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الرعاية المجتمعية لممسنين في الجزائر بين معطيات الواقع وتحديات المستقبل
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الملخص

جسر نتكن الوصول من خللو إىل
ٌ  وىي،دتثل الرعاية اجملتمعية يف العصر اضتديث مدخلً مهماً يف عملية التنمية بكل أبعادىا وغتاالهتا
 لذلك تسعى ىذه الورقة البحثية. منها الرعاية اجملتمعية للمسنُت، وتتعدد غتاالت الرعاية اجملتمعية والفئات اظتستهدفة عتا،الرفاىية اجملتمعية
 كما ترنو الدراسة إىل ػتاولة،  وأبرز التحديات اظتستقبلية للرعاية اجملتمعية للمسنُت يف اجملتمع اصتزائري،إىل الوقوف على عتبات الواقع
.تقدًن وصف سوسيولوجي متمثلً بتأملت راصدة للتوصيف اظتزمع صياغتو من خلل اإلؾتازات اليت أؾتزىا القطاع العمومي يف ىذا اجملال
أىم
ّ ترتكز منهجية الدراسة باالعتماد على اظتنهج الوثائقي للوصول إىل النتائج االستقصائية ضمن ذترة من األىداف
ّ تتمخض عن
.التوصيات العملية استناداً لنتائج البحث اظتستخلصة
ُ
.اظتنهج الوثائقي. اجملتمع اصتزائري- النسق القيمي- اظتسنون- الرعاية اجملتمعية: الكلمات المفتاحية
Community Care for the Elderly in Algeria
Between Reality Data and Future Challenges
Dr. Samira Laghouil
Dr. Ahmed Abdel Hakim Ben
(University of Tebessa) /
Algeria Baatouche(University of
Batna 1) / Algeria
Abstract:
Community care in the modern era is seen an important entry point in the development
process in all its dimensions and fields. It is a bridge through which community welfare can be
reached. There are many areas of community care and different targeted groups; one among which is
the community care for the elderly. Therefore, the present research paper seeks to identify the
thresholds of reality and highlight the future challenges for the care of the elderly in the Algerian
society. The study also aims at presenting a sociological description mirrored in the form of some
observed reflections on achievements of the public sector in this field.
The methodology of the study is based on the documentary approach to reach the results of
the survey within a set of objectives derived from the most important recommendations, which are
based on the results of the research.
Key words: Community care - the elderly - the value system - Algerian society - the documentary
approach.
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المقدمة:

د .سميرة لغويل

د .أحمد عبد الحكيم بن بعطوش

لقد اىتمت اظتواثيق الدولية باظتسنُت ،وعلى وجو اطتصوص بعد تزايد عددىم حول العامل ،سعياً ظتواجهة اظتشكلت اليت تتعرض عتا
ىذه الفئة ،فقد أعلنت اصتمعية العامة لألمم اظتتحدة إن األول من أكتوبر (تشرين األول) من كل عام ىو «اليوم الدويل للمسنُت» ،ويف
نصت اظتادة األوىل من ميثاق األمم اظتتحدة اطتاص باظتسنُت على االلتزام باختاذ إجرااات تأطَتية على رتيع األصعدة ،مبا
سياق خطة العمل ّ
فيها الصعيدان الوطٍت والدويل يف ثلثة اجتاىات ذات أولوية ،ىي :كبار السن والتنمية ،وتعزيز الصحة والرفاه يف السن اظتتقدمة ،وضمان
بيئة ملئمة وداعمة .كما عقدت اصتمعية العامة يف عام 1982م اصتمعية العاظتية األوىل للشيخوخة اليت دتخضت عن «خطة عمل فيينا
تبُت بالتفصيل التدابَت اليت
الدولية للشيخوخة» وصادقت اصتمعية العامة على ىذه الوثيقة اظتهمة ،اليت تُع ّد مرشداً مفيداً جداً للعمل ،ألهنا ّ
ينبغي للدول األعضاا اختاذىا من أجل احملافظة على حقوق اظتسنُت يف إطار اضتقوق اليت أعلنها العهدان الدوليان اطتاصان حبقوق اإلنسان،
وىي تتضمن  62توصية يتصل كثَت منها اتصاالً مباشراً بالعهد الدويل اطتاص باضتقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وتدعو اطتطة إىل
إجرااات ػتددة بشأن قضايا مفصليّة ،مثل الصحة والتغذية وزتاية اظتستهلك اظتسن ،واإلسكان والبيئة ،واألسرة والرعاية االجتماعية والعمل،
وضمان الدخل والتعليم ،ورتع بيانات البحوث وحتليلها.
وعقدت عدة مؤدترات دولية ووطنية حول رعاية اظتسنُت احتياجاهتم اظتتعدددة األبعداد  ،إال أن معظمهدا مؤقدت،
تزايد االىتمام بفئة اظتسنُتُ ،

مدرتبب بدداليوم العدداظتي للمسددنُت فقددب ،وإذا كانددت الرعايددة الدديت يريدددون الوصددول إليهددا تًتكددز علددى الندواحي اظتاديددة فقددد ظهددر مددا يُسددمى بنظددام

التقاعد ،ونظام التأمينات والضمان االجتماعي ،كما مت ختصيص عام 1999م سنةً دولية للمسنُت بدعوة من اصتمعية العامدة لألمدم اظتتحددة
من أجل حبث قضايا اظتسنُت ومناقشتها ومعاصتة مشاكلهم .لقد تكثّفت اصتهود والتطلّعات يف ىدذا اصتاند  ،إال أهندا أغفلدت جانبداً مهمداً نابعداً
من خصوصية غتتمعاتنا العربية واإلسلمية؛ وىو اصتاند الروحدي الدذي يُعدد ىدو اضتيداة بالنسدبة عتدذا اظتس ّدن؛ فالددين اإلسدلمي مل يغفدل ىدذه الناحيدة
اظتسن ،وتوطيد رؤية كفيلدة
وتقررت واجبات على اجملتمع جتاه احًتام ّ
يف مسَتتو الًتبوية واضتضارية ،فقد أعطى اظتسنُّت حقوقهم من الرعاية والتوصيةّ ،

حق رعايتهم.
بأن نرعاىم ّ

إن قضية اظتسنُت قضيةٌ عاظتية ،فهي من القضايا اإلنسانية واالجتماعية متعددة اصتوان واألبعاد ،فرضت نفسها يف الوقت الراىن على رتيع

اجملتمعات على اختلف درجة تق ّدمها ورقيّها ،وإن معاصتة ىذه القضيّة ينبغي أن تكون جزااً من السياسة العامة للرعاية االجتماعية للدولة،
ولدديي سياسددة منعزلددة عنهددا؛ إذ ينبغددي اسددتمراريتها علددى ؿتددو تفعيددل الدددور اظتناس د لكبددار السددن يف حيدداة اجملتمددع لتمكددُت ىددذه الفئددة مددن

اإلحساس بوجودىا وانتمائها وفقاً إلمكانياهتا وقدرهتا ،باإلضافة إىل ضرورة مواجهة قضايا اظتسنُت ،ليي على أهنا ندوع مدن الد ّ واالحسدان،
بل اعتبارىا إلزاماً على اجملتمع بكل فئاتو ومؤسساتو.
أولً -دواعي البحث:

