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 الخاصة المعايير المرجعية                          

 العربية  مع جامعة الدولللتعاقد  خبير  بانتقاء                          
 العنف الموجه ضد كبار السندراسة عربية حول  إلنجاز                            

 
 

 : السياق العام
ية  انتهاكا  يعد العنف ظاهرة  وهو    ،صارخا لحقوق اإلنسان واعتداءا عىل كرامة الذات البشر
 . آخر  مجتمع إىلمن آثارها درجاتها و  رغم تفاوت ذلكو   المجتمعات،  عابرة لكل

 

  
هذه األصوات    كما نارصت  ،الرافضة لها   الظاهرة تعالت األصوات الحقوقية  تنام  هذه ظل  ف 

عن حم الفئاتودافعت  بعض  المرأة    ،العجز ب  ومةصالمو االجتماعية    اية حقوق  تعتبر  إذ 
واأل  اإلعاقةواألطفال  ذوي  للعنف شخاص  عرضة  الفئات  أكبر  من  بمختلف    والمسني   

  سياقات محفوفة بالهشاشة االقتصادية واالجتماعية خاصة منهم الذين  أشكاله  
يعيشون ف 

 والنفسية. 
 

  بيئات    خاصة منهم الذين يعيشون عرضة للعنف  الفئات األكبر  بي    كبار السن منيعتبر  و  
ف 

داخلالرجة    بسبب  ،ومأزومةكة  بمرت حصلت    
القيم الت  الشي    ع   ،منظومة  والنسق 

االقتصادية  للتحو  االت  من  االجتماع  عاتها  استتبواالجتماعية،  العقد   التقليدي تآكل 
   . منسوب التضامن القرابر   انخفاضو 
 

أن  أشارت  كما     إىل  والتقارير  الدراسات  حقيقيةيشهد  العالم  بعض  ظل   أزم ة    
اجع    ف  الب 

  كانت تبجل كبب  السن مقابل إنتاج صور نمطية كثب  من القيم    قّوضت  حيث  ،القيم  
الت 

 .  هوالعنف الموجه ضدته أشكال سوء معامل يغذوت ،هتكرس عجز  سلبية
األس ر كما      إل ى  األزم  ة  ه ذه  االجتماعية  تشبت  تشب     ،والمؤسسات  الصحة    منظمةإذ 

    العالمية
     ف 

  أشخاص من ست    واحد   إىل أن2017جوان    14بتاري    خ  الصادر  بالغها الصحف 
  محيطه القريب   إىلكبار السن يتعرض 

 المنقضية.  خالل السنة  سوء المعاملة ف 
  مؤسسات رعاية األشخاص كبار السن    ةارتفاع حاالت سوء المعامل إىل تسجيل    ة باإلضاف 

ف 
 . المقيمي   لمدة طويلة

 
بأن هذه الظاهرة مرشحة لمزيد التفاقم، حيث    الصعيد العالم    تفيد اإلحصائيات عىلو   

   معاملة  زداد سوء  تأن    من المتوقع
منخفضة ومتوسطة الدخل،    البلدان المسني   خاصة ف 

 اجلمهورية التونسية    

ن     
ّ
 وزارة املرأة واألسرة وكبار الس

 - إدارة كبار السن-       
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  تشهد 
ة    والت  عام  بحلول  مسنا  مليون    320الضحايا حواىل   عدد  ليصل  شيخوخة  تسارع وتب 

2050 . 

،أما عىل المستوى   مع المكتب    العربية بالتعاون   جامعة الدول  الصادر عن  أشار التقرير   العربر 
  المنطقة    حول ‘‘اإلقليم  لصندوق األمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية  

فئة المسني   ف 
تجاه  تصاعد اإلساءة    إىل  2017" سنة    ومنظور السياساتاالتجاهات اإلحصائية    العربية: 
  يعيش فيها المسنون، إىل    ىحيث "...أد المسني    

، وتغب  الظروف الت  تغب  القيم والمعايب 
  زيادة  

،  واإلهمال  واإلساءة  االنتهاكتغيب  صورة المسني   ونظرة المجتمع إليهم، مما تسبب ف 
   
النوع   حاالتوف  عىل  والقائم  الجنس   العنف  فيه  بما  العنف  من  أشكال  إىل  عديدة 

"  .االجتماع 

  بدت تطفو عىل سطحبخطورة الظاه   ووعيا   
أشارت المؤتمرات العربية  ،  اتالمجتمع  رة الت 

السن كبار  لكرامة  الضامنة  الحقوقية  المقاربة  اعتماد  ورة  رص  إىل  ام    المتعاقبة  واحب 
، وآخرها المؤتمر العربر  حول "كبار السن بي   الرعاية األرسية  استقالليتهم وتحقيق ذاتهم

   مغربية  والمؤّسسية" المنعقد بمدينة مراكش ال
، والذي نص ضمن التوصية  2015أكتوبرف 

  تمس  كرامة اإلنسان  وتشديد العقوبة   "الخامسة عىل  
تجريم أفعال العنف المعنوي الت 

