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  طيلةالعمل المتعدد القطاعات من أجل اتباع نهج يمتد   

  العمر للتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة
  

  
  تقرير من األمانة

  
  
 مليــون ٢٠٠٠ســيبلغ عمــر حــوالي  ٢٠٥٠بحلــول عــام و تــزداد نســبة الســكان المســنين فــي كــل بلــد تقريبــًا.   -١

 ٪٨٠وسيقيم سنة أو أكثر.  ٨٠هم تبلغ أعمار سمليون شخص  ٤٠٠بينهم  سنة أو أكثر من ٦٠شخص في العالم 
  من هؤالء المسنين في بلدان تعتبر حاليًا بلدانًا ذات دخل منخفض أو متوسط.

  
مـــن المحتمـــل أن يـــزداد و . بعـــدة طـــرق وســـيطرح االنتقـــال إلـــى شـــيخوخة الســـكان التحـــديات علـــى المجتمـــع  -٢

بينما تنخفض نســبة  يةمعاشات التقاعدالالطلب على الرعاية الصحية والرعاية الطويلة األجل والرعاية االجتماعية و 
مســاهمات يقــدمون المســنون فعلــى أن شــيخوخة الســكان تتــيح أيضــًا عــدة فــرص.  .ةالســكان فــي ســن العمــل التقليديــ

 كــأفراد أســر ومتطــوعين ومشــاركين نشــطين فــي القــوة العاملــة. وفــي الواقــع، يمثــل الســكان المســنوناجتماعيــة مهمــة 
  حتى اآلن. ال يستخدم استخدامًا كافياً غير أنه ال يستهان به  موردًا بشريًا واجتماعياً 

  
فـــي مرحلــــة الشــــيخوخة أهميـــة حاســــمة لتـــرجيح كفتــــي الميــــزان بـــين التكــــاليف والفوائــــد الصــــحة وستكتســـي   -٣

المرتبطــة بشــيخوخة الســكان. ويقــّوض تــردي الوضــع الصــحي قــدرة المســنين علــى مواصــلة المشــاركة النشــطة فــي 
ويقلــل االســتثمار فــي الصــحة طيلــة شــيخوخة الســكان. تكــاليف الناجمــة عــن الويزيــد  المجتمــع ويحــد مــن مســاهمتهم

بالمساعدة علــى الوقايــة (العمر من عبء المرض في الشيخوخة وينهض بمشاركة المسنين المتواصلة في المجتمع 
  .ويعود بفوائد أكبر على المجتمع بتمكين المسنين من تقديم مساهمات متعددة) من العزلة

  
بــل هــو عــبء تتحملــه يثقل كاهل الفرد فحسب  عبئاً ليس  في مرحلة الشيخوخة تردي الوضع الصحي نإ و   -٤

وقــد يعنــي عــدم . بــذلك وكلما كانت األسرة أو السياق أشد فقــرًا ازداد احتمــال التــأثر أسرة الفرد والمجتمع ككل أيضًا.
التمتـــع بالصـــحة الجيـــدة أن الشـــخص المســـن الـــذي كـــان مـــورد األســـرة ســـابقًا قـــد ال يـــتمكن مـــن اآلن فصـــاعدًا مـــن 

يتطلــب دعمــًا كبيــرًا. وغالبــًا مــا تقــدم المــرأة هــذه الرعايــة وقــد يضــطرها األمــر إلــى المســاهمة بــل يحتمــل بــاألحرى أن 
المقدمــة إلــى ويمكــن أن تــؤدي تكــاليف الرعايــة الصــحية . هــذه الرعايــةلتــوفير تطلعاتهــا المهنيــة األخــرى عــن  يالتخل

وال تــوزع هــذه األعبــاء توزيعــًا منصــفًا. فاألشــخاص الــذين يتمتعــون بأقــل . هــاكاملالشخص المسن إلــى إفقــار األســرة ب
  قدر من الموارد أو يقيمون في أفقر المناطق هم أشد الناس تعرضًا للخطر.