مل يأت اختيار ىذا اظتوضوع بطريقة اعتباطية ،بقدر ما أملتو أقتية اظتوضوع وراىنيتو اليت تتجلى فيما يلي:
 التحول السوسيو -دنتغرايف للمجتمع اصتزائري وآثاره السوسيو-اقتصادية. القيمة اليت نتكن أن يقدمها األشخاص اظتسنون للمجتمع على اظتستوى االجتماعي والثقايف والسياسي واالقتصادي (باعتبارىمرأشتال بشري -اجتماعي -ثقايف)
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د .أحمد عبد الحكيم بن بعطوش
د .سميرة لغويل
يتذمر فيها
 ما يشهده اجملتمع من إفرازات جاات نتيجة تطور اضتياة وتداخلها وتف ّكك أواصر العلقات االجتماعية إىل درجة ّبعضهم و يشعر باظتلل من وجود مسن داخل األسرة ،ويفضل أن ِ
يودعو يف دور اظتسنُت.
ّ
 الس األخر الذي دفعنا الختيار اظتوضوع يتمثّل يف اضتاجة عتذا اظتوضوع االجتماعي اإلنساين اضتقوقي اضتيوي؛ ألن الشيخوخةأولها بَ ْي َن الن ِ
َّاس[سورة :ال عمران،
مرحلة حتمية قد يصل اليها كل إنسان ،وىذا ينطبق عليو قولو سبحانوَ  :وتِل َ
ام نُ َد َ
ْك األيَّ ُ
اآلية.]140:

ثانياً -مشكلة البحث:
اظتسنون طاقة وثروة تنموية ال يستهان هبا إذا أُحسن استغلعتا واستثمارىا ،فهم ليسوا عبئاً وعالة على األسرة واجملتمع ،وكل مسن لو ظروفو
وأوضاعو وحاجاتو اطتاصة اليت حت ّد د الطريقة اظتثلى للتعامل معو مبا يناس إمكاناتو وقدراتو .علينا إدراك حقيقة مهمة ،وىي أن غترد شعور
تردي أوضاعهم يف الكثَت من اجملتمعات والدول ،عتذا من اظتهم أن
اظتسنُت بالبطالة والعجز واالعتماد على اآلخرين ،ىو الذي يساعد يف ّ
ننظر إىل اظتسنُت على أهنم عطاا ونشاط متجدد ال يتوقف ،وأننا ملزمون بتحفيز طاقاهتم اإلكتابية حىت ال يصابوا بالكثَت من األمراض
اصتسدية والنفسية .على سبيل اظتثال ال اضتصر ،إن حالة تقاعد اظتسن عن العمل الرشتي كت أن يُنظر إليها على أهنا مرحلة إكتابية نشطة
جديدة يف حياتو ،حترره من قيود والتزامات العمل والوظيفة ،وتطلق قدراتو وطاقاتو وإمكاناتو اليت ينبغي العناية هبا مبا يعود عليو وعلى أسرتو
وغتتمعو وأمتو بالنفع والفائدة ،ولن لتدث ىذا إال إذا تغَتت نظرتنا للمسنُت ،ووجدوا الرعاية اظتناسبة واللئقة من األفراد واجملتمعات اليت
تؤىلهم للقيام بأدوارىم اظتهمة اظتطلوبة ،وذلك من خلل توفَت األطر األساسية العامة اظتناسبة اليت تُبٌت عليها خطب الرعاية اظتتكاملة؛ لكي
يستمر اظتسنّون يف عطائهم والقيام بدورىم اظتطلوب ،مع األخذ بعُت االعتبار ما يتناس معهم انطلقاً من ظروفهم وأوضاعهم اجتماعيّاً
وثقافيّاً وصحيّاً.
لتتاج اظتسن للرعاية ،وعليو دتثل الرعاية اجملتمعية يف العصر اضتديث مدخلً فائق األقتية يف عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية والبشرية،
وىي جسر نتكن الوصول من خللو إىل الرفاىية اجملتمعية؛ إذ تتعدد غتاالت الرعاية اجملتمعية والفئات اظتستهدفة عتا ،منها الرعاية اجملتمعية
للمسنُت .على اعتبار أن التغَتات اجملتمعية اليت ضتقت جبميع اجملتمعات قد أدت إىل تقلّص شكل األسرة اظتمتددة ،األمر الذي باعد بُت
األبناا واآلباا ،وبالتايل تقلص الرعاية األسدرية للوالدين ،و كل ذلك يزيدد من أقتية الرعاية اجملتمعية لكبار الس ّدن ،وتفعيل برامج رعاية غتتمعية
وتنوع اضتاالت باالرهتان
عتم ،تكون ذات ضوابب ودراسة وخطب تتمظهر يف برنامج عمل فاعل يؤدي اظتهمة ،ويتجدد باستمرار مع جت ّدد ّ
للواقع واضتال على كافة األصعدة؛ إذ البد وأن تتفق مع االحتياجات اإلنسانية اظتشًتكة لكبار السن مع االرتكاز على اظتبادئ األساسية
اظتقررة.
للخدمات االجتماعية ّ

للتعرف على
نتكن أن نستجمع القول  :إن الرعاية اجملتمعية للمسنُت تطرح نفسها بإضتاح كبَت على العقل العلمي ،وتتحدى مواجهتنا عتا ّ
طبيعة ىذا الواقع ،ويف ىذا اظتستوى تتولّد أمام العقل منظومة من األسئلة ىي بدورىا تومض إىل ما بيّناه من نقاط ،وىذه األسئلة ىي:
 -1ما واقع الرعاية اجملتمعية للمسنُت يف اصتزائر؟
 -2ما ىي اظتقًتحات والتوصيات اليت نتكن أن تسهم يف رفع مستوى الكفااة لرعاية اظتسنُت ( الرعاية األسرية ،الرعاية اظتؤسسية)؟.
من خلل طرح ىذه األسئلة سنكون أمام مواجهة علمية اجتماعية ،يتحتم علينا خلق منظمة جديدة داخل اظتنظومة الراىنة ،وإعادة صياغة
برامج رعاية تص ّ كلّها فيما بدأنا وأشرنا إليو من أىداف وتطلعات.
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ثالثاً -أهمية البحث:

د .سميرة لغويل

د .أحمد عبد الحكيم بن بعطوش

يشكل ىذا البحث أقتية خاصة يف حقل علم االجتماع؛ فمن اظتؤكد أنو ليي حقلً معرفياً ينظر للواقع من دون أن يلفت إىل ضرورة تغيَته،
ألن قيمة أي علم تكمن يف قدرتو على التعامل مع ظواىر ومشكلت الواقع فهماً وتفسَتاً وتغيَتاً ،لذلك ارتأينا شرح أىم العناصر اظتميزة
لنموذج الرعاية اجملتمعية للمسنُت وعلقة ذلك باألداا اضتكومي يف اصتزائر ،وكيف أن الرعاية اجملتمعية مل تعد غترد خدمات تقدم عتذه
الفئة ،بل برامج وسياسات ىدفها الرئيسي التنمية اجملتمعية.

