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د

شكر وتقدير

أعّد هذا املشروع يف شهر حزيران/يونيو 2005 وعرض يف اجللسة االفتتاحية للمؤمتر العاملي الثامن عشر لطب الشيوخ يف 
 ريو دي جانريو، يف الربازيل؛ استقطب هذا املشروع على الفور اهتمامًا كبريًا ومحاسًا ُترِجم إىل مساهمات واسعة من

 العديد من الشركاء. نوّد التعبريعن امتناننا إىل وكالة الصّحة العامة يف كندا للتمويل والدعم الَعيين اللذين قّدمتهما،
وكانا جوهريني لتنفيذ البحوث ومشاركة العديد من املدن فيها، ولنشر هذا الدليل.

نوّجه تقديرنا أيضًا إىل وزارة الصحة يف كولومبيا الربيطانية لدعمها االجتماع األّولي للمدن املشاركة يف املشروع يف أيار/
مايو 2006 يف فانكوفر يف كندا؛ وإىل جلنة �توصيات 2010 اآلن �Legacies Now 2010 لتمويلها نشر الكتيبات الدعائية؛ 

وإىل �مجعية مساعدة املسنني �Help the Aged إلتاحتها اشرتاك مدينتني يف املشروع ودعمها لثاني اجتماع للمدن املشاركة يف 
لندن يف اململكة املتحدة يف شهر آذار/مارس 2007؛ وإىل مدينة أوتاوا يف كندا، لالختبار االرتيادي الذي أجرته على بروتوكول 

البحث. كما نشكر مجيع حكومات املدن املشاركة اليت مّولت حمليًا تنفيذ مشروع البحث وعقد االجتماعات اخلاصة به.

كذلك نشكر مجيع أعضاء اجملموعة االستشارية اليت قدمت االرشادات خالل مجيع مراحل املشروع وهم: مارغريت غيليس 
 Help من مجعية مساعدة املسنني James Goodwin من وكالة الصّحة العامة الكندية؛ وجيمس غودوين Margaret Gillis

the Aged يف اململكة املتحدة؛ وتيسا غراهام Tessa Graham من وزارة الصّحة يف كولومبيا الربيطانية يف كندا؛ وغلوريا 

غومتان Gloria Gutman من جامعة سيمون فرايزر Simon Fraser University يف كندا؛ وجيم هاملتون Jim Hamilton من 
أمانة التشيُّخ الصّحي يف مانيتوبا Healthy Aging Secretariat of Manitoba يف كندا؛ ونبيل قرنفل Nabil Kronful من 

 Laura يف لبنان؛ ولورا ماكادو Lebanese Healthcare Management Association الرابطة اللبنانية إلدارة الرعاية الصّحية
Elena Subirats- املستشارة يف املراحل العمرية وعلم الشيخوخة من الربازيل؛ وإيلينا سوبرياتس – سيمون Machado

Simon من مجعية العمل من أجل الصحة Acción para la Salud  يف املكسيك.

وقد قام السيدان، ألكسندر كلش Alexandre Kalache  ولويز بلوف Louise Plouffe العامالن يف املقر العام ملنظمة 
الصّحة العاملية يف جنيف يف سويسرا بتطوير املشروع العاملي للمدن املراعية للسن، وأشرفا على إعداد وإجناز التقرير 

املتعلق باملشروع. كما قام كّل من: لويز بلوف Louise Plouffe، وكارن بوردي Karen Purdy من مكتب املتطوعني لرعاية 
 ،Julie Netherland التابع حلكومة غرب أوسرتاليا؛ وجولي نيذرالند Seniors Interests and Volunteering شؤون املسنني

 New York Academy of من املعهد الطيب يف نيويورك Ruth Finkelstein وروث فينكلشتاين ،Ana Krieger وآنا كريغر
Medicine؛ وويين يو Winnie Yu وجنيفر ماكاي Jennifer MacKay من وزارة الصّحة يف كولومبيا الربيطانية؛ وشارل بيتيتو 

Charles Petitot من املقر العام ملنظمة الصّحة العاملية، بتقديم مساهمات فكرية أساسية يف حتليل املعطيات وحتضري التقرير.

ُطبِّق بروتوكول البحث يف املدن الـ 33 التالية، بفضل جهود احلكومات واملنظمات غري احلكومية واجملموعات األكادميية:

عّمان، األردن
كانكون، املكسيك
دوندالك، آيرلندا
جنيف، سويسرا
هاليفاكس، كندا
هيميجي، اليابان

اسالم أباد، باكستان
استنبول، تركيا

كنغستون وخليج 

مونتاغو)جمتمعني(،
 جامايكا

البالتا، األرجنتني
لندن، اململكة املتحدة
ماياغيز، بورتوريكو

ملبورن، اسرتاليا
ملفيل، اسرتاليا

مدينة مكسيكو، املكسيك
موسكو، االحتاد الروسي

نريوبي، كينيا
نيودهلي، اهلند

بونس، بورتوريكو
بورتاج ال بريري، كندا

بورتالند، أوريغون، 
الواليات املتحدة األمريكية
ريو دي جانريو، الربازيل

منطقة رور احلضرية، أملانيا
سانيش، كندا

سان خوسيه، كوستاريكا
شنغهاي، الصني
شريبروك، كندا
طوكيو، اليابان
طرابلس، لبنان

توميازي، االحتاد الروسي
اودايبور، اهلند
أودينيه، إيطاليا
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ويف اخلتام، ُنعرّب عن شكرنا اخلاص للمسنني يف مجيع مواقع البحث، وملقّدمي الرعاية واخلدمات الصّحية الذين قمنا 
باستشارتهم. فقد انتظم هؤالء يف جمموعات بؤرية، وشكلوا منوذجًا للمدينة املراعية للسن مستندين إىل خربتهم اليت شكلت 

جوهر هذا الدليل. سوف يستمر هؤالء املسنون واألشخاص الذين يتفاعلون معهم بالقيام )بلعب( بدور جوهري كداعني 
للعمل اجملتمعي ومشرفني عليه من أجل جعل مدنهم أكثر مراعاة للسن.

مالحظة: �انضمت مدينة محاة يف اجلمهورية العربية السورية إىل قائمة املدن السابقة�



و
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مقّدمة: حول هذا الدليل

يمثل االهتامم بتشيُّخ األمم والتحرضُّ توجهني عامليني 
تشّكل  التي  الرئيسة  القوى  من  عددًا  معًا  يشمالن 
نسبة  تنمو  املدن  نمو  الواحد والعرشين. فمع  القرن 
أو  العمر  من  الستني  البالغني  فيها  املقيمني  املسنني 
واملجتمعات  لألرس  موردًا  يشكلون  فاملسّنون  أكثر. 
املعيشية  البيئات  دعم  يف  يتجىل  املدن  واقتصادات 
التشّيخ  إىل  العاملية  الصّحة  منظمة  تنظر  ومتكينها. 
النشط ، عىل أنه عملية متتّد عىل مدى احلياة، تصهرها 
عوامل عدة تعّزز جمتمعة أو منفردة، الصّحة واملشاركة 
االجتامعية واألمان يف مراحل العمر املتقدمة. وتطبيقًا 
لتوجه منظمة الصّحة العاملية لتحقيق التشّيخ النشط، 
هيدف هذا الدليل إىل حّث املدن عىل أن تصبح أكثر 
التي  اإلمكانيات  استثامر  أجل  من  للسن  مراعاة 

باستطاعة املعنني تقديمها للبرشية. 

ُتشّجع املدينة املراعية للسن  التشّيخ النشط من خالل 
توفري الفرص الصحية املثىل وتأمني مشاركة املسنني 
وإحساسهم باألمان يف سبيل تعزيز جودة حياهتم مع 

تقّدم العمر. 

ر املدينة  املراعية للسن هيكلها  من الناحية العملية، ُتطورِّ
اإلداري وخدماهتا لتكون متاحة ومالئمة  للمسنني من 

ذوي االحتياجات واإلمكانيات املختلفة.

الرجوع  الرضوري  من  املدينة،  هذه  ميزات  ولفهم 
إىل املصدر، أي السكان الكبار يف العمر. فمن خالل 
العمل مع عدد من املجموعات يف 33 مدينة يف مجيع 
العاملية،  الصّحة  منظمة  فيها  تتواجد  التي  األقاليم 
املسنني  من  بؤرية  جمموعات  من  املنظمة  طلبت 
اختبوها  التي  احلياتية  واملعوقات  املنافع  توصيف 
يف  املسنني،  تقارير  واستكملت  املدن.  من  ثامن  يف 

بؤرية  جمموعات  وّفرهتا  بدالئل  املدن،  هذه  معظم 
من  كّل  يف  الصّحية  واخلدمات  الرعاية  مقّدمي  من 
القطاعات العامة واخلاّصة والتطّوعية. وأّدت النتائج 
التي مجعت من املجموعات البؤرية إىل وضع جمموعة 
باملدن  خاصة   (Checklists( التفّقدية  القوائم  من 

املراعية للسن.

: يصف التوجهات التقاربية بني النمو  • القسم 1	
الستني من  الذين جتاوزوا  املسنني  الرسيع لعدد 
الذي  التحّدي  مبّينًا  التحرّض،  وبني  عمرهم، 

تواجهه املدن.

نموذجًا  • القسم 2: يمّثل مفهوم "التشّيخ النشط " 	
توجيهيًا لتطوير مدن مراعية للسن .

: ُيلّخص البحوث العملية التي أّدت إىل  • القسم 3	
حتديد السامت األساسية للمدينة املراعية للسن.

: يصف كيفية استخدام الدليل من ِقبل  • القسم 4	
األفراد واملجموعات لتنشيط العمل يف مدهنم.

: تبز القضايا التي يطرحها  • األقسام من 5 إىل 12	
املسنون والقائمون عىل رعايتهم واألمور التي   

 تقلقهم يف كل من املجاالت الثامنية من احلياة احلرضية: 
واإلسكان؛  والنقل؛  واألبنية؛  اخلارجية  املساحات 
واملعلومات؛  واالتصاالت   االجتامعية؛  واملشاركة 
ينتهي  الصّحية.  واخلدمات  املجتمعي  لدعم  وا
هذه  من  كل  يف  واملوجودات  الوصف  استعراض 
للمدينة  األساسية  للميزات  تفّقدية  بقائمة  األجزاء 
املراعية للسن، وضعت من خالل حتليل التقارير التي 

وردت من مجيع املدن.



2

نطاق  ضمن  املوجودات  يدمج   : • 	13 القسم 
النشط  للتشّيخ  العاملية  الصّحة  منظمة  منظور 
ويبز    الروابط القوّية التي تربط بني املواضيع 
القسم  ُيظِهر هذا  للسن.  املراعية  باملدن  املتعلقة 
أهم سامت املدينة  "النموذجية" املراعية للسن، 
وُيبنيرِّ التأثري اإلجيايب عىل حياة املسنني يف جماالت 
يف  احلياتية  اجلوانب  أحد  تغيري   عند  أخرى 

املدينة. تبادر األطراف املتعاونة مع املنظمة بطرح 
مبادرات لرتمجة البحوث إىل ترمجة نتائج بحوثهم 
أبعد  إىل أعامل حملية وتوسيع  نطاقها إىل ما هو 
من املدن، ونرشها يف عدد أكب من املجتمعات. 
البداية يف إطار احلركة  نقطة  الدليل  يشكل هذا 

املتنامية باجتاه جمتمع مراٍع للسن. 
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 اجلزء 1. التشّيخ العاملي والتحّض:
مواجهة حتّدي تقّدم البرشية

َيشيخ العامل برسعة متزايدة: فنسبة عدد األشخاص يف 
الستني من العمر وما فوق من جممل عدد سكان العامل 
سوف تتضاعف من 11% عام 2006 إىل 22% بحلول 
عام 2050. عندئٍذ، وألول مرة يف تاريخ اإلنسانية )1)، 
سوف يتواجد عدد من املسنني أكب من عدد األطفال 
)األوالد) )ما بني 0 و14 عامًا). وسوف تشيخ البلدان 
فبعد  املتقّدمة:  البلدان  بكثري من  أكب  بمعدل  النامية 
أكثر من 80% من مسّني  يعيش  مخسة عقود، سوف 
 العامل يف البلدان النامية مقابل 60% عام 2005 )2).
يف الوقت نفسه، يشبه عاملنا اليوم مدينة متنامية: فمنذ 
عام 2007، يعيش أكثر من نصف سكان األرض يف 
املدن )3).وقد تزايد عدد املدن الضخمة التي يبلغ عدد 
سكاهنا 10 ماليني نسمة أو أكثر بنسبة عرشة أضعاف 

العرشين، حيث شّكل  القرن  )من 2 إىل 20) خالل 
السكان  نسبة 9% من جمموع  سكاهنا يف عام 2005 
احلرضيني يف العامل )4). وسوف تستمر هذه النسبة يف 
االزدياد خالل العقود القادمة وبشكل خاص يف املدن 
املأهولة بأقل من 5 ماليني نسمة )5). جمّدداً، حيصل هذا 
النامء بصورة أرسع بكثري يف املناطق النامية. وبحلول 
2030، سوف يسكن ثالثة أشخاص من أصل مخسة 
يف العامل يف املدن، وسوف يبلغ عدد السكان احلرَضيني 
يف املناطق األقل نامًء أكب بأربعة أضعاف من عددهم يف 

املناطق األكثر نامّء )الشكل 2) )6).

املدن.  يعيشون يف  الذين  املسنني  يتزايد عدد  كذلك، 
فنسبة السكان األكب سنًا الذين يعيشون يف مدن البلدان 

املصدر: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية باألمم املتحدة )1).

الشكل 1. نسبة التوزيع السكاين العاملي للمسنني يف عمر الستني وما فوق بحسب االقاليم، بني عامي 2006 و2050
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يساوي  سنًا  األصغر  باملجموعات  مقارنة  املتقّدمة، 
بالوترية  باالرتفاع  النسبة  تستمر هذه  80%، وسوف 
نفسها. وسوف تتضاعف نسبة املسنني يف املجتمعات 
احلرضية يف البلدان النامية 16 مرة لرتتفع من 56 مليونًا 
يف عام 1998 إىل أكثر من 908 مليون يف عام 2050. 
املسنني  نسبة  تشكل  سوف  الوقت،  ذاك  وبحلول 
األقّل البلدان  املناطق احلرضية يف  إمجايل سكان   ربع 

نامًء )7).

يمّثل تشَيخ األمم وحترّضها تتوجيًا للنجاح الذي حققته 
التنمية البرشية يف العقد املايض. ومها يشّكالن حتديات 
رئيسية يف القرن احلايل. فطول العمر هو ثمرة انجازات 
كبرية حتققت يف الصّحة العامة ويف مستوى املعيشة. وكام 
ُذِكر يف إعالن منظمة الصّحة العاملية عن الشيخوخة 
عام 1996 يف برازيليا )8)، "ُيشكل املسنون األصّحاء 
موردًا لعائالهتم وملجتمعاهتم ولالقتصاد بشكل عام". 
التقني واالقتصادي.  بالتطور  النامء احلرضي  ويرتبط 
فاملدن النابضة باحلياة تفيد مجيع سكان البلد – الريفيني 

منهم واحلرضيني. وحيث أّن املدن تشكل مركز النشاط 
الثقايف واالجتامعي والسيايس، فهي تعتب منبعًا لألفكار 
واملنتجات واخلدمات اجلديدة التي تؤثر بدورها عىل 
لكي  ولكن،  العامل.  عىل  وبالتايل  أخرى،  جمتمعات 
توّفر  أن  املدن  ينبغي عىل  ُمستدامًا،  التأثري  يكون هذا 
البنى واخلدمات التي تدعم سالمة سكاهنا وإنتاجيتهم. 
وبشكل خاص يتطلب كبار السن بيئات حياتية داعمة 
ومتكينية لتعويضهم عن التغيريات البدنية واالجتامعية 
املرتبطة بالتشّيخ. وقد ُأدِركت هذه الرضورة كواحدة 
األولوية يف خطة مدريد  الثالثة ذات  التوجهات  من 
بتأييد من األمم  الدولية للعمل من أجل الشيخوخة 
مراعاة  أكثر  املدن  جعل  إّن   .(9(  2002 يف  املتحدة 
للسن هو استجابة رضورية ومنطقية من أجل تعزيز 
عافية السكان املسنني ومسامهاهتم واإلبقاء عىل حيوية 
املدن. وحيث أن التشيُّخ النشط هو عملية طويلة املدى، 

ُتعتب املدينة املراعية للسن مدينة جلميع األعامر.

املصدر: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية باألمم املتحدة ، شعبة السكان )6(

الشكل 2. نسبة سكان احلرض يف املناطق الكرب

0

20

40

60

80

100

أوقيانوسيا أمريكا 
الشاملية

أمريكا 
الالتينية 
ومناطق 
الكاريبي

أوربا آسيا أفريقيا العامل

سبة
الن

2005
2030

48.7

59.9

38.3

50.7

39.8

54.1

72.2
78.377.4

84.380.8
87

70.873.8



5

التشيخ وجمريات احلياة - صحة األرسة واملجتمع

 اجلزء 2. التشيرُّخ النشط : 
إطار عمل من أجل مدن مراعية للسن

هذا  يف  املعروضة  للسن  املراعية  املدينة  فكرة  تستند 
الدليل إىل إطار عمل منظمة الصّحة العاملية للتشيُّخ 

النشط )10). 

الصّحة  فرص  رفع  عملية  هو  النشط  التشيُّخ  إن 
واملشاركة واألمان إىل أقىص حّد من أجل تعزيز جودة 

احلياة مع تقّدم العمر.

يف املدينة املراعية للسن، تدعم السياسات واخلدمات 
يتقّدموا  أن  من  ومتكنهم  السكان  والبنى  واملنشآت 

بالعمر وهم نشطاء من خالل:

•االعرتاف بالنطاق الواسع من القدرات واملوارد  	
التي يمتلكوهنا؛

هلا  بة  واالستجا لتشّيخ  ا احتياجات  •استباق  	
بمرونة؛

ألنامط  واختياراهتم  املسنني  قرارات  •احرتام  	
حياهتم؛

•محاية األضعف منهم؛  	

•تشجيع إدماجهم يف مجيع جماالت احلياة املجتمعية  	
ومشاركتهم فيها.

دات  يعتمد التشيُّخ النشط عىل خمتلف امُلؤثرات أو امُلحدرِّ
التي حُتيط بالفرد واأُلرَس واألمم التي تشمل األحوال 
املادية والعوامل االجتامعية املؤّثرة عىل خمتلف سلوكياهتم 
ومشاعرهم الفردية )11). تلعب مجيع هذه العوامل، 
والتفاعالت فيام بينها، دورًا مهاًم يف التأثري عىل كيفية 
املنشآت  أوجه  من  عدد  ويعكس  األفراد.  تشيُّخ 
ُمدرجة يف  دات وهي  امُلحدرِّ واخلدمات احلرَضية هذه 
اخلصائِص امُلميرِّزة للمدينة  املراعية للسن )الشكل 3).

دات التشيُّخ النشط  دِّ الشكل 3. حمُ

اجلندر

الثقافة

املحددات 
االقتصادية

اخلدمات االجتامعية 
والصحية

 املحددات
 السلوكية

 املحددات
الشخصية  البيئة

املادية

 املحدددات
االجتامعية

 التشيُّخ
 النشط
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دات من ُمنطلق جمرى احلياة الذي  ينبغي فهم هذه امُلحدرِّ
ُيبنيرِّ أّن املسنني ليسوا جمموعة متجانسة وبأن االختالف 
العمر. هذا ما عّب عنه  بينهم يزداد مع تقّدم  الفردي 
الشكل 4 الذي ُيشري إىل أّن القدرة الوظيفية )كالقوة 
الطفولة،  تزداد يف  الوعائي)  القلبي  والناتِج  العضلية 
وتبلغ ذروهتا يف مرحلة ُمبِكرة من الشباب، ومن ثم تبدأ 
باالنحدار. يتحدد معّدل االنحدار بشكل كبري بعوامل 
وبيئية  اجتامعية  احلياة وعوامل خارجية  بنمط  تتعلق 
املهم  فردي واجتامعي، من  منطلق  واقتصادية. ومن 
التذّكر أّنه يمكن التأثري عىل رسعة االنحدار ويمكن 
عكسه يف أي عمر بوساطة تدابري فردية وأخرى تتعلق 
بالسياسة العامة، مثل تعزيز بيئة مالئمة مراعية للسن.

مدى  عىل  متتد  عملية  هو  النشط  التشيُّخ  أّن  وحيث 
"صديقة  مدينة  للسن  املراعية  املدينة  تعدو  احلياة، ال 

لكبار السّن" فقط. فاألبنية والشوارع اخلالية من العوائق 
وتؤمن هلم  اإلعاقات  السكان من ذوي  ز حركة  تعزرِّ
املسنني.  أو من  الشباب  كانوا من  استقالليتهم سواء 
واملسنني  والشابات  األطفال  املأمونة  األحياء  وخُتّول 
بالتجّول يف اخلارج  بثقة من أجل املشاركة البدنية يف 
األعامل الرتفيهية والنشاطات اإلجتامعية. وختف وطأة 
اإلرهاق عىل اأُلرَس عندما يتمتع أفرادها املسّنون بدعم 
املجتمع وباخلدمات الصّحية املطلوبة. كام وأن مسامهة 
تنفع  األجر  مدفوعة  أو  التطّوعية  األعامل  املسنني يف 
املحيل من  االقتصاد  يستفيد  بأكمله. وأخريًا  املجتمع 
التمكني هي  املسنني. وتبقى كلمة  املستهلكني  رعاية 
االجتامعية  احلرضية  التجمعات  يف  الفاعلة  الكلمة 

والفيزيائية املراعية للسن. 

املصدر: كلش و كيكبوش )12( 

مد الوظائف

 لد األفراد

العمر

احلياة املبكرة
النمو والتطور

حياة البالغني
 صيانة أعىل مستو

ممكن للوظائف

املعمر املتقدم
صيانة االستقاللية والوقاية من العجز 

إعادة التأهيل وضامن جودة احلياة 

*حدود العجز

الشكل 4. محاية القدرات الوظيفية عىل مد احلياة
فية

ظي
الو

ت 
درا

الق
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التشيخ وجمريات احلياة - صحة األرسة واملجتمع

اجلزء 3. كيفية إعداد هذا الدليل

املدن يف مجيع أقاليم منظمة الصّحة العاملية

مرشوع  يف  القارات  مجيع  من  مدينة   35 اشرتكت 
كام  الدليل،  هذا  أثمر  الذي  العاملية  الصّحة  منظمة 
املجموعات  بحوث  يف  املدن  هذه  من   33 اشرتكت 
البؤرية بفضل مسامهة موظفني حكوميني وجمموعات 
نطاقًا  املدن  هذه  مُتثرِّل   .(1( وأكاديمية  حكومية  غري 
 (5 )الشكل  والنامية  املتقّدمة  البلدان  من  واسعًا 
بام  العرصية،  احلرضية  املنشآت  يف  ع  التنوُّ وتعكس 
سكاهنا  عدد  يفوق  التي  الكبى  املدن  من  ستة  فيها 
احلايل 10 ماليني نسمة )مدينة مكسيكو، وموسكو، 
ونيودهلي، وريو دي جانريو، وشنغهاي، وطوكيو)، 
ومدن "تقارهبا من حيث الضخامة" كاستنبول، ولندن 
ونيويورك، وكذلك عواِصم وطنية، ومراكز إقليمية 

ومدن صغرية. 

أسلوب املشاركة بالنهج القائم عىل القاعدة 
)التشاور مع املستفيدين(

يرشك هذا النهج )13) املسنني يف حتليلهم ألوضاعهم 
بينة.  السياسات احلكومية عىل  والتعبري عنها لوضع 
املسامهة  من  املسنني  بتمكني  املتحدة  األمم  وتنصح 
القرار.  صنع  عمليات  يف  واملشاركة  املجتمع  يف 
بشؤون حياهتم،  الناس  أخب  املسنني هم  أّن  وحيث 
بإرشاكهم  ورشكاؤها  العاملية  الصّحة  منظمة  قامت 
كمسامهني فعليني يف املرشوع. وطلب رؤساء املرشوع 

اخلبة مبارشة من املسنني. ما هي اخلصائص املراعية 
للسن للمدينة  التي يعيشون هبا؟ ما هي املشاكل التي 
صّحتهم  لتعزيز  املدينة  تفتقده  الذي  ما  يواجهوهنا؟ 

ومشاركتهم ومأمونيتهم؟

من  الستني  يف  مسنني  من  بؤرية  جمموعات  ُشّكلت 
عمرهم وما فوق من ذوي الدخل املتدين واملتوّسط. 
وبلغ عدد هذه املجموعات 158 جمموعة، بني أيلول/
واكتنفت   ،2007 ونيسان/أبريل   2006 سبتمب 
الرئييس  املصدر  املسنون  شكل  مشاركًا.   1485
للمعلومات يف مجيع املدن الـ33 التي عملت فيها هذه 
املجموعات البؤرية. وللحصول عىل أراء املسنني غري 
القادرين عىل حضور املجموعات البؤرية بسبب عّلة 
جسدية أو عقلية، شّكلت معظم املدن جمموعات بؤرية 
من مقّدمي الرعاية الصّحية الذين عّبوا عن جتارهبم 

مع املسنني الذين يقومون عىل رعايتهم.

ومقّدمي  املسنني  من  الواردة  املعلومات  ولتكملة 
الرعاية الصّحية، أنشأت معظم املدن جمموعات بؤرية 
من مقّدمي اخلدمات من القطاعات العامة، والتطّوعية 
والتجارية. شملت هذه االستشارات 250 من مقدمي 
أفصح  وقد  اخلدمات.  مقدمي  من  و490  الرعاية 
هؤالء األشخاص عن مشاهداهتم اعتامدًا عىل تفاعلهم 
املسنون  عنها  غ  ُيبلرِّ مل  معلومات  وقّدموا  املسنني،  مع 
أنفسهم، ولكن وبشكل عام اتسمت املعلومات من 
كال املجموعتني باتساقها مع وجهات النظر التي عّب 

عنها كبار السّن.

مواضيع املناقشة

البؤرية دراساهتا يف جمموع ثامنية  أجرت املجموعات 
املدينة  مراعاة  عن  شاملة  صورة  إلعطاء  مواضيع 

1. سامهت إيدنبا Edinburgh بمعلومات حول الصفات 
املراعية للسن يف املدينة اعتامدًا عىل مسح واسع ومقابالت فردية 
مُجِعت قبل أشهر من بدء مرشوع منظمة الصّحة العاملية. وفرت 

املعلومات التي مجعتها إيدنبا، باستخدامها منهجية خمتلفة ولكنها 
مة، تأكيدًا إضافيًا للموجودات التي مجعت من املجموعات  متمرِّ

البؤرية. اكُتنَِفت مدينة نيويورك بشكل وثيق يف حتليل املعلومات 
ويف تطوير املراحل التالية من املرشوع العاملي للمدن املراعية للسن .
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ببنى املدينة،  امليزات اخلاصة  للسن وغّطت املواضيع 
دات  والبيئة، واخلدمات والسياسات التي تعكس حُمدرِّ
املواضيع من خالل بحوث  دت  ُحدرِّ النشط.  التشيُّخ 
املجتمعات  ميزات  املسنني حول  ُأجِريت عىل  سابقة 
األسئلة  توجيه  تم  وقد   .(15  ،14( للسن  املراعية 
األساسية نفسها يف مجيع املدن واملختّصة يف كل جمال 

من املجاالت.

اخلارجية  املساحات  األوىل  الثالثة  املواضيع  شملت 
واألبنية، ووسائل النقل، واإلسكان. وحيث أّن هذه 
املواضيع متّثل امليزات الرئيسية يف بيئة املدينة الطبيعية 
فهي تؤثر كثريًا عىل القدرة الفردية عىل التنّقل واملأمونية 
اجلريمة والسلوك  التعّرض لإلصابة واألمن من  من 
الصّحي واملشاركة املجتمعية. تعكس ثالثة مواضيع 
أخرى جوانب خمتلفة من البيئة االجتامعية ومن الثقافة 

إن التسميات املستخدمة وعرض هذه املادة ال يعرب عن رأي األمانة العامة ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوضع القانوين ألي بلد، أو إقليم أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطة أي منها، أو بشأن حتديد 
حدودها أو ختومها. وتشكل اخلطوط املنقوطة عىل اخلرائط خطوطاً حدودية تقريبية قد ال يوجد بعد اتفاق كامل عليها.

الشكل 5. خريطة العامل الشاملة للمدن الرشيكة املراعية للسن 

األمريكتان
األرجنتني، البالتا

الربازيل، ريو دي جانريو
كندا، هاليناكس

كندا، بورتاج البريري
كندا، ساينيش

كندا، شريبروك
كوستاريكا، سان خوسيه

جامايكا، كنغستون
جامايكا، خليخ مونتاغو

املكسيك، كانكون
املكسيك، مدينة مكسيكو

بورتوريكو، ماياغيز
بورتوريكو، بونس

الواليات املتحدة األمريكية، نيويورك
الواليات املتحدة األمريكية ، بورتالند

افريقيا
كينيا، نريويب

رشق املتوسط
األردن، عامن

لبنان، طرابلس
باكستان، إسالم آباد

أوربا
أملانيا، رور

أيرلندا، دونذله
إيطاليا، يودين

روسيا، موسكو
روسيا، بويامزي
سويرسا، جنيف
تركيا، اسطنيول

اململكة املتحدة ، أدينربج
اململكة املتحدة ، لندن

جنوب رشق آسيا
اهلند، نيودهلي

اهلند، يوديرب

غرب اهلادي
أسرتاليا، مالبورن

أسرتاليا، ملفيل
الصني، شنغهاي
اليابان، هيميحي

اليابان، طوكيو
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العقلية. فاالحرتام  التي تؤثر عىل املشاركة والسالمة 
وترّصفات  بسلوكيات  يتعلق  االجتامعي  واإلندماج 
كبار  ومغزى رسائل اآلخرين، واملجتمع ككل، جتاه 
السن. وتتعلق املشاركة املجتمعية بانخراط كبار السن  
الثقافية  والنشاطات  االجتامعي،  واالندماج  الرتفيه، 
والرتبوية والروحية. خُتاطب املشاركة املدنية والتوظيف 
فرص امُلواَطنة، والعمل املدفوع وغري املدفوع األجر؛ 
االجتامعية  البيئة  من  بكّل  املشاركة  هذه  وتتعلق 
السواء.  النشط عىل  للتشيُّخ  االقتصادية  دات  واملحدرِّ
االتصاالت  األخريين:  املوضوعني  نطاق  يكتنف 
واملعلومات، والدعم املجتمعي واخلدمات الصحية، 
دات اخلدمات الصّحية  كاّل من البيئات االجتامعية وحُمدرِّ
دات التشيُّخ النشط اجلاِمعة بني  واالجتامعية. ُشِملت حُمدرِّ
الثقافة واجلندر )النوع) )Gender) بشكل غري مبارش 
يف هذا املرشوع، ألن تأثريها عليه يمتد إىل ما أبعد بكثري 
 من احلياة احلرضية. لذا فهي جديرة بمبادرات خاصة هبا.
دات التشيُّخ النشط ، تتداخل هذه اجلوانب  وكام يف حُمدرِّ
الثامنية من احلياة احلرضية وتتفاعل فيام بينها. وُيعَكس 
االحرتام واإلندماج االجتامعي من خالل توفري األبنية 

متنحها  التي  الفرص  وجمال  اخلارجية،  واملساحات 
أو  املجتمعية،  املشاركة  أجل  من  للمسنني  املدينة 
الرتفيه أو التوظيف. وباملقابل تؤثر املشاركة املجتمعية 
ويؤثر  املعلومات.  وإتاحة  االجتامعي  اإلندماج  عىل 
اإلسكان عىل االحتياجات خلدمات الدعم املجتمعية 
بينام تعتمد املشاركة االجتامعية واملدنية واالقتصادية 
العامة  واملباين  اخلارجية  املساحات  توفري  عىل  جزئيًا 
ومأمونيتها. ويتفاعل النقل واالتصاالت واملعلومات 
بشكل خاص مع املجاالت األخرى: إذ دون النقل أو 
من غري الوسائل املالئمة للحصول عىل املعلومات التي 
تتيح االجتامع باألشخاص والتواصل معهم، ُتصبح 
املرافق احلرضية واخلدمات األخرى القادرة عىل دعم 
6 جماالت  ر الشكل  التشيُّخ النشط غري متاحة. يصورِّ

املواضيع اخلاصة باملدينة املراعية للسن.

استعراف امليزات املراعية للسن 

نسخت التقارير املعنية بجوانب املدينة املراعية للسن، 
والعوائق والثغرات، واقرتاحات التحسني التي أشار 
إليها املشرتكون يف املجموعات البؤرية يف مجيع املدن 

الشكل 6. جماالت املواضيع املتعلقة باملدينة املراعية للسن 

كان
إلس

ا

املشاركة املجتمعية 

االحرتام 

واالندماج االجتامعي

نية 
املد

كة 
شار

امل
ف

وظي
والت

ت 
االتصاال

ت 
واملعلوما

الدعم املجتمعي 
واخلدمات الصحية

األبنية 

واملساحات اخلارجية 

النقل

جماالت 
املواضيع 
املتعلقة 
باملدينة
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لت املواضيع التي  ومجعت بحسب مواضيعها. وُسجرِّ
ذكرت يف كل مدينة لكي ُتشّكل صورة عامة عن أهم 
إىل هذه  واستنادًا  واملدن.  األقاليم  األمور يف خمتلف 
املالمح  تضّم  تفّقدية  قائمة  وضع  جرى  املواضيع، 

من  جمال  كل  يف  للسن  املراعية  للمدينة  الرئيسية 
التفقّدية  الالئحة  ُتعتَب هذه  املدن.  احلياة يف  جماالت 
ملخصًا أمينًا ألراء املشاركني يف املجموعات البؤرية 

عىل مستوى العامل.
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اجلزء 4. كيفية استخدام الدليل

مالمح أساسية مراعية للسن 

هيدف هذا الدليل إىل مساعدة املدن عىل رؤية ذاهتا من 
منظور كبار السن بغرض حتديد أين وكيف يمكنها أن 
ُتصبح أكثر مراعاة للسن. وتصف األجزاء التالية من 
الدليل وجهات احلياة املدنية واملّيزات والعوائق التي 
من  املختلفة  املراحل  يف  املدن  يف  السن  كبار  خيتبها 
تطّورها. إّن القائمة التفّقدية املعنية باملالمح الرئيسة 
املدن  تنطبق عىل  والتي ختتم كل جزء  السّن   ملراعاة 
إىل  تقّدمًا. وهي هتدف  األقل  أو  منها  املتقدمة  سواء 

وضع معايري عاملية للمدينة املراعية للسن.

