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  لتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخةاعقد 
  
  لتمتع بالصحة في اإعداد اقتراح بشأن عقد 
  ٢٠٣٠-٢٠٢٠ مرحلة الشيخوخة

  
  المدير العامتقرير من 

  
  

 ووالية العقد المعلومات األساسية
  
، اعتمدت جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون االستراتيجية وخطة )٢٠١٦( ٣-٦٩ج ص عفي القرار  - ١

خمسة أغراض استراتيجية وٕاطار للعمل خالل فترة  لتين تشتمالن علىالعمل العالميتين بشأن الشيخوخة والصحة ال
تحديد البّينات ب، بين جملة أمور، ، والوالية السياسية المتعلقةالخمسة عشر عامًا المحددة ألهداف التنمية المستدامة

تع بالصحة في مرحلة عقد التم"والشراكات العالمية الالزمة إلقامة عقد من الجهود العالمية المتضافرة تحت مسمى 
وبموجــــب هــــذا القرار، تعكف األمــــانــــة بــــاالســـــــــــــــتنــــاد إلى الخبرات المكتســـــــــــــــبــــة ". ٢٠٣٠-٢٠٢٠الشـــــــــــــــيخوخــــة 

المســــتخلصــــة من تنفيذ االســــتراتيجية وخطة العمل العالميتين بشــــأن الشــــيخوخة والصــــحة، على إعداد اقتراح   والعبر
الدول األعضــــــــاء وبمســــــــاهمة الشــــــــركاء،  مع ٢٠٣٠-٢٠٢٠بشــــــــأن عقد التمتع بالصــــــــحة في مرحلة الشــــــــيخوخة 

وتوضــــــــــح هذه . ذلك الكيانات التابعة لألمم المتحدة وســــــــــائر المنظمات الدولية والجهات الفاعلة غير الدول في  بما
الوثيقة ملخص االقتراح بشـــــــــــــــأن عقد التمتع بالصـــــــــــــــحة في مرحلة الشـــــــــــــــيخوخة الذي يؤدي إلى تمديد أجل خطة 

يمكن االطالع على المشـــــــــــــــروع الكامل لالقتراح بشــــــــــــــــأن العقد على و ٢٠٣٠.١إلى عام  ٢٠٢٠من عام   العمل
 .https://www.who.int/ageing/decade-of-healthy-ageing: التالي  الرابط

 
 التحضير لالقتراح

  
 االستفادة من الخبرات والعبر المستخلصة

  
، أجرت األمانة اســـــتعراض منتصـــــف المدة للتقدم الذي أحرزته البلدان ٢٠١٨في النصـــــف األول من عام  - ٢
تقرير  وتقديم ٢.مؤشـــرات ١٠تنفيذ االســـتراتيجية وخطة العمل العالميتين بشـــأن الشـــيخوخة والصـــحة قياســـًا على  في

                                                            
، ٢٠٣٠القوى العاملة : العالمية بشــأن الموارد البشــرية الصــحيةالمعني باالســتراتيجية ) ٢٠١٦( ١٩-٦٩ج ص ععمًال بالقرار    ١

انظر الرابط ) (٢٠٣٠-٢٠٢٠(ُأجري تقييم ألثر القوى العاملة الصحية من أجل مشروع عقد التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة 
ـــــي ـــالــــ ـــ ــتـــ ــ ــ ــم https://www.who.int/hrh/activities/HealthWorkforceImpactAssessment_Ageing_Oct2019.pdf: الـــ ــ ـــ ، تـ

 ).٢٠١٩نوفمبر  /تشرين الثاني ١١االطالع في 
٢   https://www.who.int/ageing/commit-action/measuring-progress/en/ ــرين الثاني ١١، تم االطالع في ــ ـــ ـــ ــ  /تشـــ

  .٢٠١٩نوفمبر 
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واســـــــــتعرضـــــــــت بعض  ١.إلى جمعية الصـــــــــحة العالمية الحادية والســـــــــبعين ٢٠١٨بالنتائج في وقت الحق من عام 
وقد . والعبر المستخلصةالمكاتب اإلقليمية التي توشك استراتيجياتها اإلقليمية على االنتهاء التقدم الُمحرز والثغرات 

 .تم تبادل هذه المعلومات عن طريق االجتماعات اإلقليمية واإلبالغ الرسمي
  
، أجرت األمانة تحليًال لســــــتة عقود ماضــــــية وحالية متعلقة بالصــــــحة لتأكيد عوامل ٢٠١٨وفي نهاية عام  - ٣

 ٢.نجاح عقود العمل والعقبات التي تواجهها
  
األمانة،  قامت ٢٠٢١-٢٠٢٠، وفي جزء من تخطيط الميزانية البرمجية ٢٠١٩ يناير /وفي كانون الثاني - ٤

ـــذ خطـــة العمـــل بشــــــــــــــــــأن الشـــــــــــــــيخوخـــة  بـــاســـــــــــــــتعراض داخلي   إلســـــــــــــــهـــامـــات المقر الرئيســـــــــــــــي للمنظمـــة في تنفي
. االســـــتعراض وســـــائر الوثائق ذات الصـــــلة ذلكيتناول ســـــوُيجرى حاليًا تقييم مســـــتقل ). ٢٠٢٠-٢٠١٦(والصـــــحة 

