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كرمية بوعزيز

شيخوخة السكان يف الجزائر

األوضاع الراهنة واالتجاهات املستقبلية
Population Aging in Algeria

Current Situation and Future Trends

ً  تهدف هذه الورقة البحثية:ملخص
أول إىل تتبع مختلف مراحل التحول الدميوغرايف يف الجزائر
ورصد أهم معامل التشيخ السكاين املقبل للمجتمع الجزائري بوصفه عينة للواقع الدميوغرايف
 إضافةً إىل عرض بعض اإلسقاطات والسيناريوهات املستقبلية لشيخوخة،يف املجتمعات العربية
 فيتمثل يف دراسة بعض مالمح السكان املسنني يف الجزائر، أما الهدف الثاين.السكان
 وأهم التحديات واملشكالت التي،وخصائصهم قصد تقييم الحاجات املستقبلية لهذه الرشيحة
سيام مواءمة السياسات االجتامعية والصحية واالقتصادية
ّ  وال،تواجهها وطرق التكفل بتلبيتها
 خاصة فيام يتعلق بالضامن االجتامعي والخدمات الصحية يف ظل تراجع نظام،لشيخوخة سكانها
الدور التقليدي لألرسة التي تشكل الدعم الرئيس لكبار السن يف مجتمعنا ويف املجتمعات
.العربية عامة
. الجزائر، االتجاهات الدميوغرافية، البنية السكانية، الشيخوخة:كلامت مفتاحية
Abstract: This research paper aims first to track the various stages of the demographic
transition in Algeria and to monitor the most important features of the future demographic
fabric of Algerian society as a sample of the demographic reality of Arab societies, in
addition to surveying projections and future scenarios for an aging population. Secondly,
we study some features and characteristics of the elderly population in Algeria in order to
assess their future needs and most important challenges and to identify ways of ensuring
social security and health service needs of the aging population are met, given the decline
of the role of the traditional family system constituting the mainstay of support for the
elderly in our society and in Arab societies in general.
Keywords: Aging, Population Structure, Demographic Trends, Algeria.
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مقدمة
عرفت الجزائر مثل بقية دول العامل العريب تغريات عميقة عىل مستوى البنى العمرية وتركيبة سكانها،
وأضحت شيخوخة السكان أم ًرا مؤك ًدا عىل املدى الطويل ،وزيادة أعداد املسنني بني مجموع السكان
حقيقة واقعة .فوف ًقا لتوقعات الديوان الوطني لإلحصائيات ،ينتظر أن تفوق نسبة السكان البالغني
 60سنة وأكرث نسبة السكان األقل من  20سنة يف آفاق سنة (((2040؛ فالتغريات الدميوغرافية املالحظة
خالل العرشين سنة املاضية من انخفاض الخصوبة بأكرث من  4أطفال لكل امرأة وارتفاع أمل الحياة عند
الوالدة بأكرث من ثالث عرشة سنة ،تنبئ بزحف ظاهرة تشيخ السكان.
يف مثانينيات القرن املايض ،كان املجتمع الجزائري من أكرث سكان العامل شبا ًبا(((؛ غري أنّ التطورات الحالية
واملستقبلية للخصوبة والوفيات سوف تقود إىل مستوى تشيخ سكاين أكرب من املتوسط .وهكذا فإنّ
السكان املسنني البالغني  60سنة وأكرث ،والذين ميثلون حال ًيا ما يعادل نسبة  9.3يف املئة من إجاميل
السكان((( ،سوف يتضاعفون خالل سنوات ( )2050-2030مع وصول أجيال ( ،)1980-1970أي أجيال
االنفجار السكاين ،إىل سن التقاعد .كام تشري اإلسقاطات الدميوغرافية املستقبلية إىل أنّ السكان املسنني
يف الجزائر سوف ميثلون  14.7يف املئة من مجموع سكان الجزائر سنة  ،2030وستصل نسبتهم إىل  22يف
املئة سنة  ،2050وأنّ عدد السكان البالغني  60سنة وأكرث الذي كان يقدر بـ  2.2مليون مسن خالل سنة
 ،2002ثم  2.8مليون مسن سنة  ،2010ثم  3.8ماليني مسن سنة  ،2017سوف يبلغ  4.3ماليني شخص
مسن سنة  ،2020وسيصل إىل 6.7ماليني مسن سنة .(((2030
تعب كل هذه األرقام عن حراكٍ دميوغرايف هادئ ،ذي نتائج بعيدة املدى يصعب التنبؤ بها؛ ّ
فكل
ّ
تغي الواقع االجتامعي
هذه التحوالت يف الرتكيبة العمرية للمجتمع الجزائري املستقبيل ،باملوازاة مع ّ
واالقتصادي والثقايف ،تضعه أمام تح ٍّد جديد وإضايف(((؛ إذ ستواجه الجزائر مهمة مواءمة سياساتها
االجتامعية والصحية واالقتصادية لشيخوخة سكانها ،وال سيام فيام يتعلق بالضامن االجتامعي والخدمات
1 Office National des Statistiques (ONS), Projections de populations à l'horizon 2030, Collection statistiques, Séries S:
Statistiques Sociales, no. 106 (Alger: Office National des Statistiques, 2004).
2 Jean Vézina & Jacques Palard (sous la dir.), Vieillissement: santé et société; Défis et perspectives, 3ème ed. (Québec:
Presses de l'université Laval, 2007), p. 23.
3 Office National des Statistiques, L'Algérie en quelques chiffres, no. 47, Collection série statistiques ordonnée / série
temporelle / distribution statistique (Alger: ONS, 2018).
4 Office National des Statistiques, Projections de populations à l'horizon 2030.
 5كرمية بوعزيز" ،الحالة الصحية والظروف املعيشية للسكان املسنني يف الجزائر وعالقتهام ببعض العوامل الدميغرافية واالجتامعية
واالقتصادية" ،رسالة دكتوراه يف العلوم تخصص الدميغرافيا ،جامعة الجزائر  ،)2014( 2ص .2

150

الكتـاب الخامس 2020 -
تاسارد

الصحية ،خاصة مع تراجع وقصور نظام الدور التقليدي لألرسة التي تش ّكل الدعم الرئيس لكبار السن
يف املجتمع الجزائري ،ويف املجتمعات العربية عامة.
سنحاول استعراض السياق السوسيودميوغرايف والصحي لظاهرة الشيخوخة يف الجزائر .وقد جرت
االستعانة يف هذا العمل التحلييل للتحول الدميوغرايف وبوادر الشيخوخة يف الجزائر مبصادر عدة
للبيانات واملعطيات ،وكان أهمها منشورات الديوان الوطني لإلحصائيات ،والتعدادات السكانية،
وبعض املسوح الوطنية.
وعليه ،ترمي هذه الدراسة إىل املساهمة يف إثراء الحقل املعريف حول موضوع الشيخوخة يف املجتمعات
منوذجا للحراك
العربية والجزائر خاصة ،ورسم معامل ظاهرة الشيخوخة السكانية يف الجزائر بصفتها
ً
الدميوغرايف يف املجتمعات العربية ،والتعرف إىل أهم املالمح الدميوغرافية واالجتامعية والصحية
املميزة للسكان املسنني يف مجتمعنا ،وإلقاء الضوء عىل أهم املشكالت التي تواجه األشخاص يف مرحلة
الشيخوخة وواقع التكفل باحتياجاتهم.

أولً  :األوضاع الدميوغرافية والتحديات السكانية الجديدة يف الجزائر
 .1نظرة عامة إىل الدميوغرافية الجزائرية

تتميز بنية السكان يف الجزائر بسيطرة فئة الشباب عىل باقي الفئات العمرية .فلطاملا ش ّكلت فئة
السكان البالغني أقل من  20سنة أكرث من نصف إجاميل السكان ،وهذا قبل سنة  58( 1995يف املئة سنة
 ،1977و 55يف املئة سنة  ،1987و 50.5يف املئة سنة  .)1995وبعد دخول الجزائر يف املرحلة الثانية من
مراحل االنتقال الدميوغرايف ،أي ابتداء من سنة  ،1986تقلصت نسبة هذه الفئة لتصل إىل  38.84يف
ً
أطفال
املئة سنة  .2009وقد متيزت تركيبة السكان يف الجزائر بانخفاض كبري لفئة السكان أو املصنفني
دون  15سنة من العمر ،إذ تراجعت نسبتهم من  47.2يف املئة إىل  28.0يف املئة ما بني سنتي 1966
و(((2008؛ ما يعني تراجع معدالت اإلعالة بينام عرفت نسبة السكان يف سن النشاط االقتصادي (أي
ً
متواصل بني هذين التاريخني ،إذ ارتفعت من  46.1يف املئة إىل  64.4يف
البالغني  59-15سنة) ارتفا ًعا
املئة ( ُينظر الجدول  )1ما يعني زيادة يف حجم القوة البرشية ومن ضمنها حجم قوة العمل .أما فيام
يخص فئة السكان البالغني  60سنة فأكرث ،فقد ارتفعت نسبهم ابتدا ًء من سنة 1987؛ إذ انتقلت من 5.7
 6أجرت الجزائر منذ االستقالل إىل يومنا هذا خمسة تعدادات عامة للسكان والسكن خالل سنوات .2008 ،1998 ،1987 ،1977 ،1966
يتم القيام بالتعداد السادس خالل سنة  ،2018غري أن هذه العملية اإلحصائية االسرتاتيجية تأجلت إىل السدايس الثاين
وكان من املفرتض أن ّ
من سنة  ،2020وذلك بسبب جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد.)19-
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مسن سنة ،(((2019
يف املئة إىل  7.6يف املئة سنة 2008؛ وبلغ بذلك حجم هذه الفئة  4139000شخص ّ
أي ما يعادل نسبة  9.5يف املئة من مجموع السكان.
الجدول ()1
البنية العمرية للسكان بحسب فئات السن املجمعة (بالنسبة املئوية)
الفئات العمرية
أقل من  5سنوات
من  5إىل  14سنة
أقل من  15سنة
من  15إىل  59سنة
 60سنة وأكرث
املجموع