نظامًا  ليست  السن  مراعاة  ملعامل  التفّقدية  القائمة  إّن 
املدينة للسن مقارنة بأخرى،  لتصنيف درجة مراعاة 
وخارطة  ذاهتا  لتقييم  املدينة  تستخدمها  أداة  هي  بل 
لتبيان تقّدمها. وال توجد مدينة غري قادرة عىل إضفاء 
بعض التحسينات املهمة استنادًا إىل القائمة التفّقدية. 
وباالمكان التقّدم إىل أبعد من هذه القائمة، ال بل إّن 
اخلصائص  جتاوزت  معامل  لدهيا  أصبح  املدن  بعض 
يمكن  أفكارًا  اجليدة  التطبيقات  توّفرهذه  األساسية. 
ملدن أخرى تطبيقها وتكييفها. ومع ذلك، ال توجد بعد 

املدينة التي توفر "نموذجًا ذهبيًا" يف كل املجاالت.

املراعية  احلرضية  للمعامل  التفّقدية  القوائم  تشّكل  ال 
للسن دالئل إرشادية تقنية أو مواصفات تَصميمية. 
ثّمة وثائق تقنية أخرى للمساعدة يف تطبيق التغيريات 

التي قد تكون مطلوبة يف املدن منفردًة )16، 17).

من هو مستخدم الدليل؟

د  األفرا قبل  من  الستخدامه  لدليل  ا هذا  أعدَّ 
واملجموعات املهتمة بجعل مدهنم أكثر مراعاة للسن 
، يشمل هذا احلكومات، واملنظامت التطّوعية، والقطاع 
اخلاص وجمموعات من املواطنني. وينطبق املبدأ نفسه 
بِع إلنتاج الدليل عىل كيفية استخدامه؛ أي أنه  الذي اتُّ
يكتنف كبار السن عىل أهنم رشكاء يف مجيع املراحل. 
عند تقييمهم  لنقاط القوة والثغرات يف مدهنم، يرشح 
املسنون كيف أن اخلصائص امُلدرجة يف القائمة التفّقدية 
تتالءم مع خبهتم اخلاصة ويقّدمون اقرتاحات للتغيري 
وقد يشرتكون يف تطبيق مشاريع التحسني. إّن وضع 
املنطلق  النهج  هذا  خالل  من  املعروض  املسنني 
يوّفر  املسنني،  مع  التشاور  عىل  والقائم  القاعدة  من 
املعلومات األساسية التي ينبغي مراجعتها وحتليلها من 
قبل املختصني يف علم الشيخوخة وصانعي القرارات 
املعنيني بوضع املداخالت والسياسات أو تبنيها. من 
البدهيي أّنه، يف مراحل املتابعة للنشاط املحيل املراعي 
للسن ، يبقى املسنون مشرتكني يف رصد تقّدم املدينة 
يف هذا السياق ويعملون كدعاة ومستشارين للمدينة 

املراعية للسن.
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اجلزء 5. املساحات اخلارجية واألبنية

نظرة عامة عىل النتائج

كان للبيئة اخلارجية واألبنية العمومية الدور الرئيس 
املؤثر عىل تنقل املسنني واستقالليتهم نوعية حياهتم، 
التشيُّخ يف  املسنني عىل  تؤثر كذلك، عىل قدرة  وهي 
بمرشوع  اخلاصة  املشاورات  يف  املألوف.  مسكنهم 
منظمة الصّحة العاملية وصف كبار السن واألشخاص 
اآلخرون الذين يتفاعلون معهم باستمرار نطاقًا واسعًا 
التي  احلرضية  والبيئة  الطبيعية  للمناظر  املالمح  من 
املحورية  املواضيع  تتمّثل  السن.  مراعاة  يف  تساهم 
احلياة،  بنوعية  العامل:  حول  املدن  يف  تتكرر  التي 
واإلتاحة واملأمونية. وقد قابل املسنون الذين استشريوا 
قيد  هي  التي  أو  املدن  يف  ُأجِريت  التي  بالتحسينات 
اإلجراء يف مجيع مراحلها باالستحسان، وأشار هؤالء 

بدورهم إىل تغيريات أخرى ينبغي الرشوع هبا.. 

1. بيئة ممتعة ونظيفة

يذكر العديد من السكان مجال املحيط الطبيعي للمدينة 
عىل أنه من السامت املراعية للسن. عىل سبيل املثال، 
يف ريو دي جانريو وكانكون ُينَظر إىل العيش قريبًا من 
املحيط عىل أنه ميزة حقيقية كام هو العيش بالقرب من 
النهر يف ملفيل ولندن. ويف هيِمجي، حيبذ كبار السن 
يتذمر  نفسه  الوقت  يف  بيئتهم.  يف  والسكينة   اهلدوء 
املسّنون من أمور تتعلق بالنظافة يف مدهنم وبمستويات 

الضجيج والروائح الكرهية.

تنهض من رسيرك يف الساعة الرابعة صباحًا 
بداًل من السادسة بسبب الضوضاء الشديدة.

مسّن، من إستنبول

يف طرابلس، ُيقال أّن الرائحة املنبثقة من " النرجيله- 
خالل  املساء  يف  وخاصة  خانقة  رائحة  الشيشة" هي 
شهر رمضان املبارك. يف جامايكا، ُأشري إىل اإلزعاج 
اللغة  إىل  إضافة  الصاخبة،  املوسيقى  تسببه  الذي 
املبتذلة لألغاين. وُتنقص القذارة املتفشية يف عدد من 
املدن من نوعية حياة املسنني. وملعاجلة هذه املشاكل، 
اقرتح سكان مدينة مكسيكو الرتويج حلملة "شوارع 
نظيفة"، بينام ُينصح يف جامايكا بوضع قوانني تعالج 

مسألة مستوى الضوضاء.

ُيعتقد أن حجم بعض املدن يرتبط ببعض من مشاكلها، 
بقّلة  مرتبطًا  يكون  قد  املتزايد  طوكيو  سكان  فعدد 
بالسكان  نريويب  وازدحام  فيها.  املجتمعي  التامسك 

جيعل تنقل املسنني فيها أمرًا صعبًا.
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2. أمهية املساحات اخلضاء

تعتب املساحات اخلرضاء من أكثر املالمح امُلشار عىل 
أهنا مراعية للسن. ومع ذلك، يوجد يف العديد من املدن 
عوائق متنع املسنني من استخدامها. ففي نيودهلي مثاًل، 
ُيقال أّن بعض املساحات اخلرضاء ُأمِهلت وأصبحت 
مقلبًا للنفايات؛ ويف هيِمجي، ُتعتب بعض احلدائق غري 
آمنة. وأبدى سكان ملفيل قلقهم بشأن نقص مرافق 
موسكو،  ويف  اجللوس.  مرافق  وفقدان  املراحيض 
بينام  الطقس.  ُأبِلغ عن عدم وجود وسائل محاية من 
إىل  الوصول  صعوبة  عىل  الضوء  ُألقي  أودايبور،  يف 
عن  ينتج  آخر  مقلق  موضوع  إىل  إضافة  احلدائق. 
هلذه  املشرتك  االستخدام  عن  تنجم  التي  احلوادث 

احلدائق.. 

إّن استخدام احلديقة لنشاطات خمتلفة بام فيها 
ركوب الدراجات أو ألواح التزلج التي متر 
باملسنني رسيعًا، أو وجود احليوانات ذوات 

األربع قوائم التي قد تثب عليهم، قد يشكل 
عاماًل حيّد من ذهاهبم إليها.

أحد مقدمي الرعاية يف ملبورن

مت اقرتاحات خمتلفة حلّل هذه املشاكل. رأى  ُقدرِّ
مقدمو الرعاية يف هاليفاكس احلاجة إىل مساحات 

خرضاء صغرية ُمسّورة وأكثر هدوءًا تكون عىل 
مشارف املدينة عىل عكس احلدائق الكبرية املزدمحة 
وامُلستخدمة من قبل األطفال وحمبي ركوب املزالق 
امُلعّجلة. واقرتح كبار السن يف عامن حدائق خاصة 

باملسنني، بينام اقرتح أتراهبم يف نيودهلي مناطق يف 
د خصيصًا للمسنني. وتم االتفاق يف  احلدائق حُتدَّ

العديد من املواقع عىل رضورة االعتناء بشكل 
أفضل هبذه احلدائق.

3.أماكن لالسرتاحة

ُينَظر إىل وجود أماكن خمصصة ملقاعد عامة للجلوس 
من  إذ  للمسنني:  رضورية  حرضية  ميزة  أهنا  عىل 
دون  منطقتهم  أرجاء  يف  السري  عليهم  الصعب 

االسرتاحة يف مكان ما.

عدد مقاعد اجللوس قليل جدًا ... أنت تتعب 
وبحاجة إىل اجللوس.

مسّن، من ملفيل

استحسن املسنون ومقدمو الرعاية الصحية يف شنغهاي 
مناطق اجللوس املرحية يف مدينتهم. ويف ملبورن، ُنِظر 
إجيابيًا إىل إعادة تأهيل أماكن اجللوس اخلارجية. مع 
ذلك ُأثري بعض القلق حول انتهاك بعض األشخاص 
أو املجموعات التي تثري اخلوف أو التي ُتبدي سلوكًا 

ُمعاديًا للمجتمع مناطق اجللوس العمومية.

4. أرصفة مراعية للسن

إّن حالة األرصفة هلا تأثري واضح عىل إمكانية السري يف 
املناطق املحلية. فاألرصفة الضّيقة، أو غري املستوية، 
امُلزدمحة  أو  العالية،  احلواف  ذات  أو  امُلشّققة،  أو 
إمكانية  عىل  وتؤثر  حمتملة  خماطر  ختّبىء  وامُلعيقة؛ 

جتول املسنني. 

لقد وقعت بسبب الرصيف وكرست كتفي.

مسّن، من دوندالك

ُيبّلغ عن األرصفة غري املالئمة عىل أهنا مشكلة شبه 
مكسيكو،  مدينة  مثل  املدن،  من  العديد  ففي  عاملية. 
يضطر  مثاًل،  جامايكا  ومدن  جانريو،  دي  وريو 
املتجولني.  الباعة  مع  الرصيف  مشاركة  إىل  املشاة 
وبونس،  وموسكو،  البالتا،  مثل  أخرى  مدن  ويف 
وبورتوريكو ومنطقة رور احلرضية، َتدفع السيارات 
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الطريق.  عىل  السري  إىل  املشاة  الرصيف  عىل  الواقفة 
املسنون  خيتبها  التي  الصعوبات  الطقس  يزيد  وقد 
عند استخدامهم للرصيف. ففي شريبروك مثاًل ظهر 
القلق من عدم إزالة الثلج عن الرصيف، ويف بورتاج 
تساقط  بعد  يزداد  الوقوع  خطر  أن  ُوِجد  بريري  ال 

الثلوج

املدن  بعض  تعملها  التي  التحسينات  استحوذت 
عىل  والعناية،  التصميم  حيث  من  أرصفتها  عىل 
االستحسان. وغالبًا ما ُتقرتح املواصفات التالية جلعل 

األرصفة مراعية للسن: 

•سطح أملس، مستٍو وغري ُمزلِق؛ 	

•عرض كاف لكي يّتسع لكرايس امُلقعدين؛ 	

مستوى  إىل  لتصل  تدرجييًا  تنحدر  •حواف  	
الطريق؛

•إخالء الطريق من العوائق كالباعة املتجولني،  	
والسيارات املتوقفة واألشجار؛ 

•حتديد أولوية املرور للمشاة. 	

 

أنا ال أعيش يف وسط املدينة، بل يف ال لوما، 
ولكننا نعاين من نفس املشكلة فيام خيص 

األرصفة وغريها. فقد قال أحد أصدقائي: من 
الصعب عيل أن أسري وأستخدم عصاة وأنظر 
دائاًم نحو األسفل. اآلن عندما أميش يف وسط 

املدينة وأطلب املساعدة لعبور الشارع السابع، 
 أبحث دائاًم عن شخص بعمر الشباب الذي 
غالبًا ما هيرع ملساعديت لذا ال يمكنني التذّمر 

بشأن مساعدة اآلخرين.

مسنّ، من ال بالتا

5. معابر آمنة للمشاة

غالبًا ما تكون القدرة عىل عبور الطريق بصورة آمنة 
مصدر قلق، وقد ُأبِلغ عن مدن خمتلفة اختذت اخلطوات 
الالزمة لتحسني هذا األمر: إشارات مرور عند معابر 
املشاة يف كانكون؛ جزر مرور يف ال بالتا؛ معابر مرور 
يف ماياغيز، وخطوط  مانعة لالنزالق عىل معابر املشاة 
يف بورتالند. ويف عاّمن بنيت اجلسور واألنفاق ملساعدة 

املشاة عىل عبور الطرقات.

ويف عدد غري قليل من املدن، أبلغ أّن إشارات مرور 
اقرتح  ملفيل،  ويف  كبرية.  برسعة  تتغري  املشاة  عبور 
تزويد إشارات املرور لعبور املشاة بعّداد تنازيل مرئي 
لكي يعرف املار الوقت املتبقي لعبور الطريق. والقت 
استنبول  يف  املشاة  معابر  عند  الصوتية  اإلشارات 
وبورتالند وأودينيه الكثري من االستحسان، وُينصح 
بتزويد املعابر باإلشارات البرصية والصوتية عىل حّد 

سواء.

ُصنِعت إشارات املرور هذه  لعّدائي األلعاب 
األوملبية.

مسّن، من هاليفاكس

السائقني  تقّيد  عدم  يف  تتمّثل  أخرى  مشكلة  ثّمة 
بإشارات املرور اخلاصة باملشاة.

... توجد معابر للمشاة ولكن السائقني ال 
يكنون أي احرتام للمشاة. هم يرونك واقفًا 
ويتابعون سريهم باجتاهك. إن مل يكن قلبك 

قويًا فقد تنهار

مسّن، من جامايكا
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يف معظم املدن، يشكل حجم السري ورسعته عائقًا 
للمسنني امُلشاة منهم أو السائقني. ففي أودايبور، 

ُأبِلغ أّن السري تعّمه الفوىض ويسبب خوفًا للمسنني 
من اخلروج. البعض منهم يرفض اخلروج إال إذا 

كان ُمراَفقًا. )ُتناَقش الصعوبات التي يواجهها 
السائقون املسّنون يف اجلزء 7).

6. اإلتاحة

يف كل من البلدان املتقّدمة والنامية، يعتقد السكان أن 
م للمسنني. مدينتهم مل ُتصمَّ

أذهب إىل وسط املدينة فقط عندما يتوجب عيل 
أن أقوم بعمٍل حمّدد. أذهب إىل هناك وأهني 

عميل وأعود فورا إىل املنزل. كيف يل أن أجتول 
يف املدينة؟ أنا لست بعمر الشباب.

مسّن، من نريويب

يف العديد من املدن، ثّمة عوائق حتول دون إمكانية 
الولوج إىل األماكن، مما قد ُيثني املسنني عن اخلروج 

من بيوهتم. يف ريو دي جانريو ُأشري إىل أن السالمل 
اخلرسانية للوصول إىل منطقة الـ"فافيال" )مدينة 

األكواخ) صعبة االستخدام عىل املسنني. وفقدان 
األرصفة املنحدرة يف بعض املناطق يمّثل مشكلة يف 
شريبروك. تتلخص أكثر االقرتاحات شيوعًا ملعاجلة 

هذه املشاكل يف تثقيف خُمّططي املدن واملهندسني 
بشكل خاص فيام خيص احتياجات املسنني.

7. بيئة آمنة

إّن إحساس املرء باألمان يف بيئته املعيشية يؤثر كثريًا 
عىل استعداده للتنقل يف أرجاء املجتمع املحيل، مما يؤثر 
واندماجه  البدنية،  وصّحته  استقالليته،  عىل  بدوره 
االجتامعي وسالمته العاطفية. وتعتب العديد من املدن 
مدنًا مأمونة للسكان من أذّية الغري بشكل عام، ولكن 
من الواضح أن الوضع خيتلف يف بعض املدن األخرى. 
وبغّض النظر عن املستوى احلايل للخطر، فإن القلق 
املتعلق بالسالمة يساور السكان يف كل مكان تقريبًا، 
بام يف ذلك أمور كإضاءة الشوارع، والعنف، واجلريمة، 
إّن اخلروج  العامة.  واملخدرات والترّشد يف األماكن 

لياًل يكون خميفًا للعديد من املسنني بشكل خاص.

ال نخرج لياًل. ال أذهب إىل أي مكان ... قد 
يقتلونني.

مسّن، من تويامزي

من املعلوم به أن بعض املدن اختذت التدابري الالزمة 
جنيف  مدينتي  أّن  إىل  مثاًل  ُأشري  األمن؛  لتحسني 

وشريبروك نصبتا كامريات مراقبة.

م لتحسني األمن  يف ال بالتا شمل االقرتاح الذي ُقدرِّ
ينتظموا  أن  يف  املسنني  كتشجيع  املجتمع،  ارشاك 
من  مزيد  وراء  سعيًا  خروجهم  عند  جمموعات  يف 
السالمة، وأن يتم توفري عدد أكب من أفراد الرشطة. 
لتمكني  تقّدم احلكومة منحًا  أن  اقرُتِح  يف دوندالك، 

املسّنني من حتسني وسائل سالمتهم الشخصية.

يف  املسنون  وخيشى  تركيا،  يف  بكثرة  الزالزل  حتدث 
خطر   لتخفيف  مة  ُمصمَّ غري  املدينة  أّن  من  استنبول 

اإلصابات التي قد تنجم عن الزالزل.
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ينبغي أن يكون لدينا فراغات للشعور باألمان 
من الزالزل، ولكنهم ال يوّفرون لنا ذلك 

وينصحوننا باستخدام الطرقات

مسّن، من استنبول

8. ممّرات للمشاة ودروب للدّراجات

ُينظر إىل ممّرات املشاة ومسالك الدراجات عىل أهنا جزء 
زة للصّحة و املراعية للسن، ومع ذلك  من البيئة امُلعزرِّ
فقد ُأشري إىل خماطر تتعلق هبا أيضًا. ففي جنيف، ُينظر 
إىل راكبي الدراجات من قبل البعض عىل أهنم يشكلون 
خطرًا عىل املسنني. ويف أودينيه، اقرتح وجوب إنشاء 
والقت  للدراجات.  وآخر  للمشاة  واحد   – ممّرين 
ممّرات املشاة امُلقّدمة من قبل مدن كانكون، وبورتالند، 
مقّدمو  ألقى  وقد  السن.  كبار  استحسان  وسانيش، 
الرعاية يف هاليفاكس الضوء عىل احلاجة إىل التأكد من 
أّن هذه املمّرات تتمتع بسطح أملس، وذكر املسنون 
ومقّدمو الرعاية يف بورتاج ال بريري حاجتهم يف أن 
يكون من السهل الوصول إىل هذه املمّرات بكرايس 
ونصح  الدخول.  نقاط  من  كاٍف  عدد  عب  املقعدين 
بتنقل  خاص  ممرات  نظام  تطوير  أودينيه  يف  مسنون 
املشاة عب املنطقة، ويف هاليفاكس ُطِلب وضع ممرات 
سالمتهم.  لضامن  السيارات  مواقف  يف  للمشاة 
ُأضيفت فكرة أخرى من مدينة سانيش وهي إضافة 

مراحيض عامة بالقرب من هذه املمّرات

9. أبنية مراعية للسن

وماياغيز،  هيِمجي،  فيها  بام  املدن،  من  العديد  يف 
أصبحت  جديدة  أبنية  إىل  ُأشري  ونيودهلي  وملبورن 
ة، وإىل حتسينات أجريت من أجل جعل الولوج  ُمتيرسرِّ
املّيزات  فإن  عامة  بصورة  بسهولة.  متاحًا  األبنية  إىل 
التي ُتعتب رضورية لكي تكون األبنية مراعية للسن 

هي اآلتية:

•املصاعد 	

•السالمل الكهربائية 	

•األرصفة املنحدرة 	

•أبواب وممرات عريضة 	

•سالمل مناسبة )غري مرتفعة أو شاهقة) مزودة  	
بأسيجة جانبية )درابزون)

•أرضيات غري ُمزلِقة 	

•مناطق اسرتاحة مع مقاعد مرحية 	

•الفتات كافية 	

•مراحيض عامة ُمتاحة للمعوقني  	

مع ذلك، ُأشري يف مدينتني، إىل وجود عوائق تواجه 
املسنني يف استخدامهم للمصاعد. ففي نريويب، خياف 
املسنون من دخول املصاعد وحيتاجون إىل مرافقني؛ 
بينام يف طرابلس، يرتدد املسنون يف استخدام املصاعد 

بسبب االنقطاع الكهربائي املتكرر.

بالرغم من أّن رضورة وجود أبنية سهلة الولوج أمر 
معرتف به عىل نطاق واسع، إال أنه من املعروف أيضًا 
أن الكثري من األبنية، وخاصة القديمة منها، ما زالت 
الولوج  تيسري  يتعذر  احلاالت  بعض  يف  ُمتاحة.  غري 
إىل هذه األبنية. وُتدرك معظم املدن احلاجة إىل حتسني 
الولوج إىل مبانيها، وخاصة تسهيل دخول الكرايس 

املتحّركة.
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اخلاصة  السلبية  أو  اإلجيابية  املالمح  بعض  وُذِكرت 
وملفيل،  دوندالك  ففي  الكبى.  التسّوق  بمراكز 
تزّود بعض هذه املراكز زبائنها بكرايس ذات عجالت، 
ويوجد فيها ممرات خاصة هبا. ويف ملبورن ُينظر إىل 
أمام  عائق  أنه  عىل  طويلة  مسافات  امليش  وجوب 
دخول املراكز التجارية الضخمة. ويف استنبول، ثمة 
سالمل متحركة يف املراكز التجارية ولكن خياف املسنون 

استخدامها.

ُيعتقد أنه ينبغي أن تكون األبنية، بام يف ذلك 
املحالت، قريبة من مساكن املسنني لتمكينهم من 

الوصول إىل اخلدمات واملرافق بسهولة. ويستحسن 
كبار السن يف تويامزي العيش بالقرب من املحالت 

واألسواق. ويسمح جتميع األعامل التجارية يف 
شريبروك للمسنني بإجراء معامالهتم ضمن دائرة 

صغرية القطر من بيوهتم.

10. عدد كاٍف من املراحيض العامة 

يطلب بشكل عام توفري مراحيض نظيفة تقع يف أماكن 
مالئمة، يشار إليها بوضوح، وتكون جمهزة بشكل يتيح  
للمعوقني استخدامها. تعتب هذه املراحيض ميزة مهمة 
يف األبنية التي تراعي مفهوم البيئة املراعية للسن. يف 
مؤخرًا،  عمومية  مراحيض  إنشاء  القى  أباد،  إسالم 

االستحسان، وشهد عددها تزايدًا مطردًا.

د عدٌد من العوائق املتعلقة باملراحيض العمومية.  ُحدرِّ
ففي هاليفاكس، لوحظ أن أبواب املراحيض ثقيلة. 

ويف هيِمجي، أّن املراحيض العمومية صغرية 
وليست مجيعها من النوع امُلجهز بكريس. ويف ال 
بالتا، أشار مقّدمو الرعاية إىل فقدان املراحيض 

اخلاصة باملعوقني.

11. الزبائن املسّنون

تقّدر  التي  املسنني  للزبائن  اجليدة  اخلدمة  ُتعتب 
يف  األفضلية  وُتعطى  هلم.  مراعية  ميزة  احتياجاهتم 
وتوّفر  السن،  لكبار  وجامايكا  كانكون  يف  التعامل 
ويف  هلم.  ُمتحركة  كرايس  التجارية  املحالت  بعض 
يف  األولوية  إعطاء  القانون  يفرض  مكسيكو،  مدينة 
ت جمموعة تطّوعية  اخلدمة للمسنني. ويف بورتالند أعدَّ

دليل أعامل ونظامًا سمعيًا "مراعيني للسن".

املدن  استعرفت يف عدد من  التي  العوائق  إّن إحدى 
يواجهها  قد  التي  االنتظارالطويلة  صفوف  هي 
املسّن طلبًا خلدمة ما. لذا ُيقرتح إجراء تدابري خاصة 
بخدمة املسنني، كتخصيص منافذ مستقّلة أو طوابري 
خمصصة هلم. ينصح يف إسالم أباد إعطاء األولوية يف 
املسّنات.  النساء  السّن وبشكل خاص  اخلدمة لكبار 
العمل  ُيقرتح توفري مقاعد يف أماكن  ويف شريبروك، 
كاملصارف  االنتظار،  املسنني  عىل  حيث  واخلدمات 

مثاًل.

عائق آخر استعرف يف بعض املدن، منها لندن 
وطوكيو، هو غياب املَتجر املحيل أو الدكان الصغري. 

فبإغالق هذه املتاجر، فقد املسّنون مصدرًا مهاًم 
من اخلدمات التي كانت تشكل أيضًا، نوعًا من 

التواصل االجتامعي، واصبح يتوّجب عليهم 
الذهاب إىل أماكن بعيدة للتسّوق.



18

البيئة

•ينبغي احلفاظ عىل نظافة املدينة، ووضع قوانني  	
حتّد من مستوى الضوضاء والروائح املزعجة 

يف األماكن العامة..

مساحات خضاء وممرات مشاة

آمنة وُمعتنى  •ينبغي وجود مساحات خرضاء  	
من  إليها  االلتجاء  يمكن  واقية  وسقوف  هبا 
الشمس واملطر والرياح، ومرافق للمراحيض 

ومقاعد يمكن الوصول إليها بسهولة..

•كذلك وجود ممرات للمشاة خالية من العوائق،  	
ذات سطح أملس ُملحق هبا مراحيض عمومية 

يسهل الوصول إليها.

مقاعد خارجية

الطرقات  يف  خارجية  مقاعد  وجود  •ينبغي  	
وخاصة يف احلدائق، ويف مواقف وسائل النقل 
يتوجب  التي  الفاصلة  العمومية  والساحات 
أن تتميز بأبعاد منتظمة؛ وجيب أن تكون هذه 
املقاعد جيدة الصيانة جتري مراقبتها وتدقيقها 

بشكل دوري لضامن إتاحتها للجميع.

األرصفة
الصيانة،  جيدة  األرصفة  تكون  أن  •ينبغي  	
وعريضة  ُمزلِقة  وغري  ومستوية،  وملساء، 
املقعدين،  لكرايس  تتسع  لكي  كاٍف  بشكل 
وذات حواف منخفضة تنحدر تدرجييًا لتصبح 

بمستوى الطريق.

عوائق  أي  من  خالية  األرصفة  تكون  •وأن  	
املتوقفة،  والسيارات  اجلائلني،  )كالباعة 
واألشجار، وبراز الكالب، والثلوج)، ويكون 

للمشاة أولوية استخدامها.

الطرقات

غري  بمعابر  ُمزّودة  الطرقات  تكون  أن  •ينبغي  	
األبعاد  متساوية  تكون  وأن  للمشاة،  ُمزلِقة 
مأمونية  لضامن  ومنتظمة  التخطيط  وجيدة 

عبور املسنني عليها.

التصميم  جيدة  مادية  ببنية  ُمزّودة  تكون  •وأن  	
ومسالك  املرور،  كجُزر  للمكان،  ومناسبة 
فوقية أوممّرات حتتية، ملساعدة املشاة عىل عبور 

الطرق املزدمحة بالسيارات.

•وإشارات مرور ضوئية ُمزّودة بإشارات مرئية  	
الكايف  الوقت  ترتك  املشاة  لعبور  وصوتية 

للمسنني لعبور الطريق.

قائمة تفّقدية باملساحات اخلارجية واألبنية املراعية للسن
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قوانني املرور

قرسية  مرور  وقوانني  قواعد  وضع   •ينبغي  	
خطوط  قبل  السائقني  توقف  منها  وصارمة 

عبور املشاة

ممّرات خاصة بالدّراجات اهلوائية

•ينبغي ختطيط مسالك خاًصة بالدراجات  	
اهلوائية منفصلة متامًا عن ممرات املشاة وال 

تتقاطع معها.

السالمة

•ينبغي ايالء األولوية لسالمة العموم يف مجيع  	
ويتوجب   ، واألبنية  املفتوحة  املساحات 
خاصة،  تدابري  اختاذ  خالل  من  تعزيزها 
عن  تنجم  قد  التي  املخاطر  من  كالتقليل 
الكوارث الطبيعية، وإضاءة الطرقات بشكل 
وتطبيق  للرشطة،  دوريات  وتسيري  جيد، 
املتعلقة  املبادرات  ودعم  املحلية،  القوانني 

بالسالمة املجتمعية واخلاصة..

اخلدمات

، وتكون قريبة من  •ينبغي أن جتمع اخلدمات  	
إليها  الوصول  السهل  ومن  املسنني  مساكن 

)كأن تقع يف الطابق األريض يف البناء مثال).

املسنني،  الزبائن  بخدمة  خاصة  تدابري  •وثّمة  	
ت  ما خلد ا فذ  منا و  أ ملنفصلة  ا بري  ا لطو كا

صة هلم. امُلخصَّ

األبنية

•ينبغي أن تكون األبنية متاحة وتتمتع بامليزات  	
التالية:

– مصاعد 

– أرصفة منحدرة 

– الفتات كافية 

– سالمل مزّودة بحواجز جانبية، 

– سالمل غري مرتفعة أو قليلة االنحدار،

–أرضية غري ُمزلِقة، 

– مقاعد مرحية يف أماكن االسرتاحة،

"– عدد كاف من املراحيض العمومية مع 
     ختصيص بعضها للمعوقني.

مراحيض عمومية

•ينبغي احلفاظ عىل نظافة املراحيض العمومية  	
وصيانتها، ووضعها يف مواقع يسهل الوصول 
إليها من قبل األفراد ذوي القدرات املختلفة، 

وأن تكون اإلشارات الدالة إليها واضحة..
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اجلزء 6. النقل

نظرة عامة عىل النتائج

التكلفة  امليسور  العمومي  النقل  فيه  بام  النقل  يشّكل 
واملتاح للعموم عاماًل رئيسًا يؤّثر عىل التشيُّخ النشط. 
يمتّد موضوع النقل وتأثرياته إىل عّدة جماالت نقاشية 
حتديد  يف  دوره  اخلصوص  وجه  عىل  منها  أخرى، 
وإيصاهلم  للمسنني  واملدنية  االجتامعية  املشاركة 

باملجتمع وخدماته الصّحية. 

لذا كان لألشخاص الذين استشارهتم منظمة الصّحة 
العاملية يف مرشوعها أراء كثرية، تغطي جوانب خمتلفة 
كالبنى األساسية واملعّدات واخلدمات احلرضية املعنية 

بجميع وسائل النقل.

فبالنسبة للعديد من املسنني تلعب وسائل النقل 
املتاحة دورًا رئيسًا يف توجيه حياهتم.

مقّدم خدمات من دوندالك

1. اإلتاحـة

مجيع  يف  متاحة  العمومية  النقل  وسائل  أّن  ُيعتقد 
املناطق.  مجيع  يف  متاحة  غري  ولكنها  تقريبًا،  املدن 
مة أو البلدان  وعىل األرجح تكون مدن البلدان املتقدرِّ
مثاًل)  الرويس  )كاالحتاد  االنتقايل  االقتصاد  ذات 
متطور  لدهيا  النقل  نظام  أن  إىل  عادة  ُتشري  التي  هي 
ومرٍض. وتتوافر جمموعة من طرائق النقل يف العديد 
والعمومية)،  )اخلاصة  الباصات  منها  املدن،  من 
القاطرة  واحلافالت  الرتام،  وحافالت  والقطارات، 
العجلتني  ذات  اخلفيفة  والعربات  )الرتوليباص)، 
اخلدمات  وباصات  والعمومية)،  منها  )اخلاصة 

النقل  )الكبرية منها والصغرية)، وخدمات  املكوكية 
باملعوقني  )التطّوعية)، واخلدمات اخلاصة  املجتمعية 
والسائقني  األجرة،  وسيارات  الضعفاء،  باملسنني  أو 
اخلاّصني. وعىل الرغم من ذلك وجلعل املجتمع أكثر 
مراعاة للسن، ما زال ثمة ثغرات يف خمتلف مراحل 

نامء املدن، تتطلب املعاجلة.

2. التكلفة امليسورة

ُينَظر إىل التكلفة عىل أهنا عامل مهم يؤثر عىل استخدام 
املسنني لوسائل النقل العمومية. يف بعض املدن ُيقال 
لدعم  خيضع  أو  للمسنني،  جماين  العمومي  النقل  أن 
حكومي. فقد أبِلغ أّن مدينة جنيف تقّدم النقل املجاين 
ملرافقي املسنني أيضًا، ويف دوندالك حيق للمسنني فوق 
جمانية  تذكرة  احلصول عىل  من عمرهم  عامًا   75 الـ 
يعتب  ذلك  من  الرغم  وعىل  أيضًا.  ملرافقيهم  خاصة 
سعر النقل العمومي يف بعض املدن مرتفعًا. فاملسّنون 
يف نريويب يشتكون من الزيادة الكيفية يف ثمن التذاكر 
وأيام  اجلوية،  األحوال  سوء  عند  أحيانًا  تطبَّق  التي 
العطل وفرتات ذروة االزدحام. كام ُأبِلغ عن صعوبات 
ففي  تذاكر جمانية.  أو  مالية  إعانات  يف احلصول عىل 
هيِمجي، ُيقال أّن عمر املسن الذي حيق له احلصول عىل 
تذاكر جمانية مرتفع جدًا، بينام ُيعتب طلب هذه التذاكر 
ال  جانريو،  دي  ريو  ويف  نيودهلي.  يف  مرهقة  عملية 
يتمتع املسّنون الذين يعيشون يف الفافيال بالنقل املجاين، 
إذ أّن وسائل النقل ال ختدم تلك املنطقة. ويف جنيف، 
يمكن للمسّنني احلصول عىل رحالت خمّفضة التكلفة 



21

التشيخ وجمريات احلياة - صحة األرسة واملجتمع

يف القطار يف حال رشائهم لتذاكر موسمية فقط. ويف 
عىل  حكوميًا  م  امُلدعَّ السعر  يرسي  ال  املدن  بعض 
النقل اخلاصة، عىل عكس دونكالك حيث  رشكات 
احلافالت  بعض  يف  املجانية  السفر  تذاكر  فيها  ُتقبل 

التابعة خلدمات القطاع اخلاص.

