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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثامنة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية

   احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك

 الـصحة مـن إعـداد       يفدراسة مواضيعية بشأن إعمال حق املسنني           
غروفر املقرر اخلاص املعين حبق كل إنـسان يف التمتـع بـأعلى         آناند

  مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية
  موجز    

كن يبحث آناند غروفر، املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى مم               
، ١٥/٢٢ هذا التقرير املقدم وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنـسان           يفمن الصحة البدنية والعقلية،     

  .مسألة إعمال حق املسنني يف الصحة
وحتثّ الدراسة، بعد أن الحظت التسارع اهلام يف وترية شيخوخة السكان يف العـامل،                

ولة متتع املواطنني مبوفور الصحة يف      على إحداث ثورة مفاهيمية يف اجملتمع حبيث تتجاوز جمّرد حما         
خريف العمر والبدء بالعمل صوب متتعهم بشيخوخة حتفظ هلم نشاطهم وكرامتـهم يف هـذه               
املرحلة العمرية اليت يتعني وضع اخلطط اخلاصة هبا ودعم مقتضياهتا متاماً كغريها من املراحل يف               

صياغة مفهوم اجملتمع ملسألة التشيخ ويقتضي حفظ نشاط وكرامة املسنني إعادة . دورة حياة املرء
بزيادة التركيز على استمرار مشاركة املسنني يف احلياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية واملدنية            

  .فضالً عن استمرارهم يف اإلسهام يف اجملتمع
ويشدد التقرير على أن هنج إعمال احلق يف الصحة أمر ال معدى عنه لوضع وتنفيـذ                  

 السياسات والربامج ذات الصلة بالصحة والرامية إىل التخفيف من وطأة عواقب            ورصد وتقييم 
لذا ينبغي إتاحـة التـسهيالت والـسلع        . تشيخ اجملتمع وكفالة متتع املسنني هبذا احلق اإلنساين       

  .واخلدمات الصحية للمسنني والعمل على استنفادهتم منها بتكلفة ميسورة ونوعية مقبولة وجيدة
تقرير إىل أن تشجيع املسنني على أن يواصلوا ممارسـة أنـشطتهم البدنيـة              كما يشري ال    

والسياسية واالجتماعية واالقتصادية أطول مدة ممكنة من شأنه أن يعود بالفائدة ال علـى الفـرد                
وخلص كذلك إىل أن تعزيز ومحاية حقوق املسنني اإلنسانية         . حسب بل أيضاً على اجملتمع ككل     ف

  . باهتمام كل الناس ألن الشيخوخة مرحلة ستطاهلم مجيعاًأمران ينبغي أن حيظيا
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  مقدمة  -أوالً   
سة عشرة، إىل    الصادر يف دورته اخلام    ١٥/٢٢طلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره         -١

املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن مـن الـصحة البدنيـة                 
مشل  والعقلية، آناند غروفر، أن يعّد دراسة مواضيعية بشأن إعمال حق املسنني يف الصحة، مبا             

أهم التحديات القائمة وأفضل املمارسات وذلك مبساعدة مفوضية األمم املتحـدة الـسامية             
قوق اإلنسان وبالتشاور مع الدول ووكاالت األمم املتحدة املعنية ومؤسـسات حقـوق             حل

  . وغري ذلك من أصحاب املصلحة املعنينياإلنسان الوطنية،
، دعا املقرر اخلاص الدول ووكاالت األمم املتحدة املعنيـة          ٢٠١١فرباير  /ويف شباط   -٢

ملعنيني إىل تزويده مبا لديها من      ومؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية وسائر أصحاب املصلحة ا       
معلومات ومالحظات من شأهنا إحاطته علماً بالتحديات الرئيسية القائمة واملمارسات اجليدة           

ويعرب املقرر اخلاص عن تقـديره الرتفـاع        . )١(فيما يتعلق بإعمال حق املسنني يف الصحة      
األحيان أنه جمـال    مستوى مشاركة الدول وسائر أصحاب املصلحة فيما يعتقد يف كثري من            

  .معقد وهامشي من جماالت حقوق اإلنسان
، دعا املقرر اخلاص إىل عقد اجتماع للخرباء بشأن حق          ٢٠١١أبريل  / نيسان ٧ويف    -٣

وخالل االجتماع ركز عدد من اخلرباء املرموقني املتخصـصني  . املسنني يف الصحة يف جنيف   
ت الصلة بالصحة، مباحثاهتم على     يف جماالت الشيخوخة وصحة املسنني وحقوق اإلنسان ذا       

التحديات اليت تطرحها ظاهرة التشّيخ واستكشفوا التدابري الكفيلة بالتصدي لتلك التحديات           
وكان للتوصيات الرئيسية اليت جرى تدارسها أثناء املـشاورات         . من زاوية حقوق اإلنسان   

ية واملوافقة املستنرية والرعاية    عالقة بالرعاية الصحية األولية واألمراض املزمنة واألهلية القانون       
  .امللّطفة والدعم املقدم يف البيت والرعاية يف املؤسسات االستشفائية

، عقد املقرر اخلاص مشاورة عمومية بشأن حق املسنني         ٢٠١١أبريل  / نيسان ٨ويف    -٤
 وحضرها ممثلون   قوق اإلنسان يف الصحة يف جنيف نظمتها مفوضية األمم املتحدة السامية حل         

وخالل املشاورة العمومية أدىل املقرر اخلاص مبالحظاته       .  دولة ومنظمة دولية   ٣٠حوايل  عن  
األولية وما استخلصه من دروس رئيسية من اجتماع اخلرباء وحتاور بصراحة مع الدول وسائر 

  .أصحاب املصلحة بشأن إعمال حق املسنني يف الصحة

__________ 

لزيادة نطاق التوعية ُوزعت الدعوات عن طريق املذكرات الشفهية ووضع بالغ عمومي علـى الـصفحة                 )١(
ا مسح بطرح   الرئيسية للمقرر اخلاص التابع ملفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان على الشبكة العنكبوتية مم            

 .مداخالت مباشرة إلكترونيا
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  تطوُّر املفاهيم: الشيخوخة  -ثانياً   
ـ فقد ارتفع العدد    . كان العامل يطعنون يف السن بوترية ثابتة وهامة       لقد بدأ س    -٥  بريالك

 ١٩٥٠ مليون نسمة يف عام      ٢٠٠ عاماً فما فوق من      ٦٠لألشخاص الذين يبلغون من العمر      
، ومن املتوقع أن يتجاوز ذلك العدد املليار نسمة حبلول هناية           ٢٠١٠ مليوناً يف عام     ٧٦٠إىل  

. )٣(٢٠٥٠أن يتجاوز ُخمس أعداد البشر سن الستني حبلول عـام           ويتوقع  . )٢(العقد احلايل 
وبذا فإن شرحية كبار السن هي أسرع الفئات العمرية منواً وأصبحت هذه الـسمة ظـاهرة                

  .عاملية األبعاد
وعلى الرغم من أن تزايد أعداد املسنني يؤثر يف العامل أمجع فإن معظم الزيادة تتم يف                  -٦

يعيشون يف آسيا، وأوروبا    )  مليون شخص  ٤٠٠(ف عدد كبار السن     إذ إن نص  . العامل النامي 
وبعدها أمريكا )  مليون شخص١٦١حوايل (هي ثاين املناطق اليت تضم أكرب عدد من املسنني        

 ٥٥(، وأفريقيـا  ) مليوناً ٥٩(وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب      )  مليوناً ٦٥(الشمالية  
 ٢٩وتشري التقديرات إىل أنه سيـضاف، يف املتوسـط،          . )٤() ماليني ٥(وأوقيانوسيا  ) اًمليون

 ٢٠١٠مليون نسمة من كبار السن إىل عدد سكان العامل، وذلك كل عـام بـني عـامي                  
ومن املتوقـع   . )٥( يف املائة من هؤالء يف البلدان النامية       ٨٠، وسيضاف ما يربو على      ٢٠٢٥و

  .)٦(، يف العامل النامي٢٠٥٠ل عام  يف املائة من كبار السن، حبلو٨٠كذلك أن يعيش حوايل 
ويرى املقرر اخلاص يف هذه األرقام الدامغة نذيراً من نذر حدوث ثـورة دميغرافيـة      -٧

فهي تعود، يف جزء كبري منها، إىل املكاسب اهلامة اليت حتققت يف ميادين كثرية أدت               . هادئة
 بعيدة األثر وأمراً ال ميكن      بشكل كبري إىل زيادة متوسط العمر املتوقع إال أن عواقبها ستكون          

فالسكان الذين يطعنون يف    . التكهن به بالنسبة إىل مجيع البلدان املتقدمة والنامية على السواء         
السن بسرعة يطرحون حتديات هامة على األسرة الدولية يف عامل يواجه فعالً العديـد مـن                

أما العواقب املباشرة النامجة    . التحديات املختلفة االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية     
عن زيادة متوسط العمر املتوقع فتشمل تزايد معدالت انتشار األمراض املزمنة واألمراض غري             

__________ 

)٢( World Population Prospects: The 2008 Revision, vol. II: Sex and Age Distribution of the World 

Population (United Nations publication, Sales No. 10.XIII.3). 
)٣( World Health Organization, Social Development and Ageing: Crisis or Opportunity? (WHO, 

Geneva, 2000), p. 4. 
           / متـوز ٢١، (A/65/157)استعراض شامل، تقرير األمـني العـام   : متابعة اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة   )٤(

 .٤، الفقرة ٢٠١٠يوليه 
           / متـوز ٢١، (A/65/157)استعراض شامل، تقرير األمـني العـام   : متابعة اجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة   )٥(

 .٥، الفقرة ٢٠١٠يوليه 
)٦( 10 Facts on Ageing and the Life Course, WHO Fact File, available at WHO homepage 

http://www.who.int/features/factfiles/ageing/en/index.html. 
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أن ترهق كاهل الـنظم     السارية وحاالت العجز واإلعاقة اليت ميكنها، إن مل جير التصدي هلا،            
زيد مـن الطلـب علـى       الصحية وتنهك نظم املعاشات التقاعدية والضمان االجتماعي، وت       

خدمات الرعاية الصحية األولية ومن الضغوط اليت متارس فيما يتعلق بتوافر خدمات الرعاية              
  .املديدة والقدرة على حتمل تكاليفها

وستتأثر البلدان النامية بشكل كبري نتيجة للتحوُّل الوبائي عندما تـزداد معـدالت               -٨
 السكان، يف جمملهم، سيستمرون يف حماربـة        غري أن . إصابة املسنني باألمراض غري السارية    

. األمراض السارية وال سيما األمراض املعدية وما إىل ذلك من االعتالالت ذات الصلة بالفقر             
ومن شأن تطوير خدمات ومرافق تراعي املسنني وتعزيز خدمات الرعاية الـصحية والطـب       

ان الناميـة للتـصدي ملـضاعفات       الوقائي املقدمة لكبار السن تقوية اجلهود اليت تبذهلا البلد        
وملواجهة التحديات املطروحة   . األمراض املزمنة واألمراض غري السارية اليت ال يرجى شفاؤها        

على النحو الوايف من األساسي أن تعد الدول نفسها لتلبية احتياجات كبار السن وتـدريب               
ة سياسـات   املهنيني الصحيني على تقدمي خدمات الرعاية يف مرحلة الـشيخوخة وصـياغ           

  .مستدامة لتقدمي الرعاية املديدة
غري أن أهم التحديات اليت يواجهها العامل الذي بدأ يطعن يف السن يتمثل يف ضمان                 -٩

ومن األمور احلامسة اختاذ تدابري للقضاء على التمييز الـذي          . متتع املسنني حبقوقهم اإلنسانية   
. م من اخلدمات وفقاً الحتياجاهتم    يعانيه كبار السن ضدهم وعلى هتميشهم وضمان استفادهت       

ويف بيان ألقته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان السيدة نايف بـيالي، احتفـاالً      
باليوم الدويل للمسنني، أشارت إىل احلاجة املاسة لتحسني محاية املسنني من الناحية القانونية             

دوائر " من الضعف واإلمهال وأكدت أن       وهم قطاع متنام من قطاعات اجملتمع كثرياً ما تعاين        
حقوق اإلنسان قد تباطأت قبل أن تدرك أن اجملال مل يعد يتسع إلمهال حقوق املـسنني يف                 

