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 خرفال  

   
  تقرير من األمانة

 
  

  وبائيات الخرف وعبؤه

التـي  ياتعلى الذاكرة والقدرات المعرفية والسـلوكأمراضًا عديدة تؤثر تدريجيًا م ضشامل يالخرف مصطلح  -١
الخــرف أنــواع مــن و  ،اليوميــةصــون األنشــطة التــي يزاولهــا فــي حياتــه تتــداخل بشــكل كبيــر مــع قــدرة الشــخص علــى 

فــي المســنين مــن الناحيــة الجوهريــة علــى الخــرف يــؤثر أن رغــم و  .لزهــايمر والخــرف الوعــائيأمــرض  األكثــر شــيوعاً 
 ١.لشيخوخةمترتبة على الاحتمية الطبيعية أو من العواقب العاقبة ليس فإنه  المقام األول

ثقيًال على  عبئاً هو يلقي ، و أجمع أنحاء العالمتهم في وتبعيالمسنين عجز يقف وراء الخرف سبب رئيسي و  -٢
العمــر ٪ مــن ســنين ١١,٩يســتأثر بمــا نســبته هــو والمجتمعــات عمومــًا، و معــات المحليــة المجتاألفــراد واألســر و كاهــل 

 التي يعيشها الفرد عاجزًا جراء إصابته بمرض غير ساٍر.

ماليـين شـخص تقريبـًا فـي  ٨وجـود االستعراضـات التـي ُأجريـت مـؤخرًا إلـى المستمدة مـن تقديرات التشير و   -٣
فــــي . و كــــل أربــــع ثــــوانلإلصــــابة بــــالمرض حالــــة واحــــدة جديــــدة مّمــــا يمثــــل ســــنويًا، الخرف العــــالم مّمــــن ُيصــــابون بــــ

تشـير التقـديرات إلـى مليـون شـخص فـي جميـع أنحـاء العـالم، وهـو رقـم  ٤٧أكثر من على الخرف أثر ، ٢٠١٥ عام
  .٢٠٥٠عام  بحلولشخص مليون  ١٤٥ ٕالىو  ٢٠٣٠في عام شخص مليون  ٧٦يرتفع إلى أنه س

فـي  المحلية واألسر واألفـرادلحكومات والمجتمعات ا التي تتكبدهاية الخرف إلى زيادة تكاليف الرعاويؤدي   -٤
رعايـة إلـى أن تكـاليف  ٢٠١٠عـام ي فـرت التقـديرات ا، إذ أشـالقتصـاداتاإنتاجيـة ، وٕالى خسائر في األجل الطويل

٪ من الناتج المحلي اإلجمالي ١ نسبة شكلمّما مليون دوالر أمريكي،  ٦٠٤ ٠٠٠في العالم بلغت الخرف مرضى 
الخرف فــي مصــابين بــرعايــة الفــإن تكــاليف ، ٢٠٣٠بحلــول عــام تشــير التقــديرات إلــى أنــه و  ٢.مالعــالعلــى مســتوى 

ض التنميـة قـوّ أن ي يمكـن وهـو مبلـغ إجمـالي، يزيـدأو دوالر أمريكـي  ١ ٢٠٠ ٠٠٠ستصـل إلـى جميع أنحـاء العـالم 
  .العالمياالجتماعية واالقتصادية على الصعيد 

  
                                                           

١   Alzheimer’s Disease International and World Health Organization. Dementia: a public health priority. Geneva: 
World Health Organization; 2012 (http://www.who.int/mental_health/publications/dementia_report_2012/en/, 
accessed 14 April 2016).                                                                                                                                              

٢   Wimo A, Prince M. World Alzheimer Report 2010: the global economic impact of dementia. Alzheimer’s 
Disease International; 2010 (http://www.alz.org/documents/national/world_alzheimer_report_2010.pdf, accessed 
2 March 2016).                                                                                                                                                              
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أخــرى دخل و الــمنخفضــة فــي بلــدان  حاليــاً مّمــن يعيشــون الخرف تقريبــًا مــن المصــابين بــ٪ ٦٠ويوجــد نســبة   -٥
قـد مّمـا  ١،)٪٧١لإلصـابة بـالمرض ( الحـاالت الجديـدةمتوسطة الدخل، ومن المتوقع أن ُتمنى تلـك البلـدان بمعظـم 

  .التفاوت بين البلدان والشعوبحاالت  زيادةيسهم في 

تلـك الخـدمات. زويـدهم بوتمرضـى الخـرف ورعـايتهم عـالج ى خدمات لإالحاجة فجوة واسعة تتخلل  هناكو   -٦
فــي ســياق  فــي مرحلــة متــأخرة نســبياً عــادًة مــا ُيشــّخص ، و كافــة العــالمأرجــاء لخــرف فــي مســتوى تشــخيص ا ىويتــدن

