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  العمل المتعدد القطاعات من أجل اتباع نهج 
في مرحلة الشيخوخة: يمتد طيلة العمر للتمتع بالصحة 

االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن  مسودة
  الشيخوخة والصحة

  
  

  األمانةتقرير من 
  
  
وستتضــاعف نســبة ســكان العــالم البالغــة تتزايــد شــيخوخة الســكان فــي جميــع أنحــاء العــالم بخطــى حثيثــة.  -١

يتوقع أن يرتفع العدد المطلـق و . ٢٠٥٠و ٢٠٠٠بين عامي  ٪٢٢إلى  ٪١١سنة أو أكثر من حوالي  ٦٠أعمارهم 
مليــون نســمة  ١٤٠٠إلــى  ٢٠١٥مليــون نســمة فــي عــام  ٩٠٠ســنة أو أكثــر مــن  ٦٠لألشــخاص البالغــة أعمــارهم 

ـــول عـــام  ـــول عـــام  ٢١٠٠و ٢٠٣٠بحل مليـــون نســـمة فـــي  ٣٢٠٠ويمكـــن أن يرتفـــع إلـــى  ٢٠٥٠مليـــون نســـمة بحل
بينمـا تقـارب نسـبتهم من سـكان أوروبـا  ٪٣٤أو أكثر سنة  ٦٠. وستناهز نسبة السكان البالغة أعمارهم ٢١٠٠ عام
بهيكـل السـكان األصـغر  . وتتسـم أفريقيـا٢٠٥٠بحلول عـام من سكان أمريكا الالتينية والكاريبي وسكان آسيا  ٪٢٥

سـنة أو  ٦٠سنًا مقارنة بأي منطقة رئيسية غير أنها ستشهد زيادة بالقيمة المطلقة في عدد سكانها البالغة أعمـارهم 
 .٢٠٥٠مليون نسمة في عام  ١٤٧إلى  ٢٠١٥مليون نسمة في عام  ٤٦من  أكثر

 
ولهــذه الزيــادة فــي عــدد ســنوات العمــر وهــذا التجديــد فــي بنيــة المجتمــع تــأثير شــديد فــي كــل فــرد مــن األفــراد  -٢

التـي وفي المجتمعات التي يعيش فيها األفراد. ويمكن التنبؤ بهذه االتجاهات إلى حد بعيد بخالف معظم التغييـرات 
سيشــهدها المجتمــع فــي فتــرة الخمســين ســنة المقبلــة. ونعلــم أن التحــول الــديمغرافي إلــى شــيخوخة الســكان ســيحدث 

 ويمكننا التخطيط لالستفادة من ذلك التحول إلى أقصى حد.
  
وال يتيح طول العمر الفرصة إلعادة النظر في وضع مرحلة الشيخوخة المحتمل فحسب بل فـي سـبل نمـو  -٣

ر الفرد المحتملة إال أن مدى إمكانية استفادة كل فـرد مـن األفـراد والمجتمـع علـى نطـاق أوسـع مـن جميع مراحل عم
هذا التحول الديمغرافي سيعتمد اعتمادًا شـديدًا علـى عامـل رئيسـي واحـد أال وهـو عامـل الصـحة. وغالبـًا مـا يفتـرض 

هنـاك لألسـف بينـات قليلـة تـدل علـى  أن زيادة طول العمر مصـحوبة بـالتمتع بالصـحة الجيـدة لفتـرة مطولـة غيـر أن
تمتع المسنين في الوقت الحاضر بصحة أفضل من صحة آبائهم في مرحلة العمر ذاتها. وعـالوة علـى ذلـك، لـيس 

 التمتع بالصحة الجيدة في مرحلة الشيخوخة موزعًا توزيعًا متساويًا بين البلدان أو داخلها.
  
فــــي مرحلــــة الشــــيخوخة بــــاألمراض المزمنــــة وخصوصــــًا ى منهــــا ويــــرتبط معظــــم المشــــاكل الصــــحية المعــــانَّ  -٤

األمراض غير السارية. ويحتمل الوقاية من العديد من هذه األمراض أو تأخير ظهوره عن طريق السلوك الصحي. 
وفــي الواقــع، يمكــن أن يعــود النشــاط البــدني والتغذيــة الجيــدة حتــى فــي مرحلــة متقدمــة جــدًا مــن العمــر بفوائــد عظيمــة 
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 التــدبير العالجــي الفعــال للمشــاكل الصــحية األخــرى وحــاالت تــدهور القــدرات تنفيــذ عافيــة. ويمكــنعلــى الصــحة وال
ســيما فــي حــال الكشــف عنهــا فــي وقــت مبكــر بمــا فيــه الكفايــة. وقــد تكفــل البيئــات الداعمــة حتــى لــدى األشــخاص وال

أن هـذا المثـال األعلـى هـو المعانين من تـدهور قـدراتهم تمكـنهم مـن العـيش الكـريم والنمـو الشخصـي المسـتمر علـى 
بعيد المنال فـي العـالم وخاصـة بالنسـبة إلـى المسـنين الفقـراء والمسـنين المنتمـين إلـى الفئـات االجتماعيـة المحرومـة. 
وهناك حاجة ملحة إلى إجراءات شاملة في مجال الصحة العمومية. ويمكن أخذ هذه اإلجراءات في عين االعتبـار 

 ٢٠٣٠و ٢٠١٥امة التي ترسـي أسـس العمـل الـدولي والمتعـدد األقطـار بـين عـامي في سياق أهداف التنمية المستد
مـن  ع الجميـع بأنمـاط عـيش صـحية وبالرفاهيـة فـي جميـع األعمـارتـضمان تمالمتمثل فيما يلي: " ٣وتشمل الهدف 

 ".تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من المخاطر الماليةخالل 
  
طلبــت جمعيــة الصــحة العالميــة الســابعة والســتون مــن المــدير العــام أن يضــع، ، ٢٠١٤وفــي أيــار/ مــايو  -٥

بالتشـاور مـع الــدول األعضـاء وأصــحاب المصـلحة اآلخــرين، وبالتنسـيق مـع المكاتــب اإلقليميـة، وفــي حـدود المــوارد 
ر فيهمـا المجلـس التنفيـذي فـي المتاحة، استراتيجية عالميـة شـاملة وخطـة عمـل بشـأن الشـيخوخة والصـحة، كـي ينظـ

 ٢٠١٦.١وجمعية الصحة العالمية التاسعة والستون في أيار/ مايو  ٢٠١٦كانون الثاني/ يناير 
  
التقريـر العـالمي وُوضعت هذه االستراتيجية عبر عملية تشاور مستفيضة. وانطلق وضع االسـتراتيجية مـن  -٦

وثيقـة معلومـات عامـة أعـدها خبـراء فـي  ١٩إلـى واسـتند ذلـك  ٢٠١٥.٢الذي صـدر عـام  بشأن الشيخوخة والصحة
مجاالت رئيسية متصلة بالشيخوخة والصحة إضافة إلى مساهمات ممثلي منظمـات رئيسـية معنيـة بشـؤون المسـنين 
ومنظمــات المجتمــع المــدني المعنيــة بالشــيخوخة والمنظمــات الدوليــة والهيئــات المهنيــة والعديــد مــن الخبــراء. وشــملت 

ونظـــرت فـــي المســـائل السياســـية الرئيســـية واإلجـــراءات  ٢٠١٥جريـــت فـــي نيســـان/ أبريـــل شـــرة أُ العمليـــة مشـــاورة مبا
 المحتملة لتناولها.

  
علـى إطـار  بنـاءً  ٢٠١٥وُأعدت "مسودة أولية" لالسـتراتيجية فـي الفتـرة مـن أيـار/ مـايو إلـى آب/ أغسـطس  -٧

جريــت مـــع اورات اإلضـــافية التــي أُ العمــل بشــأن الشــيخوخة فـــي مجــال الصــحة العموميــة المبـــين فــي التقريــر والمشــ
مجموعة كبيرة من أصحاب المصلحة بمن فيهم موظفون من كل مكتب إقليمي. وتتوفر استراتيجيات أو أطر عمل 

وغـرب المحـيط  وشـرق المتوسـطوأوروبـا  األمريكتان وجنـوب شـرق آسـيابشأن الشيخوخة والصحة في خمسة أقاليم (
 هذه االستراتيجيات واألطر أيضًا المسودة األولية.الهادئ) من األقاليم الستة وقد وجهت 

  
نشـئت وتسنى للمشاورات الخاصة بالتقرير والمسودة األولية لالستراتيجية أيضًا االستناد إلى اآلليات التـي أُ  -٨

على نطاق المنظمة لضمان استجابة "المنظمة ككل" لشيخوخة السكان. ويشمل ذلك االجتماعات المنتظمـة لجميـع 
المشــاركة فــي األعمــال المرتبطــة بالشــيخوخة وأنشــطة المشــاركة اإللكترونيــة المنتظمــة مــع المــوظفين فــي اإلدارات 

المكاتـــب اإلقليميـــة والقطريـــة. وقـــد اســـتفاد التقريـــر والمســـودة األوليـــة مـــن مســـاهمات العديـــد مـــن الخبـــراء والمراكـــز 
 المتعاونة مع المنظمة في هذا الموضوع.

  
  
  

                                                           
  ).٢٠١٤) (١٣(٦٧ع ص ج مقرر اإلجرائيال   ١
(علـــــى الموقـــــع اإللكترونـــــي  ٢٠١٥التقريـــــر العـــــالمي بشـــــأن الشـــــيخوخة والصـــــحة، جنيـــــف: منظمـــــة الصـــــحة العالميـــــة؛    ٢

ــــــــــــالي: ــــــــــــي  ،http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186463/1/9789240694811_en.pdf الت ــــــــــــم االطــــــــــــالع ف / آذار ٣ت
  ).٢٠١٦ مارس
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المتاحـة بـاللغتين اإلنكليزيـة والفرنســية واسُتعرضـت علـى نطـاق واسـع عبـر عمليــة وُوزعـت المسـودة األوليـة  -٩
 ٢٠١٥جريــت فــي الفتــرة مــن نهايــة شــهر آب/ أغســطس إلــى نهايــة شــهر تشــرين األول/ أكتــوبر تشــاور مستفيضــة أُ 

تشـــرين األول/  ٣٠آب/ أغســـطس إلـــى  ٢٠وشـــملت مـــا يلـــي: مشـــاورة علـــى شـــبكة اإلنترنـــت مفتوحـــة للجميـــع (مـــن 
أيلــول/ ســبتمبر) وجســدت عكــوف  ٢٤-٢٣كتــوبر)؛ ومشــاورة إقليميــة نظمهــا المكتــب اإلقليمــي ألفريقيــا (برازافيــل، أ

اإلقليم على وضع إطاره اإلقليمي األول بشأن الشيخوخة والصحة بالتوازي مع عمليـة وضـع االسـتراتيجية العالميـة؛ 
لــدى األمــم المتحــدة فــي جنيــف ومســاهمات البعثــات وجلســات لإلحاطــة بالمعلومــات عقــدتها بعثــات البلــدان الدائمــة 

أيلول/ سـبتمبر)؛ ومناقشـات معمقـة مـع الـدول األعضـاء والمنظمـات غيـر الحكوميـة المهتمـة (أيلـول/ سـبتمبر  ٢٨(
والمنظمــات التابعــة لمنظومــة األمــم المتحــدة  منظمــات التكامــل االقتصــادي اإلقليمــيوتشــرين األول/ أكتــوبر) ومــع 

بلـــدًا عبـــر االستقصـــاء  ٥٥تعليـــق مـــن األشـــخاص والمنظمـــات فـــي  ٥٠٠كتـــوبر). وورد أكثـــر مـــن (تشـــرين األول/ أ
المنظم بشأن المسودة األولية. وضمت الجهات المجيبة الجهات التالية: الدول األعضـاء أي الـوزارات أو الوكـاالت 

) ٪٢٤( ات غيــر الحكوميــة) والمجتمــع المــدني وســائر المنظمــ٪٥١المســنون () واألفــراد بمــن فــيهم ٪٢٢الحكوميــة (
 ).٪٩) والمنظمات الدولية (٪١٩ومؤسسات البحث والمؤسسات األكاديمية (

 
 ٢٠١٥لالســـتراتيجية فـــي تشـــرين األول/ أكتـــوبر  قـــات إلـــى اســـتكمال إعـــداد مســـودة أوليـــةوأدت هـــذه التعلي -١٠

جريـت فـي عبر عملية تشاور إضـافية أُ  ة الست. واسُتعرضت المسودة األوليةوٕاتاحتها بجميع لغات المنظمة الرسمي
. وشــملت هــذه ٢٠١٥الفتــرة مــن منتصــف شــهر تشــرين األول/ أكتــوبر إلــى منتصــف شــهر تشــرين الثــاني/ نــوفمبر 

العمليــة مشــاورات إقليميــة ُأجريــت مــع الــدول األعضــاء والجهــات صــاحبة المصــلحة األخــرى قبــل المشــاورة العالميــة 
تشــرين األول/ أكتــوبر)  ٢٨لتاليــة: المكتــب اإلقليمــي لشــرق المتوســط (جنيــف، وأشــرفت عليهــا المكاتــب اإلقليميــة ا

تشـــرين األول/ أكتـــوبر) والمكتـــب اإلقليمـــي لجنـــوب شـــرق آســـيا (جنيـــف،  ٢٨والمكتـــب اإلقليمـــي ألفريقيـــا (جنيـــف، 
مشـاورات  تشـرين الثـاني/ نـوفمبر). وأجريـت ٢٨تشرين األول/ أكتوبر) والمكتب اإلقليمي لألمـريكتين (جنيـف،  ٢٨

ــا والمكتــب اإلقليمــي لغــرب  إضــافية فــي حــدود المــوارد المتاحــة مــع مــوظفين رئيســيين فــي المكتــب اإلقليمــي ألوروب
 المحيط الهادئ ومقر المنظمة الرئيسي (تشرين األول/ أكتوبر).

  
 دولـة عضـوًا وللمنظمـات ٧٥مشـاركًا مـنهم ممثلـون لحـوالي  ١٨٠مـع  وجهـًا لوجـهجريت مشاورة عالميـة وأُ  -١١

التابعة لمنظومة األمم المتحدة والجهات الشريكة الدوليـة والوطنيـة مثـل وكـاالت التنميـة ومنظمـات المجتمـع المـدني 
. ٢٠١٥تشــرين األول/ أكتــوبر  ٣٠و ٢٩(بمــا فيهــا المنظمــات المعنيــة بشــؤون المســنين) والجمعيــات المهنيــة فــي 

حبة المصــلحة مــن جميــع مجموعــات الجهــات صــا وســاهمت جميــع المكاتــب اإلقليميــة الســتة فــي تحديــد المشــاركين
تعليــق إضــافي علــى نــص مســودة االســتراتيجية قبــل  ١٠٠علــى نطــاق واســع. وورد أيضــًا  وعممــت المســودة األوليــة

نهايــة شــهر تشــرين األول/ أكتــوبر. ويتــاح جــدول زمنــي مفصــل لبرنــامج المشــاورات إضــافة إلــى المســودات الســابقة 
 ١ي ذلك المعلومات المفصلة عن المشاركين على الموقع اإللكتروني للمنظمة.والتقارير غير الرسمية بما ف

  
ثـــة واســـتخدمت األمانـــة التعليقـــات المقدمـــة أثنـــاء هـــذه المشـــاورات غيـــر الرســـمية فـــي إعـــداد المســـودة المحدَّ  -١٢

هـا وأحـاط فـي تقريـر عنالتنفيـذي المجلس  وقد نظر، بشأن الشيخوخة والصحة العالميتينلالستراتيجية وخطة العمل 
دولـة عضـوًا مـن جميـع أقـاليم  ٣٠وأثنـاء مناقشـة المجلـس أعربـت  ٢.في دورته الثامنة والثالثين بعـد المائـة به علماً 

ومنظمـــة دوليـــة واحـــدة، عـــن تقـــديرها ذات عالقـــات رســـمية مـــع المنظمـــة المنظمـــة وخمـــس منظمـــات غيـــر حكوميـــة 
الشـــاملة للجميـــع والشـــفافة. وقـــد حظـــى جميـــع الموضـــوعات  تيجية وخطـــة العمـــل وعمليـــة التشـــاورلمســـودة االســـترا

                                                           
  ).٢٠١٦آذار/ مارس  ٣(تم االطالع في  /http://www.who.int/ageing/global-strategy/enانظر    ١
والمحضــر المــوجز للــدورة الثامنــة والثالثــين بعــد المائــة للمجلــس التنفيــذي، الجلســة السادســة  ١٣٨/١٦م تانظــر الوثيقــة    ٢

 .)(باإلنكليزية) ٢/ سجالت/١٣٨/٢٠١٦ت  ميقة (الوث
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االستراتيجية وكـال الهـدفين بالتأييـد الشـديد واعتُبـر التنفيـذ أولويـة فـي جميـع األقـاليم. وقـد ُسـلط الضـوء علـى ضـرورة 
، مواصــلة التركيــز علــى بضــعة مجــاالت، بمــا فــي ذلــك تعزيــز مراعــاة اإلجــراءات لالعتبــارات الخاصــة بنــوع الجــنس

ادل السياســات والممارســات الجيــدة، وٕادراج الخــرف واألمــن الغــذائي والصــحة الجنســية والتكنولوجيــات المســاعدة، وتبــ
وتقــدير المتطلبــات مــن المــوارد  ٢٠٢٠-٢٠١٦ووضــع مؤشــرات قابلــة للقيــاس مــن أجــل قيــاس التقــدم خــالل الفتــرة 

  للعمل في هذا المجال. 
  

األمانـة بعـض التعـديالت الطفيفـة علـى االسـتراتيجية وعـززت  واستجابَة لتعليقات الـدول األعضـاء، أدخلـت -١٣
. وتــرد مســودة ٢-٥و ١-٥و ٣-٤و ١-٤و ١-٣و ١-٢و ٣-١و ١-١ ةألعــراض االســتراتيجياخطــة العمــل فــي 

 االستراتيجية وخطة العمل في الملحق.
 
وتجــدد مســودة االســتراتيجية االلتــزام بتركيــز االهتمــام علــى احتياجــات المســنين وحقــوقهم وتفصــل األدوات  -١٤

السياســـية الســـابقة بتحديـــد هـــذا االلتـــزام فـــي الســـياق الجديـــد ألهـــداف التنميـــة المســـتدامة. وتحـــدد أغراضـــًا وٕاجـــراءات 
واضحة للدول األعضاء واألمانة والجهات الشريكة الدولية والوطنية مـن أجـل تعزيـز ذلـك االلتـزام مـن جانـب جميـع 

ن؛ ومواءمــة الــنظم الصــحية مــع احتياجــات المســنين؛ الجهــات صــاحبة المصــلحة؛ وتهيئــة البيئــات المراعيــة للمســني
ووضع نظم للرعاية الطويلة األجل؛ واالرتقاء بأنشطة القياس والرصد والبحث في مجال التمتع بالصحة فـي مرحلـة 

 الشيخوخة.
  

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
  

ـــة الصـــحة  -١٥ االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العـــالميتين بشـــأن الشـــيخوخة  دةوّ مســـالنظـــر فـــي  ُيرجـــى مـــن جمعي
  اعتمادها.و والصحة 
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  الملحق
  
  

  العمل العالميتين بشأندة االستراتيجية وخطة مسوّ 
  الشيخوخة والصحة

  
  

  الغرض
  
، طلبت جمعية الصحة العالمية السابعة والستون إلى المـدير العـام أن يقـوم، بالتشـاور مـع ٢٠١٤في عام  -١

الــدول األعضــاء وســائر أصــحاب المصــلحة وبالتنســيق مــع المكاتــب اإلقليميــة وفــي حــدود المــوارد المتاحــة، "بوضــع 
شاملة وخطة عمل بشأن الشيخوخة والصحة، لينظر فيهمـا المجلـس التنفيـذي فـي كـانون الثـاني/ استراتيجية عالمية 

 ١".٢٠١٦وجمعية الصحة العالمية التاسعة والستون في أيار/ مايو  ٢٠١٦يناير 
 
وتســـتجيب هـــذه االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العالميتـــان بشـــأن الشـــيخوخة والصـــحة أيضـــًا ألهـــداف التنميـــة  -٢

مجموعـة متكاملـة ال تتجـزأ مـن األولويـات العالميـة للتنميـة المسـتدامة.  التـي تمثـلالتـي اعُتمـدت مـؤخرًا، و المستدامة 
 بصفة خاصة: ١٧و ١٥وُتعد الشيخوخة مسألة ذات صلة بالهدفين 

 
  ء؛كل مكان، بين جميع الرجال والنساالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في  - ١الهدف 
  ع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحسَّنة وتعزيز الزراعة المستدامة، القضاء على الجو  - ٢الهدف

 ؛المسنينبما في ذلك من أجل 
  ــع الجميــع بأنمــاط عــيش صــحية وبالرفاهيــة فــي جميــع األعمــار مــن خــالل  - ٣الهــدف ضــمان تمّت

 التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية؛
  علـــيم الجيـــد المنصـــف والشـــامل للجميـــع وتعزيـــز فـــرص الـــتعلم مـــدى الحيـــاة ضـــمان الت  - ٤الهـــدف

 ؛للجميع

  تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات؛ - ٥الهدف 
  تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميـع والمسـتدام، والعمالـة الكاملـة والمنتجـة،  - ٨الهدف

 وتوفير العمل الالئق للجميع؛ 
  ــــدان وفيمــــا بينهــــا، عــــن طريــــق تعزيــــز الــــدمج  - ١٠الهــــدف الحــــد مــــن انعــــدام المســــاواة داخــــل البل

 االجتماعي والسياسي واالقتصادي للجميع بغض النظر عن السن؛ 
  جْعــــل المـــــدن والمســــتوطنات البشـــــرية شــــاملة للجميـــــع وآمنــــة وقـــــادرة علــــى الصـــــمود  - ١١الهــــدف

ميع مـن مسـاحات خضـراء وأمـاكن عامـة آمنـة وشـاملة ومستدامة، عن طريق توفير سبل استفادة الج
 ؛المسنينللجميع ويمكن الوصول إليها والسيما بالنسبة إلى 

                                                           
 ).٢٠١٤( )١٣(٦٧ج ص عالمقرر اإلجرائي    ١



  A69/17          Annex  الملحق        ٦٩/١٧ج

6 

  التشــجيع علــى إقامــة مجتمعــات مســالمة ال ُيهمَّــش فيهــا أحــد مــن أجــل تحقيــق التنميــة  - ١٦الهــدف
اضــعة للمســاءلة المســتدامة، وٕاتاحــة إمكانيــة وصــول الجميــع إلــى العدالــة، وبنــاء مؤسســات فعالــة وخ

 وشاملة للجميع على جميع المستويات.

وسيتطلب تحقيـق هـذه األهـداف الطموحـة بـذل جهـود متضـافرة مـن أجـل تسـخير المسـاهمات العديـدة التـي  -٣
أن يسهموا بها في التنمية المستدامة وضـمان عـدم تخلفهـم عـن الركـب. وتحـدد االسـتراتيجية اإلطـار  لمسنينيمكن ل

علــى األداء. ويمكــن تطبيــق هــذا الــنهج  المســنينحقيــق ذلــك عــن طريــق التركيــز علــى قــدرة الــذي يمكــن مــن خاللــه ت
، ٣واحترام حقـوقهم بالقـدر الكـافي. وفيمـا يتعلـق بالهـدف  المسنينعلى كل هدف، من أجل ضمان تلبية احتياجات 

ز يتمحور في كثير من األحيان فإنه يمثل تحوًال كبيرًا مقارنة باألولويات العالمية الصحية السابقة، حيث كان التركي
علــى الحــد مــن معــدل الوفيــات فــي األعمــار الصــغيرة. وفــي المقابــل فــإن تركيــز االســتراتيجية يتمحــور حــول نوعيــة 

 السنوات اإلضافية التي تمكننا هذه التدخالت اآلن من التمتع بها.
 
ـــــى صـــــكين للسياســـــات الدوليـــــة وجهـــــا العمـــــل بشـــــأن الشـــــيخو  -٤ خة والصـــــحة منـــــذ وتســـــتند االســـــتراتيجية إل

وٕاطـــــار السياســـــات بشـــــأن التمتـــــع بالنشـــــاط فـــــي مرحلـــــة  ١خطـــــة عمـــــل مدريـــــد الدوليـــــة للشـــــيخوخة - ٢٠٠٢ عـــــام
 المسـنينويشير كالهما إلى الحق فـي الصـحة وٕاطـاره القـانوني الـدولي، ويسـلطا الضـوء علـى مهـارات  ٢الشيخوخة.

بــدني واإلدراكــي لــديهم، ويرســما خريطــة طيــف وخبــراتهم ومســاهماتهم المحتملــة، بغــض النظــر عــن أوجــه القصــور ال
 من هذه المساهمات وأن يكفل األمن في الكبر. ُيمكِّنواسع من المجاالت حيث يمكن للعمل السياسي أن 

 
لم يكن متساو وكان في العمـوم  ٢٠٠٢منذ عام  المسنينومع ذلك، فإن التقدم الُمحرز في تحسين صحة  -٥

غيـر كـاف. ويلـزم تجديـد االلتـزام وحشـد اسـتجابة أكثـر تنسـيقًا. وبالتـالي فـإن هـذه االسـتراتيجية تتوسـع فـي الصــكوك 
تفاصيل اإلجراءات الالزمة لتحقيق ذلك. وبذلك فهي تحافظ على النهج القائم علـى الحقـوق  تناولالسابقة من أجل 

كان وتسعى إلى التغلب على العقبات القانونية واالجتماعية والهيكلية التي تحد من التمتع بالصحة سجه الالذي انته
ضـمان الوفـاء بااللتزامـات القانونيـة التـي قطعتهـا األطـراف الفاعلـة مـن الـدول ومـن غيـر كما تسعى إلى في الكبر، 

 الدول في سبيل احترام هذه الحقوق وحمايتها وٕاعمالها.
 
االستراتيجية إطارًا للعمل يمكـن اتباعـه مـن جانـب جميـع أصـحاب المصـلحة المعنيـين خـالل فتـرة  وتوضح -٦

الخمسة عشر عامًا المحددة ألهداف التنمية المستدامة. كما توضح اإلجراءات الفعلية التي يمكن اتخاذهـا فـي هـذا 
 .٢٠٢٠إلى عام  ٢٠١٦اإلطار خالل فترة السنوات الخمس من عام 

  
 تراتيجية باالستراتيجيات والخطط القائمةعالقة االس

 
 المســنينتنــاول صــحة تســتند االســتراتيجية أيضــًا إلــى خمــس اســتراتيجيات وخطــط عمــل إقليميــة للمنظمــة ت -٧

ورات الموسعة مع الدول األعضاء وسائر أصحاب المصلحة. وهي تضيف القيمة بتـوفير رؤيـة عامـة وتجسد المشا
خة كإحـدى راءات العالميـة، وبتأكيـد أهميـة التمتـع بالصـحة فـي مرحلـة الشـيخو وٕاطار للصحة العمومية لتنسـيق اإلجـ

وضـــرورة التـــزام الـــدول األعضـــاء بحشـــد اســـتجابة للصـــحة العموميـــة تتســـم باالســـتدامة  أولويـــات الصـــحة العموميـــة
                                                           

 ٢٠٠٢اإلعـــــــــــــالن السياســــــــــــــي وخطـــــــــــــة عمــــــــــــــل مدريــــــــــــــد الدوليـــــــــــــة للشــــــــــــــيخوخة. نيويـــــــــــــورك: األمــــــــــــــم المتحــــــــــــــدة،     ١
)http://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Madrid_plan.pdf ٢٠١٦آذار/ مارس  ٣، تم االطالع في.( 
 ٢٠٠٢جنيــــــــــف: منظمــــــــــة الصــــــــــحة العالميــــــــــة؛  .التمتــــــــــع بالنشــــــــــاط فــــــــــي مرحلــــــــــة الشــــــــــيخوخة: إطــــــــــار للسياســــــــــات   ٢

ــــــــــــــة ــــــــــــــم ، http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/67215/1/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf ؛HO/NMH/NPH/02.8 (الوثيق ت
 ).٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ٤االطالع في 
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التغطية الصـحية  ها، مثلوتكّملوتسترشد بالبّينات. وتجسد االستراتيجية أيضًا االلتزامات والنهوج والمنصات القائمة 
الشاملة، والمحددات االجتماعية للصحة، ومكافحة األمراض غير السارية، والوقاية من العجز والعنف واإلصابات، 

المدن والمجتمعـات المحليـة المراعيـة للمسـنين، وتعزيـز المـوارد البشـرية الصـحية، وتطـوير الرعايـة المتكاملـة تهيئة و 
 رف، وضمان تقديم الرعاية الملطفة.التي تركز على الناس، ومكافحة الخ

 
ويوضــــح هــــذا التقريــــر نموذجــــًا  ١.التقريــــر العــــالمي بشــــأن الشــــيخوخة والصــــحةوتســــتند االســــتراتيجية إلــــى  -٨

للتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة ويضع إطارًا للصحة العمومية للعمـل علـى تعزيـزه. وقـد اسـُتخدم هـذا  مفاهيمياً 
 اإلطار كنقطة انطالق للمشاورات الموسعة التي أفضت إلى المسّودة النهائية لالستراتيجية.

