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  مقدمة  -أوال   
أن يقتـرح إطـارا      ،٤٦/١، يف قرارهـا     إىل األمـني العـام     طلبت جلنة التنميـة االجتماعيـة       - ١

وقـد أعـّد   . )١(٢٠٠٢استراتيجيا لتنفيـذ خطـة عمـل مدريـد الدوليـة املتعلقـة بالـشيخوخة لعـام          
 ويـستند اإلطـار إىل حتليـل لألنـشطة الوطنيـة املـضطلع هبـا منـذ                  . القرار لكذهذا التقرير عمال ب   

ــا يف ذلــك      هبــدف، ٢٠٠٢عــام  ــة مــستقبال، مب ــسياسات الالزم ــات يف جمــال ال ــد األولوي  حتدي
  .التدابري الالزمة للتعاون الدويل على دعم أنشطة التنفيذ على الصعيد الوطين

  
  إطار التنفيذ االستراتيجي  -ثانيا   
   اإلطار وأهدافه ومضمونهالغرض من  -ألف   

الغــرض مــن إطــار التنفيــذ االســتراتيجي هــو مــساعدة الــدول األعــضاء لــدى تركيزهــا    - ٢
 مدريد خالل السنوات املتبقية من عقدها األول، أي حىت عـام             عمل جلهودها على تنفيذ خطة   

ليـة  وقد اسُتمدت كثري من اإلرشادات اليت زوِّدت هبا الـدول األعـضاء مـن نتـائج عم              . ٢٠١٢
 ٢٠٠٧ عـــام اســـتهلت يف مدريـــد، الـــيت  عمـــلاالســـتعراض والتقيـــيم الـــشاملني األوىل خلطـــة

ويـستند  . الدورة السادسة واألربعـني للجنـة التنميـة االجتماعيـة         إبان   ٢٠٠٨عام  واخُتتمت يف   
والــيت أتاحــت، فيمــا أتاحتــه، اإلطــار إىل الــدروس املــستفادة مــن عمليــة االســتعراض والتقيــيم، 

 املقبلـة  إىل رسـم مـسار املرحلـة          اإلطـار   التنفيذ الفعال، ويسعى    قصور اهبااالت اليت ع  حتديد اجمل 
 أن يكـون اإلطـار عـاملي النطـاق فإنـه يعتـرف              احلرص علـى   من   وعلى الرغم . من عملية التنفيذ  

مـن  بأن البلدان متر مبراحل خمتلفة للتنمية االقتصادية واالجتماعية، ومتر كـذلك مبراحـل خمتلفـة                
ولذا فإن األنـشطة الوطنيـة املتعلقـة بالـشيخوخة ينبغـي أن تـستند إىل        . يخوخة السكان شزاوية  

  .ما هو مفيد وعملي وقابل للتحقيق من الناحية الواقعية
ويشدد اإلطار على ضرورة حتديد اجملاالت الرئيسية ذات األولوية الـيت يـتعني التركيـز                 - ٣

 اتوصياهتاملـضي قـدما بــ    مدريـد بغيـة    عمـل خطةعليها يف النصف الثاين من العقد األول لتنفيذ      
  .نوعية حياة املسنني يف كل أحناء العاملإىل حتسني يف هناية املطاف اليت ترمي االستشرافية 

عمليــة التنفيــذ يف إطــار األولويــات للمــضي قــدما بعــدة هنــج هــذا التقريــر ستكـشف  يو  - ٤
ــا    ــوقهم، وزيـ ــز حقـ ــها متكـــني املـــسنني وتعزيـ ــددة، ومـــن بينـ ــوعي باحملـ ــة قـــضايا الدة الـ املتعلقـ

 يعـرض التقريـر   وباإلضافة إىل ذلـك،     . الشيخوخة، وبناء القدرات الوطنية يف جمال الشيخوخة      ب
ــشيخوخة، مثــل      ــة يف جمــال ال ــة القــدرات الوطني ــستهدف تنمي ــذ ت رســم أدوات أساســية للتنفي

_________________ 
: منـشورات األمـم املتحـدة      (٢٠٠٢أبريـل   / نيـسان  ١٢‐٨تقرير اجلمعية العاملية الثانية للـشيخوخة، مدريـد،           )١(  

  .، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار )E.02.IV.4رقم املبيع 
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ج قائمـة  هُـ ُنالسياسات على هدي من أدلة ملموسة، وتعميم مراعاة قضايا الشيخوخة، واتبـاع       
  .ؤشراتوضع املرسم السياسات، واملشاركة يف على 
ولكن ينبغي التأكيد على ضرورة النظر إىل إطار التنفيـذ االسـتراتيجي علـى أنـه وثيقـة          - ٥

تظل مبثابـة بوصـلة هاديـة       مدريد  عمل  خطة  الواردة يف   توصيات  ألن ال تروجيية، ال وثيقة تقنية،     
  .ال يزيغ اجتاهها

 ا هــدف، فإنــه يتــوخى علــى أنــشطة التنفيــذ الوطنيــةيركــز مــن أن اإلطــار وعلــى الــرغم  - ٦
 القــدرة  حتــسني يف حتــسني التعــاون الــدويل يف جمــال الــشيخوخة، ويــشمل ذلــك  يتمثــلمعــادال

املؤســسية ملنظومــة األمــم املتحــدة علــى مــساندة اجلهــود الوطنيــة يف جمــال الــسياسات املتعلقــة     
ثــال مواصــلة وتعزيــز دور اللجــان اإلقليميــة لألمــم  ويــشمل ذلــك علــى ســبيل امل . بالــشيخوخة

وســيكون مــن  . ياملتحــدة الــيت قــد تيــسِّر تبــادل أفــضل املمارســات علــى املــستوى اإلقليمــ        
 تعزيز جهات التنسيق املعنية بالشيخوخة يف كـل كيانـات األمـم املتحـدة، مـن                 الضروري أيضا 

وباإلضـافة إىل ذلـك،   .  مدريـد  عمـل أجل متكينها من أداء مسؤولياهتا عن مواصلة تنفيـذ خطـة        
يــتعني زيــادة وعــي وكــاالت األمــم املتحــدة املتخصــصة وصــناديقها وبراجمهــا باألمهيــة املتزايــدة 
ملسألة شيخوخة السكان، وضرورة إدراجها فيما تقدمه إىل الدول األعضاء مـن مـشورة ومـن                

امج اإلمنائيـة مثـل     ويتعني تعميم مراعاة مسألة الشيخوخة يف مجيـع الـسياسات والـرب           . دعم تقين 
التخفيف من حدة الفقر، والصحة، والتعليم، والزراعة، والعمالـة، وإنـشاء اهلياكـل األساسـية،               

 يئـات  املؤسـسات واهل   ولذا فإن من املهـم أن تـشارك مجيـع         . واملساعدة اإلنسانية، وما إىل ذلك    
تعلقـة مبعاجلـة القـضايا       األمم املتحدة علـى حنـو متزايـد يف احلـوارات األساسـية امل              التابعة ملنظومة 

ولئن كانت اللجان اإلقليميـة تـوفِّر منتـدى حكوميـا دوليـا شـامال لتبـادل                 . املتصلة بالشيخوخة 
اخلربات، فإن الوكاالت املتخصصة واهليئات األخرى هـي الـيت تتعامـل معهـا يف أحيـان كـثرية                   

  .الوزارات املعنية على املستوى القطري
  

ــد اجملــاالت الرئيــس   -باء    ــد مــن األعمــال    حتدي ــا مبزي ــة لالضــطالع فيه ية ذات األولوي
  املتعلقة بالشيخوخة

يتمثل ُبعد رئيسي إلطار التنفيذ االستراتيجي يف حتديد كيفية اختيـار األولويـات لـدى           - ٧
 عـن   وميكـن أن تنفّـذ عمليـة االختيـار        . مواصلة العمل يف جمال الشيخوخة على الصعيد الـوطين        

خــربات بعـــد اجلمعيــة العامليـــة الثانيــة للـــشيخوخة؛    ا مــن  مـــا اكتــسب مـــؤخر حتليــل  : طريــق 
واستعراض التقدم السابق والراهن؛ واختيـار األولويـات يف ضـوء التحـديات والفـرص الوطنيـة                 

ــواردة يف خطــة   مدريــد؛ وانتقــاء األســاليب واملؤشــرات املتعلقــة بالرصــد    عمــلوالتوصــيات ال
  .هذه العمليةل  عرض موّسع لتفاصييف هذا التقريرويرد . والتقييم
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 مدريـد التطـورات الرئيـسية        عمـل  أوضحت عمليـة االسـتعراض والتقيـيم األوىل خلطـة           - ٨
ــة  ــيت اســتجدت واالجتاهــات اهلام ــة       ال ــة الثاني ــة العاملي ــاد اجلمعي ــذ انعق ــشيخوخة من  يف جمــال ال
) A/63/95(وأشار األمني العام يف تقريريه عـن عمليـة االسـتعراض      . ٢٠٠٢للشيخوخة يف عام    

وقـد  .  ما كشفت عنه هـذه العمليـة مـن إجنـازات رئيـسية ومـن عقبـات مـا زالـت مـستمرة                       إىل
يتراءى للبلدان، لدى حتديد األولويات اليت يتعني التركيز عليهـا يف الـسنوات املقبلـة، أن تعـزز                  

يف الوقـت نفـسه للمجـاالت الـيت شـابتها      االهتمـام   وأن تويلاجملاالت اليت حققت فيها النجاح      
، بغيــة وضــع اســتراتيجيات وهنــج عمليــة للتغلــب علــى العقبــات وحتــسني رســم    أوجــه قــصور

  .السياسات يف املستقبل
ــذ       - ٩ ــيم، قــدمت الــدول األعــضاء معلومــات عــن التنفي ــة االســتعراض والتقي ــاء عملي وأثن

وكــان مــن بــني هــذه . النــاجح لعــدد مــن الــسياسات والــربامج الــيت تعــود بــالنفع علــى املــسنني 
ج إنشاء آليات جديدة لتـوفري احلمايـة االجتماعيـة، ويـشمل ذلـك املعاشـات                السياسات والربام 

ــة إىل احلفـــاظ علـــى نظـــم     ــة، أو اإلصـــالحات الراميـ ــة يف البلـــدان الناميـ ــة االجتماعيـ التقاعديـ
واسـُتحدثت  . املعاشات التقاعدية القائمة يف البلدان األكثر تقدما إىل جانب حتـسني اسـتدامتها     

ــال نظـــم جد  ــبيل املثـ ــة يف  علـــى سـ ــة االجتماعيـ ــدة للمعاشـــات التقاعديـ ــدديـ ــدان عـ  مـــن البلـ
ــشمل ــذه ا    تـ ــبني أن هـ ــا، وتـ ــا وناميبيـ ــا وزامبيـ ــنغالديش وبوليفيـ ــة   بـ ــّسنت احلالـ ــد حـ ــنظم قـ لـ

  .للمسنني االقتصادية
 معلومــات عــن توســيع نطــاق اســتحقاقات الرعايــة الــصحية ليــشمل  ، أيــضا،دِّمتقُــو  - ١٠

يخوخة وعلـم الـشيخوخة مـن أجـل االسـتجابة علـى             املسنني، وعن توفري تدريب يف طـب الـش        
برنـامج   ٢٠٠٢ففي األرجنتني مـثال أنـشئ يف عـام          . حنو أفضل لالحتياجات الصحية للمسنني    

ر الفحــوص البدنيــة للمــسنني يف املراكــز وفَّيــوفر األدويــة اجلنيــسة جمانــا للمــسنني، ويف شــيلي ُتــ
غ أيـضا عـن بعـض النجـاح الـذي حتقـق يف              وجرى اإلبـال  . اجملتمعية اليت تقدم رعاية طبية أولية     

زيــادة مــشاركة املــسنني يف شــىت جوانــب حيــاة اجملتمــع، ومــن بينــها ســوق العمــل، إىل جانــب 
.  بالقـضايا املتـصلة بالـشيخوخة مثـل الوقايـة مـن إسـاءة معاملـة املـسنني                  واالهتمامتزايد الوعي   

