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كاف لتقدير العمر املتوقع بلوغه
العمر الزمني غير ٍ
وقدرات الفرد الوظيفية املدخرة

رولى راشد
«تكمن الشيخوخة في الروح أكثر مما تكمن في اجلسد».
(فرانسيس بيكون  -فيلسوف وكاتب انكليزي)

دميوغرافية ثالثة وهي اخلصوبة والوفيات والهجرة.
ومنذ عام  ،1950شهدت جميع املناطق زيادات كبيرة في متوسط العمر
املتوقع .ومبا أن متوسط العمر املتوقع عند الوالدة آخذ في الزيادة ،فإن
إدخال حتسينات في البقاء على قيد احلياة في االعمار املتقدمة يشكل
نسبة متزايدة من التحسن العام في طول العمر.
وفي حني ان تراجع اخلصوبة وزيادة طول العمر تعتبران من الدوافع
الرئيسية لشيخوخة السكان على الصعيد العاملي ،فقد ساهمت
الهجرة الدولية أيضا في تغيير الهياكل العمرية للسكان في بعض
البلدان واملناطق .ففي البلدان التي تعاني من تدفقات الهجرة الكبيرة،
ميكن للهجرة أن تبطئ عملية الشيخوخة مؤقتا على األقل ،حيث مييل
املهاجرون إلى أن يكونوا من الشباب في سن العمل .ومع ذلك ،فإن
املهاجرين الذين يبقون في البالد سيكونون في فئة السكان األكبر سنا
في نهاية املطاف.

الشك ان الشيخوخة هي من ابرز التحوّالت االجتماعية األكثر املؤمترات الرئيسية للشيخوخة

أهمية في القرن احلالي ،حيث انها تطال جميع قطاعات اجملتمع ،مبا
في ذلك سوق العمل واألسواق املالية ،والطلب على السلع واخلدمات،
مثل السكن والنقل واحلماية االجتماعية وكذلك الهياكل األسرية
والعالقات بني األجيال.
وينظر بشكل متزايد اآلن إلى كبار السن باعتبارهم من املساهمني
في التنمية و ينبغي أن تدمج قدراتهم في العمل من أجل النهوض
بأنفسهم ،ومجتمعاتهم في السياسات والبرامج على جميع
املستويات.
والالفت انه يعيش ثلثي كبار السن في العالم في املناطق النامية
وتتزايد أعدادهم بشكل أسرع هناك عما كانت عليه في املناطق
املتقدمة.
ثمة اعتقاد انه بحلول عام  2050سيعيش اكثر من  % 80من كبار السن
في الدول النامية  .وفي الوقت نفسه ،ستصل نسبة كبار املسنيني (أي
من هم فوق ال  80سنة) في العالم املتقدم الى مستويات مرتفعة جدا.
يحتاج كبار السن إلى دعم دخلهم املادي مع تقدمهم في السن كما
انهم بحاجة الى فرص عمل مناسبة اذا ارتأوا أن يبقوا ناشطني .كما
انه يتوجب تامني حصولهم على رعاية صحية واجتماعية مناسبة ،مبا
فيها اخلدمات الطويلة االمد.

ولبدء معاجلة هذه القضايا ،عقدت اجلمعية العامة في عام 1982
اجلمعية العاملية األولى للشيخوخة التي متخضت عن «خطة عمل
فيينا الدولية للشيخوخة املكونّة من  62نقطة .وتدعو اخلطة إلى
إجراءات محددة بشأن قضايا مثل الصحة والتغذية ،وحماية املستهلك
املسن ،واإلسكان والبيئة ،واألسرة ،والرعاية االجتماعية ،والعمل وضمان
الدخل ،والتعليم ،وجمع بيانات البحوث وحتليلها.

وفي عام  ،1991اعتمدت اجلمعية العامة مبادئ األمم املتحدة
املتعلقة بكبار السن ،معدد ًة فيها  18استحقاقا ً لكبار السن تتعلق
باالستقاللية واملشاركة والرعاية وحتقيق الذات والكرامة .وعُقد في
العام التالي املؤمتر الدولي املعني بالشيخوخة ملتابعة خطة العمل،
الذي اختتم باعتماد إعالن بشأن الشيخوخة وأعالن عام  1999بوصفه
«السنة الدولية لكبار السن» الذي يحتفل به في األول من تشرين
االول من كل عام.
واستمر العمل ملصلحة كبار السن في عام  2002حيث عقدت اجلمعية
العاملية الثانية للشيخوخة في مدريد .وا ُعتمد إعالن سياسي بهدف
وضع سياسات دولية للشيخوخة مواءمة للقرن احلادي والعشرين.
وتدعو خطة العمل إلى تغيير في املواقف والسياسات واملمارسات على
العوامل الدميوغرافية
جميع املستويات لالستفادة من اإلمكانات الهائلة لكبار السن في هذا
القرن .وترد في اخلطة توصيات محددة للعمل تقضي بإعطاء األولوية
يتم حتديد حجم وعمر السكان بشكل مشترك من خالل عمليات لكبار السن والتنمية ،ورفع مستويات الصحة والرفاه مبا يشمل مرحلة
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الشيخوخة ،وإيجاد بيئات متكينية وداعمة لهم.

