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    تعزيز التمتع بالنشاط والصحة في مرحلة الشيخوخة  ٧ق١١٥ت م
  المجلس التنفيذي،

  
  ١تقرير عن التنفيذ،: لعمل الدولية بشأن الشيخوخةبعد أن نظر في الوثيقة المتعلقة بخطة ا  

  
  : جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسين باعتماد القرار التالييوصي

  
  جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون،

  
  تقرير عن التنفيذ؛: بعد أن نظرت في الوثيقة الخاصة بخطة العمل الدولية بشأن الشيخوخة

  
 وأن هـذا    ٢٠٢٥ سنة بحلول عام     ٦٠ أكثر من مليار شخص ستتجاوز       وإذ تالحظ أن أعمار   

، وأن الغالبية العظمى لهؤالء توجـد فـي العـالم           ٢٠٥٠الرقم من المتوقع أن يتضاعف بحلول عام        
  النامي، مما سيؤدي إلى تزايد الطلبات على نُظم الخدمات الصحية واالجتماعية في العالم؛

  
، والذي طلب إلـى     "النشاط في مرحلة الشيخوخة   "بشأن   ٧-٥٢ج ص ع  وإذ تشير إلى القرار     

جميع الدول األعضاء اتخاذ الخطوات المناسبة لتنفيذ التدابير التي تكفل أعلى مستوى يمكن بلوغه من               
  الصحة والعافية لألعداد المتزايدة من مواطنيها الطاعنين في السن؛

  
 كـانون   ٢٢المؤرخ فـي     ٥٨/١٣٤ وإذ تشير أيضاً إلى قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة        

، والذي طلبت فيه الجمعية من مؤسسات وهيئـات منظومـة األمـم المتحـدة               ٢٠٠٣ديسمبر  / األول
والوكاالت المتخصصة أن تدمج الشيخوخة في برامج عملها، بما في ذلك دمجها من منظور يراعـي                

  االعتبارات الخاصة بالجنسين؛
  

الـذي طلبـت فيـه إلـى         ٥٩/١٥٠مة لألمم المتحدة    وإذ تشير كذلك إلى قرار الجمعية العا      
الحكومات ومؤسسات منظومة األمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخـاص ضـمان             

 التحديات التي يطرحها تشيخ السكان وشواغل المسنين على النحـو المالئـم فـي برامجهـا                 إدراج
لدول األعضاء إلى أن تزود قاعدة بيانـات        ومشاريعها، وبخاصة على المستوى القطري، ودعت فيه ا       
  األمم المتحدة بشأن الشيخوخة بالمعلومات، كلما أمكن ذلك؛

  
وإذ تنوه بإطار السياسات الخاصة بالنشاط في مرحلة الشيخوخة، وهـو مـساهمة منظمـة               

 رؤيـة   الصحة العالمية في الجمعية العالمية الثانية لألمم المتحدة بشأن الشيخوخة، وبما يتضمنه مـن             
  ٢لرسم إطار سياسات متكاملة مشتركة بين القطاعات بشأن الشيخوخة؛

  
وإذ تضع في اعتبارها الدور الهام الذي تضطلع به منظمة الصحة العالمية في تنفيذ أهـداف                

زيـادة  : ، والسيما التوجه الثاني ذي األولوية وهو      ٢٠٠٢خطة عمل مدريد الدولية بشأن الشيخوخة،       
  افية في مرحلة الشيخوخة؛التمتع بالصحة والع

  

                                                           
 .١١٥/٢٩م تالوثيقة    ١
  .WHO/NMH/NPH/02.8 الوثيقة   ٢
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وإذ تسلّم بما يسهم به المسنون في مجال التنمية، وبأهمية توفير التعليم للمسنين فـي جميـع                 
  مراحل حياتهم وانخراط المجتمع المحلي بهمة في العمل من أجلهم؛

  
وإذ تشدد على الدور الهام لسياسات وبرامج الصحة العمومية في تمكين األعـداد المتزايـدة               

ة من المسنين في البلدان المتقدمة والبلدان النامية على السواء من البقـاء فـي صـحة جيـدة                   بسرع
  والمحافظة على مساهماتهم الحيوية العديدة في عافية أسرهم ومجتمعاتهم المحلية ومجتمعاتهم ككل؛

