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The Jerusalem Declaration on Ageing 2020  

 

 

 عشر توصيات: إعالن القدس.

  

 .. الشيخوخة في السياق األوسع1

  

السن في االعتراف بأن شيخوخة السكان ال تحدث في فراغ ، فهي تتأثر وتؤثر بدورها على االتجاهات العالمية األخرى. يؤثر تغير المناخ على كبار  يجب

هم المجتمعي. كبار جميع أنحاء العالم بطريقة محددة بسبب ضعفهم المتزايد الذي ينشأ عن عملية الشيخوخة نفسها ، والطريقة التي يبني بها المجتمع موقف

 الحالي. CV-19السن معرضون بشكل خاص لألوبئة ، كما يتضح من جائحة 

  

 . سياسة الشيخوخة بشكل عام2

  

الصحة والرفاهية تتطلب مثل هذه التغييرات السكانية نهًجا منهجيًا وطبيعيًا لصنع السياسات استجابة لشيخوخة السكان ، والتي تغطي مجاالت السياسة مثل 

 تعليم والعمالة والبيئة المبنية. يحتاج صانعو السياسات إلى النظر في هذه التغييرات عبر مسار الحياة بطريقة أكثر تكامالً.وال

  

العمر المتوقع بين البلدان ، وبين يجب أن تهدف السياسات إلى الحد من التفاوتات التي تنشأ عن االختالفات المنهجية في الصحة والتوظيف ومتوسط 

 لمجموعات االجتماعية واالقتصادية ، وبين النساء والرجال داخل البلدان ، وبين مختلف المجموعات العرقية والدينية والثقافية.ا

  

أن تهدف إن الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية ، فضالً عن التعلم الميسر وظروف العمل والمعيشة هو المصدر األساسي لعدم المساواة هذا. يجب 

 السياسات إلى الحد من عدم المساواة في هذه المجاالت األربعة.

  

متعددة ، من  يجب أن تكون رعاية المسنين شديدة الحساسية لخصائصهم الثقافية واحتياجاتهم. في المجتمعات التي تضم مجموعات اجتماعية وثقافية ودينية

ع مراعاة تفضيالتهم الدينية واللغوية وغيرها. وهذا يتطلب تدريبًا مناسبًا لألفراد المطلعين الضروري إنشاء بيئة صديقة للبيئة ومتعاطفة مع كبار السن ، م

 على تلك المتطلبات.

  

 . البيانات والمؤشرات3
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غيرات تتطلب البيانات حول شيخوخة السكان تطوير مؤشرات إضافية من أجل تحسين التخطيط االجتماعي. يجب أن تكون هذه المؤشرات حساسة للت 3.1

للخطر بشكل الجماعية في عملية الشيخوخة ، وال سيما الزيادات الملحوظة في األداء البدني والمعرفي لكبار السن من مجموعة إلى مجموعة ، مما يعرض 

 خطير صالحية العمر الزمني كمؤشر على السعة أو األداء.

  

تغطي المجاالت المركزية لألداء البشري مطلوبة لدعم التخطيط االجتماعي المستنير. الدراسات االستقصائية الطولية المقارنة بين األتراب والتي  3.2

 االستدالالت التي تستند إلى بيانات من مجموعات سابقة تتعرض لخطر التضليل في قرارات السياسة.

  

 . العمل4

  

ذا أنماًطا أكثر مرونة على مدار الحياة. يجب أن توفر السياسات تشير الحياة األطول إلى أن الناس بحاجة إلى خيار العمل لفترة أطول. سيتطلب ه 4.1

 األساس المؤسسي الداعم لالنتقال األسهل بين التعلم والعمل والحياة األسرية.

  

السياسات ذات الصلة  يتطلب االحتفاظ بكبار السن في القوى العاملة استثمارات أعلى للتدريب المستمر ، وللحفاظ على اإلنتاجية العامة. يجب أن تأخذ 4.2

 بطريقة مرنة. في االعتبار متطلبات العمل المتغيرة بسرعة ، وتنقل اليد العاملة ، وسن التقاعد المتأخر ، والحاجة األكبر للجمع بين العمل والتقاعد

  

 يجب وضع معايير عالية لتصميم بيئات العمل التي من شأنها تحسين الحياة العملية لجميع األعمار. 4.3

  

 . الصحة5

  