  .)٧("إطار برنامج العمل العاملي وجهود الدعوة يف هذا اجملال على الصعيد الوطين
 عنه من   ىمر ال معد  ويعتقد املقرر اخلاص أن النهج القائم على إعمال احلق يف الصحة أ             -١٠

أجل صياغة وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والربامج ذات الصلة بالصحة والـيت مـن شـأهنا                
ويـشمل  . التخفيف من اآلثار النامجة عن تشّيخ اجملتمع وكفالة متتع املسنني هبذا احلق اإلنـساين             

ياجـات هـذه    النهج حيال القضايا ذات العالقة بالصحة صون كرامة اإلنسان وتلبيـة احت            هذا
الشرحية املستضعفة وصون حقوقها، كما أنه يؤكد على ضمان استفادة اجلميع دون عائق مـن               

كما أن دمج عنصر حقوق اإلنـسان يف        . بتكلفة ميسورة اخلدمات اليت تقدمها النظم الصحية و     
اء النظم الصحية يعين ضمان مبادئ املساواة والتحرر من التمييز ومتكني اجلميع مبن فـيهم الفقـر               
  .والسماح هلم باملشاركة يف عمليات صنع القرار وإدراج آليات للمحاسبة ميكنهم االستفادة منها

__________ 

)٧( “Millions of older persons are denied their rights”, Statement of the United Nations High 

Commissioner for Human Rights on 1 October 2010 
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10402&LangID=E. 
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ويعتقد املقرر اخلاص أن تعزيز ومحاية حقوق املسنني اإلنسانية أمران ال يصبان فقط               -١١
يف مصلحة املسنني بل ينبغي أن يكونا أيضاً حمط اهتمام كل النـاس ألن اجلميـع سـيهرم                  

ولن يكون احلق يف الصحة حالً سحرياً هلذه التحديات املتعددة اجلوانـب إال أنـه               . ما يوماً
سيسمح بتغيري وجهة اخلطاب املتعلق باملسنني وصرفه عن النهج الذي يقـوم علـى تلبيـة                
االحتياجات إىل اتباع هنج يقوم على احترام احلقوق، وسيمكن من اإلفصاح مبزيد من البيان              

الصحة حق أساسي من حقوق اإلنسان وهي أمر ال بد منه           ذلك أن   . عن حقوق كبار السن   
وهي كذلك أمر ضروري حىت يعيش املرء حياة موفورة         . إلعمال الكثري من احلقوق األخرى    

ويصدق ذلك، باخلصوص، على كبار السن الذين كثرياً ما يعـدهم النـاس فئـة               . الكرامة
حقهـا يف   " ُينتـهك "شرحية مستضعفة    صالحيتها من فئات اجملتمع وهم       انتهت" مستهلكة"

  .التمتع بالصحة بشكل خاص
ويعترف املقرر اخلاص بأنه إذا أريد جناح النهج القائم على إعمال حق كبار الـسن                 -١٢

يف الصحة جناحاً كامالً فإنه ينبغي أن يتزامن بثورة يف املفاهيم فيما يتعلق بالكيفية اليت ينظـر    
وينظر هبا إىل كبار السن، وتعّرف منظمة الصحة العاملية التشّيخ          هبا اجملتمع إىل ظاهرة التشّيخ      

. )٨("عملية التغّير التدرجيي الذي يطرأ على بنية الفرد البيولوجية والنفسية واالجتماعيـة       "بأنه  
واجلدير بالذكر أن قدرة جسد اإلنسان الوظيفية تتراجع، طوال حياة املرء، بداية من مطلـع               

غري أن الزيادات املسجلة يف متوسط العمل املتوقـع         . لة الشيخوخة مرحلة الكهولة إىل مرح   
تعين كذلك أن بوسع كبار السن أن يظلوا على نشاطهم لفترات أطول من أعمارهم من أي                

وسيعود تشجيع  . وقت مضى من حيث ممارستهم ألنشطتهم املهنية وغري املهنية سواء بسواء          
تماعياً واقتصادياً أطول فترة ممكنـة بالفائـدة        طني بدنياً واج  يكبار السن على أن يظلوا نش     

  .حسب بل على اجملتمع بأسرهفعلى الفرد  ال
ويعتقد املقرر اخلاص أن الرأي الغالب الذي يعترب أن التشّيخ مشكلة حيوية طبيـة                -١٣

خ ظاهرة شاذة أو مرضية ألنه يساوي بني التقـدم يف           يؤدي إىل االعتقاد املؤسف بأن التشيّ     
ملرض والّسقم، وهذا املوقف ال يتناقض فحسب مع النهج الشمويل حيال صحة            السن وبني ا  

اإلنسان ولكنه يؤدي كذلك إىل ترسيخ جذور النظرة اليت ينظر هبا الناس إىل كبـار الـسن             
ويرى املقرر اخلاص، عند النظر يف مسألة صحة        . باعتبارهم عالة على غريهم وذهياً لألسقام     

 وجوباً إلحداث ثورة يف املفاهيم واالبتعاد عن اعتبار املسنني          كبار السن، أن الوقت قد حان     
" خ مع ممارسـة النـشاط     التشّي"واالجتاه حنو األخذ بنهج يشدد على عملية        " عبئاً اجتماعياً "
 حول التشّيخ للتركيز على استمرار إسـهام املـسنني يف           أفكارسيعيد توجيه ما لدينا من       مما

فإن من األهداف املتوخاة من مفهوم التـشّيخ         )٩(ة العاملية ويف مصطلح منظمة الصح   . اجملتمع
__________ 

)٨( World Health Organization, A life course perspective of maintaining independence in older age 

(WHO, Geneva, 1999), p. 4. 
)٩( “Active ageing: a policy framework”, WHO, April 2002, WHO/NMH/NPH/02.8. 
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مع ممارسة النشاط إتاحة أمثل الفرص لتمتع كبار السن بالصحة وحتقيق مشاركتهم وإرساء             
تـشري إىل   " ممارسة النـشاط  "وعليه فإن عبارة    . دعائم أمنهم من أجل تعزيز نوعية حياهتم      

قتصادية والثقافية واملدنية وليس فقط إمكانيـة       استمرار املشاركة يف الشؤون االجتماعية واال     
  .االخنراط يف سلك القوة العاملة ممارسة النشاط البدين أو

. وينبغي أن ينظر إىل مرحلة الشيخوخة على أهنا سنام ُعمر من التأثريات واخليارات              -١٤
ادة املـرء  وتقدم املرء يف السن بعافية ونشاط إمنا هو نتيجة تتحقق بفضل تعزيز الصحة واستف    

وال يتوقف التمتع باحلق يف     . طوال عمره وبشكل متسق من خدمات الرعاية الصحية األولية        
وينبغـي  . نةالصحة على عمر املرء كما أنه ال ينتهي عندما يصل املرء إىل مرحلة عمرية معيّ              

ويقتضي . اعتبار كبار السن أصحاب حقوق كثرياً ما حيتاجون إىل دعم حىت يطالبوا حبقوقهم      
ذلك أن تتخذ الدولة خطوات خاصة يف إطار وضع وتنفيذ اخلطط الصحية الشاملة اليت جيب               
أن تشمل خمتلف االستراتيجيات الكفيلة بضمان استفادة كبار السن من رعاية صحية جيدة             

وعالوة على ذلك، يقتضي احلق يف      . النوعية ومن السلع واخلدمات املقدمة يف اجملال الصحي       
من الفرص االقتصادية للتمكني من حتمل األعباء والتكاليف املالية وذلـك           الصحة االستفادة   

ويستدعي تقدم  . يقتضي من الدولة اختاذ خطوات لتوفري احلماية االجتماعية املالئمة للمسنني         
سكان العامل يف السن اختاذ تدابري فورية لضمان عدم إثقال كاهل الدول على حنو ال تستطيع                

وقد يؤدي الفشل يف النظر إىل كبـار        . املعاشات التقاعدية وما شاهبها   حتمله بتكاليف أنظمة    
السن على أهنم أصحاب حقوق إىل نشوء األفكار املسبقة والتمييز ضد أفراد أو فئات وقـد                

  .تكون له عواقب وخيمة على حصائلهم الصحية وعلى عافيتهم
د من إعادة األمور إىل     ومن األمور غري الصحيحة اعتبار املسنني فئة متجانسة وال ب           -١٥

ر مشولية حيال متتع كبار السن باحلق يف الصحة مـن           ثوعند وضع األسس لنهج أك    . نصاهبا
  . األمهية مبكان مجع وحتليل البيانات املصنفة ووضع االستراتيجيات املالئمة ملختلف الفئات

سن مـن   وينبغي، عندما يكون ذلك مناسباً، إجراء جتارب سريرية مبشاركة كبار ال            -١٦
أجل التعرف على ما الختبار تلك األدوية من آثار على تلك الشرحية السكانية نظراً لتـواتر                

ونظراً لقلة متثيل املرضى مـن كبـار     . استخدام املسنني لتلك األدوية على أكثر االحتماالت      
 السن املرتفعة يف العينات املشمولة بالدراسات اليت جترى على خمتلف األمراض ينبغي تنويـع             

العينات اليت جترى عليها التجارب السريرية بإدراج عدد من االعتبارات مبا فيها السن ونوع              
  .اجلنس والعرق

التـشّيخ وذلـك ألن     كما جيب االعتراف بالفوارق بني اجلنسني فيما خيص عملية            -١٧
 من   عاماً وهو أعلى بكثري    ٧٠متوسط العمر املتوقع عند امليالد للنساء يبلغ يف الوقت احلاضر           

وبالنظر إىل الفـارق بـني هـذين        . )١٠( عاماً ٦٦متوسط العمر املتوقع للرجال الذي يبلغ       
__________ 

)١٠( WHO, World Health Statistics (WHO, Geneva, 2010), p. 56. 
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 هم أكثر اعتماداً على زوجاهتم يف احلصول علـى          املتوسطني فإن الرجال يف غالب األحيان     
ن لالئي يتوىف أزواجهن كثرياً ما يظ     والنساء ال . الرعاية غري النظامية من النساء على أزواجهن      

الدعم الذي كان أزواجهن يقدمونه هلن حيث يعتمدن على الرعاية غري النظامية الـيت              بدون  
ومما يزيد الطني بلّة أن النساء املسنات كثرياً        . )١١(يقدمها سائر األقرباء أو نظام الرعاية الرمسي      

ما جيري استبعادهن من التغطية اليت توفرها خمططات الضمان االجتماعي والتأمني الـصحي             
كما أهنن أكثر تعرضاً بكثري من الرجال       . رتبط بفرص العمالة النظامية والعمل لقاء أجر      اليت ت 

  ملمتلكـات  فاحتماالت حيازة النساء املسنات يف الكثري من البلدان       . للوقوع يف وهدة الفقر   
، A/HRC/14/31الوثيقـة   (بامسهن أقل من تلك االحتماالت بالنـسبة للرجـال          قّيمة مسجلة   

 وحتّد هذه العوامل من قدرة النساء على سّد احتياجـاهتن ذات الـصلة              .)٢١-١٩الفقرات  
وعالوة على ذلك، فإن من املعلوم أن قلة فرص حصول النـساء            . بالصحة يف خريف العمر   

املسنات على خدمات الرعاية الصحية اليت تقدم عند إصابتهن بأمراض موهنة مثل السرطان             
 متناسب دون الرجال مثل     ب النساء على حنو غري    األمراض اليت تصي   وارتفاع ضغط الدم أو   

الوثيقـة  (ظام حتول دون متتـع املـرأة املـسنة بكامـل حقوقهـا اإلنـسانية                ختلخل الع 
CEDAW/C/GC/27.(  

ويعتقد املقرر اخلاص أن الدول ينبغي أن ختّصص املزيد من املوارد لتوفري خـدمات                -١٨
عاملي الرعاية الصحية، بغض النظر عن      الرعاية الصحية اخلاصة باملسنني لضمان حصول كل        

ختصصاهتم أو مهنهم، على التدريب املالئم الذي ميكِّنهم من عالج املشكالت الصحية احملّددة 
كما ينبغي تدريبهم للتعاطي مع احلق يف الصحة حىت يتسىن هلم التفاعل مع             . املرتبطة بالتشّيخ 

  .ي متييزاملرضى املسنني بطريقة مالئمة متفهمة وال يشوهبا أ

  حّق املسنني يف الصحة  -ثالثاً   
ُيّعد احلق يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة من حقوق اإلنسان األساسـية                -١٩