التــي  ٪ مــن حــاالت الخــرف٥٠و ٪٢٠بــين  نســبة تتــراوحســوى  الــدخلالمرتفعــة فــي البلــدان توجــد ال اإلصــابة بــه. و 
البلـدان المتعلقـة بـالمرض فـي بيانـات أمـا ال. الرعايـة الصـحية األوليـةإطار يجري االعتراف بها وتوثيقها روتينيًا في 

المصـابين ٪ مـن ٩٠ نسـبة أنفيهـا بـإحـدى الدراسـات فيـد وت ؛شحيحةفهي المتوسطة الدخل تلك و الدخل المنخفضة 
  ٢خيص أو العالج أو الرعاية.ش يحصلون على خدمات التالخرف الب

  .وبعيدة المدى ةمتنوعة اقتصاديويخّلف الخرف آثارًا اجتماعية و   -٧

زيــادة كبيـرة فـي طــابع وصـم األفـراد المصــابين بـه، وهـو وصــم الخـرف و بشـأن الــوعي قصـور فـي ثمـة   •
العزلـة االجتماعيـة إلـى يهم خـدمات الرعايـة إلـمقدمي و هؤالء األفراد كل من في لجوء  سهميمكن أن ي

  .في طلب المساعدةلّكؤ التعلى  همويشجع التشخيص والرعايةخدمات والتأخر في طلب 

المصـابين نوعيـة حيـاة أضـرارًا عميقـة األثـر بالخـرف ناجمـة عـن النفسـية الالسـلوكية و ألعراض لحق ات  •
لمصـابين ى الـإالرعايـة غيـر الرسـمية يتحمل مقدمو خـدمات . و إليهم الرعايةخدمات مقدمي حياة و به 
إذ يعـــاني ، والجســـديةالنفســـية حتهم صـــلحـــق باألضـــرار التـــي ته بمـــا فيـــ، كبيـــراً  عاطفيـــاً  لخرف عبئـــاً بـــا

عــراض أيقــدمون الرعايــة إلــى المصــابين بــالخرف مــن كــل أربعــة أشــخاص أصــل واحــد مــن شــخص 
  .سريريالاالكتئاب 

إلــى أفــراد األســرة مقــدمو خــدمات الرعايــة غيــر الرســمية و  يتكبــدهاالتكــاليف غيــر المباشــرة التــي تــؤدي   •
خدمات الرعاية غير الرسمية وخـدمات  تقاسمتعلى الدوام. و الفقر براثن في إيقاع الماليين من الناس 

فــي البلــدان المرتفعــة الــدخل التكــاليف المتكبــدة عــن رعايــة مرضــى الخــرف بواقــع  الرعايــة االجتماعيــة
المتوســطة تلــك و  الــدخل البلــدان المنخفضــةب ي المقابــلفــبينمــا يتبــّين ، علــى التــوالي )٪٤٠(و )٪٤٥(

ــــدخل ــــة (أن  ال ــــة االجتماعي ــــة ١٥تكــــاليف الرعاي ــــر الرســــمية ٪) تتضــــاءل مقارن ــــة غي بتكــــاليف الرعاي
  ٣.ةطاغيال

  
                                                           

١   The epidemiology and impact of dementia: current state and future trends. Geneva: World Health 
Organization; 2015(document WHO/MSD/MER/15.3;                                                                                                   
http://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/dementia_thematicbrief_epidemiology.pdf, accessed 8 
April 2016).                                                                                                                                                                                        

٢   Alzheimer’s Disease International and World Health Organization. Dementia: a public health priority. Geneva: 
World Health Organization; 2012. (http://www.who.int/mental_health/publications/dementia_report_2012/en/, 
accessed 8 April 2016).                                                                                                                                                

٣   Wimo A, Prince M. World Alzheimer Report 2010: The global economic impact of dementia. Alzheimer’s 
Disease International. 2010 (http://www.alz.org/documents/national/world_alzheimer_report_2010.pdf, accessed 
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انعــدام رصــد فــي معظــم البلــدان إلــى بعــُد أولويــة وطنيــة  تيســالخــرف لمكافحــة ن وأفضــت الحقيقــة القائلــة إ  -٨
الخدمات االجتماعية تجزؤ لى ، وإ رصدًا وتقييمًا منهجيينمكافحته بشأن الدول األعضاء وتقييم الجهود التي تبذلها 

