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 جلنة التنمية االجتماعية
 الدورة اخلامسة واألربعون

 ٢٠٠٧فرباير / شباط١٦-٧
 *من القائمة األولية) ب (٣البند 

والدورة متابعة مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية 
ــة    ــشرين للجمعيــ ــة والعــ ــتثنائية الرابعــ ــةاالســ :  العامــ

عملـها ذات  استعراض خطط األمم املتحـدة وبـرامج      
   الصلة حبالة الفئات االجتماعية

ــة العا        ــاد اجلمعي ــذ انعق ــشيخوخة من ــال ال ــسية يف جم ــورات الرئي ة يــملالتط
 للشيخوخة الثانية

 
 تقرير األمني العام  

 

 موجز 
 بعـض   ٤٤/١يغطي هـذا التقريـر الـذي أعـد اسـتجابة لقـرار جلنـة التنميـة االجتماعيـة                     

 الرئيــسية الــيت حــدثت يف جمــال الــشيخوخة منــذ انعقــاد اجلمعيــة  التطــورات العامليــة واإلقليميــة
ويف سياق تغري اهليكل العمري للـسكان، يعـاجل التقريـر           . ٢٠٠٢العاملية الثانية للشيخوخة عام     

 االقتـــصادية مثـــل اســـتدامة أنظمـــة احلمايـــة االجتماعيـــة، -طائفـــة مـــن القـــضايا االجتماعيـــة 
ــل    ــوق العمـ ــسنني يف سـ ــال املـ ــشاركة العمـ ــصحية    ومـ ــة الـ ــدمات الرعايـ ــة خـ ــج مالئمـ ، وـ

واالجتماعية، وكذلك قضايا متكني املسنني، مبا يف ذلك محاية حقوقهم، وتسهيل مـشاركتهم             
 .يف اتمع، وإبراز الصور اإلجيابية واملتوازنة للشيخوخة
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 مقدمة -أوال  
 إىل األمني العام أن يقـدم إليهـا تقريـرا       ٤٤/١يف قرارها   طلبت جلنة التنمية االجتماعية      - ١

 حـول التطـورات الرئيـسية يف جمـال الـشيخوخة منـذ              ٢٠٠٧يف دورا اخلامسة واألربعني عام      
وأعـد هـذا التقريـر اسـتجابة هلـذا          . ٢٠٠٢)١(يـة الثانيـة للـشيخوخة يف عـام          انعقاد اجلمعية العامل  

ــدول     ــساعدة ال ــب، ويهــدف إىل م ــضاالطل ــرص    األع ــاش حــول حتــديات وف ــسهيل النق ء يف ت
الشيخوخة، وهو املوضوع الرئيسي ألول استعراض وتقييم جيريـان لتنفيـذ خطـة عمـل مدريـد                 

 .)٢(الدولية املتعلقة بالشيخوخة
ويف السنوات الـيت تلـت اجلمعيـة العامليـة الثانيـة للـشيخوخة، تبنـت احلكومـات طائفـة                     - ٢

وبـسبب  . وخة الـسكان  خجلة حتـديات متنوعـة ناشـئة عـن شـي          واسعة من التدابري الرامية إىل معا     
ــر ســوى أن يــسلط علــى بعــض        القيــود املفروضــة علــى حجــم التقــارير، لــن يــسع هــذا التقري
التطورات الرئيـسية يف هـذا اـال، بنـاء علـى عـدد مـن املـصادر املتاحـة لألمانـة العامـة، مبـا يف                    

ومل تـصنف   . اء الـدوليني يف جمـال الـشيخوخة       ذلك التقارير الواردة من اللجان اإلقليمية واخلـرب       
املوضوعات املختـارة حـسب أولويتـها الوطنيـة أو اإلقليميـة أو العامليـة؛ وأعطيـت األمثلـة علـى              

وميكن أيضا احلـصول علـى     . السياسات والربامج يف خمتلف البلدان واألقاليم ألغراض التوضيح       
يتعلـق مبتابعـة اجلمعيـة العامليـة الثانيـة          أمثلة متنوعة حول اسـتجابات الـسياسات احلكوميـة فيمـا            
 .)٣(للشيخوخة يف تقارير األمني العام السابقة إىل اجلمعية العامة

حيدد هيكل التقرير إطارا واسع مبني يف خطة عمل مدريد، ويرتكز علـى قـضايا ذات                 - ٣
 نقطـة   وإذ يتخـذ التقريـر مـن الـتغري الـدميغرايف احلـايل            . مغزى رئيسي بالنسبة لوضع الـسياسات     

، فإنه يسلط الضوء علـى قـضايا    التحليل انطالق ويعتربه جزءا من اخللفية اليت قام على أساسها        
مثل استدامة أنظمة احلماية االجتماعية، ومـشاركة العمـال املـسنني يف سـوق العمـل، واملنـاهج        

ص ويـتم التركيـز بوجـه خـا    . الناشئة يف تناول خدمات الرعاية الـصحية واالجتماعيـة للمـسنني          
ــراز      علــى متكــني املــسنني، مبــا يف ذلــك محايــة حقــوقهم، وتــسهيل مــشاركتهم يف اتمــع، وإب

كمــا يؤكــد التقريــر علــى أمهيــة البحــوث املتــصلة       . الــصور اإلجيابيــة واملتوازنــة للــشيخوخة   

__________ 

ــصادي واالجتمــاعي،    انظــر  )١(  ــة للمجلــس االقت ــائق الرمسي ــم  ٢٠٠٦الوث ، الفــصل (E/2006/26) ٦، امللحــق رق
 .األول، الفرع جيم

منـشورات األمـم     (١٩٨٢غـسطس   أ/ آب ٦ ‐يوليـه   / متوز ٢٦تقرير اجلمعية العاملية للشيخوخة، فيينا،      انظر   )٢( 
 .، الفصل السادس، الفرع ألف)E.82.I.16املتحدة، رقم املبيع 

 )٣( A/61/167 ؛A/61/151. 
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أمـا االسـتنتاجات والتوصــيات القائمـة علــى    . بالـشيخوخة، والتطـورات احلديثــة يف هـذا اــال   
 . فيه، فترد يف اية التقريرالتحليل الوارد

 
 التطورات الرئيسية يف جمال الشيخوخة واستجابات السياسة العامة -ثانيا  

حيـث تعـرب عـن التقـدم والتحـسن          : تشكل شيخوخة السكان إجنـازا اجتماعيـا رئيـسيا         - ٤
 كما أا تظل قضية اهتمام عـاملي تتطلـب اختـاذ تـدابري متـضافرة وشـديدة                . يف الوضع اإلنساين  

 .التركيز واستشرافية يف إطار السياسة العامة وذلك على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل
 

 املشهد الدميغرايف - ١ 
. التغري الدميغرايف عملية بطيئة ال متكن مالحظتها مالحظة دقيقة إال علـى مـدى عقـود                - ٥

ــذ اجلم       ــصورة كــبرية من ــشيخوخة ب ــة لل ــصورة الدميغرافي ــتغري ال ــا مل ت ــة   وبينم ــة الثاني ــة العاملي عي
، فإنه جيدر بنا مع ذلك أن نكرر استعراض وضع ظـواهر            ٢٠٠٢للشيخوخة اليت انعقدت عام     
 .لشيخوخة السكان وآثارها

يستمر ارتفاع نـسبة الـشيخوخة يف سـكان العـامل بدرجـة متـسارعة، حيـث يتوقـع أن                     - ٦
ويتوقع أن تقفـز نـسبة    . )٤(٢٠٥٠ سنة يف عام     ٣٨ سنة حاليا إىل     ٢٨يرتفع متوسط العمر من     

 سنة أو ما فوق من واحد يف العشرة حاليا إىل أكثـر مـن واحـد        ٦٠السكان البالغني من العمر     
 مليــون ٦٧٢، كــان هنــاك ٢٠٠٥ويف عــام . ٢٠٥٠حبلــول عــام )  يف املائــة٢٢(يف اخلمــسة 

يـون   بل٢من املسنني، وسوف يرتفع هذا الرقم إىل ثالثة أضعاف تقريبا ليصل إىل حنـو         شخص  
 يف املائة سنويا، بينمـا يزيـد عـدد          ١,٢ويزداد عدد سكان العامل إمجاال مبعدل       . ٢٠٥٠يف عام   

 يف املائـة سـنويا      ٣,١ يف املائة سـنويا، وسـوف يـزداد إىل معـدل منـو نـسبته                 ٢,٠املسنني بنسبة   
والشرحية األسرع منوا بـني الـسكان املـسنني هـي شـرحية           . ٢٠١٥ إىل   ٢٠١٠خالل الفترة من    

 ٤,٢، حيث تزداد نـسبتهم مبقـدار      “أكرب املسنني ” عاما وما فوق، الذين يعتربون       ٨٠الغني  الب
ــة ســنويا  ــالغني     . يف املائ ــزداد عــدد األشــخاص الب ــع أن ي ــك، يتوق  عــام ١٠٠وعــالوة علــى ذل

. ٢٠٥٠ مليـون عـام      ٣,٧ إىل   ٢٠٠٦ عـام    ٢٨٧ ٠٠٠ ضعفا، مـن حنـو       ١٣فوق ذلك    ما أو
ممـا يـدفع بالبلـدان    “ مـسنا ”من يعترب عن فية عن تغري يف املفاهيم    ويسفر تغري األوضاع الدميغرا   
 .إىل التمييز بني شرائح املسنني

__________ 

البيانات يف هذا اجلزء من التقرير مستقاة من املنشورات احلديثة الصادرة عـن شـعبة الـسكان باألمانـة العامـة                      )٤( 
 ٢٠٠٥، نيويــورك ٢٠٠٤النــشرة املنقحــة لعــام : يف العــامللألمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك التوقعــات الــسكانية 

ST/ESA/SER.A/244)(           ٢٠٠٥، التحديات الـسكانية واألهـداف اإلمنائيـة، نيويـورك ST/ESA/SER.A/248) (
 ).رسم بياين جداري(، األمم املتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ٢٠٠٦وشيخوخة السكان 
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تستمر املسنات يف جتاوز املسنني عددا، حيث متوسط العمر املتوقـع للنـساء أكـرب منـه                  - ٧
 مليـون امـرأة عـام    ٦٧ عاما يزيد عن عدد الرجال مبقدار ٦٠وكان عدد النساء فوق  . للرجال
 عامـا عـن عـدد       ٨٠ويزداد عدد النـساء فـوق       . ، وتتسع اهلوة بني اجلنسني مبرور الزمن      ٢٠٠٥

 عـام   ١٠٠الرجال مرتني تقريبا، كما أن أكثر من أربعة من بني كـل مخـسة أشـخاص يبلغـون                   
وتشكل الـشيخوخة املتأنثـة بعـض التحـديات الرئيـسية بالنـسبة لوضـع               .  من النساء  مأو فوق ه  

ال يف بلدان نامية عديدة، حيث أن نـسبة املـسنات العازبـات واللـوايت               السياسات، كما هو احل   
 .)٥(لسن يف القوة العاملة واألميات أعلى من نسبة املسنني

بينمــا تــستمر معــدالت املواليــد يف اهلبــوط، تواصــل معــدالت ازديــاد طــول العمــر يف     - ٨
 سـنة للرجـال   ١٧,٩ا يعادل وقد ازداد متوسط العمر املتوقع على املستوى العاملي مب        . االرتفاع

.  ســنة٦٦ ســنة للنــساء خــالل النــصف الثــاين مــن القــرن العــشرين ليبلــغ يف املتوســط ١٩,٧و 
وخالفــا للمفــاهيم الــشائعة، حــدث الكــثري مــن الزيــادات يف متوســط العمــر املتوقــع يف املنــاطق 

العمـر،  وقـد حتققـت مكاسـب كـبرية يف معـدل طـول              . النامية وليس يف املنـاطق متقدمـة النمـو        
 سـنة أطـول     ١٥حىت يف املناطق األقل منوا يف العامل، حيث يتوقع الرجال والنساء احلياة مبعـدل               

ــل     ــه قب ــر علي ــا كــان األم ــات يف معــدالت اخلــصوبة    .  ســنة٥٠مم ــزيج مــن االختالف ونتيجــة مل
ومتوسـط العمــر املتوقــع، تــصبح شـيخوخة الــسكان أوضــح يف منــاطق بعينـها ممــا هــي عليــه يف    

