
 
 

 

 

 

 

 من مصورةرسالة 
 العلوان الدين الدكتور عالء

 منظمة الصحة العالميةمدير 
 شرق المتوسطلقلي  إل

 مناسبةب
 2015 ملتقى خدمات كبار السن الرابع لعام

 2015 سبتمبر/أيلول 30الشارلقة، 

 

 أصحاب املعايل والسعادة،
 السيدات والسادة،

 احلفل الكرمي،

التحيات وأطيب التمنيات مبناسبة اليوم  ه إليكم بأحر  اهلل وبركاته، وبعد، فيسعدين أن أتوج  السالم عليكم ورمحة 
)االستدامة.. ومشول  هذا العام هو: شعارو أكتوبر، تشرين األول/العاملي لكبار السن الذي يصادف غداً، األول من 

روا حىت الستني سنة ع أغلب الناس أن يعم  وق  كن أن يت  مجيع املسنني يف البيئة احلضرية(. فاليوم، وألول مرة يف التاريخ، مي
مليون؛ وحبلول  600وأكثر  60، بلغ عدد سكان العامل من الناس الذين ترتاوح أعمارهم بني 2000في عام بل أكثر. ف

من سكان العامل، وسيكون هنالك مواطنون  %20ر بـ قد  ، أي ما ي  مليار شخص 1.4سوف يكون هناك  2030عام 
 سنوات. 10بعمر الستني )وألول مرة( أكثر عدداً من أولئك األصغر عمراً من 
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األمر الذي قد ، 2030أشخاص يف العامل يف بيئات حضرية )املدن( حبلول عام  10من أصل  6ع أن يقطن كما ي توق  
ر، تطبيق اخلطط القائمون على إدارة املدن، ويف وقت مبك   لتحسن جودة حياة كبار السن إذا أحسن بفرص   يقرتن
ني يف إدارة شؤوهنم، ومراعاة ظروفهم، وأخذ احتياجاهتم بعني االعتبار يف التخطيط الة لتأمني وتيسري اخنراط املسن  الفع  

 املدين، ووفروا ما يلزم من خدمات اجتماعية وصحية مراعية للسن، وفقاً للمعايري العاملية.

 خوة واألخوات اإل

عتمد بشدة على عامل أساسي يطول العمر س اليت يتيحهاص ى الفر  إن طول العمر مورد قي م للغاية. إال أن مد  
لن ختتلف قدرهتم  ، عندهاواحد، أال وهو الصحة. فإذا كان الناس ميضون سنوات عمرهم اإلضافية وهم بصحة جيدة

 القدرةهم أصغر عمرًا منهم؛ أما إذا طغى على هذه السنني تدهور  ن  على القيام مبا حيبونه اختالفًا كبريًا عن قدرة م  
 .ذلك على املسنني واجملتمع ككل أكثر سلبيًة بكثري تبعاتالبدنية والعقلية فستكون 

ني ترتبط باحلاالت غلب املشاكل الصحية اليت تواجه املسن  ، فأسوء الصحة بالضرورةال يعين م العمر إال أن تقد  
ما األمراض غري السارية، وميكن اتقاء الكثري منها أو تأخريها باتباع السلوكيات الصحية؛ وميكن تدبري املزمنة، وال سي  

ن ميكن أن تضم   حتهمصت راً. وحىت الناس الذين تدهور  ما لو مت كشفها مبك  املشاكل الصحية األخرى بنجاعة، ال سي  
البيئات الداعمة هلم أن يعيشوا حياة كرمية مع مناء شخصي مستمر. ولكن العامل ال يزال بعيداً عن حتقيق هذه الظروف 

 املثالية.

