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در  ۱۹ ۱دگیری کوویـ ترین مباحث سیاستی در خصـوص شـیوع عـالم یکی از فوری .چکیده
شناسی برای تعیین الگوهـای مختلـف  های جمعیت های داده اروپا مربوط به گستره و روش

گیری و پیامـدهای اقتصـادی  ها و مناطق است، و اینکه آیا ایـن عـالم مرگ و میر بین گروه
ی تاثیر آن چگونه خواهـد  آن بر پویایی جمعیت در آینده تأثیر خواهد گذاشت یا خیر و نحوه

 بود.
کننده باید  و تأثیر اقدامات محدود ۱۹در مورد شیوع کووید  کروناهای سیاستی پسا ارزیابی

عیار فراتر از نماگرهـای سـالمت باشـد. همچنـین بایـد نقـش نماگرهـای  شامل تحلیلی تمام
خـــانگی،  شناســـی ماننـــد ســـن و ســـاختارهای خـــانوادگی، الگوهـــای هم کلیـــدی جمعیت

جـایی نیـز ارزیـابی  هاجتماعی، قومیـت و جابـ-دیهای فردی مانند وضعیت اقتصا مشخصه
 شود. 

گیـری بسـیار  ی عدم حتمیت در فرآینـدهای تصـمیم ، درجه۱۹در جریان بحران فعلی کووید 
ی موقتی که در طول هر نوع بحران ضروری است، یک سیستم  باال است. عالوه بر مشاوره
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ل سـالمت جامعـه و فراتـر از ی مسائ آوری شده درباره تر بر اساس شواهد جمع پایش دائمی
های  آن نیز مورد نیاز است. این سیستم باید با همکاری نزدیک با کارشناسـانی از سـازمان

 فائق آید.۲ای گذاری، اقتصادی و اجتماعی عمل کند تا بر طرز فکر قبیله پژوهشی، سیاست
اجتمـاعی و هـای  سـاز جـدی گـرفتن نابرابری اهمیـت سرنوشت ۱۹گیر کوویـد  بیماری عـالم

  کند. سالمت را در اروپا برجسته می

  مقدمه -۱
یافتن به درکی  ترین مباحث سیاستی دست ، یکی از فوری۱۹با توجه به بحران اخیر کووید 

شناسی برای تعیین الگوهـای مختلـف مـرگ و  های جمعیت های داده بهتر از گستره و روش
ــا ایــن عــالمدر کشــورهای اروپــایی اســت و  میــر ناشــی از ایــن ویــروس  گیری و  اینکــه آی

ی  پیامدهای اقتصادی آن بر پویایی جمعیت در آینده تأثیر خواهد گذاشـت یـا خیـر و نحـوه
 تاثیر آن چگونه خواهد بود.

ی ایـن  بـارهرگیری، بـه طـور فشـرده، د شناسان اروپـایی از زمـان شـروع ایـن عـالم جمعیت
تـرین پیامـدهای  مختصـری از مهماند. این گزارش موجز سیاستی، شـرح  ها کار کرده پرسش

شناســی در اروپــا  ی جمعیت دهــد کــه تــا ایــن تــاریخ توســط جامعــه ایــن بحــران را ارائــه می
های آینده به طور  کند که الزم است در ماه و به روندهایی محوری اشاره می اند مشخص شده
 ها پرداخته شود.   جدی به آن

شناسـی  ی پویش کننـده عنوان عامـل تعیـین شناسی بـه ساختار جمعیت -۲
  ۱۹شیوع کووید 

  نقش ساختار سنی -۲-۱
گیری در سراسر جهان گسـترش یافتـه، چنـین اسـتدالل شـده اسـت کـه  همچنان که این عالم

تر با احتمال بیشتری از ایـن ویـروس کرونـای  کشورهای دارای نسبت باالیی از افراد مسن
گرفتن ساختار سنی کشورها، ایـن  با در نظر ].۴[ترین صدمه را خواهند دید  نوظهور سخت

