الـــــثقل االقـــــتصادي بـــــمزيـــــد مـــــن 
األعــباء عــلى األســر الــتي تــرعــى كــبار الــسن، ســواء 
بـــتواجـــدهـــم مـــع األســـرة فـــي الـــبيت نـــفسه، أو حـــتى 
فـــي بـــيوتـــهم مـــع االعـــتماد املـــالـــي أو االجـــتماعـــي أو 

كليهما على األبناء والبنات. 

وقـــــد أشـــــار األمـــــني الـــــعام لـــــألمـــــم املتحـــــدة أنـــــطونـــــيو 
غـوتـيريـش إلـى  إن جـائـحة كـوفـيد- 19 تسـببت فـي 

"خــوف ومــعانــاة ال تــوصــف" لــكبار الــسن فــي جــميع 
أنــحاء الــعالــم الــذيــن يــموتــون بــمعدل أعــلى، وخــاصــة 

بـالنسـبة ألولـئك الـذيـن تـزيـد أعـمارهـم عـلى 80 عـامـاً 

والـــــذيـــــن يـــــتجاوز مـــــعدل وفـــــياتـــــهم خـــــمسة أضـــــعاف 
املعدل العاملي. 

االمــــــر الــــــذي دفــــــع بــــــبعض الــــــدول الــــــعربــــــية لــــــوضــــــع 
ســياســات احــترازيــة عــاجــلة لحــمايــة املــسنني، وتــبني 

مــنظومــة مــتكامــلة لحــمايــة كــبار الــسن مــن تــداعــيات 
انــــــتشار فــــــيروس كــــــورونــــــا ولــــــلحفاظ عــــــلى حــــــقوقــــــهم 

االنــسانــية، وتــشمل املــنظومــة تــوفــير الــدعــم والــرعــايــة 

الــــــــصحية لــــــــهم، واتــــــــخاذ الــــــــعديــــــــد مــــــــن اإلجــــــــراءات 

االحــــترازيــــة والــــوقــــائــــية، وتــــوجــــيههم إللــــتزام مــــنازلــــهم 
وتــجنب التجــمعات واألمــاكــن املــزدحــمة حــرصــاً عــلى 

سالمتهم. 

تقليص الفوارق الصحية



فــــفي دولــــة االمــــارات مــــثالً، تــــم اســــتحداث خــــدمــــات 

الخــــــــط الــــــــساخــــــــن ملــــــــساعــــــــدة املــــــــسنني عــــــــلى مــــــــدار 
الــساعــة، بــاإلضــافــة إلــى تــوفــير عــيادات مــتنقلة فــي 

املــناطــق الــبعيدة مجهــزة بــاملــعدات الــالزمــة والــطاقــم 
الــطبي لــتقديــم خــدمــات عــالجــية واســتشاريــة تــشمل 

خــــدمــــات عــــالج األســــنان، واملــــختبر الــــطبي والــــعالج 
الـــــطبيعي وعـــــالج الـــــسكري، وغـــــيرهـــــا مـــــن خـــــدمـــــات 

الـــرعـــايـــة الـــطبية والخـــدمـــات الـــتشخيصية والـــعالجـــية 
لكبار السن وذوي األمراض املزمنة. 

ووفـرت حـكومـة دولـة اإلمـارات خـدمـات مـتنوعـة لـكبار 
الــسن، حــيث أطــلقت وزارة الــصحة ووقــايــة املــجتمع 

مــبادرات لــدعــم الــرعــايــة الــصحية لــهم، ومــنها إنــشاء 
قـاعـدة بـيانـات لـرصـد الـعمر املـتوقـع لـكبار الـسن فـي 

الــدولــة وتــوســيع بــرامــج الــرعــايــة الــصحية والخــدمــات، 

وخاصة خدمات الرعاية املنزلية. 

وهــــذا لــــم يــــقتصر عــــلى كــــبار املــــواطــــنني اإلمــــاراتــــني 
فــقط، إذ كــشفت مــريــم الحــمادي مــديــرة إدارة كــبار 
املــواطــنني فــي هــيئة تــنمية املــجتمع بــدبــي أن الــهيئة 

وضــــــعت ضــــــمن خــــــطتها املســــــتقبلية تــــــقديــــــم بــــــعض 

الخـدمـات لـلمسنني، مـن غـير اإلمـاراتـيني، مـثل تـوفـير 

كـل احـتياجـاتـهم ورعـايـة شـؤونـهم فـي حـال لـم يـتوفـر 

لـــديـــهم مـــن يـــرعـــاهـــم أو يـــعيشون بـــمفردهـــم، مـــشيرة 
إلـــى أنـــهم يـــلقون عـــنايـــة ورعـــايـــة كـــبيرتـــني مـــن الـــهيئة 

مــن خــالل إدراجــهم فــي مــنظومــة الحــمايــة ضــد أي 
إساءة أو إهمال. 

فـــــيما يـــــختلف الـــــوضـــــع فـــــي بـــــعض الـــــدول الـــــعربـــــية 
األخــرى، بحســب "صــندوق األمــم املتحــدة لــلسكان" 
فــإن أوضــاع املــسنني واملــسنات فــي الــعالــم الــعربــي 
غــــــــــير جــــــــــيدة بــــــــــشكل عــــــــــام، كــــــــــما أن املــــــــــؤســــــــــسات 
املـتخصصة فـي تـقديـم الخـدمـات لـهم مـتواضـعة مـن 

حيث العدد ونوعية الخدمات وانتظامها وإتاحتها.  
مـــــن جـــــهة أخـــــرى، فـــــإن نســـــبة مـــــن يـــــحصلون عـــــلى 
مـــعاشـــات تـــقاعـــد جـــيدة فـــي الـــعالـــم الـــعربـــي قـــليلة، 

وهــــــــــي مــــــــــن املــــــــــؤشــــــــــرات الــــــــــدالــــــــــة عــــــــــلى األوضــــــــــاع 

االقــــتصاديــــة واالجــــتماعــــية لــــكبار الــــسن فــــي الــــدول 

الـــــــــــــعربـــــــــــــية، والـــــــــــــتي تـــــــــــــلقي الـــــــــــــضوء عـــــــــــــلى درجـــــــــــــة 
اســـــــتقاللـــــــيتهم املـــــــاديـــــــة وقـــــــدراتـــــــهم عـــــــلى أن يـــــــكفوا 

احـــتياجـــاتـــهم ذاتـــياً، وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن نســـبة 
كــــــبيرة مــــــن كــــــبار الــــــسن يســــــتمرون فــــــي الــــــعمل، ال 
ســـيما فـــي األعـــمال غـــير املـــندرجـــة تـــحت بـــند قـــطاع 
الــــعمل الــــرســــمي، بــــعد ســــن الــــتقاعــــد، وذلــــك بســــبب 

ظروف الحياة الصعبة. 

وقـد ظهـرت مـبادرات اجـتماعـية لـدعـم املـسنني خـالل 
جــــائــــحة كــــورونــــا، مــــثل مــــبادرة "أنــــا حــــد بــــلدي" فــــي 

لـــــبنان الـــــتي تـــــؤمـــــن تـــــوصـــــيل الـــــطلبات إلـــــى املـــــنازل 
بــاملــجان مــن أجــل تــشجيع املــسنني عــلى الــبقاء فــي 

منازلهم. 
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