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ر 1063 إمرأ ورجل  تھد النتا التي یقدمھا ھذا التقریر إلى التعر على وجھات ن
من كبار السن الذین أجریت معھم المقابالت في المشاورات ولی المقصود من ھذ 
العینة أن تكون ممثلة لكبار السن جمیعھم أو لجمیع كبار السن في كل بلد جرت فیھا 

المشاورات 

یسیة:  یحتوي التقریر على ثالثة أقسام ر

1. ما یفكر فیھ كبار السن حول الجوان المختلفة من حریتھم الذاتیة واستقاللیتھم 

ص المشاركین  2. تحلیل للردود حس خصا

3. توصیات حول العناصر المعیاریة للحق في الحریة الذاتیة واالستقاللیة 

مات التي أجرت  مة بأسماء الدول التي جاء منھا المشاركون وبالمن في الملحق، قا
المشاورات

دمة الم
ي  ینایر 2019 أجر  ا ون ال ت كا یسمبر 2018 و و   ون ا منذ بدایة كا
ر من  اب م ما ی و المسنین م المي لح ي التحال ال ا  ع ما ا المن

رھم بشأن  ة وجھا  ر شر لم ي ك من البلدان ال 100  من كبار السن 
ریر  لیة ویھدف  یة واالست ي الحریة الذا یسیة لحق كبار السن  وا الر ال

ریق  ر لل ا ي الدور ال و  را المناقشا بشأن ھذ الح ل  المشاورا ھذا 
ي الدورا  یسان  أبری 2019 و ي  ة  و ني بالشی ویة الم تو با ال ام الم ال

بلة  الم

البلدان التي تم اختیارھا للمشاركة في المشاورات ھي التي ینسق فیھا أحد المشاریع 
المنفذ من قبل التحال العالمي لحقوق المسنین لتعزیز حقوق كبار السن وتمكینھم في 
مات التي أجرت االستبیان مجموعة متنوعة من الطرق  سیا استخدمت المن أفریقیا و

للتعر على كبار السن في بلدانھا لیشاركوا في المشاورات وشملت ھذ الطرق حضور 
اجتماعات كبار السن واالتصال باألفراد مباشر تم تشجیع األشخاص الذین قاموا 

جراء المقابالت أن یفكروا بطریقة تدم الجمیع وأن یبحثوا عن مجموعة متنوعة من  ب
كبار السن لمقابلتھم

جراء المقابالت استبیاًنا یحتوي على مجموعة من  استخدم األشخاص الذین قاموا ب
لقة لمعرفة مد أھمیة الحریة الذاتیة واالستقاللیة بالنسبة لكبار  لة المفتوحة والم األس

السن، ومد أھمیة اعترا حكوماتھم أو األمم المتحد بالنسبة لھم بحقوقھم في الحریة 
1 تم تحمیل االستجابات باستخدام أدا استبیان على االنترنت وتحلیلھا  الذاتیة واالستقاللیة

عاقة، والمنطقة الریفیة  الحضریة، وترتیبات العیش  حس السن والجن وا

2 ا من كبار السن ابلة 1063  م م
امرأ    571
رجال  488

حول المشاركین
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یة  ریة والری ق الح ي المنا یشون  أعدا الذین ی
متساویة

یعیشون في المجتمعات الحضریة5   48
یعیشون في المجتمعات الریفیة   50

یشتھم یبا م ر تل  ا
منھم كانوا یعیشون مع عد أفراد من أسرھم    58

ھن فقط زوجاتھم أو شركا منھم كانوا یعیشون مع أزواجھم   16
كانوا یعیشون بمفردھم   10

كانوا یعیشون في مرافق الرعایة الداخلیة     5
خرین كانوا یعیشون مع األصدقاء أو أعضاء المجتمع ا    3

قتة مقدمة من الدولة ین أو إسكانات م كانوا یعیشون في مخیمات لالج    2
6 غیرھا منھم أجابوا     6

و  وا من 10  أ
الدیش بن
الكامیرون

الھند
كینیا

لیبیریا

ل 109 سنة  راو أعمارھم بین 41 
دون سن 49    1

في الخمسینات من عمرھم    11
في الستینات من عمرھم    42
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أكبر من 90 سنة    2
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 3 عاقا 46 لدیھم  ھم  ر من   ما ی
ي السن د  ا النسبة المئویة م الت وا

منھم في الخمسینیات من عمرھم   26
منھم في الستینات من عمرھم    34

منھم في السبعینات من عمرھم    54
منھم في الثمانینات من عمرھم 4    79
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یسیة النتا الر
ھم یریدون  لیتھم  یة واست ریتھم الذا ة من  تل در كبار السن بدرجة عالیة جوا م ی
مم  ھم أو ا وما ترف ب رسمیا من قب  لیة م یة واالست ي الحریة الذا ھم  أن یروا 

المتحد 

یسیة من المشاورات مع 1063 شخصا من كبار السن (571 امرأ و  ھذ ھي النتیجة الر
ل المشاركون عن ستة جوان من الحریة  سیا س 488 رجل)7 في 10 دول في إفریقیا و
الذاتیة واالستقاللیة والتي نوقشت في الدور التاسعة للفریق العامل المفتو با العضویة 

المعني بالشیخوخة في عام 2018.

