
  
  
  
  
  
 

  ٣-٦٩ع  ص  ج    والستون التاسعةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٨

  WHA69.3    من جدول األعمال ٤-١٣البند 
  
  
  

االستراتيجية وخطة العمل العالميتان بشأن الشيخوخة 
  يتسنى فيه لكل فردعالم : ٢٠٢٠- ٢٠١٦والصحة 

 أن يحيا حياة طويلة ويتمتع بالصحة
  
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،
  

 للتمتــع العمـر طيلـة يمتـد نهــج اتبـاع أجـل مـن القطاعــات المتعـدد العمـل الخــاص بــفـي التقريـر  النظـربعـد 
  ١؛والصحة الشيخوخة بشأن العالميتين العمل وخطة االستراتيجية مسودة: الشيخوخة مرحلة في بالصحة

 ١٦-٥٨ج ص عالنشـــاط فـــي مرحلـــة الشـــيخوخة والقـــرار ) بشـــأن ١٩٩٩( ٧-٥٢ج ص عوٕاذ تـــذكِّر بـــالقرار 
، واللــذين دعيــا كالهمــا الــدول األعضــاء إلــى تعزيــز التمتــع بالنشــاط والصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة بشــأن) ٢٠٠٥(

والعافيـة لألعـداد المتزايـدة مـن مواطنيهـا الطـاعنين  التي تكفل أعلى مستوى يمكـن بلوغـه مـن الصـحةاتخاذ التدابير 
   في السن؛

) الــذي اعتمــد خطــة عمــل مدريــد ٢٠٠٢( ٥٧/١٦٧وٕاذ تــذكِّر كــذلك بقــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 
، وكــــذلك القــــرارات ذات الصــــلة األخــــرى وااللتزامــــات الدوليــــة األخــــرى المتعلقــــة ٢٠٠٢الدوليــــة بشــــأن الشــــيخوخة، 

  بالشيخوخة؛

 غيـر بــاألمــــــراض الــخــاصــــــــة السـيــاســــــــات تــــــدعـيــــــم) بشأن ٢٠١٢( ٣-٦٥ج ص عوبعد النظر في القرار 
، الــذي يالحــظ أنــه مــع تزايــد انتشــار األمــراض الشــيخوخة مرحلــة فــي بالــــنشـــــاط التمتــع تعــزيــــز أجـــــــل مــــــن الســاريـــــــة

فوف الطــاعنين فــي الســن فــإن هنــاك حاجــة ملحــة للوقايــة مــن اإلعاقــات المتعلقــة بمثــل هــذه غيــر الســارية فــي صــ
  األمراض والتخطيط للرعاية طويلة األجل؛

تعزيز الرعاية الملطفة كعنصر من عناصر ) بشأن ٢٠١٤( ١٩-٦٧ج ص عوبعد النظر أيضًا في القرار 
  العالج المتكامل طيلة العمر؛

) بشأن استدامة هياكل التمويل الصـحي والتغطيـة الشـاملة، الـذي ٢٠١١( ٩-٦٤ج ص عوٕاذ تذكر بالقرار 
يدعو إلى االستثمار في ُنظم تقديم الخدمات الصحية وتعزيز هذه الُنظم، والسيما الرعاية الصحية األولية وخدماتها 

جميــع المــواطنين علــى وتــوفير المــوارد البشــرية الكافيــة للــُنظم الصــحية وُنظــم المعلومــات الصــحية ضــمانًا لحصــول 
  الرعاية والخدمات الصحية على نحو منصف؛

                                                           
 .٦٩/١٧الوثيقة ج   ١
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التـــي تتضـــمن مجموعـــة متكاملـــة ال فصـــام لهـــا مـــن  ٢٠٣٠،١وٕاذ ترحـــب بخطـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام 
األهــداف العالميــة للتنميــة المســتدامة التــي تتــيح منصــة للتعامــل مــع التحــديات والفــرص المتعلقــة بالســكان المســنين 

  وتبعاتها بطريقة شاملة، وهي خطة تتعهد بعدم السماح بتخلف أحد عن الركب؛
وعلـى مختلـف مسـتويات الـدخول، تتقـدم بالسـن بسـرعة،  وٕاذ تالحـظ أن المجموعـات السـكانية حـول العـالم،

ومــع ذلــك فــإن مــدى الفــرص الناشــئة عــن الســكان المســنين، وطــول عمــرهم المتزايــد، وشــيخوختهم النشــطة ســيعتمد 
  اعتمادًا كبيرًا على الصحة الجيدة؛