اقرتح البعض يف عدد من املدن أن يتاح النقل املجاين 
أو ذلك اخلاضع للدعم احلكومي ويعّمم ليخدم مجيع 
تقديم  يتّم  أن  اقرُتح  مكسيكو  مدينة  ففي  املسنني. 

دة. رحالت جمانية للمسّنني حلضور مناسبات حُمدَّ

لية والتواتر 3. امُلعوَّ

عمومية  نقل  خدمات  وجود  أّن  عليه  املتفق  من 
يعتب ميزة مراعية للسن. وقد  موثوق هبا ودائمة 
مة  أشار بعض كبار السّن وخاّصة يف البلدان املتقدرِّ
النقل يف مدينتهم  تواتر خدمات  إىل رضاهم عن 

ووصفوه باجلّيد.

عىل الرغم من ذلك ثمة عدد من التقارير تأيت من مدن 
يف خمتلف مراحل نامئها، تفيد أّن خدمات النقل العمومية 
غري منتظمة التواتر، وال يعّول عليها بام فيه الكفاية. ففي 
النقل  بوسائل  السفر  أّن  إىل  املسّنون  يشري  استنبول، 
الرحالت  تواتر  وقتًا طوياًل، ألّن  يستغرق  العمومية 
بطيء. ويف ملبورن، تتوقف خدمات النقل العمومية 
يف بعض املناطق ابتداًء من ظهر السبت وحتى صباح 
اإلثنني. ويف منطقة رور احلرضية، يعتب املسّنون أّن تواتر 
رحالت النقل العمومي إىل مشارف املدينة اخلارجية 
ويف فرتات الليل ليس كافيًا. واقرتح يف بعض املدن أن 

يزيد تواتر الرحالت العمومية وخاصة يف الليل وعطل 
هناية األسبوع. 

ويف مدٍن كجنيف، ولندن، وموسكو، وطوكيو، ُيشري 
النقل  خدمات  عىل  ُيعّول  أن  يمكن  أنه  إىل  السكان 
أحيانًا يف مدن  األمر خيتلف  لدهيم، ولكن  العمومية 
متقدمة أخرى من نفس الدرجة. ومل يتطرق املسّنون 
يف املدن النامية إىل خاصية التواتر، ومل يذكروها كميزة 
من امليزات املراعية للسن. ففي عاّمن، ال يوجد جدول 
بالنسبة  األمر  وكذلك  الباصات،  سري  ينّظم  زمني 
لعربات اخلدمات العمومية يف إسالم أباد. ويف البالتا 
ال يمكن التعويل عىل خدمات الباصات بسبب التغيري 

املستمر يف وجهاهتا.

4. وجهات السفر 

النقل  بقدرة وسائل  بعيد  ترتبط هذه اخلدمة إىل حّد 
العمومية عىل الوصول إىل وجهة املسافر املطلوبة. فقد 
رّصح البعض يف عدد غري قليل من املدن أّن خدمات 
لبعض  جيدة  بتغطية  تتميز  لدهيم  العمومية  النقل 
املناطق عىل األقل، األمر الذي يمّكنهم من الوصول 
يف  القلق  بعض  أثري  ولكن  املقصودة.  وجهاهتم  إىل 
حّد  عىل  والنامية  مة  املتقدرِّ البلدان  يف  أخرى-  مدن 
سواء- حول كفاية رحالت النقل العمومية؛ ويتذّمر 
بعض السكان من عدم قيام اخلدمات بتغطية العديد 
من املناطق، أو من صعوبة عبور املدينة بأكملها، أو 
من نقص الربط يف وسائل النقل املختلفة بني املناطق 
باإلضافة إىل عدم تغطية وسائل النقل لبعض وجهات 
السفر الشديدة األمهية للمسنني. عىل سبيل املثال، ال 
تصل احلافالت يف دوندالك إىل إحدى دور املسنني، 
ويف ماياغيز، فإّن وصول وسائل النقل العمومية إىل 
أهم مراكز رعاية املسنني حمدود. ويف تويامزي، ُيعتب 
الوصول إىل احلدائق العمومية بواسطة النقل العمومي 

املتاح غري كاف.
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ثّمة ثغرات كبرية يف النقل العمومي ... إذا ما 
أردت أن تذهب إىل وسط املدينة فأنت بخري، 
أما إذا أردت  أن تعرب املدينة فعليك أن تناضل

مسّن، من بورتالند

5. حافالت مراعية للسن

ُأثريت مشكلة أخرى رئيسة وهي الصعود إىل وسيلة 
أنه تم  النزول منها. وُأفيد يف عدد من املدن  النقل أو 
تعديل بعض وسائل النقل العمومية لتسهيل ولوجها 
عىل  تعديل  أجري  شنغهاي،  ففي  املسنني:  قبل  من 
التي  الباصات  بعض  توجد  سانيش،  ويف  املقاعد؛ 
يسهل الصعود إليها؛ ويف أودايبور، سوف تبارش عن 
قريب خدمات عمومية لباصات ذات أرضية منخفضة. 
دت بعض احلافالت بمنّصات مرتفعة  ويف جنيف ُزورِّ

وأرضيات منخفضة.

وبشكل عام يالحظ السكان أّن تصميم حافالت النقل 
العمومية يعّد مشكلة للمسنني. ففي أودينيه مثاًل، يقول 
كبار السّن أّنه من الصعب استخدام احلافالت بسبب 
ليست  احلافالت  أّن  بونس ذكر  العالية، ويف  سالملها 

جمّهزة الستقبال الكرايس ذات العجالت.

إىل  املدن  من  قليل  أيضًا، يف عدد  السكان  أشار  وقد 
النقل  الستخدام  عزيمتهم  من  تثبط  التي  امليزات 
العمومي. ففي نيودهلي، قال املسّنون أّن أرقام املناطق 
التي حتّدد وجهة طريق احلافلة ليست معروضة بشكل 
مقّدمو  العمومية. وقد شّكك  احلافالت  واضح عىل 
عىل  احلافالت  بعض  بجدارة  دوندالك  يف  الرعاية 
الطريق، ويف البالتا، عّب بعض املسنني عن قلقهم بشأن 

سوء حال بعض احلافالت.

6. خدمات خاصة باملسنني

استخدام  يواجهون صعوبة يف  الذين  املسّنون  حيتاج 
خاصة  ُمكيَّفة  نقل  وسائل  إىل  العمومية  املواصالت 
يف  للسن  مراعية  كميزة  اخلاّصة  هذه  ُذكرت  هبم. 
أخرى  مدن  يف  ولكن  مة،  املتقدرِّ البلدان  مدن  بعض 
مت  ُقدرِّ املشاهبة.  الفرص  من  متاح  قليل  عدد  ثمة 
بعض االقرتاحات لتوفري خدمات خاصة باملعوقني. 
دي  ريو  يف  الرعاية  مقّدمو  ذكر  املثال،  سبيل  عىل 
جانريو أّن سيارة األجرة هي الوسيلة الوحيدة لتنقل 
املسّنني العاجزين، ومع ذلك ال يتسع صندوق السيارة 
للكريس املتحرك للعاجز بسبب وجود خّزان الوقود 
فيه. ويف مدينة مكسيكو، يقرتح مقدمو الرعاية توفري 
حافالت ُمكيَّفة خصيصًا لراحة املعوقني ومرافقيهم. 

7. أولوية اجللوس واحرتام الراكب 

اجللوس  أولوية  إعطاء  أّن  إىل  املدن  بعض  أشارت 
للمسنني يف وسائل النقل العمومية ُيعتب ميزة مراعية 
حيرتم  مثاًل،  أباد  كإسالم  املدن،  بعض  ويف  للسن، 
الركاب فعاًل أولوية إجالس كبار السّن. ومع ذلك 
فإّن هذه املجاملة ليست شائعة، فاملسّنون يف موسكو 
الركاب  احرتام  عىل  السكان  عامة  تثقيف  يقرتحون 

املسنني يف حافالت النقل العمومية. 

8. سائقو النقل

ُوِصف هتذيب سائقي وسائل النقل العمومية يف بعض 
املدن، عىل أّنه ميزة مراعية للسن، تسّهل استخدامهم 
هلذه الوسائل. ولكن يف كثري من املدن األخرى اشتكى 
سائقي  وخاصة  السائقني-  اهتامم  عدم  من  البعض 

احلافالت-بكبار السن.
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تتلخص إحدى أهم املشاكل امُلثارة يف أّن السائقني ال 
ينتظرون جلوس املسنني قبل انطالقهم.

أمتكن من الصعود إىل احلافلة، ولكن فور 
انطالق السائق هيتز الباص وأقع عىل وجهي.

مسّن، من سانيش

من  املسنني  من  الكثريون  رصح  جانريو  دي  ريو  يف 
املرتو  أو  التاكيس  بأهنم يستخدمون  طة  املتوسرِّ الطبقة 
بداًل من احلافالت بسبب خوفهم من الوقوع خالل 

ركوهبم.

دة تتلخص  يف مدن نامية، كعاّمن مثاًل، اسُتعِرفت مشكلة حُمدَّ
د السائقني يف نقل كبار السّن. يف دهلي وجنيف، ألقى  يف تردُّ
املسّنون الضوء عىل الصعوبات التي يالقوهنا عندما ال 
يتوقف السائق قريبًا من حافة الرصيف لكي يتمكنوا 
من الصعود أو النزول بصورة مأمونة. وذكر البعض يف 
دوندالك، أّن سائقي احلافالت يتوقفون يف مواقع بعيدة 
دة هلم، مما يشكل خطراً عىل كبار السن  عن املواقف امُلحدَّ
وخصوصًا إذا ما توقفوا عند مفارق الطرق. ويف جنيف 

وبونس، ُوِصف بعض سائقي الباصات بقّلة التهذيب.

دة القيادة الطائشة وعدم التقّيد  من العوائق األخرى امُلحدرِّ
بقوانني السري.

يقودون كاملجانني ... ويستمعون إىل موسيقى 
صاخبة جدًا

مسّن، من مدينة مكسيكو

ثمة مشكلة أخرية جرى حتديدها يف بعض املدن النامية، 
وتتلخص يف استغالل بعض السائقني لركاهبم املسنني. 
ففي نيودهلي مثاُل، يطلب بعض سائقي العربات ذات 
العجلتني أجرًا مرتفعًا من الركاب، ويف نريويب، تتغري 

األجور كيفيًا بشكل كبري.

تثقيف  املدن  بعض  يف  اقرُتِح  أنه  من  إذًا  عجب  ال 
السائقني حول اهتاممهم باملسنني. وقد ُنِظر إىل برنامج 
تدريب السائقني الذي ُطبرِّق يف شريبروك، عىل أنه مفيد 

للركاب املسنني.

ويف عدد قليل من املدن، ُنِصح أن يتّم تثقيف موظفي 
حول  ملنافذ،  ا كموظفي   ، أيضًا اآلخرين  لنقل  ا
استخدام  عىل  هبم  االهتامم  وأثر  املسنني  احتياجات 

وسائط النقل العمومية.

9. الراحة والسالمة

إّن شعور األفراد باألمان عند استخدامهم املواصالت 
هذه  من  االستفادة  يف  رغبتهم  عىل  يؤّثر  العمومية 
يف  الوسائط  هذه  مأمونية  عن  ُأبِلغ  فقد  اخلدمات. 
أّن مستوى اجلريمة يف  ُذِكر  بعض املدن. يف كانكون 
خدمات النقل العام أقّل منه يف أّي مدينة أخرى، ويف 
ملبورن وموسكو ُتعتب وسائل النقل العمومية آمنة. 
ومع ذلك وحتى يف البلدان التي يعتبها البعض آمنة 
خطوات  ثمة  مثاُل،  كلندن  املواصالت،  حيث  من 
إضافية ُيقرَتح اختاذها لتحسني املأمونية. ففي العديد 
التحفظ حول سالمة  فيها بعض  ُأثري  التي  املدن  من 
الرسقة  يف  الكبى  املشاكل  تكمن  العمومي،  النقل 

والسلوك الالاجتامعي.
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تكمن املشكلة الرئيسية يف الصعود إىل احلافلة 
والنزول منها. أي من جيوبك عليك أن 
تراقب؟ فبينام تنتبه إىل إحداها، تدرك أّن 

حمفظتك قد رسقت من األخرى.

مسّن، من استنبول.

يف العديد من املدن، ُتثري املواصالت املزدمحة، وخاصة 
يف ساعات الذروة، مشكلة سالمة املسنني. استعرفت 
هذه املشكلة بصورة أكثر شيوعًا يف املدن النامية واملدن 
الروسية. ففي جامايكا مثاًل، ُأبِلغ أّن التدافع والدرس 
مواقف  املسنني يف  عند  مشكلة  ُيثريان   (shoving(
أّن  إىل  ُأشري  موسكو،  ففي  داخلها.  أو  احلافالت 

االزدحام جيعل التنفس صعبًا يف حمطات القطار.

مة، مثل دوندالك، وبورتالند   يف القليل من املدن املتقدرِّ
بازدحام  تتعلق  صعوبات  عن  أيضًا  ُأفيد  وسانيش، 

وسائل النقل العمومية. 

ال يمكنك التنفس عىل متنه )قطار قادم من 
دبلن(. إذا ما سقطت لن يالحظك أحد – أنت 

عالق

مسّن، من دوندالك

ألّن  االرتياح  ببعض  السّن  كبار  شعر  نريويب،  يف 
مشاكل االزدحام قد خّفت كثريًا منذ أن طبقت بعض 
الترشيعات- قوانني ميسويش-  اخلاصة بعدم جتاوز 
تويامزي،  ويف  الركاب.  جللوس  االستيعابية  الطاقة 
اقرُتِح زيادة عدد احلافالت يف ساعات الذروة، بينام يف 
سانيش، أوِص بتشجيع املسنيني عىل استخدام وسائل 

النقل العمومية خارج أوقات االزدحام.

10. مواقف وحمطات وسائل النقل

ُيعتب تصميم مواقف وسائل النقل ومواقعها وحمطاهتا، 
من املالمح املهمة. ففي شنغهاي، استحسن كبار السّن 
والسقوف  باملقاعد  املواقف  تزويد  الرعاية  مو  ومقدرِّ
الواقية واإلنارة. ويف بونس، ُتصان املواقف واملحطات 
النهائية جيدًا. ويف بورتالند، ينظر بارتياح إىل سهولة 

الوصول إىل مواقف وحمطات وسائل النقل.

للمسنني.  الصعوبات  بعض  املواقف  مواقع  ُتشّكل 
وبعد  املواقف  قلة  بسبب  بورتالند  يف  هذا  يشاهد 
عن  املسنون  أفصح  ملفيل،  ويف  بينها.  فيام  املسافة 
قلقهم من اضطرارهم لعبور الطريق الرئيسية للوصول 
إىل أحد مواقف احلافالت. ويف سانيش، ذكر بعض 
املسّنني أّن مواقف احلافالت بعيدة جدًا عن منازهلم.

مواقف  عند  السالمة  مشاكل  ُتثار  املدن،  بعض  يف 
وسائل النقل. ففي موسكو، ُابِلغ عن وجود نشالني 
مت شكاوى حول أعامل  بني احلشود. ويف ملبورن، ُقدرِّ
ختريبية متعّمدة متت يف مواقف احلافالت. ويف ملفيل، 
ُيعتقد أّن برنامج تزيني األطفال ملواقف احلافالت قد 

َض من نسبة التخريب. َخفََّ

يف سان خوسيه، ُينظر إىل خلو مواقف احلافالت من 
املساوىء،  من  أّنه  عىل  الطقس  من  الواقية  املظالت 
املواقف  يف  املقاعد  نقص  إىل  بالنسبة  األمر  وكذلك 
يف شنغهاي. ومع ذلك، ُأشري يف طوكيو إىل أّن وضع 
مقاعد يف مواقف وسائل النقل جيعل التنقل فيها صعبًا 

عىل املعّوقني بسبب ضيق املساحة املتبقية.

إىل  الوصول  أّن  املدن  من  الكثري  يف  السكان  يعتب 
ينبغي  النهائية للحافالت  القطار واملحطات  حمطات 
أن يكون سهاًل وُمصّماًم بشكل يراعي: وجود أرصفة 
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ومراحيض  ومصاعد،  متحركة،  وسالمل  منحدرة، 
طوكيو،  ففي  وواضحة.  مرئية  والفتات  عامة، 
سالمل  وضع  الرعاية  ومقّدمو  السّن  كبار  استحسن 
منطقة رور احلرضية  املرتو. ويف  متحركة يف حمطات 
القطار  حمطة  يف  التسهيالت  نقص  أّن  املسّنون  يعتب 
وكرايس  احلقائب  نقل  أمام  عائقًا  يشكل  الرئيسية 
املقعدين إىل منّصات الركوب. ويف نيودهلي، يشري كبار 
السن إىل أّن حمطة املرتو بعيدة عن مكان إقامتهم، وأّن 

الفتات املحطة غري كافية.

11. سيارات األجرة

ُينظر إىل سيارات األجرة يف كثري من املدن عىل أهنا خيار 
الوسيلة  هذه  ُتعتب  كانكون،  ففي  للسن.  مراع  نقٍل 
ميسورة التكلفة، ويف دوندالك، يستحسن كبار السّن 
األجرة املخفضة التي ُتطلب منهم من قبل السائقني. 
ويف ملفيل، ُأعِجب مقدمو الرعاية ببنامج احلكومة 
الداعم الستخدام سيارات األجرة. ويف هاليفاكس، 
ُيقال أّن بعض السائقني يبدون اهتاممًا كبريًا باملسنني، 
ويف طرابلس، ُأبِلغ أّن سيارات األجرة تقّدم خدمات 

جيدة ومالئمة.

العوائق  بعض  استعرفت  فقد  أخرى،  مدن  يف  أّما 
املرتفعة  التكلفة  منها  األجرة.  سيارات  استخدام  يف 
ال  بورتاج  ففي  املعّوقني.  لركوب  جتهيزها  ونقص 
بريري، يساور القلق مقدمي الرعاية من أّن السائقني ال 
ينقلون الركاب املقعدين وكراسيهم. ويف هاليفاكس، 
بسبب عدم  األجرة مشكلة  يشكل تصميم سيارات 
وجود مساحة كافية الستيعاب املمشاة. ويف تويامزي، 
بام  كبريًا  األجرة  سيارات  صندوق  يكون  أن  اقرُتِح 

يكفي ليتسع للكريس ذي العجالت.

12. النقل املجتمعي

مُتّثل خدمات النقل املجتمعية )أي النقل املجاين الذي 
مراعية  خدمة  اخلاص)  القطاع  أو  املتطّوعون  يقّدمه 
مة  للسن غالبًا ما ُتذكر من ِقبل املسنني يف املدن املتقدرِّ
ن املراكز  أكثر منها يف املدن النامية. ففي بونس مثاًل، تؤمرِّ
الرئيسية للمسنني خدمات النقل حلضور مواعيدهم 
خدمة  حظيت  بريري،  ال  بورتاج  ويف  جمانًا،  الطبية 
املتطوعني من السائقني املجتمعيني، واخلدمة املكوكية 
الدكاكني بكثرٍي من  املقّدمة من أصحاب  للحافالت 
التقدير. ويف لندن، قضت إحدى االقرتاحات بتوفري 
بالكامل  زة  جُمهَّ بحافالت  املجتمعي  النقل  خدمات 

الستقبال املسنني، وبسائقني مدربني عىل خدمتهم..

13. املعلومات

عىل  احلصول  أمهية  ُذكرت  املدن،  من  القليل  يف 
استخدام  وكيفية  النقل  بخيارات  خاصة  معلومات 
ففي  الزمنية.  وبجداوهلا  بذلك  املعنية  اخلدمات 
كيفية  املسنني  لتعليم  برامج  مثاًل، وضعت  بورتالند 
استخدام وسائل النقل العمومية. ويف ملفيل، اقرُتح أن 
ُيعطى املسّنون الذين مل يعد باستطاعتهم القيادة، دورة 
عن كيفية استخدام املواصالت العمومية. ويف هيِمجي 
ُنِصح بأن ُيذكر عىل اجلداول الزمنية إن كانت احلافلة 
جمهزة لركوب املعوقني أم ال. واستعرف املسّنون يف 
مطبوعة  الزمنية  اجلداول  تكون  ألن  احلاجة  طوكيو 

بحروف كبرية وموضوعة بمكان مالئم.
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14. رشوط القيادة

نوِقش يف عدد من املواقع أمر متكني املسنني من القيادة 
كخيار أسايس لتنقلهم. فعىل سبيل املثال، تعتب ملفيل 
مة للسيارات، ويف هيِمجي ُتعتب السيارات  مدينة ُمصمَّ
السيارات  ُتعّد  بونس،  ويف  الضواحي.  يف  رضورية 

رضورة بسبب حمدودية خيارات النقل املتاحة. 

سهولة  إىل  املدن  من  عدد  يف  السكان  بعض  ُيشري 
القيادة يف أنحاء املدينة، وهي ميزة يذكرها غالبًا سكان 
مة. فمن املعروف أن بورتاج ال بريري  البلدان املتقدرِّ
سانيش،  ويف  فيها.  القيادة  تسهل  مزدمحة  غري  مدينة 
املنبهة إىل  مة  املتقدرِّ املرور  يستحسن املسّنون إشارات 
مفارق الطرق. ويف طوكيو، يذكر املسّنون أّن إشارات 
الطرقات والفتاهتا سهلة الرؤية. وتعتب إشارات املرور 
يف طرابلس واضحة، ويف شنغهاي، ُينظر إىل ختطيط 

السري عىل أنه جّيد.

ُيبِلغ السكان يف كثري من املدن األخرى- يف مراحل 
نامئها املختلفة- عن عوائق تواجه قيادة السيارات فيها: 
تشمل ازدحام السري، وحال الطرقات السيئة، ووسائل 
غري فعالة لتسهيل السري، وإنارة غري كافية للطرقات، 
بشكل  موضوعة  أو  حمجوبة  مالئمة-  غري  والفتات 
سيىء- وعدم التقيد بقوانني وقواعد السري. ففي ريو 
دي جانريو مثاًل، ُينَظر إىل السري امُلزدحم كعائق. ويف 
السيئة  الطرقات  حال  من  املسّنون  يشتكي  كانكون 

املليئة باحلفر. ويف ملفيل، أثري القلق من عدم فعالية 
بعض وسائط تسهيل السري، مثل الدّوارات التي تكون 
أصغر من الالزم أو موضوعة يف موقع غري مناسب. 
مضاءة  غري  الطرقات  أّن  املسّنون  ُيبِلغ  ماياغيز،  ويف 
الطريق  الفتات  ُتعتب  هاليفاكس،  ويف  جّيد.  بشكل 
تكون  ما  االرتفاع وغالبًا  أو شديدة  الصغر،  شديدة 
حمجوبة. وقد أبلغ كبار السّن يف أودينيه أّن السائقني 
أّن  ُيقال  شريبروك،  ويف  السري.  قوانني  حيرتمون  ال 

السائقني غالبًا ما يكونوا عدائيني. 

15. احرتام السائقني املسّنني

إضافة إىل العوائق امُلستعرفة أعاله، فإّن عدم احرتام 
السائقني املسنني يثني عددًا منهم عن القيادة.

أرغب يف القيادة. يشتمني اآلخرون، ويسخرون 
مني حني أبطىء. إهّنم غري مهّذبني.

مسّن، من طرابلس

يف البالتا، قيل أنه ُتساء معاملة املسنني ألهنم يقودون 
بعدم  السن  كبار  يشعر  كانكون،  ويف  شديد.  ببطء 
األمان عند القيادة بسبب مشاكلهم البرصية اخلاصة 
والقيادة املتهورة للسائقني. ويف تويامزي، ُيعلق مقّدمو 

الرعاية أّن املسنني ال يشعرون بالثقة عند القيادة.
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يف بعض املدن، مثل بورتاج ال بريري، حيث القيادة 
من  القلق  ُيثار  االنتقال،  يف  أساسيًا  خيارًا  تشكل 
عن  يستغنون  عندما  املسنني  تواجه  التي  الصعوبات 
رخصهم. وللتأكد من أن كبار السن يتمتعون بالثقة 
جنيف  مثل  املدن،  بعض  يف  ُينصح  للقيادة،  الالزمة 
ويف  مهاراهتم.  لتجديد  دورات  بإجراء  وبورتالند، 
هيِمجي، ُينظر إىل الدروس اخلاصة التي ُتعطى لكبار 
مراعية  كميزة  رخصهم  جتديد  يريدون  عندما  السّن 

للسن.

16. مواقف السيارات

للمسنني  األولوية  ذات  السيارات  مواقف  إىل  ُينَظر 
واملعوقني والتي تكون عىل مقربة من املساكن، إضافة 
أهنا  عىل  السيارة،  إىل  الصعود  أو  الرتّجل  ُفَسح  إىل 
املسّنون  يستحسن  عاّمن،  ففي  للسن.  مراعية  سامت 
الفسح املخّصصة للمعوقني التي توّفرها املتاجر. ويف 
دوندالك، حُيبَّذ وجود املواقف املجانية، ويف بورتاج 
للسن  مراعية  ميزة  الكبرية  املواقف  ُتعتب  بريري،  ال 

بالنسبة للسائقني املسنني.

مع ذلك، ويف مدن كثرية، اسُتعرفت مرافق الوقوف 
غري الكافية واملرتفعة التكلفة كعوائق للمسنني. وقد 
ُذِكرت مشاكل أخرى أيضًا. ففي ماياغيز، ُيقال أنه ال 
ل أو صعود املسنني العاجزين  توجد فسح كافية لرتجُّ
إىل السيارة، بينام ُيشار يف بورتاج ال بريري إىل أّن فسح 
املواقف ليست واسعة كفاية لتتسع لكرايس املقعدين. 
صة للمعوقني يف  ويف سانيش، أثري فقدان الفسح املخصَّ
املواقف عىل أنه مشكلة. ويف ملبورن، ُأفِصح عن القلق 
الذي يدور حول عدم املقدرة عىل إجياد مواقف قريبة 
من املساكن. كام شّكل عدم احرتام األولوية يف الفسح 

صة للمعوقني مصدر قلق آخر ُأثري ذكره. املخصَّ

خُيّصصون فسحًا للمعوقني ويتم جتاهلها متامًا.

مسّن، من لندن
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بشكل  ومعروضة  ثابتة  املواصالت  •أجرة  	
واضح.

امُلعّولية والتواتر

ومنتظمة  لة  ُمعّو لعمومية  ا لنقل  ا •وسائل  	
هناية  وعطلة  الليلية  اخلدمة  )وتشمل  التواتر 

األسبوع).

وجهات السفر املقصودة

وتسمح  متوافرة  العمومية  النقل  •وسائل  	
الرئيسية  وجهاهتم  إىل  يصلوا  بأن  للمسنني 
الصّحية  واملراكز  كاملستشفيات  املقصودة 
واحلدائق العامة واملراكز التجارية واملصارف 

ومراكز املسنني.

الطرق  من  شبكة  عىل  املناطق  مجيع  •شمول  	
أو  املدينة  داخل  سواء  جيد  بشكل  مرتابطة 

خارجها)حميطها) أو بني املدن املجاورة.

•خطوط الرحالت جيدة الرتابط فيام بينها وبني  	
خمتلف خيارات وسائط النقل املتاحة.

عربات مراعية للسن

•العربات متيرّسة، مع أرضية وسالمل منخفضة،  	
ومقاعد عريضة ومرتفعة.

•العربات نظيفة جيدة الصيانة. 	

•للعربات الفتات واضحة ُتشري إىل رقم احلافلة  	
ووجهة الرحلة.

صة خدمات مُتخصَّ

صة لنقل األشخاص  •توجد خدمات كافية خُمصَّ 	
املعوقني.

أولوية اجللوس

•أولوية اجللوس للمسنني، وحُيرتم هذا األمر من  	
قبل الركاب اآلخرين.

سائقو وسائل النقل 

•السائقون حمرتمون، ويتقيدون بقوانني السري،  	
وينتظرون  دة،  امُلحدَّ املواقف  يف  ويتوقفون 
جلوس الركاب لكي ينطلقوا، ويقفون قريبًا 
من حافة الرصيف لتسهيل نزول املسنني من 

احلافلة.

مواقف وحمّطات وسائل النقل

مساكن  من  مقربة  عىل  تقع  دة  حُمدَّ •مواقف  	
وأسقف  بمقاعد  جُمّهزة  وتكون  املسنني، 
حتمي من الطقس، ونظيفة وآمنة، وذات إنارة 

جيدة.

•املحطات متيرّسة، مع أرصفة منحدرة، وسالمل  	
 ، ئمة مال ت  منّصا و  ، عد مصا و  ، كة متحر
القراءة  سهلة  والفتات  عامة،  ومراحيض 

وموضوعة يف املكان املناسب.

•مواقف وحمطات يسهل الوصول إليها وتالئم  	
املوقع.

•موظفو املحطات مهذبون ومتعاونون. 	

قائمة تفّقدية لوسائل النقل املراعية للسن
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املعلومات

م للمسنني املعلومات عن كيفية استخدام  •ُتقدَّ 	
وسائل النقل العمومية وحول نطاق خيارات 

التنقل املتاحة.

•اجلداول الزمنية واضحة ويسرية. 	

•ُتشري اجلداول الزمنية بوضوح إىل خطوط سري  	
احلافالت امُلتاحة للمعوقني.

النقل املجتمعي

والشاملة  املجتمعي،  النقل  خدمات  •تتوّفر  	
احلافالت،  وخدمات  املتطّوعني  للسائقني 
دة. لتوصيل املسنني إىل مناسبات وأماكن حُمدَّ

سيارات األجرة

•سيارات األجرة ميسورة التكلفة، مع ختفيض  	
الدخل  ذوي  للمسنني  مالية  إعانات  أو 

املنخفض.

•سيارات األجرة مرحية ومتيرسة، مع مساحة  	
كافية لكريس املقعدين أو ملامشيهم.

•سائقو سيارات األجرة مهذبون ومساعدون. 	

الطرقات

وجيدة  وعريضة  الصيانة  جيدة  •الطرقات  	
التصميم  مالئمة  بوسائل  وحتظى  اإلضاءة 
مرور  وبإشارات  السري  لتسهيل  واملوقع 
وأضاءة كافية عند تقاطع الطرقات، وعالمات 
واضحة عند التقاطعات الرئيسية، ومصارف 
مياه ُمغطاة، والفتات شديدة الوضوح ومالئمة 

للموقع.

•حركة مرور جيدة التنظيم. 	

أن  يمكن  التي  العوائق  من  خالية  •الطرقات  	
حتجب نظر السائق.

والسائقون  صارم  بشكل  ُتطّبق  السري  •قوانني  	
يتقيدوا بالقوانني.

أهلية القيادة

•توافر دورات يتم تعزيزها لتجديد املهارات. 	

مواقف السيارات

•تواجد مواقف ميسورة التكلفة. 	

من  بالقرب  تقع  للمسنني  أولوية  ذات  •ُفَسح  	
األبنية ومن مواقف املواصالت.

بالقرب  للعجزة  أولوية  ذات  فسح  •ختصص  	
املواصالت، ويتم رصد  األبنية ومواقف  من 

طريقة استخدامها.

•ُفسحات خاصة باملسنني واملعوقني للرتجل أو  	
األبنية  من  قريبة  تكون  العربات  إىل  الصعود 

ومن مواقف وسائل املواصالت.
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اجلزء 7. اإلسكان 

نظرة عامة عىل النتائج

ُيعتب املسكن رضوريًا للسالمة والعافية. وال غرابة أن 
ُيبدي األشخاص املستشارون من قبل منظمة الصّحة 
هياكل  األراء عن خمتلف جوانب  الكثري من  العاملية 
املسكن، والتصميم، واملوقع واخليار. وثّمة صلة تربط 
بني املسكن املالئم والوصول إىل املجتمع واخلدمات 
املسنني  استقاللية  عىل  يؤثر  الذي  األمر  االجتامعية، 
والدعم  املسكن  أّن  الواضح  من  حياهتم.  ونوعية 
اللذين يتيحان للمسّنني التشُيخ براحة وأمان قد القيا 

استحسانًا عامليًا. 

1. التكلفة امليسورة 

من املتفق عليه عامًة يف املدن أّن ثمن املسكن يشكل 
ونوعية  املسنني  إقامة  مكان  اختيار  يف  رئيسيًا  عاماًل 
حياهتم. يف حني أن تكلفة املسكن بام فيها إجياره ُتعتب 
أّنه ُيعتقد يف مدن أخرى  ميسورة يف بعض املدن، إاّل 
أهنا باهظة التكلفة مما ُيعيق انتقال املسنني إىل مساكن 

أخرى أكثر مالءمة.

أحظى بمعاش تقاعدي ولكن كيف يل أن 
أعيش هبذا املبلغ البسيط من املال؟ فام أن يستقر 

املال بحوزيت حتى ينفق يف احلال

مسن، من استنبول

املسنني  بعض  أّن  جنيف  يف  ُأبِلغ  املثال،  سبيل  عىل 
ولكن  إليهم،  بالنسبة  جدًا  كبرية  منازل  يف  يعيشون 
ألهّنم متقاعدون، ال يمكنهم حتّمل تكاليف االنتقال. 
االنتقال  تكلفة  أن  تويامزي  يف  ُأفيد  مماثلة،  بصورة 
من املنزل باهظة وخارج امكانية املتقاعدين. وُيعتب 
بعض  يف  الرخيص  أو  املجاين  العمومي  اإلسكان 
املدن كلندن مثاًل، ميزة أكيدة. ويف مدن أخرى، مثل 
إسالم أباد، ُينظر إىل تناقص املساكن املنخفضة التكلفة 
كعائق. ويف بورتاج ال بريري، ُألقي الضوء عىل احلاجة 
إىل احلصول عىل املعلومات املتعلقة باملساكن املدعومة 

من قبل احلكومة.