 ٦٠يبلـغ عمـره     )  يف املائة  ٢٠,٧(ففي حني أن واحدا من كل مخسة أوروبيني         . ىمناطق أخر 
. يقع ضـمن هـذه الفئـة العمريـة        )  يف املائة  ٥,٢( أفريقيا   ٢٠سنة أو أكثر، فإن واحدا فقط من        

وميكــن عــزو هــذه االختالفــات إىل التباينــات يف متوســط العمــر املتوقــع عنــد الــوالدة، حيــث     
 إىل ٢٠٠٥-٢٠٠٠ ســـنة يف أفريقيـــا بـــني عـــامي ٤٩,١غ تراوحـــت مـــن مـــستوى متـــدن بلـــ

غـري أنـه   .  سـنة ٢٨,٥ أي بفـرق قـدره   - سـنة يف أمريكـا الـشمالية      ٧٧,٦مستوى مرتفع بلـغ     
 أن ٢٠٥٠-٢٠٤٥يتوقــع أن تــسد الفجــوة بــصورة ملحوظــة حيــث تــبني التوقعــات لألعــوام   

 سـنة يف    ٨٢,٧قيـا و     سـنة يف أفري    ٦٥,٤متوسط العمر املتوقع عنـد الـوالدة سـوف يرتفـع إىل             
 . سنة١٧,٣ أي بفرق قدره - أمريكا الشمالية

سوف تتالشـى إىل حـد كـبري الفروقـات يف شـيخوخة الـسكان بالنـسبة ملنـاطق العـامل                      - ٩
وأمريكـا الالتينيـة   يف آسـيا  ، حيـث أن شـرحية متـساوية مـن الـسكان           ٢٠٥٠املتبقية حبلول عام    

 يف املائـة    ٢٣,٦ سنة، وتتراوح ما بـني       ٦٠ فوق   وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا سيكون عمرها    
وعلــى الــرغم مــن التقــدم ســالف الــذكر يف ســد .  يف املائــة يف أمريكــا الــشمالية٢٧يف آســيا و 

__________ 

 Ghazy Mujahid. Population Ageing in East and South-East Asia: Current Situation: لانظر، على سبيل املثا )٥( 

and Emerging Challenges UNFPA, Papers in Population Ageing No. 1, Thailand, July 2006, p.26.. 
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 يف املائـة    ١٠الفجوات اإلقليمية، سوف تظل أفريقيا وأوروبا حاالت مغـايرة، حيـث سـيكون              
 يف املائــة مــن   ٣٤,٥سبة ، مقارنــة بنــ  ٢٠٥٠ ســنة حبلــول عــام    ٦٠مــن األفارقــة أكــرب مــن    

ويتوقع أن تتأخر أفريقيا عـن منـاطق أخـرى يف جمـال شـيخوخة الـسكان، ويعـزى                   . األوروبيني
، )اإليـدز (متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب         /ذلك جزئيـا إىل أثـر فـريوس نقـص املناعـة البـشرية             

 حـد كـبري     بينما يتوقع أن تتجاوز أوروبا مناطق أخرى بالنـسبة لـشيخوخة سـكاا، نتيجـة إىل               
 .للتدين السريع يف معدالت اخلصوبة

غــري أن شــيخوخة الــسكان، بــصفة عامــة، حتــدث مبعــدل متــسارع يف البلــدان الناميــة،  - ١٠
ــتغريات وشــيكة احلــدوث       ممــا ــدان الوقــت الكــايف للتكيــف مــع ال وخــالل . ال ميــنح هــذه البل

بة املــسنني بــني كــل نــس(الــسنوات اخلمــسني املقبلــة، ميكــن أن يتــضاعف معــدل إعالــة املــسنني 
يف بعــض البلــدان الناميــة، بينمــا اســتغرق حــدوث )  شــخص مــن البــالغني يف ســن العمــل١٠٠

ويف املنـاطق الناميـة، يتوقـع أن يزيـد     .  عـام  ٢٠٠ و   ١٥٠ذلك يف البلدان متقدمة النمو ما بـني         
، ٢٠٥٠ إىل   ٢٠٠٠ سنة فما فوق مبعدل أربعة أضعاف من سـنة           ٦٠عدد األشخاص البالغني    

وعلى نفس املنـوال، يتوقـع أن يزيـد         .  ضعفا يف املناطق متقدمة النمو     ١,٧ارنة بزيادة قدرها    مق
 يف املنـاطق األقـل منـوا، وأن    ٢٠٥٠ حـىت  ٢٠٠٠معدل إعالة املـسنني ثالثـة أضـعاف مـن عـام            

 .يتضاعف يف املناطق األكثر منوا
 

 حنو أنظمة محاية اجتماعية مستدامة - ٢ 
املساواة عامليا من حيث توفر احلماية االجتماعية وسبل احلـصول          يستمر شيوع انعدام     - ١١

ويف حني جتنح البلـدان متقدمـة النمـو إىل تـوفري بـرامج         . عليها يف كرب السن ويف برامج التقاعد      
محاية اجتماعية جلميع مواطنيها تقدم الرعاية الصحية األساسية وضمان الدخل لكـل مـن يبلـغ                

ــة    ســن التقاعــد القــانوين تظــل غال  ــة عــاجزة إىل حــد كــبري عــن حتقيــق التغطي بيــة البلــدان النامي
وعلــى الــرغم مــن أن اجلهــود جاريــة لتقــدمي احلمايــة االجتماعيــة لطائفــة أوســع مــن    . الــشاملة

 .املستفيدين املسنني يف كافة أحناء العامل النامي، إال أن التقدم احملرز ما برح بطيئا ومتواضعا
ول األعـضاء سياسـاا املتعلقـة باحلمايـة االجتماعيـة كمـا             ويف الوقت ذاته، تكيف الـد      - ١٢

ــسياسة مل تتخــذ شــكل          ــتغريات يف ال ــذه ال ــة، لكــن معظــم ه ــشيخوخة الدميغرافي ــع ال ــق م تتف
بل علـى النقـيض مـن ذلـك، فقـد تبنـت             . ختفيضات كبرية يف الفوائد أو تفكيك الربامج العامة       

هـا للتقاعـد والرعايـة الـصحية بقـصد          بلدان نامية عديدة إصالحات وأجرت تعـديالت يف براجم        
وعــالوة علــى . حتقيــق االســتقرار املــايل وكفالــة اســتمرار عطــاء تلــك الــربامج لألجيــال القادمــة

ذلك، اختذت هذه البلدان أيـضا خطـوات للـثين عـن التقاعـد املبكـر وحلفـز النـاس علـى العمـل                
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“  االجتمـاعي  التقاعد”ظمة  وتبىن عدد حمدود ولكنه مشجع من البلدان النامية أن        . لفترة أطول 
 .لكفالة دفع دخول الكفاف الدنيا للمسنني ذوي الدخول املنخفضة

يشار إىل اعتبارات الكلفة غالبـا أـا الـسبب الرئيـسي وراء عـدم متكـن البلـدان األدىن                  - ١٣
ومـع ذلـك، فـإن االفتـراض الـشائع بـأن            .  بتطبيق أنظمة محاية اجتماعيـة شـاملة       ءدبدخال من ال  

تدنية الدخل قد تعـرض لطعـون قويـة يف صـحته يف           امل االجتماعية ال تقدر عليها البلدان       احلماية
السنوات األخرية، خاصة يف الدراسات احلديثة اليت أجرا منظمـة العمـل الدوليـة والـيت تثبـت                  
أنــه ميكــن تقــدمي أنظمــة أساســية مــن املعاشــات التقاعديــة والرعايــة الــصحية غــري قائمــة علــى     

وممـا يعـزز هـذا الـزخم        . )٦(ند مستويات منخفـضة للنـاتج احمللـي اإلمجـايل للفـرد           االشتراكات ع 
ــرامج محايــة           ــشاء ب ــل إن ــساعدة يف متوي ــسية للم ــة الرئي ــدان املاحن ــة يف بعــض البل ــة متنامي حرك

وهنـاك  . اجتماعية، حيث ينظر إليها على أا حق ينص عليه اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان              
 إن احلماية االجتماعية قـد شـكلت جـزءا مـن أسـاس الرخـاء املتنـامي            أيضا من حياجون بالقول   

 .)٧(يف العديد من البلدان متقدمة النمو الثرية حاليا
ومــع وجــود أغلبيــة يف بعــض البلــدان تعمــل يف االقتــصاد غــري الرمســي، هنــاك عقبــات    - ١٤

. افظــة عليهــارئيــسية أمــام إنــشاء ومتويــل بــرامج تقاعــد تقليديــة تقــوم علــى االشــتراكات واحمل   
وحيــث أن العديــد مــن العمــال ال يقــدرون علــى املــسامهة يف خطــط تقاعــد كهــذه واملــشاركة  

ــان       ــل وتفاقمهــا أحي ــإن هــذه األنظمــة جتــنح إىل تكــريس الفــوارق القائمــة ب وترمــي . فيهــا، ف
اإلصالحات امللموسة يف أنظمة التقاعد هذه إىل التخلص من آليات التمويـل الرجعيـة وتطـوير               

خل من أجل دعم شبكة أمان ال تقوم على االشتراكات فيها للفقـراء وأشـباه الفقـراء                 مصدر د 
وهكـذا، فـإن    . غري القادرين علـى املـسامهة يف نظـام يقـوم علـى دفـع االسـتحقاقات أوال بـأول                   

ــد         ــام التقاعـ ــي نظـ ــة، أال وهـ ــك الطريقـ ــرت بتلـ ــد ظهـ ــة قـ ــة االجتماعيـ ــسية للحمايـ أداة رئيـ
وصارت أنظمة التقاعد االجتماعي، اليت تتـاح       ). ى االشتراكات غري القائم عل  (“ االجتماعي”

فعالـة للغايـة    )  يف املائـة   ٢حنـو   (بدفع نسبة مئوية صغرية نسبيا من إمجايل الناتج احمللـي اإلمجـايل             
ــسنني وأســرهم    ــني امل ــر ب ــيض الفق ــة    . يف ختف ــرامج احلماي ــة ب ــامي ألمهي ويف ضــوء اإلدراك املتن

قـصاء بـني املـسنني، اختـذ عـدد مـن البلـدان الناميـة مبـادرات                  إلوااالجتماعية يف مكافحة الفقـر      

__________ 

 ?Can low income countries afford basic social protection“منظمـة العمـل الدوليـة   : انظـر، علـى سـبيل املثـال     )٦( 

First results of a modeling exercise”. Issues in Social Protection discussion paper 13, June 2005. 
 Social security for all: Investing in global social and“منظمـة العمـل الدوليـة    : انظـر، علـى سـبيل املثـال     )٧( 

economic development” Issues in Social Protection discussion paper 16, August 2006. 
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إلنـشاء خطــط تقاعــد اجتمـاعي شــاملة، كمــا هـو احلــال، مــثال يف الربازيـل وبوتــسوانا ونيبــال     
 .)٨(وموريشيوس وجنوب أفريقيا

الرابطــة ، نظــم االحتــاد األفريقــي وحكومــة زامبيــا، مبعاونــة مــن ٢٠٠٦مــارس /يف آذار - ١٥
 مؤمترا إقليميا لشرق وجنـوب أفريقيـا عـن التحـويالت النقديـة كـأداة       اعدة املسنني،الدولية ملس 

 بلـدا،   ١٣ الـذي صـدر عنـه، ووافـق عليـه            “إعـالن ليفنغـستون   ”ويـدعو   . للحماية االجتماعية 
احلكومات األفريقيـة إىل وضـع خطـط وطنيـة ذات تكلفـة حمـسوبة للتحـويالت النقديـة خـالل                  

من خطط التنمية الوطنية وضمن امليزانيـات الوطنيـة، وميكـن           ثالث سنوات، جيري إدماجها ض    
وقد بـدأ التقـدم يف هـذا اـال بالفعـل يف ليـسوتو، وهـي إحـدى                 . لشركاء التنمية أن يكملوها   

أفقر بلدان العامل من حيث دخل الفرد، اليت نفذت نظام تقاعـد شـامل للمـسنني مـن املـواطنني          
ىل جمموعــة مــن دول اجلنــوب األفريقــي الــيت  ، وانــضمت إ٢٠٠٤فــوق ســن الــسبعني يف ســنة 

 .تقدم منافع ملحوظة لسكاا املسنني

 يف تطــوير بــرامج منحــة املــسنني  ، علــى ســبيل املثــال،ويف آســيا، اســتمرت بــنغالديش - ١٦
ضغط من مجاعات املواطنني املسنني اليت ترصـد        وقد شجعها على ذلك ال    . ومنحة األرامل فيها  