ـــة وٕاذ تالحـــظ أيضـــًا أن التمتـــع بالصـــحة فـــي ـــأثرًا شـــديدًا بالمحـــِددات مرحل ـــة  الشـــيخوخة يتـــأثر ت االجتماعي
للصحة؛ حيث يعاني الناس من أبناء المجموعات المحرومة اجتماعيـًا واقتصـاديًا مـن رداءة الصـحة بشـكل ملحـوظ 

  عند تقدمهم في السن ومن متوسط عمر مأمول أقصر؛
ــن النــاس مــن  وٕاذ تالحــظ كــذلك أهميــة البيئــات الصــحية، والميســورة المنــال، والداعمــة التــي يمكــن أن تمكِّ

  مرحلة الشيخوخة في المكان الصحيح لهم والقيام باألشياء التي يقدرونها؛ المرور ب
ــــ ة للمجتمــــع وينبغــــي أن يتمتعــــوا بحقــــوق وفــــرص وٕاذ تقــــر بــــأن المســــنين يقــــدمون مســــاهمات متنوعــــة وقيمَّ

  متساوية، وأن يعيشوا دون التعرض للتمييز القائم على العمر؛
العالميـة بشـأن العمـل العـالمي علـى مكافحـة الخـرف  أول مـؤتمر وزاري عقدتـه منظمـة الصـحةوٕاذ ترحب بـ

)، وتحــيط علمــًا بحصــيلته، وترحــب مــع التقــدير بجميــع المبــادرات الدوليــة ٢٠١٥آذار/ مــارس  ١٧و ١٦(جنيــف، 
  واإلقليمية األخرى الهادفة إلى ضمان حياة صحية للمسنين؛

ح مفهومـًا جديـدًا عـن الصـحة فـي الذي يطـر  ٢،التقرير العالمي بشأن الشيخوخة والصحةبوٕاذ ترحب كذلك 
  مرحلة الشيخوخة ويرسم إطارًا للصحة العمومية للعمل على تدعيمها؛

وٕاذ تســـلِّم بمفهـــوم الصـــحة فـــي مرحلـــة الشـــيخوخة، المحـــدد علـــى أنـــه عمليـــة لتطـــوير وصـــون القـــدرة علـــى 
  التي تمكِّن من التمتع بالعافية في الكبر؛ ٣األداء

للمقــرر اســتجابة  والصــحة الشــيخوخة بشــأن العــالميتين العمــل وخطــة االســتراتيجية مســودةوٕاذ نظــرت فــي 
 ٤)، التــي تســتند إلــى االســتراتيجيات واألطــر اإلقليميــة لمنظمــة الصــحة العالميــة٢٠١٤( )١٣(٦٧ج ص ع اإلجرائــي

  في هذا المجال وتتوسع فيها،

                                                           
  ، انظر:٢٠٣٠تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام  –) ٢٠١٥( ٧٠/١قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ١

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1  ٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٣(تم االطالع في.( 

 .٢٠١٥التقرير العالمي بشأن الشيخوخة والصحة، جنيف: منظمة الصحة العالمية؛    ٢

هـا، والتفاعـل بينهمـا. كمـا أن التمتـع في يعيشون، والبيئات التي لألفرادتحدد هذه القدرة على األداء بفعل القدرة المتأصلة ت   ٣
بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة هــو عمليــة تســتمر طيلــة العمــر ويمكــن أن تكــون ذات صــلة بــالجميع ولــيس فقــط باألشــخاص 

 غير المرضى حاليًا. 

خطـة العمـل بشـأن صــحة المسـنين التـي تشـمل التمتـع بالنشــاط والصـحة فـي مرحلـة الشـيخوخة (القــرار إقلـيم األمـريكتين:    ٤
CD49.R15 )؛ ٢٠١٨-٢٠١٣)؛ إقلـــيم جنـــوب شـــرق آســـيا: االســـتراتيجية اإلقليميـــة للصـــحة فـــي مرحلـــة الشـــيخوخة ()٢٠٠٩(

 ٢٠٢٠-٢٠١٢ي أوروبـــــــا، اإلقلـــــــيم األوروبـــــــي: االســـــــتراتيجية وخطـــــــة العمـــــــل بشـــــــأن الصـــــــحة فـــــــي مرحلـــــــة الشـــــــيخوخة فـــــــ
النشـطة ورعايـة المسـنين  الصـحية بالشـيخوخةالسـتراتيجية المعنيـة ؛ إقليم شرق المتوسـط: ا))٢٠١٢( EUR/RC62/R6 (القرار

