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خطة التنمية وكبار السن

بين اإلهمال واالهتمام
منذ أيام عدة مضت احتفل العالم أجمع 
ممثال باألمني العام لألمم املتحدة مبناسبة 
عزيزة على املجتمعات العاملية تتمثل باليوم 
العاملي لكبار السن الذي يصادف األول من 
اكتوبر ويعد فرصة سنوية للتحفيز على 
النقاش حول نشر حقوق املسنني وإيجاد 
آلية لتقوية الشراكة التي تهدف في املقام 
األول ال����ى ضمان مس����اهمتهم الفعالة في 

املجتمع.
وأسوة بدول العالم فقد احتفلت اجلهات 
الرس����مية في الكويت به����ذا اليوم العاملي 
حيث ركزت على ما تقدمه الدولة من رعاية 
اجتماعية وصحية للمسنني سواء داخل دور 
الرعاية اخلاصة بهم أو من خالل اخلدمات 
املنزلية املتنقلة والتي ال تخرج في مجملها 

عن األداء الرسمي املطلوب منها.
وف���ي إطار هذه املناس���بة التي تعتبر 
فرص���ة مواتية للتعبير ع���ن حاجة هذه 
الفئة للعناية واالهتمام والرعاية لتكون 
فئة فاعلة منتجة بدال من حالة الفراغ وما 
ينتج عنها من تبعات صحية ونفس���ية، 
يجدر بنا تقييم ما مت تقدميه للمسنني وما 
يجب ان تكون عليه السياسات واخلطط 
والبرامج املتعلقة بفئة كبار السن، حيث 
تشير األرقام اإلحصائية الرسمية الصادرة 
من الهيئة العامة للمعلومات املدنية لعام 
2009 الى ان إجمالي عدد كبار السن وفقا 
للتصني���ف العاملي الذي حدد الس���ن 65 
فأكثر يبلغ 61939 مسنا مبا نسبته %1.7 
من اجمالي عدد الس���كان الكويتيني وغير 
الكويتيني البال���غ عددهم 3484881 حيث 
يبلغ عدد املس���نون الكويتيني 35755 مبا 
نسبته 3% من إجمالي السكان الكويتيني 
البالغ عددهم 1118911 يشكل الذكور منهم ما 
نسبته 46% بعدد 16571 واإلناث ما نسبته 
54% بعدد 26184 مس���نة، أما املسنني غير 
الكويتيني فيبلغ إجمالي عددهم 25147 مبا 
نسبته 1% من اجمالي عدد السكان الوافدين 
البالغ عددهم 2365970 يشكل الذكور منهم 
ما مجموعه 14752 وبنسبة 58% واإلناث 

بإجمالي 10397 مبا نسبته %42.
يتضح من تلك األرقام قلة نسبة املسنني 
إال انها تشكل نس����بة مئوية يجب النظر 
اليها بعني االعتبار وهي الفئة التي ساهمت 
في فترة من الفترات ف����ي البناء والعطاء 
احلضاري والثقافي والدور البارز في بناء 
الوطن واألجيال بصورة مباش����رة وغير 
مباشرة، األمر الذي يحتم مراجعة البرامج 
واخلطط اخلاصة برعاية املسنني ال اعتبارهم 
عجزة بل طاقة يجب استثمارها في التنمية 
كل حسب عطائه وميوله واجتاهاته ووفقا 

لرغباته.
وعلى الرغم مما تقدمه الدولة من عناية 
وجهود مبذولة وتشريعات لرعاية املسنني إال 
انها ال تعدو كونها رعاية صحية واجتماعية 
ال ترتق����ي الى ما تقدمه الدول املتقدمة من 
اهتمام لهذه الفئة بإشراكها في خطط التنمية 
واالس����تفادة من خبراتها وطاقاتها والتي 
ساهمت بشكل أو بآخر طيلة حياتها العملية 
في بناء الوطن، بل يجب النظر اليها على 
انها طاقات ميكن االستفادة منها ملا لديها من 
خبرات متراكمة ال نتركها في عالم النسيان 

وعالم الفراغ.
وان لنا في جتارب الدول املتقدمة مناذج 
يجب االهتداء بها في وضع السياس����ات 
والبرامج التي تهدف لالستفادة من طاقات 
كبار الس����ن باعتبارهم فئة منتجة ولها 
قيمتها بحيث يتم شغل أوقات فراغهم بدال 
من اجلل����وس في املقاهي واالنطواء، ففي 
أملانيا على س����بيل املثال جمعية اخلبراء 
املسنني وفي اليابان جامعة املتقاعدين وفي 
الواليات املتحدة جمعية املتطوعني وغيره 
من اجلمعيات واملؤسسات التي تقوم على 
االس����تفادة من طاقات كبار الس����ن وعدم 
تعريض بعضهم لالكتئ����اب وغيرها من 
األمراض النفسية واالجتماعية وكلها تنصب 
خلدمة كبار السن من جهة واالستفادة من 

خبراتهم من جهة أخرى.
أم���ا في الكوي���ت فإن ما يت���م تقدميه 
لكبار السن من رعاية صحية واجتماعية 
ونفس���ية يعتبر عمال إداريا ال يرتقي إلى 
خطط وبرامج وسياسات واضحة األهداف 
واملعالم الستثمار طاقاتهم واالستفادة من 
خبراتهم والتعامل مع كبار الس���ن كأنهم 
فئة عاجزة وعالة حتتاج الى العطف وإذا 