 
 الوضع العالمي

 
اليـــوم، ألول مـــرة فـــي التـــاريخ، يمكـــن لمعظـــم النـــاس أن يتوقعـــوا أن يعيشـــوا ليبلغـــوا الســـتين مـــن العمـــر بـــل  -٩

، وفــي اآلونــة األخيــرة ومــةويتجاوزوهــا. ويجســد ذلــك نجاحنــا فــي التعامــل مــع أمــراض الطفولــة القاتلــة، ووفيــات األم
ي هـذه الزيـادة فـي متوسـط العمـر المتوقـع . وٕالى جانب التراجع الواضح في معدالت الخصـوبة، تـؤدالمسنينوفيات 

 شيخوخة السكان. وهوأال إلى تغير كبير أيضًا في البنية السكانية، 
 

وسـع نطاقـًا وُتعد األعمار الطويلة موردًا قيمًا للغاية، بالنسبة إلى كـل منـا كـأفراد وبالنسـبة إلـى المجتمـع األ -١٠
ن يشـــاركون ويســـهمون فـــي المجتمـــع بطـــرق شـــتى، بمـــا فـــي ذلـــك كمـــدربين ومقـــدمين للرعايـــة نو ســـالمســـواًء بســـواء. ف

وفنانين ومستهلكين ومبتكـرين ورجـال أعمـال وأعضـاء فـي القـوى العاملـة. ومـن شـأن هـذه المشـاركة االجتماعيـة أن 
 أنفسهم وعافيتهم. المسنينتعزز بدورها صحة 

 
عمـر ســيتوقف بدرجـة كبيــرة علـى عامــل رئيسـي واحــد، ومـع ذلـك فــإن حجـم الفــرص التـي تنشــأ عـن طــول ال -١١
وهو صحة هؤالء السكان المسنين. فإذا ما حظى الناس بهـذه السـنوات اإلضـافية وهـم يتمتعـون بالصـحة الجيـدة  أال

ويعيشون في بيئة داعمة، فإن قـدرتهم علـى أداء األفعـال التـي يؤمنـون بأهميتهـا لـن تحـدها عقبـات كثيـرة. ولكـن إذا 
السنوات المضافة فـي معظمهـا تراجعـًا فـي القـدرات البدنيـة والعقليـة، فسـتكون اآلثـار المترتبـة علـى ذلـك شهدت هذه 

بالنســبة إلــى المســنين والمجتمــع ككــل أســوأ بكثيــر. وبالتــالي فــإن ضــمان التمتــع بــأكبر قــدر مــن الصــحة فــي الكبــر 
 يكتسي أهمية بالغة إذا كنا لنحقق التنمية المستدامة.

  
يتمتعـون اليـوم بصـحة أفضـل  المسـنينسف سوى قدر قليل من البّينات التي تشـير إلـى أن وليس هناك لأل -١٢
. وفضًال عن ذلك، فإن التمتع بالصـحة فـي الكبـر لـيس موزعـًا سنهمهم عندما كانوا في مثل ءآبا التي تمتع بها من

نطـاق بـين البلـدان مـن حيـث متوسـط توزيعًا عادًال، سواء داخل المجموعات السكانية أو فيما بينها. فنجد مثًال أن ال
عامًا، ومن حيث متوسط العمـر المتوقـع عنـد المـيالد مـع التمتـع بالصـحة يبلـغ  ٣٨العمر المتوقع عند الميالد يبلغ 

عامـًا. وفضـًال عـن ذلـك، فقـد اتسـعت  ١٣عامًا، ومن حيث متوسط العمر المتوقع في السـتين مـن العمـر يبلـغ  ٣٧
وقع عند بلوغ الستين من العمر خالل العقدين الماضيين، بين البلدان المرتفعة الـدخل الفجوة في متوسط العمر المت

والبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وعـالوة علـى ذلـك فـإن مسـتويات القـدرة داخـل مجموعـة سـكانية معينـة تكـون 
واالقتصـادية للصـحة  في عمومها موزعة على سلم اجتماعي يجسـد األثـر التراكمـي لمختلـف المحـددات االجتماعيـة

ـــديهم أكبـــر قـــدر مـــن  ـــاة الفـــرد. ويتمثـــل أحـــد اآلثـــار البالغـــة األهميـــة فـــي أن األشـــخاص المســـنين الـــذين ل طيلـــة حي
                                                           

 ٢٠١٥. جنيــــــــــــــــــف: منظمــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــحة العالميــــــــــــــــــة، التقريــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــالمي بشــــــــــــــــــأن الشــــــــــــــــــيخوخة والصــــــــــــــــــحة    ١
)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186463/1/9789240694811_eng.pdf ـــــــــي ـــــــــم االطـــــــــالع ف كـــــــــانون األول/  ٤، ت

 ).٢٠١٥ديسمبر 
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االحتياجات الصحية عادة ما يكونون أيضًا األشخاص األقل قدرة على الحصول على الموارد التي قد تساعد علـى 
تباط آثار على السياسات التي يلزم أن تصاغ بطرق تتغلب على هـذه ترتب على هذا االر يتلبية هذه االحتياجات. و 
 اإلجحافات وال تعززها.

 
ومن الممكن تجنب عدم ضمان التمتع باكبر قدر من الصحة في سنوات العمر اإلضافية. وتـرتبط معظـم  -١٣

لوقايـة مـن العديـد بالحاالت المرضية المزمنة والسيما األمراض غيـر السـارية. ويمكـن ا لمسنينالمشكالت الصحية ل
من هذه الحاالت أو تأخيرها باتباع السلوكيات الصحية، ومن خالل البيئات التـي تـدعم هـذه السـلوكيات. وحتـى لـو 

والحفـاظ عليهـا  ةر ظهرت األمراض المزمنة فيمكن الحد من آثارها عن طريق الرعاية المتكاملة مـن أجـل تعزيـز القـد
، فـإن البيئـات الداعمـة ةباألشـخاص الـذين يعـانون مـن تراجـع كبيـر فـي القـدر . وفيمـا يتعلـق تراجعهـاأو عكس مسار 

مـن شـأنها أن تعـزز الكرامـة واالسـتقالل واألداء واسـتمرار النمـو الشخصـي. ومـع ذلـك، فـإن العـالم مـازال بعيـدًا جــدًا 
 ومة.  عن هذا الوضع المثالي، والسيما فيما يتعلق بالمسنين من الفقراء والفئات المجتمعية المحر 

 
 حاجة عاجلة إلى حشد استجابة شاملة لتعزيز التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة. ثمةو  -١٤
 

 التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة
 

إن التغيرات التي تشكل الشيخوخة وتؤثر فيها هي تغيرات معقدة. وعلى المسـتوى البيولـوجي، يـؤدي تـراكم  -١٥
ة، وزيـادة فيزيولوجيـوالخاليا، إلى تراجع تدريجي فـي االحتياطـات الطيف واسع من األضرار التي تصيب الجزيئات 

. ولكن هذه التغيرات ليست خطية وال متسقة، وهي ال ترتبط ةمخاطر األصابة بأمراض عديدة وتراجع عام في القدر 
 ةعامًا قد يتمتعون بقـدر  ٧٠البالغين من العمر  األشخاص بالعمر بالسنوات إال ارتباطًا ضعيفًا. وبالتالي فإن بعض

بدنية وعقلية جيدة، في حين قـد يعـاني بعضـهم اآلخـر مـن الضـعف ويحتـاجون إلـى قـدر كبيـر مـن الـدعم مـن أجـل 
 تلبية احتياجاتهم األساسية.

 
ل وفيمــا يتجــاوز هــذه الخســائر البيولوجيــة، فــإن الكبــر عــادة مــا ينطــوي علــى تغيــرات أخــرى مهمــة مثــل تبــد -١٦

األدوار واألوضــاع االجتماعيــة. وعلــى الــرغم مــن أن بعــض هــذه التغيــرات قــد تــنجم عــن التكيــف مــع الخســارة، فــإن 
بعضـــها اآلخـــر يجســـد اســـتمرار النمـــو النفســـي فـــي الكبـــر الـــذي قـــد يـــرتبط بتبلـــور وجهـــات النظـــر الجديـــدة وتطـــور 

لشـيخوخة يصـبح مـن األهميـة بمكـان النظـر السياقات االجتماعيـة. وبالتـالي فعنـد حشـد اسـتجابة الصـحة العموميـة ل
فيـد والنمـو النفسـي االجتمـاعي. وحيـث إن القواعـد الثقافيـة التـي ت قدرة على الصـمودفي االستراتيجيات التي تعزز ال

بد منها، قد تؤدي إلـى تقـويض هـذه الجهـود، فسـوف يكـون مـن األهميـة بمكـان أيضـًا الكبر هو مرحلة تراجع ال بأن
 لنمطية التي تعّرف حاليًا معنى "الكبر".مكافحة القوالب ا

 
وتضــــــع هــــــذه االســــــتراتجيية إطــــــارًا لهــــــذه االســــــتجابة مــــــن خــــــالل مفهــــــوم التمتــــــع بالصــــــحة فــــــي مرحلــــــة  -١٧

. وُيعــّرف ذلــك بأنــه "عمليــة تطــوير التقريــر العــالمي بشــأن الشــيخوخة والصــحةالموضــح بالتفصــيل فــي  الشــيخوخة
 ةبواســــطة القــــدر  علــــى األداء ةالقــــدر . وتحــــدد هــــذه "بالعافيــــة فــــي الكبــــرن مــــن التمتــــع ّكــــالتــــي تم علــــى األداء القــــدرة

بمـــا فـــي ذلـــك القـــدرات النفســـية االجتماعيـــة)،  -للشـــخص (أي مجمـــوع قـــدرات الشـــخص البدنيـــة والعقليـــة  األساســـية
ـــة وال ـــة واالجتماعي  ة بالسياســـات)،خاصـــوالبيئـــات التـــي يعـــيش فيهـــا (بمعناهـــا األعـــم، بمـــا فـــي ذلـــك البيئـــات المادي

 هما.نبي والتفاعل
 

والتمتــع بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة عمليــة تســتمر طيلــة العمــر ويمكــن أن تكــون ذات صــلة بــالجميع  -١٨
األساسـية فـي أي وقـت مـن األوقـات مـن خـالل عوامـل  ة. وتتحـدد القـدر غيـر المرضـى حاليـاً وليس فقط باألشـخاص 

ة والنفســـية األساســـية، والســـلوكيات المتعلقـــة بالصـــحة، ووجـــود المـــرض أو فيزيولوجيـــعـــدة، بمـــا فـــي ذلـــك التغيـــرات ال
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عدمه. وهذه العوامل تتأثر بدورها تأثرًا شديدًا بالبيئة التي عاش فيها األشـخاص طيلـة أعمـارهم. ونظـرًا ألن العالقـة 
إليهمـا الشــخص، الـذي ينتمـي  قالتـي تـربط الشـخص بهـذه البيئـات تتـأثر هـي نفسـها بعوامــل مثـل نـوع الجـنس والعـر 

 فإن هذه السمات الشخصية ترتبط أيضًا ارتباطًا قويًا بالقدرة في أي وقت من األوقات.
 

. فالبيئات التي يعيشون فيهـا وتفـاعلهم معهـا المسنينولكن القدرة األساسية تمثل بعدًا واحدًا من أبعاد أداء  -١٩
أن يفعلــوه. فهــذه  ةمــن القــدر  عــينبمســتوى مالــذين يحظــون ن لمســنيددات الرئيســية لمــا يمكــن لهــي أيضــًا مــن المحــ

ن قـــادرين علـــى ن المســـنو نهايـــة المطـــاف إذا مـــا كـــاالبيئـــات تـــوفر طيفـــًا مـــن المـــوارد أو العقبـــات التـــي ســـتحدد فـــي 
الـــذين يعــانون مــن الفصـــال العظمــي الــوخيم قـــد  المســنينالمشــاركة فــي األنشــطة التـــي يهتمــون بهــا. ومـــن ثــم فــإن 

دة، ولكــنهم قــد يكونــون مــع ذلــك قــادرين علــى التســوق إذا مــا أتــيح لهــم اســتخدام أحــد يحظــون بقــدرات أساســية محــدو 
األجهزة المساعدة (مثل عصا المشي أو الكرسي المتحرك أو دراجة القدم) وكانوا يعيشون بالقرب من وسـائل النقـل 

 الميسورة التكلفة والتي يسهل االنتفاع بها.
 

ي مرحلة الشيخوخة يجسد ما يتراكم من جوانب القـوى والقصـور وهذا التصور المفاهيمي للتمتع بالصحة ف -٢٠
تحســين مســارات التمتــع بالصــحة فــي مرحلــة الراميــة إلــى إلجــراءات للــدى الفــرد علــى مــدى العمــر. وبالتــالي فــيمكن 

عمل  ونظرًا ألنتخذ في أي سن وسوف يلزم اتخاذها على مستويات متعددة وفي قطاعات متعددة. تُ الشيخوخة أن 
مــة فــي جانـــب كبيــر منـــه يتنــاول مـــا يمكــن عملـــه فــي األعمـــار الصــغيرة، فـــإن هــذه االســـتراتيجية تركــز علـــى المنظ
 يمكن عمله من أجل األشخاص في النصف الثاني من أعمارهم. ما
 

 المسـنينوبذلك، فهي تولي عناية خاصة بأهمية تـأثير القواعـد المتعلقـة بنـوع الجـنس، علـى مسـارات تمتـع  -٢١
ة وعلى األثر الذي قد تتركه الشيخوخة على أسرهم ومجتمعاتهم المحلية. فنوع الجنس لـه تـأثير في مرحلة الشيخوخ

كبير مثًال على العديد من السلوكيات المتعلقة بالصحة وما يتعرض لـه الشـخص علـى مـدى العمـر. ونتيجـة لـذلك، 
ل مــن الصــحة طيلــة أعمــارهن فــإن النســاء عــادة مــا يعشــن حيــاة أطــول مــن الرجــال ولكــنهن يتمــتعن عمومــًا بقــدر أقــ

، ةفـي القـدر  كبيـر تراجـعن مـن نو سـموترتفع معدالت الفقر بينهن مقارنة بالرجال. وفضًال عن ذلـك، فعنـدما يعـاني ال
عادة ما تضطلع األسرة بدور رئيسي في تقديم الرعاية والدعم اللذين يحتاجون إليهما. وعادة ما تنهض النساء بهذه 
األدوار غير المدفوعة األجر والتي ال تحظى باالحترام الكافي، ويؤدي ذلك إلى الحد من مشاركة النساء في القـوى 

معاشـات الكبر تكلفة كبيرة، نظـرًا ألنـه قـد يحـد مـن تـراكم مسـتحقات العاملة والتعليم. وقد يكلف ذلك عافيتهن عند ال
 وغير ذلك من أشكال انعدام األمن.ويزيد مخاطر الفقر  يةالتقاعد

  
 المبادئ التوجيهية

 
تنطلــق االســتراتيجية مــن افتــراض أن الشــيخوخة تمثــل عمليــة ذات قيمــة وٕان كانــت فــي كثيــر مــن األحيــان  -٢٢

أمــر جيــد وأن المجتمــع يســتفيد مــن الســكان المســنين.  عمــرســتراتيجية أن التقــدم فــي المحفوفــة بالتحــديات. وتــرى اال
سوف يتكبدون خسائر ال يستهان بها، سـواء أكانـت خسـائر فـي  المسنينوفي الوقت ذاته، فهي تقر بأن العديد من 

ا فــي مراحــل الحيــاة الســابقة. البدنيــة أو اإلدراكيــة، أو فــي أفــراد األســرة واألصــدقاء واألدوار التــي اضــطلعوا بهــ ةالقــدر 
وبعــض هــذه الخســائر يمكــن تجنبهــا، وينبغــي علينــا أن نبــذل قصــارى جهــدنا لمنعهــا. ولكــن بعضــها اآلخــر ســيكون 
حتميــًا. وينبغــي لالســتجابة المجتمعيــة للشــيخوخة عــدم إنكــار هــذه التحــديات، والســعي إلــى تعزيــز التعــافي والتكيــف 

 والكرامة.
 

وتمكــنهم مــن االزدهــار فــي البيئــة  المســنينوســيتطلب ذلــك اتبــاع نهــوج مؤديــة إلــى التحــول تســلم بحقــوق  -٢٣
سيعيشـون فيهـا علـى األرجـح سـواء فـي الحاضـر أو فـي المسـتقبل.  تـيالمعقدة والمتغيـرة والتـي يصـعب التنبـؤ بهـا ال
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، بل تهدف إلى تعزيـز المسنونن يتبعها ومع ذلك، فإن هذه االستراتيجية ال تتمحور حول سلوكيات إلزامية ينبغي أ
  . اهصور ت ناألجيال السابقة حتى عو نحن  نعجزأنفسهم على ابتكار المستقبل بطرق قد  المسنينقدرة 

 
ويجب أن تعزز هذه النهوج قـدرة المسـنين علـى تقـديم مسـاهمات متعـددة فـي بيئـة تحتـرم كـرامتهم وحقـوقهم  -٢٤

 ى نوع الجنس أو السن. وبالتالي فإن االستراتيجية تستند إلى المبادئ التالية:اإلنسانية، وتخلو من التمييز القائم عل
 

  فــي التمتــع بالقــدر األمثــل مــن الصــحة وٕاعمالــه علــى نحــو  المســنينحقــوق اإلنســان بمــا فــي ذلــك حــق
 ؛تدريجي وخاضع للمساءلة

 المساواة بين الجنسين؛ 
  السن؛المساواة وعدم التمييز، والسيما التمييز على أساس 
  اإلنصــاف (تكــافؤ الفــرص الخاصــة بمحــددات التمتــع بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة التــي ال تجســد

األوضــــــاع االجتماعيــــــة أو االقتصــــــادية، أو مكــــــان المــــــيالد أو اإلقامــــــة أو غيرهــــــا مــــــن المحــــــددات 
 االجتماعية)؛

 .(تمكين التماسك االجتماعي بين األجيال) التضامن بين األجيال 
  

  واألهداف واألغراض االستراتيجيةالرؤية 
  
. وسيشهد هذا لكل فرد أن يحيا حياة طويلة ويتمتع بالصحةتتمثل رؤية االستراتيجية في عالم يتسنى فيه  -٢٥

العالم تعزيز القدرة على األداء طيلة العمر وتمتع المسـنين بحقـوق وفـرص متسـاوية وٕامكانيـة عيشـهم دون التعـرض 
 للتمييز على أساس السن.

  
 يةالرؤ 

 عالم يتسنى فيه لكل فرد أن يحيا حياة طويلة ويتمتع بالصحة
 

 االستراتيجية  األغراض
 االلتزام بالعمل المرتبط بالتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة في كل بلد -١
 تهيئة البيئات المراعية للمسنين -٢
 مواءمة الُنظم الصحية مع احتياجات السكان المسنين  -٣
 مستدامة ومنصفة لتقديم الرعاية الطويلة األجل (المنزل والمجتمعات المحلية والمؤسسات)وضع ُنظم  -٤
 تحسين القياس والرصد والبحث في مجال التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة -٥
 

 ٢٠٢٠-٢٠١٦خطة العمل في الفترة 
 األهداف  

القصـوى علـى األداء وتزويـد كـل شـخص لمدة خمس سنوات لتحقيق القـدرة  ُمسندة بالبّيناتاتخاذ إجراءات  -١
 بها.

لـدعم عقـد التمتـع بالصـحة فـي مرحلـة الشـيخوخة مـن  ٢٠٢٠تكوين البينات والشراكات الالزمـة بحلـول عـام  -٢
 .٢٠٣٠إلى عام  ٢٠٢٠عام 
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 فـي بالصـحة بـالتمتع المـرتبط بالعمـل االلتـزام أي غرضين، أول ويجسد. استراتيجية أغراض خمسة وتحدَّد -٢٦
 علــى القطاعــات بــين والمشــتركة المتعــددة اآلثــار ،للمســنين المراعيــة البيئــات وتهيئــة بلــد كــل فــي الشــيخوخة مرحلــة
 الصـحة لقطـاعي فيـه يمكـن الذي نطاقاً  األوسع السياق معالم أيضاً  ويحددان. الشيخوخة مرحلة في بالصحة التمتع

 ٤و ٣ االستراتيجيين الغرضين ضمن اإلجراءات هذه عرض ويرد. تركيزاً  أكثر إجراءات اتخاذ االجتماعية والرعاية
 المنزل في( األجل الطويلة للرعاية نظم ووضع المسنين السكان احتياجات مع الصحية النظم مواءمة في المتمثلين

 القطاعــــات إجــــراءات لتيســــير منفصــــلة بصــــورة الغرضــــين هــــذين االســــتراتيجية وتحــــدد). والمؤسســــات والمجتمعــــات
ـــه غيـــر المحـــددة ـــار عـــين فـــي أخـــذهما الضـــروري مـــن أن ـــة سلســـلة إطـــار فـــي االعتب ـــة خـــدمات مـــن متكامل . الرعاي

القيـاس والرصـد والبحـث فـي مجـال التمتـع بالصـحة فـي مرحلـة  أنشـطة تحسـين أي األخير االستراتيجي الغرض أما
 اآلثــار إحــداث تضــمن أن يمكــن التــي البينــات قاعــدة إرســاء علــى للمســاعدة الالزمــة اإلجــراءاتالشــيخوخة فيتنــاول 

 وهنـاك. اإلجـراءات جميـع إطـار فـي التكـاليف حيـث مـن بالفعالية واالتسام اإلنصاف تحقيق إلى والسعي المستهدفة
 بـالتمتع المتصـلة الرؤية هذه مع تتواءم التي الخمسة االستراتيجية األغراض بين متبادل ودعم وتداخل ترابط عالقة

 ذات عمــل مجـاالت ثالثــة الخمسـة االسـتراتيجية األغــراض مـن غـرض كــل ويشـمل. الشـيخوخة مرحلــة فـي بالصـحة
 .أولوية

 
 تقــديمها األخــرى الشــريكة والجهــات واألمانــة األعضــاء للــدول يمكــن التــي المقترحــة المســاهمات بيــان ويــرد  -٢٧
 هــذه وتصــاغ. التــذييل فــي ٢٠٢٠-٢٠١٦ الفتــرة خــالل االســتراتيجية األغــراض وهــذه الرؤيــة هــذه تحقيــق أجــل مــن

 فـي بالصـحة التمتـع تعـزز أن يمكـن التـي للعوامـل فهمنـا فـي كبيـرة ثغـرات عـدة وتوجـد. هـدفين ظـل فـي المساهمات
 الوقــت فــي اتخاذهــا يمكــن التــي اإلجــراءات لتحديــد ميــادين عــدة فــي كافيــة نــاتيّ ب هنــاك أن غيــر الشــيخوخة مرحلــة
 لمــدة ُمســندة بالبّينــات إجــراءات اتخــاذ" أي األول الهــدف يرتكــز وعليــه،. الرؤيــة هــذه تحقيــق علــى للمســاعدة الحــالي
 علـى اإلجـراءات هـذه اتخـاذ ضـمان علـى" بهـا شخص كل وتزويد األداء على القصوى القدرة لتحقيق سنوات خمس
 إليهـا يحتـاجون التـي المـوارد إلـى وصـوالً  األقـل لألشـخاص خاصـة عنايـة إيالء يكفل نحو وعلى ممكن نطاق أوسع
 .األداء على قدرتهم على للحفاظ

  
بعــدم تـوفر البينــات والبنـى التحتيــة  والصـحة الشــيخوخة بشـأن العــالمي التقريـر يســلم ذلـك، مــن الـرغم وعلـى - ٢٨

 لــدعم ٢٠٢٠ عــام بحلــول الالزمــة والشــراكات البينــات تكــوين" أي الثــاني الهــدف ويرمــيفــي عــدة مجــاالت حاســمة. 
ــــد  الســــنوات فتــــرة اســــتخدام إلــــى" ٢٠٣٠ عــــام إلــــى ٢٠٢٠ عــــام مــــن الشــــيخوخة مرحلــــة فــــي بالصــــحة التمتــــع عق

 األخـــرى المصـــلحة صـــاحبة والجهـــات األعضـــاء الـــدول تمتـــع وضـــمان الثغـــرات هـــذه لســـد ٢٠٢٠-٢٠١٦ الخمـــس
  .٢٠٣٠و ٢٠٢٠ عامي بين الفترة يغطي عقد طوال ُمسندة بالبّيناتو  منسقة إجراءات تنفيذ من يمّكنها بوضع

  
المرتبط بالتمتع بالصحة فـي مرحلـة الشـيخوخة فـي : االلتزام بالعمل ١الغرض االستراتيجي 

 كل بلد
 

يتطلــب تعزيــز التمتــع بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة القيــادة وااللتــزام. وســوف يعــود االســتثمار فــي عافيــة  -٢٩
بعائــــدات اقتصــــادية واجتماعيــــة كبيــــرة. وفــــي بعــــض األحيــــان ســــيكون عائــــد هــــذه االســــتثمارات مباشــــرًا.  المســــنين

سينتج عنه تمتعهم بقـدر  المسنينفاالستثمار، مثًال، في الُنظم الصحية التي تتواءم على نحو أفضل مع احتياجات 
لمســاهمة بمزيــد مــن النشــاط. وقــد تكــون األساســية، مــا ســيؤدي بــدوره إلــى تمكيــنهم مــن المشــاركة وا ةأكبــر مــن القــدر 

العائــدات األخــرى أقــل وضــوحًا مــن ذلــك ولكنهــا ال تقــل عنــه أهميــة. فاالســتثمار فــي الرعايــة الطويلــة األجــل، مــثًال، 
، علــى الحفــاظ علــى الحيــاة بكرامــة وعلــى االســتمرار فــي ةالــذين يعــانون مــن خســائر كبيــرة فــي القــدر  المســنينيســاعد 

مــن شــأنه أيضــًا أن يحمــي األســر مــن الوقــوع فــي بــراثن الفقــر، ويســمح للنســاء بالبقــاء فــي  النمــو الشخصــي، ولكنــه
مع المحلي. كما أن معظم تالقوى العاملة، ويعزز التماسك االجتماعي عن طريق تقاسم المخاطر على صعيد المج

عود بفوائــد تلشــيخوخة ســتمتــع بالصــحة فــي مرحلــة ااالســتثمارات فــي البنيــة التحتيــة أو السياســات مــن أجــل تعزيــز ال
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مباشرة على القطاعات السكانية األخرى. فإن تحسين إتاحة وسائل النقل والمبـاني والمسـاحات العامـة أو تكنولوجيـا 
المعلومات واالتصاالت المساعدة، على سـبيل المثـال، مـن شـأنه أن ييسـر دمـج جميـع األشـخاص ومشـاركتهم، بمـا 

بــاء واألمهــات ممــن لــديهم أطفــال صــغار. وســوف يســتفيد الجميــع مــن فــي ذلــك األشــخاص المصــابين بــالعجز واآل
 على الناس. وتركيزاً الُنظم الصحية األكثر تكامًال 

 
ويتطلب تمكين جميع النـاس مـن أن يعيشـوا حيـاة طويلـة مـع التمتـع بالصـحة اتبـاع نهـج متعـدد القطاعـات  -٣٠

غــي التعــاون بــين الجهــات الفاعلــة الحكوميــة يشــارك فيــه مختلــف القطاعــات ومختلــف المســتويات الحكوميــة. كمــا ينب
أنفسـهم. ويجـب أن  والمسـنونوغير الحكومية، بما في ذلك مقدمو الخدمات ومطورو المنتجات والدوائر األكاديميـة 

نــان هــذا االلتــزام كّ والفهــم المشــترك اللــذين يم التحالفــاتتتمثــل إحــدى الخطــوات الرئيســية فــي العمــل الــداعم فــي بنــاء 
 طاعات.المتعدد الق

 
ومــع ذلــك، فــإن هــذه االســتراتيجية ال تقتــرح تنفيــذ العمــل مــن أجــل التمتــع بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة  -٣١

ُمسـندة كبرنامج عمل مستقل بالضرورة. ففي العديد من الحاالت، سيتمثل النهج األشد فعالية في دمـج اإلجـراءات ال
خـرى، مثـل تلـك التـي ألسياسات وقـوانين القطاعـات ا في عمل البرامج والشراكات الصحية األخرى، أو في بالبّينات

تتعلــق باإلســكان والنقــل والحمايــة االجتماعيــة والتعلــيم والتوظيــف. ولكــن العمــل بشــأن التمتــع بالصــحة فــي مرحلــة 
فهـم أعمـق بكثيـر لمـا لـدى هـذا القطـاع تحقيـق يتطلب القيـادة والتنسـيق و سـبـل  ،الشيخوخة لن يتحقق من تلقاء ذاتـه

من السكان من طموحات وٕامكانات واحتياجات. ومن شأن هذا االلتزام أن يؤسس القاعدة العامة السياسية المتنامي 
وتتمثـل إحـدى المسـؤوليات ن من إجراء العمل الفعال والمتعدد األبعاد، ويضـفي عليـه الشـرعية. كّ والتشغيلية التي تم

مشاركة  موٕاشراكه موالمنظمات الممثلة لهم، ومشاورته المسنينضمان إعالم في المحورية لهذه القيادة وهذا االلتزام 
 تنفيذها ورصدها.في نشيطة في صياغة السياسات والقوانين التي تؤثر عليهم و 

ُتعـد خطـوة أساسـية فـي تعزيـز التمتـع بالصــحة  المسـنينولكـن االسـتراتيجية تقتـرح أن مكافحـة التمييـز ضـد  -٣٢
تــي تقــف فــي ســبيل العمــل ووضــع سياســات الصــحة العموميــة فــي مرحلــة الشــيخوخة. ويتمثــل بعــض أهــم العقبــات ال

منتشرة والمواقف واالفتراضـات السـلبية الالفعالة بشأن التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة، في التصورات الخاطئة 
أنفسـهم)، وعلـى  المسـنين، والتي يمكـن أن تـؤثر علـى سـلوك األفـراد (بمـا فـي ذلـك سـلوك المسنينبشأن الشيخوخة و 

والقواعد االجتماعية. كما يمكن أن تغير تركيز البحث والسياسات بشأن الشـيخوخة والصـحة بتشـكيل التصـور  القيم
المفاهيمي للمشكالت والحلول المحتملـة، والطريقـة التـي تضـع بهـا المؤسسـات القواعـد واإلجـراءات وتنفـذها. ومـا لـم 

اءات األساســية، فــإن قــدرتنا علــى اغتنــام الفــرص وتغييــر هــذه المعتقــدات واإلجــر  المســنينتــتم مكافحــة التمييــز ضــد 
االبتكاريــة لتعزيــز التمتــع بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة ســتكون محــدودة. وســيتطلب ذلــك إجــراءات متنوعــة تشــمل 

 التشريعات والتدخالت الرامية إلى تغيير القواعد االجتماعية والتوعية.
 