تعداد 1966
19.4
27.8
47.2
46.1
6.6
100.0

تعداد 1977
18.8
29.1
47.9
46.2
5.8
100.0

تعداد 1987
18.8
27.5
46.3
50.2
5.7
100.0

تعداد 1998
11.1
25.3
36.4
57.1
6.6
100.0

تعداد 2008
10.0
18.0
28.0
64.4
7.6
100.0

املصدر :مؤرشات من إعداد الباحثة اعتامدًا عىل منشورات الديوان الوطني لإلحصائيات (.)ONS

تشري اإلحصائيات الدميوغرافية حول الجزائر إىل أنّ عدد السكان سوف يرتفع بـ  10ماليني شخص يف مدة
 20سنة ،وهو ما يعنى نسبة ارتفاع تقدر بنسبة  33يف املئة خالل الفرتة  ،2020-2000ومعدل منو سنوي
يقدر بنسبة  1.4يف املئة؛ وعليه ،سوف يرتفع عدد السكان من حواىل  30مليون نسمة سنة  ،2000إىل ما
يفوق  43مليون نسمة بحلول سنة  .(((2020ويتسم التحول الدميوغرايف بحلول عام  2020بالخصائص اآلتية:
األقل من  15سنةّ ،
(األقل من  5سنواتّ ،
ّ
األقل من  20سنة).
öانخفاض نسب الفئات الشابة
öارتفاع نسبة الفئات النشطة ( 59-20سنة).
öارتفاع عدد األشخاص املسنني ( 60سنة وأكرث).
تعكس هذه التوقعات السكانية النتائج املبارشة لالنتقال الدميوغرايف املتسارع وتأثرياته يف البنية العمرية
للسكان ،مع انخفاض محسوس لنسبة الشباب ،وارتفاع محسوس للفئات العمرية النشطة (50-15
سنة) .كام أنه من املنتظر انخفاض محسوس لفئة األقل من  5سنوات يف مجموع السكان ،الذي سينتقل
من  11يف املئة سنة  ،2000إىل  8.67يف املئة سنة 2020؛ أي بنسبة انخفاض تقدر بحواىل  2.5يف املئة.
أما نسبة األقل من  15سنة ،فستعرف هي األخرى انخفاضً ا بـ  12نقطة خالل العرشين سنة املقبلة
(من  36يف املئة سنة  2000إىل  24يف املئة سنة  ،)2020مع عدد سيستقر يف حدود  10ماليني نسمة.
7 Office National des Statistiques, Démographie Algérienne, no. 890, Collection série statistiques ordonnée (Alger:
ONS, 2019).
 8وف ًقا لتقديرات الديوان الوطني لإلحصائيات ،وباالعتامد عىل معطيات الحالة املدنية ،بلغ عدد سكان الجزائر ،بتاريخ ،2020/1/1
 43.9مليون نسمة.
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)1( الشكل
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Office National des Statistiques (ONS), Projections de populations à l'horizon 2030, Collection statistiques,
Séries S: Statistiques Sociales, no. 106 (Alger: Office National des Statistiques, 2004).

)2( الجدول
)2050-1960( تطور بعض املؤرشات الدميوغرافية الخاصة بالشيخوخة
2050

2040

2030

2020

2010

2000

1990

1980

1970

1960

السنوات

49 500 47 508 44 706 40 624 35 420 30 417 25 291 18 811 13 746 10 800 مجموع السكان
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:املصدر
United Nations/Department of Economic and Social Affairs/Population Division, World Population Prospects:
The 2004 Revision, vol. 1: Comprehensive table Medium Variant (New York: United Nations, 2004), p. 90.
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فيام يخص فئة األقل من  20سنة ،الذين كانوا ميثلون نسبة  58يف املئة سنة  ،1977و 46.12يف املئة
سنة  ،2000فإنهم لن ميثّلوا سوى نسبة  31.65يف املئة سنة  ،2020أي مبعدل انخفاض قدر بـ 14.5
نقطة خالل العرشين سنة املقبلة .ووف ًقا إلسقاطات الديوان الوطني لإلحصاء ،سيسجل ارتفاع لعدد
أفراد الفئة العمرية ( 59-20سنة) من  14.320مليون نسمة ،أي ما يعادل نسبة  47.1يف املئة من
مجموع السكان سنة  ،2000إىل  23.559مليون نسمة سنة 2020؛ أي ما يعادل نسبة  58.1يف املئة.
تجانسا بني مختلف فئات األعامر ،وانخفاض هائل للفئات األكرث شبا ًبا .كام
وهو ما يعلن عن توزيع أكرث
ً
تشري اإلسقاطات إىل ارتفاع عدد كبار السن البالغني  60سنة أو أكرث إىل  1.5مليون شخص ،أي بزيادة
مبقدار +3.5يف املئة سنة 2020؛ وهذا ما يعلن عن شيخوخة السكان الزاحفة.
 .2تطور مؤرشات الشيخوخة الدميوغرافية بني تعدادي  1966و2008

عرفت األعداد املطلقة لألشخاص املسنني ارتفا ًعا متزاي ًدا منذ االستقالل إىل يومنا هذا (ينظر الجدول )3؛
إذ انتقلت من  793000نسمة سنة  ،1966إىل  911161سنة  ،1977لتصل إىل  1298083سنة ،1987
شخصا مس ًنا سنة  2008من مجموع
ثم إىل  1920731سنة  ،1998ولتبلغ أخ ًريا ما يعادل ً 2531128
السكان يف الجزائر .من جهة أخرى ،يظهر من الجدول ( )3أنّ مختلف مؤرشات شيخوخة السكان يف
الجزائر عرفت تغريات عميقة ،نسته ّلها مبعامل اإلعالة اإلجاميل أو نسبة اإلعالة العمرية التي متثل نسبة
األشخاص املعالني الذين ّ
تقل أعامرهم عن  16سنة وأكرب من  60سنة إىل السكان يف سن العمل من
ويتم عرض البيانات كنسبة املعالني إىل كل مئة شخص من السكان يف
الرشيحة العمرية  59-16عا ًماّ .
سن العمل .وتشري املعطيات إىل أنّ هذه النسبة انتقلت من  116.7يف املئة سنة  1966إىل  99.3يف
املئة سنة  ،1987لتواصل انخفاضها إىل نسبة  55يف املئة خالل آخر تعداد عام للسكان والسن ،أي سنة
دل هذا االنخفاض عىل يشء فإمنا ّ
 .2008وإن ّ
يدل عىل تراجع الفئات الشابة يف مجموع السكان .كام
ّ
تدل البيانات أيضً ا عىل تراجع نسب اإلعالة للشباب منذ سنة  1966إىل سنة 2008؛ إذ انتقلت من نسبة
 102.4يف املئة إىل  43.5يف املئة عىل التوايل .وتجدر اإلشارة هنا إىل أنّ هذه النسبة متثل النسبة املئوية
لغري العاملني من الفئة العمرية ( 15-0سنة) إىل مجموع الفئة السكانية العاملة ( 59-16سنة)؛ وهذا
ما ّ
يدل عىل تزايد الفئات السكانية يف سن النشاط باملوازاة مع تراجع نسب األطفال.
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الجدول ()3
تطور حصة السكان املسنني ( 60سنة وأكرث) خالل مختلف التعدادات
سنة التعداد

األعداد

النسب املئوية

1966

793000

6.6

1977

911161

7.5

1987

1298083

5.9

1998

1920731

6.8

2008

2531128

7.5

املصدر :بيانات مجمعة من منشورات الديوان الوطني لإلحصاء بالجزائر.

من جهة أخرى ،نالحظ أنّ نسبة اإلعالة للشيوخ التي متثل نسبة أعداد املتقاعدين من السكان إىل الفئة
العاملة عرفت هي األخرى تراج ًعا يبدو طفي ًفا أو بطيئًا مقارن ًة باملعامالت األخرى لتستقر يف حدود 11
يف املئة خالل العرشيتني األخريتني.
الجدول ()4
تطور مؤرشات الشيخوخة الدميوغرافية يف الجزائر (بالنسبة املئوية)
املؤرشات

تعداد 1966

تعداد 1977

تعداد 1987

تعداد 1998

تعداد 2008

معامل اإلعالة اإلجاميل

116.7

116.2

99.3

75.1

55.0

نسبة اإلعالة للشباب

102.4

103.7

87.9

63.6

43.5

نسبة اإلعالة للشيوخ

14.3

12.6

11.4

11.5

11.5

معامل الشيخوخة

14.0

12.1

13.0

18.1

26.3

املصدر :حسابات الباحثة اعتامدًا عىل منشورات الديوان الوطني لإلحصائيات.

