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منظمة HelpAge وصندوق األمم المتحدة للسكان )UNFPA( يعمالن على 
كشف آثار الكوفيد-19 على األشخاص األكبر سناً كجزء من مذكرة التفاهم العالمية 

بين المنظمات الموقعة في عام 2020. وعملت منظمة HelpAge، بتمويل من 
صندوق األمم المتحدة للسكان، على جمع األدلة حول كيفية تأثير الكوفيد-19 على 

كبار السن. ويُقدم هذا التقرير عرضاً عاماً عن الرؤى الناشئة من البحوث في 
 HelpAge السياقات المختلفة. وتهدف النتائج والتوصيات إلى إثراء جهود منظمة

وصندوق األمم المتحدة للسكان والجهات الفاعلة األخرى لضمان شمولية استجاباتهم 
وخططهم الخاصة بالتعافي لكبار السن وأنها تُمّكنهم من المشاركة بشكل هادف 

كوكالء للتغيير في جهودنا الرامية إلى بناء مستقبل أفضل. 

ملخص تنفيذي
منذ أكثر من عام بقليل، أعاد الكوفيد-19 تشكيل عالمنا وأدى 

إلى تحديات غير اعتيادية على البلدان على مستوى العالم. 
وبحلول نهاية عام 2020، أُبلَغ عن أكثر من 79.2 مليون 

حالة إصابة بالكوفيد-19، وبلغ إجمالي الوفيات المسجلة 1.7 
مليون. ومن الواضح أن كبار السن هم من بين الفئات األكثر 

عرضة للخطر المباشر لإلصابة باألمراض الحادة والوفاة التي 
يتسبب بها الكوفيد-19، إال أّن اآلثار غير المباشرة للكوفيد-19 
- واالستجابات له - تفرض أيضاً تحديات خطيرة على كبار السن 
وتؤثر على رفاهيتهم وكرامتهم وحقوقهم. وينطبق هذا باألخص 
على أولئك الذين عانوا أصال لطوال حياتهم من الفقر واإلقصاء 

وعدم المساواة.
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البيانات الرسمية
على الرغم من تأثير الوباء على كبار السن على مستوى العالم، إال أن كبار السن 

من النساء والرجال يظلون غير مرئيين على الدوام في الجهود المبذولة لرصد آثار 
الكوفيد-19. وتُستبعد الفئات العمرية األكبر سناً من أنظمة البيانات الرسمية الخاصة 

بالكوفيد-19 أو تكون هذه الفئات غير مرئية بداخلها. وحتى في حالة جمع البيانات 
عن الفئات العمرية األكبر سناً، غالباً ما ال يتم اإلبالغ عن البيانات المصنفة أو إتاحتها 
للجمهور. وفي الوقت نفسه، تبقى المحاوالت األوسع نطاقاً لفهم الطرق التي يؤثر بها 
الوباء على الفئات العمرية األكبر سناً )بما في ذلك من خالل جمع األدلة على تجارب 

كبار السن الخاصة خالل الكوفيد-19( محدودة ومجزأة. وتهدد هذه الفجوات مدى 
تلبية احتياجات كبار السن وحقوقهم في جهود االستجابة والتعافي وتمنع كبار السن 

ومن يعملون معهم من محاسبة أصحاب السلطة. 

الصحة والرعاية
كبار السن هم الفئة العمرية األكثر عرضةً لخطر اإلصابة بأمراض خطيرة والوفاة 

جراء الكوفيد-19، لكن التأثيرات األوسع للوباء واالستجابات له على صحة 
ورفاهية كبار السن من النساء والرجال شديدة أيضاً، ومن المرجح أن تتجاوز بكثير 

اآلثار الفورية للفيروس. من المحتمل أن يكون للتحديات التي تحول دون وصول 
كبار السن إلى خدمات الصحة والرعاية والدعم، واالنقطاعات في توفير الخدمات 

الصحية، وانخفاض الطلب من كبار السن على الخدمات بسبب الخوف والقلق والقيود 
المفروضة على حركتهم، تأثيرات طويلة األمد ينبغي ُمعالجتها. ويبدو أن كبار السن 

الذين يحتاجون إلى رعاية ودعم على المدى الطويل، ال سيما أولئك الذين يعيشون 
في مرافق الرعاية السكنية، هم أيضاً أكثر عرضة للخطر. البيانات من هذه السياقات 

محدودة، ولكن في السياقات التي تكون فيها الرعاية اإليوائية أكثر شيوعاً بحيث 
تتوفر بعض البيانات، تبدو التحديات حادة، مع ارتفاع معدالت العدوى والوفيات 

بين الُمقيمين والموظفين. ويسلط الوباء الضوء مرة أخرى على أهمية تعزيز النظام 
الصحي وتحقيق تغطية صحية شاملة شاملة للعمر. 

