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 إلى  باإلضافة واإلثني،  العرقي التنوع في بزیادة مصحوبًا  المسنین، للبالغین  مطرًدا نمًوا أوریغون والیة تشھد
 تضم التي المجموعة تبقى اآلن، فحتى ذلك ومع 1الجنساني. والتعبیر الجنسیة، والھویة الجنسي، التوجھ في التنوع

 التي الفریدة الصعوبات عن قلیلة بمعرفة بعید، حد  إلى مخفیة +)LGBTQ( المیم مجتمع في السن كبار البالغین
  التابعة ) Aging on Plan State( السن في التقدم عن الوالیة خطة تعترف ومواردھم. واحتیاجاتھم یواجھونھا،

  )ODHS Services: Human of Department Oregon( أوریغون والیة في البشریة الخدمات إلدارة
  السكانیة  المجموعات عافیة  لتعزیز ودعمھا  والبرامج الخدمات  ووضع الخارجي التواصل تحسین  بأھمیة

 المكاتب مع بالتعاون وأُنجزت  ODHS إلدارة التابع اإلعاقات ذوي واألفراد المسنین مكتب كلف  2المحرومة.
  في  السلوكي الخطر عوامل رصد نظام عن والصادرة الوالیة نطاق  على البیانات في للنظر المجتمع على القائمة
  )BRFSS-OR System: Surveillance Factor Risk Behavioral Oregon( أوریغون والیة

  المتنوعین یغونأور لسكان القوة  ونقاط  واحتیاجات مخاطر،  لفھم المجتمع  على قائم استبان شؤون وإلدارة
 في تمثیلھم یتم لم الذین أولئك یشملون الذین فوق، وما  سنة 55 البالغین المیم مجتمع إلى والمنتمین دیموغرافیًا 
 الماضیة.  الدراسات

 

 الرئیسیة النتائج

  سن   في   البالغین   أوریغون   سكان   من   بالمائة   3,4  حوالي   یعرف   ، BRFSS-OR  عن   صدرت   التي   التقدیرات   إلى   استناداً 
  ) LGB(   بمختصر   یُعرفون   الذین   )، bisexual(   الجنس   ثنائیي   أو   )، gay(   مثلیین   أو   )، lesbian(   كمثلیات   فوق   وما   55

 الرجال.   من   بالمائة   3,8و   النساء   من   بالمائة   3,2  یشملون   والذین 
  السكانیة   المجموعات   إلى   ھنا   المبینة   النتائج   وتشیر   3المجموعة.   لھذه   بالمائة   1,3 - 2  بنسبة   القومي   التقدیر   یفوق   وھذا 
  العتبارھا   BRFSS-OR  نظام   في   ) transgender(   جنسًیا   المتحولین   لعینة   الحجم   قلة   إلى   نظًرا   فقط،   LGBالـ   من 
  أن   ویُرجح   دیموغرافًیا،   متنوعة   سكانیة   مجموعة   أوریغون   في   LGBالـ   مجموعة   في   السن   كبار   إن   البیانات.   تحلیل   في 
 یلي:   ما   ) heterosexual(   الجنس   متغایري   بنظرائھم   مقارنتھم   لدى   نوا یكو 

 سنة)   67,4  مقابل   سنة   65,7(   سنًا   أصغر  •
 بالمائة)   8,1  مقابل   بالمائة   10,7(   الملونة   البشرة   ذوي   أشخاص  •
  من   بالمائة   200  عن   یقل   أو   یساوي   مستوى   في  •

  ) Level Poverty Federal(   للفقر   الفیدرالي   المستوى 
  النظر   بغض   بالمائة)،   36,6  مقابل   بالمائة   42,5  (نسبة 

  لھا،   المماثلة   العمل   وأجور   التعلیم   من   أعلى   مستویات   عن 
  توفر   لعدم   نتیجة   جزئیًا،   األقل   على   تكون   أن   یُرجح   التي 