گیری، بـار بیمـاران بـدحال مـورد  امکان وجود دارد که حداقل در فـاز آغـازین منحنـی همـه
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هـای بیمارسـتانی و  ریزی در خصـوص نیـاز بـه تخت بینـی شـود و بـرای برنامـه انتظار پیش
  .هایی به عمل آید مساعدت پرسنل پزشکی مورد انتظار

های جمعیت، چگونگی تأثیر متقابل ساختار سنی جمعیت با نرخ  با استفاده از هرم] ۴[در 
. آنهـا بـا داده شـده اسـتتر نشـان  را در افـراد مسـن ۱۹باالی مرگ و میر ناشـی از کوویـد 

ویژه سـنی،  های مرگ و میر ٪ برای شیوع عفونت و تنها با استفاده از نرخ۱۰فرض ثابت 
صرفاً به دلیل ساختار  ۱۹باالی مرگ و میر ناشی از کووید های  نشان دادند كه نرخ جنسی

 ۲۳با (کشور ایتالیا را که  ،های باالیی هرم ۱در شکل سنی در میان جوامع متفاوت است. 
تـر اسـت بـا جمعیـت نسـبتًا   سـالخورده دارای جمعیتـی بـه مراتـب )سـال ۶۵درصد بـاالی 

ی مشـابه نشـان  و جامعـه را بـا انـدازهکنـد. پانـل پـایین د ی جنوبی مقایسـه می تر کره جوان
اند که جمعیت به  دهد. با در نظر گرفتن سن به تنهایی، نویسندگان این مقاله براورد کرده می

تری ماننـد کشـور نیجریـه،  تر برزیـل در مقایسـه بـا جمعیـت نسـبتًا جـوان مراتب سـالخورده
   احتمال دارد تلفات بیشتری را متحمل شود.

تر گروهـی همگـن نیسـتند. افـراد  مثـال، افـراد مسـن اهمیت دارد: برایاما، تنوع جمعیت 
شـواهد اولیـه نشـان  اند. همچنـین شـهرها نیـز بـه ایـن ویـروس مبـتال شـده تر در کـالن جوان
های خـاص قـومی، میـان مـردان و  در بین گروه ۱۹دهند که مرگ و میر ناشی از کووید  می

نامتناسـبی بیشـتر اسـت. سـاختار سـنی طـور  هافرادی بـا چنـد بیمـاری خـاص همزمـان، بـ
-ها (برای مثـال آمـوزش، وضـعیت اجتمـاعی  پذیری جمعیت نیز به روشنی با سایر آسیب

هـای از پـیش موجـود و چنـد بیمـاری  اقتصادی، سبک زندگی و وضـعیت مسـکن، بیماری
  ای) ارتباط دارد. همزمان زمینه

با تمرکز بـر بـرآورد خـام نسـبت ] ۷[.آمیزند های فضایی نیز مخاطره عالوه بر این، نابرابری
هـایی  انـد بـه تفاوت فوت شوند نظری انداخته ۱۹د رود به دلیل کووی جمعیتی که انتظار می

های اروپـا بـا ایـن فـرض کـه هـیچ  در ساختارهای سنی جمعیـت محلـی در سراسـر منطقـه
کتـه مهـم ). توجه به ایـن ن۲ ی در شیوع این بیماری وجود نداشته باشد (شکلمؤثری  وقفه

اندازی  گیرشناســـی نیســت، بلکـــه چشـــم بینــی همه اســت کـــه ایــن محاســـبه یــک پـــیش
کنــد در مــورد نقشــی کــه ســاختارهای ســنی جمعیــت بــه تنهــایی  شــناختی ارائــه می جمعیت