دولـة لـديها  ١٩٤البـالغ عـددها  لـدول األعضـاءا مـندولـة  ٢٢ وال يوجـد مـثًال سـوى .هالمصـابين بـلرعاية  والصحية
  ١بشأن عالج الخرف.خطة وطنية 

  ليالسياق الدو 
الرفيـــع المســـتوى المعنـــي بالوقايـــة مـــن األمـــراض غيـــر الجمعيـــة العامـــة الجتمـــاع اإلعـــالن السياســـي ســـّلم   -٩

أكبـر التحـديات الماثلـة  أحـديشـكالن  وخطرهـا ألمراض غير المعديـةا"عبء  أنب ومكافحتها (غير السارية) المعدية
العقليـة والعصـبية، بمـا فـي  األمـراض" واعترف بأن"، في القرن الحادي والعشرينعلى الصعيد العالمي أمام التنمية 

علـى الصـعيد  ألمـراض غيـر المعديـةامـن أسـباب االعـتالل وتسـهم فـي عـبء  هامـاً  ، تشـكل سـبباً ألزهـايمرذلك داء 
  ٢."العالمي

 خطــة العمــل الشــاملة الخاصــة بالصــحة النفســية فــي الفتــرةفــي إشــارات إلــى رعايــة مرضــى الخــرف وردت و   -١٠
القــــرارات األخــــرى . ومــــن )٢٠١٣( ٨-٦٦ج ص ع معيــــة الصــــحة فــــي القــــرارالتــــي اعتمــــدتها ج ٢٠٢٠٣-٢٠١٣

خطـة عمـل المنظمـة  ،شـاملة للخـرفموميـة المنسـقة والاسـتجابة الصـحة العبوالوثائق البرمجية العالمية ذات الصـلة 
أن الشـــــيخوخة والتقريـــــر العـــــالمي بشـــــ، ٢٠٢٠-٢٠١٣يـــــر الســـــارية ومكافحتهـــــا العالميـــــة للوقايـــــة مـــــن األمـــــراض غ

بعـــد أن نـــاقش أعضـــاء و  ٥والصـــحة. مســـودة االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل العـــالميتين بشـــأن الشـــيخوخةو  ٤والصـــحة،
كــانون  يدورة المجلــس التنفيــذي الثامنــة والثالثــين بعــد المائــة فــمســودة االســتراتيجية العالميــة فــي المجلــس التنفيــذي 

عزيـز إدراج تاألمانـة ، وتولـت خـرفء اهتمـام خـاص لمـرض الالعلى إي عضاءاألهؤالء ، حث ٢٠١٦/ يناير الثاني
  ٦.مسودة االستراتيجية وخطة العمل العالميتينالخرف والعجز في و  الصحة النفسيةاالعتبارات المتعلقة ب

الـذي شـارك )، و ٢٠١٣ديسـمبر كـانون األول/  ١١الخـرف (لنـدن، أما مؤتمر قمة مجموعـة الثمـاني بشـأن   -١١
إعـالن والتوقيـع علـى بيـان إصـدار فـي فيه العديـد مـن الجهـات صـاحبة المصـلحة، ومنهـا المنظمـة، فقـد بلـغ ذروتـه 

                                                           
١   Global Dementia Framework. Leadership [website]. (https://globaldementiaframework.wordpress.com/leadership/, 

accessed 8 April 2016).                                                                                                                                                    

 ٦٦/٢جمعية العامة لألمم المتحدة قرار ال   ٢
)http://www.who.int/nmh/events/un_ncd_summit2011/political_declaration_en.pdf ، ـــــــــي ـــــــــم االطـــــــــالع ف نيســـــــــان/  ٨ت

 ).  ٢٠١٦  أبريل

٣   http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66-REC1/A66_REC1-ar.pdf#page=116, accessed 8 April 2016. 

. ٢٠١٥التقريـــــــــــــــــر العـــــــــــــــــالمي بشـــــــــــــــــأن الشـــــــــــــــــيخوخة والصـــــــــــــــــحة. جنيـــــــــــــــــف: منظمـــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــحة العالميـــــــــــــــــة؛     ٤
)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186463/1/9789240694811_eng.pdf،  ــــــــــــــــــــــــي آذار/  ٢تــــــــــــــــــــــــم االطــــــــــــــــــــــــالع ف