 یواجھونھ.   الذي   والتمییز   المالیة   الفرص 
  في   شریك   متزوجین/لھم   یكونوا   أن   احتمال   ل أق  •

 بالمائة)   62,2  مقابل   بالمائة   48,3(   الحیاة 
 بالمائة)   28,5  مقابل   بالمائة   36,9(   بمفردھم   للعیش   احتماالً   أكثر  •
 عالیة   مخاطر   ویواجھون   متبایة،   صحیة   حاالت   في  •

 المشتركة واالعتالالت والعقلیة البدنیة  للصحة
 بالمائة)   7,2  مقابل   بالمائة   10,5(   الطبیة   الرعایة   وجھ   في   المالیة   العوائق   لمواجھة   احتاالً   أكثر  •
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 الخدمات   إلى   الوصول 
  الذین   المیم   مجتمع   من   دیموغرافیًا   ومتنوًعا   مسنًا   شخًصا   1,402  علیھ   أجاب   الذي   المجتمع،   في   االستبیان   إلى   استناًدا 

 إلیھا:   الحاجة   أمس   في   كانت   التالیة   الخدمات   أن   لنا   تبین   فوق،   وما   سنة   55  أعمارھم   تبلغ 
 والصحیة   الطبیة   الخدمات  •
 االجتماعي   للدعم   برامج  •
 المخدرات   تعاطي   النفسیة/عالج   الصحة   خدمات  •
 الغذائیة   المساعدة  •
 األدویة   في   المساعدة  •
 (المواصالت)   النقل  •

 
  شیوًعا   األكثر   الصعوبات   تشمل   االستبیان.   في   المشتركین   نصف   من   أكثر   لدى   بالخدمة   تتعلق   التي   االحتیاجات   تُلبى   لم 

 یلي:   ما   الخدمات   إلى   الوصول   في   یواجھونھا   التي 
 المؤھالت   تلبیة   عدم   من   الخوف   أو   الطلبات   تقدیم   في   الصعوبة  •
 العالیة   التكالیف  •
 المیم.   مجتمع   حیال   شمولیة   غیر   بأنھا   علیھا   حصلوا   التي   الخدمات   إلى   النظر  •
 إلیھا.   والوصول   مكانھا   تحدید   في   والصعوبة   الخدمات   توفر   عدم  •

 
  اإلسبان،   المشتركین   بین   القانوني   بالتخطیط   المتعلقة   احتیاجاتھم   تلبیة   عدم   في   المنخفض   الدخل   لذوي   جًدا   عالیة   نسبة 

  ال   األصلیین.   أالسكا   األصلیین/سكان   أمریكا   وسكان   الھادئ،   المحیط   جزر   وسكان   واآلسیویین   األفارقة،   لسود/األمریكیین وا 
  في   الرعایة   لتخطیط   الوثائق   یكملوا   ولم   الصحیة   بالرعایة   المتعلقة   العامة   الوكاالت   أو   األخیرة،   الوصایا   معظمھم   لدى   توجد 

   االحتضار.   مرحلة 
 

سلبیة  التجارب   ال
 التمییز   السن   في   المتقدمین   المیم   مجتمع   من   المشتركین   من   بالمائة   60  یقارب   ما   واجھ   لقد 

 یلي:   ما   إلى   النظر   بسبب   التمییز   معظمھم   واجھ   األخیرة.   السنة   خالل 
 بالمائة)   30(   والجنس   بالمائة)،   42(   والسن   بالمائة)،   56(   الجنسي   التعبیر   أو   الجنسیة   الھویة   أو   الجنسي   التوجھ  •
 واآلسیویین    بالمائة)،   91(   األفارقة   السود/األمریكیین   بین   ملحوظ   بشكل   عالیة   التمییز   مخاطر   إن  •