  
وإذ تشدد أيضاً على أهمية تطوير خدمات الرعاية، بما فيها خدمات الـصحة اإللكترونيـة،               

  مكين المسنين من البقاء في منازلهم أطول مدة ممكنة؛لت
  

وإذ تؤكد الحاجة إلى دمج منظور يراعي خصائص الجنسين في السياسات والبرامج المتعلقة             
  بالنشاط والتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة؛

  
وإذ ترحب بتركيز منظمة الصحة العالمية على الرعاية الصحية األولية، مثل إيجاد رعايـة              

  ،"تراعي السن"حية أولية ص
  

  :الدول األعضاء على ما يليتحث    -١
  

وضع سياسات وبرامج تعزز التمتع بالصحة والنشاط في مرحلة الشيخوخة وتكفـل              )١(
أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة والعافية لمواطنيها المسنين، وأن تنفذ هذه الـسياسات              

  والبرامج وتقيمها؛
  
ن جزءاً ال يتجزأ من جهودها الراميـة إلـى تحقيـق األهـداف               حالة المسني  اعتبار  )٢(

 اإلرادة  وتعبئـة اإلنمائية المتفق عليها دولياً والواردة في إعالن األمم المتحدة بشأن األلفيـة،             
  السياسية والموارد المالية لذلك الغرض؛

  
 السياسات والخطط والبـرامج الـصحية التـي تراعـي           اعتراف تدابير تكفل    اتخاذ  )٣(
لجنسين بحقوق المسنين والمسنات وباحتياجاتهم الصحية واإلنمائية الشاملة وحـاجتهم إلـى            ا

 بهذه الحقوق واالحتياجات، مع االهتمام على وجه الخـصوص          والعنايةالخدمات االجتماعية   
 اجتماعياً، والمسنين المصابين بالعجز واألشخاص غير القادرين علـى          المهمشينباألشخاص  

  األساسية؛ تلبية حاجاتهم 
  
 للدور الرئيسي الذي يؤديه المسنون، والسيما المسنات، كمقدمين         إيالء اهتمام خاص    )٤(

 جائحة  يتحملونها بسبب لخدمات الرعاية في األسرة والمجتمع المحلي، وخاصة األعباء التي          
  األيدز والعدوى بفيروسه؛

  
القضاء على اإليـذاء    ذ تشريعات تستهدف    يتنفونظر في وضع إطار قانوني مالئم       ال  )٥(

ز الجهود القانونية والمبادرات المجتمعية التي تتـوخى هـذا          يالبدني والنفسي للمسنين وتعز   
  الغرض؛

  
 بيانات مفصلة حسب السن والجنس، عـن   إقامة نُظم توفر، في جميع مراحل العمر،        )٦(

فيذ ورصد والحالة الصحية من أجل دعم تخطيط وتن محددات الصحة المشتركة بين القطاعات



 القرارات والمقررات اإلجرائية 13

 تلـك الـنُظم     استخدام والتي تناسب المسنين، و    بيناتوتقييم التدخالت الصحية القائمة على ال     
   عليها؛ةحافظالمو
  
ضع حوافز في مجالي التعليم والتوظيف، آخذة في االعتبار الظروف          و تدابير و  اتخاذ  )٧(

 الـصحيين لتلبيـة     الخاصة في البلدان النامية، من أجل ضمان توفير عدد كاف من العاملين           
  احتياجات المسنين؛

  
ز اإلجراءات الوطنية بغية ضمان توفير موارد كافية للوفاء بالتزاماتها المتعلقة           يتعز  )٨(

، وما يتصل بها من خطـط عمـل         ٢٠٠٢بتنفيذ خطة عمل مدريد الدولية بشأن الشيخوخة،        
  إقليمية تتعلق بصحة المسنين وعافيتهم؛

  
 المعنية بالنـشاط والتمتـع      برامجال عن حالة المسنين وعن      أن تقدم تقارير مرحلية     )٩(

   لدى إعداد التقارير القطرية عن الصحة؛بالصحة في مرحلة الشيخوخة،
  
دعم العمل الدعوي الذي تقوم به منظمة الصحة العالمية من أجل النـشاط والتمتـع                 )١٠(