  
خوخة تحــددها مســالك أو "مســارات" تتطــور طيلــة العمــر. وتتــأثر هــذه المســارات والصــحة فــي مرحلــة الشــي  -٥

بسلسلة متكاملة من حاالت التعرض والتجــارب والتفــاعالت. ويكــون لعــدة عوامــل أكبــر تــأثير فــي مراحــل حاســمة أو 
ن وقـــد تنطلـــق هـــذه العوامـــل فـــي فتـــرة مبكـــرة مـــن العمـــر مـــن خـــالل تجـــارب يمكـــ .حساســـة معينـــة مـــن مراحـــل النمـــو

وعليـــه، تـــؤثر عوامـــل الخطـــر والعوامـــل الوقائيـــة طـــوال العمـــر تـــأثيرًا . صـــحة الفـــرد ونمـــوه فـــي المســـتقبل" تبـــرمج" أن
  .تراكميًا في مسارات الصحة



  EB134/19    ١٣٤/١٩ت  م

2 

وسيتمتع العديــد . وتتمثل إحدى سمات الشيخوخة المميزة في التنوع نظرًا إلى الطبيعة التراكمية لتلك اآلثار  -٦
وقــد يعــاني بعضــهم . ثقافي رفيع ويريدون االستمرار في أداء دور نشــط فــي المجتمــع من المسنين بالصحة ومستوى

أن تســتجيب السياســات  ويجــب. اآلخر ممن ينتمون إلى الفئة العمرية نفسها من الفقر واألمية وانعدام األمن المــالي
عة لـــدى هـــذه الشـــرائح الراميـــة إلـــى تمكـــين المســـنين مـــن تعزيـــز قـــدراتهم إلـــى أقصـــى حـــد لطائفـــة االحتياجـــات الواســـ

  .السكانية المختلفة
  

  التحديات المطروحة وأنشطة االستجابة
  

  النظم الصحية
  
لتلبيــة  كافيــاً  تصــميماً النظم الصحية الحالية والسيما في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوســط  ال تصمم  -٧

وتمتــد هــذه االحتياجــات . المعقــد للمــرضالتــي تنشــأ عــن هــذا العــبء  االحتياجات في مجال رعاية الحــاالت المزمنــة
سلسلة الرعاية من الوقاية إلى الكشف والتشخيص المبكر والعالج وٕاعادة التأهيل والرعايــة  على مدى الحياة وطوال

والبد من انتقال تركيز النظم الصحية فــي عــدة أمــاكن مــن تــوفير خــدمات عالجيــة . الطويلة األجل والرعاية الملطفة
يــة إلــى تــوفير سلســلة أكثــر شــموًال مــن خــدمات الرعايــة التــي تــربط جميــع مراحــل الحيــاة وتتصــدى لمشــاكل حــادة فرد

  .لحاالت المراضة المتعددة على نحو متكامل
  
بالعديـــد مـــن األشـــخاص فـــي نهايـــة مســـار الحيـــاة إلـــى ضـــرورة حصـــولهم علـــى مســـاعدة  وســـيؤول المطـــاف  -٨

الحصــول ويفضل معظم هؤالء األشخاص . المتمتعون بالصحة تتجاوز نطاق المساعدة التي يتطلبها عادة البالغون
وقـــد تكـــون الرعايـــة . فـــي منـــازلهم ويقـــدم أفـــراد األســـرة فـــي الغالـــب هـــذه الرعايـــة" الرعايـــة الطويلـــة األجـــل"علـــى هـــذه 

وتتــوفر معــايير أو مبــادئ توجيهيــة قليلــة بشــأن المؤسســية ضــرورية لألشــخاص المعــانين مــن تــدهور وظيفــي وخــيم. 
ويجهــل مقــدمو الرعايــة فــي األســرة فــي الغالــب التحــديات التــي يواجهونهــا وقــد تُفصــل الرعايــة أنسب خدمات الرعايــة 

عــن الخــدمات الصــحية ممــا يحتمــل أن يــؤدي إلــى اســتجابة غيــر كافيــة الحتياجــات المســنين ويجعــل القــائمين علــى 
باء أكبر من اللزوم ويحمل على استخدام خدمات رعاية الحــاالت الحــادة علــى نحــو غيــر مالئــم الرعاية يتحملون أع