ھرت ردودھم ما یلي: وأ

یقدر كبار السن بدرجة عالیة جوان مختلفة من حریتھم الذاتیة واستقاللیتھم، مثل تحدید   •
مكان العیش ومع من یعیشون واختیار خدمات الرعایة والدعم ھذا أمر مھم من أجل 

خرین لھم كرامتھم واحترامھم لذاتھم واحترام ا

ن نسبة كبیر من النساء والرجال الكبار في السن یقولون إنھم في  وبالرغم من ذلك، ف  •
الوقت الحاضر ال یتمتعون بالحریة الذاتیة أو االستقاللیة 

یة جوان مختلفة من حقھم في الحریة الذاتیة واالستقاللیة معتر  یرید كبار السن ر  •
بھا رسمیا من قبل حكوماتھم أو األمم المتحد وھم یعتقدون أن ھذا من شأنھ أن یعزز 

من كرامتھم ویحسن حصولھم على الخدمات 

على الرغم من أن بع جوان الحریة الذاتیة واالستقاللیة  إصدار تعلیمات مسبقة   •
عن العالج الطبي في المستقبل واتخاذ القرار بشأن نوع الرعایة التلطیفیة (التسكینیة) 
التي قد یحصلون علیھا إذا ما احتاجوا إلیھا  تعتبر جدید بالنسبة لبع المشاركین، 
مى منھم أنھا مھمة ویج االعترا بھا على أنھا حق من حقوقھم البیة الع تعتقد ال

تعلق النساء والرجال الكبار في السن من جمیع األعمار والقدرات وفي مختل   •
ل مختل جوان الحریة  المجتمعات والذین یعیشون ترتیبات معیشیة مختلفة، أھمیة ع

الذاتیة واالستقاللیة واالعترا الرسمي بھما كحقوق 

وتعزز ھذ النتا التي تم استخالصھا من كبار السن أنفسھم الدعوات الواسعة النطاق 
لزیاد االعترا بحقوقھم وحمایتھا في إطار صك دولي جدید وتقدم ھذ النتا أیضا 

إسھاما ھاما للمناقشات حول ما یج أن تكون علیھ العناصر المعیاریة للحق في الحریة 
الذاتیة واالستقاللیة، وتجعل التوصیات بشأن عناصر ھذا الحق الوارد في ھذا التقریر 

مستنیر

النسبة المئویة للمشاركین الذین قالوا "مھم جًدا" أو "مھم"

020406080100

أن یكونوا قادرین على أن یقرروا بحریة ألنفسھم مكان العیش 
85%ومع من یكون ھذا العیش:

أن تكون لدیھم حریة اتخاذ القرارات 
89%حول األشیاء التي تھمھم:

أن تكون لدیھم حریة تنفیذ األنشطة في حیاتھم الیومیة بناًء على 
90%إرادتھم وتفضیالتھم: 

أن تكون لدیھم حریة اتخاذ قراراتھم بشأن خدمات الدعم الخاصة بھم، بما في ذلك 
89%القرارات المتعلقة بالتخطیط للحصول على الدعم في المستقبل:

أن یكون لدیھم حریة اتخاذ القرارات المدعومة التخاذ القرارات 
88%بشأن رعایتھم ودعمھم:

أن یكون لدیھم شخص أو أشخاص موثوق بھم لدعمھم في اتخاذ القرار 
91%بشأن رعایتھم ودعمھم: 

أن تكون لدیھم فرصة إصدار تعلیمات مسبقة عن نوع الرعایة الطبیة أو العالج الذي یرغبون في 
82%تلقیھ في المستقبل: 

أن تكون لدیھم الحریة في أن یقرروا بأنفسھم، مع دعم إذا لزم األمر، نوع عالج الرعایة التلطیفیة (التسكینیة) 
85%الذي سیحصلون علیھ عندما إذا ما احتاجوا إلیھ وعندما یحتاجون إلیھ: 

النسبة المئویة من الذین قالوا بأن االعتراف الرسمي بھذا الحق ھو "مھم جًدا" أو "مھم"

89%الحریة الذاتیة:

90%االستقاللیة:

85%إصدار توجیھات مسبقة عن الرعایة المستقبلیة: 

86%اتخاذ قراراتھم الخاصة حول الرعایة التلطیفیة (التسكینیة):

020406080100
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یة  ریتھم الذا ة بشأن  تل وا الم و ال ول كبار السن  1 ما ی
لیتھم واست

ی ون ھذا ال ی وم من ی ان ال رار بشأن م ا ال 1.1 ا
ة من المشاركین إن امتالك حریة تحدید مكان العیش ومع من یكون ھذا  قال 85 في الما

تقدیر  احترام الذات و  العیش أمر مھم جدا أو مھم بالنسبة لھم سیمنحھم الشعور ب 
سیحترم النا  التحكم في حیاتھم و الحفا على ھویتھم یمكنھم  الذات ویمكنھم من 

قراراتھم 

ھذا یعني أنھ ال یمكن ألحد إجباري على الخروج من المكان الذي أعیش فیھ
امرأ تبل من العمر 70 عاما، تنزانیا

أن اختار بنفسي یعني االعترا بكرامتي
رجل یبل من العمر 72 عاًما، موریشیو

بعیدا على   ، بشكل مری ممارسة حریتھم والعیش  ، و تحقیق رغباتھم یمكنھم 
وطات الض

خال ذلك، سیكون األمر كأننا طیور او حیوانات محبوسة
رجل یبل من العمر 67 عاما، الھند