 األصلیین  أمریكا  وسكان %)،94( الھادئ  المحیط  جزر وسكان
 

  في   الخدمة   مقدمي   إلى   الجندریة   أو   الجنسیة   ھویتھم   بالمائة)   21(   مشتركین   خمسة   بین   واحد   مشترك   من   أكثر   یفصح   ال 
  األمریكیة   الطبیة   الجمعیة   صرحت   لقد   األخرى.   الخدمات   مقدمي   أو   المسنین   رعایة   أو   الصحیة،   الرعایة 

 )Association Medical American (   الرعایة   خدمات   مقدمي   قبل   من   السؤال   لعدم   یكون   أن   الممكن   من   بأن  
 4سلبیة.   صحیة   عواقب   باإلفصاح   الصحیة   الرعایة   ستھلكي م   ولفشل   الصحیة، 

 
 للمسنین  المعاملة سوء السن في المتقدمین المیم مجتمع من المشتركین بالمائة) 24( ربع یقارب ما  واجھ لقد
 السلطات.  إلى تجاربھم عن بالمائة)  76(  أرباع ثالثة من أكثر یبلغ لم الماضي. العام في
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 المعاملة:  سوء عن اإلبالغ وجھ في شیوًعا  األكثر العقبات یلي فیما 
 بالمائة)    26(   المیم   مجتمع   في   األشخاص   حیال   السلطات   قبل   من   العادلة   بالمعاملة   الثقة   عدم  •
 بالمائة)   20(   الحادثة   بسبب   بالخجل   الشعور  •
 بالمائة)   16(   اإلبالغ   كیفیة   عن   المعرفة   عدم  •
 بالمائة)   16(   ھویتھم   عن   اإلفصاح   وجوب   من   الخوف  •

 
  بالمائة)   21(   خمس   من   أكثر   فكر   لقد   5البالد.   في   االنتحار   عن   الناتجة   للوفیات   معدل   تاسع   أعلى   أوریغون   والیة   لدى 

  عامة   بین   المعدل   من   بكثیر   أكثر   یُعتبر   الذي   الماضیة،   السنة   في   باالنتحار   السن   في   المتقدمین   مجتمع   من   المشتركین 
 باالنتحار:   بالتفكیر   تزایًدا   أكثر   خطر   في   األشخاص   یلي   فیما    6السكان. 

 األصلیین   أالسكا   األصلیین/سكان   أمریكا   وسكان   الھادئ،   المحیط   جزر   وسكان   واألسیویین   األفارقة،   السود/األمریكیین  •
  في   یعیشون   الذي   وأولئك   المنخفض،   الدخل   ذوي   ك وأولئ   سنة،   64  و   55  بین   تتراوح   التي   األعمار   في   األشخاص  •

 المثلیین.   والرجال   النائیة،   المناطق 
 

  المناعة   في   النقص   بفیروس   المصابین   وأولئك   جنسیًا   والمتنوعین   الجنسیین،   والغرباء   جنسیًا،   المتحولین   المشتركین   إن 
 )HIV (   عالیة   مستویات    المیم   مجتمع   في   السن   كبار   من   المشتركون   أفاد   الردیئة.   العامة   بصحتھم   عالیة   مخاطر   یواجھون  

  الدخل   وذوي   ، 55-64  أعمار   في   وأولئك   المثلیین،   الرجال   بین   من   وباألخص   المتزاید،   الكحول   وشرب   التدخین   من 
  كا أالس   األصضلیین/سكان   أمریكا   وسكان   الھادئ،   المحیط   جزر   وسكان   واآلسیویین   األفارقة،   والسود/األمریككن   المنخفض، 
 الحضریة.   المناطق   في   یعیشون   الذین   وأولئك   األصلیین، 

 
سكني  المالي االستقرار  وال

  بسبب   المغذیة   األطعمة   شراء   أو   الفواتیر   دفع   في   صعوبة   المیم   مجتمع   من   سنھم   في   المتقدمین   المشتركین   من   الثلث   لدى 
  الملونة،   البشرة   ذوي   واألشخاص   سنًا،   األصغر   أولئك   بین   من   العالیة   المخاطر   إلى   المعرضین   المالي،   االستقرار   عدم 