كان األمر كذلك لبعض املس���نني وهم فئة 
قليلة فإن األمر يختلف مع األعداد األخرى 

منهم.
وعليه ونحن ف����ي إطار خطة التنمية 
العامة للدولة يجب أال ننسى أهمية وضع 
السياسات والبرامج واخلطط لرعاية املسنني 
ليس ألنهم فئة حتت����اج الى الرعاية، بل 
ايضا فئة فاعلة ال يعني تنحيها عن العمل 
بسبب السن أنها غير قادرة على العطاء 
الحقا، بل يجب اس����تثمار طاقاتها وشغل 
أوقات فراغها مبا يعود بالنفع عليهم وعلى 
املجتمع، خاصة ان املؤشرات اإلحصائية 
للسكان توضح ان ثلثي السكان الكويتيني 
من الشباب، مما يشير الى ارتفاع مرتقب 
ألعداد فئة كبار السن خالل العقود املقبلة، 
األمر الذي يتطلب وضع إستراتيجية عامة 
لالستفادة من طاقات كبار السن على النحو 

التالي:
أوال: العمل على تفعيل املادة 11 من املبادئ 
العامة للسياسة العربية � اخلليجية املشتركة 
لرعاية ومشاركة كبار السن التي اعتمدها 
مجلس وزراء العمل والشؤون االجتماعية 

بدورته السادسة عشرة لعام 1999.
ثانيا: إنشاء جمعية للمتقاعدين وكبار 
الس����ن تهدف الى االس����تفادة من خبرات 
منتسبيها ومشاركتهم في األعمال التطوعية 

واملؤمترات الدولية.
ثالثا: إنشاء ناد للمسنني مبوقع مميز.

رابعا: االستفادة من اخلبرات الواسعة 
لكبار السن في ش����تى مجاالت احلياة من 

خالل برامج محددة.
خامس����ا: إقامة حلقات علمية ودورات 

تدريبية مناسبة لكبار السن.
سادسا: استغالل مرافق مراكز الشباب في 
إقامة أنشطة اجتماعية وترويحية ورياضية 

لكبار السن.
وفي اخلتام ال تخفى أهمية تقدير كبار 
السن ملا قدموه أثناء شبابهم وحان الوقت لرد 
اجلميل لهم بوضع آلية معينة لتقدمي بعض 

املميزات الرمزية لهم تتمثل في اآلتي:
املرافق  1- تخفي����ض قيم����ة رس����وم 

الترفيهية.
2- تقدير كبار السن من الوافدين املقيمني 
في الكويت الذين أفنوا شبابهم في خدمة 

الكويت ب�:
� إلغاء رسوم اإلقامة والتأمني الصحي.

� تق����دمي املعونات املالي����ة للمحتاجني 
منهم.

3- مشاركة القطاع اخلاص كل حسب 
مج����ال عمله في تق����دمي خصومات لكبار 

السن.
4- تخفيض قيمة تذاكر السفر لهم.

5- تقدمي رسائل محبة وتقدير من القيادة 
السياسية ألكبر املعمرين في الكويت.

6- تكرمي عدد من كبار السن باحتفال 
رسمي على هامش اليوم العاملي.

7- عمل لقاءات مع كبار السن لتوثيق 
سيرتهم.

هذا جزء من املبادرات تطرح على بساط 
البحث لعلها تكون نقطة مضيئة لالهتمام 
بكبار السن وهو املآل الذي سنصل اليه في 
يوم من األيام فإن لم نعمل اآلن ونهتم بكبار 

السن فلن يهتم بنا أحد مستقبال.

بقلم د.عادل إبراهيم الصالح اإلبراهيم*

* دكتوراه في السياسة االجتماعية ـ جامعة برمنجهام
ـ بريطانيا ـ لواء متقاعد

في اطار س���عيها املتواص���ل لتقدمي 
افضل اخلدمات ملنتسبي وموظفي معهد 
الكوي���ت لالبحاث العلمي���ة، قام رئيس 
واعضاء مجل���س ادارة النقابة بتوقيع 
عقد استشارات ودراسات لتطوير انشطة 
العالق���ات العامة في النقابة مع ش���ركة 

مسار اجلزيرة للتجارة العامة واملقاوالت 
بحضور رئيس النقابة د.صالح املزيني 
واعضاء النقابة ومدير عام شركة مسار 
اجلزيرة خالد اجلري ومدير املش���اريع 

السياحية خالد الناصر.
من جهته، صرح امني الس���ر املساعد 

بالنقاب���ة صالح الف���رس بأنه بناء على 
التوصيات املقدمة من مجلس االدارة لعمل 
كل ما هو جدي���د ومميز خلدمة موظفي 
ومنتسبي النقابة فإن هذا التعاون املشترك 
عبارة عن نقل���ة نوعية في مجال تقدمي 

جميع انواع االنشطة على مدار العام.

نقابة »األبحاث« توّقع عقد 
استشارات لألنشطة 
االجتماعية والترفيهية