 ).٢٠١٦ مارس

نظــر فيــه المجلــس مســودة االســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين بشــأن الشــيخوخة والصــحة الــذي لالطــالع علــى نــص     ٥
ــــــاء  ــــــذي أثن ــــــاير التنفي ــــــاني/ ين ــــــي كــــــانون الث ــــــة ف ــــــين بعــــــد المائ ــــــة والثالث ــــــه الثامن ــــــي: ، انظــــــر ٢٠١٦دورت ــــــرابط اإللكترون ال

http://www.who.int/ageing/ageing-global-strategy-revised-draft-for-who-eb.pdf?ua=1٦٩/١٧، وكــــــــــــــــذلك الوثيقــــــــــــــــة ج 
"العمل المتعدد القطاعات مـن أجـل اتبـاع نهـج يمتـد طيلـة العمـر للتمتـع بالصـحة فـي مرحلـة الشـيخوخة: مسـودة االسـتراتيجية 

   عة والستين.سوخطة العمل العالميتين بشأن الشيخوخة والصحة"، المقدمة إلى جمعية الصحة العالمية التا

ـــــــة، الجلســـــــة السادســـــــة.  انظـــــــر المحاضـــــــر    ٦ ـــــــين بعـــــــد المائ ـــــــة والثالث ـــــــه الثامن ـــــــي دورت ـــــــذي ف ـــــــس التنفي المـــــــوجزة للمجل
 (باإلنكليزية)). ٢/ سجالت/١٣٨/٢٠١٦ت  م (الوثيقة
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انعقـــــاد مـــــؤتمر  أعقـــــابي مـــــن المنظمـــــة. وجـــــرى فـــــتقنيـــــة المســـــاعدة العلـــــى المـــــؤتمر حصـــــل و  ١،االلتـــــزامبشـــــأن 
تولــت استكشــاف  يــات عالميــة بشــأن الخــرففعال ثــالثوتنظــيم  ٢،لخــرفالعــالمي لمجلــس الالمــذكور إنشــاء  القمــة
دوائــر بــين األوســاط األكاديميــة و القائمــة نمــاذج التمويــل والشــراكات التفصــيل، بمــا فيهــا مزيــد مــن مواضــيع ب ثالثــة

السياســـات برنـــامج عمـــل الخـــرف علـــى رأس موضـــوع وضـــع والتـــي ســـاعدت جميعهـــا فـــي  ؛الصـــناعة، والتكنولوجيـــا
  .الدولية

آذار/  ١٧و ١٦الخـرف (جنيـف، علـى مكافحـة  العمـل العـالميبشـأن  وزاريأول مـؤتمر  منظمـةالمت نظّ و   -١٢
ال يمكـن  ن العـبء العـالمي للخـرفالقائلـة إلحقيقـة با فـع مسـتوى الـوعيفي ر المؤتمر ). وتمثل هدف ٢٠١٥مارس 

مصـابين الالزمـة لرعايـة الوضع السياسات والموارد التزامًا بالمصلحة الجهات صاحبة البلدان و إذا قطعت تقليله إال 
رأس بـــرامج الخـــرف علـــى مكافحـــة وضـــع إجـــراءات بو  للمـــرضعالجـــات وأدويـــة إيجـــاد بو  نفيـــذموضـــع الت الخرفبـــ

ــــه بشــــأن العمــــل فــــي المــــؤتمر الــــوزاري ّيــــد المشــــاركوناألعمــــال السياســــية الوطنيــــة والعالميــــة. وأ ا ذفــــي هــــ نــــداًء ُوجِّ
  ٣.الخصوص

تشـكيل غير الحكومية ب ةقيام مجموعة من المنظمات العالميفي هذا المضمار اإلجراءات األخرى  وتشمل  -١٣
 زيــادة فهــمو  الخــرفشــكلة بمرفــع مســتوى الــوعي ، وذلــك لوالخــرف ألزهــايمربشــأن مكافحــة تحــالف العمــل العــالمي 

  األشخاص المصابين به. الحد من وصمو  المرض

ارتفـاع  لـىعردهـا ًا مرفقـًا بتقريـر  ٢٠١٥فـي عـام منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وأصدرت   -١٤
خـدمات تحسـين بشـأن  إجـراءات عمـل سياسـية حتميـةالتقريـر ورد ويـ ٤تكاليف عالج الخرف وتزايد تكاليف عالجه.