رابعاً-أهداف البحث:

ينطلق البحث من ىدف رئيسي يتمثل يف شرح انتقال اجملتمع اصتزائري يف النظرة اجملتمعية للرعاية اظتتأصلة يف القيم والعادات والتقاليد ،إىل
الدور اظتؤسسي اظتنظم لرعاية للمسنُت ،ولتحقيق ىذه اعتدف نتكن أن يقسم إىل أىداف فرعية:
 توضيح مسار الرعاية اجملتمعية للمسنُت يف اصتزائر والتغَتات يف النسق القيمي لألسرة اصتزائرية. إبراز جهود الدولة اصتزائرية ع مؤسساهتا يف توطيد مبادئ الرعاية اجملتمعية وترسيخها. الرىانات و التحديات اليت تواجو اصتزائر يف غتال الرعاية اجملتمعية للمسنُت. -خامساً -منهج البحث:

إن أي حبث علمي ال نتكن أن يصل إىل النتائج اظترغوبة دون السَت وفق منهج واضح يتم من خللو دراسة مشكلة ػتل حبث ،ومت
االعتماد على اظتنهج الوثائقي وىو عبارة عن فتب من األحباث يقوم الباحث فيو جبمع اظتعلومات والوثائق حول اظتوضوع الذي يقوم ببحثو،
وذلك من خلل عودتو إىل عدد من اظتصادر واظتراجع اظتوثوقة ليستقي منها اظتعلومات الدقيقة اظتتعلقة بالبحث ،واليت تسهم يف الوصول إىل
النتائج اليت يسعى الباحث لتحقيقها من حبثو.
شكلة لبنية البحث:
الم َ
سادساً -المفاهيم ُ
مفهوم الرعاية المجتمعية في اللغة والصطالح:
-1
كلمة الرعاية لغويا مشتقة من الفعل رعى ،مبعٌت راق وحفظ ،قال ابن فارس :رعى :الراا والعُت واضترف اظتعتل أصلن ،أحدقتا اظتراقبة
واضتفظ واألخر الرجوع .وأرعيتو شتعي :أصغيت إليو ،والوايل يرعى رعيتو أي حفظهم والرعاية حرفة الراعي».

1

أما اجتماعي /غتتمعي فأصلها رتع :رتع اصتيم واظتيم والعُت أصل واحد يدل على تضام الشيا ،يقال رتعت الشيا رتعاً .واصتمع
اسم رتاعة من الناس ،واصتمع اجملتمعون ،ورتعة رتوع...واجملمع يكون اشتاً للناس وللموضع الذي كتتمعون فيو».

2

أما اصطلحاً فيُعد مصطلح الرعاية اجملتمعية من اظتصطلحات اضتديثة اليت تباينت التعريفات اظتقدمة عتا ،بتباين واختلف
إيديولوجيات اظتختصُت واظتهتمُت هبا ،ونتكن رصد أىم ىذه التعريفات فيما يلي:

 1معجم مقاييس اللغة ،أب اضتسن أزتد بن فارس بن زكريا ،حتقيق وضبب :عبد السلم ػتمد ىارون،دار الفكر،1979 ،ص.409.

 2لسان العرب لبن منظور ،ػتمد بن مكرم بن منظور االفريقي ،دار اظتعارف ،القاىرة،ص.680.

Route Educational and Social Science Journal
Volume 5(8), June 2018

231
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د .أحمد عبد الحكيم بن بعطوش
د .سميرة لغويل
 أشار ريد  Reidإىل أن الرعاية يف جانبها اجملتمعي « تغيَت شامل ومتسع يف نفي الوقت وغاليا ما لتدد على أهنا أنشطةمنظمة وتدخلت مهنية تقًتح سياسات وبرامج كاستجابة للمشكلت االجتماعية اليت يتعرف عليها أو لتحسُت أحوال اظتعرضُت
3
للخطر ،كما أهنا هتتم بالتنظيم اظتناس للعلقات بُت اصتميع».
 « ىي نسق منظم من األجهزة اضتكومية واألىلية اليت تضم عديداً من اظتتخصصُت الذين يسعون لتوظيف طاقات اجملتمعوأفراده ،واستثمارىا لتوفَت اطتدمات وال امج اليت تساعد اإلنسان على اشباع احتياجاتو ،ومواجهة مشكلتو أو الوقاية منها،
4
وتنمية قدراتو هبدف حتسُت أحوالو اضتالية واظتستقبلية يف إطار قانوين تشريعي على أساس من العدالة والتكافل االجتماعي».
من خلل ىذه التعريفات نتكن القول :إن الرعاية اجملتمعية اليت نقصد هبا يف ىذا البحث ىي فتوذج الرعاية األسرية واظتؤسسية
اليت توجد باجملتمع اصتزائري واعتدف منها ىو زتاية للمسنُت يف كافة اجملاالت.
-2

مفهوم المسن في اللغة والصطالح:

سن) للداللة على الرجل الكبَت الذي أتى عليو الدىر وطعن يف السن .كما تستخدم العرب ألفاظاً مرادفة للمسن
« استعمل العرب كلمة (اظتُ ّ
(ى ِرم) وىو أقصى الك .
السن وظهر عليو الشي  .وبعضهم يطلقها على من جاوز اطتمسُت .وقد تقولَ :
فتقول(:شيخ) وىو من استبانت فيو ّ
كما يطلق علماا اللغة لفظ (العجوز) على اظترأة والرجل إذا ما ك وا .وعجز عن الشيا أي ضعف ومل يقدر على فعلو .ويقال :امرأة
عجوز أي مسنة».

5

« ليي من السهل اإلحاطة مبفهوم األشخاص اظتسنون ،فهو مفهوم لتيل إىل السن بطبيعة اضتال ،كما لتيل إىل ىشاشة ىذه الفئة العمرية
كذلك ،وىي ىشاشة تتعدد وتتنوع عواملها ،فإن ىناك عدة مصطلحات تستعمل لإلحالة إىل ىذه الفئة غَت اظتتجانسة ،واليت تضم
أشخاصاً ال يتطابقون دتام التطابق ،فقد يطلق عليهم اسم كبار السن ،أو الكهول ،أو العجزة أو الشيوخ ،ومع ذلك ليي ذتة تعريف لتظى
6
باإلرتاع ،سواا على اظتستوى الوطٍت أو على الصعيد الدويل».
يف االصطلح متتلف تعريف اظتسن تبعا للتخصص العلمي الذي يتعامل مع اظتسنُت فكل ختصص يعرف اظتسن من منظور اظتظاىر اليت
تعنيو:
«*فمن اظتنظور الطيب :اظتسن ىو من حدثت لو تغَتات فسيولوجية نتيجة لتقدمو يف العمر غَت قابلة للرجوع.
*ومن اظتنظور النفسي :اظتسن ىو الذي ال يستطيع عند تقدمو يف العمر أن يتوافق بطريقة ناجحة.
* ومن اظتنظور االجتماعي :اظتسن ىومن بلغ سن الشيخوخة ،وفقد مكانتو والفاعلية االجتماعية ليواجو مرحلة الضعف بينو وبُت اجملتمع
األسري أو اجملتمع اطتارجي.
*ومن اظتنظور القانوين :اظتسن من بلغ ستُت أو ستي وستُت سنة فأكثر.

 3مبادئ الرعاية الجتماعية -مقدمة للتفكير في دولة الرفاهية ،بول سبيكر ،تررتة :حازم مطر ،مطبوعات اظتركز الوطٍت الدنتقراطي العريب ،أظتانيا ،2017 ،ص.

 4مقدمة في الرعاية الجتماعية :أسس نظرية ونماذج عربية ومصرية ،ماىر أبو اظتعاطي علي،دار اضتصري ،القاىرة ،2004 ،ص.17.