ة قالوا إنھم یتمتعون بحریة محدود أو ال یملكون الحریة  ومع ذلك، قال 32 في الما
ة إنھم یودون أن یكون لھم رأي أكثر حول  التخاذ مثل ھذ القرارات  وقال 60 في الما

مكان عیشھم واألشخاص الذین یعیشون معھم

ا ری
لیة كمترادفین وھما مترابطین  یة واالست غالبا ما یستخدم تعبیري الحریة الذا

یة ھي اتخاذ الخیارات والقرارات، مع الدعم إذا لزم األمر، وفقا  الحریة الذا
راد المرء وتفضیالتھ

لیة ھي القیام بأنشطة الحیا الیومیة والمشاركة في المجتمع، مع الدعم  االست
راد المرء وتفضیالتھ إذا لزم األمر، وفقا 

ي الحیا و ما یھم  رارا  ا ال 2.1 ا
ة من المشاركین إن امتالك حریة اتخاذ القرارات بشأن األشیاء التي تھمھم  قال 89 في الما

ذاء والمالب  أمر مھم جدا أو مھم وشملت حریة اتخاذ القرارات الرعایة الصحیة وال
ون المالیة واألنشطة الدینیة  افة والعمل وإدار الش ذیة والتمرین والن والسكن والت

واالجتماعیة والسیاسیة والعالقات والحیا األسریة ومستقبل األبناء واألحفاد

خرین یج أن یتمتع النا بحریة  ال أحد یح أن یعیش حیا یعتمد فیھا على ا
العیش وفق رغباتھم

امرأ تبل من العمر 68 عاًما، نیبال

 ، الثقة الكرامة و ، ومنحتھم الشعور ب  مكنتھم اتخاذ القرارات بشأن األشیاء التي تھمھم 
، وسمحت لھم  الرضا المتعة و  لع جمیع أجزاء الحیا منحتھم  ومكنتھم من 
خرین  تحت سیطر ا ولیة عنت أنھم لیسوا تحمل المس بتحقیق أھدافھم و 

انھ یعني أنني حر في تحدید ما ھو جید بالنسبة لي
إمرأ تبل من العمر 73 عاًما، لیبیریا 

ة منھم إنھم یتمتعون بحریة محدود أو أنھم ال یملكون الحریة  ومع ذلك، قال 32 في الما
في اتخاذ مثل ھذ القرارات 

مات الدولیة مثل  ة إنھ من المھم جدا أو المھم أن تعتر حكومتھم أو المن قال 89 في الما
األمم المتحد رسمًیا بحقھم في الحریة الذاتیة بشأن األشیاء التي تھمھم 

القوانین الدولیة التي تصمم لحمایة حقوقنا ستجعل قوانین بالدنا بالتأكید أقو 
وأفضل وأكثر فعالیة

امرأ تبل من العمر 66 عاًما، الھند

ییًرا  ثر على الجمھور ویحد ت ی وقالوا إن االعترا بحقھم في الحریة الذاتیة یمكن أن 
الحفا  فعالة من شأنھ أن یساعدھم على  حقیقیة و  في المجتمع ویجعل حقوقھم 

یوفر  یضع المعاییر و  احترام رغباتھم كما أنھ  حمایة حریتھم و  ، و على فردیتھم
التوجیھ

إنھ بمثابة إثبات بأنني مواطن في بلدي
إمرأ عمرھا 70 عاًما، الكامیرون
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دما الرعایة والدعم رار بشأن  ا ال 4.1 ا
ة من المشاركین أنھ من المھم جدا أو المھم اتخاذ قراراتھم بشأن خدمات  قال 89 في الما

الرعایة والدعم، بما في ذلك التخطیط للحصول على الدعم في المستقبل كان من المھم 
األدر بخدمات الدعم التي  بالنسبة لھم أن یقرروا ما إذا كان ذلك ضروریا أم ال ألنھم ھم 

یحتاجونھا 

ھذا یعني أن لدي خیار قبول ما أرید ورف ما ال أرید 
امرأ تبل من العمر 90 عاما، أوغندا

احترام الذات  إن اتخاذ القرار بشأن رعایتھم ودعمھم من شأنھ أن یمنحھم الشعور ب
االختیار والقدر على 

بدون حریة االختیار، ال یمكنني الحصول على خدمة الرعایة التي اردتھا 
الدیش رجل یبل من العمر 75 عاما، بن

ة إن لدیھم حریة محدود أو منعدمة في اتخاذ مثل ھذ  ومع ذلك، قال 44 في الما
ة إنھم تمكنوا من الحصول على نزر یسیر من المعلومات  القرارات وقال 58 في الما

بشأن خیاراتھم لخدمات الرعایة والدعم، أو أنھم لم یتمكوا مطلقا من الحصول علیھا وقال 
ة إنھم یرغبون في الحصول على مزید من المعلومات  91 في الما

ری
الرعایة والدعم یعنیان الدعم الذي یحتاجھ الشخص لیعیش حیا كریمة ویتمتع 
الرعایة الطویلة األجل تقدم  بحریتھ الذاتیة واستقاللیتھ یطلق علیھما أحیانا 
شخاص في القیام بأنشطة الحیا الیومیة، مثل تناول  خدمات الدعم المساعد ل
، أو التنقل یمكن لخدمات  سیل، وتناول الطعام، وارتداء المالب األدویة، وال
الدعم أیًضا تمكین األشخاص من المشاركة في مجتمعھم المحلي وفي المجتمع 

