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

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

ويتوقع أن يرتفع العدد المطلـق . 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  ٪٣٤سنة أو أكثر  ٦٠السكان البالغة أعمارهم . وستناهز نسبة ٢١٠٠ عام
بهيكـل السـكان األصـغر  . وتتسـم أفريقيـا٢٠٥٠بحلول عـام من سكان أمريكا الالتينية والكاريبي وسكان آسيا  ٪٢٥

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

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

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

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

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

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

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

األمراض غير السارية. ويحتمل الوقاية من العديد من هذه األمراض أو تأخير ظهوره عن طريق السلوك الصحي. 
فــي مرحلــة متقدمــة جــدًا مــن العمــر بفوائــد عظيمــة وفــي الواقــع، يمكــن أن يعــود النشــاط البــدني والتغذيــة الجيــدة حتــى 

 التــدبير العالجــي الفعــال للمشــاكل الصــحية األخــرى وحــاالت تــدهور القــدرات تنفيــذ علــى الصــحة والعافيــة. ويمكــن
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ســيما فــي حــال الكشــف عنهــا فــي وقــت مبكــر بمــا فيــه الكفايــة. وقــد تكفــل البيئــات الداعمــة حتــى لــدى األشــخاص وال
دراتهم تمكـنهم مـن العـيش الكـريم والنمـو الشخصـي المسـتمر علـى أن هـذا المثـال األعلـى هـو المعانين من تـدهور قـ

بعيد المنال فـي العـالم وخاصـة بالنسـبة إلـى المسـنين الفقـراء والمسـنين المنتمـين إلـى الفئـات االجتماعيـة المحرومـة. 
ه اإلجراءات في عين االعتبـار وهناك حاجة ملحة إلى إجراءات شاملة في مجال الصحة العمومية. ويمكن أخذ هذ

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

 ".بما في ذلك الحماية من المخاطر الماليةتحقيق التغطية الصحية الشاملة، خالل 
  
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 
ملة وخطـة عمـل بشـأن الشـيخوخة والصـحة، كـي ينظـر فيهمـا المجلـس التنفيـذي فـي المتاحة، استراتيجية عالميـة شـا

ومســــودة  ٢٠١٦.١وجمعيــــة الصــــحة العالميــــة التاســــعة والســــتون فــــي أيــــار/ مــــايو  ٢٠١٦كــــانون الثــــاني/ ينــــاير 
 االستراتيجية مرفقة بهذه الوثيقة.

  
التقريـر العـالمي سـتراتيجية مـن وُوضعت هذه االستراتيجية عبر عملية تشاور مستفيضة. وانطلق وضع اال -٦

وثيقـة معلومـات عامـة أعـدها خبـراء فـي  ١٩واسـتند ذلـك إلـى  ٢٠١٥.٢الذي صـدر عـام  بشأن الشيخوخة والصحة
مجاالت رئيسية متصلة بالشيخوخة والصحة إضافة إلى مساهمات ممثلي منظمـات رئيسـية معنيـة بشـؤون المسـنين 

ة والمنظمــات الدوليــة والهيئــات المهنيــة والعديــد مــن الخبــراء. وشــملت ومنظمــات المجتمــع المــدني المعنيــة بالشــيخوخ
ونظـــرت فـــي المســـائل السياســـية الرئيســـية واإلجـــراءات  ٢٠١٥جريـــت فـــي نيســـان/ أبريـــل العمليـــة مشـــاورة مباشـــرة أُ 

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

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

أوروبـا واألمريكتـان وجنـوب شـرق آسـيا وغـرب المحـيط بشأن الشيخوخة والصحة في خمسة أقـاليم (شـرق المتوسـط و 
 الهادئ) من األقاليم الستة وقد وجهت هذه االستراتيجيات واألطر أيضًا المسودة األولية.

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

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

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

  
  
  

                                                           
  ).٢٠١٤( ١٣-٦٧ع ص ج مقرر اإلجرائيال   ١
(علــى الموقــع اإللكترونــي التــالي:  ٢٠١٥التقريــر العــالمي بشــأن الشــيخوخة والصــحة، جنيــف: منظمــة الصــحة العالميــة؛    ٢

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186463/1/9789240694811_eng.pdf ،ـــــم االطـــــالع كـــــانون األول/  ٤فـــــي  ت
  ).٢٠١٥ديسمبر 
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وُوزعـت المسـودة األوليـة المتاحـة بـاللغتين اإلنكليزيـة والفرنســية واسُتعرضـت علـى نطـاق واسـع عبـر عمليــة  -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 
تمبر) وجســدت أيلــول/ ســب ٢٤و ٢٣ مــنأكتــوبر)؛ ومشــاورة إقليميــة نظمهــا المكتــب اإلقليمــي ألفريقيــا (فــي برازافيــل، 

عكوف اإلقليم على وضـع إطـاره اإلقليمـي األول بشـأن الشـيخوخة والصـحة بـالتوازي مـع عمليـة وضـع االسـتراتيجية 
العالميــة؛ وجلســات لإلحاطــة بالمعلومــات عقــدتها بعثــات البلــدان الدائمــة لــدى األمــم المتحــدة فــي جنيــف ومســاهمات 

الــــدول األعضــــاء والمنظمــــات غيــــر الحكوميــــة المهتمــــة أيلــــول/ ســــبتمبر)؛ ومناقشــــات معمقــــة مــــع  ٢٨البعثــــات (
والمنظمــــات التابعــــة  منظمـــات التكامــــل االقتصــــادي اإلقليمـــيأيلــــول/ ســــبتمبر وتشـــرين األول/ أكتــــوبر) ومــــع  (فـــي

تعليــق مــن األشــخاص والمنظمــات فــي  ٥٠٠لمنظومــة األمــم المتحــدة (فــي تشــرين األول/ أكتــوبر). وورد أكثــر مــن 
اء المنظم بشأن المسودة األولية. وضمت الجهات المجيبة الجهات التالية: الـدول األعضـاء بلدًا عبر االستقص ٥٥

) والمجتمع المـدني وسـائر المنظمـات ٪٥١المسنون () واألفراد بمن فيهم ٪٢٢أي الوزارات أو الوكاالت الحكومية (
 ).٪٩دولية () والمنظمات ال٪١٩) ومؤسسات البحث والمؤسسات األكاديمية (٪٢٤( غير الحكومية

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

جريـت فـي عبر عملية تشاور إضـافية أُ  ةية الست. واسُتعرضت المسودة األولوٕاتاحتها 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 
تشـرين األول/ أكتـوبر)  ٢٨رق المتوسط (جنيـف، فـي وأشرفت عليها المكاتب اإلقليمية التالية: المكتب اإلقليمي لش

تشـرين األول/ أكتـوبر) والمكتـب اإلقليمـي لجنـوب شـرق آسـيا (جنيـف،  ٢٨والمكتب اإلقليمـي ألفريقيـا (جنيـف، فـي 
تشــرين الثــاني/ نــوفمبر). وأجريــت  ٢٨تشــرين األول/ أكتــوبر) والمكتــب اإلقليمــي لألمــريكتين (جنيــف، فــي  ٢٨فــي 

فـي حـدود المـوارد المتاحـة مـع مـوظفين رئيسـيين فـي المكتـب اإلقليمـي ألوروبـا والمكتـب اإلقليمـي  مشاورات إضافية
 لغرب المحيط الهادئ ومقر المنظمة الرئيسي (في تشرين األول/ أكتوبر).