لدي منزل مع رشفة، ماين، يف ُمّمع سكني. 
أحبه.

مسّن من لندن

تنصح بعض  نامئها -  بلدان - يف خمتلف مراحل  يف 
للمسنني.  التكلفة  ميسورة  مساكن  بتوفري  املدن 
وتشمل اآلراء خفض مستوى الرضيبة عىل اإلسكان 
اخلاص باملسنني يف عاّمن، واحلصول عىل دعم حكومي 

لإلسكان العمومي واخلاص يف هيِمجي.
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2. اخلدمات األساسية

يف مدن قليلة، ُوِجد أن اخلدمات األساسية غري كافية أو 
أهنا باهظة التكلفة. ففي إسالم أباد، ال تتمتع املساكن 
أو  الكهرباء،  بامدادات  املنخفض  الدخل  مناطق  يف 
املنافع  خدمات  ُتعتب  موسكو،  ويف  املياه.  أو  الغاز، 
التكلفة. ويف دوندالك واستنبول،  العمومية مرتفعة 
ويعتقدون  املرتفعة  التدفئة  أسعار  من  املسّنون  يقلق 
أن احلكومة ينبغي أن تساعد يف تكاليفها. يف جامايكا، 
يف  صعوبة  املحدود  الدخل  أصحاب  املسّنون  جيد 
حتمل التكاليف املرتفعة للمنافع ويقرتحون ختفيض 

أسعارها.

عندما أتّلقى فاتورة املياه أرى أهنا تكلفني 
1000 دوالر. ال يمكنني حتّملها، لذا ال 

استخدم الدش، وتنقطع املياه أحيانًا.

مسّن من جامايكا

يف ريو دي جانريو، يستحسن كبار السّن التحسينات 
الصّحي،  والرصف  املياه،  خدمات  يف  ُأجِريت  التي 
إمدادات  املسّنون  حيّبذ  استنبول،  ويف  والكهرباء، 

املاء.

3. التصميم

داخل  براحة  العيش  عىل  املسنني  مقدرة  أّن  ُيعتب 
وبصورة  تصميمها.  جوانب  بمختلف  تتأثر  منازهلم 
مكان  يف  العيش  السّن  لكبار  املهم  أّن  ُيعتقد  عامة، 
وأسطح  متني،  وهيكل  مالئمة  مواد  من  مبني  إقامة 

زًا بمصعد يف حال كان املبنى  مستوية، وأن يكون جُمهَّ
د الطوابق، وبمرافق مالئمة من مّحامات ومطابخ،  متعدرِّ
وأن يكون واسعًا كفاية للتجول يف أرجائه، وأن يضّم 
مساحة مالئمة للتخزين، وأن تكون ممّراته ومداخله 
عريضة تّتسع لكريس متحّرك، وجُمّهز بصورة مالئمة 

لتلبية الرشوط البيئية املحيطة.

املساكن.  ببناء  تتعلق  مشاكل  املدن  بعض  يف  ُذِكرت 
إىل  احلاجة  السكان  استعَرف  مكسيكو،  مدينة  ففي 
مراقبة عملية البناء للتأكد من أّن املسكن متني البنية. 
ويف استنبول، قيل أّن املساكن إما ضعيفة البناء أو سيئة 
يشكل  نريويب،  ويف  املجتمعي،  الفقر  نتيجة  الصيانة 
نقص مواد البناء مصدر قلق، ويف إسالم أباد، تّتسم 

بعض املساكن بعدم صمودها للزالزل.

ثّمة عدد من اخلصائص البنيوية التي تشّكل عقبات. 
املنزيل  التخطيط  مشكلة  استعرفت  دوندالك،  ففي 
السالمل  اخُتِبت  بالتا،  ال  ويف  التحّرك.  يعيق  الذي 
واألرضيات غري املستوية عىل أهنا معيقة. يف موسكو، 
مة  ُابِلغ عن احلاجة إىل بناء محامات ومراحيض ُمصمَّ
ألجل املسنني. ويف نيودهلي، ُيعتقد أنه ينبغي حتسني 
عن  ُأعِرب  مكسيكو،  مدينة  ويف  املطابخ.  تصميم 
احلاجة إىل وجود مماسك جانبية )درابزون) ومصاعد 
يف األبنية متعّددة الطوابق، وأشار السكان يف طوكيو 
للكرايس ذات  تتسع  إىل ممّرات ومداخل  احلاجة  إىل 

العجالت.

ليست  املساكن  أّن  البلدان،  قليل من  اّتضح يف عدد 
جُمّهزة بصورة تتالئم وحاالت الطقس. بشكل خاص، 
بعض  كانكون ويف  مكّيفات يف  إىل  احلاجة  ُأبِلغ عن 
مناطق ملفيل فإّن تصميم املساكن احلديثة جيعل احلّر 

شديدًا يف الداخل.
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رت التدابري التي  يف العديد من املدن، اسُتعرفت وُقدرِّ
الستقبال  املساكن  تصميم  حتسني  أجل  من  ِذت  اختُّ
مجيع  من   %1 مثاًل،  مكسيكو  مدينة  ففي  املسنني. 
املنازل املبنية ينبغي أن تالئم املسنني. ويف هالفاكس، 
مراعية  أهنا  عىل  السكنية  املجمعات  بعض  ُوِصفت 
للسن وتتميز بأرصفة منحدرة، ومصاعد، ومواقف، 

ومرافق رياضية ومداخل واسعة.

عىل كّل، يشعر السكان أنه ينبغي عمل املزيد للتأكد 
ُينَصح  املسنني. ففي هيِمجي،  املساكن تالئم  أّن  من 
ببناء املزيد من املساكن املراعية للسن، بينام يف ملبورن، 
املهندسني  تشجيع  أجل  من  احلوافز  تقديم  ُيقرتح 
وينصح  للسن.  مراعية  مساكن  بناء  عىل  واملقاولني 
األفراد يف نيودهلي بوضع قوانني تفرض إدماج امليزات 
املراعية للسن يف األبنية. يف سانيش، يشمل البناؤون يف 
خمّططاهتم ميزات ُمكيَّفة أو قابلة للتكييف، كمفاتيح 
احلاّمم  يف  الدش  وتركيب  اإلضاءة،  بدرجة  التحّكم 
تعديلها  يمكن  وسالمل  االستحامم،  حوض  من  بداًل 

لكي تّتسع للكريس ذي العجالت. 

4. التعديالت 

شقتهم  أو  ملنزهلم  املسنني  تعديل  عىل  القدرة  إّن 
هبناء.  فيها  عيشهم  استمرار  إمكانية  عىل  أيضًا  تؤّثر 
استحسن مقّدمو الرعاية يف دوندالك الكرايس اهلوائية 
املسنني.  ملساعدة  تركيبها  تّم  التي   (Chairlifts(
للمسنني  صة  امُلخصَّ الشقق  أجريت يف  ماياغيز،  ويف 
من  قليل  عدد  ويف  املطلوبة.  التعديالت  العاجزين 
م مساعدات مالية  املدن، مثل هيِمجي ودوندالك، ُتقدَّ

للقيام بالتعديالت املنزلية.

لقد تّم استعراف عدد من املشاكل املتعلقة بالتعديالت 
املنزلية. ففي هاليفاكس، ُيعتب تعديل املساكن وحتديثها 
هيِمجي  يف  وُذِكرت  التكلفة.  وباهظ  صعبًا  أمرًا 
ونيودهلي القيود املفروضة عىل إعادة هيكلة املساكن 
املنازل  سكان  عىل  ينبغي  بورتالند،  يف  العمومية. 
امُلستأَجرة التي جرى تعديلها أن ُيعيدوها إىل حالتها 
عدم  إىل  ُأشري  ملبورن،  يف  إخالئها.  بعد  األصلية 
استخدام املعّدات املساعدة ألهنا ال تّتسع يف املسكن 
حتّمل  الرعاية  مقّدمي  من  العديد  بمقدرة  وليس 
ُأعِرب  شريبروك،  يف  املطلوبة.  التعديالت  تكاليف 
االحتياجات  لذوي  املساكن  لتكييف  احلاجة  عن 

اخلاّصة.

إىل جانب استعراف احلاجة إىل التأكد من  أّن املسنني 
يدركون اخليارات امُلتاحة لتعديل مسكنهم، ُيقرتح يف 
العديد من املدن متكني املسنني فعاًل من احلصول عىل 
املعدات الالزمة لذلك. ويف تويامزي، حيتاج مقّدمو 
الرعاية إىل املعلومات املتعلقة بمختلف أنواع املعدات 
والتعديالت الالزمة، والتجهيزات املمكن احلصول 
صعوبات  ُذِكرت  أودايبور،  ويف  بسهولة.  عليها 
احلصول عىل مماسك السالمل )احلواجز) وعىل األسطح 

املنحدرة واملراحيض. 

5. الصيانة

إّن عدم التمكن من صيانة املنازل يشكل عقبة رئيسية 
يف وجه بعض املسنني. ففي كانكون، يقول كبار السّن 
أهنم ال يتمكنون من إجراء التصليحات بسبب تكلفتها 
املرتفعة. كذلك األمر يف ملبورن حيث تكلفة الصيانة 
البلديات  م  ُتقدرِّ أن  املسّنون  يقرتح  وحيث  مرتفعة 
ريو  يف  رمزية.  بأجرة  منزلية  صيانة  خدمات  املحلية 
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دي جانريو، ُتعتب األجرة املرتفعة لصيانة املجّمعات 
التأجري من  بالرغم من إمكانية  العوائق  السكنية من 

الباطن للمساعدة يف تكاليفها.

مة  امُلقدَّ املالية  املنح  املسّنون  يستحسن  دوندالك،  يف 
من  يشكون  ولكنهم  املنزلية  التحسينات  بغرض 
كعالقتهم  تدبريها  يف  يواجهوهنا  التي  الصعوبات 

بالعامل الذين سوف يقومون بخدمات التصليح. 

تركت املنزل يف منتصف فرتة التصليحات ومل 
أرجع ملدة ستة شهور إىل أن انتهت.

مسن، من دوندالك

يف ملفيل، ُأعِرب عن القلق املتعلق بدخول غرباء إىل 
املنزل للقيام بأعامل الصيانة، وُيقرتح أن تضع البلدية 
امُلعّولة  الصيانة  املعنية الئحة بأسامء خدمات  املحلية 
واجلاهزة للتعامل مع املسنني. ويف بورتالند، يستحسن 
املقاولني  لرصد  املستخدم  النظام  الرعاية  مقدمو 

وخدمات التصليحات والصيانة األخرى.

يف  امُلجراة  بالصيانة  تتعلق  مشاكل  كذلك  اسُتعرفت 
ُأثريت  لندن،  ففي  وامُلستأَجرة.  العمومية  املساكن 
مشكلة عدم االنتهاء من أعامل التصليحات يف الوقت 
د. ويف طرابلس، ُيشري املسّنون إىل أن أصحاب  امُلحدَّ
مغادرة  عىل  حيملوهم  لكي  الصيانة  هيملون  امللك 
مثل  العامة  املساحات  أن  ُأبِلغ  دهلي،  ويف  املسكن. 

السالمل، عادة ما تكون مهملة، وقذرة وُمظِلمة. 

اجلامعية  املساكن  يف  العاملون  يلعب  حال،  كل  عىل 
الشقق،  وامُلرشفني عىل  )البوابني)  كالنواطري  أحيانًا، 
دورًا مهاًم يف تأمني السالمة. ففي جنيف، ذكر املسّنون 
بني  العالقات  تأسيس  يف  )البّواب)  الناطور  أمهية 

املقيمني واالهتامم بالتصليحات.

6. الوصول إىل اخلدمات

إّن تقديم اخلدمات لكبار السّن داخل بيوهتم أمر شديد 
يأخذون  ال  املسنني  أن  ح  رُصرِّ أودينيه،  ففي  األمهية. 
مماثلة،  وبصورة  منزهلم.  من  االنتقال  االعتبار  بعني 
السّن  كبار  أّن  تويامزي،  يف  اخلدمات  مقّدمو  ُيشري 
االنتقال  يف  يرغبون  وال  بمسكنهم  التعّلق  شديدو 

منه. 

يف بعض املدن، ُتعتَب صعوبة احلصول عىل خدمات 
احلرضية،  رور  منطقة  ففي  السلبيات.  من  منزلية، 
باحلديقة  واالعتناء  كالتنظيف  اخلدمات  أّن  ُيالحظ 
سانيش  يف  املسنون  وُيبِلغ  وُمكِلفة.  نادرة  أصبحت 
باحلدائق  واالعتناء  للتنظيف  املتوّفرة  اخلدمات  أّن 

غري كافية.

اخلدمات  من  مقربة  عىل  العيش  إىل  ُينَظر  كذلك، 
ُيذكر  ما  أنه ميزة مراعية للسن. وغالبًا  واملرافق عىل 
مة، مثل  هذا األمر من قبل سكان املدن يف البلدان املتقدرِّ
ملفيل، وبورتاج ال بريري وطوكيو. يف سان خوسيه، 
يستحسن املسّنون العيش بالقرب من اخلدمات العامة 
كنريويب  املدن،  من  عدد  ويف  والدينية.  والتجارية 
مثل  بعيدًا عن  العيش  إىل  ُينظر  وأودينيه،  وأودايبور 

هذه اخلدمات عىل أنه مشكلة.

عىل كل حال، تم التعبري عن بعض احلذر أيضًا حول 
بنفسه  االعتناء  عىل  قدرته  وعدم  بيته  يف  املسّن  بقاء 
بشكل كاف. ففي مدينة مكسيكو، ُأثريت احلاجة إىل 
تثقيف املسنني حول خماطر عيشهم يف البيت وحيدين. 
مت فكرة تقيض بتوفري املعلومات عن  ويف سانيش، ُقدرِّ
اخلدمات املنزلية للمسنني عن طريق نرش دليل يضّم 

خدمات الدعم املنزيل. 
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7. الروابط املجتمعية والعائلية

يزيد املحيط املألوف، حيث يشعر املرء بأنه جزًء من 
املجتمع املحيّل، من خصائص املدينة املراعية للسن. 
د املسّنون يف االنتقال. ففي أودينيه،  هلذا السبب يرتدَّ
"األمان  من  بنوع  يشعرون  أهنم  السّن  كبار  يذُكر 
املسّنون  يلقي  طرابلس،  ويف  حميطهم.  يف  النفيس" 
يعرتف  دوندالك،  ويف  جرياهنم.  أمهية  عىل  الضوء 
جديدة  مساكن  إجياد  إىل  باحلاجة  اخلدمات  مو  مقدَّ
قريبة من منازل املسنني السابقة من أجل احلفاظ عىل 
تواصلهم مع العائلة واملجتمع. ويف هيِمجي، ُأعرب 
عن القلق من أن يفقد املسّنون صلتهم باملجتمع عند 

انتقاهلم إىل مرافق أخرى.

عىل  تؤثر  املدينة  داخل  حتصل  التي  التغيريات  إّن 
إىل  ُينَظر  طوكيو،  ففي  املجتمع.  مع  باأللفة  الشعور 
ارتفاع  التواصل الشخيص مع اجلريان بسبب  فقدان 
ويف  السن.  مراعاة  أمام  عائق  أنه  عىل  العالية  املباين 
نقص  حول  قلقهم  عن  السّن  كبار  عّب  شريبروك، 
دة للتفاعل فيام  مساحات التالقي بني األجيال املتعدرِّ
بينها. يف جنيف، ُينَظر إىل فقدان التواصل مع األفراد 
من  أنه  عىل  الشقق،  دة  متعدرِّ األبنية  يف  سنًا،  األصغر 
الرعاية  مو  مقدرِّ يقلق  أودايبور،  ويف  السيئة.  األمور 
ف األمامية حتّد  من أّن الشقق احلديثة اخلالية من الرُشَ
من التفاعل املجتمعي. ويف دوندالك، ُذِكرت كذلك 
أمهية التصميم الذي يسّهل التفاعل املجتمعي حيث 
ُيقرتح أن ُترشف املنازل عىل املرافق املجتمعية للتقليل 

من اإلحساس بالوحدة.

8. خيارات اإلسكان

ُينَظر إىل وجود نطاق من خيارات اإلسكان املحيل- 
ميزة  أهنا  عىل  املتغرّية-  االحتياجات  مع  للتكيف 
من  عدد  ثّمة  املدن،  بعض  يف  للسن.  مراعية  مهمة 
السّن  كبار  يتمتع  مثاُل،  ملفيل  ففي  اخليارات.  هذه 
بخيار االنتقال إىل مكان أصغر، أو إىل مراكز املسنني 
د يف العديد من املواقع  أو مرافق الرعاية. عىل كّل، ُيشدَّ
عىل احلاجة إىل إتاحة عدد أكب من خيارات اإلسكان. 
عىل سبيل املثال، ُذكر يف هاليفاكس أّن بعض املسنني 
يساورهم القلق من عدم متّكنهم من إجياد مسكن يف 
منطقتهم املحلية، وهم ال يعلمون الكثري عن اخليارات 

السكنية األخرى املتوفرة.

إلسكان  سة  ُمكرَّ خيارات  م  ُتقدَّ املدن،  بعض  يف 
املسنني  إسكان  جمّمعات  توّفر  ملفيل،  ففي  املسنني. 

نطاقًا من اخلدمات، واملنافع واألنشطة.

لديك الكثري من األنشطة االجتامعية، يمكن أن 
تشغل نفسك طوال الوقت كام يمكنك أن تغلق 

باب بيتك وال تشرتك، لك اخليار.

ُمِسّن، من ملفيل

الوجود يف  نادرة  للمسنني  سة  امُلكرَّ املساكن  أّن  يبدو 
العديد من املدن، ويمكن لفرتات االنتظار أن تكون 
ُبّلغ عن هاليفاكس وهيِمجي. وينبغي أن  طويلة كام 
ميزة  متّثل  لكي  التكلفة  ميسورة  املساكن  هذه  تكون 
مراعية للسن. ُيعبرِّ املسّنون يف سانيش عن قلقهم بشأن 
صة هلم. وثّمة تفضيل واضح يف  تكلفة املساكن امُلخصَّ
بعض املدن يف دمج هذه املساكن يف املجتمع املحيل. 
من  صغرية  جمموعات  تتوافر  أن  اقرتح  ملفيل،  ففي 
املساكن اخلاّصة بكبار السّن وامُلحاطة بحدائق صغرية 
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عب املدينة بأكملها، كي ال يشعروا بالعزلة عن املجتمع 
استعرفت  بورتالند،  يف  خاص.  بشكل  واألطفال 
د األجيال. ويف منطقتي رور  احلاجة إىل إسكان متعدرِّ
احلرضية وشريبروك، ُأعِرب عن القلق من خلق أحياء 
منعزلة )ghettos) من كبار السّن وسط املجمعات 

اإلسكانية الكبرية.

9. البيئة املعيشية

فية  كا ت  حا بمسا ن  ملسّنو ا يتمّتع  ن  أ ملهم  ا من 
وبخصوصية يف بيوهتم. يف عدد من املدن النامية ويف 
ُيعتب االزدحام عائقًا للمسنني. ففي دهلي  تويامزي، 
مثاًل، وبام أن حجم األرسة املتوسطة قد َكُب، أصبحت 
املنازل أكثر ازدحامًا وال حيظى املسّنون فيها باملساحات 
الكافية. ويف سان خوسيه، نجم االحتشاد عن ارتفاع 
تكلفة املساكن، مما يدفع أعضاء األرسة الواحدة إىل 

العيش معًا.

البيئة  يف  باألمان  هوالشعور  آخر،  موضوع  ثّمة 
بعدم  املسّنون  يشعر  املدن،  من  العديد  يف  املحيطية. 
وجه  عىل  لوحدهم  العيش  من  واخلوف  األمان 
لتحسني  التدابري  ذت  اختُّ املدن  بعض  يف  اخلصوص. 
السالمة يف مساكنهم. ففي دوندالك مثاًل، ُتستخدم 
م  ُيقدَّ املنازل؛ ويف جنيف،  كامريات مراقبة يف بعض 
شنغهاي،  ويف  جماين؛  منزيل  أمني  فحص  للمسنني 
دت بعض  توجد دوريات أمن حملية. ويف هيِمجي، ُزورِّ
للحفاظ  الطارئة  مراقبة لالتصاالت  بأدوات  الشقق 

عىل مأمونية املسنني. 

عمل  إىل  احلاجة  عن  ُأعِرب  ذلك،  من  الرغم  عىل 
بيوهتم.  يف  باألمان  املسنني  شعور  من  للتأكد  املزيد 
عن  املعلومات  من  بمزيد  ُينَصح  أودايبور،  ففي 
أجهزة  وضع  ُيقرتح  سانيش،  ويف  املنزلية،  املأمونية 

إنذار للطوارىء.

يف بعض املدن، تقع منازل املسنني يف بيئات غري آمنة من 
الكوارث الطبيعية. ففي ال بالتا، تقع بعض املساكن 
دة بالفيضانات، ويف إسالم أباد، يقلق  يف مناطق ُمهّدّ

املسّنون من حدوث الزالزل.
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التكلفة امليسورة

•توجد مساكن ميسورة التكلفة جلميع  	
املسنني.

اخلدمات األساسية

•تتوّفر خدمات أساسية ميسورة الكلفة. 	

التصميم

•املساكن َمبنية من مواد مالئمة واهليكل متني. 	

•تتمتع املساكن بمساحات كافية لتمكني  	
املسنني من التجول يف أرجائها.

•املساكن جُمّهزة بصورة مالئمة تتوافق مع  	
الرشوط البيئية )مثل التكييف أو التدفئة 

املناسبني).

•املساكن ُمكيَّفة للمسّنني، مع مساحات  	
مستوية، وممرات واسعة تتَّسع للكرايس ذات 

العجالت، ومّحامات ومراحيض ومطابخ 
مالئمة التصميم.

التعديالت

لة حسب احتياجات املسنني. •املساكن ُمعدَّ 	

•تعديالت املساكن ميسورة التكلفة. 	

•املعّدات الالزمة إلجراء التعديالت متوافرة. 	

م مساعدات مالية للتعديالت املنزلية. •ُتقدَّ 	

•ثّمة فهم جيد حول كيفية تعديل املساكن  	
لتلبية احتياجات املسنني.

الصيانة

•خدمات الصيانة ميسورة التكلفة بالنسبة  	
للمسنني.

•ثّمة مقّدمو خدمات مؤهلون وُمعّولون  	
بصورة مالئمة للقيام بأعامل الصيانة.

•املساكن العمومية، وامُلستأجرة، واملساحات  	
العامة؛ جّيدة الصيانة.

قائمة تفّقدية للمساكن املراعية للسن 
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تشيرُّخ املسنني يف بيوهتم 

•تقع املساكن عىل مقربة من اخلدمات  	
واملرافق.

ر للمسنني  •ثّمة خدمات ميسورة التكلفة ُتوفَّ 	
أن يبقوا يف منازهلم ويشيخوا فيها.

•حيصل املسّنون عىل معلومات جيدة حول  	
اخلدمات املتاحة ملساعدهتم عىل التشُيخ يف 

مساكنهم.

اإلدماج املجتمعي
•تصميم املساكن ُيساعد يف استمرار إدماج  	

املسنني يف جمتمعهم.

خيارات اإلسكان

•يوجد نطاق من خيارات اإلسكان املالئمة  	
وامليسورة التكلفة للمسنني.

•لدى املسنني معلومات جيدة حول خيارات  	
اإلسكان املتاحة هلم.

•توجد مساكن كافية وميسورة التكلفة  	
سة للمسنني يف املناطق املحلية. ُمكرَّ

•ثّمة نطاق من اخلدمات واملنافع واألنشطة  	
املالئمة يف مرافق اإلسكان للمسنني.

•مساكن املسنني ُمدجَمة يف املجتمع املحيط هبم. 	

البيئة املعيشية

•املساكن غري مزدمحة. 	

•يشعر كبار السّن بالراحة يف بيئتهم املنزلية. 	

ضة للكوارث  •ال تقع املساكن يف مناطق ُمعرَّ 	
الطبيعية.

•يشعر املسّنون باألمان يف البيئة التي يعيشون  	
هبا.

م مساعدات مالية لتدابري السالمة  •ُتقدَّ 	
املنزلية.
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اجلزء 8. املشاركة املجتمعية

نظرة عامة عىل النتائج

إّن املشاركة والدعم االجتامعي يرتبطان بشدة بالصّحة 
اجلّيدة والسالمة مدى احلياة. واملشاركة يف األنشطة 
الرتفيهية، واملجتمعية، والثقافية والروحية يف املجتمع 
واألرسة كذلك، متّكن املسّنني من االستمرار يف مزاولة 
كفاءاهتم، والتمتع باالحرتام والتقدير، واحلفاظ عىل 
ُتعّزز  فهي  إنشائها  أو  والداعمة  العطوفة  العالقات 
بشتى  علم  عىل  املسنني  وُتبقي  املجتمعي  اإلدماج 
األمور. ومع ذلك، أشار كبار السّن الذين استشارهتم 
أّن قدرة املشاركة يف  العاملية بوضوح  منظمة الصّحة 
احلياة االجتامعية الرسمية أو غري الرسمية تعتمد ليس 
فقط عىل األنشطة املعروضة، بل أيضًا عىل تيرسُّ كاف 
يف املواصالت واملرافق وعىل احلصول عىل املعلومات 

حول هذه األنشطة.

عندما ألتقي بمجموعة من زمالئي، أشعر 
بالراحة.

مسّن، من مدينة مكسيكو

ُيبّلغ املسّنون أهنم يشاركون بفاعلية  يف معظم املدن، 
مزيد  إىل وجود  بحاجة  يشعرون  يف جمتمعهم ولكن 
أكب  عدد  إجياد  ويقرتحون  املشاركة.  احتامالت  من 
إقامتهم،  مكان  من  قريبًا  األنشطة  من  تنوعًا  وأكثر 
يف  إدماجهم  ز  ُتعزرِّ التي  باألنشطة  هؤالء  ويرغب 
املجتمع وبفئات عمرية وثقافية أخرى. تكمن املشاكل 
الكبى يف تيرسُّ تكلفة هذه األنشطة وإتاحتها، وخاصة 
البقاء عىل  لألشخاص املصابني بحاالت عجز، ويف 
علم هبذه األنشطة واألحداث. إّن احلصول عىل الدعم 
املالئم يف مكان اإلقامة- إلتاحة هذه األنشطة للمسنني 
وخاصة أولئك الذين يعانون من مشكلة يف احلركة- 

شديد األمهية يف مجيع املناطق، ولكّن احلاجة إليه أكب 
يف البلدان النامية وتلك ذات االقتصاد االنتقايل. 

1. الفرص امُلتاحة

رة يف  قد يعلم املسّنون عن األنشطة واألحداث املتوفرِّ
جمتمعهم، ولكن، حسب خبة العديد من املشرتكني 
وقد  إليها.  الوصول  من  يتمكنون  ال  املرشوع،  يف 
أهنا  عىل  لياًل،  وخاصة  الشخصية،  السالمة  ُذِكرت 
النامية عىل  أو  مة  املتقدرِّ البلدان  العوائق سواء يف  من 
ولندن،  بالتا،  وال  هاليفاكس،  وتشمل  سواء،  حّد 
وريو دي جانريو. يف العديد من املدن، تكون املواقع 
ثّمة مشكلة شائعة  والتنقل صعبًا.  بعيدة جدًا  املعنية 
أخرى هي ولوج األبنية، وخاصة بالنسبة للمصابني 
بعجز يف احلركة، ونقص يف املرافق )املنافع) املالئمة 
كاملراحيض، وأماكن اجللوس املناسبة واهلواء اخلايل 
الدخول  رشوط  يف  آخر  عائق  ويتمّثل  الدخان.  من 

امُلقيرِّدة كأن يكون املسّن عضوًا يف منظمة ما. 

يرون )املسّنون املصابون بحاالت عجز( أّنه 
من الصعب التكيرُّف يف غياب التدابري املناسبة 
املتعلقة باإلجالس، واملراحيض، إلخ. يقترص 

اللهو بالنسبة إليهم عىل التحدث مع أصحاهبم 
أو أقارهبم عىل اهلاتف أو عىل الزيارات يف 

املناسبات.

م رعاية، من نيودهلي ُمقدِّ

يعرتف املسّنون أنفسهم واألشخاص الذين يتفاعلون 
معهم يف العديد من املدن باجلهود املبذولة إلراحتهم. 
م  ُتنظرِّ ماياغيز  يف  البلدية  السلطات  أّن  بِلغ  ُأ فقد 
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املسنني  تناسب  ساعات  يف  خمتلفة  أنشطة  باستمرار 
جنيف  من  مسّن  وأشار  االنتقال.  هلم  تتيح  أهنا  كام 
من  يعانون  الذين  للمسنني  تسهيالت  تقديم  إىل 
صعوبات يف السمع. كام ُأعِلن عن وجود مواصالت 
جمتمعية يف كل من ملبورن وملفيل، وأنشطة مالئمة 
املوقع يف بورتالند، وأحداث وأنشطة جيدة التوقيت 
أّن  دوندالك  يف  املشرتكون  ويعتقد  طرابلس.  يف 
ختويل املسن بإحضار صديق معه سوف يشجعه عىل 

االشرتاك.

2. أنشطة ميسورة التكلفة 

ُتسّهل األنشطة املجانية أو امليسورة التكلفة عىل األقل 
مشاركة املسنني. إّن تكلفة األنشطة هي مشكلة ُتذكر 
باستمرار، وخاصة يف مدن البلدان النامية وتلك ذات 
االقتصاد االنتقايل. يف بعض املناطق، تتوفر اخليارات 
املناسب،  الدخل  ذوي  لألشخاص  فقط  عة  املتنورِّ
عىل  فقط  والرتفيهية  االستجاممية  األنشطة  وتقترص 
األغنياء. ومع ذلك، الحظ املشرتكون يف إسالم أباد 
م مدينة  أّن املشاركة يف األنشطة ميسورة التكلفة. وُتقدرِّ
م مدينة  ريو دي جانريو أنشطة ترفيهية جمانية، كام ُتنظرِّ
مكسيكو أحداثًا ثقافية جمانية أو رخيصة التكلفة. ويف 
تكاليف  بسبب  أنه  ُذِكر  ولندن،  وجنيف  دوندالك، 
التأمني املرتفعة، جُتب املنظامت غري اهلادفة إىل الربح أن 
تطلب ثمنًا باهظًا وهي تعلم أنه قد حيّد من املشاركة 

يف األنشطة. 

3. نطاق الفرص 

واسع  نطاق  اهتامم  يثري  متنّوعة  فرص  وجود  إّن 
من  العديد  م  تقدرِّ املشاركة.  عىل  ع  ويشجرِّ املسنني  من 
ولكن  رئيسية،  حرضية  مراكز  يف  األنشطة  املدن 
خارج  يعيشون  الذين  للمسنني  الفرص  هذه  تقّل 
بالنسبة  أيضًا  قليلة  الفرص  تكون  وقد  املراكز.  هذه 
تكون  وأحيانًا  بعجز.  واملصابني  الضعفاء  للمسنني 

جداول األنشطة صارمة، ويكون عىل املسّن أن خيتار 
بني تلبية احتياجاته اخلاصة، مثل أخذ قيلولة يف فرتة 
بعد الظهر، أو املشاركة يف هذه األنشطة. وقد تكون 
من  ُمستحسنة  غري  األنشطة  فيها  ُتقام  التي  املواقع 
ألهنا  أو  الضجيج،  مستويات  بسبب  املسنني  قبل 
تتمحور حول برامج شبابية. إّن تنّوع كّل من األنشطة 
ر نطاقًا متنّوعًا  صة أو امُلدجمة عىل حّد سواء، ُيوفرِّ امُلخصَّ
مة  ُمنظَّ إحداث  يشمل  قد  وهذا  السكان.  من  ملزيد 
السّن  صة لكبار  كتلك املوجودة يف هيِمجي وامُلخصَّ
املسّنون  يذُكر  الـ80 من عمرهم. يف جامايكا،  فوق 
األحداث الرياضية التي يمكن هلم أن يشرتكوا فيها 
م بورتاج ال بريري وجبات  عىل مستويات خمتلفة. وُتقدرِّ
مجاعية وتواصاًل اجتامعيًا كجزء من األعامل الرتفيهية. 
وُينَظر إىل األنشطة اخلارجية كالتنّزه يف إحدى احلدائق 
اجلميل  الطقس  يف  موسكو  يف  والتجّول  نريويب،  يف 
عىل أهنا وسائل بسيطة وغري مكلفة لتشجيع املشاركة 

املجتمعية.

ُأبِلغ من أودينيه أن أبنية كاملسارح، واألندية، وجامعة 
م للمسنني من أجل أنشطتهم. ففي  اجليل الثالث ُتقدَّ
متثيل  للشطرنج، ومجعية إلعادة  ناٍد  يوجد  تويامزي، 
عمرهم.  من  الـ60  فوق  للمسنني  وناٍد  التاريخ، 
ويقول مشرتكون من كانكون أهنم يستمتعون بنادي 
"العمر الذهبي"، والدروس احلرفية يف الدير املحيل، 
واملحادثات، واملوسيقى، والرقص. وتفيد مجيع املدن 
مة، ومعظم املدن يف البلدان  الكبى يف األقاليم املتقدرِّ

م أنشطة متنّوعة. النامية أهنا ُتقدرِّ

وُتشّكل األنشطة الدينية واالندماج املجتمعي داخل 
املسنني  أشكال مشاركة  الدينية شكاًل من  اجلامعات 
يف معظم املدن. قد يكون كبار السّن معروفني جيدًا 
وُمقّدرين ضمن هذه اجلامعات الدينية املحلية. غالبًا ما 
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ترّحب وحتيط هبم هذه املجتمعات، مما يسهل اشرتاك 
أّن  ُأبِلغ  هاليفاكس،  ففي  للعزلة.  املعّرضني  املسنني 
أنشطة  خالل  من  املسنني  حياة  يف  تساهم  الكنيسة 
إىل  ورحالهتم  اجلامعية،  والوجبات  الورق،  كلعب 
الكنيسة، وتّتصل باألشخاص املعزولني. ويف إسالم 
أباد، ُيالحظ أن الذهاب إىل اجلامع أكثر من مرة واحدة 

يف اليوم يساهم يف املشاركة املجتمعية. 

