
   

 

 

 

 

8الجلسة المتخصصة   

 عدم إهمال أحد:  

ي التنم�ة المستدامة 
 إدماج قضا�ا كبار السن �ض

وت ظهرا�    12: 30  إ� صباحا�    0011:الساعة  ،2023آذار/مارس   16الخم�س،   بتوق�ت ب�ي  
 

 
 

 

     
    
    

 

ي حضوري و ستعقد هذە الجلسة الخاصة �شكل 
ا�ض  .ل هنا�التسجالرجاء ، زووم من خالل . للمشاركةاف�ت

ي 
ض المتواجدين �ض ي  ب�ت األمم المتحدة�مكن للمشاركني

ض  قاعة االجتماعاتحضور الجلسة �ض انني ض ي  م�ي
 . MZطابق ال�ض

 

 والهدف من الجلسة معلومات أساس�ة 

ق)  فو  ما و  عاما  65 أعمارهم تبلغ لذين (ا السن كبار  �سبة  ترتفع أنُيتوقع 
ي 
حواي   إ�  لتصل ، 2050عام  بحلول الضعف  من  بأ���  الع���ة المنطقة  �ف

ي المائة 11
و�عكس هذا االرتفاع   مليون �سمة).  72من مجم�ع السكان (  �ف

�ة،  تنم�ةال صع�د ع�  مة الها اإلنجازات ف تحس مثل الب�ش  وز�ادة الصحة،  ني
ي  التغ�ي  هذا ت. غ�ي أن الوف�ا معدل  وانخفاض  العمر،  طول 

  الد�مغرا�ف
ن المتسارع   الش�خوخةضع �  ،بالوضع الحا�ي المقلق ل�بار السن  المق�ت

كضمن أول��ات الس�اسات    .للعمل األعضاء الدول أمام ض�قة  نافذة  و��ت
 

 بما المستدامة،  التنم�ة أهداف من  العد�د مع  تتقاطع قضا�ا كبار السن  
ي 
 والصحة  الج�ع، ع� والقضاء ، ر الفق ع� القضاء تلك المتعلقة ب  ذلك  �ف

ف  والمساواة  الج�دة، ف  بني  والحد العمل الالئق ونمو االقتصاد،و  ،  الجنسني
 تغفل ما ا� كث�ي  ذلك، ومع ة. المستدام والمدن ، المساواة عدمأوجه   من

،  السن.  كبارقضا�ا   اإلنمائ�ة الس�اسات   قضا�ا كبار إدماج  س�ساعدو�التا�ي
ي التنم�ة المستدامة ع� ضمان عدم إهمال كبار 

ي جهود  السن �ف
السن �ف

 تنم�ة. ال
 

 الجلسة إ�:   تهدف
  ناشئة إقل�م�ة كأول��ة الش�خوخةمعالجة  •
ي  التحد�ات  تحد�د  • ي  السن  كبار تواجه اليت

  المنطقة �ف
ي  الج�دة  التجارب  تبادل •

 التنم�ةحول إدماج قضا�ا كبار السن �ف
 المستدامة 

 

 األسئلة المطروحة 

ي عمل�ة وضع الس�اسات  �عت�ب  لماذا •
إدماج قضا�ا كبار السن �ف

  لمنطقتنا؟ بالنسبة  أول��ة
ي  السن كبار قضا�ا إدماج  تم ك�ف  •

  االجتماع�ة؟  التنم�ة �ف
ي  التحد�ات  �ي  ما • ي   مراعاة تواجه  اليت

قضا�ا كبار السن �ف
  ؟ التنم�ة س�اسات

ي  العمل�ة  الحلول  بعض  �ي  ما •  اعتمادها  للحكومات �مكن اليت
  السن؟  كبار  أول��ات لمعالجة

    

 الجلسة  ةّ� م�
،  مسؤولة شؤون السكان، سارة سلمان •

 اإلسكوا 

 كلمات افتتاح�ة 

سارة سلمان، مسؤولة شؤون السكان   •
 اإلسكوا 

د، مستشار لشؤون السكان  اسماع�ل  • بَّ
�
ل

والتنم�ة، صندوق األمم المتحدة  
 للسكان، المكتب اإلقل��ي للدول الع���ة 

 

 ات المتحدث/ المتحدثون

ي قضا�ا  ،  نب�ل قرنفل  •
خب�ي إقل��ي �ف

 لبنان ،  الش�خوخة 
  السور�ة الهيئةرئ�سة ، سمر السبا�ي  •

، الجمهور�ة  والسكان  األ�ة لشؤون
 الع���ة السور�ة 

،  محمد سعادة، المديرة اإلقل�م�ةسوسة  •
Help Age International ، األردن 

مم  نائب المنسق الخاص لأل ،  عمران ر�زا  •
ي لبنان،

المنسق المق�م   المتحدة �ف
 اإل�سان�ة نسق الشؤون مو 

 محاور

مدير مركز ر�ادة األعمال  ، سع�د البّنا  •
ي اإل 

 جامعة قطر ، دارة وأستاذ �ف

https://zoom.us/webinar/register/WN_3d8egbqfQ8CK-idyBCGw8Q