وميكن تفسري هذه األرقام بأنه غداة االستقالل كانت نسب البالغني أكرب من  60سنة أكرب من تلك التي
سجلت يف سبعينيات القرن املايض ،نظ ًرا إىل ظروف الحرب التي أ ّثرت يف الرتكيبة العمرية للسكان ،لتعود
هيمنة الشباب بعد ذلك ،واالرتفاع البطيء لنسب املس ّنني .يأيت أخ ًريا مؤرش معامل الشيخوخة الذي يحسب
بنسبة أعداد السكان املسنني البالغني  60سنة وأكرث إىل السكان البالغني أقل من  15سنة ( ُينظر الجدول
)4؛ ويظهر جل ًيا كيف أنّ هذا املؤرش عرف ارتفا ًعا كب ًريا خالل العرشية األخرية التي متيزت برتاجع أعداد
الفئات الشابة ،مقارن ًة بالفئات املسنة؛ إذ أنه شهد ارتفا ًعا منذ منتصف مثانينيات القرن املايض حيث
دخلت الجزائر املرحلة الثانية من االنتقال الدميوغرايف الذي متيزت برتاجع الخصوبة وارتفاع أمل الحياة.
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 .3التحديات السكانية الجديدة

ّ
مم سبق ،نستنتج أنّ الجزائر عىل أعتاب مرحلة من التحوالت الدميوغرافية العميقة ،والتي ستصاحبها
طب ًعا تحديات مجتمعية وخدماتية واقتصادية جديدة .والستكامل الصورة الفوتوغرافية لهذه التغريات
السكانية ،نقرتح فيام ييل عرضً ا للسيناريوهات املستقبلية لرتكيبة السكان يف الجزائر .وقد ارتأينا أن نقدم
اإلسقاطات السكانية املنتقاة من تقرير الديوان الوطني لإلحصائيات ،وذلك وف ًقا للفرضيات املعتمدة(((.
بالنسبة إىل نسب املسنني يف مجموع السكان ،يظهر أنه خالل الثالثني السنة املقبلة (بالنسبة إىل سنة )2000
ستتضاعف لتنتقل من  6.80يف املئة إىل  14.70يف املئة وف ًقا للفرضية املحتملة التي يعتمدها عادة الديوان
يتم اعتبار الدخول املؤكد للمجتمعات مرحلة الشيخوخة
الوطني لإلحصائيات يف تقاريره .ومن املعلوم أنه ّ
(((1
السكانية ببلوغ نسب البالغني  60سنة وأكرث بني  10يف املئة و 12يف املئة من مجموع السكان  .ويف املقابل،
تشري اإلحصائيات إىل الرتاجع الكبري لنسب الفئات الشابة من مجموع السكان؛ إذ سينتقل من حواىل 46
دل عىل يشء فإمنا ّ
يف املئة إىل  29.64يف املئة سنة  ،2030دامئًا وف ًقا للفرضية املحتملة .وهذا إن ّ
يدل عىل
حقيقة الواقع الدميوغرايف املستقبيل لسكان الجزائر الذي ستطغى عليه الفئات النشطة والفئات املس ّنة.
الجدول ()5
إسقاطات مستقبلية ألهم مؤرشات شيخوخة السكان يف الجزائر ()2030-2000
املؤرشات ( يف املئة)

سنة 2000

سنة 2030

نسبة التطور

معامل اإلعالة اإلجاميل

76.2

63.0

 17.3 -يف املئة

معامل اإلعالة للفئة العمرية  15-0سنة

64.2

39.0

 39.3 -يف املئة

معامل اإلعالة للفئة العمرية  60سنة وأكرث

12.0

24.0

 100يف املئة

طريقة القراءة:
شخصا بالغًا ما بني  15-0سنة و 60سنة وأكرث.
 لكل  100شخص بالغ  59-16سنة يوجد ً 76شخصا يبلغ  60سنة وأكرث.
 -لكل  100شخص بالغ  59-15سنة يوجد ً 12

املصدر :حسابات الباحثة انطال ًقا من املعطيات الخام للديوان الوطني لإلحصائيات.

 9تجدر اإلشارة هنا إىل أنّ هذه اإلسقاطات كانت قد أعدّت سنة  2004انطال ًقا من معطيات سنة  .2000وقد تم اعتامد فرضيات محددة
تم اقرتاح ثالث فرضيات ،وهي:
حول املركبات الثالثة لحركة السكان ،وهي الخصوبة ،والوفاة ،وحاصل الهجرة .بالنسبة إىل الخصوبةّ ،
الفرضية املحتملة (مبؤرش تركيبي للخصوبة  ISFيساوي  2.10طفل لكل امرأة) ،والفرضية العليا (مبؤرش تركيبي للخصوبة  ISFيساوي 2.26
طفل لكل امرأة) ،والفرضية الدنيا (مبؤرش تركيبي للخصوبة  ISFيساوي  1.82طفل لكل امرأة) .وفيام يخص الوفاة ،فقد اعتمدت فرضية
واحدة ،وهي انخفاض معدالت وفيات األطفال الرضع بنسبة  25يف املئة يف آفاق سنة  .2030أما حاصل الهجرة ،وعىل الرغم من أهمية
ظاهرة الهجرة الدولية يف تقدير عدد السكان ،فقد افرتض أنه منعدم طول مدة الدراسة ،نظ ًرا إىل صعوبة تقدير هذه الظاهرة الدميوغرافية.
10 Bruno Schoumaker, "Le vieillissement en Afrique subsaharienne," Espace, Populations, Sociétés, no. 3 (2000),
pp. 380-381.
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من جهة أخرى ،يظهر من بيانات الجدول ( )5أنّ معامل اإلعالة اإلجاميل سوف يعرف تراج ًعا بحواىل  17نقطة
مقارن ًة بسنة  ،2000وسوف يعرف معامل اإلعالة للفئة العمرية  15-0سنة هو اآلخر تراج ًعا أكرث ح ّدة بحواىل
 39نقطة .متكننا هاتان النتيجتان من استنتاج تراجع وزن الفئات العمرية الشابة داخل املجتمع الجزائري
لحساب الفئات النشيطة العاملة .أما فيام يخص معامل اإلعالة للفئة العمرية  60سنة وأكرث ،فهو الوحيد من
بني املؤرشات املعروضة الذي سيعرف ارتفا ًعا أو تزاي ًدا ،وذلك بنسبة  100يف املئة؛ وهو ما يجعلنا نستخلص
االرتفاع املحسوس لفئة كبار السن بني املجموعات العمرية األخرى من املجتمع الجزائري.

ثانيًا :املؤرشات السوسيودميوغرافية لظاهرة شيخوخة
السكان يف الجزائر
نتطرق يف هذا املبحث الثاين من النتائج إىل الواقع السوسيودميوغرايف والصحي للمسنني عىل املستوى
الوطني من أجل وصف عام وشامل للخصائص الدميوغرافية واالجتامعية والصحية للمسنني يف املجتمع
تم استغالل املعطيات الخام ٍّ
لكل من التعداد العام للسكان والسكن لسنة ،2008
الجزائري .وقد ّ
و"املسح الجزائري حول صحة األرسة" لسنة .)EASF 2002( 2002
 .1الرتكيبة العمرية لألشخاص املسنني بحسب الجنس

شخصا مس ًنا يبلغ من العمر 60
خالل التعداد العام للسكان والسكن لسنة ّ ،2008تم إحصاء ً 2531128
سنة وأكرث ،أي ما يعادل نسبة  7.5يف املئة من املجموع الكيل للسكان( .((1ومن خالل الجدول ( ،)6يتبني
أنه ال يوجد فرق كبري لرتكيبة املسنني بحسب الجنس .فالنسب متقاربة ( 49.6يف املئة للرجال و 50.4يف
املئة للنساء)؛ وهو ما نالحظه أيضً ا يف التوزيع العام للسكان بحسب الجنس ،غري أنّ التفوق للرجال( .((1من
يبي معامل الذكورة البالغ ً 98.4
رجل مسن لكل  100امرأة مس ّنة هيمنة النساء يف السكان
جهة أخرىّ ،
املس ّنني ،وخاصة الهرمني ،أي الذين يبلغون  85سنة وأكرث ،حيث وصل معامل الذكورة إىل ً 88.4
رجل مس ًنا
لكل امرأة ،وميكن إرجاع هذه الهيمنة النسوية يف فئة السكان املسنني إىل تأثري ارتفاع معدالت الوفاة لدى
الرجالّ .
ويدل التوزيع العمري لكبار السن بحسب الفئات الخامسية عىل وجود تباينات واضحة .فبالفعل،
تالحظ النسبة األكرث ارتفا ًعا ( 28.1يف املئة) عىل مستوى الفئة العمرية  64-60سنة ،متبوع ًة بفئة 69-65
سنة التي متثل  24.9يف املئة من مجموع املسنني .تأيت فيام بعد فئة  74-70سنة بنسبة  19.9يف املئة؛
وعليه ،يالحظ أنّ نسب املسنني تتقلص مع التقدم يف السن ،وأنّ نسب النساء أكرث ارتفا ًعا يف كل األعامر.
 11بلغ عدد السكان يف الجزائر خالل آخر تعداد عام للسكان والسكن سنة  2008حواىل  34مليون نسمة.
 12بحسب آخر تعداد للسكان لسنة  ،2008يتكون املجتمع الجزائري من  50.6يف املئة من الرجال ،و 49.4يف املئة من النساء.
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الجدول ()6
توزيع كبار السن بحسب فئات العمر الكربى والجنس

ذكور

إناث

املجموع

ذكور

إناث

املجموع

معامل
الذكورة
( يف املئة)

 64-60سنة

354694

356788

711482

14.0

14.1

28.1

99.4

 69-65سنة

314958

316345

631303

12.4

12.5

24.9

99.6

 74-70سنة

248672

256254

504926

9.8

10.1

19.9

97.0

 79-75سنة

181478

182364

363843

7.2

7.2

14.4

99.5

 85-80سنة

93472

93657

187130

3.4

3.7

7.4

99.8

 85سنة و+

62141

70304

132445

2.5

2.8

5.2

88.4

املجموع

1255416

1275712

2531128

49.6

50.4

100.0

98.4

فئات العمر

النسب ( يف املئة)

األعداد

املصدر :حسابات الباحثة انطال ًقا من املعطيات الخام للتعداد العام للسكان والسكن .2008