يف الكنيسة هناك من يسمعنا ألننا ذوو خربة. 
نحن قدوة للناس.

مسّن، من مجايكا

كذلك، تبقى األنشطة الثقافية، والتعليمية والتقليدية 
م  مهمة للمسنني يف الكثري من املدن. إن متابعة التعلُّ
من خالل جامعات اجليل الثالث أو بواسطة دورات 
يف املجتمع املحيل أو يف مراكز املسنني؛ خُتول املشاركة 
األعراس  إىل  الذهاب  وُيعتب  الدائمني.  م  والتعلُّ
واجلنازات من مناسبات االندماج االجتامعي. وُيبِلغ 
باألحداث  يستمتعون  أهنم  أباد  إسالم  يف  املسّنون 

التقليدية املتكّررة مثل األعراس.

4. العلم باألنشطة واألحداث

ُيشري عدد من املشاركني إىل أّن عىل املسنني أن يعلموا 
باألنشطة والفرص لكي يتسّنى هلم املشاركة. 

أعتقد أّن املشكلة هي يف الوعي – يف معرفة 
الناس باخليارات املتوّفرة.

مسّن، من سانيش

ُأبِلغ يف دوندالك أّن املنظامت ُتعّزز أنشطتها عن طريق 
إرسال املعلومات إىل املسنني قبل أن يتقاعدوا. ويميل 
األفراد الذين حيرضون بانتظام مراسم دينية وأنشطة 
دولة أخرى إىل العلم باألنشطة من خالل الكالم  جُمَ
املِهنية  الرابطات  ز  ُتعزرِّ خوسيه،  سان  ويف  امُلتناقل. 
م خدمات يف شنغهاي أنه من  أنشطتها. ويقرتح مقدرِّ
املمكن جذب عدد أكب من املشاركني بوجود دعاية 

كافية.

5. تشجيع املشاركة ومعاجلة العزلة

العامل  حول  املدن  وجّهتها  التي  الثابتة  الرسالة  تؤكد 
عىل أّن املشاركة االجتامعية تكون أسهل عندما تكون 
يعبرِّ  بالتا  ال  يف  وكثرية.  املنزل  من  قريبة  الفرص 
من  مجيعها  األحياء  خلو  من  استيائهم  عن  السكان 
هذه  إنشاء  ُيقرَتح  أودايبور،  ويف  املجتمعية،  املراكز 
املراكز عىل بعد مسافات يمكن السري إليها عىل األقدام 
دوندالك  يف  املشاركون  وينصح  املسنني.  قبل  من 
كاملدارس  املجتمعية،  املرافق  باستخدام  وشنغهاي 
فيهم  بام  املجتمع  أعضاء  جلميع  الرتفيهية،  واملراكز 
د هذا االقرتاح يف إسالم أباد: تنّوع أكب  املسنني. وتردَّ

يف أنشطة أوقات الفراغ ويف عدد أكب من املواقع.

املسنني وحتفيزهم عىل  املتضافرة لتشجيع  إّن اجلهود 
املسامهة قد تشكل الفرق بني املشاركة والعزلة. يشعر 
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الكثري من األفراد املكتنفني بمجموعات وأندية املسنني 
بالرىض الشديد عن أنشطتهم. ومع ذلك، ُيعّب بعضهم 
اآلخر عن ترّددهم يف االنضامم إىل اجلمعيات واألندية 
ألسباب خمتلفة: قد ال يعرفون أحدًا فيها، أو يشعرون 
أّن  أو جيدون  د  حُمدَّ اجتاه سيايس  إىل  االنتامء  أنه جيب 

أنشطة النادي املعني غري ممتعة. 

د املسّنون يف عمل أي يشء. ُطِلب من  يرتدَّ
الكثري منهم االنضامم إىل النادي ورفضوا.

م رعاية، من هيِمجي مقدِّ

تم تقديم أسباب خمتلفة لتوضيح ما الذي جيعل الرتابط 
لقد  املعزولني.  املسنني  عىل  أصعب  اآلخرين  مع 
أو  الزوج  وفاة  بعد  االجتامعية  ارتباطاهتم  انحرست 
الزوجة ثم وفاة آخرين من األرسة واألصدقاء تباعًاً. 
قدرهتم  من  دة  حُمدرِّ تراجعت،  قد  صّحتهم  تكون  قد 
دخل  االجتامعية،  التغيريات  وبسبب  املشاركة.  عىل 
عدد أكب من النساء معرتك العمل خالل النهار لزيارة 
منازل املسنني. إّن االتصال باملسنني املعزولني داخل 
ويشجعهم  االجتامعي  بالتواصل  يزّودهم  منازهلم 
عىل املشاركة. ويف كل من ملبورن وشنغهاي، ُأبِلغ أّن 
املنظامت تقوم بمبادرة االتصال باملسنني وتدعوهم إىل 

املشاركة باألنشطة.

أعتقد أّن ثّمة الكثري من الفرص يف حال كان 
الناس عىل اتصال ولدهيم من يرافقهم، ولكني 

أظن أنه يمكننا  التواصل مع األشخاص 
املنعزلني وامُلبعدين من خالل املنظامت وذلك 

من أجل إعادة بناء الشبكات االجتامعية أو 
إنشاء بعض العالقات.

م رعاية، من هاليفاكس ُمقدِّ

مي الرعاية من املسنني أنفسهم يكونون بشكل  إّن ُمقدرِّ
يشعروا  ألن  عرضة  األحيان،  من  كثري  يف   ، خاص 
بالعزلة ألّن عاملهم غالبًا ما يتمحور حول الفرد الذي 
البامج  أكب من  املشاركون عددًا  يقرتح  به.  يعتنون 
واخليارات التي بواسطتها يتمكن املسنون العاجزون 
من االندماج املجتمعي خارج منازهلم دون احلاجة إىل 
وجود من يرعاهم. وُيقرتح توفري برامج رعاية هنارية 
من  الرعاية  مي  ُمقدرِّ للتخفيف عن  أخرى  وخيارات 
يقومون  الذين  الشخص  ومساعدة  مساعدهتم  أجل 

برعايته عىل البقاء عىل تواصل مع املجتمع.

يشرتك عدد قليل من الرجال فقط؛ هم ال 
يتقبلون عمرهم و/أو ال يرتاحون بوجود هذا 

العدد الكبري من النساء.

مسّن، من كانكون

إّن عدم املشاركة االجتامعية للرجال ُأثري يف عدد من 
املدن، بام فيها كانكون وجنيف. ومع ذلك، هناك يف 
ففي  الرجال:  جذب  إىل  هتدف  أنشطة  املدن  بعض 
م أنشطة  ملفيل مثاًل، يوجد "كوخ الرجال" الذي ُيقدرِّ
للرجال من خمتلف األعامر. ويف استنبول يذكر السكان 
يف  يشاركوا  لكي  للرجال  جيدة  أماكن  اجلوامع  أّن 
جمتمعاهتم. ويقرتح املشاركون يف مدينة مكسيكو املزيد 
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صة هلم، مثل ورشات العمل أو لعب  من األنشطة امُلخصَّ
الدومينو أو الورق.

خيتار بعض املسنني عدم املشاركة، وَينَصح املشرتكون 
يف بورتالند باحرتام من يقوم هبذا اخليار.

6. إدماج أجيال وثقافات ومتمعات 

يرغب املسّنون بفرص للتكّيف واالندماج االجتامعي 
يف  األخرى  والثقافات  املختلفة  العمرية  الفئات  مع 

جمتمعهم، وأنشطتهم وأرسهم.

يشعر املسّنون أنه يمكنهم االشرتاك يف خمتلف 
املجاالت ومع أشخاص من خمتلف األعامر، 

استنادًا إىل مبادرهتم الشخصية ورغبتهم

ال بالتا، األرجنتني

دة األجيال مرغوبة أكثر من تلك  ُتعتب األنشطة املتعدرِّ
هذه  تقديم  يمكن  وحدهم.  السن  بكبار  املحصورة 
واملرافق،  املساحات  يف  املشاركة  خالل  من  الفرص 
كام هو احلال يف سانيش، حيث يقع أحد مراكز املسنني 
يف قسم غري مستخدم من مدرسة ابتدائية. ويف بونس، 
تشمل بعض األنشطة يف املنشآت املدرسية كبار السّن. 
الرتفيهية واملجتمعية  املراكز  برامج جتري يف  وُتقرتح 
األعامر  خمتلف  من  األشخاص  مشاركة  لتشجيع 

واإلمكانيات.

إذا مل يتمّكن املسّنون من االشرتاك يف األنشطة خارج 
الرتفيهي  املصدر  التلفاز هي  تبقى مشاهدة  منازهلم، 
إىل  احلاجة  إّن  باملجتمع.  يربطهم  الذي  الوحيد 
يف  تظهر  واألعامر  األجيال  جلميع  إدماجية  خيارات 
الضعيف  النطاق  من  املدن  بعض  يف  املسنني  استياء 
ال  والتي  املعروضة،  التلفزيونية  البامج  خليارات 

تشّدهم كثريًا.

إّن مشاهدة التلفزيون هي إحدى اخليارات، 
ولكن نوعية الربامج التي ُتعرض عليه يف يومنا 

هذا ال تستهدف األرس كمشاهدين.

مسّن، من أودايبور

املشاركة  يف  املسّنون  يرغب  املناطق،  من  العديد  يف 
عاّمن  ففي  وهادفة.  جاّدة  بطريقة  أرسهم  أنشطة  يف 
ينعزلوا عن  أن  يريدون  أهنم ال  املسّنون  ح  مثاًل ُيرصرِّ
من  الكثري  األرس  ُتويل  ال  قد  ذلك،  ومع  عائالهتم. 
االعتبار هلم، خاّصة إذا كان من املتوّقع منهم االهتامم 
س  امُلكرَّ الكايف  الوقت  يتوفر  مل  إذا  أو  بأحفادهم، 

لألنشطة مع املسنني.

األجيال  مع  أفضل  بشكل  املسّنني  إدماج  إىل  ُينظر 
قد  الذي  ضّدهم  ز  التحيُّ ملحاربة  جمتمعية  كطريقة 
يفسد أيضًا حماولتهم املشاركة، أو حتى يثنيهم عنها. 
يعّب املسّنون عن رغبتهم يف إغناء ثقافتهم العامة حول 
حماوالهتم اإلدماجية وحقيقة التشيُّخ، وهم يعتبون 
الصب واالحرتام من  أكب من  بقدر  قد حيظون  أهنم 
األجيال األخرى إذا ما توّصلوا إىل أن يفهم كّل جيل 

منهم اجليل اآلخر بطريقة أفضل.



43

التشيخ وجمريات احلياة - صحة األرسة واملجتمع

إّن الفرص املتداخلة األجيال ُتغني خبة مجيع األعامر. 
فاملسّنون ينقلون ممارسات تقليدية ومعارف وخبات، 
م الشباب املعلومات حول ممارسات جديدة  بينام ُيقدرِّ
املجتمع  هذا  ضمن  ه  التوجُّ عىل  الكبار  ويساعدون 
. وُيشارك املسّنون يف نريويب يف الرقصات  الرسيع التغريُّ
واملهارات التقليدية، مما يمّكنهم من نقل هذه املعارف 

إىل الغري.

ة".  ]املسّنون[ هم مصدر لـ"التقاليد امُلختربرَ

م رعاية، من نريويب ُمقدِّ

إّن تكوين اجلوار وتصميمه قد يشجع إدماج األفراد 
والكثري  والثقافات.  واألعامر  اخللفيات  خمتلف  من 
من األحياء يف املدن حول العامل هي يف طور التغيري. 
فالشباب قد ال يعيشون يف نفس اجِلوار الذي عاش فيه 
أعضاء أرسهتم املسنون. وقد ال يبقى األفراد يف اجلوار 
نفسه طوال عمرهم، كام أّن بعض املدن تّتسم بنامء عدد 
السكان من املهاجرين الذين قد ال يتشاركون اللغة أو 

اخللفية نفسها مع األكثرية.

أصبحت القرى مهجورة. انتقلوا إىل املدن. اآلن 
أصبح القرويون يشيخون يف املدن.

مسّن، من استنبول

م أحد األحياء للقادمني  يف منطقة رور احلرضية، ُيقدرِّ
مدن  مجيع  ففي  باالندماج.  هلم  تسمح  قواعد  اجلدد 
االنعزال.  إىل  اجلدد  الوافدون  يتعرض  قد  العامل، 
ويعرتف املسّنون يف هذا املرشوع بحاجتهم إىل إدماج 
أنشطتهم بصورة أفضل للحصول عىل مشاركة أكب 

من األفراد القادمني من أماكن وثقافات خمتلفة.

أمتنى لو أن ثّمة طريقة إلنشاء عدد أكرب من 
دة الثقافات يف األحياء  األنشطة املجتمعية املتعدِّ

حيث تتواجد رشائح متنّوعة من السكان

مسّن، من بورتالند

ينبغي أن يتلخص احلل يف تقّبل السكان 
السابقني للقادمني اجلدد كرفقاء. وقد يكون من 

املفيد أيضًا تبادل التحيات بني اجلريان.

مسّن من طوكيو
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إتاحة األحداث واألنشطة 

•املوقع مناسب للمسنني ضمن ِجوارهم، مع وجود  	
مواصالت ميسورة التكلفة ومِرنة.

م  •متتع املسنني بخيار املشاركة مع صديق أو مع مقدرِّ 	
الرعاية.

•توقيت األحداث مالئم للمسنني خالل النهار. 	

•حرية الدخول واملشاركة يف حدث ما )أي ال داعي  	
للعضوية) وعملية رشاء التذاكر سهل وميرس ويتم 
املسنني يف  يتطلب وقوف  يف خطوة واحدة وال 

صفوف طويلة لبعض الوقت.

التكلفة امليسورة

•األحداث واألنشطة واألعامل الرتفيهية ميسورة  	
التكلفة للمسنني وال تشمل نفقات خمفية أو إضافية 

)مثل أجرة النقل).

القطاعني  من  بدعم  حتظى  التطّوعية  •املنظامت  	
ميسورة  األنشطة  تكلفة  إلبقاء  واخلاص  العام 

للمسنني.

نطاق األحداث واألنشطة

املتنوعة جلذب  األنشطة  نطاق واسع من  •يوجد  	
رشائح خمتلفة من السكان املسنني الذين لدى كّل 

منهم الكثري من االهتاممات املختلفة. 

•توجد أنشطة جمتمعية تشّجع مشاركة السكان من  	
خمتلف األعامر واخللفيات الثقافية. 

مرافق ومنشآت

مواقع  يف  حتدث  املسنني  تشمل  التي  •اللقاءات  	
جمتمعية خمتلفة مثل املراكز الرتفيهية، واملدارس، 

واملكتبات، واملراكز املجتمعية يف األحياء السكنية، 
واحلدائق وامُلتّنّزهات.

السكان  اشرتاك  لتمكني  زة  وجُمهَّ ُمتيرّسة  •املرافق  	
العاجزين أو الذين حيتاجون إىل الرعاية.

تعزيز األنشطة والرتويج هلا

إىل  واألحداث  األنشطة  عن  املعلومات  •تصل  	
املسنني، بام يف ذلك معلومات حول النشاط نفسه، 

ه وخيارات النقل. وتيرسُّ

معاجلة االنعزال

النشاطات  لتعزيز  شخصية  دعوات  •ُترسل  	
وتشجيع املشاركة.

إىل  احلاجة  وعدم  املناسبات،  حضور  •تسهيل  	
مهارات معّينة لذلك )بام فيها القراءة والكتابة). 

•إّن أّي عضو مل يعد حيرض األنشطة يف ناٍد ما يبقى  	
عىل الئحة البيد واهلاتف اخلاصة هبذا النادي إىل 

أن يطلب العضو نفسه إزالتها.

•تبذل املنظامت جهودها جلذب املسنني املعزولني  	
مكاملات  أو  مثاًل،  شخصية  زيارات  خالل  من 

هاتفية.

رعاية اإلدماج املجتمعي

د  ز املرافق املجتمعية االستخدام املشرتك واملتعدرِّ •ُتعزرِّ 	
األعامر  خمتلف  من  أفراد  ِقبل  من  األغراض 
املجموعات  بني  التفاعل  وترعى  واالهتاممات، 

امُلستخِدمة.

التآلف  املحلية  التجمعات  مواقع وأنشطة  ز  •ُتعزرِّ 	
والتبادل بني سكان اجِلوار الواحد.

القائمة التفّقدية للمشاركة املجتمعية املراعية للسن  
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اجلزء 9. االحرتام واإلدماج اإلجتامعي

نظرة عامة عىل النتائج

من  متضاربة  أنواعًا  يواجهون  أهنم  املسّنون  ح  ُيرصرِّ
العديد  يشعر  ناحية،  فمن  والترصفات.  السلوك 
منهم أهنم حيظون باالحرتام والتقدير وبأهنم ُمدجمون 
نواٍح  يف  املراعاة  قّلة  خيتبون  قد  بينام  بمجتمعهم، 
إجتامعية أخرى ويف اخلدمات املقدمة وداخل ُأرَسهم. 
ُيفرسَّ هذا التناقض من حيث التغيري يف املعايري االجتامعية 
والسلوكية ونقص التواصل بني األجيال واجلهل الشائع 
حول التشيُّخ واملسّنني. من الواضح من املشاورات التي 
للمسّنني  االجتامعي  والدمج  االحرتام  أّن  أجريت، 
يعتمد عىل أكثر من التغيري اإلجتامعي: فعوامل كالثقافة، 
واجلنسانية، واحلالة الصّحية واالقتصادية تلعب دورًا 
كبريًا يف ذلك. ويرتبط مدى مشاركة املسّنني أيضًا يف 
وثيق  بشكل  واالقتصادية  واملدنية  االجتامعية  احلياة 

بتجربة إدماجهم. 

1. سلوكيات تّتسم باالحرتام أو بعدم االحرتام

ُيعّلق املشاركون يف املرشوع بشكل أويل عىل سلوك 
األفراد جتاههم، إما بإظهار االحرتام والتهذيب، 
أو العكس. عمومًا، حيظى كبار السّن باالحرتام 
يف املدن التي مّتت دراستها: ُيشري معظم املسّنني 
واملشرتكني اآلخرين يف املجموعات البؤرية إىل 

االحرتام والكياسة الذي يالقوهنا من الغري يف 
حياهتم اليومية.

تسري يف الطريق فيبتسم لك الناس، وتدخل إىل 
املتجر فتتم خدمتك، وحيّييك األطفال حتى ولو 

مل يتعرفوا عليك.

مسّن، من ملبورن

يف جامايكا وبونس مثاًل، يشعر املسّنون أهنم يتلقون 
التجارية  املحالت  يف  اخلدمات  حيث  من  األولوية 
واألماكن العامة. ويف إسالم أباد وموسكو، ُيقال أن 
األفراد يتخلون عن مقاعدهم لألكب سنًا. وُتذكر يف 
املراعية للسن: ففي  أمثلة عن اخلدمات  املدن  بعض 
إىل  التصويت  استامرات  تؤخذ  بريري،  ال  بورتاج 
مراكز  إىل  الذهاب  عىل  القادرين  غري  املسّنني  منازل 
لألفراد  الكنائِس  يف  رأس  ساّمعتا  م  وُتقدَّ االقرتاع، 
ُذِكر  مكسيكو،  مدينة  ويف  سمعية.  بعّلة  املصابني 
مرصف يتلقى موّظفوه تدريبًا خاّصًا بمعاملة املسّنني 
وقت  كّل شهر، خُيّصص  هناية  وعند  حسنة،  معاملة 
تقترص فيه اخلدمة استثنائيًا عىل كبار السّن. وُأبِلغ أيضًا 
أنه يف بعض املحالت التجارية يف جامايكا، يستطيع 
ينتظروا إىل أن تتم خدمتهم  املسّنون أن جيلسوا وأن 
اإلجالس.  لقسم  املعينني  املوظفني  قبل  من  مبارشة 
كذلك، الحظ املسّنون يف طوكيو أهنم ُيعاملون جيدًا 
املسّنني.  من  الزبائن  أكثر  ألن  التجارية  املحالت  يف 
إضافة إىل ذلك، يشعر كبار السن أهنم حيظون بفائق 
االحرتام واإلدماج يف مراكز املسّنني. ولوحظ أيضًا أنه 
عندما يكون املسّنون أنفسهم حُمرِتمني ولطفاء، غالبًا ما 

يالقون نفس املعاملة من اآلخرين.
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ومع ذلك، ُيبِلغ املشاركون أيضًا يف خمتلف املدن عن 
ترصفات تتَّسم بعدم االحرتام جتاه املسّنني. وقد لوحظ 
أن األشخاص غري صبورين مع املسّنني الذين يكونون 
ُيعاَمل  كام  األمور،  إنجاز  يف  عادة  غريهم  من  أبطأ 
شريبروك  ففي  بخشونة.  السّن  كبار  من  السائقون 
ُيعاملون وكأهنم  السن أهنم  يشعرالسائقون من كبار 
أطفال. ويف عاّمن أيضًا يشعر املسّنون أهنم ُينتّقدوا من 
ِقبل الشباب بسبب ارتدائهم مالبس خمتلفة وطريقة 
حتدثهم. وُيقال أن بعض الشباب يفتقدون العادات 
احلسنة )طوكيو وأودينيه)، وال يتخّلون عن مقاعدهم 
شفهيًا  عدائيني  ويكونون  )بورتالند)،  الباصات  يف 
وسان  ونيودهلي  )هاليفاكس،  املسّنني  جتاه  وجسديًا 

خوسيه).

ينظرون إليك وكأن مدة صالحيتك انتهت وال 
يريدون خدمتك.

مسّن، من ملفيل

ُيقال أيضًا أّن اخلدمات التجارية واملِهنية غري حُمرِتمة 
وقد  املدن.  بعض  يف  املسّنني  الحتياجات  ُمراعية  أو 
املطاعم  الوجبات يف  أّن  م رعاية يف عاّمن  ُمقدرِّ الحظ 
سيئة  اخلدمة  أّن  إىل  وانُتبِه  للمسّنني.  مالئمة  ليست 
قيل  وماياغيز،  بالتا  ال  ويف  ملفيل.  يف  املحالت  يف 
إىل  ينتبهون  ال  املصارف  وُمستخدمي  موظفي  أّن 
خوسيه،  سان  ويف  املسّنني.  وشكاوى  احتياجات 
ر من أطباء جيهزون الوصفات الطبية قبل معاينتهم  ُحذرِّ
للمرىض من املسّنني. وُعبرِّ عن مصادر قلق أخرى يف 

نريويب، وبونس، وسانيش مثاًل. 

يتنقل بعض املسّنني من مكتب إىل آخر دون 
أن حيصلوا عىل املعلومات املطلوبة ألن ال أحد 

يعريهم اهتامماً.

م رعاية، من ماياغيز ُمقدِّ

املراعية  اخلدمات  بتعزيز  املتعلقة  االقرتاحات  ز  ُتركرِّ
كيف  فهم  عىل  اخلدمات  مي  مقدرِّ تدريب  عىل  للسن 
الحتياجات  أفضل  بطريقة  يستجيبوا  أن  يمكنهم 

كبار السّن.

2. التحامل عىل املسّنني واجلهل

د يف تصّوره الشعبي الشباب والتغيري،  يف جمتمع يمجرِّ
غالبًا ما جيري إبراز صور سلبية عن املسّنني والتشيُّخ 
لتفسب السلوكيات اخلالية من االحرتام جتاههم. من 
النقاط التي يذكرها املتحاملون عىل املسّنني، هو اعتبار 
ومغرورين  ذكاًء،  وأقل  الفائدة،  عديمي  السّن  كبار 
يف  املسّنون  يصّور  وكمجموعات،  عبئًأ.  ويشكلون 
مة عىل أهّنم متطّلبون ويستنزفون املوارد  البلدان املتقدرِّ
العامة. إّن املسّنني املرىض أو املصابني بعجز هم عرضة 

أكثر من األصحاء ألن ُينظر إليهم بصورة سلبية. 

أنت تلقى احرتامًا أكرب إذا كنت تتمتع بصّحة 
جّيدة ولست معااًل من أحد، حتى ولو كان 

إبنك نفسه.

مسّن، من طرابلس

ُيعتقد أّن السلوك غري امُلحرِتم والتحامل ضد املسّنني 
سببهام جهل العادات احلسنة يف بعض املدن، وضياع 
واملتنامية،  الكبى  للمدن  االنسانية  اخلصوصية 
وانعدام التفاعل بني األجيال، ونقص شائع للمعارف 
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العامة املتعلقة بالتشيُّخ واملسّنني. يف ملبورن ونيودهلي، 
اعرُتِف أيضًا بوجود ثغرة بني املعايري املعارصة للفردية 

وتوقعات املسّنني.

3. التفاعل بني األجيال والتوعية العامة

ثّمة خسارة كبرية اليوم ... ال يتمّتع األطفال 
بامتياز التواجد مع املسّنني ... الثمن باهظ.

مسّن، من بورتالند

أّكد  تقريبًا،  املرشوع  شملها  التي  املدن  مجيع  يف 
املشاركون احلاجة الشديدة إىل تسهيل وتنظيم لقاءات 
يف  واالشرتاك  سوية؛  العمل  مثل:  األجيال،  بني 
مة متشاركة األجيال؛ ومشاركة املسّنني  أحداث ُمنظَّ
يف التوعية املدنية أو التارخيية يف املدارس، أو العناية 
الشباب  ومساعدة  العامة؛  املساحات  يف  باألطفال 
ب  للمسّنني عىل أساس تطّوعي. يف معظم املدن، ُيرحَّ
ز النشاطات بني األجيال. ويف  بجميع احللول التي تعزرِّ
جنيف، ذكر كبار السن أنه ينبغي عليهم القيام باخلطوة 

األوىل ملالقاة جيل الشباب.

الوعي  يف  هائل  فراغ  يوجد  أنه  من  شائع  رأي  ثّمة 
التوعية  وأن  الشيخوخة ومشاكلها،  فيام خيص  العام 
كل  إىل  متتّد  وأن  باكرًا  تبدأ  أن  ينبغي  التشيُّخ  حول 

رشائح املجتمع.

.

ما تصادفه هو السلوكيات جتاه املسّنني التي 
جيب تعديلها. أجدها أكرب املشاكل املوجودة، 
م الشباب احرتام كبار السّن. وال أدري كيفأعلِّ

مسّن، من بورتاج ال بريري

يعبرِّ البعض عن رأهيم يف أن التوعية املجتمعية ينبغي أن 
تبدأ يف املدارس االبتدائية، ليتعّلم األفراد القيم الثقافية 
وتقدير املسّنني. ويف رأي املشرتكني، ينبغي أن تشمل 
التي  للصعوبات  الَفهم  بعض  اكتساب  التوعية  هذه 
ُأعِلن يف  الشائعة. وكام  البدين والعلل  التشيُّخ  يسبرِّبها 
جامايكا، سوف يتمكن األشخاص من حتضري أنفسهم 
لتلك املرحلة من احلياة من خالل مثل هذه التوعية. 
ترّكز مجيع املجموعات البؤرية تقريبًا عىل أمهية غرس 
احرتام املسّنني يف األذهان؛ ففي أودايبور، ُعِرض القيام 
بمخّيامت صيفية تتمحور حول القيم االجتامعية كطريقة 
للوصول إىل هذا اهلدف. كذلك، اقرُتِح أن جتري التوعية 
املتعلقة بالتشيُّخ من خالل دعايات يف وسائط اإلعالم؛ 
تلفزيوين يعرضه  برنامج  أمثلة يف ملفيل عن  وُتعطى 
شخص بعمر الشباب يتواصل مع آخر مسّن، أو جرائد 
حتّرر ملحات عن بعض املسّنني املحليني الذين قّدموا 
الكثري للمجتمع. وُذِكرت أيضًا إعالنات وملصقات 
عليها رسومات جّذابة مُتّثل الشيخوخة، إضافة إىل تقديم 

املسّنني بشكل واقعي وغري كاريكاتوري.
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4. مكان ضمن املجتمع   

ال نستمع لصوت املسّنني يف متمعاتنا.

م رعاية، من شريبروك ُمقدِّ

يساهم الدور الذي يلعبه املسّنون يف املجتمع يف احلصول 
عىل االحرتام واإلدماج اللذين يتمتعون هبام. ففي القليل 
من املدن مثل موسكو وطوكيو، ُأبِلغ أّن املسّنني ما زالوا 
حمافظني عىل دور قيادي حميّل فعال، ويؤثرون عىل القرارات 
العامة. ومع ذلك، يتحّدث املشاركون يف معظم األحيان 
د يف  القيادية، وحتى الرتدُّ عن غياب هذه املسؤوليات 
االستامع إىل نصائح كبار السّن، كام ُأبِلغ يف ملفيل. ويف 
ماياغيز، الحظ املشرتكون أّن املجتمع مل يعد معتاداً عىل أن 
يأخذ رأي املسّنني بعني االعتبار، وحاليًا تؤخذ القرارات 

التي تعني املسّنني أنفسهم دون حتى استشارهتم.

إّن املشاركة االجتامعية من ِقبل املسّنني ُتساهم إجيابيًا يف 
تقديرهم داخل املجتمع. ويبدو أن كبار السّن، غالبًا ما 
يكتنفون باخلدمات التطّوعية حيث يلعبون دوراً فاعاًل، 
كام يف هاليفاكس وملبورن. وحُيتفظ ببعض الوظائف 
للمسّنني، كام يف املتاجر الكبرية يف كانكون. ويف هيِمجي، 
ُيذكر برناجمًا ُيدعى "اسأل املسّنني" كمثال عن اإلدماج 
املراعي للسن؛ ويتضّمن هذا البنامج مسّنني يامرسون 
وتنظيم  باحلدائق،  االعتناء  مثل  هبا  خبة  هلم  أنشطة 
ث يف املدارس االبتدائية. وقد ُأبِلغ يف  األحداث أو التحدُّ

سانيش عن برامج تربط املسّنني باملدارس. 

ر  نحن نعتمد عىل ... املسّنني كمتطّوعني ونقدِّ
حتاًم أراءهم وإسهاماهتم.

م رعاية، من سانيش ُمقدِّ

ورابطات  وجمالس  جلان  إىل  أحيانًا  املسّنون  ينتمي 
ومنظامت، بالرغم أنه يف شريبروك ُيقال أهنم ما زالوا 
هناك  املجاالت.  تلك  يف  أفضل  متثيل  إىل  بحاجة 
باملسّنني  الوثوق  ينبغي  أنه  باستمرار وهي  ُتثار  نقطة 
صنع  يف  واستخدامها  حياهتم  وخبة  وبمقدراهتم 
ر مواردهم من قبل املجتمع  القرارات. وجيب أن ُتقدَّ
وُيضيف  مكسيكو.  ومدينة  دوندالك  يف  اقرُتِح  كام 
أن  للمسّنني  يمكن  أنه  بورتالند  يف  الرعاية  مي  ُمقدرِّ

يمّثلوا عيونًا وأذانًا مهمة للمجتمع.

5. ُمساعدة املجتمع 

تعلم إّن الناس تعرف بعضها البعض، املدينة 
ليست بكبرية. هذا هو األمر، عندما يعرف 

األشخاص بعضهم، يساعد بعضهم األخر.

مسّن، من بورتاج ال بريري

ُأبِديت مالحظات كثرية تتعلق بمساعدة سكان املدن 
للمسّنني واألسباب التي جتعل املجتمع أكثر أو أقل 
التي  الصغرية  املجتمعات  أّن  وُيالحظ  هلم.  إدماجًا 
عاش فيها األفراد لفرتة طويلة والتي عادة ما يعرف 
الناس بعضهم بعضًا فيها، تكون أكثر وّدًا وإدماجًا: 
مثل دوندال، وبورتاج ال بريري، وكوباكبانا إحدى 

مناطق ريو دي جانريو. 

يالحظ الناس غيابك عن القّداس.

مسّن، من دوندالك
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يف املدن الكبى، يتم التعليق عىل التأثري الذي ترتكه 
االنسانية  فيها اخلصوصية  تغيب  التي  الكبرية  املدينة 
كاستنبول مثاًل. وُينظر إىل األحياء عىل أهنا غري مرتابطة 
يف إسالم أباد ومدينة مكسيكو، ويف لندن، تتغري األحياء 
برسعة أكب مما يتمكن معها السكان من التعارف. ومع 
ذلك، يمكن إنشاء جمتمعات أكثر إدماجًا. تقرتح بعض 
املجموعات البؤرية أحياًء أكثر تنظياًم مع جلان للشوارع 
املحلية )سان خوسيه وتويامزي). كام ُأقرتح إنشاء أماكن 
لقاء لسكان اجلوار الواحد يف استنبول؛ هذا األمر ُأبِلغ 
دار  من  ُعنيرِّ جزء  بالتا، حيث  الفعيل يف ال  بوجوده 

البلدية كمركز يلتقي فيه املسّنون. 