وطنية وٕاقليمية للعمـل، وتمكـين الـدول األعضـاء فإن هذا الغرض االستراتيجي يركز على وضع ُأطر لذا و  -٣٣
 المســـنينمـــن االطـــالع علـــى البّينـــات القائمـــة واســـتخدامها، وبـــذل جهـــود ملموســـة فـــي ســـبيل التصـــدي للتمييـــز ضـــد 

 كخطوة أساسية في تعزيز التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة.  
 

 بالصحة في مرحلة الشيخوخة: وضع أطر عمل وطنية متعلقة بالتمتع ١-١الغرض االستراتيجي 
 

ولكنه يمتد ليشـمل عالقتهـا بالقطـاع الخـاص والمنظمـات غيـر  وحدهاال يتعلق تصريف الشؤون بالحكومة  -٣٤
ها الحـامي النهـائي لضـمان أن يعـيش النـاس حيـاة طويلـة مـع التمتـع فبوصـفالحكومية والمجتمع المدني. ومع ذلك، 

اتها اإلداريــة، عــن وضــع السياســات والترتيبــات الماليــة وآليــات بالصــحة، فإنهــا مســؤولة علــى نطــاق مختلــف مســتوي
 المساءلة المالئمة. ويلزم أن يحدث ذلك على صعيد القطاعات كافة وعلى مختلف المستويات الحكومية.
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، التــــي ُتعنــــى بالشــــيخوخة ُمســــندة بالبّينــــاتويلــــزم وضــــع االســــتراتيجيات الوطنيــــة واإلقليميــــة الواضــــحة وال -٣٥
تصـــريف الشـــؤون الخاصـــة بـــالتمتع بالصـــحة فـــي مرحلـــة الشـــيخوخة بفعاليـــة، وضـــع تشـــريعات يتطلـــب و والصـــحة. 

، كوثـائق مسـتقلة أو مدمجـة علـى صـعيد قطـاع الصـحة وسـائر القطاعـات، تـولي ُمسـندة بالبّينـاتوسياسات وخطط 
شــــريعات وحقــــوقهم اإلنســــانية. ويجــــب أن تعتمــــد هــــذه الت للمســــنينعنايــــة واضــــحة باإلنصــــاف وبالكرامــــة األصــــيلة 

علــى نحــو منهجــي. وعلــى ذلــك،  المســنينوالسياســات والخطــط نهجــًا قائمــًا علــى الحقــوق فــي التنميــة وأن تــدرج آراء 
فإنــه يلــزم ربــط هــذه الخطــط بآليــات التنســيق والمســاءلة الفعالــة مــن أجــل ضــمان تنفيــذها. ويمكــن أن يعززهــا مجتمــع 

شــأنه أي يســاعد علــى وضــع بمقــدمي الرعايــة، مــا مــن وأســرهم و  المســنينمــدني قــوي والســيما الرابطــات الخاصــة ب
سياسات وقوانين وخدمات أشد فعالية وخضوعًا للمساءلة بشأن التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة. كما سيسـتفيد 

 العمل أيضًا من تقييم الخبرات وتبادلها دعمًا للتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة على صعيد البلدان. 
  

 ُمسندة بالبّينات: تعزيز القدرات الوطنية لوضع سياسات ٢-١الغرض االستراتيجي 
 

ن مـن العمـل اآلن، ّكـ، لـدينا القـدر الكـافي مـن البيِّنـات الـذي يممعارفنـاعلى الرغم من الفجوات الكبيـرة فـي  -٣٦
أجـل ضـمان أن وهناك مـا يمكـن لكـل بلـد أن يفعلـه بغـض النظـر عـن وضـعه الحـالي أو مسـتوى التنميـة فيـه. ومـن 

نـوا مـن العمل يسترشد بالبّينات يلزم علـى راسـمي السياسـات أن يكونـوا علـى علـم بالنتـائج الرئيسـية للبحـوث وأن يمكّ 
إدراجهــا عنــد وضــع السياســات. وســيتطلب ذلــك آليــات أشــد فعاليــة لــرأب الصــدع بــين كيفيــة توليــد المعــارف وكيفيــة 

فـــي ســـياق السياســـات، مثـــل دور المؤسســـات واإلرادة السياســـية  اســـتخدامها. وتشـــمل هـــذه اآلليـــات مـــا يلـــي: النظـــر
واألفكار واالهتمامات؛ تيسير وضع البّينات والمعارف ذات الصلة والمالئمة التوقيـت، وٕاجـراء البحـوث ذات الصـلة 
بشأن الشـيخوخة والصـحة السـتخدامها فـي ذلـك السـياق الخـاص بالسياسـات، بمـا فـي ذلـك تـدخالت الـُنظم الصـحية 

نتـائج البحـوث  وٕاتاحةالة من حيث التكلفة التي يمكن تطبيقها في الظروف المحلية؛ التواصل على نحو أفضل الفع
مــن  ن اســتخدامها؛ تمكــين صــناع القــرارلصــناع القــرار بتجميــع البّينــات فــي حــزم بحيــث يــتمكن راســمو السياســات مــ

 استخدام هذه المعلومات من خالل ثقافة تقدر البّينات واألخذ بها.
 

تعزيــز ترجمــة المعــارف إلــى سياســات وممارســات فــي الحــوارات الخاصــة بالسياســات آليــات وتتمثــل إحــدى  -٣٧
التـــي تجمـــع البّينـــات القائمـــة معـــًا وتقـــيم مـــدى مالءمتهـــا لألولويـــات الوطنيـــة. وســـيكون مـــن األهميـــة بمكـــان إشـــراك 

مـــن أجـــل تشـــكيل عمليـــة وضـــع المجتمـــع المـــدني وتمثيـــل مختلـــف الفئـــات العمريـــة والمصـــالح فـــي هـــذه العمليـــات 
 السياسات وتنفيذها بما يتماشى مع التوقعات المجتمعية.

 
 : مكافحة التمييز ضد المسنين وتغيير فهم الشيخوخة والصحة٣-١الغرض االستراتيجي 

 
في صميم استجابة الصحة العمومية لشـيخوخة السـكان، أيـًا  المسنينينبغي أن تكون مكافحة التمييز ضد  -٣٨

كانت. ورغم التحدي الذي يمثله ذلك، فإن الخبرة في التعامل مع أشكال التمييز األخرى المنتشـرة مثـل التمييـز بـين 
الجنســـين والتمييـــز العنصـــري، أثبتـــت أن المواقـــف واألعـــراف مـــن الممكـــن تغييرهـــا. وتتطلـــب مكافحـــة التمييـــز ضـــد 

على الصعيد المؤسسي اعتمـاد القـوانين للحمايـة مـن التمييـز علـى أسـاس السـن، وتعـديل أو إلغـاء القـوانين  مسنينال
والعادات أو الممارسات التي تؤدي إلى التمييز المباشر أو غير المباشر، واتخاذ التدابير اإلدارية المالئمة األخـرى 

تصـنيف التعسـفي القـائم علـى السـن (مثـل وصـف األشـخاص عند اللزوم. وسيتمثل إجراء رئيسـي فـي التخلـي عـن ال
في أي عمـر مـن األعمـار  ةالكبير في القدر  فاوتالذين تجاوزوا سنًا معينة بالمسنين)، حيث يغفل هذا التصنيف الت

وقــد يــؤدي إلــى اســتجابة مبالغــة فــي التبســيط باالســتناد إلــى قوالــب نمطيــة لمــا ينطــوي عليــه هــذا الســن. ومــن شــأن 
ن هـذه المفـاهيم االجتماعيـة المقيـدة أن يعـزز وجهـة النظـر التـي تـرى أن الكبـر علـى الـرغم ممـا يسـتتبعه التخلص م

 مرحلة من النمو الشخصي واإلبداع واإلنتاجية. يمثلمن خسائر، يمكن أن 
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عــن  نــأىأيضــًا اتبــاع أســلوب جديــد فــي فهــم الشــيخوخة والصــحة ي المســنينوتتطلــب مكافحــة التمييــز ضــد  -٣٩
قـد تجنبـوا اليـوم التحـديات الصـحية التـي واجههـا  المسنينبأن  كعبء وعن االفتراض غير الواقعي سنينالمير تصو 

آباؤهم وأجدادهم بطريقة ما. وستعتمد التصورات الدقيقة للشيخوخة والصـحة منظـورًا شـامًال للعمـر بأكملـه وستسـعى 
لهويـة المشـتركة واحتـرام أوجـه االخـتالف. وتشـمل إلى زيادة الثقة وٕازالة الحواجز بين األجيال، مع تعزيـز الشـعور با

علـى نحـو مباشـر والجهـود المتضـافرة  المسـنيناالستراتيجيات األساسـية حمـالت التواصـل التـي تكـافح التمييـز ضـد 
 سعيًا إلى تقديم رؤية متوازنة للشيخوخة. ،في اإلعالم والترفيه

 
 المســنينفــي تجميــع البّينــات بشــأن أدوار  المســنينوتتمثــل خطــوة رئيســية أخــرى فــي مكافحــة التمييــز ضــد  -٤٠

تقييمـــًا  للمســنينالمســـاهمات اإلجماليــة  مــن أجــل تقيــيمالحاليــة. ويلــزم وضـــع نمــاذج اقتصــادية جديـــدة  همواحتياجــات
تكلفة تقديم الرعاية (ليس فقط بالنسبة إلى الخـدمات العامـة وٕانمـا أيضـًا بالنسـبة إلـى مقـدمي الرعايـة تقدير شامًال؛ و 
فوائــد التــدخالت الراميــة إلــى تعزيــز التمتــع بالصــحة فــي تقــدير ميين الــذين عــادة مــا يضــطلعون بــذلك)؛ و غيــر الرســ

إلـــى  حـــاجتهمومســـاهماتهم وعلـــى المجتمـــع األوســـع نطاقـــًا (علـــى  المســـنينمرحلـــة الشـــيخوخة التـــي تعـــود علـــى أداء 
 العام الالحق.الرعاية مثًال). وسوف توفر البّينات التي ستتولد مرجعًا مستمرًا للخطاب 

 
 مراعية للمسنينالبيئات التهيئة : ٢الغرض االستراتيجي 

 
تمثــل البيئــات الســياقات التــي يعــيش فيهــا النــاس حيــاتهم. والبيئــات المراعيــة للمســنين تســاعد علــى تعزيــز  -٤١

والحفــاظ عليهــا علــى مــدى  دعــم بنــاء القــدرة األساســية، أال وهمــا: التمتــع بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة بطــريقتين
تمكين المزيد من القدرة على األداء بحيث يستطيع األشخاص الذين يتمتعون بمستويات مختلفة من القـدرة العمر، و 

 أن يأدوا األفعال التي تعد مهمة بالنسبة إليهم.
لبيــــت ويمكــــن أن تســــتهدف اإلجــــراءات الراميــــة إلــــى تهيئــــة بيئــــات مراعيــــة للمســــنين الســــياقات المختلفــــة (ا -٤٢
ــــة  أو ــــة االجتماعي ــــل واإلســــكان والحماي ــــل النق ــــة محــــددة (مث ــــي مــــثًال) أو أن تســــتهدف عوامــــل بيئي المجتمــــع المحل

ـــــق  والطـــــرق ـــــةوالمتنزهـــــات والمراف ـــــة)،  االجتماعي ـــــيم االجتماعي ـــــف والق ـــــة األجـــــل والمواق ـــــة الطويل والصـــــحة والرعاي
أو اإلقليميـــــة أو المحليـــــة). وعنـــــدما تأخـــــذ التـــــأثير عليهـــــا علـــــى مختلـــــف المســـــتويات الحكوميـــــة (الوطنيـــــة  ويمكـــــن

اإلقصــاء االجتمــاعي والعقبــات التــي تحــول دون الحصــول علــى الفــرص فــي االعتبــار أيضــًا، فــإن هــذه  اإلجــراءات
الجهود الرامية إلى بنـاء القـدرة علـى األداء والحفـاظ عليهـا يمكـن أن تـؤدي كـذلك إلـى التغلـب علـى اإلجحافـات بـين 

 . المسنينفئات 
 

العالمية للمدن والمجتمعات المحلية المراعية للمسنين مثاًال جيدًا لكيفية تهيئة البيئات  شبكة المنظمةم وتقد -٤٣
المراعية للمسنين بنجاح على الصعيد المحلي. وتجمع الشبكة معًا بلديات من شتى أنحاء العالم تسعى عـن طريـق 

 المســـنين. وباتخـــاذ احتياجـــات المســـنينلمعيشـــة العمـــل المتعـــدد القطاعـــات إلـــى تحويـــل بيئاتهـــا إلـــى أمـــاكن أفضـــل 
نقطــة انطــالق لتهيئــة البيئــات المراعيــة للمســنين، بــدًال مــن النظــر مــن منظــور الخــدمات أو مــن جانــب كوأفضــلياتهم 

 العرض فحسب، تضمن هذه البلديات مالءمة النهوج المحددة للسكان المحليين. 
 

صـعيد قطاعـات ومسـتويات متعـددة، يمكنهـا تعزيـز طيـف وعندما تنسق اإلجراءات المراعية للمسنين على  -٤٤
مـــــن مجـــــاالت القـــــدرة علـــــى األداء، بمـــــا فـــــي ذلـــــك "القـــــدرات" الخاصـــــة بتلبيـــــة االحتياجـــــات األساســـــية؛ والتحـــــرك، 

التعلم والنمو واتخاذ القرار؛ وبنـاء العالقـات والحفـاظ عليهـا؛ وتقـديم المسـاهمات. وعنـدما تجتمـع قطاعـات  ومواصلة
اب مصــلحة متعــددين علــى الهــدف المشــترك المتمثــل فــي تعزيــز القــدرة علــى األداء وتشــكيل التطــور متعــددة وأصــح

علـى  عمـرعلى نحو يعزز هذه القدرات المحددة، من شأن ذلك أن يسـاعد علـى ضـمان أن المسـنين يتقـدمون فـي ال
الشخصــــي ويمكــــنهم  نحــــو آمــــن فــــي المكــــان المالئــــم لهــــم، وأنهــــم ال يعــــانون مــــن الفقــــر، ويمكــــنهم مواصــــلة النمــــو
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فــي مجتمعــاتهم المحليــة مــع احتفــاظهم باالســتقالل وتمــتعهم بالصــحة. وُيعــد هــذا الــنهج مالئمــًا أيضــًا فــي  المســاهمة
 حاالت الطوارئ.

 
ومع ذلك، ففي حين أن التدخالت التي تنفذ على صعيد السكان مثل وسائل النقـل التـي يسـهل اسـتخدامها  -٤٥

ن يســـتطيع بعضـــهم االســـتفادة منهـــا اســـتفادة كاملـــة فـــي غيـــاب الـــدعم المصـــمم قـــد تـــوفر مـــوردًا لجميـــع المســـنين، لـــ
مــن أجــل تعزيــز اســتقاللهم ومشــاركتهم. فمــثًال، قــد تتوقــف قــدرة إحــدى النســاء المســنات علــى الحركــة  هــمخصيصــًا ل

رك أو مـا على رغبتها في الخروج، وعلى توافر أجهزة التحرك المحددة المرتبطة باحتياجاتها (مشاية أو كرسـي متحـ
، وعلـــى تكـــرم ســـائق الحافلـــة والركـــاب ومأمونيتهـــا إلـــى ذلـــك)، وعلـــى مـــدى إتاحـــة طـــرق المشـــاة والمبـــاني واإلضـــاءة
 اآلخرين بمساعدتها على الصعود إلى الحافلة أو النزول منها. 

 
مــع التركيــز علــى  المســنينويوضــح هــذا الغــرض االســتراتيجي النهــوج التــي تحقــق أكبــر قــدر مــن مشــاركة  -٤٦
ز استقاللهم وتمكينهم من المشاركة. ونظرًا ألن العمل المتعدد اإلجراءات الزمًا لتحقيق هذه النهوج، فإن النهج تعزي

 الثالث يشير إلى كيفية عمل القطاعات معًا بفعالية من أجل تحقيق أعظم األثر.
 

 : تعزيز استقالل المسنين١-٢الغرض االستراتيجي 
 

ى االســتقالل كعنصــر أساســي مــن عناصــر العافيــة وٕالــى تــأثيره القــوي علــى مــرارًا وتكــرارًا إلــ المســنونأشــار  -٤٧
الحق في االختيار وفي التحكم فـي طيـف مـن  لمسنينكرامتهم وسالمتهم وحريتهم وعدم اعتمادهم على اآلخرين. ول

والطريقة التي  المسائل، بما في ذلك األماكن التي يعيشون فيها، والعالقات التي يقيمونها، والمالبس التي يرتدونها،
ال  -والســيما النســاء  - المســنينيقضــون بهــا أوقــاتهم، وٕاذا مــا كــانوا ســيتلقون العــالج. ومــع ذلــك، فــإن العديــد مــن 

والحريـات األساسـية بغـض النظـر عـن  يتمتعون بعـد بهـذه الفـرص علـى مـدى أعمـارهم. ويجـب إعمـال هـذه الحقـوق
الطوارئ والرعاية المؤسسية، ويلزم أن ينص عليها  حاالت في السن والجنس ومستوى القدرة األساسية، بما في ذلك

 ).١تناول ذلك في الغرض االستراتيجي  تمالقانون (
 

والمــوارد  ،والبيئــات التــي يعيشــون فيهــا ،المســنينوُيشــَكل االســتقالل بفعــل عــدة عناصــر، بمــا فــي ذلــك قــدرة  -٤٨
دقاء، والجيران، والشبكات المجتمعيـة األوسـع نطاقـًا) الشخصية (مثل العالقة مع األبناء وسائر أفراد األسرة، واألص

والفـــرص المتاحـــة أمـــامهم. ويعتمـــد االســـتقالل اعتمـــادًا كبيـــرًا علـــى  ،والمـــوراد الماليـــة التـــي يمكـــنهم االســـتفادة منهـــا
احتياجات الشخص المسن األساسية وعلى إتاحة طيف من الخدمات، مثل النقل والتعلم المستمر طيلة العمر  تلبية

بصـفة  للتقـويض فـي حـاالت الطـوارئ المسـنين اسـتقالل). ويتعـرض ٣-٢تناول ذلـك فـي الغـرض االسـتراتيجي  تم(
 ، إن لم تتخذ اإلجراءات المالئمة. خاصة

 
ويمكن تعزيـز االسـتقالل بغـض النظـر عـن مسـتوى القـدرة التـي يتمتـع بهـا الشـخص المسـن بواسـطة طيـف  -٤٩

للرعاية، ودعم اتخاذ القرار، وٕاتاحة األجهزة المساعدة المالئمة. وعنـدما من اآلليات، بما في ذلك التخطيط المسبق 
مـن  المسـنينن ّكـمتُ تتكيف هذه اآلليات مع الفرد والبيئة المحيطة به، اللـذين قـد يتغيـران عبـر الـزمن، مـن شـأنها أن 

، المسـنيناستبقاء أعلى مستوى من التحكم في حياتهم. وتشمل اإلجراءات األخرى التي تؤثر مباشرة على اسـتقالل 
حماية حقوقهم اإلنسـانية وكفالتهـا عـن طريـق إذكـاء الـوعي ووضـع التشـريعات واآلليـات التـي تتصـدى النتهـاك هـذه 

 الحقوق.
 

فــإن أحــد المخــاطر الرئيســية التــي  ،الشــيخوخة والصــحةالتقريــر العــالمي بشــأن وعلــى النحــو الموضــح فــي  -٥٠
مسـنين يعيشـون فـي  ١٠هو إساءة معاملة المسـنين، الـذي يتضـرر منـه حاليـًا واحـد مـن كـل  المسنينتهدد استقالل 

المجتمــــع المحلــــي، ونســــبة أكبــــر مــــن ذلــــك مــــن المســــنين الــــذين يعيشــــون فــــي مؤسســــات الرعايــــة. ويمثــــل الســــقوط 
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مــن األشــخاص الــذين تتجــاوز أعمــارهم  ٪٣٠وســوف يتعــرض نحــو  تــي تهــدد االســتقالل.المخــاطر األخــرى ال أحــد
عامًا الذين يعيشون في المجتمع المحلي للسـقوط مـرة  ٨٥من األشخاص الذين تتجاوز أعمارهم  ٪٥٠عامًا، و ٦٥

مــن اإلصــابة فــي الســالمة  المســنينواحــدة علــى األقــل ســنويًا. ولــذا فإنــه يلــزم اتخــاذ إجــراءات محــددة لحمايــة حــق 
  والعنف وٕاساءة المعاملة.

 
 من المشاركة المسنين: تمكين ٢-٢الغرض االستراتيجي 

 
فـــي عمليـــات التنميـــة أن يســـاعد علـــى بنـــاء مجتمعـــات متماســـكة تـــنعم بالســـالم  المســـنينمـــن شـــأن إشـــراك  -٥١

من هذه العمليات إلى تقـويض عـافيتهم ومسـاهماتهم فحسـب، بـل قـد  المسنينواإلنصاف واألمن. وال يؤدي استبعاد 
يقـدمون مسـاهمات اجتماعيـة واقتصـادية  فالمسـنونيؤثر أيضًا تـأثيرًا كبيـرًا علـى عافيـة األجيـال األخـرى وٕانتاجيتهـا. 

قـــران عديـــدة إلـــى أســـرهم ومجتمعـــاتهم المحليـــة ومجتمعـــاتهم األعـــم، مثـــل مســـاعدة األصـــدقاء والجيـــران، وتـــدريب األ
واألشخاص األصغر سنًا، ورعاية أفراد األسرة والمجتمع المحلي األوسع نطاقـًا، وكمسـتهلكين وعـاملين ومتطـوعين. 

هدفًا محوريًا للتنمية االجتماعية االقتصادية، وُيعد ضمان استطاعتهم  المسنينولذا فيجب أن يكون تمكين مشاركة 
 وريًا.المشاركة في هذه العمليات واالستفادة منها ضر 

 
 بالمســـــنينمــــن خــــالل التنظيمـــــات المجتمعيــــة والمنظمــــات المعنيــــة  المســــنينومــــن شــــأن االســــتثمار فـــــي  -٥٢

. وعنـدما تكـون هـذه المنظمـات مطـورة المسـنينومجموعات المساعدة الذاتية، على سبيل المثال، أن ييسر مشـاركة 
الخــدمات، بمــا فــي ذلــك فــي حــاالت  وممولــة علــى النحــو المالئــم، يمكنهــا أيضــًا أن تضــطلع بــدور مهــم فــي تقــديم

الطورائ، مثًال عن طريق تحديد األشخاص المسنين الذين قد يتعرضون للعزل والوحـدة، وتـوفير المعلومـات، ودعـم 
التـي يحتـاجون  وحفظ المهـاراتلمواصلة بناء  أمام المسنين الفرصة إتاحةاألقران والرعاية الطويلة األجل، وضمان 

 يقهم في هذا العالم المتغير ويستفيدوا منه ويؤثروا فيه.طر  هتدوا إلىإليها كي ي
  

 : تعزيز العمل المتعدد القطاعات٣-٢الغرض االستراتيجي 
 

علـى التمتـع بالصـحة فـي مرحلـة  المسـنينتؤثر معظم السياسات والُنظم والخدمات تأثيرًا مباشـرًا علـى قـدرة  -٥٣
 وأسرهم. المسنينالشيخوخة. كما تؤثر الطريقة التي تقدم بها هذه السياسات والُنظم والخدمات تأثيرًا مختلفًا على 

 
علـى األداء. فالقـدرة علـى الحركـة مـثًال، تتـأثر تـأثيرًا مباشـرًا  المسـنينوال يمكن لقطـاع واحـد أن يعـزز قـدرة  -٥٤

عــن النقــل، والتخطــيط الحضــري، واإلســكان، واإلعــالم، والصــحة، والرعايــة االجتماعيــة. ومــن بالقطاعــات المســؤولة 
ة عن زيادة الكفاءة، حيث قد يؤدي العمل في مجـال معـين إلـى الحـد جمشأن العمل معًا أن يحقق مكاسب مهمة نا

لوجيـات المسـاعدة، مـثًال، من االحتياجات في المجاالت األخرى. فإدخال التعـديالت علـى المسـاكن أو تـوفير التكنو 
 قد يقلل من الحاجة إلى الرعاية الطويلة األجل.