يبي توزيع األشخاص املسنني بحسب الحقبتني الثالثة والرابعة من العمر تباينات مهمة .فبالفعل،
ّ
ميثّل األشخاص البالغون  79-60سنة يف هذه املجموعة السكانية ،أي الحقبة الثالثة من العمر ،األغلبية
الساحقة بنسبة تقدر بـ  87.4يف املئة ،مقابل  12.6يف املئة لفئة الحقبة الرابعة ،أي البالغني  80سنة
يبي توزيع كبار السن بحسب حقب َتي العمر (الثالثة
وأكرث من العمر ( ُينظر الجدول  .)6من جهة أخرىّ ،
والرابعة) والجنس أنّ هناك اختال ًفا؛ إذ يتضح من معطيات الجدول ( )7أنه بالنسبة إىل الرجال ،ميثّل
األشخاص البالغون  79-60سنة  87.6يف املئة ،مقابل  12.4يف املئة بالنسبة إىل البالغني  80سنة وأكرث.
هن نسب ًيا أكرث حضو ًرا ،بنسبة  13.2يف املئة.
أما بالنسبة إىل النساء ،فالبالغات الحقبة الرابعة من العمر ّ
الجدول ()7
توزيع كبار السن بحسب حقبتي العمر الثالث والرابع والجنس
الجنس

الحقبة الثالثة من العمر

الحقبة الرابعة من العمر

املجموع

ذكور

87.6

12.4

100.0

إناث

86.8

13.2

100.0

املجموع

87.4

12.6

100.0

املصدر :املرجع نفسه.
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 .2توزيع األشخاص املسنني بحسب مكان اإلقامة

يتبني من خالل الجدول ( )8أنّ معظم األشخاص املسنني يوجدون باملناطق الحرضية؛ أي إنّ شخصني
من أصل ّ
كل ثالثة مس ّنني يقطنون يف املناطق الحرضية ( 66.6يف املئة) ،مقابل  33.4يف املئة من املس ّنني
يقيمون باملناطق الريفية؛ وهذا ما ميكن تفسريه بظاهرة التحرض التي يعرفها املجتمع الجزائري.
الجدول ()8
توزيع كبار السن بحسب فئات العمر الكربى والجنس ومكان اإلقامة
الجنس
ذكور
إناث
املجموع

الحقبة الثالثة من العمر

املجموع

الحقبة الرابعة من العمر

حرض

ريف

املجموع

حرض

ريف

املجموع

حرض

ريف

املجموع

57.9
57.8
57.2

29.7
29.0
29.0

87.6
86.8
86.2

7.8
8.9
8.2

4.6
4.3
5.9

12.4
13.2
12.6

65.8
66.7
66.6

34.2
33.3
33.4

100.0
100.0
100.0

املصدر :املرجع نفسه.

تبي املعطيات يف الجدول ( )8أنّ فئة الحقبة الرابعة من العمر املقيمة بالحرض
واعتبا ًرا لفئات العمرّ ،
متثّل  8.2يف املئة ،مقابل  5.9يف املئة مقيمة يف الريف .أما بالنسبة إىل فئة الحقبة الثالثة ،فأكرث من نصف
املسنني ( 75.2يف املئة) يقيمون باملناطق الحرضية ،مقابل  29يف املئة منهم يقيمون يف املناطق الريفية.
أما بالنسبة إىل التوزيع بحسب الجنس ،فيتضح أنّ  65.8يف املئة من الرجال املسنني يقيمون باملناطق الحرضية،
مقابل  66.7يف املئة من النساء .وإذا أخذنا التوزيع بحسب الفئات العمرية ،فإنّ النسب تتقارب بني الرجال
والنساء من الحقبة الثالثة الذين يقيمون باملناطق الحرضية ( 57.9يف املئة مقابل  57.8يف املئة) .واليشء نفسه
بالنسبة إىل املناطق الريفية ( 29.7يف املئة و 29.0يف املئة) .أما األشخاص من فئة الحقبة الرابعة ،فهم قليلون
ويقيمون يف األغلب بالحرض ،سواء كانوا ً
رجال أو نسا ًء ( 7.8يف املئة للرجال و 8.9يف املئة للنساء).
فيام ييل نعرض التوزيع النسبي للسكان املسنني بحسب التقسيم الجهوي للرتاب الوطني.
الجدول ()9
توزيع كبار السن بحسب الجهات الجغرافية
الجهات
الوسط
الرشق
الغرب
الجنوب
املجموع

األعداد
908533
766079
614422
242094
2531128
املصدر :املرجع نفسه.

النسبة املئوية
35.9
30.3
24.3
9.5
100.0
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يتضح من خالل الجدول ( )9أنّ أعداد املسنني تتوزع بصورة غري متساوية بحسب الجهات الخمس
تضم جهة الوسط أكرث من ثلث املسنني ( 35.9يف املئة) ،متبوع ًة بجهة الرشق ( 30.3يف املئة)،
للجزائر؛ إذ ّ
تليها منطقة الغرب بنسبة  24.3يف املئة ،بينام ال يضم الجنوب إال نسبة ضئيلة من املسنني ( 9.5يف املئة).

ثالثًا :الوضع االجتامعي والصحي للمسنني يف الجزائر
واتجاهاته املستقبلية
 .1الحالة الزواجية للمسنني

متثل الحالة الزواجية متغ ًريا ً
مهم يسمح بتقييم الحالة الصحية لكبار السن خاصة الهرمني منهم ،ملا
مييز هذه الفئة العمرية من انعزال وانطواء عندما يفقد أحد الزوجني طرفه اآلخر الذي ميثل دعامته
األساسية يف مواجهة الشيخوخة .وفيام ييل نعرض الحالة الزواجية للسكان املسنني يف الجزائر بحسب
الجنس ،ومكان اإلقامة ،والفئة العمرية التي ينتمون إليها.
الجدول ()10
الحالة الزواجية لكبار السن بحسب الجنس
الحالة الزواجية
أعزب /عزباء
متزوج (ة)
مطلق (ة)
أرمل (ة)
غري مرصح
املجموع
النسب اإلجاملية

األعداد
10013
1177778
6316
61011
298
1255416

ذكور

49.6

النسب
0.8
93.8
0.5
4.9
0.0
100.0

األعداد
15635
654829
27998
575307
1943
1275712

إناث

50.4

النسب
1.2
51.3
2.2
45.1
0.2
100.0

املجموع

األعداد
25648
1832607
34314
636318
2241
2531128

النسب
1.0
72.4
1.4
25.1
0.1
100.0

100.0

املصدر :املرجع نفسه.

يوضح فحص املعطيات حول الحالة الزواجية لكبار السن أنّ الحالتني الزواجيتني املهيمنتني هام الزواج
والرتمل (خاصة عند النساء) .ونالحظ أنّ  72.4يف املئة من املسنني متزوجون ،وأنّ  25.1يف املئة منهم
بنسب ضئيلة ج ًدا بني مجموع املسنني؛ إذ ميثالن عىل التوايل
أرامل .أما العزوبية والطالق ،فيظهران
ٍ
 1.0يف املئة و 1.4يف املئة .وفيام يخص توزيع الحالة الزواجية للمسنني بحسب الجنس ،يظهر جل ًيا أنّ
النساء أكرث املصابات بالرتمل بنسبة  45.1يف املئة ،مقابل  4.9يف املئة فقط عند الرجال ،يف حني تظهر
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الحالة الزواجية للرجال أنّ  93.8يف املئة منهم متزوجون ،مقابل  51.3يف املئة عند النساء .ترجع هذه
االختالفات يف األوضاع الزواجية إىل اختالف مستويات الوفاة بني الجنسني حيث إنّ أمل الحياة للنساء
أكرب منه لدى الرجال ،وأنّ إعادة الزواج يف هذه األعامر تقترص عىل الرجال يف مجتمعنا(.((1
تتغري الحالة الزواجية لكبار السن بحسب الفئات العمرية .إذ ّ
تدل املعطيات بالفعل عىل أنّ من بني أفراد
الحقبة الثالثة 75.7 ،يف املئة منهم متزوجون ،و 21.8يف املئة منهم أرامل ،بينام ميثّل العزاب واملطلقون
 1.0يف املئة و 1.4يف املئة عىل التوايل .كام نالحظ أنّ الرتمل أكرث انتشا ًرا بني أفراد الحقبة الرابعة من العمر
( 48.4يف املئة) ،إىل جانب املسنني املتزوجني الذين ميثلون نسبة متقاربة ( 49.6يف املئة).
الجدول ()11
الحالة الزواجية لكبار السن بحسب فئات األعامر
الجنس
أعزب /عزباء
متزوج (ة)
مطلق (ة)

العمر الثالث
1.0
75.7
1.4

العمر الرابع
0.9
49.6
0.9

املجموع
1.0
72.4
1.4

أرمل (ة)

21.8

48.4

25.1

غري مرصح
املجموع

0.1
100.0

0.2
100.0

0.1
100.0

املصدر :املرجع نفسه.