 حيـق مبوجبـها لـسبعني       ، خطوات ملموسة لزيادة تغطيـة خطـة للرفـاه         دتايلنوتتخذ  . تلك املنافع 
ويثبِـت التطبيـق    . )٩(يف املائة من مجيع األشخاص املسنني املؤهلني أن يتلقوا منحة شهرية حمددة           

 . زخم سياسي لربامج احلماية االجتماعيةما أعطيالناجح لتلك الربامج ما هو ممكن إذا 

ــات الرئيـــ   - ١٧ ــضمنت االجتاهـ ــدان وتـ ــو سية يف البلـ ــة النمـ ــى   متقدمـ ــسيطرة علـ ــبال للـ  سـ
ويـشمل أحـد تلـك اجلهـود رفـع      . املسؤوليات املتزايدة النامجـة عـن بـرامج احلمايـة االجتماعيـة        

إدراكـا للزيـادة املـضطردة      وذلـك    التقاعد،   لنيل فوائد مؤهال  عنده  السن الذي يصبح الشخص     
ن متوسـط سـن اسـتحقاق املعـاش التقاعـدي           وكا. العقود املاضية املتوقع كما شهدا    يف العمر   
 منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي   من بلدان   ٣٢ بالنسبة للنساء يف     ٢٠٠٢يف سنة   

، وبناء على تشريع سـرى يف سـنة         ٢٠٣٥ولكن حبلول سنة    .  سنة ٦٠ذات الدخل املرتفع هو     
وبــصفة عامــة،   .  ســنة٦٥، ســريتفع متوســط ســن اســتحقاق املعــاش التقاعــدي إىل      ٢٠٠٤

منظمــة التعــاون مــن بلــدان بلــدا  ١٥ يفســيكون ســن اســتحقاق التقاعــد للــضمان االجتمــاعي 
 سـنة أو مـا يزيـد عنـها بالنـسبة            ٦٥هو   بلدا،   ٢٣، البالغ عددها    والتنمية يف امليدان االقتصادي   

__________ 

 )٨( HelpAge International, “Why social pensions are needed now”, Briefing on social pensions, October 2006. 
 )٩( Ghazy Mujahid. “Population ageing in East and South-East Asia: Current Situation and Emerging 

Challenges”. UNFPA Papers in Population Ageing No. 1, Thailand, July 2006, pp.36-37. 
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  ســنة أو مــا يزيــد عنــها بالنــسبة للنــساء٦٥ بلــدا ١٤للرجــال، بينمــا ســيكون ســن التقاعــد يف 
إال أـا تـستحق اإلعجـاب       ،  تدرجييـة ومـع أن هـذه الـتغريات قـد تبـدو            . )١٠(٢٠٣٥حبلول عام   

 حيـث مل    - تقرب من قرن يف بعـض احلـاالت          -، بالنظر إىل النمط التارخيي لفترات طويلة        ا
يف ســن التقاعــد، بــالرغم مــن  يــذكر، لــو كــان هنــاك بالفعــل مــن تغــري،   يكــن هنــاك أي تغــري 

 .يف معدالت األعمارالزيادات امللحوظة 
، أن تـربط البلـدان بـرامج         مـا  ومن التطورات اجلديدة، الـيت قـد تـدل علـى بدايـة اجتـاه               - ١٨

  وهــي إمــا الــتغريات يف العمــر-الــضمان االجتمــاعي لــديها بــالتغريات يف النــواحي الدميغرافيــة 
 يف   املتوقـع  روحيـدث هـذا الـنمط فيمـا خيـص العمـ           .  أو الـتغريات يف نـسبة إعالـة املـسنني          املتوقع

، مثــل إيطاليــا ة تقــوم علــى املــسامهة فيهــا مــن قبــل املــستفيدين حمــددوطنيــةبلــدان تتــبىن خططــا 
ــدا والــسويد  ــا وبولن ــة القائمــة علــى املــسامهة  طــط اخلوتعتــرب . )١١(والتفي  خطــط ضــمان  الوطني
، ولكـن النظـام ككـل جيـري         فـردي يكون لكل عامل فيها حساب       اجتماعي ملنافع الشيخوخة  

ويف تلك اخلطط، جيري تعـديل حجـم املنـافع          . دفع االستحقاقات أوال بأول    على أساس    متويله
نزوال مببلغ ضئيل، بالنـسبة لكـل فئـة مـن املتقاعـدين، باألخـذ يف االعتبـار الـنمط طويـل األمـد                        

وقـد تبنـت فنلنـدا مقترحـا لـربط املزايـا            .  بالنسبة للمتقـدمني يف الـسن       املتوقع  العمر ارتفاعجتاه  
وحيـدث هـذا االجتـاه أيـضا يف بلـدان مثـل             . ، ولكنه مل يدخل حيز التنفيذ بعـد        املتوقع رمع العم 

 .أملانيا واليابان، اللتني تتبنيان آليات للربط تأخذ يف االعتبار التغريات يف نسبة إعالة املسنني
 

 والعمال املسنونسوق العمل  - ٣ 

وسـتكون  .  العـاملني املـسنني    كربى على القوة العاملة ووضـع     لشيخوخة السكان آثار     - ١٩
 الـيت تتـدىن   يف مرحلة انتقاليـة والبلـدان الناميـة       ا   اقتصادا اليت متر  والبلدان    النمو البلدان املتقدمة 

فبينما كان هنـاك يف املاضـي        . القوى العاملة  بشيخوخة تأثرا   شد هي األ  فيها معدالت اخلصوبة  
روج مـن قـوة العمـل مـن خـالل التقاعـد         املسنني على اخل   العمالميل بني تلك البلدان لتشجيع      

املبكر لكي يفسحوا اال لألعداد املتناميـة مـن الـداخلني األصـغر سـنا إىل القـوة العاملـة، فـإن              
 التقاعـد ونـسب اإلعالـة    ،وقد أوجد القلق بشأن مسؤوليات معاشـات . هذا االجتاه يتبدل اآلن   

__________ 

 )١٠( John Turner, AARP Public Policy Institute, “In Brief: Social Security Pensionable Age in 
OECD Countries: 1949-2035”, AARP Research Report , October 2005. 

 )١١( Alan J. Auerbach and Ronald Lee, “Notional Defined Contribution Pension Systems in a 
Stochastic Context: Design and Stability”, Washington, DC. August 10-11, 2006. 
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قص احملتمــل يف القـوى العاملـة، قــوة   املتـصاعدة للمـسنني والثغـرات الوشــيكة يف املهـارات والـن     
 .دافعة للتخلص من سن التقاعد اإللزامي ومتديد عدد سنوات العمل

 هـو جتنـب ممارسـة       األخـرية  املهمـة الـيت بـدأت يف الـسنوات           العكسيةوأحد االجتاهات    - ٢٠
وعمد كثري من أرباب العمل خالل سنوات الثمانينات والتسعينات مـن القـرن              .التقاعد املبكر 

أنظمـة التقاعـد املبكـر كوسـيلة أكثـر مالءمـة للتعامـل مـع إعـادة هيكلـة                     لعشرين إىل استخدام  ا
 يف املعتاد على مـن هـم فـوق اخلمـسني أمـوال              توقد عرض  .قواهم العاملة أو ختفيض حجمها    

ولكن املشكلة يف اتبـاع هـذا     .نقدية أو حوافز تتمثل يف منافع إذا تقاعدوا طوعيا من وظائفهم          
ناهيـك عـن   أن بعض أكثر العاملني مهارة وخربة خرجوا مـن القـوة العاملـة مبكـرا،            النهج هي   

وعـالوة علـى    .)١٢( مكاسـب خاصـة للـداخلني األصـغر سـنا إىل سـوق العمـل       أنه مل تكن هناك   
ذلــك، انتــهى أربــاب العمــل إىل حــل مــشكلة قــصرية األمــد بإجيــاد مــسؤولية طويلــة األمــد يف   

  معـدالت العمـر    مـع اسـتمرار   وهو أمر أصبح أكثر وضـوحا       خطط املعاشات التقاعدية لديهم،     
 . يف االرتفاعاملتوقع

قوة الدفع إلصالح سوق العمل واجلهـود الراميـة إىل توسـيع عـدد العـاملني األكـرب            إن   - ٢١
ففـي املنطقـة     . يف بعـض املنـاطق دون غريهـا        هي مسـات أوضـح     إمكانية توظيفهم    وتشجيعسنا  

وكـان   . عكس االجتاه حنو التقاعد املبكر     يفكمن القلق الرئيسي    ياألوروبية، على سبيل املثال،     
 ٦٤و ٥٥ بـني متوسط معدل املشاركة يف القوة العاملة بالنسبة للرجال الذين يتـراوح عمـرهم              

، وهـو أقـل كـثريا مـن املتوسـط العــاملي      ٢٠٠٥ يف املائـة فقـط يف ســنة   ٥٣سـنة يف أوروبـا هـو    
كومات يف الوقت احلايل يف مبـادرات لتـشجيع العـاملني           وتنظر احل  .)١٣( يف املائة  ٧٤الذي يبلغ   

ــة لكــي يــصبح ســن التقاعــد الفعلــي        ســن التقاعــد  أقــرب إىلعلــى البقــاء ضــمن القــوة العامل
 . سنة يف عديد من البلدان األوروبية٦٥القانوين، الذي ينحو إىل أن يكون 

نـسبة ملـن يبلـغ عمـرهم         بال  اخنفاضـا كـبريا    تنخفض معدالت املشاركة يف القوة العاملـة       - ٢٢
بالنـــسبة للرجـــال  ف. كـــبرية اإلقليميـــة بـــني املنـــاطقق أن الفـــروولـــو ســـنة أو مـــا فوقهـــا، ٦٥

 ســنة، تبلــغ ٦٥األوروبــيني، الــذين هلــم علــى وجــه العمــوم مــستحقات تقاعديــة عنــد بلــوغهم 
ة وميثــل هــذا تباينــا مدهــشا مــع خــرب  . يف املائــة٨معــدالت املــشاركة يف القــوة العاملــة حــوايل  

مناطق أخرى، وخصوصا أفريقيا وآسـيا وأمريكـا الالتينيـة، حيـث تبلـغ معـدالت املـشاركة يف          

__________ 

 )١٢( Live longer, work longer. OECD, Paris, 2006, p.13. 
 عن معدالت املشاركة يف القوة العاملة مستقاة من احلسابات الـيت وضـعتها إدارة               هذه األرقام واألرقام الالحقة    )١٣( 

الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمانة العامة علـى أسـاس املؤشـرات الرئيـسية لـسوق العمـل الـصادرة عـن                      
 .ILO, Key Indicators of the Labour Market (KILM). 2005, 4th edition figuresمنظمة العمل الدولية 
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 يف املائـة،  ٣٨ و ٣٧ و ٥٧أكثـر   و سـنة    ٦٥القوة العاملة بالنسبة للرجال الـذين يبلـغ عمـرهم           
ويعـزى الفـارق علـى األرجـح إىل االفتقـار إىل خطـط تقاعديـة أو بـرامج أخـرى               . التـوايل على  

 جيعــل التقاعــد رفاهيــة ال يــستطيعون  ممــال لألشــخاص املــسنني يف تلــك البلــدان،  لــدعم الــدخ
كما أن الفروق بـني املنـاطق كـبرية بـصورة ملحوظـة، مـع أـا ليـست بـارزة،           .احلصول عليها 
 يف املائـة يف أوروبـا إىل معـدل مرتفـع      ٤  إذ تتراوح بني معـدل مـنخفض يبلـغ         -بالنسبة للنساء   

 .)١٤( يف املائة يف أمريكا الالتينية١٤ يف املائة يف آسيا، و ١٣فريقيا، و  يف املائة يف أ٢٦ يبلغ

ــد علــى العــاملني يف  تويوجــد اجتــاه ملحــوظ آخــر يف ســوق العمــل هــو الطلــب امل     - ٢٣ زاي
ويقتــرن ذلــك مــع اجتــاه  .الــشائخنيالرعايــة علــى املــدى الطويــل، لتقــدمي الرعايــة إىل الــسكان  

تقـدمي رعايـة   ، وبالتـايل ال يـستطعن   ي يدخلن سـوق العمـل   ئ عدد النساء الال   ازدياد هو   عكسي
ويف الوقــت احلاضــر، جيــري تعــويض الطلــب اإلضــايف علــى العــاملني يف  .يف املــرتل بــدون أجــر