ككل على سبیل المثال، إنھا قد تدعم النا في الذھا للتسوق، وزیار 
، والتصویت والمشاركة في مجموعات أو أحدا  األصدقاء، والذھا للعباد

أخر تشمل الرعایة والدعم أیًضا الدعم في اتخاذ القرارات

تم ي الم ة الیومیة والمشاركة  ش ي ا لیة  یة واالست 3.1 الحریة الذا
قال 90 من المشاركین أنھ من المھم جًدا أو المھم القیام باألنشطة الیومیة بناًء على 
ة إنھم یتمتعون بحریة محدود أو ال  إرادتھم وتفضیالتھم ومع ذلك، قال 36 في الما

یتمتعون بأي حریة للقیام بذلك 

بشرا جعلھم  كان امتالك حریة القیام باألنشطة الیومیة، كما رغبوا، جزء من كونھم 
مقتدرون  ومفیدون للمجتمع وأنھم  مندمجون في المجتمع و  یشعرون بأنھم 

منجزون و

خرین یعیشون في مجتمعي ایة ألنھ یربطني بأشخاص  إنھ أمر مھم لل
امرأ تبل من العمر 65 سنة، رواندا

حیاتي تصب ملكي وتبقى أمنیاتي كما أریدھا 
رجل یبل من العمر 87 عاما، كینیا 

قال  من المشاركین أنھ من المھم جدا أو المھم أن تعتر حكومتھم أو األمم المتحد 
رسمًیا بحقھم في االستقاللیة للقیام بأنشطتھم الیومیة بناًء على إرادتھم وتفضیالتھم 

الرعایة الداخلیة لدیھم  الجمیع، بما في ذلك األشخاص الذین یعیشون في مرافق 
خرین، ما زلنا بحاجة إلى االستقاللیة  حقوق حتى لو كنا نعیش تحت سیطر ا

ھذا ما یج أن تعرفھ حكومتنا
امرأ تبل من العمر 90 عاما، موریشیو

مكانھم   مقبولیة  سیكون ب مقدرون وھم أكثر  وقالوا إن االعترا سیعني أن كبار السن 
ما ھو معتر  مساءلة الحكومة  و  ارا یمكن  العیش بحریة كما فعلوا عندما كانوا ص

بھ رسمًیا یعمل بشكل أفضل

قلیل من النساء في مجتمعي یتمتعون بھذ الحریات اعترا الحكومة سیساعد 
إمرأ تبل من العمر 67 عاًما، الھند
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رار ا ال در عل ا عم ال  5.1
ة من المشاركین أنھ من المھم جدا أو المھم الحصول على دعم لقدراتھم في  قال 88 في الما
ة إنھم لم یتمكنوا من  عملیة اتخاذ القرار بشأن رعایتھم ودعمھم ومع ذلك، قال 50 في الما
ة إنھم یودون الحصول  الوصول إلى أي دعم لقدراتھم على اتخاذ القرار وقال 85 في الما

على دعم لقدراتھم على اتخاذ القرارات بشأن رعایتھم ودعمھم 

ة إنھ من المھم وجود شخص أو أشخاص موثوق بھم لدعم قدراتھم على  وقال 91 في الما
ة إنھم ال یستطیعون  اتخاذ القرارات بشأن رعایتھم ودعمھم ومع ذلك، قال 38 في الما

األشخاص الوصول إلى مثل ھذا الشخص

كان إصدار تعلیمات مسبقة عن عالجھم الطبي في المستقبل، أو الرعایة والدعم، مفھوًما 
ة منھم أي تعلیمات مسبقة وقال  جدیًدا للعدید من المشاركین لم یصدر سو 14 في الما

ة إنھم ال یستطیعون الوصول إلى أي معلومات حول خیاراتھم للقیام بذلك ومع  73 في الما
صدار تعلیمات مسبقة  ة إنھ من المھم جدا أو المھم إتاحة الفرصة  ذلك، قال 82 في الما

عن نوع الرعایة الطبیة أو العالج الذي یرغبون في تلقیھ في المستقبل 

یمكنني أن أرت خدمة الرعایة والعالج وفقا الختیاري 
الدیش رجل یبل من العمر 75 عاما، بن

ي أن یقوموا بھ  لتي ما الذي ینب ھذا یعني أنني أستطیع أن أخبر أطفالي أو عا
صابة بمر خطیر أو الموت عندما یحد لي شيء خطیر، مثل ا

رجل یبل من العمر 58 عاًما، لیبیریا 

ة أنھ من المھم جدا أو المھم أن یتم االعترا بحقھم في إصدار تعلیمات  قال 85 في الما
مسبقة عن رعایتھم المستقبلیة من قبل حكومتھم أو األمم المتحد 

دي إلى إدخال ھذا الحق لكثیر من كبار السن في بلدي، وكذلك الدول  ھذا سی
األخر التي ال یمن فیھا ھذا الحق على مستو القریة

امرأ تبل من العمر 65 عاًما، تنزانیا

صعوبات  معاملة أفضل ویمكن أن یمنع حصول  دي إلى  إن االعترا بھذا الحق سی
بالتمكین وأن یمنحوا  یخططوا وأن یشعروا  لیة یمكن لكبار السن أن  مشاكل عا أو 