 .٢٠٢٠يناير  /وسيكون تقرير التقييم المستقل متاحًا في كانون الثاني
  
يجســــد ســــلتمتع بالصــــحة في مرحلة الشــــيخوخة، الذي المي عن حالة اعوتعكف األمانة على إعداد تقرير  - ٥

المعـــايير والمقـــاييس المتفق عليهـــا لتوفير البيـــانـــات األســــــــــــــــــاســـــــــــــــيـــة الالزمـــة لعقـــد التمتع بـــالصـــــــــــــــحـــة في مرحلـــة 
لى جمعية الصــــــــحة العالمية الثالثة عمســــــــّودة التقرير العالمي كمعلومات  ســــــــُتعرضو . ٢٠٣٠-٢٠٢٠  الشــــــــيخوخة
  .٢٠٢٠أكتوبر  /تشرين األول ١ في المقرر إصدارهامن والسبعين و 

  
  تحديد األولويات

  
بالتعاون  استقصاًء،، أجرت األمانة ٢٠١٨نوفمبر  /أكتوبر إلى تشرين الثاني /في الفترة من تشرين األول - ٦

مرحلة لعقد التمتع بالصـــــــــحة في بالنســـــــــبة لتحديد أولويات البلدان  ،مع كيانات األمم المتحدة والمنظمات الشـــــــــريكة
والُتمســـت اإلجابات من جهات التنســـيق المعنية بالشـــيخوخة في البلدان ومن شـــبكة واســـعة من الشـــركاء . الشـــيخوخة

بلدًا من جميع أقاليم  ٨٢شـــــــــــخصـــــــــــًا من  ١٦٠ على االســـــــــــتقصـــــــــــاء وكان مجموع المجيبين. الداخليين والخارجيين
 ٣.المنظمة

  
ئل المجيبون على اال - ٧ ، حددوا "المســــــــــائل التي ينبغي أن يركز عليها العقدما هي " ســــــــــتقصــــــــــاءوعندما ســــــــــُ

تحقيق فهم أفضــــل الحتياجات المســــنين؛ تطوير الرعاية الصــــحية  ؛مع المســــنين التفاعلتحســــين : األولويات التالية
 .السيما في المجتمعات المحلية؛ تحسين العمل المتعدد القطاعاتو والرعاية الطويلة األجل وتعزيزهما، 

  
ئلوا  - ٨ أشـــــــــاروا إلى بناء القدرات؛ وتقديم " ما هي خيارات الدعم ذات األولوية التي ينبغي تقديمها"وعندما ســـــــــُ

اإلرشـــادات المســـندة بالبّينات؛ ودعم االتصـــال بأصـــحاب المصـــلحة المعنيين واالجتماع بهم وتبادل المعارف معهم؛ 
يارات الدعم لمزيد من المناقشة ، خضعت خ٢٠١٨نوفمبر  /تشرين الثاني ١٦-١٥وفي . وتوفير البيانات واالبتكار

 .شارك في عقده صندوق األمم المتحدة للسكان ٤،بشأن إنشاء منصة لدعم العقد عوُنّقحت في اجتما
                                                            

 .طاء، الفرع ٢تنقيح  ٧١/٤١الوثيقة ج   ١
٢ https://www.who.int/docs/default-source/decade-of-healthy-ageing/analysis-report-decades-of-action.pdf ،

 .٢٠١٩بر نوفم /تشرين الثاني ١١تم االطالع في 
ــًا  ٤٦اإلقليم األفريقي،    ٣ ـــ ـــخصـــ ـــ ــًا  ١٣بلدًا؛ إقليم األمريكتين،  ٣٢من شــ ــ ــ ــخصــ ــ ــيا،  ٣من شــــ ـــ ــرق آســـ ــ ــ بلدان؛ إقليم جنوب شــ
ــًا   ١٩ ــخصــ ــًا  ٤٥بلدان؛ اإلقليم األوروبي،  ١٠من شــ ــخصــ ــط،  ٢٥من شــ بلدان؛  ٦من أشــــخاص  ٩بلدًا؛ إقليم شــــرق المتوســ
  .بلدان ٦من شخصًا  ٢٨غرب المحيط الهادئ،   إقليم
من أصــحاب المصــلحة الدوليين ذوي التخصــصــات المتعددة، بما في ذلك أصــحاب المصــلحة من  ٤٢حضــر االجتماع    ٤

 .واألمم المتحدة والمنظمات الدولية ومكاتب المنظمة اإلقليمية والجهات الفاعلة غير الدولالوطنية الحكومات 
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ئل المجيبون  - ٩ ، وضــــــعوا ما يلي "ما هي الحصــــــائل ذات األولوية التي ينبغي أن يروج لها العقد"وعندما ســــــُ
 تراجعمتوسط العمر المتوقع مع التمتع بالصحة؛ المدن والمجتمعات المحلية المراعية للمسنين؛ : أعلى المراتب في