فالتمتع باحلق يف الصحة معترف     . وهو منصوص عليه يف القوانني الدولية واإلقليمية والوطنية       
نـسان مبـا فيهـا الـصكوك                  به يف العديد من الصكوك الدولية املربمة يف جمال حقوق اإل          

اليت وضعت حلماية احلقوق اإلنسانية لفئات حمّددة مثل األطفال والنساء واألشـخاص ذوي             
، E/CN.4/2003/58الوثيقـة   (اإلعاقة واألشخاص املعرضني للتمييز على أسـاس عنـصري          

ة  من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادي         ١٢وتشكل املادة   ). ٢١-١٠الفقرات  
واالجتماعية والثقافية أهم صيغة من صيغ التمتع باحلق يف الصحة حيث توفر الركن األساسي      

  .حلماية احلق يف الصحة يف القانون الدويل
__________ 

)١١( WHO and The Institute for Alternative Futures, A long-term care futures toolkit (Geneva, WHO, 

2002), p. 21. 
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ومعايري ومبادئ حقوق اإلنسان املعترف هبا دولياً كما هـو منـصوص عليـه يف                 -٢٠
 املسنني وعلى الرغم مـن      املعاهدات الدولية اجلوهرية اخلاصة حبقوق اإلنسان، تشمل وحتمي       

هذه احلماية الضمنية فقد كثر اجلدال بشأن وجود فجوة يف املنظومة الدولية حلقوق اإلنسان              
وذلك لعدم وجود أي صك حمّدد ذي صبغة عاملية من صكوك حقوق اإلنسان يعاجل حقوق               

وجودة تركز على كبار السن شبيهة باألحكام امل       )١٢(كما ال توجد أي أحكام حمددة     . املسنني
بالنسبة إىل بعض الفئات األخرى من األشخاص املستـضعفني مثـل النـساء واألطفـال               

  .واألشخاص ذوي اإلعاقة والعمال املهاجرين
ورغم ذلك، فإن خمتلف هيئات رصد معاهدات حقوق اإلنسان قد فسرت املعـايري             -٢١

 ضعفها حيـال    القائمة وطبقتها على كبار السن بوصفهم إحدى فئات اجملتمع وأقرت مبدى          
، اعتمدت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية       ١٩٩٥ففي عام   . التمييز والتهميش 

 الذي يعطي تفسرياً مفّصالً لاللتزامات احملّددة اليت أخذهتا الدول          ٦والثقافية التعليق العام رقم     
د الدويل اخلـاص    األطراف على عاتقها فيما خيص كُالً من احلقوق املنصوص عليها يف العه           

ويف          . )١٣(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من ناحية انطباقها علـى كبـار الـسن       
 بـشأن   ٢٧، اعتمدت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة التوصية العامة رقـم             ٢٠١٠عام  

لجنة املعنيـة    ل ١٤، ويتناول التعليق العام رقم      )١٤(النساء املسنات ومحاية حقوقهن اإلنسانية    
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالتفصيل القضايا املوضوعية النامجة عن إعمـال           

العالج الصحي  "احلق يف الصحة ويتصدى للقضايا اخلاصة املتعلقة بكبار السن مبا فيها قضية             
... ستقالليتهم احملافظة على القدرات الوظيفية لكبار السن وا... الوقائي والعالجي والتأهيلي 

االهتمام باألشخاص املصابني بأمراض مزمنة وميؤوس من عالجها ورعايتهم لتخفيـف           ] و[
  . )١٥("آالمهم ولتجنيبهم املهانة عند الوفاة

وعالوة على ذلك، هناك صكوك غري ملزمة أبرمتها األمم املتحدة ووثـائق دوليـة                -٢٢
، ومبادئ األمم   )١٩٨٢(ية للشيخوخة   بشأن التشّيخ وكبار السن مثل خطة عمل فيينا الدول        

، ١٩٩٢واألهداف العاملية يف جمال الشيخوخة لـسنة        ) ١٩٩١(املتحدة املتعلقة بكبار السن     
أّما أحدث تلك الصكوك فهو اإلعـالن الـسياسي         .  بشأن الشيخوخة  ١٩٩٢وإعالن عام   
__________ 

)١٢( “Human Rights of Older Persons: International human rights principles and standards”, OHCHR 

Background Paper for Expert Group Meeting on 25-26 May 2010, p. 3, available on 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/OlderPersons/OHCHRPaperHROlderPersons30062010.pdf. 
احلقـوق االقتـصادية     "٦انظر اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم            )١٣(

 ).١٩٩٥ديسمرب /كانون األول ٨، E/1996/22الوثيقة " (واالجتماعية والثقافية لكبار السن
الوثيقة " (النساء املسنات ومحاية حقوقهن اإلنسانية     "٢٧انظر جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، التوصية العامة رقم            ) ١٤(

CEDAW/C/GC/27 ،٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ١٦.( 
احلق يف التمتـع بـأعلى       "١٤اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم           )١٥(

 ).٢٠٠٠أغسطس /آب ١١، ٢٥، الفقرة E/C.12/2000/4الوثيقة " (مستوى من الصحة ميكن بلوغه
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لعامليـة الثانيـة   وخطة عمل مدريد الدولية املتعلقة بالشيخوخة املعتمدين من ِقَبل اجلمعيـة ا       
 الصادر يف ٥٧/١٦٧ وقد أقرهتما اجلمعية العامة يف القرار ٢٠٠٢أبريل /نيسانللشيخوخة يف 

ويؤكد اإلعالن السياسي جمّدداً االلتزام العاملي بتعزيـز        . ٢٠٠٢ديسمرب  /كانون األول  ١٨
الـسن  ومحاية حقوق اإلنسان والقضاء على التمييز واإلمهال وسوء املعاملة والعنف بسبب            

وفرص العمل ودوام االستفادة مـن      ) ١٤املادة  (كما يشري إىل احلق يف الصحة       ). ٥املادة  (
وقد وّجه اإلعالن عملية وضع التشريعات والسياسات       ). ١٢املادة  (برامج التعليم والتدريب    

على الصعيد الوطين وشكّل إطاراً للتعاون الدويل أّدى إىل حتقيق مجلة أمور منها إنشاء فريق               
 عمالً بقرار اجلمعية ٢٠١٠عامل مفتوح العضوية معين باحلقوق اإلنسانية لكبار السن يف عام 

  .٦٥/١٨٢العامة 
وتتمثّل االلتزامات الثالثة   .  االلتزامات القانونية للدول   ١٤ويفّصل التعليق العام رقم       -٢٣

ماية إىل واجب الدول    ويشري االلتزام باحل  . الرئيسية يف احترام احلق يف الصحة ومحايته وإنفاذه       
ويف . املتمثل يف االمتناع عن عرقلة حق التمتع بالصحة سواء بشكل مباشر أو غـري مباشـر        

ومـن  . حاالت كثرية خيضع كبار السن لسياسات الدولة اليت قد تنتهك حقهم يف الـصحة         
األمثلة يف هذا الصدد التقييدات املفروضة على استقاللية كبار السن من حيـث تعـاريف               

ويتعلق االلتزام باحلماية بواجب الدول فيما خيص منع        . هلية بدون حتديد فردي للمصطلح    األ
وقد . أطراف ثالثة مثل الشركات من عرقلة احلق يف الصحة سواء بشكل مباشر أو غري مباشر

ينطبق هذا األمر، مثالً، عندما تساء معاملة املسنني بشكل منهجي يف مرافق الرعاية املديدة يف           
وأخرياً، فإن االلتزام باإلنفاذ يقتضي اختاذ الـدول للتـدابري املالئمـة            . لقطاع اخلاص إطار ا 

التشريعية واإلدارية واملوازنية والقضائية والتروجيية وما إىل ذلك من التدابري من أجل إعمـال              
  .احلق يف الصحة على النحو الكامل

ي على مجلة من احلريات      على أن احلق يف الصحة ينطو      ١٤وينص التعليق العام رقم       -٢٤
فاحلريات تشمل احلق يف اختاذ املرء قرارات مستقلة بشأن صحته أي بدون            . واالستحقاقات

واحلريات، بالنسبة إىل كبار السن، تتعلق مبسائل مثل املوافقـة املـستنرية            . تدّخل من الدولة  
اإلجيابية فقد تـشمل،  أما االستحقاقات، اليت تتعلق بالتزامات الدولة     . واالستقاللية والوصاية 

مثالً، توفري خدمات الرعاية الصحية األولية واحلماية االجتماعية واليت تقر وتراعـي بعـض              
العناصر املرتبطة بالسن، وينبغي للدول أن تقر بأن الشيخوخة هي عملية تدوم طوال العمـر               

اخلـدمات  وينبغي االستثمار يف    . وينبغي أن تعكس سياسات وتشريعات الدولة هذه احلقيقة       
الصحية يف خمتلف مراحل العمر عندما تكون املخاطر اليت حتيق بالعافية وتكـون الفـرص               

  .)١٦(الساحنة على أشّدها

__________ 

)١٦( Women, ageing and health: a framework for action: Focus on gender , Geneva, WHO, 2007. 

 http://www.who.int/ageing/publications/Women-ageing-health-lowres.pdf Accessed at:. 
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ومبوجب إطار احلق يف الصحة ينبغي أن تكون املرافق والسلع واخلدمات الـصحية               -٢٥
 تكون ذات   متاحة لكبار السن بطرق متكنهم من االستفادة منها بتكلفة ميسورة ومقبولة وأن           

واملعىن املقصود من التوافر هو وجوب إتاحة مرافق للصحة العمومية والرعايـة            . نوعية جيدة 
الصحية تعمل على ما يرام وإتاحة السلع واخلدمات وكذلك الربامج الـصحية بالكميـات              

ويف حاالت كثرية يتأثر كبار السن نتيجة عدم توافر أشياء منتقاة بـسبب             . واألعداد الكافية 
ني الرعاية الطبية أي بسبب ختصيص املوارد الصحية وربطها باألولويات ممَّـا يـؤدي يف               تقن

. غالب األحيان إىل عدم إدراج املسنني يف سلم األولويات عندما يتعلـق األمـر بـالعالج               
ذلك أن كبـار الـسن قـد        . فرص االستفادة فإهنا تشمل عناصر مادية ومالية وإعالمية        أما
 إىل مرافق الرعاية الصحية بـسبب املوقـع اجلغـرايف للخـدمات             يتمكنون من الوصول   ال
وقد يشكل الفقر أيضاً عنصراً يؤدي إىل تفاقم عجز كبـار       . حملدودية قدرهتم على احلركة    أو

. السن عن الوصول إىل الرعاية الصحية وال سيما عندما تنعدم برامج الضمان االجتمـاعي             
ق يف البحث عن املعلومة وتلقيها وبثها فيما خيـص          وأخرياً فإن الوصول إىل املعلومة يعين احل      

وفيما يتعلق بكبار السن، فإن ذلك يعين أن املعلومات ذات الصلة بالصحة            . املسائل الصحية 
ينبغي مواءمتها لتالئم احتياجاهتم كما ينبغي تعميمها عليهم بطريقـة مناسـبة ومفهومـة              

  .ن أحواهلم الصحية وعالجهاميكنهم من اختاذ قرارات مستنرية بالكامل بشأ ّمما
وينبغي للدول أن تتخذ تدابري لضمان تلقي كبار السن خدمات رعاية صحية تراعي               -٢٦

ومن األمثلة على تزويـد     . سنهم وتكون بنفس نوعية اخلدمات املقدمة لبقية الفئات العمرية        
 أكـرب مـن     كبار السن بالسلع واخلدمات والتسهيالت الصحية احملّسنة النوعية توفري أعداد         

األطباء املتخصصني يف جمال طب الشيخوخة وحتسني برامج التدريب املقدمة يف جمال طـب              
. الشيخوخة جبميع فروعه وختصصاته لضمان االعتراف باحتياجات كبار الـسن وتلبيتـها           

وهناك أيضاً حاجة إىل حتسني التواصل فيما بني التخصصات مبا يف ذلك املهـن الـصحية                
وخة كأطباء األسنان والصيادلة وما إىل ذلك من أجل سّد االحتياجات           املتصلة بطب الشيخ  

  .العالجية لكبار السن الذين يعانون عدة أمراض مزمنة على النحو الوايف
 إىل أن احلق يف الصحة ينبغي أن يفهم مبعناه األوسع أي            ١٤يشري التعليق العام رقم       -٢٧