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

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

حبة المصــلحة وعــات الجهــات صــاوســاهمت جميــع المكاتــب اإلقليميــة الســتة فــي تحديــد المشــاركين مــن جميــع مجم
تعليــق إضــافي علــى نــص مســودة االســتراتيجية قبــل  ١٠٠علــى نطــاق واســع. وورد أيضــًا  يــةوعممــت المســودة األول

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

  
ثـة واستخدمت األمانة التعليقات المقدمة أثناء هذه المشاورات غير الرسمية في إطار إعداد المسـودة المحدَّ  -١٢

لالســتراتيجية العالميــة وخطــة العمــل بشــأن الشــيخوخة والصــحة. ويــرد مــوجز مســودة االســتراتيجية العالميــة والــنص 
امـــل لخطـــة العمـــل فـــي الملحـــق. والنصـــوص الكاملـــة لمســـودة االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل متاحـــة علـــى الموقـــع الك

 ١اإللكتروني للمنظمة.
  
  

                                                           
  ./http://www.who.int/ageing/global-strategy/enانظر    ١
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وتجــدد مســودة االســتراتيجية االلتــزام بتركيــز االهتمــام علــى احتياجــات المســنين وحقــوقهم وتفصــل األدوات  -١٣
ديـــد ألهـــداف التنميـــة المســـتدامة. وتحـــدد أغراضـــًا وٕاجـــراءات السياســـية الســـابقة بتحديـــد هـــذا االلتـــزام فـــي الســـياق الج

واضحة للدول األعضاء واألمانة والجهات الشريكة الدولية والوطنية مـن أجـل تعزيـز ذلـك االلتـزام مـن جانـب جميـع 
الجهــات صــاحبة المصــلحة؛ وتهيئــة البيئــات المراعيــة للمســنين؛ ومواءمــة الــنظم الصــحية مــع احتياجــات المســنين؛ 

نظم للرعاية الطويلة األجل؛ واالرتقاء بأنشطة القياس والرصد والبحث في مجال التمتع بالصحة فـي مرحلـة ووضع 
 الشيخوخة.

  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

مســودة االســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين بشــأن الشــيخوخة والصــحة المجلــس مــدعو إلــى النظــر فــي   -١٤
  إمكانية اعتمادها من جانب جمعية الصحة العالمية التاسعة والستين.وٕاصدار توصية بشأن 
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  الملحق
  
  

  مسودة االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن 
  موجز - الشيخوخة والصحة

  
  الرؤية واألهداف واألغراض االستراتيجية

  
هـذا  تتمثل رؤية االستراتيجية في عالم يتسنى فيه لكل فرد أن يحيا حياة طويلة ويتمتـع بالصـحة. وسيشـهد -١

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

 
وتحدَّد خمسة أغراض استراتيجية. ويجسد أول غرضين، أي االلتـزام بالعمـل المـرتبط بـالتمتع بالصـحة فـي  -٢

، اآلثــار المتعــددة والمشــتركة بــين القطاعــات علــى لبيئــات المراعيــة للمســنينوتهيئــة امرحلــة الشــيخوخة فــي كــل بلــد 
ويحددان أيضًا معالم السياق األوسع نطاقًا الذي يمكـن فيـه لقطـاعي الصـحة . التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة

 ٤و ٣تراتيجيين والرعاية االجتماعية اتخاذ إجراءات أكثر تركيزًا. ويرد عرض هذه اإلجراءات ضمن الغرضين االس
(في المنزل  مواءمة النظم الصحية مع احتياجات السكان المسنين ووضع نظم للرعاية الطويلة األجلالمتمثلين في 

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

أنشـطة القيـاس والرصـد والبحـث فـي مجـال التمتـع بالصـحة فـي مرحلـة الغرض االستراتيجي األخير أي تحسـين  أما
اإلجــراءات الالزمــة للمســاعدة علــى إرســاء قاعــدة البينــات التــي يمكــن أن تضــمن إحــداث اآلثــار الشــيخوخة فيتنــاول 
لى تحقيق اإلنصاف واالتسام بالفعالية مـن حيـث التكـاليف فـي إطـار جميـع اإلجـراءات. وهنـاك المستهدفة والسعي إ

عالقة ترابط وتداخل ودعم متبادل بين األغراض االستراتيجية الخمسة التي تتواءم مع هذه الرؤية المتصـلة بـالتمتع 
ثالثــة مجـاالت عمــل ذات  بالصـحة فـي مرحلــة الشـيخوخة. ويشـمل كــل غـرض مـن األغــراض االسـتراتيجية الخمسـة

 أولوية.
 
ويرد بيان المساهمات المقترحة التي يمكن للدول األعضاء واألمانة والجهات الشريكة األخرى تقديمها من  -٣

فـــي التـــذييل. وتصـــاغ هـــذه  ٢٠٢٠-٢٠١٦أجـــل تحقيـــق هـــذه الرؤيـــة وهـــذه األغـــراض االســـتراتيجية خـــالل الفتـــرة 
كبيـرة فـي فهمنـا للعوامـل التـي يمكـن أن تعـزز التمتـع بالصـحة فـي  المساهمات فـي ظـل هـدفين. وتوجـد عـدة ثغـرات

مرحلــة الشــيخوخة غيــر أن هنــاك بينــات كافيــة فــي عــدة ميــادين لتحديــد اإلجــراءات التــي يمكــن اتخاذهــا فــي الوقــت 
 الحــالي للمســاعدة علــى تحقيــق هــذه الرؤيــة. وعليــه، يرتكــز الهــدف األول أي "اتخــاذ إجــراءات مســندة بالبينــات لمــدة

" علـى ضـمان اتخـاذ ٢٠٢٠خمس سنوات لتحقيـق القـدرة القصـوى علـى األداء وتزويـد كـل شـخص بهـا بحلـول عـام 
هذه اإلجراءات على أوسع نطاق ممكن وعلى نحو يكفل إيالء عناية خاصـة لألشـخاص األقـل وصـوًال إلـى المـوارد 

 التي يحتاجون إليها للحفاظ على قدرتهم على األداء.
  
بعــدم تـوفر البينــات والبنـى التحتيــة  التقريـر العــالمي بشـأن الشــيخوخة والصـحة، يســلم وعلـى الـرغم مــن ذلـك -٤

لــدعم  ٢٠٢٠ويرمــي الهــدف الثــاني أي "تكــوين البينــات والشــراكات الالزمــة بحلــول عــام فــي عــدة مجــاالت حاســمة. 
ــــد التمتــــع بالصــــحة فــــي مرحلــــة الشــــيخوخة مــــن عــــام  وات " إلــــى اســــتخدام فتــــرة الســــن٢٠٣٠إلــــى عــــام  ٢٠٢٠عق

لســـد هـــذه الثغـــرات وضـــمان تمتـــع الـــدول األعضـــاء والجهـــات صـــاحبة المصـــلحة األخـــرى  ٢٠٢٠-٢٠١٦ الخمـــس
  .٢٠٣٠و ٢٠٢٠نها من تنفيذ إجراءات منسقة ومسندة بالبينات طوال عقد يغطي الفترة بين عامي بوضع يمكّ 
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  التذييل
  
  ٢٠٢٠- ٢٠١٦خطة العمل للفترة 
  

  التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة في كل بلدعلى تحقيق االلتزام بالعمل  :١الغرض االستراتيجي 
  

األمانة (المنظمة وسائر   الدول األعضاء  
الهيئات التابعة لمنظومة 

  األمم المتحدة)
الجهات الشريكة الوطنية 

  والدولية

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

مراكـــــز اتصـــــال حكوميـــــة  تحديـــــد
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 

الصـــــــحة فــــــــي لتعزيـــــــز التمتــــــــع ب
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 

  ةمرحلة الشيخوخ
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
إتاحــــــة منصــــــة للمعلومــــــات 