يواجه كبار السن مستويات عالية من الخوف والقلق واالكتئاب خالل الكوفيد-19. 
أُثيرت مخاوف في جميع أنحاء العالم حول التأثير المحتمل للجائحة على الصحة 

النفسية. وتشير التقييمات التي أجرتها منظمة HelpAge والدراسات األخرى إلى 
مخاوف خاصة على كبار السن الذين تشكل العزلة االجتماعية تحديات كبيرة أمامهم، 

كما أن المخاوف المرتبطة بالكوفيد-19 حادة عليهم. 

العنف وسوء المعاملة واإلهمال
يلفت التقرير االنتباه إلى تجارب العنف وسوء المعاملة واإلهمال )VAN( بين 

كبار السن، وكيف تفاقمت المخاطر على كبار السن الذين يعانون من العنف وسوء 
المعاملة واإلهمال أثناء الوباء، وكيف أن الفجوات الكبيرة في جمع البيانات 

وتحليلها تعيق اتخاذ إجراءات وقائية أكثر فعالية واستجابة. دون بيانات ال يمكننا 
أن نأمل بأن نفهم انتشار، والعوامل المحركة/عوامل الخطر، واألنواع، والعواقب 
المترتبة على العنف وسوء المعاملة واإلهمال التي يختبرها كبار السن على نحو. 
يختلف عما تختبره الفئات العمرية األخرى، كما ال يمكننا تحدي االفتراض القائل 

بأن كبار السن ال يختبرون العنف وسوء المعاملة واإلهمال. وهذا ضروري لتصميم 
وتنفيذ آليات استجابة فعالة لألزمة الحالية وللتحضير لتحديات المستقبل. 

أمن الدخل والحماية االجتماعية
تأثر الدخل وسبل كسب الرزق والفقر لجميع الفئات العمرية بشدة من فيروس 

كورونا، لكن عوامل الخطر المتعددة والعيوب التي تتراكم على مدى الحياة تعني 
أن بعض الفئات من كبار السن سيواجهون تحديات متزايدة في التعافي من 

الوباء. إّن خطر الفيروس على كبار السن، والعوائق التي تواجه كبار السن في 
العثور على عمل، ومخاطر فقدان سبل كسب الرزق، وارتفاع مستوى الفقر الحالي 
بين بعض الفئات مع التقدم في السن، يسلط الضوء على مدى أهمية ضمان التصدي 

الحتياجات وحقوق كبار السن في جهود التعافي - بما في ذلك من خالل اعتماد 
التغطية الشاملة للمعاشات التقاعدية في حالة عدم وجود ذلك وإدراج كبار السن 
في برامج توليد الدخل وفرص العمل. إن التعلم من الوباء واضح: يمكن للحماية 

االجتماعية الشاملة أن تحمي كبار السن أثناء الكوفيد-19 وتساعد على حمايتهم من 
مخاطر األزمات المستقبلية. 

 الكوفيد-19 في السياقات اإلنسانية 
وسياقات النزاعات

حتى قبل جائحة الكوفيد-19، فشل النظام اإلنساني في دعم كبار السن وفقاً 
للمعايير التي حددها لنفسه، وقد وضع الوباء المجتمعات الضعيفة جداً في خطر 
أكبر. تُعد معدالت الوفيات بين كبار السن في هذه السياقات أعلى مما كانت عليه 

في السياقات األخرى والتأثيرات غير المباشرة متساوية في الخطورة. يسلط التقرير 
الضوء على الحاجة الملحة للتصدي للمخاطر التي تواجه كبار السن في األزمات 

اإلنسانية واستبعادهم المستمر من االستجابات اإلنسانية على المستويين المحلي 
والعالمي. 

الصوت والكرامة والحقوق
أدت استجابات الصحة العامة للوباء إلى التمييز ضد كبار السن، وحرمانهم من 
حقوقهم، وحّدت من قدرتهم على إيصال أصواتهم. كان منظور حقوق اإلنسان 
مفقوداً في بداية الوباء عندما كان ينصب التركيز على التعامل مع حالة طارئة 
صحية تهدد الحياة. إال أّن هذا قد تغيّر بمرور الوقت وأقّرت عّدة جهات بأهمية 

التصدي للموقف وفقاً لمعايير ومبادئ حقوق اإلنسان الدولية. ومع ذلك، كانت هناك 
وال تزال هناك تحديات كبيرة في االعتراف بالمسنين كأصحاب حقوق 