أن التعويل علــى يعني تغير األنماط االجتماعية وعالوة على ذلك، . لسد الثغرات في مجال رعاية الحاالت المزمنة
فالعــدد النســبي ألفــراد األســر دامة. األســر وحــدها لتلبيــة العديــد مــن هــذه االحتياجــات أمــر قــد ال يكــون قــابًال لالســت

المسنين يرتفع ارتفاعًا شديدًا وهناك احتمال أقل أن يقيم المسنون مع األجيال األدنــى ســنًا واحتمــال أكبــر أن يعبــروا 
عن رغبتهم في مواصــلة العــيش فــي منــازلهم ولــيس مــن المســتبعد أن تتبــدل التوقعــات المهنيــة لــدى المــرأة التــي تقــدم 

ــديًا الرع وعليــه، هنــاك حاجــة ملحــة إلــى نظــم جديــدة للرعايــة الطويلــة األجــل تــوفر سلســلة مــن . ايــة فــي األســرةتقلي
وينبغي أن تركــز هــذه السلســلة مــن خــدمات الرعايــة علــى الفــرد . خدمات الرعاية المكّيفة مع سلسلة من االحتياجات

الوظــائف والعافيــة والمشــاركة االجتماعيــة علــى وتســتهدف الحفــاظ علــى تأديــة وترتبط ارتباطــًا وثيقــًا بــالنظم الصــحية 
  .أفضل وجه ممكن

  
  العاملة ىالقو 

  
ويدّرب عدد قليــل مــن . العاملة ىسوءًا من جراء الثغرات الكبرى في القو  تزداد أوجه قصور النظم الصحية  -٩

ويعني التغير الديمغرافي أن  القوى العاملة النظامية أو غير النظامية تدريبًا كافيًا لتلبية احتياجات المسنين الخاصة
  .في سن العمل التقليديةزيادة عدد المسنين ستواكب انخفاض العدد النسبي لألشخاص 
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  جديدةالجتماعية االنماذج ال
  

تحد األفكار المتحجرة عن مسار الحياة والقوالب النمطية المرتبطة بالتمييز ضــد المســنين مــن قــدرتنا علــى   -١٠
إيجــاد حلــول مبتكــرة. وعلــى ســبيل المثــال، غالبــًا مــا تصــنف الــنظم االجتماعيــة األشــخاص تصــنيفًا اصــطناعيًا فــي 

قلمـــا تعتمـــد هـــذه المفـــاهيم علـــى أســـس و مراحـــل الحيـــاة علـــى أســـاس العمـــر الزمنـــي (مثـــل طالـــب، بـــالغ، متقاعـــد). 
سنة، فهناك مجموعة من خيارات الحياة أصــبحت  ٢٠سنوات أو  ١٠وٕاذ يعيش الناس لفترة أطول قدرها . بيولوجية

والــنهج الممتــد طيلــة العمــر للتمتــع . ممكنــة بعــد أن كــان مــن الممكــن تحقيقهــا فــي حــاالت نــادرة فقــط فــي الماضــي
هــج يعتبــر الحيــاة مســارًا متواصــًال ويعتــرف بالمســاهمات القّيمــة التــي يقــدمها بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة هــو ن

األشــخاص المنتمــون إلــى جميــع الفئــات العمريــة ويســمح بهــا ويوّطــد األواصــر بــين األجيــال ويطــور االســتراتيجيات 
  .لبناء القدرات في جميع مراحل الحياة

  
ألخــرى التــي تشــمل الهجــرة وتغيــر أدوار المــرأة والتوســع وتتــرابط الشــيخوخة واالتجاهــات العالميــة الرئيســية ا  -١١

تــأثيرًا البيئــة الماديــة واالجتماعيــة جوانــب من وقد تؤثر هذه الجوانب وغيرها . الحضري والتغير التكنولوجي والعولمة
وسيكون االبتكار عنصرًا حاســمًا . صحة الشخص المسن وفي قدرته على المشاركة النشطة في المجتمعشديدًا في 