الممارســـــــــات الجيـــــــــدة  عـــــــــن
ــــــــد التعــــــــاون  واألدوات لتوطي
بين القطاعـات بشـأن التمتـع 
ـــــــــــــي مرحلـــــــــــــة  بالصـــــــــــــحة ف

  الشيخوخة
تقــــــديم الــــــدعم التقنــــــي إلـــــــى 
ــــــدان كــــــي تضــــــع وتنفــــــذ  البل
سياســـــاتها وخططهـــــا بشـــــأن 
التمتـــع بالصـــحة فـــي مرحلـــة 

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

ــــــــــي جــــــــــداول الشــــــــــيخو  خة 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
مرحلـــة الشـــيخوخة فـــي جميـــع 
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
مشــــــــــــاركة المســــــــــــنين  دعــــــــــــم

والمنظمـــات الممثلـــة لهـــم فـــي 
مراجعــــة القــــوانين والسياســــات 
والخطــــط المــــؤثرة فــــي التمتــــع 
بالصـــــــــــــــحة فـــــــــــــــي مرحلـــــــــــــــة 
الشـــــــــــيخوخة ووضـــــــــــع هـــــــــــذه 
  القوانين والسياسات والخطط

تعزيز    ٢-١
القدرات الوطنية 
لوضع سياسات 
  مسندة بالبينات

تقدر تكوين ثقافة لصنع القرارات 
  واستخدامهاالبينات  قيمة

إنشـــــــــــــــــــاء هياكـــــــــــــــــــل رســـــــــــــــــــمية 
الفــــــــــــــرص والقــــــــــــــدرات  وٕاتاحــــــــــــــة

واألنشـطة لنقـل البحـوث والبينــات 
مــــــن أجــــــل توجيــــــه عمليــــــة رســــــم 

  السياسات

المعـــارف  دعـــم أنشـــطة نقـــل
التي تـدعم وضـع السياسـات 

  المسندة بالبينات

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

  واستخدامها
إجــــراء بحــــوث فــــي مجــــاالت 
تحــــــدَّد فيهــــــا ثغــــــرات متعلقــــــة 

  بالسياسات والممارسات
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األمانة (المنظمة وسائر   الدول األعضاء  
الهيئات التابعة لمنظومة 

  األمم المتحدة)
الجهات الشريكة الوطنية 

  والدولية

تحديـــــد ثغـــــرات البحـــــث وتشـــــجيع 
  البحث في هذه المجاالت

إنشـــــــــاء آليـــــــــات تســـــــــمح بتـــــــــدفق 
التواصـــــل الفعـــــال بـــــين البـــــاحثين 

  وصانعي القرارات

تيسير العالقات بين الباحثين 
ومســـــــــــــــــــتخدمي المعـــــــــــــــــــارف 

ألســــر والممـــولين والمســـنين وا
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 

  النظراءبين 
مكافحة    ٣-١

التمييز ضد 
وتغيير  المسنين

الشيخوخة  فهم
  والصحة

جمــــع المعلومــــات المســــندة دعــــم 
بالبينــات والمصــنفة حســب الســن 
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
التــــــي تتعلــــــق بالصــــــحة البــــــرامج 

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
شــن حمــالت التواصــل باالســتناد 
إلــــــــــى البحــــــــــث فــــــــــي المواقــــــــــف 
ز والمعتقـــــــدات المتعلقـــــــة بـــــــالتميي

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 
واتخـــــــــــــــــــــــاذ اإلجـــــــــــــــــــــــراءات 
بخصوصـــها بهـــدف تحســـين 

  السياسات
ضــــمان عــــدم التمييــــز علــــى 
ار أســـــــاس الســـــــن فـــــــي إطـــــــ

سياســــــــــــــــــــــــات المنظمــــــــــــــــــــــــة 
  وٕارشاداتها وتبليغاتها

جمــــــــــع البينــــــــــات وتعميمهــــــــــا 
يتعلــق بالشــيخوخة ودور  فيمــا

المســـنين ومســـاهمتهم واآلثـــار 
االجتماعيــــــــــــة واالقتصــــــــــــادية 
الناجمـــــة عـــــن التمييـــــز ضـــــد 

  المسنين
تقــــديم نظــــرة متوازنــــة  ضــــمان

عــــن الشــــيخوخة فــــي وســــائل 
اإلعــالم والترفيــه، عــن طريــق 
تقليـــــــــل التقـــــــــارير اإلخباريـــــــــة 
المثيـــرة عـــن الجـــرائم المرتكبـــة 
ضـــد المســـنين إلـــى أدنـــى حـــد 
وشـــــــــمل المســـــــــنين كنمـــــــــوذج 
  يحتذى به على سبيل المثال
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  تهيئة البيئات المراعية للمسنين :٢الغرض االستراتيجي 
األمانة (المنظمة وسائر   الدول األعضاء  

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

  من التراجع الكبير في قدراتهم
المعلومــات فــي صــيغ مــن تــوفير 

قبيل الصيغ التي تستخدم أحرف 
الطباعـــــــــــــة الكبيـــــــــــــرة وبرنـــــــــــــامج 

"easy  read"  لتســــــــهيل القــــــــراءة
ـــــــــــي احتياجـــــــــــات  والصـــــــــــور وتلب

ـــــرارات  المســـــنين بهـــــدف اتخـــــاذ ق
  حرة ومستنيرة

تنفيـــــــذ بـــــــرامج مســـــــندة بالبينـــــــات 
ـــــــــة مـــــــــن  ـــــــــة للوقاي إســـــــــاءة معامل

  المسنين والتصدي لها

تعزيـــــــــــــز الـــــــــــــوعي والفهـــــــــــــم 
  بخصوص حقوق المسنين

وضــع إرشــادات تقنيــة بشــأن 
تعزيـــــــــــز االســـــــــــتقالل إلـــــــــــى 
أقصى حد بتغطية مجموعـة 
مـــن المســـائل الرئيســـية مثـــل 
الوقايــــة مــــن إســــاءة معاملــــة 

والتصـــــــــدي لهـــــــــا  المســـــــــنين
  والوقاية من حاالت السقوط

تـــــوفير قاعـــــدة بيانـــــات عـــــن 
البينــــات المتاحــــة والمتصــــلة 
بمعــــــــدالت انتشــــــــار إســــــــاءة 
معاملــــــة المســــــنين وعوامــــــل 
خطر التعرض لها وعواقبهـا 

  والتدخالت الخاصة بها
تـــــــــــوفير قائمـــــــــــة بـــــــــــاألجهزة 

  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 
ـــــــي ع ـــــــرارات ف ـــــــات صـــــــنع الق ملي

المتعلقـــــــة بالسياســـــــات والبـــــــرامج 
  والخدمات التي تخصهم

دعـــم تطـــوير المنظمـــات المعنيـــة 
  بشؤون المسنين

تعزيـــــــــــــز الـــــــــــــوعي والفهـــــــــــــم 
بخصـــــــــــــــوص مســـــــــــــــاهمات 
المســـنين وأهميـــة العمـــل مـــع 

  أجيال مختلفة
تقـــــــــــديم اإلرشـــــــــــاد والـــــــــــدعم 
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  لنظــــــــــــراءاعب والرعاي
  الطويلة األجل

دعــــــــــــم المنصــــــــــــات لتبــــــــــــادل 
مختلــف آراء المســنين وٕانشــاء 

  هذه المنصات
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

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

  على نطاق العالم

تعزيـــــــــــــز مفهـــــــــــــوم البيئـــــــــــــات 
  المراعية للمسنين

دعم تطوير مـدن ومجتمعـات 
محليــــــــــــة وبلـــــــــــــدان مراعيـــــــــــــة 
للمســـــــنين مـــــــن خـــــــالل ربـــــــط 

