
  ٦٩/٧٢ج (مسودة)  والستون التاسعة العالمية الصحة جمعية    
  ٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٧  

  (Draft) A69/72   
  
  
  

  "أ" للجنة الثالث التقرير
  
  

  (مسودة)
  
  

  السيد مارتن بوولز (أستراليا).برئاسة  ٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٦في  الثامنةعقدت اللجنة "أ" جلستها   
  

المرفــق والمتعلــق ببنــد جــدول  القــراروتقــرر أن توَصــي جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتون باعتمــاد   
  األعمال التالي:

  
  تعزيز الصحة طيلة العمر  -١٣

  
صــحة المــرأة والطفــل  الخطــة العمليــة للتقــدم المحــرز فــي االســتراتيجية العالميــة بشــأن  ٣-١٣

  والمراهق
  

  بعنوان: ، بصيغته المعدلة،قرار واحد
  
  االلتزام بتنفيذ االستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق  -

  
  ).تارو كويفيستو (فنلندا ةالسيدبرئاسة  ٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٦في  التاسعةعقدت اللجنة "أ" جلستها   

  
المرفــق والمتعلــق ببنــد جــدول  القــراروتقــرر أن توَصــي جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتون باعتمــاد   

  األعمال التالي:
  

  تعزيز الصحة طيلة العمر  -١٣
  

العمــل المتعــدد القطاعــات مــن أجــل اتبــاع نهــج يمتــد طيلــة العمــر للتمتــع بالصــحة فــي   ٤-١٣
العمــــل العــــالميتين بشــــأن الشــــيخوخة  مرحلــــة الشــــيخوخة: مســــّودة االســــتراتيجية وخطــــة

  والصحة
  

  قرار واحد بعنوان:
  
: ٢٠٢٠-٢٠١٦االســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين بشــأن الشــيخوخة والصــحة   -

  عالم يتسنى فيه لكل فرد أن يحيا حياة طويلة ويتمتع بالصحةنحو 
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  من جدول األعمال ٣-١٣البند 
  

  االلتزام بتنفيذ االستراتيجية العالمية بشأن
  صحة المرأة والطفل والمراهق

  
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،  
  

في االستراتيجية العالمية بشـأن صـحة المـرأة  المحرز الخطة العملية للتقدمبعد النظر في التقرير الخاص ب  
  ١والطفل والمراهق؛

  
بشــأن صــحة المــرأة والطفــل وٕاذ ترحــب بإصــدار األمــين العــام لألمــم المتحــدة لالســتراتيجية العالميــة الجديــدة   

عالمـًا تنـال فيـه كـل امـرأة وطفـل ومراهـق فـي كـل مكـان حقـوقهم المرتبطـة التـي تتـوخى ) ٢٠٣٠-٢٠١٦والمراهق (
قتصـادية، ويتمكنـون مـن المشـاركة بالكامـل فـي بالصحة البدنية والنفسية والرفاه، وتتاح لهـم الفـرص االجتماعيـة واال

  رسم معالم مجتمعات مزدهرة ومستدامة؛
  

) تـوفر خارطـة ٢٠٣٠-٢٠١٦( االستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة والطفـل والمراهـقبأن  تعترفوٕاذ   
بصــحة المــرأة تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة المتعلقــة طريــق لبلــوغ هــذه األغــراض الطموحــة، وبأنهــا ستســهم فــي 

  والطفل والمراهق؛
  

بأهمية اإلجراءات والقيادة الُقطريـة، وبضـرورة إعطـاء األولويـة لتحـديث السياسـات واالسـتراتيجيات  تقروٕاذ   
االســتراتيجية العالميــة والخطــط الوطنيــة الخاصــة بالصــحة والتمويــل كــي تجســد الغايــات الســبع عشــرة المدرجــة فــي 

، مـــن أجـــل التقـــدم فـــي مجـــال صـــحة ورفـــاه المـــرأة والطفـــل )٢٠٣٠-٢٠١٦هـــق (بشـــأن صـــحة المـــرأة والطفـــل والمرا
  والمراهق؛