الشعور باألمن  ستحترم قرارتھم ما سیمنحھم  كرامتھم 

التعلیمات المسبقة ستعطیني  ن التوجیھات  مع التعقیدات الطبیة التي أواجھھا، ف
الثقة في عالجي

امرأ تبل من العمر 62 عاًما، أوغندا

ا ری
رار یسم للنا الحفا على حریتھم الذاتیة واستقاللیتھم  ا ال در عل ا عم ال

من خالل اختیار أنواع مختلفة من الدعم لمساعدتھم على اتخاذ قراراتھم 
وخیاراتھم

و ب ھو فرد یختار الشخص الكبیر بالسن لیطل منھ النصیحة  الش المو
لة أو  خر من الدعم قبل اتخاذ القرار قد یكون صدیًقا أو أحد أفراد العا أو أي نوع 

خر یثق بھ كبیر السن شخًصا 

ة ھي تعلیمات حول نوع العالج الطبي أو الرعایة التي یرغ  لیما المسب الت
الشخص في تلقیھا في المستقبل وھي غالباً ما تكون على شكل وثیقة قانونیة 

توجیھ مسبق  وثیقة بقاء أو  مكتوبة، على سبیل المثال، 

ینیة التس یة  ی ریر بشأن الرعایة التل 6.1 الت
كان مفھوم الرعایة التلطیفیة (التسكینیة) جدید بالنسبة للعدید من المشاركین وقال 63 في 
ة منھم إنھم لم یتمكنوا من الحصول على الرعایة التلطیفیة (التسكینیة) إذا ما احتاجوا  الما

ة منھم إذا ما كانوا قد حصلوا  إلیھا وفي الوقت الذي یحتاجون إلیھا ولم یعر 18 في الما
ة إنھ ال یمكنھم الحصول على معلومات عن خیارات الرعایة  علیھا أم ال وقال 65 في الما

التلطیفیة (التسكینیة) 

ة أنھ من المھم جدا أو المھم أن یقرروا بأنفسھم، مع الدعم إذا  ومع ذلك، قال 85 في الما
لزم األمر، نوع الرعایة التلطیفیة (التسكینیة) التي سیحصلون علیھا إذا احتاجوا إلیھا  

، إذا علموا أنھم  ط یقلل من الض حریة اختیار الرعایة التلطیفیة (التسكینیة) من شأنھ أن 
معاناتھم  التخطیط لنھایة حیا أفضل ستكون  یتلقون الرعایة الموثوق بھا یمكنھم  سو 

انتقاء خیارات الرعایة الصحیحة المشاركة و سیموتون من دون ألم یمكنھم  أقل و

یمكنني أن أقرر ما ھو األفضل لي دون أي قیود 
امرأ تبل من العمر 65 عاًما، نیبال 

أنا حر، حتى في نھایة حیاتي 
رجل یبل من العمر 66 عاًما، الكامیرون

اعتقد 86 من المشاركین أنھ من المھم جًدا أو المھم أن تعتر حكومتھم أو األمم المتحد 
رسمًیا بحقھم في اتخاذ قراراتھم حول الرعایة التلطیفیة (التسكینیة) یعني االعترا أن 

خرین  مھمة ولھا اعتبارھا بالنسبة ل قراراتھم كأشخاص كبار في السن كانت 

ات العمریة تجعلنا متعادلین مع المجموعات األخر من الف
رجل یبل من العمر 78 عاما، كینیا

یمكن من تضمین كبار السن في  یحسن السیاسات و ومن شأن االعترا الرسمي أن 
ستعر المستشفیات أنھم یملكون ھذا الحق ستكون الخدمات  الخطط الحكومیة 

متوفر بدون تمییز من أي نوع میسور التكلفة و

ھر احتراما لحقنا في الموت بكرامة ت
رجل یبل من العمر 59 عاما، رواندا 

ری
فراد في جمیع  ینیة ھي الرعایة الشاملة النشطة ل التس یة  ی الرعایة التل

األعمار ممن یعانون من مشاكل صحیة خطیر بسب المر الشدید، وخاصة 
ك الذین یقتربون من نھایة حیاتھم وتھد إلى تحسین نوعیة حیا المرضى  أول

 8 مین على رعایتھم وأسرھم والقا
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ا المشاركین س  و  حلی الر  2
ص المختلفة للمشاركین أن النساء والرجال الكبار في السن، من مختل األعمار والقدرات،  یبین تحلیل الردود حس الخصا

ومن مختل المجتمعات ومختل الترتیبات المعیشیة، یقدرون حریتھم الذاتیة واستقاللیتھم إلى حد كبیر ویریدون االعترا الرسمي 
بھذا الحق 

مر ال

020406080100

%91
90%في الخمسینات من عمرھم11

%87
87%في الستینات من عمرھم

%87
86%في السبعینیات من عمرھم 

9%86
86%10في الثمانینات من عمرھم 

یریدون االعترا الرسمي بالحق

یقدرون الحریة الذاتیة واالستقاللیة

ن ال

020406080100

%93
%93

%32

من الرجال 

%83
%82

%38

من النساء

ة عمریة أن الحریة الذاتیة واالستقاللیة كانت مھمة جًدا أو مھمة، كما ھو االعترا  ذكرت نسبة عالیة من المشاركین من كل ف
الرسمي بحقھم في ھذ الحریة الذاتیة واالستقاللیة