وتيســـــــــير  ات الفاعلـــــــــةالجهـــــــــ
تبـــــادل المعلومـــــات ومشـــــاطرة 

  الممارسات الجيدة
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األمانة (المنظمة وسائر   الدول األعضاء  
الهيئات التابعة لمنظومة 

  األمم المتحدة)

الجهات الشريكة الوطنية 
  والدولية

ـــــديات ودعمهـــــا كـــــي  تشـــــجيع البل
تتخـــــذ اإلجـــــراءات التـــــي تجعلهـــــا 

  أكثر مراعاة للمسنين
ـــــع  ـــــى جمي اتخـــــاذ اإلجـــــراءات عل
المســــــــــــــــتويات وفــــــــــــــــي جميــــــــــــــــع 
القطاعـــــات لتعزيـــــز القـــــدرة علـــــى 
األداء، بمــــا فــــي ذلــــك مــــن أجــــل 

  تحقيق ما يلي:
  حمايــــــة المســــــنين مــــــن الفقــــــر

بضمان دعم النسـاء المسـنات 
 األكثر تضررًا عموماً 

 يع نطـــــــــــــاق خيـــــــــــــارات توســـــــــــــ
اإلســــــــكان والمســــــــاعدة علــــــــى 
تكييــــف المســــاكن علــــى نحــــو 
يمكـن المسـنين مــن التقـدم فــي 
الســن فــي أمــاكن مالئمــة لهــم 

 دون تحمل أعباء مالية
  تعزيـــــــــز االمتثـــــــــال للمعـــــــــايير

المرتبطــــــة بتيســــــير الوصــــــول 
النقـــــل  إلـــــى المبـــــاني ووســـــائل

ـــــــــــــــــا المعلومـــــــــــــــــات  وتكنولوجي
واالتصـــــــــــــــــــــــاالت وســـــــــــــــــــــــائر 
التكنولوجيـــــــــــــــات المســـــــــــــــاعدة 
وضــــــــــــمان االمتثــــــــــــال لهــــــــــــذه 

 المعايير
  إتاحـــة أمـــاكن جماعيـــة تســـمح

بتجمــــع المســــنين مثــــل مراكــــز 
 المسنين والحدائق العامة

  إتاحـــــــة الفـــــــرص االجتماعيـــــــة
والمعلومـــــــــات الميســـــــــرة عـــــــــن 
ــــــــــــــــــــــــــة  األنشــــــــــــــــــــــــــطة الترفيهي

 واالجتماعية
 كتســـــــــــــاب تـــــــــــــوفير بـــــــــــــرامج ا

المعـــــارف الصـــــحية الخاصـــــة 
 بالمسنين

  ـــــتعلم مـــــدى إتاحـــــة الفـــــرص لل
 الحياة

  تعزيز التعاون وتنوع األعمـار
  واإلدماج في بيئات العمل

وضمان التنسـيق الفعـال ألنشـطة 
التنفيذ والرصد، عبر فـرق العمـل 
(المرتبطة بآليات التنسيق العامـة 
المبينـــــــــة فـــــــــي إطـــــــــار الغـــــــــرض 

  )  ١االستراتيجي 

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

  خةالشيخو 
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

السياســــــــات  توجـــــــه راســــــــمي
بشـــــأن التقـــــدم المحـــــرز فـــــي 
تهيئـــــــــة البيئـــــــــات المراعيـــــــــة 

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

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
ة علـــــــــــى الصـــــــــــعيد المحـــــــــــدد

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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  مواءمة الُنظم الصحية مع احتياجات السكان المسنين: ٣الغرض االستراتيجي 

 
األمانة (المنظمة وسائر   األعضاءالدول   

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 

رات األساسـية والقـدرة لالرتقاء بالقد
علــــــى األداء لــــــدى المســــــنين إلــــــى 

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

 لتلبية احتياجات المسنين

تقديم المساعدة التقنية واإلرشاد 
التقنــــــي بشــــــأن دمــــــج اســــــتجابة 
ــــــــــنظم الصــــــــــحية لشــــــــــيخوخة  ال

والخطـط  السكان في السياسـات
الوطنيـــــــــــة المتعلقـــــــــــة بـــــــــــالتمتع 
  بالصحة في مرحلة الشيخوخة

إســـداء المشـــورة التقنيـــة ووضـــع 
نهـج موحـدة للتمكـين مـن إجــراء 
تقييمـــــــــــات إقليميـــــــــــة ووطنيــــــــــــة 
ـــــنظم الصـــــحية مـــــع  لمواءمـــــة ال

  احتياجات المسنين
المسـاعدة التقنيـة للتمكــين  تقـديم

مــن تغييــر الــنظم الصــحية، بمــا 
ــــــق بــــــالقوى  ــــــك مــــــا يتعل فــــــي ذل
العاملــــــــــــــة الصــــــــــــــحية ونظــــــــــــــم 
المعلومات الصـحية والمنتجـات 

  والتكنولوجيات الطبية
أفضــــــــــل الممارســــــــــات  توثيــــــــــق

وٕاعـــداد نمـــاذج مســـندة بالبينـــات 
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 

ومجتمعـاتهم للمشـاركة أسرهم 
فـــــــــــي السياســـــــــــات وقـــــــــــرارات 

  التخطيط
دعـــــم مشـــــاركة المســـــنين فـــــي 

  النظم الصحية 
تعزيــــــــــــز صــــــــــــحة المســــــــــــنين 

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

 السكان المسنين

تعزيز الفرص   ٢-٣
الميسورة التكلفة 
وضمانها إلتاحة 
خدمات الرعاية 

السريرية المتكاملة 
الجيدة التي تركز 

 المسنين على

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

  بشكل دوري
تصـــــــــميم نظـــــــــم لتعزيـــــــــز التـــــــــدبير 

  العالجي الذاتي لدى المسنين
النمــــاذج المســــندة بالبينــــات تحديــــد 

لخـــــــــــــدمات الرعايـــــــــــــة المتكاملـــــــــــــة 
  وتنفيذها

إرســــــاء البنــــــى التحتيــــــة وتصــــــاميم 
الخـــــــــدمات والعمليـــــــــات المراعيـــــــــة 

  للمسنين
وٕارســاء الخــدمات فــي أقــرب مكــان 

  ممكن من مقر إقامة المسنين

تقـــــديم الـــــدعم التقنـــــي المتصـــــل 
بإرســــــــــاء خــــــــــدمات متكاملــــــــــة، 

فــــــــــــــي ذلــــــــــــــك وضــــــــــــــع  بمــــــــــــــا
االســـتراتيجيات لضـــمان تغطيـــة 
الخـــــــــــدمات وتقليـــــــــــل النفقـــــــــــات 

  حية الباهظةالص
وضـــــــــــــع توصـــــــــــــيات مســـــــــــــندة 
ـــــــــة  ـــــــــادئ توجيهي بالبينـــــــــات ومب
ســــــــريرية بشــــــــأن الوقايــــــــة مــــــــن 
حاالت تدهور األداء واالعتمـاد 
ـــــــــة  علـــــــــى الرعايـــــــــة فـــــــــي مرحل
الشـــــيخوخة وتـــــدبيرها العالجـــــي 
وتعمــيم هــذه المبــادئ التوجيهيــة 
  وتجريبها على الصعيد القطري

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
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األمانة (المنظمة وسائر   األعضاءالدول   
الهيئات التابعة لمنظومة 

  األمم المتحدة)

الجهات الشريكة الوطنية 
  والدولية

ــــــــــــة  ــــــــــــذ اســــــــــــتراتيجيات التغطي تنفي
الصحية الشاملة للحـد مـن اإلنفـاق 