إضافية  أفعال  لتشمل  العقوبات  قواني      
ف  عليها  المعاقب  األفعال  دائرة  وتوسيع   ، عليها 

ارا مادية و/أو معنوية بالمسن  ". يلحق إبانها أرص 

  سياق
وع  متصل،    وف  اتيجيةأكدت مختلف بنود مشر - 2019ر السن ) العربية لكبا  االسب 

 كل أشكال اإلقصاء  2029
ّ
(، وخاصة منها المحصول المتعلق بحماية كاملة لكبار السن ضد
نامج    ،والتقصب  واالعتداء وفق المبادئ األممية وغايات التنمية المستدامة عىل "تنفيذ البر

مع كافة   بالتعاون  السن"  لكبار  شادي  اسب  عربر   نموذجر   قانون  وصياغة  بإعداد  المتعلق 
. ا  

 لوزارات ذات العالقة ومختلف مكونات المجتمع المدب 

أبعاد  هامة  اإلشكالية    ، تصبح هذهبالتاىل  و  المجتمع  حقوقية  وذات  تصيب فئة من فئات 
عىل اعتبارها مادة خصوصية ورسية ال يمكن لكبار  وتواجه بالتكتم    ،وهشاشة  ضعفا   األكبر 

. السن ضحايا العنف التحدث عنها بُحرّية سواء عىل   
 المستوى األرسي أو المؤسساب 

  ضد كبار السنالموجه    ظاهرة العنف تصبح    بات لزاما أن   العمرية،  الفئةلذا، وإنصافا لهذه  
شكال العنف والممارسات  أ  ، بما يمكن من الكشف عناستقصائية بحث ودراسات موضوع

  رسم سياسا  عن استثمار نتائجها   فضال   ،السلبية المسكوت عنها 
  نوعية لمعالجة هذه   تف 

  منها الظاهرة 
 . والتوف 

م وزارة المرأة               خبب     انتقاءالسن    األرسة وكبار   وعليه، تعب  
دراسة عربية حول   إلنجاز   وطت 

اكة مع جامعة الدول العربية.  العنف الموجه ضد كبار السن  وذلك بالشر
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 الهدف العام: 

  
تشخيص ظاهرة العنف الموجه ضد كبار السن وتسليط الضوء عىل الممارسات وآليات التوف 

 والتصدي لها.   
 

 األهداف الخصوصية: 
يعية   ▪   المنطقة  والقواني   المعتمدة  تشخيص المنظومة التشر

السن  كبار    العربية لحمايةف 
 . المعاملة والعنف الموجه ضدهم  سوءأشكال كل   من

  البلدان العربية االقتصادي والصح  واالجتماع  لكبار السن    الوضعوتحليل    تشخيص ▪
ف 

 . مع اعتماد مقاربة النوع االجتماع  
 . وأشكالهالعوامل المغذية للعنف الوقوف عىل  ▪
المعاملة  االجتماعية  المؤسسات    دراسة ▪ السن ضحايا سوء  الموضوعة عىل ذمة كبار 

 . والعنف
 . بنشر ثقافة حقوق كبار السنالمتعلقة الصعيد العربر   الجيدة عىلرصد الممارسات   ▪

 
 :المطلوبةالمهام 
 صياغة اإلطار النظري والمنهحر  للدراسة وتحديد مجتمع البحث.  ▪
 . للدراسة الميدانيةوضع برتوكول عمل  ▪
▪     

 . تحليل معطيات البحث الميداب 
  للدراسة تقدم إنجاز الدراسةمتابعة مدى  رير اصياغة تق ▪

 . والتقرير النهاب 
 . عرض نتائج الدراسة ▪
  المكلف اإلداري بوزارة المرأة واألرسة وكبار السن  تنظيم اجتماعات دورية مع الفريق ▪

 . الدراسة  إعداد  بمتابعة
 

      : ملمح الخبير وتجاربه
أو هادة  شمتحصل عىل   ▪ اجتماع    : الدكتوراه  الماجتسب   علم  االجتماع،  علم  اختصاص 

 . ، علم النفسالشيخوخة، علم االجتماع والديمغرافيا، الضمان االجتماع  
دراسات ▪ أو  أبحاث    

ف  مشاركات  له  يكون  ظاهرة    أن  األقل  )العنف  حول    03عىل 
 . (دراسات 

  مجالت علمية محكمة ▪
)عىل األقل    ان يكون له مقاالت منشورة حول ظاهرة العنف ف 

  . مقاالت( 05
له  أن   معمقة  يكون  يعات  معرفة  وبالتشر الشيخوخة  واألوضا بقضايا    ع االجتماعية 

  المنطقةاالقتصادية واالجتماعية والصحية لكبار السن  
 . العربية ف 

  صياغة التقارير.  أن يجيد اللغة ▪
 العربية مع التمتع بقدرات جيدة ف 
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 الوثائق المطلوبة: 

 ، وكبار السنوزيرة المرأة واألرسة  سم السيدة باترشح  مطلب  ▪
 ،مذكرة منهجية ▪
ة ذاتية ▪  ، مفصلة سب 
 جدول ملخص للمنشورات )العنوان والمحتوى(.  ▪

 
 