با این فرض که عوامل دیگر یکسان  –دگیر شدن بیماری ایفا کنن توانند در گسترش عالم می
دهد که در اروپا، نابرابری در ساختارهای سنی جمعیت  یباشند. نتایج این محاسبه نشان م
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  های مراقبتی بین نسلی و سیستمروابط  -۲-۲
هـای سـنی مختلـف در جوامـع بـرای  کنش گروه ی برهم عالوه بر ساختار سنی، توجه به نحوه

خـانگی و سـاختار  شیوع ویروس از اهمیت کلیـدی برخـوردار اسـت. الگوهـای هم شناخت
د ای در ایجـا آداب منطقـه هـا و اگر چه سـنت]. ۶[ سنی خانوارها نیز اهمیت محوری دارند

هـا تأثیرگـذار هسـتند.  ها نقش دارند، امـا عوامـل سـاختاری نیـز در ایـن تفاوت این تفاوت
خــانگی و  بــرای مثــال، در جــوامعی ماننــد ایــاالت متحــده، نشــان داده شــده اســت کــه هم

ایـن بـدان معناسـت  ].۱[دهند  های بین نسلی راهکارهای کاهش فقر را تشکیل می تماس
های اجتماعی خود را به دالیـل اقتصـادی کنـار بگذارنـد  شبکه توانند به راحتی که مردم نمی

  ی بیشتری برای ابتال به بیماری قرار دهد.  ها را در معرض مخاطره حتی اگر این امر آن
هـا پیونـدهای  دهـد شـهرهایی کـه در آن اند که نشـان می شناسان شواهدی ارائه داده جمعیت

تـر  بیش ۱۹شـمار بیمـاران مبـتال بـه کوویـد رسد کـه  تر است به نظر می اجتماعی مردم قوی
های واگیـردار  های منحنی عفونت بیماری شناسان با ترکیب مدل جمعیت ].۱] و [۸[است 
اند تا نشان دهنـد کـه چگونـه  هایی را ارائه داده سازی های اجتماعی، شبیه های شبکه با مدل

ی اجتماعی بـین افـراد مشـابه سـاکن در جوامـع دارای  شبکه های کنش انواع گوناگون برهم
های عمـومی کمـک کننـد  توانند در کاهش تدریجی تمهیدات محدودیت پیوندهای محکم می

]۳.[ 
خـانگی و روابـط بـین نسـلی  هـای خـاص مهـاجران، هم دانیم کـه در بـین گروه همچنین مـی

ســت حتــی در کشــورهایی کــه ممکــن ا هــا گروهدر نتیجــه، ایــن  ].۴[ قدرتمنــدی رواج دارد
تر شده است، بیشتر از دیگـران مبـتال شـوند. وضـعیت مسـکن،  طور کلی نهادینه همراقبت ب

  هایی را ایجاد کنند. توانند تفاوت فضا و مکان در این خصوص تأثیرگذار هستند و می
یسـه کنند در مقا های سالمندان ایفا می های ارائه شده در خانه تفاوت بین نقشی که مراقبت

دهد هنـوز مشـخص نیسـت. اگرچـه بـه  های خانگی که خانواده در منزل ارائه می با مراقبت
های سـازمانی زیـاد اسـت، امـا مراقبـت  ی ابتال به عفونت در مراقبت رسد مخاطره نظر می

جواری اعضای  تر هم های مراقبتی و از همه مهم خانوارها به شدت به فراهم بودن زیرساخت
های اهل محل بستگی دارد. بررسی بیشتر در مـورد  ی اجتماعی و حمایتها خانواده، شبکه

ــت ــدات مراقب هــای خــانوادگی و  های مختلــف مــدل هــای خصوصــی در شــکل نقــش تمهی
توانـد بـه  ی زنـدگی (بـرای مثـال بـرای افـراد بیـوه) می خانگی و در مراحل مختلف دوره هم
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هـای آینـده  ی گیر راقبتـی در عالمهای احتمالی بـرای سـالمتی و نیازهـای م شناسایی مخاطره
  کمک کند.

