
 

 

 
RESOLUTION  

  10 –ق /50ل إ/ش م  اللجنة اإلقليمية
  EM/RC50/R.10  لشرق المتوسـط

   2003أآتوبر /تشرين األول  الخمسونالدورة 

    من جدول األعمال) ب (8البند 

  :الرعاية الصحية للمسنِّين في إقليم شرق المتوسط
   التحدِّيات والتطلُّعات

  اللجنة اإلقليمية،

: ورقة التقنية حول الرعاية الصحية للمسنِّين في إقليم شرق المتوسطبعد أن استعرضت ال
  ،)1(التحدِّيات والتطلُّعات

  ، حول صحة المسنِّين ومشاآل المسنِّين المعوَّقين7 –ق /38إل /تستذآر القرار ش موإذ 

تي تالحظ مع القلق التحدِّيات التي تواجه التنمية الصحية واالجتماعية واالقتصادية، والوإذ 
ُتعَزى إلى الزيادة السريعة في أعداد وِنَسب المسنِّين الذي بلغوا الستين أو تجاوزوها في جميع 

  ،بلدان اإلقليم

تعرب عن تقديرها للوعي المتزايد في الدول األعضاء في اإلقليم بعواقب تشيُّخ السكان، وإذ 
 برامج لهذا الغرض أو تقوية وللجهود التي تبذلها لصياغة سياسات ُتعَنى بصحة المسنِّين وإنشاء

  ،البرامج القائمة في هذا المضمار

  تالحظ أيضًا إمكانيات زيادة إسهامات المسنِّين المفيدة للمجتمع،وإذ 

  : الدول األعضاء على ما يليتحث .1

اة الصحية                 1.1 اط الحي ز أنم مراجعة السياسات واالستراتيجيات وخطط العمل لضمان تعزي
  ؛لرعاية الشاملة للمسنِّينعلى مدى العمر، وضمان ا

  .50/6ل إ/الوثيقة ش م)  1(
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  10 -ق /50ل إ/ش م
  2الصفحة 

 
ة                         2.1 ى رعاي سنِّين عل درة الم ز ق ساره، وتعزي دء العجز، وتحسين م أخير ب رامج لت إعداد ب

  ؛أنفسهم رعاية أفضل، آاألخذ مثًال بأسلوب الشيخوخة النشيطة

ى   دعم أعضاء األسرة والمجتمع الذين يقدِّمون الرعاية للمسنِّين، وت     3.1 شجيعهم، والعمل عل
ة       التمسُّك بالرعاية التقليدية المالئمة، والحفاظ على الِقَيم والممارسات االجتماعية والثقافي

  ؛اإليجابية

   :ما يلي إلى المدير اإلقليمي تطلب .2

ات            1.2 االت والمنظم ين الوآ صات ب دِّدة التخصُّ ة متع ة ووطني بكات إقليمي شاء ش م إن دع
  ؛راد المعنيِّين والمهتمِّين برعاية المسنِّينوالمؤسسات العلمية، واألف

  ؛تحديث االستراتيجية اإلقليمية للرعاية الصحية للمسنِّين  2.2

ق                        3.2 اتهم، عن طري سنِّين ومعاف اة الم ة حي دول األعضاء في تحسين نوعي مواصلة دعم ال
  ؛لمسنِّينأساليب من قبيل الشيخوخة النشيطة والبرامج أو الخدمات المجتمعية المعنيَّة با

  ُمَحْوَسَبة حول أوضاع المسنِّين في اإلقليم؛) بيانات(إعداد قاعدة معطيات   4.2

  .إعداد مواد تثقيفية صحية لتهيئة الناس لعملية التشيُّخ  5.2

  

 

 