6. مكانة املسّنني يف األرسة

يف بعض املدن، كعاّمن وأودايبور، ُيعتب عيش املسّنني 
يف كنف أرسهم ميزة. إّن بقاء املسّنني مع أرسهم يعني 
يف نظر السكان يف طرابلس أهنم خيضعون لرعاية جيدة 
ويتلّقون العطف وحيافظون عىل وضعهم االجتامعي. 
املسّنني  استشارة  األمر عىل  يقترص  أودايبور، ال  ويف 
بل  القرارات،  صنع  عند  عائلتهم  أفراد  قبل  من 
ُتالقي آراؤهم القبول أيضًا. وقد ذكر بعض املسّنني 
والعيش  للذهاب  األصيل  جمتمعهم  غادروا  أهنم 
األرسة  أعضاء  أّن  ُيقال  كانكون.  يف  أوالدهم  عند 
ولكن  بينهم،  فيام  والدعم  املساعدة  بتبادل  يّتسمون 
هي  األرسية  العالقات  أّن  نفسه  الوقت  يف  ُيالحظ 
التغيري. ففي استنبول ونيودهلي مثاًل، من املقلق  قيد 
ينتقلون  األوالد  ألن  ُمتفّرقة  أصبحت  العائالت  أّن 
الكايف  بالوقت  تتمتع  الشابة  بعيدًا، ومل تعد األجيال 
نتيجة  املسّنني.  من  األرسة  أعضاء  مع  تقضيه  لكي 
تدرجييًا  ُيعَزلون  املسّنني  أّن  نيودهلي  يف  أبلغ  لذلك، 
داخل عائالهتم نفسها. ففي إسالم أباد، يقول املسّنون 
ن دائاًم يف األمور العائلية.  أّن النساء املسّنات ال ُتسَترشرْ
ويف نيودهلي، ُيقال أنه أصبح حال اجلدود أقرب إىل 
خوسيه،  سان  ويف  أحفادهم.  لرعاية  ُمستخدمني 

وذكر  املال.  لقاء  العمل  منهم  األرس  بعض  تتطلب 
تتعلق  مشاكل  املدن  من  القليل  يف  الرعاية  مو  ُمقدرِّ

بالتخيل عن كبار السّن، أو إساءة معاملتهم.. 

7. االستبعاد االقتصادي

أشعر باخلوف عندما أكون يف املتجر ألن ال 
قدرة يل عىل رشاء ما أحتاجه.

مسّن، من تويامزي

من  املسّنني  معظم  يكون  البلدان،  من  العديد  يف 
استبعاد  عىل  قادر  والفقر  املتديّن،  الدخل  أصحاب 
املجتمع. ففي االحتاد  األفراد من أي عمر كانوا من 
يشعرون  أهنم  املسّنني  من  الكثري  بّلغ  َأ الرويس، 
إذ  املنخفض:  دخلهم  بسبب  املجتمعي  باالستبعاد 
احلكومية  صات  امُلخصَّ عىل  كليًا  املتقاعدون  يعتمد 
أّن  مكسيكو  ومدينة  جامايكا  من  غ  وُيبلََّ املحدودة. 
ما  غالبًا  ِقبل احلكومة  الشخصية من  املالية  املساعدة 
تكون حمدودة جدُا، واحلصول عىل امُلستحّقات يشمل 
الكثري من البريوقراطية. ويف كانكون، يقول املسّنون 
أهنم ال يشعرون بأهم مدجمون يف البامج احلكومية.

ألّول مّرة، فّكر أحد ما باحتياجات هؤالء 
الذين ال مدخول هلم عىل االطالق ]بخصوص 

"بطاقة يس فايل"[.

مسّن، من مدينة مكسيكو

يف مدينة مكسيكو يكّن السكان كثريُا من التقدير 
للدعم املايل امُلكّيف حسب حاالت املسّنني. ويشمل 

ضة وحتى  هذا بطاقة هوية تتيح هلم أسعارًا خُمفَّ
خدمات جمانية و"بطاقة يس فايل" التي تضمن 

للفقراء مدخواًل يعادل 80 دوالر شهريًا
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خدمات تتَّسم باالحرتام واإلدماج

•مشاورة املسّنني من ِقبل العموم والقائمني عىل  	
أفضل  حول  والتجارية  التطّوعية  اخلدمات 

الطرق خلدمتهم.

خدمات  والتجارية  العامة  اخلدمات  •تقديم  	
ملسّنني  ا ت  جا حتيا ال ُمكيَّفة  ت  منتجا و

وتفضيالهتم.

•لدى قطاع اخلدمات موظفون يّتسمون بصفة  	
كيفية  عىل  بون  وُمدرَّ واالحرتام  املساعدة 

التعامل مع املسّنني.

الصورة العامة والتشيرُّخ

العامة  صورهتا  يف  اإلعالم  وسائط  •تشمل  	
املسّنني، وهي ترسمهم بصورة إجيابية ودون 

آراء شائعة ُمسبقة.

التفاعل بني األجيال ومع األرسة 

نطاق  عىل  وأحداث  وأنشطة  منشآت  •ثّمة  	
األجيال  خمتلف  من  السكان  جتذب  املجتمع 
خمتلف  وتفضيالت  احتياجات  مع  لتكّيفها 

األعامر.

املجتمعية  باألنشطة  حتديدًا  املسّنون  •ُيدمج  	
صة "لألرس". امُلخصَّ

سوية  األجيال  جتمع  أنشطة  بانتظام  •جتري  	
للمتعة واإلغناء املتبادلني.

التوعية العامة

يف  واملسّنني  بالتشُيخ  املعني  التعليم  •شمول  	
مناهج املدارس االبتدائية والثانوية.   

•االكتناف الفاعل واملستدام للمسّنني يف أنشطة  	
املدارس املحلية مع األوالد واألهايل.

األجيال  ملشاركة  فرص  للمسّنني  •ُتعطى  	
األخرى بمعارفهم، وتارخيهم وخبهتم.

اإلدماج املجتمعي

صنع  يف  فاعلني  كرشكاء  املسّنون  •ُيدمج  	
القرارات املجتمعية التي تؤّثر عليهم.

ىل  إ ف  هيد ي  لذ ا ملجتمعي  ا لعمل  ا ّن  •إ 	
يدمج  األحياء،  يف  والدعم  الروابط  تقوية 
للمعلومات هام  كمصدر  املسّنني   املقيمني 

وممثلني  ومستشارين،   ،)Key Informants(
ومنتفعني.

اإلدماج االقتصادي

•يستمتع املسّنون املحرومون إقتصاديًا باخلدمات  	
واألحداث العامة، والتطّوعية واخلاّصة.

قائمة تفّقدية لالحرتام املراعي للسن، واإلدماج االجتامعي
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اجلزء 10. املشاركة املدنية والتوظيف

نظرة عامة عىل النتائج

يف  املسامهة  عن  املسّنون  يتوقف  ال  التقاعد،  عند 
جمتمعهم. فالعديد منهم يستمر يف تقديم العمل غري 
ويف  وملجتمعاهتم.  ألرسهم  التطّوعي  أو  املأجور 
املسّنني  االقتصادية  الظروف  تدفع  املناطق،  بعض 
بعد  طويلة  ملدة  األجر  املدفوعة  باألعامل  القيام  إىل 
للسن  املراعي  املجتمع  م  ويقدرِّ امُلفرتض.  تقاعدهم 
املسامهة يف جمتمعاهتم  هلؤالء خيارات لالستمرار يف 
من خالل وظائف مدفوعة أو تطّوعية حسب خيارهم، 

ومن خالل مشاركتهم يف العملية السياسية.

العمل،  يف  االستمرار  املسّنني  من  العديد  يرغب 
وبعضهم يعمل بالفعل. إضافة إىل ذلك، عبَّ املسّنون 
املشاركون يف مرشوع منظمة الصّحة العاملية عن الرغبة 
املجتمعات.  يف  كمتطّوعني  العمل  عىل  واالستعداد 
تتيرّس للمسّنني يف معظم املدن فرص التوظيف والعمل 
التطّوعي ويشعرون بشكل عام أهنم حيظون باالحرتام 
أكثر  فرصًا  السن  كبار  يريد  مسامهاهتم.  نتيجة 
للتوظيف ويوّدون لو تصبح فرص العمل أو التطّوع 
املوجودة ُمكيَّفة أكثر لتلبية حاجاهتم واهتامماهتم. كام 
املشاركة  لتشجيع  أكب  جهود  ُتبَذل  أن  يرغبون  أهنم 
املسامهة  من  حتّد  عوائق  هناك  أّن  ويشعرون  املدنية، 
حتيط  التي  الثقافية  والوصامت  البدنية  العوائق  منها 

مشاركتهم.

1. خيارات التطّوع للمسّنني

لقد ُأثبِت علميًا أّن العمل التطّوعي قد يساعدك 
عىل البقاء بصّحة جيدة والعيش طوياًل.

مسّن، من هاليفاكس

يف العديد من املدن املشاِركة، ُيكَتَنُف املسّنون بفاعلية 
من  بالكثري  ويتمتعون  التطّوعية  األنشطة  يف  شديدة 
بالقيمة  إحساسهم  ذلك  يف  بام  جرائها،  من  املنافع 
بالفاعلية واحلفاظ عىل صّحتهم  الذاتية، وشعورهم 
بعض  يف  املشاركون  وُيبِلغ  االجتامعية.  وروابطهم 
رة، كمنظامت خاصة  املدن عن وجود بنى أساسية ُمتطورِّ
املدن،  معظم  تطّوعية. ويف  ومراكز  املتطوعني  بعمل 

يقول املشاركون أّن هناك فرصًا كثرية للتطّوع.

يف بونس حيب املسّنون أن يشعروا بفائدهتم من خالل 
التطّوع، ويف أودينيه لوِحظ أّن العمل التطّوعي يعود 
ويتطّوع  العزلة.  من  ويقيه  بالسعادة  صاحبه  عىل 

املسّنون يف جنيف يف األندية واملنظامت.



52

وبالرغم من أمهية التطّوع، الحظ املشاركون أن ثّمة 
كمعرفتهم  التطوعي،  املسّنني  عمل  تواجه  عوائق 
تلك  وخاّصة  التطّوعية  األعامل  هذه  وجود  بفرص 
املناسبة هلم. ويريد املشاركون فرصًا أكثر ونطاقًا أكب 
مركزية  سجاّلت  إنشاء  اقرتح  وقد  اخليارات.  من 
مرشوع  ثّمة  ملبورن  يف  األمر.  هذا  ملعاجلة  كطريقة 
األنرتنت)  )شبكة  الشابكة  الستخدام  التحقيق  قيد 
ملطابقة املتطّوعني مع الفرص األنسب، وهناك موقٌع 
ويقرتح  التطّوعية.  األعامل  ِفرص  د  ُيعدرِّ بورتالند  يف 
ُمعطيات  قاعدة  إنشاء  وأودايبور  ملفيل  يف  املسّنون 
أو سجل مركزي للمتطّوعني، وينصح املشاركون يف 
نيودهلي أن تتم إدارة هذا األمر من ِقبل منّظامت مثل 

الرابطة اهلندية ملساعدة املسّنني.

إضافة إىل ذلك، يواجه املسّنون مشاكل يف الوصول إىل 
أعامهلم التطّوعية والرجوع منها، وقد أبلغ بعضهم عن 
وجود حمّددات بدنية تعيق إمتام املهاّمت املوَكلة إليهم. 
مي  ومقدرِّ املسّنني  بعض  أبلغ  مًا،  تقدُّ أكثر  بلدان  يف 
اخلدمات عن عدم تعويضهم ما يتحملونه من نفقات 
)كثمن الوقود مثاًل)، أو أّن قضايا املسؤولية القانونية 
أو  قدرهتم  تعيق  التطّوعية)،  املنظمالت  ِقبل  )من 

استعدادهم للتطّوع.

انحطاطًا  وجود  عن  املشاركني  من  عدد  بّلغ  وقد 
عامًا أو تغيريًا يف القطاع التطّوعي يؤّثر عىل املسّنني. 
وهذا يشمل اإلحساس بأن أخالقية التطّوع تتناقص 
يف  املسّنني.  حمل  حيّل  أن  يف  خُيفق  الشباب  جيل  وأّن 
هاليفاكس َيعتب أحد املسّنني أن الزيادة يف املعامالت 
هيئة  انحسار  يف  تساهم  لتأمني  ا وتكلفة  املعنّية 
تكاليف  خُتّفض  أن  دوندالك  وُيقرتح يف  املتطّوعني. 

التأمني للمسّنني. 

املنظامت  دعم  إىل  التطّوع  حتسني  اقرتاحات  تدعو 
للمتطّوعني  هيئة  وتأسيس  عام،  بشكل  التطّوعية 
اقرتح  ماياغيز،  ويف  املحرومني.  مع  للعمل  املسّنني 
م  وضع حوافز للمتطّوعني من كبار السّن، وَينصح ُمقدرِّ
رعاية يف مدينة مكسيكو بوجوب تعويض املتطّوعني 
عن نفقاهتم. ويف هيِمجي، أوص بتقديم الدعم املايل 
اجَلو  أّن  ُيعتقد  شنغهاي،  ويف  التطّوعية.  للمنظامت 
االجتامعي املجزي والداِعم يساعد املزيد من الناس 
الدعوات  بتقديم  ُينصح  طوكيو،  ويف  التطّوع.  عىل 

كطريقة لتشجيع املسّنني عىل التطّوع.
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2. خيارات توظيفية أفضل وفرص أكثر

غالبًا ما تتكلم والديت عن العمل، ولكني أعلم 
أهنا غري قادرة عىل ذلك. كّل األمر أهنا ترغب 

بأن يكون هلا ماهلا اخلاص.

م رعاية، من جامايكا ُمقدِّ

ينبغي أن نساعد املسّنني عىل أن يستمروا يف 
العمل. فالعمل هبة للصّحة واحلياة.

م خدمات، من طرابلس ُمقدِّ

الرغبة  أّن لدهيم  املدن  العديد من  أبلغ مشاركون يف 
واالستعداد للعمل وأهنم يتمتعون باخلبة واملؤهالت 
العوائق  خمتلف  هؤالء  يواجه  ذلك،  ومع  الالزمة. 
رفضت  وقد  وظيفتهم.  يف  البقاء  أو  عمل  إجياد  يف 
السياسات التي جتعل التقاعد إلزاميًاً يف عمر اعتباطي 
معنّي، والتي ختتلف من بلد إىل آخر، من ِقبل املشاركني 
سياسات  البلدان  بعض  لدى  البؤرية.  باملجموعات 
تقيض بأن خُيَصم أّي مال ُمكتَسب بعد عمر التقاعد 
من معاش التقاعد نفسه أو من دخل برنامج الدعم 
يريدون  الذين  املسّنني  أمام  عائقًا  خيلق  مما  احلكومي 

االستمرار يف العمل.

دة، ُيبِلغ املسّنون أهنم ببساطة أضعف  يف أماكن ُمتعدرِّ
الوصول  يف  صعوبات  من  ويعانون  يعملوا،  أن  من 
إىل العمل والرجوع منه، أو ال يشعرون باألمان سواء 
كانوا يف طريقهم إىل مكان العمل أو يف العمل نفسه. 
الوحيدة  العمل  فرص  أّن  املدن  من  العديد  تالحظ 
للمسّنني غالبًا ما تكون ُمهينة، أو قليلة األجر أو غري 

املسّنون  يساعد  املناطق،  بعض  ويف  مرغوبة عمومًا. 
مدينة  ويف  بأحفادهم،  العناية  طريق  عن  ُأرسهم 
مكسيكو، ُيعتقد أّن هذا النوع من العمل يمنع املسّنني 

من احلصول عىل عمل حقيقي.

يف أماكن الدخل املنخفض والدعم احلكومي املحدود 
رغبوا  العمل سواء  إىل  أهنم حيتاجون  املسّنون  يشعر 
بذلك أم ال. ويف بعض املدن )مثل موسكو، ونريويب، 
وبونس)، يعلرِّق مشاركون يف املجموعات البؤرية أّن 
املستوى العام للبطالة والتنافس عىل فرص العمل يؤثر 

عىل القدرة عىل إجياد عمل ما. 

ال ُأفّكر يف العمل. ملاذا؟ كام تعلم، إّن مستوى 
البطالة مرتفع حتى عند جيل الشباب، فكيف 

إذًا يمكنني العمل؟

مسّن، من استنبول

عىل الرغم من هذه العوائق، ما زال املسّنون يعملون 
يف عدد من املدن. وقد الحظ كبار السّن يف طرابلس 
يف  بام  العمل،  يف  االستمرار  من  املنافع  من  العديد 
ذلك املدخول، وحُماربة املوقف الذي يقول أن املسّنني 
عالة، ودوام التواصل االجتامعي. ويف هيِمجي يبدي 
الكثريون من املسّنني استعدادهم للعمل، ويرغبون يف 
رؤية فرص توظيفية أكثر. ويف عاّمن يقرتح كبار السّن 
دام  ما  املسّنني  االستفادة من وقت وخبة  ينبغي  أنه 
عندهم القدرة عىل العمل، وأنه جيب تقديم احلوافز 

إليهم لتشجيعهم عىل املشاركة.
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مة،  املتقدرِّ البلدان  يف  غالبًا  األماكن،  بعض  يف  توجد 
سياسات ومؤسسات ُمعّينة ُذِكرت من ِقبل البعض، 
الحظ  ماياغيز  ففي  وتقّدره.  املسّنني  عمل  ز  ُتعزرِّ
مو اخلدمات أّن تغّيب العاملني املسّنني قليل، وأّن  مقدرِّ
مواعيدهم أكثر دّقة. ويف ملفيل ُيعتقد أّن أماكن العمل 
يف طور التغيري وتتمّيز بمواقف أكثر إجيابية جتاه احلفاظ 

عىل عمل املسّنني.

لدى املشاركني عدد من االقرتاحات عن كيفية حتسني 
هذه  تشمل  املسّنني.  لتوظيف  جديدة  فرص  وخلق 
املسّنني،  يوّظفوا  لكي  العمل  ألرباب  حوافز  تقديم 
وإنشاء  احلكومة،  متّوهلا  توظيف  برامج  ووضع 
رشاكات عامة/خاّصة، وتوظيف مسّنني للقيام بأعامل 

يف القطاع اخلاص.

التوظيف  قيود  أو  اإللزامي،  التقاعد  إلغاء  ُيقرَتح 
العمرية، حيثام توجد مثل هذه الترشيعات. وُيوّص 
التقاعد  سّن  بلوغهم  بعد  بالعمل  للمسّنني  بالسامح 
العمر  حدود  إلغاء  وجوب  إىل  وُأشري  دوندالك،  يف 
شريبروك،  ويف  أباد.  إسالم  يف  للعمل  القانوين 
أكب  مرونة  وجود  ينبغي  أنه  اخلدمات  مو  ُمقدرِّ يشعر 
األشخاص  لتمكني  والسياسات  الترشيعات  يف 
املتقاعدين من االستمرار يف العمل. ويقرتح مسّن يف 

استنبول حظر التقاعد امُلبِكر. 

أو  نوع  لتحسني  دة  متعدرِّ اقرتاحات  أيضًا  ُطِرحت 
ظروف العمل. ويف بعض األماكن، يشعر املستجيبون 
أّن املشكلة تكمن يف عدم وجود معلومات وأدوات 
ملقابلة مهارات املسّنني واحتياجاهتم مع تلك املطلوبة 
ملعاجلة هذا  االقرتاحات  العمل. وتشمل  أرباب  من 
وإنشاء  الشاغرة،  للوظائف  أفضل  دعاية  الوضع 
قاعدة ُمعطيات ملطابقة املسّنني مع الوظائف األنسب، 
د مهارات املسّنني لكي يستشريها  وإعداد سجّل ُيعدرِّ
أنه  ُيقرتح  استنبول  ويف  املحتملني.  العمل  أرباب 
ينبغي وجود دعم أكب للنساء العامالت من املنزل، 
حول  العمل  أصحاب  بتوعية  ُينصح  نيودهلي  ويف 

احتياجات املسّنني.

3. اعتامد املرونة لتكييف العاملني واملسّنني 
املتطّوعني

ال أريد وظيفة جتربين عىل التواجد فيها عند 
الساعة التاسعة؛ لقد اكتفيت من هذا النوع من 

العمل.

مسّن، من بورتالند

أو  األجر  املدفوعة  العمل  فرص  تتصف  أن  ينبغي 
جيري  بحيث  باملرونة،  للمسّنني  املتاحة  التطّوعية 

تكييف هذه الفرص بحسب احتياجاهتم.

ثّمة تقارير عن جداول عمل صارمة، وإحساس بأن 
األعامل التطّوعية أصبحت ذات ِصفة ِمهنية أكثر مما 
ينبغي. يقرتح املشاركون وجوب هيكلة فرص العمل 
املدفوعة والتطّوعية بحيث تناسب العاملني من كبار 
وأكثر  مرونة  أكثر  التطّوع  يكون  أن  وينبغي  السّن. 
مالءمة الحتياجاهتم. ففي العديد من األماكن، ُأشري 
بساعات  يتعلق  فيام  امُلستخِدمني  من  أكب  مرونة  إىل 
وتعديل  املؤقتة،  أو  املوسمية  والوظائف  العمل 

املتطلبات الفيزيائية البدنية للوظيفة.



55

التشيخ وجمريات احلياة - صحة األرسة واملجتمع

أن  ينبغي  التطّوع  أّن فرص  املسّنون يف جنيف  يشعر 
تكون مِرنة وأن تطابق إمكانيات املتطّوعني، مع األخذ 
يتعبون  قد  الذين  السّن  كبار  احتياجات  باالعتبار 
مو اخلدمات يف هيِمجي أنه ينبغي  برسعة. ويعتقد ُمقدرِّ
عىل الرشكات أن تنّمي بيئة متّكن املسّنني من العمل 
دون صعوبة، ويتطلع العديد من الرشكات إىل حتقيق 

هذا األمر مستقباًل.

يف هاليفاكس اقرتح ختفيف أعباء العمل عىل املسّنني، 
وينصح  باملرونة.  املرضية  إجازاهتم  تّتِسم  وأن 
كبار  هتّم  صغرية  مشاريع  بإقامة  لندن  يف  املشاركون 
وبونس  نريويب  ويف  مهاراهتم.  من  وتستفيد  السّن 
عمل  فرص  بخلق  املشاركون  يوص  وتويامزي 
يف  خاصة  خدمة  توجد  طوكيو  ويف  جزئي.  بدوام 
املوارد البرشية للعمل املؤقت مّما قد يالئم احتياجات 

املسّنني.

4. تشجيع املشاركة املدنية

املدنية.  املشاركة  بمستوى  املتعلقة  التقارير  ختتلف 
ويكونون  املدنية  بالوظائف  املسّنون  يرغب  عمومًا 
األماكن،  بعض  يف  هبا.  للمشاركة  استعداد  عىل 
حيظى املسّنون فعاًل بصوت فّعال من خالل املجالس 
الثقافات  بعض  ر  وُتقدرِّ املسّنني.  وجمالس  املجتمعية 
السّن وتضعهم بشكل روتيني يف  خبة وجتربة كبار 
هذه  بأّن  البعض  شعور  من  بالرغم  سلطة،  مراكز 
املراكز رمزية إىل حّد كبري. ففي ملفيل ثّمة جمموعات 
لالهتاممات اخلاّصة يشارك فيها املسّنون، ويف ماياغيز، 
هناك نسبة كبرية من املسّنني يف جملس املدينة الترشيعي. 
وأبلغ املشاركون يف طرابلس أّن هناك مسّنني يعملون 
يف جمالس إدارية، ويف هاليفاكس ُيكتنف كبار السّن 

للمساعدة  يف االنتخابات. 

وبالرغم من هذه التقارير عن املشاركة املدنية، أبلغت 
كبار  مشاركة  فرص  أّن  أيضًا  املدن  من  كبرية  نسبة 
السّن يف الشؤون املدنية حمدودة. وُتشري بعض املدن 
إىل عوائق لوجستية، كاالفتقار إىل وسائل النقل وإىل 
ومشاكل  البدين  التكييف  ونقص  املدنية  الوظائف 

السالمة يف املناسبات املدنية الكبى.

املدنية:  املشاركة  بتحسني  املعنية  االقرتاحات  تشمل 
اإلتاحة  ظروف  وحتسني  السّن،  لكبار  مقاعد  حجز 
للعمل يف املناسبات املدنية )كالنقل وتوفري األجهزة 
تأسيس  إعادة  أو  وإنشاء  سمعية)،  بعلل  للمصابني 
ويعتب  أخرى.  تشاركية  وهيئات  جمتمعية  جمالس 
معلومات  عىل  احلصول  أّن  دوندالك  يف  مشاركون 
مزيد  إىل  يؤدي  سوف  املدنية  األنشطة  حول  أفضل 
املسّنني  اكتناف  اقرتح  بورتالند  ويف  املشاركة.  من 
احلكومة.  إىل مسؤويل  بشواغلهم  اإلدالء  من خالل 
للمشاركة  أكثر  فرصًا  السّن  كبار  يطلب  ويف البالتا 
السياسية ودورًا يف حّل املشاكل املجتمعية. ويف طوكيو 
صة  امُلخصَّ املدنية  األدوار  يف  املسّنني  ُيعنيَّ  أن  اقرتح 
لالهتامم بشواغل املسّنني اآلخرين، وينصح املشاركون 
يف سانيش أن يشرتك كبار السّن يف التخطيط اخلاص 

باألمور التي تعنيهم.
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5. التدريب

تكون  لكي  ِمهنيًا.  عماًل  التطّوع  ُيعترب  حاليًا، 
متطّوعًا عليك أن ختضع لتدريب.

م خدمات، من لندن ُمقدِّ

ُينَظر إىل التدريب عىل أنه وسيلة لتمكني املسّنني من 
كمتطّوعني.  وللمشاركة  العاملة  القوة  مع  التواصل 
ح بعض املدن أّن املسّنني يشعرون بأنه تنقصهم  وترصرِّ
باستخدام  كبري  حّد  إىل  )املتعلقة  املهنية  املهارات 
التكنولوجيا) الالزمة للتنافس يف مكان العمل. وُتبِلغ 
قّلة من املدن أّن كبار السّن حيبذون فرص التدريب أو 
مو اخلدمات  إعادة التدريب )مع أنه اقرتاح ُيديل به ُمقدرِّ
ويف  أنفسهم).  املسّنون  يفعله  مما  أكثر  شائع  بشكل 
نيودهلي، ُيقرتح أن جيري التدريب أو إعادة التدريب 
قبل التقاعد. ويف عاّمن، هناك حاجة إىل تدريب املسّنني 
عىل الوظائف اخلفيفة التي توّفر هلم بعض املال. ويف 
تويامزي ُيعتقد أّن تدريب العامل املسّنني ينبغي أن ُيرّكز 

عىل التوظيف الذايت وفرص العمل الصغرية

6. فرص العمل احلّرة

يقرتح بعض املشاركني خلق فرص عمل حّرة تناسب 
املسّنني كطريقة جلني املال واملشاركة يف القوة العاملة. 
بدعمها  أو  الذايت  التوظيف  فرص  بتمويل  وُينصح 
هذه  مثل  وتأيت  السّن،  كبار  لدعم  كوسائل مساعدة 
األفكار عىل األرجح من مدن ُتبِلغ أيضًا عن بطالة عامة 
أو عن دعم قلييل الدخل من املسّنني )مثل كانكون، 
وطرابلس،  وبونس،  ونيودهلي،  مكسيكو،  ومدينة 

وتويامزي وأودينيه).

أنشطة  يف  فعليًا  املسّنون  ُيكتنف  املدن  من  العديد  يف 
والعناية  احلرفية  املختلفة، كاألعامل  الذايت  التوظيف 
باحلدائق. ففي سان خوسيه جيد املسّنون فرصًا يف العمل 
كباعة متجّولني. وثّمة فرص لبيع األشغال احلرفية يف 
كانكون، ومع ذلك فإّن كبار السّن هناك ُيشريون إىل أّن 
حصوهلم عىل مكان يف أحد األسواق يساعدهم كمورد 
للرزق. ويف طرابلس، اقرتح أن ُتساِعد املنظامت غري 
احلكومية املسّنني يف الرشوع بأعامل صغرية من املنزل، 
ُينصح يف  بينام  للمسّنني،  الزراعة كخيار  ُتشّجع  وأن 
تويامزي بأسواق للمزارعني كوسيلة لكبار السّن لتوليد 

الدخل.
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7. تقدير مسامهات املسّنني

تنترش التقارير املعنية بالتمييز العمري يف أماكن العمل. 
بعدم  الشعور  بني  ترتاوح  خمتلفة  بطرق  هذا  وَيظهر 
السن  كبار  من  للعاملني  اآلخرين  املوظفني  احرتام 
ورفض املستخِدمني القطعي لتوظيفهم. من الواضح 
يف بعض املدن أّن عمل املسّنني بعد عمر التقاعد غري 
املسّنني  من  ب  التعصُّ هذا  بعض  يأيت  ثقافيًا.  مقبول 
أنفسهم؛ فالبعض منهم يقول أنه ببساطة ال يريد أن 

يعمل بعد أن كّد طوال حياته.

ثّمة تقارير ُتشري إىل معاملة كبار السّن بعدم احرتام. 
ويقول آخرون أّنه من الصعب العمل عند أشخاص 
أصغر سنًاً، وشغل وظائف غري جديرة هبم، أو العمل 

يف بيئات يشعرون فيها أهنم ُيعاَملون باستعالء.

تتباين أيضًا درجة التقدير واالعرتاف التي يشعر هبا 
م شهادات  ُتقدَّ املسّنون جتاه مسامهاهتم. ففي جنيف 
ُينَظر  أنه  اخلدمات  مو  ُمقدرِّ يشعر  تقدير. ويف نريويب، 

إىل املسّنني كقادة نظرًا إىل خبهتم وَموثوقيتهم.

يف أودينيه، ُيعتقد أنه ينبغي تقدير خبة املسّنني بشكل 
أكب. وَيقرتح البعض تدريبًا هيدف إىل زيادة حساسية 
ومؤهالهتم.  املسّنني  احتياجات  جتاه  امُلستخِدمني 
االعرتاف  تنمية  ينبغي  أنه  ُيرى  مكسيكو  مدينة  ويف 
القوة  يف  وتواجدهم  املسّنني  خبة  بقيمة  االجتامعي 
بتوظيف  جامايكا  يف  السّن  كبار  وَينصح  العاملة. 
املسّنني لتثقيف الشباب حول ثقافة التشيُّخ معاجلني 
عىل  املسّنني  ضّد  ز  التحيُّ أو  املشاركة  من  كاًل  بذلك 

حّد سواء.
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خيارات التطّوع

•ثّمة خيار واسع ملشاركة املتطّوعني املسّنني. 	

•تنمية املنّظامت التطّوعية بشكل جّيد، بتشكيل  	
التدريبية  براجمها  وإعداد  األساسية  بناها 

وتوظيف قواها العاملة من املتطّوعني.

•ُمطابقة مهارات واهتاممات املسّنني مع الوظائف  	
)بحسب سجّل أو قاعدة معطيات).

من  التطّوعي  عملهم  يف  املتطّوعون  •ُيدَعم  	
تكلفة  رّد  أو  مثاًل  املواصالت  توفري  خالل 

وقود السيارات.

خيارات التوظيف

•ثّمة نطاق واسع لعمل املسّنني. 	

التحّيز  من  حتّد  وترشيعات  سياسيات  •وضع  	
املستنِد إىل العمر.

•التقاعد هو خيار وليس إلزامًا. 	

وخيارات  للمسّنني  مِرنة  عمل  فرص  •توفري  	
لوظائف بدوام جزئي أو موسمي.

•ثّمة برامج ووكاالت لتوظيف املسّنني. 	

العاّمل  )كنقابات  التوظيف  منظامت  •تدعم  	
مثاًل) اخليارات املرنة كالعمل بدوام جزئي أو 

العمل التطّوعي لتمكني املسّنني عىل املشاركة 
بشكل أكب.

املسّنني  توظيف  عىل  العمل  أرباب  •تشجيع  	
واإلبقاء عليهم.

التدريب

بق  لسا ا يب  ر لتد ا ص  فر للمسّنني  م  •ُتقدَّ 	
للتقاعد.

تدريبهم عىل  للمسّنني إلعادة  الفرص  •إتاحة  	
التكنولوجيا احلديثة.

عىل  لتدريب  ا لتطّوعية  ا ملنظامت  ا تاحة  •إ 	
وظائفها.

اإلتاحة

•تعزيز فرص العمل التطّوعي أو املدفوع األجر  	
وتعزيزه.

•إتاحة النقل املجاين إىل أماكن العمل. 	

احتياجات  لتناسب  العمل  أماكن  •تكييف  	
املعّوقني. 

•عدم حتميل أي موظف مسّن تكاليف املشاركة  	
يف عمل مأجور أو تطّوعي.

•ختصيص دعم املنظامت )كتمويلهم أو خفض  	
املتطّوعني  لتوظيف  عليهم)  التأمني  تكاليف 

املسّنني وتدريبهم واستبقائهم.

قائمة تفّقدية للمشاركة املدنية والتوظيف املراعيني للسن
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املشاركة املدنية

•شمول املسّنني يف اهليئات االستشارية وجمالس  	
اإلدارة وامُلنّظامت، إلخ.

يف  املشاركة  من  املسّنني  لتمكني  دعم  •وجود  	
كتخصيص  املدنية،  واألحداث  االجتامعات 
ة  عد ملسا ا يم  تقد و  ، هلم ة  ز حمجو عد  مقا
ملساعدة  ا األدوات  تاحة  وإ للعاجزين، 

ألصحاب الُعلل السمعية، وتوفري النقل.

السياسات  وضع  يف  أنفسهم  املسّنني  •اكتناف  	
والبامج وامُلخّططات املهنية.

•تشجيع املسّنني عىل املشاركة. 	

مسامهات موضع تقدير

عىل  وتقديرهم  وشكرهم  املسّنني  •احرتام  	
إنجازاهتم.

مراعاة  عىل  واملنظامت  العمل  أرباب  •حث  	
احتياجات العاملني من كبار السن،

توظيف  التي حيصل عليها من  املنافع  •ترويج  	
املسّنني، بني أرباب العمل.

تنظيم املشاريع

•دعم املسّنني من أصحاب العمل احلر وتشجيع  	
فرص التوظيف الذايت )كأسواق بيع املنتجات 
األعامل  عىل  والتدريب  واحلرفية،  الزراعية 
الصغرية، والتمويل الصغري احلجم للمسّنني 

العاملني).

األعامل  لدعم  مة  امُلصمرِّ املعلومات  •توضع  	
الصغرية وتلك التي يمكن إدارهتا من املنزل 

يف إطار مالئم للمسّنني العاملني.

األجر

السن  كبار  من  للعاملني  مالئمة  أجور  •دفع  	
تتناسب مع عملهم.