يكــون  مــن األمــوال الخاصــة حيثمــا
ممكنــــًا مــــن خــــالل توســــيع نطــــاق 
التغطيـــــــــــة الســـــــــــكانية ومجموعـــــــــــة 
الخـــــدمات التـــــي يحتـــــاج المســـــنون 

  إليها في الغالب
توفير التدخالت المجتمعية للوقاية 
مــن تــدهور األداء واالعتمــاد علــى 

  الرعاية
اعتمــاد مبــادئ المنظمــة التوجيهيــة 
بشــــأن خــــدمات الرعايــــة المتكاملــــة 

  للمسنين وتنفيذها
حـــــــة سلســـــــلة خـــــــدمات ضـــــــمان إتا

ــــــروابط  ــــــك ال ــــــي ذل ــــــة بمــــــا ف الرعاي
بالبرامج المتعلقة بالصحة الجنسية 
وتـــــوافر خـــــدمات رعايـــــة الحـــــاالت 
ـــــة  ـــــل والرعاي الحـــــادة وٕاعـــــادة التأهي

 الملطفة

إعــــــــداد البينــــــــات واإلرشــــــــادات 
ري المتعلقـــــــــة بالتـــــــــدبير الســـــــــري

العــــــــتالالت محــــــــددة متصــــــــلة 
بالمســـنين تشـــمل االضـــطرابات 
ــــــــة والحســــــــية  العضــــــــلية الهيكلي
واألمـــــراض المتعـــــددة وأمـــــراض 
القلب واألوعية الدموية وعوامل 
الخطر مثل ارتفـاع ضـغط الـدم 
والســــــــكري وأمــــــــراض الصــــــــحة 

  النفسية والخرف والسرطان
األدوات واإلرشـــــــــــادات  إعـــــــــــداد

لتيســـير تنفيـــذ التـــدبير العالجـــي 
 للحاالت

ضمان استدامة   ٣-٣
القوى العاملة الصحية 

وتدريبها ونشرها 
وٕادارتها على النحو 

 المناسب

ضـــــمان إدراج الكفـــــاءات المتعلقـــــة 
بالشـــيخوخة والصـــحة فـــي المنـــاهج 
الدراســــية لجميــــع أصــــحاب المهــــن 

  الصحية
ضـــــــمان تمتـــــــع أصـــــــحاب المهـــــــن 
الصــــــــــحية الحــــــــــاليين بالكفــــــــــاءات 

بالشــــــيخوخة (بمــــــا فيهــــــا  المتعلقــــــة
الكفـــــــــــاءات الضـــــــــــرورية إلجـــــــــــراء 
ـــــالتمتع  تقييمـــــات شـــــاملة خاصـــــة ب
ـــــة الشـــــيخوخة  ـــــي مرحل بالصـــــحة ف
واإلدارة المتكاملــــــــــــة الحتياجــــــــــــات 
الرعايــــــة الصــــــحية المعقــــــدة) عــــــن 
طريــق التــدريب قبــل الخدمــة وأثنــاء 

  الخدمة
ضـــــمان قـــــدرة مؤسســـــات التـــــدريب 

توســيع نطــاق التعلــيم  علــى إرســاء/
  رعاية المسنينمجال  في

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

  على الخدمات
تعزيــز قيــادات جديــدة للقــوى العاملــة 
(مثــــــــل منســــــــقي خــــــــدمات الرعايــــــــة 
والمســــؤولين عــــن التــــدبير العالجــــي 
للحــاالت والعــاملين المجتمعيــين فــي 

  مجال الرعاية)
ص لتوســيع نطــاق أدوار إتاحــة الفــر 

المـــوظفين الحـــاليين لتـــوفير الرعايـــة 
للمسنين

تقـــديم الـــدعم واإلرشـــاد التقنيـــين 
ــــــــاءات الضــــــــرورية  بشــــــــأن الكف
لتلبيـــــــــــة احتياجـــــــــــات الســـــــــــكان 

  المسنين
التبليــــــــغ عــــــــن أثــــــــر شــــــــيخوخة 
الســــــكان علــــــى القــــــوى العاملــــــة 
الصــــــحية وعلــــــى مــــــدى كفايــــــة 
ـــــة  ـــــة لتلبي ـــــة الحالي القـــــوى العامل

  ان المسنيناحتياجات السك
تقــــــديم المســــــاعدة التقنيــــــة إلــــــى 
البلـــــــدان لوضـــــــع اســـــــتراتيجيات 
مســــــندة بالبينــــــات عــــــن القــــــوى 

  العاملة الصحية
دعــم إعــداد اإلرشــادات وبــرامج 
التــــــــــدريب لتحســــــــــين مهــــــــــارات 
أصــــــــــحاب المهــــــــــن الصــــــــــحية 
ومعــــــــارفهم فــــــــي البلــــــــدان ذات 

 الدخل المنخفض والمتوسط

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

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

 والمبادئ التوجيهية
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  وضع نظم لتوفير الرعاية الطولية األجل (في المنزل والمجتمعات والمؤسسات) :٤االستراتيجي  الغرض 
 

(المنظمة وسائر  األمانة  الدول األعضاء  
الهيئات التابعة لمنظومة 

  األمم المتحدة)
الجهات الشريكة الوطنية 

  والدولية

إرساء أسس   ١-٤
نظام مستدام ومنصف 
للرعاية الطويلة األجل 

 ومواصلة تحسينها

ـــــــة  ـــــــة الطويل ـــــــد إتاحـــــــة الرعاي تحدي
ــــــــات  ــــــــة مــــــــن أولوي األجــــــــل كأولوي
الصحة العمومية وحـق مـن حقـوق 

  اإلنسان
علــــــــى تطــــــــوير البنــــــــى اإلشــــــــراف 

التحتيـــة والـــدعم الالزمـــين لضـــمان 
ضـــم الرعايـــة الطويلـــة األجـــل إلـــى 

  التغطية الصحية الشاملة
تحديــــــد نمــــــاذج الرعايــــــة المالئمــــــة 
لتحســـــــــــــين القـــــــــــــدرة علـــــــــــــى األداء 
والعافيــــــة فـــــــي صـــــــفوف المســـــــنين 
المعـــــانين مـــــن تراجـــــع القـــــدرات أو 

  المعرضين لتراجعها
تحديــــد آليــــات مســــتدامة ووضــــعها 

ــــــ ــــــة األجــــــل لتزوي ــــــة الطويل د الرعاي
  بالموارد

جمع أصـحاب المصـلحة المعنيـين 
بمـــــــــن فـــــــــيهم المســـــــــنون ومقـــــــــدمو 
ــــــــــة، والتخطــــــــــيط لخــــــــــدمات  الرعاي
الرعايــة الطويلــة األجــل المســتدامة 
والمنصـــــــــفة بمـــــــــا يشـــــــــمل تـــــــــوفير 
الخــــــــــــدمات وٕامــــــــــــدادها بــــــــــــالموارد 
وتنظيمهــــــــــا ورصـــــــــــدها، وتحديـــــــــــد 
األدوار والمســــــــؤوليات (المرتبطــــــــة 

  )١تراتيجي بالغرض االس
تعزيــــــــز التعــــــــاون بــــــــين الجهــــــــات 
صـــاحبة المصـــلحة الرئيســـية التـــي 
تشـمل األشــخاص المعتمــدين علــى 
ــــــيهم  الرعايــــــة ومقــــــدمي الرعايــــــة إل
ــــــــــــة  ــــــــــــر الحكومي والمنظمــــــــــــات غي
والقطــــــاعين العــــــام والخــــــاص مــــــن 
أجل توفير الرعاية الطويلة األجل

تقــــديم اإلرشــــاد بشــــأن النمــــاذج 
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 
ووضــــع التشــــريعات والخــــدمات 
والسياســـــات والخطـــــط المتعلقـــــة 