وقد اســـُتخدمت بالفعل عشـــرة من مؤشـــرات التقدم المتعلقة باالســـتراتيجية . عدد المســـنين الذين يعتمدون على الرعاية
 .ثناء عملية التشاورالمؤشرات المحتملة أ سائر ونوقشت ١.العالمية في تتبع التقدم الُمحرز

  
  من المذكرة المفاهيمية إلى مشروع االقتراح

  
من خالل عملية تشـاورية  ٢٠٣٠-٢٠٢٠ُوضـع االقتراح بشـأن عقد التمتع بالصـحة في مرحلة الشـيخوخة  - ١٠

واسعة خضعت لقيادة الدول األعضاء وشاركت فيها الكيانات التابعة لألمم المتحدة والمنظمات الدولية، إلى جانب 
الجهات الفاعلة غير الدول، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، وممثلو رابطات المســـــــــنين، والرابطات المهنية، 

 .ع الخاصوالمؤسسات األكاديمية، والقطا
  

مذكرة مفاهيمية أولية للعقد مســـــــــــتندة في ذلك إلى األولويات المحددة والمدخالت  صـــــــــــياغة األمانة وتولت - ١١
وُأجريت المشــــــــاورات حول المذكرة المفاهيمية مع مكاتب المنظمة  ٢.الواردة خالل اجتماعات أصــــــــحاب المصــــــــلحة

مية واإلقليمية المســتضــافة في الفترة القائمة بين تشــرين اإلقليمية في المقر الرئيســي للمنظمة أثناء االجتماعات العال
، )مايو /أيار ٦في (وفي جلســـة إحاطة إعالمية للدول األعضـــاء  ٢٠١٩،٣فبراير  /وشـــباط ٢٠١٨نوفمبر  /الثاني

وفي اجتماع غير رســـــــــمي لفريق األمم المتحدة المشـــــــــترك بين الوكاالت المعني بالشـــــــــيخوخة عقدته إدارة الشـــــــــؤون 
 .٢٠١٩مايو  /أيار ١٧االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة في 

  
واالجتماع المعني بإنشــاء منصــة لدعم العقد، وضــعت  ســتقصــاءواســتنادًا إلى المذكرة المفاهيمية ونتائج اال - ١٢

تنقيح العقد من خالل  اســــــتمرو . األمانة مشــــــروعًا أوليًا لالقتراح بشــــــأن عقد التمتع بالصــــــحة في مرحلة الشــــــيخوخة
 ٥والكيانات التابعة لألمم المتحدة ٤عملية تكرارية ُأجريت عن طريق ســــــلســــــلة من المشــــــاورات مع الدول األعضــــــاء

 .٢٠١٩أكتوبر  /ايو إلى تشرين األولم /لفترة من أيارأجري خالل ا ٦عالمي عامإلكتروني  استقصاءو 
  

 تناقشه اللجان اإلقليمية. األقاليم كيإلى  االقتراح كما ُأحيل ملخص مشروع - ١٣
                                                            

١    progress/en/-action/measuring-https://www.who.int/ageing/commit ــرين الثاني ١١، تم االطالع في ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  /تشـ
 .٢٠١٩نوفمبر 

فبراير في نيويورك بالواليات المتحدة األمريكية، أثناء حدث جانبي شــاركت في اســتضــافته منظمة الصــحة  /شــباط ٢ في   ٢
ـــادية واالجتماعية لألمم المتحدة  ــ ـــؤون االقتصــ ـــ ــين للجنة التنمية ُأقيم العالمية وٕادارة الشـ ــ ــة والخمســـ ــ ــ ــادسـ ـــ على هامش الدورة الســ

ــيخو "االجتماعية تحت عنوان  ــ ـــتوفي متطلباتخة خطة عمل مدريد الدولية للشــ ــتدامة  ٣لهدف ا تســـ ــ  -من أهداف التنمية المســ
ـــيخوخة ـــ ــحة في مرحلة الشـ ــ ــ ــــطس في تورونتو بكندا،  /آب ١١في ، و"عقد التمتع بالصـ ــبة  أثناءأغســـ ـــ اجتماع األطراف المنتســ

  .للشبكة العالمية للمدن والمجتمعات المحلية المراعية للمسنين
ــرا،  ٢٠١٨نوفمبر  /تشـــــرين الثاني ١٦و ١٥في    ٣ ـــويســـ ــة  أثناءفي جنيف بســ ـــلحة المعني بالمنصـــ اجتماع أصـــــحاب المصــ

في ســانتياغو بشــيلي، أثناء اجتماع إقليمي بعنوان  ٢٠١٨نوفمبر  /تشــرين الثاني ٢٣-٢١في الخاصــة بشــيخوخة الســكان؛ و
ســـويســـرا، أثناء في جنيف ب ٢٠١٨ديســـمبر  /كانون األول ١٢و ١١ ، وفي"هل نحن مســـتعدون؟. الرعاية المتكاملة للمســـنين"