  .الخرفالمتعلقة ببحوث التبادل البيانات في بشأن وصيات ، ويضم أيضًا تالخرفمرضى رعاية 

اعتمـد مجلـس و  ه،ومبـادرات تمويلـبشـأن الخـرف العديـد مـن الشـراكات إقامـة  المفوضية األوروبيـةاستهلت و   -١٥
بخصــــوص "دعــــم اســــتنتاجات مجلــــس االتحــــاد األوروبــــي  ٢٠١٥كــــانون األول/ ديســــمبر  الــــوزراء األوروبــــي فــــي
  ٥".هاوممارساتالرعاية سياسات حسين المصابين بالخرف: ت

  

                                                           
١   Policy paper RDD/10495: G8 Dementia Summit Communique. London: Department of Health, Government 

of the United Kingdom; 2013 (https://www.gov.uk/government/publications/g8-dementia-summit-agreements/g8-
dementia-summit-communique, accessed 8 April 2016).                                                                                             

، تــم االطــالع فــي https://dementiachallenge.dh.gov.uk/category/wdc متــاح فــي الــرابط التــاليالمجلــس العــالمي الخــرف.    ٢
  .٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٢٨
. جنيـف: بشـأن العمـل العـالمي علـى مكافحـة الخـرفه من المشاركين في المـؤتمر الـوزاري األول العمل موجّ صدد نداء ب   ٣

ــــــــة؛  تــــــــم ، /http://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/call_for_action/en( ٢٠٠٥منظمــــــــة الصــــــــحة العالمي
  ).٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٨االطالع في 

٤                                OECD Health. Addressing dementia: The OECD response. Paris: OECD Publishing; 2015.  

(http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/addressing-  
dementia_9789264231726-en#page1, accessed 8 April 2016). 

اســـتنتاجات المجلـــس.  –دعـــم المصـــابين بـــالخرف: تحســـين سياســـات الرعايـــة وممارســـاتها مجلـــس االتحـــاد األوروبـــي.    ٥
، http://ec.europa.eu/health/major_chronic_diseases/docs/councilconclusions_1505515_en.pdf( ٢٠١٥بروكســـــــــــــل؛ 

 ).٢٠١٦نيسان/ أبريل  ٨تم االطالع في 
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لعمـل إلـى ا دعـوةبتوجيـه مـن مؤسسـة قطـر، مقدمـة مبـادرة ة وهـي العالميوقامت شبكة االبتكارات الصحية   -١٦
  ١السياسات.مجال ن خالل االبتكار في م

عمـــل وخطـــة اســـتراتيجية وضـــع وٕاطـــالق أول  ٢٠١٥ت منظمـــة الصـــحة للبلـــدان األمريكيـــة فـــي عـــام وتوّلـــ  -١٧
طـط الخلوضـع المبّينـة فـي تلـك االسـتراتيجية سـتراتيجية العمـل االخطـوط رّوج وتـ ٢.بشأن الخرفإقليميتين للمنظمة 

تـدخالت بشـأن الوقايـة فـي شـبكات الـنظم والخـدمات الصـحية وترسي  ؛الخرفالمعنية بمكافحة والسياسات والبرامج 
احتياجـــات بـــي ألجـــل طويـــل يلجيـــدة رعايـــة  نظـــاممـــن الخـــرف وتزويـــد المصـــابين بـــه بخـــدمات رعايـــة جيـــدة؛ وتنفـــذ 

ترصــد البحـث والوتحّسـن قــدرات هـا؛ ز أو تعزّ  لمــوارد البشـرية الالزمــةوتنّمـي اأسـرهم؛ احتياجــات الخرف و المصـابين بـ
  .احتياجات المصابين بالخرف االجتماعية والصحيةتلبية لالجيدة الالزمة معلومات وتجميع العلى توليد 

لعمل في مجـال الصـحة بشأن ا االجتماعيالقطاع و الصحة  فعالة في قطاعالستراتيجيات اال
  موميةالع
، العــالميلــى الصــعيد عّظــم النتــائج والبحــوث عمنســقة تتوجيــه اســتجابة موّحــدة و الخــرف تســتدعي مكافحــة   -١٨

  :االستراتيجيات التالية بانتهاج توصيوبذا فإن المنظمة 

  العمل عن طريق ما يلي:بشأن توجيه نداء تعزيز القيادة العالمية و   (أ)

المبـذول الخـرف وتعزيـز المبذولة عالميًا بشـأن عـالج األولوية الممنوحة للجهود مستوى رفع   •
المصـــابين بشــأن علــى جميــع المســـتويات الموضـــوعة لـــدعم الخطــط والسياســات منهــا دوليــًا 

، وذلــك بوســائل المتوســطة الــدخلتلــك و الــدخل فــي البلــدان المنخفضــة خصوصــًا الخرف، و بــ
  من قبيل ما يلي:

نهـــا ألالخـــرف فـــي صـــلب السياســـات المتعلقـــة بـــاألمراض غيـــر الســـارية، دمـــج مشـــكلة   -
 تعزيـز أسـلوب حيـاةن أللحد من المخـاطر، و فيما يخص امماثلة  ترك معها في نقاطتش