الرعاية عن طريق هجرة االختصاصيني يف جمال الصحة والعاملني يف جمـال الرعايـة مـن البلـدان                  
اضـح أن لـذلك عواقـب إجيابيـة وأخـرى سـلبية علـى               ومـن الو   . النمو النامية إىل البلدان متقدمة   

 األجنبيـة، ولكـن هنـاك     املاليـة  علـى سـبيل املثـال، زيـادة يف التحـويالت      ، هي –البلدان املرسلة   
مـع بـروز شـيخوخة      ولكـن يف املـستقبل،       .أيضا فقدان للعاملني خالل سـنوات قمـة إنتاجيتـهم         

ــة، فقــد تعــدل أمنــ  بــشكل أوضــحالــسكان  اط اهلجــرة، وإال فــإن األشــخاص   يف البلــدان النامي
  .أي أفراد من األسرة لرعايتهميبقى معهم دون أن األصلية  يف البلدان يهجروناملسنني قد 

، مثــل اسـتراليا ونيوزيلنــدا  يقتــصاد الـسوق النمـو ذات اال ألغـت بعــض البلـدان متقدمــة    - ٢٤
السـتمرار يف العمـل طاملـا       لعـاملني مـن ا    ابذلك  ممكنة  والواليات املتحدة سن التقاعد اإللزامي،      

، كمــا أن بلــدانا أخــرى مثــل كنــدا تنظــر يف اختــاذ إجــراءات    وقــادرين عليــه راغــبني فيــهبقــوا
االحتفـاظ بالعـاملني األكـرب سـنا،        وأمهيـة    بدأوا يف إدراك قيمة      أرباب العمل كما أن    .)١٥(مماثلة

ــيهم   ــن التقاعــد املب    فأخــذوا يعرضــون عل ــدال م ــاء يف وظــائفهم ب ــذ ســنة   .كــر حــوافز للبق ومن
 الـدمنرك وفنلنـدا، ترتيبـات جديـدة وأكثـر            بـشكل ملحـوظ    ، أقرت بلدان عديدة، منها    ٢٠٠٢

مرونة للتوظيـف بالنـسبة للعـاملني األكـرب سـنا، وزادت اإلنفـاق علـى بـرامج تـدريب العـاملني                     
لاللتحــاق بــربامج التعلــيم  متزايــدة ويمــنح العــاملون األكــرب ســنا كــذلك فرصــا    .األكــرب ســنا

وميكـن حتــسني   .تـدريب لكـي تظـل مهـارام متماشـية مـع التطـورات التكنولوجيـة احلديثـة         وال
جاذبية التدريب وعائده بالنسبة للعـاملني األكـرب سـنا عـن طريـق اجلمـع بـني إجـراءات متعلقـة            

__________ 

وضــعت حــسابات إدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة يف األمانــة العامــة علــى أســاس املؤشــرات الرئيــسية    )١٤( 
 ILO, Key Indicators of the Labour Market (KILM) 4thلـسوق العمـل الـصادرة عـن منظمـة العمـل الدوليـة        

edition figures. 
 )١٥( http://www.labourlawoffice.com/misc/mandatory_retirement.html. 
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 مثل زيادة االستثمار يف التعليم طوال العمر يف منتـصف املـسار املهـين، وتـبين                 ة العامة، بالسياس
ــدري  ــوى تعليمــي  طــرق ت ــاملني  تناســبس وحمت ــشجيعوكــذلك األكــرب ســنا   احتياجــات الع  ت

 .)١٦(يـشجع يف حـد ذاتـه مزيـدا مـن االسـتثمار يف الـربامج التدريبيـة           التقاعد املتأخر، الـذي قـد     
، غالبا ما جيـري تـشجيع       )مثل روسيا وأوكرانيا   (يةانتقالمبرحلة   مترويف بعض االقتصادات اليت     

الوا يعملـون علـى البقـاء يف أعمـاهلم ويـسمح هلـم بتلقـي معـاش تقاعـدي                    ز املتقاعدين الذين ما  
 .كامل باإلضافة إىل املرتب

ويف بلدان نامية مثل بنغالديش والصني واهلند، تبذل جهود ملـنح العـاملني األكـرب سـنا            - ٢٥
ــاهلم اخلاصــة، وخــصوصا يف         ــدء أعم ــهم ب ــث ميكن ــروض حبي ــى ق ــة أكــرب للحــصول عل إمكاني

 .لريفيـة الـيت شـهدت هجـرة مجاعيـة لألشـخاص األصـغر سـنا إىل املنـاطق احلـضرية                    اتمعات ا 
بــرامج إدخــال  أصــبحوا غــري قــادرين علــى العمــل، فــإن ممــنوبالنــسبة لألشــخاص األكــرب ســنا 

 . يمكنهم من التقاعد بكرامة وأمان االجتماعيالتقاعد
 

 تلبية الطلب املتزايد على الرعاية - ٤ 

صحة والرعايـــة تتـــسم بـــاجلودة العاليـــة والتكلفـــة املالئمـــة      إن وضـــع خـــدمات للـــ   - ٢٦
ــيت        ــل، هــي إحــدى التحــديات الكــربى ال ــد الطوي ــة ذات األم واالســتدامة، وخــصوصا الرعاي

ــادة الطلــب علــى خــدمات    .تــشهد شــيخوخة متــسارعة تواجههــا اتمعــات الــيت   ــرتبط زي وت
ر عـن الرعايـة الـسكنية إىل         املكونات غري الطبية منـها، بتحـول مـستم         وبشكل أساسي الرعاية،  

أن أنظمـة الرعايـة الـصحية احلديثـة         قيقـة   كما أن هناك إدراك أفضل حل      .الرعاية املتنقلة واملرتلية  
ليــست دائمــا جمهــزة جتهيــزا جيــدا للتعامــل مــع الــسكان املــسنني الــذين تتزايــد أعــدادهم، ألــا  

وبينمـا   .املـسنني  بني املرضـى  وضعت للرعاية احلرجة والطارئة، وليس لألمراض املزمنة الشائعة    
ــا مــا يواجهــون مــشكالت صــحية متعــددة، ممــا حيتــاج إىل نهــج       يتقــدم النــاس يف العمــر، غالب

وهنـاك حتـد آخـر     .عالجية متكاملة مل يتم تطويرها بصورة كافية يف معظم البلـدان حـىت اليـوم            
  الـصحة وتـشجيع املرض مل يتم التغلب عليه حىت اآلن وهو احلاجة إىل التركيز على الوقاية من    

 فإن أحد اجلوانب املهمة مـن إدارة تقـدمي          ،وهكذا .الشخص يف العمر  العامة السليمة مع تقدم     
 سلـسلة متواصـلة   تكامل التدابري الوقائية والعالجية والتأهيليـة يف إطـار        الكافية يتمثل يف  رعاية  ال

 .يةللرعاية، تتضمن رعاية لتسكني األمل، ومساندة معززة ملقدمي الرعا
زالت املناقشة العامة يف عديد من البلدان تركز على سيناريو سـليب لتكلفـة الـربامج                 ما - ٢٧

ويف ذات الوقت، تظهر نتائج دراسات أُجريـت         .املسننيالصحية للعدد املتزايد من األشخاص      
__________ 

 )١٦( Live longer, work longer. OECD, Paris, 2006, p.12. 
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تكلفـة الرعايـة الـصحية مبعـدل يزيـد      ا سـبب تزايـد   فـسر يف حـد ذاـ     ت ال   الـشيخوخة حديثا أن   
ا عن معدل التضخم يف مجيع أحناء العامل تقريبا، وأن زيادة فترة العمر هلـا تـأثري قليـل جـدا         كثري

على التكـاليف اإلمجاليـة للرعايـة الـصحية ألن أكـرب التكـاليف تتركـز قـرب فتـرة ايـة العمـر،                     
 و النمـ   املهمـة بالنـسبة لكـل مـن البلـدان املتقدمـة             أما اآلثار  .بصرف النظر عن السن عند الوفاة     

 الرعايـة علـى إبقـاء       لـو تركـزت   هي أن نفقات الرعاية الصحية ميكن ختفيضها        فوالبلدان النامية   
 .وخالني من اإلعاقة ألطول فترة ممكنةأفضل صحة بالناس 
 والعمـر املديـد     ةصحيشيخوخة الـ  وتفيد منظمة الصحة العاملية بـأن اهلـدف مـن ـج الـ              - ٢٨

واجـاً يف أوسـاط صـانعي الـسياسات منـذ عـام             الرامي إىل ضمان شيخوخة صحية بات أكثر ر       
وقــد حــول . ســيما يف البلــدان الــيت تــسجل معــدالً مرتفعــاً مــن الــسكان املــسنني   ، وال٢٠٠٢

مــؤخراً عــدد مــن البلــدان األوروبيــة حمــور اهتمــام سياســتهم العامــة لتــشمل مــسألة الــشيخوخة 
فقـد تعاملـت   . ني يف منـازهلم النشيطة والصحية وتدابري لتعزيز اخلـدمات الالزمـة للمـسنني البـاق      

حكومة إسبانيا مثالً مع هاتني املسألتني على أما الدعامتان األساسـيتان للـسياسة االجتماعيـة               
 . ملسننيجتاه ااحلالية 
لـدعم االجتمـاعي يرتكـز يف املقـام         لواعتادت بلدان ناميـة كـثرية االعتمـاد علـى نظـام              - ٢٩

غـري أن اخنفـاض   . الـدعم للمـسنني داخـل األسـرة املمتـدة     األول إىل الرعاية األسرية وإىل تقدمي     
حجم األسرة وارتفاع النسبة املئويـة للمـسنني الـذين يعيـشون مبفـردهم خـالل العقـود القادمـة                    

 مقــدمي  مــن املتــاحمــع تنــاقص العــددسيوســع نطــاق الرعايــة االجتماعيــة األســرية التقليديــة،  
 .)١٧(ثقافية، مثل طاعة األبناء لوالديهمالرعاية يف وقت تتغري فيه باستمرار األعراف ال

 مواكبــة مــع ،ســرٍ نواتيــة إىل أُرســوباســتثناء العوامــل املــذكورة آنفــاً، يــشكل حتــول اُأل - ٣٠
 مـن العوامـل الـيت تـسهم كـذلك يف تراجـع عـدد املـسنني                  ، عـامال  اهلجرة داخل البلد وخارجـه    

زيادة يف متوسط تكاليف معيـشة       إىل تسجيل    ، ضمناً ،املقيمني مع أفراد أسرهم، وذلك يفضي     
ألسـرة، جتـد احلكومـات      ا  مـن  ومع تدين مستوى الدعم املقدم    . املسنني الذين يعيشون مبفردهم   

اللجنــة ويف منطقـة  . نفـسها مـضطرة ملواجهـه التحــدي املتمثـل يف ضـمان ترتيبـات عــيش الئـق       
 يف اليابـان، الـيت      عـال  ف ، شـوهد مثـل هـذا التطـور        االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلـادئ     

 إىل حد كبري من املعايري احملددة لرعايـة املـسنني ألجـل    ، خالل السنوات القليلة السابقة ،عدلت
.  نظــام تــأمني إلزامــي للرعايــة طويلــة األجــل٢٠٠٠طويـل، وقــد جتلــى ذلــك بإدخاهلــا يف عــام  

باً ما تكـون النـساء   وغال.  لتعزيز بقاء النظام ٢٠٠٥اختذت تدابري إصالحية أخرى يف عام        كما
__________ 

ــامل   ”) )١٧(  ــاء الع ــسنني يف أحن ــات عــيش امل ــة، شــعبة     “ترتيب ــصادية واالجتماعي ــشؤون االقت ــم املتحــدة، إدارة ال  األم
 .E.05.XIII.9 ، رقم املبيع٢٠٠٥السكان، نيويورك، 
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ــة،    ــدان النامي ــسياتاملاحنــاتاملــسنات، يف معظــم البل ــدات كــنإن مل ي ، الرئي  ، املاحنــات الوحي
 . للرعاية يف األسر املمتدة، وتترتب عليهن مواجهة خمتلف التحديات دون أي دعم عام

ــدان   - ٣١ ــة  النمــومتقدمــةويف معظــم البل ــوفري الرعاي ــل ، صــار ت هــو ي تمــع احمللــ ا  مــن قب
ورغم أن هذه االجتاهات قد اعتربت عمومـاً اجتاهـات          .  السياسة العامة   الذي تأخذ به   ختياراال