ــيخوخة؛ و ــحة في مرحلة الشــ ـــريري المعني بالتمتع بالصــ ــباط ٢٧و ٢٦في اجتماع االتحاد السـ ـــكو  ٢٠١٩فبراير  /شــ في موسـ
  .بروسيا، أثناء حلقة العمل اإلقليمية للخبراء في مجال السياسات الخاصة بالتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة

  .٢٠١٩سبتمبر  /أيلول ١٢و ٢٠١٩يوليو  /تموز ٥في    ٤
  .٢٠١٩ يوليو /تموز ٣٠و ٢٠١٩مايو  /أيار ٢٣في    ٥
 .٢٠١٩ سبتمبر /أيلول ٨ -يوليو /تموز ٩في    ٦
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وُأعد هذا االقتراح المنقح . وأعدت األمانة مشروعًا منقحًا باالستناد إلى التعليقات الواردة عبر القنوات كافة - ١٤
 .ينظر فيه المجلس التنفيذيبشأن عقد التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة كي 

  
  مشاركة أصحاب المصلحة في إعداد االقتراح

  
من جميع األقاليم الســـــتة وعلى مختلف المســـــتويات  ١دولة عضـــــواً  ٨٩، كانت ٢٠١٩ســـــبتمبر  /في أيلول - ١٥

؛ والحدث الجانبي الذي االســــــتقصــــــاء: اإلدارية واالتحاد األوروبي قد أســــــهما بالمدخالت في واحد أو أكثر مما يلي
على هامش جمعية الصـــــــــــــحة العالمية؛ والمشـــــــــــــاورات غير الرســـــــــــــمية حول المذكرة المفاهيمية أو المشـــــــــــــاريع  ُنظم

 .والمشاورات اإللكترونية واجتماعات اللجان اإلقليمية الالحقة
  

 ،الشـــــيخوخةب المواضـــــيع المتعلقة الدولية واإلقليمية لمناقشـــــة من المحافل بعض الدول األعضـــــاء واســـــتفاد - ١٦
ومثال على ذلك أن شــيلي اســتضــافت حدثًا . قتراح بشــأن عقد التمتع بالصــحة في مرحلة الشــيخوخةفي ذلك اال  بما

على هامش جمعية الصـــــــــــحة العالمية الثانية والســـــــــــبعين واجتماعات ) ٢جهة مشـــــــــــاركة في الرعاية ١١مع (جانبيًا 
بين بلدان آســـــيا والمحيط الهادئ، وكذلك فعلت اليابان في اجتماع مجموعة العشـــــرين، وفنلندا  االقتصـــــاديالتعاون 

وشــــاركت شــــيلي واليابان وســــلوفينيا أيضــــًا في اســــتضــــافة حدث جانبي . في ظل رئاســــتها لمجلس االتحاد األوروبي
اعية لألمم المتحدة، ومكتب بشـــأن عقد التمتع بالصـــحة في مرحلة الشـــيخوخة مع إدارة الشـــؤون االقتصـــادية واالجتم

الســـــــــامي لحقوق اإلنســـــــــان، ومنظمة الصـــــــــحة العالمية، على هامش اجتماع للفريق العامل  مفوض األمم المتحدة 
 .المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة

  
المدخالت، بما في و بالتعليقات  والمنظمات الدوليةلألمم المتحدة  ٣تسعة عشرة من الكيانات التابعة وأسهم - ١٧

   ٤.شاورة خاصة ُنظمت في إطار الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بالشيخوخةم في سياقذلك 
                                                            

ــتراليا والنمســـا و    ١ ــوانا آالجزائر وأنغوال واألرجنتين وأرمينيا وأسـ ــنة والهرســـك وبوتسـ ذربيجان وبيالروس وبلجيكا وبوتان والبوسـ
ــو ــ ــ ــيكية والجمهورية الدومينيكية  والبرازيل وبلغاريا وبوركينا فاســ ــ ــتاريكا وكرواتيا وقبرص والجمهورية التشــــ ــ ــيلي وكوســــ ـــ وكندا وشـــ

ـــيا والعراق وأيرلندا إ و  ــ ــلندا والهند وٕاندونيســـ ــ ــ ــا وجورجيا وألمانيا واليونان وهندوراس وهنغاريا وأيســ ـــ ــتونيا وفنلندا وفرنســـ ـــ كوادور وٕاســـ
ــرائيل وٕايطاليا واليابان و  ــ ـــالمية وٕاســ ــتان والتفيا وليتوانيا وليبيا وجمهورية الو وجمهورية إيران اإلســـ ــ ـــتان وكينيا وقيرغيزســ كازاخســـ

الديمقراطية الشــعبية وليســوتو ولكســمبرغ وملديف وموريشــيوس والمكســيك وموناكو والمغرب وميانمار ونيبال وهولندا ونيجيريا 
ــتان وبنما وبيرو وبولندا والبرتغال وجمهورية مو  ـــ ـــمالية والنرويج وباكســ ـــ ــــي والمملكة ومقدونيا الشـ لدوفا ورومانيا واالتحاد الروســـ