 
وفي إمكان االستراتيجيات وخطـط العمـل الوطنيـة واإلقليميـة بشـأن التمتـع بالصـحة فـي مرحلـة الشـيخوخة،  -٥٥

، أن تــوفر إطــارًا للعمــل مــن جانــب أصــحاب المصــلحة المعنيــين. ١علــى النحــو الموضــح فــي الغــرض االســتراتيجي 
تــأثيرًا  تــؤثرومــع ذلــك فيلــزم اتخــاذ إجــراءات فعليــة ومتســقة داخــل القطاعــات وعلــى نطاقهــا، إذا كانــت هــذه اُألطــر 

علـى األداء. وفضـًال عـن ذلـك، يلـزم أن تشـمل هـذه الجهـود البـرامج والمبـادرات المتنوعـة  المسـنينإيجابيًا على قدرة 
ء، بمـا فـي ذلـك وضـع ُنظـم الحمايـة االجتماعيـة واسـتدامتها، المتعددة القطاعات الضرورية لتعزيز القـدرة علـى األدا

وتحسين إتاحة اإلسكان المالئم، والتمكين من التعلم المستمر طوال الحياة، وتقديم الرعاية الصحية والطويلة األجل 
. رىاألخــفــي القــوى العاملــة عــن طريــق التطــوع والنهــوض بــاألدوار االجتماعيــة  المســنينالفعالــة، وتعزيــز مســاهمة 
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وســـيختلف تنفيـــذ هـــذه البـــرامج والمبـــادرات بطبيعـــة الحـــال مـــن مكـــان إلـــى مكـــان وبـــين المســـتويات الحكوميـــة ووفقـــًا 
  ). على سبيل المثال ،للظروف (بين السياقات المتضررة من الكوارث والسياقات غير المتضررة

 
 المســنينقتصــادية بشــأن قــدرة وُيعــد جمــع واســتخدام المعلومــات المصــنفة وفقــًا للســن والحالــة االجتماعيــة اال -٥٦

ــُنظم  علــى األداء، مهمــين مــن أجــل توثيــق عــدم المســاواة والتصــدي لإلجحافــات، وتقيــيم مــدى فعاليــة السياســات وال
والخــدمات القائمــة فــي تلبيــة االحتياجــات واحتــرام حقــوق جميــع المســنين، وتحديــد مــا يعتريهــا مــن الثغــرات. كمــا ُتعــد 

ت والممارســات الجيــدة مهمــة للحكومــات وســائر أصــحاب المصــلحة الرئيســيين فــي إمكانيــة االطــالع علــى المعلومــا
 سبيل دعم تنفيذ خطط العمل والدعوة إلى العمل والدعم السياسي والتقني من أجل التنفيذ. 

 
 : مواءمة الُنظم الصحية مع احتياجات السكان المسنين٣الغرض االستراتيجي 

  
مع تقدم األشخاص في السن عادة ما تصبح احتياجاتهم الصحية مزمنـة وأشـد تعقيـدًا. وقـد ثبـت أن الـُنظم  -٥٧

والخدمات الصحية التـي تلبـي هـذه االحتياجـات المتعـددة األبعـاد علـى نحـو متكامـل أشـد فعاليـة مـن الخـدمات التـي 
ُنظم القائمــة مصــممة تصــميمًا أفضــل تمثــل مجــرد ردود أفعــال مســتقلة لكــل مــرض محــدد. ومــع ذلــك فالعديــد مــن الــ

لعالج الحـاالت القصـيرة المـدى، وتسـتمر فـي إدارة المشـكالت الصـحية علـى نحـو غيـر متـرابط ومجـزأ، وتفتقـر إلـى 
التنسيق على صعيد مقدمي الخدمات واألماكن واألوقات. وينتج عن ذلك خدمات رعاية صحية وخـدمات أخـرى ال 

علـى نحـو كـاٍف، بـل تـؤدي إلـى تكـاليف كبيـرة ويمكـن تجنبهـا، بالنسـبة  سـنينالمتعجز فحسب عـن تلبيـة احتياجـات 
والنظــام الصــحي ســواًء بســواء. وحيثمــا توجــد الخــدمات، كثيــرًا مــا تكــون هنــاك عقبــات تحــد مــن قــدرة  المســنينإلــى 

تقــديم فــي  المســنينعلــى الوصــول إليهــا، مثــل غيــاب وســائل المواصــالت، وارتفــاع التكلفــة، والتمييــز ضــد  المســنين
 الرعاية الصحية.

  
مثل قرح الفراش، واأللـم المـزمن، وصـعوبة  المسنينوغالبًا ما يغفل الفنيون الصحيون المشكالت التي تهم  -٥٨

الســــمع أو اإلبصــــار أو المشــــي أو أداء األنشــــطة اليوميــــة أو االجتماعيــــة. ومــــازال التركيــــز الســــريري فــــي الرعايــــة 
تعتبـر أمراضـًا، فـإن  مـراض وعالجهـا؛ ونظـرًا ألن هـذه المشـكالت الالصحية األولية يتمحـور حـول الكشـف عـن األ

إلــى اإلرشــادات بشــأن  يفتقــرون مقــدمي الرعايــة الصــحية قــد ال يكونــوا علــى درايــة بكيفيــة التعامــل معهــا، وعــادة مــا
عـن  المسـنينالتعرف على حاالت الضعف ومتالزمات الشيخوخة، أو التدريب على ذلك. ويؤدي ذلك إلـى عـزوف 

قي الخدمات، وعدم التزامهم بالعالج، أو عدم تقدمهم إلى عيادات الرعايـة الصـحية األوليـة، اعتقـادًا مـنهم بأنـه ال تل
يوجد عالج للمشكالت التي يعانون منها. وعادة ما ال ُتكتشف العالمات األخـرى المبكـرة لتراجـع القـدرة علـى األداء 

وعكــس  ةُترصــد، مــا ُيعــد بــالغ األهميــة فــي تــأخير تراجــع القــدر ُتعــالج أو  مثــل ســرعة المشــي أو قــوة العضــالت، وال
مســاره. ويلــزم إدخــال الجديــد مــن نهــوج ونمــاذج التــدخالت الســريرية علــى مســتوى الرعايــة الصــحية األوليــة، إذا كــان 

 الهدف يتمثل في منع االعتماد على الرعاية واالحتفاظ بالقدرة األساسية.
 

تـــي تصـــمم بهـــا الـــُنظم الصـــحية، لضـــمان اإلتاحـــة الميســـورة التكلفـــة وينبغـــي إجـــراء تحـــول فـــي الطريقـــة ال -٥٩
ـــُنظم لالحتياجـــات  المســـنينللخـــدمات المتكاملـــة التـــي تركـــز علـــى احتياجـــات  وحقـــوقهم. ويلـــزم أن تســـتجيب هـــذه ال

، بما في ذلـك مـن يتمتعـون بمسـتويات عاليـة ومسـتقرة مـن القـدرة األساسـية، ومـن يشـهدون تراجعـًا لمسنينالمتنوعة ل
 تطلب الرعاية والدعم من جانب اآلخرين. يعانون من خسائر في القدرة تفي هذه القدرة، ومن 

 
علــى بنــاء أفضــل قــدر مــن  المســنينويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــالل الهــدف المشــترك المتمثــل فــي مســاعدة  -٦٠

القدرة على األداء والحفاظ عليه في جميع مراحل العمر. ويتطلب ذلك التنسيق بين طيف واسع مـن الخـدمات، بمـا 
فــي ذلــك تعزيــز الصــحة والوقايــة مــن األمــراض؛ وٕاجــراء فحــوص التحــري والكشــف المبكــر وتقــديم الرعايــة القصــيرة 

للحاالت المزمنة؛ والتأهيل وتقديم الرعاية الملطفة. وسيكتسي التنسيق بين المدى؛ وتقديم التدبير العالجي المستمر 
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المســـــتويات المختلفـــــة للخـــــدمات وبـــــين الخـــــدمات الصـــــحية والخـــــدمات االجتماعيـــــة أهميـــــة بالغـــــة. كمـــــا أن تـــــوفير 
 .كذلكسيكتسي أهمية غالبًا ما التكنولوجيات المساعدة للمسنين الذين تراجعت قدرتهم، 

 
وأفضـــلياتهم. وتتمثـــل أفضـــل طريقـــة  المســـنينســـيلزم تصـــميم الخـــدمات وفقـــًا الحتياجـــات  وكخطـــوة أولـــى، -٦١

أنفسهم في تخطيط الخدمات. وسيلزم النظر في العديد من المشكالت العملية، بمـا  المسنينلتحقيق ذلك في إشراك 
لفتـــرات طويلـــة، فـــي االصـــطفاف فـــي طـــوابير االنتظـــار أو الوقـــوف  المســـنينفـــي ذلـــك الصـــعوبة التـــي قـــد يواجههـــا 

فمن الضروري أن تكون معاملة الخدمات والموظفين للمسنين وضرورة توفير المراحيض الكافية. وفضًال عن ذلك، 
ويشــمل ذلــك التواصــل بطــرق فعالــة تراعــي حــاالت ضــعف البصــر  معاملــة تكفــل لهــم مــا يســتحقونه مــن االحتــرام.

 والسمع الشائعة.  
 

 األساسية والقدرة على األداء اتظم الصحية كي تركز على القدر : توجيه الن١-٣الغرض االستراتيجي 
 

لقـدرة علـى األداء علـى مـدى العمـر، أن تتـواءم امسـارات من اتبـاع أفضـل  ُتمكِّنلُنظم التي سيتطلب بناء ا -٦٢
المحركـــات األساســـية للـــُنظم مـــع هـــذا الهـــدف المشـــترك. وســـيتطلب ذلـــك إدخـــال تغيـــرات كبيـــرة علـــى طـــرق جمـــع 

التي مازالت حاليـًا قائمـة علـى الحـاالت أو التـدخالت. ويمكـن أن و المعلومات الصحية واإلدارية وتسجيلها وربطها، 
التي ُتعد نقطة االنطالق لتحقيق الرعاية  الستطاعةوا ةت األداء من عمليات تقييم القدر مساراُتستمد المعلومات عن 

وينبغي أن ُتجمع على نحو روتيني في كل لقاء لهم بالنظام. ويلزم وضع آليات  المسنينالمتكاملة التي تركز على 
من علـى نحـو روتينـي. ومـن شـأن ذلـك ألتمتة تخزين المعلومات من أجـل السـماح بتحديـد اتجاهـات األداء عبـر الـز 

أن يعـــود بالفائـــدة علـــى الممارســـة الســـريرية، وقـــد يشـــكل أيضـــًا فـــي المســـتقبل أساســـًا إلدارة األداء وآليـــات التمويـــل. 
فالمكافــآت والحــوافز الخاصــة بمقــدمي الخــدمات مــثًال، يمكــن أن توجــه نحــو تمكــين أفضــل مســارات األداء الممكنــة، 

 ددة.   نحو تقديم تدخالت مح ال
 

لبنات البناء األساسية للخدمات، لضمان إمكانية حصول  سائر وفي العديد من األماكن، سيلزم استعراض -٦٣
علــى الرعايــة التــي يحتــاجون إليهــا. فســوف يلــزم مــثًال تحديــد وٕاتاحــة المنتجــات الطبيــة واألجهــزة المســاعدة  المســنين

 فـي. ففي حين أن استخدام العدسات التـي تـزرع المسنيندى الضرورية لتعظيم القدرة األساسية والقدرة على األداء ل
قد يبدو ترفًا في ظروف شح الموارد، فإن هـذه الجراحـة يمكـن إجراؤهـا فـي بضـع دقـائق  الكاتراكتالعين في جراحة 

 من اعتمادهم على رعاية اآلخرين. الً باستقاللهم بد المسنينالموضعي وتؤدي إلى احتفاظ  تخديرباستخدام ال
 

يكــون تســخير االبتكــارات التكنولوجيــة (بمــا فــي ذلــك التكنولوجيــات المســاعدة وتكنولوجيــا المعلومــات وقــد  -٦٤
والمنــــازل والمجتمــــع المحلــــي. كمــــا قــــد تســــاعد  العيــــاداتواالتصـــاالت) مفيــــدًا بصــــفة خاصــــة، وينطبــــق ذلــــك علــــى 

االبتكارات التكنولوجية أو تقارب التكنولوجيات القائمة، البلدان القليلة الموارد على وضـع نمـاذج للخـدمات تقفـز بهـا 
 إلى مستوى الخدمات المقدمة في األماكن األخرى.

 
كــــن تالفيهــــا وألن العديــــد مــــن مــــن المم المســــنونونظــــرًا ألن العديــــد مــــن االضــــطرابات التــــي يصــــاب بهــــا  -٦٥

ة من العمر، يلزم على الُنظم أن تتضمن استراتيجيات فعالة للوقاية من المرض ومن سابقمحدداتها يبدأ في مرحلة 
ية للوقاية من األمراض غير و تراجع القدرات. وفي األعمار األصغر عندما يكون مستوى القدرة عاليًا، ستكون األول

والتشـجيع علـى التحلـي التمكين من مزاولة النشاط البدني والتغذية الجيدة، وتجنـب التبـغ  السارية الشائعة عن طريق
تعاطي الكحـول. وتظـل هـذه العوامـل مهمـة طـوال الحيـاة، ولكـن إذا بـدأت القـدرة فـي التراجـع، يمكـن  بالمسؤولية في
لرعايـة. وثمـة حاجـة إلـى نمـاذج علـى تجنـب أو تـأخير االعتمـاد علـى ا المسـنينخرى التي تساعد ألأن تبدأ النهوج ا

، لضـــمان أن هـــذه االســـتراتيجيات تســـتند إلـــى البّينـــات. المســـنينجديـــدة لتعزيـــز الصـــحة والوقايـــة مـــن األمـــراض فـــي 
 ن.المسنو ي البيئات التي يعيش فيها ومعظم اإلجراءات الناتجة سيكون محلها ف



  A69/17          Annex  الملحق        ٦٩/١٧ج

19 

للرعاية السريرية المتكاملـة الجيـدة  : تطوير وضمان اإلتاحة الميسورة التكلفة٢-٣الغرض االستراتيجي 
 المسنينالتي تركز على 

 
فـــي نظـــام قـــوي للتـــدبير العالجـــي  المســـنينتتمثـــل نقطـــة الـــدخول إلـــى الرعايـــة المتكاملـــة التـــي تركـــز علـــى  -٦٦

االحتياجــات  بحيــث تلبــياالحتياجــات الفرديــة وتوضــع فيــه خطــة رعايــة شــاملة مصــممة  يــتم فيــه تقــديرللحــاالت، 
الشخصــية وتتمحــور حــول الهــدف الوحيــد المتمثــل فــي الحفــاظ علــى القــدرة علــى األداء. وينبغــي لهــذه الخطــط أن 

لتلبيتهــا وكيفيــة متابعــة التقــدم الُمحــرز.  ىص المســن وأهدافــه، والطريقــة المثلــتصــمم بحيــث تراعــي أفضــليات الشــخ
عـــن طريـــق تقـــديم دعـــم األقـــران والتـــدريب  الـــذاتي الجـــيالتـــدبير العوســـيتمثل أحـــد األهـــداف الرئيســـية فـــي تعزيـــز 

 ومقدمي الرعاية سواًء بسواء. المسنينوالمعلومات والمشورة، إلى 
 

علــى الخــدمات دون تحمــل أعبــاء ماليــة أهميــة  المســنينوستكتســي اآلليــات التــي تضــمن إمكانيــة حصــول  -٦٧
تعزيز الخدمات الشاملة والمتكاملـة الالزمـة  بالغة. وثمة حاجة عاجلة إلى وضع نماذج التمويل المستدامة من أجل

تجـزؤ النظـام الصـحي الحـد مـن . وينبغي أن تراعي هذه النماذج ضرورة تقليل اإلنفاق من المـال الخـاص و للمسنين
 .   قدرإلى أدنى 

 
وال يعني التكامل والتركيز على القدرة أن ُتهمل الخدمات والتـدخالت الخاصـة بالحـاالت الصـحية الرئيسـية  -٦٨

أمراض القلـب واألوعيـة حاالت الضعف العضلي الهيكلي والحسي؛  االعتالالت. وتشمل هذه المسنينالتي تصيب 
ة، والخـرف وتراجـع اإلدراك؛ السـرطان، وعوامل الخطر مثل فرط ضغط الدم والسكري؛ االضطرابات النفسـي الدموية

ومتالزمــات الشــيخوخة مثــل الــوهن وسلســل البــول والهــذيان والســقوط. ويلــزم مواصــلة البحــث مــن أجــل  ،وصــحة الفــم
المتاحة لكل حالة من هذه الحاالت، وينبغي تحديـد العمليـات لضـمان ترجمـة نتـائج البحـوث إلـى  العالجاتتحسين 

التـدبير العالجـي لكـل حالـة مـن هـذه الحـاالت المرضـية وفقـًا لقـدرة الشـخص المسـن ممارسات. ولكـن سـيلزم تنسـيق 
، والمخـــاطر المرتبطـــة بـــاإلفراط المســـنينعلـــى األداء. وســـيلزم أيضـــًا مراعـــاة االعـــتالالت المصـــاحبة الشـــائعة بـــين 

ن كيفيــة تحقيــق الــدوائي، وأثرهــا المشــترك علــى األداء. وقــد يتطلــب ذلــك وضــع مبــادئ توجيهيــة ســريرية جديــدة بشــأ
المسارات الفضلى للقدرة األساسية، أو تحديث المبادئ التوجيهية الحالية بشأن الحاالت المرضية المحددة من أجل 

مـن التعـافي مـن تراجـع القـدرة أهميـة أيضـًا، وكـذلك  ُتمكِّـنالنظر في أثرها على القدرة. كما ستكتسي الخدمات التي 
 ن إلى الرعاية الملطفة قادرين على الحصول عليها.الذين يحتاجو  المسنينضمان أن جميع 

 
قــد  المســنونليســت جميعهــا مزمنــة. ف المســنونوفضــًال عــن ذلــك، فــإن التحــديات الصــحية التــي يواجههــا  -٦٩

يعانون من التراجع السريع في الصحة نتيجة لمرض بسيط قصير المدى أو نتيجة لتفاقم إحـدى الحـاالت الموجـودة 
تاحة المالئمة التوقيت للرعاية القصيرة المدى والمتخصصة في مجال الشيخوخة ُتعد الزمـة بالفعل. ومن ثم فإن اإل

يظلــون عمومـًا فـي حاجــة إلـى خــدمات  المسـنينالمصـابين بـالوهن. وعــالوة علـى ذلــك، فـإن  للمســنينبصـفة خاصـة 
يًا وعالجهــا، مــا ُيعــد الصــحة النفســية والصــحة الجنســية، بمــا فــي ذلــك الوقايــة مــن األمــراض المعديــة المنقولــة جنســ
 أيضًا جزءًا من الجهود األوسع نطاقًا المبذولة لضمان حماية حقوق وحريات الجميع وتعزيزها.

 
ومن أجل تمكين المسنين من قضـاء شـيخوختهم فـي أمـاكن مالئمـة لهـم، ينبغـي تقـديم الخـدمات فـي أقـرب  -٧٠

مات فـي منـازلهم وتقـديم الرعايـة القائمـة علـى مكان ممكن من األماكن التـي يعيشـون فيهـا، بمـا فـي ذلـك تقـديم الخـد
 المجتمعات المحلية.
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مــة القـــوى العاملــة الصـــحية وتـــدريبها ونشــرها وٕادارتهـــا علـــى   : ضمان استدا٣-٣الغرض االستراتيجي 
 النحو المناسب

 
. وهي تشـمل المهـارات فـي المسنينيحتاج جميع مقدمي الخدمات إلى الكفاءات المالئمة لتلبية احتياجات  -٧١

مجال طب الشـيوخ وأمـراض الشـيخوخة، والكفـاءات األعـم الالزمـة لتقـديم الرعايـة المتكاملـة، مثـل القـدرة علـى تبـادل 
، وتقــديم الــدعم فــي مجــال المســنينالمعلومــات باســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، ومكافحــة التمييــز ضــد 

ــــــذاتي. وبطبيعــــــ ــــــدبير العالجــــــي ال ــــــة الســــــريرية الت ــــــب الرعاي ــــــة المتعــــــددة للمســــــنين ة الحــــــال، تتطل مشــــــاركة األفرق
يضــًا ســواء أكــان مقــدمو الخــدمات أاالختصاصــات، وســتكون الكفــاءات الخاصــة بالعمــل فــي هــذه البيئــة ضــرورية 

 يعملون في المستشفيات أو في البيئات المجتمعية. 
 

وًال تحديـــــد طبيعـــــة هـــــذه الكفـــــاءات وحجمهـــــا وســـــيتطلب ضـــــمان القـــــوى العاملـــــة المدربـــــة تـــــدريبًا كافيـــــًا أ -٧٢
فــي منــاهج جميــع الفنيــين الصــحيين. وغالبــًا مــا ســيحتاج مقــدمو الخــدمات وخصائصــها. وينبغــي بعــد ذلــك إدراجهــا 

 ون إلى التطوير المهني لتحقيقها.   الحالي
 

ن، وسيكون من المهم أيضًا ضمان أن العرض من المتخصصـين فـي طـب الشـيوخ يلبـي احتياجـات السـكا -٧٣
وتشجيع إنشاء وحدات متخصصة في التدبير العالجي للحاالت المعقـدة. ومـن شـأن ذلـك أن يضـمن تـوفير العـالج 

 المالئم للحاالت األكثر تعقيدًا ويمكن أن يمثل أداة مفيدة للبحث من أجل تحديد نماذج الرعاية الجيدة.
 

قي الرعاية ومستشاري التـدبير العالجـي وسيلزم النظر أيضًا في الجديد من كوادر القوى العاملة (مثل منس -٧٤
الذاتي) والمسارات المهنية، والنظر كذلك في الخيارات المطروحـة للتوسـع فـي أدوار العـاملين الصـحيين الموجـودين 
بالفعــل، ســواء أكــانوا مــدفوعي األجــر أم ال وســواء أكــانوا مــن العــاملين فــي المؤسســات الصــحية أم فــي المجتمعــات 

في شيخوخة القـوى العاملـة الصـحية.  مواجهتهاد من البلدان، سيتمثل أحد التحديات التي سيلزم المحلية. وفي العدي
 وسينبغي فحص نماذج التوظيف التي تعزز استبقاء هؤالء العاملين المهرة.

 
 لة األجليالرعاية الطو  لتقديم : وضع نظم مستدامة ومنصفة٤ الغرض االستراتيجي

 
قـدرتهم. وينطبـق ذلـك بصـفة  تراجـع كبيـر فـيمـن  ما من مراحل العمر مرحلة يعاني جميع األشخاص في -٧٥

القـــدرة أو  فقـــدانالـــذي يعـــانون مـــن  للمســـنين. وكجـــزء مـــن حـــق النـــاس فـــي الصـــحة، يحـــق المســـنينخاصـــة علـــى 
ممكن من القدرة على األداء بما  يتعرضون لذلك تعرضًا شديدًا أن يتلقوا الرعاية والدعم للحفاظ على أفضل مستوى

 تماشى مع حقوقهم اإلنسانية وحرياتهم األساسية وكرامتهم اإلنسانية.ي
 

الذين يحتـاجون إلـى الرعايـة والـدعم زيـادة سـريعة. وفـي الوقـت  المسنينوفي جميع أنحاء العالم يزداد عدد  -٧٦
ذاته تتراجع نسبة األشخاص األصغر سنًا الذين قد يكونون قـادرين علـى تقـديم هـذه الرعايـة، والنسـاء اللـواتي يمـثلن 

لشـــغلها.  مقـــدمات الرعايـــة التقليـــديات داخـــل األســـرة، يشـــغلن أدوارًا اجتماعيـــة واقتصـــادية أخـــرى بالفعـــل أو يـــتطلعن 
تراجـع كبيـر الـذين يعـانون مـن  المسـنينونتيجة لذلك، فـإن افتـراض أن األسـر تسـتطيع بمفردهـا أن تلبـي احتياجـات 

  القدرة قد عفا عليه الزمن وال ُيعد مستدامًا وال منصفًا.  في
 

لـة األجـل حظى بنظام شامل للرعايـة الطوييوبالتالي فإنه في القرن الحادي والعشرين يلزم على كل بلد أن  -٧٧
التــي يمكــن أن تقــدَّم فــي المنــزل أو المجتمــع المحلــي أو داخــل المؤسســات. ولهــذه األنظمــة فوائــد عظيمــة تتجــاوز 

الـــذين يعتمـــدون علـــى الرعايـــة مـــن مواصـــلة أداء األفعـــال التـــي يؤمنـــون بأهميتهـــا والتمتـــع بالحيـــاة  المســـنينتمكـــين 
اء كي يمارسن األعمال التي يرونها مهمة، والحد من استخدام الكريمة. وتشمل هذه األنظمة إتاحة الوقت أمام النس
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الخــدمات الصـــحية القصــيرة المـــدى علــى نحـــو غيــر مالئـــم، ومســاعدة األســـر علــى تجنـــب الوقــوع فـــي بــراثن الفقـــر 
والتعـــرض لنفقــــات الرعايــــة الكارثيــــة. وبتقاســـم المخــــاطر والتكــــاليف المرتبطــــة باالعتمـــاد علــــى الرعايــــة علــــى مــــدى 

 يمكن لُنظم الرعاية الطويلة األجل أن تساعد على تعزيز التماسك االجتماعي.  األجيال، 
 

ولوضع اإلطار الخاص بكيفية تحقيق ذلـك، تعتمـد االسـتراتيجية تعريـف الرعايـة الطويلـة األجـل المسـتخدم  -٧٨
شــخاص ، وهــو: "األنشــطة التــي يــنهض بهــا اآلخــرون لضــمان أن األالتقريــر العــالمي بشــأن الشــيخوخة والصــحةفــي 

أو يتعرضون لـه، يمكـنهم الحفـاظ علـى مسـتوى على نحو مستمر القدرة األساسية  تراجع كبير فيالذين يعانون من 
 من القدرة على األداء يتماشى مع حقوقهم األساسية وحرياتهم األساسية وكرامتهم اإلنسانية".

 
راجــع الكبيــر فــي األداء، اليــزال لــى مبــدأين أساســيين. أوًال، أنــه حتــى فــي ظــروف التإويســتند هــذا التعريــف  -٧٩

هم حياة يعيشـونها. ومـن حقهـم التمتـع بحريـة تحقيـق طموحـاتهم المسـتمرة فـي التمتـع بالعافيـة والمغـزى أمام المسنون
واالحترام، وهم يستحقون ذلك. وثانيًا، أن القدرة األساسية ال تكون ثابتة في هذه المرحلة، مثلها في ذلك مثـل سـائر 

إن التراجع في القدرة يمثل جـزءًا مـن سلسـلة متصـلة وفـي بعـض األحيـان يمكـن تالفيـه أو عكـس  مراحل العمر. بل
مساره. ومن ثـم فـإن تلبيـة احتياجـات األشـخاص فـي هـذه المرحلـة مـن العمـر تلبيـة كاملـة، يتطلـب بـذل الجهـود مـن 

ضــها عــن طريــق آليــات أجــل تحقيــق أفضــل مســارات القــدرة، والحــد بالتــالي مــن أوجــه القصــور التــي ســينبغي تعوي
 الرعاية األخرى.

 
ويلزم على كل بلد أن يضع نظامًا يراعي سياقه االقتصادي والثقافي، ويكون قادرًا على االستفادة من ُنظم  -٨٠

تقـديم الرعايـة الصــحية واالجتماعيـة القائمــة بطريقـة تعــزز اإلنصـاف بــين األجيـال. ولــيس هنـاك نظــام واحـد للرعايــة 
بيقه في جميع الظروف، حتى في البلدان التي تعاني على نحو مماثل من قصور الموارد. الطويلة األجل يمكن تط

واألسر والمجتمعات المحلية ومقدمي  المسنينوينبغي أن تستند ُنظم الرعاية الطويلة األجل إلى شراكة واضحة بين 
 الخدمات والقطاعين العام والخاص.