  إدراكهسالمة إيجابية على له آثار الصحية الفرد 

أحــد الخــرف فــي إطــار المعنيــة بمكافحــة السياســات والخطــط والبــرامج البــد مــن صــياغة   -
  بالخرفتقليل عدد المصابين همية ًا ألتأكيدمومية الصحة العنهوج 

علـى مسـتوى الرعايـة التوقيـت أهميـة التشـخيص المناسـب على خطط الد شدّ نبغي أن تي  -
المعنية خطط الحرز في تنفيذ رصد لقياس التقدم المُ الوآليات ريب الصحية األولية والتد

  الصعيد المحليالوطني واإلقليمي و الصعيدين الخرف على ب

                                                           
١   Rubinstein E, Duggan C, Landingham B Van, Thompson D, Warburton W. A call to action: The global 

response to dementia through policy innovation. Report of the WISH Dementia Forum 
2015. (http://mhinnovation.net/sites/default/files/downloads/resource/WISH_Dementia_Forum_Report_08.01.15_ WEB.pdf).  

االســـتراتيجية وخطـــة العمـــل بشـــأن الخـــرف لـــدى المســـنين. الـــدورة الرابعـــة والخمســـون منظمـــة الصـــحة للبلـــدان األمريكيـــة.    ٢
كيــة، الــدورة الســابعة والســتون للجنــة اإلقليميــة لألمــريكتين التابعــة لمنظمــة الصــحة لمجلــس إدارة منظمــة الصــحة للبلــدان األمري

منظمـــة الصـــحة للبلـــدان األمريكيـــة؛ ؛ واشـــنطن العاصـــمة: ٢٠١٥تشـــرين األول/ أكتـــوبر  ٢ –أيلـــول/ ســـبتمبر  ٢٨العالميـــة؛ 
 ).CD54.R8(القرار  ٢٠١٥
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الخـرف بـراز صـورة مـرض إلتولي اهتمامـًا و  الرعاية والعالجالبد أن توازن الخطط بين   -
خـدمات مقـدمي مـن و مصـابين بـه مـن الأن تتضمن مدخالت و  ،الوعي بهرفع مستوى و 

  جميع مراحل عملية التخطيطفي كليهما تهما مشاركتكفل و  همإليالرعاية 

توثيــق متعــدد القطاعــات و الوالعمــل تصــريف الشــؤون القيــادة و تــدعيم جوانــب و ات القــدر تعزيــز   •
  الخرفعالج  لفي مجااالستجابة وتيرة تسريع من أجل الشراكات عرى 

تشـــخيص ضـــرورة وســـائل منهـــا الخرف، بالبحـــوث المتعلقـــة بـــبشـــأن ج اســـتراتيجية و ضـــع نهـــو   •
بشـأنه أقل تكلفـة و وتيرة سرع سريرية إٔاجراء تجارب المرض بشكل أنسب من حيث التوقيت و 

الدوائيـة المسـتعملة العوامـل العوامل غيـر الدوائيـة وكـذلك ، بما فيها العالجية هوتنويع مقاربات
  في عالجه؛

 التركيـز علـى الحـد مـنزيـادة و المصـابين بـه الخـرف والحـد مـن وصـم مـرض بالوعي رفع مستوى   ب)(
  :عن طريق ما يليمخاطره 

الــوعي العــام عامـة الجمهــور لمشــكلة الخـرف علــى نحــو أفضـل مــن خــالل إذكـاء عزيـز فهــم ت  •
  الخرفلمصابين بالخاصة بااحترام حقوق اإلنسان وسائل منها والمشاركة، ب

شـر مـن نعلـى نحـو يمّكـنهم وبنـاء قـدراتهم وأسرهم وأفـراد المجتمـع المصابين بالخرف تمكين   •
خــــدمات دورات تدريبيــــة لمقــــدمي إعــــداد  بوســــائل منهــــا مــــثالً  –الخرف ارف المتعلقــــة بــــالمعــــ

  المحلية مجتمعاتهمالتي تدعمهم داخل مجموعات الالرعاية و 

 هوتشخيصـــ هوالحــد مـــن مخــاطر المبذولــة فـــي مجــال الوقايـــة مــن الخـــرف جهـــود اســتنهاض ال  •
  الناشئة؛تلك الحالية و البّينات تتفق مع عالجه بطرائق و 

  رضية من خالل ما يلي:مُ المصابين بالخرف على أن يحيوا حياة دعم األفراد   (ج)