 املياه ووسائل الصرف الصحي والغذاء      مبا يشمل حمددات الصحة األساسية مثل الوصول إىل       
ومن األمثلة يف هذا الصدد اخنفاض معدالت تغذية كبار السن          . والتغذية والتعليم واإلسكان  

دون املستوى األمثل وهو غالباً ما يرتبط بالظروف اليت يعيشها كبار السن من عزلة وقلـة                
. حمّددات صحة كبار الـسن    والتعليم هو أيضاً ُمحّدد آخر من       . حركة وعيش يف ظل الفقر    

وقد بّينت دراسة أجريت يف اآلونة األخرية يف الواليات املتحدة األمريكية أن املسنني الـذين            
ليس لديهم حظ وافر من اإلملام بالقراءة والكتابة معرضون أكثر من غريهم ممَّن هلـم حـظ                 

  .)١٧(كاف من اإلملام للموت

__________ 

)١٧( Sudore et al. “Limited literacy and mortality in the elderly: the health, aging and body 

composition study”, Journal of General Internal Medicine, vol. 21, No. 8 (2006). 
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لتمييز ويكفل املساواة لعدد مـن األسـباب   وحيظر القانون الدويل حلقوق اإلنسان ا   -٢٨
 إىل املسنني على    ١٤كما أشار التعليق العام رقم      . ولتشكيلة من الفئات من بينها كبار السن      
وقد حددت هيئات املعاهدات ومنـها اللجنـة        . أهنم فئة معّرضة لالنتهاكات بشكل خاص     

 على أهنم شرحية مستـضعفة أو       املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية كبار السن      
ومن األمهية مبكان،   . )١٨(مهّمشة وهي فئة أكثر عرضة، يف أكثر االحتماالت، للتمييز والعنف         

، ضمان قدرات كبار السن الوظيفية وقـدرهتم علـى احلركـة             ١٤وفقاً للتعليق العام رقم     
الفرد فيما يتعلـق    ويعين ذلك ضمناً تعزيز اختيارات      ). ٢٥، الفقرة   E/C.12/2000/4الوثيقة  (

  .بنماذج الرعاية قدر اإلمكان
والنساء املسنات كثرياً ما يكنَّ أكثر حرماناً من غريهن ألهنن قد يعانني من التمييـز                 -٢٩

فالنساء الالئي يطعّن يف    . على أساس نوع اجلنس والتمييز على أساس العمر على حّد السواء          
يعيش معظمهن يف البلدان النامية، وهناك السن يشكلن نسبة ذات بال من سكان العامل حيث   

من األحداث اليت تطرأ عليهن خالل دورة حياهتن وتؤثر سلباً يف صحتهن عنـدما يـبلغن                
خريف العمر، ومن تلك األحداث التمييز املمارس ضدها عندما تكون املرأة رضيعة وذلـك              

على التعليم، واخنفاض   من حيث توفري الطعام والرعاية هلا والعقبات اليت حتول دون حصوهلا            
الدخول وعدم متكنها من االستفادة من الفرص اجليـدة للحـصول علـى عمـل حمتـرم                 
واملسؤوليات اليت تتحملها فيما خيص تقدمي الرعاية بوصفها أّماً وزوجة، والعنـف املـرتيل              

تقاليد ، والترّمل، وال)يف مرحلة الطفولة والكهولة واإليذاء املوّجه ضد املسنني     (املمارس ضدها   
واجلدير بالذكر أن اخنفاض الدخل وانقطاع املرأة . )١٩(واملواقف الثقافية حيال الرعاية الصحية    

عن ممارسة العمل بسبب املسؤوليات اليت تتحملها يف إطار األسرة والتمييز الـذي ميـارس               
 يتـوافر  ضدها عندما تريد االلتحاق بالقوة العاملة خالل حياهتا العملية أمور تعين أن املرأة ال       

لديها، يف غالب األحيان، ما يكفي من مدخرات التقاعد ولذا فإهنا تكون يف حالة أكرب من                
  .االستضعاف املايل عندما تتقدم هبا السن

ويقتضي احلق يف الصحة مشاركة فعالة وعن علم يف القرارات ذات الصلة بالسياسات               -٣٠
، E/CN.4/2006/48الوثيقـة   (القـرارات   العامة من جانب الشرائح السكانية اليت تتأثر بتلـك          

وال ميكن ضمان توفري اخلدمات الصحية بفعالية إال إذا جرى تـأمني مـشاركة              ). ٢٥ الفقرة
 واجلدير بالذكر   ).٥٤، الفقرة   E/C.12/2000/4الوثيقة  (الشرائح السكانية املتأثرة من قبل الدولة       

__________ 

ولالطالع على قائمة أمشل باجملاالت اليت أقّر فيها بأن التقدم          . E/1996/22 و E/C.12/2000/4انظر الوثيقتني    )١٨(
  :OHCHR, Human Rights of Older Personsيف السن ُيعّد حالة مـن حـاالت االستـضعاف انظـر     

International Human rights Principles and Standards: Background Paper Expert Group Meeting 

(OHCHR, Geneva, 2010). 
)١٩( WHO, Women, ageing and health: a framework for action: focus on gender (Geneva, WHO, 

2007). Accessed at: http://www.who.int/ageing/publications/Women-ageing-health-lowres.pdf. 
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ركة املـسنني يف صـياغة وتنفيـذ        أن مبادئ األمم املتحدة املتعلقة بكبار السن تشجع مشا        
  .السياسات اليت تؤثر فيهم

ويشري املقرر اخلاص إىل أمهية رصد التقدم احملرز فيما يتعلق بضمان إعمـال حـق                 -٣١
املسنني يف الصحة تدرجيياً وذلك باالستعانة مبؤشرات ومعايري كعنصر من عناصر إطار احلق             

لدول يف رصد إعمال احلق يف الصحة علـى          فشل ا  ١٤وحيّدد التعليق العام رقم     . يف الصحة 
الصعيد الوطين وكذلك ما ينجم عن ذلك من قلة اإلنفاق أو وضع اإلنفاق يف غـري حملـه                  

  ).٥٢، الفقرة E/C.12/2004/4الوثيقة (كمثلني على عدم وفاء الدول بالتزاماهتا 
آليـات  فهي تقتضي وجود    . وتعد املساءلة إحدى السمات األساسية للحق يف الصحة         -٣٢

وتقتضي املـساءلة كـذلك إدراج      . فعالة وشفافة ميكن االستفادة منها يف جمايل الرصد واملساءلة        
ويف سياق احلق يف     .)٢٠(عنصر الرصد املتواصل يف مجيع جوانب وضع السياسات العامة وتنفيذها         

 تقـوم هبـا     الصحة فإن املساءلة هي العملية اليت تتيح لألفراد واجملتمعات فرصة فهم الكيفية اليت            
احلكومة فيما يتعلق بالوفاء بالتزاماهتا فيما خيص إعمال احلق يف الصحة، مـع إتاحـة الفرصـة                 

وهناك ) ١٨-٨، الفقرات   A/63/263الوثيقة  (للحكومة لتعليل ما اختذته من تدابري وأسباب ذلك         
وموظفـو  كثري من األنواع املختلفة من آليات املساءلة منها مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنيـة              

الصحة واجملالس الصحية احمللية املنتخبة دميقراطياً وجلسات االستماع العلنية وجلان محاية املرضى            
       ،A/63/263انظـر الوثيقـة     (وأجهزة تقييم اآلثار الواقعة واإلجراءات الوقائية ومـا إىل ذلـك            

  .االنتصافوعندما ترتكب األخطاء فإن املساءلة تقتضي اللجوء إىل وسائل ). الفقرة
وينبغي أن تتاح لكل فرد أو فئة ّممن ينتهك حقه يف التمتع بالصحة فرصة االسـتفادة                  -٣٣

من وسائل االنتصاف القضائية الفعالة املالئمة أو غري ذلك من الوسائل سواء علـى الـصعيد                
جمـدداً  وقد أكدت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         . الوطين أو الدويل  

على أمهية االنتصاف وذلك بأن أشارت إىل أن مجيع ضحايا مثل هذه االنتهاكات ينبغـي أن                
حيصلوا على التعويض الكايف الذي قد يأخذ شكل حق االسترداد أو التعويض املايل أو الترضية               

  ).٥٩، الفقرة E/CN.4/2003/58انظر الوثيقة (أو احلصول على ضمانات بعدم التكرار 

  قضايا وشواغل حمددة  -رابعاً   
باإلضافة إىل القضايا العامة فيما يتعلق بإطار احلق يف الصحة الذي جرى بيانـه يف                 -٣٤

الفرع السابق، هناك عدد من القضايا والشواغل احملددة ذات العالقة باملسنني واليت تتطلـب              
لرعايـة الـصحية    ا: وسيتناول هذا الفرع بعضاً من تلك القضايا ومنها       . تقييماً أكثر تفصيالً  

__________ 

)٢٠ ( Helen Potts, “Accountability and the right to the highest attainable standard of health”, University of 

Essex, 2008, p. 13, and see report of the Special Rapporteur  ،) الوثيقةE/CN.4/2003/58 ٥٩ الفقرة.( 
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األولية واألمراض املزمنة؛ والرعاية املديدة؛ والرعاية امللطّفة؛ واملوافقة املستنرية فيمـا يتعلـق        
  . بكبار السن مبا يف ذلك مسائل الوصاية

  الرعاية الصحية األولية واألمراض املزمنة  -ألف   
الرعاية " على أهنا ١٩٧٨عّرفت منظمة الصحة العاملية الرعاية الصحية األولية يف عام   -٣٥

الصحية األساسية اليت تعتمد على وسائل وتكنولوجيات صاحلة عملياً وسليمة علمياً ومقبولة            
اجتماعياً وميّسرة لكافة األفراد واألسر يف اجملتمع من خالل مشاركتهم التامة وبتكاليف ميكن 

تماد على الـنفس    للمجتمع والبلد توفريها يف كل مرحلة من مراحل تطورها بروح من االع           
والسمات اليت تعّرف الرعاية الصحية األولية، وهي االستمرارية والتنسيق . )٢١("وحرية اإلرادة 

والشمولية، مناسبة كل املناسبة للتدبري العالجي لألمراض املزمنة على الرغم من أنه مـا زال               
 أشـارت منظمـة     وقد .)٢٢(هناك الكثري مما ينبغي فعله لضمان توفري رعاية ذات نوعية كافية          

 والعاليـة   بالبيانـات الصحة العاملية إىل أمهية إدراج التدخالت الوقائية األولية والثانوية املسندة           
اليت هي أنسب األطر الـيت       )٢٣(املردود يف النظام الصحي بالتوكيد على الرعاية الصحية األولية        

  .ميكن فيها حتقيق التكامل بني تلك العناصر
وحوايل . وحاالت العجز واإلعاقة يزداد انتشارها مع التقدم يف السن        واألمراض املزمنة     -٣٦

نصف الوفيات النامجة عن األمراض غري السارية إمنا حتدث بني األشـخاص الـذين تتجـاوز         
 ٢٠١٠وتشري التقديرات إىل أن عدد الناس الـذين كـانوا يف عـام              . )٢٤( عاماً ٧٠أعمارهم  

 يف مجيع أحناء العامل وسريتفع ذلك العدد ليـصل           مليون نسمة  ٣٥,٦يتعايشون مع اخلرف بلغ     
)٢٥(٢٠٥٠ مليون نسمة حبلول عام      ١١٥,٤ وإىل   ٢٠٣٠ مليون نسمة حبلول عام      ٦٥,٧إىل  

. 
 ضوء تزايد نسبة الفئة السكانية الطاعنة يف السن يصبح من احليوي تدبري تلك االعتالالت               ويف

والنظم الصحية يف مجيـع     . وارد املستخدمة عالجياً بطريقة عادلة وبتحقيق أكرب الفعالية من امل       
وقد حاولت جهـدها أن تعيـد       . أحناء العامل معّدة، بشكل عام، لعالج احلاالت الطبية احلادة        

. هيكلة براجمها للتكيف مع الواقع من أجل اتقاء أو تدبري األعداد املتزايدة من األمراض املزمنـة               
__________ 

 .، الباب السادس١٩٧٨تا، آإعالن آملا  )٢١(

)٢٢( Arlyss Anderson Rothman and Edward H. Wagner, “Chronic illness management: what is the role 

of primary care?”, Annals of Internal Medicine, vol. 138, No. 3 (February, 2003), p. 256. 
)٢٣( WHO, 2008-2013 Action plan for the global strategy for the prevention and control of non-

communicable diseases (Geneva, WHO, 2008), p. 16. 
)٢٤( WHO, 2008-2013 Action plan for the global strategy for the prevention and control of non-

communicable diseases (Geneva, WHO, 2008), p. 9. 