بإسـاءة املعاملـة يف مرافـق       ملتعلقة  اويف أستراليا، على سبيل املثال، أصبح اإلبالغ عن االهتامات          
 بعــد وقــوع حــادث يتعلــق بإســاءة املعاملــة يف ،٢٠٠٧الرعايــة الطويلــة األجــل إلزاميــا يف عــام 
وباإلضـافة إىل ذلـك، ُتبـذل جهـود كـبرية للمـساعدة             . إحدى دور رعاية املسنني يف هذا البلـد       

  .لعلى منع التمييز ضد املسنني، وتعزيز برامج التضامن بني األجيا
اجلهود الرامية إىل ربط الـشيخوخة بالتنميـة بعـض النجـاح، ويـشمل              ، أيضا،   حققتو  - ١١

ذلك زيادة االعتراف باإلسهامات املهمة اليت يقدمها النـاس يف التنميـة االجتماعيـة االقتـصادية                
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. مع تقدمهم يف العمر، وحيدث ذلك يف أحيان كـثرية بطـرق ال ميكـن قياسـها باملعـايري النقديـة                   
إدارة الـشؤون   الذي أعدته   ل التنفيذ الوطين خلطة عمل مدريد الدولية املتعلقة بالشيخوخة        ودلي

األمانة العامـة لألمـم املتحـدة يتنـاول هـذه املـسألة باستفاضـة، ويقـدم                 االقتصادية واالجتماعية ب  
  .)٢(وسائل عملية تشجع على قيام عالقة متناغمة بني التنمية والشيخوخة الدميغرافية

 حــني أبــرزت عمليــة االســتعراض والتقيــيم حتقــق بعــض النجاحــات فإهنــا كــشفت ويف  - ١٢
 مدريـد، ممـا يـشري إىل     عمـل  عن طائفة من العقبات املـشتركة الـيت اعترضـت تنفيـذ خطـة           أيضا

أهنــا  بعــض البلــدان أفــادتومــن ذلــك مــثال أنــه بينمــا . وجــود فجــوات هامــة يف التقــدم احملــرز
أخـرى   احلماية االجتماعية ليشمل املسنني، فإن بلدانا كثرية          نطاق النظم الرمسية لتوفري    توسع

وبنـاء علـى ذلـك يظـل ضـمان          . تغطيـة حمـدودة   أفادت بأن ما يطبق فيها من تدابري ال يـوفر إال            
دخل املسنني، وخاصة من خالل النظم املستدامة لتوفري احلماية االجتماعية، حتـديا مـستمرا يف               

سب الـيت حتققـت يف جمـال الرعايـة الـصحية للمـسنني يف بعـض                 وباملثل، فإن املكا  . بلدان كثرية 
البلدان قد عادهلا استمرار االفتقار إىل خدمات الرعاية واخلدمات الصحية الكافيـة بـل وغياهبـا                

وعلــى وجــه اخلــصوص، يظــل عــدم كفايــة مــا يــوفر مــن خــدمات الرعايــة    . يف بلــدان أخــرى
  .الطويلة األجل شاغال مزمنا يف بلدان كثرية

مدريـد، والـيت كـشفت      عمـل    العقبات األخرى الـيت اعترضـت تنفيـذ خطـة            ضمنتوت  - ١٣
ــات الــيت     ــيم، قــصور الترتيب ــة االســتعراض والتقي ــها عملي تكفــل العــيش املــستقل للمــسنني،   عن

نقـص  باإلضـافة إىل     نف جمتمعاهتم مع تقـدمهم يف العمـر؛       يقوِّض فرصتهم يف أن يبقوا يف ك       مما
وعلى الرغم من وجود بعـض الـشواهد الـيت تـدل            .  للمسنني  املتاحة ةالفرص التعليمية والتدريبي  

 بوجه عـام مـن املـشاركة    فإهنم ما زالوا مستبعدينعلى تزايد مشاركة املسنني يف حياة اجملتمع،      
وعـالوة علـى ذلـك، تظـل        . الكاملة يف اجملاالت الـسياسية واالجتماعيـة والثقافيـة حليـاة اجملتمـع            

 . املسنني من املطالبة حبقوقهم كمواطننيهناك حاجة ماسة إىل متكني

إىل  كـبري    بقـدر  على حقوقهم، ويعـزى ذلـك        اتتعديويواجه املسنون يف بلدان كثرية        - ١٤
 وتزايـد الـضعف البـدين والنفـسي الـذي قـد يـصاحب التقـدم يف العمـر،                    ،لتمييز بـسبب الـسن    ا

ن أن يتـراوح انتـهاك حقـوق        وميكـ . موتعجز معظم النظم القانونية عن توفري احلماية الكافية هلـ         
 رامسـي الـسياسات إبـالغ أو استـشارة املـسنني بـشأن القـرارات الـيت           جتاهـل اإلنسان بـني جمـرد      

 سـواء قـام هبـا أفـراد         ، على حياهتم، وأعمال اإلساءة النفـسية أو العنـف البـدين           سيكون هلا تأثري  
  .مقدمو الرعاية أو أفراد آخرون يف اجملتمع األسرة أو

_________________ 
  .http://www.un.org/esa/socdev/ageing/documents/papers/guide.pdfهذا الدليل متاح على املوقع الشبكي التايل   )٢(  
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ــا يؤ  - ١٥ ــدَّ   ومم ــدان كــثرية، ال يق ــسنني، يف بل ــه أن امل ــدرهم كــأفراد يف  ســف ل رون حــق ق
اجملتمع، وكثريا ما تكون الصور السائدة عن املسنني وما يرتبط هبا مـن مواقـف إزاءهـم صـورا                   

 التمييز بسبب الـسن، الـذي يطلـق عليـه يف أحيـان كـثرية اسـم                 ويتواصل أيضا . ومواقف سلبية 
ضـد مجاعـة مـن      صور منطـي ثابـت للمـسنني ومتييـز منـهجي             وهـو تـ    -“ التحيز ضـد املـسنني    ”

ومـن  . “عجـائز ”وصلوا إىل مرحلة زمنية معينة وأصبح ينظر إليهم علـى أهنـم             الناس جملرد أهنم    
 علــى الــصورة الذاتيــة الــيت يكوِّهنــا تــأثريه اخلطــرة بوجــه خــاص للتمييــز بــسبب الــسن العواقــب

ــوا . املــسنون عــن أنفــسهم  ــسلبية  ا تــصورات فاملــسنون ميكــن أن يتمثل ــة ال عنــهم جملتمــع النمطي
  .العجز وقلة احليلةلديهم الشعور بخيلق ويعزز  مما
ــيم       توضــحأو  - ١٦ ــتعراض والتقي ــة االس ــها عملي ــيت كــشفت عن ــات ال  النجاحــات والعقب

ومـن بـني هـذه      .  قيِّمة ميكن أن هتتدي هبـا الـدول األعـضاء لـدى وضـع اإلطـار املقتـرح                  ادروس
علــى نقــص اإلرادة الــسياسية ملعاجلــة القــضايا املتعلقــة بالــشيخوخة،  الــدروس ضــرورة التغلــب 

وبذل جهود متجددة لضمان توفري املوارد الكافية، من بشرية ومالية، وبنـاء القـدرات الوطنيـة                
  .يف جمال الشيخوخة، جبملة وسائل منها حتسني التعاون الدويل

أوضحت أن لكل بلد خـربة      مدريد قد     عمل وملا كانت عملية استعراض وتقييم خطة       - ١٧
فريدة، فإن اختيار اجملاالت الرئيسية ذات األولوية اليت يتعني التركيز عليها يف الـسنوات املقبلـة                

سـرعة الـشيخوخة   مقـدار  وتسهم يف عملية االختيـار عوامـل شـىت مثـل      . ستتباين من بلد آلخر   
ودرجة النفوذ السياسي الـذي     الدميغرافية، ومرحلة التنمية االقتصادية اليت وصل إليها كل بلد،          

وعلى الرغم من هـذه الفـوارق املالزمـة ألوضـاع البلـدان فإهنـا مجيعـا تتقاسـم                   . ميارسه املسنون 
 التأكيـد علـى الـصلة بـني الـشيخوخة والتنميـة،              تشمل ضرورة  على األرجح أولويات مشتركة   

تدامة لتــوفري إنــشاء نظــم مــسوفرصــة للتنميــة؛ علــى أهنــا  الــشيخوخة التعامــل مــعمبــا يف ذلــك 
  أو احلفـاظ علـى هـذه الـنظم         ،احلماية االجتماعية من أجل الوقايـة مـن الفقـر عنـد تقـدم العمـر               

ــا  ــد وجوده ــسنني يف أســواق العمــل؛    و؛ عن ــشاركة امل ــى   وضــمان م ــامي عل ــب املتن ــة الطل تلبي
لمــسنني؛ ل املقدمــةخــدمات الرعايــة الــصحية امليــسورة، مبــا يف ذلــك الرعايــة الطويلــة األجــل،   

وكـل  . يئة بيئـات صـديقة للمـسنني؛ وكفالـة حقـوق املـسنني ومـشاركتهم يف حيـاة اجملتمـع                   هتو
 ومن ذلك مـثال أن حـصول املـسنني علـى الرعايـة الـصحية                ،هذه األولويات متداخلة ومترابطة   

 باحلفـــاظ علـــى األمـــن االقتـــصادي ايـــسورة الـــثمن يـــرتبط ارتباطـــا مباشـــراملعاليـــة اجلـــودة وال
  .العمر مع تقدمهم يفاة اجملتمع يف حيلناس ا ومبشاركة

ويشكِّل اختيار أساليب ومؤشرات الرصد والتقيـيم جـزءا ال يتجـزأ مـن عمليـة حتديـد                    - ١٨
فتحديــد األهــداف واملؤشــرات أمــر  . األولويــات ملواصــلة العمــل الــوطين يف جمــال الــشيخوخة  
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مـا إذا كانـت   جوهري لرصد وقيـاس التقـدم احملـرز يف التنفيـذ، وسيـساعد البلـدان علـى قيـاس                    
ويتـضمن مرفـق هـذا    . مدريـد عمل تتقدم حقا إىل األمام صوب بلوغ األهداف املبينة يف خطة  

  .التقرير خنبة من املؤشرات اليت ميكن االستعانة هبا
  

  هنج التنفيذ  -جيم   
ــدول       ل  - ١٩ ــشيخوخة، ميكــن لل ــارة يف جمــال ال ــات املخت ــق األولوي ــق حتقي ــى طري ــدم عل لتق

 العامـة املتبعـة     لى عدد من النهج الرئيسية إزاء األعمال املتعلقة بالـسياسات         األعضاء أن تركِّز ع   
زيــادة والــتمكني واملــشاركة؛ :  وقــد تنــاظر هــذه الــُنهج اجملــاالت التاليــة .علــى الــصعيد الــوطين

  .الوعي؛ وتنمية القدرات الوطنية يف جمال الشيخوخة
  

  التمكني واملشاركة    
تكتمــل فعاليــة مــشاركتهم يف شــؤون  حبيــث ، سنكبــار الــيــدخل متكــني األشــخاص    - ٢٠

فوريـة وطويلـة    : جمتمعاهتم، يف صلب خطة عمل مدريد، ويـستلزم اختـاذ إجـراءات مـن نـوعني               
وتشمل اإلجراءات الفورية اختاذ تدابري تشريعية لكفالة احلقـوق األساسـية لألشـخاص             . األجل

وح هذه التدابري التشريعية بـني      وميكن أن تترا  . كبار السن ومنع تعرضهم للعنف وسوء املعاملة      
وحـىت  ،  كفالة أمكانية حـصوهلم علـى الرعايـة الـصحية، وضـمان أمنـهم االقتـصادي األساسـي                 

ــاهتم       ــى حي ــؤثر عل ــيت ت ــة ال ــرارات اهلام تتركــز وجيــب أن . التأكــد مــن إشــراكهم يف صــنع الق
 إن  إلجيابيـة اإلجراءات الطويلة األجل على إعطاء صور إجيابية عنهم، أو ترسـيخ هـذه الـصور ا               