ــــــــــــة األجــــــــــــل بالرع ــــــــــــة الطويل اي
 وتنفيذها ورصدها

المســاهمة فــي تــوفير البينــات 
لوضــــــــع النمــــــــاذج المالئمـــــــــة 
واآلليـــات المســـتدامة وتنفيـــذها 
مــــــــن أجــــــــل تزويــــــــد الرعايــــــــة 
الطويلــة األجــل بــالموارد علــى 
نطاق مجموعة من السـياقات 

  المحتاجة إلى الموارد
المســــاهمة فــــي إرســــاء نظــــام 
متكامـــــل ومســـــتدام ومنصـــــف 

لطويلـــــــــــة األجـــــــــــل للرعايـــــــــــة ا
 وتنفيذه

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 
العمـــل المرنــــة أو إجـــازات الغيــــاب 
لألشــــــــــــــــــخاص المشــــــــــــــــــاركين (أو 

المشــاركة) فــي القــوى الــراغبين فــي 
  العاملة

تقــــديم اإلرشــــاد بشــــأن التــــدريب 
وتغييــر توزيــع المهــام مــن أجــل 

  جلتوفير الرعاية الطويلة األ
إتاحــــــــــة المــــــــــوارد اإللكترونيــــــــــة 
المتصــــــــــــلة بتــــــــــــوفير الرعايــــــــــــة 
الطويلــــة األجــــل لفائــــدة مقــــدمي 

 الرعاية غير المأجورين

المســـاهمة فـــي إعـــداد أنشـــطة 
التـــــدريب والتعلـــــيم المتواصـــــل 
واإلشـــــراف وتنفيـــــذها لصـــــالح 
ــــــــــــوى العاملــــــــــــة المعنيــــــــــــة  الق

  بالرعاية الطويلة األجل
ضــــــــــــــــــــــــــــــــمان األجــــــــــــــــــــــــــــــــور 

وظــــــــــــــروف  واالســــــــــــــتحقاقات
العمـــــل للعـــــاملين فـــــي مجـــــال 

  الرعاية
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(المنظمة وسائر  األمانة  الدول األعضاء  
الهيئات التابعة لمنظومة 

  األمم المتحدة)
الجهات الشريكة الوطنية 

  والدولية
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 
مثل المتطوعين واألقران المسنين) 
عــن طريــق التــدريب وتغييــر توزيــع 

  هامالم
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

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 

  بالرعاية الطويلة األجل
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
المتكاملة والمركزة 

 األشخاص على

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

  األشخاص
ضــمان وضــع آليــات رســمية لتــوفير 
خــــــدمات الرعايــــــة الطويلــــــة األجــــــل 
المتكاملــة والمركــزة علــى األشــخاص 

خالل التدبير العالجي للحاالت  من
والتخطيط المتقدم في مجال الرعاية 
والتعــــــــاون بــــــــين مقــــــــدمي الرعايــــــــة 

  المأجورين وغير المأجورين مثالً 
ضــمان االســتخدام المالئــم للفــرص 
الميســـــــــــــــــورة التكلفـــــــــــــــــة إلتاحـــــــــــــــــة 
ـــة  التكنولوجيـــات الصـــحية االبتكاري
المســاعدة مــن أجــل تحســين القــدرة 

صـــفوف  علـــى األداء والعافيـــة فـــي
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 اءً هذه الرعاية بن

تقــديم الــدعم التقنــي إلــى الــدول 
األعضــاء بشــأن تــوفير خــدمات 
الرعايــــــــــــــة الطويلــــــــــــــة األجــــــــــــــل 
ــــــــــــى  المتكاملــــــــــــة والمركــــــــــــزة عل

  األشخاص
وضــــــع إرشــــــادات بشــــــأن نهــــــج 
محــددة لتــوفير الرعايــة الطويلــة 
األجـــــــــل فـــــــــي الســـــــــياقات ذات 

 الموارد المختلفة

اتبـــــــــاع المعـــــــــايير والمبـــــــــادئ 
الت التوجيهيــــــــــــة والبروتوكــــــــــــو 

وآليــــــــات االعتمــــــــاد والرصــــــــد 
  الوطنية الخاصة بالرعاية

تـــــــــــوفير خـــــــــــدمات الرعايـــــــــــة 
الطويلــة األجــل الجيــدة تمشــيًا 
مــــــــــــع المعــــــــــــايير والمبــــــــــــادئ 
التوجيهيــــــــــــة والبروتوكــــــــــــوالت 
الوطنية الخاصة بالرعاية مـع 
مراعــــــــــاة المســــــــــنين وقواعــــــــــد 
األخــالق مــن خــالل النهــوض 

  بحقوق 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
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  التمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخةتحسين القياس والرصد والبحث في مجال  :٥الغرض االستراتيجي  
 
األمانــــة (المنظمــــة وســــائر   الدول األعضاء  

الهيئـــات التابعـــة لمنظومـــة 
  األمم المتحدة)

الجهــــات الشــــريكة الوطنيــــة 
  والدولية

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

  ووصفه ورصده

تصـــــــــــــــنيف البيانـــــــــــــــات  ضـــــــــــــــمان
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
تشــــــجيع تبــــــادل البيانــــــات وٕارســــــاء 

ر القطاعــــــات (مثــــــل الــــــروابط عبــــــ
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

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــين القطاعي ة والمشـــــــــــــــتركة ب
القطاعــــــات والمتعــــــددة القطاعــــــات 
وبســـــــائر الجهـــــــود الدوليـــــــة (مثـــــــل 

  أهداف التنمية المستدامة)

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

  المقاييس واألساليب
ــــــات اســــــتعراض مصــــــادر البي ان

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 
بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة 
ورصــــــــــــده، بمــــــــــــا فــــــــــــي ذلــــــــــــك 

ـــــع، الم ـــــات التوزي ســـــتويات وبيان
إلــــــى جانــــــب األســــــاليب لجمــــــع 
المعلومـــات والتبليـــغ عنهـــا فيمـــا 
يتعلــــــــــق بالقــــــــــدرات األساســــــــــية 
والقـــــــــدرة علـــــــــى األداء وطـــــــــول 

  العمر
إعـــــــداد المـــــــوارد التـــــــي تشـــــــمل 
الوحــدات االستقصــائية الموحــدة 
وأدوات جمــــــــــــــــــــــع البيانــــــــــــــــــــــات 
والمؤشـــــــرات الحيويـــــــة وبـــــــرامج 

  التحليل
تقريــــر مرجعــــي عــــالمي  إعــــداد

عن التمتع بالصـحة فـي مرحلـة 
 ٢٠٢٠الشـــيخوخة بحلـــول عـــام 

يبــين تــوافر المقــاييس والبيانــات 
  وتوزيعها ضمن البلدان وعبرها
نة وضع نماذج اقتصـادية محّسـ

لتقيـــــــــيم مســـــــــاهمات المســــــــــنين 
والتكــاليف والفوائــد الناشــئة عــن 
االســـتثمارات فـــي مجـــال التمتـــع 

  ةبالصحة في مرحلة الشيخوخ

تمكين المسنين من المشـاركة 
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 

يـاس والرصـد لتحسين نظـم الق
والتبليــغ، بمــا فــي ذلــك تمكــين 
التحليـــــــــــل المراعـــــــــــي للســـــــــــن 

  وقضايا الجنسين
دعـــــم وضـــــع السياســـــات مـــــن 
خالل التبليغ عـن االتجاهـات 

  والمسائل المستجدة
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األمانــــة (المنظمــــة وســــائر   الدول األعضاء  
الهيئـــات التابعـــة لمنظومـــة 