 العمر المتوقع الصحي / الخالي من اإلعاقةالعمر المتوقع ومتوسط ينبغي أن يكون أحد أهداف السياسة الرئيسية هو تقليص الفجوة بين متوسط  5.1

  

 المتعلقة بالصحة على مدار العمر.تحتاج النظم الصحية إلى الجمع بين الوقاية من المرض والعجز وعالج اعتالل الصحة من خالل توسيع الموارد  5.2

  

 يجب رفع مكانة طب الشيخوخة والطب النفسي للمسنين لجذب الممارسين الشباب المؤهلين تأهيالً عالياً. 5.3

  

 

 الرعاية الرسمية وغير الرسمية. 6
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عاتق المرأة دون اعتراف رسمي أو مالي. ينبغي الرعاية الرسمية وغير الرسمية هي مورد قيم للمجتمع يقع في كثير من األحيان كعبء على  6.1

 االعتراف باألسر التي تقدم الدعم والرعاية لكبار السن وتزويدها بالوسائل والدعم.

  

ين يق بالتعقيد المتزايد ألشكال األسرة ، سواء في نقطة معينة من الزمن وعبر مسار الحياة ، يتطلب سياسات اجتماعية مرنة. يجب أن تحظى التوف 6.2

 ولة والسوق.االلتزامات العائلية ومتطلبات سوق العمل باهتمام خاص ، فضالً عن إعادة توزيع العمل والرعاية بين الرجل والمرأة ، وبين األسرة والد

  

وداخلها ، والتي تأخذ في يجب إنشاء "اقتصاد رعاية" وإدماجه بالكامل في جميع المجتمعات التي تعترف بمركزية "الرعاية المتبادلة" بين األجيال  6.3

 االعتبار تكاليف وفوائد هذه الرعاية.

  

 يعد تدريب مقدمي الرعاية غير الرسميين ومهنيي الرعاية األولية أمًرا ضروريًا. 6.4

  

 . األمن المالي7

  

ان االجتماعي والكرامة االقتصادية في سن تحتاج معاشات الشيخوخة ، الممولة من القطاعين العام والخاص ، إلى إعادة تقييم من أجل ضمان الضم 7.1

 الشيخوخة.

  

بة في عصر الخصخصة ، والحركة العامة نحو خطط معاشات تقاعدية ممولة بالكامل ، ومدارة من القطاع الخاص ، ومحددة المساهمة ، يجب االستجا 7.2

 سن. -الحقوق لمنع الفقر في القديم للمخاطر العالية التي تنطوي عليها هذه األنظمة في مخططات تنظيمية وقائمة على

  

ة في القوى المساواة في المعاشات التقاعدية مطلوبة لتعديل مساوئ المعاشات التقاعدية للمرأة حتى يتم سد فجوة األجور بين الجنسين وفجوة المشارك 7.3

 العاملة

  

 . رعاية نهاية الحياة والقرارات8

  

 اية الحياة ، ال سيما فيما يتعلق بتطوير وتقديم الرعاية التلطيفية ، فضالً عن تحديد متى ال يتم إطالة العمر.هناك حاجة إلى إعادة فحص رعاية نه 8.1

  

 . العمر والتمييز على أساس السن9
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تي يواجهها كبار السن في يعتبر التمييز ضد كبار السن ، وهو البناء االجتماعي السلبي في الغالب للشيخوخة ، عامالً محددًا رئيسيًا للتحديات ال 9-1

 المجتمعات. يجب االعتراف بالتمييز على أساس العمر والتحيز على أساس السن على أنهما ضاران ، ويجب مواجهتهما من خالل سياسات مالئمة.

  

بين القطاعات في مكافحة التمييز ضد من الضروري اتباع نهج سياسي استباقي ، بما في ذلك زيادة الوعي العام والبرامج التعليمية والعمل المشترك  9.2

 الشيخوخة ألي تغيير اجتماعي.

  

 . التصميم10

  

لتحقيق  يجب االعتراف بأهمية التصميم. يعد تعزيز قيمة التصميم الشامل للمنتجات والخدمات والخطط الحضرية واإلسكان واالتصاالت أمًرا أساسيًا 10.1

 قدر أكبر من العدالة االجتماعية.

  

. يجب اعتماد دور التصميم التشاركي والتصميم المشترك واإلبداع المشترك مع كبار السن على نطاق واسع لتمكين كبار السن من 10.2                

 الحصول على مزيد من االختيار والتحكم في كيفية عيشهم لحياتهم.
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