)٢٥( Alzheimer’s Disease International, “World Alzheimer Report 2010: The Global Economic Impact 

of Dementia”, p. 2. 
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بادئ التوجيهية املسندة بالبيانات ووضـع املعـايري        وينبغي أيضاً اإلشارة إىل أمهية االستعانة بامل      
الدنيا للرعاية الصحية فيما يتعلق باالعتالالت املزمنة الشائعة ودمج تدبريها العالجي يف إطـار              

  .الرعاية الصحية األولية
وأكدت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية جمدداً على أن الرعاية             -٣٧

 األولية تندرج أساساً يف إطار االلتزامات اجلوهرية اليت تتحملها الدول فيما يتعلق بإنفاذ            الصحية
 بشكل  ١٤ويشدد التعليق العام رقم     ). ٤٣، الفقرة   E/CN.12.2000/4(احلق يف الصحة الوثيقة     

اتباع هنج متكامل جيمـع بـني       "خاص على رعاية كبار السن بوصفهم فئة ضعيفة مما يتطلب           
كما يـشري   ). ٢٥الوثيقة ذاهتا، الفقرة    " (يعالج الصحي الوقائي، والعالجي، والتأهيل    عناصر ال 

أن هذه التدابري ال بد أن تشمل الفحوصات الدورية والتدابري الرامية إىل احلفـاظ              حتديداً إىل   
وبذا، فإن احلق يف الصحة يتطلب مجلة من األنشطة والربامج          . على الوظائف البدنية والنفسية   

خالت للتعاطي مع خدمات الرعاية الصحية األولية املقدمة لكبار السن كالتزام جوهري            والتد
وُيعّد حتسني توافر الرعاية الصحية األوليـة وفـرص الوصـول إىل    . يندرج حتت ذلك احلق 

خدماهتا ومقبوليتها وجودهتا من األمور األساسية وال سيما عندما يتعلق األمر بالتوصـل إىل              
  .ال تدبري األمراض املزمنة عالجّياًنتائج أفضل يف جم

وقد مت التعرف على عدة عقبات حتول دون وصول كبار السن إىل خدمات الرعاية                -٣٨
فالتمييز ضد كبـار    . الصحية األولية وفيما يتعلق جبودة خدمات الرعاية الصحية املقدمة هلم         

ستفادهتم من الرعاية   السن بسبب تقدمهم يف العمر هو من العقبات الكربى اليت حتول دون ا            
وهناك فكرة خبيثة متجذّرة يف النفوس تقول بأنه عندما         . األولية ودون اتقاء األمراض املزمنة    

يطعن املرء يف السن فإنه يصبح سواًء كان رجالً أو امرأة غري قادر على اإلسهام يف اجملتمـع                  
رياً ما تؤدي هـذه     وكث. أو يدركه الوهن بصفة دائمة    /كما يصبح فريسة لألمراض املزمنة و     

  . األفكار املسبقة إىل اخللوص إىل أنه ليس هناك ما بالوسع فعله ملساعدته
ومن األساسي االعتراف حباالت الضعف احلقيقية اليت تنتاب كبار السن والتصدي             -٣٩

لألفكار واملواقف اليت ال ختدم مصاحلهم حبيث يتسىن تصميم السلع واخلدمات بطريقة متكن             
عقبات احلقيقية، ال املتجذّرة، اليت حتول دون الوصـول إىل خـدمات الرعايـة              من تذليل ال  

وقد تؤدي املواقف التمييزية اليت يتخذها العاملون يف اجملال الطيب ضد كبار الـسن              . الصحية
إىل اإلضرار بالتواصل بشكل ذي مغزى مع مرضاهم مع ما ينجم عن ذلك مـن عواقـب                 

  . ة العالجمباشرة تؤثر يف دقة التشخيص وجود
وهناك أيضاً عراقيل مادية ومالية حتول دون الوصول إىل خدمات الرعاية الـصحية               -٤٠

ذلك أن مواقع مرافق الرعاية الصحية قد تكون بعيدة جداً عن مكان إقامـة كبـار                . األولية
السن وخاصة عندما تكون أسعار استخدام وسائل النقل مرتفعة للغاية أو عندما تكون تلك              

ومما يزيد الطني بلة قلة حركة كبار السن فقد يكونون      .  غري مناسبة أو معدومة أصالً     الوسائل
غري قادرين على قيادة السيارة أو قد يعدمون وسيلة للنقل أو لعلهم يعانون من اعـتالالت                
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ومما يزيد من تفاقم املصاعب املادية اليت حتول دون وصـول كبـار     . بدنية حتد من حركتهم   
ق الصحية ضعفهم االجتماعي االقتصادي وال سيما عندما تكون االستفادة من      السن إىل املراف  

خدمات الرعاية الصحية مشروطة يف كثري من األحيان بتلقيهم معاشات تقاعدية أو عنـدما              
كما أن العيش يف ظل الفقر ميكن أن يكون سـبباً           . ترتبط بسداد رسوم العالج من جيوهبم     

ذلك أن قلة فرص حصوهلم على ميـاه        : بار السن الصحية  دفيناً يكمن وراء تدهور أحوال ك     
 النقية أو احلصول على التغذية الكافية املالئمة من األمور اليت جتعلهم يواجهون خماطر              بالشر

وحىت عندما ميتلك كبار الـسن إمكانيـة الوصـول إىل           . أكرب فيما يتعلق بالتقاط األمراض    
)٢٦(اخلدمات الصحية فإن تلك اخلدمات كثرياً ما ال تكون مالئمة الحتياجاهتم

.  
رعاية اليت يقدمها الطبيب يف مستوى الرعاية األولية لكبـار          ويظل حتسني جودة ال     -٤١

السن من املشكالت اليت تتفاقم يف املناطق الريفية اليت ال تتاح فيها فرص كـثرية لألطبـاء                 
العاّمني للتعاون يف إطار الشراكة مع األطباء املتخصصني يف طب الشيخوخة لتقدمي الرعاية يف   

وينبغي تشجيع بث املعلومات من جمـاالت التخـصص        . طهماملناطق اليت ميارسون فيها نشا    
وتزويد مرافق الرعاية الصحية األولية هبا يف مجيع املناطق إال أن ذلك يعد أمراً مهماً بـشكل                 
خاص عندما يتعلق األمر بكبار السن نظراً ملالءمة ومردودية التدبري العالجي لألمراض املزمنة             

  . يف إطار الرعاية األولية
ن األمهية مبكان، كذلك، العمل على الترويج للرعاية األولية والوقاية من األمراض  وم  -٤٢

ومن الضروري إحداث ثورة يف املفاهيم يف هذا الصدد . املزمنة وتعزيز براجمها يف العامل النامي   
الكتشاف األمراض يف مراحلها األوىل والتخفيف من آثارها بدالً من االنتظار حـىت تبـدأ               

وال ّبّد من اختاذ املزيد من التدابري للتوكيد على أمهية جهـود  . لصحية يف الظهوراملشكالت ا 
الوقاية واالتصال الدوري بالطبيب العام أو غريه من مقدمي خدمات الرعاية الصحية األولية             

والوقاية من األمور املهمة للغاية ألهنا متكن من الوصول         . وأمهية التبكري بالتشخيص والعالج   
وال بد من التشديد علـى أن التـبكري بالتـشخيص           . د قبل أن يستفحل املرض فيه     إىل الفر 

والوقاية، قبل مدة طويلة من تقدم املرء يف السن وحبذا لو كان ذلك يف إطار مرافق الرعايـة    
  .الصحية األولية، من العناصر األساسية يف ضمان متتع املسنني بصحة جيدة يف خريف العمر

   قـد   " املثلى"ملوارد وخاصة يف البلدان النامية فإن خدمات الرعاية         وبالنظر إىل شح ا     -٤٣
وال ينبغي أن يردع ذلك الدول عـن اختـاذ اخلطـوات       . ال تكون من األمور املمكنة دائماً     

. الالزمة لتحقيق أفضل النتائج املمكنة لصاحل املرضى من كبار الـسن يف أي وضـع كـان    
ن شخصنة الرعاية قد يتطلب، يف بعـض األحيـان،          وعالوة على ذلك، فقد مت االعتراف بأ      

حتاشي تقدمي خدمات أكثر تركيزاً وتقّبل النتائج السريرية اليت هي أبعد من أن تكون أفضل               

__________ 

)٢٦( World Health Organisation, “Towards age-friendly primary health care”, 2004, p. v. 
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 وعلى الرغم مـن أن      )٢٧(األوضاع الصحية واملمكنة وأفضل طريقة ملمارسة الوظائف العادية       
ن األمور البغيضة يف نظر بعض املهنـيني        التّحول يف التركيز من العالج إىل الرعاية قد يبدو م         

الطبيني، وال سيما عندما يتعلق األمر بكبار السن، فإنه قد يكون أمراً ضرورياً حىت يـتمكن                
وينبغي أن يكون تزويد املرضى بشىت      . املريض من بلوغ أهدافه الشخصية على أفضل الوجوه       

ون على اختاذ القرار من األمـور       اخليارات وضمان حتقيق ما يبتغونه من نتائج عن طريق التعا         
  .ذات األمهية القصوى يف إطار العالقة اليت تربط املهنيني الطبيني مبرضاهم

  الرعاية املديدة  -باء   
اليت تساعد على سـد     ) الطبية وغريها (تشمل الرعاية املديدة جمموعة من اخلدمات         -٤٤

     زمنة أو حاالت إعاقة والـذين     االحتياجات الطبية وغري الطبية لألشخاص املصابني بأمراض م       
وتظهر الرعاية املديدة يف شكل مـساعدة       . ال يستطيعون رعاية أنفسهم لفترات زمنية طويلة      

والرعايـة  . تقدم للقيام بأعمال يومية مثل االستحمام وارتداء املالبس والطبخ وما إىل ذلك           
كتشكيلة من  "ي ميكن تعريفها    املديدة يف مصطلح منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاد        

اخلدمات اليت تقدم ألناس يعتمدون يف ممارستهم ألنشطتهم يف معيشتهم اليومية على مساعدة            
دائمة بسبب إصابتهم بأمراض مزمنة معقدة أو أمراض عقلية تعوقهم عن القيام بوظـائفهم              

ـ           " )٢٨(البدنية ى أهنـا تـدخل     ويف سياق احلق يف الصحة جيب أيضاً فهم الرعاية املديدة عل
املمارسني املتخصصني لتقدمي املساعدة يف التعامل مع املتالزمات املرتبطة باألمراض املزمنـة            

إال أهنا أيضاً اعتالالت تؤثر يف كبار السن        . حاالت اإلعاقة اليت تعرقل القدرات الشخصية      أو
  . على حنو مفرط غري متناسب

الرعاية املرتليـة والرعايـة يف املؤسـسات        : وتتخذ الرعاية املديدة عموماً شكلني اثنني       -٤٥
فالرعاية االستشفائية عبارة عن إيواء املريض ورعايته يف مؤسسة متخصصة يف تقدمي            . االستشفائية

خدمات الرعاية ويكون كبار السن الذين يدخلون تلك املؤسسات، يف غالب األحيـان، حتـت            
 يف االضطالع بأنـشطتهم اليوميـة       سلطة مقدم خدمات الرعاية الذي يفترض فيه أن يساعدهم        
وبالنظر إىل تكـاثر عـدد هـذه        . ويشمل ذلك إعطاءهم األدوية وتقدمي اخلدمات الصحية هلم       

  . املؤسسات فإن من األمهية مبكان دراسة ما هلا من آثار على كبار السن وعلى حقهم يف الصحة
 اليت يقدمها مهنيون يف مرتل      أما الرعاية املرتلية فتفهم، عادة، على أهنا اخلدمات الطبية          -٤٦

املريض يف مقابل الرعاية املقدمة يف املؤسسات املتخصصة وهي توفر، يف العادة، لكبار الـسن               
قدراً أكرب من االستقاللية يف تيسري شؤون حياهتم مما توفره الرعايـة املقدمـة يف املؤسـسات                 

__________ 

)٢٧( David B. Reuben, “Better Care for Older People with Chronic Diseases” JAMA vol. 298, No. 22 