من  املتطوعون  يتحملها  التي  التكاليف  •دفع  	
كبار السن عند قيامهم بعمل تطّوعي.

•عدم حسم، أي دخل آخر حيصل عليه املسّنون  	
من معاش التقاعد أو من شكل آخر من أشكال 

الدعم املايل الذي يستحقونه، من أجورهم.
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اجلزء 11. االتصاالت واملعلوماتية

نظرة عامة عىل النتائج

ُيواِفق املشاركون يف املجموعات البؤرية بشّدة عىل أّن 
البقاء عىل اتصال باألحداث واألشخاص واحلصول 
عىل معلومات عملّية يف توقيتها املالئم لتدبري حياهتم 
وتلبية احتياجاهتم الشخصية، هي أمور حيوية للتشيُّخ 
العامل  يف  املدن  معظم  يف  املشاركون  ويقول  النشط. 
للمسّنني  متاحة  ُمتنّوعة  معلومات  ثّمة  أنه  م  املتقدرِّ
صة  امُلتخصرِّ امُلختِلفة  اإلعالم  وسائط  من  العديد  من 
البؤرية  املجموعات  أفراد  ُيرِيز  بينام  والعامة،  منها 
اإلعالم  وسائط  بعض  نامية،  بلدان  يف  تقع  مدن  يف 
التلفزيون،  األغلب  عىل  وهي  النطاق،  املجتمعية 
واإلذاعة والصحف. وعىل الرغم من ذلك، ُيعّب يف 
كّل مكان تقريبًا عن خوف من تفويت احلصول عىل 
السائِد.  املعلوماتية  البقاء خارج جمرى  أو  معلومات 
ثّمة تضارب يف اآلراء بشأن التقنيات الرسيعة التطّور 
هبا  ب  ُمرحَّ فهي  واملعلوماتية  باالتصاالت  واملتعلقة 
جانب  من  ُمنتَقدة  أو  جانب،  من  مفيدة  كأدوات 
آخر كوسائل ختدم العزلة االجتامعية عىل حّد سواء. 
وبغض النظر عن تنّوع خيارات االتصاالت وحجم 
الذي  الرئييس  االهتامم  يكمن  رة،  املتوفرِّ املعلومات 
ُيعبَّ عنه يف املجموعات البؤرية هو يف كيفية احلصول 
عىل معلومات مفيدة ومعدة للمسّنني ذوي القدرات 

واملوارد املختلفة، ومتاحة فوريًا عند الطلب.

مترَ يف العمر ... وكلام  ييسء الوضع كلام تقدَّ
بدأت ملكاتك باألفول، يبدو أن هذا النوع من 

األمور يسبِّب مزيدًا من اإلرهاق.

مسّن، من هاليفاكس

1. توزيع واسع النطاق

يف مجيع املدن، ُيشار إىل وسائط اإلعالم املحلية كوسائل 
توّفر املعلومات امُلفيدة عىل نطاق املجتمع. يف البلدان 
النامية واالحتاد الرويس تكاد وسائل اإلعالم الشائعة لدى 
املسّنني تقترص عىل اإلذاعة، والتلفزيون والصحف. ويف 
مة ُأشري إىل غزارة املعلومات املثرية لالهتامم  البلدان املتقدرِّ
التي تصل للمسّنني من  خمتلف املصاِدر بام فيها الشابكة 
بأمهية  يعرتف  األماكن  األنرتنت). ويف مجيع  )شبكة 
املعلومات التي تصل إىل كبار السن يف حياهتم وأنشطتهم 
اليومية، سواء كانت معلومات مبارشة من شخص إىل 
آخر، أو باهلاتف، أو موزعة يف املواقع الرئيسية: املراكز 
العامة،  املجتمعية، ولوحات اإلعالنات، واخلدمات 
والعيادات  األطباء  وعيادات  واملتاجر،  واملكتبات، 
الصّحية. وُيبِلغ املسّنون يف استنبول أّن اهلاتف هو وسيلة 
لية بالنسبة إليهم. وُينَظر  االتصال األكثر شموليًة وُمعوَّ
إىل احلكومات واملنظامت التطّوعية عىل أّن هلا دوراً رئيسيًا 
يف التأكد من نرش املعلومات عىل نطاق واِسع: فخدمات 
التوزيع املنتظمة للمعلومات العاّمة والفاعلة تعتب ميزة 
مراعية للسن. ويف هيِمجي ُيقال أّنه ثّمة نظامًا هيكليًا 
السكانية  إىل اجلمعيات  البلدية  جّيدًا ينرش معلومات 
التي تبلغها إىل رؤساء املناطق الذين يوزعوهنا بدورهم 
إىل مجيع املنازل. ويف املدن التي ما زال القطاع اخلاص 
فيها ليس ُمدركًا هلذه السوق املوازية واملتنامية، كطرابلس 
مثاًل، تعتب األعامل التجارية كاملؤّسسات مصدراً حُمتماًل 
لنرش وتوزيع املعلومات إىل املسّنني. فعىل سبيل املثال، إّن 
توزيع دليل حميّل للخدمات "املراعية للسن" وهو مااقرَتحه 

املسّنون يف سانيش قد يسرتعي اهتامم غرفة التجارة.
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ومن األمور األساسية إتاحة أقنية اإلتصاالت واملعلوماتية 
االتصاالت  ِقوام  اإلذاعة  وُتشكل  ميسورة.  بتكلفة 
للمسّنني يف نريويب ألهنا وسيلة رخيصة؛ ويف أوديابور 
ُتعتب لوحات اإلعالنات املحلية وسيلة مهّمة لتوصيل 
املعلومات إىل املجموعات االجتامعية االقتصادية ذات 
الدخل املنخفض. ولضامن نرش املعلومات يف تويامزي 
اشرتاكات جمانية يف  السابقون  العمل  م أصحاب  ُيقدَّ
للمتقاعدين. ويف دوندالك تدعم احلكومة  الصحف 
خطوط اهلاتف املنزلية للمسّنني فوق الـ70 من عمرهم. 
وتوفري  املجانية  املطبوعات  ُتشّكل  أخرى  مدن  ويف 
الصحف جمانًا يف األماكن العامة وإتاحة أجهزة احلاسوب 
املجتمعية  املراكز  يف  )األنرتنت)  الشابكة  وخدمات 
واملكتبات دون أجر أو بكلفة منخفضة، ميزات مراعية 

للسّن .

 2. معلومات صحيحة يف الوقت املناسب

الكثري من املعلومات متاح، ولكن إجياد 
املعلومات املطلوبة أمر ُمعّقد.

م رعاية، من موسكو ُمقدِّ

وتنّوعها،  املعلومات  مصادر  عدد  عن  النظر  بغّض 
إيصال  يف  املختلفة  نامئها  مراحل  يف  املدن  تنهمك 
بعض  ويف  املناسب.  توقيتها  يف  املناسبة  املعلومات 
مة كجنيف مثاًل، يصُعب تدبري احِلمل الزائد  املدن املتقدرِّ
من املعلومات، األمر الذي قد ُيغفل معلومات مهّمة. 
ويشّكل نقص الوعي باملعلومات وخدماهتا املتاحة، 
أو عدم املعرفة بكيفية احلصول عىل املعلومات، عائقًا 
عىل  املسّنون  حيصل  ال  قد  لذلك،  ونتيجة  رًا.  متكررِّ
منافع أو خدمات يستحقوهنا، أو قد يدرون هبا بعد 
انتهاء فرتة تقديم الطلب. ثّمة مشكلة أخرى ُأفِصح 

كيفية  وهي  مة  املتقدرِّ املدن  من  فقط  قليل  يف  عنها 
التعامل مع التسويق التطّفيل عب اهلاتف واستعراف 
املسّنون  السكان  ُيواجه  ما  الغش واالحتيال. وغالبًا 
امُلستحَدثة  غري  املعلومات  مشكلة  النامية  البلدان  يف 
كفاية حول أمور مهمة، كالصّحة ، واحلقوق القانوينة، 
واملستحّقات املالية، واخلدمات واألحداث املجتمعية. 
ومن امُلالحظ يف ال بالتا أن وسائط اإلعالم املجتمعية 
العامة ال ُتغطي املواضيع املهمة بالنسبة للمسّنني بشكل 

نهم من االستفادة منها. ُمفّصل يمكرِّ

رة بتقديم قدر أكب من  تقيض بعض االقرتاحات املتكرَّ
املعلومات التي تستهدف كبار السّن جلعل االتصاالت 
أو  هلم  ُمكّرسة  جرائد  خالل  من  للسن  مراعاة  أكثر 
أعمدة منتظمة يف الصحف العامة، إضافة إىل برامج 
إذاعية وتلفزيونية. ثّمة فكرة أخرى تتمّثل يف توسيع 
برامج وتغطيات أقنية االتصاالت لكي تشمل أمورًا 
موضع اهتامم املشاهدين املسّنني. ويشتكي بعض كبار 
وكأنه  يبدو  التلفزيون  أّن  من  املدن  بعض  يف  السّن 

يستثني بشكل خاص اهتامماهتم وميوهلم.

قة وُمتاحة  يرغب الناس يف أن تكون املعلومات ُمنسَّ
عب خدمة سهلة االستخدام ومعروفة عىل نطاق واسع 
يف املجتمع بأكمله. ففي بورتالند توجد لدى القضاء 
الـ24  طوال  تستمر  هاتفية  معلوماتية  خدمة  املحيّل 
ساعة يوميًا. ويف نيودهلي اقرتح املسّنون املستشارون 
أن تقوم منظمة تطّوعية مركزية وحُمرَتمة، مثل الرابطة 
من  قاعدة  وتنظيم  بتجميع  املسّنني،  ملساعدة  اهلندية 
ة  املعطيات ذات صلة بكبار السّن وأن جتعلها متيرسرِّ
غرفة  بوجود  ُينصح  أباد،  إسالم  ويف  اهلاتف.  عب 

معلومات جمتمعية حتوي جرائد وجهاز تلفزيون. 
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3. هل يمكن ألحدكم التحّدث معي؟ 

يّتصل كبار السّن بربامج اإلذاعة طوال الوقت.

م رعاية، من ماياغيز ُمقدِّ

بني  امُلتناَقل  الكالم  يبقى  مة،  متقدرِّ املدينة  كانت  مهام 
عند  وامُلفّضلة  الرئيسية  االتصال  وسائل  من  األفراد 
الرسمي  غري  االتصال  طريق  عن  سواء  املسّنني، 
األندية،  خالل  من  أو  واألصدقاء،  األقارب  مع 
واجلمعيات، واالجتامعات العامة، واملراكز املجتمعية 
العديد من املدن تشكل اإلذاعة  العمل. ويف  وأماكن 
برامج  بوجود  الشعبية،  شديد  معلومات   مصدر 
ُتَبّث باللغات العامية أو برامج خطوط مفتوحة تتيح 
للُمّتصلني طرح األسئلة عىل املختّصني واملشاركة يف 
نقاشات عب اتصاالت مبارشة. وحلجم االتصاالت بني 
األفراد أمهية شديدة، وُيكّرر دومًا أّن احلفاظ عىل نشاط 
املرء واكتنافه يف املجتمع هو الطريقة الفضىل للبقاء عىل 
علم باألمور. ويتم التعبري عن األسف خلسارة فرص 
التفاعل مع اآلخرين نتيجة التغيريات، كاألبنية املرتفعة 
يف اجِلوار، وإغالق مكاتب البيد امُلجتمعية، والتشغيل 
اآليل للمصارف واخلدمات األخرى. ويّتسم التواصل 
الشفهي بأنه شديد األمهية للمسّنني الذين يعانون من 
إّن معّدل األمية شديد  علل برصية، ولألمّيني منهم. 
النامية، ويف  البلدان  االرتفاع عند السكان املسّنني يف 
مة يكون مستوى الثقافة عمومًا أقّل عند  البلدان امُلتقدرِّ
أيضًا وسيلة  وتنجح  الشباب.  عند جيل  منه  املسّنني 
بمن  يثق  املرء  ألن  األشخاص  بني  املعلومات  تناقل 
يعطيه املعلومات، وبسبب إمكانية توجيه أسئلة مبارشة 
فاحلصول  املطلوب.  اجلواب  عىل  احلصول  حني  إىل 

عىل اهتامم شخص حقيقي يتَّسم باملساعدة والوضوح 
وعدم االستعجال ُيالقي التقدير من ِقبل املسّنني حول 

العامل.

لكّل منطقة جامع. واجلوامع يف العامل العريب رمز 
للمكان الذي جيمع الناس سوية.

مسّن، من طرابلس

مكان  كّل  يف  للسّن   املراعية  االتصاالت  َتعرِتف 
هبذه القنوات غري الرسمية للوصول إىل كبار السّن، 
وتستخدمها. تكمن إحدى الطرق يف توفري املعلومات 
ذات الصلة بانتظام، يف أماكن جتّمع املسّنني؛ وتتمّثل 
م عبها  طريقة أخرى يف ابتداع مناسبات اجتامعية ُتقدَّ
للمسّنني معلومات هتمهم. ففي ريو دي جانريو مثاُل، 
إللقاء  الصّحية  الرعاية  مركز  قاعة  استخدام  ُيقرتح 
حمارضات تثقيفية. ثّمة اسرتاتيجية ثالثة تقيض بإعالم 
أشخاص معنيني ينقلون املعلومات لغريهم إفراديًا. 
يكونون  قد  الرئيسيون"  املعلومات  "مصادر  هؤالء 
من املتطّوعني، كام اقرُتِح يف جامايكا، أن يشمل ذلك 
مني للرعاية االجتامعية والصّحية، أو عاملني يف  ُمقدرِّ
صناعة اخلدمات – مثل الرشكات العقارية، أومزّيني 
يف  األبنية  )بّوايب)  نواطري  أو  البيد،  أوعاّمل  الشعر، 
املقيمني وُيعرتف هبم  الذين يعرفون مجيع  كوباكابانا 

كمصدر معلومات ودعم غري رسميني.

إّن مشكلة الوصول إىل السكان املعزولني اجتامعيًا – 
يعيشون  ألهنم  معهم  التواصل  انقطع  الذين  املسّنني 
ويفتقدون  شديدة  علل  من  ويعانون  لوحدهم 
عىل  والغنية  الفقرية  املدن  يف  – ُتثار  األرسي  الدعم 
)إنرتنت)  الشابكة  الرغم من كون  حّد سواء. وعىل 
أنه  إال  احللول  أحد  يشكالن  األلكرتوين  والبيد 
نادرًا ما ُيذكر ذلك. وتبقى املساعدة الفردية من ِقبل 



63

التشيخ وجمريات احلياة - صحة األرسة واملجتمع

الطرق، وذلك من خالل  أشخاص موثوقني أفضل 
اخلدمات  عب  أو  هاتفي،  اتصال  أو  ُمتطّوعني  زيارة 
االجتامعية. كذلك يمكن توّقع األماكن خارج املنزل 
التي قد يكون فيها املسّنون عرضة للعزلة االجتامعية: 
املنطقة  مستوصف  استخدام  اخلصوص  هبذا  ُينَصح 
اخلدمات  حول  للمعلومات  توزيع  كنقطة  الصّحي 

مة للمسّنني املرىض.  امُلقدَّ

4. القالب والتصميم املراعيان للسن

تلقيت رسالة البارحة. هم يتحّققون كام يبدو 
من اإلعانات التي أتلقاها ... عليك أن تقرأها 

أربع مرات تقريبًا لتفهمها فعاًل.

مسّن، من لندن

مع  باالتصاالت  املعني  األكب  العاملي  العائق  يتمّثل 
للمعلومات.  واملسموع  املرئي  التقديم  يف  املسّنني 
فحجم األحرف أصغر من أن ُتقرأ ليس فقط يف مواد 
النصوص املطبوعة، ولكن أيضًا يف العروض املرئية 
عىل  والتعليامت  اللصاقات  وتوصف  كالتلفزيون. 
املنتجات، وخاصة عىل األدوية، بأهنا صعبة القراءة. 
كام أّن تصميم الصفحة غالبًا ما يكون ُمربكًا، وحيوي 
أّما  صغرية.  مساحة  ضمن  املعلومات  من  الكثري 
املعلومات املسموعة فهي ُتتىل بأرسع مما ينبغي وتأيت 
املسن  لُتفِقد  والتلفزيون  اإلذاعة  عىل  اإلعالنات 
تسلسل أفكاره. اللغة امُلستخدمة غالبًا ما تكون ُمعّقدة 
أكثر من الالزم، مع استعامل مصطلحات غري مألوفة. 
بصورة خاصة، من الصعب فهم االستامرات الرسمية 

الرضورية للحصول عىل اخلدمات واملنافع. 

ينبغي أن يكون أسلوب الكتابة، خُمترصًا، مع 
أحرف كبرية.

م خدمات، من مدينة مكسيكو ُمقدِّ

إّن التشغيل اآليل يضيف طبقة تعقيد أخرى للمعامالت 
عىل  واألزرار  املرئي  العرض  فشاشات  اليومية. 
مما  أصغر  األلكرتونية  واملعّدات  املحمولة  اهلواتف 
والبيد،  اآللية،  املرَصفية  املعامالت  بينام  ينبغي، 
التذاكر؛  لقطع  أخرى  وأجهزة  السيارات  ومواقف 
واضحة  وغري  اإلضاءة  وضعيفة  بينها،  فيام  ختتلف 
التعليامت. ولألشخاص الذين يستخدمون الكرايس 
يصلوا  أن  من  أعىل  تكون شاشاهتا  العجالت،  ذات 
إليها. ولتيسري استخدام اهلاتف من ِقبل األشخاص 
األمّيني، ُيقرَتح يف عاّمن أن مُتيَّز األزرار وأرقام اهلواتف 

باأللوان.

ُتشّكل خدمات اإلجابة اآللية مصدرًا عامًا للشكاوى: 
مما  أرسع  بشكل  امُلعطاة  املعلومات  من  الكثري  ثّمة 
فرصة  توجد  ال  وغالبًا  ُمربِكة،  واخليارات  ينبغي، 

للتكلم مع إنسان. 

5. تكنولوجيا املعلومات: نعمة ونقمة

ر أمهية تكنولوجيا املعلومات، وخاّصة احلاسوب  ُتقدَّ
والشابكة )األنرتنت)، من ِقبل بعض املسّنني بسبب 
شموليتها وُمالئمتها. ففي طرابلس، يقول كبار السّن 
أّن اإلنرتنت طريقة جّيدة للبقاء عىل اتصال بأوالدهم 

الذين يعيشون بعيدًا، يف بلدان أخرى أحيانًا.

إحساسًا  املسّنني  من  العديد  خيتب  حال،  كل  عىل 
باالستبعاد ألهنم ال يستخدمون احلاسوب واألنرتنت. 
إذ أّن حتويل اخلدمات املبارشة والتوثيق إىل تكنولوجيا 
احلاسوب ُيزيد من شعورهم باالستثناء. ويف البلدان 
من  أغىل  احلاسوب  يكون  الرويس،  واالحتاد  النامية 
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واسع يف  نطاق  متوّفر عىل  أو غري  املسّنون  يقتنيه  أن 
متيرسًا  احلاسوب  يكون  أخرى،  أماكن  يف  املجتمع. 
ومتاحًا ماديًا، ولكن املسّنني غري متآلفني عىل اإلطالق 
عىل  قادرين  يكونوا  أال  وخيشون  التكنولوجيا  مع 
التكلفة  امليسورة  العامة  اإلتاحة  وتّتسم  تعّلمها. 
املسّنني،  وأندية  املجتمعية،  املراكز  يف  للحاسوب 
واخلدمات العامة واملكتبات، بأهنا ميزة مهمة مراعية 
للسن. وُيقرتح بشّدة توفري التدريب عىل احلاسوب، 
الفردية  لالحتياجات  ُمكّيفًا  يكون  أن  املفّضل  ومن 
م، وأن يقوم به شخص موثوق به. ففي  ورسعة التعلُّ
هاليفاكس مثاًل، يذكر املسّنون ُمعّلم شابكة )إنرتنت) 
دائم الوجود ملساعدة املسّنني بشكل فردي عن طريق 

زيارهتم يف منزهلم عند احلاجة.. 

6. مسؤولية شخصية ومجاعية

– كغريهم من السكان - بمسؤولية  يتمتع  املسّنون 
استمرار  طريق  عن  املعلومات  ع  تتبُّ يف  شخصية 
اكتنافهم يف أنشطة املجتمع، ويف بذل جمهود للتكيُّف 
مجاعية،  بصورة  التعّلم.  عىل  والتجّرؤ  التغرّيات  مع 
والقطاع  التطّوعية  واملنّظامت  احلكومات  تتحّمل 
اخلاص مسؤولية نزع عوائق االتصاالت التي تعزل 
املسّنني تدرجييًا عن اآلخرين، وخاّصة العوائق املعنية 

بالفقر، والثقافة املحدودة والقدرات الضعيفة.

عرض املعلومات 

من  وشامل  أسايس  اتصاالت  نظام  •وجود  	
وسائط اإلعالم املكتوب واملرئي واهلاتف يف 

متناول مجيع السكان.

•ضامن احلكومات أو املنظامت التطّوعية توزيع  	
منتظم وُمعّول للمعلومات.

•نرش املعلومات لتصل إىل املسّنني بالقرب من  	
يف  امُلعتادة  بأنشطتهم  يقومون  وحيث  منزهلم 

حياهتم اليومية.

جمتمعية  خدمات  عب  املعلومات  نرش  •تنسيق  	
ميسورة التكلفة وُمعَلن عنها جيدًا – وجممّعة 

يف مركز واحد يزودهم باملعلومات.

أو  االعتيادية  سواء  اإلعالم،  وسائط  •تقديم  	
هي  لبامج  وبثًا  منتظمة  معلومات  اهلاِدفة، 

موضع اهتامم املسّنني.

االتصال الشفهي

الشفهية  االتصاالت  تيسري  يفضلون  •املسّنون  	
مثاًل،  العامة  االجتامعات  خالل  من  هلم، 
واإلعالم  واألندية  املجتمعية،  ملراكز  وا
نرش  عن  مسؤولني  أفراد  وعب  اإلذاعي، 

املعلومات بشكل فردي.
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االجتامعية  للعزلة  امُلعّرضون  •األشخاص  	
موثوقني  أفراد  من  املعلومات  عىل  حيصلون 
من  كاملتطّوعني  معهم،  لتفاعل  ا يمكنهم 
املّتصلني والزّوار، والعاملني يف خدمات الدعم 

املنزيل، واملزّينني، واحلّجاب وامُلرشفني.

والتجارية  العامة  املكاتب  يف  األفراد  •قيام  	
باملسّنني،  الرفيقة  الفردية  اخلدمات  بتقديم 

حسب الطلب.

املعلومات املطبوعة

•بام فيها النامذج الرسمية، والتعليقات التلفزيونية  	
والنصوص املدونة عىل العروض املرئية تعتمد 
وتوضيح  الكبرية،  األحرف  استخدام  عىل 
واضحة  عناوين  باستخدام  الرئيسية  األفكار 

مكتوبة بخط عريض.

اللغة الواضحة

واملسموعة  املطبوعة  االتصاالت  •استخدام  	
ة  قصري مُجل  يف  فة  لو مأ و بسيطة  ت  كلام

ومبارَشة.

االتصاالت اآللية واألجهزة

التعليامت  اآليل  اهلاتفي  الرّد  خدمات  •إعطاء  	
للمتصلني  بتوضيحها  وقيامها  بطيء  بشكل 

كيفية تكرار الرسالة يف أي وقت.

•إعطاء اخليار للمّتصلني بالتحّدث إىل شخص  	
حقيقي أو ترك رسالة لكي يتصل هبم يف وقت 

الحق.

•تزويد األجهزة األلكرتونية، كاهلواتف املحمولة  	
وأجهزة الراديو والتلفزيون وومنافذ املرصف 
اآللية وأجهزة الرصف بالبطاقات اإللكرتونية، 

بأزرار وشاشات ذات أحرف كبرية.

اآللكرتونية  الرصف  آالت  عرض  •شاشات  	
بإضاءة  األخرى  واخلدمات  البيد  ومنافذ 
جّيدة مُتّكن من الوصول إليها من ِقبل أشخاص 

خُمتلفي الطول.

أجهزة احلاسوب والشابكة )األنرتنت(

الشابكة  وخدمات  احلاسوب  أجهزة  •إتاحة  	
من  الكثري  يف  واسع  نطاق  عىل  )األنرتنت) 
العامة كاملكاتب احلكومية، واملراكز  األماكن 
امُلجتمعية واملكتبات واملقاهي،  عىل أن تكون 

ميسورة األجر. 

املساعدة  وتقديم  اخلاصة  التعليامت  •توفري  	
الفردية ملستخدمي هذه الوسائل. 

 قائمة تفّقدية لالتصاالت واملعلوماتية
املراعيني للسن
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نظرة عامة عىل النتائج

يف  حيوي  أمر  والداِعمة  الصّحية  اخلدمات  تعتب 
احلفاظ عىل الصّحة اجليدة واالستقاللية يف املجتمع. 
املسّنون  يثريها  التي  اهلواجس  من  الكثري  ويتعلق 
البؤرية،  الرعاية واخلدمات يف املجموعات  مو  وُمقدرِّ
بصورة  وامُلتاحة  واملالئمة  اجلّيدة،  الرعاية  بتوفري 
كافية. وُيفِصح املشاركون يف مشاورات منظمة الصّحة 
العاملية عن جتارهبم ضمن سياق أنظمة شديدة التباين، 
وتوّقعات كثرية االختالف؛ ومع ذلك ُيعِرب املسّنون 
يف مجيع األماكن عن رغبتهم باحلصول عىل اخلدمات 
الصحّية األساسية والدعم املايل. ثّمة إدراك عام من 
أّن تكاليف الرعاية الصّحية مرتفعة أكثر مما ينبغي لذا 
يستمر املسّنون بالتعبري عن الرغبة باحلصول عىل رعاية 

ميسورة التكلفة.

لقد التقيت بالعديد من املسّنني الذين عدلوا عن 
زيارة الطبيب، وساءت صّحتهم أكثر وأكثر، 

ألهنم ال يملكون املال الالزم.

مسّن، من بورتالند

نقص  النامية  البلدان  املدن يف  العديد من  ُيالَحظ يف 
أسايس يف اخلدمات واإلمدادات الرضورية، وُوِجد 
وتتمّتع  التوزيع.  سيئة  اخلدمات  أّن  أخرى  مدن  يف 
بعض البلدان األكثر تقّدمًا بأكب حجم وأوسع نطاق 
من خدمات الدعم الصّحية واملجتمعية، ويف الوقت 
نفسه بأكب عدد من الشكاوى. يف حني أن هذا األمر 
فهو  املوجودة،  اخلدمات  عن  الرىض  عدم  يعكس 
ُيظِهر أيضًا أّن املسّنني يف هذه املدن يتمّتعون بمستوى 

من اخلدمات امُلتاحة قد يكون مفقودًا يف أجزاء أخرى 
من العامل. 

أو  الوطنية  احلكومة  تأخذ  امُلشاِركة،  املدن  معظم  يف 
بإمداد  امُلتعّلقة  القرارات  املدينة،  من  أكثر  الدولة، 
وتنظيمها  الصّحية واالجتامعية  اخلدمات  الكثري من 
العاملني يف اخلدمات  ومتويلها. كذلك، خيرج تعيني 
سيطرة  عن  املهني  وتدريبهم  واالجتامعية  الصّحية 
الصّحية  اخلدمات  م  ُتقدَّ ذلك،  من  وبالرغم  املدينة. 
واالجتامعية داخل كل مدينة من ِقبل السكان املحليني 
يف مؤّسسات حملية، وتلعب جمموعات جمتمعية امُلرتَكز، 
سواء استثامرية أو تطّوعية، دورًا مهاًم يف تقديم الدعم 
والرعاية. عىل مستوى املدينة، لدى صانعي القرارات 
العامة، والقطاعات اخلاّصة والتطّوعية، تأثري عىل عدد 
أخرى  جوانب  وعىل  ومواقعها،  ونطاقها  اخلدمات 
تتعلق بإتاحة املرافق واخلدمات عىل أراضيها. وتقوم 
املوظفني،  بتدريب  أيضًا  املحلية  اخلدمات  سلطات 
د معايري األداء يف هذه اخلدمات. ويلعب  كام أهنا حتدرِّ
والعمل  املايل  الدعم  تزويد  يف  دورًا  املدين  املجتمع 
التطّوعي. وبوضعه تقريرًا عن املوجودات، وإعداده 
قائمة بميزات اخلدمات الصّحية واملجتمعية يف مدينة 
الدعم  الدليل عىل جوانب  ُيرّكز هذا  للسن،  مراعية 
املجتمعي واخلدمات الصّحية التي تنحرص يف نطاق 

أثر املدينة املراعية للسن.

مناقشات  عىل  الصّحية  اخلدمات  مسائل  سيطرت 
املجموعات البؤرية يف معظم املدن، ما يعكس أمهية 
التشيُّخ النشط. وتنحرص املواضيع الرئيسية يف إتاحة 
غري  الصّحية  اخلدمات  من  ونطاق  الصّحية  الرعاية 

اجلزء 12. الدعم املجتمعي واخلدمات الصّحية
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الدعم  أّن  من  وبالرغم  الطبية.  باجلوانب  املحصورة 
بشكل  تستحوذ  االجتامعية  واخلدمات  املجتمعي 
املدينة  مالمح  أّن  إال  االنتباه،  من  أقل  قدرًا  عام 
تعليقات  خالل  من  استعرافها  يمكن  للسن  املراعية 

املشاركني.

1. الرعاية امُلتاحة

ُيشّكل وجود خدمات صّحية يف مواقع جّيدة، ومتاحة 
امُلشاركة.  املدن  مجيع  يف  للمسّنني  أساسية  أمهية   ،
جانريو،  دي  وريو  عاّمن،  مثل  مدن  يف  فاملسّنون 
رون أمهية اخلدمات الصّحية  وشريبروك وطوكيو يقدرِّ
وسائل  يستحسنون  وشنغهاي،  جنيف  ويف  القريبة، 
ُينَظر  التنقالت اجليدة إىل املرافق الصّحية. وغالبًا ما 
إليها  الوصول  التي يصعب  أو  البعيدة  اخلدمات  إىل 
عىل أهنا عائق. وُتعتَب وسائل النقل العامة غري كافية 
يف بعض األماكن، بينام يف مدن أخرى مثل دهلي ومدينة 
بحالة  املصابني  األشخاص  نقل  يمّثل  مكسيكو، 
عجز مشكلة خاصة. كذلك فإّن الوصول إىل الرعاية 
ر.  الصّحية يف حاالت الطوارئ هو موضع قلق ُمتكررِّ
وإىل جانب الشكاوى اخلاّصة، كفقدان الرعاية الطارئة 
أّن خدمات  أيضًا  امُلستشارون  يذُكر  املدن،  يف بعض 
االسعاف إما أن تكون غري كافية )بوين) أو أبطأ من 
الالزم بسبب ازدحام السري )موسكو). وتشمل طرائق 
تقليل العوائق اجلغرافية مجع اخلدمات يف موقع واحد 
األحياء.  مجيع  يف  تتواجد  لكي  مركزيتها  إبطال  أو 
ِقبل  النقل من  تقديم  األفكار األخرى يف  وتتلّخص 
املتطّوعني وتوفري خدمات هاتفية للطوارئ الصّحية 

للمسّنني الذين يعيشون وحيدين، كام يف هيِمجي.

من  خالية  الصّحية  املرافق  بنية  تكون  أن  املهّم  من 
العوائق وتسمح بالتحّرك بداخلها، وأن تكون األبنية 

آمنة. فمن ضمن العوائق ُتالحظ املصاعد واألرصفة 
وصعوبة  أودايبور،  يف  الصيانة  الرديئة  امُلنحِدرة 
بعجز،  املصابني  لألشخاص  األبنية  إىل  الوصول 
امليش  إطارات  أو  العجالت  ذات  الكرايس  ونقص 
للمرىض يف كانكون، واملرافق املزدمحة يف الكثري من 
املدن األخرى. وُأعِرب عن القلق من نقص املساحات 

يف دور املسّنني يف عاّمن وال بالتا وبورتاج ال بريري.

معرفة  وهو  الرعاية  تيرسُّ  أمام  آخر  عائق  إىل  ُأشري 
املدينة.  يف  املتوافرة  الصّحية  اخلدمات  بشأن  حمدودة 
وكام لوِحظ يف ملبورن، إذا مل ُيعَلم بوجود اخلدمات، 
أفضل  بدعاية  القيام  وُيقرتح  استخدامها.  يتم  ال 
حول  املسّنني  وتثقيف  املحلّية،  الصّحية  للخدمات 
النظام الصّحي، وتنسيق املعلومات، وتأسيس خدمات 

هاتفية للمعلومات الصّحية؛ كحلول حمتملة.

الصّحية  الرعاية  مي  ُمقدرِّ سلوكيات  ُتذَكر  وأخريًا، 
القليلة  األماكن  من  هي  تويامزي  إّن  املسّنني.  جتاه 
التي أشارت إىل السلوك اللطيف ملوّظفي االستقبال 
تتعلق  الشائعة  الرعاية  فشكاوى  واملمرضات. 
مي  بالترصفات السلبية والتواصل اليسء من ِقبل ُمقدرِّ
الرعاية الصّحية. وتشمل املشاكل امُلرّصح عنها عدم 
االهتامم، وقلة االحرتام، وسلوكًا غري ُمراع، ومعاملة 
املوجودة.  للموارد  كمستنفذين  أو  كعبء  املسّنني 
حتسني  هبدف  مة  امُلقدَّ العامة  املقرتحات  وتتلّخص 
حتسني  يف  اخلدمات  مي  ُمقدرِّ وترّصفات  سلوكيات 
يف  الصحّيني  املهنيني  وتدريب  التواصلية  مهاراهتم 
معاملة املسّنني بشكل أفضل. يف عاّمن، ُينَصح بتشجيع 
الشباب عىل القيام بأعامل تطّوعية تتعلق برعاية كبار 

السّن.
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عندما يأتون لالغتسال وتغيري مالبسهم 
لون كقطعة أثاث – دون كرامة، ودون  ُيعامرَ

احرتام.