5رعاية المسنين في الشريعة اإلسالمية والتشريعات الدولية :سري زيد الكيلين ،ػتمد سري الكيلين ،متاح [على الخط المباشر] .على الرابط التالي:
 ،http://repository.aabu.edu.jo/jspui/handle/123456789/1018زيارة يوم  28مارس ، 2018يف الساعة .8.00 :ص-ص.373-372 .
6تقرير اجمللي االقتصادي واالجتماعي والبيئي :األشخاص اظتسنون يف اظتغرب ،متاح على الرابب اظتباشر[  ،]www.cese.maمطبعة سيباما،2015 ،ص11.
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د .أحمد عبد الحكيم بن بعطوش
د .سميرة لغويل
وعليو نتكن القول أن اظتسن ىو الفرد البالغ من العمر من  60إىل  65عاماً فأكثر ،والذي وصل إىل مرحلة من العمر جتعلو غَت قادر على
7
اإلؾتاز واالبتكار ،لظروف صحية وبيئية ونفسية حتول دون حتقيق ذلك».
اظتسن بالنظر إىل جانبُت:
وكت التعامل مع ّ
 جان الضعف الذي يستلزم رعاية وجان اطت ة اليت كت عدم التفريب فيها بل االستفادة منها.وقد قسم( الباز  )،2004مرحلة ك السن إىل أربعة مراحل فرعية وىي:
 -1صغار اظتسنُت 69-60 ( the young old :سنة) وىذه الفًتة تبدأ النقلة والتغَتات اليت حتصل للفرد فالقوى اصتسمية تبدأ
يف االـتفاض ويكون اظتسن أقل نشاطاً وأكثر اعتماداً على غَته.
 -2أواسب اظتسنُت  79-70 ( the middle aged oldسنة) وىذه اظترحلة تتصف باظترض والضعف الصحي واصتسمي
والشعور بعدم الراحة
 -3كبار اظتسنُت  89 -80 ( the old-oldسنة) يف ىذه اظترحلة يعاين ىؤالا من صعوبة التكيف والتفاعل مع البيئة احمليطة
هبم.
 -4الطاعنُت يف السن  99 – 90 ( the very old-oldسنة) حتدث تغَتات أشد من اظتراحل السابقة وىي حتدث تدركتياً
وعلى فًتة طويلة من الزمن ،وإذا حتاوز اظتسن بنجاح األزمات والتغَتات اليت حتدث يف اظتراحل السابقة ،فإن ىذه اظترحلة ستكون
8
ؽتتعة وىادئة».
وبعددد عددرض التعريفددات والتصددنيفات اظتختلفددة للمسددن ،ؾتددد أن كددل حقددل معددريف اىددتم جباند مددن جواند شخصددية اإلنسددان ،فجدداات التعريفددات
ؼتتلفة حبسد االخدتلف بدُت العلدوم الديت حدددت مفهدوم اظتسدن؛ لدذلك ويف ضدوا مدا سدبق فدإن ىدذا البحدث يعتمدد اظتفهدوم التدايل للمسدن :بأندو
الشخص  -ذكراً كان أم أنثى– الذي سنو من  65سنة فأكثر ،ويكون ػتتاجاً إىل رعاية مادية وروحية.
سابعاً -النسق القيمي والنموذج الجديد لألسرة الجزائرية:
لقد شهد اجملتمع اصتزائري بعد االستقلل تغَتات وحتوالت للعديد من اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والدنتغرافية والسياسية والثقافية
سرعت بتحول اجملتمع اصتزائري من التقليدي إىل العصري اضتديث ،ع ؼتتلف ومؤسساتو االجتماعية ،وتأثرت وضعية اظتسن داخل ؼتتلف
ّ
األنظمة االجتماعية ككل واألسرة بصفة خاصة ،وفقد اظتسن من خلعتا الكثَت من أدواره ومكانتو االجتماعية اليت كان يتمتع هبا يف
9
األنظمة التقليدية ،فقد استبدلت مثل القبيلة اليت كانت حتكم لكبار السن باإلدارة الرشتية ( البلدية ،الوالية)»
إن النموذج اصتديد لألسرة اصتزائرية الذي ارتسمت ملػتو بشكل جلي يف الوقت الراىن ،أفقدىا الكثَت من خصائصها التقليدية سواا من
حيث البنية أو الوظيفة ،فعلى الرغم من كوهنا أكثر مؤسسات التنشئة االجتماعية تأثَتاً يف الفرد وتنشئتو على قيم ومعايَت اجملتمع ،إال أن
بنيتها فقدت النمب التقليدي الذي كتعل العائلة مفهوماً كتمع بُت عدة أسر وكتعل من الًتاتبية يف العمر معياراً للحًتام وحتديد األدوار
 7رعاية اظتسنُت بُت العلوم الوضعية والتصور اإلسلمي ،مصطفى ػتمد أزتد الفقي ،اظتكت اصتامعي اضتديث ،جامعة األزىر ،القاىرة 2008 ،ص-ص.25-24.
 8تطوير خدمات الرعاية الصحية للمسنين في المملكة العربية السعودية ،راشد بن سعد الباز ، :دراسة من منظور اجتماعي ،الطبعة األولى  ،2002 ،ص.22 .

;Alger :OPU ;2004 ;p.159

9 le société algérienne en transition، Mostapha boutefnouchet
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د .أحمد عبد الحكيم بن بعطوش
د .سميرة لغويل
والوظائف داخلها .أما وظيفتها فهي تبعاً لبنيتها  ،تقتصر على تربية األبناا وتأمُت احتياجاهتم وال نكاد ؾتد أسرة جتمع بُت اصتد واصتدة
واألوالد.
اىتز بفعل التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية واالنفتاح على اجملتمعات الغربية إعلمياً وثقافياً ،أثر كثَتاً
إن النسق القيمي الذي ّ
على األدوار والوظائف داخلها ،كما أثر على قيم الطاعة والوالا داخل األسرة اصتزائرية ،واليت إىل وقت قري كان اظتسن فيها مرجعية
الصغار ومصدر األمر والنهي ،ويف عائلت تضم عديد األسر ؾتد اظتسن ػتل تقدير ووقار ومصدر استشارة ورأي.
ونظراً للتغَتات الدولية  ،وبعد االنفتاح على كل اجملاالت فقدت العائلة كنمب مؤسسايت القيم الداعمة عتا واىتزت منظومة القيم فيها،
وأضحت الفردانية واألنانية واللمباالة وح اظتلكية والتحرر وحتقيق الذات والسعي لتحقيق النجاح االجتماعي بأي وسيلة بديلً عن
التضامن والتماسك االجتماعي  ،ما مهد الندثار النمب التقليدي لألسرة ،مقابل فتب جديد تعمل فيو اظترأة والرجل معاً من أجل تأمُت
االحتياجات األسرية.
وفقا لتلك التحوالت فقد اظتسنون مكانتهم وأدوارىم بل أصبحوا يف بعض األحيان يشكلون عبئاً على األبناا داخل األسر اليت ينتمون
إليها ،وىو ما جعل الدولة تفتح دوراً للعجزة واظتسنُت والتكفل هبم ،وكأن الدولة أصبحت تقوم بإحدى الوظائف اليت كانت تضطلع هبا
األسرة اصتزائرية.
لقد حتول وضع اظتسنُت يف غتتمعنا وتدىورت مكانتهم وتقلصت وظائفهم ،فمن دورىم القائد يف اجملتمع واألسرة خاصة يف اظتناطق الريفية،
واظتكانة اليت لتظون هبا من تبجيل واحًتام ودورىم يف حل النزاعات وإحداث الصلح بُت أفراد اجملتمع والفصل يف اطتصومات كحال "
األعيان" أو " اصتماعة" اليت يلتقي فيها كبار القرية ومسنيها ظتعاصتة القضايا اطتاصة بقريتهم ومشاكلهم ،أي تقر يف بعض األحيان عقوبات
على أفرادىا اطتارجُت على عرفها وعاداهتا وتقاليدىا.
فاظتسن يعت قائداً روحياً ومسؤوالً على أسرتو وإعالتها ،وىو بذلك كتد كل االحًتام والتقدير ونتارس أدوراه وىو نتتلك سلطة مستمدة من
مكانتو االجتماعية اظتدعومة بنظام القيم السائد يف اجملتمع ،وبالتايل مل تكن تطرح فئة اظتسنُت يف اجملتمع اصتزائري كفئة حتتاج للتكفل وإىل
مؤسسات ترعاىا ،نظرا لدورىاً القائد يف اجملتمع واضتفاظ على قيمو.
لكن مع ما ذكرناه من تغَتات طرأت على النسق القيمي ومؤسسات التنشئة االجتماعية يف اجملتمع اصتزائري ،أصبح اظتسن خاصة بعد
10
التقاعد لتي باالغًتاب واللمعٌت واللجدوى».
ثامناً -السياقات الديمغرافية الجزائرية للمسنين:

شهدت اصتزائر مثلها مثل باقي الدول العربية واألجنبية تطوراً وزيادة يف عدد اظتسنُت الذين ما يفوق سنهم  65سنة حس ما يبينو اصتدول
اظتوايل:
جدول رقم( )1يوضح عدد اظتسنُت من سنة  1996إىل تنبؤات 2020
السنة

1996

1998

2008

2010

2020

العدد

543700

1298573

1584097

1968603

2913524

 10اظتسن يف األسرة اصتزائرية ،حاجات متجددة ومشكلت متعددة ،رتال تايل ،غتلة التغَت االجتماعي والعلقات العامة يف اصتزائر ،العدد الثاين ،جامعة ػتمد خيضر بسكرة،
،2015ص-ص252-251.
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د .أحمد عبد الحكيم بن بعطوش

د .سميرة لغويل

المصدر :المركز الوطني لإلحصاء ،الجزائر.

ولقد سجلت اصتزائر تزايد يف عدد اظتسنُت ،البالغُت ستُت سنة فأكثر من  % 8,5إىل  % 7،8ما بُت سنيت  2014و 2015أي
11
ما يعادل  3484 000نسمة منهم  511 000يف الفئة البالغُت  80سنة فأكثر».
جدول رقم ( )2يوضح العمر المتوقع عند سن  20+حسب النوع في الجزائر

التغَت
العمر اظتتوقع عند سن 60+
2030/2025

2050/2045

2015/2010
ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

20.9

22.3

22.3

24.3

23.7

25.7

2050/2045 2015/2010
ذكور

إناث

2.8

3.4

اظتصدرUn Depertment Of Economic And Social Affairs ;Population Division ;Profile Of :
Ageing ;2015
حبلول  2050/2045ستكون الزيادة يف متوسب العمر عند سن  60+زيادة قدرىا  6سنوات  ،كما أن زيادة العمر اظتتوقع عند سن
الستُت عتا تأثَتىا يف اعتياكل األسرية والعلقات بُت األجيال ،ورمبا تؤدي إىل نشوا أدوار مستحدثة داخل األسر.
تاسعاً -جهود الدولة الجزائرية عبر مؤسساتها في توطيد مبادئ الرعاية المجتمعية وترسيخها والتحديات المستقبلية لها:
أُبرمت يف اصتزائر اتفاقية إلنشاا مؤسسات التك ّف ل االجتماعي باألشخاص اظتسنُت بُت وزارة التضامن والوكالة الوطنية لدعم تشغيل
الشباب ،والتوقيع على اتفاقية بُت وزارة التضامن الوطٍت واألسرة وقضايا اظترأة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ،ختص إنشاا مؤسسات
صغَتة ومتوسطة تنشب يف غتال التكفل االجتماعي باألشخاص اظتسنُت.
وهتدف ىذه االتفاقية اليت تزامنت مع االحتفال باليوم الوطٍت اظتسنُت اظتوافق ل 27أبريل من كل سنة إىل حتديد غتاالت للشراكة والتعاون
بُت اظتديرية العامة لألسرة وقضايا اظترأة والتلحم االجتماعي والوكالة الوطنية لتشغيل الشباب وكذا تطوير وترقية اظتشاريع واالستثمارات يف
غتال اطتدمات االجتماعية اطتاصة هبذه الفئة .
 إطلق خدمة االستقبال النهاري للمسنُت مبراكز األشخاص اظتسنُت
ويف نفي السياق مت اإلشراف من طرف وزارة التضامن الوطٍت واألسرة وقضايا اظترأة على إطلق خدمة االستقبال النهاري للمسنُت على
مستوى مراكز األشخاص اظتسنُت ع الوطن .أن ىذه اطتدمة هتدف إىل خلق نوع من التعاون بُت األسرة ومؤسسات االستقبال التابعة
للوزارة للتكفل باألشخاص اظتسنُت بالًتكيز على أن اظتسنُت الذين تعرف عائلهتم مشاكل أو صعوبات يف رعايتهم طول النهار يتم
 11مكانة المسن في األسرة الجزائرية بالوسط الحضري في ظل التغيرات الجتماعية الراهنة ،أطروحة دكتوراه يف علم االجتماع ،جامعة سطيف  ،2سنة  ، 2017ص.
18
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د .أحمد عبد الحكيم بن بعطوش
د .سميرة لغويل
استقباعتم مبراكز األشخاص اظتسنُت خلل النهار للستفادة من اطتدمات الطبية ،كما تكون عتم الفرصة للحتكاك بأقراهنم  .إن ىذه
اطتدمة مت استحداثها عق التقارير الواردة من مديريات النشاط االجتماعية ووكاالت التنمية االجتماعية واطتليا اصتوارية بالواليات ،واليت
حثت على"ضرورة إدماج اظتسنُت يف جو يسمح لألسرة باالحتفاظ باظتسن وعدم حتويلو إىل دور العجزة".
ومن جهة أخرى توجد إمكانية رتع نزالا دور اظتسنُت بواليات متجاورة يف دار واحدة بالوالية اليت يكون فيها الطل أك على ىذه
اعتياكل ،وذلك قصد حتويل دور اظتسنُت األخرى لصاحل فئات ىشة أخرى مثل اظتعاقُت ذىنيا.
أصدرت وزارة التضامن الوطٍت واألسرة وقضايا اظترأة ،النصوص التطبيقية للقانون رقم  10-12اظتتعلق حبماية األشخاص اظتسنُت ،وذلك
سعياً منها للحفاظ على التماسك االجتماعي والتلحم األسري ،وأوضح بيان عتذه الوزارة اليوم اطتميي أنو من بُت ىذه
النصوص ،والبالغ عددىا تسعة ،اظترسوم التنفيذي رقم  62-16اظتؤرخ يف  2رتادي األوىل  1437ىجري اظتوافق ل  11فيفري
 2016الذي لتدد كيفيات تنظيم الوساطة العائلية واالجتماعية إلبقاا الشخص اظتسن يف وسطو العائلي ،وأشار نفي اظتصدر اىل أنو
سيتم تنظيم اظتصلحة اظتعنية هبذا النشاط على مستوى مديريات النشاط االجتماعي والتضامن بالواليات حتت إشراف اظتصاحل اظتركزية للوزارة
ويف إطار تطبيق ؼتطب العمل الرامي اىل زتاية الشخص اظتسن وضمان رفاىيتو ،ومن خلل ىذا االجراا حترص الوزارة على استبعاد صتوا
األ طراف يف النزاع أو من عتم صلة أسرية بالشخص اظتعٍت اىل اعتيئات القضائية وحتبيد اضتل العائلي واالجتماعي ،وتذكر الوزارة يف بياهنا أن
غتمل النصوص التطبيقية لقانون زتاية االشخاص اظتسنُت اليت صدرت أو ىي قيد اإلصدار ،هتدف أساساً إىل ضمان ظروف الراحة
والرفاىية لألشخاص اظتسنُت اظتعوزين ومن ىم يف وضع صع  .أصدرت وزارة التضامن الوطٍت واألسرة وقضايا اظترأة ،النصوص التطبيقية
للقانون رقم  10-12اظتتعلق حبماية األشخاص اظتسنُت ،وذلك سعياً منها للحفاظ على التماسك االجتماعي والتلحم
األسري ،وأوضح بيان عتذه الوزارة اليوم اطتميي أنو من بُت ىذه النصوص ،والبالغ عددىا تسعة ،اظترسوم التنفيذي رقم  62-16اظتؤرخ
يف  2رتادي األوىل  1437ىجري اظتوافق ل  11فيفري  2016الذي لتدد كيفيات تنظيم الوساطة العائلية واالجتماعية إلبقاا الشخص
اظتسن يف وسطو العائلي ،وأشار نفي اظتصدر اىل أنو سيتم تنظيم اظتصلحة اظتعنية هبذا النشاط على مستوى مديريات النشاط االجتماعي
والتضامن بالواليات حتت اشراف اظتصاحل اظتركزية للوزارة ويف إطار تطبيق ؼتطب العمل الرامي إىل زتاية الشخص اظتسن وضمان رفاىيتو،
ومن خلل ىذا االجراا حترص الوزارة على استبعاد صتوا األطراف يف النزاع أو من عتم صلة أسرية بالشخص اظتعٍت إىل اعتيئات القضائية
وحتبيد اضتل العائلي واالجتماعي ،وتذكر الوزارة يف بياهنا أن غتمل النصوص التطبيقية لقانون زتاية األشخاص اظتسنُت اليت صدرت أو ىي
قيد اإلصدار ،هتدف أساساً اىل ضمان ظروف الراحة والرفاىية لألشخاص اظتسنُت اظتعوزين ومن ىم يف وضع صع .
 نموذج جديد للرعاية المؤسسية واألسرية :وهو ما يعرف بترتيب الوساطة العائلية و اإلجتماعية
الوساطة العائلية و االجتماعية إجراا وقائي يرمي إىل تسوية حاالت النزاع اليت قد تنش يف األسرة السيما بُت الفروع و األصول على حد
سواا ،قصد تفادي اللجوا إىل اظتصاحل القضائية.