 .2املستوى التعليمي لألشخاص املسنني

مم للمستوى التعليمي من أهمية ،بوصفه ً
عىل الرغم ّ
عامل مح ّد ًدا للسلوك الصحي لألفراد وعافيتهم
واستعاملهم للموارد واملصالح الصحية ،فإنّ نتائج تعداد  2008أثبتت أنّ الغالبية العظمى من األشخاص
تم إحصاؤهم ،فقط  430290منهم لهم
املسنني يف الجزائر أميون .فمن بني 2531128
ً
شخصا مس ًنا ّ
مستوى تعليمي؛ أي ما يعادل  14يف املئة مقابل  86يف املئة ليس لهم ّأي مستوى تعليمي أي أميني.
هؤالء املسنون هم أطفال سنوات الثالثينيات وشباب األربعينيات والخمسينيات من القرن املايض ،أي
إنهم عايشوا فرتة االستعامر الفرنيس حني كان التعليم والتكوين حك ًرا عىل فئة معينة من املجتمع.
13 Karima Bouaziz, "Inégalités devant la vieillesse en Algérie: Étude des inégalités dans la qualité de vie et en matière
de santé chez les personnes âgées," in: Girard Chantal, Pennec Sophie & Sanderson Jean-Paul (eds.), Trajectoires et âges
de la vie (Paris: Association internationale des démographes de langue française, 2016).
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الشكل ()4
توزيع املسنني بحسب املستوى التعليمي وفئات العمر
100

93.30%
83.60%

80

60

40

13%

6%

0.70%

20

3.40%

اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ

0

اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ

ﻣﺘﻮﺳﻂ وأﻛرث

أﻣﻲ

ﻳﻘﺮأ وﻳﻜﺘﺐ  -اﺑﺘﺪايئ

املصدر :من إعداد الباحثة اعتامدًا عىل معطيات التعداد العام للسكان والسكن (.)2008

الشكل ()5
توزيع املسنني بحسب املستوى التعليمي والجنس
100

94.10%
83.40%
72.50%

80

60

40

21.70%
13%
3.60%

1.40%

اﳌﺠﻤﻮع

5.80%

4.50%

ﻧﺴﺎء
ﻣﺘﻮﺳﻂ وأﻛرث

20

0

رﺟﺎل
ﻳﻘﺮأ وﻳﻜﺘﺐ  -اﺑﺘﺪايئ

املصدر :املرجع نفسه.
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ّ
تدل املعطيات حول توزيع كبار السن ،بحسب الفئات العمرية ،عىل أنه كلام ارتفع السن انخفض
ويبي الشكل البياين ( )4أنّ مس ّني العمر الثالث الذين لهم مستوى تعليمي ابتدايئ
املستوى التعليميّ .
أو يعرفون القراءة والكتابة ميثلون نسبة  13يف املئة مقابل  6يف املئة عند مسني الحقبة الرابعة الذين
أغلبهم أميون ( 93.3يف املئة) .وعىل الرغم من وجود نسبة عالية من األمية أيضً ا عند مسني الحقبة
الرابعة ،فإننا أحصينا بعضً ا من هذه الفئة العمرية من له مستوى تعليمي متوسط وأكرث.
ميثل متغري الجنس ً
عامل للتفرقة بالنسبة إىل التعليم؛ فقد جرت العادة يف كثري من الدول النامية ،ومن
تعليم أقل من الرجال ،وخاصة عند األجيال املسنة .ويتوضّ ح من
بينها الجزائر ،أن تتحصل النساء عىل
ٍ
أقل ً
املعطيات اإلحصائية أنّ النساء املس ّنات ّ
تعليم من نظرائهن الرجال .إذ نجد بالفعل أنّ  94.1يف املئة
منهن أميات ومن دون أي مستوى تعليمي ،مقابل  72.5يف املئة من الرجال املسنني .من جهة أخرى،
ّ
نالحظ الفرق الواضح بني الرجال والنساء املسنني القادرين عىل القراءة والكتابة أو لهم مستوى ابتدايئ
( 21.7يف املئة عند الرجال ،و 4.5يف املئة فقط للنساء).
 .3الحالة الصحية للسكان املسنني

ألجل تقييم الوضع الصحي العام للسكان املسنني يف الجزائر ،ونظ ًرا إىل قلة املعطيات اإلحصائية حول
تم ،أول مرة يف تاريخ املسوح
املوضوع ،اعتمدنا عىل معطيات "املسح الجزائري حول صحة األرسة"( .((1وقد ّ
الجزائرية ،تخصيص استامرة استبيان حول كبار السن بهدف تقييم أوضاعهم االجتامعية واملعيشية
والصحية( .((1ويع ّد هذا املسح املصدر اإلحصايئ الوحيد املتوافر إىل حد اآلن واملتخصص بفئة املس ّنني يف
يتم
الجزائر؛ إذ كان من املق ّرر إجراء مسح آخر سنة  2012تحت وصاية وزارة التضامن الوطني ،غري أنه مل ّ
إنجاز هذا املرشوع .وقد استغللنا ملف املعطيات الخام للمسح باستخدام نظام الرزم اإلحصائية (،)SPSS
وقمنا باستخراج الجداول وخلق بعض املتغريات التي تصف الوضع الصحي لكبار السن.
تم تقييم الصحة املتصورة لكبار السن يف "املسح الجزائري حول صحة األرسة" لسنة  2002عن طريق
ّ
طرح السؤال التايل" :بصورة عامة ،هل تجد أنّ صحتك :حسنة ،مقبولة أو سيئة" (الشكل  .)6ومن خالل
تبي أنّ معظمهم يجدون أنّ حالتهم الصحية مقبولة ( 49.0يف املئة) ،وأنّ  37.7يف
أجوبة كبار السنّ ،
املئة يجدونها سيئة ،وأنّ  13.3يف املئة فقط يقيمونها بأنها حسنة.
 14قام الديوان الوطني لإلحصائيات ،مبشاركة وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات ،وبالتعاون مع جامعة الدول العربية ،بتنفيذ
املسح الجزائري حول صحة األرسة خالل سنة  .2002وشمل عين ًة بلغ حجمها  21411أرسة معيشية موزعة عىل كامل الرتاب الجزائري .ويع ّد
املسح الوحيد منذ االستقالل وإىل يومنا هذا الذي تضمن استامرة بيانات خاصة باألشخاص املسنني البالغني  60سنة وأكرث؛ وقد
املسح
هذا ُ
َ
شخصا مسنًا ميثلون عينة الدراسة.
بلغ عددهم ً 4242
 15الديوان الوطني لإلحصائيات ،النتائج األولية للمسح الجزائري لصحة األرسة ( 2002الجزائر :الديوان الوطني لإلحصائيات ،)2003 ،ص .43
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الشكل ()6
توزيع كبار السن بحسب الصحة املتصورة

13.3%

49%

37.7%

ﺣﺴﻨﺔ

ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ

ﺳﻴﺌﺔ

املصدر :من إعداد الباحثة اعتامدًا عىل معطيات "املسح الجزائري حول صحة األرسة" لسنة .)EASF 2002( 2002

 .4الصحة الجسدية واألمراض املرصح بها

متثل األمراض املزمنة السبب الرئيس للمراضة والوفاة لدى السكان البالغني؛ إذ ترتفع شدة انتشار
الكثري منها مع السن( .((1والهدف هنا ليس وضع قامئة شاملة لكل األمراض واألعراض التي ميكن أن
تصيب كبار السن ،ولكن تقديم املشكالت الصحية التي يعانيها املسنون يوم ًيا .وقد جرى تقدير انتشار
اإلصابات املزمنة هنا انطال ًقا من ترصيحات األشخاص املسنني املستجيبني يف "املسح الجزائري حول صحة
األرسة" عىل أساس قامئة من  27مرضً ا( .((1ومع أنّ نسبة كبرية من املسنني اعتربوا أنّ حالتهم الصحية
حسنة نسب ًيا أو مقبولة ،فإنّ الكثري منهم مصابون بأمراض مزمنة جرى تشخيصها .ونالحظ أنّ األمراض
األساسية التي رصح بها كبار السن يف الجزائر هي عىل الرتتيب التايل :الضغط الرشياين ( 43.3يف املئة)،
واألمراض املفصلية ( 36.5يف املئة) ،وأمراض املعدة ( 19.2يف املئة) ،وداء السكري ( 16.9يف املئة) ،وآالم
الظهر ( 14.6يف املئة) ،واألمراض الوعائية القلبية ( 12.0يف املئة) ،وزرقة العني ( 11.5يف املئة) ،والصداع
النصفي ( 11.4يف املئة) .كام تجدر اإلشارة إىل إمكانية إصابة الشخص بعدة أمراض يف الوقت نفسه
( ُينظر الشكل .)7
16 Francine Bernèche, Linda Cazale & Valeriu Dumitru, "Les maladies chroniques: Des facteurs multiples, des liens
complexes," chapitre 3, in: Institut de la statistique du Québec, Portrait social du Québec: Données et analyse (Québec:
Institut de la statistique du Québec, 2010), pp. 60-76.
 17من أهمها :الضغط الرشياين ،داء السكري ،مشاكل املعدة ،األمراض الوعائية القلبية ،الرسطانات بكل أنواعها ،األورام ،أمراض الكىل،
أمراض الكبد ،األمراض املفصلية ،السل ،الصداع النصفي ،إصابات املخ.
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الشكل ()7
التوزيع النسبي لألمراض املنترشة بني األشخاص املسنني
ارﺗﻔﺎع اﻟﻀﻐﻂ اﻟﴩﻳﺎين

43%

داء اﻟﺴﻜﺮي

17%

آﻻم اﳌﻌﺪة

19.20%

أﻣﺮاض ﻗﻠﺒﻴﺔ

12%

أﻣﺮاض ﻣﻔﺼﻠﻴﺔ

36.50%
11.40%

اﻟﺼﺪاع اﻟﻨﺼﻔﻲ
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اﻟﻘﺮﻧﻴﺔ
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املصدر :املرجع نفسه.