مر ال

020406080100

%91
90%في الخمسینات من عمرھم11

%87
87%في الستینات من عمرھم

%87
86%في السبعینیات من عمرھم 

9%86
86%10في الثمانینات من عمرھم 

یریدون االعترا الرسمي بالحق

یقدرون الحریة الذاتیة واالستقاللیة

ن ال

020406080100

%93
%93

%32

من الرجال 

%83
%82

%38

من النساء

قال حوالي ثل النساء والرجال إن لدیھم حریة ذاتیة أو استقاللیة بشكل محدود أو منعدم قالت نسبة عالیة من النساء والرجال 
(أعلى قلیالً بین الرجال) أن حریتھم الذاتیة واستقاللیتھم ھامین جداً أو ھامین، كما ھو االعترا الرسمي بحقھم في الحریة 

الذاتیة واالستقاللیة

یریدون االعترا الرسمي بالحق

یقدرون الحریة الذاتیة واالستقاللیة

عاقة ا

020406080100

%87
%85 عاقة  من المشاركین من غیر ذوي ا

%86
عاقة  89%من المشاركین من ذوي ا

یة  ریة والری ا الح تم الم

020406080100

%87
%87 من المجتمعات الریفیة 

%88
87%من المجتمعات الحضریة 

یریدون االعترا الرسمي بالحق

یقدرون الحریة الذاتیة واالستقاللیة

یشة یبا الم ر

020406080100

%76
%92

ك الذین یعیشون في مخیمات  من أول
قتة  ین أو إسكانات م لالج

مقدمة من الدولة

%77 ك الذین یعیشون  من أول
77%في مرافق الرعایة الداخلیة

%87 ك الذین یعیشون مع  من أول
87%عدد من أفراد األسر 

%88 ك الذین من أول
87%یعیشون وحدھم 

%91 ك الذین یعیشون مع  من أول
ھم فقط  زوجاتھم أو شركا 89%أزواجھم 

%96
ك الذین یعیشون  من أول
مع األصدقاء أو أعضاء 

خرین  94%المجتمع ا

لدیھم حریة ذاتیة محدود 
أو منعدمة

یقدرون الحریة الذاتیة 
واالستقاللیة

یریدون االعترا 
الرسمي بالحق

یریدون االعترا الرسمي بالحق

یقدرون الحریة الذاتیة واالستقاللیة

عاقات قالت أن حریتھا الذاتیة واستقاللیتھا مھمة  عاقات ومن غیر ذوي ا نسبة مرتفعة مماثلة تقریبا من المشاركین من ذوي ا
جدا أو مھمة، كما ھو االعترا الرسمي بحقھم فیھما

یریدون االعترا الرسمي بالحق

یقدرون الحریة الذاتیة واالستقاللیة

عاقة ا

020406080100

%87
%85 عاقة  من المشاركین من غیر ذوي ا

%86
عاقة  89%من المشاركین من ذوي ا

یة  ریة والری ا الح تم الم

020406080100

%87
%87 من المجتمعات الریفیة 

%88
87%من المجتمعات الحضریة 

یریدون االعترا الرسمي بالحق

یقدرون الحریة الذاتیة واالستقاللیة

یشة یبا الم ر

020406080100

%76
%92

ك الذین یعیشون في مخیمات  من أول
قتة  ین أو إسكانات م لالج

مقدمة من الدولة

%77 ك الذین یعیشون  من أول
77%في مرافق الرعایة الداخلیة

%87 ك الذین یعیشون مع  من أول
87%عدد من أفراد األسر 

%88 ك الذین من أول
87%یعیشون وحدھم 

%91 ك الذین یعیشون مع  من أول
ھم فقط  زوجاتھم أو شركا 89%أزواجھم 

%96
ك الذین یعیشون  من أول
مع األصدقاء أو أعضاء 

خرین  94%المجتمع ا

لدیھم حریة ذاتیة محدود 
أو منعدمة

یقدرون الحریة الذاتیة 
واالستقاللیة

یریدون االعترا 
الرسمي بالحق

یریدون االعترا الرسمي بالحق

یقدرون الحریة الذاتیة واالستقاللیة

یار  تا الم الم
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یقدرون الحریة الذاتیة واالستقاللیة

عاقة ا

020406080100

%87
%85 عاقة  من المشاركین من غیر ذوي ا

%86
عاقة  89%من المشاركین من ذوي ا

یة  ریة والری ا الح تم الم

020406080100

%87
%87 من المجتمعات الریفیة 

%88
87%من المجتمعات الحضریة 

یریدون االعترا الرسمي بالحق

یقدرون الحریة الذاتیة واالستقاللیة

یشة یبا الم ر

020406080100

%76
%92

ك الذین یعیشون في مخیمات  من أول
قتة  ین أو إسكانات م لالج

مقدمة من الدولة

%77 ك الذین یعیشون  من أول
77%في مرافق الرعایة الداخلیة

%87 ك الذین یعیشون مع  من أول
87%عدد من أفراد األسر 

%88 ك الذین من أول
87%یعیشون وحدھم 

%91 ك الذین یعیشون مع  من أول
ھم فقط  زوجاتھم أو شركا 89%أزواجھم 

%96
ك الذین یعیشون  من أول
مع األصدقاء أو أعضاء 

خرین  94%المجتمع ا

لدیھم حریة ذاتیة محدود 
أو منعدمة

یقدرون الحریة الذاتیة 
واالستقاللیة

یریدون االعترا 
الرسمي بالحق

یریدون االعترا الرسمي بالحق

یقدرون الحریة الذاتیة واالستقاللیة

نسبة مرتفعة مماثلة تقریبا من المشاركین الذین یعیشون في المجتمعات الحضریة والریفیة قالت أن حریتھا الذاتیة واستقاللیتھا 
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یة  ي الحریة الذا یاریة للحق  ر الم نا یا بشأن ال و  3
لیة واالست