(December, 2007), p. 2673. 
)٢٨( OECD, Long-term Care for Older People (OECD, Paris, 2005), p.3. 
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الرعاية الطبية اليت يقـدمها مهنيـو       غري أن الرعاية املرتلية ينبغي فهمها على أهنا         . االستشفائية
   .الصحة للمريض يف البيت يف مقابل الرعاية غري الرمسية اليت يقدمها أفراد األسرة أو غريهم

ومن األساسي االعتراف على حنو مالئم بكل من يرعى املسنني يف أطر غري رمسيـة                 -٤٧
 متكن كبار السن من البقاء      فالرعاية غري الرمسية قد   . وذلك له فوائد وحماذير على حد السواء      

كما أهنا تقلل من االعتمـاد      . يف بيوهتم لريعاهم أقرباؤهم وهو خيار كثرياً ما حيبذه املريض         
على الرعاية غري الرمسية أو الرعاية يف املؤسسات االستشفائية وتقلل أيضاً من العبء الواقـع               

 أماكن أو جيدون أنفـسهم يف       غري أن كبار السن كثرياً ما يوضعون يف       . على املوارد احملدودة  
أوضاع تقدم فيها الرعاية غري الرمسية بدون إجراء تقييم متعمق للظـروف ممـا يعرضـهم                

وهذه املخاطر تشمل تقدمي الرعاية غري الكافية أو املالئمـة مـن قبـل              . الحتماالت اخلطر 
أيـدي  أشخاص غري مؤهلني لتقدمي الرعاية الالزمة، وكذلك خماطر التعرض لإليذاء علـى             

وقد اختذت دول عديدة مبادرات لدعم مقدمي خدمات الرعايـة          . مقدمي خدمات الرعاية  
كتقدمي الدعم املايل للتعويض على فقدان الدخل وتقدمي املساعدة ملن يتوىل رعاية املرضـى               
لالستراحة من العناء، وذلك مما يسمح لكبار السن بالبقاء يف بيوهتم أطول مدة ممكنـة مـع            

  .)٢٩(يدة النوعيةتلقي رعاية ج
أما يف  . وتنتشر برامج الرعاية املديدة الرمسية من كال النوعني يف معظم العامل املتقدم             -٤٨

العامل النامي فإن األوضاع االجتماعية التقليدية بدأت يف التغري نتيجة ملختلف العوامل الـيت              
 باعتبارهـا اجلهـات     فقد تضاءل الدور الذي تضطلع به األسر باطراد       . تدفع يف اجتاه العوملة   

الرئيسية القائمة على تقدمي خدمات الرعاية الصحية األولية لكبار الـسن يف حـني بـدأت          
وقد تفاقم الوضع   . املؤسسات احلكومية وهيئات األطباء يف ممارسة أدوار أكرب يف هذا اجملال          

الرامية إىل محايـة    يف البلدان النامية نتيجة النعدام اآلليات املؤسسية املالئمة وغياب التدابري           
حقوق كبار السن يف سياق الرعاية اليت تقدمها جهات خارجية والرعاية اليت يقدمها أنـاس               

والبلدان املتقدمة اليت حتدث فيها انتهاكات حلقوق كبار السن أيـضاً           . من غري أسر املرضى   
  .ليست إال يف موقف أفضل نسبياً فيما خيص تطوير مثل هذه اآلليات

قرر اخلاص على وقع إدخال املرضى إىل املؤسسات االستـشفائية علـى            ويؤكد امل   -٤٩
ومن شأن فقدان االستقالل . استقاللية كبار السن وعلى ما له من آثار كثرياً ما هتني كرامتهم

 من الوظائف األساسية أن يؤدي إىل شعور املـرء          ةالتام وتقييد حرية احلركة وقلة االستفاد     
 وكبار السن ليسوا استثناء يف هذا الصدد ومن األساسي إنشاء           .باإلحباط واهلوان الشديدين  

آليات ملعاجلة الشكاوى من أجل التصدي للممارسات اليت حتّد على حنو غري ضروري مـن               
  .حرية واستقاللية املسنني ومتكينهم من استعادة كرامتهم

__________ 

)٢٩( OECD, Long-term Care for Older People (OECD, Paris, 2005), p. 11-12. 
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 كبار  ويشعر املقرر اخلاص بقلق شديد بسبب عدم اإلبالغ عن العنف املمارس ضد             -٥٠
السن يف مرافق تقدمي الرعاية، وكما هو الشأن بالنسبة إىل بقية الفئات املستضعفة واملهمشة              
ال بد من إيالء عناية خاصة حلماية املسنني من سوء املعاملة وضمان عدم انتهاك حقوقهم يف                

واألذى الذي يلحق باملـسنني يتمثـل يف        . األماكن اليت تتعرض فيها لالنتهاك بشكل خاص      
عال تقع مرة واحدة أو عديد املرات، أو يف عدم اختاذ اإلجراءات املناسبة يف إطار أي عالقة        أف

ومن األمهية  . )٣٠(يتوقع فيها قيام الثقة بني طرفني مما يلحق الضرر باملسن أو يسبب له الكرب             
مبكان مالحظة أن األذى الذي يلحق بكبار السن كثرياً ما حيدث بطرق مكّـارة ويـؤدي                

وميكن أن يأخذ أشكاالً شىت مبا فيهـا        . د من استقالليتهم بكيفية يصعب التفطن إليها      احل إىل
  . إساءة املعاملة البدنية أو النفسية أو العاطفية أو اجلنسية أو املالية أو التأثر نتيجة لإلمهال

وإساءة معاملة كبار السن ميكن أن تكون مسألة معقدة وذلك عندما يكون مقـدم                -٥١
وقدرت إحدى الدراسات   . ذي يتسبب يف اإليذاء من األقارب أو من أفراد األسرة         الرعاية ال 

اليت أجريت أن إساءة معاملة كبار السّن يف إطار البيت واألسرة مبا يف ذلك إساءة املعاملـة                 
 يف املائـة مـن مجيـع        ١٠ و ٢على أيدي أفراد األسرة حتدث بتواتر يبلغ نسبةً تتراوح بني           

لعسري جداً التثّبت من إطار املؤسسات االستشفائية من حاالت وقـوع    بل إن من ا   . احلاالت
وقد يأخذ سوء املعاملة شكل مواقف وأفعال جمحفة أو متييزية ويظهر ذلك من             . سوء املعاملة 

خالل التعامل بطريقة أبوية مع املسنني الذين يتلقون خدمات الرعاية، ّمما يترك يف نفوسـهم               
  .  األطفال ويسلبهم اهلوية اليت لوال ذلك العتزوا هبا ككائنات بشريةشعوراً باملذلّة وبأهنم مثل

بل إن عاملي الرعاية الصحية أنفسهم قد ال يتفطنون، يف بعض احلاالت، إىل وجود                -٥٢
وعليه ينبغي هلؤالء أن ُيدّربوا وُيساعدوا على التعرف على حاالت . حاالت من إساءة املعاملة  

 مناذج هذا النوع من التدريب والتدخل يف حاالت إسـاءة           تستخدمو. إساءة املعاملة املمكنة  
املعاملة يف البيت وميكن أن تكون مبثابة مناذج عملية يف جمال التعاطي مع مسألة التعرف على                

وحيتاج عاملو الرعاية الصحية إىل أن يدركوا       . حاالت إساءة معاملة كبار السّن والتصدي هلا      
ملعاملة وأن يتمكنوا من إدارة التفاعالت يف اجملاالت ذات الصلة  إمكانية تعّرض املريض لسوء ا    

  . بالصحة، مبا جيعل الفرد الذي يلحقه األذى يشعر بالراحة عند مناقشة وضعه اخلاص به
وقد اختذت مبادرات شّتى يف ميدان العنف املرتيل وال سيما فيما يتعلـق بـالعنف                 -٥٣

على منواله إلذكاء الوعي بسوء معاملة كبار السّن        املمارس ضد املرأة وهذا أمر ميكن النسج        
وباإلضافة إىل زيادة برامج التدريب ال بّد مـن  . على أيدي املهنيني الطبيني واجملتمع يف جممله    

ومن األمثلـة يف    . وضع إجراءات تكفل اإلبالغ عن حاالت سوء املعاملة والتصدي لعواقبها         
 يف جنوب أفريقيا يطالب الشخص      ٢٠٠٦عام  هذا الصدد، أن قانون املسنني الذي صدر يف         

 أو  بدنيـة الذي قد يشهد إساءة معاملة أي شخص كبري يف السّن سواء أكانت تلك املعاملة               

__________ 

)٣٠ ( WHO, The Toronto Declaration on the Global Prevention of Elder Abuse (WHO, Geneva, 2002), p. 3. 



A/HRC/18/37 

GE.11-14359 20 

كما أنشأ القـانون    . نفسية أو جنسية أو اقتصادية جبملة أمور من بينها اإلبالغ عن االنتهاك           
ن وتسجيل أمسائهم بغية مـنعهم      نظاماً يتم يف إطاره التحّري عمن يسيؤون معاملة كبار السّ         

من العمل أو االستخدام يف أي مرفق يستضيف كبار السّن أو يف مكان تقدم فيـه الرعايـة                  
  . هلؤالءاملرتكزاجملتمعية 

  فةالرعاية امللطّ  -جيم   
 أنه ينبغي اختاذ تدابري لضمان االهتمـام باألشـخاص   ١٤جاء يف التعليق العام رقم        -٥٤

نة وميؤوس من شفائها ورعايتهم لتخفيف آالمهم ولتجنيبهم املهانة عند  املصابني بأمراض مزم  
 الرعاية امللطّفة النهج األول الذي ينبغـي        عدوت). ٢٥، الفقرة   E/C.12/2000/4الوثيقة  (الوفاة  

اعتماده، من منظور صحي، للسعي إىل حتسني نوعية حياة املرضى الذين يثبت التـشخيص              
ياة وذلك عـن طريـق احليلولـة دون شـعورهم بـاآلالم             أهنم مصابون بأمراض هتّدد احل    

  .)٣١(وتسكينها
وقد تعاظم اللجوء إىل الرعاية امللطّفة يف الّسنوات الثالثني األخرية كما بدأت النظم               -٥٥

وتشري كثـرة التـدابري     . الصحية الوطنية تأخذ هبا تدرجيّياً وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة         
يد أمهية ضمان نوعية حياة كبار السّن يف هناية حياهتم وتقـدمي             خمتلفة إىل تزا   دولاملتخذة يف   

وال يعترف بالرعاية امللطّفة يف بعض البلدان إالّ يف سياق اإلصـابة بـبعض              . الدعم ألسرهم 
وأدرجت دول أخرى الرعاية امللطّفة يف تـشريعاهتا وخطـط          . األمراض املزمنة كالسرطان  

مؤسسات مكرّسة هلا، يف حني ألزمت بلدان أخرى      عملها الوطنية يف اجملال الصحي وأنشأت       
املؤسسات الصحية باستخدام موظفني متخصصني يف الرعاية امللطّفة أو أهنا أنـشأت أفرقـة    

  . للخرباء للتصدي هلذه املسألة
وهناك عدة مسائل تطرح فيما يتعلق بتوفري خدمات الرعاية امللطّفـة لكبـار الـسّن               -٥٦

. دمات وال سيما األدوية املـستخدمة لتـأمني تلـك الرعايـة           إحداهن توافر تلك اخل    وختص
األمراض اليت تقتضي رعاية ملطّفة، واليت توصف هلا يف العادة مسكنات لألمل حتتـوي               وتورث

والدول األطراف يف العهـد الـدويل       . )٣٢(على األفيونيات، آالماً تتراوح بني خفيفة ومّربحة      
الثقافية مطالبة، يف إطار التزاماهتا اجلوهرية مبوجـب        اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية و    

العهد، بضمان توفري األدوية األساسية اليت يندب برنامج عمل منظمة الصحة العاملية لألدويـة              
وعلى الرغم من ذلك وأن املورفني الذي يؤخذ عن طريـق الفـم              .األساسية إىل استخدامها  

__________ 

)٣١( WHO, WHO Definition of Palliative Care (Geneva, 2010). Available from 
www.who.int/cancer/palliative/definition/en/. 