يوضح الجدول ( )12أن مع التقدم يف العمر ،تتضاعف املشكالت الصحية وتصبح ذات طبيعة مزمنة.
هن
ذلك أنّ ثلثي املسنني املستجيبني يرصحون بإصابتهم مبرض مزمن؛ كام تجدر اإلشارة إىل أنّ النساء ّ
ترصيحا ّ
بكل أنواع األمراض.
األكرث
ً
الجدول ()12
أهم األمراض املرصح بها من كبار السن بحسب الجنس والعمر
طبيعة األمراض
ارتفاع الضغط الرشياين
داء السكري
آالم املعدة
أمراض قلبية
أمراض مفصلية
الصداع النصفي
القرنية
آالم الظهر
أمراض عصبية ونفسية

الجنس
رجال

نساء

35.1
16.4
17.1
11.4
28.6
8.3
13.5
13.4
35.1

49.7
17.3
20.7
12.5
42.6
13.7
10.0
15.5
49.7

64-60
سنة
40.5
18.0
19.3
9.7
33.9
12.0
7.5
14.9
40.5

فئات األعامر
74-70
69-65
سنة
سنة
45.4
41.9
14.6
21.2
17.5
18.9
11.5
10.0
37.2
35.3
9.7
11.6
12.5
7.7
13.4
11.7
45.4
41.9

 75سنة
وأكرث
46.2
12.9
20.5
16.9
40.0
11.7
19.0
18.2
46.2

املصدر :حسابات الباحثة انطال ًقا من املعطيات الخام لـ "املسح الجزائري حول صحة األرسة" لسنة .2002

املجموع
43.3
16.9
19.2
12.0
36.5
11.4
11.5
14.6
7.0

يزعوب ةميرك

165

شيخوخة السكان يف الجزائر :األوضاع الراهنة واالتجاهات املستقبلية

تشري معطيات الجدول ( )13إىل أنّ مشكالت الصحة البدنية واملشكالت املحددة لنشاطات الحياة
اليومية تشت ّد مع التقدم يف العمر؛ وهي األش ّد عند النساء .فالرجال البالغون  60سنة وأكرث يعانون
اإلعاقة الجسدية أكرث من النساء ( 62.3يف املئة مقابل  37.7يف املئة) ،وتؤ ّثر هذه املشكالت الصحية
البدنية يف استهالك العالج واألدوية .فـ  49.2يف املئة من كبار السن يرصحون باستهالكهم لألدوية؛
وترتفع هذه النسبة عند النساء ( 57يف املئة مقابل  41.3يف املئة للرجال) .كذلك يتناول  50.3يف املئة
من النساء أكرث من ثالثة أدوية يف اليوم ،مقابل  48.1يف املئة من الرجال؛ ويزداد هذا االستهالك املتعدد
لألدوية يف األعامر املتقدمة حيث تنترش األمراض املزمنة وحاالت اإلعاقة.
الجدول ()13
املشكالت الصحية الجسدية واستهالك األدوية لدى املسنني بحسب الجنس والسن
املتغريات

يعاين ً
مرضا أو
ً
مشكل صح ًيا

رجال
نساء

58.9
74.7

 64-60سنة
 69-65سنة
 74-70سنة
 75سنة و+
املجموع

57.4
66.6
69.4
78.4
66.9

مشكل صحي يحدد يعاين إعاقة
جسدية
النشاطات اليومية
الجنس
62.3
25.9
37.7
27.0
الفئات العمرية
21.3
15.8
21.3
20.4
15.7
26.6
41.6
48.5
7.7
26.5

استهالك األدوية

استهالك متعدد
لألدوية

41.3
57.0

48.1
50.3

43.4
47.8
51.3
57.0
49.2

44.9
48.8
48.5
55.4
49.4

املصدر :املرجع نفسه.

 .5الحالة الصحية الوظيفية

تتحدد نوعية الحياة لدى األشخاص املسنني بالقدرة عىل الحفاظ عىل استقالليتهم واكتفائهم ،إضافة
إىل العيش يف بيئتهم الطبيعية ،والحصول عىل مساعدة خارجية( .((1وتقاس الحالة الصحية الوظيفية
بالقدرة عىل أداء الوظائف االعتيادية واألساسية التي تسمح للفرد بالبقاء يف بيئته( .((1ونأخذ يف االعتبار
يف تحليلنا هذا التحديدات الوظيفية التي تتعلق باملشكالت السمعية والجسدية أو العقلية؛ وقد تم
قياسها يف "املسح الجزائري حول صحة األرسة" من خالل أسئلة حول إمكانية وجود صعوبات يف الرؤية،
18 Organisation Mondiale de la Santé, Vieillir en restant actif: Cadre d'orientation (Genève: OMS, 2002), p. 2.
19 Kaare Christensen et al., "Ageing Populations: The Challenges Ahead," The Lancet, vol. 374, no. 9696 (2009),
pp. 1178-1198.
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يف السمع ،يف التنقل ،يف االتصال ...إلخ .تح ّدد هذه التحديدات الوظيفية الصحة الوظيفية للفرد ،بصورة
مستقلة عن بيئته ومحيطه أو عن املساعدات التقنية املوجودة واملقدمة له ،وتعرضه لخطر مواجهة
صعوبات أداء نشاطاته(.((2
ترصيحا من جانب كبار السن العجز عن الحركات ( 47.8يف املئة)؛
وقد كانت التحديدات الوظيفية األكرث
ً
ومن بني التحديدات األخرى نجد تحديدات النظر ( 41.2يف املئة) ،متبوع ًة بتحديدات السمع ( 24.8يف املئة).
الشكل ()8
التحديدات الوظيفية عند الرجال

60

 64-60ﺳﻨﺔ
 74-70ﺳﻨﺔ

37.6%

41.2%

 75ﺳﻨﺔ وأﻛرث
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺮﺟﺎل

30

20

3.1%

8.2%
5.3%
6.1%

8.2%

6.3%

7.7%

9.4%

13.6%
14.1%

10

13.8%
12%
13.5%
11.9%

15.4%
18.5%

20%

20%

24.9%

27.7%

ﺗﺤﺪﻳﺪات ﰲ
ﺗﺤﺪﻳﺪات ﰲ
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺎس اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪات ﰲ
اﻟﺤﺮﻛﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪات ﰲ
اﻟﻔﻬﻢ واﻻﺗﺼﺎل

40

38.5%
40.8%

42.9%
46.2%
47.6%

49.2%

49.2%
52.3%

 69-65ﺳﻨﺔ

50

ﺗﺤﺪﻳﺪات ﰲ
اﻟﺴﻤﻊ

ﺗﺤﺪﻳﺪات ﰲ
اﻟﺮؤﻳﺔ

0

املصدر :املرجع نفسه.

الشكل ()9
التحديدات الوظيفية عند النساء

60

61%

 64-60ﺳﻨﺔ

70

46.5%

44.8%
43.8%
47.9%

37.5%

37.5%

24%

27.9%

9.3%
2.4%
10.3%
5%
5.9%

13.8%
17.6%

17.1%

3.6%

11.4%

13.8%
7.3%

9.3%
14.6%
6.9%
11.3%
12.7%

20.9%

ﺗﺤﺪﻳﺪات ﰲ
ﺗﺤﺪﻳﺪات ﰲ
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺎس اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪات ﰲ
اﻟﻔﻬﻢ واﻻﺗﺼﺎل

31.7%

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻨﺴﺎء

ﺗﺤﺪﻳﺪات ﰲ
اﻟﺤﺮﻛﺔ

40

44.8%

 74-70ﺳﻨﺔ
 75ﺳﻨﺔ وأﻛرث

53.4%

 69-65ﺳﻨﺔ

50

ﺗﺤﺪﻳﺪات ﰲ
اﻟﺴﻤﻊ

ﺗﺤﺪﻳﺪات ﰲ
اﻟﺮؤﻳﺔ

30
20
10
0

املصدر :املرجع نفسه.
20 William B. Applegate, John P. Blass & T. Franklin Williams, "Current Concepts: Instruments for the Functional
Assessment of Older Patients," New England Journal of Medicine, vol. 322, no. 17 (1990), pp. 1207-1215.
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ميكن أن تؤدي التحديدات الوظيفية إىل تحديدات يف النشاطات الوظيفية التي متثل الصعوبات لتحقيق
االستقاللية الوظيفية يف الحياة اليومية (األكل ،الغسيل ،ارتداء املالبس ...إلخ)؛ وكلام اشتد العجز وكان
خط ًريا وكثري االنتشار ،زاد احتامل حدوث التحديدات يف النشاطات ،ويف أقىص ح ٍّد حدوث التبعية
لآلخرين( .((2هذه التحديدات والقيود هي ُبعد مهم لتقييم الحالة الصحية للشخص ،وكذلك الحال
بالنسبة إىل املسنني؛ فالعجز الوظيفي ميكن أن يقود إىل التبعية لآلخرين واملحيط يف الحياة اليومية.
ترصيحا من جانب األشخاص املسنني هي
تشري بيانات الجدول ( )14إىل أنّ تحديدات النشاطات األكرث
ً
ما يتعلق باستعامل السالمل (الصعود والنزول) بنسبة  20.8يف املئة ،ثم تحديدات امليش ( 17.2يف املئة)،
متبوع ًة بالعجز عن االنحناء ( 16.5يف املئة) ،واالستحامم ( 15.8يف املئة).
الجدول ()14
تحديدات النشاطات اليومية املرصح بها من جانب كبار السن
تحديدات النشاطات

النسب املئوية

استعامل املرحاض
االستحامم
ارتداء املالبس
التنقل يف الداخل
األكل
امليش مسافة 400-350م
استعامل السالمل
االنحناء لحمل األشياء
مسك األشياء

9.0
15.8
9.8
8.8
4.5
17.2
20.8
16.5
9.8
املصدر :املرجع نفسه.

 .6التكفل االجتامعي والصحي باألشخاص املسنني يف الجزائر

تعرف الجزائر تحوالت متواصلة فيام يخص الناحية الدميوغرافية .وكام رأينا ذلك ساب ًقا فإن هذه التغريات
تنبئ بقدوم الشيخوخة الدميوغرافية بوصفها ظاهر ًة ستم ّيز سكان الجزائر يف العرشيات املقبلة .ونتيج ًة
لهذا ،سوف يرتفع عدد األشخاص املسنني ،مول ًدا احتياجات خاصة يف مجال الصحة والعالج والتكفل
االجتامعي والخدمايت لهذه الرشيحة السكانية؛ وسيكون عىل املؤسسات الصحية يف البالد التكيف
"21 Karima Bouaziz, "La santé de la population âgée de 60 ans et plus en Algérie: Caractéristiques et déterminants,
Sciences de l'Homme et de la Société, Université Mohamed khider Biskra, no. 7 (2013), pp. 45-78.