ـــالخرف بأمـــر  تســـهيل  • ـــد المصـــابين ب ـــة خـــدمات الخـــدمات الصـــحية و تزوي الرعايـــة االجتماعي
الرعايـة الصـحية العـاملين فـي ميـدان تقـديم خـدمات بناء قدرات ، بوسائل منها ةمنّسقبصورة 

عبـر  متبـادلعمليـة تقـديم خـدمات الرعايـة علـى نحـو ودعـم  االجتماعيين المعنيينالباحثين و 
الموجهـة وتعزيـز الـدعم والخـدمات  والمجتمعـات واألسـرصعيد كل مـن األفـراد على األجيال 

  الرعاية واألسرخدمات مقدمي إلى 

وضـع الخطـط والسياسـات والتـدخالت مجـال فـي منظـور الجنسـاني راعـي الينهـج تأييد اتباع   •
  الخرفالمصابين ب تحسين حياةالرامية إلى 

تحديـــد وٕازالــة العقبــات التـــي تعتــرض ســـبيل بشــأن ل اعمـــمزيــد مــن األعلــى إنجـــاز تشــجيع ال  •
  القليلة المواردواضع المصابين بالخرف، وخاصة في المرعاية 

المصــــابين تلبــــي احتياجــــات تــــي لااالبتكــــارات التكنولوجيــــة واالجتماعيــــة اســــتحداث تســــهيل   •
  اية إليهم.الرعخدمات الخرف ومقدمي ب
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  أنشطة األمانة
 .الخرفمكافحة األمانة في مجال التي تضطلع بها األنشطة أبرز ملخص بيرد أدناه   -١٩

  أنشطة الدعوة

تقريـــر عـــالمي عـــن فـــي إصـــدار  هـــايمرلز المنظمـــة الدوليـــة لمـــع  ٢٠١٢مـــايو  أيـــار/ فـــيتعاونـــت المنظمـــة   -٢٠
مســتوى الــوعي والــدعوة إلــى العمــل علــى الصــعيدين الــدولي ًا لرفعــبوصــفه مــن أولويــات الصــحة العموميــة الخــرف 
  خدمات الرعاية إليهم.الخرف ومقدمي إلى المصابين بتحسين الخدمات المقدمة  لمن أجوالوطني 

المنظمـات يين و خبـراء السياسـالوزارات الحكوميـة و الـ) ١٢الوزاري األول (انظر الفقـرة المنظمة مؤتمر دعا و   -٢١
الرعاية خدمات ومقدمي الوطنية  ثو ومؤسسات البح ةاألكاديمياألوساط واإلقليمية والوطنية و  غير الحكومية الدولية

  .أجمع أنحاء العالمبمشكلة الخرف وفهمها في رفع مستوى الوعي إلى من جميع البلدان  مصابين بالخرفوال

  ترصدالمعلومات وال

خطـة عـن  ٢٠١٥مـارس فـي آذار/ الخـرف وزاري بشـأن مكافحـة  مـؤتمرأعلنت المنظمة أثناء انعقـاد أول   -٢٢
تســـهيل تبـــادل أفضـــل الممارســـات وتقـــديم الـــدعم التقنـــي للـــدول يهـــدف إلـــى  معنـــي بـــالخرف مرصـــد عـــالميإلنشـــاء 

  :إلكترونية يجري إنشاؤها حاليًا على قدم وساق. وفيما يلي وظائف المرصداألعضاء من خالل منصة 

ـــدان ب  • نظـــام رعايـــة المتعلقـــة بجوانـــب عـــن الو الخـــرف انتشـــار مـــرض معـــدل معلومـــات عـــن تزويـــد البل
الجهـود و الخـدمات وٕايتائهـا وتـوافر  والموارد البشـرية والتمويلالمصابين به، من قبيل تصريف الشؤون 

  هالحد من مخاطر من المرض و لوقاية المبذولة ل

  لمكافحتهوضع خطط واستراتيجيات الخرف والدعوة إلى بمكافحة رصد تنفيذ السياسات المتعلقة   •

وحقــــوق العجــــز الخــــرف (مثــــل بمكافحــــة فهــــم مــــدى ونطــــاق السياســــات والخطــــط والقــــوانين المتعلقــــة   •
تمتــد وتزويــدهم بالخــدمات الخرف المصــابين بــرعايــة أن عمليــة ذلــك بــالنظر تحديــدًا إلــى اإلنســان)، و 

والعمــل والتعلــيم والســكن والضــمان وهــي العمالــة أال (ة االجتماعيــ اتالصــحة والقطاعــ قطــاعتشــمل ل
  )االجتماعي