  
بضرورة اتباع نهج قائم على اإلنصاف يراعي االعتبارات الخاصة بالجنسين ويمتد طيلة العمـر،  تسّلموٕاذ   
لمجتمع ذلك القطاع الخاص وا في إقامة شراكات تشمل أصحاب مصلحة متعددين وقطاعات متعددة، بما  وضرورة

بشـــــأن صـــــحة المـــــرأة والطفـــــل كـــــل طفـــــل"، فـــــي تنفيـــــذ االســـــتراتيجية العالميـــــة ، "كـــــل امـــــرأة حركـــــةالمـــــدني، مثـــــل 
  ؛)٢٠٣٠-٢٠١٦( والمراهق

  
وٕاذ تشدد على الدور الحاسم للمساءلة على جميع المستويات، بما في ذلك دور نظم البيانـات والمعلومـات   

صــحة لمعنــي بالمســاءلة علــى تجميــع تقريــر عــالمي ســنوي عــن حالــة الهــام، وٕاذ تشــير إلــى عمــل الفريــق المســتقل ا
  ،المرأة والطفل والمراهق

  
  الدول األعضاء إلى ما يلي: تدعو  -١
  

بشـــأن صـــحة المـــرأة أن تلتـــزم، حســـب خططهـــا وأولوياتهـــا الوطنيـــة، بتنفيـــذ االســـتراتيجية العالميـــة  )١(
، ووضـع حـد لوفيـات النســاء واألطفـال والمـراهقين التـي يمكـن تالفيهــا، )٢٠٣٠-٢٠١٦والطفـل والمراهـق (

وتحســـين الصـــحة والرفـــاه عمومـــًا، وتعزيـــز  البيئـــات المواتيـــة بطريقـــة مســـتدامة وفعالـــة، مدعومـــة فـــي ذلـــك 

                                                           
  .٦٩/١٦الوثيقة ج   ١
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التــــزام رفيــــع المســــتوى وتمويــــل كــــاٍف، بمــــا فــــي ذلــــك، حســــب االقتضــــاء، اإلجــــراءات المحــــددة تحــــت  مــــن
ــــــة  المجــــــاالت ــــــي االســــــتراتيجية العالمي ــــــرح ف ــــــى النحــــــو المقت ــــــل التســــــعة، عل بشــــــأن صــــــحة المــــــرأة والطف
 وٕاطارها التشغيلي؛ )٢٠٣٠-٢٠١٦( والمراهق

 
أن تعــزز المســاءلة والمتابعــة علــى جميــع المســتويات، بمــا فــي ذلــك تعزيزهمــا مــن  خــالل رصــد   )٢(

  تعلـــق بجمـــع البيانـــات الجيـــدة وتحليلهـــاالتقـــدم المحـــرز علـــى الصـــعيد الـــوطني وزيـــادة بنـــاء القـــدرات فيمـــا ي
  ؛حسب االقتضاء

  
للخطـــط الوطنيـــة  الفعـــال جميـــع أصـــحاب المصـــلحة المعنيـــين، حســـب االقتضـــاء، إلـــى دعـــم التنفيـــذ تـــدعو  -٢

  ومراحلها الرئيسية؛ )٢٠٣٠-٢٠١٦( بشأن صحة المرأة والطفل والمراهقواإلسهام في إنجاز االستراتيجية العالمية 
  
  المدير العام ما يلي: من تطلب  -٣
  

والعناصـر  أن يقدم الدعم التقني الكافي إلى الدول األعضـاء فـي تحـديث وتنفيـذ خططهـا الوطنيـة )١(
)، بما في ذلك ٢٠٣٠-٢٠١٦( بشأن صحة المرأة والطفل والمراهقذات الصلة من االستراتيجية العالمية 

 جمع البيانات الجيدة وتحليلها؛
 
ســـائر  ومـــع ١،ر وكـــاالت األمـــم المتحـــدة وصـــناديقها وبرامجهـــاأن يســـتمر فـــي التعـــاون مـــع ســـائ )٢(