يف اجملتمع بصفة عامة فحـسب، بـل، وبدرجـة أهـم، وسـط مجاعـات كبـار الـسن                     ، ال وجدت
  . أنفسهم

وال توجــد علــى الــصعيد الــدويل صــكوك دوليــة ملزمــة قانونــا ملعاجلــة مــسألة حقــوق     - ٢١
وتربز من بـني صـكوك األمـم املتحـدة وثـائق مـن              . األشخاص كبار السن على وجه اخلصوص     

 العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة            قبيل اإلعالن 
ــة القــضاء علــى مجيــع       ــسياسية، واتفاقي ــة وال ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب ــة، والعهــد ال والثقافي

وال تـرد إشـارة حمـددة إىل        . أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        
، وهــو اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي لــسن ســوى يف أحــدث صــك منــهاخاص كبــار ااألشــ
غري أن املرء يستطيع أن حياج بالقول بأن الطبيعة الشاملة هلـذه الـصكوك تعـين ضـمنيا                  . اإلعاقة

وحــىت تارخيــه، متثــل مبــادئ األمــم املتحــدة  . االعتــراف حبقــوق كبــار الــسن مــن أفــراد اجملتمــع 
ــدهتا     ــيت اعتم ــسن، ال ــار ال ــة بكب ــام   املتعلق ــة يف ع ــة العام ــرار   (١٩٩١ اجلمعي ــر الق ، ٤٦/٩انظ
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، الصك الدويل الوحيد املتفق عليه دوليا بشأن حقوق اإلنسان، الذي يعاجل احتياجـات              )املرفق
  .مجيع األشخاص كبار السن

إذ يتمثـل الغـرض     .  منـهج حقـوق اإلنـسان      ،أيـضا بوضـوح   خطة عمل مدريـد     وجتسد    - ٢٢
 مــن قــضاء ســنوات  ،شــخاص كبــار الــسن يف كــل مكــان يف كفالــة أن يــتمكن األاخلطــة مــن 

شيخوختهم يف أمن وكرامة، وأن تـستمر مـسامهتهم يف شـؤون جمتمعـاهتم باعتبـارهم مـواطنني                  
ــة  ــأيت علــى رأس املواضــيع األساســية يف   . ذوي حقــوق كامل طــة النفــاذ الكامــل حلقــوق   اخلوي

مـن الدقـة الـشديدة الـيت تتـسم          وعلى الـرغم    . اإلنسان واحلريات األساسية املتعلقة بكبار السن     
هبا التوصيات الواردة يف اخلطة فيما يتعلق بكفالة حقـوق كبـار الـسن وضـمان عـدم تعرضـهم                    

 ونتج عـن ذلـك اسـتمرار املناقـشات          .إىل إساءة املعاملة واإلمهال، فإن الوثيقة غري ملزمة قانونا        
فقـد اعتمـد املمثلـون      . سن إعداد وثيقة إطار قانوين دويل معين حبقـوق كبـار الـ            إمكاناتبشأن  

املــؤمتر اإلقليمــي احلكــومي الــدويل الثــاين املعــين بالــشيخوخة يف أمريكــا  علــى ســبيل املثــال، يف 
، إعـالن برازيليـا،     ٢٠٠٧سمرب  ديـ /الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب، املعقـود يف كـانون األول            

ت يف املنطقـة مـن أجـل        بتنظيم املشاورات مع احلكومـا    الذي، تعهدوا فيه ضمن ما تعهدوا به،        
  .)٣(“تشجيع صياغة اتفاقية بشأن حقوق كبار السن ضمن إطار األمم املتحدة’’
أيـة سياسـة متـصلة بالـشيخوخة، جبانـب كوهنـا            جوهر  ومتثل محاية حقوق كبار السن        - ٢٣

غـري أن كفالـة اسـتدامة عمليـة الـتمكني يف أي جمتمـع، تـستدعي                 . أهم شرط أساسي للـتمكني    
وموضــع ترحيــب يف أفــراد هلــم قيمتــهم  ف بكبــار الــسن وتقــديرهم باعتبــارهمضــمان االعتــرا

تستطيع فئة كبار السن اليت تتمتـع باحليويـة والـصحة اجليـدة والقـدرة علـى اإلنتـاج                    إذ. اجملتمع
ولية توفري الرعاية املرتلية وتأسيس مـشاريع       ؤأن تسهم بأشياء كثرية تتراوح بني االضطالع مبس       

وتنبـع أمهيـة األشـخاص كبـار        . اء األعمال التطوعية يف جمتمعاهتم احملليـة      أعمال خاصة وحىت أد   
السن أيضا من كوهنم حفظة لتاريخ وقيم جمتمعـاهتم وأهنـم يـسدون احلاجـة لتواصـل األجيـال،                   

  . يف األوقات اليت تشهد حتوالت سريعةسيما ال
وواقعيـة يف  لذا يصبح من الـضروري أن تـشجع الـدول األعـضاء تـداول صـور إجيابيـة           - ٢٤

، يـتعني   لتلـك الغايـة    احتقيقـ و. ذات الوقت عـن شـيخوخة اجملتمعـات واألشـخاص كبـار الـسن             
اختاذ اخلطوات الالزمة لتشجيع وسائط اإلعالم على االنعتاق مـن إسـار رسـم الـصور النمطيـة                  

يف هيئتـه الـيت تـضم        -تسليط الضوء على مجيع جوانب تنـوع اجلـنس البـشري            على   و ،السلبية
_________________ 

املؤمتر اإلقليمي احلكومي الدويل الثاين املعين بالـشيخوخة يف أمريكـا الالتينيـة             إعالن برازيليا، الذي اعتمد يف        )٣(  
وق حنــو جمتمــع جلميــع األعمــار ومحايــة اجتماعيــة قائمــة علــى احلقــ  : ومنطقــة البحــر الكــارييب، حتــت شــعار 

)LG/G.2359 ٢٦، الفقرة.(  
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ومـن جانبـها، تـستطيع      . الناشطني من األشخاص كبار السن واحملتاجني للرعاية منـهم        كال من   
. إدارة شؤون اإلعالم أداء دور رئيسي يف صياغة ونشر رسائل إعالمية إجيابية عـن الـشيخوخة       

وينبغي أيضا إبراز املسامهات اهلامة لكبار السن، مبا يف ذلك ما يؤدونه بوصفهم أفـراد نـشطني                 
، عالوة على إسهامهم يف جمال تقدمي الرعاية أو بـصفة متطـوعني يف جمتمعـاهتم                املةالقوة الع يف  

يربز اجلوانب اإلجيابيـة    لمنط تصوير كبار السن يف وسائط اإلعالم،        وباملثل، ميكن لتغيري    . احمللية
اجملتمعــات وبنــاء الثقــة املتبادلــة بــني األجيــال    تــشكيل التوافــق يف آراءأن يــساعد علــى فــيهم، 
  .يق ترابطهاوحتق
وال ميكــن إنــشاء صــورة جديــدة فوريــة لــشيخوخة اجملتمعــات، فهــي عمليــة تــتم عــادة   - ٢٥

يتعني أن تبدأ الدعوة هلا مبنح كبـار الـسن مكانـة آمنـة حتفـظ              و .على املدى املتوسط أو الطويل    
ثـي  ففي اهلنـد مـثال، يعمـل برنـامج ثال         . كرامتهم يف اجملتمع، من خالل تدابري قانونية وتشريعية       

السنوات معين بفئات اجملتمع املدين األشد فقرا، على متكني الفقراء من كبار السن من املطالبـة                
ويـتعني اختـاذ    . حبقوقهم وممارسـتها، واملطالبـة باالسـتحقاقات املعاشـية الـيت ميلكـون احلـق فيهـا                

ابط بـني  على تعزيز السياسات املوجهـة إىل تأسـيس التـر   االهتمام فيها إجراءات متزامنة ينصب    
ــق اآلراء يف        ــى تواف ــوم عل ــى اختــاذ إجــراءات سياســاتية تق ــشجيع عل ــال يف اجملتمــع، والت األجي

على االستحقاقات واملوارد بني األجيـال       ‘‘التنافس’’اجملتمع، وتفادي األوضاع اليت تؤدي إىل       
وتقدم خطـة عمـل مدريـد شـرحا واضـحا هلـذه النـهج مـن                 .  واألجيال األصغر سنا   كبار السن 

 مواضيعها األساسية، أو أبعادها املهيمنة، وهي تستحق أن يعاد تأكيـدها يف إطـار عمـل                 خالل
  .ياستراتيج

ــة عــن      وتعــزز   - ٢٦ ــصور اإلجيابي ــضا ال ــد أي ــواردة يف خطــة عمــل مدري ــع التوصــيات ال مجي
 خصــصت مباشــرة هلــذا املوضــوع إحــدى املــسائل ذات األولويــة يف اخلطــة  الــشيخوخة؛ وقــد 

ــار الــسن وحــصافتهم     و. مــسألة ١٨وعــددها  ــاريخ كــان االعتــراف خبــربة كب ــداد الت علــى امت
تـدخل  إالّ أن هـذه القـيم واملعـايري    . وسلطتهم وإنتاجهم وعـزة نفـسهم مـن املوروثـات الثقافيـة       

 ا اجتماعيـ  يشكلون عبئـا   يف أحيان كثرية ويوصف األشخاص كبار السن بأهنم          يف طي النسيان  
طي الصور اليت تروج عنهم االنطباع بأهنم أناس يتمتعـون          ومن هنا تأيت أمهية أن تع     . اواقتصادي

، وأهنم يقدمون مسامهات حيوية وحيـق هلـم أن          القدرة على االبتكار  باجلاذبية وتنوع امللكات و   
ويف الوقـت نفـسه، يـتعني االعتـراف بأمهيـة      . ينافسوا غريهم يف احلصول على اهتمـام اجلمهـور        

يت يقــدمها كبــار الــسن بــصفتهم أشخاصــا فــاعلني يف  وقيمــة املــسامهات االقتــصادية الكــبرية الــ
ومـن شـأن التـشجيع علـى إعطـاء صـور            . جماالت االسـتهالك وكـسب الـدخل وتـوفري الرعايـة          

متوازنة عن الشيخوخة أن يساعد أيضا على إلغـاء ممارسـات االسـتبعاد علـى الـصعيدين احمللـي                   
 . يستهدف منها النساء املسنات والوطين، وخباصة ما
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  الوعيزيادة     
على الرغم من مضي أكثر من ست سـنوات منـذ اعتمـاد خطـة عمـل مدريـد الدوليـة                       - ٢٧

ولـن  .  وسـط كبـار الـسن أنفـسهم        ال سيما املتعلقة بالشيخوخة، يظل الوعي مبحتواها حمدودا،       
وعيـه بأبعـاد اخلطـة    وزيـادة  تكتمل فعالية اخلطة ما مل يبذل املزيد مـن اجلهـد لتثقيـف اجلمهـور       

جهات التنـسيق الوطنيـة     الوعي تعزيز شبكات    زيادة  وميكن أن تشمل أنشطة     . وجهاملتعددة األ 
،  املـساعدة مـن إدارة شـؤون اإلعـالم    بالشيخوخة، والعمل مـع اللجـان الوطنيـة، وطلـب    املعنية  

، فقـد   وكمـا ذكـر أعـاله     . ع دائرة التغطية اإلعالمية للمسائل املتعلقـة بالـشيخوخة        يبغرض توس 
الغــرض منــها إعــادة تروجييــة ســتراتيجي للتنفيــذ باعتبــاره وثيقــة ار االوردت فكــرة إعــداد اإلطــ

  .مدريدتركيز االنتباه على العناصر األساسية خلطة 
بالكفـاءة داخـل أروقـة احلكومـة،        جهة تنسيق وطنية معنيـة بالـشيخوخة تتمتـع          تعيني  و  - ٢٨

تنـسيق شـأن يف     يكـون جلهـة ال    ويـتعني أن    . الـوعي زيـادة   جزءا هاما من جهود     ميكن أن يصبح    
أو مع ممثلـيهم، بغـرض تبـادل املعلومـات مـع            كبار السن   التواصل مع   جمتمعها احمللي ليتسىن هلا     