 شناسی چه خواهد بود؟ بر روندهای جمعیت ۱۹تأثیر بیماری کووید  -۳
 شدگان بر روندهای امید زندگی و مرگ و میر تأثیر شمار فوت -۳-۱

شدگان ناشی از بیماری کووید  شناسی تعیین کمیت تأثیر شمار فوت یک هدف مهم جمعیت
ی اروپا است. اکنون به دلیل کیفیـت  و میر و امید زندگی در اتحادیهبر روندهای مرگ  ۱۹
پـذیر  ثیر بـه سـختی امکـانأبندی، تعیین میزان ایـن تـ ها و مشکالت زمان ها، نبود داده داده

هـا بـا  ههای ملی ثبت احوال، ثبـت دقیـق مـوارد فـوت تـا هفتـ است. حتی در بهترین نظام
 )،WHOهـای مشـروح سـازمان بهداشـت جهـانی ( رغـم توصـیه شود. علی خیر انجام میأت

ــد  ــایی بســیار  و ۱۹روال عــادی آزمــایش کووی شناســایی علــت مــرگ در کشــورهای اروپ
شناسان انتخاب شـده  ترین مسیر پژوهش که توسط چند تیم از جمعیت متفاوت است. مهم

 در نتیجه، جایگزینی پیامدهای مـرگ و میـر مسـتقیم و -است، تحلیل فزونی مرگ و میر 
 گیر است. مستقیم ناشی از این بیماری عالم غیر

همچنان برای درک چگونگی  ۱۹های جاری از میزان تلفات ناشی از بیماری کووید  تحلیل
های هماهنگ نیـز مـورد نیـاز اسـت. ایـن  ند؛ اما، مجموعه دادهمؤثرگیری  گسترش این عالم

شـود. تـیم  هدایت میشناسی فرانسه  سسه مطالعات جمعیتؤتالش در حال حاضر توسط م
هـایی  صورت برخط، همراه بـا تحلیل هها ب سازی داده ها در حال متمرکز کردن و هماهنگ آن

فکیک ت بـه ۱۹ی معتبـر ناشـی از بیمـاری کوویـد  ی شمار مرگ و میرهای ثبـت شـده درباره
هـا  جنس، گروه سنی و محل فوت، همراه با مستندات دقیـق از نقـاط ضـعف و قـوت داده

ــی جمعیتاســت. در  ــتیتوی پژوهش ــک انس ــاکس پالن ــی م ــال ۴شناس ــری در ح ــیم دیگ ، ت
تفکیک  بـه ۱۹ی ناشـی از بیمـاری کوویـد  شده شدگان تأیید آوری شمار مبتالیان و فوت جمع

اسـت. آنهـا  های هرچـه بیشـتر کشـورها و زیرجامعـه گروه سنی و جنس تا حد امکان بـرای
ها قابـل  هـا بـین کشـورها و منطقـه کننـد تـا داده های سنی را هماهنـگ مـی ها و گروه اندازه

 ۲۷ی تیم انستیتوی ماکس پالنک توسط نیویورک تایمز در تاریخ  مقایسه باشد. نتایج اولیه
شـدگان در سـال  بردنـد کـه شـمار فـوت در کل، اعضای این تیم پی ].۱۱[آوریل منتشر شد 

 کنـد ایـده را تضـعیف می های قبل از آن به مراتب بیشتر است و این نسبت به سال ۲۰۲۰
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ر حـال هـ اند، احتمـاالً بـه که بسیاری از افرادی که به خاطر ابتال به این ویروس فـوت شـده
شـدگان در پـاریس روزانـه  گیری کرونا، شمار فـوت کردند. برای مثال، از آغاز عالم می فوت

 النزا است.بیش از دوبرابر شمار معمول بوده است که به مراتب بیشتر از اوج فصل بد آنفو