 
فــي اإلشــراف علــى هــذه الشــراكات وبنــاء توافــق اآلراء  ويتمثــل دور رئيســي ينبغــي للحكومــة أن تــنهض بــه -٨١

بشـأن النظـام األنسـب. وفضــًال عـن ذلـك، فـإن الحكومــات فـي جميـع الظـروف ينبغــي أن تضـطلع بـدور فـي ضــمان 
توافر جميع عناصر النظام، بما في ذلك إطار تنظيمي سليم، والتدريب والدعم لمقدمي الرعاية، والتنسـيق والتكامـل 

ف القطاعــات (بمــا فــي ذلــك قطــاع الصــحة)، واآلليــات مثــل االعتمــاد والرصــد مــن أجــل ضــمان علــى صــعيد مختلــ
الجودة. وفي العديد من البلـدان سـيقدم القطـاع الخـاص أيضـًا الخـدمات علـى نحـو مباشـر، والسـيما إلـى األشـخاص 

 حاجة (نظرًا لتراجع قدرتهم أو لوضعهم االجتماعي االقتصادي أو لكونهم مهمشين). ّس األم
  

 تحسينه ومواصلة األجل الطويلة للرعاية ومنصف مستدام نظام وضع: ١-٤الغرض االستراتيجي 
 

يتطلــب إنشــاء نظــام مســتدام هــيكًال لتصــريف الشــؤون قــادرًا علــى توجيــه التطــوير واإلشــراف عليــه، وعلــى  -٨٢
إسناد المسؤولية عن إحراز التقدم. ويمكن أن يساعد ذلـك علـى تحديـد الخـدمات واألدوار الرئيسـية والفوائـد المتوقعـة 

ا. وينبغـــي أن يتمثـــل أحـــد محـــاور التركيـــز منهـــا وكيـــف ينبغـــي تقـــديمها، والعقبـــات التـــي قـــد تقـــف فـــي ســـبيل تحقيقهـــ
الرئيســية فــي تطــوير النظــام علــى نحــو يســاعد المســنين علــى قضــاء شــيخوختهم فــي المكــان الــذي يالئمهــم والحفــاظ 
علـــى صـــالتهم بمجتمعـــاتهم المحليـــة وشـــبكاتهم االجتماعيـــة، وعلـــى نحـــو يتـــواءم مـــع احتياجـــات األشـــخاص بتقـــديم 

لى الناس (بما في ذلك في النظام الصـحي). وكجـزء مـن التغطيـة الصـحية الشـاملة، الرعاية المتكاملة التي تركز ع
أو مقــدم الرعايــة أو األســرة لصــعوبات ماليــة،  المســنونر تعــرض مخــاطســيتطلب ضــمان إتاحــة هــذه الرعايــة دون 

 حاجة من الناحية الصحية والمالية. ّس توفير الموارد وااللتزام بإعطاء األولوية لألشخاص األم
 



  A69/17          Annex  الملحق        ٦٩/١٧ج

22 

هنــاك عــدد مــن اإلجــراءات التــي قــد تســاعد علــى تحقيــق هــذه األهــداف. وسيكتســي اإلقــرار الواضــح بــأن و  -٨٣
الرعاية الطويلة األجل تمثل أولوية مهمة في الصـحة العموميـة، أهميـة محوريـة. ويمكـن ربـط ذلـك بـاالعتراف بحـق 

ين، وترسيخ ذلك في التشريعات الوطنية القدرة في الرعاية والدعم المالئم تراجع كبير فيالذين يعانون من  المسنين
مــن الفقــراء والمهمشــين. وســيكون مــن األهميــة  المســنينلضــمان إتاحــة الخــدمات الجيــدة، مــع إيــالء عنايــة خاصــة ب

بمكــان أيضـــًا تحديـــد المســـؤولية عـــن تطـــوير النظــام وبـــدء التخطـــيط أو استعراضـــه، وتحديـــد أدوار الحكومـــة وســـائر 
وج التـــي ســـيلزم اتباعهـــا مـــن أجـــل النهـــوض بهـــذه األدوار، مثـــل اللـــوائح والحـــوافز أصـــحاب المصـــلحة، وتحديـــد النهـــ

والرصد. وأخيرًا فسيلزم ألي نظام أن يستند إلى آليات مستدامة ومنصفة لتوفير الموارد والـدعم، وسـيلزم تحديـد هـذه 
 األليات وٕانشاؤها.

 
 لرعاية: بناء قدرات القوى العاملة ودعم مقدمي ا٢-٤الغرض االستراتيجي 

 
نظام شامل للرعاية الطويلة األجل أن يحظى جميـع المسـاهمين فيـه بالمهـارات الكافيـة وأن  تهيئة تطلبتس -٨٤

ذات صـلة  ٥-٣يحصلوا على الـدعم المالئـم. وسـيكون العديـد مـن اإلجـراءات الموضـحة فـي الغـرض االسـتراتيجي 
ى أن مجـال الرعايـة الطويلـة األجـل ال يحظـى تدريب مقـدمي خـدمات الرعايـة الطويلـة األجـل. ومـع ذلـك، فنظـرًا إلـب

بالتقدير الكافي في معظم البلدان، فسيتمثل إجراء بالغ األهمية فـي ضـمان مـنح مقـدمي الخـدمات المـدفوعي األجـر 
مــا يســتحقون مــن مكانــة وتقــدير بفضــل مســاهمتهم. وعــالوة علــى ذلــك، فإنــه علــى عكــس النظــام الصــحي، يتكــون 

ام الرعايــة الطويلــة األجــل حاليــًا مــن أفــراد األســرة والمتطــوعين وأعضــاء المنظمــات معظــم مقــدمي الرعايــة فــي نظــ
غير مـدربين. ويتـألف العديـد مـنهم  الذين يكونون في كثير من األحيانالمجتمعية أو من العاملين المدفوعي األجر 

الرعايـة هـؤالء يتـاح أنفسهم ومعظمهم من النساء. وسيلزم بذل جهود خاصة لضمان أن جميـع مقـدمي  المسنينمن 
لهــم الحصــول علــى المــوارد و/ أو المعلومــات و/ أو التــدريب الــالزم لهــم كــي ينهضــوا بــأدوارهم. ومــن شــأن ذلــك أن 

يتلقــون أفضــل رعايــة ممكنـة وأن يرفــع عــن مقــدمي الرعايــة الضـغوط الناجمــة عــن افتقــارهم إلــى  المســنينيضـمن أن 
ن التعامـل مـع المواقـف الصـعبة. وتشـمل اآلليـات األخـرى التـي يمكنهـا المعلومات والمهارات الكافية التي تمكنهم مـ

إذن إصـدار الرعايـة المؤقتـة وتـدابير العمـل المرنـة أو علـى كاهـل مقـدمي الرعايـة، تـوفير  أن تحد من العبء الواقع
 الغياب ألفراد القوى العاملة.

  
ســـيكون مـــن المهـــم أيضـــًا التوســـع فـــي القـــوى العاملـــة الحاليـــة. وستســـاعد القـــوى العاملـــة التـــي تتمتـــع  كمـــا -٨٥

بالمهارات الكافية وتحصل على الدعم المالئم على استبقاء العاملين فـي الرعايـة. وتتمثـل إحـدى اإلمكانـات المهمـة 
قران علـى سـبيل المثـال. وتتمثـل إمكانيـة في زيادة مشـاركة الرجـال والشـباب واألشـخاص مـن غيـر أفـراد األسـرة كـاأل

. وتوجـد المسـنينفي االسـتفادة مـن المتطـوعين األكبـر سـنًا الـذين يـتم تمكيـنهم مـن خـالل الرابطـات الخاصـة ب أخرى
أمثلة جيدة في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ويمكـن نقـل هـذه المفـاهيم والممارسـات الجيـدة عبـر 

 ت المختلفة.البلدان والبيئا
 

ــة التــي تركــز علــى ٣-٤الغــرض االســتراتيجي  : ضــمان جــودة خــدمات الرعايــة الطويلــة األجــل المتكامل
 األشخاص

 
علـى األداء وعــافيتهم. ويتطلـب ذلــك مــن  المســنينيلـزم أن توجــه خـدمات الرعايــة الطويلـة األجــل إلــى قـدرة  -٨٦

 فقـدانمسـار للقـدرة األساسـية يمكـن تحقيقـه وتعـوض  الُنظم ومقدمي الرعايـة أن يقـدموا الرعايـة بطريقـة تـدعم أفضـل
القــدرة عــن طريــق الــدعم والرعايــة واإلجــراءات البيئيــة الراميــة إلــى الحفــاظ علــى القــدرة علــى األداء فــي مســتوى يكفــل 
العافيــة ويســمح للشــخص المســن بقضــاء شــيخوخته فــي المكــان المالئــم لــه. ويمكــن تحقيــق ذلــك عــن طريــق الرعايــة 

ى نطــاق العديــد مــن الوظــائف والبيئــات والخــدمات الخاصــة بحــاالت مرضــية محــددة وبرعايــة محــددة المتكاملــة علــ
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(الخـــرف والرعايـــة الملطفـــة مـــثًال). كمـــا أن اســـتخدام التكنولوجيـــات الصـــحية المســـاعدة االبتكاريـــة أو االســـتفادة مـــن 
 تسيان أهمية خاصة.التكنولوجيات القائمة بطرق ابتكارية من أجل التنسيق والدعم والرصد، قد يك

 
بروتوكــوالت ومعـــايير مالئمــة. كمـــا ويتطلــب ضــمان جـــودة وفعاليــة هــذه الرعايـــة وضــع مبـــادئ توجيهيــة و  -٨٧

يتطلــب آليــات العتمــاد مقــدمي الرعايــة (المؤسســيين والفنيــين)، وحمايــة حقــوق المتلقــين للرعايــة، ورصــد وتقيــيم أثــر 
 على األداء وعلى عافيتهم.تقديم الرعاية الطويلة األجل على قدرة المتلقيين 

 
وســتتمثل خطــوة رئيســية فــي تحديــد نمــاذج الرعايــة الطويلــة األجــل فــي مختلــف البيئــات التــي ســيكون لهــا  -٨٨

األثر على مسارات التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة. ويمكن التنسيق علـى صـعيد الخـدمات وفيمـا بينهـا أعظم 
(بما في ذلك التنسيق بين الرعاية الطويلة األجل وخدمات الرعايـة الصـحية) مـن خـالل التـدبير العالجـي للحـاالت. 

ألهميــة مــع التركيــز علــى تعظــيم القــدرة علــى حــدد جوانــب الرعايــة الحاســمة اتكمــا ســيلزم وضــع ُنظــم إلدارة الجــودة 
 .هملواستقالاألداء والعافية. وينبغي أن تستند هذه الُنظم إلى آليات لحماية حقوق المتلقين للرعاية 

 
: تحســين القيــاس والرصــد والبحــث فــي مجــال التمتــع بالصــحة فــي ٥الغــرض االســتراتيجي 

 مرحلة الشيخوخة
 

تــع بالصــحة فـي مرحلــة الشــيخوخة المزيــد مـن البحــث والبّينــات بشــأن سـيتطلب إحــراز التقــدم فـي مجــال التم -٨٩
المســائل المتعلقــة بالســن، واالتجاهــات والتوزيــع، وبشــأن اإلجــراءات التــي يمكــن اتخاذهــا دعمــًا للتمتــع بالصــحة فــي 

تشـمل هـا. و نمرحلة الشيخوخة على مدى العمر. ومـازال هنـاك العديـد مـن األسـئلة األساسـية التـي تنتظـر اإلجابـة ع
 هذه األسئلة ما يلي:

 
وأفضــلياتهم؟ مــا مــدى االخــتالف بينهــا؟ مــا هــي حصــائل التمتــع بالصــحة فــي  المســنينمــا هــي احتياجــات 

 مرحلة الشيخوخة التي يقدرها الناس والتي يرغبون في أن تسهم المجتمعات في تحقيقها؟
زيــادة متوســط العمــر المتوقــع مــا هــي األنمــاط الحاليــة للتمتــع بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة؟ هــل تــرتبط 

 بسنوات إضافية من الحياة مع التمتع بالصحة؟ 
مــــا هــــي محــــددات الحيــــاة الطويلــــة مــــع التمتــــع بالصــــحة، بمــــا فــــي ذلــــك المحــــددات الهيكليــــة والبيولوجيــــة 
واالجتماعية والفردية والمتعلقة بالُنظم؟ ما هي الخصـائص البيئيـة التـي تـؤثر فـي حصـائل التمتـع بالصـحة 

حلة الشيخوخة مثًال؟ ما هي أوجه التقدم البيولوجي أو الخلوي التي يمكن إتاحتهـا والتـي تالئـم أكبـر في مر 
 طائفة من الناس، والسيما من هم األشد افتقارًا إلى الموارد؟

هــــل تلبــــى هــــذه و الحاليــــة مــــن الرعايــــة الصــــحية والرعايــــة الطويلــــة األجــــل،  المســــنينمــــا هــــي احتياجــــات 
 ؟االحتياجات على النحو المالئم؟ كيف نعرف أن شخصًا ما قد احتفظ باستقالليته
ذات الصـلة  التفـاوتأوجـه كيف ينبغي قيـاس التفـاوت فـي التمتـع بالصـحة فـي مرحلـة الشـيخوخة، والسـيما 

 بالسياسات واإلجراءات؟
 هي أوجه عدم المساواة واإلجحاف في كل سياق من السياقات؟ امهل يتزايد انعدام المساواة أو يتناقص؟ 

ن مســــارات التمتــــع بالصــــحة فــــي مرحلــــة الشــــيخوخة، ومــــا هــــي الســــياقات مــــا هــــي التــــدخالت التــــي تحّســــ
 والمجموعات السكانية الفرعية التي تنجح فيها؟

 تتحسن إتاحة هذه التدخالت وفعاليتها وتغطيتها؟ لهو 
 مالئمان لهذه التدخالت في مختلف السياقات؟التوقيت والترتيب ال ماما ه
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كيف يمكـن تحسـين نهـوج البحـوث السـريرية مـن أجـل توليـد المعلومـات عـن فعاليـة المعالجـات ومردوديتهـا 
 مصاحبة؟أو األشخاص المصابين باعتالالت  المسنينفي 

ات المراعيـــة مـــا هـــي خصـــائص البيئـــة المراعيـــة للمســـنين؟ مـــا هـــي التـــدخالت التـــي تـــنجح فـــي تهيئـــة البيئـــ
 للمسنين؟ 

مــــــا هــــــي التكــــــاليف ؟ المســــــنونمــــــا هــــــي المســــــاهمات االقتصــــــادية والمســــــاهمات األخــــــرى التــــــي يقــــــدمها 
لتراجــع القــدرة علــى األداء فــي الكبــر بالنســبة إلــى الشــخص المســن وأســرته ومجتمعــه المحلــي؟  اإلجماليــة

ائر أشــكال الحمايــة االجتماعيـــة هــو عائــد االســتثمار فـــي الخــدمات الصــحية والرعايــة االجتماعيـــة وســ مــا
 ؟ للمسنين

مـــا هـــي أفضـــل االســـتثمارات وأكثرهـــا اســـتدامة لتعزيـــز التمتـــع بالصـــحة فـــي مرحلـــة الشـــيخوخة علـــى مـــدى 
 العمر؟

 
وتتطلــب اإلجابــة عــن هــذه األســئلة وغيرهــا مــن األســئلة البحــث فــي طيــف مــن التخصصــات التــي ســتكون  -٩٠

نتــاج البّينــات علــى نحــو يتــيح االسترشــاد بهــا فــي وضــع خيــارات السياســات. كمــا إذات صــلة بقطاعــات عــدة، مــع 
ســيتطلب ذلــك إجــراء تقيــيم دقيــق للسياســات والتــدخالت التــي ُوضــعت. وســتتمثل خطــوة أساســية فــي فهــم مــا لــدى 

وأســرهم مــن احتياجــات وحقــوق وتوقعــات. وســتتمثل خطــوة أخــرى فــي تحســين فهــم تفــاعالت المســنين مــن  المســنين
رجــال والنســاء مــع مجتمعــاتهم المحليــة وشــبكاتهم االجتماعيــة وقطــاع الصــحة والقطــاع االجتمــاعي والبيئــة األوســع ال

ــًا للخصــائص االجتماعيــة  ــًا. وســيتطلب ذلــك إجــراء دراســات نوعيــة وكميــة توثــق اخــتالف هــذه التفــاعالت وفق نطاق
مــة، وكيــف تتغيــر هــذه العالقــات عبــر االقتصــادية وغيرهــا مــن الخصــائص، بمــا فــي ذلــك نــوع الجــنس ومحــل اإلقا

 الزمن.
  

إلى  تلك الجهود تأو عمد ،بياناتالالعديد من الجهود المبذولة لجمع  استُبعد المسنون فيوفي الماضي،  -٩١
نهــوج اإلحصــاء لعامــًا. وســيلزم  ٦٥أو  ٦٠نــات الخاصــة باألشــخاص الــذين تجــاوزوا ســن معينــة، مثــل اتجميــع البي

، وللفئات العمرية األكبر سنًا، وأن تتضمن أعدادًا كافية لتوثيق خبـراتهم لمسنيناملة لشأن تصبح والترصد الوطنية 
وســياقاتهم المتنوعــة. وســيلزم تصــنيف مــوارد المعلومــات حســب الســن ونــوع الجــنس وغيرهــا مــن الخصــائص بمــا فــي 

سكان وجمعهـا والتبليـغ ذلك الحالة االجتماعية. ويجب دمج ذلك في تصميم اإلحصاءات الحيوية والمسوح العامة لل
جمــع عنهــا، وســيلزم وضــع النهــوج لــربط البيانــات علــى صــعيد القطاعــات وتحليلهــا. وفــي الوقــت الحاضــر عنــدما تُ 

تراجــع كبيــر وآدائهــم، تقتصــر األدوات المســتخدمة علــى تحديــد المصــابين مــنهم بــالمرض أو ب المســنينالبيانــات عــن 
يمكنهـــا تســـجيل مســـارات التمتـــع بالصـــحة فـــي مرحلـــة الشـــيخوخة القـــدرة. ويلـــزم وضـــع أســـاليب وأدوات جديـــدة  فـــي

ومحدداتها وحصائلها وتوزيعها على مدى العمـر، وسـيلزم دمـج هـذه األسـاليب واألدوات فـي عمليـات جمـع البيانـات 
 الروتينية وسائر المسوح السكانية الدورية.

 
، ســيلزم إجــراء الدراســات ســنينالمومــن أجــل قيــاس مــدى مواءمــة الــُنظم الصــحية واالجتماعيــة الحتياجــات  -٩٢

التـــي ال تنظــــر فـــي وجــــود األمـــراض المزمنــــة واألمــــراض الحـــادة أو غيابهــــا فحســـب، بــــل وفـــي وجــــود االعــــتالالت 
وقدرتهم على األداء. ويجب أن ُيستكمل ذلك بمعلومات أفضل عن  المسنين استطاعةالمصاحبة أيضًا وأثرها على 

مدى تلبية االحتياجات التي تنشأ عن هذه الحاالت المرضية، سواء عن طريق الخدمات التي تشمل تعزيز الصحة 
لزم والوقايــة مــن المــرض والعــالج والتأهيــل والرعايــة الملطفــة، أو عــن طريــق الــُنظم االجتماعيــة األوســع نطاقــًا. وســي

، وفعاليتهــا، المســنونإجــراء البحــوث أيضــًا للنظــر فــي مــدى إتاحــة الطيــف الكامــل مــن الخــدمات التــي يحتــاج إليهــا 
ومســـاهمتهم فـــي تحديـــد  المســـنينوعـــدم تســـببها فـــي عـــبء مـــالي علـــى األفـــراد وأســـرهم. وغالبـــًا مـــا ســـتؤدي مشـــاركة 

اب مصــلحة فــي اســتعراض النتــائج، إلــى األولويــات ووضــع األســاليب، بوصــفهم مجيبــين علــى الدراســات أو أصــح
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خــــدمات أو األجهــــزة أو تصــــاميم للدراســــات وتــــدخالت أكثــــر مالءمــــة وابتكــــارًا، ســــواء فيمــــا يتعلــــق بالسياســــات أو ال
 المنتجات.

 
ـــــوع الســـــكان وللســـــياقات  -٩٣ ـــــة لتن ـــــدان والمتعـــــددة التخصصـــــات الممثل كمـــــا ســـــتكون الدراســـــات المتعـــــددة البل

والنســــــاء، مهمــــــة أيضــــــًا. ومــــــن شــــــأن هــــــذه الدراســــــات أن تســــــاعد علــــــى تحديــــــد للمســــــنين مــــــن الرجــــــال  المميــــــزة
الناجحـــــة فـــــي مختلـــــف الســـــياقات وفـــــي مختلـــــف المجموعـــــات الســـــكانية. وســـــيلزم أيضـــــًا وضـــــع آليـــــات  التـــــدخالت
ـــــى سياســـــات وممارســـــات.  عالميـــــة ـــــى وجـــــه الســـــرعة إل ـــــات وترجمتهـــــا عل ـــــة لضـــــمان دمـــــج المعـــــارف والبّين ومحلي
علومــــات إلــــى صــــناع القــــرار فــــي أشــــكال مالئمــــة لهــــم، مثــــل "أفضــــل الممارســــات" أو ذلــــك توصــــيل الم وسيشــــمل
الخيـــارات" فـــي تعزيـــز الصـــحة والممارســـة الســـريرية، والتـــدخالت الصـــحية القائمـــة علـــى الســـكان، والمنـــازل  "أفضـــل

الباحثين والمجتمعات المحلية المراعية للمسنين، ودمج الصحة في جميع السياسات. ولكن ذلك سيتطلب أيضًا من 
أن يشاركوا في العمليات التي تتيح لهم فهمًا أفضل للثغـرات المعرفيـة التـي تعـوق وضـع السياسـات وأن ُيحثـوا علـى 

 سد هذه الثغرات.
 

ومـــع تزايـــد البّينـــات ســـيلزم وضـــع ُأطـــر وآليـــات المســـاءلة لرصـــد التقـــدم. وينبغـــي أن تتضـــمن هـــذه اُألطـــر  -٩٤
الســتراتيجية، وغايــات عالميــة شــاملة، واستعراضــات دوريــة شــاملة لحقــوق واآلليــات القــيم التــي تنطــوي عليهــا هــذه ا

اإلنســان، وعمليــات تقيــيم أداء الــُنظم الصــحية، والتزامــًا بتهيئــة المــدن والمجتمعــات المحليــة المراعيــة للمســنين، فــي 
 جملة أمور. 

  
خوخة وتحليلـه : االتفاق على أساليب قياس التمتـع بالصـحة فـي مرحلـة الشـي١-٥الغرض االستراتيجي 

 ووصفه ورصده
 

حـول دون الفهـم الشـامل مـا يإن المقاييس واألساليب المستخدمة حاليًا فـي مجـال الشـيخوخة ُتعـد محـدودة،  -٩٥
وفائــدة التــدخالت الراميــة إلــى معالجتهــا. ويلــزم إجــراء مناقشــات شــفافة حــول  المســنينللمشــكالت الصــحية الخاصــة ب

ئر أصـحاب المصـلحة، لالسترشـاد بهـا فـي كيفيـة وضـع التعـاريف التشـغيلية وسـا المسـنينالقيم واألولويات بمشاركة 
والقياســـات الخاصـــة بالحيـــاة الطويلـــة مـــع التمتـــع بالصـــحة، وتنفيـــذها فـــي مجـــال الرصـــد والترصـــد والبحـــث. وينبغـــي 

البيولوجيــة وغيرهــا مــن  ماتصــالتوصــل إلــى توافــق آراء حــول المصــطلحات المشــتركة وحــول أنســب المقــاييس، والوا
مات، والمقـــــاييس الخاصـــــة بجمـــــع البيانـــــات ونهـــــوج التبليـــــغ عنهـــــا. وستســـــتفيد التحســـــينات مـــــن طيـــــف مـــــن صـــــالوا

 ت، وينبغي أن تفي بمعايير واضحة.االختصاصات والمجاال
 

علـى وتتمثل إحدى األولويات في أن تسعى هذه النهوج الجديدة إلى قياس مسارات القدرة األساسية والقدرة  -٩٦
 فيزيولـوجياألداء على مدى العمر وتحليلها، والتمييز بين قدرة الفرد وأثر البيئة األوسع نطاقًا، ومراعاة االختالف ال

واالنتشــار الواســع لحــاالت المراضــة المتعــددة عنــد تقيــيم أثــر التــدخالت الســريرية، وتســجيل وجهــات  المســنينلــدى 
كل الصـحة والعافيـة. كمـا يلـزم وضـع نهـوج تحليليـة جديـدة للحصــول بشـأن العوامـل التـي تشـ لمسـنينالنظـر الفريـدة ل

وفوائــد التــدخالت الشــاملة للســكان ككــل  المســنينعلــى تقــديرات اقتصــادية وثيقــة وشــاملة ألثــر اعــتالل الصــحة علــى 
 والتدخالت السريرية.

 
 : تعزيز القدرات في مجال البحث وحوافز االبتكار٢-٥الغرض االستراتيجي 

 
ز التمتــــع بالصــــحة فــــي مرحلــــة الشـــيخوخة أيضــــًا تشــــجيع االبتكــــار، وتبــــادل المعــــارف ونقــــل يتطلـــب تعزيــــ -٩٧

مــن أجــل مواجهــة التحــديات فـي جميــع البلــدان، التكنولوجيـا طوعــًا، واجتــذاب المــوارد (النــاس والمؤسســات والتمويــل) 
التكنولوجيــات المســاعدة الرئيســية المطروحــة. ويجــب أن يكــون تطــوير االبتكــارات (فــي المجــاالت التــي تتــراوح بــين 
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الــذين ينتمــون إلــى الفئــات العمريــة  لمســنينوالمنتجــات الصــيدالنية ونمــاذج الرعايــة والتنبــؤ بالســيناريوهات) شــامًال ل
لــدى المســنين مــن الرجــال والنســاء.  فيزيولــوجياألكبــر ســنًا، مــن حيــث التصــميم والتقيــيم اللــذين يقــران بــاالختالف ال

وســيتطلب ذلــك تعزيــز القــدرات علــى صــعيد الــُنظم والمؤسســات واألفــراد بقــدر كبيــر. كمــا ســيلزم المزيــد مــن التعــاون 
 على نطاق المنظمات والتخصصات والبلدان.

 
ويلــزم إجــراء البحــوث المتعــددة االختصاصــات التــي تشــمل تحاليــل تراعــي نــوع الجــنس وتتوجــه إلــى تحقيــق  -٩٨

فــي جميــع المراحــل، مــن أجــل إنتــاج البّينــات التــي يمكــن االسترشــاد بهــا فــي وضــع  المســنيناإلنصــاف، بمشــاركة 
خالقيـة لتوجيـه الحكومـات وأصـحاب السياسات الجديدة وتقييم السياسات القائمة. ويلزم وضع المبـادئ التوجيهيـة األ

المصلحة على جميع المستويات، من أجل تلبية الطلبـات المتنافسـة علـى المـوارد، ووضـع نهـوج أكثـر شـموًال تحقـق 
 القدر األمثل من القدرة على االداء لدى كل شخص.

 
فـــــي اختصاصـــــات أخـــــرى بخـــــالف طـــــب الشـــــيوخ وأمـــــراض  المســـــنينوسُتســـــتحدث االبتكـــــارات المتعلقـــــة ب -٩٩

والتــي عفــا عليهــا الــزمن عــادة مــا تحــد مــن قــدرة  المســنينالشــيخوخة. ومــع ذلــك فــإن القوالــب النمطيــة التــي تتعلــق ب
الباحثين في العديد من المجاالت على النظر في الفرص المتاحة للتدخل والوقوف عليهـا. وحتـى فـي التخصصـات 

 من تقدم البحث.  المسنينالصحية قد تحد المواقف التي تميز ضد 
  

ــنويلــزم تحديــد أولويــات البحــوث العالميــة التــي  -١٠٠ مــن فهــم أفضــل لشــيخوخة الســكان والصــحة فــي القــرن  ُتمكِّ
الحــادي والعشــرين، مــن أجــل معالجــة محــددات التمتــع بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة وتقيــيم التــدخالت الراميــة إلــى 

ت والمعـدات الكافيـة. كمـا سـيتعين تحويـل تحسينها. وينبغي أن يـزود البـاحثون وسـائر المنتجـين للمعـارف بالمعلومـا
الموارد إلى المجاالت الناشئة أو معالجة الثغرات األساسية، ويجب أن تكون النتائج متاحة بسهولة في شـتى أنحـاء 

 العالم.
  

 : إجراء البحوث وتجميع البّينات بشأن التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة٣-٥الغرض االستراتيجي 
 

بة فعالة ومستدامة للصحة العموميـة لشـيخوخة السـكان، يلـزم تـوفير معلومـات أفضـل من أجل حشد استجا -١٠١
وأفضـلياتهم؛ وٕاذا مـا كانـت هـذه االحتياجـات واألفضـليات ُتلبـى حاليـًا؛ واألمـور التـي  المسـنينبكثير عـن احتياجـات 

ومــدى فعاليــة هــذه  تــؤثر فــي مســارات التمتــع بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة؛ والتــدخالت التــي تــنجح فــي تحســينها؛
التدخالت من حيث التكلفة. وينبغي للبحوث ودراسات التقييم أن تحدد ما يمكن عمله لتمكين كل شخص مـن بلـوغ 
مستوى عال نسبيًا من القدرة المستقرة، من أجل دعم األشخاص الذين تتراجع قدرتهم، ودعم هؤالء الذين فقـدوا قـدرًا 

 كبيرًا من قدرتهم. 
 