ــلوفينيا و  ــنغافورة وســ ــربيا وســ ــعودية وصــ ــرا والجمهورية العربية أالعربية الســ ــويســ ــويد وســ ــبانيا وجنوب أفريقيا وســــري النكا والســ ســ
ـــتان وتايلند  ـــ ــ ـــورية وطاجيكسـ ــ ــ ــتان والمملكة المتحدة لبر  -تيمورو الســ ــ ــ ــتي وترينيداد وتوباغو وتونس وتركيا وتركمانســــ ـــ ـــ يطانيا لشـ

  . العظمى وآيرلندا الشمالية والواليات المتحدة األمريكية وأوزبكستان وزمبابوي
  .كوادور وفنلندا وفرنسا واليابان وبنما وسلوفينيا وسنغافورة وتركياإ األرجنتين وكندا وكوستاريكا و    ٢
ـــادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر ا: منظومة األمم المتحدة   ٣ ــ ــ ــادية واالجتماعية اللجنة االقتصــ ـــ لكاريبي، واللجنة االقتصــــ

ـــيق  ـــ ــ ــ ـــاالت، ومكتب تنســـ ـــ ــ ــ ـــيا والمحيط الهادئ، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، واالتحاد الدولي لالتصـــ ـــ ـــ ــ آلســ
ــؤون  ــامي لشـــ ــان، ومكتب مفوض األمم المتحدة الســـ ــامي لحقوق اإلنســـ ــانية، ومكتب مفوض األمم المتحدة الســـ ــؤون اإلنســـ الشـــ

ــادية واالجتماعية لألمم المتحدة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ولجنة األمم المتحدة الالج ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــؤون االقتصــ ــ ــ ـــ ــ ــ ئين، وٕادارة الشــ
ـــادية ألوروبا،  ـــرية، وهيئة األمم المتحدة واالقتصـــ ــتوطنات البشـــ ــكان، وبرنامج األمم المتحدة للمســــ ــ ــندوق األمم المتحدة للســ صــــ
  .للمرأة، والبنك الدولي

ــليــب األحمر والهالل األحمر، واألمــانــة العــامــة اإليبيريــة : وليــةالمنظمــات الــد   ـــ ــ ــ ـــ ــ  -االتحــاد الــدولي لجمعيــات الصــ
  .األمريكية، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، والمحفل االقتصادي العالمي

ــة على الرابط  ٥٤انظر الفقرة    ٤ ـــ ــ ــامـ ـــ ــ ــة العـ ــ ــ ــبعين للجمعيــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــة والسـ ــ ـــ ــدورة الرابعـ ــ ــ ــ ــام عن ال ــ ــ من تقرير األمين العــ
 .https://undocs.org/A/74/170  :التالي
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جهة من الجهات الفاعلة غير الدول المعنية بالشـــيخوخة والعاملة مع المســـنين،  ٣٠٠وشـــارك ما يقدر بنحو  - ١٨
بالمنظمة عالقات وشــــمل ذلك منظمات تربطها . في إعداد االقتراح بشــــأن عقد التمتع بالصــــحة في مرحلة الشــــيخوخة

جاءت تلك المشاركة و . وشبكات مثل لجان المنظمات غير الحكومية المعنية بالشيخوخة في جنيف ونيويورك ١رسمية
ٕاجراء ، و )٢٠١٩أغسطس  /آب ٢أبريل و /نيسان ٣٠في ( إلكترونيةاجتماعات ثنائية وحلقات دراسية  من خالل عقد
جمعية الصـــــــحة دورات  على هامشالتي ُأقيمت األحداث الجانبية ، والمشـــــــاركة في عام عالميإلكتروني  اســـــــتقصـــــــاء

المشـــــــاورات مع الدول  أثناء وٕادالء المراقبين بتعليقاتالعالمية والفريق العامل المفتوح العضـــــــوية المعني بالشـــــــيخوخة، 
 .التعليقات عن طريق البريد اإللكترونيٕارسال األعضاء واألمم المتحدة والمنظمات الدولية، و 

  
عن االقتراح بشـــــــــــــــأن عقد التمتع  محّدثة معلومات في إصـــــــــــــــدار ،٢٠١٩مارس  /آذار فياألمانة  وبدأت - ١٩

أدوار القيادة في  حالياً  بالتعاون مع الدول األعضــــاء التي تتولى ٢بالصــــحة في مرحلة الشــــيخوخة وترجمتها وبثتها،
تعاون االقتصــادي آلســيا مثل مجموعة العشــرين ومنتدى ال( العامة والســياســات بالقضــايا الســياســيةالمعنية  المحافل

 هدف هذه المعلومات المحّدثة إلى تبادل األخبار وتســــــــــــليط الضــــــــــــوء على التقدم الذي أحرزتهوت ).والمحيط الهادئ
، على نشر ٢٠١٩وساعد ذلك طوال عام . لتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخةقضية االدول األعضاء المناصرة ل

 .نطاق البلدان المشاركة في إعدادهتوسيع في مرحلة الشيخوخة وحفز الوعي باالقتراح بشأن عقد التمتع بالصحة 
  

  ٢٠٣٠-٢٠٢٠ مشروع االقتراح بشأن عقد التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة
  