الشــركاء وأصــحاب المصــلحة ، مــن أجــل تعزيــز المســاعدة الخاصــة بالتنفيــذ المنســق والفعــال و  الصــناديق
 للخطط الوطنية؛

 
صحة المـرأة والطفـل والمراهـق إلـى جمعيـة أن يقدم تقارير منتظمة عن التقدم المحرز نحو توفير   )٣(

  العالمية عن طريق المجلس التنفيذي.الصحة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
هيئــة األمــم المتحــدة و الشــراكة الصــحية العالميــة السداســية التــي تضــم برنــامج األمــم المتحــدة المشــترك لمكافحــة األيــدز،    ١

األمـــم المتحـــدة للســـكان، ومنظمـــة األمـــم المتحـــدة للطفولـــة، والبنـــك الـــدولي، وصـــندوق  ،للمســاواة بـــين الجنســـين وتمكـــين المـــرأة
  ومنظمة الصحة العالمية.
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  من جدول األعمال ٤-١٣البند 
  

  : ٢٠٢٠-٢٠١٦االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الشيخوخة والصحة 
  عالم يتسنى فيه لكل فرد أن يحيا حياة طويلة ويتمتع بالصحةنحو 

  
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون،
  

 للتمتــع العمــر طيلــة يمتــد نهــج اتبــاع أجــل مــن القطاعــات المتعــدد العمــلبعــد أن نظــرت فــي التقريــر بشــأن 
  ١؛والصحة الشيخوخة بشأن العالميتين العمل وخطة االستراتيجية مسودة: الشيخوخة مرحلة في بالصحة

 ١٦-٥٨ص ع جالنشـــاط فـــي مرحلـــة الشـــيخوخة والقـــرار ) بشـــأن ١٩٩٩( ٧-٥٢ج ص عوٕاذ تـــذكِّر بـــالقرار 
، واللـذين دعيـا كالهمـا الـدول األعضـاء إلــى  ) بشـأن تعزيـز التمتـع بالنشـاط والصـحة فـي مرحلــة الشـيخوخة٢٠٠٥(

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

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

  بالشيخوخة؛

 غيـر بــاألمــــــراض ـــــةالــخــاصـــ 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

غيــر الســارية فــي صــفوف الطــاعنين فــي الســن فــإن هنــاك حاجــة ملحــة للوقايــة مــن اإلعاقــات المتعلقــة بمثــل هــذه 
  ط للرعاية طويلة األجل؛األمراض والتخطي

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 
قديم الخدمات الصحية وتعزيز هذه الُنظم، والسيما الرعاية الصحية األولية وخدماتها يدعو إلى االستثمار في ُنظم ت

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

التـــي تتضـــمن مجموعـــة متكاملـــة ال فصـــام لهـــا مـــن  ٢٠٣٠،٢وٕاذ 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؛

                                                           
 .٦٩/١٧الوثيقة ج   ١

  ، انظر:٢٠٣٠تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام  –) ٢٠١٥( ٧٠/١قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ٢
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1  ٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٣(تم االطالع في.( 
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لعـالم، وعلـى مختلـف مسـتويات الـدخول، تتقـدم بالسـن بسـرعة، وٕاذ تالحـظ أن المجموعـات السـكانية حـول ا
ومــع ذلــك فــإن مــدى الفــرص الناشــئة عــن الســكان المســنين، وطــول عمــرهم المتزايــد، وشــيخوختهم النشــطة ســيعتمد 

  اعتمادًا كبيرًا على الصحة الجيدة؛

ـــأثرًا شـــديدًا بالم ـــة الشـــيخوخة يتـــأثر ت ـــة وٕاذ تالحـــظ أيضـــًا أن التمتـــع بالصـــحة فـــي مرحل حـــِددات 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
  مرور بمرحلة الشيخوخة في المكان الصحيح لهم والقيام باألشياء التي يقدرونها؛ ال