مسّن، من لندن

2. نطاق أكرب من اخلدمات الصّحية 

يف مجيع املدن، تعكس أراء السكان احلاجة إىل نطاق 
واسع من اخلدمات الصّحية للمسّنني. وينبثق توافر 
إما  للمسّنني  املخّصصة  الرعاية  من  خمتلفة  أشكال 
وخُتّص  احلرضي،  املشهد  إطار  يف  كثغرة  أو  كميزة 
املستشفيات،  املسّنني وأرّسة  بالذكر: خدمات رعاية 
ومراكز هنارية للبالغني، ورعاية األشخاص املصابني 
باخلرف، وخدمات الصّحة العقلية، والرعاية القصرية 
والرعاية  والتأهيل  الرعاية،  مي  ُمقدرِّ وتدريب  األمد 
بإمدادات أكب  ُينَصح  فة. إىل جانب اخلدمات،  امُللطرِّ
من املعّدات كالكرايس ذات العجالت، وأُطر امليش 
فاخلدمات  ذلك،  ومع  السمعي.  العون  وأدوات 
الصّحية التي َتلقى أكب قدر من االهتامم عامليًا تتعلق 
بالوقاية من األمراض وبالتعزيز الصّحي، وبالرعاية 

املنزلية، ودور املسّنني )رعاية طويلة األمد).

3. خدمات التشيرُّخ اجلّيد

املدن  من  العديد  يف  آخرون  وسكان  مسّنون  ُيبِلغ 
بالوقاية  املعنية  البامج  أو  اخلدمات  يف  نقص  عن 
يف  يشملوهنا  أو  الصّحي،  وبالتعزيز  األمراض  من 
املهمة  اخلدمات  الئحة  وتضّم  التحسني.  اقرتاحات 
البدنية،  واألنشطة  األمراض،  عن  الوقائي  التحّري 
واإلرشاد  اإلصابات،  من  الوقاية  حول  والتثقيف 
العقلية.  بالصّحة  املعنية  واالستشارات  الغذائي، 
غة من منطقة رور  وتشمل امليزات املراعية للسن امُلَبلَّ
أو منّظامت  الذايت  الَعون  احلرضية تواجد جمموعات 

والتأهيل،  اللياقة  أجل  من  رياضة  أنشطة  ُتقّدم 
وفحوص صّحية منتظمة من املنزل. يف مدينة مكسيكو 
استحسن املسّنون محلة التلقيح امُلستهِدفة والنّظارات 
املجانية. ويقرتح املشاركون يف سانيش توسيع مراكز 
املسّنني إىل مراكز جمتمعية للعافية، وينصح السكان يف 
تويامزي بتزويد املسّنني بتسهيالت َمدعومة حكوميًا 
للمياه  )ُمنتجات  صّحية  ُمنتجعات  إىل  للدخول 

املعدنية).

4. الرعاية املنزلية 

املوضوع الذي ُيشار إليه بشكل ثابت هو احلاجة إىل 
نطاق واسع من خدمات الدعم والرعاية املنزلية – ابتداًء 
من املساعدة أثناء التسّوق و/أو تقديم الوجبات، إىل 
الرعاية  وُمقّدمي  األطباء  ِقبل  من  املنزلية  الزيارات 
يف  املشاركون  يرغب  البعض،  وباستثناء  اآلخرين. 
االهتامم  التي ختّوهلم  باخلدمات  البؤرية  املجموعات 
باحتياجاهتم الصّحية وبالرعاية الشخصية يف منازهلم 
أمام احلصول عىل  امُلختَبة  العوائق  اخلاّصة. وتشمل 
خدمات الرعاية املنزلية نقصًا عامًا يف إتاحة مثل تلك 
اخلدمات، وتنظياًم سيئًا للخدمات املوجودة، ومعايري 
تبديل  يف  ورسعة  التكلفة،  وارتفاع  لألهلية،  ُمقيرِّدة 
املعنية  االقرتاحات  وتعتمد  املنزلية.  الرعاية  موّظفي 
بتحسني خدمات الرعاية املنزلية بشدة عىل مفهومها. 
بساطة  بكل  الرسالة  تتلخص  املدن  من  العديد  ففي 
أخرى،  مدن  ويف  املنزلية".  الرعاية  "تقديم  بوجوب 
أو  اخلدمات  كيفية حتسني عدد  التعليقات عىل  ز  ُتركرِّ
نطاقها )مثل امُلعاجلة الفيزيائية، واالستشارة النفسية) 
أو نوعيتها )مثل توفري الرعاية الفورية بعد اخلروج من 
املستشفى، وزيادة عدد مديري احلاالت الفردية، ورعاية 
يف  باستمرار).  أنفسهم  األشخاص  ِقبل  من  املسّنني 
بعض األمكنة، ختّص التعليقات طرق إدارة التكاليف، 
مثل أن تكون عب تغطية رشكات التأمني أو من خالل 
استخدام خدمات مؤّسسات تعاونية للتدبري املنزيل كام 
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الرعاية  ُمقّدمو  ُيبِلغ  ُذِكر يف شريبروك. ويف شنغهاي 
أّن األشخاص ما فوق الـ80 من عمرهم، واألرامل، 
وذوي الدخل املنخفض والعاجزين، يستحقون ساعة 

واحدة من خدمات التدبري املنزيل املجانية يوميًا.

5. مرافق إقامة لغري القادرين عىل العيش يف 
منازل

فيام  التكلفة  وامليسورة  الكافية  اخليارات  نقص  إن 
عىل  قادرين  يعودوا  مل  الذين  املسّنني  برعاية  يتعلق 
العيش يف بيوهتم اخلاصة ُتشكل يف املدن مصدر قلق 
رة يف املحالت الشاِغرة  شائع. وتكمن الشكاوى امُلتكررِّ
والتكلفة املرتفعة. ويالحظ ُمقّدمو الرعاية يف بورتاج 
ال بريري أّن هناك مساحات غري كافية لتخزين األمتعة 
يف  السّن  كبار  ويقرتح  املسّنني،  دور  يف  الشخصية 
جنيف أن تقع دور املسّنني وسط املدينة وأن ييرّس أمر 
الوصول إىل املركز. ويف بعض املدن،  ُيعبَّ عن دواعي 
قلق جّدية حول السالمة، والرعاية دون املستوى يف 
املنازل للمسّنني الفقراء، وعدد املوظفني غري الكايف، 
ويتم  املقيمني.  لعموم  ُمهّدئات  بإعطاء  واالشتباه 
اقرتاح أفكار من أجل نامذج بديلة: ففي عاّمن ينصح 
من  قليل  لعدد  صغرية  دور  بإنشاء  الرعاية  ُمقّدمو 
املقيمني بداًل من الدور اهلائلة احلجم؛ وعىل نحو مُماثِل، 
يقرتح ُمقّدمو الرعاية يف جامايكا وكذلك املسّنون يف 
أودينيه وجود دور تقديم الرعاية ملجموعات صغرية 
وبعض  املنزيل  التدبري  هلم  م  ُيقدَّ حيث  املقيمني  من 

الرعاية الصّحية والشخصية.

6. شبكة من اخلدمات املجتمعية

يف  االجتامعية  اخلدمات  نطاق  املدن  بني  فيام  خيتلف 
املجتمع الواحد وطريقة تزويدها. ففي بعض املدن، 
م احلكومات اخلدمات  مة، ُتقدرِّ وخاّصة يف البلدان املتقدرِّ
أنَّ  غ  ُيبلَّ أخرى،  أماكن  ويف  تؤسسها.  أو  االجتامعية 

ُأرَس،  ِقبل  من  أّويل  بشكل  مة  ُمقدَّ الدعم  خدمات 
جمموعات  أو  خريية  أومنّظامت  دينية،  أومؤّسسات 
املجتمع  ِقبل  من  مة  امُلقدَّ اخلدمات  ومن  جُمتمعية. 
والتي ُتالقي التقدير، الوجبات الرخيصة يف مطاعم 
يف ريو دي جانريو وجنيف، واملساعدة عب معاشات 
التقاعد وُمستحّقات أخرى يف جامايكا، ونظام رصد 
خلدمات املقاولني والعامل العاّمني يف بورتالند للتأكد 
ومراكز  املجتمعية  املراكز  إىل  وُينَظر  رشعيتهم.  من 
االجتامعية  للخدمات  مثالية  مواقع  أهنا  عىل  املسّنني 

بسبب مالءمتها، ومعرفتها وإتاحتها.

أكثر  مشاكل  وجود  مع  خمتلفة،  عوائق  هنا  ُتالَحظ 
غري  خدمات  تقّدمًا:  األقل  املناطق  وِحّدة يف  تِكرارًا 
وسيئة  ميرّسة  غري  وصعبة  التكلفة،  ومرتفعة  كافية، 
يقول  الصّحية،  للخدمات  بالنسبة  وكام  النوعية. 
للمعلومات  يفتقدون  ببساطة  أهنم  املشاركني  بعض 
اجلّيدة حول ما هو متواجد وكيفية الوصول إليه. وُتثار 
باستمرار أيضًا مشكلة عدم التناسق بني اخلدمات، مما 
التطبيق  إجراءات  يف  رضورية  غري  تعقيدات  ُيسّبب 
وثغرات يف اخلدمات. ختتلف االقرتاحات اهلادفة إىل 
وتتلّخص  املجتمع.  يف  االجتامعية  اخلدمات  حتسني 
بشبكة  تتمّتع  مدن  يف  ُتطرح  التي  األفكار  بعض 
خدمات جيدة ولكن غري ُمتامِسكة نوعًا ما، يف حتسني 
التنسيق بني اخلدمات، وزيادة عدد مديري احلاالت 
الفردية وإدماج فرقاء اخلدمات. وُأشري يف معظم املدن 
إىل احلاجة إىل تقليل أو تسهيل اإلجراءات اإلدارية، 
بغض النظر عن املنطقة. وتتمّثل اقرتاحات أخرى يف 
مجع عدد من اخلدمات االجتامعية والصّحية يف مواقع 
املسّنني، ويف متويل  مراكز  أو يف  املجتمع  ُمشرتكة يف 

أكب للخدمات.

اخلدمات  من  العديد  إىل  حاجة  هناك  أّن  ُيذَكر 
االجتامعية أو إىل حتسينها، غالبًا من أجل محاية ورعاية 
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املسّنني ذوي الدخل املنخفض الذين يشّكلون األكثرية 
يف العديد من املدن. إضافة إىل تعزيز الدعم للدخل 
األسايس، يعتقد املسّنون أّن مدهنم ينبغي أن تؤّسس 
أو  امُلرّشدين  للمسّنني  ومحاية  مأوى  اآليت:  ُتقّوي  أو 
الفقراء أو الذين ُأسيئت معاملتهم؛ وخدمات تقديم 
لذوي  املنافع  عىل  وحسومات  وبرامج؛  وجبات 
الدخل املنخفض؛ وسجالت للمسّنني الذين يعيشون 
لوحدهم؛ ومساعدة للحصول عىل معاش التقاعد أو 
ُمستحقات أخرى؛ ودعم روحي. وقد ُوِصف مثال 
ُتعطي  للمسّنني  بطاقة هوية  مدينة مكسيكو عن  من 
وخدمات  ضة  خُمفَّ أسعار  عىل  احلصول  حّق  حاملها 

جمانية. 

7. مطلوب متطّوعني

ُتشّكل احلاجة إىل متطّوعني لسّد الثغرات يف اخلدمات 
الصّحية واالجتامعية موضوعًا ثابتًا، فاملطلوب عدد 
العيادات  يف  املسّنني  ملساعدة  املتطّوعني  من  أكب 
لتقديم اخلدمات االجتامعية  واملستشفيات، وكذلك 
والرعاية املنزلية، ولتوفري التنقالت من أجل التسّوق 
وحضور املواعيد، أو ببساطة إخراج احليوانات األليفة 
عوضًا عن املسّنني الذين مل يعودوا قادرين عىل عمل 
للمساعدة  املقرتحة  املصادر  ومن  بأنفسهم.  هذا 
املتقاعدين  من  الـ"50+"  مجعيات  ُتذكر  التطّوعية 
الطالب يف اخلدمات االجتامعية  األصغر سنًا، ومن 
املدن  من  العديد  ويف  املدارس.  وأوالد  والصّحية، 
اخلدمات  يف  األجيال  خمتلف  َتشاُرك  فكرة  رت  ُكررِّ
التطّوعية. وتتمّيز شبكات التطّوع املتينة بأهنا األسهل 
السكان  يشعر مجيع  تعبئًة يف جمتمعات وطيدة حيث 
بالرتابط: ومن العوائق التي ذكرت يف إسالم أباد أّن 
املدينة جديدة إىل حّد ما والسكان ال يعرفون بعضهم 

جيدًا. 

البّواب لطيف جدًا، وهيتم بأمور أربعة مسّنني 
يف البناء الذي أسكنه. يقوم بمساعدهتم عىل 

االستحامم، هو عامل تنظيفات، ويساعد 
اآلخرين وقت غذائه.

مسّن، من ريو دي جانريو

8. قضايا أخرى

أخذ  ومها:  املدن  بعض  يف  إضافيتان  مشكلتان  ُتثار 
يف  ونقص  الطارئة،  الظروف  يف  االعتبار  يف  املسّنني 
مساحات املدافن. بالرغم من أن هذه املسائل بالكاد 
ُتذكر، إال أهنا مهمة يف املدن التي تشهد توّسعًا. وقد 
الدعم  املواقع ثغرة يف  إثنني من  الحظ مشرتكون يف 
م للمسّنني وقت الطوارئ، مثل الكوارث الطبيعية  امُلقدَّ
ر  تتكرَّ حيث  جامايكا،  ففي  البرشية.  والرصاعات 
األعاصري، ُيعّلق كبار السّن أن الكنائس تلعب دورًا 
الكوارث. ويقرتح  الرعاية خالل  تقديم  جوهريًا يف 
خُمّططات  املدينة  تعّد  أن  عاّمن  يف  اخلدمات  ُمقّدمو 
حلاالت الطوارئ والكوارث تشمل املسّنني. وبالرغم 
من أنه مل ُيطرح يف هذا السياق، إال أنه تم تقديم اقرتاح 
مفيد يف دوندالك يقيض بإعداد سجّل جمتمعي يضّم 
وُأشري  وحدهم.  يعيشون  الذين  املسّنني  مجيع  أسامء 
بشكل موجز إىل نقص املساحات يف املدافن يف كانكون 
يف  اخلدمات  مقّدمو  يوص  هلذا،  وكحل  وملبورن؛ 
املدينة األخرية بوجود مقابر عمودية أو عىل طبقات.
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تيسري اخلدمات
•توزيع اخلدمات الصّحية واالجتامعية بشكل  	
واحد  موقع  يف  ومجعها  املدينة،  داخل  جيد 
وسائل  بجميع  إليها  الوصول  ويتاح  مالئم، 

التنقالت.

•وقوع مرافق الرعاية اإليوائية، كدور املتقاعدين  	
ودور املسّنني، بالقرب من اخلدمات واملناطق 
يف  ُمدجَمني  فيها  املقيمون  يبقى  لكي  السكنية 

املجتمع األوسع.

ومتاحة  البناء  آمنة  اخلدمات  مرافق  •جعل  	
ت  ال بحا بني  ملصا ا ص  شخا لأل مل  لكا با

عجز.

حول  وُمتاحة  واضحة  معلومات  •تقديم  	
اخلدمات الصّحية واالجتامعية للمسّنني.

بحّد  ومتييزه  الفردية  اخلدمات  تقديم  •تنسيق  	
أدنى من البريقراطية.

للمسّنني  واخلدمات  اإلدارة  موظفي  •معاملة  	
باحرتام وحساسية.

إتاحة  التي حتّد من  العوائق االقتصادية  •إزالة  	
خدمات الدعم الصّحي واملجتمعي وقرصها 

ها األدنى. يف حدرِّ

•إتاحة كافية وتعيني مواقع للدفن.  	

تقديم اخلدمات

•تقديم نطاق كاف من خدمات الدعم الصّحي  	
عليها  واملحافظة  الصّحة  لتعزيز  واملجتمعي 

واسرتدادها.

تشمل  التي  املنزلية  الرعاية  خدمات  •تقديم  	
خدمات صّحية، وشخصية وتدبري منزيل.

امُلتاحة  واالجتامعية  الصّحية  اخلدمات  •جعل  	
تلبي احتياجات املسّنني وهواجسهم.

باخلدمات  املعنيني  املهنيني  مهارات  •تطوير  	
وتدريبهم عىل التواصل مع املسّنني وخدمتهم 

بفعالية.

الدعم التطّوعي

املتطّوعون بجميع أعامرهم وُيدعمون  ع  ُ•شجَّ 	
من أجل مساعدة املسّنني يف نطاق واسع من 

األُطر الصّحية واملجتمعية.

التخطيط للطوارئ والرعاية

•شمول املسنني بمخططات الطوارئ واألخذ  	
باالعتبار احتياجاهتم وقدراهتم عىل االستعداد 

حلاالت الطوارئ واالستجابة هلا.

قائمة تفّقدية للمجتمع املراعي للسن واخلدمات الصّحية
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للمدينة  أساسية  كميزة  التنّوع  خلدمة  التصميم  برز 
ر كثريًا عب العديد من جوانب  املراعية للسن، وتكرَّ
الصّحة  منظمة  مفهوم  ضمن  املذكورة.  املواضيع 
احلياة،  جمرى  من  امُلنطلق  النشط  للتشيُّخ  العاملية 
يف  األسايس  العامل  يكمن   ،2 اجلزء  يف  واملوصوف 
دعم القدرات القصوى لألفراد ذوي األداء الوظيفي 
أن  من  بداًل  العمل،  من  املسنني  متكني  ويف  العايل، 
يصبحوا معتمدين عىل غريهم. وتبعًا للمشاركني يف 
املرشوع، ينبغي أن يكون من الطبيعي، يف مدينة مراعية 
املستخِدمني  واملَبنية  الطبيعية  البيئة  تستبق  أن  للسن، 
م للشخص  ذوي القدرات املختلفة عوضًا عن أن ُتصمَّ
إّن املدينة املراعية  "الومهي" )مثل الشباب).  العادي 
عىل  تركيزها  من  أكثر  التمكني  عىل  ُترّكز  للسن 
العجز عن العمل؛ وهي مراعية جلميع األعامر وليس 
كافية  عاّمة  مرافق  وجود  وينبغي  السّن.  لكبار  فقط 
كأماكن للجلوس وللمراحيض؛ وأن تكون األرصفة 
جلميع  النموذجية  امليزات  من  املنحِدرة  واحلواف 
املشاة  ملعابر  الضوئية  االشارات  تكون  وأن  األبنية، 
ذات توقيت مأمون. كام جيب أن يكون تصميم األبنية 
املعلوماتية  مواد  وعىل  العوائق.  من  خال  واملساكن 
وتقنيات االتصاالت أن تكون ُمكيَّفة لتالئم خمتلف 
بكلمة  والثقافية.  والِفكرية  اإلدراكية،  االحتياجات 

واحدة، ينبغي تيسري كافة املساحات والبنى.

يطبع  أن  ينبغي  واحرتامه  بالتنّوع  االعرتاف  إن 
تقّل عن  بدرجة ال  العالقات االجتامعية واخلدماتية 
البنى واملواّد الفيزيائية. ويبدو واضحًا للمشاركني يف 
مرشوع منظمة الصّحة العاملية هذا أن احرتام وتقدير 
الفرد ينبغي أن ُيشّكل القيمة األكب يف الشارع، ويف 

التشيرُّخ النشط يف مدينة مراعية للسن 

تلّخصت نقطة البداية هلذا الدليل يف مفهوم أّن املدينة 
املراعية للسن ُتشّجع التشيُّخ النشط عن طريق توّخي 
الفرص للصّحة واملشاركة والسالمة من أجل  أمثل 
تعزيز نوعية حياة املسنني. وامليزات والعوائق املَنقولة 
الرعاية  مي  ُمقدرِّ من  و750  املسنني  من   1500 عن 
املرشوع  هذا  يف  امُلستشارين  من  تقريبًا  واخلدمات 
الشامل، تؤّكد هذه الفكرة وتوّفر العديد من األمثلة 
دات  التي ُتظِهر كيف أّن خصائص املدينة تعكس حُمدرِّ
فيام  املرتابطة  الطرائق  من  العديد  يف  النشط  التشيُّخ 
بينها. وُيساهم كّل من طبيعة املدينة، واألبنية، ونظام 
السلوك  ويف  بثقة،  التنقل  يف  واإلسكان؛  التنقالت 
الصّحي، واملشاركة االجتامعية وتقرير املصري، أو عىل 
العكس، يف االنعزال املخيف، واخلمول واالستبعاد 
املشاركة  فرص  من  واسع  فالنطاق  االجتامعي.  
االجتامعية املعتمدة عىل دمج األعامر أو عىل استهداف 
املتينة  االجتامعية  االتصاالت  ُتنشىء  معّينة  أعامر 
باملسنني  تعرتف  التي  والثقافة  الشخيص.  والتمكني 
ز التمكني والقيمة الذاتية.  وحترتمهم وتشتملهم، ُتعزرِّ
واملطروحة  الصلة  ذات  املعلومات  ُتساِهم  كذلك، 
أنواع  ويف  الشخيص،  التمكني  يف  مالئم  قالب  يف 
املتاحة  الصّحية  وللخدمات  الصّحية.  السلوكيات 
الصّحية  احلالة  عىل  واضح  تأثري  التنسيق  واجليدة 
تعّلق  من  وبالرغم  السّن.  لكبار  الصّحي  والسلوك 
دات  بامُلحدرِّ األُطر احلرضية  املأجور يف  العمل  فرص 
األهم  العامل  يبقى   ، النشط  للتشيُّخ  االقتصادية 
مرتبطًا بالسياسات التي تسعى إىل خفض عدم املساواة 
االقتصادية يف الوصول إىل مجيع امُلنشآت واخلدمات 

والفرص.

اجلزء 13. اخلامتة ومتابعة العمل
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املنزل وعىل الطريق، ويف اخلدمات العامة والتجارية، 
ويف الوظيفة وأُطر الرعاية. ويف مدينة مراعية للسن، 
يكونوا  أن  العاّمة  املساحات  مستخدمي  عىل  جيب 
أولوية  حيرتموا  وأن  للمنافع،  مشاركتهم  يف  ُمراعني 
لذوي  واملواقف  العامة،  النقل  اإلجالس يف وسائل 
لوقوف  صة  امُلخصَّ واملناطق  اخلاّصة،  االحتياجات 
عاملني  توظيف  اخلدمات  قطاع  وعىل  السيارات. 
الشخصية.  املساعدة  تقديم  عند  وصبورين  لطفاء 
اجلودة  بنفس  املسنني  خدمة  التّجار  عىل  ويتوّجب 
وعىل  اآلخرين.  الزبائن  هبا  خيدمون  التي  والرسعة 
امُلستخِدمني والوكاالت تقديم رشوط مِرنة وتدريب 
للعاملني املسنني واملتطّوعني. وجيب عىل املجتمع أن 
يعرتف بقيمة املسنني ملسامهاهتم السابقة، وليس فقط 
لتلك الراهنة. وألن التثقيف يعّزز اإلدراك، ينبغي أن 
وجيب  واملسنني  التشيُّخ  حول  املدارس  أوالد  ُيثّقف 
عىل وسائط اإلعالم أن ترسمهم بطرق واقعية وليس 

اعتامدًا عىل أراء شائعة.

 (Life course approach( إّن هنج جمرى احلياة
التشيُّخ  تعزيز  عملية  ضمن  األعامر  مجيع  يشمل 
األجيال.  بني  فيام  التضامن  يعتنق  أنه  كام   . النشط 
ثّمة ميزة أخرى مهمة  ويف نظر املشاركني باملرشوع، 
تكمن يف احتضان املدينة املراعية للسن  التكافل بني 
املدينة  هذه  عىل  وينبغي  املجتمع.  وداخل  األجيال 
اخلدمات  عب   – االجتامعية  العالقات  ُتسّهل  أن 
املحلية واألنشطة التي جتمع بني األشخاص. وجيب 
بعض؛  عىل  بعضهم  السكان  ف  تعرُّ فرص  تعزيز 
وعليهم السهر عىل سالمة بعضهم وتقديم املساعدة 
اأُلرَس،  من  موثوقة  شبكة  وبفضل  واملعلومات. 
مي اخلدمات، سوف يشعر  واألصدقاء، واجلريان وُمقدرِّ
املسنون باإلدماج والسالمة. إضافة إىل ذلك، ينبغي 
االتصال باملسنني املعّرضني للعزلة االجتامعية، وتقليل 
العوائق االقتصادية، واللغوية أو الثقافية امُلخَتَبة من 

ِقبل كبار السّن، إىل حّدها األدنى.

زة تبادليًا ية ُمتكاملة وُمعزِّ ضرَ ميزات حرَ

 إّن الرتابط املتني بني خمتلف جوانب احلياة يف املدينة 
والذي أشار إليه األشخاص املستشارون يف مرشوع 
منظمة الصّحة العاملية، ُيِبز بوضوح أن املدينة املراعية 
يتمحور  متكامل  هنج  نتيجة  فقط  تنشأ  قد  للسن 
النهج يعني  حول كيفية عيش املسنني. والعمل هبذا 
من سياسات  املجاالت،  خمتلف  عب  األعامل  تنسيق 
املدينة وخدماهتا بشكل خيّول تبادل الدعم فيام بينها. 
السّن وآخرين يف املرشوع،  تقارير كبار  واستنادًا إىل 
العالقات  هذه  حيرتم  الذي  املشرتك  العمل  أّن  يبدو 

مهم بشكل خاص.

•ينبغي أن ُيدَرس اإلسكان يف إطار املساحات  	
تكون  بحيث  املَبنية  البيئة  وباقي  اخلارجية 
مساكن كبار السّن يف مواقع آمنة من املخاطر 
الطبيعية وقريبة من اخلدمات، ومن املجموعات 
مما  املدنية،  الرتفيه  وأنشطة  األخرى  العمرية 
ُيبقيهم ُمدجمني يف املجتمع، ومتمّتعني بالتحّرك 

واللياقة البدنية.

األساسية  والبنيات  التنقالت  خدمات  •إّن  	
ينبغي ربطها دائاًم بفرص املشاركة االجتامعية 
واملدنية واالقتصادية، إضافة إىل الوصول إىل 

اخلدمات الصّحية األساسية.

•إّن إدماج املسنني جيب أن يستهِدف الساحات  	
واألدوار االجتامعية التي حتمل سلطة ومركزًا 
اجتامعيًا، مثل صنع القرارات يف احلياة املدنية، 

والعمل املأجور وبرجمة وسائط اإلعالم.

•ألن املعرفة هي أساس التمكني، ينبغي تيسري  	
املعلومات حول مجيع جوانب احلياة يف املدينة 

جلميع الناس يف مجيع األوقات.
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ما وراء دليل املدينة املراعية للسن والقوائم 
التفّقدية

ُيعتَب هذا املرشوع نقطة بداية للعديد من أنشطة التنمية 
واسعة  عاملية  شبكة  وإلنشاء  والبحوث،  اإلجتامعية 
من املجتمعات املراعية للسن . وتقيض اخلطوة التالية 
للمدن املتعاونة وملنظمة الصّحة العاملية بتأكيد صالحية 
القوائم التفّقدية. إحدى املدن قامت بالفعل بزيارات 
مدنية للتحّقق من العوائق التي أشار إليها املسنون يف 
أخرى  مدن  اخلدمات.  ويف  واملَبنية  الطبيعية  البيئات 
ر فيام  تعود اآلن إىل املجموعات البؤرية األصلية لُتقررِّ
إذا كانت امليزات التي ُذِكرت يف الدليل تعكس بشكل 
دقيق ما أفادوه، أو ُتنشىء جمموعات بؤرية مع مسنني 
مع  آرائهم  توافق  مستوى  لتقدير  أخرى  مواقع  يف 
اللوائح التفّقدية. ويشمل هنج آخر لتوثيق املصداقية 
التفّقدية  القوائم  يقارنون  التشيُّخ  جمال  يف  خباء 
أراء املسنني بدالئل بحوث وممارسات  املرتكزة عىل 

علم الشيخوخة.

األخرى  املدن  من  الكثري  أبدت  نفسه،  الوقت  يف 
العاملية  الصّحة  منظمة  دليل  استخدام  يف  اهتاممها 
للسن.  مراعية  مدن  تطوير  ملبارشة  التفّقد  ولوائح 
وقد وضعت حاليًا قيد البحث شبكات عىل مستوى 
"حماور"  إىل  إضافة  وإسبانيا،  اليابان  مثل  البلدان، 
إقليمية يف الرشق األوسط، ويف كندا وأمريكا الالتينية 
والدول الكاريبية. لتسهيل انتشار املدن املراعية للسن، 
فيها  بام  خمتلفة  لغات  إىل  الدليل  ترمجة  حاليًا  جيري 
الصينية، والفرنسية، واألملانية، واليابانية، والبتغالية 
واألسبانية. وألن األفكار املتعلقة باملدن املراعية للسن 

هلا الكثري من النقاط املشرتكة والفعالة مع مفهوم املدن 
روابط  إقامة  إىل  الراهن  الوقت  يف  ُيسعى  الصّحية، 
فّعالة ومفيدة بصورة ُمتبادلة بني الشبكتني. يف منظمة 
م إدارة محاية البيئة البرشية بالتعاون  الصّحة العاملية، ُتقدرِّ
مع برنامج التشيُّخ وجمرى احلياة مقّرًا تأسيسيًا ملوارد 

املدينة املراعية للسن اخلاّصة باملنظمة.

عن  أمثلة  البؤرية  املجموعات  يف  املشاركون  نقل 
ممارسات مراعية مراعية للسن يف مدهنم. ُذِكر البعض 
منها بشكل موجز يف هذا الدليل. وتقيض خطوة أخرى 
عن  إضافية  معلومات  عىل  احلصول  يف  االجتاه  هبذا 
املبادرات من رؤساء املشاريع ونرش قائمة هبذه  هذه 
 2007 متوز/يونيو  يف  ُأقيم  وقد  اجلّيدة.  املامرسات 
يف منطقة رور احلرضية، مؤمتر لتبادل مبادرات حملية 
رعايته  متت  للسن،   املراعية  باملدينة  خاّصة  وعاملية 
بمناسبة  الراين،  شامل  وستفاليا  والية  حكومة  من 
لعام  األوروبية  الثقافة  عاصمة  ن  إبسرِّ مدينة  اختيار 
املامرسات اجليدة من  2010. ولتوليد قدر أكب من 
مو  بحوث منظمة الصّحة العاملية، ُيدعى اخلباء وُمقدرِّ
مع  تتطابق  التي  املداخالت  استعراف  إىل  اخلدمات 
التفّقدية.  القوائم  يف  امُلدَرجة  للسن  املراعية  امليزات 
كام سوف يتّم اختبار اللوائح التفّقدية يف موقع واحد 
مداخالت  إعداد  يف  فائدهتا  من  للتحقق  األقل  عىل 

مراعية للسن 

إّن البحث الذي أّدى إىل وضع هذا الدليل أثمر عن 
الكثري من املوجودات الغنية عامليًا، وعن اتصاالت بني 
الباحثني املهتمني بالتشيُّخ والبيئة. وبدعم من معهد 
ع  التشيُّخ التابع للمعهد الكندي للبحوث الطّبية، ُشجرِّ
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التشيخ وجمريات احلياة - صحة األرسة واملجتمع

املتعلقة  املعرفة  م  تقدُّ أجل  من  الباحثني  بني  التعاون 
ط ألوراق بحوث  بالتشيُّخ يف األُطر احلرضية. وُخطَّ
بحوث  ومنهجية  مفهوم  كامل  بشكل  ترشح  تقنية 
األُطر  قرب  عن  وتفحص  العاملية،  الصّحة  منظمة 
وتكُشف   ، النشط  بالتشيُّخ  وعالقتها  للسن  املراعية 
دالئل التقارب بني التشيُّخ، والتحرضُّ والَعوملة – وهي 
القوى الرئيسية التي تشّكل القرن الواحد والعرشين 

والتي تشّكل قلب هذا املرشوع.

ز البحث احلايل بشكل خاّص  كام ُأشري سابقًا، مل ُيركرِّ
دات التشيُّخ النشط الشاملة املعنية باجلنسانية  عىل حُمدرِّ
والثقافة، بالرغم من أن أثارها ُذِكرت بشكل متفّرق 
يف هذا الدليل. فقد لوِحظ يف العديد من املدن مثاًل، أن 
الرجال أقل اشرتاكًا يف األنشطة االجتامعية من النساء، 
ورُشح وضع العديد من النساء املسنات ضمن وصف 
العوائق التي تواجهها جمموعات حمرومة اقتصاديًا يف 
العديد من مناطق العيش احلرضي. وسوف يتم القيام 
ببحوث أكثر بؤريًة، وتشمل تعاونًا بني املدن يف خمتلف 

دات املعيَّنة، بدءًا  األقاليم يف العامل، ملعاجلة هذه امُلحدرِّ
حول  الطبية  نيويورك  أكاديمية  ترأسها  مبادرة  من 

موضوع "التشيُّخ يف أرض غريبة".

وأخريًا، ينبغي عىل املجتمعات غري احَلرَضية  أن تصبِح 
يشّكل  البلدان،  العديد من  ففي  للسن،  مراعاة  أكثر 
الريفية  املناطق  السكان يف  من  مرتفعة  نسبة  املسنون 
احلكومات  وترأس  الشباب.  هلجرة  كنتيجة  والنائية 
االحتادية واإلقليمية الكندية مرشوعًا لتحديد ميزات 
دة، وسوف  املجتمع املراعي يف مدن وُقرى صغرية ُمتعدرِّ

ُتشاَرك نتائجه عامليًا.

هناك اآلن محاس شديد لنرش الدليل والقوائم التفّقدية. 
ب بمبادرات ومعاونني جدد ضمن شبكة عاملية.  وُيرحَّ
وسوف خيدم التشيُّخ النشط يف مدن داِعمة ومتكينية 
نوعية  عىل  للحفاظ  فعالية  األكثر  النُهج  من  كواحد 

احلياة والرخاء يف عامل يزداد سّنًا وَحرَضيًة.
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