168

الكتـاب الخامس 2020 -
تاسارد

خاصا .ومع التقدم يف
مع نوعية األمراض الجديدة املتميزة بالهشاشة والضعف ،مام يتطلب تك ّف ًل ً
السن ،تصبح أمراض الشيخوخة املصدر الرئيس للمراضة والعجز والوفيات؛ وهذه األمراض مكلفة ج ًدا
لألشخاص وللعائالت ومليزانية الدولة .وباملوازاة لذلك ،هناك إمكانية تج ّنب هذه املشكالت الصحية أو
تأخري ظهورها ،والتي إذا مل يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة للوقاية والتحكم يف تطور هذه األمراض ،فإنها
وستمتص الكثري من املوارد التي ميكن أن تسخّ ر يف
ستو ّلد تكاليف إنسانية واجتامعية باهظة ج ًدا،
ّ
معالجة املشكالت الصحية لدى فئات عمرية أخرى من املجتمع.
يف مقابل هذا االرتفاع التدريجي واملالحظ للسكان املس ّنني يف مجموع السكان ،وباملوازاة مع تغري الواقع
السوسيو  -اقتصادي والثقايف واإليبيدميولوجي للمجتمع الجزائري ،تبقى أساليب التك ّفل بهذه الرشيحة
السكانية وأشكال مرافقتها تطرح نفسها تحد ًيا كب ًريا يف ترقية الخدمة الصحية ،ويف املجال الخدمايت
واالجتامعي ،والتي ّ
تظل إىل يومنا هذا دون املستوى.
يف الوقت الحايل ،يجمع التك ّفل باألشخاص املسنني يف الوقت نفسه التضامن األرسي ،عن طريق املساعدة
التي يقدمها األقارب ،والتضامن الخارجي (املجتمع املدين ،الوزارات ،الجمعيات ...إلخ) ،عن طريق
تقديم بعض الخدمات .فكبار السن لهم الحقّ يف العالج املجاين عىل مستوى املصالح الصحية العمومية
(مراكز العالج القاعدية ،واملستشفيات العمومية ،واملراكز االستشفائية الجامعية)؛ غري أنّ الكثري من
املشكالت تعيق استفادتهم من نوعية جيدة للخدمات من بينها طول مدة االنتظار للحصول عىل
العالج ،وعدم احرتافية مقدمي الخدمات فيام يخص التعامل مع هذه الرشيحة الحساسة من املجتمع،
متخصص يف مجال طب الشيخوخة يأخذ يف االعتبار خصوصية
وعدم وجود مؤسسات طبية وطاقم طبي
ّ
ثم
األمراض املتعلقة بفرتة الشيخوخة ،وال يعتربها حتمية ال بد من وجودها مع التقدم يف السن ،ومن ّ
عدم التدخل الفعال للتقليل من حدة انتشارها ومن ثقل آثارها(.((2
يتم التكفل بهم
وفيام يتعلق بكبار السن املصابني مبرض مزمن واملحرومني من تأمني اجتامعي ،فإنه ّ
للحصول عىل األدوية مجانًا يف إطار اتفاقية مع الصندوق الوطني للتضامن ( .)CNASكام يستفيد
الفقراء واملحرومون من املسنني مبجانية أو تخفيض يف أسعار وسائل النقل الربية والبحرية والجوية ،مبا
فيها التنقل للخارج من أجل العالج .ويبقى املشكل مع كل هذه اإلجراءات املقرتحة من أجل التكفل
الصحي والطبي بكبار السن هو التطبيق الفعيل لها بال إقصاء أو تفضيل أو محسوبية.
إن تطور الوحدة العائلية وتغري الظروف االقتصادية والصحية يجعالن من الشيخوخة حال ًة اجتامعية
ومركبة دميوغرافية ّ
تحث عىل اعتبار مسألة التبعية ،والعجز ،ومواءمة إمكانيات األرسة ،مسأل ًة حيوية
22 Karima Bouaziz, "Structures d'accueil pour personnes âgées en Algérie et dispositifs de soutien aux aînés démunis," in:
Valérie Golaz & Muriel Sajoux (dir.), Politiques publiques et vieillesses dans les Suds (Marseille: LPED, 2018), pp. 170-193, p. 190.
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لضامن تك ّفلٍ جيد بكبار السن .فاملس ّنون يعتمدون بالفعل يف املجتمع الجزائري يف حالة فقدان
ثم فاألرسة يجب أن تكون حارض ًة لتلبية حاجياتهم،
االستقاللية عىل النظام العائيل عىل نح ٍو أسايس؛ ومن ّ
وتش ّكل راد ًعا أو حاج ًزا ضد اإلقصاء والعزلة واإلهامل .غري أنّ أدوار كبار السن ومكانتهم يف البنية
االجتامعية والعائلية الحديثة يف الجزائر كغريها يف باقي دول العامل العريب عامة عرفت تغريات عميقة؛
فقد "كانت الشيخوخة يف املجتمعات التقليدية مجرد مسألة فردية وعائلية ،أما حال ًيا ،سواء يف الدول
املتقدمة أو يف الدول النامية ،فأضحت الشيخوخة تستقطب املجتمع كله؛ مل يعد األمر يتعلق مبسألة

فردية وإمنا أصبحت مسألة جامعية"(.((2
وألجل مساعدة األرس الجزائرية ودعمها للقيام بواجباتها يف التكفل بكبار السن ،ولتشجيع إدماج هذه
الرشيحة يف الوسط األرسي واالجتامعي ،فقد قامت وزارة التضامن الوطني واألرسة بوضع واقرتاح عدة
خدمات جديدة ،تهدف إىل إبقاء املسن يف وسطه األرسي الطبيعي وتشمل منح التضامن ،والقروض
املصغرة ،وتوفري العالج والوسائل واإلمكانات ،واملتابعة الطبية والخدمات الصحية املنزلية(:((2
öاملساعدة املنزلية :يقدم هذا اإلجراء خدمات منزلية ذات طبيعة طبية واجتامعية ونفسية،
تخ ّفف عىل األرس األعباء وتج ّنبها امللل والتعب من التك ّفل بذويها من املسنني ،وخاصة املرىض
منهم ،وتسمح لكبار السن يف الوقت نفسه باملكوث مع أفراد أرسهم ،وتج ّنبهم الحرمان
العاطفي األرسي .ويقوم طاقم متخصص يعمل مبراكز إيواء العجزة بضامن هذه الخدمات
وتقدميها بيد أنّ هذه الخدمة ّ
تظل قليلة االنتشار يف الجزائر ،وسارية املفعول فقط يف بعض
ّ
وتظل رشيحة واسعة من األرس الجزائرية املحرومة خاصة مقصا ًة وملغا ًة من
املدن الكربى،
هذه الخدمات .وقد بلغ عدد املسنني الذين أحصتهم وزارة التضامن الوطني املحتاجني إىل
إعانة منزلية سنة  2011حواىل  120000شخص مسن.
öاإليواء يف أرس مستقبلة :يتمثّل هذا النوع من التك ّفل يف إدماج ووضع املسنني من دون روابط
أرسية ضمن أرس خارجية ترغب يف استقبالهم وإيوائهم ،مقابل دعم تقدمه الدولة لهذه األرس
املستقبلة فيام يخص املتابعة الطبية والنفسية .غري أنّ هذا اإلجراء ّ
يظل بدوره محدو ًدا ج ًدا،
23 Lassaad Labidi, Vieillesse et société en Tunisie: Analyse de l'intégration des personnes âgées dans la société
tunisienne (Tunis: Edition MIP, 2003), p. 108.
24 Ministère de la solidarité sociale et de la famille, Direction chargée de la protection des personnes âgées, "Projet
de décret exécutif fixant les conditions de placement ainsi que les missions, l'organisation et le fonctionnement des
établissements spécialisés et des structures d'accueil des personnes âgées," (Document non publié) (2010), p. 12.
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ففي السدايس األول من سنة  ،2019مل يجر إدماج سوى  78مس ًنا يف أرسهم الطبيعية؛ ويف
تم إيواء  134مس ًنا ضمن أرس مستقبلة(.((2
املقابلّ ،
öالدعم واملساعدة لصالح األرس املحرومة :تستفيد األرس التي تتكفل بكبار السن وال متلك
املوارد املادية الالزمة ألجل ذلك من مساعدة مادية ومالية تقدمها مؤسسات متخصصة ،كوزارة
التضامن الوطني واألرسة وإدارات الفعل االجتامعي ( ،)DASووكاالت التنمية االجتامعية
( ،)ADSعن طريق إمدادهم وتزويدهم باألدوية ،والعالج املجاين ،واملنح وبعض املؤن (الطعام،
املواد األساسية ،اللباس ،الحفاظات ...إلخ).
يتم إدماج كبار السن البالغني  60سنة
öاملساعدة الشخصية عن طريق منحة التضامن (ّ :)AFS
ثم من منحة
وأكرث بال موارد أو دخل أو معاشات ضمن الشبكة االجتامعية ،ويستفيدون من ّ
التضامن التي يجب ّأل ّ
تقل عن ثلثي الدخل الوطني األدىن ،وذلك وفق القرار رقم 336-94
خصيصا لألشخاص
الصادر بتاريخ  24ترشين األول /أكتوبر  .1994وقد وضعت هذه املنحة
ً
املسنني واألشخاص املعاقني املسؤولني عن أرسهم وليس لهم دخل منتظم؛ وامتدت سنة 2001
إىل األشخاص املسنني املعاقني حرك ًيا ،واملصابني مبرض مزمن ،واألشخاص املصابني بالعمى ،كام أنّ
تقدميها مل يعد ً
املسن رب األرسة .وكانت قيمة املنحة  1000دينار جزائري
مرتبطا بكون الشخص ّ
يف الشهر (ما يعادل – بقيمة عام  15.5 – 2008دوال ًرا أمريك ًيا) ،ليتم مراجعتها سنة 2008
وزيادتها لتصل إىل  3000دينار جزائري يف الشهر (ما يعادل – بقيمة عام  46.5 – 2008دوال ًرا
أمريك ًيا( ،((2مع مبلغ إضايف يق ّدر بـ  120دينا ًرا جزائر ًيا عن كل شخص تحت كفالة املستفيد (ما
يعادل – بقيمة عام  1.9 – 2008دوال ًرا أمريك ًيا) ،عىل أن ال يتجاوز عددهم ثالثة أشخاص(((2؛
شخصا،
وقد بلغ عدد األشخاص املسنني الذين استفادوا من املنحة الجزافية للتضامن ً 315145
أي بنسبة  33يف املئة من مجموع املستفيدين من هذا الرتتيب خالل سنة  .2018ومتثّل النساء
نسبة  55يف املئة من عدد املستفيدين من هذه املنحة(.((2
öالقرض املصغر :ميكن كبار السن الذين ليس لهم دخل أو دخولهم ضعيفة ،والذين ال يسمح لهم
وضعهم االقتصادي بالحصول عىل القروض التقليدية ،االستفادة من قروض بحسب ما ميلكونه
من معارف يف أحد ميادين الحياة كالفالحة والحرف .ومنذ اعتامد هذا اإلجراء سنة ،2004
 25وزارة التضامن الوطني واألرسة وقضايا املرأة ،مصلحة حامية األشخاص املسنني" ،حصيلة الرتاتيب االجتامعية للمقيمني بدور املسنني"
(الجزائر ،السدايس األول ( .)2019وثيقة داخلية غري منشورة).
 26عىل اعتبار أنّ سعر الرصف سنة  2008كان  1دوال ًرا =  64.58دينا ًرا جزائر ًيا.
 27وزارة التضامن الوطني واألرسة وقضايا املرأة" ،برامج املسـاعـدة والتنميـة االجتـامعيـة  -املنحة الجزافية للتضامن" ،شوهد يف
 ،2020/10/14يفhttps://bit.ly/37uBNfs :
 28وزارة التضامن الوطني واألرسة وقضايا املرأة ،مصلحة حامية األشخاص املسنني (الجزائر( .)2019 ،وثيقة داخلية غري منشورة).
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استفاد  6472مس ًّنا من بني مجموع  173642مستفي ًدا من هذا القرض ،أي بنسبة  3يف املئة من
املجموع الكيل للمستفيدين .ويف سنة  ،2010بلغ عدد املستفيدين  1621مس ًّنا مستفي ًدا ،من
بينهم  973امرأة مسنة .ليصل عددهم إىل  37337مس ًنا مستفي ًدا من القرض خالل السدايس
األول من سنة  2020أي ما يعادل نسبة  4يف املئة من إجاميل املستفيدين( .((2ورغم رمزية
ثم إبعادهم عن العزلة
هذه املشاريع ،فإنها تساهم يف إدماج املسنني يف الحياة العملية ،ومن ّ
والخمول اللذين يؤ ّديان دو ًرا كب ًريا يف تدهور حالتهم الصحية.
 .7الخدمات واإلجراءات املستقبلية الجديدة املقرتحة يف إطار
التوجيهات الجديدة للسياسة الصحية