تعريف
تصنّف منظمة الصحة العاملية واألمم املتحدة
بداية مرحلة الشيخوخة بالعملية الفردية للغاية،
والعمر الزمني غير كافٍ لتقدير العمر املتوقع بلوغه
وقدرات الفرد الوظيفية املدخرة .وترتبط الشيخوخة
بنضوب تدريجي الحتياطي الوظائف ألعضاء وأجهزة
عدة في اجلسم ،وزيادة معدل انتشار احلاالت املرضية
املشتركة ،وتضاؤل املوارد االجتماعية واالقتصادية
في الوقت الذي تشتد فيه احلاجة إليها.
وتُصنف مرحلة الشيخوخة إلى ثالث مراحل أو فئات
عمرية تشمل:
 -1مرحلة املسن الشاب وتبدأ في عمر  74-65سنة.
 -2مرحلة املسن الكهل وتبدأ في عمر  84-75سنة.
 -3مرحلة املسن الكبير (الهرم) و تبدأ في عمر  85سنة وما فوق.
تعريف التشيخ النشط:
التشيّخ النشط هو عملية االستفادة القصوى من فرص التمتع
بالصحة اجلسدية واالجتماعية والعقلية طول العمر؛ من أجل حتسني
الصحة وإطالة متوسط العمر الصحي .إن املسنني األصحاء مورد
ألسرهم ومجتمعاتهم احمللية ولالقتصاد ،وكلما كانوا اكثر نشاطً ا
كانت لهم مساهمة أكثر في بناء اجملتمع.
التمتع بشيخوخة نشطة صحية:
إن أفضل طريقة للوقاية من األمراض املزمنة وإطالة العمر الصحي
والتمتع بالرفاهية هو نهج واتباع سلوك صحي عبر جميع مراحل احلياة
خالل مراحل الطفولة والشباب والكبر.
من املفاهيم اخلاطئة حول الشيخوخة هو فوات األوان لتبني تغّ ير احلياة
عند الشيخوخة.
«للشباب وجه جميل ،وللشيخوخة روح جميلة ».
تشيّخ سكان العالم في البلدان النامية والبلدان املتقدمة هو
حتسن الصحة العاملية.
مؤشر على ّ
ّ
غير أ ّن هناك ،إلى جانب هذه الفوائد ،مشكالت صحية محدّ دة باتت
مطروحة في القرن احلادي والعشرين .وعلى هذا االساس فال بدّ
للمجتمع من كسر الصور النمطية اخلاصة باملسنني واستحداث
مناذج جديدة في مجال الشيخوخة حتى ميكن لكل فرد االستفادة
تشجع مشاركة
ّ
من اجملتمعات احمللية وأماكن العمل واجملتمعات التي
املسنني على نحو نشط وظاهر.
كبار السن يحتاجون إلى حياة تتميّز برعاية صحية كاملة ،وهواء نقي،
ومستوى مادي جيد ،وهناك اليوم في اقطار العالم عدد من البلدان
يؤمن الرفاهية الالزمة لهذه الفئة العمرية التي انتجت الكثير لها.
فمثال ً عدد سكان سويسرا حوالي  8،2مليون نسمة ،من بينهم أكثر

من  2مليون فوق سن الـ  60عامًا ،وما يجعل سويسرا واحدة من أكثر
البالد املناسبة لكبار السن ،الوضع االقتصادي للبالد ،التي جتعلها
واحدة من أكثر البالد رفاهية خصوصا ً لكبار السن.
أيضا من البالد التي تناسب كبار السن ،وليس من الغريب أن
النروج ً
تكون هى األخرى تقع في شمال أوروبا مثل سويسرا ،إذ تشتهر هذه
البالد بنسبة عالية من املسنني ،إذ إن عدد سكان النروج حوالي 5،3
مليون ،من بينهم  1،1مليون فوق الـ  ،60وهذه النسبة فعالة في
اجملتمع ،إذ ال يزال يعمل حوالي  %71،1منهم.
أيضا تتميز السويد التي يبلغ عدد سكانها حوالي
في شمال أوروبا ً
 10ماليني نسمة ،من بينهم  2،5فوق الـ  60برعاية صحية جيدة ،إلى
جانب مستوى املعيشة العالي بشكل عام ،لذلك هى من أكثر البالد
املناسبة للمسنني.
وتعد أملانيا واحدة من أكثر بالد االحتاد األوروبي ازدحاما بالسكان ،إذ يبلغ
عدد سكانها حوالي  82مليون نسمة ،بينهم  22مليون ًا فوق الـ ،60
وما يجعل أملانيا من أكثر البالد املناسبة للمسنني هو النظام الصحي
فيها ،إلى جانب أن حوالي  %63من هؤالء املسنني ال يزالون في حالة
جيدة جتعلهم قادرين على العمل.
هناك بلدان اخرى تتميّز في تأمني الرفاهية للمسنني التي اصبحت اكثر
من ضرورة ملحة حتفظ كرامة كل فرد وترفع مستوى اجملتمعات.
الشيخوخة حالة المفر منها  ،وهي مرحلة يدخلها كل فرد كُ تب
له العمر الطويل .ومسألة تأمني الرعاية الصحية الشاملة والبيئة
السليمة والتقاعد الالئق واجب الدولة وهومقياس لنهج احلكم
الرشيد ،والعهد العادل والقوي .
الرفاهية في الشيخوخة عنوان عريض ومفهوم ينضوي حتته عدة
املسن واحترامه وهو ملف هذا العدد من
اعتبارات اهمها كرامة ّ
«الصحة واالنسان» بعدما تناولنا الشيخوخة بعدة جوانب في العدد
 10علنا نستطيع املساهمة في إلقاء الضوء على اهمية االهتمام
بكبارنا وتأمني حقوقهم.
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