ــسياسات     ــة صــنع ال ــاج آرائهــم يف عملي ــة  ويوجــد يف مراحــل . هــؤالء األشــخاص وإدم التنمي
جهــات تنــسيق البلــدان الــيت لــديها   اختالفهــا، عــدد كــاف مــنىاالجتماعيــة واالقتــصادية علــ

  .)٤(من بعضهم بعضااالستفادة من السياسات  مبا ميكن واضعي وطنية
وتستطيع اللجان اإلقليمية تشجيع تبادل التجارب فيما بني البلدان مـن داخـل املنـاطق        - ٢٩

ويؤدي هذا بطبيعتـه إىل تـشجيع املزيـد مـن التـشاور بـني اللجـان اإلقليميـة                  . املعنية أو خارجها  
وقـد طـور عـدد مـن هـذه         . جههـا ا مبنجزاهتا والصعاب اليت تو    لألمم املتحدة نفسها، فيما يتعلق    

  .اللجان خططا مبتكرة يستطيع اآلخرون االستفادة منها
الــوعي زيــادة جنــازه يف جمــال الرعايــة الــصحية، مــن أجــل إوهنــاك الكــثري الــذي ميكــن   - ٣٠

وعلــم  وسـط العـاملني يف هـذا اجملـال، مبـا يف ذلـك تــوفري املزيـد مـن التـدريب يف جمـال أمـراض           
 لكفالـة تـوفري     ، من االهتمام أيـضا    إيالء املزيد العاملون يف اجملال الصحي     ويستطيع  . الشيخوخة

يف جمــاالت الوقايــة والــصحة األوليــة والعنايــة الطويلــة  لكبــار الــسن، نوعيــة جيــدة مــن الرعايــة 
 وتقدمي خدمات صـحية أفـضل       كبار السن وحري بتعزيز حتسني صحة     . يف اآلالم فاألجل وخت 

 على متتعهم باملزيـد مـن االعتمـاد علـى الـذات وزيـادة قـدرهتم علـى املـشاركة                     ا، أن يساعد  هلم
  . كبري الفاعلة يف شؤون اجملتمع، وهي عوامل من شأهنا حتسني صورهتم العامة إىل حد

_________________ 
دليل التنفيذ الوطين خلطة عمل مدريد الدوليـة املتعلقـة          للحصول على املزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إىل           )٤(  

  .٢٠٠٨، األمم املتحدة، نيويورك، بالشيخوخة
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تـيح أيـضا    تأن  ميكن  واجلمهور  واجلهات املعنية   السياسات  واضعي  الوعي وسط   زيادة    - ٣١
على الصعيد احلكومي الـدويل، بغـرض إدخـال تغـيريات علـى الـسياسات               الفرصة لبناء تضامن    
إذ ميكـن مـن خـالل تتبـع مـسرية حيـاهتم مـثال، حتليـل آثـار          . كبـار الـسن  على حنو حيقق منفعـة    

القرارات اليت اختذوها يف مراحل أبكـر، وحتليـل تـأثري طبيعـة النظـام االقتـصادي علـى الفقـر يف            
يف كبـار الـسن     ىل اختاذ قرارات سياسـاتية ال حتقـق منفعـة           وقد يؤدي هذا إ   . مرحلة الشيخوخة 

. الوقت احلاضر فحسب، بل وترمي أيضا إىل التأثري على أمناط سلوك األشخاص األصغر سـنا               
وملثل هذا النهج السياسايت أمهية بالغة يف إجياد التأييد السياسي الـالزم لتفعيـل التغـيريات اهلامـة                  

  .تأييد األجيال األصغر سنا ال سيمااملدخلة على السياسات، 
ومن الضروري أيضا التعاون فيما بني احلكومـة واجملتمـع املـدين واألوسـاط األكادمييـة                  - ٣٢

إذ ميكـن، بـل وجيـب، تـوفري املعلومـات يف قالـب              . الرسـالة تـرويج   ووسائط اإلعالم، يف سـبيل      
ر إىل املــسائل هل فهمهــا، ويتــضمن تعــابري وشــعارات ملفتــة، بغــرض جــذب انتبــاه اجلمهــوسُِّيــ

  املـساعدة يف عمليـة     كبار السن وتستطيع منظمات األشخاص    . املتصلة باألشخاص كبار السن   
ومن املهـم بوجـه خـاص يف هـذا الـصدد، مراعـاة ضـرورة أن                 . بناء الشبكات ونشر املعلومات   

ــادة تــستهدف محلــة  ــار الــسن  الــوعي زي أقــدر علــى منــهم املــستنريين إذ أن . أنفــسهمبــني كب
وتــستطيع .  النـشطة والفاعلــة يف صـنع الــسياسات املتعلقـة باملــسائل الـيت تــؤثر علـيهم     املـشاركة 

املنظمـات  مع  مع هؤالء األشخاص و   معهم و احلكومات تيسري هذه العملية من خالل التواصل        
. واسـتقاء آرائهـم   متثلـهم، ومـدهم باملعلومـات الـيت حيتـاجون إليهـا واالسـتئناس بتعليقـاهتم                  اليت

  .رجة استنارهتم كلما كانت مشاركتهم يف صنع السياسات أكثر جدوىوكلما ازدادت د
  

  تعزيز القدرات الوطنية يف جمال الشيخوخة    
يعتمــد التنفيــذ النــاجح خلطــة عمــل مدريــد، إىل حــد كــبري، علــى قــدرات احلكومــات    - ٣٣

تمـام  ومن مث، جيب إيالء اه    . الوطنية على االستجابة بشكل فعال للمسائل املتعلقة بالشيخوخة       
كــبري لتعزيـــز القـــدرات الوطنيــة يف جمـــال الـــشيخوخة، مبـــا يف ذلــك بنـــاء اهلياكـــل األساســـية    
املؤسـسية، واالسـتثمار يف املـوارد البـشرية وحـشد املـوارد املاليـة، والتأكيـد بـشكل أكـرب علــى           

وباإلضـافة إىل هـذه العناصـر اجلوهريـة الـيت تـشكل القـدرة        . البحوث ومجـع البيانـات وحتليلـها    
ختطيط الربامج والسياسات وتنفيذها، هناك أيضا أدوات أخـرى مهمـة للـسياسات، مثـل               على  

وضع السياسات ومجع البيانات على أساس األدلة، والتعميم وتـبين ُنُهـج قائمـة علـى املـشاركة       
  .لوضع السياسات، ووضع مؤشرات لقياس التقدم احملرز

 اســـتراتيجيات وطنيــة بـــشأن  وُتــشجع البلـــدان الــيت مل تـــضع بعــد خططـــاً وطنيــة أو      - ٣٤
وفضال عما سبق، فمن العناصر املهمة املتعلقـة بتعزيـز اهلياكـل    . الشيخوخة على أن تفعل ذلك   
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وكمــا نــوقش . األساســية املؤســسية تعــيني جهــة تنــسيق معنيــة بالــشيخوخة ذات حــضور قــوي
يس فقـط بثقـة     ، ينبغي جلهة التنسيق أن تتمتع بثقة احلكومة بكاملها، ولـ          )٢٨يف الفقرة   (أعاله  

وزير الرعاية االجتماعية، ألن الشخص الذي سيعهد إليه مبهمـة التنـسيق سـيكون عليـه العمـل                  
  .على نطاق كافة اإلدارات والقطاعات احلكومية، باإلضافة إىل جمموعات اجملتمع املدين

ومــن الــضروري وجــود خمططــني يتمتعــون بالتــدريب املناســب ألخــذ املــسائل املتعلقــة    - ٣٥
ومـن  . وخة يف احلـسبان ودجمهـا يف اخلطـط والـربامج، ووضـع مؤشـرات لرصـد التنفيـذ                  بالشيخ

بـــني املـــوارد البـــشرية األخـــرى الالزمـــة ملعاجلـــة املـــسائل املتعلقـــة بالـــشيخوخة بـــشكل فعـــال 
األخــصائيون اإلكتواريــون وأخــصائيو امليزانيــة الــذين ميكــن هلــم ضــمان تــوفر التمويــل الكــايف   

ــة الـــصحية املتمتعـــون   لـــربامج املعاشـــات التقاعد ــاعي، وموظفـــو الرعايـ ــة والـــضمان االجتمـ يـ
ــافة إىل مقـــدمي اخلـــدمات     بالتـــدريب املناســـب لرعايـــة املـــسنني مـــن أفـــراد الـــسكان، باإلضـ
ــها داخــل       ــيهم مهمــة التأكــد مــن أن احتياجــات املــسنني يــتم تلبيت ــذين تــسند إل ــة ال االجتماعي

ت البـشرية للمـسنني أنفـسهم، وإذ ميكـن          ومن الضروري أيضا تعهد وتنميـة القـدرا       . جمتمعاهتم
يبعـث   وممـا . لألشخاص أن يواصلوا تقدمي مسامهات قيِّمـة جملتمعـاهتم وهـم يتقـدمون يف العمـر               

على التشجيع وجود عدد من البلدان اليت تبذل جهـودا متـضافرة لتحـسني قـدراهتا علـى تـوفري                    
  .االحتياجات من املوارد البشرية جملتمع آخذ يف الشيخوخة

ــسياسات         - ٣٦ ــذ ال ــة هــو شــرط مــسبق آخــر لتطــوير القــدرات وتنفي ــوارد املالي وحــشد امل
ويف العديد من البلدان النامية يتطلب دعم املعاشـات التقاعديـة وبـرامج           . والربامج بشكل فعال  

وحــىت تتــسىن جماهبــة هــذه التحــديات املتعلقــة  . الرعايــة الــصحية للمــسنني مــوارد ماليــة إضــافية 
عظــم البلــدان إىل التعــاون الــدويل، مثــل املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة املوجهــة  بالتمويــل، حتتــاج م

ويف الوقت نفسه، ينبغي هلذه البلدان أيـضا أن تستكـشف           . حتديدا حنو تلبية احتياجات املسنني    
ــوارد لـــضمان تلبيـــة االحتياجـــات الـــصحية      ــة حلـــشد املـ ــرة حمليـ ــام جبهـــود مبتكـ إمكانيـــة القيـ

وفـضال عـن ذلـك، مـن الـضروري ختـصيص املـوارد يف البلـدان                 . نيواحتياجات الرعاية للمـسن   
النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية، لتوفري االئتمانات بالغة الصغر وغريها مـن أشـكال         
الدعم املايل للمؤسسات الصغرية احلجم املـشتركة بـني األجيـال الـيت ميكـن أن تـساعد املـسنني           

  .و حيافظوا على اكتفائهم الذايتعلى أن يصبحوا مكتفني ذاتيا أ
ويتمتع تنظيم احلصول على املوارد املاليـة للـربامج، مثـل الـضمان االجتمـاعي وخطـط                   - ٣٧

تـشكل   وال. املعاشات التقاعدية والرعاية الصحية بوضـع قـوي يف البلـدان ذات الـدخل العـايل               
ل العــايل، ولكــن كيفيــة حــشد مزيــد مــن املــوارد شــاغال لعــدد متزايــد مــن البلــدان ذات الــدخ 

مشكلتها هي يف كيفية وضع ضوابط تكاليف خطط املرتبات التقاعدية والرعايـة الـصحية، يف               
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. وقت يتقلص فيه حجم القوة العاملة النـشطة مـن أفـراد الـسكان بالنـسبة إىل عـدد املتقاعـدين                    
 سيكون أحـد    واإلبقاء على املستويات الكافية من املوارد املالية املوجهة حنو احتياجات املسنني          

التحديات الرئيسية لتنفيذ خطـة عمـل مدريـد، ولالحتفـاظ بالقـدرات ذات األمهيـة احلامسـة يف               
  .هذا الصدد

ومثة حاجة ماسة ملزيد من البيانـات واملعلومـات ذات املـستوى األفـضل للمـساعدة يف             - ٣٨
ــذها ورصــدها     ــشيخوخة وتنفي ــة بال ــسياسات املتعلق ــربامج وال ــن  . ختطــيط ال ــن أوجــه ال قص وم