؛ إقليم غرب المحـيط الهـادئ: اإلطـار اإلقليمـي للعمـل بشـأن الشـيخوخة والصـحة فـي ٢٠١٥-٢٠٠٦ في إقليم شرق المتوسط
 ). وثمة استراتيجية إقليمية قيد التحضير في اإلقليم األفريقي.٢٠١٩-٢٠١٤غرب المحيط الهادئ (
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  ١لصحة؛االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الشيخوخة واتعتمد   -١
الشـــركاء، بمـــا فـــي ذلـــك المنظمـــات الدوليـــة والحكوميـــة الدوليـــة وغيـــر الحكوميـــة، وكـــذلك منظمـــات تـــدعو   -٢

  المساعدة الذاتية وغيرها من المنظمات ذات الصلة إلى:
تقــــديم المســــاندة واإلســــهام فــــي إنجــــاز االســــتراتيجية وخطــــة العمــــل العــــالميتين بشــــأن الشــــيخوخة  )١(

القيـــام بـــذلك، مـــع الـــدول األعضـــاء ومـــع أمانـــة منظمـــة الصـــحة العالميـــة حســـب عنـــد  والصــحة، والتعـــاون،
 االقتضاء؛

تحســــين ودعــــم عافيــــة المســــنين والقــــائمين علــــى رعــــايتهم مــــن خــــالل التــــوفير الكــــافي والمنصــــف  )٢(
 للخدمات والمساعدة؛

خوخة مساندة البحوث واالبتكار وجمع البيِّنات عما يمكن القيام به لرعاية الصحة في مرحلة الشي )٣(
 في السياقات المختلفة، بما في ذلك تعميق الوعي بالمحِددات االجتماعية للصحة وأثرها على الشيخوخة؛

مســاندة تبـــادل المعــارف والخبـــرات المبتكــرة، بمـــا فــي ذلـــك عبــر تعـــاون بلــدان الشـــمال والجنـــوب،  )٤(
 وبلدان الجنوب، والتعاون الثالثي، والشبكات اإلقليمية والعالمية؛

في مجال الدعوة للصحة في مرحلة الشيخوخة طيلة العمـر ومكافحـة التمييـز القـائم  العمل بنشاط )٥(
 على العمر،

  الدول األعضاء على ما يلي: تحث  -٣
تنفيذ التدابير المقترحة في االستراتيجية وخطة العمل العـالميتين بشـأن الشـيخوخة والصـحة، عبـر  )١(

تعمــيم هــذه الخطــة علــى امتــداد القطاعــات نهــج متعــدد القطاعــات، بمــا فــي ذلــك إرســاء خطــط وطنيــة أو 
 الحكومية، مع مواءمتها مع األولويات الوطنية والسياقات المخصوصة؛

إرســاء مركــز اتصــال ومجــال عمــل بشــأن الشــيخوخة والصــحة لتعزيــز قــدرة القطاعــات الحكوميــة  )٢(
ات، والـدعوة، على التعامل مع ُبعد الصـحة فـي مرحلـة الشـيخوخة فـي أنشـطتها مـن خـالل القيـادة، والشـراك

 والتنسيق؛
المساندة والمساهمة في عمليات التبادل بين الدول األعضاء على المسـتويات العالميـة واإلقليميـة  )٣(

للـدروس المسـتفادة والخبـرات المبتكــرة، بمـا فـي ذلــك التـدابير للنهـوض بأنشــطة القيـاس، والرصـد، والبحــوث 
 ة؛المتعلقة بالصحة في مرحلة الشيخوخة على مختلف األصعد

المســـاهمة فـــي تطـــوير بيئـــات مراعيـــة للشـــيخوخة، وتعميـــق الـــوعي باالســـتقالل الـــذاتي للمســــنين  )٤(
 وٕاشراكهم، من خالل نهج متعدد القطاعات؛

  :ما يلي العام المدير من تطلب  -٤
خطـــط وطنيـــة للصـــحة فـــي مرحلـــة الشـــيخوخة،  لوضـــعتقـــديم الـــدعم التقنـــي إلـــى الـــدول األعضـــاء  )١(