ــــة للمجتمــــع وينبغــــي أن يتمتعــــوا بحقــــوق وفــــرص  وٕاذ تقــــر بــــأن المســــنين يقــــدمون مســــاهمات متنوعــــة وقيمَّ
  متساوية، وأن يعيشوا دون التعرض للتمييز القائم على العمر؛

الصـحة العالميـة بشـأن العمـل العـالمي علـى مكافحـة الخـرف  أول مـؤتمر وزاري عقدتـه منظمـةوٕاذ ترحب بـ
)، وتحــيط علمــًا بحصــيلته، وترحــب مــع التقــدير بجميــع المبــادرات الدوليــة ٢٠١٥آذار/ مــارس  ١٧و ١٦(جنيــف، 

  واإلقليمية األخرى الهادفة إلى ضمان حياة صحية للمسنين؛

ذي يطـرح مفهومـًا جديـدًا عـن الصـحة فـي الـ ١التقرير العالمي بشأن الشيخوخة والصحة،بوٕاذ 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؛ ٢األداء

اســتجابة للمقــرر  والصــحة الشــيخوخة بشــأن العــالميتين العمــل وخطــة راتيجيةاالســت مســودةوٕاذ نظــرت فــي 
 ٣)، التــي تســتند إلــى االســتراتيجيات واألطــر اإلقليميــة لمنظمــة الصــحة العالميــة٢٠١٤) (١٣(٦٧ج ص عاإلجرائــي 

  في هذا المجال وتتوسع فيها،

  ٤؛والصحة الشيخوخة بشأن العالميتين العمل وخطة االستراتيجيةتعتمد   -١

                                                           
 .٢٠١٥التقرير العالمي بشأن الشيخوخة والصحة، جنيف: منظمة الصحة العالمية؛    ١

تحدد هذه القدرة على األداء بفعل القدرة المتأصلة للشخص، والبيئات التي يعيش فيها، والتفاعـل بينهمـا. كمـا أن التمتـع ت   ٢
مرحلــة الشــيخوخة هــو عمليــة تســتمر طيلــة العمــر ويمكــن أن تكــون ذات صــلة بــالجميع ولــيس فقــط باألشــخاص بالصــحة فــي 

 غير المرضى حاليًا. 

خطــة العمــل بشـأن صــحة المســنين التــي تشـمل التمتــع بالنشــاط والصــحة فـي مرحلــة الشــيخوخة (القــرار إقلـيم األمــريكتين:    ٣
CD49.R15 (2009)) ؛ ٢٠١٨-٢٠١٣)؛ إقلـــيم جنـــوب شـــرق آســـيا: االســـتراتيجية اإلقليميـــة للصـــحة فـــي مرحلـــة الشـــيخوخة(

(القــــرار  ٢٠٢٠-٢٠١٢اإلقلــــيم األوروبــــي: االســــتراتيجية وخطــــة العمــــل بشــــأن الصــــحة فــــي مرحلــــة الشــــيخوخة فــــي أوروبــــا، 
EUR/RC62/R6 (2012)النشــطة ورعايــة المســنين فــي إقلــيم  صــحيةال بالشــيخوخةالســتراتيجية المعنيــة ؛ إقلــيم شــرق المتوســط: ا
؛ إقلــيم غــرب المحــيط الهــادئ: اإلطــار اإلقليمــي للعمــل بشــأن الشــيخوخة والصــحة فــي غــرب ٢٠١٥-٢٠٠٦ شــرق المتوســط

 ). وثمة استراتيجية إقليمية قيد التحضير في اإلقليم األفريقي.٢٠١٩-٢٠١٤المحيط الهادئ (

 ، الملحق.٦٩/١٧انظر الوثيقة ج   ٤
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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(
بـــذلك، مـــع الـــدول األعضـــاء ومـــع أمانـــة منظمـــة الصـــحة العالميـــة حســـب عنـــد القيـــام  والصــحة، والتعـــاون،