  وتنسيق تلك البحوث الخرفالمتعلقة بالعالمية بحوث المجال إجراء تشجيع االستثمار في   •

  .أفضل الممارساتالترويج التباع و  يةوالبرمجية والبحث يةالسياسالتطورات نشر المعلومات عن   •

  تطوير الخدمات

وجه هي تقدم بو ، الخرفإلى المصابين بالخدمات والرعاية إيتاء األمانة مع الدول األعضاء لتطوير تعمل   -٢٣
في الرعايـة الصـحية العامـة وتطـوير ه وتدبيره عالجيًا دمج تشخيص الخرف وعالجفي ميدان لبلدان خاص الدعم ل

الخاص بسد الفجـوات فـي مجـال برنامج العمل بتدشين  ٢٠٠٨في عام . وقامت المنظمة الخدمات المجتمعيةإيتاء 
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البرنامج  كذاة. والغرض من األولويمرض الخرف بوصفه من الحاالت الصحية ذات  ناولتالذي ، الصحة النفسية
النفســية والعصــبية وتلــك الناجمــة عــن ضــطرابات فيمــا يخــص االخــدمات مــن فــي البلــدان المقــدم توســيع نطــاق هــو 

  .الدخلا البلدان التي تتدنى فيها مستويات السيم، و اإلدمانمواد تعاطي 

برنــامج العمــل الخــاص بســد الفجــوات فــي مجــال  التــدخالت فــي إطــارتنفيــذ  عــن األمانــة دلــيالً أصــدرت و   -٢٤
ُيسـتند إلـى تـدبيره عالجيـًا. و و  الخـرفمسـندة بالبّينـات بشـأن الوقايـة مـن تـدخالت هو دليل يضم و  ١الصحة النفسية،

فـي مؤسســات الرعايـة الصـحية غيــر العـاملين مــن  الرعايـة الصـحيةخــدمات لمقـدمي  التـدريبهـذا الـدليل فـي تــوفير 
قائمـة فـي بـرامج تطبيـق بهـدف االبتعـاد عـن وذلـك المتوسـطة الـدخل، تلـك و الـدخل البلدان المنخفضة بالمتخصصة 

فــي  يات الرعايــةجميــع مســتو علــى  الصــحة النفســيةيعــّزز  نهــج متكامــلإلــى اتبــاع الصــحة النفســية حــد ذاتهــا بشــأن 
  .نهاية المطاف

التــي تــزّود مقــدمي خــدمات بــرامج الصــحة اإللكترونيــة واحــد مــن هــو  iSupportالمعنــون منظمــة وبرنــامج ال  -٢٥
، وهــو المهــارات والــدعم االجتمــاعيإتقــان والتــدريب علــى مســند بالبّينــات التعليم البــ ،الرعايــة إلــى المصــابين بــالخرف

  .ذاك النظامفي سياق وسُيطّبق  بلدلبا الصحي القائمالنظام برنامج سُيدمج في 

ما ُيضطلع به مـن وثيق مع بطريقة منسقة على نحو الخرف المتعلقة بمكافحة منظمة وُيضطلع بأنشطة ال  -٢٦
العمــل خطــة و  ٢٠٢٠-٢٠١٣الخاصــة بالصــحة النفســية فــي الفتــرة خطــة العمــل الشــاملة أخــرى مــن خــالل أنشــطة 

  .والتقرير العالمي بشأن الشيخوخة والصحة ٢٠٢٠-٢٠١٣ير السارية ومكافحتها األمراض غالعالمية للوقاية من 

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
يشــمل وتقــديم المزيــد مــن اإلرشــادات االســتراتيجية، بمــا  التقريــر مــدعو إلــى اإلحاطــة علمــًا بهــذاالمجلــس   -٢٧
  . ١٨الفقرة الواردة في خاصة متعلق منها بالتوصيات الال

  

=     =     =  

                                                           
لالضطرابات النفسـية والعصـبية واسـتخدام  النفسية مجال الصحةبرنامج العمل الخاص بسد الفجوات في تدخالت دليل     ١

 ٢٠١١، مــــــــــــــــــــــــــواد اإلدمــــــــــــــــــــــــــان فــــــــــــــــــــــــــي مواقــــــــــــــــــــــــــع تقــــــــــــــــــــــــــديم الرعايــــــــــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــــــــحية غيــــــــــــــــــــــــــر التخصصــــــــــــــــــــــــــية
)http://www.who.int/mental_health/publications/mhGAP_intervention_guide/en/ ، نيســــــــــــان/  ٨تــــــــــــم االطــــــــــــالع فــــــــــــي

 ).٢٠١٦  أبريل