تم اعتامد مرشوع قانون جديد لحامية كبار السن املقرتح سنة  ،2010وذلك قصد تحفيز وتشجيع
ّ
إبقاء املسنني يف وسطهم الطبيعي العائيل ،وذلك بوضع عدة إجراءات للمرافقة واملساعدة املتخصصة
لصالح األشخاص املسنني يف وضعية الحرمان والهشاشة االجتامعية .ويويص هذا املرشوع ببناء مؤسسات
استقبال نهارية وتهيئتها ،واستقبالٍ مؤقت واستقبالٍ لييل لكبار السن ،يف إطار تنويع التك ّفل املعدل
وتدعيم حامية املسنني من التهميش واإلقصاء:
öاالستقبال النهاري لكبار السن :تستقبل مراكز إيواء نهارية األشخاص البالغني  60سنة وأكرث
الذين يعيشون يف بيوتهم ،والذين يحتاجون إىل مساعدة ومرافقة اجتامعية ونفسية مناسبة
خالل اليوم ،وخالل غياب أرسهم .ويسمح هذا اإلجراء لألرس بالحصول عىل متن ّف ٍس من
املساعدة التي يقدمونها لذويهم من املسنني ،كام يسمح لكبار السن بالحفاظ عىل عالقات
اجتامعية أو خلقها بالخروج من املنزل ومن عزلتهم ،ويحفزهم إىل الحفاظ عىل قدراتهم
الوظيفية يف حياتهم اليومية؛ وذلك باستفادتهم من مساعدة فردية وعالج متكيف مع حاالتهم.
öاالستقبال املؤقت :يسمح هذا اإلجراء باستقبال كبار السن يف مركز لإليواء للمسنني فرتة قصرية
وذلك ملناوبة األرسة مؤق ًتا ،وخاصة بالنسبة إىل األرس التي تضطرها الظروف العملية ً
مثل إىل
الغياب أو التنقل فرتة محدودة.
يتم استقبال كبار السن يف هذه املؤسسات يف الفرتة الليلية فقط من اليوم
öاالستقبال اللييلّ :
وعالجا رضور ًيا طوال الليل.
عندما يستلزم األمر مساعدة
ً
 29الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر " ،ANGEMالقروض املمنوحة  -حصيلة الخدمات املالية إىل غاية  30حزيران /يونيو ،"2020
شوهد يف  ،2020/10/14يفhttps://bit.ly/3dz94Yc :
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خامتة
أضحت ظاهرة تشيخ السكان يف املجتمع الجزائري أم ًرا مؤك ًدا عىل املدى الطويل .فرتكيبة السكان
وتوزيع الفئات العمرية ما فتئا يتغريان منذ دخول الجزائر مرحلة االنتقال الدميوغرايف منتصف
مثانينيات القرن املايض.
ثم ،جاء عملنا هذا بغية إثراء الحقل املعريف حول واقع الشيخوخة يف املجتمع الجزائري واسترشاف
ومن ّ
آفاق العناية بها .وقد ب ّينا أنّ األشخاص املسنني ليسوا مجموعة متجانسة ،وإمنا تختلف أوضاعهم
املعيشية بحسب اختالف خصائصهم الدميوغرافية واالجتامعية والصحية؛ كام تُظهر اإلحصائيات ضعف
مؤهالت املسنني عمو ًما من حيث الوضعية االجتامعية ،كانخفاض املستوى التعليمي ،ومن حيث
الوضعية الصحية ،كانتشار األمراض املزمنة والتحديدات الوظيفية؛ مام يضعهم أمام مشكالت عدة
للتأقلم مع هذه املرحلة العمرية ومتطلباتها.
كام س ّلطنا الضوء عىل مجموعة من القوانني والتدابري التي من شأنها الح ّد من آثار ظاهرة تشيخ
ً
ومستقبل .غري أنّ تنزيلها عىل أرض الواقع وتعميمها ّ
يظلن تحد ًيا
السكان يف املجتمع الجزائري ،حارضًا
كب ًريا ينتظر رفعه.
وعليه ،يظهر أنه من األسايس والرضوري إعداد السياسات العامة االجتامعية والصحية وتكييفها مع
التحوالت الدميوغرافية املستقبلية من خالل:
öتعزيز وتحفيز االهتامم بقضايا الشيخوخة عىل مختلف املستويات وعديد التخصصات.
öتكثيف الدراسات املتخصصة ،وخاصة الطولية منها ،حول مرحلة الشيخوخة يف مجتمعنا ،من
أجل اإلحاطة مبختلف جوانبها ،والتكفل األمثل باحتياجات املسنني.
öعند إعداد الربامج االجتامعية والصحية ،أخذ الفوارق والتباينات يف مرحلة الشيخوخة يف
االعتبار .ففئة األشخاص املسنني هي مجموعة غري متجانسة من حيث الظروف املعيشية ومنط
التشيخ والحالة الصحية املرافقة له ،وصحة املسن ونشاطه وظروفه املعيشية إمنا هي خالصة
ونتيجة ما م ّر به من تجارب ،وحصيلة ما قام به من أعامل يف مراحل حياته املختلفة.
öتحسني الظروف املعيشية للفئات املسنة ،من خالل خلق برامج اجتامعية خدماتية متنوعة ،وبلورة
اسرتاتيجيات داعمة لكبار السن ،وإنشاء مصالح متخصصة باملشكالت الصحية يف مرحلة الشيخوخة.

öتجديد آليات شبكة الدعم القرايب يف املجتمع ،وتحسني نوعية املساعدة املقدمة لألرس
املحدودة الدخل خاصة ،واملتكفلة باألشخاص املسنني من أجل ضامن العيش بأمان وبكرامة
يف املحيط األرسي.
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öتوسيع شبكة الدعم املؤسسايت من أجل التكفل باحتياجات األشخاص املسنني بحسب خصائصهم
االجتامعية واالقتصادية والصحية ،مع إرشاك خدمات القطاع الخاص لتقديم الرعاية املنزلية.
öتشجيع ثقافة مامرسة النشاطات التطوعية بني املسنني وتعزيزها ،واالستفادة من مؤهالتهم
وخرباتهم يف مجال تخصصاتهم ،بغية التقليل من حدة املشكالت النفسية للتك ّيف مع فرتة
التقاعد والتشجيع عىل التشيخ النشط.
öترسيخ مبدأ التضامن والدعم والرعاية بني األجيال وتنميته ،وخلق منوذج خدمايت تباديل بني
املسنني ومحيطهم.
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