اإلطار القانوني المنظم لهذا الترتيب
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د .أحمد عبد الحكيم بن بعطوش
د .سميرة لغويل
اظترسوم التنفيذي رقم  62-16اظتؤرخ يف  2رتادى األوىل عام  1437اظتوافق  11ف اير سنة  2016الذي لتدد كيفيات
تنظيم الوساطة العائلية و االجتماعية إلبقاا الشخص اظتسن يف وسطو العائلي.
القانون رقم  12-10اظتؤرخ يف  23ػترم عام  1432اظتوافق  29ديسم سنة  2010اظتتعلق حبماية األشخاص اظتسنُت،
السيما اظتادة  12منو،

الهدف من ترتيب الوساطة العائلية و اإلجتماعيةيندرج استحداث ىذا الًتتي ضمن االسًتاتيجيات اظتنتهجة من طرف وزارة التضامن الوطٍت و األسرة و قضايا اظترأة الرامية للتكفل بفئة
األشخاص اظتسنُت ،السيما أولئك اظتتواجدين يف وضعية نزاع و اليت نتكن أن هتدد استقرارىم و راحتهم يف وسطهم العائلي و يهدف إىل:




زتاية الشخص اظتسن من كل أشكال سوا اظتعاملة و اإلقتال و التهميش و اإلقصاا و التخلي احملتملة بوسطو األسري.
تسوية النزاعات اليت نتكن أن تنش يف األسرة بُت الفروع و األصول على حد سواا.
تفادي اللجوا إىل اظتصاحل القضائية اليت يًتت عنها تفكك الروابب األسرية و فقدان تلزتها.

 األطراف المعنية بهذا الترتيبكل شخص مسن يعاين من سوا اظتعاملة أو التهميش أو اإلقصاا أو التخلي من وسطو األسري.
الجهات التي يمكنها اإلخطار لدى مكتب الوساطة العائلية و الجتماعية المنصب على مستوى مديرية النشاط الجتماعي والتضامن للولية


األصول أو الفروع أو العائلت



الشخص الطبيعي أو اظتعنوي



اظتصاحل االجتماعية أو دور األشخاص اظتسنُت.

المهام الموكلة لمكتب ترتيب الوساطة العائلية و اإلجتماعية





متابعة و تقييم عملية الوساطة العائلية و االجتماعية.
ضمان اظترافقة االجتماعية لألطراف يف حالة النزاع قصد حتقيق الوساطة
تقدًن اقًتاحات لتسوية النزاع
إعلم األشخاص اظتعنيُت بعملية الوساطة العائلية و االجتماعية و نتائجها
القيام بالتحقيقات االجتماعية ذات الصلة مبوضوع الوساطة
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د .أحمد عبد الحكيم بن بعطوش
د .سميرة لغويل
دراسة و معاصتة الطلبات و اإلخطارات و االقًتاحات اظتتعلقة بالوساطة العائلية و االجتماعية

مكان إجراء جلسات الوساطة العائلية و اإلجتماعيةنتكن أن جترى جلسات الوساطة العائلية و االجتماعية يف :



-

مقر مكت الوساطة العائلية و االجتماعية ظتديرية النشاط االجتماعي و التضامن للوالية.
منزل أحد األطراف اظتتواجدة يف حالة نزاع
تنظيم مجريات جلسات الوساطة العائلية و الجتماعية

يتكفل طاقم متعدد االختصاصات بتسيَت غتريات اصتلسات و يضم كل من:




وسيب اجتماعي
نفساين عيادي
مساعد(ة) اجتماعي(ة)

كما نتكن االستعانة بكل شخص كفا نتكنو اظتساعدة لتحقيق الوساطة.