املستمرة عدم وجود بيانات عن الفقر على الصعيد العاملي مفصلة حبسب السن، مما جيعـل مـن                 
وفضال عن ذلك، فإن عدم تـوفر هـذه    . الصعب التحديد الدقيق ملدى انتشار الفقر بني املسنني       

ــة      ــة لأللفي ــة االحتياجــات اإلمنائي ــيم التقــدم احملــرز يف تلبي ــة لتقي ، البيانــات حيــبط اجلهــود املبذول
وتظــل  . يتعلــق بــالتخفيض مبقــدار النــصف مــن الفقــر واجلــوع بــني املــسنني         ســيما فيمــا  ال

الصعوبات اليت ُتجاَبه حاليا يف مجع البيانات، ال سيما يف البلـدان الناميـة، عقبـة تقـف يف وجـه                
. احلصول على معلومات دقيقة، ويف الوقت املناسـب، عـن حالـة املـسنني يف مجيـع أحنـاء العـامل                   

، تظهر البلدان يف مناطق خمتلفة قدرة متزايدة علـى احلـصول علـى معلومـات دقيقـة،                  ومع ذلك 
ويف الوقت املناسب، عن عملية األخذ يف التشيخ، كما يتضح مـن عقـد االجتماعـات العلميـة                   

وهذه مسألة مهمة علـى وجـه اخلـصوص فيمـا يتعلـق بتزويـد عمليـة                 . ونشر الدراسات البحثية  
ائج حبثيـة دقيقـة، اسـتنادا إىل عمليـة مجـع معلومـات ذات موثوقيـة                 صنع السياسات ببيانات ونت   

  .وممثلة، تفضي إىل وضع سياسات قائمة على األدلة
  

  األدوات األساسية    
  السياسات القائمة على األدلة    

السياسات القائمة على األدلة هي سياسات عامة يسترشد يف وضعها بأدلة موضـوعية               - ٣٩
ومـن اجلوانـب املهمـة للـسياسات القائمـة علـى األدلـة اسـتخدام                . مةمت التحقق منها بدقة صـار     

ــصلة         ــائج ذات ال ــى حتــسني النت ــادرة عل ــربامج واملمارســات الق ــد ال ــة لتحدي الدراســات العلمي
وفضال عـن ذلـك، تـشجع هـذه الـسياسات التركيـز علـى النتـائج ويفـضي وضـع                     . بالسياسات

ق يتم التحـصل عليهـا مـن خـالل مجـع البيانـات       السياسات القائمة على األدلة استنادا إىل حقائ 
وميكـن  . والبحوث والتحليالت إىل املصداقية السياسية، فـضال عـن حتـسني الـشفافية واملـساءلة              

  .النظر إىل هذه العملية أيضاً باعتبارها نتيجة لتحسني القدرات
ــصائية املم        - ٤٠ ــدين والدراســات االستق ــسجل امل ــسكان وال ــداد ال ــات تع ــشكِّل بيان ــة وت ثلّ

وتتــسم تعــدادات الــسكان  . العمــود الفقــري جلمــع املعلومــات املتعلقــة بالــشيخوخة واملــسنني   
وميكــن للدراســات االستقــصائية أن تقــدم معلومــات   . والــسجل املــدين كالمهــا بطــابع شــامل  
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وهي أدوات فعالـة    . معّمقة بشأن مسائل خاصة وأكثر تفصيال ذات أمهية ملخططي السياسات         
لكنــها ال تــشمل أعــدادا كــبرية مــن األفــراد كالــذين تــشملهم األداتــان    مــن حيــث التكلفــة، و 

ــان ــات      . األخري ــوفري البيان ــى نطــاق واســع، وت ــا عل ــثالث مجيعه وينبغــي اســتخدام األدوات ال
  .الالزمة لتخطيط السياسات ووضعها على أساس األدلة

ا النـاس  وتساعد استطالعات الرأي العام يف تنوير واضعي السياسات بشأن مدى رضـ       - ٤١
وهــي مهمــة علــى وجــه اخلــصوص ملعرفــة مــا إذا كــان املــسنون . عــن سياســات وبــرامج معينــة

ومــن خــالل . أنفــسهم قــد مت الوصــول إلــيهم مــن خــالل مــداخالت معينــة تتعلــق بالــسياسات 
وينبغي مجـع األدلـة مـع إيـالء         . االستطالعات، ميكن للمسنني التحدث عن خرباهتم وشواغلهم      

ريفيــة  وارق القائمــة علــى نــوع اجلــنس، واإلقامــة يف منــاطق حــضرية أواالهتمــام الواجــب للفــ
ومـن املهـم التـسليم بـأن املـسنني          . واألصول من حيث العنصر أو العرق أو االنتمـاءات الدينيـة          

واملسنات ال يشكلون جمموعة متجانسة، وأن عامل السن يؤثر على األشـخاص تـأثريا متباينـا،                
ل اإلقامة يف األماكن احلضرية أو الريفيـة، أو تـوفر مقـدمي        ويعتمد ذلك على عوامل عديدة مث     

وفــضال عــن ذلــك، يتوقــع أن تــتغري ظــروف واحتياجــات وأولويــات املــسنني . الرعايــة األســرية
  .طوال فترة التقدم يف العمر

ومع ذلك، يبدو غالبا أن تقدم البحوث املتعلقة بالـشيخوخة واجلهـود املبذولـة لوضـع                  - ٤٢
خة تتعلق بالسياسات، وتنفيـذها، مثـل خطـة عمـل مدريـد، تظـل عمليـات                 استجابات للشيخو 

ــة، بــل وتكــاد أن تكــون مــستقلة   ويف األعــم األغلــب، ال يكــون واضــعو  . ذات طبيعــة متوازي
السياسات على دراية بأحدث اإلجنازات يف جمال علم الشيخوخة، يف حـني يتـشكك البحـاث                

ومـن الواضـح أن     . جـراءات الـسياسات العامـة     يف إمكانية رؤية نتائج حبوثهم تنفذ مـن خـالل إ          
. علم الشيخوخة وإجراءات السياسات املتعلقة بالـشيخوخة جيـب أن يكونـا جهـدين متـآزرين               

  . ولكن هذه املهمة ظلت غري منجزة يف أغلب األحيان
وبغية سد الفجوة بني السياسات والبحوث، وضع برنامج األمـم املتحـدة للـشيخوخة                - ٤٣

ة لعلم الشيخوخة وطب املـسنني جـدول أعمـال للبحـوث املتعلقـة بالـشيخوخة                والرابطة الدولي 
وتتمثـل الـسمة األساسـية جلـدول أعمـال البحـوث يف أن هـذا                . )٥(يف القرن احلادي والعـشرين    

اجلــدول يهــدف إىل تــوفري أســاس علمــي صــلب إلجــراءات الــسياسات املتعلقــة بالــشيخوخة،   
ــا ــات ووضــع مــداخال    مب ــد األولوي ــا  يف ذلــك حتدي ــسياسات ورصــدها وتقييمه ــة بال . ت متعلق

وترتبط األولويـات الرئيـسية وجمـاالت البحـث احلامسـة بالتوجهـات ذات األولويـة خلطـة عمـل                    
ويف الوقت نفسه، يشجع جدول أعمـال البحـوث البحـاث علـى القيـام بدراسـات يف                   . مدريد

_________________ 
  .http://www.un.org/esa/socdev/ageing/stakeholders_academia.html: ميكن االطالع عليه يف املوقع الشبكي  )٥(  
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. مليــة وواقعيــةجمــاالت الــشيخوخة املتعلقــة بالــسياسات حيــث قــد يكــون للنتــائج تطبيقــات ع  
مث، ميكــن أن يــشكل جــدول أعمــال البحــوث أساســا لتخطــيط الــسياسات القائمــة علــى  ومــن

  .األدلة ووضعها
وهناك أمهية واضحة لوضع السياسات القائمة على األدلة، ومتثل الزيـادة الـيت شـهدها                 - ٤٤

اسـاهتا يف   هذا اجملال عرب الـزمن اسـتجابة لـإلدراك بـأن احلكومـات حتتـاج إىل حتـسني وضـع سي                    
وعلــى الــرغم مــن عــدم تــوفر اإلحــصاءات املتعلقــة . عــامل يتــسم بــالتغري الــسريع ونــدرة املــوارد

اإليـدز  /خيص، على سبيل املثـال، معـدالت انتـشار فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                 باملسنني فيما 
 بينهم، وكذلك أوضاعهم يف الكوارث الطبيعية، صار اختاذ القرارات علـى أسـاس األدلـة ميثـل                
بشكل متزايد حجر الزاوية يف عملية ختطيط السياسات ووضعها بشكل سليم، كما أنـه صـار                
ــراداً يف      ــر اطـ ــصفة أكثـ ــشيخوخة بـ ــة بالـ ــسية املتعلقـ ــربامج الرئيـ ــائج والـ ــاس للنتـ يـــشكّل األسـ

  .النامية البلدان
  

  لتعميما    
 الـسياسات  ال ميكن القيام بوضع السياسات والـربامج املتعلقـة بالـشيخوخة مبعـزل عـن            - ٤٥

ويشكل دمـج شـواغل املـسنني، أو تعمـيم مراعاهتـا، يف مجيـع الـسياسات                 . البيئية األوسع نطاقا  
  .اليت توضع على املستوى الوطين نقطة البداية

والتعمــيم، وهــو العمليــة الــيت يــتم مــن خالهلــا توجيــه االنتبــاه إىل املــسائل الــيت مل حتــظ   - ٤٦
أيـضا أداة للتركيـز واإلدمـاج، وقـد اسـتخدم وسـيلة             بالقدر الذي تـستحقه مـن االهتمـام، هـو           

والتعمـيم، حبكـم طبيعتـه، هـو        . تؤدي دور الدعوة يف مـسائل خمتلفـة، مبـا فيهـا مـسائل املـسنني               
وينبغـي أن يـؤدي التعمـيم النـاجح         . استراتيجية وعملية، فضال عن كونه جهـدا متعـدد األبعـاد          

ــي  ــا يل ــدمج االجتمــاعي للمــسنني    : إىل م ــد مــن ال ــع   املزي ــشيخوخة يف مجي وإدخــال مــسائل ال
  . جوانب احلياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية

وحدد االستعراض األول خلطة عمـل مدريـد وتقييمهـا التعمـيم باعتبـاره مهمـة صـعبة                    - ٤٧
على وجه اخلصوص للدول األعضاء، غري أن قليال من النهج املتعلقة بالسياسات فقـط تقـارب                

ويعــود ذلــك إىل أن التعمــيم جيمــع بــني . ة كــأداة قويــة لبنــاء القــدرات واســتدامتهاهــذه العمليــ
مصاحل جمموعة معينـة، وهـي حتديـداً املـسنون، مـع الفئـات العمريـة األخـرى، وبالقيـام بـذلك،                 
يساعد التعميم على بناء التضامن بني األجيال، والتعاون املتعـدد القطاعـات، وتـبين هنـج ملـسار          

جملموعة من العوامل تـبين االسـتدامة الـسياسية وقـد يـنجم عنـها وفـورات كـبرية                   وهذه ا . احلياة
  .يف اإلنتاج
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ويتطلـــب التعمـــيم االهتمـــام باحتياجـــات املـــسنني واهتمامـــاهتم يف مجيـــع القطاعـــات    - ٤٨
احلكومية، علـى سـبيل املثـال الـصحة واملاليـة والنقـل، وميكـن أن يتـأثر املـسنون بـشكل مباشـر                 

ــاً، حــىت تلــك الــيت تــستهدف فئــات أخــرى   غــري مباشــر جب أو ولــذلك قــد . ميــع الــربامج تقريب
يستصوب البدء باستعراض التشريعات والسياسات والربامج القائمة لتحديد الكيفية الـيت تـؤثر             
هبا هذه السياسات والربامج على املسنني؛ وما يلـزم إدخالـه مـن تغـيريات عليهـا إذا كانـت هلـا                      

