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 المقدمة 

ه يوم يستسلم في مهما كانت قوى االنسان في صراعه اليومي للعيش وكسب الرزق ال بد له من

مرحلة الكهولة او ويدخل االنسان حينها مرحلة جديدة في الحياة ، اال وهي  وتضعف تلك القوى

 تضحيةبالجنى الثمار وتقطف زهرة السنوات المليئة منها ينتظر  التي المرحلة. تلك الشيخوخة

 .وااليثار

اً افراد المجتمع جميعواالمهات من قبل االبناء و لآلباءفقد اتت ساعة الراحة ووقت تسديد الدين 

واسعة من السكان زاخرة في عطائها تنتظر منا الرعاية واالهتمام والتكفل بهم  ةتجاه شريح

 وبصحتهم .

بل تشمل كافة الجوانب  إن النظرة الى الشيخوخة ال تقتصر الى االحسان والعطف فقط

االجتماعية والصحية والخدمية . واذا كان هناك من اولوية لتقديم الخدمات فال بد من أن يكون 

بء الملقاة الع للمسنين االفضلية في تقديمهم دون سائر الفئات االخرى حتى يتمكنوا من تقليل

 على عاتقهم جراء وهنهم وصعوبة حصولهم على الخدمات .

لى ضمان حياة المسنين ورعايتهم صحياً واجتماعياً فنجدهم إلمجتمعات والدول لذلك تسعى ا

 أن ال ينتابهم احساسحرصون على دمج قضايا المسنين في الخطط االنمائية محاولين بذلك ي

 واالستفادة من خبراتهم المتراكمة عبر سنوات طويلة . واإلقصاء، بالتهميش

 هدف البحث 

سكانية على واقع المسنين في العراق لدراسة هذه الشريحة من يطل البحث من خالل نافذة 

 الديمغرافي . العائد السكان وقياس

 البحث  أهمية

قليلة هي البحوث التي تناولت بالعرض والتحليل للبيانات الخاصة بالمسنين ومعرفة المؤشرات 

 .عنهم  ةالهامة وراء تلك البيانات لكي تكون ادا

 فرضية البحث 

يفترض البحث ان تحسن متوسط العمر المتوقع عند الحياة وارتفاعه في السنوات االخيرة من 

شأنه ان يعود بعائد ديموغرافي على المجتمع يمكن من خالله ان يكتسب فرصة تتاح له في 

 يزداد فيها االنتاج عن االستهالك .المستقبل 

 حدود البحث 

( 3672-7991من كال الجنسين وضمن الفترة ) سنة فأكثر 06شمل البحث سكان العراق بعمر 

  الجهاز المركزي لإلحصاء من بيانات وتصنيف متعدد لخصائص المسنين . هبما وفر

 

 

 



 

 منهجية البحث

تقييم الوضع االجتماعي والصحي لكبار السن في لاعتمد البحث على نتائج المسح االحصائي 

وفق  3663الدولية للشيخوخة لعام  دور رعاية المسنين إضافة الى اعتماد خطة عمل مدريد

كما تم احتساب مؤشر الشيخوخة ونسبة إعالة المسنين  54/760االمم المتحدة ذي الرقم قرار 

 وقياس معدل الدعم المحتمل والعائد الديمغرافي لكبار المسنين .

صدر االعالن السياسي وخطة عمل مدريد  3663عام  :خطة عمل مدريد للشيخوخة 

الجمعية العالمية للشيخوخة استجابة للفرص والتحديات في مجال شيخوخة للشيخوخة عن 

  مادة تتضمن معالجة قضايا كبار السن ذات االولوية . 79السكان حيث يضم هذا االعالن 
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