  .من االستراتيجيات الناجحة لمواجهة التحديات التي تطرحها شيخوخة السكان
  

  قضايا الجنسين
  

. تــؤثر قضــايا الجنســين تــأثيرًا شــديدًا فــي الصــحة والشــيخوخة فــي كــل مراحــل العمــر وفــي ســن الشــيخوخة  -١٢
الرعايــة مــن (وكانــت المــرأة تــوفر تقليــديًا معظــم خــدمات الرعايــة غيــر المــأجورة ألفــراد األســرة فــي كــل مراحــل العمــر 

ممـــا يــأتي فـــي الغالــب علـــى حســاب مشـــاركتها فــي القـــوة العاملــة المـــأجورة ) مرحلــة الطفولـــة إلــى مرحلـــة الشــيخوخة
لخطــر الفقــر والحــد بدرجــة أكبــر مــن فــرص  وينطــوي علــى عــدة عواقــب فــي مرحلــة الشــيخوخة تشــمل زيــادة التعــرض

الحصول على خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية الجيدة وارتفاع مستوى التعرض لخطــر اإليــذاء وتــردي الوضــع 
  .الصحي في مراحل الحياة التالية وتقلص فرص الحصول على معاشات تقاعدية

  
  المعارف

  
فــال يمكــن . اءات مالئمة وفعالــة بشــأن الشــيخوخة والصــحةهناك ثغرات معرفية كبرى تمنعنا من اتخاذ إجر   -١٣

هل يعيش الناس حياة أطول متمتعــين بالصــحة أو هــل : "الرد إلى اآلن حتى على أسئلة أساسية على غرار ما يلي
الثغـــرات الكبـــرى  أمـــا ".يعيشـــون طـــوال فتـــرة الســـنوات اإلضـــافية المكتســـبة مـــن عمـــرهم معـــانين مـــن تـــردي الصـــحة؟

وحتــى فــي حــال تــوفر أدلــة قاطعــة، . فهــم أســباب اعــتالالت رئيســية مثــل الخــرف وتــدبيرها العالجــياألخــرى فتشــمل 
  .تظل العقبات تعرقل تحويلها إلى سياسات وممارسات

  
وغالبًا ما تستبعد النهج الحالية المتبعة لوضع السياسات والتدخالت الصحية المسنين حتــى لــو كــانوا الفئــة   -١٤

األشخاص المسنون والمعانون مــن أمــراض متزامنــة بانتظــام مــن  ويستثنى. الرئيسية المحتملةالمنتفعة أو المستهدفة 
عمليات  الكثير منستبعد يو . فضل الخيارات العالجية في مرحلة الشيخوخةأل ناالتجارب السريرية مما يحد من فهم

 ةلغـــامثـــل األشـــخاص الب(ينـــة كـــل األشـــخاص الـــذين يتجـــاوزون ســـنًا مع جّمـــعيجمـــع البيانـــات الروتينيـــة المســـنين أو 
لمدى تلبية هذه أو  الصحية بإجراء تقييم دقيق لالحتياجاتلنا في الغالب مما ال يسمح ) سنة أو أكثر ٧٠أعمارهم 

  .االحتياجات
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  القيادة
  

. االستجابة الراهنة مفككة وبالية حاالتيزداد االهتمام العالمي بشيخوخة السكان والصحة بسرعة غير أن   -١٥
 ١خطــة عمــل مدريــد الدوليــة للشــيخوخةتــاريخ  ويرقــى. ليســت هنــاك أي اســتراتيجية عالميــة أو خطــة عمــل عالميــةو 

سنوات  ١٠أكثر من  إلى ٢التمتع بالنشاط في مرحلة الشيخوخةإطار سياسي بشأن ومساهمة المنظمة المتمثلة في 
. األولوية إلجراءاتها في عالم سريع التغيــر أكثر تحديثًا لمساعدتها على منحوتحتاج الدول األعضاء إلى إرشادات 

يجمــع الخبــراء الرئيســيين هذه اإلرشادات إلى أفضل البينات المتاحة، هناك حاجــة ملحــة إلــى منبــر ستناد الوضمانًا 
وهنــاك أيضــًا حاجــة ملحــة إلــى . أولويــات العمــل علــى الصــعيد العــالميإلسداء المشورة إلــى صــانعي القــرارات بشــأن 