لزم إجراؤه من تغـيريات حـىت يتـاح هلـا التـأثري بـشكل إجيـايب علـى                   تأثريات سلبية عليهم؛ وما ي    
يتم إقرار سياسة أو بند مهم يف امليزانية قبـل النظـر فيمـا يترتـب علـى       ويعين هذا أال. هذه الفئة 

ومل حتقـق سـوى بلـدان قليلـة هـذا           . ذلك من نتائج جلميـع قطاعـات اجملتمـع، مبـا فيهـا املـسنون              
  .املستوى من تكامل السياسات

وينبغي أن يكون اهلدف الشامل من التعميم حتقيـق تنميـة أكثـر إنـصافا داخـل اجملتمـع                      - ٤٩
ومــن شــأن النظــر، علــى ســبيل املثــال، إىل الــصحة والتعلــيم . لفائــدة مجيــع الفئــات االجتماعيــة

تـشجيع مـنح االهتمـام    ) أي املسنون(والعمالة واإلسكان من خالل منظور فئة اجتماعية معينة       
. رب للـشواغل املعينـة لتلـك الفئـة، فـضال عـن وضـع الـسياسات بـشكل أكثـر مشـوال                      بدرجة أكـ  

: وميكن قياس جناح عملية وضـع الـسياسات الـشاملة هـذه باسـتخدام أداة مهمـة أخـرى وهـي                    
  .النهج القائم على املشاركة لتقييم السياسات

  
  بعتهاالنهج القائم على املشاركة يف ختطيط السياسات، ووضعها وتنفيذها ومتا    

أوضــحت الــدورة األوىل الســتعراض وتقيــيم خطــة عمــل مدريــد أن التقيــيم الــدوري     - ٥٠
وشـجع هـذا االسـتعراض الـدول     . لتنفيذ السياسات يلعب دورا أساسـيا يف ختطـيط الـسياسات          

األعضاء على املتابعة املستمرة لتنفيذ خطة العمل فيما بعد االستعراض والتقييم األول علـى أن                
ات ذات الصلة فيما يتعلق بظروف معيـشة كبـار الـسن الـيت ميكـن اسـتخدامها يف        جتمع املعلوم 

وينبغي مجع البيانات بـصورة مـستمرة وإحالـة النتـائج     . وضع السياسات على أساس أدلة معينة   
ومـن بـني وسـائل حتقيـق ذلـك، النـهج القـائم              . إىل الدورات السنوية للجنة التنميـة االجتماعيـة       

  .ك كبار السن بصورة مباشرة يف مجيع البياناتعلى املشاركة الذي يشر
 هو إجراء حبوث يف جمال السياسات العامة قوامها املـشاركة           )٦(وجوهر النهج املذكور    - ٥١

مـصطلح عـام للدراسـات الـيت تـستخدم املبـادئ والنـهج واألسـاليب الـيت                  ”وميكن تعريفه بأنـه     
مبـا ينطـوي إحـداث تغـيريات علـى          تسمح للـسكان احمللـيني بتحليـل األمـور بطريقتـهم اخلاصـة              

_________________ 
 ,Guidelines for review and appraisal of the Madrid International Plan of Action on Ageing انظــر  )٦(  

http://www.un.org//esa/socdev/ageing/documents/MIPAA/GuidelinesAgeingfinal13%20Dec2006.pdf.  
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 والفكـرة الرئيـسية يف النـهج القـائم علـى املـشاركة هـي إفـساح                  )٧(املستوى الفردي واملؤسسي  
اجملــال لالســتفادة يف عمليــة التــداول علــى الــصعيد احلكــومي مــن أي تقيــيم مــدروس بــصورة     

الوطنيـة  سليمة ودقيقة يقوم علـى املـشاركة ويتنـاول أهـداف خطـة عمـل مدريـد والـسياسات                    
. املتعلقــة بالــشيخوخة مــن حيــث مــدى حتقيقهــا مــن عدمــه علــى الــصعيدين احمللــي والقطــري    

ــة املتعلقــة        ــة والقطري ــسياسات العامــة العاملي ــائق ال ــيم املــذكور لوث ــدة الــيت تــأيت مــن التقي والفائ
بالشيخوخة، هي إدراج وجهات نظر فئات رمبا كانت مـستبعدة يف املاضـي مـن عمليـة وضـع         

  .قييم سياسات تؤثر على حياهتموتنفيذ وت
توسـيع نطـاق مـصادر    ) أ: (واملتوقع أن يثمر النهج القائم على املشاركة الفوائد التاليـة           - ٥٢

ــة؛         ــات كميـ ــة مبعلومـ ــات الرقميـ ــتكمال البيانـ ــسياسات باسـ ــعي الـ ــة لواضـ ــات املتاحـ املعلومـ
دما ال تتــوافر تزويــد احلكومــات مبعلومــات هلــا وجاهتــها بالنــسبة للــسياسات العامــة عنــ    )ب(

معلومــات أخــرى، كــأن ال تتــوافر إحــصاءات أو بيانــات أخــرى أو يتعــذر مجعهــا خــالل فتــرة 
ــصرية؛  ــيت جتــسد مــصاحل اجلمــاهري؛        ) ج(ق ــسياسات العامــة أو الــربامج ال حتديــد أولويــات ال

إتاحـة الفرصـة    ) هــ (متابعة تنفيذ السياسات والـربامج وإعـادة توجيههـا إذا احتـاج األمـر؛                )د(
ومـن بـني   . ماهري، ال سيما املستبعدين أو املهمشني، لبيان أحواهلم واحتياجـاهتم وتطلعـاهتم   للج

الفوائد األخرى للنهج القائم علـى املـشاركة هـو أن سـؤال كبـار الـسن عـن وجهـات نظـرهم                       
  .وآرائهم يف حد ذاته، يفضي إىل زيادة ثقتهم بأنفسهم

 اليت تنبع من التوجـه الرئيـسي خلطـة عمـل            ومن املميزات املهمة للنهج املذكور مرونته       - ٥٣
فخطة عمـل مدريـد تـدعو إىل        . مدريد، اليت تشجع مشاركة كبار السن يف التنمية االجتماعية        

مشاركة كبار السن يف عمليات صـنع القـرار علـى مجيـع األصـعدة، مبـا يف ذلـك إشـراكهم يف                       
عايتـهم وتـشجع اخلطـة، يف       وضع وتنفيذ وتقييم السياسات والربامج اليت تؤثر علـى حيـاهتم ور           

ــع األعمــار، واضــعة بــذلك تــصورا ملــشاركة الرجــال       الوقــت نفــسه، علــى إقامــة جمتمــع جلمي
وللنجاح يف تنفيذ هنج فعـال متامـا        . والنساء من خمتلف األعمار يف عملية تنفيذ اخلطة وتقييمها        

د علـى إقامـة    قوامه املشاركة ال بد أن ينصب اجلانب األكرب من أي جهود تبذل يف هذا الـصد               
ومن املمكـن أن تقـوم مجعيـات كبـار         . شراكات مع خمتلف أصحاب املصلحة يف اجملتمع املدين       

السن بدور الشريك الفعال بشكل خاص، وهو ما ميكن أن تقوم به أيضا منظمـات أخـرى يف             
وقد أقامت بعـض البلـدان بالفعـل هيئـات استـشارية      . القطاع املدين لديها شبكات أهلية جيدة   

ة معنية بالشيخوخة واهتمامات كبار السن، تضم أكادمييني وممثلني عن القطـاع اخلـاص              مستقل
. واملنظمات غري احلكوميـة، وتتمثـل مهمتـها يف إدراج مـسألة الـشيخوخة يف مجيـع الـسياسات         

_________________ 
  )٧(  HelpAge International, Participatory research with older people: a sourcebook, London, (2002), p.80.  
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وميكن أن تتناول تلـك اهليئـات بـالتقييم مقترحـات احلكومـة يف جمـال الـسياسات العامـة، وأثـر             
ومــن . ة حــديثا علــى كبــار الــسن، وأن تقتــرح التغــيريات املمكــن إجراؤهــاالــسياسات املقترحــ

  .املمكن تشكيل اهليئات االستشارية على الصعيدين احمللي والقطري
ــها، ينبغــي اســتخدام أدوات        - ٥٤ ــائم علــى املــشاركة وحتليل ــهج الق ــائج الن ــع نت وبعــد جتمي
وهنــا يــصبح تــصميم  .  انتظامــامؤشــرات التقيــيم العامــة يف جتهيــز املعلومــات بــصورة أكثــر   أو

  .مؤشرات مناسبة وسيلة للتحقق من جناح أو فشل السياسات املوجهة حنو كبار السن
  

  مؤشرات لقياس التقدم يف تنفيذ السياسات    
. املؤشرات الضرورية لوضـع سياسـات وميزانيـات فعالـة تلـيب احتياجـات كبـار الـسن                   - ٥٥

سـاس مجـع بيانـات سـليمة وموثـوق هبـا حبـسب              وال بد أن تقوم عملية وضع املؤشـرات علـى أ          
وهذه املؤشرات، اليت تعرَّف عادة بأهنا بدائل كمية تـستخدم لعـرض مسـة أساسـية ألي                 . العمر

ولــئن كــان القيــاس يركــز علــى املعرفــة الدقيقــة، فــإن   . ظــاهرة، تعطــي بالفعــل مقياســا هلــدفها 
ومبعــىن آخــر، فــإن . لعملــيالغــرض مــن املؤشــر هــو أن يكــون أداة يــستعان هبــا علــى املــستوى ا
  .املؤشر هو مبثابة أداة للسياسات، وبالتايل ال بد أن يكون عمليا متاما

واملؤشرات الواردة يف مرفق هذا التقرير، تستند إىل نتائج اجتمـاع جمموعـة اخلـرباء يف                  - ٥٦
 وهو االجتماع الذي صادق فيـه اخلـرباء الـدوليون علـى قائمـة مقترحـة مـن        ٢٠٠٣مالطة عام   

ــشيخوخة       م ــة بال ــة املتعلق ــد الدولي ــذ خطــة عمــل مدري ــدم احملــرز يف تنفي ــاس التق . ؤشــرات لقي
ونظــرا لــضيق املــساحة اقتــصر .  هــدفا٣٥واملؤشــرات منظمــة حبــسب أهــداف اخلطــة وعــددها 

أمـا بالنـسبة للرسـم البيـاين        . األمر على إدراج أهداف خمتارة واملؤشرات املتعلقة هبـا يف القائمـة           
 واملعلومـات اإلضـافية فريجـى الرجـوع إىل املرفـق األول للمنـشور املعنـون        الكامـل للمؤشـرات  

ــشيخوخة         ــة بالـ ــة املتعلقـ ــد الدوليـ ــل مدريـ ــة عمـ ــيم خطـ ــتعراض وتقيـ ــة السـ ــادئ توجيهيـ   مبـ

“Guidelines for Review and Appraisal of the Madrid International Plan of Action of Ageing”
 )٨(.  