ناهيـك  ، وال سيما النساء منـهم،       ةألسرا  من أفراد  إجيابية، فإا تزيد العبء على ماحني الرعاية      
لقـوة   تتعارض مع سياسات التوظيف اليت تشجع عموماً املرأة علـى البقـاء يف صـفوف ا    عن أا 

وباإلضافة إىل ذلك، فقد راح يزداد أكثر فأكثر عـدد          . العاملة ونيل حقها يف املعاش التقاعدي     
 هــذه االجتاهــات معاجلــةبــد مــن  وال. املــسنني الــذين يقــدمون الرعايــة ألقربــاء يكــربوم ســناً  

ة ايـ احلديثة نسبياً بوضع سياسات عامـة ملبيـة لالحتياجـات، مثـل تـوفري اخلـدمات ملقـدمي الرع            
 .ون الرعاية املسنغري الرمسيني، مبن فيهم مقدمو

ــن    - ٣٢ ــة، م ــة األوروبي ــعويف املنطق ــن  املتوق ــضاعف م ــع  أن يت ــالث إىل أرب ــدد  ث ــرات ع  م
خـالل جـيلني، وهـذا يعـين أن يـزداد عـدد       )  عاماً فمـا فـوق  ٨٠(األشخاص الطاعنني يف السن    

ويف حني اتسع إىل حـد      . إلعاقة رغم حتسن الوضع الصحي وتراجع انتشار ا       ،املعرضني لإلعالة 
ختــصيص اعتمــادات إضــافية، كــبري نطــاق خــدمات الرعايــة املرتليــة، فقــد بــات مــن الــضروري 

يف ذلـك رصـد خمصـصات يف امليزانيـة لـدعم العـدد املتنـامي مـن املـسنني الـذين يعـانون مـن              مبـا 
وقــع أن يرتفــع ويف اململكــة املتحــدة، مــثالً، مــن املت. هلــم  الرعايــةونضــعف شــديد ومــن يقــدم

 يف املائـة بـالقيم احلقيقيـة بـني عـامي            ٣١٥معدل نفقات الرعاية الطويلة األجـل بنـسبة تقـارب           
 . )١٨( مبا يتناسب والتغريات السكانية احلالية واملستقبلية٢٠٥١  و٢٠٠٠

 هي متويـل     النمو بد من معاجلتها يف الكثري من البلدان متقدمة        واملسألة األخرى اليت ال    - ٣٣
والرعايـة االجتماعيـة، يف   . طويلـة األجـل   املشمولني بتـأمني خـاص للرعايـة        للمسنني غري  برامج

معظم بلدان االحتاد األورويب، تتوقف على إمكانات الـدفع، األمـر الـذي يحمـل بالتـايل عـدداً                   
أفـراد األسـرة أعبـاء      ويلقي على   كبرياً من األشخاص املسؤولية عن دفع تكاليف الرعاية كاملةً          

 . تتعلق بالرعاية غري الرمسيةإضافية
طويلـة    خدمات الدعم املخصـصة ملقـدمي الرعايـة غـري الرمسيـة            فإنويف مناطق كثرية،     - ٣٤

، مـثالً،  اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة لغـريب آسـيا       ففـي منطقـة     . خدمات حمدودة هي  األجل  
الحتياجـات خمتلفـة،     بلدان بإنشاء خـدمات للتمـريض املـرتيل أو وبتوسـيعها تلبيـةً               بضعةقامت  

وتنوعــت هــذه اخلــدمات بــني مؤســسات جمانيــة أو ذات رســوم رمزيــة تــديرها احلكومــات أو   
__________ 

 )١٨( Alliance for Health and the Future, Promoting Age Equality in the Delivery of Health Care, Issue Brief  

Vol.2, No.3. 
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غـري أنـه نـادراً مـا يقـدم الـدعم            . منظمات غري حكومية، ومنازل خاصة غالية ومـدرة لألربـاح         
ألسر متـنح الرعايـة ألشـخاص مـسنني، كمـا أن تـوفري التـدريب للمرشـدين االجتمـاعيني علـى                     

 . جات املسنني أو من يقدم هلم الرعاية هو أمر نادر أو غري موجوداحتيا
ومعظــم البلــدان يف أفريقيــا تفتقــر إىل سياســات للــصحة أو الرعايــة تــشمل فئــة عمريــة  - ٣٥

وإمكانيـة احلـصول   . حمددة، ويندر وجود بيانات موثوقة عن إمجايل عبء املرض علـى املـسنني       
 ةاليـ امل وةاديـ امل مـن النـاحيتني   هـي إمكانيـة حمـدودة للغايـة     على الرعاية الصحية األولية للمسنني   

ــاً ــصحية       . مع ــة ال ــهم الرعاي ــة، أو حتجــب عن ــاء اخلدم ــدفع لق ــا يطلــب إىل املــسنني ال ــاً م وغالب
زالـت   وعموماً، فـإن سياسـات الـصحة العامـة مـا          . لتقدمهم يف السن حىت عندما حتق هلم جماناً       
واألمهـات، بينمـا مـل يف أغلـب األحيـان الـشواغل       تركز تركيزاً يكاد يقتـصر علـى األطفـال     

وملــا كانـت هـذه اخلطــوة هـي األوىل يف البـدء بإدخــال التعـديالت الالزمــة      . الـصحية للمـسنني  
 رفـع مـستوى الـوعي لـدى    على سياسات الرعاية الصحية واالجتماعية، فقـد أصـبح مـن املهـم          

 . صانعي السياسات بتزايد عدد املسنني ومبا هلم من احتياجات صحية حمددة
ويف أمريكــا الالتينيــة، اختــذ عــدد مــن البلــدان يــشمل أوروغــواي وبنمــا والــسلفادور      - ٣٦

ــة األجــل نيكــاراغوا خطــوات لتنظــيم مؤســسات ا  وشــيلي وكوســتاريكا و  ــة طويل وقــد . لرعاي
 مـستويات  تطبيـق اريكا نظماً للتـسجيل ترمـي إىل     مثل شيلي وكوست   ،استحدثت بعض البلدان  

وبـرامج الرعايـة غـري الرمسيـة هـي إضـافة حديثـة إىل جـدول                 . أفضل يف نوعية اخلدمات املقدمة    
فعلــى ســبيل املثــال، أنــشأت األرجنــتني برناجمــاً وطنيــاً للرعايــة املرتليــة، ولــدى  : األعمــال العــام

مسنني، وتقدم كوبا الدعم املرتيل واملـساعدة       كوستاريكا برنامج يشرف عليه الس الوطين لل      
ــرامج   .  شــخص مــسن ٩٥ ٠٠٠يف االحتياجــات األساســية لنحــو   ــسلفادور ب وقــد أنــشأت ال
 .  ونشرت نيكاراغوا مواد تدريبٍ ذايت ملقدمي الرعاية،تدريبٍ حمددة ملقدمي الرعاية املرتلية

إحــدى منــاطق وهــي يميــة،  منطقــة البحــر الكــارييب دون اإلقليفوقامـت بلــدان كــثرية   - ٣٧
، بوضــع سياســات وبــرامج يف جمــال  فيهــالــشيخوخةا  لتــسارع أعلــى نــسبتــشهدالعــامل الــيت 

 ضــمن حــدود مواردهــا املتاحــة، وذلــك قبــل اعتمادهــا  ،الرعايــة االجتماعيــة والطبيــة للمــسنني
دون  أن مجيـع البلـدان تقريبـاً يف املنطقـة     ،ومثـال ذلـك  . خطة عمل مدريد املتعلقة بالـشيخوخة   

وقـد بـذلت يف الـسنوات    . اإلقليمية تقدم فعالً، أو تعتزم تقـدمي الرعايـة الطبيـة اانيـة للمـسنني             
األخرية جهود إضافية لتوسيع نطاق اخلدمات أو إعادة توجيههـا حبيـث تلـيب احتياجـات عـدد                  

 . متنامٍ من املسنني
احلــصول علــى الرعايــة  وأوجــه عــدم املــساواة القائمــة علــى العمــر واملتعلقــة بإمكانيــة    - ٣٨

 يف مطروحة حاليـا علـى بـساط البحـث واختـاذ إجـراءات بـشأا             الصحية ونتائجها هي مسائل     
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ورغـم احتمـال عـدم وجـود سياسـة متييزيـة علنيـة قائمـة                . البلدان املتقدمة والنامية على الـسواء     
زالـت   صحية مـا  على العمر، فإن القوالب النمطية السلبية إزاء املـسنني واحتياجـام للرعايـة الـ              

 خفـوت  مـع    ،ح املـوارد  ويف أحنـاء العـامل، ميثـل شـ        . سائدة وغالباً ما تؤثر علـى املمارسـة الطبيـة         
 الـنقص يف إعـداد     العوامـل الكامنـة وراء        يف ذهـن عامـة النـاس،       أمهية ومكانة طـب الـشيخوخة     

مهـال أو    يفضي إىل ظهور حاالت عديدة مـن اإل        مما -  أطباء وممرضات معاً   -املهنيني املؤهلني   
الرعاية غـري املالئمـة للمـسنني تعـزى إىل أسـبابٍ منـها سـوء التـشخيص أو اإلفـراط يف وصـف                       

وعواقب ذلك تتمثل يف تردي نوعية حياة املسنني وزيـادة تكـاليف رعايتـهم الـصحية                . األدوية
 . والطويلة األجل

 ميـدان طـب     ومن الضروري أن تستكمل العناية الكافية بتدريب الفنـيني الـصحيني يف            - ٣٩
. ألسر وللجمهور العـام   ن الشيخوخة ختصص ملقدمي الرعاية من ا      الشيخوخة بربامج تعليمية ع   

ضــمان التعــاون الوثيــق بــني الفنــيني العــاملني يف الرعايــة الــصحية وممــا لــه أمهيــة بــنفس املقــدار، 
 الناميـة،   وقـد جنحـت بعـض البلـدان       . والعاملني يف اخلدمات االجتماعية املعنيني برعاية املـسنني       

ومنــها األردن ولبنــان ومــصر، يف إدخــال طــب الــشيخوخة إىل العديــد مــن الــربامج األكادمييــة  
وهناك بعض األدلة علـى مـساعٍ تبـذل إلعـادة توجيـه الـسياسة العامـة حبيـث تلـيب                     . واجلامعات

 ففــي كازاخــستان، مــثالً، أُنــشئ. احتياجــات املــسنني يف االقتــصادات الــيت متــر مبرحلــة انتقاليــة
 عملية توفري املساعدة الطبية االجتماعية للفئات الضعيفة، ومنـها فئـة            لدمجمركز طيب منوذجي    

 معهـد   ٢٠٠٢بريـل   أ/ويف ماليزيـا، أُسـس يف نيـسان       . املسنني، وحتسني نوعيـة اخلـدمات الطبيـة       
 يف  لعلم الشيخوخة، يوفر الدراسات العليا يف جمال التقدم يف العمر والـشيخوخة، بينمـا أُدخـل               

 إىل  “لـشيخوخة األساسـي وخـدمات الـشيخوخة       علـم ا  ” موضوع جديـد بعنـوان       ٢٠٠٥م  عا
 .  العليامنهاج طالب املرحلة الثانوية

وميكن مالحظة بعض التقدم الذي أحرز منذ اجلمعيـة العامليـة الثانيـة للـشيخوخة علـى                 - ٤٠
ريوس نقـص املناعـة     وبـاء فـ   اجلبهة الـسياسية يف اـال املتعلـق مبقـدمي الرعايـة املـسنني لـضحايا                 

بـشأن   الـسياسي    ٢٠٠٦ويـدعو إعـالن عـام       ). اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /البشرية
الذي اعتمده االجتمـاع    ،  )اإليدز (متالزمة نقص املناعة املكتسب   /فريوس نقص املناعة البشرية   

تقاعديـة  عاشـات  الرفيع املستوى للجمعية العامة لألمم املتحدة، إىل اختاذ تدابري عملية كمـنح م          
متالزمـة نقـص    / نقـص املناعـة البـشرية      أساسية لتقدمي الدعم املـادي للمـسنني املـصابني بفـريوس          

 -سيما ألولئك الذين يقدمون الرعاية ألحفـاد أصـبحوا يتـامى             ، وال )اإليدز (املناعة املكتسب 
 الطنـان  المالكـ بيـد أن االنتقـال مـن        . وهو اجتاه يسود منطقة أفريقيا جنوب الـصحراء الكـربى         

 .ة ال يزال بطيئاًإىل التدابري العملي
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توازنـــة املجيابيـــة واإلصور الـــ وإبــراز محايـــة احلقــوق وتيـــسري املـــشاركة  : متكــني املـــسنني  - ٥ 
 الشيخوخة عن