األجــل القــادرة علــى تقــديم الرعايــة الصــحية الممتــازة؛ وتنفيــذ التــدخالت القائمــة الرعايــة طويلــة نظــم  وٕانشــاء
علـى البيِّنــات التـي تتعامــل مـع المحــِددات األساســية للصـحة فــي مرحلـة الشــيخوخة؛ وتعزيـز الــنظم الالزمــة 

 لجمع، وتحليل، واستخدام، وتفسير البيانات بشأن الصحة في مرحلة الشيخوخة على مدى الزمن؛
                                                           

 ، الملحق.٦٩/١٧انظر الوثيقة ج   ١
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التدابير المقترحة لألمانة الواردة فـي االسـتراتيجية وخطـة العمـل العـالميتين بشـأن الشـيخوخة  تنفيذ )٢(
 لمنظومة األمم المتحدة؛ التابعة األخرى الهيئاتوالصحة بالتعاون مع 

االســــــــتفادة مــــــــن الخبــــــــرات والــــــــدروس المستخلصــــــــة مــــــــن تنفيــــــــذ االســــــــتراتيجية وخطــــــــة العمــــــــل  )٣(
بغيــــة النهــــوض بإعــــداد مقتــــرح إلعــــالن عقــــد الصــــحة فــــي مرحلــــة بشــــأن الشــــيخوخة والصــــحة  العــــالميتين
، مـــع الـــدول األعضـــاء وبمـــدخالت مـــن الشــركاء، بمـــا فـــي ذلـــك وكـــاالت األمـــم ٢٠٣٠-٢٠٢٠الشــيخوخة 

 المتحدة، والمنظمات الدولية األخرى، والمنظمات غير الحكومية؛
عيـة الصـحة العالميـة عالمي عن الصحة في مرحلة الشـيخوخة لتقديمـه إلـى جم حالةإعداد تقرير  )٤(

الثالثــة والســبعين، بمــا يعكــس المعــايير والقياســات المعتمــدة والبيِّنــات الجديــدة بشــأن مــا يمكــن القيــام بــه فــي 
موضــــــوع اســــــتراتيجي، وذلــــــك لتنــــــوير وتــــــوفير بيانــــــات خــــــط األســــــاس لعقــــــد الصــــــحة فــــــي مرحلــــــة  كــــــل

 ؛٢٠٣٠-٢٠٢٠ الشيخوخة
شـيخوخة وتعزيـز التعـاون الـدولي حـول التـدابير عقد منتـدى لتعميـق الـوعي بالصـحة فـي مرحلـة ال )٥(

 المحددة في االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الشيخوخة والصحة؛
حملـة عالميـة لمكافحـة التمييـز ضـد المسـنين  علـى إعـداد ،بالتعاون مـع الشـركاء اآلخـرين العمل، )٦(

المتمثـل فـي النهـوض بـالخبرة اليوميـة بغية توفير قيمـة مضـافة للمبـادرات المحليـة وتحقيـق الهـدف النهـائي 
 للمسنين وتحسين االستجابات في مجال السياسات إلى أبعد حد؛

كآلية  شبكة منظمة الصحة العالمية للمدن والمجتمعات المحلية المراعية للمسنينمواصلة تطوير  )٧(
 لدعم العمل المحلي المتعدد القطاعات بشأن الصحة في مرحلة الشيخوخة؛

بتكــار مــن أجــل رعايــة الصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة، بمــا فــي ذلــك اســتحداث دعــم البحــوث واال )٨(
) أدوات قائمـــة علـــى البيِّنـــات لتقـــدير ودعـــم الجهـــود الســـريرية، والمجتمعيـــة، والســـكانية لتعزيـــز ١يلـــي: ( مـــا

) تــدخالت فعالــة مــن حيــث التكــاليف لتعزيــز القــدرة علــى األداء ٢الطاقــة المتأصــلة والقــدرة علــى األداء؛ (
 ى األشخاص المعانين من خلل في الطاقة المتأصلة؛لد
إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة  فــي منتصــف المــدة عــن التقــدم فــي تنفيــذ االســتراتيجية تقريــر تقــديم )٩(

مؤشـرات كميـة معتمـدة،  الحادية والسـبعين وخطـة العمـل العـالميتين بشـأن الشـيخوخة والصـحة، بمـا يعكـس
 ومعايير وقياسات وبيِّنات جديدة عما يمكن القيام به بالنسبة لكل غرض استراتيجي.

  
  ٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٨، الثامنة العامة الجلسة
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