ــة، تنقــسم إىل مؤشــرات إرشــادية     واملؤشــرات املقترحــ   - ٥٧ ــة وكيفي ة هــي مؤشــرات كمي
فاملؤشرات اإلرشادية هتـدف إىل تقيـيم مـدى تـوافر الـربامج والـسياسات الـيت               . وأخرى للنتائج 

خة الــسكان ورعايــة كبــار الــسن ونطــاق  تنفــذها احلكومــات ملعاجلــة املــسائل املتعلقــة بــشيخو 
اصـة بالنتـائج فتهـدف إىل حتديـد التغـيريات           املؤشـرات اخل   أمـا . تغطية تلك الربامج والسياسات   

_________________ 
 .http://www.un.org/esa/socdev/ageing/documents/MIPAA/GuidelinesAgeingfinal13%20Dec2006.pdfمتاح على   )٨(  
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ــسن مــن خــالل      ــار ال ــاة كب ــة حي ــسلبية يف نوعي ــة أو ال ــات أســاليباإلجيابي  القائمــة  مجــع البيان
  .التشارك على
ويستحسن أن تستخدم الدول األعضاء هذه املؤشرات على نطـاق واسـع، وأن ختتـار                 - ٥٨

  .سياسات اليت تعاجل الشيخوخة الدميغرافيةأنسبها ألولوياهتا القصوى احملددة فيما يتعلق بال
  

  التعاون الدويل  -هاء   
 والبلـدان   مـن البلـدان الناميـة     لن يتسىن تنفيذ خطة عمل مدريد تنفيذا كامال يف الكثري           - ٥٩

  . وتنسيق التعاون الدويل بصورة جيدةتعزيز، دون انتقاليةاليت مير اقتصادها مبرحلة 
 منـها يف الـسنوات القادمـة، بـدءا          نـهل  أن ت  ميكنـها وارد الـيت    وأمام الدول العديد من امل      - ٦٠

ــة،         ــا اإلقليمي ــيت تقــدم إىل جلاهن ــة ال ــساعدة التقني ــرامج امل ــة اخلاصــة هبــا وب مــن اخلطــط اإلقليمي
وصندوق األمم املتحـدة للـسكان، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، ومنظمـة العمـل الدوليـة،                    

 الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة       وإدارةألغذيـة والزراعـة،     ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمـة ا     
فهـذه الوكـاالت واملنظمـات أصـدرت        .  األمـم املتحـدة    كيانـات يف األمم املتحدة، وغريها مـن       

 عمــل، وجمموعــات أدوات، وإرشــادات مــن بينــها ورقــات مــن املــواد، طائفــة متنوعــةبالفعــل 
وهنـاك أجهـزة حكوميـة    .  عمل مدريـد  السياسات على التقدم يف حتقيق خطة واضعيملساعدة  

دوليــة أخــرى، مثــل البنــك الــدويل تقــدم دعمــا فنيــا وتقنيــا للبلــدان الــيت تقــوم بإصــالح نظــم     
 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي واالحتـاد          أصدرتوقد  . املعاشات التقاعدية فيها  

  علــى البلــدان املتقدمــةتــؤثرالــيت الــشيخوخة ب املــسائل املتــصلة عــن منــشورات كــثريةاألورويب 
 منظومـة األمـم     مؤسـسات ومع ذلك، فإن أنشطة املنظمات احلكومية الدوليـة، مبـا فيهـا             . النمو

ومن املمكن أن يكـون أحـد احللـول هنـا جتميـع عمـل األمـم            . ومتفرقةاملتحدة، ما زالت جمزأة     
برنــامج األمــم  علــى غــرار ،املتحــدة فيمــا يتعلــق بالــشيخوخة يف شــكل كيــان مــشترك باألمانــة

  .اإليدز/املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية
 كــل إقلــيم مــن أقــاليم العــامل بلــدانا دخلــت يف مراحــل متقدمــة مــن شــيخوخة   ويــضم  - ٦١

السكان، وقد ترغب يف اقتسام خرباهتا من خالل املساعدة التقنية على الصعيد الثنائي أو حـىت                
كــون يف  قــد ي-خيتلـف عــن البلــد نفـسه    ال  والــذي- ان اجملــاورة البلـد أحــدبــل إن . اإلقليمـي 

.  خـربة مثينـة ميكـن تقامسهـا        ع سياسـات تتعلـق بالـشيخوخة، ولديـه        مرحلة أكثـر تقـدما يف وضـ       
ويف هـذا  . وهذا النوع من عالقات تقاسم اخلربات ميكن أن يتطور بشكل رمسي أو غري رمسـي          

 لتيـسري التعـاون     جهاتباعتبارها   تحدة اإلقليمية ألمم امل ا دور جلان    تأكيد ودعم الصدد، ينبغي   
  . يتعلق بالشيخوخةاإلقليمي فيما
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ــدويل للــشيخوخة يف مالطــة     - ٦٢ ــة ميكــن مــوادولــدى املعهــد ال ــسياسات  لواضــعي هائل  ال
ــه    ــتفادة منـ ــة االسـ ــدول الناميـ ــربامج يف الـ ــي الـ ــا أن الر. اوخمططـ ــضمان  اكمـ ــة للـ ــة الدوليـ بطـ

.  وتـوفر قواعـد ضـخمة مـن البيانـات ذات الـصلة بالـسياسات               االجتماعي تقدم مساعدة تقنيـة    
 الرابطـة الدوليـة ملـساعدة املـسنني، الـيت           وهناك العديد من املنظمات الدولية غري احلكومية مثـل        

ن  يف إجراء حبوث أساسـية يف البلـدان الناميـة، وتعريـف كبـار الـس            توفر الدعم وخربات واسعة   
ــة، باإلضــا     ــرامج منوذجي ــوقهم، ووضــع ب ــسن يف    فة إىل حبق ــار ال ــا يف الوصــول إىل كب جهوده

وتــصدر هــذه املنظمــة العديــد مــن الكتيبــات املفيــدة، وجمموعــة األدوات،   . حــاالت الطــوارئ
وهنــاك منظمــة غــري  . واملبــادئ التوجيهيــة املهنيــة لتــشجيع وضــع سياســات يف البلــدان الناميــة   

بأعــضائها مــن املنظمــات  تــستعني حكوميــة أخــرى، هــي االحتــاد الــدويل املعــين بالــشيخوخة،   
حـول املـشاريع    مع نظرياهتا يف البلدان الناميـة      يف إقامة شراكات   يف الدول األكثر تقدما      العاملة
 كـل   كـوميني يف مؤمتراهتـا الـيت تعقـد         الـسياسات احل   بني واضـعي  مع  جت االهتمام املشترك، و   حمل

  . والشيخوخةامة العسنتني لتبادل التجارب فيما يتعلق باجلوانب املختلفة للسياسات
وتتعاون الرابطة الدولية لعلم الـشيخوخة وطـب املـسنني ومنظمـة مـساعدة املـسنني يف          - ٦٣

اململكــة املتحــدة اآلن مــع بعــض الــدول األفريقيــة لتحديــد الثغــرات املوجــودة يف جمــال املعرفــة   
ــة         ــة للرعاي ــة الوطني ــسنني يف األنظم ــرويج ملنظــور طــب امل ــن أجــل الت ــدريب والبحــوث م والت

 الــسياسات وقــادة الفكــر يف ملتقيــات لواضــعي رابطــة املتقاعــدين األمريكيــة وتــنظم. الــصحية
 واملنظمات غري احلكومية من البلدان النامية أو البلدان املتقدمـة ملناقـشة      واخلاص  العام القطاعني

  .مسائل األمن االقتصادي والرعاية الصحية
 ة حاليــا، تــشتد احلاجــة فيمــا يبــدو إىل واملبذولــيف املاضــي الــيت بــذلت ورغــم اجلهــود   - ٦٤

التعاون التقين يف جمال تنمية القدرات، وعلـى األخـص فيمـا يتعلـق بوضـع خطـط عمـل وطنيـة          
 والتـدريب علـى تقيـيم       ها السـتراتيجيات التعمـيم، وتنفيـذ      تـصورات بشأن الشيخوخة، ووضع    

  .املشاركةالقائمة على سياسات ال
  

  التوصيات  -ثالثا   
  الـوارد   خطـة عمـل مدريـد مـستقبال        عتبـار اإلطـار االسـتراتيجي لتنفيـذ       أخذ يف اال    - ٦٥

ضـع علـى أسـاس نتـائج الـدورة األوىل السـتعراض وتقيـيم         ُوهذا التقريـر، والـذي     بيانه يف 
خطة عمل مدريد وعلى مدخالت الدول األعضاء وعناصر اجملتمـع املـدين، قـد تـرى جلنـة         

  :لىالتنمية االجتماعية أن تشجع الدول األعضاء ع



E/CN.5/2009/5
 

22 08-61750 
 

الرجــوع إىل اإلطــار االســتراتيجي لتنفيــذ خطــة عمــل مدريــد يف املــستقبل   )أ(  
  عند وضع استراتيجياهتا وسياساهتا الوطنية املتعلقة بالشيخوخة؛

ــة         )ب(   ــة املتعلق ــد الدولي ــوطين خلطــة عمــل مدري ــذ ال ــل التنفي الرجــوع إىل دلي
 بـني   تعزيـز عالقـة متناغمـة     لبالشيخوخة، الذي أعدته أمانة األمـم املتحـدة كوسـيلة عمليـة             

  التنمية والشيخوخة الدميغرافية، وإشراك كبار السن يف صنع السياسات؛
 علــى امليــادين الــيت حققــت فيهــا بنــاءحتديــد أولوياهتــا للــسنوات القادمــة،   )ج(  

لمجـاالت الـيت اكتـشفت     لجناحا أثناء عملية االستعراض والتقييم، مع إيالء اهتمام خاص          
  دف إدخال حتسينات على وضع السياسات؛فيها أوجه قصور، هب

، مثـل الـتمكني    العامـة  شاملة مـن هنـج تنفيـذ الـسياسات          بصورة االستفادة  )د(  
 وتنمية القدرات، والوسائل الضرورية لتنفيـذ الـسياسات، مثـل           وزيادة الوعي واملشاركة،  

ؤشـرات،  ، وامل  القائمة على املـشاركة    ، والتعميم، والنهج   األدلة  السياسات بناء على   وضع
  .كما ورد يف هذا التقرير

ــدابري      و  - ٦٦ ــدول األعــضاء إىل اختــاذ ت ــدعو ال ــة أن ت ــة االجتماعي ــة التنمي ــرى جلن قــد ت
تــشريعية لــضمان احلقــوق األساســية لكبــار الــسن، مبــا يف ذلــك كفالــة األمــن االقتــصادي   

امـة  األساسي هلم، وضمان الرعاية الـصحية الكافيـة، وضـمان مـشاركتهم يف القـرارات اهل               
  .اليت تؤثر على حياهتم

وباإلضافة إىل ذلك، قد ترى جلنة التنمية االجتماعيـة أن توصـي الـدول األعـضاء                  - ٦٧
 الوطنيـة   جهـات التنـسيق    تعزيـز شـبكات      من بينـها   من أنشطة التوعية،     ةبأن تقوم مبجموع  

 سـتعانة واالاملعنية بالشيخوخة، والتعاون مع اللجان اإلقليمية يف تبادل أفضل املمارسات،           
 اإلعــالم العــام يف زيــادة التغطيــة اإلعالميــة للمــسائل املتعلقــة        شــؤونساعدات إدارةمبــ

 إىل كبـــار الـــسن  يـــدها الـــدول األعـــضاءومـــن املستحـــسن أيـــضا، أن متـــد. بالـــشيخوخة
 التماس آرائهم لكفالة أن تكـون      باملعلومات الالزمة، و   بتزويدهمواملنظمات اليت متثلهم، و   

  . للجميعطنية شاملةعملية التنفيذ الو
قــد تــود جلنــة التنميــة االجتماعيــة أيــضا أن تــدعو الــدول األعــضاء إىل اســتعراض    - ٦٨

قدراهتا الوطنية على وضع السياسات املتعلقة بكبار السن والشيخوخة الدميغرافية، هبـدف    
 .االقتـضاء ، حـسب     تلـك الـسياسات    تنفيذ تدابري للنهوض بقدراهتا الوطنية يف جمال وضع       

 اجلهات املاحنة الدولية والثنائية إىل دعم البلدان أن تدعو ، يف هذا الصدد،تود اللجنةوقد 
  .الصدد لتعزيز قدراهتا الوطنية يف هذا انتقاليةالنامية والبلدان اليت مير اقتصادها مبرحلة 
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قد تود أيـضا جلنـة التنميـة االجتماعيـة أن تـشجع الـدول األعـضاء علـى التـرويج                       - ٦٩
ات إقليمية ودون إقليمية من اخلرباء والعاملني يف احلكومات، واملنظمات غـري            إلقامة شبك 

 يف  العمليـة مكانيـات   اإل زيـادة    مـن أجـل   احلكومية، واهليئات األكادمييـة، والقطـاع اخلـاص         
  .جمال السياسات املتعلقة بالشيخوخة

دة إىل تعزيـز   وأخريا، قد تود جلنة التنمية االجتماعية أن تدعو منظومة األمم املتحـ             - ٧٠
قدرهتا على دعم العمـل الـدويل املتعلـق بالـشيخوخة، بغـرض تعميـق فهـم املـسائل املتعلقـة                     