 محاية احلقوق  
صــون كرامــة املــسنني العمــل علــى تعــد مكافحــة التمييــز القــائم علــى أســاس العمــر و  - ٤١

كمــا يعــد تعزيــز ومحايــة حقــوق . حتــرام الــذي يــستحقه املــسنونعــاملني أساســيني لــضمان اال
 . )١٩(اإلنسان واحلريات األساسية أمرين هامني لتحقيق جمتمع لكل األعمار

ــة          - ٤٢ ــة الكامل ــشاركة اتمعي ــذي حيــول دون امل ــر، ال ــى أســاس العم ــائم عل ــز الق والتميي
إذ يتعـرض املـسنون للتمييـز       . يبـاً  منذ أمد بعيد يف كل اتمعات تقر       قائمةللمسنني، هو مسألة    

 مثـل الـصحة والتعلـيم والتوظيـف وإمكانيـة الوصـول إىل خـدمات             ،يف ميادين التنميـة الرئيـسية     
 إىل آراء املــسنني أثنــاء وضــع الــسياسات واإلجــراءات، مبــا يف ذلــك يــصغىونــادراً مــا . أخــرى

ن اإلمهال وسوء املعاملة بـدون      وقد يعاين ضعاف املسنني م    . تلك اليت تؤثر عليهم تأثرياً مباشراً     
ي غالبـاً مـا ـدد حقـوقهن يف وراثـة األراضـي              ق، وعلـى األخـص املـسنات منـهم الالئـ          وجه ح 

 حيـصلن علـى     حيـث واألرامل بوجه خاص هن يف وضع ضعيف وعرضة للعنف،          . واملمتلكات
بعض ما حيصل عليه الرجال مـن االسـتحقاقات أو ال حيـصلن علـى أيٍ منـها، بـل إن وضـعهن                 

 .)٢٠(يف بعض احلاالت ال يقارن بوضع أي فرد من أفراد اتمع احمللي واألسرة
وحتدد انتهاكات حقوق اإلنسان للمسنني وحاالت ميشهم وسـوء معاملتـهم ضـمن              - ٤٣

ــة االقتــصادية      ــؤثر علــى املــسنني يف منطقــة اللجن ــسلبية الرئيــسية الــيت ت االجتاهــات والعوامــل ال
 أفضل آلثار هذه العوامل على وضـع املـسنني وتفاعلـها مـع عوامـل          والتوصل إىل فهمٍ  . ألفريقيا

وقــد . متعــددة أخــرى ميثــل إحــدى األولويــات الرئيــسية للعمــل املتعلــق بالــشيخوخة يف املنطقــة
سـيما الفقـراء منـهم وغـري انـسني، والـسكان             تتعرض للخطر حقـوق اإلنـسان للمـسنني، وال        

ت املتواصـلة لقـوانني اهلجـرة وممارسـات مل مشـل األسـر،            املهاجرين غري املواطنني نظراً للتعـديال     
 الرعايـة  وفوائـد  االجتماعيـة والطبيـة   واملـستحقات مبا فيها القيود املتعلقة مبـنح تـصاريح اإلقامـة        

 .االجتماعية
 صـكوك حلقـوق اإلنـسان متفـق عليهـا دوليـاً يف جمـال الـشيخوخة،                  وجودونظراً لعدم    - ٤٤

ت جمموعـة القـضايا املتعلقـة حبقـوق املـسنني           لة ملزمة قانوناً، فقد أخذ     وثيقة مماث  ةكاتفاقية أو أي  

__________ 

 .١٣خطة عمل مدريد الدولية املتعلقة بالشيخوخة، الفقرة  )١٩( 
، ٢٠٠٢، صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان    حتـديات عمليـة يف البلـدان الناميـة،      : السكان والـشيخوخة والتنميـة     )٢٠( 

 .٣٣الصفحة 



E/CN.5/2007/7
 

18 06-62588 
 

ترســخ بــشكل أساســي علــى الــصعيد الــوطين مــع وضــع قــوانني وقواعــد خاصــة حلمايــة هــذه   ت
فلتعلـيم حقـوق اإلنـسان للمـسنني        . احلقوق فضالً عن إنشاء برامج للدعوة والتدريب والتعلـيم        

ــد    ــة  دور هــام يف مــساعدم علــى العمــل مبزي لــضمان حقــوقهم، وذلــك يف وقــت   مــن الفعالي
ن فيه تدريب املوظفني الفنيني ومتطوعي الرعاية وأفراد األسرة من اخلـدمات املقدمـة              حسي رمبا

ــازل   ــشيخوخة     . للمــسنني يف املؤســسات واملن ــشباب عــن ال ــيم ال ــي عــدم االســتهانة بتعل وينبغ
ســتراتيجية أساســية طويلــة األجــل وحقــوق املــسنني؛ بــل ينبغــي بــاألحرى اعتبــار ذلــك مبثابــة ا 

 .  التمييز القائم على العمرملكافحة
، اعتمدت بلدان كثرية جمموعة واسـعة مـن التـشريعات الـيت تتنـاول               ٢٠٠٢ومنذ عام    - ٤٥

اللجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة  والبلــدان الــيت قامــت بــذلك يف منطقــة  . حقــوق املــسنني
واي وباراغواي والربازيل والسلفادور ومجهوريـة فرتويـال    تشمل أوروغومنطقة البحر الكارييب  
ويف كولومبيــا، يــدرج املــسنون يف اخلطــة الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان  . )٢١(البولفاريــة واملكــسيك

 يف املائـة  ٨٠ولدى نسبة ال تقل عـن  . )٢٢(كشرحية من السكان هلا حقوق واستحقاقات حمددة     
 . ليت حتمي حقوق املسنني يف املؤسسات نوع معني من القوانني االلجنةمن بلدان هذه 

وتعرب حاالت االحنياز القائمـة يف توظيـف وفـصل عمـال مـسنني عـن املواقـف الـسلبية                   - ٤٦
ومــن احملتمــل، يف هــذا الــسياق، اعتبــار التــدابري   . زالــت ســائدة علــى الــصعيد الــوطين  الــيت مــا

 لمـاً هامـاً علـى الطريـق ملكافحـة         نني مع القانونية الرامية إىل تعزيز مـشاركة القـوة العاملـة للمـس           
وحتــدد محايــة حقــوق املــسنني كأولويــة مــن أهــم أولويــات عمــل    . التمييــز القــائم علــى العمــر 

اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا        ففـي منطقـة     . حكومات بلدان كـثرية يف العقـود املقبلـة        
  ونيوزيلنـدا واليابـان    ، مثالً، وضعت بلدان مثـل أسـتراليا وسـري النكـا والـصني             واحمليط اهلادئ 

كمـا توجـد قـوانني حلمايـة حقـوق املــسنني يف      .  التمييـز القـائم علـى العمــر   ملكافحـة تـشريعات  
 احملـدد لالمتثـال   ٢٠٠٦االحتاد األورويب، حيث تعمل البلدان من أجل احترام موعد اية عـام   

 . اإلطاري للمعاملة املتساوية١٩٩٩لتوجيه عام 
 التمييــز القـائم علــى العمــر، تتلقــى املــساعدة  ملكافحــةعيها وكانـت احلكومــات، يف ســ  - ٤٧
الرابطـة الدوليـة ملـساعدة      علـى الـصعيد العـاملي، واصـلت         ف. عالة من مؤسسات اتمع املدين    الف

وقامت الـشبكة الدوليـة     .  والدعوة البحوث من خالل    ، معاجلتها لقضايا حقوق املسنني    املسنني
 التـابع ملنظمـة   “برنـامج مـسار احليـاة والـشيخوخة    ” مـع   باالشـتراك ،ملنع سـوء معاملـة املـسنني      

يونيـه  /حزيـران ١٥الصحة العاملية وأفراد ومنظمات غري حكومية من أحناء العـامل باالحتفـال يف              
__________ 

 .اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييبمذكرة  )٢١( 
 .مذكرة الرابطة الدولية ملساعدة املسنني )٢٢( 
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 التوعيـة   زيـادة  باليوم العاملي األول للتوعية بشأن سـوء معاملـة املـسنني، وذلـك بغـرض           ٢٠٠٦
ملنظمـات  وتلتـزم إحـدى ا    . ع وبضرورة مكافحتـها   بانتشار سوء معاملة املسنني على نطاق واس      

 بالقــضاء علــى مجيــع أشــكال  “AGE”الربنــامج األوريب للمــسنني غــري احلكوميــة الــيت تــدعى  
التمييز يف مشارب احلياة كلها، ودف إىل املراقبة والتأثري على تنفيذ خمتلف مبـادرات االحتـاد                

 .األورويب يف هذا اال
 

 تسهيل املشاركة  
مهـم يف إجنـاز حقـوقهم،       هـي جانـب     مشاركة املسنني يف جماالت اتمـع املختلفـة         ن  إ - ٤٨

وتتضمن املعاين متعددة األوجـه ملـشاركة املـسنني، مـن مجلـة             . وأداة ضرورية من أجل متكينهم    
أمور أخرى، اخنراطهم النشط يف تنفيذ السياسات اليت تؤثر بشكل مباشر يف رفاههم، وتبـادل               

 مع األجيال األصغر سـنا، وتـشكيل احلركـات أو االحتـادات الـيت ميكـن أن              معرفتهم ومهارام 
بيـد أن هـذا اهلـدف مل يتحقـق بـصورة      . تساعدهم يف التعبري عـن شـواغلهم واملطالبـة حبقـوقهم       

 .د من املسنني حول العامليلعدلشاملة بالنسبة 
خة، بـرزت فجــأة   ومنـذ انعقـاد اجلمعيـة العامليـة الثانيـة للـشيخو          على الرغم من ذلـك،       - ٤٩

طائفة أوسع من املبادرات احلكومية ومبادرات اتمع املـدين الراميـة إىل إجيـاد حمافـل ملـشاركة                  
املـسنني بـصورة أكـرب يف اختـاذ         مشاركة  أمثلة مشجعة يف بعض البلدان على       ظهـرت  و. املسنني

كوميـة حـول    القرار، مثل تعبئـة مجاعـات املـسنني لرصـد عمليـة تنفيـذ الـسياسات والـربامج احل                  
كوميــة مــع حكومــات يف تلبيــة أهــداف خطــة عمــل   احلمنظمــات غــري شراكـــة الــشيخوخة، و

مـسنني جنبـا إىل     تـشمـل   قضايا الشيخوخة،   هيئات تنسيق ل  وأنشأت بعض احلكومات    . مدريد
 .)٢٣( مثل الوكاالت احلكومية“نيـ التقليدي”أصحاب املصاحل جنب مع 

، ٢٠٠٨-٢٠٠٧وتقيـيم خطـة عمـل مدريـد يف          اسـتعراض   خالل الـدورة األوىل مـن        - ٥٠
والتقيـيم،  عمليـة االسـتعراض    املـسنني بـشكل مباشـر يف        النهج التشاركي التصاعدي  شمل  قد ي 

ويتمثـل الغـرض    .  ملـشاركتهم يف مجيـع مراحـل تنفيـذ اخلطـة           “مـدخال ”ويوفر يف الوقـت ذاتـه       
تعبري عن آرائهـم حـول أثـر    املباشر للنهج التشاركي يف كفالة أن مجيع املسنني لديهم الفرصة لل 

بيــد أن اهلــدف األمشــل هــو كفالــة اخنــراط   . إجــراءات الــسياسة الوطنيــة الــيت تــؤثر يف حيــام  
إجراءات السياسة حـول الـشيخوخة، مبـا يف ذلـك تـصميم الـسياسات               راحل  املسنني يف مجيع م   

 .وتنفيذها ورصدها وتقييمها
 

__________ 

تقريـر األمـني العـام إىل اجلمعيـة         : لالطالع على وصف أوفــى تفـصيال للترتيبـات املؤسـسيـة اإلقليميـة، انظــر               )٢٣( 
 .١٩  و١٨ن ، الفقرتاA/61/167العامة 
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 ةلشيخوخازنة عن اتواملجيابية واإلصور إبـراز ال  
 سياســة تتعلــق بالــشيخوخة، ـةوهري يف أيــاجلــعنــصر هــي المحايــة حقــوق املــسنني إن  - ٥١