 النائیة.   المناطق   في   یعیشون   والذین   المناعة،   في   النقص   بفیروس   والمصابین 
 

  8،7وداعمة،   آمنة   بیئات   في   العیش   على   المیم   مجتمع   من   السن   كبار   قابلیة   على   االجتماعي   واالستبعاد   المالیة   المخاوف   تؤثر 

 9والعقلیة.   البدنیة   الصحة   وعواقب   االجتماعي   االستبعاد   خطر   من   ملحوظ   بشكل   تزید   التي 
 

  األسباب   تشمل   الحالیة.   مساكنھم   في   بالعیش   سیستمرون   بأنھم   المشتركین   من   بالمائة   ) 64(   ثلثي   یقارب   ما   لدى   لیس 
   یلي:   ما   عنا   بُلغ   التي   الغالبة 

 بالمائة)   38(   بصحتھم   تتعلق   مخاوف  •
 بالمائة)   36(   المأجور   إخالء   أو   العقاري   الرھن   حبس   خطر  •
 بالمائة)   29(   السن   في   بالتقدم   المتعلقة   االحتیاجات  •
 بالمائة)   9(   الحالیة   أحیائھم   في   الجرائم   معدل   ارتفاع   بالمائة)؛   11(   آمنة   غیر   بیئة   أو   مساكن  •

 بالمائة)   11(   األصدقاء   أو   األسرة   بمساكن   االلتحاق   في   الرغبة  •
 

  في   یعیشون   والذین   المنخفض:   الدخل   وذوي   سنًا؛   المثلیین؛واألصغر   الرجال   بین   السكني   االستقرار   عدم   في   متزاید   احتمال 
  سكان   األصلیین/   أمریكا   وسكان   الھادئ،   المحیط   جزر   وسكان   واآلسیویین   األفارقة،   والسود/األمریكیین   الحضریة؛   المناطق 
 األصلیین.   أالسكا 
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 19-كوفید تأثیرات
 المتحدة. الوالیات عبر المھمشة المجتمعات  على متكافئ غیر بشكل 19-كوفید أثر لقد
  استلم   فقد   الوباء؛   مواجھة   في   مرونة   ویبدون   جیًدا   المیم   مجتمع   من   السن   في   المتقدمین   المشتركین   من   العدید   یتكیف  •

 جدید.   تقني   جھاز   استخدام   بالمائة)   52(   نصفھم   من   أكثر   وتعلم   بالمائة)،   95(   الجمیع   یقارب   ما   اللقاح 

 بسبب   توفى   شخًصا   المیم   مجتمع   من   السن   في   المتقدمین   المشتركین   من   بالمائة   25  من   أكثر   یعرف  •
 19-كوفید

 االجتماعیة. االتصاالت وفقدان أسرتھم، أفراد وصحة صحتھم، حول الساحقة األكثریة بالقلق  تشعر •
  الذین   وأولئك   األصلیین،   أالسكا   الصلیین/سكان   أمریكا   وسكان   واإلسبان،   جنسیًا،   المتحولین   البالغین   أن   األكثر   على   یُرجح  •

 النائیة   المناطق   في   یعیشون 
 االجتماعیة. االتصاالت فقدان  حیال  مخاوفھم عن یبلغون

 إلیھا،   یحتاجون   التي   الخدمات   من   العدید   استخدام   في   انخفاض   عن   المشتركون   یبلغ   ، 19- الكوفید   وباء   ومنذ  •
 بالمائة) 41( للبالغین النھاریة  والبرامج ائة)بالم 45( االجتماعي الدعم برامج تشمل التي

 

 والمرونة   االجتماعیة  الموارد
 طبیعتھم." إلى "للعودة ممیزة قابلیة عن المیم مجتمع من السن في المتقدمین المشتركین یعبر