فـــي المنـــازل والمجتمعـــات المحليـــة  المســـنينلدراســـات القائمـــة علـــى الســـكان التـــي تتنـــاول وكبدايـــة، يمكـــن ل -١٠٢
والمؤسســات، أن تحــدد مســتويات القــدرة األساســية والقــدرة علــى األداء وتوزيعهمــا، وكيــف يتغيــران عبــر الــزمن، وٕالــى 

ُتجمــع هــذه المعلومــات  وتوقعــاتهم مــن الخــدمات الصــحية والرعايــة. وينبغــي أن المســنينأي مــدى ُتلبــى احتياجــات 
 بطرق تسمح بالمقارنة السليمة والتي يعول عليها بين األماكن وعبر الزمن.

 
وثمــــة حاجــــة إلــــى المزيــــد مــــن البّينــــات عــــن كيفيــــة تشــــكيل الظــــروف والمحــــددات السياســــية واالجتماعيــــة  -١٠٣

والبيولوجيـــة والبيئيـــة األساســـية، حيـــث إنهـــا تســـهم وتـــؤثر تـــأثيرًا مختلفـــًا علـــى مســـارات التمتـــع بالصـــحة فـــي مرحلـــة 
وية أخرى في تحديد طـرق تنظـيم الشيخوخة على مدى العمر داخل مجتمع معين وعلى نطاق البلدان. وستتمثل أول

فـــــي المنــــزل والمجتمـــــع المحلـــــي أو  المســــنينالخــــدمات الطبيـــــة والصــــحية واالجتماعيـــــة واختيارهــــا ودمجهـــــا لـــــدعم 
المؤسســات علــى أفضــل وجــه. وســوف يلــزم أن يتضــمن ذلــك االعتبــارات الخاصــة بتصــريف شــؤون هــذه الخــدمات 
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فنيـــين الصـــحيين ومقـــدمي الرعايـــة غيـــر الرســـميين، واالعتبـــارات وتنظيمهـــا وٕاتاحتهـــا وتمويلهـــا وتقـــديمها مـــن ِقبـــل ال
وهناك حاجة عاجلة أيضًا إلى بحث طرق تحسين السياق البيئي األوسع نطاقًا واآلليات الخاصة بتقييم أداء الُنظم. 

تخـذ المتعددة القطاعات التي تؤثر على التمتع بالصـحة فـي مرحلـة الشـيخوخة، وتحديـد اإلجـراءات التـي يمكـن أن تُ 
 كن العمل وغيرها من األماكن من أجل تحسين هذا األثر.اداخل األسر المعيشية والمجتمع المحلي وأم

 
وقــد أدى اإلقــرار المتزايــد بــأن العديــد مــن محــددات التمتــع بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة تبــدأ فــي مراحــل  -١٠٤

احل الحياة في تحديد الفترات التي ُيعد العمل سابقة من الحياة، إلى إثارة االهتمام بكيفية استخدام النهج الشامل لمر 
اإلجحافـــات وجوانـــب ســـرعة التـــأثر (أو  طريقـــة تـــراكم وتحديـــدفيهـــا حاســـم األهميـــة. وينبغـــي أن يشـــمل هـــذا التحليـــل 

جوانـــب القـــوة والقـــدرة علـــى الصـــمود). ويمكـــن الســـتخدام الدراســـات األترابيـــة الطوليـــة أن يوضـــح العالقـــات الســـببية 
مليات اإلنمائية التي تشكل االختالفات المبدئية والدائمة في الصحة. وهذه الدراسـات إلـى جانـب ويسمح بفحص الع

التجــارب الطبيعيــة وعمليــات التقيــيم، قــد توضــح أيضــًا ترتيــب وفعاليــة التــدخالت التــي يمكــن أن تخفــف مــن ســرعة 
 التأثر وتتغلب عليها أو تعزز دعم الحصائل المرغوبة.

 
وأخيرًا فثمة حاجة عاجلة إلى بحوث سريرية أفضل عن مسـببات الحـاالت الصـحية الرئيسـية التـي تصـيب  -١٠٥

 وأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــةوعالجهــا، بمــا فــي ذلــك حــاالت الضــعف العضــلي والهيكلــي والحســي،  المســنين
، اإلدراك؛ الســــرطانوعوامــــل الخطــــر مثــــل فــــرط ضــــغط الــــدم والســــكري؛ االضــــطرابات النفســــية، والخــــرف وتراجــــع 

ة المحـــددة لـــدى فيزيولوجيـــويجـــب أن يشـــمل ذلـــك مراعـــاة أفضـــل لالختالفـــات ال ومتالزمـــات الشـــيخوخة مثـــل الـــوهن.
المسنين من الرجال والنساء ووجود احتمال كبير أن يكونوا مصابين بحـاالت المراضـة المتعـددة. ويمكـن أن يتوسـع 

 ة والنفسية المرتبطة بالشيخوخة.فيزيولوجيال ذلك ليشمل التدخالت الممكنة لتعديل التغيرات
  

 الموارد
 

سيتعين على الجهات الفاعلة والعوامل المتعددة أن تتواءم وتتعاون وتشارك في إنتاج التمتع بالصحة فـي   -١٠٦
مرحلــة الشــيخوخة. وتشــمل هــذه الجهــات والعوامــل المســتويات الرســمية للحكومــة، واألفــراد فــي المجتمعــات المحليــة 

مـــال والمنظمـــات فـــي مختلـــف القطاعـــات. عمـــن الشـــبكات والرابطـــات واأل اً واســـع اً وكمرضـــى ومقـــدمي رعايـــة، وطيفـــ
المـــوارد الماليـــة الالزمـــة لألمانـــة مـــن أجـــل العمـــل علـــى تحقيـــق  ٢٠١٧-٢٠١٦وتوضـــح الميزانيـــة البرمجيـــة للفتـــرة 

األغــراض االســتراتيجية المحــددة علــى نطــاق المنظمــة بشــأن الشــيخوخة والصــحة؛ ولكــن المــوارد المخصصــة لمجــال 
ء بالتوقعـــات. وبالنســـبة إلـــى الثنائيـــات القادمـــة، ســـيلزم تخصـــيص المزيـــد مـــن الشـــيخوخة والصـــحة غيـــر كافيـــة للوفـــا

الموارد نظرًا لسرعة شيخوخة السكان وزيادة الفرص المتاحة لتعزيز التمتع بالصـحة فـي مرحلـة الشـيخوخة. وتتوقـف 
لـى حجـم مواصلة التقدم صـوب تحقيـق التمتـع بالصـحة فـي مرحلـة الشـيخوخة علـى الصـعيدين اإلقليمـي والـوطني ع

المـوارد اإلضـافية المتاحـة والمخصصـة لهــذا المجـال، وعلـى اإلجـراءات الفعالـة المشــتركة علـى صـعيد جميـع بــرامج 
المنظمة وٕاداراتها ومستوياتها. وسيتعين على جميع الشركاء، بمـا فـي ذلـك المنظمـات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات 

لقطاع الخاص، أن يبذلوا المزيد من الجهود لتعبئة المـوارد علـى غير الحكومية، والمؤسسات األكاديمية والبحثية، وا
 المستويات كافة.

 
 ٢٠٢٠-٢٠١٦المعالم الرئيسية في الفترة 

 
يتطلــب العمــل معــًا مــن أجــل تنفيــذ االســتراتيجية العالميــة اســتجابة شــاملة للحكومــة ككــل والمجتمــع ككــل.  -١٠٧

تتطلـب جـدوًال زمنيـًا  ٢٠٢٠-٢٠١٦تـذييل والخاصـة بـالفترة وفضًال عن ذلك، فإن اإلجراءات المحددة الـواردة فـي ال
ومعالم رئيسية يمكن للدول األعضاء وأصحاب المصلحة وشركاء التنمية الرئيسيين أن يلتزموا بها. وُيعد ذلك جزءًا 
مــن عمليــة المســاءلة علــى صــعيد الحكومــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة والبلــدان وســائر أصــحاب المصــلحة بشــأن 
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ن والتزامهم به. ويتمثـل أحـد المعـالم الرئيسـية األولـى المحـددة لفتـرة السـنوات الخمـس هـذه فـي وضـع مجموعـة التعاو 
من المؤشرات الرئيسية للعملية القابلة للقياس فيما يتعلق بأغراض خطة العمل، بحلول نهاية كانون األول/ ديسمبر 

وتسـهم فـي المسـاءلة، وسـتركز فـي معظمهـا علـى . وسوف ُتستخدم هذه المؤشرات فـي قيـاس التقـدم الالحـق ٢٠١٦
اإلجراءات التـي اتخـذتها الـدول األعضـاء واألمانـة مـع إعـداد مسـوغات االسـتثمار فـي هـذا العمـل أيضـًا. وستسـاعد 
الـــدول األعضـــاء واألمانـــة معـــًا علـــى الرصـــد لمعرفـــة إذا مـــا كانـــت عمليـــة التنفيـــذ فـــي عمومهـــا تتقـــدم علـــى المســـار 

دمت، ومــا إذا كــان يلــزم تصــحيح المســار صــوب تحقيــق الرؤيــة قُــنــت المــوارد والمســاهمات قــد الصــحيح، ومــا إذا كا
الخاصــة بــالتمتع بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة. وســوف تســتخدم المؤشــرات أيضــًا فــي قيــاس مــدى تقــدم األعمــال 

فــي ذلــك ، بمــا ٢٠٣٠-٢٠٢٠التحضــيرية صــوب التخطــيط لعقــد التمتــع بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة فــي الفتــرة 
 تحديد القيم األساسية للصحة وسائر مؤشرات الحصائل ذات األهمية.

  
٢٠١٦ 

 ِقَبـــلأيــار/ مـــايو:  اعتمــاد الصـــيغة النهائيــة لالســـتراتيجية وخطـــة العمــل العـــالميتين بشــأن الشـــيخوخة والصــحة مـــن 
 جمعية الصحة العالمية

لكــل غــرض اســتراتيجي مــن األغــراض المحــددة فــي كــانون األول/ ديســمبر:  تحديــد مؤشــرات التقــدم القابلــة للقيــاس 
 االستراتيجية

 
٢٠١٧ 

 عامًا على اعتمادها  ١٥شباط/ فبراير:  المساهمة في استعراض خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة بعد مرور 
موجـودة حزيران/ يونيو:  االتفـاق علـى مقـاييس وأسـاليب تقيـيم التمتـع بالصـحة فـي مرحلـة الشـيخوخة، سـواء أكانـت 

 بالفعل أم جديدة
 

٢٠١٨ 
حزيــران/ يونيــو:  تقريــر منتصــف المــدة بشــأن تنفيــذ االســتراتيجية، بمــا فــي ذلــك التقــدم الُمحــرز فــي تجميــع البّينــات 

تنقيح توجه االستراتيجية باالستناد إلى العبر و الخاصة بالموضوعات الرئيسية والرصد والقواعد و"أفضل الخيارات". 
 تاريخهالمستخلصة حتى 

 
٢٠١٩: 

أيلــول/ ســبتمبر:  مناقشــة االقتراحــات بشــأن عقــد التمتــع بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة فــي مشــاورة  -أيــار/ مــايو 
، والهيئات التابعة لمنظومـة األمـم المتحـدة، وسـائر الشـركاء لمسنينمفتوحة مع الدول األعضاء، والكيانات الممثلة ل

 وأصحاب المصلحة الرئيسيين.
 

٢٠٢٠: 
كــانون الثــاني/ ينــاير:  مناقشــة االقتراحــات بشــأن عقــد التمتــع بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة، والتوســع فــي خطــة 

 ، في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية٢٠٣٠ عام إلى ٢٠٢٠العمل للفترة من عام 
ات األساســـية لعقـــد التمتـــع تشـــرين األول/ أكتـــوبر:  التقريـــر الختـــامي بشـــأن اســـتعراض االســـتراتيجية الشـــامل للبيانـــ

 بالصحة في مرحلة الشيخوخة
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 التذييل
  
  
  ٢٠٢٠- ٢٠١٦خطة العمل للفترة 

  
  

يوضــح الجــدول التــالي المســاهمات التــي يمكــن أن تســـهم بهــا الــدول األعضــاء، وأمانــة المنظمــة، وســـائر 
الـوطني والـدولي، فـي كـل غـرض مـن األغـراض  ينالهيئات التابعة لمنظومة األمم المتحدة، والشركاء على الصـعيد

االستراتيجية  وسيختلف كل بلد عن اآلخر من حيث تأهبه التخاذ اإلجراءات التي ُحددت. واإلجراءات التي ينبغي 
 واألولويات الوطنية. الوطني اتخاذها وترتيبها عند التنفيذ، يتوقفان في المقام األول على السياق

  
  التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة في كل بلدب المرتبطااللتزام بالعمل  :١الغرض االستراتيجي 

  
  الدول األعضاء

األمانة (المنظمة وسائر 
الهيئات التابعة لمنظومة 

  األمم المتحدة)
الجهات الشريكة الوطنية 

  والدولية

وضع أطر    ١-١
عمل وطنية متعلقة 
بالتمتع بالصحة في 
  مرحلة الشيخوخة

اتصـــــال حكوميـــــة تحديـــــد مراكـــــز 
معنيـــــــة بـــــــالتمتع بالصـــــــحة فـــــــي 

  مرحلة الشيخوخة
إشـــــــراك المســـــــنين بانتظـــــــام فـــــــي 
وضع جميـع القـوانين والسياسـات 
والخطـــــــط المتعلقـــــــة بالشـــــــيخوخة 
والصـــــــــحة وتنفيـــــــــذها ورصـــــــــدها 

  وتقييمها
إعــــــداد خطــــــط وطنيــــــة وٕاقليميــــــة 
بالتعـــــــاون مـــــــع جميـــــــع الجهـــــــات 
صـــــــــــاحبة المصـــــــــــلحة المعنيـــــــــــة 
ي لتعزيـــــــز التمتــــــــع بالصـــــــحة فــــــــ

ـــــــــــة الشـــــــــــيخوخة، بتحديـــــــــــد  مرحل
خطــــــــــوط واضــــــــــحة للمســــــــــؤولية 
ـــــــــــــــة بالتنســـــــــــــــيق  ـــــــــــــــات معني وآلي
والمســاءلة والرصــد والتبليــغ علــى 
  نطاق جميع القطاعات المعنية

تخصــيص المــوارد الكافيــة لتنفيــذ 
خطــــــط العمــــــل وضــــــمان فعاليــــــة 
إدارة المــــوارد العامــــة فــــي الوقــــت 
ذاتــه لتيســير التمتــع بالصــحة فــي 

  مرحلة الشيخوخة
مراجعـــــــــة القـــــــــوانين والسياســـــــــات 
الرئيســــية والمرتبطــــة بالشــــيخوخة 
لتعزيـــــــز التمتــــــــع بالصـــــــحة فــــــــي 
مرحلة الشيخوخة ومراجعة آليات 

  االمتثال واإلنفاذ

دعـــــــم الحـــــــوارات السياســـــــية 
بـــــالتقرير العـــــالمي المتعلقـــــة 

 بشـــــأن الشـــــيخوخة والصـــــحة
واالســتراتيجية وخطــة العمــل 

  العالميتين
وضـــع مســـوغات االســـتثمار 
والميزانيـــــــة لتـــــــوفير المـــــــوارد 
الالزمـــــــــــة لخطـــــــــــة العمـــــــــــل 

  اإلجمالية في هذا المجال
توطيــــــــــــــد التعــــــــــــــاون بــــــــــــــين 
القطاعــــــــات بشــــــــأن التمتــــــــع 
ـــــــــــــي مرحلـــــــــــــة  بالصـــــــــــــحة ف

  الشيخوخة
إجــــراء تحليــــل حالــــة لُألطــــر 
القائمـــــــــــة وتبادلهـــــــــــا علـــــــــــى 

  الصعيد العالمي
إدراج موضـــــوع اتبـــــاع نهـــــج 
ـــــع  ـــــة العمـــــر للتمت ـــــدوم طيل ي
ـــــــــــــي مرحلـــــــــــــة  بالصـــــــــــــحة ف

ــــــــــي جــــــــــداول ال شــــــــــيخوخة ف
أعمــــال اجتماعــــات األجهــــزة 
الرئاســــــــــــية علــــــــــــى جميــــــــــــع 
المســـتويات وفـــي المنتـــديات 
االجتماعيــــــــــــــــة والصــــــــــــــــحية 

  واالقتصادية األخرى
إشـــراك المســـنين فـــي عمليـــة 
رســــــــــــم السياســــــــــــات علــــــــــــى 
المســــتوى الــــدولي واإلقليمــــي 
والـــوطني فـــي إطـــار هياكـــل 

  المنظمة

ــــــع بالصــــــحة فــــــي  إدراج التمت
جميـــع مرحلـــة الشـــيخوخة فـــي 

الحــــــــــــــــــــوارات والسياســــــــــــــــــــات 
المتصــــــلة بالصــــــحة وحقــــــوق 

  اإلنسان والتنمية
تبـــــــادل المعلومـــــــات وتنســـــــيق 
اإلجراءات ومشاطرة الـدروس 
المستخلصــــــــة لــــــــدعم وضــــــــع 
السياســات والخطــط مــن أجــل 
تعزيــــز التمتــــع بالصــــحة فــــي 

  مرحلة الشيخوخة
دعــــــــــــم مشــــــــــــاركة المســــــــــــنين 
والمنظمـــات الممثلـــة لهـــم فـــي 

ســــات مراجعــــة القــــوانين والسيا
والخطــــط المــــؤثرة فــــي التمتــــع 
بالصـــــــــــــــحة فـــــــــــــــي مرحلـــــــــــــــة 
الشـــــــــــيخوخة ووضـــــــــــع هـــــــــــذه 
  القوانين والسياسات والخطط
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  الدول األعضاء

األمانة (المنظمة وسائر 
الهيئات التابعة لمنظومة 

  األمم المتحدة)
الجهات الشريكة الوطنية 

  والدولية
تعزيز    ٢-١

القدرات الوطنية 
لوضع سياسات 
  ُمسندة بالبّينات

تقدر تكوين ثقافة لصنع القرارات 
  البينات واستخدامها قيمة

إنشـــــــــــــــــــاء هياكـــــــــــــــــــل رســـــــــــــــــــمية 
الفــــــــــــــرص والقــــــــــــــدرات  وٕاتاحــــــــــــــة

البحـوث والبينــات واألنشـطة لنقـل 
مــــــن أجــــــل توجيــــــه عمليــــــة رســــــم 

  السياسات
تحديـــــد ثغـــــرات البحـــــث وتشـــــجيع 

  البحث في هذه المجاالت
إنشـــــــــاء آليـــــــــات تســـــــــمح بتـــــــــدفق 
التواصـــــل الفعـــــال بـــــين البـــــاحثين 

  وصانعي القرارات

نشــطة أل تقــديم الــدعم التقنــي
ن تمّكــــنقــــل المعــــارف التــــي 

وضــــــــــــع السياســــــــــــات  مــــــــــــن
بشـــــــــأن  ُمســـــــــندة بالبّينـــــــــاتال

ع بالصـــحة فـــي مرحلـــة التمتـــ
  الشيخوخة

تيســــــــــير التبــــــــــادالت علــــــــــى 
صــــعيد البلــــدان فيمــــا يتعلــــق 
باالبتكــــــــــارات والممارســــــــــات 

  الجيدة

ــــــــات  ــــــــالغ بالبين ضــــــــمان اإلب
بوســـــــــــائل يمكـــــــــــن لراســـــــــــمي 
ــــــــــــاذ إليهــــــــــــا  السياســــــــــــات النف

  واستخدامها
إجــــراء بحــــوث فــــي مجــــاالت 
تحــــــدَّد فيهــــــا ثغــــــرات متعلقــــــة 

  بالسياسات والممارسات
تيسير العالقات بين الباحثين 
ومســـــــــــــــــــتخدمي المعـــــــــــــــــــارف 
والممـــولين والمســـنين واألســــر 
ومقــــــدمي الرعايــــــة والهيئــــــات 
المهنيــــــــــــــــة دعمــــــــــــــــًا لرســــــــــــــــم 
السياســــــــــات بشــــــــــأن التمتــــــــــع 
بالصـــــــــــــــحة فـــــــــــــــي مرحلـــــــــــــــة 
الشـــــــيخوخة، بمـــــــا فـــــــي ذلـــــــك 
إنشـــــــــــاء منتـــــــــــديات إقليميـــــــــــة 
وعالقــــات لتبــــادل المعلومــــات 
والممارســات الجيــدة واألدوات 

  ءالنظرابين 
مكافحة    ٣-١

التمييز ضد 
وتغيير  المسنين

الشيخوخة  فهم
  والصحة

ُمســــندة دعــــم جمــــع المعلومــــات ال
والمصــنفة حســب الســن  بالبّينــات

عــــــــــــــن الشــــــــــــــيخوخة والصــــــــــــــحة 
  وتعميمها ومساهمة المسنين

اعتمـــــــــــاد تشـــــــــــريعات لمكافحـــــــــــة 
التمييـــــــــز علـــــــــى أســـــــــاس الســـــــــن 

  ووضع آليات إلنفاذها
تعـــديل القـــوانين أو السياســـات أو 
البــــــــــرامج الراهنــــــــــة أو إبطالهــــــــــا، 

سيما القوانين أو السياسـات أو وال
البــــــرامج التــــــي تتعلــــــق بالصــــــحة 
والعمـــــــل والــــــــتعلم مـــــــدى الحيــــــــاة 
وتنطــــوي علــــى التمييــــز المباشــــر 
أو غيــــــر المباشــــــر وتحــــــول دون 
مشــــــاركة المســــــنين فــــــي المنــــــافع 
التـــــــي تكفـــــــل تلبيـــــــة احتياجـــــــاتهم 
وٕاعمــال حقــوقهم ودون حصــولهم 

  عليها
حمــالت التواصــل باالســتناد شــن 

إلــــــــــى البحــــــــــث فــــــــــي المواقــــــــــف 
والمعتقـــــــدات المتعلقـــــــة بـــــــالتمييز 
ضــد المســنين وآثــار هــذا التمييــز 
مــن أجــل تعزيــز معرفــة الجمهــور 
وفهمـــــــــــــه بخصـــــــــــــوص التمتـــــــــــــع 

  بالصحة في مرحلة الشيخوخة

ـــــــــة  ـــــــــات الحالي ـــــــــع البين تجمي
وتقــديم اإلرشــاد بشــأن إدراك 
مشكلة التمييز ضد المسنين 

جـــــــــــــــــــــــراءات واتخـــــــــــــــــــــــاذ اإل
بخصوصـــها بهـــدف تحســـين 

  السياسات
وضــــع النمــــاذج االقتصــــادية 

ــــ نة لتقيــــيم مســــاهمات المحّس
، وتكــــــــــــــــــــــاليف المســــــــــــــــــــــنين

االســـــــــــتثمار فـــــــــــي التمتـــــــــــع 
ـــــــــــــي مرحلـــــــــــــة  بالصـــــــــــــحة ف
الشــــــــيخوخة والفوائــــــــد التــــــــي 

  يعود بها
ضــــمان عــــدم التمييــــز علــــى 

 ونــــوع الجــــنس أســــاس الســــن
في إطـار سياسـات المنظمـة 

  وٕارشاداتها وتبليغاتها

مــــــــــع البينــــــــــات وتعميمهــــــــــا ج
يتعلــق بالشــيخوخة ودور  فيمــا

المســـنين ومســـاهمتهم واآلثـــار 
االجتماعيــــــــــــة واالقتصــــــــــــادية 
الناجمـــــة عـــــن التمييـــــز ضـــــد 

  المسنين
ضــــمان تقــــديم نظــــرة متوازنــــة 
عــــن الشــــيخوخة فــــي وســــائل 
اإلعــالم والترفيــه، عــن طريــق 
تقليـــــــــل التقـــــــــارير اإلخباريـــــــــة 
المثيـــرة عـــن الجـــرائم المرتكبـــة 

نين إلـــى أدنـــى حـــد ضـــد المســـ
وشـــــــــمل المســـــــــنين كنمـــــــــوذج 
  يحتذى به على سبيل المثال
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  تهيئة البيئات المراعية للمسنين :٢الغرض االستراتيجي 
  

  الدول األعضاء
األمانة (المنظمة وسائر 
الهيئات التابعة لمنظومة 

  األمم المتحدة)
الجهات الشريكة الوطنية 

  والدولية

تعزيز    ١-٢
  استقالل المسنين

إذكــــــــاء الـــــــــوعي بشــــــــأن حقـــــــــوق 
المسنين وٕانشاء اآلليات للتصدي 
لحاالت انتهاك حقـوقهم، بمـا فـي 
ذلـــك فـــي إطـــار الرعايـــة الطويلـــة 

  األجل وفي حاالت الطوارئ
إتاحــــة آليــــات للتخطــــيط المتقــــدم 
فــي مجــال الرعايــة (بمــا فــي ذلــك 
تــــوفير الرعايــــة الطويلــــة األجــــل) 
وتكنولوجيــــــات مســــــاعدة مالئمــــــة 

ــــــــــــات مدعو  مــــــــــــة لصــــــــــــنع وعملي
القـــــــرارات تمكـــــــن المســـــــنين مـــــــن 
الحفـــاظ علـــى أقصـــى درجـــة مـــن 
ـــرغم  ـــاتهم علـــى ال ـــتحكم فـــي حي ال

  من التراجع الكبير في قدراتهم
تــوفير المعلومــات فــي صــيغ مــن 
قبيل الصيغ التي تستخدم أحرف 
الطباعـــــــــــــة الكبيـــــــــــــرة وبرنـــــــــــــامج 

"easy  read"  لتســــــــهيل القــــــــراءة
ـــــــــــي احتياجـــــــــــات  والصـــــــــــور وتلب

ـــــرارات  المســـــنين بهـــــدف اتخـــــاذ ق
  حرة ومستنيرة

 ُمســـــــندة بالبّينـــــــاتتنفيـــــــذ بـــــــرامج 
إســاءة  الســقوط ومــن للوقايــة مــن

  معاملة المسنين والتصدي لها

تعزيـــــــــــــز الـــــــــــــوعي والفهـــــــــــــم 
  بخصوص حقوق المسنين

وضــع إرشــادات تقنيــة بشــأن 
تعزيـــــــــــز االســـــــــــتقالل إلـــــــــــى 
أقصى حد بتغطية مجموعـة 
مـــن المســـائل الرئيســـية مثـــل 

الوقايــة مــن األمــن الغــذائي و 
إســـــــــاءة معاملـــــــــة المســـــــــنين 
ـــة مـــن  والتصـــدي لهـــا والوقاي

  حاالت السقوط
تـــــوفير قاعـــــدة بيانـــــات عـــــن 
البينــــات المتاحــــة والمتصــــلة 
بمعــــــــدالت انتشــــــــار إســــــــاءة 
معاملــــــة المســــــنين وعوامــــــل 
خطر التعرض لها وعواقبهـا 
، والتــــــدخالت الخاصــــــة بهــــــا

بمــــا فــــي ذلــــك العنــــف ضــــد 
  النساء المسنات

جهزة تـــــــــــوفير قائمـــــــــــة بـــــــــــاأل
  المساعدة األساسية

بحقـــــــــوقهم توعيـــــــــة المســـــــــنين 
  اإلنسانية

ـــــــوفير التكنولوجيـــــــات  دعـــــــم ت
  المساعدة

تقــــديم الــــدعم التقنــــي والمــــالي 
ـــــــرامج  لتنفيـــــــذ السياســـــــات والب
التـــــــــــــي ترتقـــــــــــــي باســـــــــــــتقالل 

  المسنين
إنشــــــــــــاء منصــــــــــــات لتبــــــــــــادل 
المعلومـــــــات عـــــــن األســـــــاليب 
الفعالــــــــــة لتعزيــــــــــز اســــــــــتقالل 
المســــــــــــــــنين ودعــــــــــــــــم هــــــــــــــــذه 

  المنصات

تمكين    ٢-٢
المسنين من 

  المشاركة

ضمان مشاركة المسنين الرسمية 
ـــــــرارات  ـــــــات صـــــــنع الق ـــــــي عملي ف
المتعلقـــــــة بالسياســـــــات والبـــــــرامج 

  والخدمات التي تخصهم
دعـــم تطـــوير المنظمـــات المعنيـــة 

  بشؤون المسنين

تعزيـــــــــــــز الـــــــــــــوعي والفهـــــــــــــم 
بخصـــــــــــــــوص مســـــــــــــــاهمات 
المســـنين وأهميـــة العمـــل مـــع 