)٣٢( WHO, Pain Relief Ladder (Geneva, 2010). Available from 
www.who.int/cancer/palliative/painladder/en/. 
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ة الرخيـصة الـثمن وال توجـد صـعوبة يف         ذلك من املستحضرات املخّدرة من األدوي      وغري
. عليها، فإن توافر هذه األدوية املستخدمة يف الرعاية امللطّفة كثرياً ما يكون حمـدوداً              احلصول

ويعود ذلك إىل عدد من العوامل مثل وجود لوائح تقّيد استعمال األدوية، والفـشل يف تنفيـذ         
. نظام الرعاية الصحية بالقدرات الكافيـة     نظام لإلمداد والتوزيع يعمل على ما يرام وعدم متتع          

ومن األمور اليت تدعو إىل القلق على حنو خاص الطابع املعقد لإلطار الدويل ملراقبة املخـدرات                
وحىت عندما تكـون     .)٣٣(الذي يثّبط بصرامة مساعي احلصول على األدوية اليت ينظّمها اإلطار         

ة فهم من جانب املمارسني الطبيني للرعاية       تلك األدوية متاحة فإن هناك، يف أغلب األحيان، قل        
ومتّس احلاجة إىل إقامة بـرامج أكثـر مشـوالً          . امللطّفة واستخدام املخدرات يف تسكني األمل     

وهذه العقبات الـيت حتـول دون       . للتدريب يف جمال الرعاية امللطّفة واستخدام األدوية املخدرة       
 مبواجهتها شرحية كبار السّن كفئة إال أهنـا تتـأثر           توافر الرعاية امللطّفة اجليدة النوعية ال تنفرد      

  . بذلك على حنو مفرط نظراً لتزايد حدوث األمراض املزمنة واليت ال ُيرجى شفاؤها يف صفوفها
وقد تكون احتماالت حصول كبار السّن على خدمات الرعاية امللطّفة أيضاً أقلّ من               -٥٧

هناك حاجة إىل إجراء املزيد من البحـوث  و.  األصغر العمريةاحتماالت حصول بقية الفئات     
للتأكد مما إذا كان يف هذا التوزيع نوع من اإلجحاف حبقهم أو ما إذا كانت احتياجاهتم تلّبى 

واحلق يف الصحة حيظر بوضوح التمييز على أساس السّن مبا يف . )٣٤(أخرىعن طريق خدمات 
مة بعدم منع أو تقييد إتاحة فرص       والدول ملز . ذلك يف إطار خدمات الرعاية الصحية امللطّفة      

، E/C.12/2000/4الوثيقة  (متكافئة جلميع األشخاص للحصول على اخلدمات الصحية امللطّفة         
وال ميكن، حتت أي ظرف من الظروف، اعتبار التمييز القائم علـى الـسن،              ). ٣٤الفقرة  

 يف سياق الرعايـة   املنافع، أمراً مناسباً  /والذي يعاقب عليه على أساس التنميط بسبب املخاطر       
  .)٣٥(إطالتهاامللطّفة اليت ترمي إىل حتسني نوعية احلياة ال إىل 

وقد أّدى اتباع النهج احليوي الطّبي املّتبع حيال ظاهرة التشّيخ، باإلضافة إىل تزايـد               -٥٨
واعتربت املصاعب املتزايـدة  . متوسط العمر املتوقع، إىل طرح املزيد من املعضالت األخالقية    

هة فيما خيّص رفض التدخالت الرامية إىل إطالة احلياة، أو استحالة القيام بذلك، مـن               املواج
االبتعـاد  : التحديات اليت جتابه كالً من املرضى واألطباء، وقد ارتبط ذلك بثالثة عوامل هي            

فيما يتعلق بالتدخالت والتوجه حنو العالج الـروتيين؛ وربـط   " االختيار"تدرجيياً عن مسألة    

__________ 

 ".احلصول على األدوية اخلاضعة للمراقبة: "ع خامساًالفر، A/65/255انظر الوثيقة  )٣٣(

)٣٤( Jenni Burt and Rosalind Raine, "The effect of age on referral to and use of specialist palliative care 

services in adult cancer patients: a systematic review", Age and Ageing, vol. 35, No. 5 

(September 2006), pp. 471 and 473. 

)٣٥( Jenni Burt and Rosalind Raine, "The effect of age on referral to and use of specialist palliative care 

services in adult cancer patients: a systematic review", Age and Ageing, vol. 35, No. 5 

(September 2006), p. 469. 
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 الّسريرية مبشاعر اإلعراب عن العطف والرعاية، وتزايد توافر التدخالت اليت تؤدي         التدخالت
إىل تعاظم اآلمال فيما خيّص احلصائل الصحية، ومما يسفر عن طمس احلدود اليت تفصل بني               

  .)٣٦(احلياةالتدخالت العالجية والتدخالت اليت تؤدي فقط على إطالة 
اليت ينبغي التصّدي هلا لدى اتباع هنـج مشـويل          ويرى املقرر اخلاص أن من األمور         -٥٩

ويف حني ال ينظر هذا التقرير يف املسائل املرتبطة باستقاللية          . حيال الصحة، عملية االحتضار   
املرضى فيما يتعلق بقرار وضع حّد للحياة، فإن من الضروري ضمان قدرة املرضى على اختاذ               

ويـشمل ذلـك    . يف مرحلة االحتـضار   قرارات مستقلة ومستنرية فيما خيص جودة احلياة        
اخليارات املتعلقة باالستفادة من التدخالت الالزمة خبصوص تسكني األمل ومـا إىل ذلـك،              

 رفض العالج الرامي إىل إطالة أمد احلياة عنـدما ال يكـون             وإمكانيةوموقع حدوث الوفاة    
ء أي حكم مـع  ويقتضي هذا األمر مناقشة واضحة صرحية بدون إبدا   . املريض راغباً يف ذلك   

املمارسني الطبيني الذين ينبغي أن يتلقوا التدريب املالئم للتعاطي مع هذه املسائل الّدقيقة حىت              
  .كما تقتضيه مبادئ حقوق اإلنسان" املوت يف كنف الكرامة"يتسّنى لكبار السّن 

إنـه  لذا ف . ويعتقد املقرر اخلاص أن هناية حياة املرء تشكل جزءاً ال يتجزأ من حياته              -٦٠
يؤكّد على وجوب عالج كبار السّن بنفس القدر من االحترام الذي يضمن هلم كرامتـهم               

وتقتـضي الرعايـة    . عندما يدخلون مرحلة االحتضار متاماً كما يف مراحل عمرهم السابقة         
امللطّفة متويالً هاماً وتعبئة العديد من األطراف الفاعلة وأصحاب املصلحة داخل القطاع الطيب             

مور احلامسة على إطالقها إلطالة أعمار كبار السّن املصابني بـأمراض مهـددة             وهي من األ  
  . للحياة ولضمان موهتم يف كنف الكرامة

  املوافقة املستنرية  - دال  
إن ضمان املوافقة املستنرية من الّسمات اجلوهرية الحترام استقاللية املرء وتقريـره              -٦١

 املوافقة املستنرية عدة من عناصر حقوق اإلنسان        وتضّم. ملصريه واحتفاظه بكرامته اإلنسانية   
فتلك العناصر تشمل، باإلضافة إىل احلق يف الصحة،        . غري القابلة للتجزئة واملتداعمة واملترابطة    

احلق يف االستقاللية والتحّرر من التمييز وعدم اخلضوع للتجارب بدون رضا، وأمن وكرامة             
ام القانون، وحرية التفكري والتعبري وحقه يف تقرير        الفرد، وحق الفرد باالعتراف بشخصيته أم     

وتعد عناصر االستقاللية والسالمة والعافية البدنية من األمور األساسـية يف           . مصريه اإلجنايب 
وهذا اإلطار حيّدد عناصر أساسية يف ذلك احلق هي توافر املعلومـات            . إطار احلق يف الصحة   

وهذا احلّق، من حيث التعريف، يتمثل      . ا وجودهتا الصحية وإمكانية الوصول إليها ومقبوليته    

__________ 

)٣٦( Sharon R. Kaufman, Janet K. Shim and Ann J. Russ, "Revisiting the Biomedicalization of Aging: 

Clinical Trends and Ethical Challenges" The Gerontologist, Vol. 44, No. 6 (December 2004), 

p. 732. 
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. يف السعي إىل احلصول على املعلومات واألفكار املتعلقة باملسائل الصحية وتلقيهـا وبثّهـا             
ويف التقرير الذي قّدمه املقرر اخلـاص إىل اجلمعيـة          ). ١٢، الفقرة   E/C.12/2000/4الوثيقة  (

قرار طوعي ومستنري على حنو كاف حيمي حق        : "العامة جاء تعريف املوافقة املستنرية كالتايل     
املريض يف املشاركة يف اختاذ القرار الطّبي وإلقاء ما يرتبط بذلك من واجبات والتزامات على               

  ).٩، الفقرة A/64/272الوثيقة " (عاتق مقدمي الرعاية الصحية
ناً علـى   وال بّد أن تكون املعلومات الصحية بأعلى مستويات اجلودة وأن تتاح ّجما             -٦٢

أساس غري متييزي وأن يتمكّن الفرد من الوصول إليها لالستفادة منها فيما يتعلق باحتياجاته              
، )ويشمل ذلك احتياجاته البدنية اخلاصة أو من األوضاع الثقافية        (اخلاصة للتواصل مع غريه     

لنواحي وأن يتّم عرضها بطريقة حتظى بقبول الشخص املوافق من الناحية الثقافية وغريها من ا             
وتقتضي املوافقة املستنرية أن يتّم التواصل على عدة مستويات من     ). ٢٣الوثيقة ذاهتا، الفقرة    (

الفهم وأالّ يكون مغرقاً يف اجلوانب التقنية وال معقّداً وال منجزاً بعجلة أو بلغـة وطريقـة                 
ائح ويصّح هذا، خاصة، علـى الـشر  . يفهمها املريض وال يفهم السياق الذي وردت فيه   ال

السكانية املستضعفة مثل كبار السن الذين قد يتطلبون املزيد من االهتمـام أو الـشروح أو                
املساعدة عند تلقي املعلومات الصحية، اليت يتيحها مقدمو خدمات الرعاية للمرضـى قبـل              

  . العالج لفهمها بالقدر الكايف، كما أنه أمر ضروري
يت أجريت أن هناك عجـزاً يف املعلومـات         وقد تبّين، بشكل مّتسق، من التقييمات ال        -٦٣

املقدمة لكبار السن ملساعدهتم على اختاذ القرارات املستنرية وال سيما كبـار الـسن الـذين                
وقد يستخف بعض عـاملي الرعايـة الـصحية    . )٣٧(ميلكون قسطاً وافراً من التعليم الرمسي      ال

ول بشكل مالئـم، علـى      حباالت الضعف اخلاصة اليت تنتاب كبار السّن ويفشلون يف احلص         
. املوافقة املستنرية ألن احلصول عليها قد يكون أمراً أكثر تعقيداً منه لو متّ يف ظـروف عاديـة                 

فيقتـضي  . وكثرياً ما ال يكون اتباع هنج صاحل لكل احلاالت أمراً مناسباً فيما خيص كبار السنّ       
التصدي الحتياجات هذه   األمر اتباع هنج أكثر مالءمة يراعي خصائص الفرد وسّنه ومن أجل            

ويعين ذلك ضمناً اخلروج من دائرة اإلملام باملعلومات الصحية األساسية،       . الشرحية بشكل أفضل  
        اليت ال تؤّمن احلق يف الصحة بالطريقة املالئمة واالنتقـال إىل إذكـاء املزيـد مـن الـوعي                   

  .ألتراب ت معلومات يديرهاوالتثقيف يف جمال املعلومات الصحية رّبما عن طريق إنشاء شبكا
وإضافة إىل اختالل موازين القوى واخلربة والثقة املتأصل يف العالقة اليت تربط بـني                -٦٤

الطبيب واملريض فإن هناك عدداً من حاالت الالمساواة البنيوية ميكن أن تسفر عن اإلضرار              
وحلماية حقوق  ). ٤٥قرة  الوثيقة نفسها، الف  (بشكل هام بطبيعة املوافقة الطوعية أو املستنرية        

كبار السّن ينبغي للدول أن تنشئ آليات الّدعم املناسبة اليت من شأهنا أن تساعد على التغلّب                
__________ 

)٣٧( Sugarman et al., "Getting meaningful informed consent from older adults: a structured literature 

review of empirical research", Journal of the American Geriatrics Society, Vol. 46, No. 4 