مؤسسات ديار الرحمة

 اإلطار القانويناظترسوم التنفيذي رقم  178-02اظتؤرخ يف  7ربيع األول عام  1423اظتوافق  20مايو سنة  2002اظتتضمن إحداث مؤسسات ديار
الرزتة و احملدد لقانوهنا األساسي.
 مهام و صالحيات مؤسسات ديار الرحمة









ضمان التكفل االجتماعي و الطيب و النفسي و الًتبوي باألشخاص اظتسنُت عدنتي الدخل /أو بدون روابب عائلية وباألشخاص
احملرومُت اظتصابُت بأمراض مزمنة وباألطفال و األشخاص البالغُت الذين ىم يف وضعية اجتماعية ىشة  /أو الذين يواجهون
صعوبات نفسية و بكل شخص لتتاج ظتساعدة ػتّددة م ّرة قانوناً لفًتة مؤقتة ال تتجاوز ستة ( )06أشهر.
ضمان استقبال و إصغاا و إعلم و توجيو و كذا إيواا و إطعام األشخاص اظتذكورين أعله.
تطوير عمليات الوقاية و التوعية و اإلعلم حول اآلفات االجتماعية ،ع ترقية ؼتتلف النشاطات.
كل التدابَت لدى العائلت اليت تكفل األشخاص اظتذكورين أعله و مرافقتهم يف تكفلهم ىذا.
اختاذ ّ
ترقية أشكال اظتساعدة األكثر استعجاالً وضرورة إلعادة اإلدماج االجتماعي و اظتهٍت.
رتع اظتعلومة اطتاصة مبيدان نشاطها و استغلعتا و نشرىا ،ال سيما تلك اظتتعلقة بطلبات و إمكانيات إعادة اإلدماج واقًتاح
برامج العمل لتحقيقها.
حتليل و متابعة تطور وضعية األشخاص اظتقبولُت يف مؤسسات ديار الرزتة.
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د .أحمد عبد الحكيم بن بعطوش
د .سميرة لغويل
دراسة و اقًتاح كل التدابَت األخرى ذات الطابع االجتماعي أو االقتصادي اليت من شأهنا اظتساقتة يف حتقيق استقللية األشخاص
اظتذكورين أعله يف إطار اضتياة اصتماعية.
تقييم برامج إعادة اإلدماج و السهر على تنفيذىا.
اظتساقتة يف النشاطات العلمية اظترتبطة مبواضيعها و تطوير علقات التبادل يف ىذا اإلطار مع اعتيئات اليت عتا مهام ؽتاثلة.
القيام بنشر كل دعائم اإلعلم و االستشارة حول اظتسائل اظتتعلقة مبجال نشاطاهتا.

 تنظيمها و سيرهايسَت على كل مؤسسة دار الرزتة غتلي إدارة و يديرىا مدير و تزود مبجلي طيب -نفسي الذي يفصل يف مسألة دتديد فًتة اإلقامة
ّ
لألشخاص اظتستقبلُت ،بعد انقضاا اظتدة احملددة (ستة ( )06أشهر ) وختضع اظتؤسسات إىل نظام داخلي فتوذجي واحملدد بقرار من
الوزير الوصي.
 الشروطالستقبال األشخاص اظتشدار إليهم أعله ،كت أن يُودع الطل لدى مديريات النشداط االجتماعي و التضامن للواليات اليت تتواجد هبا
اظتؤسسات و اظتلحقات.


دور األشخاص المسنين

 التكفل اظتؤسسايت باألشخاص اظتسنُت:تتوفر وزارة التضامن الوطٍت و األسرة و قضايا اظترأة على شبكة مؤسساتية تتمثل يف  37داراً لألشخاص اظتسنُت موزعة ع  30والية .تعد
اظتؤسسات اظتتخصصة لألشخاص اظتسنُت مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية اظتعنوية و االستقلل اظتايل ،تتمثل مهامها
يف استقبال األشخاص اظتسنُت احملرومُت و /أو بدون روابب أسرية ،و كذا األشخاص اظتسنُت ذوي دخل كاف ،الذين يساوي أو يتعدى
دخلهم الشهري مبلغ األجر الوطٍت األدىن اظتضمون و اظتتواجدون يف وضع صع  /أو بدون روابب أسرية.
 مهامها





استقبال األشخاص اظتسنُت و ضمان تكفل اجتماعي نفسي ملئم
ضمان اإليواا و اإلطعام السليم و اظتتوازن
تشجيع العلقات مع األسر و ػتيب اظتؤسسة
اقًتاح كل النشاطات اظتشجعة على إعادة اإلدماج العائلي لألشخاص اظتسنُت يف وضعية إقتال و ضمان مرافقتهم
اختاذ كل اظتساعي و التدابَت و الدعم لدى عائلت االستقبال الراغبة يف استقبال األشخاص اظتسنُت و مرافقتهم يف التكفل هبم
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د .أحمد عبد الحكيم بن بعطوش
د .سميرة لغويل
اظتشاركدة يف تنظديم الندشاطات الرامية إىل دعم رفاىية األشدخاص اظتسنُت اظتستقبلُت باالتصال مع اظتؤسسات العمومية اظتعنية
12
و اضتركة اصتمعوية».



تأسيساً على ما سبق يمكن القول  :إن التغَت والتحول السوسيو-دنتغرايف يف القرن اضتايل كتعل من اجملتمع اصتزائري شأنو شأن بقية
اجملتمعات يواجو غتموعة من التحديات اليت ينبغي التفكَت فيها بصورة عقلية ومنطقية ،واإلعداد عتا جيدا ظتواجهتها على الصعيد الدويل
والوطٍت ،وعلى صعيد األسرة واجملتمع ومؤسساتو اظتختلفة ،وإن اصتزائر تويل أقتية بالغة لقضية اظتسنُت ،ورشتت السياسات واطتطب على
اظتستوى الوطٍت لتوفَت الرعاية واضتماية اجملتمعية عتم ،وتنظر إىل قضية اظتسنُت من منظور حقوقي ،وسلطت الضوا على االحتياجات اطتاصة
للنساا اظتسنات من ذوي االحتياجات اطتاصة  ،وتويل اىتماماً لدور األسرة لرعاية اظتسنُت ألهنا ىي شبكة األمان اجملتمعي ،والوضع
السوسيولوجي اصتديد يستوج تبٍت رؤية جديدة لتعزيز دور األسرة يف رعاية اظتسنُت والوصول إىل جودة اضتياة األسرية واجملتمعية للمسنُت.
وعلى الرغم من انتشار الكثَت من اظتراكز واظتؤسسات اليت تعٌت برعاية اظتسنُت يف اصتزائر ،وكذلك عقد الكثَت من اظتؤدترات اليت أقرت
حقوقهم وأصدرت الكثَت من التوصيات اظتتعلقة ب امج رعايتهم ،فإن ىذه ال امج دائماً يف حاجة للمراجعة اظتستمرة ،يف ضوا تزايد أعداد
اظتسنُت ،وتعاظم دورىم يف ؼتتلف غتاالت التنمية ،ىذا باإلضافة إىل ضرورة النظر ل امج وأسالي رعاية اظتسنُت من خلل رؤى متكاملة
متعددة اصتوان واألبعاد.
كما أن ظاىرة اعتجرة جعلت من اصتزائر كباقي اظتناطق العربية من اظتناطق األكثر جذباً للهجرة ( غَت اظتواطنُت مبا فيهم اللجئون والنازحون
القسريون والعمال الوافدون وأسرىم )  ،ىذا ما كتعل التحديات اظتستقبلية عتذا الفئة كت أخذىا بعُت االعتبار .
جدول رقم( )3األصول الدولية الوافدة إىل اصتزائر عند منتصف العام لفئة السكان  60+حس النوع .2015
اجملموع