  الرؤية
  

تتمثل الرؤية الخاصـــــــــة بعقد التمتع بالصـــــــــحة في مرحلة الشـــــــــيخوخة في عالم يمكن أن يتمتع فيه الجميع  - ٢٠
الرؤية التي اعتمدتها االســـــــــتراتيجية وخطة العمل العالميتان بشـــــــــأن الشـــــــــيخوخة وهي  أطول وبصـــــــــحة أوفر، عمرب

د التعهد الوارد  ٣والصـــحة، والتي ترتبط بالتوجهات الثالثة ذات األولوية لخطة عمل مدريد الدولية للشـــيخوخة وتجســـّ
 .ألهداف التنمية المستدامة بعدم ترك أي أحد خلف الركب ٢٠٣٠  في خطة عام

  
  مجاالت العمل

  
يجمع معًا مختلف  في إطار تعاون عالميعقد التمتع بالصــــــــــــحة في مرحلة الشــــــــــــيخوخة تأســــــــــــيس ُيقترح  - ٢١

ن والمؤسسات و بما في ذلك الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والمهني ،القطاعات وأصحاب المصلحة
لى أوجه التآزر القائمة ع البناءوســـــيتيح هذا التعاون العالمي إمكانية . األكاديمية ووســـــائل اإلعالم والقطاع الخاص

مع عملية إصـــــالح األمم المتحدة، واإلســـــهام في اإلعمال التدريجي لحق جميع المســـــنين أينما  واالتســـــاقوتعزيزها، 
ية التي الفرص االجتماعية واالقتصــــــــاد واالســــــــتفادة منكانوا في التمتع بأعلى مســــــــتوى من الصــــــــحة يمكن بلوغه، 

 .تتيحها شيخوخة السكان
  

                                                            
 .المنظمة الدولية لمساعدة المسنين، واالتحاد الدولي المعني بالشيخوخة   ١
٢  https://who.us3.list-manage.com/subscribe?u=c7943277461ee4157547221f2&id=4488fab1b7 ــم ــ ــ ، تـــ

 .٢٠١٩نوفمبر  /تشرين الثاني ١١االطالع في 
ـــــجال /٦٩/٢٠١٦ج ص عالوثيقة    ٣ ـــ ـــ ــ ــ ــحة في مرحلة . ١، الملحق ١/تسـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــأن إقامة عقد التمتع بالصــ ـــ ــ ــ ـــ يؤدي االقتراح بشـــ

 .٢٠٣٠إلى عام  ٢٠٢٠الشيخوخة إلى تمديد أجل خطة العمل من عام 
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ويركز التعاون على أربعة مجاالت للعمل تســــتهدف تحســــين حياة المســــنين وأســــرهم ومجتمعاتهم المحلية،  - ٢٢
 :وهي  أال

 تغيير طريقة تفكيرنا ومشاعرنا وتصرفاتنا إزاء السن والشيخوخة؛  
 تطوير المجتمعات المحلية بطرق تعزز قدرات المسنين؛  
  والخدمات الصـــــــــــــــحية األولية المتكاملة التي تركز على الناس وتســـــــــــــــتجيب الحتياجات تقديم الرعاية

  المسنين؛
 إتاحة الرعاية الطويلة األجل أمام المسنين الذين يحتاجون إليها. 

  
ذلك أن الُنظم الصـــــــــــحية التي ومثال . وترتبط مجاالت العمل األربعة هذه ببعضـــــــــــها البعض ارتباطًا وثيقاً  - ٢٣

ات المسنين ضرورية لضمان الرعاية الطويلة األجل، وتوفير الرعاية الصحية والرعاية االجتماعية تستجيب الحتياج
األهميـــة لتنميـــة المجتمعـــات المحليـــة التي تعزز قـــدرات  ةبـــالغـــ ، هي ُنظمالمتكـــاملتين اللتين تركزان على النـــاس

يئية واالجتماعية للتمتع وُيعد العمل المتعدد القطاعات مهمًا لتعزيز الصـــــــــــــــحة ومعالجة المحددات الب. المســـــــــــــــنين
 ويلزم تنفيذ جهود محاربة التمييز ضـــــــد المســـــــنين على نطاق جميع الســـــــياســـــــات. بالصـــــــحة في مرحلة الشـــــــيخوخة

 .والممارسات والظروف
  

  األنشطة
  

 :على النحو التالياألنشطة  ستكون - ٢٤
  المســــــــــنين وأســــــــــرهم ُتجرى على المســــــــــتويات المحلية والوطنية واإلقليمية والعالمية، وترّكز على حياة

  ومجتمعاتهم المحلية؛
  ،نحو الشيخوخة؛  السائرينتتحسب لمستقبل و تتصدى للتحديات الحالية التي يواجهها المسنون  
  ّبع نهجًا شــــــــــــــــامًال لدورة الحياة، ُيقر بأهمية اإلجراءات المتعددة القطاعات التي تركز على البداية تت