 االقتضاء؛

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

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

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

مكافحـة التمييـز القـائم ل الدعوة للصحة في مرحلة الشيخوخة طيلة العمـر و العمل بنشاط في مجا )٥(
 على العمر؛

  الدول األعضاء على ما يلي: تحث  -٣

تنفيذ التدابير المقترحة في االستراتيجية وخطة العمل العـالميتين بشـأن الشـيخوخة والصـحة، عبـر  )١(
ذه الخطــة علــى امتــداد القطاعــات نهــج متعــدد القطاعــات، بمــا فــي ذلــك إرســاء خطــط وطنيــة أو تعمــيم هــ
 الحكومية، مع مواءمتها مع األولويات الوطنية والسياقات المخصوصة؛

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

 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 

 المتعلقة بالصحة في مرحلة الشيخوخة على مختلف األصعدة؛

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

  :ما يلي المدير العاممن  تطلب  -٤

تقــديم الــدعم التقنــي إلــى الــدول األعضــاء إلرســاء خطــط وطنيــة للصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة،  )١(
قــادرة علــى تقــديم الرعايــة الصــحية الممتــازة؛ وتنفيــذ التــدخالت القائمــة علــى ونظــم الرعايــة طويلــة األجــل ال

البيِّنات التي تتعامل مع المحِددات األساسية للصحة في مرحلـة الشـيخوخة؛ وتعزيـز الـنظم الالزمـة لجمـع، 
 وتحليل، واستخدام، وتفسير البيانات بشأن الصحة في مرحلة الشيخوخة على مدى الزمن؛
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ر المقترحة لألمانة الواردة فـي االسـتراتيجية وخطـة العمـل العـالميتين بشـأن الشـيخوخة تنفيذ التدابي )٢(
 والصحة بالتعاون مع األجهزة األخرى لمنظومة األمم المتحدة؛

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

 المتحدة، والمنظمات الدولية األخرى، والمنظمات غير الحكومية؛

إعـــداد تقريـــر مرحلـــي عـــالمي عـــن الصـــحة فـــي مرحلـــة الشـــيخوخة لتقديمـــه إلـــى جمعيـــة الصـــحة  )٤(
مية الثالثة والسبعين، بما يعكـس المعـايير والقياسـات المعتمـدة والبيِّنـات الجديـدة بشـأن مـا يمكـن القيـام العال

ـــة  بـــه فـــي كـــل موضـــوع اســـتراتيجي، وذلـــك لتنـــوير وتـــوفير بيانـــات خـــط األســـاس لعقـــد الصـــحة فـــي مرحل
 ؛٢٠٣٠-٢٠٢٠الشيخوخة 

لتعـاون الـدولي حـول التـدابير عقد منتـدى لتعميـق الـوعي بالصـحة فـي مرحلـة الشـيخوخة وتعزيـز ا )٥(
 المحددة في االستراتيجية وخطة العمل العالميتين بشأن الشيخوخة والصحة؛

القيــام بالتعــاون مــع الشــركاء اآلخــرين بإعــداد حملــة عالميــة لمكافحــة التمييــز ضــد المســنين بغيــة  )٦(
الخبرة اليوميـــة تـــوفير قيمـــة مضـــافة للمبـــادرات المحليـــة وتحقيـــق الهـــدف النهـــائي المتمثـــل فـــي النهـــوض بـــ

 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؛

الصــحة فــي مرحلــة الشــيخوخة، بمــا فــي ذلــك اســتحداث  دعــم البحــوث واالبتكــار مــن أجــل رعايــة )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؛ (
 من خلل في الطاقة المتأصلة؛لدى األشخاص المعانين 

الخـاص  رفع تقرير إلى جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين حول التقدم فـي منتصـف الفتـرة )٩(
مؤشـــرات كميـــة معتمـــدة،  باالســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العـــالميتين بشـــأن الشـــيخوخة والصـــحة، بمـــا يعكـــس

 لكل غرض استراتيجي. ومعايير وقياسات وبيِّنات جديدة عما يمكن القيام به بالنسبة
  
  

=     =     =  