  .الستجابة العالمية المتصلة بالشيخوخة والصحة بين الوكاالت الرئيسيةتنسيق جهود ا
  
  لتوصياتا
  

  الدعوة
  

التمتـــع هـــي مـــن أكبـــر التحـــوالت الديمغرافيـــة التـــي شـــهدها العـــالم علـــى اإلطـــالق. و إن شـــيخوخة الســـكان   -١٦
ويكتســي تطــوير نظــم علــى وجــه تــام تحقيــق الفوائــد االجتماعيــة واالقتصــادية محــوري لضــمان  أمــرالصــحة الجيــدة ب

دوليــة ووطنيــة بــذل جهــود وهنــاك حاجــة إلــى ضبط التكاليف. لمستدامة للرعاية الصحية واالجتماعية أهمية حاسمة 
لضـــمان فهـــم طـــابع الصـــحة المحـــوري وتقـــدير الفـــرص المنبثقـــة عـــن ذلـــك كامـــل التقـــدير. لـــدعوة فـــي مجـــال افعالـــة 

"الصــحة الجيــدة فــي ظــل موضــوع  ٢٠١٢فــي عــام  لعــالمييوم الصحة ام نظّ وكخطوة في مسار تحقيق هذا الهدف 
وتواصــل األمانــة نقــل . اهتمام العالم نحو القضــايا المتعلقــة بالشــيخوخة والصــحةلتصويب  تضيف حياًة إلى السنين"

بــرامج التقتضــي تعزيــز تســليط األضــواء عليهــا فــي إطــار هــذه وجهــات النظــر فــي عــدة محافــل إال أن هــذه الرســائل 
  للبحث والتطوير.العالمية 

  
  االجتماع والتنسيق

  
 الرابطـــة الدوليـــة لعلـــم الشـــيخوخة وطـــب المســـنينتشـــمل تعقـــد األمانـــة الشـــراكات مـــع عـــدة منظمـــات أخـــرى   -١٧

 ي هــذا الميــدان علــى أن هنــاك حاجــة إلــى آليــةلربط الخبراء وصانعي القرارات فاالتحاد الدولي المعني بالشيخوخة و 
 الثغــرات المعرفيــةالمــدير العــام وســائر أصــحاب المصــلحة علــى  تطلــعاالستشــاريين  ذات طابع رسمي أكبــر للخبــراء

  لبحث والعمل في مجال الشيخوخة والصحة.االرئيسية وأولويات 
  

بـــد مـــن وضـــع اســـتراتيجية عالميـــة شـــاملة بشـــأن الشـــيخوخة والصـــحة تليهـــا خطـــة عمـــل عالميـــة بشـــأن وال  -١٨
  للقياس من أجل تحديد معالم األولويات العالمية القادمة في هذا المجال.تتضمن حصائل قابلة الشيخوخة والصحة 

  
  الدعم المقدم إلى الدول األعضاء

  
البينــات االنتفــاع بهــذه تدعم األمانــة حاليــًا الــدول األعضــاء بتقــديم اإلرشــاد بشــأن القضــايا الرئيســية وتعزيــز   -١٩

ويدعم . ويضطلع بهذا العمل على جميع مستويات المنظمة. في إطار السياسات واإلجراءات على الصعيد القطري
                                                            

(علــى الموقــع اإللكترونــي  ٢٠٠٢اإلعــالن السياســي وخطــة عمــل مدريــد الدوليــة للشــيخوخة، نيويــورك، األمــم المتحــدة،     ١
http://undesadspd.org/Ageing/Resources/MadridInternationalPlanofActiononAgeing.aspx  تــــــــــــــــــــم االطــــــــــــــــــــالع فــــــــــــــــــــي

  ).٢٠١٣ديسمبر  األول/ كانون ٤
  .٢٠٠٢، جنيف، منظمة الصحة العالمية، Active ageing: a policy frameworkانظر     ٢
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الــدول األعضــاء لتحديــد أولويــات العمــل ووضــع خيــارات سياســية  نقــل المعــارف عــن الشــيخوخة والصــحة""مشــروع 
أيضــًا  وتعمل األمانة .٢٠١٤وسيطبق في الصين عام  ٢٠١٣وقد بدأ تطبيق النهج في غانا عام  .مسندة بالبينات