النتائج الرئيسية من تقارير الرؤى
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كشف الكوفيد 19 على نحو جلي عن عدم كفاية األنظمة على المستوى المحلي 
والوطني والدولي لتلبية احتياجات كبار السن وضمان حقوقهم، وتعزيز قدرتهم 

على الصمود ودعمهم بشكل فعال أثناء األزمات. كما ألقى الوباء الضوء على جودة 
األنظمة وتغطيتها وكفايتها ومرونتها وأبرز إخفاقاتها في العديد من المجاالت. كما 
كشف وفاقم من العنصرية العميقة الجذور في مجتمعاتنا. وتلقي مشاوراتنا مع كبار 
السن وشبكة HelpAge خالل عام 2020 الضوء على الحاجة الماسة لالستجابة 

لحاالت الطوارئ الصحية العامة وتدابير التعافي التي تحترم حقوق كبار السن 
وصوتهم وكرامتهم.

الكوفيد-19 هو نداٌء مدٍو. نحن بحاجة إلى تغيير جذري إذا أردنا أن يكون الناس من 
جميع األعمار قادرين على المساهمة والمشاركة في مكتسبات التعافي، وضمان عدم 

تخلف أحد عن الركب. يوضح الوباء أهمية تمويل وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 
لبناء أنظمة ومجتمعات مرنة وعادلة للجميع، بما في ذلك كبار السن. هذا ضروري 

لضمان تعافينا جميعاً بنجاح من الكوفيد-19، والبناء إلى األمام بشكل أفضل، 
واالستعداد للمستقبل في عالم يتقدم في العمر. 

ينبغي على الحكومات، والشركاء الدوليين، وغيرهم من األطراف الفاعلة:

التركيز على أنظمة البيانات على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية، للتأكد   •
من شمولها للشيخوخة. يجب على كل صاحب مصلحة أن يُقيّم بشكل مستقل 

قدرته على إنتاج معلومات حيوية بنجاح عن كبار السن أثناء الوباء، وأن يلتزم 
باالشتراك - مع أصحاب المصلحة اآلخرين - بتحسين المفهوم والجمع والتحليل 
واإلبالغ والنشر العام للبيانات في الوقت المناسب، مصنفة حسب العمر والجنس 

واإلعاقة.

إجراء البحوث وتحليل البيانات لفهم اآلثار الصحية قصيرة وطويلة األجل   •
للكوفيد-19 على كبار السن، ولتوفير قاعدة أدلة لتوجيه الجهود نحو تعزيز النظم 

الصحية وتحقيق تغطية صحية شاملة لجميع األعمار على نحو حقيقي. 

جمع وتحليل واستخدام البيانات المتعلقة بالعنف وسوء معاملة وإهمال كبار   •
السن إلثراء تدابير الوقاية واالستجابة. يجب وضع إطار شامل ومتفق عليه 
وإرشادات حول جمع البيانات عن العنف وسوء معاملة وإهمال كبار السن 

لضمان الخروج ببيانات عالية الجودة وقابلة للمقارنة. 

استخدام الزخم الناتج عن الكوفيد-19 لالستثمار في الحماية االجتماعية   •
الشاملة وتحقيقها، بما في ذلك التغطية الشاملة للمعاشات التقاعدية وإدماج النساء 

والرجال األكبر سناً في جهود توليد الدخل وفرص العمل، وذلك كآلية حاسمة 
للتخفيف من آثار األزمة على رفاهية الناس والفقر، ولتمكين االنتعاش االقتصادي 

الشامل والسريع. 

توفير القيادة، واالعتراف واالستجابة بصورة استباقيّة لحقوق واحتياجات   •
كبار السن في حاالت الطوارئ. يجب على الجهات الفاعلة اإلنسانية والحكومات 

استخدام معايير اإلدماج اإلنساني المقبولة عالمياً لتصميم جهود االستجابة التي 
تشمل كبار السن، بما في ذلك ذوي اإلعاقة منهم.1 

الدعوة إلى واعتماد اتفاقية لألمم المتحدة بشأن حقوق كبار السن والتي من   •
شأنها أن توفر موقفاً عالمياً نهائياً مفاده أن التمييز على أساس السن غير مقبول 

أخالقياً وقانونياً، وتوضيح كيفية تطبيق حقوق اإلنسان في سن الشيخوخة، 
وتوجيه الحكومات حول كيفية الوفاء بمسؤولياتها لضمان تلك الحقوق.

الخالصة والتوصيات العامة
D

orcas Aid International

https://spherestandards.org/coronavirus/ .1



HelpAge International ُمنظمة 
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