  األمم المتحدة)
الجهــــات الشــــريكة الوطنيــــة 

  والدولية

تعزيز القدرات   ٢-٥
في مجال البحث 

  وحوافز دعم االبتكار

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

  احتياجاتهم وميولهم
وضــــــــــمان التمثيــــــــــل اإلحصــــــــــائي 

جــــدي للمســــنين فــــي الدراســــات والمُّ 
مـــن الفعاليـــة  الســـكانية بقـــدر كـــافٍ 

لتحليل البيانات وشـملهم فـي إطـار 
  التجارب السريرية

وتعزيــز القــدرات وعالقــات التعــاون 
التمتــــع  فــــي مجــــال البحــــث لتنــــاول

  بالصحة في مرحلة الشيخوخة
وضــــــع الحــــــوافز ودعــــــم االبتكــــــار 
لتلبيــــة احتياجــــات مختلــــف الفئــــات 

فيها فئة المسنين عبـر  العمرية بما
اإلجـــــــراءات المتعـــــــددة القطاعـــــــات 
والمشـــــتركة بـــــين القطاعـــــات التـــــي 
تشــــــــمل االبتكــــــــارات التكنولوجيــــــــة 
واالجتماعيــــــــة لتــــــــوفير الخــــــــدمات 

ان المنزليـــــــــــة والمجتمعيـــــــــــة للســـــــــــك
  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 
ومقــــــدموها مــــــن القطــــــاعين العــــــام 
والخـــــــاص (بمـــــــا يشـــــــمل خـــــــدمات 
الصـــــــــــــحة والرعايـــــــــــــة واألجهـــــــــــــزة 

االحتياجــــــات المحــــــددة واألدويــــــة) 
لجميــــــــــع المســــــــــنين بمــــــــــن فــــــــــيهم 

  المسنون ذوو الموارد المحدودة.
ـــدرة الوطنيـــة علـــى تجميـــع  ـــاء الق بن
البحــــــــوث كإســــــــهامات فــــــــي نقــــــــل 
المعـــــــــــارف ووضـــــــــــع السياســـــــــــات 
ـــــــــــات (المرتبطـــــــــــة  المســـــــــــندة بالبين

  )١بالغرض االستراتيجي 

الـــــــدعوة إلـــــــى تـــــــدعيم القـــــــدرات 
واألســـــاليب وعالقـــــات التعـــــاون 

البحث لتعزيز التمتع في مجال 
بالصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة 
ومكافحـــــــــــــــة التمييـــــــــــــــز ضـــــــــــــــد 
المســـــنين، بمـــــا فـــــي ذلـــــك عـــــن 
طريــق شــبكة للمراكــز المتعاونــة 
مـــــــــــــــع المنظمـــــــــــــــة والمعنيـــــــــــــــة 
بالشـــــيخوخة والصـــــحة والبلـــــدان 
الرائــــــــــدة مــــــــــن جميــــــــــع أقــــــــــاليم 
المنظمـــــة ومنظمـــــات المجتمـــــع 

  المدني
دعـــــم التعـــــاون الـــــدولي لتعزيـــــز 

لـــوجي، بمـــا فـــي االبتكـــار التكنو 
ذلـــــك مـــــن خـــــالل تيســـــير نقـــــل 
الخبـــــــــرات والتكنولوجيـــــــــا مثـــــــــل 
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 
التغطيــــــــــة الصــــــــــحية الشــــــــــاملة 

  الوطنية
المســاهمة فــي وضــع األســاليب 
والـــــنهج الجديـــــدة وتبادلهـــــا مـــــن 

  أجل تحقيق ما يلي:
لخـــدمات المتكاملـــة تـــوفير ا -

والمركـــزة علـــى األشـــخاص 
للرعايـــة الصـــحية والرعايـــة 

 الطويلة األجل
تحديـــــــــد معـــــــــالم البحـــــــــوث  -

الســــريرية كــــي تكــــون أشــــد 
 صلة بالمسنين

تمويـــل الخـــدمات الصـــحية  -
ـــة  ـــة الطويل وخـــدمات الرعاي
األجــــــل فـــــــي إطــــــار نظـــــــم 

 التغطية الشاملة

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 
األكـــــــــــــــــاديميين والبـــــــــــــــــاحثين 
والمدربين التـي تشـمل البلـدان 
ذات الــــــــــــــــدخل المــــــــــــــــنخفض 

  والمتوسط
ضــمان مشــاركة المســنين فــي 
التجــــــــارب الســــــــريرية وتقيــــــــيم 
التكنولوجيـــــات الجديـــــدة التـــــي 
تراعــــي مختلــــف االحتياجــــات 
ــــدى  والجوانــــب الفيزيولوجيــــة ل
  المسنين من الرجال والنساء

دعــــــــم االبتكــــــــارات الصــــــــغيرة 
  والكبيرة

تشــجيع مشــاركة المســنين فــي 
تطــــــــــــــــــــــوير الخــــــــــــــــــــــدمات أو 
التكنولوجيـــــــات أو المنتجـــــــات 

  تقييمهاوتصميمها و 
تعزيــز االبتكــار لتســريع وتيــرة 
تطـــــــــــــــــــوير التكنولوجيـــــــــــــــــــات 
والتدخالت المسـاعدة الجديـدة 

نة مـــــــن أجـــــــل دعـــــــم والمحّســـــــ
  المسنين

التعــــــــــــاون لتحديــــــــــــد معــــــــــــالم 
ــــــــامج العــــــــالمي للبحــــــــث  البرن
واالبتكــــار فــــي مجــــال التمتــــع 
بالصـــــــــــــــحة فـــــــــــــــي مرحلـــــــــــــــة 
الشيخوخة والدعوة إلى تعزيـز 
موارد التمويل والقدرات ودعـم 

  ذلك
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األمانــــة (المنظمــــة وســــائر   الدول األعضاء  
الهيئـــات التابعـــة لمنظومـــة 

  األمم المتحدة)
الجهــــات الشــــريكة الوطنيــــة 

  والدولية

االســـــــــــتجابة الحتياجـــــــــــات  -
المســــــنين وتوقعـــــــاتهم فـــــــي 

محليـــــة ومـــــدن مجتمعـــــات 
ومنــــــــــاطق ريفيــــــــــة تيســــــــــر 
الشــــــــــيخوخة فــــــــــي مكــــــــــان 
اإلقامة فيما يتعلق بمسائل 
مثــــــل الصــــــحة واســــــتغالل 
األراضــــي والســــكن والنقــــل 
ــــــــــــــــــا الحزمــــــــــــــــــة  وتكنولوجي

 العريضة
تحديـــــــد معـــــــدالت انتشـــــــار  -

ــــــــة  حــــــــاالت إســــــــاءة معامل
المســنين والوقايــة مــن هــذه 

 الحاالت
كميـــــــة مســـــــاهمات  تحديـــــــد -

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 

شـــيخوخة والتبليـــغ فـــي مرحلـــة ال
  عنه

إجراء البحوث   ٣-٥
وتجميع البينات بشأن 

التمتع بالصحة في 
  مرحلة الشيخوخة

إجــراء استقصــاءات ســكانية طوليــة 
منتظمــــة بقيــــاس الوضــــع الصــــحي 
وما يتصل به مـن احتياجـات لـدى 
  المسنين ومدى تلبية االحتياجات

تجســــــــــــيد احتياجــــــــــــات المســـــــــــــنين 
وتوقعــــــــــاتهم وتحديــــــــــد األولويــــــــــات 

فـــــــي الوطنيـــــــة للبحـــــــث واالبتكـــــــار 
مجــال التمتــع بالصــحة فــي مرحلــة 