حول  46/91إىل املصادقة على القرار  1991 ديسمرب/كانون األول 16اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  اوهذا ما دع
بكبار السن، ودعوة حكومات العامل إىل إدماجها يف براجمها الوطنية حيثما أمكن ذلك،  مبادئ األمم املتحدة اخلاصة

مبا يتضمن تعزيز استقاللية كبار السن، وتوسيع مشاركتهم، وتوفري الرعاية واحلماية هلم مبا يف ذلك توفري الرعاية الصحية 
 تسالوصول إىل امل واالجتماعية املتكاملة، مبا يتيح

 
 .لى من املعافاة اجلسدية والنفسيةثويات امل

تطوير  لتسرتشد هبا الدول األعضاء يف اإلرشادية الدالئلت منظمة الصحة العاملية يف توفري ومن جانبها، ساه  
التشريعات واللوائح التنظيمية، وتطبيق املبادئ املراعية للسن يف حياة املدن واجملتمعات السكانية، كما قامت بدعم 

بني كبار السن،   والصحة ة بالنشاطم  يع أمناط احلياة املفع  اجلهود الوطنية الرامية إىل إذكاء وعي اجملتمع بأهية تشج
ن ما بني األجيال، واالهتمام بالصحة يف خمتلف مراحل احلياة، وتدعيم وتطوير ة التضام  مري وتقويوحماربة التمييز الع  

مراكز تقدمي اخلدمات الصحية لتصبح أكثر مراعاة للسن، وتأهيل األعداد الكافية من الكوادر الطبية والصحية 
م ظ  اجلودة العالية، وتطوير ن   اتذاالحتياجات اخلاصة لكبار السن وتقدمي اخلدمات  تلبيةواالجتماعية املدربة على 

د، ودعم األسر والرعاة العائليني للمسنني مبا يف ذلك تطوير خمتلف أشكال الرعاية املنزلية، وتعزيز الرعاية طويلة األم  
 سن دةالبحوث واإلحصاءات الختاذ القرارات 

 بالبي نات والرباهني. امل

العاملي حول التشيخ والصحة،  العاملية ستطلق اليوم التقرير وهبذا اخلصوص، يسعدين اإلعالن بأن  منظمة الصحة
النسخة العربية من موجز  شرق املتوسط من الشارقة، وتوزيع وأغتنم هذه املناسبة ألعلن إطالق هذا التقرير يف إقليم

 التقرير يف هذا امللتقى الكرمي. 
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لتشيخ والصحة ست بحث يف املشاورة العاملية اليت ستنعقد يف لدة االسرتاتيجية العاملية اإلشارة إىل أن  مسو   د  كما أو  
يف دورهتا التاسعة والستني املزمع مجعية الصحة العاملية  لعرضها علىأكتوبر، تشرين األول/جنيف يف أواخر شهر 

 ملناقشتها وإقرارها. 2016مايو أيار/يف شهر  انعقادها

 اإلخوة واألخوات
 احلفل الكرمي

اليت تسعى بثبات لتكون مدينة ، ة على التوايل يف مدينة الشارقةد للسنة الرابعالكرمي الذي ينعق  إن  هذا امللتقى 
دليٌل على  هلو نن الصحية واملراعية للس  د  طليعية تضع الصحة يف مقام رفيع، وتسعى جاهدة لتطبيق املعايري الدولية للم  

واملقيمني وتعزيزها، وتوفري البيئة الفيزيائية واالجتماعية الداعمة حكومة الشارقة حبفظ صحة املواطنني من االلتزام العايل 
ى التعاون مع كل ر  دًا التزام املكتب اإلقليمي بتقوية ع  بة مؤك  أن أمث ن عاليًا هذه اجلهود الطي  يسعين إال   للصحة. لذا ال

ن املراعية د  م مدينة الشارقة إىل الشبكة الدولية للم  م يف هذا االجتاه متطلعًا إىل انضمال النجاح والتقد  ب  املعنيني لتوفري س  
 للسن اليت ترعاها منظمة الصحة العاملية.

  لكل املشاركني التوفيق والنجاح، والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.ويف اخلتام أمتّن  