(April 1998). 
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على املشكالت الالّحقة اليت تعترض حتقيق املوافقة املستنرية مبا يف ذلك إشـراك اجملتمعـات               
  .احمللية وجهود التوعية الشاملة

.  الرعاية الصحية أمٌر حاسٌم يف تأمني املوافقة املستنريةوالدور املنوط مبقدمي خدمات    -٦٥
فعاملو الرعاية الصحية كثرياً ما يعوزهم التدريب فيما يتعلق بتعميم املعلومات الصحية على             

وجيـب أن  . كبار السّن الذين قد تكون لديهم احتياجات خاصة كثرياً ما ال يتم التصّدي هلا   
 مناهجها برامج تثقيفية تركّز على مـسألة املوافقـة          تدرج مؤسسات التعليم والتدريب يف    

كما أن املـشكالت    . املستنرية يف عالقتها بالشرائح السكانية املستضعفة واحتياجاهتا اخلاصة       
البنيوّية تؤدي إىل إحباط اجلهود املبذولة للحصول على املوافقـة املـستنرية، ومـن تلـك                

وقد حيتـاج   . ة الصحية للتشاور مع املرضى    املشكالت الوقت املتاح لألطباء وعاملي الرعاي     
كبار السّن إىل املزيد من العناية واملساعدة حىت يستوعبوا اآلثار املترتبة على املعلومـات ذات   
العالقة بالصحة اليت تعرض عليهم واليت قد تؤدي إىل تأثرهم بشكل خاص نتيجة ضيق وقت               

لقى عالجاً مناسباً لـه كمـا ينبغـي         وبشكل عام ينبغي لكل فرد أن يت      . التشاور املتاح هلم  
  . استعراض حالته الصحية سواء أكان رجالً أم امرأة بانتظام واستعراض األدوية اليت يأخذها

وميكن أن يكون التمادي يف إنكار احلق يف املوافقة املستنرية شكالً من أشكال إساءة               -٦٦
 نزوعاً إىل تلقي العالج والرعاية بدون       معاملة كبار السّن بدنياً ونفسّياً علماً بأن املسنني أكثر        

ومما يزيد الطني بلّة التمييز املمارس ضد كبار السّن الذين قد تعـوزهم، يف              . موافقة يبدوهنا 
وقد سبق أن أشار املقرر اخلـاّص إىل أنّ         . بعض احلاالت، القدرة على املوافقة على العالج      

اليت ترميهم باجلهل وقلّة احليلة وكذلك      هناك من يستغل املسنني بسبب النظرة النمطية إليهم         
بسبب حالة الضعف الفعلي بدنياً وعقلياً، مثل تلك اليت تنجم عن األمراض التنكسّية وتؤدي              

وهـم  ). ٥١، الفقـرة    A/64/272الوثيقة  (إىل تراجع يف القدرة على إبداء املوافقة املستنرية         
ستنرية أمـراً ضـرورّياً لـذا فـإن         يواجهون يف أحيان كثرية حاالت تكون فيها املوافقة امل        

  . احتماالت االنتهاك واإليذاء اللذين قد حييقان هبم تكون أكرب
وكثرياً ما تفشل السلطات القضائية احمللية يف سّن تشريعات أو وضـع سياسـات                -٦٧

وتكـون  . هبدف معاجلة أو حلّ املشكالت اليت تتصل خاصة باملوافقة املستنرية وكبار السنّ           
 القوانني اخلاصة بكبار السّن واحلق يف الصحة حادة بشكل خاص يف البلـدان              مشكلة وضع 

ففـي  . النامية اليت كثرياً ما ال يوجد فيها إطار قانوين مالئم فيما يتعلق بالوصاية أو املوافقة              
بعض البلدان يتّم االلتفاف على الشرط القانوين الذي يقضي باملوافقة املستنرية عـن طريـق               

 الوصاية حىت يف حالة حدوث عجز جزئي مما يؤدي إىل االستعاضـة عـن               اتباع إجراءات 
ويقتضي احلق يف الصحة من الدولـة       . موافقة املريض مبوافقة من يتحّمل أعباء الوصاية عليه       

احترام ومحاية وإنفاذ احلق يف الصحة، ومن احملّتم على الدولة أن تضع سياسات وأطراً ميكن               
ومن األمهية .  املسنني يف الصحة هبدف تلبية تلك االحتياجاتعن طريقها التصّدي ملسألة حق
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مبكان إجياد ضمانات تكفل املوافقة املستنرية لكبار السن يف سياق الوصاية وبناء قدراهتم حىت             
  .)٣٨(يستوعبوا املعلومات الصحية بالكامل ويستفيدوا منها على النحو األمت

املستنرية لكبار السّن تتزايد أمهيتها بالنظر إىل       ويعتقد املقرر اخلاص أن مسألة املوافقة         -٦٨
كما يعتقـد أنـه     . تقدم سكان العامل يف السّن والتحديات اجملتمعية النامجة عن هذه الظاهرة          

ينبغي وضع مبادئ توجيهية دولية وإقامة نظم وطنية لتنظيم املمارسات وضمان تقدمي الّدعم             
ومن املستصوب أيضاً إنشاء    . ّص الرعاية الصحية  لكبار السّن عند اختاذ قرارات واعية فيما خي       

جمموعات أترابية لتزويد كبار السّن باملعلومات قبل زيارة الطبيب أو مقدم خدمات الرعايـة         
  . لتلقي العالج ّمما قد يساعد يف حلّ املشكالت الفورية من قبيل انعدام التدريب

ّن ومتكينهم لتعزيز مـشاركتهم     ويشري املقرر اخلاص إىل أمهية إذكاء وعي كبار الس          -٦٩
يف عملية رسم السياسات الصحية وبناء شبكات تضم املسنني ميكن عن طريقها الوصول إىل              

ومن األمهية مبكان أيضاً أن يكون املـسنون يف موقـف           . املعلومات الصحية على حنو أيسر    
ـ            ة وواعيـة   ميكنهم من استيعاب املعلومات الصحية على النحو الكامل واختاذ قرارات طوعي

ومن واجب الدولة أن توجد وتنفذ أساليب جديدة وابتكاريـة          . استناداً إىل تلك املعلومات   
للتواصل مع كبار السّن والتعرف على الطرق الالزمة اليت تراعي السّن لبثّ املعلومات ذات              

  .الصلة بالصحة وتشجيع مشاركتهم

  استنتاجات وتوصيات  -خامساً  
ر هبذا الطول، التصدي جلميع القضايا املهمة غري أن املقرر          من املستحيل، يف تقري     -٧٠

ريات الدميغرافية الراهنة اليت تؤدي إىل تزايد أعداد كبار الـسّن           ياخلاص يشري إىل أن التغ    
 للمجتمع أن يتجاوز جمّرد     فينبغي. بسرعة من األمور اليت تستدعي اختاذ إجراءات عاجلة       

حة يف مرحلة الشيخوخة فحسب والبدء بالعمل على        ىل متتع املواطنني مبوفور الص    السعي إ 
وينبغي وضع اخلطط الالزمة الّداعمـة هلـذه        . ممارسة املسنني لنشاطهم يف كنف الكرامة     
ووضع اخلطط اخلاصة بالشيخوخة يعين ضمناً      . املرحلة كأي مرحلة أخرى من حياة املرء      

ولية قبل حلول مرحلة    إقامة خدمات التشخيص والوقاية على مستوى الرعاية الصحية األ        
وتقتضي حماوالت السعي إىل متتع كبار السّن بكامل نشاطهم يف          . الشيخوخة بوقت طويل  

كنف الكرامة إعادة صياغة مفهوم اجملتمع لظاهرة التشيخ والتركيـز علـى اسـتمرار              
مشاركة كبار السّن يف الشؤون االجتماعية والثقافية واملدنية وكـذلك اسـتمرارهم يف             

وينبغي أن يكون تعزيز ومحاية احلقوق . اماهتم يف اجملتمع لفترات أطول يف حياهتمتقدمي إسه
. اإلنسانية لكبار السّن شغل كلّ فرد الشاغل ألن الشيخوخة عملية تطال كـلّ إنـسان       

__________ 

 ).٤(١٢و) ٣(١٢اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املادتان  )٣٨(
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وكبار السن فئة ضعيفة بشكل خاص بسبب النظرة النمطية إليها علـى أهنـا شـرحية                
علـى  غري أن كبار الـسّن يظلـون        . تمع اجمل من شرائح " انتهت صالحيتها "مستهلكة  

، لفترات أطول مـن ذي قبـل    متوسط العمر املتوقّع وحتسن الطب    نشاطهم، مع ارتفاع    
ومن شأن تشجيع املسنني    . سواء من حيث اضطالعهم بشىت األنشطة املهنية منها وغريها        

دة ممكنة أن يعود على أن يظلوا على نشاطهم بدنياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً أطول م    
   .بالفائدة ال على الفرد فحسب بل على اجملتمع بأسره أيضاً

  :ويوصي املقرر اخلاص مبا يلي  -٧١
االعتراف بالتشيخ كعملية تدوم العمر كله وهـي حقيقـة ينبغـي أن               )أ(  

تعكسها سياسات الدولة وتشريعاهتا وأن تنعكس كذلك يف ختصيص املوارد مبا ميكن من             
الرعاية الصحية مبا فيها خدمات التشخيص والوقاية والعمل على استفادة          إتاحة خدمات   

   الفرد منها قبل أن يطعن يف السّن حبيث يتسّنى له بلوغ مرحلة الشيخوخة يف أمتّ صحة؛
 إليـه   ضمان تشكيل احلق يف بلوغ أعلى مستوى صحي ميكن الوصول           )ب(  

 وكبار السّن وإدراج ذلك احلق  ذات الصلة خبصوص التشيخللسياسات الوطنية والدولية
وينبغي إتاحة املرافق والسلع واخلدمات الصحية لكبار السّن والعمل         . يف تلك السياسات  

على استفادهتم منها بتكلفة ميسورة وعلـى حنـو حيظـى برضـاهم وأن تكـون ذات           
   جّيدة؛ نوعية

وضع إطار احلق يف الصحة موضع التنفيذ من أجل ضمان نقل اخلطاب              )ج(  
ذي يتناول كبار السّن من منظور يقوم على االحتياجات إىل هنج يقوم علـى احلقـوق                ال
   ميكن من رفع مستوى إعمال حق كبار السّن يف الصحة؛ مما

التشجيع على إنشاء ودعم شبكات كبار السّن لضمان مـشاركتهم يف             )د(  
ف بـالتمتع   تطوير وحتسني احلماية االجتماعية والرعاية الصحية ويقتضي ذلك االعتـرا         

   باحلق يف الصحة وكفالته؛
إقامة نظام للحماية االجتماعية يتيح لكبار السّن فرصة االستفادة مـن             )ه(  

الرعاية املديدة سواء أكانت يف إطار املؤسسات االستشفائية أو داخل البيت مما يكفـل              
  عدم حدوث أي سوء معاملة أو انتهاك للحقوق؛

غ عن إساءة معاملـة كبـار الـسّن         وضع سياسات وإجراءات لإلبال     )و(  
   والتصدي هلذه الظاهرة ومنعها؛

إقامة آليات إلذكاء الوعي وتدريب املهنيني الطبيني ومقدمي خـدمات            )ز(  
الرعاية من غري األطباء واجملتمع يف جممله بشأن عالج كبار السّن ومنع إساءة معاملتـهم               

   والتصدي لذلك؛
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 وطنية لتنظيم ورصد املمارسات املّتبعة  وضع مبادئ توجيهية دولية ونظم      )ح(  
يف دور املسنني لضمان تقدمي الّدعم للمسنني فيما خيص اختاذ القرارات الواعية يف جمـال               

   الرعاية الصحية وعدم إمهال كرامتهم اإلنسانية واستقالليتهم بسبب ضعفهم؛
ة وضع وتنفيذ ضمانات تقضي باملطالبة باحلصول على املوافقة املـستنري           )ط(  

أو تدخل طيب والعمل على ضمان ذلك لكل        /دون قسر على احلصول على أي عالج و       
  املرضى مهما كانت أعمارهم وحالتهم الصحية ومهما كان العالج املقترح؛ 

كلما رئي أهنم   /وضع وتنفيذ آليات تكفل محاية حقوق كبار السن عندما          )ي(  
أو تدخل طيب بسبب اإلصابة     /ج و غري قادرين على تقدمي موافقتهم املستنرية على أي عال        

  .أو املرض أو اإلصابة باعتالالت مزمنة مثل اخلرف

        