  الشيخوخة وتمويلها وتنفيذها
تعزيـــــــز البحـــــــوث ودعمهـــــــا لتبـــــــين 
محـــــــددات التمتـــــــع بالصـــــــحة فـــــــي 
مرحلة الشيخوخة وتقييم التـدخالت 
التـــي يمكـــن أن تعـــزز القـــدرة علـــى 

  األداء

تنظــــــــــــيم المنتــــــــــــديات الدوليــــــــــــة 
والمشـــاركة فيهـــا إلذكـــاء الـــوعي 
بخصوص أولويات البحـث مـن 
أجل التمتع بالصحة في مرحلة 

  الشيخوخة
تنســــيق جهــــود البحــــث والتقيــــيم 
ــــــــــــــــــة والمتعــــــــــــــــــددة  ذات األولوي
األقطــار، باالســتناد إلــى دراســة 

الشــــــــــــيخوخة المنظمــــــــــــة عــــــــــــن 
البـــالغين فـــي العـــالم أو وصـــحة 

ـــة  بتكثيـــف ســـائر الجهـــود الراهن
  على سبيل المثال

التعـــــــــــاون والمشـــــــــــاركة فـــــــــــي 
تصــــــميم البحــــــوث وتنفيــــــذها، 

فــي ذلــك تقيــيم األســاليب  بمــا
  الفعالة في السياقات المختلفة

المســــــــــاهمة فــــــــــي المعــــــــــارف 
المكتســـــــــبة مـــــــــن الجمعيـــــــــات 
والمنظمـــــــــات التـــــــــي تتنـــــــــاول 
المســـــــائل الخاصـــــــة بعوامـــــــل 
خطـــــــــــــــــــــر أو أمـــــــــــــــــــــراض أو 
ــــــة والشــــــاملة  اعــــــتالالت معين
للمســنين (بمــا فــي ذلــك الــنهج 
المتعلقــــــــة بــــــــالخرف وٕاســــــــاءة 
ــــة المســــنين والمســــاعدة  معامل

  ية)الذات
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األمانــــة (المنظمــــة وســــائر   الدول األعضاء  
الهيئـــات التابعـــة لمنظومـــة 

  األمم المتحدة)
الجهــــات الشــــريكة الوطنيــــة 

  والدولية

تعزيــز التعــاون المتعــدد القطاعــات 
والمشـــــــترك بـــــــين القطاعـــــــات مـــــــع 
مختلـــــــــــــــف الجهـــــــــــــــات صـــــــــــــــاحبة 

ة ودعمـــــــــــــه لتصـــــــــــــميم المصـــــــــــــلح
اإلجـــــــراءات الراميـــــــة إلـــــــى تعزيـــــــز 
القـــــــدرة علـــــــى األداء وتقيـــــــيم هـــــــذه 

  اإلجراءات
إتاحـــة المنتـــديات لتبـــادل التجـــارب 
والممارســـــــــات الجيـــــــــدة والـــــــــدروس 

  المستخلصة
وتعزيــــــز البحــــــث فــــــي االبتكــــــارات 
التـــي تســـهم فـــي البيئـــات المراعيـــة 

  للمسنين بما فيها مكان العمل
البحـــــوث وتعمـــــيم البينـــــات  تجميـــــع

بشــأن التمتــع بالصــحة فــي مرحلــة 
الشـــــــــــــيخوخة لتنـــــــــــــاول المســـــــــــــائل 
السياســـــــــــــية المهمـــــــــــــة وتوقعـــــــــــــات 

  المسنين
تجســـيد البينــــات العالميــــة المتعلقــــة 
ــــة فــــي الســــياقات  باألســــاليب الفعال
المختلفــــــــــة والمعــــــــــايير األساســــــــــية 
وتشــــجيع اختبــــار الــــنهج لمواصــــلة 
وضع نظم الرعايـة الطويلـة األجـل 

المنزليـــــــــــــــــــة أو المجتمعيـــــــــــــــــــة أو (
  المؤسسية)

التعــــاون مــــع الجهــــات صــــاحبة 
المصــــــــلحة لتحديــــــــد مجموعــــــــة 
المســـــــــارات التـــــــــي قـــــــــد تكـــــــــون 
مشــتركة بــين القــدرات األساســية 
والقـــدرة علـــى األداء ومحـــدداتها 
االجتماعيــــــــــــــــة واالقتصــــــــــــــــادية 
والبيئيـــــة العامـــــة لـــــدى مختلـــــف 

فـــي مختلـــف الفئـــات الســـكانية و 
  السياقات 

الـــــــدعوة إلـــــــى إجـــــــراء البحـــــــوث 
والتمكـــين مـــن إجرائهـــا لتكثيـــف 
ـــــــــــنظم  ـــــــــــز ال ـــــــــــدخالت وتعزي الت
الصـــــحية الوطنيـــــة بمـــــا يشـــــمل 
ــــــدمي  العــــــاملين الصــــــحيين ومق
الرعايــــــــــــــة غيــــــــــــــر الرســــــــــــــميين 
ــــــــــة  وخــــــــــدمات الرعايــــــــــة الطويل
األجــــــل (المنزليــــــة والمجتمعيــــــة 
والمؤسســــــية) مــــــن أجــــــل تلبيــــــة 

  احتياجات المسنين
راض نمــاذج الرعايــة التــي اســتع

ثبتت فعاليتها في دعـم القـدرات 
  األساسية وتبادل هذه النماذج

وضع نهج العمل المشترك بين 
ــــــات  القطاعــــــات المســــــندة بالبين
وتحديــــدها لتعزيــــز القــــدرة علــــى 
األداء إلــى أقصــى حــد والســيما 

  في السياقات القليلة الموارد
توثيـــــــق أوجـــــــه عـــــــدم المســـــــاواة 

الصـــحة واإلجحـــاف فـــي مجـــال 
وآثارها في جميع مراحل العمـر 
علــــــــى التمتــــــــع بالصــــــــحة فــــــــي 
مرحلــة الشــيخوخة والتبليــغ عــن 
الســــــبل التــــــي تســــــمح بتخفيــــــف 
وطــــأة هــــذه اآلثــــار عــــن طريــــق 
التــــــــــــــــــــــــــــدخالت الصــــــــــــــــــــــــــــحية 
واالجتماعيــــــــــــــــة واإلجــــــــــــــــراءات 
المتعــددة القطاعـــات والمشـــتركة 

  بين القطاعات

وضع نهج ابتكارية واختبارهـا 
لتعزيـــــــز الرعايـــــــة المؤسســـــــية 
والمجتمعيــــــة والمنزليــــــة بغيــــــة 
تنفيذ أنسـب التـدخالت وزيـادة 
فــــــــــــــرص إتاحــــــــــــــة األدويــــــــــــــة 
األساســـية للمســـنين بمـــا فيهـــا 
األدويـــة المخففـــة لـــآلالم مثـــل 

  المسكنات األفيونية
دعــم البحــوث وتعمــيم البينــات 
فيمـــــا يتعلـــــق بـــــأثر الخـــــدمات 

ــــــة الصــــــحية و  خــــــدمات الرعاي
الطويلــــــة األجــــــل والتــــــدخالت 
البيئيـــة علـــى مســـارات التمتـــع 
بالصـــــــــــــــحة فـــــــــــــــي مرحلـــــــــــــــة 

  الشيخوخة
المشــــــاركة فــــــي الحــــــوار فــــــي 
المجتمعـــات المحليـــة ووســـائل 
اإلعــــــالم واســــــتخدام أســــــاليب 
التواصـــــــــــــل الفعالـــــــــــــة لنقـــــــــــــل 
الرســائل عــن التمتــع بالصــحة 

  في مرحلة الشيخوخة

        
  
  

=     =     =  