 های بین نسلی خانگی و تماس هم -۳-۲
عنوان یـک پشـتیبان اجتمـاعی و موهبـت تلقـی  خانگی و پیوندهای بین نسلی غالبـاً بـه هم
اند. با توجه  گیر فعلی به یک تهدید بالقوه تبدیل شده شوند؛ اما در مورد این بیماری عالم می

عالمت هستند، تماس زیاد بین نسلی در تر بدون  به این واقعیت که بسیاری از افراد جوان
تر ایـن ویـروس منجـر شـده باشـد. برخـی از  ها ممکن است به گسترش سـریع برخی جامعه

هـای زیـاد  در ایتالیا به خـاطر تماس ۱۹گویند که گسترش سریع کووید  شناسان می جمعیت
های خـود تر اسـت کـه از شـهر مـیالن بـه روسـتا به ویژه در مورد مسافران جوان نسلی،بین 

ها و توصـیه  کنند که تعطیلی مدرسه برخی دیگر چنین استدالل می ].۵[کنند  رفت و آمد می
بــرای جلــوگیری از تمــاس بــین افــراد جــوان بــا افــراد مســن، اهمیــت اعتمــاد بــه جایگــاه 

هـا را بـرای مراقبـت از کودکـان در بسـیاری از کشـورها بـه خطـر  ها و پـدربزرگ مادربزرگ
  ].۵[انداخته است 

اند پاسـخی بـرای  برده ولی تاكنون نتوانسته سؤالمطالعات منتشر شده این موضوع را زیر 
هـای بـین نسـلى بـه دلیـل شـیوع  خـانگی و تماس آن ارائه دهند که آیا الگوهای قـدیمی هم

 ،۲۰۰۸در بحــران اقتصــادی ســال ؟ ]۱[ تغییــر خواهنــد کــرد ۱۹گیر کوویــد  بیمــاری عــالم
د کـه جوانـان در اروپـا بـه دلیـل نـاامنی شـغلی و وضـعیت شناسـان مشـاهده کردنـ جمعیت
است که فرزندان  ااین بدان معن]. ۲[ اندازند تشکیل زندگی مستقل را به تعویق می مسکن

های مناسب اجرایی نشوند،  دارند. اگر سیاست را تر با والدین خود تمایل به زندگی طوالنی
  ی مطمئنًا این روند را تشدید خواهد کرد. گیر بحران اقتصادی مورد انتظار پس از این عالم

شـوند،  تر می کرده دیگـر تحصـیل  دهد که هرچه افراد از نسلی به نسـل دوم، شواهد نشان می
ی فیزیکی بین والدین و فرزندان بزرگترشان، بیشتر به دلیل تحـرک شـغلی، گـرایش  فاصله

صـادی بیشـتر حـاکی از آن در عین حال، منابع آموزشـی و اقت ]،۹[ کند به افزایش پیدا می
والـدین خـود را بهتـر حمایـت کننـد (یعنـی  هـای مختلـف تواننـد از راه است که فرزندان می

هــا از نظــر  ی پزشــکی یــا انتخــاب بهتــرین روش هــای نوآورانــه ی دسترســی بــه روش اجــازه
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هـای  ها). در این خصوص، آنچه کـه بـرای بسـیاری از خـانواده راهبردی برای مراقبت از آن
های ساکن در همان کشور  تواند برای سایر خانواده است، می جر چندملیتی متداول شدهمها

  نیز مرسوم شود.

 های باروری نرخ -۳-۳
هـای زاد  توان در دو الگو در خصوص نرخ بر باروری را می ۱۹گیر کووید  تأثیر بیماری عالم

شــیوع بیمــاری بــه کــاهش در بیشــتر کشــورهای اروپــایی تقســیم کــرد. در زمــان  و ولــد رو
هـای بـاروری آزمایشـگاهی هسـتیم  گیر، از یک طرف، شاهد کاهش دسترسی به روش عالم

هـای کمتـری وجـود دارد. بـا  اما، از طرف دیگر، برای سقط جنـین در چنـدین کشـور گزینـه
شناسان انتظار دارند که  تر بحران ویروس کرونا، بیشتر جمعیت مدت توجه به پیامدهای دراز