الحياة وتســــــتهدف احتياجات األشــــــخاص في المراحل الصــــــحية للحياة وتشــــــمل كل مرحلة من مراحل 
الحرجة من حياتهم، على أن يركز هذا النهج على الشـــــــــــــــطر الثاني من حياة اإلنســــــــــــــــان، نظرًا إلى 
المشــــــــــــــكالت الفريدة التي تنشــــــــــــــأ مع تقدم العمر وٕالى االهتمام المحدود الذي أولي لهذه الفترة مقارنة 

  بالفئات العمرية األخرى؛
  اإلجحــافــات المتعلقــة بــالعوامــل الفرديــة واالجتمــاعيــة  ي إلى معــالجــة، ال تفــاقم،تؤدتصـــــــــــــــــاغ بطرق

وٕاال فإن الســياســات والبرامج قد تؤدي إلى توســيع  ١وبالحاالت الصــحية المحددة المتعددة أو المعقدة،
  .الفجوات وترك بعض المسنين خلف الركب

  
مشـــــاركة القطاعات المتعددة وأصـــــحاب  ويعزز االقتراح بشـــــأن عقد التمتع بالصـــــحة في مرحلة الشـــــيخوخة - ٢٥

ُأنشـــئت لدعم إعداد االقتراح، من أجل دعم التي منصـــة وُيزمع توســـيع نطاق ال. المصـــلحة المتعددين والتعاون بينهم
من قبيل االتحاد الســـــريري المعني بالتمتع بالصـــــحة في مرحلة الشـــــيخوخة التابع  ،التعاون وتعزيز التحالفات القائمة

                                                            
 .تشمل العوامل الفردية نوع الجنس والعرق ومستوى التعليم والحالة االجتماعية والمكان الذي يعيش فيه الشخص   ١
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واالتحاد المعني بالمقاييس  ٢كة العالمية للمدن والمجتمعات المراعية للمســــــــــنين التابعة للمنظمة،والشــــــــــب ١للمنظمة،
التــابع للمنظمــة، وفريق مــدينــة تيتشـــــــــــــــفيلــد المعني  ٣والبّينــات من أجــل التمتع بــالصـــــــــــــــحــة في مرحلــة الشـــــــــــــــيخوخــة

األكاديمية ومركز االبتكار التابعين كما ستستند المنصة إلى مبادرات المنظمة األخرى وتكّملها، مثل  ٤.بالشيخوخة
للمنظمة، مع التركيز على عوامل التمكين األربعة على صـــــــــــعيد مجاالت العمل األربعة لعقد التمتع بالصـــــــــــحة في 

 :وتتمثل هذه العوامل فيما يلي. مرحلة الشيخوخة
 ت المحلية من االســـتماع إلى مختلف اآلراء وتمكين المســـنين وأفراد األســـر ومقدمي الرعاية والمجتمعا

  المشاركة الفعلية؛
  تتكــامــل بينتعزيز القيــادة وبنــاء القــدرات على جميع المســـــــــــــــتويــات من أجــل اتخــاذ إجراءات مالئمــة 

  القطاعات؛
 ؛الربط بين مختلف أصحاب المصلحة حول العالم لتبادل الخبرات مع اآلخرين والتعلم منها  
  لتسريع التنفيذ في مجال البيانات البحث واالبتكارتعزيز. 

  
ويســـــــــتند هذا العمل إلى إطار لتتبع التقدم الُمحرز في تنفيذ عقد التمتع بالصـــــــــحة في مرحلة الشـــــــــيخوخة،  - ٢٦

 :ما يلي  يشمل
 تقييم الرؤية ومجاالت العمل وعوامل التمكين الخاصة بالعقد؛  
  االســـــتناد إلى مؤشـــــرات التقدم المســـــتخدمة في اســـــتراتيجية وخطة العمل العالميتين بشـــــأن الشـــــيخوخة

  ة؛والصح
  حيثما أمكن، )مثل المؤشـــــــرات الخاصـــــــة بأهداف التنمية المســـــــتدامة(اســـــــتخدام المؤشـــــــرات الحالية ،

 .بتصنيف البيانات حسب السن
  

الدور الوطني ودون الوطني في القيادة : ولوية لما يلياألهذا اإلطار الخاص بتتبع التقدم الُمحرز يولي و  - ٢٧
اإلبالغ بمواءمة جهود  أعباءالرصـــــــد والتقييم؛ والحد من  في مجاليبما في ذلك  متينةوملكية النتائج؛ وبناء قدرات 

أصـــــحاب المصـــــالح مع الُنظم التي تســـــتخدمها البلدان في رصـــــد ســـــياســـــاتها واســـــتراتيجياتها الخاصـــــة بالشـــــيخوخة 

                                                            
ــحة في مرحلة لالطالع على المزيد    ١ ــ ـــ ــريري المعني بالتمتع بالصـ ــ ـــ ــفحة اإللكترونية لالتحاد السـ ـــ ــ من المعلومات انظر الصـ

تم ، /https://www.who.int/ageing/health-systems/clinical-consortium/en( (باإلنكليزية) الشـــيخوخة التابع للمنظمة
 .)٢٠١٩نوفمبر  /تشرين الثاني ١١االطالع في 