لكبار السن الحق في الحریة الذاتیة واالستقاللیة في جمیع جوان حیاتھم بما یتماشى 
خرین یقول كبار السن إن االعترا  مع إرادتھم وتفضیالتھم وعلى قدم المساوا مع ا

الرسمي بھذا الحق وتعزیز وحمایتھ أمر مھم بالنسبة لھم

استنارت التوصیات التالیة بشأن العناصر المعیاریة للحق في الحریة الذاتیة واالستقاللیة 
بما قالھ كبار السن في ھذ المشاورات، وھي تبني على المعاییر الدولیة الحالیة لحقوق 

نسان إنھا تھد إلى جعل المناقشات حول العناصر المعیاریة لصك دولي جدید محتمل  ا
بشأن حقوق كبار السن في دورات الفریق العامل المفتو با العضویة المعني بالشیخوخة 

مستنیر

ا ری
ر المختلفة (المكونات) التي تشكل محتو معیار من  نا یاریة ھي ال ر الم نا ال

( نسان (وتسمى أیًضا قاعد معاییر حقوق ا

سان ھي مجموعة من المعاھدات الدولیة لحقوق  و ا اییر الدولیة لح الم
نسان كل معیار ھو المستو األدنى لكیفیة معاملة جمیع البشر إذا تم استیفاء  ا

مكان النا أن یعیشوا حیا كریمة ھذ المعاییر، سیكون ب

رین یعني إعطاء الجمیع فرص متساویة للتمتع بحقوقھم  عل قد المساوا م ا
نسان ھي نفسھا بالنسبة للجمیع یج أن یكون لد كبار السن الفرصة  حقوق ا

خرین نسانیة مثل ا للتمتع بحقوقھم ا

ی ون ھذا ال ی وم من ی ان ال حدید م ریة   1.3

لكبار السن الحق في:

خرین اختیار مكان العیش ومع من یكون ھذا العیش على قدم المساوا مع ا  •

الوصول إلى مجموعة من خدمات الدعم المتاحة على قدم المساوا في المنزل والمجتمع   •
واألماكن السكنیة من أجل دعم العیش الكریم والحریة الذاتیة واالستقاللیة وإشراكھم في 

المجتمع الذي یختارون العیش فیھ

ي الحیا و ما یھم  رارا  ا ال ریة ا  2.3

لكبار السن الحق في:

اتخاذ القرارات لتحدید خطط حیاتھم وقیاد حیا كریمة یمارسون فیھا حریتھم الذاتیھ   •
خرین  واستقاللتھم بما یتماشى مع إرادتھم وتفضیالتھم وعلى قدم المساوا مع ا

جعل قراراتھم تحترم   •

جراءات القانونیة على قدم المساوا مع  االعترا بھم كأفراد بموج القانون وأخذ ا  •
خرین ا

تم ي الم ة الیومیة والمشاركة  ش ي ا لیة  یة واالست 3.3 الحریة الذا

لكبار السن الحق في:

الوصول إلى مجموعة من خدمات الرعایة والدعم لتمكینھم من العیش حیا كریمة   •
والتمتع بحریتھم الذاتیة واستقاللیتھم ولیكونوا مندمجین بالكامل في المجتمع

المشاركة الكاملة والفعالة والمفید في الحیا األسریة واالجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة   •
والحیا العامة واألنشطة التعلیمیة والتدریبیة
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دما الرعایة والدعم رار بشأن  ا ال 4.3 ا

لكبار السن الحق في:

المعلومات حول جمیع جوان احتیاجاتھم وخدمات الرعایة والدعم الخاصة بھم  •

االختیار والتحكم في خدمات الرعایة والدعم الخاصة بھم، والحق في الحصول على   •
الدعم لتمكینھم من ممارسة ھذا الحق

إعطا وسح موافقتھم الحر والمسبقة والمستمر والمستنیر على جمیع جوان   •
خدمات الرعایة والدعم 

التحكم في تخطیط وتنفیذ ورصد الرعایة والدعم الخاص بھم   •

ق ملزمة قانوًنا حول نوع الرعایة والدعم الذي یرغبون بھ واألشخاص  إصدار وثا  •
الذین سیقدمون ھذ الرعایة والدعم، إذا ما تطل األمر ذلك في وقت ما في المستقبل

تعیین شخص واحد أو أكثر موثوق بھم للمساعد في اتخاذ القرارات بشأن خدمات   •
الرعایة والدعم، بناًء على تعلیماتھم وإرادتھم وتفضیالتھم

رار ا ال در عل ا عم ال  5.3

لكبار السن الحق في:

الدعم لتمكینھم من اتخاذ قراراتھم وخیاراتھم بما یتماشى مع إرادتھم وتفضیالتھم  •

تعیین شخص موثوق بھ أو أكثر لمساعدتھم في اتخاذ القرارات بناًء على تعلیماتھم   •
وإرادتھم وتفضیالتھم 

ق ملزمة قانونا للتعبیر عن تعلیماتھم، وإرادتھم وتفضیالھم مقدما إصدار وثا  •

المشاركة في أي قرارات تتدخل في ممارسة حریتھم الذاتیة واستقاللیتھم وتحدیھا  •

ینیة التس یة  ی رار بشأن الرعایة التل ا ال 6.3 ا

لكبار السن الحق في:

الوصول في الوقت المناس إلى المعلومات حول جمیع جوان خیارات العالج   •
والرعایة الصحیة التلطیفیة (التسكینیة)

إعطاء وسح موافقتھم الحر والمسبقة والمستمر والمستنیر على الرعایة العالجیة   •
ل صحیة أخر التلطیفیة (التسكینیة) وأي مسا

ة تتوافق مع احتیاجاتھم وإرادتھم  الوصول إلى الرعایة التلطیفیة (التسكینیة) في بی  •
وتفضیالتھم، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، المنزل، ودور الرعایة، 

والمستشفیات، وفي أماكن الرعایة والدعم األخر

دعم القدر على اتخاذ القرار بشأن الرعایة التلطیفیة، بما في ذلك الحق في تعیین   •
شخص واحد أو أكثر من األشخاص الموثوق بھم لمساعدتھم في اتخاذ القرارات بناًء 

على تعلیماتھم وإرادتھم وتفضیالتھم

ق ملزمة قانونا للتعبیر عن تعلیماتھم، وإرادتھم وتفضیالھم مقدما حول  إصدار وثا  •
التدخالت الطبیة والرعایة التلطیفیة (التسكینیة) وغیرھا من أشكال الدعم والرعایة في 

، بما في ذلك المكان الذي تقدم فیھ خدمات الرعایة التلطیفیة (التسكینیة) نھایة الحیا

كما یتمتع كبار السن أیضا بالحق في الضمانات لتمكینھم من ممارسة جمیع جوان حقھم 
لیات  في الحریة الذاتیة واالستقاللیة لدیھم أیضا الحق في العدالة بما في ذلك الوصول إلى 

لیات المساءلة األخر والتعوی عند حرمانھم من حقھم  تقدیم الشكاو أو 
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ما  مة الدو والمن الملحق قا
الدیش والكامیرون والھند وكینیا ولیبیریا وموریشیو ونیبال ورواندا وتنزانیا وأوغندا جرت المشاورات في بن

جرا المشاورا م كبار  ي  ھم لدعمھم  و المسنین التالیة أسما المي لح ي التحال ال ا  ع ما ا ر المن ش و أن 
السن

الدیش مركز تكامل الموارد (RIC)، بن
، الكامیرون           ( )

مركز دراسات الشیخوخة (CGS)، الھند
كاریكا، كینیا

مركز النھو المجتمعي وتمكین األسر (CECAFE)، لیبیریا
، موریشیو     ( )

Ageing Nepal، نیبال
مة NSINDAGIZA، رواندا من

، تنزانیا       ( )
، أوغندا      ( )

سسة Postcode السویدیة) تم تمویل التقریر والمشاورات من قبل Svenska Postkod Stiftelsen (م
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 1. یمكن الوصول الى االستبیان الكامل على 
 

أفضل أال أجی ال  ال وأجا واحد قا 2. ثالثة مشاركین لم یجیبوا على ھذا الس

لة مجموعة واشنطن الستة   3. استناًدا إلى ردودھم على مجموعة أس

یر من المستجیبین في ھذ  ر و 90 سنة وأكبر من ھذا التحلیل بسب العدد الص 4. تم استبعاد المجموعات العمریة 49 سنة وأص
المجموعات

، و 0.3 أفضل عدم ذكر  ، 0.3 ال أعر 5. 50 في المناطق الحضریة، 47.7 في المناطق الریفیة، و1.7 مناطق أخر
المنطقة 

خل كنا الطوا وتشمل أیضا عدم وجود  ، و المنازل المھجور ، و قتة، واألحیاء الفقیر غیرھا تشمل العیش في مالج م  .6
أماكن عیش ثابتة

أفضل عدم البو ال وكان جوا أحدھم  7. لم بج 3 أشخاص عن ھذا الس

 8. الجمعیة الدولیة لرعایة المحتضرین والرعایة التسكینیة 
:

لة حول مستو األھمیة المعطا لمختل جوان الحریة  ویة في ھذ الرسوم البیانیة إلى متوسط مأخوذ من عدد من األس 9. تستند النس الم
الذاتیة واالستقاللیة 

لة حول مستو األھمیة المعطا لالعترا الرسمي  ویة في ھذ الرسوم البیانیة إلى متوسط مأخوذ من عدد من األس 10. تستند النس الم
من قبل الحكومة أو األمم المتحد بالجوان المختلفة للحریة الذاتیة واالستقاللیة

یر من المستجیبین في ھذ  ر و 90 سنة وأكبر من ھذا التحلیل بسب العدد الص 11. تم استبعاد المجموعات العمریة 49 سنة وأص
المجموعات

www.rightsofolderpeople.org