دار شدن  بچه دهد که احتمال های قبلی نشان می ری کاهش یابد، زیرا پژوهشهای بارو نرخ
ثبـاتی ایفـا  شود. نقشی که هوشـمندی افـراد در زمـان بی تر می ثباتی کم های بی افراد در دوره

کند تاکنون یکی از مسائل کلیدی در دستور کار دانشگاهی متخصصان باروری در اروپـا  می
ی نیویـورک  ای بـا روزنامـه شـناس در مصـاحبه نکس جمعیته-بوده است. جنیفر جانسون
ی خـود  کند که: "بسیاری از افراد در سنین باروری قبًال نگران آینده تایمز چنین استدالل می

رو شوند. این نوع اضطراب به داشتن فرزند  هبودند و اکنون ممکن است با بیکاری نیز روب
هـا و  هـای نسـل بـرای مثـال، برنامـه -جدیـد های  های داده مجموعه]. ۱۰[ »شود منجر نمی
ای نزدیــک ایــن فرضــیه را  تواننــد در آینــده ) مــیhttps: //www.ggp-i.org( جنســیت
  تر کنند. روشن

 روندهای مهاجرت -۳-۴
المللی از یک سو به سوی دیگر مرزها  های مهاجرت بین به خاطر بسته شدن مرزها، جریان

جایی مهـاجرت چرخشـی و  ایـن شـامل هـر دو جابـهتا حد زیـادی بـه پایـان رسـیده اسـت. 
تر با پیامدهایی مهم از جمله بـرای بـازار کـار و روابـط خـانوادگی مهـاجران  مهاجرت دائمی

است. همچنین این بیماری باعث شده اسـت کـه بسـیاری از کشـورها دیگـر پناهجویـان را 
ی مهـاجرت در طـوالنی های آنان را بررسی نکننـد. اینکـه چگونـه رونـدها نپذیرند یا پرونده

قـرار خواهـد گرفـت، هنـوز مشـخص نیسـت.  ۱۹گیر کوویـد  مدت تحت تأثیر بیماری عالم
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رود کـه پـس از تعطیلـی  بحران اقتصادی که هم اکنـون در حـال وقـوع اسـت و انتظـار مـی
عمومی ادامه یابد ممکـن اسـت بـه کـاهش جریـان مهـاجرت بـه اروپـا منجـر شـود. اگرچـه 

رود ایـن  رگز سیاه و سفید نیستند، اما دالیلی وجود دارد که انتظار میهای اجتماعی ه پدیده
ها روندی متناقض داشته باشند. مطالعـات قبلـی نشـان داده اسـت کـه بهبـود نسـبی  پدیده

گیری در مورد مهاجرت اهمیت دارد. به عالوه، با توجه به ایـن حقیقـت  اقتصادی در تصمیم
دهـد، فشـارهای جدیـدی در  شـهری بـزرگ رخ میکه شـیوع ایـن بیمـاری ابتـدا در منـاطق 

  شود. ی مهاجرت قابل توجه از مناطق شهری به روستاها بر برخی کشورها وارد می نتیجه
هــایی در چگــونگی  ی اروپـا بــه دلیـل تفاوت جــایی در اتحادیــه بـه ی گذشـته، جــا مشـابه دهــه

احتمـاالً خواهنـد دیـد و انـد و  ی اروپا از رکود اقتصادی دیده ای که کشورهای اتحادیه صدمه
هایی بــرای تحصــیل و کــار در خــارج از کشــور همچنــان اهمیــت خواهــد  همچنــین فرصــت

ی چنـدی در  کشـورهای ثالـث، اقـدامات مبتکرانـه داشت. با توجه به جریانات مهاجرت از
شناسی با هدف تعیین کمیت سناریوهای مختلف مهاجرت برای اروپـا در  ی جمعیت جامعه