  یمكنھم   أشخاص   أكثر   أو   ثالثة   المیم   مجتمع   من   السن   في   المتقدمین   المشتركین   من   بالمائة   70  من   أكثر   لدى  •
 والعاطفي.   االجتماعي   الدعم   على   للحصول   علیھم   االعتماد 

 والدیانة.   والروحانیة   اإلیمان،   على   مؤسسة   خدمات   بالمائة   40  من   یحضرأكثر  •
 المساعدة وتلقي  بالمائة)؛ 79( اآلخرین مساعدة خالل من فعال بشكل المیم مجتمعات في األغلبیة تشارك •
 %.60() المدافعة  أنشطة في والمشاركة بالمائة)؛  62(
 الذین فوق  وما  75 سن في البالغین بینھم ومن المیم، مجتمع من المشتركین بین المرونة من عال  مستوى یوجد •

 المرونة.  مستویات أعلى عن یبلغون
  إلى   یصل   الذي   االجتماعي،   الدعم   وجود   عدم   بالمائة   20  یقارب   ما   یبلغ   والمجتمعات،   لوثیقة ا   العالقات   عن   النظر   وبغض  •

  وسكان   بالمائة)،   23(   الھادئ   المحیط   جزر   وسكان    واآلسیویین   بالمائة)،   27(   األفارقة   السود/المریكیین   بین   مستوى   أعلى 
 بالمائة).   24(   األصلیین   أالسكا   األصلیین/سكان   أمریكا 

  اإلسبان،   المشتركین   بین   القانوني   بالتخطیط   المتعلقة   احتیاجاتھم   تلبیة   عدم   في   المنخفض   الدخل   لذوي   جًدا   عالیة   نسبة      •
 األصلیین.   أالسكا   األصلیین/سكان   أمریكا   وسكان   الھادئ،   المحیط   جزر   وسكان   واآلسیویین   األفارقة،   والسود/األمریكیین 
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  بالمرونة.   تتسم   ولكنھا   الخدمات   من   یكفي   ما   تتلقى   ال   سكانیة   مجموعة   أوریغون   والیة   في   المیم   مجتمع   من   السن   كبار   إن 
  النھج   إن   المسنة.   السكانیة   المجموعة   ھذه   تواجھ   التي   المتراكمة   والمخاطر   التنوع   على   جدید   نور   الدراسة   ھذه   نتائج   تسلط 

  المتزایدة   السكانیة   المجموعات   لمعالجة   واألبحاث   والتعلیم   والخدمات،   العامة،   السیاسات   لتغییر   األھمیة   غایة   في   الشامل 
 المیم.   مجتمع   من   السن   في   لكبار ل 

 
 لتعزیز األھمیة غایة في المیم مجتمع منظمات عن والمدافعة العمل مبادرات تمدید سیكون قدًما، المضي وفي

 الوالیة صعید على السیاسات  یضعون والذین الشخوخة، في  المعنیة والوكاالت المجتمعات، ھذه بین الشراكات
 لقد المیم. مجتمع من السن في للكبار الصحیة  واالحتیاجات  الشیخوخة لمعالجة شامل نھج لتنمیة المحلي والصعید
   سویة معھم والعمل المجتمع في الخبرات لھم الذین  األشخاص لسماع الوالیة في  للوكاالت معیاًرا  الدراسة ھذه وضعت
 االحتیاجات. تلك لتلبیة ةمؤثر وموارد وخدمات  وبرامج، إستراتیجیات، تطویر ألجل القوة ونقاط  الصعوبات لتحدید
  الخصائص من كل ناحیة من األھمیة، غایة في المجتمعات ھذه في  للتنوع تمثیلھا  یعتبر الشراكات، ھذه تأسیس  وأثناء

 الجغرافیة. المناطق  إلى باإلضافة والخلفیة  الدیموغرافیة
  للمخاطر بؤر بعض إلى  باإلضافة ت المجتمعا  ھذه عبر متزایدة احتیاجات توجد التقریر، ھذا نتائج في أوضحنا وكما 