  أجيال مختلفة
والـــــــــــدعم  تقـــــــــــديم اإلرشـــــــــــاد

التقنيين لتمكين المسنين من 
  المشاركة في التنمية

إشــــراك المســــنين فــــي صــــنع 
القــرارات فــي إطــار عمليــات 
ـــــــــــق  المنظمـــــــــــة وفيمـــــــــــا يتعل

  بالمسائل التي تعنيهم

بنــاء قــدرة المنظمــات المعنيــة 
ــــــــــــى  بشــــــــــــؤون المســــــــــــنين عل
ـــة فـــي وضـــع  المشـــاركة الفعال

  السياسات وتخطيطها
تنمية قدرة المنظمـات المعنيـة 
بشــؤون المســنين علــى تــوفير 
ـــدعم  المعلومـــات والتـــدريب وال

ــــــــــــر  ــــــــــــة  النظــــــــــــراءعب والرعاي
  الطويلة األجل

دعــــــــــــم المنصــــــــــــات لتبــــــــــــادل 
مختلــف آراء المســنين وٕانشــاء 

  هذه المنصات
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  الدول األعضاء

األمانة (المنظمة وسائر 
الهيئات التابعة لمنظومة 

  األمم المتحدة)
الجهات الشريكة الوطنية 

  والدولية

تعزيز العمل    ٣-٢
  المتعدد القطاعات

إعــــداد رســــائل للــــدعوة تســــتهدف 
خصيصـــــــــــًا قطاعــــــــــــات معينــــــــــــة 
وتتعلق بالطرق التـي تسـمح لهـذه 
القطاعــات بالمســاهمة فــي مجــال 
التمتــــــــع بالصــــــــحة فــــــــي مرحلــــــــة 

  الشيخوخة

ـــــديات ودعمهـــــا كـــــي  تشـــــجيع البل
تتخـــــذ اإلجـــــراءات التـــــي تجعلهـــــا 

  أكثر مراعاة للمسنين
اتخاذ اإلجراءات علـى جميـع   -

ــــــــــع  ــــــــــي جمي المســــــــــتويات وف
ــــــــدرة  ــــــــز الق القطاعــــــــات لتعزي
علـــــى األداء، بمـــــا فـــــي ذلـــــك 

  من أجل تحقيق ما يلي:
نين مــن الفقــر حمايــة المســ  -

بضــــــــــمان دعــــــــــم النســــــــــاء 
ـــــر تضـــــررًا  المســـــنات األكث

 عموماً 
توســـــــــيع نطـــــــــاق خيـــــــــارات   -

اإلســـكان والمســـاعدة علـــى 
تكييف المساكن على نحـو 
يمكـــن المســـنين مـــن التقـــدم 
فــــــــي الســــــــن فــــــــي أمــــــــاكن 
مالئمــــــة لهــــــم دون تحمــــــل 

 أعباء مالية
تعزيـــــز االمتثـــــال للمعـــــايير   -

المرتبطــة بتيســير الوصــول 
ووسـائل النقـل إلى المبـاني 

وتكنولوجيـــــــــــا المعلومـــــــــــات 
واالتصــــــــــــــــاالت وســــــــــــــــائر 
التكنولوجيــــــــات المســــــــاعدة 
ـــــــال لهـــــــذه  وضـــــــمان االمتث

 المعايير
إتاحـــــــــة أمـــــــــاكن جماعيـــــــــة   -

تســـــــمح بتجمـــــــع المســـــــنين 
مثـــــــــــل مراكـــــــــــز المســـــــــــنين 

 والحدائق العامة
إتاحــة الفــرص االجتماعيــة   -

والمعلومــــات الميســــرة عــــن 
األنشــــــــــــــــــــطة الترفيهيــــــــــــــــــــة 

 واالجتماعية
تـــــــــوفير بـــــــــرامج اكتســـــــــاب   -

المعارف الصحية الخاصة 
 بالمسنين

توسيع نطاق شبكة المنظمة 
العالميــة للمــدن والمجتمعــات 
المحليـــــة المراعيـــــة للمســـــنين 
وتطويرهــــــا مــــــن أجــــــل ربــــــط 
المــدن والمجتمعــات المحليــة 

  على نطاق العالم

ـــــــــــة  إتاحـــــــــــة منصـــــــــــة تفاعلي
لتيســـــــــــير الــــــــــــتعلم وتبــــــــــــادل 
المعلومـــات والخبـــرات بشـــأن 
تهيئـــــــــــــة بيئـــــــــــــات مراعيـــــــــــــة 
للمســـــــــــنين تعـــــــــــزز التمتـــــــــــع 

ـــــــــــــي مرحلـــــــــــــة  بالصـــــــــــــحة ف
  الشيخوخة

تقــــــديم الــــــدعم التقنــــــي إلـــــــى 
البلـــــدان كـــــي تـــــدعم تطـــــوير 

  البيئات المراعية للمسنين
ــــــــــــيم  ــــــــــــات تقي ــــــــــــق عملي توثي
المبــــادرات الراهنــــة المراعيــــة 
للمســـنين ودعمهـــا وتعميمهـــا 
مــــــن أجــــــل تحديــــــد البينــــــات 
التـــــي تـــــدل علـــــى األســـــاليب 
ــــــــــــــف  ــــــــــــــي مختل ــــــــــــــة ف الفعال

  السياقات
ـــــراح مؤشـــــرات يمكـــــن أن  اقت

ي السياســــــــات توجـــــــه راســــــــم
بشـــــأن التقـــــدم المحـــــرز فـــــي 
تهيئـــــــــة البيئـــــــــات المراعيـــــــــة 

  للمسنين
تقـــــــــــديم اإلرشـــــــــــاد والـــــــــــدعم 
التقنيــــــــــــــين بشــــــــــــــأن تلبيــــــــــــــة 
احتياجــات المســنين وٕاعمــال 
  حقوقهم في حاالت الطوارئ

تعزيـــــــــــــز مفهـــــــــــــوم البيئـــــــــــــات 
  المراعية للمسنين

دعم تطوير مـدن ومجتمعـات 
محليــــــــــــة وبلـــــــــــــدان مراعيـــــــــــــة 
للمســـــــنين مـــــــن خـــــــالل ربـــــــط 

وتيســـــــــير  الجهـــــــــات الفاعلـــــــــة
تبـــــادل المعلومـــــات ومشـــــاطرة 

  الممارسات الجيدة
تقـــــــــــديم المســـــــــــاعدة التقنيـــــــــــة 
والماليــة إلــى الــدول األعضــاء 
بهـــدف ضـــمان تمكـــين القـــدرة 
علـــــى األداء عبـــــر الخـــــدمات 

  العامة
ــــــدول  ــــــى ال ــــــديم اإلرشــــــاد إل تق
األعضـــاء بخصـــوص طائفـــة 
مـــــــن المســـــــائل مثـــــــل إرســـــــاء 

الحمايــــــة االجتماعيــــــة  أســــــس
محـــــــــــددة علـــــــــــى الصـــــــــــعيد ال

الـــــــــوطني والحفـــــــــاظ عليهـــــــــا؛ 
وضمان فـرص العمـل الالئـق 
لجميــــــــــع األعمــــــــــار وتــــــــــوفير 

  السكن الالئق
دعـــــــم المســـــــنين والمنظمـــــــات 
المعنيـــــة بشـــــؤونهم للحصـــــول 
علــى المعلومــات عــن البــرامج 

  الرئيسية
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  الدول األعضاء

األمانة (المنظمة وسائر 
الهيئات التابعة لمنظومة 

  األمم المتحدة)
الجهات الشريكة الوطنية 

  والدولية
إتاحــة الفــرص للــتعلم مــدى   -

 الحياة

تعزيــــــــــز التعــــــــــاون وتنــــــــــوع   -
األعمــــــــار واإلدمــــــــاج فــــــــي 

  بيئات العمل
وضـــمان التنســـيق الفعـــال ألنشـــطة 
التنفيــذ والرصــد، عبــر فــرق العمــل 
(المرتبطــة بآليــات التنســيق العامــة 
المبينـــــــــــة فـــــــــــي إطـــــــــــار الغـــــــــــرض 

  )  ١يجي االسترات
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  األعضاء الدول  
األمانة (المنظمة وسائر 
الهيئات التابعة لمنظومة 

  األمم المتحدة)
الجهات الشريكة الوطنية 

  والدولية

توجيه النظم    ١-٣
الصحية كي تركز 

القدرات  على
والقدرة  األساسية

 األداء على

تقيــــــيم اســـــــتجابة الـــــــنظم الصـــــــحية 
الوطنيــة لشــيخوخة الســكان ووضــع 

  خطط للتقويم
تمويـــــــل تقـــــــويم البـــــــرامج اســـــــتدامة 

ــــز  ــــالزم لتعزي ــــنظم ال والخــــدمات وال
التمتــــــــــع بالصــــــــــحة فــــــــــي مرحلــــــــــة 

  الشيخوخة
وتكييـــــــف نظـــــــم المعلومـــــــات كـــــــي 
تجمــــــــع البيانــــــــات عــــــــن القــــــــدرات 
األساسية واالتجاهـات فـي القـدرات 

  غ عنهاوتحللها وتبلّ 
ضـــــمان تـــــوافر المنتجـــــات الطبيـــــة 
واللقاحـــات والتكنولوجيـــات الالزمـــة 

ات األساسـية والقـدرة لالرتقاء بالقدر 
علــــــى األداء لــــــدى المســــــنين إلــــــى 

  المستوى األمثل
ضـــــمان التعـــــاون بـــــين القطاعـــــات 
وعلــــــــــى األخـــــــــــص بـــــــــــين دوائـــــــــــر 
الخــــــدمات الصــــــحية واالجتماعيــــــة 

بمــا فــي  لتلبيــة احتياجــات المســنين
ذلــــــــــك تلــــــــــك التــــــــــي تنشــــــــــأ عــــــــــن 
االضـــــــطرابات النفســـــــية والخـــــــرف 
وتراجـــــــــــــــــع اإلدراك ومتالزمـــــــــــــــــات 

هن وسلســـــل مثـــــل الـــــو  ،الشـــــيخوخة
 البول والهذيان والسقوط

تقديم المساعدة التقنية واإلرشاد 
التقنــــــي بشــــــأن دمــــــج اســــــتجابة 
ــــــــــنظم الصــــــــــحية لشــــــــــيخوخة  ال
السكان في السياسـات والخطـط 
الوطنيـــــــــــة المتعلقـــــــــــة بـــــــــــالتمتع 
  بالصحة في مرحلة الشيخوخة

إســـداء المشـــورة التقنيـــة ووضـــع 
نهـج موحـدة للتمكـين مـن إجــراء 

وطنيــــــــــــة تقييمـــــــــــات إقليميـــــــــــة و 
ـــــنظم الصـــــحية مـــــع  لمواءمـــــة ال

  احتياجات المسنين
تقـديم المسـاعدة التقنيـة للتمكــين 
مــن تغييــر الــنظم الصــحية، بمــا 
ــــــق بــــــالقوى  ــــــك مــــــا يتعل فــــــي ذل
العاملــــــــــــــة الصــــــــــــــحية ونظــــــــــــــم 
المعلومات الصـحية والمنتجـات 

  والتكنولوجيات الطبية
توثيــــــــــق أفضــــــــــل الممارســــــــــات 

 ُمســـندة بالبّينـــاتوٕاعـــداد نمـــاذج 
ـــــــــــــة  ـــــــــــــوفير خـــــــــــــدمات الرعاي لت
المتكاملـــة فـــي ســـياقات الرعايـــة 
الصــحية ذات المــوارد المرتفعــة 
والمتوســطة والمنخفضــة وتبــادل 
ـــــــي ثبتـــــــت  ـــــــة الت نمـــــــاذج الرعاي
فعاليتهـــــــا فــــــــي دعـــــــم القــــــــدرات 

 األساسية

مناصــــــــرة المســــــــنين وأســــــــرهم 
ومجتمعــــاتهم ودعمهــــم ودعــــم 
أسرهم ومجتمعـاتهم للمشـاركة 
فـــــــــــي السياســـــــــــات وقـــــــــــرارات 

  خطيطالت
دعـــــم مشـــــاركة المســـــنين فـــــي 

  النظم الصحية 
تعزيــــــــــــز صــــــــــــحة المســــــــــــنين 

  الجنسية وحقوقهم 
المســــــــــاهمة عبــــــــــر البينــــــــــات 
ـــــــة بتغييـــــــر  والبحـــــــوث المتعلق
الـــــــــــنظم الصـــــــــــحية لصـــــــــــالح 

 السكان المسنين
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  األعضاء الدول  
األمانة (المنظمة وسائر 
الهيئات التابعة لمنظومة 

  األمم المتحدة)
الجهات الشريكة الوطنية 

  والدولية

تطوير وضمان    ٢-٣
اإلتاحة الميسورة 

التكلفة للرعاية 
السريرية المتكاملة 

الجيدة التي تركز على 
 المسنين

ضــــمان تزويــــد المســــنين بتقييمــــات 
شــاملة لــدى مشــاركتهم فــي النظــام 
الصـــــــحي وبعـــــــد مشـــــــاركتهم فيـــــــه 

  بشكل دوري
تصـــــــــميم نظـــــــــم لتعزيـــــــــز التـــــــــدبير 

  العالجي الذاتي لدى المسنين
 ُمســــندة بالبّينــــاتتحديــــد النمــــاذج ال

لخـــــــــــــدمات الرعايـــــــــــــة المتكاملـــــــــــــة 
  وتنفيذها

إرســــــاء البنــــــى التحتيــــــة وتصــــــاميم 
المراعيـــــــــة الخـــــــــدمات والعمليـــــــــات 

  للمسنين
وٕارســاء الخــدمات فــي أقــرب مكــان 

  ممكن من مقر إقامة المسنين
ــــــــــــة  ــــــــــــذ اســــــــــــتراتيجيات التغطي تنفي
الصحية الشاملة للحـد مـن اإلنفـاق 
مــن األمــوال الخاصــة حيثمــا يكــون 
ممكنــــًا مــــن خــــالل توســــيع نطــــاق 
التغطيـــــــــــة الســـــــــــكانية ومجموعـــــــــــة 
الخـــــدمات التـــــي يحتـــــاج المســـــنون 

  إليها في الغالب
التدخالت المجتمعية للوقاية  توفير

مــن تــدهور األداء واالعتمــاد علــى 
  الرعاية

اعتمــاد مبــادئ المنظمــة التوجيهيــة 
بشــــأن خــــدمات الرعايــــة المتكاملــــة 

  للمسنين وتنفيذها
ضـــــــمان إتاحـــــــة سلســـــــلة خـــــــدمات 
ــــــروابط  ــــــك ال ــــــي ذل ــــــة بمــــــا ف الرعاي
بالبرامج المتعلقة بالصحة الجنسية 
وتـــــوافر خـــــدمات رعايـــــة الحـــــاالت 

ـــــة الحـــــ ـــــل والرعاي ادة وٕاعـــــادة التأهي
 الملطفة

تقـــــديم الـــــدعم التقنـــــي المتصـــــل 
بإرســــــــــاء خــــــــــدمات متكاملــــــــــة، 

فــــــــــــــي ذلــــــــــــــك وضــــــــــــــع  بمــــــــــــــا
االســـتراتيجيات لضـــمان تغطيـــة 
الخـــــــــــدمات وتقليـــــــــــل النفقـــــــــــات 

  الصحية الباهظة
ُمســـــــــــــندة وضـــــــــــــع توصـــــــــــــيات 

ـــــــــة  بالبّينـــــــــات ـــــــــادئ توجيهي ومب
ســــــــريرية بشــــــــأن الوقايــــــــة مــــــــن 
د حاالت تدهور األداء واالعتمـا

ـــــــــة  علـــــــــى الرعايـــــــــة فـــــــــي مرحل
الشـــــيخوخة وتـــــدبيرها العالجـــــي 
وتعمــيم هــذه المبــادئ التوجيهيــة 
  وتجريبها على الصعيد القطري

إعــــــــداد البينــــــــات واإلرشــــــــادات 
المتعلقـــــــــة بالتـــــــــدبير الســـــــــريري 
العــــــــتالالت محــــــــددة متصــــــــلة 
بالمســـنين تشـــمل االضـــطرابات 
ــــــــة والحســــــــية  العضــــــــلية الهيكلي
واألمـــــراض المتعـــــددة وأمـــــراض 

لب واألوعية الدموية وعوامل الق
الخطر مثل ارتفـاع ضـغط الـدم 
والســــــــكري وأمــــــــراض الصــــــــحة 

  النفسية والخرف والسرطان
إعـــــــــــداد األدوات واإلرشـــــــــــادات 
لتيســـير تنفيـــذ التـــدبير العالجـــي 

 للحاالت

المشاركة فـي حمـالت الـدعوة 
وعقـــــــد شـــــــراكات فـــــــي إطـــــــار 
ــــــة لتشــــــجيع  ــــــادرات الراهن المب
اعتمــــــــــــاد نمــــــــــــاذج الرعايــــــــــــة 

  المتكاملة
التوعيــــــــــــــــــــــــة بخصــــــــــــــــــــــــوص 
االحتياجـــــــــــــــــــات الصـــــــــــــــــــحية 
للمســــــنين والســــــكان المســــــنين 
ودعــــــــــم التــــــــــدبير العالجــــــــــي 
ـــــــــــدى  ـــــــــــذاتي والمشـــــــــــاركة ل ال
 المسنين واألسر والمجتمعات

ضمان استدامة   ٣-٣
القوى العاملة الصحية 

وتدريبها ونشرها 
وٕادارتها على النحو 

 المناسب

ضـــــمان إدراج الكفـــــاءات المتعلقـــــة 
والصـــحة فـــي المنـــاهج بالشـــيخوخة 

الدراســــية لجميــــع أصــــحاب المهــــن 
  الصحية

ضـــــــمان تمتـــــــع أصـــــــحاب المهـــــــن 
الصــــــــــحية الحــــــــــاليين بالكفــــــــــاءات 
المتعلقــــــة بالشــــــيخوخة (بمــــــا فيهــــــا 
الكفـــــــــــاءات الضـــــــــــرورية إلجـــــــــــراء 
ـــــالتمتع  تقييمـــــات شـــــاملة خاصـــــة ب
ـــــة الشـــــيخوخة  ـــــي مرحل بالصـــــحة ف
واإلدارة المتكاملــــــــــــة الحتياجــــــــــــات 

ة) عــــــن الرعايــــــة الصــــــحية المعقــــــد
طريــق التــدريب قبــل الخدمــة وأثنــاء 

  الخدمة

تقـــديم الـــدعم واإلرشـــاد التقنيـــين 
ــــــــاءات الضــــــــرورية  بشــــــــأن الكف
لتلبيـــــــــــة احتياجـــــــــــات الســـــــــــكان 

  المسنين
ليــــــــغ عــــــــن أثــــــــر شــــــــيخوخة التب

الســــــكان علــــــى القــــــوى العاملــــــة 
الصــــــحية وعلــــــى مــــــدى كفايــــــة 
ـــــة  ـــــة لتلبي ـــــة الحالي القـــــوى العامل

  احتياجات السكان المسنين
تقــــــديم المســــــاعدة التقنيــــــة إلــــــى 
البلـــــــدان لوضـــــــع اســـــــتراتيجيات 

عــــــن القــــــوى  ُمســــــندة بالبّينــــــات
  العاملة الصحية

دعـــــم مؤسســـــات التعلـــــيم فـــــي 
مراجعــــــة مناهجهــــــا الدراســــــية 
لتنـــــــــاول المســـــــــائل المتعلقـــــــــة 

  بالشيخوخة والصحة
تــــوفير الــــدعم التقنــــي والخبــــرة 
التقنيـــــــــــــة لتنظـــــــــــــيم أنشـــــــــــــطة 
التــــــــدريب، وخصوصــــــــًا فــــــــي 
البلدان التي تعاني من نقـص 

ـــــــــــة  أصـــــــــــحاب مهـــــــــــن الرعاي
الصــحية العــاملين فــي ميــدان 

  الشيخوخة
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  األعضاء الدول  
األمانة (المنظمة وسائر 
الهيئات التابعة لمنظومة 

  األمم المتحدة)
الجهات الشريكة الوطنية 

  والدولية
ضـــــمان قـــــدرة مؤسســـــات التـــــدريب 

توســيع نطــاق التعلــيم  علــى إرســاء/
  مجال رعاية المسنين في

ضــــــمان التوزيــــــع المتــــــوازن للقــــــوى 
العاملـــــــة ضـــــــمن البلـــــــدان وتنميـــــــة 
القــوى العاملــة لتتوافــق مــع الطلــب 

  على الخدمات
تعزيــز قيــادات جديــدة للقــوى العاملــة 

منســــــــقي خــــــــدمات الرعايــــــــة  (مثــــــــل
والمســــؤولين عــــن التــــدبير العالجــــي 
للحــاالت والعــاملين المجتمعيــين فــي 

  مجال الرعاية)
إتاحــة الفــرص لتوســيع نطــاق أدوار 
المـــوظفين الحـــاليين لتـــوفير الرعايـــة 

للمسنين

دعــم إعــداد اإلرشــادات وبــرامج 
رات التــــــــــدريب لتحســــــــــين مهــــــــــا

أصــــــــــحاب المهــــــــــن الصــــــــــحية 
ومعــــــــارفهم فــــــــي البلــــــــدان ذات 

 الدخل المنخفض والمتوسط

اإللمــــــــــام بقواعــــــــــد المنظمــــــــــة 
ـــــــة بشـــــــأن  ومبادئهـــــــا التوجيهي
خــــــدمات الرعايــــــة المتكاملــــــة 
المتاحـــة للمســـنين والمســـاعدة 
علــــــــى تنفيــــــــذ هــــــــذه القواعــــــــد 

 والمبادئ التوجيهية

 
(المنــــزل والمجتمعــــات  األجــــل يلــــةالرعايــــة الطو  لتقــــديمنظــــم مســــتدامة ومنصــــفة وضــــع  :٤االســــتراتيجي  الغــــرض

  والمؤسسات)
 

  الدول األعضاء  
األمانة (المنظمة وسائر 
الهيئات التابعة لمنظومة 

  األمم المتحدة)
الجهات الشريكة الوطنية 

  والدولية
نظام  وضع  ١-٤

مستدام ومنصف 
للرعاية الطويلة األجل 

 ومواصلة تحسينه

ـــــــة  ـــــــة الطويل ـــــــد إتاحـــــــة الرعاي تحدي
ــــــــة  ــــــــات األجــــــــل كأولوي مــــــــن أولوي

الصحة العمومية وحـق مـن حقـوق 
  اإلنسان

اإلشــــــــراف علــــــــى تطــــــــوير البنــــــــى 
التحتيـــة والـــدعم الالزمـــين لضـــمان 
ضـــم الرعايـــة الطويلـــة األجـــل إلـــى 

  التغطية الصحية الشاملة
الرعايــــــــة المالئمــــــــة  ظــــــــمنُ تحديــــــــد 

لتحســـــــــــــين القـــــــــــــدرة علـــــــــــــى األداء 
والعافيــــــة فـــــــي صـــــــفوف المســـــــنين 

أو المعـــــانين مـــــن تراجـــــع القـــــدرات 
  المعرضين لتراجعها

تحديــــد آليــــات مســــتدامة ووضــــعها 
ــــــة األجــــــل  ــــــة الطويل ــــــد الرعاي لتزوي

  بالموارد
جمع أصـحاب المصـلحة المعنيـين 
بمـــــــــن فـــــــــيهم المســـــــــنون ومقـــــــــدمو 
ــــــــــة، والتخطــــــــــيط لخــــــــــدمات  الرعاي
الرعايــة الطويلــة األجــل المســتدامة 
والمنصـــــــــفة بمـــــــــا يشـــــــــمل تـــــــــوفير 
الخــــــــــــدمات وٕامــــــــــــدادها بــــــــــــالموارد 

ورصـــــــــــدها، وتحديـــــــــــد وتنظيمهــــــــــا 
األدوار والمســــــــؤوليات (المرتبطــــــــة 

  )١بالغرض االستراتيجي 

 الـــــــُنظمتقـــــــديم اإلرشـــــــاد بشـــــــأن 
المالئمـــــــة والمســـــــتدامة لتـــــــوفير 
ــــــة األجــــــل فــــــي  الرعايــــــة الطويل
الســـــــــــــــــــــياقات ذات المـــــــــــــــــــــوارد 

  المختلفة
تقــديم الــدعم التقنــي إلــى الــدول 
األعضــــــــــــاء لتحديــــــــــــد آليــــــــــــات 
مســــــــــــتدامة لتزويــــــــــــد الرعايــــــــــــة 

  الطويلة األجل بالموارد
تقــــــديم الـــــــدعم التقنــــــي لتحليـــــــل 
الوضـــع علـــى الصـــعيد الـــوطني 

وضــــع التشــــريعات والخــــدمات و 
والسياســـــات والخطـــــط المتعلقـــــة 
ــــــــــــة األجــــــــــــل  ــــــــــــة الطويل بالرعاي

 وتنفيذها ورصدها

المســاهمة فــي تــوفير البينــات 
المالئمـــــــــــة  ُنظمالـــــــــــلوضـــــــــــع 

واآلليـــات المســـتدامة وتنفيـــذها 
مــــــــن أجــــــــل تزويــــــــد الرعايــــــــة 

ـــالموارد  ـــة األجـــل ب فـــي الطويل
 الظـــــروف الخاصــــــة مختلـــــف

  المواردب
نظــــام  المســــاهمة فــــي إرســــاء

 متكامـــــل ومســـــتدام ومنصـــــف
للرعايــــــة  يتوجــــــه إلــــــى القــــــدرة

 الطويلة األجل وتنفيذه
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  الدول األعضاء  
األمانة (المنظمة وسائر 
الهيئات التابعة لمنظومة 

  األمم المتحدة)
الجهات الشريكة الوطنية 

  والدولية
تعزيــــــــز التعــــــــاون بــــــــين الجهــــــــات 
صـــاحبة المصـــلحة الرئيســـية التـــي 
تشـمل األشــخاص المعتمــدين علــى 
ــــــــــــــــة  الرعايــــــــــــــــة ومقــــــــــــــــدمي الرعاي

والمنظمــــــــــــــــــات غيـــــــــــــــــــر  إلــــــــــــــــــيهم
والقطـــــــــــــاعين العـــــــــــــام  الحكوميـــــــــــــة

والخــاص مــن أجــل تــوفير الرعايـــة 
 الطويلة األجل

بناء قدرات   ٢-٤
القوى العاملة ودعم 

 مقدمي الرعاية

وضـــــــع االســـــــتراتيجيات وتنفيــــــــذها 
لتـــــــــــوفير المعلومـــــــــــات والتـــــــــــدريب 
ـــة  ـــة لمقـــدمي الرعاي والرعايـــة المؤقت
غيــــر المــــأجورين وٕاتاحــــة ترتيبــــات 

إجـــازات الغيــــاب العمـــل المرنــــة أو 
لألشــــــــــــــــــخاص المشــــــــــــــــــاركين (أو 
الــراغبين فــي المشــاركة) فــي القــوى 

  العاملة
ـــــــدريب  ـــــــة لت إعـــــــداد معـــــــايير وطني

  مقدمي الرعاية المهنيين
تنميــــــــة القــــــــوى العاملــــــــة المعنيــــــــة 
بالرعايــــــة الطويلــــــة األجــــــل (التــــــي 
تشـــــــمل أيضـــــــًا الرجـــــــال والشـــــــباب 
واألفــراد غيــر المنتمــين إلــى األســرة 

ألقران المسنين) مثل المتطوعين وا
عــن طريــق التــدريب وتغييــر توزيــع 

  المهام
تحســــين ظــــروف العمــــل واألجــــور 
ــــدمي  ــــذاب مق وفــــرص العمــــل الجت

  الرعاية المأجورين واستبقائهم
تـــوفير خـــدمات التعلـــيم المتواصـــل 
واإلشــــــراف وغيرهــــــا مــــــن خــــــدمات 
الــدعم لمقــدمي الرعايــة المــأجورين 

 الحاليين

تقــــديم اإلرشــــاد بشــــأن التــــدريب 
وتغييــر توزيــع المهــام مــن أجــل 

  توفير الرعاية الطويلة األجل
إتاحــــــــــة المــــــــــوارد اإللكترونيــــــــــة 
المتصــــــــــــلة بتــــــــــــوفير الرعايــــــــــــة 
الطويلــــة األجــــل لفائــــدة مقــــدمي 