  مراجعه کنید.)https://quantmig.eu س (به آدردست اجرا است 
توانـد در اقـدامات مشـترک اروپـا بـا توجـه بـه  نیازی به گفتن نیسـت کـه بحـران فعلـی می

هـا در  هـا و درگیری های مهاجرتی و فراهم آوردن سرپناه بـرای کسـانی کـه از جنگ سیاست
  کنند، تفاوت ایجاد کند. سراسر جهان فرار می

  تیهای سیاس توصیه -۴
 هـای اجتمـاعی  ساز جدی گرفتن نابرابری اهمیت سرنوشت ۱۹گیر کووید  بیماری عالم

  کند.  و سالمت در اروپا را برجسته می
 و تـأثیر اقـدامات  ۱۹-گیری در مـورد شـیوع کوویـد های سیاسـتی پسـا عـالم ارزیابی

ین های سـالمت باشـد. همچنـ عیار فراتر از نماگر محدودکننده باید شامل تحلیلی تمام
های فـردی  خانگی، مشخصه باید نقشی که سن و ساختارهای خانوادگی، الگوهای هم

کننـد مـورد ارزیـابی  اجتماعی، قومیـت و تحـرک ایفـا می -مانند وضعیت اقتصادی 
  قرار گیرد.

 ی عـدم حتمیـت در  های عمـومی در طـول بحـران نشـان داده اسـت کـه درجـه مناظره
ی مـوقتی کـه در طـول هـر  است. عالوه بر مشـاورهباال  گیری بسیار فرایندهای تصمیم
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آوری  تر بر اسـاس شـواهد جمـع نوع بحران مورد نیاز است، یک سیستم پایش دائمی
شده در مورد مسائل مربوط به سالمت جمعیت و فراتر از آن نیز ضروری است. ایـن 

های پژوهشـــی،  سیســـتم بایـــد بـــا همکـــاری نزدیـــک بـــا کارشناســـانی از ســـازمان
  ای فائق آید. بر طرز فکر قبیله ، اقتصادی و اجتماعی عمل کند تا اریگذ سیاست

 گیری و گسـترش آن و  ایـن عـالم هـا بـرای درک های داده گـذاری در زیرسـاخت سرمایه
اروپـایی ضـروری  ی ها مـدت آن بـرای جامعـه مـدت و بلنـد همچنین پیامـدهای کوتـاه

و عـدم همـاهنگی در  مـرگ و میـر دهی است. این بحران مشکالت واضح در گزارش
  بین کشورها را نیز آشکار کرده است.

 گر کشورها، قابـل اعتمـاد و قابـل مقایسـه باشـند  هایی که در سراسر اروپا نمایان داده
های سالمت و مرگ و میـر بلکـه همچنـین  مورد نیاز است. این توصیه نه تنها به داده

انـد ماننـد روابـط  قـرار گرفتهگیر  های دیگری که تحت تأثیر این بیمـاری عـالم به حوزه
شـود.  های مراقبت رسمی (غیر رسمی) و مهاجرت نیـز مربـوط می خانوادگی، سیستم

دهـی  ی گـزارش یابند و توسـعه  های نظارتی سالمت باید بهبود بدیهی است که سیستم
زمــان بایــد دنبــال شــود، امــا  الکترونیکــی سیســتماتیک بــرای پیگیــری رونــدهای هم

  نباید به این چند مورد محدود باشد.ها  گذاری سرمایه
 طـور سیسـتماتیک ارائـه  هتفکیک سن و جنس بایـد در آمـار مـرگ و میـر بـ ها به داده

هــا و معیارهــا در سراســر  ســازی داده هماهنگ شــود. همچنــین ضــروری اســت کــه از
ــه ــا امکــان مقایســه و  کشــورهای در ســطح اتحادی ــا اطمینــان حاصــل شــود ت ی اروپ

  های سیاستی فراهم شود. ربستشناسایی بهترین کا
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