ــة    ٢ ــابعــ ــنين التــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــة للمســ ــات المراعيــ ـــبكــــة العــــالميــــة للمــــدن والمجتمعــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــات، انظر الشـ ــد من المعلومــ لالطالع على المزيــ
، تم االطالع في /https://www.who.int/ageing/projects/age_friendly_cities_network/en( (بـــاإلنكليزيـــة)  للمنظمـــة

 .)٢٠١٩نوفمبر  /تشرين الثاني  ١١
  لالطالع على المزيد من المعلومات، انظر الرابط التالي:    ٣

https://www.who.int/ageing/data-research/metrics-standards/en/ ــــي ــ ــــالع فـــ ــ ـــم االطـــ ـــ ــون األول/  ٣، (تـــ ــ ــ ــانـــ ــ ـــ كــ
 ).٢٠١٩  ديسمبر

  : انظر الرابط التالي(باإلنكليزية) خوخة، لالطالع على المزيد من المعلومات عن فريق مدينة تيتشفيلد المعني بالشي   ٤
https://www.un.org/development/desa/ageing/news/2018/03/title-statistics-commission-endorses-new-
titchfield-city-group-on-ageing/   

 .٢٠١٩نوفمبر  /تشرين الثاني ١١تم االطالع في (
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 ١،وتقييمهــا، مثًال عن طريق االســـــــــــــــتنــاد إلى آليــات اإلبالغ الخــاصــــــــــــــــة بخطــة عمــل مــدريــد الــدوليــة للشـــــــــــــــيخوخــة
 باألهميةويقر اإلطار أيضـــــًا . للتقدم الُمحرز بشـــــأن أهداف التنمية المســـــتدامة ٢واالســـــتعراضــــــات الوطنية الطوعية

إلى جانب األشــكال التقليدية لدعم تطوير ُنظم  ،المجتمع المدني من إيصــال أصــواتهم وٕاشــراك الناس البالغة لتمكين
 .خدمات على نحو يستجيب لالحتياجاتتصريف الشؤون وتقديم المن أجل الدولة ومؤسساتها، 

  
عن  ٢٠٣٠-٢٠٢٠وقد ُأعد مشـــــروع مفصـــــل لالقتراح بشـــــأن عقد التمتع بالصـــــحة في مرحلة الشـــــيخوخة  - ٢٨

عة بين أصــحاب المصــلحة المتعددين قيادة  في البداية المنظمة تتولى وســوف. طريق عملية تشــاورية وتكرارية موســّ
مثل منظمة (ألمم المتحدة ل الرئيســـــــــية كياناتالبدعم من  ،آليات إدارة عقد التمتع بالصـــــــــحة في مرحلة الشـــــــــيخوخة

العمل الدولية، ومكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان، وٕادارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم 
نامج األمم المتحدة للمســـــــتوطنات البشـــــــرية، وصـــــــندوق األمم المتحدة المتحدة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبر 

ومن المتوقع أن تتطور هذه اآلليات لضـــــــمان اســـــــتمرار خضـــــــوع اإلجراءات ). للســـــــكان، وهيئة األمم المتحدة للمرأة
جتمع الم بمشاركة ،القطاعاتوفي مختلف للقيادة القطرية، واستنادها إلى قيادة الحكومات على مختلف المستويات 

 .المدني، واستمرار تعزيزها لوحدة أداء منظومة األمم المتحدة فيما يتعلق بالشيخوخة
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

 :وٕالى النظر في مشروع المقرر اإلجرائي التالي بهذا التقريرالمجلس التنفيذي مدعو إلى اإلحاطة علمًا  - ٢٩
  

االقتراح بشــــــأن عقد التمتع بالصــــــحة في الخاص بتقرير الالمجلس التنفيذي، بعد أن نظر في إن 
قرر أن يوصــــــي جمعية الصــــــحة العالمية الثالثة والســــــبعين باعتماد  ٢٠٣٠،٣-٢٠٢٠ مرحلة الشــــــيخوخة

  :المقرر اإلجرائي التالي
  

ن، بعـد أن نظرت في التقرير الخــاص يجمعيـة الصـــــــــــــــحـة العـالميـة الثـالثـة والســـــــــــــــبعإن 
  :قررت ما يلي ،٢٠٣٠-٢٠٢٠الصحة في مرحلة الشيخوخة باالقتراح بشأن عقد التمتع ب

  ؛ ٢٠٣٠-٢٠٢٠أن تعتمد االقتراح بشأن عقد التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة   )١(
عن التقدم الُمحرز في تنفيذ عقد  تقارير مرحليةأن تطلب إلى المدير العام أن يقدم   )٢(

التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة إلى جمعيات الصحة العالمية السادسة والسبعين والتاسعة 
  .والسبعين والثانية والثمانين

  
  

=     =     =  

                                                            
١   https://www.un.org/development/desa/ageing/3rdreview-mipaa/3rdreview-mipaa-globalreview.html، 

 .٢٠١٩نوفمبر  /تشرين الثاني ١١تم االطالع في 
٢   https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/ ٢٠١٩نوفمبر  /تشرين الثاني ١١، تم االطالع في. 
 .١٤٦/٢٣م تالوثيقة    ٣