 والھویة والجنس، الجنسیة،  والھویة التوجیھ تشمل والتي معالجتھا، یتحتم  التي الثانویة السكانیة  المجموعات ضمن
 والمرتبة  الجغرافیة، والمناطق  المناعة، في  النقص حاالت ووضع والعمر، والعرق/اإلثنیة، الجنسي، والتعبیر

 . االجتماعیة االقتصادیة
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  یعیشون   الذین   المیم   مجتمع   من   السن   في   للمتقدمین   الخدمات   استھداف   على   یتحتم   حدوثھ   وتجنب   االجتماعي   االستبعاد   ولتخفیض 
  االفتراضي   الوصول   لتقدیم   ضروري   التقني   الدعم   فإن   ذلك،   إلى   باإلضافة    الكافیة.   الدعم   وأعمال   الخدمات   على   الحصول   دون   بمفردھم 

  تُقدم   ریثما   الركب   عن   لیتخلف   شخص   أي   ترك   عدم   وضمان   االتصال،   لعملیات   الدعم   وتقدیم   االجتماعي،   االستبعاد   من   للحد   واألجھزة 
 بعد.   عن   الدعم   وأعمال   الخدمات 

 
 التي  السیاسات إلى باإلضافة األھمیة، غایة في ثقافیًا  الشاملة البرامج  تحدید سیكون
  تعلمناھا   التي   الدروس   ھذه   مثل   تعزیز   سیساعد   البالد.   عبر   المیم   مجتمع   من   السن   في   المتقدمین   احتیاجات   تلبیة   في   نجحت 

  توجد   حیث   أوریغون   والیة   في   والریفیة   الحضریة   المجتمعات   في   تطبیقھا   یمكن   التي   وبرامج   نماذج   لتطویر   الدعم   تقدیم   في 
  الترحیب   بعدم   الشعور   ن ع   المشتركین   من   العدید   یعبر   المثال،   سبیل   وعلى   المیم.   مجتمع   تشمل   التي   للخدمات   حاجة 

  والتحیز   التمییز   العدید   واجھ   وقد   اإلنسانیة،   واألمور   والصحة،   بالشیخوخة،   المتعلقة   ات الخدم   إلى   الوصول   في   والخطر 
  الثقافیة   الشمولیة   في   الخدمة   مقدمي   وتدریب   للرعایة،   العوائق   ھذه   مثل   من   الحد   یُعتبر   الماضي.   العام   خالل   الصریح 

  تكرار   المھم   من   سیكون   كما   األھمیة.   غایة   في   القانونیین   والمھنیین   اإلنسانیة   والخدمات   الصحیة،   والرعایة   للشیخوخة، 
  والنواحي   والصحة،   بالشیخوخة،   المتعلقة   الفوارق   في   التقدم   وتقییم   التغییرات   لرصد   الزمن   ممر   على   االستبیان   وتنظیم 
 واالجتماعیة.   المالیة 

 
  المیم   مجتمع   في   والمجتمعات   المنظمات   في   السن   في   المتقدمین   الحتیاجات   األولویة   إعطاء   جًدا   الضروري   من   یُعتبر 

  الحصول   لتأمین   الفیدرالي   الصعید   وعلى   الوالیة،   وفي   المحلي،   الصعید   على   الخطط   وضع   عملیات   في   ولالشتراك 
  بصفة   المھم   ومن    دعم. وال   والنقل   للسكن   برامج   تشمل   والتي   إلیھا،   ماسة   بحاجة   التي   الخدمات   لتطویر   الموارد   على 

  لمعالجة   واألبحاث   وللسیاسات   لھا   الدعم   ویقدمون   البرامج   المعنیة   واألطراف   السیاسات   صانعو   یبشار   أن   أساسیة 
    الخدمات.   من   یكفي   ما   یتلقوا   لم   الذین   المیم   مجتمع   في   وأسرھم   السن   في   المتقدمین   احتیاجات 
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