قطاعات مع المنظمات  بالصحة في مرحلة الشيخوخة من خالل إقامة شراكات جديدة متعددة ال          
  الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الطوعية؛

  
اللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة أن تنظر في إدراج القضايا المتعلقـة            تطلب إلى     -٢

  سياسات؛ العمر ضمن توصياتها الخاصة بالطوالبالنشاط والتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة 
  
  : المدير العام ما يليإلى تطلب  -٣

  
 المسنين الـصحية     المجتمعات، واحتياجات  تشيخشكله  إذكاء الوعي بالتحدي الذي ي      )١(

اب رب مع الدول األعضاء وأ     العمل ، وإسهامات المسنين في المجتمع، بما في ذلك       واالجتماعية
  العمل من الجهات غير الحكومية والقطاع الخاص؛

  
لدول األعضاء في مسعاها إلى الوفاء بالتزاماتها بتحقيق األهداف والنتائج التي           دعم ا   )٢(

حددتها مؤتمرات األمم المتحدة ومؤتمرات القمة التي عقدتها، وخصوصاً الجمعية العالميـة            
الصحية واالجتماعية، وذلك بالتعاون مـع      المسنين  الثانية للشيخوخة، فيما يتعلق باحتياجات      

  ن؛الشركاء المعنيي
  
االستمرار في التركيز على الرعاية الصحية األوليـة المناسـبة للـسن والميـسرة                )٣(

والمتاحة للمسنين، مع التركيز على الهياكل المجتمعية القائمة حيثما أمكن، وذلك عن طريق              
  ؛ة ممكنفترةزيادة قدرتهم على أن يظلوا مصدراً حيوياً ألسرهم ولالقتصاد والمجتمع ألطول 

  
م الدول األعضاء، من خالل تعزيز البحوث وزيادة القدرة على تعزيز الـصحة             دع  )٤(

 العمر، في جهودها الرامية إلى توفير الرعاية المتكاملة للمسنين،          طوالوالوقاية من المرض    
  بما في ذلك دعم الجهات الرسمية وغير الرسمية التي تقدم خدمات الرعاية؛

  
 المسنين على المعلومات المناسـبة والرعايـة        اتخاذ مبادرات لتحسين سبل حصول      )٥(

 إصـابتهم بفيـروس     تالصحية والخدمات االجتماعية، وخصوصاً من أجل الحد من احتماال        
 المصابين باأليدز والعدوى بفيروسه وصـون كـرامتهم،         أولئكاأليدز، وتحسين نوعية حياة     



لمجلس التنفيذي، الدورة الخامسة عشرة بعد المائةا   14 

 أحفادهم  دعميروسه، و دعم أفراد األسرة المتضررين من األيدز والعدوى بف       ومساعدتهم على   
  ؛ أيضاًاأليتام

  
دعم الدول األعضاء، عندما تطلب ذلك، من أجل تجميع واستعمال وصيانة الـنُظم               )٦(

 العمر، المعلومات المصنفة حسب السن ونوع الجنس والحالـة الـصحية            طواللكي توفر،   
طيط وتنفيذ   بشأن محددات الصحة، لدعم تخ     والمستقاة من عدة قطاعات   والمعلومات المختارة   

البينـات بمـا يناسـب      ورصد وتقييم التدخالت الخاصة بالسياسات الصحية والقائمة علـى          
  ؛المسنين

  
تدعيم قدرة المنظمة على دمج العمل بشأن الشيخوخة في جميع أنشطتها وبرامجهـا               )٧(

 وعلى كل المستويات، وتيسير دور المكاتب اإلقليمية التابعة للمنظمة في تنفيذ خطط العمـل             
  اإلقليمية لألمم المتحدة بشأن الشيخوخة؛

  
التعاون مع سائر وكاالت ومؤسسات منظومة األمم المتحدة لضمان اتخاذ إجراءات             )٨(

  مشتركة بين القطاعات من أجل النشاط والتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة؛
  
، عـن    تقرير إلى جمعية الصحة العالمية الستين، عن طريق المجلس التنفيـذي           رفع  )٩(

  .التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار
  

  )٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني٢٢رة، الجلسة العاش(  
  

  
  