ــوأهــم  ــة لــ شروط ال ــسننيالالزم ـــة غــري أن . تمكني امل ــة   استدام ــتمكني تتطلــب كفال ــة ال عملي
ولــسوء . هلــم قيمتــهم يف جمتمــع يرحــب ـــم االعتــراف باملــسنني وتقــديرهم بوصــفهم أعــضاء  

م التــصورات الــسائدة واملواقــف تتــسلك يف غالــب األحــوال، إذ احلــظ، فـــإن األمــر لــيس كــذ 
مهـا  ومتكـني املـسنني وتـشجيع مـشاركتهم الكاملـة           . حنـو املـسنني بالـسلبية     املبنيـة على أساسـها     

 .)٢٤(عنصران ضروريان للشيخوخة النشطة
، كمـا   مهـور بـشيخوخة اتمعـات      يف وعـي اجل    ـال هائـ  امنـو  السنوات األخرية شهـدت   - ٥٢

 ،ويف أحيـان كـثرية    . اإلعالم وجمتمـع األعمـال    وسائـط  يف استجابة   ، على سبيل املثال،     ينعكس
جتنح الروايات اإلعالمية إىل التركيز على تقـارير مـثرية للمخـاوف حـول األثـر الـسليب احملتمـل              

وكـثريا مـا ال تتـوفر الروايـات الـيت تـصف       . للهياكل العمريـة املـتغرية والعـدد املتنـامي للمـسنني      
 .وخة اإلجيابية والنشطة سواء يف مقر العمل أو اتمعالشيخ
ــن        - ٥٣ ــى خــشيـة م ـــى عل ــثرية للمخــاوف إىل أن تـُـبنـَ ــارير امل ـــة التق ــصاعب جتــنح طبيع امل

االقتصادية، بل وعلى تـردي اتمعـات نتيجـة للـشيخوخة، مبـا يف ذلـك آثارهـا املتنوعـة، مثـل                      
يتم غـض    ماغالبا  و.  الصحية والرعاية طويلة األجل    التكاليف الباهظة ألنظمة التقاعد والرعاية    

ة ـنـَّـالطرف عن الفوائد العائدة على األجيـال القادمـة فيمـا يتعلـق بفـرص التعلـيم والعمـل احملـس                  
عـدد  يـُـصـور التدنـي فــي    القوة العاملة وكذلك الفوائد العائدة على البيئة، بينما         ناقص  نتيجة لت 

قـارير  وكثريا ما يكون هنـاك نقـص يف الت        . البلدان ديدا ألمن ره  باعتبـاالسكان يف سن العمل     
يف عـن أن عمـاال أقـل قـد ينتجـون املزيـد يف املـستقبل نتيجـة للمكاسـب املتوقعـة           اليت تتحـدث  

يف أوضـاع معيـشية جتمـع أكثـر       ونعيـش ذلـك، يـساعد املـسنون الـذين ي        إضافـة إىل   و. إلنتاجيةا
ممـا يـسمح مبعـدالت مـشاركة أعلـى يف      ألطفـال،  رعايـة ا يف حتمـل مـسئوليات      من جيـل اآلبـاء     

وعالوة على ذلك، ميكن الستراتيجيات املدخرات واالسـتثمار املالئمـة احليلولـة            . سوق العمل 
 .اليت تتصور اتمعات الشائخـة أا ستواجهـهـادون املصاعب املالية 

 عـن الـشيخوخة النـشطة       يف الوقت نفسه، روجت منظمة الصحة العاملية ملفهوم إجيايب         - ٥٤
عملية حتقيق الفرص املثلى للصحة واملشاركة واألمـن مـن أجـل تعزيـز نوعيـة احليـاة                  ”بوصفها  

سالمتهـــم مــن أجــل  وتــسمح للنــاس بتحقيــق طاقــام الكامنــة . ...مــع تقــدم النــاس يف العمــر
ياجـام  وباملـشاركة يف اتمـع تبعـا الحت       عمـرهم،    علـى مـدى      ة والعقليـ  ة واالجتماعيـ  ةاجلسدي

__________ 

 .١٢اإلعالن السياسي، املادة  )٢٤( 
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ــدرام  ــام وقـ ــون       ،ورغبـ ــدما يطلبـ ــم عنـ ــة هلـ ــة املالئمـ ــن والرعايـ ــة واألمـ ــوفري احلمايـ ــع تـ  مـ
ــساعدة ــذ .)٢٥(“امل ــامى من ــام وتتن ــة     ٢٠٠٢  ع ــارين البدني ــة للتم ــار اإلجيابي ــارير حــول اآلث  التق

 يالتطـوع العمـل  والعقلية على مدى العمر، واإلشراك املستمر للمـسنني مـن خـالل التوظيـف و        
 . املستمر وأنشطة تقدمي الرعاية ألفراد األسرة أو اآلخرينوالتعليم

ــدة للمــسنيـن،     - ٥٥ ـــدأ عــرض صــورة جدي ــة   ويـب ــة حمتمل ســوق يف بوصــفهم شــرحية مهم
حجـم جيـل طفـرة اإلجنـاب الـذي          ؤسسات التجارية اليت يـُـغريها      يف لفت انتباه امل    ،املستهلكني
وجيـه منتجاـا إىل الزبـائن املـسنني أو          يف ت  عما قريـب وأخـذت املؤسـسات التجاريـة           سيتقاعد

تسعى إىل تطوير منتجات وتكنولوجيات جديدة تلقى استحـسان جيـل جديـد مـن املـسنني أو         
 .تليب احتياجام

أسـاس، وتبعـد كـل    إىل أي املـسنني  بـشـأن  مـا ال تـستند املفـاهيم الـسلبية احلاليـة         غالبا   - ٥٦
وخلـصت دراسـة حديثـة    . ظيـف العمـال املـسنني    خاصة فيما يتعلـق بتو  ،“ةــاحليادي”البعد عن   

 يف هـذا اـال،      لاطيـ ب إىل أمهية تبديد عدد من األ      ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي     
علـى  ف.  واألخذ باملمارسـات الـيت تـروق للمـسنني    جهود اإلصالحقد تنـال من على أساس أا   

أن القــدرة علــى العمــل تتــدهور بــصورة بــالــيت تقــول ســبيل املثــال، رغمــا عــن بعــض البيانــات 
والعمـال املـسنني بـصورة      عـن أربـاب العمـل       دراسـات عديـدة     ثبــت   منتظمة مع مرور العمر، ت    

حيوية أن لكل مـن العمـال املـسنني والـشباب نقـاط قـوة وضـعف، وميكنـهم اإلسـهام بـصورة                       
 لتأكيـد علـى أن   يـدعم ا  كــاف   وعلـى نفـس املنـوال، لـيس هنـاك دليـل             . خمتلفة يف القوة العاملة   

التقاعد املبكر، أو أن العمـال املـسنني   تولـِّـد ضغطا يـؤدي إىل     العمل يف الوظائف احلالية     كثافـة  
ويف الواقـع، إن العديـد مـن العمـال          . عملـهم مواصلـة   لدرجة ال متكنهم من      “ن جدا ــومرهق”

 مرونـة لـساعات     املسنني قادرون ومستعدون متاما ملواصلة العمـل إذا مـا أعطـوا خيـارات أكثـر               
 .)٢٦(العمل
 مـن أجـل إعطائــه       باحلقيقـة وثيقــا    ربطـا    “الـشيخوخة النـشطة   ”البد من ربط مفهوم      - ٥٧

فقد يؤدي التعميم حـول الـشيخوخة، سـلبا أو إجيابـا، إىل آثـار عكـسية؛                 . أمهية عملية وواقعية  
حاديـة البعـد،    ويتطلب منظور أكثر توازنا جا ال ينظر للحياة يف آخـر العمـر بوصـفها خـربة أ                 

وبـصورة عامـة، ميتلـك املـسنون خمزونـا تراكميـا أكـرب        . )٢٧(بل ظاهرة متدفقة ومركبة ومتنوعـة    
__________ 

 .١٢، ص ٢٠٠٢ إطار لسياسة عامة، منظمة الصحة العاملية، جنيف، -الشيخوخة النشطة  )٢٥( 
 )٢٦( Live longer, work longer. OECD, Paris, 2006, p.13. 
 )٢٧( Peter Lloyd-Sherlock. “Ageing, development and social protection: Generalizations, myths and 

stereotypes in Living Longer”. Ageing, Development and Social Protection. UNRISD and Zed Books, 

London, 2004, p.6. 
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سهم إزالـة   تـُــ وقـد   . من القدرات واخلربات اإلنسانية، ويـتعني االعتـراف مبـسامهتهم يف اتمـع            
 .قدرم اإلنتاجية ومرونتهم بصورة أكربسيـن احلواجز اهليكلية يف حت

 
حنــو تنــسيق أفــضل للجهــود :  العامــةحــوث حــول الــشيخوخة وإجــراءات الــسياساتالب - ٦ 

 املشتركة
حتدد خطة عمـل مدريـد أنـشطة البحـوث ومجـع البيانـات الوطنيـة وحتليلـها مـن أجـل                       - ٥٨

. السياسات واملراقبة والتقييم بوصفها إحدى العناصر الضرورية لعملية التنفيـذ الوطنيـة           ختطيـط  
تبادل الباحثني ونتـائج البحـوث ومجـع املعلومـات مـن أجـل دعـم                فـإن  ،  وعلى املستوى الدويل  

بوصــفها إحــدى أولويــات التعــاون كلــها وردت يف اخلطـــة عمليــة تنميــة الــسياسات والــربامج 
 .بشـأن الشيخوخةالدويل 
ــة     - ٥٩ ــة الثاني ــة العاملي ــذ اجلمعي ــستوى     لمن ــى امل ــدة عل ــت دراســات عدي ــشيخوخة، أجري ل

. الــشيخوخةحتقيــق فهـــم أفــضل ومعرفـــة أوفـــى بــشـأن  ممــا أســهم يف نـــي الوطنـــي وعبـــر الوط
وطـــول العمـــر مــع التـنعـــم   ث الــدويل حــول الــشيخوخة ـ إنــشاء مركــز البحــ:ويتــضمن ذلــك

 - ٢٠٠٥؛ وإطالق الـشبكة األفريقيـة للبحـوث عـام     ٢٠٠٤يف سيدين بأستراليا عام   بالصحـة  
فارقـة والـدوليني وصـناع الـسياسة وممثلـي اتمـع        وهي شبكة حبثية تتألف من كبار العلمـاء األ        

حـول الـشيخوخة واألجيـال نظمهـا     عامليـة  الدويل يف جمال الشيخوخة؛ وسلسلة من املؤمترات ال   
مـشروع منطقـة البحـوث    االحتاد الـدميغرايف العـاملي جبامعـة سـان جـالن يف سويـسرا؛ وتأسـيس          

 . يف جمال الشيخوخةاألوروبية
االستقــصاءات رســيخ دوليــة لعلـم الــشيخوخة وأمراضــها جهودهـا لت  تواصـل الرابطــة ال  - ٦٠

ملــؤمترات اإلقليميــة والتجمعــات يف جمــال الــشيخوخة عــرب تبــادل املعلومــات، واالعامليــة العلميــة 
ــة  ــشيخوخة وأمراضــها  العاملي ــم ال ويتقــدم لألمــام جــدول أعمــال البحــوث املتعلقــة    . حــول عل

ــامج   ــشيخوخة، وهــو املــشروع املــشترك لربن ـــي بـ األمــم املتحــدة  بال ــشيخوخة والرابطــة  املعن ال
ــشيخوخة وأمراضــها حيــث انعقــدت دورات تدري    ــم ال ــة لعل ـــالدولي ــة عــام  ـب ، ٢٠٠٣ية إقليمي

سـواء  غىن عنـها،   ويف حني أن البحوث حول الشيخوخة ال  . ٢٠٠٥عام  أقاليميـة  ومشاورات  
بـني  إال أن الـصلـة  ال العملـي،  يف اـ ـة العامـة،  لتوفري أساس إلجراءات الـسياس يف حد ذاا أو   

تــوفر الــدورة ولــذلك، . العامـة غالبــا مــا تبقـــى متقطعــة  جـداول أعمــال البحــوث والــسياسات  
خطــــة عمــــل مدريــــد فرصــــة لواضــــعي الــــسياسات والبــــاحثني الســــتعراض وتقيـــــيم األوىل 

 .الستكشاف سبل أفضل لتنسيق عملهم يف جمال الشيخوخة
والـسمنة املتناميـة وعواقبـها علـى طـول العمـر؛ وعواقـب تـدين                ؛  انتقــال األوبئــة   د  ـعـُـي - ٦١