إناث

ذكور

العدد

%

العدد

%

العدد

%

79347

19.7

46024

18.4

33323

21.3

اظتصدرUnited Nations ;Department Of Economic And Social Affairs(2015) Trens In :
International Migrant Stock By Age And Sex ;Rev 2015
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يستعرض اصتدول أعله زيادة نسبة أسن اظتسنُت ( )70+ضمن فئة اظتسنُت ( )60+لتبلغ ؿتو  44باظتئة من اظتسنُت يف الفًتة -2000
 2015يف اصتزائر  ،وحبلول  2050ينتظر لنسبة أسن اظتسنُت( )70+أن تتزايد مبعدل أك ؽتا يف السابق ،حبيث تشكل ؿتو  % 50من
فئة اظتسنُت ( )60+يف اصتزائر .
النتائج والتوصيات:
تأسيساً على ما سبق معاينتو ،وانطلقاً من االلتزام اظتحكم هبذه اظتسألة ( مسألة اظتسنُت ) ،الب ّد من خلق البيئة اظتناسبة لصياغة برنامج
ُ
رعاية مكتمل ،فرعاية اظتسنُت مسؤولية غتتمعية مشًتكة تتطل أوالً ضرورة توجيو رسائل توعية فعالة ؿتو أقتية تلك الفئة ودورىم وقضاياىم
ومشكلهتم ،وأداا بنود التوعية بشكل تتوجو فيو صتميع فئات وأفراد ومؤسسات اجملتمع؛ لتغيَت نظرتنا السلبية إىل ىذه الفئة ،ولرفع السويّة
االلتزامية بالقضايا اإلنسانية واألخلقية اظتهمة.
كما الحظنا أن مصادر رعاية اظتسنُت يف اجملتمع اإلسلمي متعددة؛ حيث تبدأ باألسرة بُت ذوي الرحم ،مث اجملتمع فالدولة ،بينما تقتصر
الرعاية يف اجملتمعات الغربية على الدولة من خلل الرعاية اظتؤسسية .بيد أن البحث ىنا سعى لتوصيف اضتالة القائمة يف اجملتمع اصتزائري،
رأينا أنو ملتزماً بأخلقيات دينو وتقاليده وأعرافو يف التعامل مع مسنيو ،والنتائج اليت توصلنا إليها ىي أن أداا الدولة ،وسهرىا على زتاية
ترسخ تكامل األدوار بُت األسرة ومؤسسات
الشخص اظتسن ،وتوفَت الوسائل لضمان راحتو ،وذلك طبقاً للسياسة االجتماعية القوية اليت ّ

الدولة  ،وىي الًترتة الفعلية اليت تصدر عن تعاطي اجملتمع اصتزائري مع ىذه اضتاالت ،ومن خلل ىذا اظتنظور فإن التكفل بالشخص اظتسن
ع رتيع مراحل اضتياة التزاماً دينيد داً و دوليد داً وطنياً ،يع ّ عن الوعي العميق ألخلقيات ىذه الرعاية ،والواجبات اظتلقاة على عاتقنا جتاىها،
فاظتسن أيقونة عتا دالالت عميقة عند األفراد،
فتقديره و احًتامو و زتايتو تضمن إيصال القيم الدينية و الثقافية اظتتأصلة يف اجملتمع اصتزائري،
ّ
و ينظر إليو بصفتو حاملً و مالكاً إلرث ذتُت ع األجيال.

حق
و بناا على ذلك كان االنسجام العملي بُت ثقافة اجملتمع ،وأداا تفعيل ىذه الرؤية اجملتمعية إىل أولولة من أولويات الدولة يف ضمان ّ
الرعاية والتكفل باألشخاص اظتسنُت يف اصتزائر ،فهي االنشغال اعتام للسلطات العمومية خاصة ،ومؤسسات اجملتمع اظتدين واصتمعيات اطتَتية
بشكل عام؛ حيث يتجسد العمل يف سياسة اجتماعية شاملة تليق مبكانة و دور اظتسن ،و ترتكز ىذه السياسة أيضا على برامج ملئمة و
مكيفة حس احتياجات وتطلعات األشخاص اظتسنُت السيما احملرومُت ،و من ىم يف وضع صع

أو دون روابب أسرية ،فتجلّت بذلك

العلقة الوطيدة بُت التطلعات ،وبُت الوضع الراىن للمسنُت ،كما انبنت يف غتملها على إدراك ىذا الدور االجتماعي اظتهم اظتناط بكل
ُ
األطراف دولةً وشعباً ،وىذا ما لتقق الًتابب يف الرؤية على كافة األصعدة.
التوصيات العملية التي تم التوصل إليها يمكن إدراجها فيما يلي
 /1تبٍت سياسة إعلمية مشًتكة تعمل على تأسيي وعي غتتمعي بقضايا اظتسنُت والتفاعل مع التحوالت اليت نتر هبا اجملتمع
اصتزائري.
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 /2تضمُت اظتناىج التعليمية ،ويف ؼتتلف اظتراحل الدراسية موضوع توقَت اظتسنُت واحًتامهم وتقدنتهم يف كافة غتاالت اضتياة.
 /3إؾتاز اظتزيد من اظتسوح والدراسات اظتيدانية يف اظتناطق اضتضرية والريفية اصتزائرية واصدار بيانات دورية منتظمة حول ؼتتلف
جوان واقع اظتسنُت بغية االستفادة منها واستثمار نتائجها يف عمليات التخطيب وال امج والرعاية.
 /4دعوة مؤسسات التعليم العايل لطرح برامج متخصصة تستهدف إعداد متخصصُت للتعامل مع اظتسنُت حبيث يكون تأىيلهم
العلمي يتناول اصتوان االجتماعية والنفسية والصحية للمسنُت.
 /5تغيَت اظتقاربة اظتعتمدة يف غتال وضع ال امج والسياسات اطتاصة باألشخاص اظتسنُت من مقاربة مبينة على اظتساعدة إىل مقاربة
تنموية حتفز األشخاص اظتسنُت على االـتراط الفاعل يف برامج التنمية.
 /6تثمُت الرأشتال الثقايف لألشخاص اظتسنُت ،وخلق فضااات ثقافية جديدة الحتوائهم.
 /7أن حتمل اظتؤسسات اليت تعٌت برعاية اظتسنُت االشتاا اليت تع عن أىدافها اإلنسانية ،وتغيَت بعض األشتاا مثل دور العجزة
واستبداعتا مثل بدور رعاية الوالدين.
 /8دعم ومواكبة األشخاص اظتسنُت اظتقيمُت باطتارج من خلل ضرورة ربب االتصال حبكومات االستقبال من أجل مراجعة
وحث القطاعات الوزارية اظتتعلقة باصتزائريُت اظتقيمُت يف
االتفاقيات الثنائية اظتتعلقة حبقوق اظتهاجرين اصتزائريُت اظتقيمُت باطتارجّ ،
اطتارج على وضع سياسة خاصة باألشخاص اظتسنُت اظتهاجرين.
 /9جعل مناسبة اليوم العاظتي ،واليوم الوطٍت للمسنُت ضتظة قوية -وليي االمر مؤقت -للوقوف على وضعيتهم ،وتقدًن رتيع
اظتؤسسات اظتعنية حصيلة عملها وآفاقو بالنسبة لألشخاص اظتسنُت يف بلدنا.
 /10تشجيع اظتسنُت اظتتطوعُت على استغلل مهاراهتم يف العمل مع سائر األجيال يف إطار اجملتمع احمللي.
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