 الرعاية غير المأجورين

ــــــــــــــي إعــــــــــــــداد  المســــــــــــــاهمة ف
ـــــــــيم  أنشـــــــــطة التـــــــــدريب والتعل

المتواصــــــــــــــــــــل واإلشــــــــــــــــــــراف 
لصـــــــــــالح القـــــــــــوى  وتنفيـــــــــــذها

ة العاملـــــــــة المعنيـــــــــة بالرعايـــــــــ
  الطويلة األجل

ضــــــــــــــــــــــــــــــــمان األجــــــــــــــــــــــــــــــــور 
واالســــــــــــــتحقاقات وظــــــــــــــروف 
العمـــــل للعـــــاملين فـــــي مجـــــال 

  الرعاية
إتاحــة ترتيبــات العمــل المرنــة 
أو إجـــــازات الغيـــــاب لمقـــــدمي 

  الرعاية غير المأجورين
إنشـــــــاء المنصـــــــات ودعمهـــــــا 
إلعــــــــداد التــــــــدخالت العاليــــــــة 
المردوديــة وتقييمهــا مــن أجــل 
دعــــم القــــوى العاملــــة المعنيــــة 

  الطويلة األجل بالرعاية
المســـــــــــاهمة فـــــــــــي البحـــــــــــوث 
ـــــدخالت  ـــــات إلعـــــداد الت والبين
العاليــــــة المردوديــــــة وتقييمهــــــا 
مــن أجــل دعــم القــوى العاملــة 
ــــــــة  المعنيــــــــة بالرعايــــــــة الطويل

 األجل

ضمان جودة   ٣-٤
خدمات الرعاية 

األجل  الطويلة
 التي تركزو المتكاملة 

 األشخاص على

وضـــع المعـــايير والمبـــادئ  ضـــمان
التوجيهيـــــــة والبرتوكـــــــوالت وآليـــــــات 
االعتمـــــــــــــاد الوطنيـــــــــــــة الخاصـــــــــــــة 
بالرعايــة وتنفيــذها مــن أجــل تــوفير 
خـــــدمات الرعايـــــة الطويلـــــة األجـــــل 

التــي تتوجــه إلــى القــدرة و المتكاملــة 
  على األشخاص وتركز

ضــمان وضــع آليــات رســمية لتــوفير 
خــــــدمات الرعايــــــة الطويلــــــة األجــــــل 

التــــي تتوجــــه إلــــى القــــدرة المتكاملــــة 
األشــخاص مــن خــالل  وتركــز علــى

التدبير العالجي للحاالت والتخطيط 
المتقــدم فــي مجــال الرعايــة والتعــاون 

تقــديم الــدعم التقنــي إلــى الــدول 
األعضــاء بشــأن تــوفير خــدمات 
الرعايــــــــــــــة الطويلــــــــــــــة األجــــــــــــــل 

التـــــــي تتوجـــــــه إلـــــــى المتكاملـــــــة 
  على األشخاص القدرة وتركز

ج و وضـــــع إرشـــــادات بشـــــأن نهـــــ
 ضــمان جــودة ومالءمــةل محــددة

ــــــة األجــــــل  فــــــي الرعايــــــة الطويل
الســـــــــــــــــــــياقات ذات المـــــــــــــــــــــوارد 

 المختلفة

اتبـــــــــاع المعـــــــــايير والمبـــــــــادئ 
التوجيهيــــــــــــة والبروتوكــــــــــــوالت 
وآليـــــــــــــــــــــــــــــات االعتمـــــــــــــــــــــــــــــاد 

الوطنيـــــــة الخاصـــــــة  والرصـــــــد
  بالرعاية

تـــــــــــوفير خـــــــــــدمات الرعايـــــــــــة 
الطويلــــــــــــة األجــــــــــــل الجيــــــــــــدة 

مــــــــــــــــع المعــــــــــــــــايير  تمشــــــــــــــــياً 
التوجيهيـــــــــــــــــــــــة  والمبـــــــــــــــــــــــادئ

والبروتوكـــــــــــــــوالت الوطنيــــــــــــــــة 
مراعــاة  الخاصــة بالرعايــة مــع

 اإلنصـــــاف وتـــــوخيالمســـــنين 
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  الدول األعضاء  
األمانة (المنظمة وسائر 
الهيئات التابعة لمنظومة 

  األمم المتحدة)
الجهات الشريكة الوطنية 

  والدولية
بــــــين مقـــــــدمي الرعايــــــة المـــــــأجورين 

  وغير المأجورين مثالً 
ضــمان االســتخدام المالئــم للفــرص 
الميســـــــــــــــــورة التكلفـــــــــــــــــة إلتاحـــــــــــــــــة 
ـــة  التكنولوجيـــات الصـــحية االبتكاري

مــن أجــل تحســين القــدرة المســاعدة 
علـــى األداء والعافيـــة فـــي صـــفوف 
األشخاص المحتاجين إلى الرعايـة 

  الطويلة األجل
ضــــــمان تــــــوفير خــــــدمات الرعايــــــة 
الطويلـــــــــــــــة األجـــــــــــــــل األخالقيـــــــــــــــة 
والمراعيــــة للمســــنين التــــي تــــنهض 
بحقـــوق المســـنين ومقـــدمي الرعايـــة 

  إليهم
ضــــــمان رصــــــد الرعايــــــة الطويلــــــة 
ــــــى  ــــــث القــــــدرة عل األجــــــل مــــــن حي
األداء والعافيــــة واســــتمرار تحســــين 

 على الحصائل هذه الرعاية بناءً 

النهـــوض بحقـــوق  مـــن خـــالل
  المسنين

إتاحــة آليــات لمقــدمي الرعايــة 
مــــــن أجــــــل تبــــــادل التجــــــارب 

  واستخالص الدروس منها
وضــــــــــع خــــــــــدمات ابتكاريــــــــــة 
للرعايـــــــــــة الطويلـــــــــــة األجـــــــــــل 

فـــي ذلـــك مـــن  وتنفيـــذها، بمـــا
خـــــالل اســـــتخدام التكنولوجيـــــا 
ألغـــــراض التنســـــيق والرعايـــــة 

 والدعم والرصد

 
  تحسين القياس والرصد والبحث في مجال التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة :٥الغرض االستراتيجي 

 
  

  الدول األعضاء
األمانة (المنظمة وسائر 
الهيئات التابعة لمنظومة 

  األمم المتحدة)
الجهات الشريكة الوطنية 

  والدولية

االتفاق على   ١-٥
أساليب قياس التمتع 
بالصحة في مرحلة 
الشيخوخة وتحليله 

  ووصفه ورصده

ضـــــــــــــــمان تصـــــــــــــــنيف البيانـــــــــــــــات 
واإلحصــــــاءات الوطنيــــــة الخاصــــــة 
بتســــجيل األحــــوال المدنيــــة حســــب 
الســـــن ونــــــوع الجـــــنس فــــــي جميــــــع 
مراحــل العمــر وحســب الخصــائص 

  االجتماعية واالقتصادية المهمة
تشــــجيع الرصــــد والترصــــد والتبليــــغ 
تمشــــــــيًا مــــــــع المقــــــــاييس العالميــــــــة 

  المتفق عليها
تبــــــادل البيانــــــات وٕارســــــاء  تشــــــجيع

الــــــروابط عبــــــر القطاعــــــات (مثــــــل 
ـــــــــــــة  قطاعـــــــــــــات الصـــــــــــــحة والرعاي
االجتماعية والعمل والتعلـيم والبيئـة 

  والنقل)
إجراء رصد سكاني دوري للمسنين 
بمن فيهم المسنون الموجودون فـي 
  مؤسسات الرعاية الطويلة األجل

ربط رصد مقاييس التمتع بالصحة 
ــــــــيم  ــــــــة الشــــــــيخوخة بتقي ــــــــي مرحل ف
ـــــــــــة  ـــــــــــرامج الوطني السياســـــــــــات والب
ـــــــــــــــين  ـــــــــــــــة والمشـــــــــــــــتركة ب القطاعي

دعـــــوة الوكـــــاالت المتخصصـــــة 
فــــــي منظومــــــة األمــــــم المتحــــــدة 
وســــــــــــائر الجهــــــــــــات الشــــــــــــريكة 
المعنيــة بالتنميــة واالتصــال بهــا 
لتعزيـــــــــز توافـــــــــق اآلراء بشـــــــــأن 

  اييس واألساليبالمق
ــــــات  اســــــتعراض مصــــــادر البيان
واألســـاليب والمؤشـــرات الحاليــــة 
وتعزيــــــــــــــز تبــــــــــــــادل البيانــــــــــــــات 
واألســــــــــــاليب لرصــــــــــــد التمتــــــــــــع 
بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة 
وترصـــــــــــــده علـــــــــــــى المســـــــــــــتوى 
العـــــــالمي واإلقليمـــــــي والـــــــوطني 

  والمحلي
وضــع القواعــد والمقــاييس ونهــج 
التحليل الجديدة لوصـف التمتـع 

لــة الشــيخوخة بالصــحة فــي مرح
ورصــــــــــــده، بمــــــــــــا فــــــــــــي ذلــــــــــــك 
ـــــع،  ـــــات التوزي المســـــتويات وبيان
إلــــــى جانــــــب األســــــاليب لجمــــــع 
المعلومـــات والتبليـــغ عنهـــا فيمـــا 

المسنين من المشـاركة  تمكين
وتبــــــادل أفضــــــل الممارســــــات 
للتمتــــع بالصــــحة فــــي مرحلــــة 

  الشيخوخة
تـــــــوفير المعلومـــــــات النوعيـــــــة 
والكميــة لتتبــع التقــدم المحــرز 
من أجـل التمتـع بالصـحة فـي 
مرحلـــــــة الشـــــــيخوخة والـــــــدعوة 
إلـــى مســـاءلة جميـــع الجهـــات 

  صاحبة المصلحة
العمـــل مـــع الجهـــات الشـــريكة 

رصـد لتحسين نظـم القيـاس وال
والتبليــغ، بمــا فــي ذلــك تمكــين 
التحليـــــــــــل المراعـــــــــــي للســـــــــــن 

  وقضايا الجنسين
دعـــــم وضـــــع السياســـــات مـــــن 
خالل التبليغ عـن االتجاهـات 

  والمسائل المستجدة
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  الدول األعضاء

األمانة (المنظمة وسائر 
الهيئات التابعة لمنظومة 

  األمم المتحدة)
الجهات الشريكة الوطنية 

  والدولية
القطاعــــــات والمتعــــــددة القطاعــــــات 
وبســـــــائر الجهـــــــود الدوليـــــــة (مثـــــــل 

  أهداف التنمية المستدامة)
يتعلــــــــــق بالقــــــــــدرات األساســــــــــية 
والقـــــــــدرة علـــــــــى األداء وطـــــــــول 

  العمر
إعـــــــداد المـــــــوارد التـــــــي تشـــــــمل 
الوحــدات االستقصــائية الموحــدة 
وأدوات جمــــــــــــــــــــــع البيانــــــــــــــــــــــات 

امج والمؤشـــــــرات الحيويـــــــة وبـــــــر 
  التحليل

عــالمي عــن  حالــةإعــداد تقريــر 
ــــــة  التمتــــــع بالصــــــحة فــــــي مرحل

 ٢٠٢٠الشـــيخوخة بحلـــول عـــام 
يبــين تــوافر المقــاييس والبيانــات 
وتوزيعهــــــــــــا ضــــــــــــمن البلــــــــــــدان 

، والبّينات الجديدة بشـأن وعبرها
اإلجــراءات التــي يمكــن اتخاذهــا 
لــــــــدعم التمتــــــــع بالصــــــــحة فــــــــي 

  مرحلة الشيخوخة
تعزيز القدرات   ٢-٥

في مجال البحث 
  وحوافز االبتكار

شـــمل المســـنين فـــي جميـــع مراحـــل 
ــــك  البحــــث واالبتكــــار، بمــــا فــــي ذل

  احتياجاتهم وميولهم
ــــــــــــل اإلحصــــــــــــائي  ضــــــــــــمان التمثي

جــــدي للمســــنين فــــي الدراســــات والمُّ 
مـــن الفعاليـــة  الســـكانية بقـــدر كـــافٍ 

لتحليل البيانات وشـملهم فـي إطـار 
  التجارب السريرية

القــدرات وعالقــات التمويــل و تعزيــز 
التعــاون فــي مجــال البحــث لتنــاول 
التمتــــــــــع بالصــــــــــحة فــــــــــي مرحلــــــــــة 

  الشيخوخة
وضــــــع الحــــــوافز ودعــــــم االبتكــــــار 

احتياجــــات مختلــــف الفئــــات لتلبيــــة 
فيها فئة المسنين عبـر  العمرية بما

اإلجـــــــراءات المتعـــــــددة القطاعـــــــات 
والمشـــــتركة بـــــين القطاعـــــات التـــــي 
تشــــــــمل االبتكــــــــارات التكنولوجيــــــــة 
واالجتماعيــــــــة لتــــــــوفير الخــــــــدمات 
المنزليـــــــــــة والمجتمعيـــــــــــة للســـــــــــكان 

  المسنين
ــــــا الطــــــوعي  دعــــــم نقــــــل التكنولوجي
 والمتفــق عليــه علــى أســاس متبــادل
الــذي يشــمل الخــدمات واالبتكــارات 

  والمعارف وأفضل الممارسات
توجيــــه البحــــث واالبتكــــار لضــــمان 
أن يلبـــــــــــــي مطـــــــــــــورو الخـــــــــــــدمات 

 التمويـــــــل الـــــــدعوة إلـــــــى تـــــــدعيم
القــــدرات واألســــاليب وعالقــــات و 

التعـــــــاون فـــــــي مجـــــــال البحـــــــث 
لتعزيــــــز التمتــــــع بالصــــــحة فــــــي 
ـــــــة الشـــــــيخوخة ومكافحـــــــة  مرحل

مييــز ضــد المســنين، بمــا فــي الت
ذلــك عــن طريــق شــبكة للمراكــز 
المتعاونة مع المنظمـة والمعنيـة 
بالشـــــيخوخة والصـــــحة والبلـــــدان 
الرائــــــــــدة مــــــــــن جميــــــــــع أقــــــــــاليم 
المنظمـــــة ومنظمـــــات المجتمـــــع 

  المدني
دعـــــم التعـــــاون الـــــدولي لتعزيـــــز 
االبتكـــار التكنولـــوجي، بمـــا فـــي 
ذلـــــك مـــــن خـــــالل تيســـــير نقـــــل 

مثـــــــــل الخبـــــــــرات والتكنولوجيـــــــــا 
األجهــــزة المســــاعدة وتكنولوجيــــا 
المعلومـــــــــــــــــات واالتصـــــــــــــــــاالت 
والبيانـــــــــــات العلميـــــــــــة وتبـــــــــــادل 

  الممارسات الجيدة
ـــــة لتحديـــــد  وضـــــع أطـــــر أخالقي
الخدمات الصحية واالجتماعيـة 
الكفيلــــــــــــة بتلبيــــــــــــة احتياجــــــــــــات 
المسنين وٕاعمـال حقـوقهم ومـنح 
األولويــة للخــدمات المدرجــة فــي 
مجموعـــــــــة المنـــــــــافع وخـــــــــدمات 

صــــــــــحية الشــــــــــاملة التغطيــــــــــة ال
  الوطنية

ــــــــــــى  تشــــــــــــجيع المســــــــــــنين عل
المشــــــــــــاركة فــــــــــــي البحــــــــــــوث 
ـــــــــــد مســـــــــــائل البحـــــــــــث  وتحدي
والحاجــــة إلــــى االبتكــــار، بمــــا 
ـــــــك وضـــــــع تصـــــــاميم  فـــــــي ذل

  الدراسات
دعــــم جهــــود التــــدريب وتنميــــة 
القدرات، بما في ذلك شبكات 

ثين األكـــــــــــــــــاديميين والبـــــــــــــــــاح
والمدربين التـي تشـمل البلـدان 
ذات الــــــــــــــــدخل المــــــــــــــــنخفض 

  والمتوسط
ضــمان مشــاركة المســنين فــي 
التجــــــــارب الســــــــريرية وتقيــــــــيم 
التكنولوجيـــــات الجديـــــدة التـــــي 
تراعــــي مختلــــف االحتياجــــات 
والجوانـــــــــــــــــب الفيزيولوجيـــــــــــــــــة 

المســــــنين مـــــن الرجــــــال  لـــــدى
  والنساء

دعــــــــم االبتكــــــــارات الصــــــــغيرة 
  والكبيرة

المســنين فــي تشــجيع مشــاركة 
تطــــــــــــــــــــــوير الخــــــــــــــــــــــدمات أو 
التكنولوجيـــــــات أو المنتجـــــــات 

  وتصميمها وتقييمها
تعزيــز االبتكــار لتســريع وتيــرة 
تطـــــــــــــــــــوير التكنولوجيـــــــــــــــــــات 
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األمانة (المنظمة وسائر 
الهيئات التابعة لمنظومة 

  األمم المتحدة)
الجهات الشريكة الوطنية 

  والدولية
ومقــــــدموها مــــــن القطــــــاعين العــــــام 
والخـــــــاص (بمـــــــا يشـــــــمل خـــــــدمات 
الصـــــــــــــحة والرعايـــــــــــــة واألجهـــــــــــــزة 
واألدويــــــة) االحتياجــــــات المحــــــددة 
لجميــــــــــع المســــــــــنين بمــــــــــن فــــــــــيهم 

  دودة.المسنون ذوو الموارد المح
ـــدرة الوطنيـــة علـــى تجميـــع  ـــاء الق بن
البحــــــــوث كإســــــــهامات فــــــــي نقــــــــل 
المعـــــــــــارف ووضـــــــــــع السياســـــــــــات 

ـــــــــــاتال (المرتبطـــــــــــة  ُمســـــــــــندة بالبّين
  )١بالغرض االستراتيجي 

  
المســاهمة فــي وضــع األســاليب 
والـــــنهج الجديـــــدة وتبادلهـــــا مـــــن 

  أجل تحقيق ما يلي:
تـــوفير الخـــدمات المتكاملـــة  -

والمركـــزة علـــى األشـــخاص 
للرعايـــة الصـــحية والرعايـــة 

 الطويلة األجل

تحديـــــــــد معـــــــــالم البحـــــــــوث  -
الســــريرية كــــي تكــــون أشــــد 

 صلة بالمسنين

تمويـــل الخـــدمات الصـــحية  -
ـــة وخـــدمات  ـــة الطويل الرعاي

األجــــــل فـــــــي إطــــــار نظـــــــم 
 التغطية الشاملة

االســـــــــــتجابة الحتياجـــــــــــات  -
المســــــنين وتوقعـــــــاتهم فـــــــي 
مجتمعـــــات محليـــــة ومـــــدن 
ومنــــــــــاطق ريفيــــــــــة تيســــــــــر 
الشــــــــــيخوخة فــــــــــي مكــــــــــان 
اإلقامة فيما يتعلق بمسائل 
مثــــــل الصــــــحة واســــــتغالل 
األراضــــي والســــكن والنقــــل 
ــــــــــــــــــا الحزمــــــــــــــــــة  وتكنولوجي

 العريضة

ر تحديـــــــد معـــــــدالت انتشـــــــا -
ــــــــة  حــــــــاالت إســــــــاءة معامل
المســنين والوقايــة مــن هــذه 

 الحاالت

تحديـــــــد كميـــــــة مســـــــاهمات  -
المســـــــــــنين واالســـــــــــتثمارات 
ــــوفير الخــــدمات  الالزمــــة لت

 التي يحتاجون إليها

جمــــــــــــــع االختصاصــــــــــــــات  -
المتعــددة والبيانــات النوعيــة 
والكميــــــــــــة للتبليــــــــــــغ عــــــــــــن 
مختلـــــــــــــــــــف احتياجـــــــــــــــــــات 

 المسنين وتوقعاتهم

دعــوة الجهــات الشــريكة والعمــل 
معهـــــا لوضـــــع برنـــــامج عـــــالمي 
للبحــــوث عــــن التمتــــع بالصــــحة 
فـــي مرحلـــة الشـــيخوخة والتبليـــغ 

  عنه

والتدخالت المسـاعدة الجديـدة 
نة مـــــــن أجـــــــل دعـــــــم والمحّســـــــ
  المسنين

التعــــــــــــاون لتحديــــــــــــد معــــــــــــالم 
ــــــــامج العــــــــالمي للبحــــــــث  البرن
واالبتكــــار فــــي مجــــال التمتــــع 

مرحلـــــــــــــــة بالصـــــــــــــــحة فـــــــــــــــي 
الشيخوخة والدعوة إلى تعزيـز 
موارد التمويل والقدرات ودعـم 

  ذلك
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  الدول األعضاء

األمانة (المنظمة وسائر 
الهيئات التابعة لمنظومة 

  األمم المتحدة)
الجهات الشريكة الوطنية 

  والدولية

إجراء البحوث   ٣- ٥
وتجميع البينات بشأن 

التمتع بالصحة في 
  مرحلة الشيخوخة

إجـــراء استقصـــاءات ســـكانية طوليـــة 
منتظمة بقياس الوضع الصحي وما 
يتصــــــل بــــــه مــــــن احتياجــــــات لــــــدى 

  المسنين ومدى تلبية االحتياجات
احتياجــــــــــــــات المســــــــــــــنين تجســــــــــــــيد 

ـــــــــــات  ـــــــــــد األولوي وتوقعـــــــــــاتهم وتحدي
الوطنية للبحث واالبتكار فـي مجـال 
التمتـــــــــــع بالصـــــــــــحة فـــــــــــي مرحلـــــــــــة 

  الشيخوخة وتمويلها وتنفيذها
تعزيــــــــز البحــــــــوث ودعمهــــــــا لتبــــــــين 
محددات التمتع بالصحة في مرحلـة 
الشــــيخوخة وتقيــــيم التــــدخالت التــــي 

  يمكن أن تعزز القدرة على األداء
المتعـــدد القطاعـــات  تعزيـــز التعـــاون

والمشــــــــترك بــــــــين القطاعــــــــات مــــــــع 
مختلــف الجهــات صــاحبة المصــلحة 
ودعمــه لتصــميم اإلجــراءات الراميــة 
إلى تعزيز القدرة علـى األداء وتقيـيم 

  هذه اإلجراءات
إتاحــــة المنتــــديات لتبــــادل التجــــارب 
والممارســــــــــات الجيــــــــــدة والــــــــــدروس 

  المستخلصة
وتعزيـز البحــث فـي االبتكــارات التــي 

البيئـات المراعيـة للمسـنين  تسهم في
  بما فيها مكان العمل

تجميــــــع البحــــــوث وتعمــــــيم البينــــــات 
بشـــأن التمتـــع بالصــــحة فـــي مرحلــــة 
الشيخوخة لتناول المسـائل السياسـية 

  المهمة وتوقعات المسنين
تجســـــيد البينـــــات العالميـــــة المتعلقـــــة 
باألســــــاليب الفعالــــــة فــــــي الســــــياقات 
المختلفـــــــــــة والمعـــــــــــايير األساســـــــــــية 

ـــــنهج لمواصـــــلة وتشـــــجيع ا ـــــار ال ختب
وضــع نظــم الرعايــة الطويلــة األجــل 
(المنزليـــــــــــــــــــــة أو المجتمعيـــــــــــــــــــــة أو 

  المؤسسية)

تنظـــــــــــــيم المنتـــــــــــــديات الدوليـــــــــــــة 
والمشــــاركة فيهــــا إلذكــــاء الــــوعي 
بخصــوص أولويــات البحــث مــن 
أجــل التمتــع بالصــحة فــي مرحلــة 

  الشيخوخة
ـــــيم  تنســـــيق جهـــــود البحـــــث والتقي
ــــــــــــــــــــة والمتعــــــــــــــــــــددة  ذات األولوي

االســـتناد إلـــى دراســـة األقطـــار، ب
المنظمة عـن الشـيخوخة وصـحة 
البــــالغين فــــي العــــالم أو بتكثيــــف 
سائر الجهود الراهنة علـى سـبيل 

  المثال
التعـــــاون مـــــع الجهـــــات صـــــاحبة 
المصـــــــــلحة لتحديـــــــــد مجموعـــــــــة 
المسارات التي قد تكون مشـتركة 
ــــين القــــدرات األساســــية والقــــدرة  ب
علـــــــــــــــــــــى األداء ومحـــــــــــــــــــــدداتها 

والبيئيـة  االجتماعية واالقتصـادية
العامـــــــة لـــــــدى مختلـــــــف الفئـــــــات 
  السكانية وفي مختلف السياقات 

الــــــــدعوة إلــــــــى إجــــــــراء البحــــــــوث 
والتمكــــين مـــــن إجرائهـــــا لتكثيـــــف 
التــــــــــــدخالت وتعزيـــــــــــــز الـــــــــــــنظم 
الصــــــحية الوطنيــــــة بمــــــا يشــــــمل 
العــــــــاملين الصــــــــحيين ومقــــــــدمي 
الرعايـة غيــر الرسـميين وخــدمات 
الرعاية الطويلـة األجـل (المنزليـة 

ـــــــة و  المؤسســـــــية) مـــــــن والمجتمعي
  أجل تلبية احتياجات المسنين

ـــة التـــي  اســـتعراض نمـــاذج الرعاي
ثبتــت فعاليتهــا فــي دعــم القــدرات 

  األساسية وتبادل هذه النماذج
وضــع نهــج العمــل المشــترك بــين 

 ُمســــــــندة بالبّينــــــــاتالقطاعــــــــات ال
وتحديـــــدها لتعزيـــــز القـــــدرة علـــــى 
األداء إلـــى أقصـــى حـــد والســـيما 

  اردفي السياقات القليلة المو 
توثيــــــــق أوجــــــــه عــــــــدم المســــــــاواة 
واإلجحــــاف فــــي مجــــال الصــــحة 
وآثارهــا فــي جميــع مراحــل العمــر 
على التمتـع بالصـحة فـي مرحلـة 
الشــــيخوخة والتبليــــغ عــــن الســــبل 
التــي تســمح بتخفيــف وطــأة هــذه 
اآلثـــــار عـــــن طريـــــق التـــــدخالت 
ــــــــــــــــــــــــة  الصــــــــــــــــــــــــحية واالجتماعي
واإلجــراءات المتعــددة القطاعــات 

  والمشتركة بين القطاعات

تعاون والمشاركة في تصـميم ال
البحوث وتنفيذها، بما في ذلك 
تقيـــــيم األســـــاليب الفعالـــــة فـــــي 

  السياقات المختلفة
المســـــــــــاهمة فـــــــــــي المعـــــــــــارف 
المكتســــــــــبة مــــــــــن الجمعيــــــــــات 
والمنظمــــــــــات التــــــــــي تتنــــــــــاول 
المســــــــائل الخاصــــــــة بعوامــــــــل 
خطر أو أمراض أو اعتالالت 
معينــة والشــاملة للمســنين (بمــا 
 فــــــــي ذلــــــــك الــــــــنهج المتعلقــــــــة

بـــــــــــالخرف وٕاســـــــــــاءة معاملـــــــــــة 
  المسنين والمساعدة الذاتية)

وضــع نهــج ابتكاريــة واختبارهــا 
ــــــــة المؤسســــــــية  ــــــــز الرعاي لتعزي
ـــــــة  ـــــــة بغي ـــــــة والمنزلي والمجتمعي
تنفيــذ أنســب التــدخالت وزيــادة 
فرص إتاحة األدويـة األساسـية 
للمســــــنين بمــــــا فيهــــــا األدويـــــــة 
المخففة لآلالم مثـل المسـكنات 

  األفيونية
وتعمـــيم البينـــات دعـــم البحـــوث 

فيمــــــا يتعلــــــق بــــــأثر الخــــــدمات 
الصـــــــحية وخـــــــدمات الرعايــــــــة 
الطويلـــــــة األجـــــــل والتـــــــدخالت 
البيئيــــة علــــى مســــارات التمتــــع 
  بالصحة في مرحلة الشيخوخة

المشـــــــاركة فـــــــي الحـــــــوار فـــــــي 
المجتمعــــات المحليــــة ووســــائل 
اإلعـــــــالم واســـــــتخدام أســـــــاليب 
التواصــل الفعالــة لنقــل الرســائل 

مرحلة عن التمتع بالصحة في 
  الشيخوخة
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