ــسكان  ــة ســواء  -  يف بعــض األقطــار؛ وكــذلك اهلجــرة  عـــدد ال ــة إىل احلــضر،  أم الدولي الريفي



E/CN.5/2007/7  
 

06-62588 23 
 

ويف . حـول شـيخوخة الـسكان     العامـة   وآثارها من بني أولويات البحـوث املتعلقـة بالـسياسات           
ة ديدا مستمرا للصحة الفردية والتنميـة الوطنيـة،      البلدان النامية، تشكل األمراض املعدية احلاد     
وميكــن منــع معظــم هــذه االضــطرابات، إن مل تكــن . كمــا احلــال مــع انتــشار األمــراض املزمنــة

لكن جتاهلـها ميكـن أن حيوهلـا إىل         التدابري املناسبة اليت تشجع على الصحـة،       مجيعها، من خالل    
ـردي ولــن يعــاين املــسنون مــن تــ . الالحقــةيف الــسنني االت مزمنـــة وعجـــز أســباب رئيــسية حلــ

يف البلـدان   شـة  أنظمـة الرعايـة الـصحية اهلـ       يثقـل كاهــل     لكن من احملتمل أن      ،جودة احلياة فقط  
 .النامية
ـــة د األـعـــُـت - ٦٢ ر الــصحية، مــع التــدخني ومنــط احليــاة كــثري اجللــوس، وراء وبــاء    ـغيــغذيـ

أمـراض  صـابة بالـسكري مـن النـوع الثـاين، و     السمنة الناشـئ الـذي يـؤدي بـدوره إىل زيـادة اإل        
بـشكل  قلــق   وممـا يبعـث علـى ال      . منـاطق العـامل كافـة     فــي    والسرطان   القلب واألوعية الدموية،  

ويتوقع أن تـسفر هـذه   . العامليف مجيع أحناء خاص الزيادة املتسارعة يف إصابة األطفال بالسمنة        
هـؤالء األطفـال    مـع بلــوغ      عن الـسمنة     الصحية النامجة االت  الظاهرة عن زيادات كبرية يف احل     

أقـصر  عمــرا   قد يعيش اجليـل األصـغر اليـوم         فاحلالية،  االجتاهـات  وإذا استمرت   . متوسط العمر 
شجيـع  يـشكل تـ    ،ذاـهلـ و. )٢٨(وحياة أقل صحة من جيـل آبـائهم ألول مـرة يف العـصر احلـديث               

 .شـائخ للرعاية يف جمتمع صحة أفضل بني الشباب أفضل استراتيجية لتلبية املطالب املستقبلية
األسس الرئيسية للشيخوخة وطـول العمـر علـى     إجنـازات هامـة يف فهـم     أُحرزت أيضا    - ٦٣

وتـشتمل البيئـة   . والبيئة )٢٩(املستوى الفردي، مما يشري إىل تفاعالت عديدة بني اآلليات الوراثية  
أسلـــوب  و، والتغذيــة،نــاخوالبيولوجيــة واالجتماعيــة، مثــل املاديـــة علــى طائفــة مــن العوامــل امل

 .احلياة والعالقات بني األجيال وعوامل عديدة أخرى
نتائج الدراسات البيولوجية الطبيـة للـشيخوخة واالضـطرابات املتعلقـة بـالعمر             توجـد لـ  - ٦٤

علــى صــحة الفــرد وطــول عمــره، وكــذلك علــى الــسياسات العامــة الراميــة إىل    مباشـــرة آثــار 
لنـشطة، ومعاجلـة العجـز واالضـطرابات املتعلقـة بالـشيخوخة            الشيخوخة الـصحيحة وا   شجيـع  ت

إىل ـج  حتديــدا  ويدعو العلماء اآلن إىل حتول يف النموذج مـن النـهج اخلـاص بـاملرض       . ومنعها
األدلـة  حـصيلـة   وتـشري   . يركز بصورة أكرب على أسباب هـذه األمـراض وعالقتـها بالـشيخوخة            

. أنـه رمبـا ميكـن إبطـاء الـشيخوخة لـدى البـشر       را، األمــر حميــ  املتراكمة إىل احتمـال، وإن كـان    
االجتماعيــة واالقتــصادية والــصحية فوائـــد عــدد مــن اليـة مـــن البــشراستفـــادة وتعــرف إمكانيــة 

__________ 

 )٢٨( A Potential Decline in Life Expectancy in the United States in the 21st Century. The New England 

Journal of Medicine, 352; 11; March 17, 2005. 
 )٢٩( D. Sinclair, L. Guarente, “Unlocking the secrets of longevity genes,” Scientific American,, March 2006. 
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، فقـد تكـون هلـذه النعمــة     وإذا ما حتقق ذلـك . طول العمرنعمـة احلياة الصحية بالمتـداد نتيجة  
 .)٣٠(يدة األثرآثار اجتماعية وأخالقية ونفسية واقتصادية بع

ـــى  - ٦٥ ــد يـولـَ ــام متزاي ــة  ،اهتم ــصحة العقلي ـــن وامللكــشف ل ، يف دراســات ال ــر  ع ــع املبك ن
ــل مــرض      ــر مث ــدم يف العم ــصلة بالتق ــا”لالضــطرابات املت ــل يف   . “هاميرزـل ــصيص أم ويوجــد ب

 حنـو   ـهأو إبطـاء تقدمـ    ومنعــه   التدخالت الطبية الرامية إىل الكـشف املبكـر عـن التـردي العقلـي               
 .الشيخوخةخبل 
الـسياسات  وضـع  أفـضل بـني جـدول أعمـال البحـوث وعمليـة            نـسيـق   ويكفل حتقيـق ت    - ٦٦

الدميغرافيـة املـتغرية وأصـول الـشيخوخة لـدى          العامـة استفادة اتمـع مـن فهــم أكبــر للعوامــل             
 ســتكون اتمعــات مــستعدة بــصورة أفــضل لتقــدمي ،هــذه املعرفــة اإلضــافيةضـل فــبو. اإلنــسان

متوســــط األعمــــار، ومـــساندة لالســـتجابة للتقـــدم يف مالئمــــة ة واجتماعيـــة خـــدمات صـــحي
 .طول العمر املتوقــعواخنفاض معدل اخلصوبة، و

 
 االستنتاجـات والتوصيات -ثالثـا  

لــشيخوخة يف مدريــد جــدول أعمــال أوســع للقــضايا لناقــشت اجلمعيــة العامليــة الثانيــة  - ٦٧
ــة  ــده  لالعامليـ ــت بتحديـ ــشيخوخة وقامـ ــ،لـ ــاعد يف  ممـ ــ”ا سـ ـــإزالـ ــسكان  “سـة اللبـ ــشأن الـ  بـ

جمتمـع جلميـع    ”والشيخوخة الفردية، وإدراج طائفة مـن املقاصـد واألهـداف املرتبطـة بتحقيـق               
. مل يكــن مــستويـاوالتقــدم احملــرز يف هــذا اــال  .  علــى جــداول األعمــال الــسياسية “األعمــار
لكـن، من ناحيـة    . قدم يف هذه اجلبهة   الوعي املتنامي بالشيخوخة داللة واضحة على الت      ويـُـعـَـد  

رمبــا يبــدو التقــدم يف إحــراز أهــداف خطــة عمــل مدريــد منــذ عــام أخــرى، ويف بلــدان كــثرية، 
 .هـذا إن كان واضحا أصــال بطيئا نوعا ما، ٢٠٠٢

 ،والتقييم العاملي خلطة عمل مدريـد     االستعراض  ال يهدف هذا التقرير إىل أن حيل حمل          - ٦٨
ـة باإلضافـــة إلـــى وســائل أخـــرى  مــشاركة تــصاعديعمليـــة فر، مــن خــالل الــيت يتوقــع أن تــس

الـيت   وأفكار املتابعة اخلاصـة بالتحـديات        تواالستنتاجاباشـرة  السياسات، عن النتائج امل   لتقيـيم  
ــذهاتكتنـــف  ــدورة األوىل  . تنفي ــسهيل ال ــة ت ــد،   وبغي ــيم خطــة عمــل مدري الســتعراض وتقي

ن تــضع يف اعتبارهــا قــضايا الــسياسات املختــارة الــيت تــود اللجنــة دعــوة احلكومــات أ رمبــا
املتعمقــة هلــا   مـن أجـل االستقـصاءات التـشاركية     أخــرى  رزها التقرير بينما حتدد قضايا      ـيب

 .باستخدام النهج التصاعدي
__________ 

 )٣٠( S. Jay Olshansky, Daniel Perry, Richard A. Miller, Robert N. Butler. In Pursuit of the Longevity 

Dividend. The Scientist, March 2006. 
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ويف هــذا اخلــصوص، . التقريــرهامـــة فـــي هـــذا  قــدمت اللجــان اإلقليميــة إســهامات   - ٦٩
ن االقتــصادية واالجتماعيــة، بوصــفها جهــة  ؤو إدارة الــشتــود اللجنــة أن تطلــب مــن  رمبــا

ــشيخوخة   تعاوــا مــع جهــات  واصـــل وتعـــزز  األمــم املتحــدة، أن ت فـــي التنــسيق حــول ال
ــة    ــشيخوخة يف اللجــان اإلقليمي ــسيق حــول ال ـــي التن ــدورة األوىل  ف ـــراض إجــراء ال الستع

والعاملية من أجل التوسع وتقييم خطة عمل مدريد، مبا يف ذلك حتديد األولويات اإلقليمية  
ــذ اخلطــة  ــضا يف     . يف تنفي ــة أي ــد ترغــب اللجن ــك، ق ــترحالوعــالوة علــى ذل ــادرات ي ب مبب

 اجتماعــــات ٢٠٠٧ســــبانيا كــــي تستــــضيف يف عــــام إحكومــــات الربازيــــل والــــصني و
اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر والتقييم اإلقليمية يف مناطق االستعراض 
جنــة االقتــصادية لل، وااللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئو ،الكــارييب
ــا ــنطقيت   ألوروبـ ــدان مـ ــوة بلـ ــصادية    ، ودعـ ــة االقتـ ــا واللجنـ ــصادية ألفريقيـ ــة االقتـ اللجنـ

قيـيم يف منطقتيهمـا،   والتعمليتــي االسـتعراض    للتعـاون يف إجـراء       واالجتماعية لغريب آسـيا   
 .إلقليميةيف ذلك تنظيم االجتماعات ا مبا
قــد ترغــب اللجنــة يف أن توصــي احلكومــات مبــضاعفة جهودهــا لــدمج املــسنني يف   - ٧٠

التيار الرئيسي للسياسات اإلمنائية، وأيضا تشجيع تنسيق األعمال يف عدة جبهات متعلقة            
ربــاب  جبدول أعمال الشيخوخة، ال سيما حتسني ظروف العمل للمسنني، وإزالة حواجز أ      

إمكانيـات تـوظيفهم، وتـوفري خـدمات        سنني واالحتفاظ م، وتشجيع     العمل على تعيني امل   
 .رعاية أفضل هلم

قد ترغب اللجنة يف أن تؤكد مـن جديـد علـى أمهيـة     فيما يتعلق خبطة عمل مدريد،   - ٧١
ــد، ودعــوة األوســاط       ــذ خطــة عمــل مدري ــد للتقــدم احملــرز يف تنفي الرصــد املــستقل واحملاي

اسـتنتاجاا أثنـاء    تبـادل  دين إلجراء املزيد من الدراسات، و     األكادميية ومنظمات اتمع امل   
 .تتعلـق بإجراءات السياسـة العامـة مستقبالوالتقييم، وصياغة مقترحات االستعراض 

تـخـتـتم خالل الـدورة    وتقييم خطة عمل مدريد س    الستعراض  حيث أن الدورة األوىل      - ٧٢
أصــحاب املــصلحة للجنــة دعــوة مجيــع  رمبــا تــود ا، ٢٠٠٨الــسادسة واألربعــني للجنــة عــام  

مبا يف ذلك احلكومات واألوسـاط األكادمييـة واملنظمـات غـري احلكوميـة، كـي                الرئيسيـني،  
موازيـة وهامـشية، مبـا يف ذلـك حلقـات        ، أنشطـة   السادسة واألربعني ينظمـوا خالل دورا    

سـتعراض  عمليـة االلنقاش وحلقات دراسية ودوائر مستديرة، من أجل استكشاف نتائج    ل
 .تنفيذ خطة عمل مدريدسبيـل ستقبل يف املوالتقييم، وحتديد أولويات 

 