ويف هـذا الـصدد قـد تـود         .  العامـة   فعالية تـدابري الـسياسات      زيادة بالشيخوخة، مبا يف ذلك   
  اللجنة يف دوراهتا العاديةوموافاةاللجنة أن تعني مقررا خاصا للنظر يف حقوق كبار السن         

  .ن نتائجبتقارير ما يتوصل إليه م
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  املرفق
مؤشرات األدوات ومؤشرات النتائج املتعلقة بنخبة من الـربامج املتـصلة               

  بالشيخوخة
  كبار السن والتنمية: التوجه األول ذو األولوية    
  املشاركة النشطة يف اجملتمع ويف التنمية: ١القضية     
يــــة والثقافيــــة واالقتــــصادية والــــسياسية االعتــــراف باملــــسامهات االجتماع: ١اهلــــدف     

  السن  رلكبا
  مؤشرات األدوات

تــوافر ونطــاق وتغطيــة الــربامج الــيت تــشجع وتيــسر مــشاركة كبــار الــسن يف املــسائل      •  
ــة والــسياسية والثقافيــة واالقتــصادية     ــل خمططــات املعاشــات التقاعديــة    (االجتماعي مث

  )ة كبار السن وإعادة تدريبهماالجتماعية لكبار السن، والتدابري اليت تشجع عمال
  مؤشرات النتائج

أو النــسبة املئويــة للمتطــوعني بــني كبــار /النــسبة املئويــة لكبــار الــسن بــني املتطــوعني و   •  
  السن

  النسبة املئوية لكبار السن األعضاء يف ناٍد أو منظمة أو مؤسسة دينية ما  •  
  يف االنتخابات األخريةالنسبة املئوية لكبار السن الذين أفادوا أهنم صّوتوا   •  

  التضامن بني األجيال: ٥القضية     
  تعزيز التضامن من خالل املساواة واملعاملة باملثل بني األجيال: ١اهلدف     
  مؤشرات األدوات    

  توافر ونطاق وتغطية املبادرات الرامية إىل تعزيز التضامن بني األجيال  •  
  مؤشرات النتائج

  األكرب/ذوي النظرة اإلجيابية جتاه اجليل األصغرالنسبة املئوية لكبار السن   •  
لألفـراد  ) باملـال، أو بتـوفري الرعايـة      (النسبة املئويـة لكبـار الـسن الـذين يقـدِّمون الـدعم                •  

  احلي/اجلماعة/األصغر سنا يف األسرة
  النسبة املئوية للشباب ذوي النظرة اإلجيابية جتاه كبار السن  •  
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  الذين يقومون برعاية األحفادالنسبة املئوية لكبار السن   •  
  الضمان االجتماعي والوقاية من الفقر/تأمني الدخل واحلماية االجتماعية: ٧القضية     
نــشر بــرامج لــتمكني مجيــع العمــال مــن احلــصول علــى احلمايــة االجتماعيــة    : ١اهلــدف     

الضمان االجتمـاعي األساسـي، مبـا يف ذلـك، إن أمكـن، املعاشـات التقاعديـة،                 /األساسية
  والتأمني ضد العجز واالستحقاقات الصحية

  مؤشرات األدوات    
تــوافر ونطــاق وتغطيــة التــشريعات الــيت تكفــل احلمايــة االجتماعيــة األساســية جلميــع       •  

  األعمار
توافر ونطاق وتغطية برامج احلماية االجتماعيـة مثـل املعاشـات التقاعديـة غـري القائمـة                   •  

  على االشتراكات
  مؤشرات النتائج

احلمايــة /نــسبة املئويــة لكبــار الــسن الــذين ينتفعــون مــن بــرامج الــضمان االجتمــاعي   ال  •  
  االجتماعية األساسية

  النسبة املئوية لكبار السن الذين يستخدمون خدمات الصحة العامة  •  
  النسبة بني العاملني واملتقاعدين  •  
  من خدماتالنسبة املئوية ملستخدمي اخلدمات الصحية الراضني عما حيصلون عليه   •  

  توفري اخلدمات الصحية والرفاه يف سن الشيخوخة: التوجه الثاين ذو األولوية    
  تعزيز الصحة والرفاه طوال احلياة: ١القضية     
  وضع سياسات لوقاية كبار السن من االعتالل: ٢اهلدف     

  مؤشرات األدوات
يف ذلــك الــصحة مبــا (تــوافر ونطــاق وتغطيــة بــرامج الوقايــة مــن األمــراض غــري املعديــة   •  

ــسمع، وصــحة األســنان    ــصر وال ــة  )النفــسية، وصــحة الب ، وخاصــة يف مــستوى الرعاي
  الصحية األولية

  اعتماد معايري السالمة بغية الوقاية من اإلصابات يف مجيع األعمار  •  
  توافر ونطاق وتغطية مرافق الرعاية الصحية األولية الصديقة لكبار السن  •  
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امج اليت تعـزز نوعيـة احليـاة املرتبطـة بالـصحة، ونوعيـة احليـاة              توافر ونطاق وتغطية الرب     •  
  بوجه عام
  مؤشرات النتائج

  العمر املتوقع  •  
  العمر املتوقع يف صحة جيدة  •  
  التغريات املتعلقة بنوعية احلياة  •  
  نسبة العجز  •  
  اعتالل الصحة بسبب األمراض املزمنة  •  

  الصحينيتدريب مقدمي الرعاية واملختصني : ٤القضية     
ــصحة    : ١اهلـــدف      ــال الـ ــسن للمختـــصني يف جمـ ــدريب أحـ ــات أفـــضل وتـ ــوفري معلومـ تـ

  ومساعديهم فيما يتعلق باحتياجات كبار السن
  مؤشرات األدوات

مــن أطبــاء، وممرضــني، وأخــصائيي العــالج  (عــدد العــاملني يف جمــال الرعايــة الــصحية    •  
وتقنيي خمتربات، وأخـصائيني    الطبيعي، وعاملني يف اجملال الصحي على الصعيد احمللي،         

  املدّربني على االختصاصات األساسية لطب كبار السن) اجتماعيني، وغريهم
  عدد أخصائيي طب كبار السن يف مرافق رعاية كبار السن  •  
نصيب الفرد من أخصائيي الرعاية الصحية والرعايـة االجتماعيـة املـدربني علـى رعايـة                  •  

  كبار السن
غـري الـرمسيني املـدربني علـى املعـارف األساسـية املتعلقـة بالرعايـة                عدد مقدمي الرعايـة       •  

  اخلاصة لكبار السن
  مؤشرات النتائج

النــسبة املئويــة لكبــار الــسن الــذين حيــصلون علــى رعايــة صــحية مــن ِقبــل الــدوائر             •  
  املتخصصة يف طب كبار السن

   أشخاص مدّربنيالنسبة املئوية لكبار السن الذين حيصلون على رعاية غري رمسية من  •  
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  كبار السن واإلعاقة: ٦القضية     
احملافظة على احلد األقصى من القدرات الوظيفية لكبار السن املعوقني طـوال            : ١اهلدف      

  حياهتم وتشجيعهم على املشاركة الكاملة يف اجملتمع
  مؤشرات األدوات

القـدرة الوظيفيـة    توافر ونطاق وتغطية الربامج الرامية إىل احلفاظ على أعلى مستويات             •  
  طوال احلياة

  توافر ونطاق وتغطية السياسات والربامج اليت هتيئ بيئة صديقة لكبار السن  •  
  توافر ونطاق وتغطية الربامج اليت تعىن حباالت اإلعاقة يف مجيع األعمار  •  

  مؤشرات النتائج
ــدهور القــ         •   ــة مــن ت ــة إىل الوقاي ــربامج الرامي ــذين تغطــيهم ال ــسن ال ــار ال درات عــدد كب

  الوظيفية
  عدد الوحدات السكنية املطوعة الحتياجات كبار السن ذوي اإلعاقة  •  

  
  كفالة هتيئة بيئة متكينية وداعمة: التوجه الثالث ذو األولوية    
  السكن والبيئة املعيشية: ١القضية     
يف اجملتمع احمللـي مـع إيـالء        “ بقاء املسنني يف أماكنهم   ”الترويج لفكرة   : ١اهلدف      

اعاة الواجبة لألفضليات الشخـصية وتـوفري البـدائل الـسكنية بتكلفـة مناسـبة         املر
  لكبار السن

  مؤشرات األدوات
  توافر ونطاق وتغطية الربامج اليت تشجع قيام جتمعات تضم مجيع األعمار  •  
  توافر ونطاق وتغطية التشريعات اليت ُتلزم بدعم اآلباء كبار السن  •  

  مؤشرات النتائج
ــسبة امل  •   ــة       الن ــشية مالئم ــسكنية واملعي ــدون أن ظــروفهم ال ــذين يفي ــسن ال ــار ال ــة لكب ئوي

  ألعمارهم
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النسبة املئوية لألسر املعيشية اليت تضم كبار السن واليت يوجـد يف مـسكنها مرحـاض،                  •  
ومرافق لالستحمام، وإمدادات للـصرف الـصحي، وإمـدادات للـتخلص مـن النفايـات             

  حاحية متقدمة، ومياه مأمونةالصلبة، وإنارة بالكهرباء، ومرافق إص
  بنت أو حفيد/النسبة املئوية لكبار السن الذين يعيشون مع ابن  •  

  الرعاية ودعم مقدمي الرعاية: ٢القضية     
توفري سلسلة متواصلة من خدمات الرعاية لكبار الـسن مـن خمتلـف املـصادر               : ١اهلدف      

  ودعم مقدمي الرعاية
  مؤشرات األدوات

يـة الـربامج الـيت تـسهِّل تقـدمي الرعايـة مـن جانـب األسـرة واجملتمـع                    توافر ونطـاق وتغط     •  
  لكبار السن
  مؤشرات النتائج

النسبة املئوية لكبار السن الذين حيصلون على خدمات دعم مـن األسـرة أو اجملتمـع أو                   •  
  احلكومة

النــسبة املئويــة ملقــدمي الــدعم يف األســر واجملتمــع الــذين حيــصلون علــى خــدمات دعــم    •  
  ةحكومي

النسبة املئوية ملقدمي الرعاية الذين أعربوا عن رضاهم عن الدعم الذي حيـصلون عليـه                 •  
  يف إطار دورهم كمقدمني للرعاية

  اإلمهال وسوء املعاملة والعنف: ٣القضية     
  القضاء على مجيع أشكال اإلمهال وسوء املعاملة والعنف ضد كبار السن: ١اهلدف     

  مؤشرات األدوات
اق وتغطيــة التــشريعات الراميــة إىل مكافحــة إمهــال كبــار الــسن وســوء        تــوافر ونطــ   •  

  معاملتهم وممارسة العنف ضدهم
توافر ونطاق وتغطية الربامج الراميـة إىل مكافحـة إمهـال كبـار الـسن وسـوء معاملتـهم                    •  

وممارسة العنف ضدهم، مبا يف ذلك الربامج الرامية إىل توعية عامة اجلمهـور وتـدريب               
مات الــصحية واالجتماعيــة بــشأن مظــاهر إمهــال كبــار الــسن وســوء    أخــصائيي اخلــد

  معاملتهم وممارسة العنف ضدهم
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توافر ونطاق وتغطية الربامج اليت تيسِّر اإلبالغ عن إمهال كبار السن وسوء معاملتـهم                •  
  وممارسة العنف ضدهم

استحداث أدوات للكشف عـن إمهـال كبـار الـسن وسـوء معاملتـهم وممارسـة العنـف                      •  
  دهمض

  مؤشرات النتائج
النــسبة املئويــة للــضحايا مــن كبــار الــسن الــذين ُيبلغــون عــن تعرُّضــهم لإلمهــال وســوء    •  

  املعاملة
عدد احلاالت اليت أبلغ فيها كبار السن عن تعرضهم لإلمهـال وسـوء املعاملـة وممارسـة                   •  

  العنف ضدهم
 لإلمهـال وسـوء   عدد احلاالت اليت أبلغ فيها أشخاص آخرون عـن تعـرض كبـار الـسن          •  

  املعاملة وممارسة العنف ضدهم
  