الشــبكة  تــنهض بــالتمتع بالصــحة والنشــاط فــي مرحلــة الشــيخوخة عبــربيئــات ماديــة واجتماعيــة من أجل دعم تطــوير 
تبـــادل الخبـــرات والمعـــارف وتشـــجع هـــذه الشـــبكة . يـــة للمنظمـــة للمـــدن والمجتمعـــات المحليـــة المراعيـــة للمســـنينالعالم

. وفــي المتنــاولتكــون شــاملة " مراعيــة للمســنين"إنشــاء بيئــات المكتسبة بين المدن والمجتمعات المحلية العاملة علــى 
بلــدًا فــي جميــع أنحــاء العــالم وعشــرة  ٢١عضــوًا مــن المــدن والمجتمعــات المحليــة فــي  ١٥٠وتضــم حاليــًا أكثــر مــن 
  .برامج قطرية مرتبطة بها

  
  :هناك حاجة إلى المزيد من الدعم الذي يشمل ما يليوعلى الرغم من ذلك،   -٢٠
  

  لتكــوين سلســلة تحديد أفضل الخطــوات التــي يمكــن للبلــدان علــى مختلــف مســتويات التنميــة أن تتخــذها
ــــة  المرضــــى الموجــــودين فــــي متكاملــــة مــــن خــــدمات الرعايــــة تشــــمل الرعايــــة الصــــحية األوليــــة ورعاي

  ؛ورعاية المحتضرينالمستشفيات والرعاية الطويلة األجل 

 بــــالتمتع بالصــــحة والنشــــاط فــــي مرحلــــة ت مســــندة بالبينــــات لتكــــوين بيئــــات تــــنهض اتحديــــد اســــتراتيجي
  وتمكن التعاون بين األجيال؛ الشيخوخة

  قياسها الكمي؛نماذج ومعايير لرصد صحة المسنين و وضع  

 إعداد استراتيجيات لبناء القدرات وتنمية القوى العاملة من أجل تلبية احتياجات المسنين الصحية؛  

 .تحديد نماذج مستدامة للتمويل من أجل ضمان الحصول على الخدمات  
  

  تكوين المعارف وٕادارتها
  

وســيمد هــذا التقريــر الــدول . ٢٠١٥التقريــر العــالمي األول عــن الشــيخوخة والصــحة عــام ستنشــر المنظمــة   -٢١
ـــة المتصـــلة بأنشـــطة  ـــد المعـــارف الحاليـــة وتقـــديم عـــرض مـــوجز عـــن دراســـات الحال األعضـــاء بمرجـــع حاســـم بتحدي

إدراج هذه الثغــرات المعرفيــة ومع ذلك، هناك حاجة ملحة إلى ضمان . االستجابة المبتكرة وتوضيح ثغراتنا المعرفية
  .العالمية العمل البحثيةفي برامج 

  
وتصــنيفها حســب الجــنس بد من جمع البيانات التي تحصلها المنظمة طيلة مسار العمــر وكخطوة أولى، ال  -٢٢

وينبغــي أيضــًا أن تعــزز المعــايير والممارســات التــي توصــي المنظمــة . بين مختلــف مراحــل الشــيخوخة والسن للتمييز
وعــالوة علــى ذلــك، . ول األعضــاء باتباعهــا لجمــع البيانــات التصــنيف حســب الجــنس والســن طــوال مســار الحيــاةالــد

البــالغين المســنين تشــمل المحــددات والعواقــب وينبغــي تشــجيع لرصــد صــحة  ةتمــس الحاجــة إلــى مؤشــرات موضــوعي
  .أنشطة البحث التي تحدد التدخالت ذات المردود األعلى

  
  المجلس التنفيذياإلجراء المطلوب من 

  
  .وتقديم المزيد من اإلرشادات المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير  -٢٣
  
  
  

=     =     =  


